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ي> أنَّ  رِ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أبِي سَ ِّعَ  *
لِمٍ  سْ ا مِنْ مُ : مَ الَ قَ اهللاِ ☺ ولَ سُ رَ
ا إثْمٌ  يْسَ فِيهَ ةٍ لَ وَ عْ بِدَ
لِمٍ  سْ لِمٍ  مُ سْ  مُ

y و اهللاَ عُ دْ يَ
ا  بِهَ اهللاُ  طَاهُ  إالَّ أعْ
ا إثْمٌ  يْسَ فِيهَ ةٍ لَ وَ عْ ا إثْمٌ بِدَ يْسَ فِيهَ ةٍ لَ وَ عْ بِدَ

مٍ  حِ ةُ رَ الَ قَطِيعَ وَ
 : الٍ صَ ثِ خِ  ثَالَ دَ إحْ

مٍ  حِ ةُ رَ مٍ الَ قَطِيعَ حِ ةُ رَ الَ قَطِيعَ

هُ. تَ وَ عْ هُ دَ لَ لَ جِّ عَ ا أنْ يُ ـ إمَّ
ةِ. رَ خِ هُ يفِ اآلْ ا لَ هَ رَ خِ دَّ ا أنْ يَ إمَّ ـ وَ
وءِ نَ السُّ نْهُ مِ فَ عَ رِ ا أنْ يَصْ نَإمَّ مِ ـ وَ

 : الَ قَ ؟  ثِرُ كْ نُ ا  إذً وا:  الُ قَ ا،  لَهَ ثْ مِ
نْهُ  فَ عَ رِ ا أنْ يَصْ نْهُ إمَّ فَ عَ رِ ا أنْ يَصْ إمَّ

(رواه اإلمام أحمد).  .. ثَرُ أكْ اهللاُ
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A
دُ  ارِ وَ ا الْ نْهَ يةُ مِ عِ دْ هِ األْ ذِ دُ هللاِ، هَ مْ الْحَ هللاِ، وَ مِ اهللا بِسْ
 ، ينَ الِحِ نِ الصَّ أْثُورُ عَ مَ ا الْ نْهَ مِ  وَ
دُ  ارِ وَ ا الْ نْهَ يةُ مِ عِ دْ هِ األْ ذِ دُ ، هَ ارِ وَ ا الْ نْهَ يةُ مِ عِ دْ هِ األْ ذِ ، هَ

ولِ ☺ سُ نِ الرَّ ☺عَ

اءِ فِيهِ  عَ رَ فِي الدُّ مْ ثِيرِ أنَّ األْ كَ لَى الْ ى عَ فَ الَ يَخْ وَ
 ، ينَ الِحِ نِ الصَّ أْثُورُ عَ مَ ا الْ نْهَ مِ ينَ وَ الِحِ نِ الصَّ أْثُورُ عَ مَ ا الْ نْهَ مِ ولِ  وَ سُ نِ الرَّ عَ

. نَّةِ السُّ كِتَابِ وَ ودِ الْ دُ ةٌ فِي حُ عَ سَ
اءِ فِيهِ  عَ رَ فِي الدُّ مْ ثِيرِ أنَّ األْ كَ لَى الْ ى عَ فَ الَ يَخْ وَ

ا)  هَ يَغِ صِ ولِ ☺ (وَ سُ لَى الرَّ ةِ عَ الَ نِ الصَّ ا عَ ☺أمَّ

يةُ  يمِ اهِ بْرَ ةُ اإلْ الَ ا الصَّ لَهَ كَّ فِيهِ أنَّ أفْضَ شَ ا الَ مَّ فَمِ
ولِ  سُ لَى الرَّ ةِ عَ الَ نِ الصَّ ا عَ ولِ أمَّ سُ لَى الرَّ ةِ عَ الَ نِ الصَّ ا عَ أمَّ

نْ  بَتَ عَ ي ثَ ذِ الَّ ا، كَ اهَ وَ ا سِ ارَ مَ نِي إنكَ عْ ا الَ يَ ذَ لَكِنْ هَ وَ
افِعِي  امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ بَعْضِ السَّ
نْ  بَتَ عَ ي ثَ ذِ الَّ ا، كَ اهَ وَ ا سِ ارَ مَ نِي إنكَ عْ ا الَ يَ ذَ لَكِنْ هَ نْ وَ بَتَ عَ ي ثَ ذِ الَّ ا، كَ اهَ وَ ا سِ ارَ مَ نِي إنكَ عْ ا الَ يَ ذَ لَكِنْ هَ افِعِوَ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ بَعْضِ السَّ
لِّ  صَ
افِعِي  امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ افِعِي بَعْضِ السَّ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ بَعْضِ السَّ

مَّ  : (اللَّهُ لِهِ وْ  فِي قَ
افِعِ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ افِعِبَعْضِ السَّ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ بَعْضِ السَّ

لَى النَّبيِّ ☺ ةِ عَ الَ فِي الصَّ
افِعِ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ افِعِبَعْضِ السَّ امِ الشَّ ةُ اإلمَ يغَ هُ صِ ثالُ ةِ مِ ئِمَّ األْ لَفِ وَ بَعْضِ السَّ

☺

لَى  لِّ عَ صَ ، وَ ونَ اكِرُ هُ الذَّ رَ ا ذكَ لَّمَ دٍ كُ مَّ حَ لَى مُ عَ
مَّ  : (اللَّهُ لِهِ وْ لَى النَّبيِّ  فِي قَ ةِ عَ الَ لَى النَّبيِّ فِي الصَّ ةِ عَ الَ فِي الصَّ

.( افِلُونَ غَ هِ الْ رِ نْ ذِكْ لَ عَ فِ ا غَ لَّمَ دٍ كُ مَّ حَ مُ
غِلَ  نْشَ يَةِ أنْ الَ نَ عِ دْ هِ األْ ذِ عَ هَ لِ مَ امُ طُ التَّعَ رْ شَ وَ
 ، ةِ يفَ رِ نَّةِ الشَّ السُّ ، وَ يمِ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ اتِ الْ وَ عَ نْ دَ ا عَ بِهَ
غِلَ  نْشَ يَةِ أنْ الَ نَ عِ دْ هِ األْ ذِ عَ هَ لِ مَ امُ طُ التَّعَ رْ شَ غِلَ وَ نْشَ يَةِ أنْ الَ نَ عِ دْ هِ األْ ذِ عَ هَ لِ مَ امُ طُ التَّعَ رْ شَ وَ

. ةِ يَّ مِ يَوْ ارِ الْ كَ ذْ األْ وَ
ةِ يفَ رِ نَّةِ الشَّ السُّ ، وَ يمِ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ اتِ الْ وَ عَ نْ دَ ا عَ ةِبِهَ يفَ رِ نَّةِ الشَّ السُّ ، وَ يمِ رِ كَ آنِ الْ رْ قُ اتِ الْ وَ عَ نْ دَ ا عَ بِهَ
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ظِيمِ  عَ الْ كَ  مِ بِاسْ ألُكَ  نَسْ ا إنَّ مَّ اللَّهُ *
إذَا 
ظِيمِ  عَ الْ كَ  مِ بِاسْ ظِيمِ   عَ الْ كَ  مِ بِاسْ  

، وَ بْتَ يتَ بِهِ أجَ ا دُعِ ي إذَ ذِ ، الَّ ظَمِ عْ األْ
ظِيمِ  عَ الْ كَ  مِ بِاسْ مَّ  اللَّهُ

نَى  سْ ائِكَ الْحُ مَ بِأسْ
 ، بْتَ يتَ بِهِ أجَ ا دُعِ ي إذَ ذِ ، الَّ ظَمِ عْ ، األْ بْتَ يتَ بِهِ أجَ ا دُعِ ي إذَ ذِ ، الَّ ظَمِ عْ األْ

نَوَ سْ ائِكَ الْحُ مَ نَبِأسْ سْ ائِكَ الْحُ مَ بِأسْ  ، طَيْتَ ئِلْتَ بِهِ أعْ سُ
بْتَ يتَ بِهِ أجَ ا دُعِ ي إذَ ذِ ، الَّ ظَمِ عْ بْتَاألْ يتَ بِهِ أجَ ا دُعِ ي إذَ ذِ ، الَّ ظَمِ عْ األْ

وَ
، أنْ  لَمْ مْ نَعْ ا لَ مَ ا وَ نْهَ نَا مِ لِمْ ا عَ ا مَ لِّهَ كُ

نَ سْ ائِكَ الْحُ مَ بِأسْ  ، طَيْتَ ئِلْتَ بِهِ أعْ طَيْتَسُ ئِلْتَ بِهِ أعْ سُ

باتِنَا،  غَ قَ رَ قِّ تُحَ اتِنَا، وَ وَ نا دَعَ يبَ لَ تَجِ تَسْ
رَ  فِ غْ تَ رَ وَ فِ غْ رَ تَ فِ غْ تَ نَا،  وبَ رُ جَ كُ رِّ فَ تُ وَ نَا،  ائِجَ وَ يَ حَ

ضِ تَقْ نَوَ ائِجَ وَ يَ حَ
ضِ نَتَقْ ائِجَ وَ يَ حَ
ضِ تَقْ

يْنَا،  لَ تُوبَ عَ تَ يْنَوَ لَ تُوبَ عَ يْنَتَ لَ تُوبَ عَ تَ نَا،  يُوبَ رَ عُ تُ تَسْ نَوَ يُوبَ رَ عُ تُ نَتَسْ يُوبَ رَ عُ تُ تَسْ نَا،  ُوبَ ن ذُ
نَ ائِجَ وَ يَ حَ

ضِ تَقْ

اتِنَا،  يَّ رِّ ذُ لِينَا وَ لِحَ أهْ وَتُصْ نَّا وَ وَ عَ فُ عْ وَتَ نَّوَ وَ عَ فُ عْ نَّتَ وَ عَ فُ عْ تَ افِيَنَا  عَ وَتُ وَ
اقِبَتَنا يفِ   نَ عَ سِ تُحْ ، وَ ِكَ ايَت عَ يْنِ رِ وَ بِعَ َنا ألَ كْ تَ وَ
 ، ةِ عَ اسِ وَ تِكَ الْ مَ حْ نَا بِرَ مَ حَ تَرْ

 ، ِكَ ايَت عَ يْنِ رِ  بِعَ
ةِوَ عَ اسِ وَ تِكَ الْ مَ حْ نَا بِرَ مَ حَ ةِتَرْ عَ اسِ وَ تِكَ الْ مَ حْ نَا بِرَ مَ حَ تَرْ ا،  لِّهَ ُمُورِ كُ األْ

ِكَ ايَت عَ يْنِ رِ ِكَ بِعَ ايَت عَ يْنِ رِ  بِعَ
وَ

. اكَ وَ نْ سِ ةِ مَ مَ حْ نْ رَ ا عَ نِينَا بِهَ ةً تُغْ مَ حْ رَ
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قَ وْ ى فَ شَ ا مَ دَ مَ دَ هَ إالَّ اهللاُ عَ * الَ إلَ

. جَ رَ دَ ينَ وَ ضِ رَ األْ
اتِيحُ  فَ هِ مَ ي بِيَدِ ذِ  الَّ

. جَ رَ دَ ينَ وَ ضِ رَ .األْ جَ رَ دَ ينَ وَ ضِ رَ األْ
هَ إالَّ اهللاُ  الَ إلَ

. جَ رَ دَ ينَ وَ ضِ رَ .األْ جَ رَ دَ ينَ وَ ضِ رَ األْ
*

 ، بَابُ سْ تِ األْ طَعَ ا انْقَ نَا إذَ جَ ا فَرَ ، يَ جَ رَ الفَ
اتِيحُ  فَ هِ مَ ي بِيَدِ ذِ اتِيحُ  الَّ فَ هِ مَ ي بِيَدِ ذِ  الَّ

. ابُ بْوَ تِ األْ قَ لِّ ا غُ نَا إذَ اءَ جَ يَا رَ وَ
 ، بَابُ سْ تِ األْ طَعَ ا انْقَ نَا إذَ جَ ا فَرَ ، يَ جَ رَ بَابُالفَ سْ تِ األْ طَعَ ا انْقَ نَا إذَ جَ ا فَرَ ، يَ جَ رَ الفَ

. لِيمُ ظِيمُ الْحَ عَ هَ إالَّ اهللاُ الْ الَ إلَ *
. ظِيمُ عَ شِ الْ رْ عَ بُّ الْ هَ إالَّ اهللاُ رَ * الَ إلَ
بُّ اتِ ورَ وَ مَ بُّ السَّ رَ اهللاُ هَ إالَّ  إلَ * الَ 

..  (البخاري). يمُ رِ كَ شِ الْ رْ عَ (البخاري). الْ بُّ ضِ ورَ رْ ضِ واألْ رْ األْ
لَى عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
لَى يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ِهِ، كَ ت يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أزْ

مَّ اللَّهُ
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لَى  عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ ، وَ يمَ اهِ آلِ إبْرَ
ى آلِ  لَ تَ عَ كْ ا بَارَ مَ ، كَ يَّتِهِ ذُرِّ هِ وَ اجِ وَ أزْ
لَى  عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ ، وَ يمَ اهِ لَآلِ إبْرَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ ، وَ يمَ اهِ آلِ إبْرَ

.. (متفق عليه). يدٌ جِ يدٌ مَ مِ ، إنَّكَ حَ يمَ اهِ إبرَ
هٌ، ضِ إلَ رْ وَ فِي األْ نْ هُ مَّ يَا مَ هُ اللَّ *
نَتِ  هُ عَ نْ لَ ، يَا مَ هٌ اءِ إلَ مَ فِي السَّ وَ
ضِ إلَهٌ، رْ وَ فِي األْ نْ هُ هٌ، يَا مَ ضِ إلَ رْ وَ فِي األْ نْ هُ مَّ يَا مَ هُ اللَّ

نْ  ، يَا مَ بَاهُ تِهِ الْجِ ظَمَ لَّتْ لِعَ ذَ وهُ وَ جُ الْوُ
نَتِ  هُ عَ نْ لَ ، يَا مَ هٌ اءِ إلَ مَ فِي السَّ هُ وَ نْ لَ ، يَا مَ هٌ اءِ إلَ مَ فِي السَّ وَ

بْدَ عُ الْعَ مَ يَسْ ، وَ اهُ عَ ا دَ رَّ إذَ طَ ضْ يبُ الْمُ يُجِ
ى،  عَ دْ هٌ يُ هُ إلَ عَ يْسَ مَ نْ لَ ، يَا مَ اهُ ا نَاجَ إذَ
بْدَ عُ الْعَ مَ يَسْ ، وَ اهُ عَ ا دَ رَّ إذَ طَ ضْ يبُ الْمُ بْدَيُجِ عُ الْعَ مَ يَسْ ، وَ اهُ عَ ا دَ رَّ إذَ طَ ضْ يبُ الْمُ يُجِ

ى،  شَ الِقٌ يُخْ الَ خَ ى، وَ جَ رْ بُّ يُ الَ رَ وَ
لِكَ  ضْ يبَ بِفَ تَجِ ي أنْ تَسْ هِ ألُكَ يَا إلَ يأسْ هِ إلَ
لِي،  قَ لِي أمَ قِّ أنْ تُحَ ائِي، وَ جَ رَ ائِي وَ عَ دُ

ي هِ إلَ

لِي. مَ عَ لِي وَ وْ لِحَ لِي قَ أنْ تُصْ وَ
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: مَّ اللَّهُ *
، ءٍ يْ لُّ شَ تهِ كُ ظَمَ عَ لِعَ اضَ ظِيمُ تَوَ ـا عَ يَ

مَّ اللَّهُ

، ءٍ ـيْ لُّ شَ تِهِ كُ زَّ لَّ لِعِ يـزُ ذَ زِ ـا عَ يَ
، ءٍ يْ لُّ شَ تهِ كُ ظَمَ عَ لِعَ اضَ ظِيمُ تَوَ ـا عَ ،يَ ءٍ يْ لُّ شَ تهِ كُ ظَمَ عَ لِعَ اضَ ظِيمُ تَوَ ـا عَ يَ

، ينَ اكِمِ مَ الْحَ كَ أحْ ينَ وَ الِقِ نَ الْخَ سَ ـا أحْ وَيَ
، تِ الَّ رَ الزَّ افـِ غَ
، ينَ اكِمِ مَ الْحَ كَ ،أحْ ينَ اكِمِ مَ الْحَ كَ أحْ

اتِ وَ ثَـرَ عَ يـلَ الْ قِ ـا مُ وَيَ
، النَّظِــيرِ ـبِيهِ وَ نِ الشَّ هَ عَ زَّ نـَ ـنْ تَ ـا مَ النَّظِــيرِيَ وَ
، اهُ عَ ا دَ طَـرَّ إذَ ضْ يـبُ الْمُ ـنْ يُجِ ـا مَ يَ
، وَ رَّ إالَّ هُ فُ الشَّ رِ إالَّالَ يَصْ رَّ وَ فُ الشَّ رِ رَّ الَ يَصْ فُ الشَّ رِ الَ يَصْ ي  ـنْ الَ يَقِ ـا   مَ وَيَ
، هُ ارُ الَ أنْصَ هُ وَ ـارُ امُ جَ ـنْ الَ يُضَ ـا مَ امُيَ يُضَ
نَى، سْ اءُ الْحُ مَ سْ هُ األْ لَ نَوَ سْ اءُ الْحُ مَ سْ هُ األْ نَلَ سْ اءُ الْحُ مَ سْ هُ األْ لَ   دَ رَ فَهَ دَّ ـنْ قَ ـا مَ وَيَ

 ، ألُونَ مْ يُسْ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ ألُ عَ ـنْ الَ يُسْ ـا مَ وَيَ
، ونُ يَكُ نْ فَ هُ كُ الَ لَ يْئاً قَ ادَ شَ ا أرَ ـنْ إذَ ـا مَ يَ



٩

، يـمٌ مِ يَ رَ هِ امَ وَ ظَ يي الْعِ نْ يُحْ يَـا مَ
، يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ ،فِي أحْ يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ أحْ انَ  نْسَ قَ اإلْ لَ نْ خَ يَـا مَ

امَ  ظَ يي الْعِ نْ يُحْ امَ يَـا مَ ظَ يي الْعِ نْ يُحْ يَـا مَ
فِي 

، قِينَ تَّ لَى الْمُ وْ مَ
، يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ ،أحْ يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ ،ي أحْ يمٍ وِ قْ نِ تَ سَ أحْ

، وَ ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ وَيَـا أرْ
ي  اصِ هِ نَوَ نْ بِيَـدِ ، يَا  مَ ينَ تَدِ هْ لِيَّ الْمُ وَ ، يَوَ ينَ تَدِ هْ ، يَلِيَّ الْمُ ينَ تَدِ هْ لِيَّ الْمُ
 ، لِينَ امِ اءَ الْعَ جَ يِّبُ رَ  الَ يُخَ

هِ  بِيَـدِ
نْ ، يَا  مَ ينَ الَمِ الْعَ

ةُ  هُ طَاعَ عُ نْفَ الَ تَ ، وَ ائِنينَ يْدَ الْخَ ي كَ دِ الَ يَهْ وَ
، ِينَ يئ سِ ةُ الْمُ يَ صِ عْ هُ مَ رُّ الَ تَضُ ، وَ ينَ الطَّائِعِ

ائِنينَ يْدَ الْخَ ي كَ دِ ائِنينَالَ يَهْ يْدَ الْخَ ي كَ دِ الَ يَهْ
وَ

نِي  يتُ يُمِ ، وَ قِينِ وَيَسْ ينِوَ قِ قِينِيَسْ يَسْ نِي  مْْ وَ يُطْعِ نْ يَا مَ
تِي  يئَ طِ رَ لِي خَ فِ عُ أنْ يَغْ مَ نْ أطْ ، يَا  مَ يِينِ نْيُحْ ، يَوَ مَ يِينِ ، يَيُحْ يِينِ يُحْ
الَ  ، وَ اءُ عَ هُ الدُّ لُّ  الَ يَمَ
تِي  يئَ طِ رَ لِي خَ فِ عُ أنْ يَغْ مَ تِ أطْ يئَ طِ رَ لِي خَ فِ عُ أنْ يَغْ مَ  أطْ

وَ نْ ، يَا مَ ينِ مَ الدِّ يَوْ
يبُ فِيهِ  الَ يَخِ اءِ، وَ طَ هُ مِنَ الْعَ ائِنُ زَ صُ خَ نْقُ تَ

ا  ، يَ ينِ مَ الدِّ ، يَيَوْ ينِ مَ الدِّ يَوْ
وَ

، اءُ نْ يَشَ زُّ مَ عِ يُ زُّ وَ عِ زُّ يُ عِ يُ  ، اءُ نْ يَشَ مَ لُّ ذِ يُ لوَ ليُذِ ذِ يُ  ، اءُ جَ الرَّ
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  ، نَدُ السَّ وَ رُ خْ الذُّ ، وَ دُ حَ دُ األْ احِ وَ الْوَ رُ هُ خْ الذُّ وَ نْ نْيَا مَ مَ
، اكَ صَ نْ عَ لَى مَ لِيماً عَ نْحَ مَ ،  وَ اكَ عَ نْ دَ يباً لِمَ رِ وَيَا قَ

ا لَمْ  فِكَ مَ طْ لُ ا لَمْ وَ فِكَ مَ طْ ا لَمْ لُ فِكَ مَ طْ لُ ِكَ ايَت عَ بِرِ يَّ لَ نَنْتَ عَ يَّ مَ لَ عَ نْ نْيَا مَ مَ
فِي  يْتُ  ادَ تَمَ اً،  قّ تَحِ سْ مُ الَ  وَ ا  وً فُ كُ هُ  لَ نْ  أكُ
فْتُ  رَ أسْ ، وَ لْماً نِي حِ تَ عْ سَ أوْ يرِ فَ صِ التَّقْ
ا،  رً سْ رِي عُ نِي مِنْ أمْ قْ هِ رْ مْ تُ لَ ورِ فَ رُ فِي الْغُ
كَ  رِ مْ الً ألِ اهُ ي تَجَ لْتُ ذَلِكَ يَا إلَهِ عَ ا فَ يمَ إلَهِ وَ
 ، كَ يدِ عِ وَ كَ وَ دِ عْ افاً بِوَ فَ تِخْ الَ اسْ ، وَ يِكَ نَهْ يِكَوَ يِكَنَهْ نَهْ
نْ  لَكِ نْ وَ نْ لَكِ لَكِ  ، كَ طِ خَ سَ وَ ِكَ  وبَت قُ لِعُ ضاً  رُّ تَعَ الَ  وَ
تِي،  وَ قْ شِ يَّ لَ بَتْ عَ لَ يَّغَ لَ عَ ي، وَ سِ لَتْ لِي نَفْ وَّ وَسَ
رِي،  مْ ى مِنْ عُ ضَ ا مَ مِنْمَ ضَ ا مَ ي مَ ى يَا إلَهِ ضَ دْ مَ إلَهِقَ وَ
ا  الَ مَ ، وَ يْبِ نِي بِالْغَ رُ تَظِ نْ ا يَ اذَ رِي مَ وَالَ أدْ وَ
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ائِفِي،  حَ ائِفِفِي صَ حَ صَ بَرِ  كْ فِي  األْ ضِ رْ مُ الْعَ هُ يَوْ ئُ بِّ ِيُخَ
ا  مَ ، وَ يْكَ لَ نَنِي عَ وَ ا أهْ مَّ مَ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ
الَ  ، وَ ، بِكَ َ ، َ إالَّ

يْكَ لَ نَنِي عَ وَ ا أهْ يْكَمَ لَ نَنِي عَ وَ ا أهْ مَ
تَزُّ  ، الَ أعْ يْكَ نِي إلَ جَ وَ أحْ

. يْكَ لَّلُ إالَّ إلَ أتَذَ
تَزُّ  ، الَ أعْ يْكَ نِي إلَ جَ وَ تَزُّ أحْ ، الَ أعْ يْكَ نِي إلَ جَ وَ أحْ

إالَّ
شِ  رْ ا الْعَ ودُ يَا ذَ دُ ودُيَا وَ دُ ودُ يَا وَ دُ ودُ يَا وَ دُ وَ مَّ  اللَّهُ *
لِّبَ  قَ ، يَا مُ يدُ رِ ا يُ االً لِمَ عَّ ، يَا فَ يدِ جِ الْمَََ
شِ  رْ ا الْعَ شِ  يَا ذَ رْ ا الْعَ مَّ يَا ذَ اللَّهُ

الِكَ  يَا مَ  ، يُّومُ يَا قَ يُّ  يَا حَ  ، وبِ لُ قُ الْ
لِّبَ  قَ ، يَا مُ يدُ رِ ا يُ االً لِمَ عَّ ، يَا فَ يدِ جِ لِّبَ الْمَََ قَ ، يَا مُ يدُ رِ ا يُ االً لِمَ عَّ ، يَا فَ يدِ جِ الْمَََ

ةِ،  ادَ هَ الشَّ
الِكَ  يَا مَ  ، يُّومُ يَا قَ يُّ  يَا حَ  ، وبِ لُ قُ الِكَ الْ يَا مَ  ، يُّومُ يَا قَ يُّ  يَا حَ  ، وبِ لُ قُ الْ

يْبِ وَ الِمََ الْغَ ، يَا عَ لْكِ الْمُ
الِكَ  يَا مَ  ، يُّومُ يَا قَ يُّ  يَا حَ  ، وبِ لُ قُ الِكَ الْ يَا مَ  ، يُّومُ يَا قَ يُّ  يَا حَ  ، وبِ لُ قُ الْ

وَ
ورِ  ألُكَ بِنُ ، أسْ امِ رَ كْ اإلْ

يْبِ  الِمََ الْغَ ، يَا عَ لْكِ الْمُ
لِ وَ الَ يَا ذَا الْجَ

 ، كَ شِ رْ انَ عَ كَ ألَ أرْ ي مَ كَ الَّذِ هِ جْ
ألُكَ بِنُورِ  ، أسْ امِ رَ كْ ألُكَ بِنُورِ اإلْ ، أسْ امِ رَ كْ اإلْ

وَ
باً لْ ، أنْ تَهَبَ لِي قَ تِكَ مَ حْ رَ تِكَ وَ رَ دْ وَبِقُ تِكَ وَ رَ دْ تِكَ بِقُ رَ دْ بِقُ

اً. يّ قِ الَ شَ ا وَ افِرً اً، الَ كَ يّ اً نَقِ يّ قِ تَ
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 ، ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ وَ السَّ يعَ ا بَدِ يعَيَ بَدِ مَّ  اللَّهُ *
تِي الَّ

 ، ضِ رْ ، األْ ضِ رْ األْ
ةِ  زَّ الْعِ وَ  ، امِ رَ كْ ، اإلْ امِ رَ كْ اإلْ وَ لِ  الَ الْجَ ا  ذَ يَا 

نُورِ  نُورِ نُورِ وَ لِكَ  الَ  بِجَ
 ، امِ رَ كْ اإلْ

مَّ ألُكَ اللَّهُ ، أسْ امُ رَ الَ تُ
امِ رَ كْ اإلْ

 ، تَابِكَ ظَ كِ فْ بِي حِ لْ مَ قَ زِ لْ ، أنْ تُ هِكَ جْ وَ
لَى لِ بِهِ عَ مَ الْعَ هُ وَ تَ هُ وَ تَ نِي تِالَ قَ زُ أنْ تَرْ وَ

نِّي. يكَ عَ ضِ رْ ي يُ وِ الَّذِ النَّحْ
ى لَ لِ بِهِ عَ مَ الْعَ نِي تِالَ قَ زُ نِي تِالَأنْ تَرْ قَ زُ أنْ تَرْ

نِي  تَ جْ وَ نْ أحْ لْبَ مَ رْ لِي قَ خِّ مَّ سَ اللَّهُ *
رُ  دِ الَ أقْ وَ يَّ لَ رَ عَ دِ نْ قَ رَّ مَ نِي شَ فِ اكْ يْهِ، وَ إلَ

ءٍ. يْ لِّ شَ وتُ كُ كُ لَ هِ مَ لِّ بِيَدِ كُ نْ يْهِ، يَا مَ لَ عَ
 ، امِكَ رَ نْ حَ لِكَ عَ الَ نِي بِحَ فِ مَّ اكْ اللَّهُ *

.. اكَ وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ نِنِي بِفَ أغْ وَ
(صحيح الترمذي).
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 ، وهِ جُ وُ مُ الْ رَ كَ أكْ هُ جْ وَ نا بَّ مَّ رَ اللَّهُ *
لُ  كَ أفْضَ تُ يَّ طِ ُ ُ عَ اهٍ، وَ مُ جَ ظَ كَ أعْ اهُ جَ وَ
ى  صَ عْ تُ صَوَ عْ صَتُ عْ تُ  ، رُ كُ تَشْ اعُ فَ طَ ا، تُ نأُهَ أهْ
ل كَ أفْضَ تُ يَّ طِ عَ اهٍ،  مُ جَ ظَ كَ أعْ اهُ اهٍجَ مُ جَ ظَ كَ أعْ اهُ جَ

ةِ وَ يَّ طِ عَ الْ
فُ  شِ كْ تَ فُ وَ شِ كْ فُ تَ شِ كْ تَ  ، طَرَّ ضْ يبُ الْمُ جِ تُ طَرَّوَ ضْ يبُ الْمُ جِ طَرَّتُ ضْ يبُ الْمُ جِ تُ  ، رُ فِ فَتَغْ
 ، نْبَ رُ الذَّ فِ غْ تَ

 ، طَرَّ ضْ يبُ الْمُ جِ تُ
نْبَوَ رُ الذَّ فِ غْ نْبَتَ رُ الذَّ فِ غْ تَ  ، يمَ قِ فِي السَّ شْ وَتَ يمَوَ قِ فِي السَّ شْ يمَتَ قِ فِي السَّ شْ تَ  ، رَّ وَالضُّ

غُ  الَ يَبْلُ ، وَ دٌ ئِكَ أحَ ي بِآالَ زِ الَ يَجْ وَ
راً  بْ مَّ صَ اللَّهُ ألُكَ  نَسْ  ، ائِلٍ قَ  

 ، دٌ ئِكَ أحَ ي بِآالَ زِ دٌالَ يَجْ ئِكَ أحَ ي بِآالَ زِ الَ يَجْ
لُ قَوْ كَ  حَ دْ ُُمَ

راً  كْ شُ ، وَ كَ نْدَ ينَ عِ ابِرِ ابَ الصَّ وَ ا ثَ نَ غُ لِّ بَ يُ
ألُكَ  نَسْ  ، ائِلٍ قَ  

نَا  رُ هِّ ةً تُطَ بَ وْ تَ نَوَ رُ هِّ ةً تُطَ بَ وْ نَتَ رُ هِّ ةً تُطَ بَ وْ تَ  ، ينَ لَكَ رِ اكِ يدَ الشَّ زِ وَ مَ نَا غُ بَلِّ يُ
كَ نْدَ ينَ عِ ابِرِ ابَ الصَّ وَ ا ثَ نَ غُ لِّ بَ كَيُ نْدَ ينَ عِ ابِرِ ابَ الصَّ وَ ا ثَ نَ غُ لِّ بَ يُ

لَّ  حَ ا مَ لَّ بِهَ تَّى نَحِ ، حَ ثَامِ نَسِ اآلْ ا مِنْ دَ مِنْبِهَ
 ، مِ يعِ النِّعَ مِ لِيُّ جَ مِوَ يعِ النِّعَ مِ مِلِيُّ جَ يعِ النِّعَ مِ لِيُّ جَ أنْتَ  ، فَ كَ نْدَ نِيبِينَ عِ وَالْمُ

. بٍ رْ كَ ةٍ وَ دَّ  شِ
مِ يعِ النِّعَ مِ مِلِيُّ جَ يعِ النِّعَ مِ لِيُّ جَ

لِّ كُ
مِ يعِ النِّعَ مِ مِلِيُّ جَ يعِ النِّعَ مِ لِيُّ جَ

لِّفِي  كُ يْكَ  وبُ إلَ غُ رْ الْمَََ وَ
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الِمَ  عَ وَ  ، اتِ وَ صْ األْ عَ  امِ سَ يَا  مَّ  اللَّهُ *
يبَ  جِ مُ ، وَ اتِ وَ مْ ثَ األْ بَاعِ ، وَ يَّاتِ فِ الْخَ

مَّ اللَّهُ

الِقَ  خَ ، وَ اتِ اجَ يَ الْحَ
قَاضِ ، وَ اتِ وَ عَ الدَّ

ائِجَ  وَ لِكُ حَ نْ يَمْ ، يَا مَ اتِ وَ مَ السَّ ضِ وَ رْ نْاألْ مَ
 ، تِينَ امِ ائِرَ الصَّ مَ مُ ضَ لَ يَعْ ، وَ ِينَ ائِل السَّ
تِي،  نِيَّ قْ لِي أُمْ قِّ حَ تِي، وَ لِصْ لِي نِيَّ أخْ
 ، تِينَ امِ ائِرَ الصَّ مَ مُ ضَ لَ يَعْ ، وَ ِينَ ائِل تِينَالسَّ امِ ائِرَ الصَّ مَ مُ ضَ لَ يَعْ ، وَ ِينَ ائِل السَّ

ى فَ الَ يَخْ تِي، وَ نِيَّ الَ عَ ي وَ رِّ مُ سِ لَ نْ يَعْ يَا مَ
الِي. ءٌ مِنْ حَ يْهِ شيْ لَ عَ

 ، نِ زَ الْحَ مِّ وَ وذُ بِكَ مِنَ الْهَ وَإنِّي أعُ مَّ  *اللَّهُ
وذُ  أعُ ، وَ لِ سَ الْكَ زِ وَ جْ وذُ بِكَ مِنَ الْعَ أعُ

مِّ  وذُ بِكَ مِنَ الْهَ إنِّي أعُ
وَ

وذُ بِكَ مِنْ أعُ
 ، لِ سَ ، الْكَ لِ سَ الْكَ

، وَ لِ بُخْ الْ
لِ سَ الْكَ

بْنِ وَ بِكَ مِنَ الْجُ
.. (رواه البخاري). الِ جَ رِ الرِّ (رواه البخاري).قَهْ يْنِ وَ ةِ الدَّ بَ لَ غَ

بْنِ  بِكَ مِنَ الْجُ
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ا اهللاُ بِأنَّكَ  ألُكَ يَ اهللاُإنِّي أسْ مَّ  اللَّهُ *
ي لَمْ يَلِدْ ، الَّذِ دُ مَ ، الصَّ دُ حَ ، األْ دُ احِ الْوَ

بِأنَّكَ  ا  ألُكَ يَ ألُكَ يَا إنِّي أسْ إنِّي أسْ مَّ اللَّهُ

، أنْ  دٌ ا أحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ لَمْ يَكُ ، أنْ وَ دٌ ا أحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ ، أنْ لَمْ يَكُ دٌ ا أحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ لَمْ يَكُ  ، ولَدْ وَلَمْ يُ ولَدْوَ ولَدْلَمْ يُ لَمْ يُ
ورُ  فُ نُوبِي، إنَّكَ أنْتَ الْغَ رَ لِي ذُ فِ تَغْ
، أنْ  دٌ ا أحَ وً فُ هُ كُ نْ لَ لَمْ يَكُ  ، ولَدْ ، لَمْ يُ ولَدْ لَمْ يُ

.. (رواه النسائي وأحمد). يمُ حِ الرَّ
رِي،  كْ عَ ذِ فَ ألُكَ أنْ تَرْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
فِرَ  تَغْ وَ رِي،  أمْ لِحَ  تُصْ وَ رِي،  زْ وِ عَ  تَضَ رِوَ زْ وِ عَ  رِتَضَ زْ وِ عَ  تَضَ
. يرٌ ءٍ قَدِ يْ لِّ شَ لَى كُ نْبِي، إنَّكَ عَ لِي ذَ

(رواه أحمد). ا.. يرً اباً يَسِ سَ بْْنِي حِ اسِ مَّ حَ اللَّهُ *
 ، تَدُّ اناً الَ يَرْ ألُكَ إيمَ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
دٍ ☺ مَّ حَ ةَ مُ قَ افَ رَ ☺مُ ، وَ دُ نْفَ يماً الَ يَ نَعِ دُوَ نْفَ يماً الَ يَ دُنَعِ نْفَ يماً الَ يَ نَعِ

(رواه ابن حبان).ِ.. (رواه ابن حبان). لْد ةِ الْخُ نَّ لَى جَ ِ.. ِ.. أعْ دفِي  لْ ةِ الْخُ نَّ لَى جَ أعْ
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نِي مْْ لِّ عَ ، وَ ينِ نِي فِي الدِّ هْْ قِّ مَّ فَ اللَّهُ *
.. (متفق عليه). يلَ أْوِ التَّ

ةً  يتَ مِ ، وَ ةً يَّ ةً نَقِ يشَ ألُكَ عِ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
.. حِ اضِ الَ فَ زٍ وَ خْ يْرَ مُ اً غَ دّ رَ مَ ، وَ ةً يَّ وِ سَ

(رواه الطبراني).

ةِ،  لَ يْ مَ الْعَ يمَ يَوْ ألُكَ النَّعِ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
. فِ وْ مَ الْخَ نَ يَوْ مْ األْ وَ

نْهُ فِي  يِّ زَ انَ وَ يمَ يْنا اإلْ بِّبْ إلَ مَّ حَ اللَّهُ *
وقَ  سُ الْفُ
فِي 

رَ وَ فْ ا الْكُ نَ يْ هْ إلَ رِّ كَ وبِنَا، وَ لُ قُ
مَّ اللَّهُ

نا فَّ تَوَ ينَ وَ دِ اشِ نا مِنَ الرَّ لْ عَ اجْ ، وَ يانَ صْ وَالْعِ وَ
نَا  قْ ألْحِ ، وَ ينَ لِمِ سْ نَا مُ يِ وَأحْ ، وَ نِينَ مِ ؤْ وَمُ
. تُونِينَ فْ الَ مَ ايا وَ زَ يْرَ خَ ، غَ ينَ الِحِ وَبِالصَّ
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قِيلَ  مُ يَا  ا وَ ا يَ يَ اتِ  وَ عَ الدَّ يعَ  مِ يَا سَ مَّ  اللَّهُ *
فَ اشِ يَا كَ فَوَ اشِ فَيَا كَ اشِ يَا كَ  ، اتِ اجَ يَ الْحَ

وَيَا قاضِ اتِوَ اجَ يَ الْحَ
اتِيَا قاضِ اجَ يَ الْحَ
يَا قاضِ  ، اتِ ثَرَ وَالْعَ

افِرَ  يَا غَ افِرَ وَ افِرَ يَا غَ يَا غَ  ، اتِ جَ رَ فِيعَ الدَّ وَيَا رَ اتِوَ جَ رَ فِيعَ الدَّ اتِيَا رَ جَ رَ فِيعَ الدَّ يَا رَ  ، بَاتِ رُ الْكُ
اتِ اجَ يَ الْحَ

يَا قاضِ
وَ

 ، اتِ لِمَ سْ الْمُ
 ، اتِ جَ رَ فِيعَ الدَّ ، يَا رَ اتِ جَ رَ فِيعَ الدَّ يَا رَ

ينَ وَ لِمِ سْ مُ رْ لِلْ فِ ، اغْ تِ الَّ الزَّ
اتِ جَ رَ فِيعَ الدَّ يَا رَ

وَ
يعٌ  مِ ، إنَّكَ سَ اتِ وَ مْ األْ مْ وَ نْهُ يَاءِ مِ حْ األْ

. اتِ وَ عَ يبُ  الدَّ جِ يبٌ مُ رِ قَ
نِ  يُ وذُ بِكَ مِنْ أعْ بِّ أعُ مَّ رَ *اللَّهُ

مِنْ ، وَ ينَ رِ احِ رِ السَّ حْ وَ سِ نْ مِ ، وَ ائِنينَ وَالْعَ
. ينَ رِ اجِ يْدِ الْفَ كَ

الَ  ا وَ نَ مْ رِ وَأكْ نَا، وَ صْ نْقُ وَالَ تَ نا وَ دْ وَزِ مَّ  اللَّهُ *
رْ
ثِ ؤْ الَ تُ نَا وَ رْ

وَآثِ نَوَ رْ
نَآثِ رْ
آثِ نَا،  مْ رِ وَالَ تَحْ نَا وَ طِ وَأعْ ا، وَ نَّ هِ وَتُ

(رواه الترمذي). نَّا.. ضَ عَ ارْ ا وَ نَ ضِ وَأرْ نَا، وَ يْ لَ وَعَ
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بِّ  نَاكَ فِي أحَ دْ أطَعْ مَّ إنَّا قَ اللَّهُ *
انِ  يْمَ طَاعَ فِيهِ، اإلْ يْكَ أنْ تُ يَاءِ إلَ شْ األْ
بِّ  نَاكَ فِي أحَ دْ أطَعْ بِّ  إنَّا قَ نَاكَ فِي أحَ دْ أطَعْ  إنَّا قَ

كَ فِي  صِ لَمْ نَعْ ، وَ ارِ بِكَ رَ قْ اإلْ بِكَ وَ
رِ  فْ ى فِيهِ، الْكُ صَ عْ أنْ تُ
كَ فِي  صِ لَمْ نَعْ ، وَ ارِ بِكَ رَ قْ اإلْ كَ فِي بِكَ وَ صِ لَمْ نَعْ ، وَ ارِ بِكَ رَ قْ اإلْ بِكَ وَ

رِ ءِ  فْ ى فِيهِ، الْكُ صَ عْ أنْ تُ يَا شْ أبْغَضِ األْ
كَ فِ صِ لَمْ نَعْ ، وَ ارِ بِكَ رَ قْ اإلْ كَ فِبِكَ وَ صِ لَمْ نَعْ ، وَ ارِ بِكَ رَ قْ اإلْ بِكَ وَ

ا،  مَ يْنَهُ ا بَ نَا مَ رْ لَ فِ اغْ ، فَ  بِكَ
رِ  فْ ى فِيهِ، الْكُ صَ عْ رِ أنْ تُ فْ ى فِيهِ، الْكُ صَ عْ أنْ تُ يَا شْ دِأبْغَضِ األْ حْ الْجُ وَ

. يمُ حِ ورُ الرَّ فُ إنَّكَ أنْتَ الْغَ
مَ يْنَهُ ا بَ نَا مَ رْ لَ فِ اغْ ، فَ  بِكَ

تِنَا،  الَّ رْ زَ فِ اغْ اتِنَا، وَ ثَرَ مَّ أقِلْ عَ هُ اللَّ *
 ، ارِ بْرَ عَ األْ نَا مَ فَّ تَوَ اتِنَا، وَ ئَ يِّ نَّا سَ رْ عَ فِّ كَ وَ

مَّ هُ مَّاللَّ هُ اللَّ

. ارُ فَّ يزُ يَا غَ زِ يَا عَ
ارِ بْرَ عَ األْ نَا مَ فَّ تَوَ اتِنَا، وَ ئَ يِّ نَّا سَ رْ عَ فِّ كَ ارِوَ بْرَ عَ األْ نَا مَ فَّ تَوَ اتِنَا، وَ ئَ يِّ نَّا سَ رْ عَ فِّ كَ وَ

. ارُ فَّ يزُ يَا غَ زِ يَا عَ
ي،  دِ سَ فِي جَ ي وَ وحِ افِنِي فِي رُ فِيعَ وَ وحِ افِنِي فِي رُ مَّ عَ هُ اللَّ *
فِي  تِي وَ حَّ فِي صِ نِي، وَ فِي بَدَ بِي وَ لْ فِي قَ وَ

تِي. رَ
آخِ نْيَايَ وَ افِنِي فِي دُ عَ تِي، وَ وَّ قُ

فِ تِي وَ حَّ فِي صِ نِي، وَ فِي بَدَ بِي وَ لْ فِي قَ فِوَ تِي وَ حَّ فِي صِ نِي، وَ فِي بَدَ بِي وَ لْ فِي قَ وَ



١٩

، وَ تَ شِ اسْ رْ ى الْعَ لَ نْ عَ نْيَا مَ مَ مَّ  اللَّهُ *
، دَ هَ رَ فَ دَّ قَ  وَ وَّ قَ فَسَ لَ نْ خَ يَا مَ
 ، دَ مَّ هَ هُ ثُ قَ لْ ءٍ خَ يْ لَّ شَ طَى كُ نْ أعْ يَا مَ
يَا، أحْ اتَ وَ وَأمَ ى وَ وَأبْكَ كَ وَ حَ وَ أضْ نْ نْيَا مَ مَ
أبْلَى، دَ وَ جَ أوْ ى وَ قَ أشْ دَ وَ عَ نْ أسْ يَا مَ
، لَّ أذَ وَ زَّ  أعَ وَ ضَ  فَ خَ وَ فَعَ  رَ نْ  مَ يَا 
، عَ ضَ وَ فَعَ وَ رَ نَعَ وَ مَ طَى وَ نْ أعْ يَا مَ
، ارَ نْهَ  األْ رَ أجْ ارَ وَ بِحَ قَّ الْ نْ شَ يَا مَ
يْلَ  اللَّ يْلِ وَ ى اللَّ لَ ارَ عَ  النَّهَ

ارَ  بِحَ قَّ الْ  شَ
رَ وَّ كَ نْ يَا مَ

ةٍ،  لَ الَ ضَ مِنْ    دَ هَ نْ  مَ يَا   ، ارِ النَّهَ ى  لَ عَ
ارَ  بْصَ نْ أنارَ األْ ةٍ، يَا مَ الَ هَ ذَ مِنْ جَ أنْقَ وَ

. ارَ كَ فْ األْ ائِرَ وَ مَ يَا الضَّ وَأحْ وَ
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 ، نْكَ ائِفينَ مِ مَ الْخَ لْ ألُكَ عِ مَّ إنَّا نَسْ اللَّهُ *
 . ينَ بِكَ الِمِ فَ الْعَ وْ خَ وَ

 ، يْكَ لَ لِينَ عَ كِّ تَوَ ألُكَ يَقِينَ الْمُ إنَّا نَسْ وَ
 . وقِنِينَ بِكَ لَ الْمُ كُّ تَوَ وقِنِينَ بِكَوَ لَ الْمُ كُّ وقِنِينَ بِكَتَوَ لَ الْمُ كُّ تَوَ

 ، يْكَ بِتِينَ إلَ خْ ألُكَ إنَابَةَ الْمُ إنَّا نَسْ
وقِنِينَ بِكَ لَ الْمُ كُّ وقِنِينَ بِكَتَوَ لَ الْمُ كُّ تَوَ

إنَابَةَ وَ
 . يْكَ نِيبِينَ إلَ يْكَ الْمُ إلَ بَاتَ إخْ وَ

 ، ينَ لَكَ ابِرِ رَ الصَّ كْ ألُكَ شُ إنَّا نَسْ
نِيبِينَ   الْمُ

وَ
اقاً  ألُكَ لِحَ نَسْ اقاً وَ ألُكَ لِحَ اقاً نَسْ ألُكَ لِحَ نَسْ  ، ينَ لَكَ رِ اكِ رَ الشَّ بْ صَ

ينَ لَكَ ابِرِ رَ الصَّ كْ ألُكَ شُ ينَ لَكَإنَّا نَسْ ابِرِ رَ الصَّ كْ ألُكَ شُ إنَّا نَسْ
وَ وَ

. كَ نْدَ وقِينَ عِ زُ رْ يَاءِ الْمَََ حْ بِاألْ
 ، ينَ لَكَ رِ اكِ رَ الشَّ بْ ينَ لَكَصَ رِ اكِ رَ الشَّ بْ صَ

وقِ  قُ وذُ بِكَ مِنْ عُ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
مِنْ  بَاءِ، وَ رِ قْ ةِ األْ يعَ طِ وَمِنْ قَ بْنَاءِ، وَ وَاألْ

اءِ. قَ دِ صْ رِ األْ يُّ مِنْ تَغَ ، وَ يَاءِ حْ األْ
بَاءِ،  رِ قْ ةِ األْ يعَ طِ بَاءِمِنْ قَ رِ قْ ةِ األْ يعَ طِ مِنْ قَ

ةِ  وَ فْ جَ
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اتُ  وَ مَ هُ السَّ لَ بِّحُ  نْ تُسَ يَا مَ مَّ  اللَّهُ *
ا  ولِهَ هُ ضُ بِسُ رْ األْ ا، وَ هَ اجِ وَأبْرَ ا وَ هَ ومِ وَبِنُجُ
ا،  هَ اجِ وَ أمْ ا وَ ائِهَ يَ ارُ بِأحْ بِحَ الْ وَ ا، هَ اجِ فِجَ وَ
ارُ  جَ شْ األْ ا، وَ هَ تَادِ وَأوْ ا وَ هَ مِ بَالُ بِقِمَ وَالْجِ وَ
ا، اتِهَ وَ لَ بَاعُ فِي فَ السِّ ا، وَ هَ ارِ ِمَ ث ا وَ هَ وعِ رُ بِفُ
اتُ  رَّ هُ الذَّ بِّحُ لَ سَ اتُ تُ رَّ الذَّ نْ نْ، يَا مَ مَ ا ناتِهَ كَ وَفِي وَ يْرُ  الطَّ

ا  هَ وعِ رُ هَبِفُ وعِ رُ بِفُ
فِي  وَ

ا، هَ بَرِ ى كِ لَ اتُ عَ رَّ جَ الْمَََ ا وَ هَ رِ غَ لَى صِ وَعَ
ضُ  رْ األْ بْعُ وَ اتُ السَّ وَ مَ هُ السَّ بِّحُ لَ سَ وَ تُ نْ نْيَا مَ مَ
بِّحُ   إالَّ يُسَ

بْعُ  اتُ السَّ وَ مَ هُ السَّ بِّحُ لَ سَ بْعُ  تُ اتُ السَّ وَ مَ هُ السَّ بِّحُ لَ سَ ءٍ تُ يْ مِنْإنْ مِنْ شَ ، وَ نَّ وَ فِيهِ نْ مَ وَ
اتِ  وَ مَ السَّ ضَ وَ رْ قَ األْ لَ نْ خَ هِ، يَا مَ دِ مْ بِحَ
 ، تَوَ شِ اسْ رْ ى الْعَ لَ نُ عَ مَ حْ لَى، يَا رَ الْعُ
ضِ  رْ ا فِي األْ فِي مَ اتِ وَ وَ مَ وَالسَّ ا فِي  هُ مَ فِي  لَ نْ يَا مَ
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نْ ، يَا مَ تَ الثَّرَ ا تَحْ مَ ا وَ مَ يْنَهُ ا بَ مَمَ يْنَهُ بَ وَ
اءُ  مَ سْ هُ األْ نْ لَ ى، يَا مَ فَ أخْ رَّ وَ مُ السِّ لَ نْيَعْ مَ
عُ  مَ هِ يَسْ بَادِ عَ عِ وَ مَ نْ هُ نَى، يَا مَ سْ الْحُ
انِ مِنْ  سَ حْ ئُ بِاإلْ تَدِ بْ ، أنْتَ الْمُ يَرَ وَ
عُ  مَ هِ يَسْ بَادِ عَ عِ وَ مَ  هُ

ئُ  تَدِ بْ أنْتَ الْمُ ، وَ ابِدينَ هِ الْعَ جُّ قَبْلِ تَوَ
. طَايَا مِنْ قَبْلِ طَلَبِ الطَّالِبِينَ بِالْعَ

 ، ابِدينَ هِ الْعَ جُّ ، قَبْلِ تَوَ ابِدينَ هِ الْعَ جُّ قَبْلِ تَوَ

نْتُ  صَّ ، تَحَ كَ دِ مْ بِحَ نْتُ وَ صَّ ، تَحَ كَ دِ مْ نْتُ بِحَ صَّ ، تَحَ كَ دِ مْ بِحَ مَّ اللَّهُ انَكَ بْحَ سُ *
إلَهَ  وَ وَ إلَهِي هَ إالَّ هُ ي الَ إلَ بِكَ أنْتَ الَّذِ
نْتُ  صَّ ، تَحَ كَ دِ مْ نْتُ بِحَ صَّ ، تَحَ كَ دِ مْ بِحَ مَّ اللَّهُ

إلَهِي
لِّ كُ بِّ رَ وَ بِّي تُ بِرَ مْ تَصَ بِّياعْ بِرَ ءٍ، وَ يْ وَشَ لِّ  ءٍكُ يْ شَ

ي الَ  يِّ الَّذِ ى الْحَ لَ لْتُ عَ كَّ تَوَ
بِّي بِرَ ءٍ،  يْ شَ

ي الَ وَ يِّ الَّذِ ى الْحَ لَ لْتُ عَ كَّ ي الَ تَوَ يِّ الَّذِ ى الْحَ لَ لْتُ عَ كَّ تَوَ ءٍ،  يْ وَشَ
لٍ  وْ هُ بِالَ حَ لَّ رَّ كُ تُ الشَّ عْ فَ تَدْ اسْ
ي الَ  يِّ الَّذِ ى الْحَ لَ لْتُ عَ كَّ ي الَ تَوَ يِّ الَّذِ ى الْحَ لَ لْتُ عَ كَّ تَوَ

، وَ وتُ يَمُ
يمِ. ظِ يِّ الْعَ لِ إالَّ بِاهللاِ الْعَ

لٍ  وْ هُ بِالَ حَ لَّ رَّ كُ تُ الشَّ عْ فَ تَدْ اسْ
بِا ةٍ  وَّ إالَّ الَ قُ وَ
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بَ  رَّ ا قَ مَ ةَ وَ نَّ ألُكَ الْجَ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
وذُ بِكَ مِنَ  أعُ

ةَ  نَّ ألُكَ الْجَ إنِّي أسْ
، وَ لٍ مَ عَ لٍ وَ وْ ا مِنْ قَ يْهَ إلَ

 ، لٍ مَ عَ لٍ وَ ا مِنْ قَوْ يْهَ بَ إلَ ا قَرَّ مَ
 ، لٍ مَ لٍعَ مَ عَ

ارِ وَ النَّ
ى شَ وراً، أوْ أغْ وذُ بِكَ أنْ أقُولَ زُ أعُ وَ

وراً. رُ غْ ونَ بِكَ مَ وراً، أوْ أكُ جُ فُ
، عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ وذُ بِكَ مِنْ قَ مِنْإنِّي أعُ مَّ  *اللَّهُ

 ، بَعُ سٍ الَ تَشْ  نَفْ
، عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ ، قَ عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ  قَ

مِنْ ، وَ عُ مَ اءٍ الَ يُسْ عَ وَ دُ نْ مِ وَ
وذُ بِكَ   إنِّي أعُ
 ، بَعُ سٍ الَ تَشْ بَعُ نَفْ سٍ الَ تَشْ  نَفْ

مَّ ، اللَّهُ عُ نْفَ مٍ الَ يَ لْ مِنْ عِ وَ
(صحيح الْجامع). .. بَعِ رْ ءِ األْ الَ ؤُ  هَ

 ، عُ نْفَ مٍ الَ يَ لْ عُ عِ نْفَ مٍ الَ يَ لْ  عِ
بَعِ رْ ءِ األْ الَ ؤُ مِنْ هَ

ينِي،  ذِ ؤْ وٍّ يُ دُ نِي إلَى عَ لِمْْ سْ الَ تُ
.. بَعِ رْ ءِ األْ الَ ؤُ بَعِ هَ رْ ءِ األْ الَ ؤُ  هَ

مَّ  *اللَّهُ
قاً  زْ قْْنِي رِ زُ ارْ وَ، وَ ينِي دِ رْ يقٍ يُ دِ الَ إلَى صَ وَ

نِيْنِي. غْ الً  يُ الَ حَ
يقٍ دِ يقٍالَ إلَى صَ دِ الَ إلَى صَ
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نْ مَ دَ  وَ أجْ وَ  ، ئِلَ نْ سُ يْرَ مَ يَا خَ مَّ  اللَّهُ *
 ، رَ فَ نْ غَ ظَمَ مَ أعْ ا، وَ فَ نْ عَ مَ مَ رَ أكْ طَى، وَ أعْ
 ، ثَ دَّ نْ حَ قَ مَ دَ أصْ ، وَ مَ كَ نْ حَ لَ مَ دَ أعْ وَ

عَ رَ أسْ ، وَ اقَبَ نْ رَ رَ مَ أبْصَ ، وَ دَ عَ نْ وَ ى مَ فَ أوْ وَ
نَ  سَ أحْ ، وَ اقَبَ وَ عَ نْ مَ مَ حَ نْأرْ مَ ، وَ بَ اسَ وَ حَ نْ مَ
نْ قَّ مَ أحَ ، وَ عَ رَ نْ شَ مَ مَ كَ أحْ ، وَ قَ لَ نْ خَ مَ
. ابَ نْ أجَ أبَرَّ مَ ، وَ يَ

عِ نْ دُ لَى مَ أوْ ، وَ بِدَ عُ
يْلِ  ةً بِاللَّ رَ فِ غْ مَ ارِ وَ ِ ِ النَّ نَ  نِي مِ مَّ نَجِّ اللَّهُ *

(رواه الطبراني). ار.. النَّهَ وَ
 ، ءِ بَالَ دِ الْ هْ وذُ بِكَ مِنْ جَ مِنْإنِّي أعُ مَّ  اللَّهُ *
اتَةِ  مَ شَ اءِ، وَ ضَ وءِ الْقَ وَسُ اءِ، وَ قَ  الشَّ

وذُ بِكَ  وذُ بِكَ إنِّي أعُ إنِّي أعُ
وَ كِ رَ دَ وَ

اءِ.. (متفق عليه). دَ عْ (متفق عليه).األْ
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 ، وءِ مِ السُّ وذُ بِكَ مِنْ يَوْ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
وءِ،  السُّ ةِ  اعَ مِنْ سَ وَ  ، وءِ السُّ ةِ  لَ يْ لَ مِنْ  وَ
وءِ  ارِ السُّ مِنْ جَ ، وَ وءِ بِ السُّ احِ وءِ صَ بِ السُّ احِ مِنْ صَ وَ

(صحيح األلباني). ةِ.. امَ قَ ارِ الْمُ فِي دَ
نَى،  رِ الْغِ وذُ بِكَ مِنْ بَطَ مَّ إنِّي أعُ *اللَّهُ
دَ عَ أوْ ى، وَ فَّ وَ دَ فَ عَ وَ نْ ، يَا مَ رِ قْ فَ ةِ الْ لَّ ذَ مَ

نَ رِ الْغِ وذُ بِكَ مِنْ بَطَ إنِّي أعُ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ
وَ

نْ ، يَا مَ اءَ أسَ مَ وَ لَ وَ ظَ نْ نْ مَ فُ عَ ا، اعْ فَ عَ فَ
بْ لِي  تِي، هَ يَ صِ عْ هُ مَ رُّ الَ تَضُ تِي، وَ اعَ هُ طَ رُّ وَتَسُ
(رواه الديلمي)... (رواه الديلمي). ك رُّ ا الَ يَضُ رْ لِي مَ فِ اغْ كَ وَ رُّ ا يَسُ وَمَ
ي،  عِ مْ رِّ سَ وذُ بِكَ مِنْ شَ مَّ إنِّي أعُ *اللَّهُ
انِي،  رِّ لِسَ مِنْ شَ رِي، وَ رِّ بَصَ وَمِنْ شَ وَ

تِي. وَ هْ رِّ شَ مِنْ شَ بِي، وَ لْ رِّ قَ مِنْ شَ وَ
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  تَرَ رَوَ رَتَ تَ مِي،  الَ عُ كَ مَ مَّ إنَّكَ تَسْ اللَّهُ *
ى  فَ الَ يَخْ تِي، وَ نِيَ الَ وَعَ ي وَ رِّ مُ سِ لَ وَتَعْ رِّوَ مُ سِ لَ رِّتَعْ مُ سِ لَ تَعْ انِي،  كَ وَمَ
 ، يرُ قِ فَ بَائِسُ الْ أنا الْ رِي وَ وَ أمْ نْ ءٌ مِ يْ يْكَ شَ لَ مِنْعَ
فِقُ  شْ لُ الْمُ جِ ، الْوَ يرُ تَجِ سْ يثُ الْمُ تَغِ سْ الْمُ وَ
ةَ  ألَ سْ ألُكَ مَ ، أسْ نْبِهِ تَرِفُ بِذَ عْ رُّ الْمُ قِ الْمُ
نِبِ  ذْ الَ الْمُ يْكَ ابْتِهَ نِبِ  إلَ ذْ الَ الْمُ يْكَ ابْتِهَ لُ إلَ أبْتَهِ ، وَ ينِ كِ سْ الْمِ
اءَ  عَ يرِ دُ رِ ائِفِ الضَّ اءَ الْخَ عَ وكَ دُ عُ أدْ
نِبِ  ذْ الَ الْمُ يْكَ ابْتِهَ  إلَ

يرِ رِ الضَّ
نِبِ  ذْ الَ الْمُ يْكَ ابْتِهَ  إلَ

، وَ لِيلِ الذَّ
 ، ينِ كِ سْ ينِالْمِ كِ سْ الْمِ

وَ
 ، هُ تُ بْرَ تْ لَكَ عَ اضَ فَ هُ وَ قَبتُ تْ لَكَ رَ عَ ضَ  خَ

 ، لِيلِ الذَّ
وَ نْ مَ

يْرَ  ، يَا خَ هُ مَ لَكَ أنْفُ غِ رَ ، وَ هُ مُ سْ لَّ لَكَ جِ ذَ وَوَ
(رواه الطبراني). .. ينَ طِ عْ يْرَ الْمُ يَا خَ ينَوَ طِ عْ يْرَ الْمُ ينَيَا خَ طِ عْ يْرَ الْمُ يَا خَ ولِينَ  ئُ سْ وَالْمَََ

قاً  زْ رِ وَ، وَ اً ارّ يْشاً قَ ألُكَ عَ اًإنِّي أسْ ارّ قَ مَّ  اللَّهُ *
اً. الً بَارّ مَ اًعَ بَارّ اً، وَ ارّ دَ
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نْ قُّ مَ أحَ ، وَ رَ كِ نْ ذُ مَ نْ قُّ مَ نْ أحَ مَ مَّ أنْتَ اللَّهُ *
 ، لَكَ نْ مَ أفُ مَ أرْ نْ، وَ مَ يَ نْ ابْتُغِ رُ مَ أنْصَ ، وَ بِدَ نْعُ مَ
طَى،  نْ أعْ عُ مَ سَ أوْ ، وَ ئِلَ نْ سُ مَ نْ دُ مَ وَ أجْ نْوَ ءٍمَ يْ لُّ شَ ، كُ يكَ لَكَ رِ لِكُ الَ شَ لُّ الْمَََ كُ أنْتَ
 ، طَاعَ إالَّ بِإذْنِكَ ، لَنْ تُ كَ هَ جْ الِكٌ إالَّ وَ هَ

يْ ،  شَ يكَ لَكَ رِ لِكُ الَ شَ ،  الْمَََ يكَ لَكَ رِ لِكُ الَ شَ  الْمَََ

 ، رَ كُ طَاعُ فتَشْ ، تُ كَ لْمِ ى إالَّ بِعِ صَ عْ لَنْ تُ وَ
 ، طَاعَ إالَّ بِإذْنِكَ ، لَنْ تُ كَ هَ جْ الِكٌ إالَّ وَ ، هَ طَاعَ إالَّ بِإذْنِكَ ، لَنْ تُ كَ هَ جْ الِكٌ إالَّ وَ هَ

نَى  أدْ ، وَ يدٍ هِ بُ شَ رَ ، أقْ رَ فِ تَغْ ى فَ صَ عْ تُ وَ
تَ  ذْ أخَ وسِ وَ فُ ونَ النُّ لْتَ دُ ، حُ فِيظٍ حَ
تَ  خْ نَسَ ، وَ ثارَ تَبْتَ اآلْ كَ ي، وَ اصِ بِالنَّوَ
رُّ  السِّ ، وَ يةٌ ضِ فْ وبُ لَكَ مُ لُ قُ ، الْ الَ جَ اآلْ
تَ  خْ نَسَ ، وَ ثارَ تَبْتَ اآلْ كَ ي، وَ اصِ تَ بِالنَّوَ خْ نَسَ ، وَ ثارَ تَبْتَ اآلْ كَ ي، وَ اصِ بِالنَّوَ

، لْتَ لَ ا أحْ لُ مَ الَ ، الْحَ نِيةٌ الَ كَ عَ نْدَ عِ
 ، تَ عْ رَ ا شَ ينُ مَ الدِّ ، وَ تَ مْ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ وَ
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 ، كَ قُ لْ قُ خَ لْ الْخَ ، وَ يْتَ ضَ ا قَ رُ مَ مْ األْ وَ
وفُ  ؤُ أنْتَ اهللاُ الرَّ ، وَ كَ بْدُ بْدُ عَ الْعَ وَ
ي  كَ الَّذِ هِ جْ ألُكَ بِنُورِ وَ ، أسْ يمُ حِ الرَّ

لِّ بِكُ
ي  كَ الَّذِ هِ جْ ألُكَ بِنُورِ وَ ي أسْ كَ الَّذِ هِ جْ ألُكَ بِنُورِ وَ أسْ

، وَ ضُ رْ األْ اتُ وَ وَ مَ هُ السَّ قَتْ لَ رَ لِّأشْ لِّبِكُ بِكُ
نِي مِنَ  يرَ أنْ تُجِ نِي وَ لَ بَ قْ وَ لَكَ أنْ تَ قٍّ هُ حَ

(رواه الطبراني). .. ِكَ ت رَ دْ ارِ بِقُ النَّ
مْ  يْهِ إلَ تْ  ارَ ينَ أشَ الَّذِ نَا مِنَ  لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
يقُ  مُ طَرِ تْ لَهُ حَ ضُ وَ ايَةِ، وَ دَ مُ الْهِ الَ أعْ
 . قِينِ يَ الْ صِ وَ الَ خْ بِيلَ اإلْ وا سَ كُ لَ سَ اةِ، وَ النَّجَ
يقُ  مُ طَرِ تْ لَهُ حَ ضُ وَ ايَةِ، وَ دَ مُ الْهِ الَ يقُ أعْ مُ طَرِ تْ لَهُ حَ ضُ وَ ايَةِ، وَ دَ مُ الْهِ الَ أعْ

وءِ كَ بِسُ نْدَ ا عِ يْرَ مَ نِي خَ مْْ رِ مَّ الَ تَحْ اللَّهُ *
آلئِكَ  ينَ ألِ رِ اكِ نِي مِنَ الشَّ لْْ عَ اجْ
وءِ كَ بِسُ نْدَ ا عِ يْرَ مَ نِي خَ مْْ رِ وءِالَ تَحْ كَ بِسُ نْدَ ا عِ يْرَ مَ نِي خَ مْْ رِ الَ تَحْ

ي وَ نْدِ ا عِ وَمَ
 . لِيَائِكَ وْ ينَ ألِ رِ ئِكَ النَّاصِ ى بَالَ لَ ينَ عَ ابِرِ الصَّ
آلئِكَ  ينَ ألِ رِ اكِ نِي مِنَ الشَّ لْْ عَ آلئِكَ اجْ ينَ ألِ رِ اكِ نِي مِنَ الشَّ لْْ عَ اجْ
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 ، انِ طَ لْ يمِ السُّ ظِ ، عَ أْنِ مِ اهللاِ ذِي الشَّ * بِسْ
وذُ ، أعُ انَ  كَ

 ، طَانِ لْ يمِ السُّ ظِ ، عَ أْنِ ،  ذِي الشَّ طَانِ لْ يمِ السُّ ظِ ، عَ أْنِ  ذِي الشَّ
اءَ اهللاُ ا شَ ، مَ انِ هَ رْ يِّ البُ وِ قَ

وذُ  أعُ ، وَ جآنٍّ ، إنْسٍ وَ انٍ يْطَ وَ شَ لِّ كُ بِاهللاِ مِنْ
أ. بَرَ أ وَ ذَرَ قَ وَ لَ ا خَ رِّ مَ مِنْ شَ

، إنْسٍ  انٍ يْطَ ، إنْسٍ  شَ انٍ يْطَ  شَ
بِاهللاِ 

رِ  مْ األْ ، وَ يدِ دِ بْلِ الشَّ ا الْحَ مَّ يَا ذَ اللَّهُ *
 ، يدِ عِ مَ الْوَ نَ يَوْ مْ ألُكَ األْ ، أسْ يدِ شِ الرَّ
رِ  مْ األْ ، وَ يدِ دِ بْلِ الشَّ ا الْحَ رِ يَا ذَ مْ األْ ، وَ يدِ دِ بْلِ الشَّ ا الْحَ يَا ذَ مَّ اللَّهُ

بِينَ  رَّ قَ الْمُ عَ  مَ ودِ،  لُ الْخُ مَ  يَوْ ةَ  نَّ الْجَ وَ
 ، يدِ عِ مَ الْوَ نَ يَوْ مْ ألُكَ األْ ، أسْ يدِ شِ يدِالرَّ عِ مَ الْوَ نَ يَوْ مْ ألُكَ األْ ، أسْ يدِ شِ الرَّ

وفِينَ  ، الْمُ ودِ جُ عِ السُّ كَّ ، الرُّ ودِ هُ الشُّ
بِينَ  رَّ قَ الْمُ عَ  مَ ودِ،  لُ الْخُ مَ  يَوْ ةَ  نَّ الْجَ بِينَ وَ رَّ قَ الْمُ عَ  مَ ودِ،  لُ الْخُ مَ  يَوْ ةَ  نَّ الْجَ وَ

. ودُ دُ يمُ الْوَ رِ ، إنَّكَ أنْتَ الْكَ ودِ هُ .بِالْعُ ودُ دُ يمُ الْوَ رِ أنْتَ الْكَ
ا يَلِجُ فِي  رِّ مَ وذُ  بِكَ مِنْ شَ مِنْإنِّي أعُ مَّ  *اللَّهُ
، ارِ ا يَلِجُ فِي النَّهَ رِّ مَ مِنْ شَ ، وَ يْلِ اللَّ

وذُ  بِكَ  إنِّي أعُ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

. نَّانُ يمُ الْمَََ رِ إنَّكَ أنْتَ الْكَ
، وَ يْلِ ، وَاللَّ يْلِ اللَّ
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نِّي،  عِ ينُ إنْ لَمْ تُ تَعِ نْ أسْ ي بِمَ إلَهِ *
بْلَكَ  تَ حَ مُ إنْ قَطَعْ تَصِ نْ أعْ بْلِ مَ بِحَ وَ
كَ  يْرُ نْ غَ مَ و، وَ عُ اكَ أدْ وَ نْ سِ مَ نِّي، فَ عَ
بْلَكَ  تَ حَ مُ إنْ قَطَعْ تَصِ نْ أعْ بْلِ مَ بِحَ بْلَكَ وَ تَ حَ مُ إنْ قَطَعْ تَصِ نْ أعْ بْلِ مَ بِحَ وَ

الَ  ، وَ ا اهللاُ اكَ يَ وَ دٌ سِ الِي أحَ و، مَ جُ أرْ
. ثاهُ وْ كَ يَا غَ يْرُ بٌّ غَ رَ

الَ  ، وَ يْكَ ارِ إلَ فْتِقَ نِنِي بِاالْ مَّ أغْ اللَّهُ *
رِي  لْ أمْ مِّ جَ ، وَ نْكَ ناءِ عَ تِغْ سْ نِي بِاالْ رْْ قِ فْ تُ
كْ  بَارِ نِي، وَ تَ يْ ا أبْقَ افِنِي مَ عَ تَنِي، وَ يْ يَ ا أحْ مَ
نِي،  تَ يْ لَ ا أوْ ظْ لِي مَ فَ احْ نِي، وَ تَ يْ لَ أوْ نِي تَ لْ وَّ ا خَ نِيلِي فِيمَ تَ لْ وَّ خَ
تِي  شَ حْ آنِسْ وَ نِي، وَ تَ يْ فَّ ا تَوَ نِي إذَ مْْ حَ ارْ وَ
نِي،  تَ بْ اسَ ا حَ يَّ إذَ لَ لْ عَ ضَّ تَفَ يَّ، وَ لَ عَ نِي تَ سْ مَ نِيإذَا أرْ تَ سْ مَ أرْ

نِي. تَ يْ دَ دْ هَ قَ انَ وَ يمَ بْْنِي اإلْ لُ الَ تَسْ وَ
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مٍ الَ لْ وذُ بِكَ مِنْ عِ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
اءٍ الَ  عَ دُ ، وَ عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ قَ ، وَ عُ نْفَ يَ

مٍ الَ لْ وذُ بِكَ مِنْ عِ مٍ الَإنِّي أعُ لْ وذُ بِكَ مِنْ عِ إنِّي أعُ

وعِ  مِنَ الْجُ ، وَ بَعُ سٍ الَ تَشْ نَفْ ، وَ عُ مَ يُسْ
اءٍ الَ  عَ دُ ، وَ عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ قَ ، وَ عُ نْفَ اءٍ الَ يَ عَ دُ ، وَ عُ شَ لْبٍ الَ يَخْ قَ ، وَ عُ نْفَ يَ

ا  إنَّهَ انَةِ فَ يَ مِنَ الْخِ يعُ وَ جِ إنَّهُ بِئْسَ الضَّ فَ
وعِ  مِنَ الْجُ ، وَ بَعُ سٍ الَ تَشْ نَفْ ، وَ عُ مَ وعِ يُسْ مِنَ الْجُ ، وَ بَعُ سٍ الَ تَشْ نَفْ ، وَ عُ مَ يُسْ

 ، مِ رَ الْهَ ، وَ لِ سَ مِنَ الْكَ ، وَ بِطَانَةُ تِ الْ بِئْسَ
لِ  ذَ دَّ إلَى أرْ أنْ أُرَ ، وَ بْنِ الْجُ ، وَ لِ بُخْ الْ وَ

مِ رَ الْهَ ، وَ لِ سَ مِنَ الْكَ ، وَ بِطَانَةُ تِ الْ مِبِئْسَ رَ الْهَ ، وَ لِ سَ مِنَ الْكَ ، وَ بِطَانَةُ تِ الْ بِئْسَ

ابِ  ذَ عَ الِ وَ جَّ نَةِ الدَّ مِنْ فِتْ ، وَ رِ مُ الْعُ
دَّ إلَى أنْ أُرَ ، وَ بْنِ الْجُ ، وَ لِ بُخْ الْ دَّ إلَىوَ أنْ أُرَ ، وَ بْنِ الْجُ ، وَ لِ بُخْ الْ وَ

. اتِ مَ الْمَََ يَا وَ حْ ةِ الْمَََ نَ فِتْ ، وَ بْرِ قَ الْ
ابِ  ذَ عَ الِ وَ جَّ نَةِ الدَّ مِنْ فِتْ ، وَ رِ مُ ابِ الْعُ ذَ عَ الِ وَ جَّ نَةِ الدَّ مِنْ فِتْ ، وَ رِ مُ الْعُ

يْرَ  خَ هُ وَ رَ
رِي آخِ مْ يْرَ عُ لْ خَ عَ مَّ اجْ *اللَّهُ

. اكَ مَ ألْقَ يْرَ أيَّامِي يَوْ خَ وَ هُ اتِمَ وَ لِي خَ مَ عَ
، يْكَ لَ لُ عَ كَّ أتَوَ ينُ بِكَ وَ تَعِ مَّ إنِّي أسْ *اللَّهُ

. يْكَ أتُوبُ إلَ كَ وَ فِرُ تَغْ وَأسْ وَ
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 ، يْتَ دَ ا هَ ى مَ لَ كَ عَ دُ مَ مَّ إنِّي أحْ اللَّهُ *
 ، يْتَ دَ ا أسْ يلِ مَ زِ لَى جَ كَ عَ رُ كُ أشْ
 ، يْتَ دَ ا هَ ى مَ لَ كَ عَ دُ مَ إنِّي أحْ

وَ
تَ بَغْ ا أسْ ايَةِ مَ عَ ى رِ لَ ينُكَ عَ تَعِ أسْ وَ

لَى  رَ عَ كْ يكَ الشُّ دِ تَهْ أسْ
ا  ايَةِ مَ عَ ى رِ لَ ينُكَ عَ تَعِ ا أسْ ايَةِ مَ عَ ى رِ لَ ينُكَ عَ تَعِ أسْ

مِ، وَ مِنَ النِّعَ
وذُ بِكَ مِنْ أعُ مِ، وَ يْتَ مِنَ النِّقَ فَ ا كَ مَ

 ، نَانِ تِ الْجَ الَ فَ غَ ، وَ انِ سَ اتِ اللِّ ثَرَ عَ
مِ النِّقَ

ألُكَ اللُّطْفَ  أسْ
نَانِ نَانِالْجَ تِ الْجَ الَ فَ غَ

وَ، وَ ثَانِ دَ تَاتِ الْحَ ثَانِبَغَ دَ الْحَ تَاتِ وَ تَاتِ بَغَ لٍبَغَ وْ ٍ قَ نْ كَ مِ فِرُ تَغْ أسْ ، وَ يْتَ ضَ ا قَ فِيمَ
. مُ دَ لُّ بِهِ الْقَ لٍ تَزِ ، أوْ فِعْ مُ هُ النَّدَ بُ قُ يَعْ

هُ  دَ يْسَ بَعْ اً لَ ألُكَ يُرسْ ألُكَإنَّا نَسْ نَسْ مَّ  اللَّهُ *
ناً ليْسَ  أمْ ، وَ رٌ قْ هُ فَ دَ يْسَ بَعْ نًى لَ غِ رٌ وَ سْ عُ
 . اءٌ قَ ا شَ هَ دَ يْسَ بَعْ ةً لَ ادَ عَ يْسَسَ لَ فٌ وَ وْ هُ خَ دَ بَعْ
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نَدَ  ، يَا سَ هُ ادَ لَ مَ نْ الَ عِ ادَ مَ مَ مَّ يَا عِ اللَّهُ *
، يَا  هُ رَ لَ خْ نْ الَ ذُ رَ مَ خْ ، يَا ذُ هُ نَدَ لَ نْ الَ سَ مَ نْ مَ
 ، وِ فْ يمَ الْعَ رِ ، يَاكَ هُ يَاثَ لَ نْ الَ غِ يَاثَ مَ

غِ
 ، ءِ بَالَ فَ الْ اشِ ، يَا كَ زِ اوُ نَ التَّجَ سَ يَا حَ
 ، فاءِ عَ نَ الضُّ وْ ، يَا عَ اءِ جَ يمَ الرَّ ظِ يَا عَ
 ، ءِ بَالَ فَ الْ اشِ ، يَا كَ زِ اوُ نَ التَّجَ سَ ءِيَا حَ بَالَ فَ الْ اشِ ، يَا كَ زِ اوُ نَ التَّجَ سَ يَا حَ

ا  ى، يَا ذَ كَ لْ يَ الْهَ نْجِ قَى، يَا مُ رْ ذَ الْغَ نْقِ يَا مُ
 ، لُ ضِّ فَ ، يَا مُ مُ نْعِ ، يَا مُ لُ مِ جْ ، يَا مُ انِ سَ حْ اإلْ
نُورُ  نُورُ نُورُ وَ يْلِ  ادُ اللَّ

لُ ضِّ فَ ، يَا مُ مُ نْعِ لُ، يَا مُ ضِّ فَ ، يَا مُ مُ نْعِ ، يَا مُ
وَ دَ لَكَ سَ جَ ي سَ أنْتَ الَّذِ

لُ ضِّ فَ ، يَا مُ مُ نْعِ ، يَا مُ
وَوَ

 ، سِ مْ اعُ الشَّ عَ شُ
يْلِ  ادُ اللَّ

رِ وَ مَ ءُ الْقَ وْ ضَ ، وَ ارِ النَّهَ
ا اهللاُ الَ  ، يَ رِ جَ فِيفُ الشَّ حَ

رِ  مَ ءُ الْقَ وْ ضَ
، وَ اءِ يُّ الْمَََ وِ دَ وَ

انِ  يمَ ةَ اإلْ جَّ نِّي حُ قِّ بِّ لَ ، يَا رَ يكَ لَكَ رِ شَ
قدسي). .. (أبو الفتوح المَ تِ وْ نْدَ الْمَََ عِ

، يَا  يكَ لَكَ رِ ، يَشَ يكَ لَكَ رِ شَ
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ابِقَ  يَا سَ ابِقَ وَ ابِقَ يَا سَ يَا سَ  ، تِ وْ عَ الصَّ امِ مَّ يَا سَ اللَّهُ *
دَ بَعْ ماً  لَحْ ظَامَ  الْعِ يَ  اسِ كَ يَا  دَوَ بَعْ ماً  لَحْ ظَامَ  الْعِ يَ  اسِ كَ دَيَا  بَعْ ماً  لَحْ ظَامَ  الْعِ يَ  اسِ كَ يَا   ، تِ وْ الْفَ

نْباً  نا ذَ عَ لَ مَّ أنْ الَ تَدَ ألُكَ اللَّهُ نَسْ
دَ بَعْ ماً  لَحْ ظَامَ  الْعِ يَ  اسِ كَ دَيَا  بَعْ ماً  لَحْ ظَامَ  الْعِ يَ  اسِ كَ يَا 

 ، تِ وْ ألُكَالْمَََ نَسْ
يْناً  الَ دَ ، وَ تَهُ جْ رَّ إالَّ فَ

مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ
اً  مّ الَ هَ ، وَ تَهُ رْ فَ إالَّ غَ

الَ  ، وَ تَهُ يْ فَ يضاً إالَّ شَ رِ إالَّالَ مَ ، وَ تَهُ يْ ضَ إالَّ قَ
 ، تَهُ يْ دَ ً إالَّ هَ االّ الَ ضَ ، وَ تَهُ يْ افَ تَلىً إالَّ عَ بْ مُ
 ، تَهُ مْ حِ تاً إالَّ رَ يِّ إالَّالَ مَ ، وَ تَهُ عْ طَ وَ قَ ياً إالَّإالَّ ياً الَ بَاغِ بَاغِ وَ

ا إالَّ يرً سِ إالَّالَ عَ ، وَ تَهُ لْ ذَ ا إالَّ خَ Nو دُ إالَّالَ عَ وَ
ةً  اجَ الَ حَ ، وَ تَهُ تَرْ وَ سَ باً إالَّ يْ إالَّالَ عَ تَهُ، وَ رْ وَيَسَّ
لَكَ  ي  هِ ةِ،  رَ

خِ اآلْ وَ نْيَا  الدُّ ِجِ  ائ وَ حَ وَوَ  مِنْ
ى  لَ تَنا عَ نْ إالَّ أعَ
لَكَ  ي  هِ ةِ،  رَ

خِ لَكَ اآلْ ي  هِ ةِ،  رَ
خِ اآلْ
 ، حٌ الَ ا صَ نَا فِيهَ لَ

ا  يَ نْ الدُّ ِجِ  ا ائ يَ نْ الدُّ ِجِ  ائ
حٌوَ الَ ا صَ نَا فِيهَ حٌلَ الَ ا صَ نَا فِيهَ لَ ىً  رِضَ

. مينَ احِ مَ الرَّ حَ تِكَ يَا أرْ مَ حْ ائِها، بِرَ ضَ قَ
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ورِ  ورِ أُمُ مُ نِي مِنْ  مَّ ا أهَ نِي مَ فِ مَّ اكْ اللَّهُ *
 ، يكَ ضِ رْ ا يُ ى مَ لَ تْْنِي عَ بِّ ثَ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ
ورِ  مُ نِي مِنْ  مَّ ا أهَ نِي مَ فِ اكْ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

ايَةَ  لْ غَ عَ اجْ ، وَ الِيكَ وَ نْ يُ مَّ بْْنِي مِ رِّ قَ وَ
تَكَ  مَ يَّ نِعْ لَ مْ عَ أدِ ، وَ ي فِيكَ ضِ بُغْ بِّي وَ يَّحُ لَ عَ
نِي فِي  مْْ ألْهِ ، وَ كَ رَ نِي ذِكْ نْسِ تُ الَ  وَ ، كَ بِرَّ وَ
مِ  رَ النِّعَ دْ نِي قَ فْْ رِّ عَ ، وَ كَ رَ كْ الٍ شُ لِّ حَ كُ

ا.  هَ ارِ رَ تِمْ ةِ بِاسْ افِيَ رَ الْعَ دْ قَ ا، وَ هَ امِ وَ بِدَ
مِ  رَ النِّعَ دْ نِي قَ فْْ رِّ عَ ، وَ كَ رَ كْ مِ شُ رَ النِّعَ دْ نِي قَ فْْ رِّ عَ ، وَ كَ رَ كْ شُ

يني، دِ لِي وَ قْ يَّ عَ لَ ظْ عَ فَ يَّاحْ لَ عَ مَّ  اللَّهُ *
نِي  قْْ زُ ارْ ينِي، وَ يَقِ بِّتْ  بِّ ثَ بِكَ يَا رَ وَ
نِّي  دْ عَ أبْعِ ينِي، وَ فِ الً يَكْ الَ قاً حَ زْ رِ

بِكَ يَا  وَ

نِي  جْْ وِ الَ تُحْ ِي، وَ ين ذِ ؤْ يُ نِي وَ لِمُ ؤْ ا يُ رَّ  مَ شَ
ينِي. اوِ دَ لِطَبِيبٍ يُ
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ي، تِ وَّ قُ تِوَ وَّ قُ ي وَ لِ وْ حَ يْكَ مِنْ مِنْإلَ يْكَ أُ  إلَ مَّ إنِّي أبْرَ *اللَّهُ
كَ  دُ مَ أحْ ، وَ تِكَ وَّ قُ لِكَ وَ وْ أُ إلَى حَ ألْجَ وَ
تِي، وَّ قُ لِي وَ وْ تِحَ وَّ قُ وَ مِنْ إنِّي أبْرَ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

نِي فِي  تَ لْ عَ جَ ، وَ مِ دَ نِي مِنَ الْعَ تَ دْ جَ إذْ أوْ
. مِ ُمَ لِ األْ أفْضَ

نِ تَ لْ عَ جَ ، وَ مِ دَ نِي مِنَ الْعَ تَ دْ جَ نِإذْ أوْ تَ لْ عَ جَ ، وَ مِ دَ نِي مِنَ الْعَ تَ دْ جَ إذْ أوْ

نَا  افِ عَ ، وَ تَنِ فِ رِّ الْ نَا مِنْ شَ مْ صِ مَّ اعْ اللَّهُ *
رَ  ا ظَهَ ا مَ نَّ لِحْ مِ أصْ ، وَ حَنِ يعِ الْمِ مِ مِنْ جَ
نَا  افِ عَ ، وَ تَنِ فِ رِّ الْ  شَ

دِ  قْ نَا مِنَ الْحِ وبَ لُ نَقِّ قُ ، وَ ا بَطَنَ مَ وَ
رَ  ا ظَهَ ا مَ نَّ لِحْ مِ أصْ ، وَ حَنِ يعِ الْمِ مِ رَ مِنْ جَ ا ظَهَ ا مَ نَّ لِحْ مِ أصْ ، وَ حَنِ يعِ الْمِ مِ مِنْ جَ

. دٍ حَ ةً ألِ بَعَ نَا تَ يْ لَ لْ عَ عَ الَ تَجْ ، وَ دِ سَ الْحَ وَ
ودِ  جُ نِ السُّ ي عَ هِ جْ نْتَ وَ ا صُ مَ مَّ كَ اللَّهُ *
 ، يْكَ ةِ إالَّ إلَ اجَ نِ الْحَ نْهُ عَ صُ ، فَ إالَّ لَكَ
ودِ  جُ نِ السُّ ي عَ هِ جْ نْتَ وَ ا صُ مَ ودِ كَ جُ نِ السُّ ي عَ هِ جْ نْتَ وَ ا صُ مَ كَ مَّ اللَّهُ

الَ  ، وَ اءِ طَ عْ ا بِاإلْ يَ لْ يَ الْعُ لْ يَدِ عَ اجْ وَ
 ، يْكَ ةِ إالَّ إلَ اجَ نِ الْحَ نْهُ عَ صُ ، فَ ، إالَّ لَكَ يْكَ ةِ إالَّ إلَ اجَ نِ الْحَ نْهُ عَ صُ ، فَ إالَّ لَكَ

. اءِ طَ تِعْ سْ ى بِاالْ لَ فْ ا السُّ هَ لْ عَ تَجْ
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سْ  نَفِّ سْ وَ سْ نَفِّ نَفِّ وَ،  أتِي طْ اتِ وَ يْرَ أتِيالْخَ طْ وَ اتِ فِي  يْرَ الْخَ فِي ثَبِّتْ  مَّ  اللَّهُ *
بِي،  لَ نْقَ بِفِي مُ لَ نْقَ مُ كْ لِي  فِي بَارِ كْ لِوَ كْ لِبَارِ بَارِ تِي،  بَ رْ تِ كُ وْ دَ الْمَََ وَبَعْ

تِي. بَ غْ ايَةَ رَ تِي، يَا غَ مَّ رْ ذِ فِ فِرْالَ تَخْ تَخْ وَ
رَ  رَ لِي أمْ يَسِّ ألُكَ أنْ تُ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
صِ  رْ نِي مِنَ الْحِ مَ صِ أنْ تَعْ قِي، وَ زْ وَرِ
مِّ  ةِ الْهَ رَ ثْ مِنْ كَ ، وَ بِهِ لَ مِنْطَ وَ بِهِفِي  لَ طَ بِ  فِي التَّعَ وَ

حِّ مِنَ الشُّ
مِّ  مِّ الْهَ الْهَ

، وَ يلِهِ صِ يلِهِفِي تَحْ صِ تَحْ يرِ  كِ فْ التَّ وَ
باً  بَ هُ سَ لْ عَ اجْ ، وَ ولِهِ صُ دَ حُ لِ بَعْ بُخْ وَالْ وَ
 ، ِكَ ت وبِيَّ بُ رُ ةِ  دَ اهَ شَ مُ وَ  ، تِكَ يَّ ودِ بُ عُ ةِ  إلقامَ
مِكَ  رَ كَ مِكَ وَ رَ مِكَ كَ رَ كَ اتِكَ  هُ بِذَ لَّ رِي كُ تَولَّى أمْ أنْ تَ

ِكَ ت وبِيَّ بُ رُ
وَ وَ

ي  سِ نِي إلَى نَفْ لْْ أنْ الَ تَكِ ، وَ لِكَ فَضْ وَ
. لِكَ لَّ مِنْ ذَ الَ أقَ

سِ نِي إلَى نَفْ لْْ سِأنْ الَ تَكِ نِي إلَى نَفْ لْْ أنْ الَ تَكِ
يْنٍ وَ ةَ عَ فَ طَرْ
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تِمْ  اخْ نَا، وَ يْ لَ نْ عَ الَ تَكُ نَا وَ نْ لَ مَّ كُ اللَّهُ *
ةِ  ادَ يَ قْ بِالزِّ قِّ حَ نَا، وَ الَ ادَةِ آجَ يَ قْ بِالزِّ قِّ حَ نَا، وَ الَ آجَ ادَ عَ بِالسَّ
نَا،   الَ آصَ نَا وَ وَّ دُ يَةِ غُ افِ نْ بِالْعَ رِ اقْ نَا، وَ الَ مَ أعْ
نَا،  آلَ مَ نَا وَ يرَ صِ تِكَ مَ مَ حْ لْ إلَى رَ عَ اجْ وَ
وبِنَا،  نُ ى ذُ لَ كَ عَ وِ فْ الَ عَ جَ بُبْ سِ اصْ الَوَ جَ سِ
لْ  عَ اجْ وبِنَا، وَ يُ حِ عُ الَ نَا بِإصْ يْ لَ نَّ عَ مُ وَ
نَا،  ادَ تِهَ ينِكَ اجْ دِ
لْ  عَ اجْ وبِنَا، وَ يُ حِ عُ الَ نَا بِإصْ يْ لَ نَّ عَ مُ لْ وَ عَ اجْ وبِنَا، وَ يُ حِ عُ الَ نَا بِإصْ يْ لَ نَّ عَ مُ وَ

فِي  نَا، وَ ادَ  زَ وَ قْ التَّ
لْ  عَ اجْ وبِنَا، وَ يُ حِ عُ الَ نَا بِإصْ يْ لَ نَّ عَ مُ لْ وَ عَ اجْ وبِنَا، وَ يُ حِ عُ الَ نَا بِإصْ يْ لَ نَّ عَ مُ وَ

نَا. ادَ تِمَ اعْ نَا وَ لَ كُّ يْكَ تَوَ لَ عَ وَ
فِي 

نِي  تَ قْ لَ هَ إالَّ أنْتَ خَ بِّي الَ إلَ بِّيأنْتَ رَ رَ مَّ  اللَّهُ *
اءِ  شَ حْ ةِ األْ لْمَ نِي مِنْ ظُ تَ جْ رَ أخْ لِماً، وَ سْ مُ
نِي  تَ قْ لَ هَ إالَّ أنْتَ خَ نِ الَ إلَ تَ قْ لَ هَ إالَّ أنْتَ خَ بِّي الَ إلَ رَ مَّ اللَّهُ

عِ  سِّ اً، وَ رّ الَ ضَ عاً وَ ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ الَ أمْ
كْ لِي فِيهِ. بَارِ نِي وَ تَ قْ زَ ا رَ  فِيمَ

عِ  سِّ اً، وَ رّ الَ ضَ عاً وَ ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ عِ الَ أمْ سِّ اً، وَ رّ الَ ضَ عاً وَ ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ الَ أمْ
يَّ لَ عَ

عِ  سِّ اً، وَ رّ الَ ضَ عاً وَ ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ عِ الَ أمْ سِّ اً، وَ رّ الَ ضَ عاً وَ ي نَفْ سِ لِكُ لِنَفْ الَ أمْ
مَّ اللَّهُ



٣٩

لْكُ لَكَ الْمُ لْكُوَ لَكَ الْمُ  ، هُ لُّ دُ كُ مْ وَلَكَ الْحَ مَّ  *اللَّهُ
عُ  جَ رْ يْكَ يُ إلَ عُ وَ جَ رْ يْكَ يُ عُ إلَ جَ رْ يْكَ يُ إلَ  ، هُ لُّ يْرُ كُ كَ الْخَ بِيَدِ

مَّ اللَّهُ
وَ هُوَ لُّ يْرُ كُ كَ الْخَ هُبِيَدِ لُّ يْرُ كُ كَ الْخَ بِيَدِ  ، هُ لُّ كُ

مَّ اللَّهُ
وَ

لٌ أنْتَ  ، فأهْ هُ رُّ سِ هُ وَ تُ نِيَ الَ ، عَ لُّهُ رُ كُ مْ األْ
عُ  جَ رْ يْكَ يُ إلَ  ، هُ لُّ يْرُ كُ كَ الْخَ هُبِيَدِ لُّ يْرُ كُ كَ الْخَ بِيَدِ

. بَدَ عْ لٌ أنْتَ أنْ تُ أهْ ، وَ دَ مَ أنْ تُحْ
ةً  ئِنَّ طْمَ ساً مُ ألُكَ نَفْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
 ، طَائِكَ نَعُ بِعَ قْ تَ ، وَ ائِكَ نُ بِلِقَ مِ ؤْ ، تُ بِكَ

. ائِكَ ضَ ى بِقَ ضَ تَرْ وَ
، اءِ عَ نْبِي مِنَ الدُّ نِي ذَ نَعُ يْفَ يَمْ ي كَ * إلَهِ
 ، طَاءِ نْبِ مِنَ الْعَ عَ الذَّ نَعُ مَ اكَ تَمْ الَ أرَ وَ
، اءِ عَ نْبِي مِنَ الدُّ نِي ذَ نَعُ يْفَ يَمْ ، كَ اءِ عَ نْبِي مِنَ الدُّ نِي ذَ نَعُ يْفَ يَمْ ي كَ  إلَهِ

الَ  ، وَ يْكَ ةُ لَدَ رَ فِ غْ الْمَََ ، وَ يْكَ بَةُ إلَ التَّوْ فَ
 ، طَاءِ نْبِ مِنَ الْعَ عَ الذَّ نَعُ مَ اكَ تَمْ الَ أرَ طَاءِوَ نْبِ مِنَ الْعَ عَ الذَّ نَعُ مَ اكَ تَمْ الَ أرَ وَ

رْ لِي، 
فِ ي فَاغْ سِ تُ نَفْ لَمْ هَ إالَّ أنْتَ ظَ إلَ
. نُوبَ إالَّ أنْتَ رُ الذُّ فِ إنَّهُ الَ يَغْ فَ

رْ لِ
فِ ي فَاغْ سِ تُ نَفْ لَمْ هَ إالَّ أنْتَ ظَ رْ لِإلَ
فِ ي فَاغْ سِ تُ نَفْ لَمْ هَ إالَّ أنْتَ ظَ إلَ



٤٠

 ، ةِ امَ تِقَ سْ جِ االْ ى نَهْ لَ بِّتْنَا عَ ا ثَ نَ هَ * إلَ
مَ  ةِ يَوْ امَ بَاتِ النَّدَ وجِ  مُ
 ، ةِ امَ تِقَ سْ جِ االْ ى نَهْ لَ بِّتْنَا عَ ةِ ثَ امَ تِقَ سْ جِ االْ ى نَهْ لَ بِّتْنَا عَ  ثَ

نَا مِنْ ذْ أعِ وَ
ةِ امَ تِقَ سْ جِ االْ ى نَهْ لَ بِّتْنَا عَ  ثَ

 ، ارِ زَ وْ لَ األْ ا ثِقَ نَّ فْ عَ فِّ خَ ، وَ ةِ يَامَ قِ الْ
مَ  ةِ يَوْ امَ بَاتِ النَّدَ وجِ مَ  مُ ةِ يَوْ امَ بَاتِ النَّدَ وجِ  مُ

فْ رِ اصْ نَا وَ فِ اكْ ، وَ ارِ بْرَ ةَ األْ يشَ نَا عِ قْ زُ ارْ وَ
قَابَ  رِ نَا وَ ابَ قَ تِقْ رِ أعْ ، وَ ارِ رَ شْ رَّ األْ نَّا شَ عَ
لِيمُ  ، يَا حَ ارِ اتِنَا مِنَ النَّ هَ أُمَّ آبَائِنَا وَ
قَابَ  رِ نَا وَ ابَ قَ تِقْ رِ أعْ ، وَ ارِ رَ شْ رَّ األْ نَّا شَ قَابَ عَ رِ نَا وَ ابَ قَ تِقْ رِ أعْ ، وَ ارِ رَ شْ رَّ األْ نَّا شَ عَ

. تِّيرُ يمُ يَا سِ رِ ، يَا كَ نُ مَ حْ يَا رَ
 ، وَ وَ إالَّ هُ يْفَ هُ مُ كَ لَ إالَّ الَ يَعْ نْ مَّ يَا مَ اللَّهُ *
ا  دً اهِ ، يَا شَ هُ يْرُ هُ غَ رُ دَ بْلُغُ قَ نْ الَ يَ يَا مَ ا يَا وَ يَ
الِباً  ، يَا غَ يدٍ يْرَ بَعِ يِباً غَ رِ ، يَا قَ ائِبٍ يْرَ غَ غَ
لِكَ  وْ ، بِحَ يُّومُ يُّ يَا قَ ، يَا حَ لُوبٍ غْ يْرَ مَ غَ
الِباً  ، يَا غَ يدٍ يْرَ بَعِ يِباً غَ رِ ، يَا قَ ائِبٍ يْرَ غَ الِباً غَ ، يَا غَ يدٍ يْرَ بَعِ يِباً غَ رِ ، يَا قَ ائِبٍ يْرَ غَ غَ

. يرُ تَجِ أسْ ينُ وَ تَعِ تِكَ أسْ وَّ قُ وَ
لِكَ  وْ ، بِحَ يُّومُ يُّ يَا قَ ، يَا حَ لُوبٍ غْ يْرَ مَ لِكَ غَ وْ ، بِحَ يُّومُ يُّ يَا قَ ، يَا حَ لُوبٍ غْ يْرَ مَ غَ



٤١

ا،  هَ امَ ةِ تَمَ مَ ألُكَ مِنَ النِّعْ مَّ إنَّا نَسْ اللَّهُ *
ةِ  مَ حْ مِنَ الرَّ ا،  وَ هَ امَ وَ افِيَةِ دَ مِنَ الْعَ وَ
مِنَ  ، وَ هُ عَ سَ قِ أوْ زْ مِنَ الرِّ ا، وَ ولَهَ مُ شُ
 ، هُ انِ أتَمَّ سَ حْ مِنَ اإلْ ، وَ هُ دَ عَ رِ أسْ مْ الْعُ
 ، هُ دَ غَ يْشِ أرْ مِنَ الْعَ ، وَ هُ مَّ امِ أعَ نْعَ مِنَ اإلْ وَ
. هُ حَ لَ لِ أصْ مَ مِنَ الْعَ ، وَ هُ عَ مِ أنْفَ لْ مِنَ الْعِ وَ

يْشِ مِنَ الْعَ ، وَ هُ مَّ امِ أعَ نْعَ مِنَ اإلْ يْشِوَ مِنَ الْعَ ، وَ هُ مَّ امِ أعَ نْعَ مِنَ اإلْ وَ

رِ إالَّ  قْ فَ وذُ بِكَ مِنَ الْ  إنِّي أعُ
. هُ حَ لَ لِ أصْ مَ مِنَ الْعَ ، وَ هُ عَ مِ أنْفَ لْ مِنَ الْعِ وَ

مَّ اللَّهُ *
فِ وْ مِنَ الْخَ ، وَ لِ إالَّ  لَكَ مِنَ الذُّ ، وَ يْكَ إلَ

رِ إالَّ  قْ فَ وذُ بِكَ مِنَ الْ رِ إالَّ  إنِّي أعُ قْ فَ وذُ بِكَ مِنَ الْ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ

. قِ زْ مِّ الرِّ هَ قِ وَ لْ رِّ الْخَ مِنْ شَ ، وَ نْكَ إالَّ مِ
فِ وْ مِنَ الْخَ ، وَ لِ إالَّ  لَكَ مِنَ الذُّ ، وَ يْكَ فِإلَ وْ مِنَ الْخَ ، وَ لِ إالَّ  لَكَ مِنَ الذُّ ، وَ يْكَ إلَ

افِي  رَ إسْ لِي وَ هْ جَ يئَتِي وَ طِ رْ لِي خَ فِ مَّ اغْ اللَّهُ *
مَّ نِّي، اللَّهُ مُ بِهِ مِ لَ ا أنْتَ أعْ مَ رِي، وَ نِّفِي أمْ مُ بِهِ مِ لَ ا أنْتَ أعْ مَ رِي، وَ أمْ

(رواه مسلم). لِي.. زْ هَ ي وَ دِّ رْ لِي جِ فِ اغْ



٤٢

اتُ  وقَ لُ خْ قُ الْمَََ نْطِ ي تَ مَّ أنْتَ الَّذِ * اللَّهُ
لُّ  كُ ، وَ كَ دِ مْ دُ بِحَ عْ بِّحُ الرَّ يُسَ ، وَ رِكَ كْ بِذِ
اتُ  وقَ لُ خْ قُ الْمَََ نْطِ ي تَ اتُ  أنْتَ الَّذِ وقَ لُ خْ قُ الْمَََ نْطِ ي تَ مَّ أنْتَ الَّذِ اللَّهُ

. دُ لَكَ جُ يَسْ كَ وَ سُ دِّ قَ ودِ يُ جُ ا فِي الْوُ مَ
لَى  تِكَ عَ ظَمَ تَ بِعَ وْ لَ ا عَ مَ مَّ كَ اللَّهُ *

كَ ضِ تَ أرْ ا تَحْ تَ مَ لِمْ ا عَ مَ كَ ، وَ اءِ ظَمَ الْعُ
انَتْ  كَ ، فَ كَ شِ رْ قَ عَ وْ ا فَ كَ بِمَ مِ لْ عِ كَ
 ، كَ نْدَ نِيَةِ عِ الَ الْعَ ورِ كَ دُ سُ الصُّ اوِ سَ وَ
 ، كَ مِ لْ رِّ فِي عِ السِّ لِ كَ وْ الْقَ ةُ  نِيَ الَ عَ وَ
عَ  ضَ خَ ، وَ تِكَ ظَمَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ ادَ كُ انْقَ وَ
 ، كَ مِ لْ رِّ فِي عِ السِّ لِ كَ وْ الْقَ ةُ  نِيَ الَ عَ كَوَ مِ لْ رِّ فِي عِ السِّ لِ كَ وْ الْقَ ةُ  نِيَ الَ عَ وَ

رُ  ارَ أمْ صَ ، وَ طَانِكَ لْ طَانٍ لِسُ لْ ي سُ لُّ ذِ كُ
عَ  ضَ خَ ، وَ تِكَ ظَمَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ ادَ كُ انْقَ عَ وَ ضَ خَ ، وَ تِكَ ظَمَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ ادَ كُ انْقَ وَ

لْ لِي مِنْ عَ ، اجْ يْكَ ةِ بِيَدَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ
. جاً رَ خْ مَ جاً وَ رَ مٍّ فَ غَ مٍّ وَ لِّ هَ كُ



٤٣

يْلَ  لَ اللَّ اعِ جَ ، وَ بَاحِ صْ الِقَ اإلْ مَّ فَ اللَّهُ *
 ، بَاناً سْ رَ حُ مَ الْقَ سَ وَ مْ الشَّ ، وَ ناً كَ سَ
يْلَ  لَ اللَّ اعِ جَ ، وَ بَاحِ صْ  اإلْ

نِنِي  أغْ يْنَ وَ نِّي الدَّ يُّومُ عَ يُّ يَا قَ اقْضِ يَا حَ
ا فِي  هَ لْ عَ اجْ تِي وَ وَّ نِي بِقُ تِّعْْ مَ ، وَ رِ قْ فَ مِنَ الْ

نِي. تَ يْ يَ ا أحْ بِيلِكَ مَ سَ
يْتُكَ  صَ ينَ عَ يْتُكَ حِ صَ ا عَ مَّ مَ اللَّهُ *
كَ  دِ عْ افاً بِوَ فَ تِخْ الَ اسْ ، وَ كَ قِّ انَةً بِحَ تِهَ وَاسْ
ا إنَّمَ ، وَ كَ عِ طِّالَ ا  الِ ارً الَ إنْكَ ، وَ كَ يدِ عِ وَ وَ

كَ  دِ عْ افاً بِوَ فَ تِخْ كَ الَ اسْ دِ عْ افاً بِوَ فَ تِخْ الَ اسْ  ، كَ قِّ انَةً بِحَ تِهَ اسْ

ى  لَ االً عَ اتِّكَ ، وَ وَ ةِ الْهَ بَ لَ انَ مِنْ غَ كَ
اءً  جَ رَ ، وَ نَ ظَنٍّ بِكَ سْ حُ ، وَ كَ وِ فْ عَ
ةِ  عَ سَ ، وَ تِكَ رَ فِ غْ عاً فِي مَ طَمَ ، وَ مِكَ رَ فِي لِكَ

. تِكَ مَ حْ رَ كَ وَ لْمِ حِ



٤٤

أنْتَ  ، وَ وثُ يَاثِي فَبِكَ أغُ
وَأنْتَ غِ مَّ  *اللَّهُ

بِكَ  ذِي فَ الَ أنْتَ مَ وذُ، وَ بِكَ أعُ يَاذِي فَ
عِ

ةِ،  ابِرَ بَ قَابُ الْجَ يْهِ رِ لَّتْ إلَ  ذَ
بِكَ  ذِي فَ الَ أنْتَ مَ وذُ،  بِكَ أعُ يَاذِي فَ

وذُعِ بِكَ أعُ يَاذِي فَ
عِ

نْ وذُ، يَامَ ألُ
وذُ بِكَ أعُ يَاذِي فَ

وذُعِ بِكَ أعُ يَاذِي فَ
عِ

نِي  رْْ نَةِ، أجِ اعِ رَ فَ نَاقُ الْ هُ أعْ تْ لَ عَ ضَ خَ وَ
نِي فِي  ظْْ فَ احْ ، وَ ِكَ وبَت قُ عُ يِكَ وَ زْ فِي مِنْ خِ
ارِي، الَ  رَ قَ مِي وَ نَوْ نَهارِي وَ يْلِي وَ لَ

اتِ بُحَ لِسُ يماً  رِ كْ تَ وَ يماً  ظِ تَعْ أنْتَ  إالَّ  هَ  إلَ
ارِي، الَ  رَ قَ مِي وَ نَوْ نَهارِي وَ يْلِي وَ ارِي، الَ لَ رَ قَ مِي وَ نَوْ نَهارِي وَ يْلِي وَ لَ

 ، بَادِكَ
رَّ عِ نِّي شَ رِفْ عَ اصْ ، فَ كَ هِ جْ وَ

. كَ ظِ فْ اتِ حِ قَ ادِ رَ سُ ، وَ ِكَ ايَت نَ اتِعِ قَ ادِ رَ سُ وَ ِكَفِي  ايَت نَ عِ نِي  لْْ عَ اجْ فِي وَ
لِّي بَيْنَ  مْ ذُ حَ ارْ ، وَ يْكَ لَ نِي عَ لَّ وَدُ مَّ  اللَّهُ *
نُوبِي،   تَكَ بِذُ مَ حْ نِي رَ مْْ رِ الَ تَحْ ، وَ يْكَ يَدَ

وبِي. يُ ِعُ تَكَ ب رَ فِ غْ نْ مَ نِي عَ دْْ رُ وبِ تَطْ يُ ِعُ ب الَ وَ



٤٥

 ، امُ نَ تِي الَ تَ ِكَ الَّ يْن نِي بِعَ سْْ رُ مَّ احْ اللَّهُ *
نِي  ظْْ فَ احْ ، وَ امُ رَ ي الَ  يُ ذِ  الَّ

نَامُ تِي الَ تَ ِكَ الَّ يْن نِي بِعَ سْْ رُ نَامُاحْ تِي الَ تَ ِكَ الَّ يْن نِي بِعَ سْْ رُ احْ
وَ نَفِكَ نِي بِكَ فْْ نُ نَفِكَاكْ بِكَ وَ

يْلِ  ْْنِي بِاللَّ ألَ اكْ
نِي  ظْْ فَ نِي احْ ظْْ فَ احْ  ، امُ رَ ي الَ  يُ ذِ  الَّ

، وَ امُ ي الَ يُضَ كَ الَّذِ زِّ وَبِعِ
، أنْتَ  يَّ لَ تِكَ عَ رَ دْ ِقُ نِي ب مْْ حَ ارْ ، وَ ارِ النَّهَ وَ
ا  تَ بِهَ مْ ةٍ أنْعَ مَ ِعْ مْ مِنْ ن ائِي، فكَ جَ مِنْرَ تِي وَ وَثِقَ
ةٍ  لِيَّ نْ بَ مْ مِ كَ مْ وَ مْ كَ كَ رِي،  كْ ا شُ يَّ قَلَّ لَكَ بِهَ لَ عَ
مْ مِنْ مِنْكَ مْ وَ مْ كَ كَ بْرِي،  ا صَ ا قَلَّ لَكَ بِهَ نِي بِهَ تَ يْ لَ تَ وَابْ
نْ يَا مَ نِي، فَ حْ ضَ مْ تَفْ لَ ا فَ هَ تُ بْ تَكَ ةٍ ارْ يئَ طِ خَ

يَا  ا يَا وَ يَ نِي،  مْ رِ مْ يَحْ لَ رِي فَ كْ تِهِ شُ مَ نْدَ نِعْ قَلَّ عِ
لْنِي،  ذُ مْ يَخْ لَ بْرِي فَ صَ ئِهِ نْدَ بَالَ نْ قَلَّ عِ مَ
نِي  حْْ ضَ مْ يَفْ لَ ا فَ ايَ طَ آنِي فِي الْخَ نْ رَ يَا مَ ا يَا وَ يَ
ي الَ  الَّذِ
نِي  حْْ ضَ مْ يَفْ لَ ا فَ ايَ طَ نِالْخَ حْْ ضَ مْ يَفْ لَ ا فَ ايَ طَ الْخَ

وفِ  رُ عْ اقِبْنِي، يَاذَا الْمَََ عَ لَمْ يُ وفِ وَ رُ عْ اقِبْنِي، يَاذَا الْمَََ عَ وفِ لَمْ يُ رُ عْ اقِبْنِي، يَاذَا الْمَََ عَ لَمْ يُ



٤٦

ي الَ  هِ الَّذِ جْ ا الْوَ يَاذَ ي الَ وَ هِ الَّذِ جْ ا الْوَ ي الَ يَاذَ هِ الَّذِ جْ ا الْوَ يَاذَ ا،  ي أبَدً نْقَضِ يَ
أُ  فَ ُطْ ي الَ ي ا النُّورِ الَّذِ يَاذَ
ي الَ  هِ الَّذِ جْ ا الْوَ ي الَ يَاذَ هِ الَّذِ جْ ا الْوَ يَاذَ ا،  ي أبَدً نْقَضِ يَ

أُوَ فَ ُطْ ي الَ ي ا النُّورِ الَّذِ أُيَاذَ فَ ُطْ ي الَ ي ا النُّورِ الَّذِ يَاذَ ا،  ى أبَدً بْلَ يَ
ى  صَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ يَاذَ
أُ فَ ُطْ ي الَ ي ا النُّورِ الَّذِ أُيَاذَ فَ ُطْ ي الَ ي ا النُّورِ الَّذِ يَاذَ

صَوَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ صَيَاذَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ يَاذَ وَ،  ا دً مَ رْ سَ
لَى  لِّي عَ أنْ تُصَ
ى  صَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ صَيَاذَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ يَاذَ

مَّ  ألُكَ اللَّهُ ا، أسْ دً دَ عَ
صَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ صَيَاذَ مِ الَّتِي الَ تُحْ ا النِّعَ يَاذَ

نِي  يَ فِ أنْ تَكْ ، وَ دٍ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ مُ
، بِكَ  رٍّ ي شَ لِّ ذِ رَّ كُ شَ ي، وَ سِ رَّ نَفْ شَ
هِ،  رِّ وذُ بِكَ مِنْ شَ أعُ هِ، وَ رِ هِفِي نَحْ رِ نَحْ أُ رَ أدْ

. يْهِ لَ ينُ بِكَ عَ تَعِ أسْ اءِوَ مَ ي فِي السَّ قِ زْ انَ رِ مَّ إنْ كَ اللَّهُ *
، هُ رْ هِ أظْ ضِ فَ رْ ،فِي األْ هُ رْ هِ أظْ ضِ فَ رْ األْ انَ  فِي إنْ كَ انَ وَ انَ إنْ كَ إنْ كَ  ، هُ بِطْ أهْ وَفَ

يباً  رِ انَ قَ إنْ كَ يباً وَ رِ انَ قَ يباً إنْ كَ رِ انَ قَ إنْ كَ  ، بْهُ رِّ قَ ا فَ يدً انَ بَعِ إنْ كَ بْهُوَ رِّ قَ ا فَ يدً انَ بَعِ بْهُإنْ كَ رِّ قَ ا فَ يدً انَ بَعِ إنْ كَ
 . هُ ثِّرْ كَ لِيالً فَ انَ قَ إنْ كَ هُوَ ثِّرْ كَ لِيالً فَ انَ قَ هُإنْ كَ ثِّرْ كَ لِيالً فَ انَ قَ إنْ كَ  ، هُ رْ يَسِّ فَ



٤٧

ي  لِ أهْ ِي وَ يْن دِ ي وَ سِ ى نَفْ لَ مِ اهللاِ عَ ابِسْ *
بِّي. طَانِيهِ رَ ا أعْ بِّي مَ رَ لِّ لَى كُ الِي وعَ مَ ي وَ لَدِ وَ وَ

مِ  مِ بِسْ بِسْ
لِّ كُ

هِ  مِ عَ اسْ رُّ مَ ي الَ يَضُ مِ اهللاِ الَّذِ * بِسْ
وَ  هُ اءِ وَ مَ الَ فِي السَّ ضِ وَ رْ فِي األْ ءٌ فِي  يْ فِي شَ

.. (رواه أحمد). لِيمُ يعُ الْعَ مِ السَّ
ا،  ثِيرً ماً كَ لْ ي ظُ سِ تُ نَفْ لَمْ مَّ إنِّي ظَ اللَّهُ *
فِرْ  اغْ ، فَ نُوبَ إالَّ أنْتَ رُ الذُّ فِ الَ يَغْ وَ
ا،  ثِيرً ماً كَ لْ ي ظُ سِ تُ نَفْ لَمْ ثِيرًإنِّي ظَ ماً كَ لْ ي ظُ سِ تُ نَفْ لَمْ إنِّي ظَ مَّ اللَّهُ

نِي إنَّكَ  مْْ حَ ارْ ك، وَ نْدِ ةً مِنْ عِ رَ فِ غْ لِي مَ
.. (متفق عليه). يمُ حِ ورُ الرَّ فُ أنْتَ الْغَ

نَ  مَ حْ ، يَا رَ مِّ الْغَ مِّ وَ جَ الْهَ ارِ مَّ يَا فَ اللَّهُ *
نِي  مْْ حَ ا، ارْ مَ هُ يمَ حِ رَ ةِ وَ رَ

خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ
نَ  مَ حْ ، يَا رَ مِّ الْغَ مِّ وَ جَ الْهَ ارِ فَ مَّ اللَّهُ

. اكَ وَ نْ سِ مَّ ا عَ نِنِي بِهَ غْ ةً تُ مَ حْ رَ



٤٨

، دُ مْ لَكَ الْحَ يْتَ فَ دَ هَ كَ فَ ،تَمَّ نُورُ دُ مْ لَكَ الْحَ يْتَ فَ دَ هَ كَ فَ ي تَمَّ نُورُ * إلَهِ
 ، دُ مْ لَكَ الْحَ تَ فَ رْ فَ غَ كَ فَ لْمُ مَ حِ ظُ عَ
، دُ مْ لَكَ الْحَ يْتَ فَ دَ هَ كَ فَ ي تَمَّ نُورُ ،إلَهِإلَهِ دُ مْ لَكَ الْحَ يْتَ فَ دَ هَ كَ فَ تَمَّ نُورُ

. دُ مْ لَكَ الْحَ طَيْتَ فَ أعْ كَ فَ طْتَ يَدَ بَسَ
لِي،  مَ مِنْ عَ ى جَ تَكَ أرْ رَ فِ غْ ىإنَّ مَ جَ أرْ مَّ  اللَّهُ *

نْ نْبِي، إنْ لَمْ أكُ عُ مِنْ ذَ سَ تَكَ أوْ مَ حْ إنَّ رَ مِنْوَ
 ، تَكَ مَ حْ رَ تَكَ وَ رَ فِ غْ غََ مَ أبْلُ نْ  الً ألِ أهْ

نْ نْبِي، إنْ لَمْ أكُ عُ  ذَ سَ تَكَ أوْ مَ حْ إنَّ رَ عُ وَ سَ تَكَ أوْ مَ حْ إنَّ رَ وَ

نِي. غَ لُ بْ نْ تَ لٌ ألِ ا أهْ إنَّهَ فَ
تَكَ مَ حْ رَ تَكَ وَ رَ فِ غْ غََ مَ أبْلُ نْ  الً ألِ تَكَأهْ مَ حْ رَ تَكَ وَ رَ فِ غْ غََ مَ أبْلُ نْ  الً ألِ أهْ

أنِّي  تَى كَ اكَ حَ شَ نِي أخْ لْْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
نِي  لْْ عَ الَ تَجْ ، وَ اكَ وَ نِي بِتَقْ دْْ عِ أسْ ، وَ اكَ أرَ
 ، ائِكَ ضَ نِي بِقَ ضِّ رَ ا، وَ ودً طْرُ يَتِكَ مَ صِ عْ بِمَ
ِي  ن أرِ نِي، وَ لَمَ نْ ظَ لَى مَ ِي عَ ن رْْ انْصُ وَ

يْْنِي. لِكَ عَ رَّ بِذَ
أقِ ي، وَ أْرِ فِيهِ ثَ

ِ ن أرِ نِي، وَ لَمَ نْ ظَ لَى مَ ِي عَ ن رْْ انْصُ ِوَ ن أرِ نِي، وَ لَمَ نْ ظَ لَى مَ ِي عَ ن رْْ انْصُ وَ



٤٩

إنَّ  ، وَ ائِكَ طَ نَاتِي مِنْ عَ سَ مَّ إنَّ حَ اللَّهُ *
ا  ا بِمَ ي بِمَ دْ يَا إلَهِ جُ ، فَ ائِكَ إلَهِ قَضَ ئَاتِي مِنْ يِّ مِنْسَ
لِكَ  حُ ذَ امْ ، وَ يْتَ ضَ ا بِهِ قَ ى مَ لَ طَيْتَ عَ أعْ
أنْ  ، وَ اعَ إالَّ بِإذْنِكَ طَ  أنْ تُ
لِكَ  حُ ذَ امْ ، وَ يْتَ ضَ ا بِهِ قَ ى مَ لَ طَيْتَ عَ لِكَ أعْ حُ ذَ امْ ، وَ يْتَ ضَ ا بِهِ قَ ى مَ لَ طَيْتَ عَ أعْ

لْتَ لَ ، جَ لِكَ بِذَ
 ، رَ كُ تَشْ ا فَ نَ بَّ اعُ رَ طَ ، تُ كَ مِ لْ ى إالَّ بِعِ صَ عْ تُ
أنْ  ، وَ اعَ إالَّ بِإذْنِكَ طَ ،  أنْ تُ لِكَ بِذَ

ا نَ بَّ رَ
 ، يةٌ ضِ فْ وبُ لَكَ مُ لُ قُ ، الْ رَ فِ تَغْ ى فَ صَ عْ تُ وَ
ا  لُ مَ الَ الْحَ ، وَ نِيَةٌ الَ كَ عَ نْدَ رُّ عِ السِّ وَ
ينُ  الدِّ ، وَ تَ مْ رَّ ا حَ امُ مَ رَ الْحَ ، وَ لْتَ لَ أحْ
قُ  لْ الْخَ ، وَ كَ بْدُ بْدُ عَ الْعَ ، وَ تَ عْ رَ ا شَ مَ

. كَ يْرُ هَ غَ الَ إلَ ، وَ كَ قُ لْ خَ
ظْْنِي  فَ احْ ، وَ نْبٍ لَّ ذَ رْ لِي كُ فِ مَّ اغْ اللَّهُ *

. بٍ رْ لَّ كَ كُ
ظْْنِ فَ احْ ، وَ نْبٍ ظْْنِ ذَ فَ احْ ، وَ نْبٍ  ذَ

نِّي  جْ عَ رِّ فَ ، وَ نْبٍ لَّ جَ كُ لِّ كُ مِنْ



٥٠

، اهُ ثَ وْ ، يَا غَ بَّاهُ ، يَا رَ ا اهللاُ مَّ يَ اللَّهُ *
، اهُ عَ ا دَ طَرِّ إذَ ضْ ةَ الْمُ وَ عْ يبُ دَ نْ يُجِ يَا مَ

مَّ اللَّهُ

يكَ  ، أُنادِ اهُ ا نَادَ بْدَ إذَ عُ الْعَ مَ يَسْ وَ
، اهُ عَ ا دَ طَرِّ إذَ ضْ ةَ الْمُ وَ عْ يبُ دَ نْ يُجِ ،يَا مَ اهُ عَ ا دَ طَرِّ إذَ ضْ ةَ الْمُ وَ عْ يبُ دَ نْ يُجِ يَا مَ

يلَ  زِ تُ ي وَ مِّ نِّي هَ فَ عَ شِ وكَ أنْ تَكْ عُ أدْ وَ
 ، مِّ يلَ الْغَ زِ يَا مُ ، وَ مِّ فَ الْهَ اشِ ي، يَا كَ مِّ غَ
 ، يمُ رِ وُّ يَا كَ فُ ، يَا عَ يمُ حِ نُ يَا رَ مَ حْ يَا رَ
 ، مِّ يلَ الْغَ زِ يَا مُ ، وَ مِّ فَ الْهَ اشِ ي، يَا كَ مِّ مِّغَ يلَ الْغَ زِ يَا مُ ، وَ مِّ فَ الْهَ اشِ ي، يَا كَ مِّ غَ

نِّي. فُ عَ اعْ افِنِي وَ عَ نِي وَ مْْ حَ ارْ
، اهُ ثَ وْ ، يَا غَ بَّاهُ ، يَا رَ ا اهللاُ مَّ يَ اللَّهُ *

 ، ونُ يَكُ نْ فَ : كُ هُ الَ لَ ئاً قَ يْ ادَ شَ نْ إذَا أرَ فِيقِيَا مَ التَّوْ احِ وَ تِكَ لِي بِالنَّجَ ادَ نِي بِإرَ مْْ رِ أكْ
ةِ  ائِمَ الدَّ
فِيقِ التَّوْ احِ وَ تِكَ لِي بِالنَّجَ ادَ نِي بِإرَ مْْ رِ فِيقِأكْ التَّوْ احِ وَ تِكَ لِي بِالنَّجَ ادَ نِي بِإرَ مْْ رِ أكْ

اةِ  افَ عَ الْمُ افِيةِ وَ الْعَ وِ وَ فْ الْعَ وَ
فِيقِ التَّوْ احِ وَ تِكَ لِي بِالنَّجَ ادَ نِي بِإرَ مْْ رِ فِيقِأكْ التَّوْ احِ وَ تِكَ لِي بِالنَّجَ ادَ نِي بِإرَ مْْ رِ أكْ

ةِ. رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ
ا افَ عَ الْمُ افِيةِ وَ الْعَ وِ وَ فْ الْعَ اوَ افَ عَ الْمُ افِيةِ وَ الْعَ وِ وَ فْ الْعَ وَ

فِي 



٥١

ي  نِّ يرِ مِ صِ التَّقْ لَلِ وَ لَى بِالزَّ نْ أوْ يمَ * إلَهِ
وِ  فْ لَى بِالْعَ  أوْ
نِّي  يرِ مِ صِ التَّقْ لَلِ وَ لَى بِالزَّ نِّي  أوْ يرِ مِ صِ التَّقْ لَلِ وَ لَى بِالزَّ  أوْ

نْ مَ يفاً؟ وَ عِ نِي ضَ تَ قْ لَ قَدْ خَ وَ
نِّ يرِ مِ صِ التَّقْ لَلِ وَ لَى بِالزَّ نِّ أوْ يرِ مِ صِ التَّقْ لَلِ وَ لَى بِالزَّ  أوْ

كَ بِي  اؤُ قَضَ ، وَ ابِقٌ كَ بِي سَ مُ لْ عِ نْكَ وَ مِ
 ، يْكَ ى إلَ تَهَ نْ الْمُ نِكَ وَ تُكَ بِإذْ ؟ أطَعْ يطٌ حِ مُ

كَ بِ اؤُ قَضَ ، وَ ابِقٌ كَ بِي سَ مُ لْ عِ نْكَ وَ كَ بِمِ اؤُ قَضَ ، وَ ابِقٌ كَ بِي سَ مُ لْ عِ نْكَ وَ مِ

مَّ  ، اللَّهُ ةُ لَكَ جَّ الْحُ كَ وَ مِ لْ يْتُكَ بِعِ صَ عَ وَ
ةَ  وَّ الَ قُ ، وَ رُ تَذِ نْبٍ فأعْ ةَ لِي مِنْ ذَ اءَ الَ بَرَ
 ، رٌ فِ تَغْ سْ نِبٌ مُ ذْ نِّي مُ لَكِ ، وَ رُ لِي فأنْتَصِ
ةَ  وَّ الَ قُ ، وَ رُ تَذِ نْبٍ فأعْ ةَ  ذَ وَّ الَ قُ ، وَ رُ تَذِ نْبٍ فأعْ  ذَ

ضُ  حْ مَ كَ وَ قِّ ضُ حَ حْ وَ مَ ا هُ ضُإنَّمَ حْ مَ مَّ  اللَّهُ
. قُّ لَكَ الْحَ إالَّ فَ تَ وَ وْ فَ ايَتِي، فَإنْ عَ نَ جِ

مَّ اللَّهُ

الَ  ، وَ هُ نِي لَ تَ قْ لَ ا خَ نِي لِمَ غْْ رِّ مَّ فَ اللَّهُ *
نِي  مْْ رِ الَ تَحْ تَهُ لِي، وَ قْ لَ ا خَ نِي بِمَ لْْ غِ شْ تُ
. كَ فِرُ تَغْ أنا أسْ بْْنِي وَ ذِّ عَ الَ تُ ألُكَ وَ أنا أسْ وَ

نِي  مْْ رِ الَ تَحْ تَهُ لِي، وَ قْ لَ ا خَ نِي بِمَ لْْ غِ شْ نِتُ مْْ رِ الَ تَحْ تَهُ لِي، وَ قْ لَ ا خَ نِي بِمَ لْْ غِ شْ تُ



٥٢

كَ  بَادِ نِ عِ سَ لْْنِي مِنْ أحْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
 ، نْكَ ةً مِ لَ نْزِ مْ مَ بَهُ رَ أقْ ، وَ كَ نْدَ يباً عِ نَصِ
لِكَ  نَالُ ذَ إنَّهُ الَ يُ ، فَ يْكَ  لَدَ
 ، نْكَ ةً مِ لَ نْزِ مْ مَ بَهُ رَ أقْ ، وَ كَ نْدَ يباً عِ نْكَنَصِ ةً مِ لَ نْزِ مْ مَ بَهُ رَ أقْ ، وَ كَ نْدَ يباً عِ نَصِ

ى لْفَ مْ زُ هِ صِّ أخَ ىوَ لْفَ زُ
فْ  طِ اعْ ، وَ ودِكَ دْ لِي بِجُ ، فَجُ لِكَ ضْ إالَّ بِفَ

مْ  هِ صِّ أخَ مْ وَ هِ صِّ أخَ وَ

رْ لِي  فِ اغْ تِي، وَ ثْرَ أقِلْ عَ ، وَ كَ دِ جْ يَّ بِمَ لَ عَ
 ، اجاً كَ لَهَّ رِ كْ انِي بِذِ لْ لِسَ عَ اجْ تِي، وَ لَّ زَ
رْ لِي  فِ اغْ تِي، وَ ثْرَ أقِلْ عَ ، وَ كَ دِ جْ يَّ بِمَ لَ يَّعَ لَ عَ

نِ  سْ يَّ بِحُ لَ نَّ عَ مُ يَّماً، وَ تَ بِّكَ مُ بِي بِحُ لْ قَ يَّوَ لَ عَ
ائِكَ  عَ كَ بِدُ بَادَ تَ عِ رْ إنَّكَ أمَ ، فَ ِكَ ابَت إجَ
نِ  سْ  بِحُ

بُّ يْكَ يَا رَ إلَ ، فَ ابَةَ جَ مُ اإلْ نْتَ لَهُ مِ ضَ وَ
تِكَ  مَ حْ بِرَ ي، فَ تُ يَدِ دْ دَ مَ ي، وَ هِ جْ بْتُ وَ نَصَ
افِعَ  يَا دَ ، وَ مِ غَ النِّعَ ابِ ائِي، يَا سَ عَ بْ دُ تَجِ اسْ
. لَمِ ينَ فِي الظُّ شِ حِ تَوْ سْ ، وَ يَانُورَ الْمُ مِ النِّقَ

افِعَ  يَا دَ ، وَ مِ غَ النِّعَ ابِ ائِي، يَا سَ عَ بْ دُ تَجِ افِعَ اسْ يَا دَ ، وَ مِ غَ النِّعَ ابِ ائِي، يَا سَ عَ بْ دُ تَجِ اسْ



٥٣

يناً  يَقِ ، وَ عاً اشِ باً خَ لْ نِي قَ قْْ زُ مَّ ارْ * اللَّهُ
ماً نَافِعاً،  لْ عِ ا، وَ رً اكِ اناً ذَ لِسَ ، وَ قاً ادِ صَ
قاً  لُ خُ ، وَ الِحاً ا صَ لَدً وَ ، وَ يِّباً قاً طَ زْ رِ وَ

. بَّالً قَ تَ الً مُ مَ عَ ، وَ ناً سَ حَ
 ، هُ بَاعَ ا اتِّ نَ قْ زُ ارْ اً وَ قّ قَّ حَ نَا الْحَ مَّ أرِ اللَّهُ *
. تِنَابَهُ نَا اجْ قْ زُ ارْ الً وَ لَ بَاطِ بَاطِ نَا الْ أرِ وَ

هَ إالَّ أنْتَ  إالَّ الَ إلَ بِّي بِّيأنْتَ رَ رَ مَّ  اللَّهُ *
كَ  دِ هْ لَى عَ أنا عَ كَ وَ بْدُ أنا عَ نِي، وَ تَ قْ لَ خَ
وذُ بِكَ مِنْ ، أعُ تُ تَطَعْ ا اسْ كَ مَ دِ عْ وَ مِنْوَ
لَيَّ تِكَ عَ مَ ، أبُوءُ لَكَ بِنِعْ تُ نَعْ ا صَ رِّ مَ شَ

رُ  فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ وَ
(متفق عليه). .. إالَّ أنْتَ

رُ  فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ رُ وَ فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ وَ
نُوبَ  الذُّ

رُ  فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ رُ وَ فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ وَ
إالَّ أنْتَ

رُ  فِ إنَّهُ الَ يَغْ رْ لِي فَ فِ نْبِي، فَاغْ أبُوءُ بِذَ وَ



٥٤

نْ يمَ ، عَ اهِ ابِسَ يَدِ إبْرَ مَّ يَا حَ اللَّهُ *
لَى  فَ ، عَ أْنِ يُوسُ افِعَ شَ رَ بْحِ ابْنِهِ، وَ ذَ

يمَ  اهِ ابِسَ يَدِ إبْرَ يمَ يَا حَ اهِ ابِسَ يَدِ إبْرَ يَا حَ مَّ اللَّهُ

 ، َد اوُ دَ دَ ةِ  اوُ دَ بْرَ مَ عَ احِ رَ لِهِ، وَ أهْ تِهِ وَ وَ إخْ
فَ  أْنِ يُوسُ افِعَ شَ رَ بْحِ ابْنِهِ، وَ فَ ذَ أْنِ يُوسُ افِعَ شَ رَ بْحِ ابْنِهِ، وَ ذَ

مِّ  غَ جَ ارِ فَ رِّ أيُّوبَ ، وَ فَ ضُ اشِ كَ وَ
، ينَ طَرِّ ضْ ةِالْمُ وَ عْ يبَ دَ جِ مُ ، وَ ينَ ومِ مُ غْ ،الْمَ ينَ طَرِّ ضْ ةِالْمُ وَ عْ دَ
رِي  لَ لِي مِنْ أمْ عَ رِ أنْ تَجْ لَ لِي مِنْ أمْ عَ تَجْ ي ألُكَ يَا إلَهِ يأسْ إلَهِ

جاً. رَ خْ مَ جاً وَ فَرَ
اءَ  جَ بْقِ لِي إالَّ رَ نُوبِي لَمْ تُ مَّ إنَّ ذُ اللَّهُ *
ا الَ  ألُكَ بِمَ أنا أسْ ، فَ تِكَ مَ حْ رَ كَ وَ وِ فْ عَ
اءَ  جَ بْقِ لِي إالَّ رَ نُوبِي لَمْ تُ اءَ إنَّ ذُ جَ بْقِ لِي إالَّ رَ نُوبِي لَمْ تُ إنَّ ذُ

 ، هُ بُ جِ تَوْ ا الَ أسْ وكَ بِمَ عُ أدْ ، وَ هُ قُّ تَحِ أسْ
ا الَ  ألُكَ بِمَ أنا أسْ ، فَ تِكَ مَ حْ رَ كَ وَ وِ فْ ا الَ عَ ألُكَ بِمَ أنا أسْ ، فَ تِكَ مَ حْ رَ كَ وَ وِ فْ عَ

ى فَ نْ يَخْ لَ ، فَ لُهُ تَاهِ ا الَ أسْ يْكَ بِمَ عُ إلَ رَّ أتَضَ وَ
 . مُ لِّهِ كُ
ى فَ نْ يَخْ لَ ، فَ لُهُ تَاهِ ا الَ أسْ يْكَ بِمَ عُ إلَ رَّ أتَضَ ىوَ فَ نْ يَخْ لَ ، فَ لُهُ تَاهِ ا الَ أسْ يْكَ بِمَ عُ إلَ رَّ أتَضَ وَ

 . مُ . هِ مُ هِ ى النَّاسِ  لَ فِيَ عَ إنْ خَ الِي وَ يْكَ حَ لَ لِّعَ كُ



٥٥

ى  تَّ افِيَةِ حَ نِي لِبَاسَ الْعَ بِسْْ مَّ ألْ اللَّهُ *
ةِ  رَ فِ غْ تِمْ لِي بِالْمََ اخْ ، وَ ةِ يشَ عِ ئَنِي بِالْمَََ نِّ هَ تُ
لَّ  نِي كُ فِ اكْ ، وَ نُوبُ ِي الذُّ ن رَّ تَّى الَ تَضُ حَ
ةِ  رَ فِ غْ تِمْ لِي بِالْمََ اخْ ، وَ ةِ يشَ عِ ئَنِي بِالْمَََ نِّ هَ رَتُ فِ غْ تِمْ لِي بِالْمََ اخْ ، وَ ةِ يشَ عِ ئَنِي بِالْمَََ نِّ هَ تُ

ا. غَنِيهَ بَلِّ تَّى تُ ةِ حَ نَّ ونَ الْجَ لٍ دُ وْ هَ
لَّ  نِي كُ فِ اكْ ، وَ نُوبُ ِي الذُّ ن رَّ تَّى الَ تَضُ لَّ حَ نِي كُ فِ اكْ ، وَ نُوبُ ِي الذُّ ن رَّ تَّى الَ تَضُ حَ

نَا  كْ ارَ تَدَ ، وَ انِكَ سَ نَا بِإحْ لْ امِ مَّ عَ اللَّهُ *
تِكَ  مَ حْ نَا بِرَ لَّ تَوَ ، وَ تِنَانِكَ امْ لِكَ وَ ضْ بِفَ
ا  نَ كْ ارَ تَدَ ، وَ انِكَ سَ نَا بِإحْ لْ امِ نَعَ كْ ارَ تَدَ ، وَ انِكَ سَ نَا بِإحْ لْ امِ عَ مَّ اللَّهُ

ينَ  بَادِكَ الَّذِ  عِ
تِكَ  مَ حْ نَا بِرَ لَّ تَوَ ، وَ تِنَانِكَ امْ لِكَ وَ ضْ تِكَ بِفَ مَ حْ نَا بِرَ لَّ تَوَ ، وَ تِنَانِكَ امْ لِكَ وَ ضْ بِفَ

نَا مِنْ لْ عَ اجْ ، وَ انِكَ رَ فْ غُ مِنْوَ
. نُونَ زَ مْ يَحْ الَ هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ الَ خَ

ى فَ االَ يَخْ يْكَ مَ و إلَ كُ مَّ إنِّي أشْ اللَّهُ *
، بِيَدٍ  يْكَ لَ رُ عَ سُ ا الَ يَعْ ألُكَ مَ أسْ ، وَ يْكَ لَ عَ
ى فَ االَ يَخْ يْكَ مَ و إلَ كُ ىإنِّي أشْ فَ االَ يَخْ يْكَ مَ و إلَ كُ إنِّي أشْ مَّ اللَّهُ

مِنُ بِكَ  ؤْ لْبٍ يُ قَ ، وَ يْكَ َ َ  إلَ ةِ اعَ رَ ةٍ بِالضَّ تَدَّ مْ ةِمُ اعَ رَ بِالضَّ
يْك.  رٍ بَيْنَ يَدَ لٍ ظَاهِ بِذُ ، وَ يْكَ لَ لُ عَ كَّ تَوَ يَ وَ
مِنُ بِك ؤْ لْبٍ يُ قَ ، وَ يْكَ مِنُ بِك إلَ ؤْ لْبٍ يُ قَ ، وَ يْكَ  إلَ

َ



٥٦

ى مِنَ  ثْقَ ةِ الْوُ وَ رْ نِي بِالْعُ لْْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
دِ  شْ نِي مِنَ الرُّ مْ ألْهِ ، وَ ينَ مِ تَصِ عْ الْمُ
ِكَ  ت يَ شْ مِنَ خَ ، وَ ينَ دِ اشِ نِي مِنَ الرَّ لُ عَ ا يَجْ مَ
دِ  شْ نِي مِنَ الرُّ مْ ألْهِ ، وَ ينَ مِ تَصِ عْ دِ الْمُ شْ نِي مِنَ الرُّ مْ ألْهِ ، وَ ينَ مِ تَصِ عْ الْمُ

تِكَ  مِنَ طَاعَ ، وَ قِينَ تَّ ةَ الْمُ انَ كَ نِي مَ غُ ا يُبَلِّ مَ
ِكَ  ت يَ شْ مِنَ خَ ، وَ ينَ دِ اشِ نِي مِنَ الرَّ لُ عَ ا يَجْ ِكَ مَ ت يَ شْ مِنَ خَ ، وَ ينَ دِ اشِ نِي مِنَ الرَّ لُ عَ ا يَجْ مَ

قِينِ يَ مِنَ الْ ، وَ ينَ الْحِ نِي بِالصَّ قُ حِ لْ ا تُ مَ
تِكَ  مِنَ طَاعَ ، وَ قِينَ تَّ ةَ الْمُ انَ كَ نِي مَ غُ ا يُبَلِّ تِكَ مَ مِنَ طَاعَ ، وَ قِينَ تَّ ةَ الْمُ انَ كَ نِي مَ غُ ا يُبَلِّ مَ

بِّ  مِنَ الْحُ ، وَ بِينَ رَّ قَ نِي مِنَ المُ لُ عَ ا يَجْ مَ
قِينِ يَ مِنَ الْ ، وَ ينَ الْحِ نِي بِالصَّ قُ حِ لْ ا تُ قِينِمَ يَ مِنَ الْ ، وَ ينَ الْحِ نِي بِالصَّ قُ حِ لْ ا تُ مَ

 . يِنَ يْ لِّ نِي إلَى عِ عُ فَ ا يَرْ فِيكَ مَ لَكَ وَ
بِّ  مِنَ الْحُ ، وَ بِينَ رَّ قَ نِي مِنَ المُ لُ عَ ا يَجْ بِّ مَ مِنَ الْحُ ، وَ بِينَ رَّ قَ نِي مِنَ المُ لُ عَ ا يَجْ مَ

آثامِي  نُوبِي وَ ةُ ذُ ظَمَ انَتْ عَ مَّ إنْ كَ اللَّهُ *
اءِ  بَيْنَ قَضَ يْنَكَ وَ بَ يْنِي وَ الَتْ بَ ايَايَ حَ طَ خَ وَ
هُ  جَّ أتَوَ لُ بِكَ وَ سَّ أتَوَ ألُكَ وَ أسْ ي، فَ ائِجِ وَ حَ
اءِ  بَيْنَ قَضَ يْنَكَ وَ بَ يْنِي وَ الَتْ بَ ايَايَ حَ طَ خَ اءِ وَ بَيْنَ قَضَ يْنَكَ وَ بَ يْنِي وَ الَتْ بَ ايَايَ حَ طَ خَ وَ

يَ  ضِ تَقْ نِي، وَ مَ حَ تَرْ رَ لِي وَ فِ ، أنْ تَغْ يْكَ إلَ
تِي. بَ رْ نِّي كُ جَ عَ فرِّ تُ تِي، وَ اجَ حَ



٥٧

 ، ائِماً مِ قَ الَ سْ ظْنِي بِاإلْ فَ مَّ احْ اللَّهُ *
ظْْنِي  فَ احْ ا، وَ دً مِ قَاعِ الَ سْ ظْْنِي بِاإلْ فَ احْ وَ
 ، ائِماً مِ قَ الَ سْ ظْنِي بِاإلْ فَ ، احْ ائِماً مِ قَ الَ سْ ظْنِي بِاإلْ فَ احْ

اً  وّ دُ تْ بِي عَ مِ الَ تُشْ ا، وَ اقِدً مِ رَ الَ سْ بِاإلْ
ظْْنِي  فَ احْ ا، وَ دً مِ قَاعِ الَ سْ ظْْنِي بِاإلْ فَ احْ ظْْنِي وَ فَ احْ ا، وَ دً مِ قَاعِ الَ سْ ظْْنِي بِاإلْ فَ احْ وَ

ا.. (صحيح الجامع). دً اسِ الَ حَ وَ
اً  وّ دُ تْ بِي عَ مِ الَ تُشْ ا، وَ اقِدً مِ رَ الَ سْ اً بِاإلْ وّ دُ تْ بِي عَ مِ الَ تُشْ ا، وَ اقِدً مِ رَ الَ سْ بِاإلْ

جاً،  رَ مٍّ فَ لِّ هَ كُ لْ لِي مِنْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
رٍ  سْ لِّ عُ كُ مِنْ ا، وَ تْرً ةٍ سِ شَ احِ لِّ فَ كُ مِنْ وَ

. بِيالً يْرٍ سَ لِّ خَ إلَى كُ ا، وَ رً لِّيُسْ كُ
ةُ مَ صْ وَ عِ ي هُ يْنِي الَّذِ لِحْ لِي دِ مَّ أصْ اللَّهُ *
ي، اشِ عَ ا مَ تِي فِيهَ نْيَايَ الَّ لِحْ لِي دُ أصْ رِي، وَ أمْ
ةُ مَ صْ وَ عِ ي هُ يْنِي الَّذِ لِحْ لِي دِ ةُأصْ مَ صْ وَ عِ ي هُ يْنِي الَّذِ لِحْ لِي دِ أصْ مَّ اللَّهُ

ادِي،  عَ ا مَ تِي فِيهَ تِي الَّ رَ
لِحْ لِي آخِ أصْ وَ

اشِ عَ ا مَ تِي فِيهَ نْيَايَ الَّ لِحْ لِي دُ أصْ رِي، وَ اشِأمْ عَ ا مَ تِي فِيهَ نْيَايَ الَّ لِحْ لِي دُ أصْ رِي، وَ أمْ
ادِ عَ ا مَ فِيهَ

لِ  عَ اجْ ، وَ يْرٍ لِّ خَ ةً لِي فِي كُ يَادَ ياةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ لِّوَ كُ
(رواه مسلم). .. رٍّ لِّ شَ كُ

ةً لِي فِي  يَادَ ياةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ ةً لِي فِي وَ يَادَ ياةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ وَ
ةً لِي مِنْ احَ تَ رَ وْ الْمَ

ةً لِي فِ يَادَ ياةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ ةً لِي فِوَ يَادَ ياةَ زِ لِ الْحَ عَ اجْ وَ



٥٨

اءِ  ضَ ى قَ لَ نِّي عَ أعِ ينِي وَ ي فِي دِ نِ مَّ قَوِّ اللَّهُ *
لِّ كُ ينِي مِنْ ينِي بِكَ يَقِ لْ يَقِ عَ اجْ يْنِي، وَ دَ

 ، يْرٍ لِّ خَ ينِي إلَى كُ دِ انِي بِكَ يَهْ إيمَ ، وَ رٍّ لِّشَ كُ
، رٍّ لِّ ضُ نِي مِنْ كُ ظُ فَ ائِي فِيكَ يَحْ جَ رَ وَ

ينِي إلَى  دِ انِي بِكَ يَهْ إيمَ ، وَ رٍّ ينِي إلَشَ دِ انِي بِكَ يَهْ إيمَ ، وَ رٍّ شَ
لِّ كُ

انِ بَيْنَ  رَ اهِ لِّي ظَ ذُ فِي وَ عْ ا ضَ ذَ هَ
نِي مِنْ  ظُ فَ ائِي فِيكَ يَحْ جَ رَ نِي مِنْ وَ ظُ فَ ائِي فِيكَ يَحْ جَ رَ وَ

ي  إلَهِ
، أنْتَ  يْكَ لَ ى عَ فَ الِي الَ يَخْ ا حَ ذَ هَ ، وَ يْكَ يَدَ
نِي،  فِ اشْ افِي فَ الشَّ افِنِي وَ افِي فَعَ عَ الْمُ
نِي  زَّ زُّ فأعِ عِ الْمُ نِي وَ وِّ قَ يُّ فَ وِ أنْتَ الْقَ وَ
نِي. مْْ حَ ارْ نُ فَ مَ حْ الرَّ نِنِي وَ نِيُّ فأغْ أنْتَ الْغَ نِوَ مْْ حَ ارْ نُ فَ مَ حْ الرَّ نِنِي وَ نِيُّ فأغْ الْغَ
 ، تِ وْ بْلَ الْمَ بَةً قَ ألُكَ تَوْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
، تِ وْ دَ الْمَََ ةً بَعْ مَ حْ رَ ، وَ تِ وْ مَََ نْدَ الْ ةً عِ احَ رَ وَ

. ابِ سَ نْدَ الْحِ وَ عِ فْ الْعَ وَ



٥٩

 ، دُ مْ ألُكَ بِأنَّ لَكَ الْحَ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
 ، يكَ لَكَ رِ كَ الَ شَ دَ حْ هَ إالَّ أنْتَ وَ الَ إلَ

دُ مْ ألُكَ بِأنَّ لَكَ الْحَ إنِّي أسْ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

ا  ، يَاذَ ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ نَّانُ بَدِ الْمََ
 ، يُّومُ يُّ يَا قَ ، يَاحَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ الْجَ
وذُ بِكَ مِنَ  أعُ ، وَ ةَ نَّ ألُكَ الْجَ إنِّي أسْ
 ، يُّومُ يُّ يَا قَ ، يَاحَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ يُّومُالْجَ يُّ يَا قَ ، يَاحَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ الْجَ

(رواه النسائي والترمذي وابن ماجه). .. النَّارِ
نْ كُ ا، وَ رً نَاصِ ا وَ يِّدً ؤَ نْ لِي مُ مَّ كُ اللَّهُ *

 ، ولِينَ ؤُ سْ يْرَ الْمَََ يماً يَا خَ حِ رَ وفاً وَ ؤُ ولِينَبِي رَ ؤُ سْ يْرَ الْمَََ يماً يَا خَ حِ رَ وفاً وَ ؤُ رَ
و  كُ يْكَ أشْ ، إلَ ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ يَا أرْ وَ
نِي  مْْ حَ ارْ تِي، فَ يلَ ةَ حِ قِلَّ تِي وَ وَّ فَ قُ عْ ضَ
و  كُ يْكَ أشْ ، إلَ ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ يَا أرْ كُوَ يْكَ أشْ ، إلَ ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ يَا أرْ وَ

ي  سِ نِي إلَى نَفْ لْْ الَ تَكِ ، وَ يَّ لَ تِكَ عَ رَ دْ يَّبِقُ لَ عَ
. يْنٍ ةَ عَ فَ رْ طَ
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ائِي، ائِي بِدَ دَ تْ أعْ مِ مَّ الَ تُشْ اللَّهُ *
ائِي،  وَ دَ ائِي وَ فَ يمَ شِ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ اجْ وَ
لْ  عَ اجْ ائِي، فَ جَ رَ تِي وَ أنْتَ ثِقَ لِيلُ وَ أنا الْعَ فَ
ائِي،  وَ دَ ائِي وَ فَ يمَ شِ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ اجْ ائِي، وَ وَ دَ ائِي وَ فَ يمَ شِ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ اجْ وَ

ائِي.  ائِي مِنْ دَ فَ نِّي بِكَ شِ نَ ظَ سْ مِنْحُ ائِ فَ نِّي بِكَ شِ نَ ظَ سْ ي حُ إلَهِيَا إلَهِ
لِكَ مِنْ  الَ جَ تِكَ وَ زَّ وذُ بِعِ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
مِنْ  ، وَ رِّ سِّ الضُّ مِنْ مَ ، وَ رِ مْ  األْ
لِكَ مِنْ  الَ جَ تِكَ وَ زَّ وذُ بِعِ لِكَ مِنْ إنِّي أعُ الَ جَ تِكَ وَ زَّ وذُ بِعِ إنِّي أعُ مَّ اللَّهُ

تَاتِ شَ
مِنْ ، وَ بْرِ قَ ابِ الْ ذَ ،  عَ بْرِ قَ ابِ الْ ذَ مِنْ عَ ، وَ رِ دْ يقِ الصَّ ضِ

مِنَ  ، وَ رِ هْ لُّبِ الدَّ قَ  تَ
بْرِ قَ ابِ الْ ذَ بْرِ عَ قَ ابِ الْ ذَ  عَ

مِنْ ، وَ رِ قْ فَ ولِ الْ لُ حُ
 ، رِ دْ يقِ الصَّ رِضِ دْ يقِ الصَّ ضِ

 ، بِرِّ دَ الْ وقِ بَعْ قُ الْعُ
رِ هْ الدَّ

بِرِّمِنَ  دَ الْ وقِ بَعْ قُ الْعُ ، وَ رِ يُسْ دَ الْ رِ بَعْ سْ الْعُ
تْر. السِّ افِيَةِ وَ امِ الْعَ وَ ِ بِدَ يَّ لَ نُنْ عَ امْ يَّوَ لَ عَ

، بِيرُ ، يَا خَ لِيمُ ، يَا عَ يفُ مَّ يَا لَطِ اللَّهُ *
. يرُ ادِ قَ تْ بِهِ الْمَََ رَ ا جَ الْطُفْ بِي فِيمَ

، بِيرُ ، يَا خَ لِيمُ ، يَا عَ يفُ يَا لَطِ مَّ اللَّهُ
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بْلِ  بُ مِنْ حَ رَ وَ أقْ نْ هُ مَّ يَا مَ اللَّهُ *
ولُ   يَحُ
بْلِ  بُ مِنْ حَ رَ وَ أقْ نْ هُ بْلِ يَا مَ بُ مِنْ حَ رَ وَ أقْ نْ هُ يَا مَ

نْ ، يَا مَ يدُ رِ ا يُ االً لِمَ عَّ ، وَ يَا فَ يدِ رِ الْوَ
بْلِ  بُ مِنْ حَ رَ وَ أقْ نْ هُ بْلِ يَا مَ بُ مِنْ حَ رَ وَ أقْ نْ هُ يَا مَ

نْ مَ
نْ  بَيْنَ مَ نَا وَ يْنَ لْ بَ بِهِ، حُ لْ قَ ءِ وَ رْ بَيْنَ الْمَ

لِّ افِيَ كُ يَا كَ ، وَ تِكَ قُوَّ لِكَ وَ وْ ا بِحَ ينَ ذِ ؤْ لِّيُ كُ
ا  نَا مَ فِ ، اكْ ءٌ يْ نْهُ شَ فِي عَ الَ يَكْ ءٍ، وَ يْ شَ
لَ  وْ الَ حَ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ رِ الدُّ نَا مِنْ أمْ مُّ يَهُ
ا  نَا مَ فِ ، اكْ ءٌ يْ نْهُ شَ فِي عَ الَ يَكْ ءٍ، وَ يْ نَا مَشَ فِ ، اكْ ءٌ يْ نْهُ شَ فِي عَ الَ يَكْ ءٍ، وَ يْ شَ

 . يمِ ظِ يِّ الْعَ
لِ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ الَ قُوَّ وَ

لَ  وْ الَ حَ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ رِ الدُّ نَا مِنْ أمْ مُّ لَ يَهُ وْ الَ حَ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ رِ الدُّ نَا مِنْ أمْ مُّ بِاهللاِيَهُ
نْ  ، كُ ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ بَّ السَّ مَّ رَ اللَّهُ *
، ينَ عِ مَ مْ أجْ لِّهِ ،كُ ينَ عِ مَ مْ أجْ ،هِ ينَ عِ مَ مْ أجْ هِ قِكَ  لْ رِّ خَ اراً مِنْ شَ لِّلِي جَ كُ

 ، يَ بْغِ مْ أوْ أنْ يَ نْهُ دٌ مِ يَّ أحَ لَ طَ عَ رُ أنْ يَفْ
تْ  سَ دَّ تَقَ ، وَ كَ نَاؤُ لَّ ثَ جَ ، وَ كَ ارُ زَّ جَ عَ

. كَ يْرُ هَ غَ الَ إلَ ، وَ كَ اؤُ مَ أسْ



٦٢

مَّ  اللَّهُ *
 ، عٍ مْ نْ سَ عٌ عَ مْ لُهُ سَ غَ نْ الَ يَشْ يَا مَ
هُ  مُ الَ يُبْرِ ، وَ ائِلُ سَ لِطُهُ الْمَََ غْ الَ تُ وَ
 ، عٍ مْ نْ سَ عٌ عَ مْ لُهُ سَ غَ نْ الَ يَشْ عٍيَا مَ مْ نْ سَ عٌ عَ مْ لُهُ سَ غَ نْ الَ يَشْ يَا مَ

 ، كَ وِ فْ دَ عَ نِي بَرْ قْْ ، أذِ ينَ لِحِّ مُ احُ الْ دَإلْحَ بَرْ
اتِ  لِمَ وذُ بِكَ ، أعُ ِكَ ت رَ فِ غْ ةَ مَ وَ الَ حَ وَ
بَرُّ نَّ  هُ زُ اوِ يُجَ تِي الَ  الَّ اتِ  التَّامَّ  
اتِ لِمَ وذُ بِكَ ، أعُ ِكَ ت رَ فِ غْ ةَ مَ وَ الَ حَ اتِوَ لِمَ وذُ بِكَ ، أعُ ِكَ ت رَ فِ غْ ةَ مَ وَ الَ حَ اهللاِوَ

أ،  رَ ذَ ، وَ قَ لَ ا خَ مَ رِّ  مِنْ شَ  ، رٌ اجِ فَ الَ  وَ
اءِ  مَ لُ مِنَ السَّ نْزِ يَ ا  رِّ مَ مِنْ شَ أ، وَ بَرَ وَ
رِّ  شَ مِنْ  وَ ا،  فِيهَ جُ  رُ يَعْ ا  مَ رِّ  شَ مِنْ  وَ
قِ  ارِ رِّ طَوَ مِنْ شَ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ فِتَنِ اللَّ
رِّ  شَ مِنْ  وَ ا،  فِيهَ جُ  رُ يَعْ ا  مَ رِّ  شَ مِنْ  رِّ وَ شَ مِنْ  وَ ا،  فِيهَ جُ  رُ يَعْ ا  مَ رِّ  شَ مِنْ  وَ

يْرٍ  قُ بِخَ قاً يَطْرُ ، إالَّ طَارِ ارِ النَّهَ اللَّيْلِ وَ
قِ  ارِ رِّ طَوَ مِنْ شَ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ قِ فِتَنِ اللَّ ارِ رِّ طَوَ مِنْ شَ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ فِتَنِ اللَّ

(رواه النسائي وأحمد). .. نُ مَ حْ يَا رَ
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عَ  ا مَ الِدً ا خَ دً مْ دُ حَ مْ مَّ لَكَ الْحَ اللَّهُ *
ائِلِهِ إالَّ  رَ لِقَ دُ الَ أجْ مْ لَكَ الْحَ ، وَ لُودِكَ خُ
عَ  ا مَ الِدً ا خَ دً مْ دُ حَ مْ لَكَ الْحَ

لِ  الَ ي لِجَ بَغِ نْ ا يَ مَ دُ كَ مْ لَكَ الْحَ ، وَ اكَ رِضَ
رُ  كْ لَكَ الشُّ ، وَ طَانِكَ لْ يمِ سُ ظِ عَ هِكَ وَ جْ وَ
لِ  الَ ي لِجَ بَغِ نْ ا يَ مَ دُ كَ مْ لَكَ الْحَ ، وَ اكَ لِ رِضَ الَ ي لِجَ بَغِ نْ ا يَ مَ دُ كَ مْ لَكَ الْحَ ، وَ اكَ رِضَ

لَكَ  ، وَ انِكَ سَ يمِ إحْ ظِ عَ لِكَ وَ يلِ فَضْ زِ لِجَ
رُ  كْ لَكَ الشُّ ، وَ طَانِكَ لْ يمِ سُ ظِ عَ هِكَ وَ جْ رُ وَ كْ لَكَ الشُّ ، وَ طَانِكَ لْ يمِ سُ ظِ عَ هِكَ وَ جْ وَ

. انِكَ رَ فْ ةِ غُ عَ سَ تِكَ وَ مَ حْ يمِ رَ ظِ نَاءُ لِعَ الثَّ
لَكَ  ، وَ انِكَ سَ يمِ إحْ ظِ عَ لِكَ وَ يلِ فَضْ زِ لَكَ لِجَ ، وَ انِكَ سَ يمِ إحْ ظِ عَ لِكَ وَ يلِ فَضْ زِ لِجَ

، يْكَ ي إلَ سِ تُ نَفْ مْ لَ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
، نْكَ بَةً مِ هْ ، رَ يْكَ ي إلَ رِ تُ أمْ ضْ وَّ فَ وَ

 . يْكَ نْكَ إالَّ إلَ ا مِ نْجَ اً بِأنَّهُ الَ مَ ينَ قِ يَ وَ
، نْكَ بَةً مِ هْ ، رَ يْكَ ي إلَ رِ تُ أمْ ضْ وَّ فَ ،وَ نْكَ بَةً مِ هْ ، رَ يْكَ ي إلَ رِ تُ أمْ ضْ وَّ فَ وَ

 ، ِهِ ت بَ رْ كُ تِ وَ وْ ى الْمَََ لَ نِّي عَ مَّ أعِ اللَّهُ *
مِ يَوْ تِهِ، وَ لَّ زَ اطِ وَ رَ الْصِّ ، وَ

 ، ِهِ ت بَ رْ كُ تِ وَ وْ ى الْمَََ لَ نِّي عَ ِهِأعِ ت بَ رْ كُ تِ وَ وْ ى الْمَََ لَ نِّي عَ أعِ
تِهِ مَّ غُ بْرِ وَ قَ الْ تِهِوَ مَّ غُ وَ

تِهِ. عَ وْ رَ ةِ وَ يَامَ قِ الْ
مِ يَوْ تِهِ، وَ لَّ زَ اطِ وَ رَ الْصِّ ، وَ
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 ، ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ ا بَدِ مَّ يَ اللَّهُ *
 الَّتِي
 ، ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ ا بَدِ ، يَ ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعَ السَّ ا بَدِ ةِيَ زَّ الْعِ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ ا الْجَ يَا ذَ

كَ هِ جْ نُورِ وَ لِكَ وَ الَ ألُكَ بِجَ ، أسْ
زَّ الَّتِي الْعِ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ ا الْجَ زَّيَا ذَ الْعِ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ لِ وَ الَ ا الْجَ يَا ذَ

امُ رَ الَ تُ
لِقَ بِهِ  طْ أنْ تُ رِي، وَ تَابِكَ بَصَ رَ بِكِ نَوِّ لِقَ بِهِ أنْ تُ طْ تُ
أنْ  بِي، وَ لْ نْ قَ جَ بِهِ عَ رِّ فَ أنْ تُ انِي، وَ لِسَ
لَ بِهِ  سِ أنْ تَغْ رِي، وَ دْ حَ بِهِ صَ رَ تَشْ
إنَّهُ  ي، فَ وحِ يحَ بِهِ رُ أنْ تُرِ نِي، وَ بَدَ
تِيهِ  ؤْ الَ يُ ، وَ كَ يْرُ قِّ غَ ى الْحَ لَ نِي عَ ينُ الَ يُعِ

. ةَ إالَّ بِكَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ ، وَ إالَّ أنْتَ
تِيهِ  ؤْ الَ يُ ، وَ كَ يْرُ قِّ غَ ى الْحَ لَ نِي عَ ينُ تِيهِ الَ يُعِ ؤْ الَ يُ ، وَ كَ يْرُ قِّ غَ ى الْحَ لَ نِي عَ ينُ الَ يُعِ

ا  ي أبَدً اصِ عَ كِ الْمَََ نِي بِتَرْ مْْ حَ مَّ ارْ *اللَّهُ
نِينِي،  االَ يَعْ لَّفَ مَ أنْ أتكَ نِي، وَ تَ يْ ا أبْقَ مَ
ا  ي أبَدً اصِ عَ كِ الْمَََ نِي بِتَرْ مْْ حَ ي أبَدًارْ اصِ عَ كِ الْمَََ نِي بِتَرْ مْْ حَ ارْ مَّ اللَّهُ

نِّي. يكَ عَ ضِ رْ ا يُ رِ فِيمَ نَ النَّظَ سْ نِي حُ قْ زُ ارْ وَ
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ولُ  ي نَقُ الَّذِ دُ كَ مْ مَّ لَكَ الْحَ اللَّهُ *
ي  دُ الَّذِ مْ لَكَ الْحَ ، وَ ولُ ا نَقُ مَّ ا مِ يْرً خَ وَ

مَّ اللَّهُ

 ، دِ دَ كَ مِنَ الْعَ نْدَ ا عِ دِ مَ دَ ، بِعَ هُ لُ أنْتَ أهْ
. بَدِ إلَى األْ لِ وَ زَ ظَةٍ مِنَ األْ لِّ لَحْ فِي كُ لِّوَ كُ

ألَكَ  ا سَ يْرِ مَ ألُكَ مِنْ خَ مَّ إنَّا نَسْ *اللَّهُ
وذُ بِكَ مِنْ  نَعُ ، وَ
ألَكَ  ا سَ يْرِ مَ ألُكَ مِنْ خَ ألَكَ إنَّا نَسْ ا سَ يْرِ مَ ألُكَ مِنْ خَ إنَّا نَسْ

دٌ ☺ مَّ حَ بِيُّكَ مُ نْهُ نَ مِ
دٌ ☺،  مَّ حَ بِيُّكَ مُ نْهُ نَ اذَ مِ تَعَ ا اسْ رِّ مَ ☺شَ

الَ  ، وَ غُ بَالَ يْكَ الْ لَ عَ انُ وَ تَعَ سْ أنْتَ الْمُ وَ
(رواه الترمذي). ةَ إالَّ بِاهللاِ.. وَّ الَ قُ لَ وَ وْ حَ

الَ  ، وَ غُ بَالَ يْكَ الْ لَ عَ انُ وَ تَعَ سْ أنْتَ الْمُ الَ وَ ، وَ غُ بَالَ يْكَ الْ لَ عَ انُ وَ تَعَ سْ أنْتَ الْمُ بِاهللاِوَ
 ، ارِ رَ شْ رِّ األْ وذُ بِكَ مِنْ شَ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
 اللَّيْلِ 
 ، ارِ رَ شْ رِّ األْ ،  شَ ارِ رَ شْ رِّ األْ  شَ

ارِقِ مِنْ طَوَ ، وَ ارِ جَّ يْدِ الْفُ مِنْ كَ وَ
. نُ مَ حْ يْرٍ يَا رَ قُ بِخَ قاً يَطْرُ ارِ ، إالَّ طَ النَّهارِ وَ
قِ اللَّيْلِ  ارِ مِنْ طَوَ ، وَ ارِ جَّ يْدِ الْفُ مِنْ كَ مِنْوَ ، وَ ارِ جَّ يْدِ الْفُ مِنْ كَ وَ
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هُ  تُ مَ حْ نْ رَ ، يَا مَ انِ هَ رْ بُ رِقَ الْ شْ مَّ يَا مُ اللَّهُ *
جَ  ارِ ، يَا فَ انٍ كَ لِّ مَ فِي كُ انِ وَ كَ ا الْمََ ذَ لِّهَ كُ فِي 
يَا  طْرِ وَ لَ الْقَ نْزِ ، يَا مُ مِّ فَ الْغَ اشِ يَا كَ مِّ وَ الْهَ
نْيَا  نَ الدُّ مَ حْ ، يَا رَ طَرِّ ضْ الْمُ
يَا  طْرِ وَ لَ الْقَ نْزِ ، يَا مُ مِّ فَ الْغَ اشِ يَا كَ مِّ وَ ا الْهَ يَ طْرِ وَ لَ الْقَ نْزِ ، يَا مُ مِّ فَ الْغَ اشِ يَا كَ مِّ وَ الْهَ

ةِ  وَ عْ يبَ دَ جِ مُ
قِكَ  لْ تِكَ مِنْ خَ يرَ لَى خِ لِّ عَ ا، صَ هَ يمَ حِ رَ مِنْوَ
لَى  عَ ، وَ يِّ كِ رِ الزَّ يِّ الطَّاهِ ُمِّ بِيِّ األْ دٍ النَّ مَّ حَ بِيِّمُ النَّ
نِّي  مَّ عَ جِ اللَّهُ فَرِّ ، وَ ينَ رِ بِينَ الطَّاهِ آلِهِ الطَّيِّ

لَ عَ ، وَ يِّ كِ رِ الزَّ يِّ الطَّاهِ ُمِّ لَ األْ عَ ، وَ يِّ كِ رِ الزَّ يِّ الطَّاهِ ُمِّ بِيِّ األْ النَّ

نٍ  زْ لِّ حُ كُ نِي مِنْ جْْ رِ أخْ ، وَ مٍّ غَ مٍّ وَ لَّ هَ كُ
جِ  فَرِّ ، وَ ينَ رِ بِينَ الطَّاهِ جِ آلِهِ الطَّيِّ فَرِّ ، وَ ينَ رِ بِينَ الطَّاهِ آلِهِ الطَّيِّ
مِنْ

هُ  عَ يلَ مَ عِ رِي، وَ دْ اقَ بِهِ صَ ا ضَ مَّ ، مِ بٍ رْ كَ وَ
هُ  تْ لَ فَ عُ ضَ يلَتِي، وَ لَّتْ فِيهِ حِ قَ بْرِي، وَ صَ
هُ  عَ يلَ مَ عِ رِي، وَ دْ اقَ بِهِ صَ ا ضَ مَّ ، مِ بٍ رْ كَ هُ وَ عَ يلَ مَ عِ رِي، وَ دْ اقَ بِهِ صَ ا ضَ مَّ ، مِ بٍ رْ كَ وَ

الِمَ  ةٍ، يَا عَ لِيَّ بَ رٍّ وَ لِّ ضُ فَ كُ اشِ تِي، يَا كَ وَّ لِّقُ كُ
 ، ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ ةٍ، يَا أرْ يَّ فِ خَ رٍّ وَ لِّ سِ كُ
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 ، ادِ بَ يرٌ بِالْعِ بَادِبَصِ يرٌ بِالْعِ اهللاَ  إنَّ اهللاَ بَصِ اهللاِإلَى اهللاِ رِي  ضُ أمْ أفَوِّ إلَى وَ
وَ  هُ لْتُ وَ كَّ يْهِ تَوَ لَ يْهِ، عَ لَ عَ فِيقِي إالَّ بِاهللاِ ا تَوْ مَ وَ

رِي  ضُ أمْ أفَوِّ بِاهللاِي وَ
(رواه مسلم وأبو داود). .. يمِ ظِ شِ الْعَ رْ بُّ الْعَ رَ

يَا  ، فَ رِ فَ بُ فِي السَّ احِ مَّ أنْتَ الصَّ * اللَّهُ
ي فِي  نِسِ ؤْ بَتِي، وَ يَا مُ رْ غُ
يَا  ، فَ رِ فَ السَّ

ي فِفِي  نِسِ ؤْ بَتِي، وَ يَا مُ رْ غُ بِي  احِ فِي صَ
يَا  تِي، وَ دَّ يَفِي شِ تِي، وَ دَّ شِ ي  افِظِ يَا حَ تِي، وَ دَ حْ فِي وَ
يَا  بَتِي، وَ رْ فَ كُ اشِ يَا كَ تِي، وَ مَ يِّي فِي نِعْ لِ وَ
 ، تِيقِ بَيْتِ الْعَ بَّ الْ يَا رَ تِي، وَ ثْرَ قِيلَ عَ مُ
ةِ  عَ يقِ إلَى سَ قِ الضِّ لَ نِي مِنْ حِ جْْ رِ أخْ
 ، ثِيقٍ يبٍ وَ رِ كَ قَ نْدِ جٍ مِنْ عِ رَ ، بِفَ يقِ الطَّرِ
ةِ  عَ يقِ إلَى سَ قِ الضِّ لَ نِي مِنْ حِ جْْ رِ ةِ أخْ عَ يقِ إلَى سَ قِ الضِّ لَ نِي مِنْ حِ جْْ رِ أخْ

نِي مِنَ  فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ وَ
 ، ثِيقٍ يبٍ وَ رِ كَ قَ نْدِ جٍ مِنْ عِ رَ ، بِفَ يقِ ثِيقٍالطَّرِ يبٍ وَ رِ كَ قَ نْدِ جٍ مِنْ عِ رَ ، بِفَ يقِ الطَّرِ

. يقُ أُطِ
نِي مِنَ  فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ نِي مِنَ وَ فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ وَ
. يقُ .طِ يقُ طِ ا الَ  مَ يقُ وَ أُطِ
نِي مِنَ  فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ نِي مِنَ وَ فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ وَ

ا الَ  مَ يقُ وَ ا الَ طِ مَ يقُ وَ طِ ا  ذَ مَ األْ وءِ وَ السُّ
نِي مِنَ  فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ نِي مِنَ وَ فِ اكْ ، وَ يقٍ لَّ ضِ نِّي كُ فْ عَ شِ اكْ وَ
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، الْطُفْ  يفُ يفُ يَا لَطِ مَّ يَا لَطِ اللَّهُ *
تِي  ةِ الَّ رَ دْ بِالْقُ ، وَ فِيِّ بِي بِلُطْفِكَ الْخَ
مْ  لَ مْ يَعْ لَ ، فَ شِ رْ ى الْعَ لَ ا عَ يْتَ بِهَ تَوَ اسْ
انَ  نْ كَ ، يَا مَ يْهِ لَ ائِكَ عَ تِوَ ةَ اسْ يَّ فِ يْ دٌ كَ أحَ
نُ  وِّ كَ وَ الْمُ هُ ، وَ ءٌ يْ ونَ شَ بْلَ أنْ يَكُ أنْقَ
الَ  ا  مَ دَ بَعْ ونُ  يَكُ نْ  مَ يَا   ، ءٍ يْ شَ لِّ  لِّلِكُ لِّكُ كُ
لِ  الَ ا الْجَ ا يَا ذَ نَ هَ ، إلَ ءٌ يْ ونُ شَ نَايَكُ هَ إلَ
 ، امِ نْعَ اإلْ لِ وَ ا الطَّوْ يَا ذَ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ وَ
مُ  حَ أرْ ، وَ ينَ الَمِ  الْعَ
 ، امِ نْعَ اإلْ  وَ

بُّ هَ إالَّ أنْتَ رَ الَ إلَ
ا  يَا ذَ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ يَا ذَوَ ، وَ امِ رَ كْ اإلْ وَ

بُّ رَ
 ، ينَ عِ مَ الِقُ النَّاسِ أجْ خَ ، وَ ينَ مِ احِ الرَّ
بُّ  رَ ، وَ ضِ رْ األْ اتِ وَ وَ مَ يعُ السَّ بَدِ

. يمُ ظِ شِ الْعَ رْ الْعَ
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الَ  ، وَ ادِثُ وَ هُ الْحَ يِّرُ غَ نْ الَ تُ مَّ يَا مَ اللَّهُ *
ثَاقِيلَ  مُ مَ لَ نْ يَعْ ، يَا مَ ائِرَ وَ ى الدَّ شَ يَخْ
دَ  دَ عَ ، وَ ارِ بِحَ ايِيِلَ الْ كَ مَ ، وَ بَالِ الْجِ
 ، ارِ جَ شْ قِ األْ رَ دَ وَ دَ عَ ارِ وَ طَ مْ طْرِ األْ قَ
قَ  رَ أشْ يْهِ اللَّيْلُ وَ لَ لَمَ عَ ا أظْ مَ
 ، ارِ جَ شْ قِ األْ رَ دَ وَ دَ عَ ارِ وَ طَ مْ طْرِ األْ ارِقَ جَ شْ قِ األْ رَ دَ وَ دَ عَ ارِ وَ طَ مْ طْرِ األْ قَ

دَ  دَ عَ وَ
اءٌ  مَ نْهُ سَ ارِي مِ وَ الَ يُ ، وَ ارِ يْهِ النَّهَ لَ ارِيعَ وَ يُ
رٌ إالَّ  الَ بَحْ ، وَ ضاً ضٌ أرْ الَ أرْ ، وَ اءً مَ سَ

ارِي وَ الَ يُ ، وَ ارِ يْهِ النَّهَ لَ ارِيعَ وَ يُ

لَ  عَ ألُكَ أنْ تَجْ هِ، أسْ رِ عْ ا فِي قَ مُ مَ لَ يَعْ
لِي  مَ يْرَ عَ خَ ، وَ هُ رَ

اخِ رِي أوَ مْ يْرَ عُ خَ
اكَ  مَ ألْقَ يْرَ أيَّامِي يَوْ خَ ، وَ هُ اتِمَ وَ خَ
يِّ 

لِ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ حَ الَ ، وَ فِيهِ
اكَ  مَ ألْقَ يْرَ أيَّامِي يَوْ خَ ، وَ هُ اتِمَ وَ اكَ خَ مَ ألْقَ يْرَ أيَّامِي يَوْ خَ ، وَ هُ اتِمَ وَ خَ

بِاهللاِ
. ونَ عُ اجِ يْهِ رَ إنَّا إلَ وَ ا هللاِ إنَّ ، وَ يمِ ظِ الْعَ
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يَ  نْجِ يَا مُ ى، وَ قَ رْ ذَ الْغَ نْقِ مَّ يَا مُ * اللَّهُ
يَا  ، وَ وَ لِّ نَجْ دَ كُ اهِ يَا شَ ى، وَ كَ لْ الْهَ
رِّ  فَ الضُّ اشِ يَا كَ ، وَ وَ كْ لِّ شَ عَ كُ امِ لِّسَ كُ
ا  يَا ذَ ، وَ انِ سَ حْ يمَ اإلْ ، يَا قَدِ وَ لْ بَ الْ وَ
ي ي يَا إلَهِ إلَهِ يَّ لَ نُنْ عَ ، امْ امِ نْعَ اإلْ لِ وَ ضْ الْفَ
يمِ  ظِ يَّ بِعَ لَ لْ عَ ضَّ تَفَ ، وَ امِكَ رَ لِ إكْ الَ بِجَ

نْ  نُ ، امْ امِ نْعَ اإلْ لِ وَ ضْ نْ الْفَ نُ ، امْ امِ نْعَ اإلْ لِ وَ ضْ الْفَ

. امِكَ إنْعَ كَ وَ مِ نِعَ
تُكَ  يْ صَ ينَ عَ تُكَ حِ يْ صَ ا عَ مَّ مَ اللَّهُ *
 ، ابِكَ ذَ افاً بِعَ فَ تِخْ الَ اسْ ، وَ انَةً بِكَ تِهَ اسْ
لَبَ  غَ ، وَ كَ مُ لْ ا عِ بَقَ بِهَ ةٍ سَ ابِقَ نْ بِسَ لَكِ وَ
مٍ  احِ يْرُ رَ خَ ، فَ تَ رْ فَ إنْ غَ ، فَ وَ يَّ الْهَ لَ عَ

. الِمٍ أنْتَ يْرُ ظَ غَ ، فَ بْتَ ذَّ إنْ عَ ، وَ أنْتَ
مٍ  احِ يْرُ رَ خَ ، فَ تَ رْ فَ إنْ غَ ، فَ وَ يَّ الْهَ لَ مٍ عَ احِ يْرُ رَ خَ ، فَ تَ رْ فَ إنْ غَ ، فَ وَ يَّ الْهَ لَ عَ



٧١

لَ  وْ حَ الَ ، وَ بَرُ اهللاُ أكْ هَ إالَّ اهللاُ وَ الَ إلَ *
ألُكَ  ، أسْ يمِ ظِ يِّ الْعَ

لِ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ بِاهللاِوَ
تِكَ وَّ ألُكَ بِقُ أسْ نِي، وَ تَ مْ

حِ لِّي إالَّ رَ ذُ كَ وَ زِّ بِعِ
ألُكَ  ، أسْ يمِ ظِ يِّ الْعَ

لِ  الْعَ

 ، يْكَ رِي إلَ قْ فَ نِّي وَ نَاكَ عَ بِغِ فِي، وَ عْ ضَ وَ
 ، يْكَ ةُ بَيْنَ يَدَ ئَ اطِ بَةُ الْخَ اذِ ِي الْكَ ت يَ هِ نَاصِ ذِ هَ
يِّدٌ  يْسَ لِي سَ لَ ، وَ ثِيرٌ ايَ كَ وَ كَ سِ بِيدُ عَ
 ، يْكَ نْكَ إالَّ إلَ نْجَا مِ الَ مَ أ وَ جَ لْ ، الَ مَ اكَ وَ سِ
يِّدٌ  يْسَ لِي سَ لَ ، وَ ثِيرٌ ايَ كَ وَ كَ سِ بِيدُ يِّدٌ عَ يْسَ لِي سَ لَ ، وَ ثِيرٌ ايَ كَ وَ كَ سِ بِيدُ عَ

يْكَ  لُ إلَ أبْتَهِ ينِ وَ كِ سْ ةَ الْمِ ألَ سْ ألُكَ مَ أسْ
اءَ  عَ وكَ دُ عُ أدْ ، وَ لِيلِ عِ الذَّ اضِ الَ الْخَ ابْتِهَ
يْكَ  لُ إلَ أبْتَهِ ينِ وَ كِ سْ ةَ الْمِ ألَ سْ ألُكَ مَ يْكَ أسْ لُ إلَ أبْتَهِ ينِ وَ كِ سْ ةَ الْمِ ألَ سْ ألُكَ مَ أسْ

تْ  عَ ضَ نْ خَ الَ مَ ؤَ ، سُ يرِ رِ ائِفِ الضَّ الْخَ
اءَ  عَ وكَ دُ عُ أدْ ، وَ لِيلِ عِ الذَّ اضِ الَ الْخَ اءَ ابْتِهَ عَ وكَ دُ عُ أدْ ، وَ لِيلِ عِ الذَّ اضِ الَ الْخَ ابْتِهَ

تْ لَكَ  فَاضَ ، وَ هُ مَ لَكَ أنْفُ غِ رَ ، وَ هُ تُ بَ قَ لَكَ رَ
(دعاء ابن القيّم). .. هُ بُ لْ لَّ لَكَ قَ ذَ ، وَ نَاهُ يْ عَ

تْ لَكَ  فَاضَ ، وَ هُ مَ لَكَ أنْفُ غِ رَ ، وَ هُ تُ بَ قَ تْ لَكَ لَكَ رَ فَاضَ ، وَ هُ مَ لَكَ أنْفُ غِ رَ ، وَ هُ تُ بَ قَ لَكَ رَ
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يرُ  تَجِ أسْ ةَ وَ نَّ ألُكَ الجَ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
..  (رواه الترمذي). بِكَ مِنَ النَّارِ

كَ  رِ كْ شُ رِكَ وَ ى ذِكْ لَ نِّي عَ مَّ أعِ اللَّهُ *
..  (صححه األلباني). تِكَ بَادَ

نِ عِ سْ حُ (صححه األلباني).وَ

الَ وَ نِي  رْ انْصُ وَ لَيَّ  عَ نْ  تُعِ الَ  وَ نِّي  أعِ بِّ  رَ *
نِي  دِ اهْ يَّ وَ لَ رْ عَ الَ تَمكُ رْ لِي وَ كُ امْ يَّ وَ لَ رْ عَ نْصُ تَ
ى  نْ بَغَ ى مَ لَ ِي عَ ن رْ انْصُ  لِي وَ دَ رِ الهُ يَسِّ ى وَ بَغَ
ا لَكَ  رً اكِ ا لَكَ ذَ رً اكِ ني لَكَ شَ لْ عَ بِّ اجْ ، رَ يَّ لَ عَ
نِيباً،  اهاً مُ بِتاً أوَّ خْ يْكَ مُ اعاً، إلَ طْوَ باً  لَكَ مِ اهِ رَ
بْ  أجِ بْ وَ أجِ بَتي وَ وْ لْ حَ اغْسِ بَتِي وَ بَ تَقبَّلْ تَوْ وْ حَ بِّ رَ
دْ  دِّ سَ بِي وَ لْ دِ قَ اهْ تِي وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي وَ وَ عْ دَ

(أبوداود). بِي.. لْ  قَ
دْ  دِّ سَ بِي وَ لْ دِ قَ اهْ تِي وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي وَ وَ عْ دْ دَ دِّ سَ بِي وَ لْ دِ قَ اهْ تِي وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي وَ وَ عْ دَ

ةَ يمَ خِ لْ سَ لُ اسْ انِي وَ لِسَ
دْ  دِّ سَ بِي وَ لْ دِ قَ اهْ تِي وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي وَ وَ عْ دْ دَ دِّ سَ بِي وَ لْ دِ قَ اهْ تِي وَ جَّ بِّتْ حُ ثَ تِي وَ وَ عْ دَ
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 ، تِكَ كَ ابْنُ أمَ بْدِ كَ ابْنُ عَ بْدُ مَّ إنِّي عَ اللَّهُ *
لٌ  دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ نَاصِ
وَ لَكَ  مٍ هُ لِّ اسْ بِكُ
لٌ  دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ لٌ نَاصِ دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ نَاصِ

ألُكَ  ، أسْ كَ اؤُ ضَ يَّ قَ
فِ

لٌ  دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ لٌ نَاصِ دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ نَاصِ
لِّ بِكُ

لٌ  دْ كَ عَ مُ كْ اضٍ فِيَّ حُ ، مَ كَ تِي بِيَدِ يَ نَاصِ

، أوْ  تَابِكَ كِ
وَ لَكَ  مٍ هُ وَ لَكَ  اسْ مٍ هُ  اسْ

، أوْ فِي  تَابِكَ كِ تَهُ  لْ ، أوْ أنْزَ كَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ فِي سَ
تَ بِهِ  ثَرْ أْ تَ ، أوْ اسْ قِكَ لْ  خَ
، أوْ  تَابِكَ ، أوْ كِ تَابِكَ ، أوْ فِي كِ تَابِكَ كِ تَهُ  لْ ، أوْ أنْزَ كَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ فِي سَ

داً مِنْ تَهُ أحَ مْ لَّ عَ
تَهُ  لْ ، أوْ أنْزَ كَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ تَهُ سَ لْ ، أوْ أنْزَ كَ سَ يْتَ بِهِ نَفْ مَّ سَ

مِنْ
آنَ  رْ قُ لَ الْ عَ ، أنْ تَجْ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ آنَ فِي عِ رْ قُ لَ الْ عَ ، أنْ تَجْ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ عِ
ءَ  الَ جَ ي، وَ رِ دْ نُورَ صَ بِي، وَ لْ بِيعَ قَ يمَ رَ ظِ الْعَ
آنَ  رْ قُ لَ الْ عَ ، أنْ تَجْ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ آنَ عِ رْ قُ لَ الْ عَ ، أنْ تَجْ كَ نْدَ يْبِ عِ مِ الْغَ لْ عِ

ي.. (صحيح األلباني). مِّ ابَ هَ ذَهَ نِي، وَ زْ حُ
كَ  رِ وذُ بِكَ أنْ أشْ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
ا الَ  كَ لِمَ فِرُ تَغْ أسْ ، وَ لَمْ أنَا أعْ بِكَ وَ

..  (رواه أحمد). لَمْ أعْ
ا الَ  كَ لِمَ فِرُ تَغْ أسْ ، وَ لَمْ أنَا أعْ ا الَ بِكَ وَ كَ لِمَ فِرُ تَغْ أسْ ، وَ لَمْ أنَا أعْ بِكَ وَ

  . يرِ يْسِ التَّ يْرِ وَ تَحْ لِي بَابَ الخَ مَّ افْ اللَّهُ *
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 ، بْنِ وذُ بِكَ مِنَ الْجُ مَّ إنِّي أعُ اللَّهُ *
وذُ بِكَ مِنْ  أعُ ، وَ لِ بُخْ وذُ بِكَ مِنَ الْ أعُ وَ
 ، بْنِ وذُ بِكَ مِنَ الْجُ بْنِ إنِّي أعُ وذُ بِكَ مِنَ الْجُ  إنِّي أعُ

وذُ بِكَ مِنْ  أعُ ر، وَ مُ ذَلِ الْعُ دَّ إلَى أرْ أنْ أُرَ
وذُ بِكَ مِنْ  أعُ ، وَ لِ بُخْ وذُ بِكَ مِنَ الْ أعُ وذُ بِكَ مِنْ وَ أعُ ، وَ لِ بُخْ وذُ بِكَ مِنَ الْ أعُ وَ

..  (رواه البخاري). بْرِ قَ ابِ الْ ذَ عَ نْيَا، وَ ةِ الدُّ نَ فِتْ
وذُ بِكَ مِنْ  أعُ ر، وَ مُ ذَلِ الْعُ دَّ إلَى أرْ وذُ بِكَ مِنْ أنْ أُرَ أعُ ر، وَ مُ ذَلِ الْعُ دَّ إلَى أرْ أنْ أُرَ

ِكَ الِ آيَات مَ نَا إلَى جَ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
 ، ينَ رِ بْصِ ِكَ مُ ت رَ ائِعِ قُدْ وَ إلَى رَ ، وَ ينَ رِ نَاظِ

تِكَ مَ حْ ،  بِرَ ينَ هِ تَّجِ يمِ مُ حِ نَابِكَ الرَّ إلَى جَ وَ
 ، ينَ رِ بْصِ ِكَ مُ ت رَ ائِعِ قُدْ وَ إلَى رَ ، وَ ينَ رِ ينَنَاظِ رِ بْصِ ِكَ مُ ت رَ ائِعِ قُدْ وَ إلَى رَ ، وَ ينَ رِ نَاظِ

. ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ يَا أرْ
تِكَ مَ حْ ،  بِرَ ينَ هِ تَّجِ يمِ مُ حِ نَابِكَ الرَّ إلَى جَ تِكَوَ مَ حْ ،  بِرَ ينَ هِ تَّجِ يمِ مُ حِ نَابِكَ الرَّ إلَى جَ وَ

نَا،  امَ كَ أمَ رَ  نُوِ نَا لِنَرَ ائِرَ رْ بَصَ مَّ نَوِّ اللَّهُ *
سَّ  نُحِ نَا، وَ لَ وْ ِكَ حَ ت رَ دْ َارَ قُ دَ آث اهِ نُشَ وَ
نَا،  امَ كَ أمَ رَ  نُوِ نَا لِنَرَ ائِرَ رْ بَصَ نَ نَوِّ امَ كَ أمَ رَ  نُوِ نَا لِنَرَ ائِرَ رْ بَصَ  نَوِّ

ادَ  دَ تَّى نَزْ يطُ بِنَا، حَ تِكَ تُحِ مَ حْ رَ بِرَ عُ نَشْ وَ
الً. كُّ يْكَ تَوَ لَ عَ اناً وَ بِكَ إيمَ

ادَ  دَ تَّى نَزْ يطُ بِنَا، حَ تِكَ تُحِ مَ حْ رَ بِرَ عُ نَشْ ادَ وَ دَ تَّى نَزْ يطُ بِنَا، حَ تِكَ تُحِ مَ حْ رَ بِرَ عُ نَشْ وَ
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ا،  نَ رَ كْ ذِ نَا، وَ دَ مْ ، حَ بَّلْ قَ مَّ تَ اللَّهُ *
نَا فِي  كْ لَ بَارِ نَا، وَ مَ الَ سَ نَا، وَ تَ الَ صَ وَ
انِنَا،  قِينَ فِي إيِمَ يَ ا الْ نَ قْ زُ ارْ الِنَا، وَ مَ أعْ

الِنَا. أفْعَ الِنَا وَ وَ فِيقَ فِي أقْ التَّوْ وَ
لِحْ ذَاتَ  أصْ ِنَا، وَ وب لُ مَّ ألِّفْ بَيْنَ قُ *اللَّهُ
نَا مِنَ  نَجِّ ، وَ مِ الَ بُلَ السَّ نَا سُ دِ اهْ نِنَا، وَ يْ بَ
شَ  احِ وَ ا الْفَ بْنَ نِّ جَ ، وَ اتِ إلَى النُّورِ لُمَ الظُّ
نَا مِنَ  نَجِّ ، وَ مِ الَ بُلَ السَّ نَا سُ دِ اهْ نِنَا، وَ يْ نَ بَ نَا مِ نَجِّ ، وَ مِ الَ بُلَ السَّ نَا سُ دِ اهْ نِنَا، وَ يْ بَ

نَا فِي   كْ لَ بَارِ ، وَ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ مَ
نَا  اجِ وَ أزْ وبِنَا وَ لُ قُ نَا وَ ارِ أبْصَ نَا وَ اعِ مَ أسْ
نَا فِي   كْ لَ بَارِ ، وَ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ نَا فِمَ كْ لَ بَارِ ، وَ ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ مَ

ابُ  ا إنَّكَ أنْتَ التَّوَ نَ يْ لَ تُبْ عَ اتِنَا، وَ يَّ ذرِّ وَ
نِينَ ثْ كَ مُ مِ ينَ لِنِعَ رِ اكِ نَا شَ لْ عَ اجْ ، وَ يمُ حِ الرَّ

.. (صححه الحاكم ووافقه الذهبي). يْكَ لَ ا عَ يْكَبِهَ لَ عَ
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 ، ةَ نَّ الْجَ اكَ وَ ضَ ألُكَ رِ مَّ إنِّي أسْ * اللَّهُ
. النَّارِ كَ وَ طِ خَ وذُ بِكَ مِنْ سَ أعُ وَ

 ، ةَ نَّ الْجَ اكَ وَ ضَ ألُكَ رِ  إنِّي أسْ

ينَ مِنْ لِمِ سْ ِلْمُ ل لْ لِي وَ عَ مِنْاجْ مَّ  اللَّهُ *
جاً،  رَ خْ يقٍ مَ لِّ ضِ كُ مِنْ ، وَ جاً رَ مٍّ فَ لِّ هَ كُ

افِيةً. ءٍ عَ لِّ بَالَ كُ مِنْ وَ
نِينَ  مِ ؤْ وبِ الْمُ لُ مَّ ألِّفْ بَيْنَ قُ اللَّهُ *
 ، مْ يْنِهِ اتَ بَ لِحْ ذَ أصْ ، وَ نَاتِ مِ ؤْ الْمُ وَ
نِينَ  مِ ؤْ وبِ الْمُ لُ ألِّفْ بَيْنَ قُ

. مْ هِ وِّ دُ عَ كَ وَ وِ دُّ لَى عَ مْ عَ هُ رْ انْصُ وَ
 ، مْ يْنِهِ اتَ بَ لِحْ ذَ أصْ ، وَ نَاتِ مِ ؤْ الْمُ مْوَ يْنِهِ اتَ بَ لِحْ ذَ أصْ ، وَ نَاتِ مِ ؤْ الْمُ وَ

ةَ  نَّ سُ ، وَ تَابَكَ كِ ، وَ ينَكَ رْ دِ انْصُ مَّ اللَّهُ *
دٍ ☺. مَّ حَ ☺نَبِيِّكَ مُ

زُّ فِيهِ  عَ دٍ يُ شْ رَ رُ ةِ أمْ ُمَّ هِ األْ ذِ  لِهَ
دٍ  مَّ حَ نَبِيِّكَ مُ

مْ أبْرِ مَّ *اللَّهُ
. ِكَ ت يَ صِ عْ لُ مَ لُّ فِيهِ أهْ ذَ يُ ، وَ تِكَ لُ طَاعَ أهْ

زُّ فِيهِ  عَ دٍ يُ شْ رَ رُ ةِ أمْ ُمَّ هِ األْ ذِ زُّ فِيهِ  لِهَ عَ دٍ يُ شْ رَ رُ ةِ أمْ ُمَّ هِ األْ ذِ مْ لِهَ أبْرِ مَّ اللَّهُ
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ا،  نَ ورِ نَأُمُ ورِ نَمُ ورِ مُ ةَ  الَ وُ نَا وَ تَ لِحْ أئِمَّ أُأصْ مَّ  اللَّهُ *
فَعْ  ارْ ى، وَ ضَ تَرْ بُّ وَ ا تُحِ مْ لِمَ هُ قْ فِّ وَ وَ

. ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ ايَةَ اإلْ  رَ
فَعْ  ارْ ى، وَ ضَ تَرْ بُّ وَ ا تُحِ مْ لِمَ هُ قْ فِّ وَ فَعْ وَ ارْ ى، وَ ضَ تَرْ بُّ وَ ا تُحِ مْ لِمَ هُ قْ فِّ وَ وَ

. ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ ايَةَ اإلْ مْ رَ بِهِ
 ، ينَ لِمِ سْ الْمُ

. ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ ايَةَ اإلْ . رَ ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ ايَةَ اإلْ  رَ
بَابَ  لِحْ شَ مَّ أصْ اللَّهُ *

الِّينَ  ضَ ، الَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ مْ هُ هُ لْ عَ اجْ وَ
لِحْ أصْ مَّ اللَّهُ

الِّينَ  ضَ ، الَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ مْ هُ هُ لْ عَ اجْ وَ
ا  نَدً سَ نَدًوَ سَ ا وَ رً خْ مْ ذُ هُ لْ عَ اجْ ، وَ ينَ لِّ ضِ  مُ
الِّينَ  ضَ ، الَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ مْ هُ هُ لْ عَ اجْ الِّينَ وَ ضَ ، الَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ مْ هُ هُ لْ عَ اجْ وَ

رً خْ ذُ
الِّينَ  ضَ ، الَ ينَ تَدِ هْ اةً مُ دَ مْ هُ هُ لْ عَ اجْ وَ

الَ وَ
 . ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ لِإلْ

مْ  هُ لْ عَ اجْ ، وَ ينَ لِّ ضِ مْ  مُ هُ لْ عَ اجْ ، وَ ينَ لِّ ضِ  مُ

 ، ينَ لِمِ سْ اءَ الْمُ لِحْ نِسَ أصْ
 . ينَ لِمِ سْ الْمُ مِ وَ الَ سْ لِإلْ

مَّ  اللَّهُ *
مِنْ ، وَ ورِ فُ السُّ جِ وَ بَرُّ نَّ مِنَ التَّ هُ ظْ فَ احْ وَ
مُ عْ بِهِ انْفَ ، وَ ينَ دِ سِ فْ الْمُ  وَ

ورِ فُ السُّ جِ وَ بَرُّ نَّ مِنَ التَّ هُ ظْ فَ احْ جِ وَوَ بَرُّ نَّ مِنَ التَّ هُ ظْ فَ احْ ةِوَ رَ فَ لِيلِ الْكَ تَضْ
جِ وَ بَرُّ نَّ مِنَ التَّ هُ ظْ فَ احْ جِ وَوَ بَرُّ نَّ مِنَ التَّ هُ ظْ فَ احْ وَ

. ينَ لِمِ سْ الْمُ مَ وَ الَ سْ اإلْ
مُ عْ بِهِ انْفَ ، وَ ينَ دِ سِ فْ الْمُ رَ وَ فَ لِيلِ الْكَ رَتَضْ فَ لِيلِ الْكَ تَضْ

ينَ لِمِ سْ ا الْمُ نَ انَ وَ مْ إخْ حَ مَّ ارْ اللَّهُ *
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رْ  انْصُ مَّ ، اللَّهُ انٍ كَ لِّ مَ فِينَ فِي كُ عَ تَضْ سْ مَّالْمُ اللَّهُ
جْ  رِّ فَ مَّ ، اللَّهُ انٍ كَ لِّ مَ نَةِ فِي كُ لَ السُّ أهْ
 ، مْ اتِهِ ثَرَ أقِلْ عَ ، وَ مْ بَهُ رْ سْ كَ نَفِّ ، وَ مْ هُ مَّ هَ
جْ  رِّ فَ  ، انٍ كَ لِّ مَ نَةِ فِي كُ لَ السُّ انٍأهْ كَ لِّ مَ نَةِ فِي كُ لَ السُّ أهْ

 ، مْ تَهُ ايَ فَعْ رَ ارْ مْ وَ هُ رَ كَ أمْ سِ لَّ بِنَفْ تَوَ وَ
 ، مْ اتِهِ ثَرَ أقِلْ عَ ، وَ مْ بَهُ رْ سْ كَ نَفِّ ، وَ مْ هُ مَّ مْهَ اتِهِ ثَرَ أقِلْ عَ ، وَ مْ بَهُ رْ سْ كَ نَفِّ ، وَ مْ هُ مَّ هَ

عْ  مَ اجْ ، وَ مْ هُ فَّ دْ صَ حِّ وَ ، وَ مْ هُ وَّ دُ  عَ
 ، مْ تَهُ ايَ فَعْ رَ ارْ مْ وَ هُ رَ كَ أمْ سِ لَّ بِنَفْ تَوَ مْوَ تَهُ ايَ فَعْ رَ ارْ مْ وَ هُ رَ كَ أمْ سِ لَّ بِنَفْ تَوَ وَ

بِتْ اكْ وَ
. يالً مِ ا جَ دً يْكَ رَ مْ إلَ هُ دَّ رُ ، وَ مْ تَهُ لِمَ كَ

 ، ورَ رُ ينَ السُّ لِمِ سْ وبِ الْمُ لُ ى قُ لَ لْ عَ خِ مَّ أدْ *اللَّهُ
كَّ  فُ ، وَ ائِعٍ لَّ جَ عْ كُ بِ أشْ ، وَ يرٍ قِ لَّ فَ مْ كُ نْهُ نِ مِ أغْ وَ
 ، ورَ رُ ينَ السُّ لِمِ سْ وبِ الْمُ لُ ى قُ لَ لْ عَ خِ ، أدْ ورَ رُ ينَ السُّ لِمِ سْ وبِ الْمُ لُ ى قُ لَ لْ عَ خِ أدْ

نْ  جْ عَ رِّ فَ ، وَ رِيضٍ لَّ مَ فِ كُ اشْ ، وَ يِرٍ لَّ أسِ كُ
كَّ  فُ ، وَ ائِعٍ لَّ جَ عْ كُ بِ أشْ ، وَ يرٍ قِ لَّ فَ مْ كُ نْهُ نِ مِ أغْ كَّ وَ فُ ، وَ ائِعٍ لَّ جَ عْ كُ بِ أشْ ، وَ يرٍ قِ لَّ فَ مْ كُ نْهُ نِ مِ أغْ وَ

 . يُونٍ دْ لِّ مَ نْ كُ يْنَ عَ أدِّ الدَّ ، وَ وبٍ رُ كْ لِّ مَ كُ
نْ  جْ عَ رِّ فَ ، وَ رِيضٍ لَّ مَ فِ كُ اشْ ، وَ يِرٍ لَّ أسِ نْ كُ جْ عَ رِّ فَ ، وَ رِيضٍ لَّ مَ فِ كُ اشْ ، وَ يِرٍ لَّ أسِ كُ

وءٍ  ينَ بِسُ لِمِ سْ الْمُ مَ وَ الَ سْ ادَ اإلْ نْ أرَ مَّ مَ اللَّهُ *
يْهِ. لَ يراً عَ مِ هُ تَدْ بِيرَ لْ تَدْ عَ اجْ هِ، وَ سِ هُ فِي نَفْ لْ غِ أشْ فَ
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ودِ  يَهُ الْ ةِ وَ رَ فَ يْكَ بِالْكَ لَ مَّ عَ اللَّهُ *
مْ  إنَّهُ مْ فَ بِهِ يْكَ  لَ مَّ عَ ، اللَّهُ ارَ النَّصَ وَ
ا،  دً دَ مْ عَ هِ صِ مَّ أحْ ، اللَّهُ ونَكَ زُ جِ عْ الَ يُ
ا،  دً مْ أحَ نْهُ رْ مِ ادِ غَ الَ تُ ا، وَ دً مْ بَدَ هُ لْ تُ اقْ اوَ دً بَدَ
وذُ  نَعُ ، وَ مْ هِ ورِ كَ فِي نُحُ لُ عَ  إنَّا نَجْ
ا،  دً مْ أحَ نْهُ رْ مِ ادِ غَ الَ تُ ا، ، وَ دً مْ أحَ نْهُ رْ مِ ادِ غَ الَ تُ ، وَ مْ  هُ لْ تُ اقْ وَ

مَّ اللَّهُ
. مْ هِ ورِ رُ بِكَ مِنْ شُ

كِ  رْ لَ الشِّ عْ أهْ مَ اقْ ، وَ ادِ هَ مَ الْجِ لَ مَّ أقِمْ عَ اللَّهُ *
 ، بَادِ ى الْعِ لَ تَكَ عَ مَ حْ رْ رَ انْشُ ، وَ ادِ سَ الْفَ يْغِ وَ الزَّ وَ
. ادُ عَ يْهِ الْمَََ إلَ ةُ وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ هُ الدُّ نْ لَ يَامَ

 ، بَادِ ى الْعِ لَ تَكَ عَ مَ حْ رْ رَ انْشُ ، وَ ادِ سَ الْفَ يْغِ وَ الزَّ ، وَ بَادِ ى الْعِ لَ تَكَ عَ مَ حْ رْ رَ انْشُ ، وَ ادِ سَ الْفَ يْغِ وَ الزَّ وَ

ى. قْصَ دَ األْ جِ سْ رِ الْمَ هِّ َ طَ مَّ اللَّهُ *
ابَةِ جَ نْكَ اإلْ مِ اءُ وَ عَ ا الدُّ ذَ مَّ هَ هُ اللَّ
نِ الَ كْ يْكَ التُّ لَ عَ دُ وَ هْ ا الْجَ ذَ هَ وَ
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. بَّارُ لِيلُ الْجَ هَ إالَّ اهللاُ الْجَ * الَ إلَ
ار. هَّ دُ الْقَ احِ ُ الْوَ هَ إالَّ اهللاُ * الَ إلَ

. النَّهارِ يْلِ وَ الِقُ اللَّ هَ إالَّ اهللاُ خَ * الَ إلَ
نُ  نَحْ ا، وَ دً احِ  إلَهاً وَ
. النَّهارِ يْلِ وَ الِقُ اللَّ . خَ النَّهارِ يْلِ وَ الِقُ اللَّ  خَ

هَ إالَّ اهللاُ اهللاُ الَ إلَ *
، ونَ دُ اجِ سَ ، وَ ونَ عُ اكِ رَ ، وَ ونَ ابِدُ هُ عَ لَ

. ونَ رُ اكِ شَ ، وَ ونَ ابِرُ صَ وَ
اهُ  دُ إالَّ إيَّ بُ الَ نَعْ هَ إالَّ اهللاُ وَ * الَ إلَ
. ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ لَوْ كَ ينَ وَ هُ الدِّ ينَ لَ لِصِ خْ مُ
، هُ يكَ لَ رِ هُ الَ شَ دَ حْ هَ إالَّ اهللاُ وَ * الَ إلَ

 ، يتُ مِ يُ يِي وَ ، يُحْ دُ مْ هُ الْحَ لَ لْكُ وَ هُ الْمُ لَ
، هُ يكَ لَ رِ هُ الَ شَ دَ حْ  وَ

. يرٌ دِ ءٍ قَ ْ يشَ لِّ كُ
يتُ مِ يُ يِي وَ ، يُحْ دُ مْ هُ الْحَ لَ لْكُ وَ هُ الْمُ يتُلَ مِ يُ يِي وَ ، يُحْ دُ مْ هُ الْحَ لَ لْكُ وَ هُ الْمُ لَ

ىلَ  وَ عَ هُ يْرُ وَ هِ الْخَ بِيَدِ
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. رٍ دَ ءٍ بِقَ يْ لَّ شَ قَ كُ لَ ي خَ بَرُ الَّذِ أكْ * اهللاُ

. رَ هَ قَ ءٍ وَ يْ لَّ شَ لَكَ كُ ي مَ بَرُ الَّذِ أكْ اهللاُ *
. هُ مُ كَ اسْ بَارَ ي تَ بَرُ الَّذِ أكْ * اهللاُ

. هُ يْرُ ومُ غَ ي الَ يَدُ بَرُ الَّذِ أكْ اهللاُ *
هُ. عُ ى إالَّ نَفْ جَ رْ  الَ يُ

. هُ يْرُ ومُ غَ . الَ يَدُ هُ يْرُ ومُ غَ  الَ يَدُ
ي بَرُ الَّذِ أكْ اهللاُ *

هُ. بُ ضَ افُ إالَّ غَ ُُ الَ يُخَ ي بََرُ الَّذِ أكْ * اهللاُ
. رُ فَ غْ تَّى تُ نُوبِنَا حَ دَ ذُ دَ عَ بَرُ أكْ اهللاُ *

. بَلُ قْ تَّى تُ اتِنَا حَ نَ سَ دَ حَ دَ عَ بَرُ أكْ اهللاُ *
. أفْطَرَ ِمٌ وَ ائ امَ صَ ا صَ مَ بَرُ أكْ اهللاُ *

ا،  ثِيرَ دُ هللاِ كَ مْ الْحَ ا، وَ بِيرَ كَ بَرُ أكْ اهللاُ *
. يالً أصِ ةً وَ رَ انَ اهللاِ بُكْ بْحَ سُ وَ
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كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
يرُ  دِ ، والْجَ رٍ كْ ذِ دٍ وَ مْ لِّ حَ قُّ لِكُ تَحِ سْ الْمُ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ كَ أنْتَوَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

رٍ. كْ شُ نَاءٍ وَ لِّ ثََ بِكُ
يرُ  دِ ، والْجَ رٍ كْ ذِ دٍ وَ مْ لِّ حَ قُّ لِكُ تَحِ سْ يرُ الْمُ دِ ، والْجَ رٍ كْ ذِ دٍ وَ مْ لِّ حَ قُّ لِكُ تَحِ سْ الْمُ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
ي  يمُ الَّذِ حِ الرَّ ، وَ انُكَ زَّ شَ ي عَ يمُ الَّذِ ظِ الْعَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ كَ أنْتَوَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

ورُ  فُ الْغَ ، وَ انُكَ سَ ودِ إحْ جُ ى الْوُ لَ فَاضَ عَ
ي  يمُ الَّذِ حِ الرَّ ، وَ انُكَ زَّ شَ ي عَ يمُ الَّذِ ظِ ي الْعَ يمُ الَّذِ حِ الرَّ ، وَ انُكَ زَّ شَ ي عَ يمُ الَّذِ ظِ الْعَ

. انُكَ رَ فْ لَ النَّاسَ غُ مَ ي شَ الَّذِ
كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ

 ، تِكَ مَ ظَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ عَ كُ اضَ ي تَوَ الَّذِ
كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

لُّ  عَ كُ ضَ خَ ، وَ تِكَ زَّ بِيرٍ لِعِ لُّ كَ لَّ كُ ذَ وَ
 ، تِكَ مَ ظَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ عَ كُ اضَ ي تَوَ ، الَّذِ تِكَ مَ ظَ ءٍ لِعَ يْ لُّ شَ عَ كُ اضَ ي تَوَ الَّذِ

. ِكَ ت بَ يْ نِ لِهَ وْ ا فِي الْكَ مَ
لُّ  عَ كُ ضَ خَ ، وَ تِكَ زَّ بِيرٍ لِعِ لُّ كَ لَّ كُ ذَ لُّ وَ عَ كُ ضَ خَ ، وَ تِكَ زَّ بِيرٍ لِعِ لُّ كَ لَّ كُ ذَ وَ
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كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
لٌ  أهْ ، وَ يدٍ جِ تَمْ ةٍ وَ لِّ طَاعَ لِيقُ بِكُ الْخَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

. يسٍ دِ تَقْ لٍ وَ الَ لِّ إجْ لِكُ
لٌ  أهْ ، وَ يدٍ جِ تَمْ ةٍ وَ لِّ طَاعَ لِيقُ بِكُ لٌ الْخَ أهْ ، وَ يدٍ جِ تَمْ ةٍ وَ لِّ طَاعَ لِيقُ بِكُ الْخَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
اتُ  وقَ لُ خْ لَّتِ الْمَ ي دَ عُ الَّذِ بْدِ الِقُ الْمُ الْخَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ كَ أنْتَوَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

لَى  يَاتُ عَ نَتِ اآلْ هَ بَرْ ، وَ ودِكَ جُ لَى وُ عَ
. ودِكَ هُ شُ ِكَ وَ ت رَ دْ قُ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
 ، دُ مَ نَّانُ الصَّ يمُ الْمَ رِ ، الْكَ دُ حَ دُ األْ احِ الْوَ
طَ  بَسَ ، وَ دٍ مَ اءَ بِالَ عَ مَ عَ السَّ فَ  رَ
 ، دُ مَ نَّانُ الصَّ يمُ الْمَ رِ ، الْكَ دُ حَ دُ األْ احِ ، الْوَ دُ مَ نَّانُ الصَّ يمُ الْمَ رِ ، الْكَ دُ حَ دُ األْ احِ الْوَ

ي الَّذِ
دُ مَ نَّانُ الصَّ يمُ الْمَ رِ ، الْكَ دُ حَ دُ األْ احِ دُالْوَ مَ نَّانُ الصَّ يمُ الْمَ رِ ، الْكَ دُ حَ دُ األْ احِ الْوَ

قَ  زْ مَ الرِّ سَّ قَ ، وَ دَ مَ اءٍ جَ ى مَ لَ ضَ عَ رْ األْ
طَ  بَسَ ، وَ دٍ مَ اءَ بِالَ عَ مَ عَ السَّ فَ  رَ

  . دْ لَمْ يَنْسَ أحَ وَ
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كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
ودُ  جُ وْ ، الْمَ دُ مَ دُ الصَّ حَ دُ األْ احِ الْوَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ كَ أنْتَوَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

لُّ  كَ كُ ودِ جُ قُ بِوُ نْطِ تَ ، وَ ةٍ لَّ يْرِ عِ بِغَ
لَّة. َدِ األْ دِ وَ اهِ وَ الشَّ

لُّ  كَ كُ ودِ جُ قُ بِوُ نْطِ تَ ، وَ ةٍ لَّ يْرِ عِ لُّ بِغَ كَ كُ ودِ جُ قُ بِوُ نْطِ تَ ، وَ ةٍ لَّ يْرِ عِ بِغَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ * سُ
 ، ارُ بْصَ كَ األْ كُ رِ دْ ي الَ تُ ومُ الَّذِ يُّ قَ يُّ الْ الْحَ

كَ أنْتَ دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ اللَّهُ بْحَ مَّ سُ انَكَ اللَّهُ بْحَ سُ

ي  لِيمُ الَّذِ ، الْحَ
 ، ارُ بْصَ كَ األْ كُ رِ دْ ي الَ تُ ومُ الَّذِ يُّ قَ يُّ الْ ارُالْحَ بْصَ كَ األْ كُ رِ دْ ي الَ تُ ومُ الَّذِ يُّ قَ يُّ الْ الْحَ

طَارُ قْ كَ األْ عُ الَ تَسَ وَ
 ، كَ اؤُ مَ تْ أسْ كَ بارَ تَ ، وَ اتُكَ تْ ذَ سَ دَّ تَقَ
. اتُكَ فَ ثَالِ صِ مْ ةِ األْ ابَهَ شَ نْ مُ تْ عَ هَ نَزَّ تَ وَ
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بِيحُ  ي التَّسْ بَغِ نْ ي الَ يَ انَ اهللاِ الَّذِ بْحَ * سُ
دِ  جْ الْمَ وَ
بِيحُ  ي التَّسْ بَغِ نْ ي الَ يَ بِيحُ  الَّذِ ي التَّسْ بَغِ نْ ي الَ يَ  الَّذِ

 ، مِ النِّعَ لِ وَ ضْ ، ذِي الْفَ هُ إالَّ لَ
بِيحُ  ي التَّسْ بَغِ نْ ي الَ يَ  الَّذِ
دِ  جْ الْمَ وَ
بِيحُ  ي التَّسْ بَغِ نْ ي الَ يَ  الَّذِ

قِ  ، فَالـِ ـدِ حَ ـدُ األْ احِ ، الْوَ مِ ـرَ الْكَ وَ
 ، مِ النِّعَ لِ وَ ضْ ، ذِي الْفَ هُ مِإالَّ لَ النِّعَ لِ وَ ضْ ، ذِي الْفَ هُ إالَّ لَ

. بَاحِ الصَّ اءِ وَ سَ الْمَ
قِ  ، فَالـِ ـدِ حَ ـدُ األْ احِ ، الْوَ مِ ـرَ الْكَ قِ وَ ، فَالـِ ـدِ حَ ـدُ األْ احِ ، الْوَ مِ ـرَ الْكَ وَ

بِّ  رَ ، بَاحِ صْ اإلْ
قِ  ، فَالـِ ـدِ حَ ـدُ األْ احِ ، الْوَ مِ ـرَ الْكَ قِ وَ ، فَالـِ ـدِ حَ ـدُ األْ احِ ، الْوَ مِ ـرَ الْكَ وَ

ى  تَهَ نْ مُ ، وَ انِ يزَ ءَ الْمِ انَ اهللاِ مِلْ بْحَ اهللاِسُ  *
. شِ رْ نَةَ الْعَ زِ ى، وَ ضَ غَ الرِّ بْلَ مَ لْم، وَ الْعِ

اءِ  مَ قَ فِي السَّ لَ ا خَ دَ مَ دَ انَ اهللاِ عَ بْحَ * سُ
 ، لِكَ ا بَيْنَ ذَ دَ مَ دَ عَ ، وَ ضِ رْ فِي األْ وَ

الِق. وَ خَ ا هُ دَ مَ دَ عَ وَ
هَ  الَ إلَ دُ هللاِ، وَ مْ الْحَ انَ اهللاِ، وَ بْحَ * سُ

 . بَرُ اهللاُ أكْ إالَّ اهللاُ، وَ
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 : يمِ ظِ لِيِّ الْعَ :الْعَ يمِ ظِ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِ الَ حَ *
ي. دِ سَ جَ ي وَ وحِ ا رُ نُ بِهَ صِّ أُحَ
لِيِّ  الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِ الَ حَ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
دِ سَ جَ ي وَ وحِ ا رُ نُ بِهَ صِّ دِأُحَ سَ جَ ي وَ وحِ ا رُ نُ بِهَ صِّ أُحَ

بِاهللاِ *
الِي، مَ لِي وَ أهْ وَ

يمِ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ
ينِي،  دِ الِوَ مَ لِي وَ أهْ ينِي، وَ دِ ي وَ سِ ا نَفْ ينِأقِي بِهَ دِ ينِي وَ دِ وَ

ي. مِ إلَهِ يعَ نِعَ مِ جَ وَ
 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ

ي ي إلَهِ مِ إلَهِ يعَ نِعَ مِ جَ مِوَ يعَ نِعَ مِ جَ بِاهللاِوَ *
. ائِفٍ خَ ارِبٍ وَ لِّ هَ أُ كُ جَ لْ مَ

ةَ إالَّ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ةَ إالَّ الَ حَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
لِّ كُ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ
. ائِفٍ خَ ارِبٍ وَ . هَ ائِفٍ خَ ارِبٍ وَ  هَ

ةَ إالَّ بِاهللاِ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
. ائِفٍ خَ ارِبٍ وَ . هَ ائِفٍ خَ ارِبٍ وَ  هَ

بِاهللاِ *
مِنْ  ي  مِ لْ ادَ ظُ أرَ نْ  مَ مِ  لْ مِنْ ظُ ا  بِهَ نِعُ  تَ أمْ

يمِ ظِ الْعَ لِيِّ لِيِّالْعَ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ةَ إالَّ الَ حَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ
مِنْ  ي  مِ لْ ادَ ظُ أرَ نْ  مَ مِ  لْ مِنْ ظُ ا  بِهَ نِعُ  تَ أمْ

قِ اهللاِ. لْ يعِ خَ مِ جَ
مِنْ  ي  مِ لْ ادَ ظُ أرَ نْ  مَ مِ  لْ مِنْ ظُ ا  بِهَ نِعُ  تَ مِنْ أمْ ي  مِ لْ ادَ ظُ أرَ نْ  مَ مِ  لْ مِنْ ظُ ا  بِهَ نِعُ  تَ أمْ

  : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
قِ اهللاِ لْ يعِ خَ مِ قِجَ لْ يعِ خَ مِ بِاهللاِجَ *

. يَّ لَ ى عَ نْ بَغَ دَ مَ هْ ا جَ تْعِسُ بِهَ أُ
لِيِّ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ
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 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ *
يَّ مِنْ  لَ  عَ تَدَ نِ اعْ انَ مَ وَ دْ  عُ

يمِ ظِ يمِالْعَ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ
ا فُّ بِهَ اأكُ بِهَ

قِ اهللاِ .  لْ يعِ خَ مِ جَ
يَّ مِنْ  لَ  عَ تَدَ نِ اعْ انَ مَ وَ دْ يَّ مِنْ  عُ لَ  عَ تَدَ نِ اعْ انَ مَ وَ دْ  عُ

 : يمِ ظِ لِيِّ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
هللاِ قِ لْ يعِ خَ مِ قِجَ لْ يعِ خَ مِ بِاهللاِجَ *

نِي.  ادَ نْ كَ يْدَ مَ ا كَ عِفُ بِهَ لِيِّأُضْ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِبِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ

 : يمِ ظِ لِيِّ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
نِ ادَ نْ كَ يْدَ مَ ا كَ عِفُ بِهَ نِأُضْ ادَ نْ كَ يْدَ مَ ا كَ عِفُ بِهَ أُضْ

بِاهللاِ *
رَ بِي. كَ نْ مَ رَ مَ كْ ا مَ يلُ بِهَ أُزِ

لِيِّ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
رَ بِ كَ نْ مَ رَ مَ كْ ا مَ يلُ بِهَ رَ بِأُزِ كَ نْ مَ رَ مَ كْ ا مَ يلُ بِهَ أُزِ
بِاهللاِ *

. يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ  سَ
يمِ ظِ الْعَ لِيِّ لِيِّالْعَ الْعَ

. يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ ا سَ لُ بِهَ أُبْطِ
ةَ إالَّ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ

ا بِهَ
 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ

. يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ . سَ يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ  سَ
ةَ إالَّ بِاهللاِ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ

. يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ . سَ يَّ لَ ى عَ عَ نْ سَ يَ مَ عْ ا سَ لُ بِهَ اأُبْطِ بِاهللاِبِهَ *
 . يَّ لَ زَ عَ زَّ نْ تَعَ  مَ

لِيِّ الْعَ
ا لُّ بِهَ أُذِ

ةَ إالَّ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ةَ إالَّ الَ حَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
ا بِهَ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ
 .
ةَ إالَّ بِاهللاِ  وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
 . يَّ لَ زَ عَ زَّ نْ تَعَ يَّ مَ لَ زَ عَ زَّ نْ تَعَ ا مَ لُّ بِهَ اأُذِ بِاهللاِبِهَ *

انَنِي. نْ أهَ ا مَ ينُ بِهَ أُهِ
ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ
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 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ *
ي. الِمِ ا ظَ مُ بِهَ أقْصِ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
ي. الِمِ ا ظَ مُ بِهَ ي.أقْصِ

بِاهللاِ *
رٍ. نِي بِشَ ادَ نْ أرَ ا مَ فِعُ بِهَ تَدْ ااسْ بِهَ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
. رٍ نِي بِشَ ادَ نْ أرَ . مَ رٍ نِي بِشَ ادَ نْ أرَ ا مَ فِعُ بِهَ تَدْ ااسْ بِهَ

بِاهللاِ *
اتِي،  مَ مَ يَايَ وَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ أسْ

يمِ ظِ الْعَ

تِ بِي. وْ لَكِ الْمَََ ولِ مَ زُ نْدَ نُ عِ وَ
اتِ مَ مَ يَايَ وَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ اتِأسْ مَ مَ يَايَ وَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ أسْ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ ةَ إالَّ بِاهللاِ الْعَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ الَ حَ
تِ بِ وْ لَكِ الْمَََ ولِ مَ زُ نْدَ نُ عِ تِ بِوَ وْ لَكِ الْمَََ ولِ مَ زُ نْدَ نُ عِ بِاهللاِوَ *

ا.  يدً حِ ي وَ بْرِ لْتُ قَ خِ ا أُدْ إذَ
لِيِّ الْعَ ةَ إالَّ بِاهللاِ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ةَ إالَّ الَ حَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ بِاهللاِالَ حَ

 : يمِ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ
ا. 
ةَ إالَّ بِاهللاِ  الَ قُوَّ لَ وَ وْ الَ حَ
ا.  يدً حِ ي وَ بْرِ لْتُ قَ خِ ا أُدْ يدًإذَ حِ ي وَ بْرِ لْتُ قَ خِ ا أُدْ إذَ
بِاهللاِ  *

ا  ي، إذَ رِ شَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ أسْ
يمِ ظِ يمِالْعَ ظِ الْعَ لِيِّ الْعَ

نُوبِي  أيْتُ ذُ رَ  وَ
ا  ي، إذَ رِ شَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ ا أسْ ي، إذَ رِ شَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ أسْ

تِي، يفَ حِ تْ لِي صَ رَ نُشِ
ي، إذَ رِ شَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ ي، إذَأسْ رِ شَ حْ لَى مَ ا عَ ينُ بِهَ تَعِ أسْ

ايَاي. طَ خَ وَ
تِ يفَ حِ تْ لِي صَ رَ تِنُشِ يفَ حِ تْ لِي صَ رَ نُشِ
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. بَادِ بُّ مِنَ الْعِ الرَّ بِيَ سْ * حَ

. وقِينَ لُ خْ الِقُ مِنَ الْمَََ بِيَ الْخَ سْ * حَ
. وقِينَ زُ رْ قُ مِنَ الْمَََ ازِ بِيَ الرَّ سْ * حَ

وءٍ. لِّ سُ كُ يلُ مِنْ كِ مَ الْوَ نِعْ مِنْوَ بِيَ اهللاُ سْ اهللاُ حَ *

نِي. مَّ ا أهَ يلُ لِمَ كِ مَ الْوَ نِعْ نِيوَ مَّ ا أهَ لِمَ يلُ    كِ مَ الْوَ نِعْ يلُ وَ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ بِيَ اهللاُ سْ اهللاُ حَ   *

. يَّ لَ نْ  بَغَى عَ يَّ لِمَ لَ عَ يلُ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُوَ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُوَ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ بِيَ اهللاُ سْ اهللاُ    حَ *

نِي. دَ سَ نْ حَ يلُ  لِمَ كِ مَ الْوَ نِعْ نِوَ دَ سَ نْ حَ يلُ  لِمَ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُ وَ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ بِيَ  اهللاُ سْ اهللاُ حَ   *

. تِ وْ نْدَ الْمَََ يلُ عِ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُ  وَ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُوَ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ بِيَ اهللاُ سْ اهللاُ حَ *

. اطِ رَ نْدَ الصِّ يلُ عِ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ بِيَ اهللاُ سْ اهللاُ حَ *
لِّ وتُ كُ كُ لَ هِ مَ بِيَدِ ي  الَّذِ

يلُ كِ مَ الْوَ نِعْ يلُوَ كِ مَ الْوَ نِعْ وَ
اهللاُ بِيَ  سْ * حَ

يْهِ. لَ ارُ عَ الَ يُجَ يرُ وَ وَ يُجِ هُ ءٍ وَ يْ شَ
بِيَ  سْ  حَ
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. يْكَ أتُوبُ إلَ كَ وَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
يرِ  صِ كَ مِنَ التَّقْ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
كَ  قِّ يَامِ بِحَ مِ الْقِ دَ عَ ا، وَ هَ لِّ  كُ
يرِ  صِ كَ مِنَ التَّقْ فِرُ تَغْ يرِ إنِّي أسْ صِ كَ مِنَ التَّقْ فِرُ تَغْ إنِّي أسْ

ةِ ادَ بَ الْعِ
يرِ  صِ كَ مِنَ التَّقْ فِرُ تَغْ إنِّي أسْ

فِي 
وقِ قُ مِنْ عُ

كَ  قِّ يَامِ بِحَ مِ الْقِ دَ عَ ا، وَ هَ لِّ كَ  كُ قِّ يَامِ بِحَ مِ الْقِ دَ عَ ا، وَ هَ لِّ  كُ
وَ ، ينَ عِ مَ لْقِكَ أجْ خَ

كَ  قِّ يَامِ بِحَ مِ الْقِ دَ عَ ا، وَ هَ لِّ كَ  كُ قِّ يَامِ بِحَ مِ الْقِ دَ عَ ا، وَ هَ لِّ  كُ
قِّ حَ وَ

مِ.  حِ ةِ الرَّ يعَ طِ مِنْ قَ ، وَ ينِ الِدَ الْوَ
 ، الَ قَ كَ مِنْ قِيلَ وَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *

. الِ ةِ الْمَ اعَ إضَ ، وَ الِ ؤَ ةِ السُّ ثْرَ مِنْ كَ وَ
يْبِ  الِمَ الْغَ كَ يَا عَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ يَاءِ* تُهُ فِي ضِ نْبٍ أتَيْ لِّ ذَ كُ

كَ فِرُ تَغْ كَإنِّي أسْ فِرُ تَغْ إنِّي أسْ
ةِ، مِنْ ادَ هَ الشَّ وَ

كَ فِرُ تَغْ إنِّي أسْ

ءٍ،  الَ ٍ أوْ خَ ألَ ءٍفِي مَ الَ ٍ أوْ خَ ألَ مَ  ، يْلِ ادِ اللَّ وَ ارِ أوْ سَ النَّهَ
تُهُ  نْبٍ أتَيْ  ذَ

فِي 
نِيَةٍ. الَ رٍّ أوْ عَ سِ

 ، يْلِ ادِ اللَّ وَ ارِ أوْ سَ يْلِالنَّهَ ادِ اللَّ وَ ارِ أوْ سَ النَّهَ
فِي 
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 ، دِ سَ كَ مِنَ الْحَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
يَاءِ،  الرِّ يبَةِ، وَ الْغِ ةِ، وَ يمَ النَّمِ ، وَ بِ ذِ الْكَ وَ
 ، دِ سَ كَ مِنَ الْحَ فِرُ تَغْ دِ إنِّي أسْ سَ كَ مِنَ الْحَ فِرُ تَغْ  إنِّي أسْ

ائِرِ  مِنْ سَ ، وَ انِ سَ طُولِ اللِّ ةِ، وَ عَ مْ السُّ وَ
يَاءِ،  الرِّ يبَةِ، وَ الْغِ ةِ، وَ يمَ النَّمِ ، وَ بِ ذِ الْكَ يَاءِوَ الرِّ يبَةِ، وَ الْغِ ةِ، وَ يمَ النَّمِ ، وَ بِ ذِ الْكَ وَ

ةِ.  يمَ مِ قِ الذَّ الَ خْ األْ
ائِرِ  مِنْ سَ ، وَ انِ سَ طُولِ اللِّ ةِ، وَ عَ مْ السُّ ائِرِ وَ مِنْ سَ ، وَ انِ سَ طُولِ اللِّ ةِ، وَ عَ مْ السُّ وَ

نْهُ  بْتُ مِ ا تُ كَ لِمَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
دتُّكَ مِنْ  عَ  وَ
نْهُ  بْتُ مِ ا تُ كَ لِمَ فِرُ تَغْ نْهُ  إنِّي أسْ بْتُ مِ ا تُ كَ لِمَ فِرُ تَغْ  إنِّي أسْ

ا لِمَ ، وَ تُ إلَيْهِ دْ مَّ عُ ثُ
نْهُ  بْتُ مِ ا تُ كَ لِمَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ

. فتُكَ لَ أخْ ي وَ سِ نَفْ
تَ  مْ تِي أنْعَ مِ الَّ كَ لِلنِّعَ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ *اللَّهُ
. ِكَ ت يَ صِ عْ ى مَ لَ ا عَ يْتُ بِهَ وَّ تَقَ يَّ فَ لَ ا عَ بِهَ

تَ  مْ تِي أنْعَ مِ الَّ كَ لِلنِّعَ فِرُ تَغْ تَ  إنِّي أسْ مْ تِي أنْعَ مِ الَّ كَ لِلنِّعَ فِرُ تَغْ  إنِّي أسْ

نْبٍ  لِّ ذَ كَ مِنْ كُ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
لَّ بِي  ، أوْ يُحِ تَكَ مَ حْ نِّي رَ رِفُ عَ يَصْ
نْبٍ  لِّ ذَ نْبٍ  كُ لِّ ذَ كَ  كُ فِرُ تَغْ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ

. تَكَ مَ نِي نِعْ مَ رِ ، أوْ يَحْ تِكَ مَ نِقْ
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دْتُ بِهِ  ا أرَ كَ لِمَ فِرُ تَغْ كَإنِّي أسْ فِرُ تَغْ أسْ مَّ  اللَّهُ *
. يْسَ لَكَ ا لَ هُ مَ الَطَ كَ فَخَ هَ جْ وَ

*    *

   Ï  Î[ : اىلَ تَعَ انَهُ وَ بْحَ الَ اهللاُ سُ اهللاُقَ  *
  #  "    !  Ô  Ó    Ò     Ñ  Ð
     *   )  (  '  & %   $

[سورة نوح]. .. Z/ .     -  ,  +
ا النَّاسُ  ا أيُّهَ ☺: (يَ

ولُ اهللاِ سُ قَالَ رَ *

رُ  فِ تَغْ إنِّي أسْ يْهِ، فَ وبُوا إلَ تُ وا اهللاَ، وَ فِرُ تَغْ اسْ
ةٍ)، رَّ ةَ مَ ائَ مِ مِ يْهِ فِي الْيَوْ أتُوبُ إلَ اهللاَ، وَ

هِ:  ارِ فَ ِغْ ت هِفِي اسْ ارِ فَ ِغْ ت اسْ ولُ   يَقُ
ةٍ رَّ ةَ مَ ائَ مِ مِ ةٍالْيَوْ رَّ ةَ مَ ائَ مِ مِ الْيَوْ

فِي  ☺
ولُ اهللاِ سُ انَ رَ كَ اهللاِوَ

. يَّ لَ تُبْ عَ نِي وَ مْْ حَ ارْ رْ لِي وَ فِ بِّ اغْ رَ
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☺            

 I  G  F  E  D  C   B[

.   ZO NM L K J
لَى آلِ  عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *

لَى  عَ يمَ وَ اهِ لَى إبْرَ يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ مُ
لَى  عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ ، وَ يمَ اهِ آلِ إبْرَ
يمَ  اهِ لَى إبْرَ تَ عَ كْ ا بَارَ مَ ، كَ دٍ مَّ حَ آلِ مُ
ينَ إنَّكَ  الَمِ ، فِي الْعَ يمَ اهِ لَى آلِ إبْرَ عَ وَ

.. (رواه البخاري). يدٌ جِ يدٌ مَ مِ حَ
هُ  رَ كَ ا ذَ مَ لَّ دٍ كُ مَّ حَ ى مُ لَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
لَ  فَ ا غَ مَ لَّ دٍ كُ مَّ حَ ى مُ لَ صلِّ عَ ، وَ ونَ رُ اكِ الذَّ

ِ مَّ اللَّهُ
دٍ مَّ حَ مُ

(صالة اإلمام الشافعي). .. افِلُونَ هِ الْغَ رِ كْ نْ ذِ عَ
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يمِ، رِ آنِ الْكَ رْ قُ نَا فِي الْ تَ رْ مَّ إنَّكَ أمَ اللَّهُ *
ا النَّبِيِّ ذَ لَى هَ مَ عَ لِّ نُسَ لِّيَ وَ أنْ نُصَ

يمِ، رِ آنِ الْكَ رْ قُ نَا فِي الْ تَ رْ يمِ،إنَّكَ أمَ رِ آنِ الْكَ رْ قُ نَا فِي الْ تَ رْ إنَّكَ أمَ مَّ اللَّهُ

ءِ  نُ أُوالَ ا نَحْ هَ يمِ، وَ حِ وفِ الرَّ ؤُ الرَّ
ا النَّبِيِّ ذَ لَى هَ مَ عَ لِّ نُسَ لِّيَ وَ ا أنْ نُصَ

يْهِ،  لَ  عَ
ءِ  نُ أُوالَ ا نَحْ هَ يمِ، وَ حِ وفِ الرَّ ؤُ ءِ الرَّ نُ أُوالَ ا نَحْ هَ يمِ، وَ حِ وفِ الرَّ ؤُ الرَّ

ةِ الَ دُ فِي الصَّ تَهِ نَجْ بِّي وَ لَ نُ
ءِ  نُ أُوالَ ا نَحْ هَ يمِ، وَ حِ وفِ الرَّ ؤُ ءِ الرَّ نُ أُوالَ ا نَحْ هَ يمِ، وَ حِ وفِ الرَّ ؤُ الرَّ

باً  بَ ا سَ لْهَ عَ اجْ يْهِ وَ لَ اتِنَا عَ وَ لَ اقْبَلْ صَ فَ
بِيالً إلَى سَ ، وَ اتِكَ ضَ رْ مَ كَ وَ وِ فْ فِي عَ

. ِكَ ات لُوقَ خْ دِ مَ عَ اءِ أسْ ضَ إرْ
بِيالً إلَى سَ ، وَ اتِكَ ضَ رْ مَ كَ وَ وِ فْ بِيالً إلَىفِي عَ سَ ، وَ اتِكَ ضَ رْ مَ كَ وَ وِ فْ فِي عَ

كَ  بْدِ دٍ عَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
 ، يمَ اهِ ى آلِ إبْرَ لَ يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ولِكَ كَ سُ رَ وَ

مَّ اللَّهُ

 ، ولِكَ سُ رَ كَ وَ بْدِ دٍ عَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ وَ
ى  لَ تَ عَ كْ ا بَارَ مَ دٍ كَ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ وَ

(رواه البخاري). .. يمَ اهِ ى آلِ إبْرَ لَ عَ يمَ وَ اهِ إبْرَ



٩٥

دٍ  مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
 ، دٍ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ وَ
آلِ  يمَ وَ اهِ ى إبْرَ لَ تَ عَ كْ بَارَ يْتَ وَ لَّ ا صَ مَ كَ
 ، دٍ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ دٍوَ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ وَ

(رواه النسائي).. (رواه النسائي). . يدٌ جِ يدٌ مَ مِ ، إنَّكَ حَ يمَ اهِ يدٌإبْرَ جِ يدٌ مَ مِ إنَّكَ حَ
نَا،  بِيِّ نَ ولِنَا، وَ سُ لَى رَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
نَا،  يعِ فِ شَ بِيبِِنَا، وَ حَ نَا، وَ امِ إمَ نَا، وَ يِّدِ سَ وَ
ةَ  عَ اطِ ةً سَ الَ دٍ ☺ صَ مَّ حَ ِنَا مُ ن يُ ☺ أعْ ةِ رَّ قُ وَ
اءِ. وَ ةَ الرُّ رَ ، بَاهِ نَاءِ ةَ السَّ يلَ مِ اءِ، جَ الْبَهَ

دٍ  مَّ حَ نَا مُ يِّدِ لَى سَ مْ عَ لِّ سَ لِّ وَ مَّ صَ *اللَّهُ
 ، الِ حُ الْحَ الَ ا صَ اتِهَ كَ ونُ مِنْ بَرَ ةً يَكُ الَ صَ
قَى  نَرْ أنْ  ، وَ آلِ الْمَََ نُ  سْ ا حُ اتِهَ حَ نَفَ مِنْ  وَ

. الِ مَ الْكَ ى وَ قَ جِ التُّ ارِ عَ ا فِي مَ فِي بِهَ



٩٦

ولِكَ  سُ لَى رَ لِّمْ عَ سَ لِّ وَ مَّ صَ *اللَّهُ
قِ  لُ الْخُ وَ  ، يمِ حِ الرَّ لْبِ  قَ الْ ذِي   
ولِكَ  سُ لَى رَ لِّمْ عَ سَ لِّ وَ ولِكَ صَ سُ لَى رَ لِّمْ عَ سَ لِّ وَ صَ

، يمِ رِ الْكَ
أتَمُّ  كَ  رِ مْ ألِ ا  فِيهَ ونُ  يَكُ ةً  الَ صَ يمِ،  ظِ الْعَ
قِ  لُ الْخُ وَ  ، يمِ حِ الرَّ لْبِ  قَ الْ ذِي  قِ   لُ الْخُ وَ  ، يمِ حِ الرَّ لْبِ  قَ الْ ذِي   ، يمِ رِ ،الْكَ يمِ رِ الْكَ

بِهِ  لْ لِقَ اءِ، وَ دَ نُ األْ سَ هِ أحْ قِّ ِحَ ل فَاءِ، وَ الْوَ
أتَمُّ  كَ  رِ مْ ألِ ا  فِيهَ ونُ  يَكُ ةً  الَ صَ يمِ،  ظِ أتَمُّ الْعَ كَ  رِ مْ ألِ ا  فِيهَ ونُ  يَكُ ةً  الَ صَ يمِ،  ظِ الْعَ

دٍ  مْ لِّ حَ لٌ لِكُ كَ أهْ نْدَ وَ عِ هُ اءِ، فَ ضَ يْرُ الرِّ خَ
بِهِ  لْ لِقَ اءِ، وَ دَ نُ األْ سَ هِ أحْ قِّ ِحَ ل فَاءِ، وَ بِهِ الْوَ لْ لِقَ اءِ، وَ دَ نُ األْ سَ هِ أحْ قِّ ِحَ ل فَاءِ، وَ الْوَ

يمٍ  رِ كْ لِّ تَ يرٌ بِكُ دِ قِكَ جَ لْ نْدَ خَ عِ نَاءٍ، وَ ثَ وَ
ءٍ. الَ وَ بٍّ وَ لِّ حُ بِكُ اءٍ، وَ فَ وَ وَ

يمٍ  رِ كْ لِّ تَ يرٌ بِكُ دِ قِكَ جَ لْ نْدَ خَ عِ نَاءٍ، وَ ثَ يمٍ وَ رِ كْ لِّ تَ يرٌ بِكُ دِ قِكَ جَ لْ نْدَ خَ عِ نَاءٍ، وَ ثَ وَ

دٍ  مَّ حَ لَى مُ كْ عَ بَارِ مْ وَ لِّ سَ لِّ وَ مَّ صَ اللَّهُ *
 ، اءً ونُ لَكَ رِضَ ةً تَكُ الَ دٍ، صَ مَّ حَ ى آلِ مُ لَ عَ وَ
 ، ةَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ آتِهِ الْوَ ، وَ اءً هِ أدَ قِّ لِحَ وَ
تَهُ،  دْ عَ ي وَ ودَ الَّذِ مُ حْ امَ الْمَ قَ هُ الْمَ ثَ ابْعَ وَ
تِهِ. نْ أُمَّ اً عَ بِيّ يْتَ نَ ازَ ا جَ لَ مَ هِ أفْضَ زِ اجْ وَ

تَهُ،  دْ عَ ي وَ ودَ الَّذِ مُ حْ امَ الْمَ قَ هُ الْمَ ثَ ابْعَ تَهُوَ دْ عَ ي وَ ودَ الَّذِ مُ حْ امَ الْمَ قَ هُ الْمَ ثَ ابْعَ وَ



٩٧

ى  لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ صَ مَّ اللَّهُ *
لَى آلِ  يْتَ عَ لَّ ا صَ مَ ِهِ، كَ ت يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أزْ

مَّ اللَّهُ

ى  لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ مُ لَى  كْ عَ بَارِ وَ  ، يمَ اهِ إبْرَ
ى آلِ  لَ تَ عَ كْ ا بَارَ مَ ِهِ، كَ ت يَّ رِّ ذُ هِ وَ اجِ وَ أزْ
ى  لَ عَ دٍ وَ مَّ حَ مُ لَى  كْ عَ بَارِ وَ  ، يمَ اهِ لَإبْرَ عَ دٍ وَ مَّ حَ مُ لَى  كْ عَ بَارِ وَ  ، يمَ اهِ إبْرَ

(متفق عليه)...  (متفق عليه). يدٌ جِ يدٌ مَ مِ يمَ إنَّكَ حَ اهِ إبْرَ
، نَبِيِّ  دٍ مَّ حَ نَا مُ بِيِّ ى نَ لَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
ةِ،  مَّ ادِي األُ هَ ، وَ ةِ مَ لْ الِي الظُّ جَ ، وَ ةِ مَ حْ الرَّ
، نَبِيِّ  دٍ مَّ حَ نَا مُ بِيِّ ى نَ لَ لِّ عَ ، نَبِيِّ  صَ دٍ مَّ حَ نَا مُ بِيِّ ى نَ لَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

قَ  دْ صِ هُ وَ بْرَ ا صَ ي بِهَ ازِ ةً تُجَ كَ بَارَ ةً مُ الَ صَ
هِ.  ادِ دَ نَ وِ سْ حُ هُ وَ مَ رَ كَ هِ، وَ ادِ هَ جِ

هُ  غْ بَلِّ ، وَ هُ لَ ؤْ ا ☺ سُ دً مَّ حَ طِ مُ ☺ أعْ مَّ اللَّهُ *
اتِهِ،  جَ رَ وِّ دَ لُ عُ مائِلِهِ وَ نَا بِشَ رْ بَصِّ ، وَ هُ ولَ أْمُ مَ

مَّ اللَّهُ

اتِهِ. ضَ رْ مَ تِهِ وَ بَّ حَ نَا بِمَ دْ عِ أسْ وَ



٩٨

تَارِ  خْ ا الْمُ نَ بِيِّ ى نَ لَ مْ عَ لِّ سَ لِّ وَ مَّ صَ *اللَّهُ
لْ  عَ اجْ ، وَ ارِ بْرَ ابِهِ األْ حَ أصْ ى آلِهِ وَ لَ عَ وَ
ةَ  ولَ بُ قْ مِكَ مَ رَ كَ نِّكَ وَ يْهِ بِمَ لَ نَا عَ تَ الَ صَ
ةً الَ نَاءِ، صَ السَّ يْضِ وَ فَ ةَ الْ ثِيرَ ، كَ اءِ جَ الرَّ

الَى  تَوَ تَ ا، وَ هَ اتُ مَ حَ ينَ رَ لِمِ سْ مُّ الْمُ تَعُ
ا. اتُهَ حَ مْ نَفَ هُ لُ مَ تَشْ ا، وَ هَ اتُ كَ مْ بَرَ يْهِ لَ عَ

نِي  رُ كِّ ذَ ةً تُ الَ بِيِّنا، صَ ى نَ لَ نِ عَ رُ كِّ ذَ تُ لِّ مَّ صَ *اللَّهُ
نِي  قَ وِّ شَ تُ ا، وَ هَ تُ وْ لَ ا تَ مَ لَّ يمِ كُ رِ هِ الكَ قِ لُ بِخُ

ةً  الَ بِيِّنا، صَ ى نَ لَ ةً  عَ الَ بِيِّنا، صَ ى نَ لَ نِ عَ رُ كِّ ذَ تُ مَّ اللَّهُ
نِ قَ وِّ شَ تُ وَ

يِنِي  دِ تَهْ ا، وَ هَ تُ دْ دَّ ا رَ مَ لَّ يمِ كُ حِ  الرَّ
نِ قَ وِّ شَ تُ ا، وَ هَ تُ وْ لَ ا تَ مَ لَّ يمِ كُ رِ هِ الكَ قِ لُ ا، بِخُ هَ تُ وْ لَ ا تَ مَ لَّ يمِ كُ رِ هِ الكَ قِ لُ نِبِخُ قَ وِّ شَ تُ وَ ابِهِ نَ إلَى جَ

هَ تُ وْ لَ ا تَ مَ لَّ يمِ كُ رِ هِ الكَ قِ لُ هَبِخُ تُ وْ لَ ا تَ مَ لَّ يمِ كُ رِ هِ الكَ قِ لُ بِخُ

لْ  عَ اجْ ا، وَ هَ تُ رْ رَّ ا كَ مَ لَّ يمِ كُ تَقِ سْ هُ الْمُ يقَ طَرِ
يِنِي  دِ تَهْ ا، وَ هَ تُ دْ دَّ ا رَ مَ لَّ يمِ كُ حِ ا،  الرَّ هَ تُ دْ دَّ ا رَ مَ لَّ يمِ كُ حِ ابِهِ الرَّ نَ جَ

نةً  هُ بَاطِ تِي لَ بَّ حَ مَ ، وَ ةً افِرَ يْهِ وَ لَ تِي عَ الَ صَ
لْ  عَ اجْ ا، وَ هَ تُ رْ رَّ ا كَ مَ لَّ يمِ كُ تَقِ سْ هُ الْمُ يقَ لْ طَرِ عَ اجْ ا، وَ هَ تُ رْ رَّ ا كَ مَ لَّ يمِ كُ تَقِ سْ هُ الْمُ يقَ طَرِ

. ةً بِّرَ عَ مُ ةً وَ قَ ادِ يْهِ صَ اقِي إلَ وَ أشْ ، وَ ةً رَ اهِ ظَ وَ



٩٩

نْ ا مِ نَ بِيِّ لَى نَ نَا عَ تَ الَ لْ صَ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
مِنْ ، وَ كَ رِ مْ تِثَالِ ألِ مْ االْ ةِ وَ وحِ الطَّاعَ رُ

نَا  بِيِّ لَى نَ نَا عَ تَ الَ لْ صَ عَ اجْ مَّ اللَّهُ

. بِيِّكَ قِ لِنَ وْ الشَّ ةِ وَ بَّ حَ  الْمََ
، وَ كَ رِ مْ تِثَالِ ألِ مْ االْ ةِ وَ وحِ الطَّاعَ ، وَرُ كَ رِ مْ تِثَالِ ألِ مْ االْ ةِ وَ وحِ الطَّاعَ رُ

ي حْ وَ
دُ عِ سْ ةً تُ الَ ولِنَا صَ سُ لَى رَ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *

هُ  وحَ ا رُ ي بِهَ ضِ رْ تُ ، وَ اهُ ثْوَ اهُفِي مَ ثْوَ مَ بَهُ  لْ ا قَ فِي بِهَ
نْبُعُ مِنْ ةً تَ الَ يْهِ صَ لَ لِّ عَ هُ، وصَ الَ فِي عُ
رُ مِنْ دُ تَصْ ءِ، وَ الَ الْوَ ا وَ نَّ ةِ مِ بَّ حَ وحِ الْمَََ رُ

نْبُعُ  ةً تَ الَ يْهِ صَ لَ  عَ

دُّ  تَمِ تَسْ ، وَ اءِ فَ الْوَ ا وَ نَّ صِ مِ الَ خْ يمِ اإلْ مِ صَ
رُ  دُ تَصْ ءِ، وَ الَ الْوَ ا وَ نَّ ةِ مِ بَّ حَ وحِ الْمَََ رُ رُ دُ تَصْ ءِ، وَ الَ الْوَ ا وَ نَّ ةِ مِ بَّ حَ وحِ الْمَََ رُ

. اءِ ضَ لَّ الرِّ انِكَ كُ سَ  إحْ
دُّ  تَمِ تَسْ ، وَ اءِ فَ الْوَ ا وَ نَّ صِ مِ الَ خْ يمِ اإلْ مِ دُّ صَ تَمِ تَسْ ، وَ اءِ فَ الْوَ ا وَ نَّ صِ مِ الَ خْ يمِ اإلْ مِ صَ

مِنْ
دٍ  مَّ حَ نَا مُ يِّدِ لَى سَ مْ عَ لِّ سَ لِّ وَ مَّ صَ اللَّهُ *
نَا بُّ تَارَ رَ نِ اخْ لِ مَ أفْضَ ، وَ رَ يْرِ الْوَ نَاخَ بُّ رَ
. تَدَ قْ ةٍ تُ وَ دْ لَ قُ مَ هُ أكْ لَ عَ جَ ، وَ

تَارَ  نِ اخْ لِ مَ أفْضَ ، وَ رَ يْرِ الْوَ تَارَ خَ نِ اخْ لِ مَ أفْضَ ، وَ رَ يْرِ الْوَ خَ
تَبَى اجْ وَ



١٠٠

ا  ينَ دِ ةً تَهْ الَ دٍ صَ مَّ حَ لَى مُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ *
ا  اتُهَ كَ ا بَرَ نَ مُ هِ لْ تُ ، وَ تِكَ ا إلَى طَاعَ هَ اتُ مَ حَ رَ
يهِ،  ضِ رْ يكَ ثُمَّ تُ ضِ ةً تُرْ الَ ، صَ ِكَ ايَت دَ يقَ هِ طَرِ

. ينَ مِ احِ مَ الرَّ حَ ا يَا أرْ نَّ ا عَ ى بِهَ ضَ تَرْ وَ
ى  لَ ةِ عَ الَ ا لِلصَّ نَ شْ ا عِ نَا مَ قْ فِّ مَّ وَ اللَّهُ *
بَابِ  نْيَانَا مِنْ أسْ ا فِي دُ هَ لْ عَ اجْ مِنْ، وَ ☺ النَّبِيِّ
ي اعِ وَ ائِدِ مِنْ دَ دَ لِّ الشَّ فِي كُ ، وَ تِكَ مَ حْ لِّرَ كُ

. تِكَ رَ نُصْ كَ وَ جِ فَرَ
نَا مِنْ  لْ عَ اجْ تِهِ، وَ رَ مْ نَا فِي زُ رْ شُ مَّ احْ *اللَّهُ
فَّنَا  تَوَ تِهِ، وَ نَّ لَى سُ يِنَا عَ أحْ تِهِ، وَ اعَ فَ لِ شَ أهْ
نَا مِنْ  لْ عَ اجْ تِهِ، وَ رَ مْ نَا فِي زُ رْ شُ نَا مِنْ احْ لْ عَ اجْ تِهِ، وَ رَ مْ نَا فِي زُ رْ شُ احْ مَّ اللَّهُ

ا  نَ قِ اسْ ، وَ هُ ضَ وْ نَا حَ دْ رِ أوْ لَّتِهِ، وَ ى مِ لَ عَ
فَّنَا  تَوَ تِهِ، وَ نَّ لَى سُ يِنَا عَ أحْ تِهِ، وَ اعَ فَ لِ شَ فَّنَأهْ تَوَ تِهِ، وَ نَّ لَى سُ يِنَا عَ أحْ تِهِ، وَ اعَ فَ لِ شَ أهْ

. ينَ مِ الَ نَادِ ايَا وَ زَ يْرَ خَ هِ غَ أْسِ بِكَ
نَ قِ اسْ ، وَ هُ ضَ وْ نَا حَ دْ رِ أوْ لَّتِهِ، وَ ى مِ لَ نَعَ قِ اسْ ، وَ هُ ضَ وْ نَا حَ دْ رِ أوْ لَّتِهِ، وَ ى مِ لَ عَ
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كَ  لِيلُ وَ خَ داً هُ مَّ حَ نَا مُ يِّدَ مَّ إنَّ سَ اللَّهُ *
فِ  رَ فِ فِي الشَّ رَ الشَّ ا  ذَ قَ هَ وْ يْسَ فَ لَ ، وَ يُّكَ فِ صَ فِي وَ
 ، امٌ رَ وِّ مَ مُ هُ فِي السُّ دَ يْسَ بَعْ لَ ، وَ امٌ قَ مَ
نَا مِنْ تَ لْ عَ ، أنْ جَ كَ رُ كُ نَشْ كَ وَ دُ مَ إنَّا نَحْ وَ
امٌ رَ وِّ مَ مُ هُ فِي السُّ دَ يْسَ بَعْ لَ ، وَ امٌ قَ هُ مَ دَ يْسَ بَعْ لَ ، وَ امٌ قَ مَ

فْقِ  وفِ بِالرِّ صُ وْ ، الْمَََ يمِ رِ ا النَّبِيِّ الْكَ ذَ ةِ هَ أُمَّ
ى  تَامَ يَ ةِ بِالْ أْفَ وفِ  بِالرَّ رُ عْ الْمَََ ، وَ ينِ اللِّ وَ
فْقِ  وفِ بِالرِّ صُ وْ ، الْمَََ يمِ رِ فْقِ  الْكَ وفِ بِالرِّ صُ وْ ، الْمَََ يمِ رِ النَّبِيِّ الْكَ

 ، ينَ قَ الطَّائِعِ فِّ وَ وكَ يَا مُ عُ نَدْ ، فَ ينِ اكِ سَ الْمَََ وَ
ى  تَامَ يَ ةِ بِالْ أْفَ وفِ  بِالرَّ رُ عْ الْمَََ ، وَ ينِ اللِّ تَامَوَ يَ ةِ بِالْ أْفَ وفِ  بِالرَّ رُ عْ الْمَََ ، وَ ينِ اللِّ وَ

ا  ذَ ةِ هَ الَ سَ ا بِرِ نَ لَ عَ ، أنْ تَجْ نِينَ مِ ؤْ رَ الْمُ نَاصِ وَ
 ، ينَ قَ الطَّائِعِ فِّ وَ وكَ يَا مُ عُ نَدْ ، فَ ينِ اكِ سَ الْمَََ ، وَ ينَ قَ الطَّائِعِ فِّ وَ وكَ يَا مُ عُ نَدْ ، فَ ينِ اكِ سَ الْمَََ وَ

هِ  قِ لُ خُ تِهِ وَ نَّ بِسُ ، وَ لِينَ امِ ينَ عَ الِمِ  عَ
ا  ذَ ةِ هَ الَ سَ ا بِرِ نَ لَ عَ ، أنْ تَجْ نِينَ مِ ؤْ رَ الْمُ نَاصِ ا وَ ذَ ةِ هَ الَ سَ ا بِرِ نَ لَ عَ ، أنْ تَجْ نِينَ مِ ؤْ رَ الْمُ نَاصِ وَ

النَّبِيِّ
. ينَ الَمِ بَّ الْعَ ، يَا رَ ينَ تَدِ هْ ينَ مُ تَدِ قْ بَّمُ رَ

4
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يْنِ  الِدَ رِ الْوَ كْ نَا بِشُ رَ ي أمَ هللاِ الَّذِ دُ مْ *الْحَ
تِنَامِ  ى اغْ لَ نَا عَ ثَّ حَ ا، وَ مَ يْهِ انِ إلَ سَ حْ اإلْ وَ
يْنِ  الِدَ رِ الْوَ كْ نَا بِشُ رَ ي أمَ يْنِ  الَّذِ الِدَ رِ الْوَ كْ نَا بِشُ رَ ي أمَ  الَّذِ

ا،  مَ يْهِ وفِ لَدَ رُ عْ نَاعِ الْمَََ طِ اصْ ا، وَ مَ هِ بِرِّ
تِنَامِ  ى اغْ لَ نَا عَ ثَّ حَ ا، وَ مَ يْهِ انِ إلَ سَ حْ اإلْ تِنَامِ وَ ى اغْ لَ نَا عَ ثَّ حَ ا، وَ مَ يْهِ انِ إلَ سَ حْ اإلْ وَ

ةِ  مَ حْ نَاحِ مِنَ الرَّ ضِ الْجَ فْ إلَى خَ
ا،  مَ يْهِ وفِ لَدَ رُ عْ نَاعِ الْمَََ طِ اصْ ا، وَ مَ هِ مَبِرِّ يْهِ وفِ لَدَ رُ عْ نَاعِ الْمَََ طِ اصْ ا، وَ مَ هِ بِرِّ

ا  نَ بَ نَدَ وَ
مِ  حُّ انَا بِالتَّرَ صَّ وَ ا، وَ بارً إكْ ظَاماً وَ ا إعْ مَ لَهُ

ا. ارً غَ بَّيانَا صِ ا رَ مَ ا كَ مَ يْهِ لَ عَ
مِ  حُّ انَا بِالتَّرَ صَّ وَ ا، وَ بارً إكْ ظَاماً وَ ا إعْ مَ مِ لَهُ حُّ انَا بِالتَّرَ صَّ وَ ا، وَ بارً إكْ ظَاماً وَ ا إعْ مَ لَهُ

 ، مْ رْ لَهُ فِ اغْ نَا، وَ يْ الِدَ مْ وَ حَ مَّ ارْ * اللَّهُ
امِعَ وَ مْ جَ يْهِ لَ لُّ بِهِ عَ مْ رِضاً تُحِ نْهُ ضَ عَ ارْ وَ

 ، مْ رْ لَهُ فِ اغْ نَا، وَ يْ الِدَ مْ وَ حَ مْ ارْ رْ لَهُ فِ اغْ نَا، وَ يْ الِدَ مْ وَ حَ مَّ ارْ اللَّهُ

تِكَ  امَ رَ ارَ كَ مْ بِهِ دَ لُّهُ تُحِ ، وَ انِكَ وَ رِضْ
امِعَ وَ مْ جَ يْهِ لَ لُّ بِهِ عَ مْ رِضاً تُحِ نْهُ ضَ عَ ارْ عَوَ امِ وَ مْ جَ يْهِ لَ لُّ بِهِ عَ مْ رِضاً تُحِ نْهُ ضَ عَ ارْ وَ

 ، انِكَ رَ فْ غُ كَ وَ وِ فْ نَ عَ اطِ وَ مَ ، وَ انِكَ أمَ وَ
 . انِكَ سَ إحْ كَ وَ ائِفَ بِرِّ مْ لَطَ يْهِ لَ رَّ بِهِ عَ أدِ وَ
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و حُ ةً تَمْ عَ امِ ةً جَ رَ فِ غْ مْ مَ رْ لَهُ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
، مْ هِ ارِ رَ يِّئَ إصْ سَ ، وَ مْ هِ ارِ زَ الِفَ أوْ ا سَ بِهَ
عَ  جَ ضْ ا الْمَََ مْ بِهَ رُ لَهُ نَوِّ ةً تُ مَ حْ مْ رَ هُ مْ حَ ارْ وَ
عِ  زَ فَ مَ الْ ا يَوْ مْ بِهَ هُ نُ مِّ ؤَ تُ ، وَ مْ هِ بُورِ عِ فِي قُ زَ فَ مَ الْ ا يَوْ مْ بِهَ هُ نُ مِّ ؤَ تُ ، وَ مْ هِ بُورِ قُ
ا  مَ مْ كَ يْهِ لَ طَّفْ عَ تَعَ ، وَ مْ هِ ورِ نْدَ نُشُ عِ
عِ  زَ فَ مَ الْ ا يَوْ مْ بِهَ هُ نُ مِّ ؤَ تُ ، وَ مْ هِ بُورِ عِ قُ زَ فَ مَ الْ ا يَوْ مْ بِهَ هُ نُ مِّ ؤَ تُ ، وَ مْ هِ بُورِ عِ فِي قُ زَ فَ مَ الْ ا يَوْ مْ بِهَ هُ نُ مِّ ؤَ تُ ، وَ مْ هِ بُورِ قُ

، طِّفِينَ تَعَ نَا مُ رِ غَ الِ صِ حَ
ا  مَ مْ كَ يْهِ لَ طَّفْ عَ تَعَ ، وَ مْ هِ ورِ نْدَ نُشُ مَعِ مْ كَ يْهِ لَ طَّفْ عَ تَعَ ، وَ مْ هِ ورِ نْدَ نُشُ عِ

،فِي  طِّفِينَ تَعَ نَا مُ رِ غَ الِ صِ حَ نَا  يْ لَ انُوا عَ فِي كَ
نَا  انُوا لَ ا كَ مَ يْكَ كَ مْ إلَ هُ اعَ مْ انْقِطَ حَ ارْ وَ

. ينَ مِ احِ مْ رَ يْهِ ا إلَ نَ اعِ الِ انْقِطَ الِ فِي حَ حَ
ي دَّ الَّذِ لِكَ الْوُ مْ ذَ ظْ لَهُ فَ مَّ احْ اللَّهُ *

ْتَ  ألَ ي مَ نَانَ الَّذِ الْحَ ، وَ مْ لُوبَهُ هُ قُ تَ بْ رَ أشْ
ي دَّ الَّذِ لِكَ الْوُ مْ ذَ ظْ لَهُ فَ ياحْ دَّ الَّذِ لِكَ الْوُ مْ ذَ ظْ لَهُ فَ احْ مَّ اللَّهُ

لْتَ  غَ ي شَ طْفَ الَّذِ اللُّ ، وَ مْ هُ ورَ دُ بِهِ صُ
ْتَ  ألَ ي مَ نَانَ الَّذِ الْحَ ، وَ مْ لُوبَهُ هُ قُ تَ بْ رَ ْتَ أشْ ألَ ي مَ نَانَ الَّذِ الْحَ ، وَ مْ لُوبَهُ هُ قُ تَ بْ رَ أشْ

ادَ  هَ لِكَ الْجِ مْ ذَ رْ لَهُ كُ اشْ مْ وَ هُ ارِحَ وَ بِهِ جَ
لْتَ  غَ ي شَ طْفَ الَّذِ اللُّ ، وَ مْ هُ ورَ دُ لْتَ بِهِ صُ غَ ي شَ طْفَ الَّذِ اللُّ ، وَ مْ هُ ورَ دُ بِهِ صُ
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مْ  يِّعْ لَهُ الَ تُضَ ، وَ ينَ دِ اهِ جَ انُوا فِينَا مُ ي كَ الَّذِ
 ، ينَ دِ تَهِ جْ انُوا فِينَا مُ ي كَ ادَ الَّذِ تِهَ جْ لِكَ االْ ذَ
مْ  يِّعْ لَهُ الَ تُضَ ، وَ ينَ دِ اهِ جَ انُوا فِينَا مُ ي كَ مْ الَّذِ يِّعْ لَهُ الَ تُضَ ، وَ ينَ دِ اهِ جَ انُوا فِينَا مُ ي كَ الَّذِ

انُوا ي كَ يِ الَّذِ عْ لِكَ السَّ ى ذَ لَ مْ عَ هِ ازِ جَ وَ
 ، ينَ دِ تَهِ جْ انُوا فِينَا مُ ي كَ ادَ الَّذِ تِهَ جْ لِكَ االْ ينَذَ دِ تَهِ جْ انُوا فِينَا مُ ي كَ ادَ الَّذِ تِهَ جْ لِكَ االْ ذَ

ا  نَ انُوا لَ ي كَ يِ الَّذِ عْ الرَّ ، وَ ينَ اعِ فِينَا سَ
انُوا ي كَ يِ الَّذِ عْ لِكَ السَّ ى ذَ لَ مْ عَ هِ ازِ جَ انُواوَ ي كَ يِ الَّذِ عْ لِكَ السَّ ى ذَ لَ مْ عَ هِ ازِ جَ وَ

اةَ  عَ يْتَ بِهِ السُّ زَ ا جَ لَ مَ ، أفْضَ ينَ اعِ رَ
نَا  انُوا لَ ي كَ يِ الَّذِ عْ الرَّ ، وَ ينَ اعِ ا فِينَا سَ نَ انُوا لَ ي كَ يِ الَّذِ عْ الرَّ ، وَ ينَ اعِ فِينَا سَ

مْ هُ بِرَّ ، وَ ينَ حِ اةَ النَّاصِ عَ الرُّ ، وَ ينَ لِحِ صْ الْمُ
مْ  يْهِ رْ إلَ انْظُ نَا، وَ ونَ بِرُّ انُوا يَ ا كَ افَ مَ عَ أضْ

مْ هُ بِرَّ ، وَ ينَ حِ اةَ النَّاصِ عَ الرُّ ، وَ ينَ لِحِ صْ مْالْمُ هُ بِرَّ ، وَ ينَ حِ اةَ النَّاصِ عَ الرُّ ، وَ ينَ لِحِ صْ الْمُ

نَا. ونَ نْظُرُ انُوا يَ ا كَ مَ ةِ كَ مَ حْ يْنِ الرَّ بِعَ
مْ  يْهِ رْ إلَ انْظُ نَا، وَ ونَ بِرُّ انُوا يَ ا كَ افَ مَ عَ مْ أضْ يْهِ رْ إلَ انْظُ نَا، وَ ونَ بِرُّ انُوا يَ ا كَ افَ مَ عَ أضْ

تِكَ بَادَ
قِّ عِ وا مِنْ حَ يَّعُ ا ضَ مْ مَ بْ لَهُ مِنْهَ مَّ  اللَّهُ *

ا مْ مَ نْهُ فُ عَ اعْ ِنَا وَ ت بِيَ رْ قِّ تَ افِي حَ مْ مَ نْهُ فُ عَ اعْ ِنَا وَ ت بِيَ رْ قِّ تَ حَ وا بِهِ  لُ تَغَ ا اشْ بِمَ
عُ يَّ ا ضَ مْ مَ بْ لَهُ يَّعُهَ ا ضَ مْ مَ بْ لَهُ هَ مَّ اللَّهُ

فِي 
وا  بُ تَسَ ا اكْ لِ مَ اتِ مِنْ أجْ هَ بُ بُوا مِنَ الشُّ تَكَ ارْ
ا مْ مَ نْهُ فُ عَ اعْ ِنَا وَ ت بِيَ رْ قِّ تَ افِي فِي حَ مْ مَ نْهُ فُ عَ اعْ ِنَا وَ ت بِيَ رْ قِّ تَ حَ وا بِهِ  لُ تَغَ ا اشْ فِي بِمَ

مِنْ
يْهِ  مْ إلَ تْهُ عَ ا دَ مْ بِمَ هُ ذْ ؤاخِ الَ تُ لِنَا، وَ  أجْ
وا  بُ تَسَ ا اكْ لِ مَ وا  أجْ بُ تَسَ ا اكْ لِ مَ  أجْ

مِنْ
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مْ  لُوبِهِ ى قُ لَ لَبَ عَ ا غَ  لِمَ وَ ةُ مِنَ الْهَ يَّ مِ الْحَ
اتِ الَّتِي  لُمَ مْ الظُّ نْهُ لْ عَ مَّ تَحَ تِنَا، وَ بَّ حَ  مَ
مْ  لُوبِهِ ى قُ لَ لَبَ عَ ا غَ  لِمَ وَ ةُ مِنَ الْهَ يَّ مِ مْ الْحَ لُوبِهِ ى قُ لَ لَبَ عَ ا غَ  لِمَ وَ ةُ مِنَ الْهَ يَّ مِ الْحَ

مِنْ
نَا،  يْ لَ ا عَ وْ عَ سَ نَا وَ وا لَ حُ تَرَ ا اجْ ا فِيمَ بُوهَ كَ تَ ارْ
يدُ  بِلَى لُطْفاً يَزِ عِ الْ اجِ ضَ يدُ فِي مَ بِلَى لُطْفاً يَزِ عِ الْ اجِ ضَ مَ مْ  الْطُفْ بِهِ فِي وَ

مْ بِنَا. يَاتِهِ أيَّامِ حَ
يدُ  بِلَى لُطْفاً يَزِ عِ الْ اجِ ضَ يدُ مَ بِلَى لُطْفاً يَزِ عِ الْ اجِ ضَ مَ

مْ فِي  ى لُطْفِهِ لَ عَ
، اتِ هُ مِنَ الطَّاعَ ا لَ نَ تَ يْ دَ ا هَ مَّ مَ *اللَّهُ

هُ مِنَ  ا لَ نَ تَ فَّقْ وَ ، وَ نَاتِ سَ نَا مِنَ الْحَ هُ لَ تَ رْ يَسَّ وَ
ا  نْهَ مْ مِ لَ لَهُ عَ ألُكَ أنْ تَجْ نَسْ ، فَ بَاتِ رُ قُ الْ
 ، ئَاتِ يِّ نَاهُ مِنَ السَّ فْ تَرَ ا اقْ مَ يباً، وَ نَصِ اً وَ ظّ ئَاتِحَ يِّ نَاهُ مِنَ السَّ فْ تَرَ ا اقْ مَ يباً، وَ نَصِ وَ
نَاهُ مِنَ  لْ مَّ تَحَ ، وَ يئَاتِ طِ نَاهُ مِنَ الْخَ بْ تَسَ اكْ وَ
باً،  وْ لِكَ حَ بِذَ ا  نَّ مِ مْ  هُ قْ حِ لْ تُ الَ  فَ  ، اتِ بِعَ التَّ

نُوباً. ا ذُ ِنَ نُوب  ذُ
لِكَ  بِذَ ا  نَّ مِ مْ  هُ قْ حِ لْ تُ الَ  فَ  ، اتِ بِعَ لِكَ التَّ بِذَ ا  نَّ مِ مْ  هُ قْ حِ لْ تُ الَ  فَ  ، اتِ بِعَ التَّ

مْ مِنْ يْهِ لَ لْ عَ مِ الَ تَحْ وَ
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ا  نَا مَ بَارِ مْ مِنْ أخْ هُ غْ بَلِّ مَّ الَ تُ اللَّهُ *
نَا  ارِ زَ مْ مِنْ أوْ هُ لْ مِّ الَ تُحَ ، وَ مْ هُ وؤُ مِنْيَسُ
رِ  كَ سْ مْ بِنَا فِي عَ هِ زِ الَ تُخْ فِي ، وَ مْ هُ نُوؤُ ا يَ مْمَ هُ نُوؤُ يَ
 ، يَاتِ زِ خْ ثُ مِنَ الْمُ دِ ا نُحْ اتِ بِمَ وَ مْ األْ
رِ  كَ سْ عَ مْ بِنَا  هِ زِ الَ تُخْ مْ بِنَا ، وَ هِ زِ الَ تُخْ ، وَ

مْ  هُ احَ وَ رَّ أرْ سُ ، وَ اتِ رَ نْكَ أْتِي مِنَ الْمُ نَ وَ
 ، يَاتِ زِ خْ ثُ مِنَ الْمُ دِ ا نُحْ اتِ بِمَ وَ مْ يَاتِاألْ زِ خْ ثُ مِنَ الْمُ دِ ا نُحْ اتِ بِمَ وَ مْ األْ

رَّ  ا سُ ، إذَ احِ وَ رْ ى األْ تَقَ لْ ا فِي مُ الِنَ مَ فِي بِأعْ
. حِ الَ نَاءِ الصَّ حِ بِأبْ الَ لُ الصَّ أهْ

رَّ  ا سُ ، إذَ احِ وَ رْ ى األْ تَقَ لْ رَّ مُ ا سُ ، إذَ احِ وَ رْ ى األْ تَقَ لْ مُ

ا،  تَهَ يْ كَّ زَ ةٍ فَ وَ نَا مِنْ تِالَ وْ لَ ا تَ مَّ مَ اللَّهُ *
ا  مَ ا، وَ تَهَ لْ بَّ قَ تَ ةٍ فَ الَ نَا مِنْ صَ يْ لَّ ا صَ مَ وَ

مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

ا  نَ لْ مِ ا عَ مَ ا، وَ تَهَ يْ نَمَّ ةٍ فَ قَ دَ نَا مِنْ صَ قْ دَّ مِنْتَصَ
ألُكَ  نَسْ ا، فَ يتَهَ ضِ ةٍ فَرَ الِحَ صَ الٍ مَ مِنْ أعْ
بَرَ مِنْ ا أكْ نْهَ مْ مِ ظَّهُ لَ حَ عَ  أنْ تَجْ

ألُكَ  نَسْ ا، فَ يتَهَ ضِ ةٍ فَرَ الِحَ ألُكَ صَ نَسْ ا، فَ يتَهَ ضِ ةٍ فَرَ الِحَ صَ الٍ مَ  أعْ
مَّ اللَّهُ
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نْ لَ مِ زَ ا أجْ نْهَ مْ مِ هُ مَ قَسْ نَا، وَ وظِ ظُ حُ
فَرَ مِنْ ا أوْ ابِهَ مْ مِنْ ثَوَ هُ مَ هْ سَ نَا، وَ امِ أقْسَ

ا  نَ تَ بْ نَدَ مْ وَ هِ ِرِّ ا بِب نَ تَ يْ صَّ نَا، فَإِنَّكَ وَ امِ هَ سِ
بِرِّ مِنَ  لَى بِالْ أنْتَ أوْ ، وَ مْ هِ رِ كْ إلَى شُ
. ينَ ورِ أْمُ لِ مِنَ الْمَََ صْ قُّ بِالْوَ أحَ وَ
بِرِّ مِنَ  لَى بِالْ أنْتَ أوْ ، وَ مْ هِ رِ كْ بِرِّ مِنَ إلَى شُ لَى بِالْ أنْتَ أوْ ، وَ مْ هِ رِ كْ إلَى شُ

ينَ  بَارِّ .الْ ينَ ورِ أْمُ لِ مِنَ الْمَََ صْ قُّ بِالْوَ أحَ وَ
مَ  نٍ يَوْ يُ ةَ أعْ رَّ مْ قُ ا لَهُ نَ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
ا أطْيَبَ  نَّ مْ مِ هُ عْ مِ أسْ ، وَ ادُ هَ شْ األْ
مَ  نٍ يَوْ يُ ةَ أعْ رَّ مْ قُ ا لَهُ نَ لْ عَ مَ اجْ نٍ يَوْ يُ ةَ أعْ رَّ مْ قُ ا لَهُ نَ لْ عَ اجْ

ومُ  يَقُ
مْ بِنَا مِنْ هُ لْ عَ اجْ ، وَ نَادِ مَ التَّ اءِ يَوْ النِّدَ

ا  نَ عَ مَ تَّى تَجْ ، حَ دِ الَ وْ بَاءِ بِاألْ بَطِ اآلْ أغْ
تِكَ  مَ حْ رِّ رَ قَ تَ سْ مُ تِكَ وَ امَ رَ ارِ كَ تِكَ فِي دَ مَ حْ رِّ رَ قَ تَ سْ مُ تِكَ وَ امَ رَ ارِ كَ دَ مْ  إيَّاهُ فِي وَ
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مْ  هُ قْ فِّ وَ دِي وَ الَ ظْ لِي أوْ فَ مَّ احْ اللَّهُ *

. مْ كْ لِي فِيهِ بَارِ ، وَ تِكَ لِطَاعَ
 ، مْ هُ مْ لِّ ىعَ وسَ مَ مُ لِّ عَ مَّ يَا مُ اللَّهُ *
 ، مْ هُ مْ هِّ فَ  يْمانَ  لَ سُ مَ  هِّ فَ مُ يَا  وَ
لَ  فَصْ ةَ وَ مَ كْ اودَ الْحِ دَ انَ وَ مَ قْ تِي لُ ؤْ يَا مُ وَ
 ، مْ هُ مْ هِّ فَ يْمانَ  لَ سُ مَ  هِّ فَ مُ يَا  يْمانَ وَ لَ سُ مَ  هِّ فَ مُ يَا  وَ

. ابِ طَ لَ الْخِ فَصْ ةَ وَ مَ كْ مُ الْحِ طَابِ آتِهِ الْخِ
ا  مْ مَ هُ رْ كِّ ذَ لُوا، وَ هِ ا جَ مْ مَ هُ مْ لِّ مَّ عَ اللَّهُ *
اءِ  مَ اتِ السَّ كَ مْ مِنْ بَرَ يْهِ لَ تَحْ عَ افْ وا، وَ مِنْنَسُ

اءِ. عَ يعُ الدُّ مِ ، إنَّكَ سَ ضِ رْ األْ وَ
مْ  يْهِ لَ تَحْ عَ افْ وا، وَ نَسُ

، ظِ فْ ةَ الْحِ وَّ مْ قُ ألُكَ لَهُ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
. نِ هْ اءَ الذِّ فَ صَ مِ، وَ هَ ةَ الْفَ عَ رْ سُ نِوَ هْ اءَ الذِّ فَ صَ مِ، وَ هَ ةَ الْفَ عَ رْ سُ وَ

، ظِ فْ ةَ الْحِ وَّ مْ قُ ألُكَ لَهُ ،إنِّي أسْ ظِ فْ ةَ الْحِ وَّ مْ قُ ألُكَ لَهُ إنِّي أسْ مَّ اللَّهُ
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ي  نْهُ فِ يِّ زَ انَ وَ يمَ مُ اإلْ يْهِ بِّبْ إلَ فِي حَ مَّ  اللَّهُ *
وقَ  سُ الْفُ رَ وَ فْ مُ الْكُ يْهِ هْ إلَ رِّ كَ ، وَ مْ وبِهِ لُ قُ
نْهُ فِي  يِّ زَ انَ وَ يمَ مُ اإلْ يْهِ بِّبْ إلَ نْهُ حَ يِّ زَ انَ وَ يمَ مُ اإلْ يْهِ بِّبْ إلَ فِي حَ مَّ اللَّهُ

 ، ينَ دِ اشِ مْ مِنَ الرَّ هُ لْ عَ اجْ ، وَ يَانَ صْ الْعِ وَ
ةَ  رَّ ا قُ اتِنَ يَّ رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ  أزْ
 ، ينَ دِ اشِ مْ مِنَ الرَّ هُ لْ عَ اجْ ، وَ يَانَ صْ الْعِ ينَوَ دِ اشِ مْ مِنَ الرَّ هُ لْ عَ اجْ ، وَ يَانَ صْ الْعِ وَ

نَا مِنْ بْ لَ مِنْ هَ نَا بَّ رَ
اماً. قِينَ إمَ تَّ مُ ا لِلْ نَ لْ عَ اجْ ، وَ يُنٍ أعْ

اً فِي  ظّ بَادِكَ حَ رَ عِ فَ مْ أوْ لْهُ عَ فِي اجْ مَّ  اللَّهُ *
لِيَائِكَ  مْ مِنْ أوْ هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ

اً  ظّ بَادِكَ حَ رَ عِ فَ مْ أوْ لْهُ عَ اجْ مَّ اللَّهُ
نْ مِ

مْ بَيْنَ  هُ ى نُورُ عَ ينَ يَسْ ، الَّذِ تِكَ اصَّ خَ وَ
مْ  هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ مْ الدُّ هُ لْ عَ اجْ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ

. مْ انِهِ بِأيْمَ مْ وَ يهِ أيْدِ
اةً  عَ دُ ، وَ تَابِكَ ظَةً لِكِ فَ مْ حَ هُ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
نْ ينَ عَ غِ لِّ بَ مُ ، وَ بِيلِكَ سَ

اةً  عَ دُ ، وَ تَابِكَ ظَةً لِكِ فَ مْ حَ هُ لْ عَ اةً اجْ عَ دُ ، وَ تَابِكَ ظَةً لِكِ فَ مْ حَ هُ لْ عَ اجْ
ينَ فِي  دِ اهِ جَ مُ فِي وَ

دٍ ☺. مَّ حَ ولِكَ مُ سُ ☺رَ
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 ، مْ لُوبَهُ رْ قُ هِّ طَ ، وَ مْ نُوبَهُ رْ ذُ
فِ مَّ اغْ اللَّهُ *

 ، مْ هُ قَ الَ نْ أخْ سِّ حَ ، وَ مْ هُ وجَ رُ نْ فُ صِّ حَ وَ
مْ  هُ لْ أهِّ ، وَ ةً مَ كْ حِ ا وَ مْ نُورً ألْ  قُلُوبَهُ امْ وَ
 ، مْ هُ قَ الَ نْ أخْ سِّ حَ ، وَ مْ هُ وجَ رُ نْ فُ صِّ حَ مْوَ هُ قَ الَ نْ أخْ سِّ حَ ، وَ مْ هُ وجَ رُ نْ فُ صِّ حَ وَ

ينَ  رِ اكِ  الذَّ
مْ  هُ لْ أهِّ ، وَ ةً مَ كْ حِ ا وَ مْ نُورً ألْ  قُلُوبَهُ امْ مْ وَ هُ لْ أهِّ ، وَ ةً مَ كْ حِ ا وَ مْ نُورً ألْ  قُلُوبَهُ امْ وَ

مْ مِنَ لْهُ عَ اجْ ةٍ وَ مَ ِعْ مِنَ ن لِّ بُولِ كُ لِّلِقَ كُ
قْ  لِّ عَ ، وَ يمُ رِ مْ يَا كَ الْطُفْ بِهِ ، وَ ينَ ورِ كُ ذْ الْمَََ
ينَ  رِ اكِ ينَ  الذَّ رِ اكِ مْ  الذَّ لْهُ عَ اجْ ةٍ وَ مَ ِعْ مْ  ن لْهُ عَ اجْ ةٍ وَ مَ ِعْ  ن

هِ  جَ مْ مِنْ أوْ هُ لْ عَ اجْ ، وَ تِكَ مْ بِطَاعَ وبَهُ لُ قُ
قْ  لِّ عَ ، وَ يمُ رِ مْ يَا كَ الْطُفْ بِهِ ، وَ ينَ ورِ كُ ذْ قْ الْمَََ لِّ عَ ، وَ يمُ رِ مْ يَا كَ الْطُفْ بِهِ ، وَ ينَ ورِ كُ ذْ الْمَََ

مِنْ
. بَّكَ أحَ يْكَ وَ هَ إلَ جَّ نْ تَوَ مَ

بِيعَ  يمَ رَ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
نُورَ  ، وَ مْ هِ ورِ دُ اءَ صُ فَ شِ ، وَ مْ وبِهِ لُ قُ
بِيعَ  يمَ رَ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ بِيعَ اجْ يمَ رَ ظِ آنَ الْعَ رْ قُ لِ الْ عَ اجْ مَّ اللَّهُ

 . مْ انِهِ زَ ابَ أحْ هَ ذَ ، وَ مْ هِ ارِ أبْصَ
لِ أعْ ، وَ تَارَ خْ بِيَّكَ الْمُ مْ نَ حْ بِهِ مَّ فرِّ اللَّهُ *

. ارُ فَّ يزُ يَا غَ زِ ، يَا عَ نَارَ مُ الْمََ بِهِ
لِ أعْ ، وَ تَارَ خْ بِيَّكَ الْمُ مْ نَ حْ بِهِ لِفرِّ أعْ ، وَ تَارَ خْ بِيَّكَ الْمُ مْ نَ حْ بِهِ فرِّ مَّ اللَّهُ
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 ، فِينَ ارِ ُوحَ الْعَ مْ فُت يْهِ لَ تَحْ عَ مَّ افْ * اللَّهُ
 ، لْمَ النَّافِعْ الْعِ ةَ وَ مَ كْ مُ الْحِ هُ قْ زُ ارْ وَ
مْ  هُ مْ رِ أكْ لْمِ، وَ مْ بِالْحِ هُ قَ الَ يِّنْ أخْ زَ وَ

 . افِيةِ مْ بِالْعَ هُ لْ مِّ جَ ، وَ وَ قْ بِالتَّ
مْ  هُ مْ رِ أكْ لْمِ، وَ مْ بِالْحِ هُ قَ الَ يِّنْ أخْ زَ مْ وَ هُ مْ رِ أكْ لْمِ، وَ مْ بِالْحِ هُ قَ الَ يِّنْ أخْ زَ وَ

 ، الِحَ مَ الصَّ لِّ عَ مُ الْمُ هُ قْ زُ مَّ ارْ *اللَّهُ
ا،  ضَ الرِّ ةَ وَ نَاعَ قَ الْ ، وَ بَةَ يِّ ةَ الطَّ بَ حْ الْصُّ وَ
 ، الِحَ مَ الصَّ لِّ عَ مُ الْمُ هُ قْ زُ الِحَ ارْ مَ الصَّ لِّ عَ مُ الْمُ هُ قْ زُ مَّ ارْ اللَّهُ

 ، ونَكَ نْ دُ لُّقِ بِمَ نِ التَّعَ مْ عَ هْ قُلُوبَهُ نَزِّ وَ
 ، ونَكَ بُّ يُحِ مْ وَ بُّهُ نْ تُحِ مَّ مْ مِ هُ لْ عَ اجْ وَ
. بِكَ مْ إلَى حُ هُ بُ رِّ قْ لٍ يُ مَ لِّ عَ مْ لِكُ هُ قْ فِّ وَ وَ

 ، ونَكَ بُّ يُحِ مْ وَ بُّهُ نْ تُحِ مَّ مْ مِ هُ لْ عَ اجْ ونَكَوَ بُّ يُحِ مْ وَ بُّهُ نْ تُحِ مَّ مْ مِ هُ لْ عَ اجْ وَ

عَ لَكَ  اضَ نْ تَوَ مَّ مْ مِ هُ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
 ، تَهُ بْ بَ تِكَ فَأحْ بَ يْ انَ لِهَ تَكَ اسْ ، وَ تَهُ عْ فَ رَ فَ
. تَهُ بْ ألَكَ فَأجَ سَ تَهُ وَ بْ رَّ قَ يْكَ فَ بَ إلَ رَّ تَقَ وَ
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امِكَ  رَ نْ حَ لِكَ عَ الَ مْ بِحَ فِهِ مَّ اكْ اللَّهُ *
. اكَ وَ نْ سِ مَّ لِكَ عَ ضْ مْ بِفَ نِهِ أغْ وَ

نَا  الزِّ وءِ، وَ اءَ السُّ قَ فَ مْ رُ بْهُ نِّ مَّ جَ اللَّهُ *
مِنَ  ، وَ اتِ رَ دِّ خَ الْمُ رَ وَ الْخمْ ، وَ اطِ اللِّوَ وَ

. فاتِ يعِ اآلْ مِ جَ بِئَةِ وَ وْ األْ لِ وَ لَ الْعِ
ارِ آناءَ  رَ شْ رِّ األْ مْ مِنْ شَ هُ مْ لِّ سَ

. فاتِ يعِ اآلْ مِ جَ بِئَةِ وَ وْ األْ لِ وَ لَ .الْعِ فاتِ يعِ اآلْ مِ جَ بِئَةِ وَ وْ األْ لِ وَ لَ الْعِ
مَّ  اللَّهُ *

نِ  الَ عْ ، فِي اإلْ ارِ افَ النَّهَ أطْرَ يْلِ وَ اللَّ
ارِ آناءَ  رَ شْ رِّ األْ مْ  شَ هُ مْ لِّ سَ مَّ اللَّهُ

فِي 
مْ  نْهُ بُّهُ مِ ا تُحِ مْ لِمَ هِ دِ اهْ ، وَ ارِ رَ سْ اإلْ وَ

 ، ارِ افَ النَّهَ أطْرَ يْلِ وَ ارِاللَّ افَ النَّهَ أطْرَ يْلِ وَ اللَّ

. ارُ فَّ مْ يَا غَ رْ لَهُ فِ اغْ وَ
مْ  نْهُ بُّهُ مِ ا تُحِ مْ لِمَ هِ دِ اهْ ، وَ ارِ رَ سْ اإلْ مْ وَ نْهُ بُّهُ مِ ا تُحِ مْ لِمَ هِ دِ اهْ ، وَ ارِ رَ سْ اإلْ وَ

 ، مْ تَهُ يْ دَ دَ إذْ هَ مْ بَعْ غْ قُلُوبَهُ زِ مَّ الَ تُ اللَّهُ *
ءْ  يِّ هَ ، وَ ةً مَ حْ نْكَ رَ مْ مِنْ لَدُ بْ لَهُ هَ وَ

ا. دً شَ مْ رَ هِ رِ مْ مِنْ أمْ لَهُ
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 ، نَ حَ الْمِ شَ وَ احِ وَ مُ الْفَ بْهُ نِّ مَّ جَ *اللَّهُ
. ا بَطَنَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ ا ظَهَ مَ

دِي، الَ اءِ أوْ قَ يَّ بِبَ لَ نَّ عَ يَّمُ لَ عَ مَّ  اللَّهُ *
 ، مْ ي بِهِ تَاعِ بِإِمْ مْ لِي، وَ هِ حِ الَ بِإصْ وَ
ةِ  حَّ عَ الصِّ ، مَ مْ هِ ارِ مَ ةِ فِي أعْ حَّ عَ الصِّ ، مَ مْ هِ ارِ مَ أعْ دْ  دُ امْ وَ

. اكَ رِضَ تِكَ وَ اعَ افِيةِ فِي طَ الْعَ فِي وَ
، مْ هُ يرَ غِ بِّ لِي صَ ، رَ بَابِ رْ بَّ األْ مَّ رَ *اللَّهُ
 ، مْ انِهِ مْ فِي أبْدَ افِهِ عَ ، وَ مْ هُ يفَ عِ وِّ لِي ضَ قَ وَ
. مْ هِ سِ أنْفُ ، وَ مْ هِ ارِ أبْصَ ، وَ مْ هِ اعِ مَ أسْ وَ
لَيَّ عَ ، وَ بِّينَ حِ مْ لِي مُ هُ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
ينَ اصِ يْرَ عَ ، غَ ينَ يعِ طِ ينَ مُ يمِ قِ تَ سْ بِلِينَ مُ قْ مُ

. ئِينَ اطِ الَ خَ ينَ وَ اقِّ الَ عَ وَ
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ا  هَ كِّ زَ ا، وَ اهَ وَ قْ مْ تَ هُ فُوسَ مَّ آتِ نُ اللَّهُ *
ا  ارً مْ أبْرَ هُ لْ عَ اجْ ا، وَ اهَ كَّ نْ زَ يْرُ مَ أنْتَ خَ
 ، ينَ يعِ طِ لَكَ مُ ينَ وَ عِ امِ اءَ سَ رَ ، بُصَ يَاءَ قِ أتْ
. ينَ ضِ بْغِ ائِكَ مُ دَ عْ ألِ بِّينَ وَ حِ يَائِكَ مُ

لِ وْ ألِ وَ
مْ  أقِمْ بِهِ ي، وَ دِ ضُ مْ عَ دْ بِهِ دُ مَّ اشْ اللَّهُ *
رِي،  ضَ حْ يِّنْ مَ زَ دِي، وَ دَ ثِّرْ عَ كَ دِي، وَ أوَ
تِي،  بَ يْ مْ فِي غَ نِي بِهِ فِ اكْ رِي، وَ كْ ي ذِ أحْ فِي وَ

تِي. اجَ لَى حَ ناً لِي عَ وْْ مْ عَ هُ لْ عَ اجْ وَ
مْ  هُ لِحُ ا يُصْ لِ مَ مْ بِكُ يْهِ لَ نُنْ عَ مَّ امْ اللَّهُ *
ا  نْهَ تُ مِ رْ كَ ا ذَ ةِ، مَ رَ

خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ
مْ  هُ لِحُ ا يُصْ لِ مَ مْ بِكُ يْهِ لَ نُنْ عَ مْ امْ هُ لِحُ ا يُصْ لِ مَ مْ بِكُ يْهِ لَ نُنْ عَ امْ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ

فِي 
 ، يْتُ فَ تُ أوْ أخْ رْ هَ ، أوْ أظْ يتُ ا نَسِ مَ وَ

. تُ رْ رَ نْتُ أوْ أسْ لَ أوْ أعْ
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ي  مْ فِ يْهِ لَ عِ عَ وسَّ مْ مِنَ الْمُ هُ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
لِّ ينَ مِنَ الذُّ ذِ وَّ عَ ، الْمُ لِ الَ قِ الْحَ زْ الرِّ

مْ فِي  فِي  يْهِ لَ عِ عَ وسَّ مْ مِنَ الْمُ يْهِ لَ عِ عَ وسَّ مْ مِنَ الْمُ هُ لْ عَ اجْ مَّ اللَّهُ

، لِكَ دْ ينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَ ارِ جَ الْمُ ، وَ لَكَ
لِّ ينَ مِنَ الذُّ ذِ وَّ عَ ، الْمُ لِ الَ قِ الْحَ زْ لِّالرِّ ينَ مِنَ الذُّ ذِ وَّ عَ ، الْمُ لِ الَ قِ الْحَ زْ الرِّ

،إالَّ  لِكَ دْ ينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَ ارِ جَ الْمُ ، وَ لَكَ
 . تِكَ مَ حْ ءِ بِرَ بَالَ افِينَ مِنَ الْ عَ الْمُ

، لِكَ دْ ينَ مِنَ الظُّلْمِ بِعَ ارِ جَ الْمُ ، وَ لَكَ
وَ

 ، ابِ وَ الصَّ يْرِ وَ مْ لِلخَ هُ قْ فِّ وَوَ مَّ  *اللَّهُ
. اكَ وَ طأِ بِتَقْ مْ مِنَ الْخَ هُ ظْ فَ احْ

ابِ وَ الصَّ
وَ

فِي  يلَ رَ الْجمِ كْ مُ الْذِّ لْ لَهُ عَ مَّ اجْ * اللَّهُ
بِسِ  الَ مْ مِنْ مَ هُ مِنْألْبِسْ ةِ، وَ رَ خِ اآلْ نْيَا وَ الدُّ

يلَ رَ الْجمِ كْ مُ الْذِّ لْ لَهُ عَ اجْ مَّ اللَّهُ
وَ

. ةَ رَ
اخِ لَ الْفَ لَ الِ الْحُ مَ الْكَ الِ وَ مَ الْجَ

بِسِ  الَ  مَ

ا  اتِنَ يَّ رِّ ذُ نَا، وَ دَ الَ وَأوْ نَا، وَ ذْ وَأعِ مَّ  *اللَّهُ
مِنْ ، وَ ابِ النَّارِ ذَ وَعَ بْرِ وَ قَ ةِ الْ نَ وَ فِتْ مِنْ

. الِ جَّ يحِ الدَّ سِ الِالْمَََ جَّ يحِ الدَّ سِ الِالْمَََ جَّ يحِ الدَّ سِ الْمَََ
ارِ ابِ النَّ ذَ عَ بْرِ  قَ ةِ الْ نَ بْرِ  فِتْ قَ ةِ الْ نَ  فِتْ

ةِ  نَ فِتْ
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نَفِكَ  كَ كَ وَ ظِ فْ نَفِكَ فِي حِ كَ كَ وَ ظِ فْ حِ مْ  لْهُ عَ فِي اجْ مَّ  اللَّهُ *
بِكَ  زْ حِ يَاذِكَ وَ

عِ كَ وَ ارِ وَ جِ انِكَ وَ أمَ وَ
لِّ كُ كَ مِنْ تْرِ سِ لُطْفِكَ وَ كَ وَ زِ رْ

حِ وَ
 ، دٍ اسِ حَ بَاغٍ وَ ، وَ جآنٍ ، إنْسٍ وَ يْطَانٍ شَ
تِهِ.  يَ ذٌ بِنَاصِ  أنْتَ آخِ
 ، دٍ اسِ حَ بَاغٍ وَ ، وَ جآنٍ ، إنْسٍ وَ يْطَانٍ دٍشَ اسِ حَ بَاغٍ وَ ، وَ جآنٍ ، إنْسٍ وَ يْطَانٍ ءٍشَ يْ ٍٍ شَ لِّ كُ

دٍ اسِ حَ بَاغٍ وَ ، وَ جآنٍ ، إنْسٍ وَ يْطَانٍ دٍشَ اسِ حَ بَاغٍ وَ ، وَ جآنٍ ، إنْسٍ وَ يْطَانٍ شَ
رِّ  لِّ شَ كُ مِنْ وَ

تِي تَكَ الَّ مَ رَ نِعْ كُ نِي أنْ أشْ عْ زِ بِّ أوْ رَ *
لَ مَ أنْ أعْ ، وَ يَّ الِدَ ى وَ لَ عَ يَّ وَ لَ تَ عَ مْ أنْعَ

ِي،  ت يَّ رِّ ِفِي ذُ ت يَّ رِّ ذُ لِحْ لِي  أصْ ، وَ اهُ ضَ الِحاً تَرْ فِي صَ
 ، ينَ لِمِ سْ إنِّي مِنَ الْمُ يْكَ وَ بْتُ إلَ إنِّي تُ
. يمِ جِ يْطَانِ الرَّ تِي مِنَ الشَّ يَّ رِّ ذُ نِي وَ ذْْ أعِ وَ

 ، ينَ لِمِ سْ إنِّي مِنَ الْمُ يْكَ وَ بْتُ إلَ ينَإنِّي تُ لِمِ سْ إنِّي مِنَ الْمُ يْكَ وَ بْتُ إلَ إنِّي تُ

 ، مْ هِ بِرِّ مْوَ هِ مْبِرِّ هِ بِرِّ  ، مْ تِهِ بِيَ رْ ى تَ لَ نِّي عَ وَأعِ مَّ  اللَّهُ *
 . مْ هِ لِيمِ تَعْ مْوَ هِ لِيمِ مْتَعْ هِ لِيمِ تَعْ  ، مْ يبِهِ أْدِ تَ

مْ تِهِ بِيَ رْ ى تَ لَ نِّي عَ أعِ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ
مْوَ يبِهِ أْدِ مْتَ يبِهِ أْدِ تَ



١١٧

تِي الَ  ِكَ الَّ يْن مْ بِعَ هُ سْْ رُ مَّ احْ اللَّهُ *
  ، امُ رَ ي الَ  يُ نَفِكَ الَّذِ مْ بِكَ هُ فْ نُ اكْ
تِي الَ  ِكَ الَّ يْن مْ بِعَ هُ سْْ رُ تِي الَ احْ ِكَ الَّ يْن مْ بِعَ هُ سْْ رُ احْ

، وَ نَامُ تَ
، امُ ي الَ يُضَ كَ الَّذِ ـزِّ مْ بِعِ هُ ظْْ فَ احْ

  ، امُ رَ ي الَ  يُ نَفِكَ الَّذِ مْ بِكَ هُ فْ نُ امُاكْ رَ ي الَ  يُ نَفِكَ الَّذِ مْ بِكَ هُ فْ نُ اكْ  ، نَامُ تَ
وَ

مْ  هُ أيِّدْ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ مْ بِاللَّ ْْهُ ألَ اكْ
، امُ ي الَ يُضَ كَ الَّذِ ـزِّ مْ بِعِ هُ ظْْ فَ ،احْ امُ ي الَ يُضَ كَ الَّذِ ـزِّ مْ بِعِ هُ ظْْ فَ احْ

وَ وَ
ابِ  رَ مْ مِنْ شَ قِهِ اسْ ةِ، وَ بَّ حَ يْشِ الْمَََ بِجَ

يْلِ  مْ بِاللَّ ْْهُ ألَ يْلِ اكْ مْ بِاللَّ ْْهُ ألَ اكْ

بَةٍ. رْ مَ شَ رَ ِكَ أكْ ت بَّ حَ مَ
  º¹  ̧   ¶  µ  ́   ³[ *
«  ¼   ½ZM .. [سورة إبراهيم].

. نْهُمْ ضَ عَ دِي فَارْ الَ نْ أوْ يتُ عَ ضِ مَّ  إينِّ رَ اللَّهُ *
 ، فِيقِكَ لِكَ بِتَوْ يعَ ذَ مِ نِي جَ طِ مَّ أعْ اللَّهُ *

ألْتُكَ ي سَ ثْلَ الَّذِ مِ
فِيقِكَ لِكَ بِتَوْ يعَ ذَ مِ نِي جَ طِ فِيقِكَأعْ لِكَ بِتَوْ يعَ ذَ مِ نِي جَ طِ أعْ

ينَ  لِمِ سْ يعَ الْمُ مِ طِ جَ أعْ ألْتُكَوَ ي سَ ثْلَ الَّذِ مِ
دِي. الَ وْ ألِ ي وَ سِ لِنَفْ
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يِّتِ فْنِ الْمَ نْ دَ اءِ مِ نتِهَ ِ دَ االْ بَعْ

ابِتِ لِ الثَّ وْ ْهُ بِالْقَ بِّت ثَ هُ وَ رْ لَ فِ بِّتْهُاغْ ْهُثَ بِّت ثَ مَّ  اللَّهُ *
(رواه أبوداود). .. الِ ؤَ نْدَ السُّ عِ

فُ  اعْ افِهِ وَ عَ ، وَ هُ مْ حَ ارْ هُ وَ رْ لَ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
هُ  لْ سِ اغْ ، وَ هُ لَ خَ دْ عْ مُ سِّ وَ هُ وَ لَ زُ مْ نُ رِ أكْ ، وَ نْهُ عَ
طَايَا  هِ مِنَ الْخَ نَقِّ ، وَ دِ بَرَ الْ الثَّلْجِ وَ اءِ وَ بِالْمَََ
 ، نَسِ بْيَضَ مِنَ الدَّ بَ األْ يْتَ الثَّوْ ا نَقَّ مَ نَسِكَ بْيَضَ مِنَ الدَّ بَ األْ يْتَ الثَّوْ نَقَّ
ا  يْرً الً خَ أهْ هِ، وَ ارِ ا مِنْ دَ يْرً ا خَ ارً لْهُ دَ أبْدِ وَ
 ، هِ جِ وْ ا مِنْ زَ يْرً جاً خَ وْ زَ ، وَ لِهِ أهْ مِنْ
 ، بْرِ قَ ةِ الْ نَ هُ مِنْ فِتْ ذْ أعِ ، وَ ةَ نَّ هُ الْجَ لْ خِ أدْ وَ

.. (رواه مسلم).  ابِ النَّارِ ذَ مِنْ عَ وَ
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 ، كَ ارِ وَ بْلِ جِ حَ تِكَ وَ مَّ إنَّهُ فِي ذِ مَّ * اللَّهُ
أنْتَ ، وَ ابَ النَّارِ ذَ عَ بْرِ وَ قَ ةَ الْ نَ هِ فِتْ قِ فَ

 ، كَ ارِ وَ بْلِ جِ حَ تِكَ وَ مَّ كَإنَّهُ فِي ذِ ارِ وَ بْلِ جِ حَ تِكَ وَ مَّ إنَّهُ فِي ذِ

 ، هُ مْ حَ ارْ هُ وَ رْ لَ فِ اغْ ، فَ قُّ الْحَ اءِ وَ فَ لُ الْوَ أهْ
.. (رواه أبو داود). يمُ حِ ورُ الرَّ فُ أإنَّكَ أنْتَ الْغَ

تَاجَ  ، احْ تِكَ ابْنُ أمَ كَ وَ بْدُ مَّ عَ * اللَّهُ
ابِهِ،  ذَ نْ عَ نِيٌّ عَ أنْتَ غَ ، وَ تِكَ مَ حْ إلَى رَ
إنْ  اتِهِ، وَ نَ سَ دْ فِي حَ ناً فَزِ سِ حْ انَ مُ إنْ كَ

(رواه الحاكم). .. نْهُ زْ عَ اوَ َجَ يئاً فَت سِ انَ مُ كَ
ولٍ  نْزُ يْرُ مَ أنْتَ خَ لَ بِكَ وَ مَّ إنَّهُ نَزَ اللَّهُ *
أنْزِلْ  ، فَ تِكَ مَ حْ ا إلَى رَ يرً قِ بَحَ فَ أصْ بِهِ، وَ
ةَ  حَ سْ الْفُ ، وَ النُّورَ يَاءَ وَ هِ الضِّ بْرِ ى قَ لَ عَ
لْ  أنْزِ ، فَ تِكَ مَ حْ ا إلَى رَ يرً قِ بَحَ فَ أصْ لْ بِهِ، وَ أنْزِ ، فَ تِكَ مَ حْ ا إلَى رَ يرً قِ بَحَ فَ أصْ بِهِ، وَ

. ورُ فُ ودُ الْغَ دُ ، إنَّكَ أنْتَ الْوَ ورَ رُ السُّ وَ
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عِ اجِ ضَ يقَ الْمَََ هِ ضِ بْرِ هُ فِي قَ حْ لَ عِ أفْسِ اجِ ضَ يقَ الْمَََ هِ ضِ بْرِ هُ فِي قَ حْ لَ مَّ أفْسِ  * اللَّهُ
فَ مِنَ  تَرَ ا اقْ هُ مَ رْ لَ فِ اغْ ، وَ
عِ اجِ ضَ يقَ الْمَََ هِ ضِ بْرِ هُ فِي قَ حْ لَ عِ أفْسِ اجِ ضَ يقَ الْمَََ هِ ضِ بْرِ هُ فِي قَ حْ لَ  أفْسِ

ائِحِ رَ الضَّ وَ
. بَائِحِ قَ الْ نُوبِ وَ الذُّ

فَ مِنَ  تَرَ ا اقْ هُ مَ رْ لَ فِ اغْ ، وَ ائِحِ رَ الضَّ ائِحِوَ رَ الضَّ وَ

 ، هُ دَ هَ شْ طِّرْ مَ عَ ، وَ هُ دَ قَ رْ رْ مَ مَّ نَوِّ اللَّهُ *
سْ  نَفِّ ، وَ تَهُ شَ حْ آنِسْ وَ ، وَ هُ عَ جَ ضْ طَيِّبْ مَ وَ

. تَهُ نَ فِتْ بْرِ وَ قَ ابَ الْ ذَ قِهِ عَ ، وَ تَهُ بَ رْ كُ
 ، اناً سَ نَاتِ إحْ سَ هِ بِالْحَ ازِ مَّ جَ اللَّهُ *

اناً. رَ فْ غُ ا وَ وً فْ ئاتِ عَ يِّ بِالسَّ وَ
ةِ رَ وهِ النَّاضِ جُ هُ مِنَ الْوُ هَ جْ لْ وَ عَ مَّ اجْ *اللَّهُ

ا مِنَ  هَ لْ عَ الَ تَجْ ، وَ ةٌ رَ ا نَاظِ بِّهَ تِي إلَى رَ الَّ
مَّ اللَّهُ

لَ  عَ فْ نُّ أنْ يُ تِي تَظُ ، الَّ
ا مِنَ  هَ لْ عَ الَ تَجْ ، وَ ةٌ رَ ا نَاظِ بِّهَ تِي إلَى رَ ا مِنَ الَّ هَ لْ عَ الَ تَجْ ، وَ ةٌ رَ ا نَاظِ بِّهَ تِي إلَى رَ الَّ

ةِ رَ بَاسِ وهِ الْ جُ الْوُ
ةِ. رَ

خِ اآلْ نْيَا وَ لِيَّ الدُّ ، يَا وَ ةٌ اقِرَ ا فَ بِهَ



١٢١

 ، بِيباً بِيبِ حَ دَ الْحَ هُ بَعْ نْ لَ مَّ كُ اللَّهُ *
عاً  امِ ينَ سَ لِمِ سْ هُ مِنَ الْمُ ا لَ عَ نْ دَ اءِ مَ عَ لِدُ وَ
 ، بِيباً بِيبِ حَ دَ الْحَ هُ بَعْ نْ لَ بِيباًكُ بِيبِ حَ دَ الْحَ هُ بَعْ نْ لَ كُ

تِكَ مَ حْ بِ رَ اهِ وَ تِكَ فِي مَ مَ حْ بِ رَ اهِ وَ مَ هُ تُبْ لَ اكْ ، وَ يباً جِ مُ وَ
يباً. نَصِ اً وَ ظّ دٍحَ مَّ حَ بِيِّكَ مُ ضِ نَ وْ هِ مِنْ حَ قِ مِنْاسْ مَّ  *اللَّهُ

أُ  ، الَ يَظْمَ يئَةً رِ ، مَ نِيئَةً ، هَ بَةً رْ ، شَ
دٍ مَّ حَ بِيِّكَ مُ ضِ نَ وْ دٍ حَ مَّ حَ بِيِّكَ مُ ضِ نَ وْ مِنْ حَ مَّ اللَّهُ

☺

ا. ا أبَدً هَ دَ بَعْ
تَهُ جَ رَ نْيَا دَ ائِبَهُ فِي الدُّ صَ لْ مَ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *

بَهُ  نَصَ هُ وَ مَّ هَ هُ وَ ضَ رَ لْ مَ عَ اجْ ةِ، وَ رَ خِ فِي اآلْ
 . ينَ الَمِ بَّ الْعَ نُوبِهِ، يَا رَ يعِ ذُ مِ بَّ لِجَ رَ ةً ارَ فَّ كَ

فِي فِي 

مَ الَ  كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ مَّ أظِ *اللَّهُ
. كَ هُ جْ إالَّ وَ

مَ الَ  كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ مَ الَ ظِ كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ ظِ
الَ بَاقِي  ، وَ لُّكَ لَّ إالَّ ظِ ظِ

مَ الَ  كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ مَ الَ ظِ كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ ظِ مَّ مَّاللَّهُ اللَّهُ
إالَّ

مَ الَ  كَ يَوْ شِ رْ لِّ عَ تَ ظِ هُ تَحْ لَّ ظِ
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ا، ايَ طَ يْنِ بِالْعَ يَدَ طَ الْ ا بَاسِ مَّ يَ اللَّهُ *
 ، اهُ عَ ا دَ ي إذَ اعِ ةَ الدَّ وَ عْ يباً دَ جِ يَا مُ
 ، نُ مَ حْ بُّ يَا رَ ، يَا رَ نَّانُ يمُ يَا مَ رِ يَا كَ
يْتَ  طَ ا أعْ يْرِ مَ هِ مِنْ خَ طِ ألَكُ أنْ تُعْ نَسْ
لِيقُ  اءً يَ طَ دٍ ☺، عَ مَّ حَ بِيُّكَ مُ نْهُ نَ ☺مِ

. انِكَ طَ لْ يمِ سُ ظِ عَ كَ وَ هِ جْ وَ لِ الَ بِجَ
هِ مِنْ بَادِ بِعِ مُ  حَ وَ أرْ نْ هُ يَا مَ مَّ  اللَّهُ *

هُ  مْ حَ ا، إرْ هَ لَدِ ُمِّ بِوَ مِنَ األْ ، وَ مْ هِ سِ أنفُ
هِ  بَادِ بِعِ مُ  حَ رْ مَّ اللَّهُ

ءٍ. يْ لِّ شِ تْ كُ عَ سِ تِي وَ ةِ الَّ عَ اسِ تِكَ الْوَ مَ حْ بِرَ
هُ  مْ حَ ا، إرْ هَ لَدِ ُمِّ بِوَ مِنَ األْ ، وَ مْ هِ سِ هُ أنفُ مْ حَ ا، إرْ هَ لَدِ ُمِّ بِوَ مِنَ األْ ، وَ مْ هِ سِ أنفُ

ا. يرً اباً يَسِ سَ بَهُ حِ اسِ مَّ حَ اللَّهُ *
وَ  فْ بُّ الْعَ يمٌ تُحِ رِ وٌ كَ فُ مَّ إنَّكَ عَ اللَّهُ *

نْهُ. فُ عَ اعْ فَ
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ا  نْيَ وحِ الدُّ جَ مِنْ رُ رَ مَّ إنَّهُ خَ اللَّهُ *
انَ  ا،  كَ ائِهِ فِيهَ بَّ أحِ بِّيهِ وَ حِ مُ ا، وَ تِهَ عَ سَ وَ
نْيَا  وحِ الدُّ نْيَا  رُ وحِ الدُّ  رُ

ا  دً مَّ حَ أنَّ مُ ، وَ هَ إالَّ أنْتَ دُ أنْ الَ إلَ هَ يَشْ
مَ  ابَكَ يَوْ ذَ هِ عَ قِ ، فَ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ عَ
ةَ النَّظَرِ إلَى  هُ لَذَّ قْ زُ ارْ ، وَ كَ بَادَ ثُ عِ بْعَ تَ
مَ  ابَكَ يَوْ ذَ هِ عَ قِ ، فَ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ مَ عَ ابَكَ يَوْ ذَ هِ عَ قِ ، فَ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ عَ

، فِي  ائِكَ قَ إلَى لِقَ وْ الشَّ ، وَ كَ هِ جْ وَ
ةَ النَّظَرِ إلَى  هُ لَذَّ قْ زُ ارْ ، وَ كَ بَادَ ثُ عِ بْعَ ةَ النَّظَرِ إلَتَ هُ لَذَّ قْ زُ ارْ ، وَ كَ بَادَ ثُ عِ بْعَ تَ

ةٍ.  لَّ ضِ نَةٍ مُ الَ فِتْ ةٍ، وَ رَّ ضِ اءَ مُ رَّ يْرِ ضَ غَ
، فِي  ائِكَ قَ إلَى لِقَ وْ الشَّ ، وَ كَ هِ جْ ، فِي وَ ائِكَ قَ إلَى لِقَ وْ الشَّ ، وَ كَ هِ جْ وَ

نْ  مَّ ونَ مِ ألُكَ أنْ يَكُ مَّ إنِّي أسْ اللَّهُ *
 ، انٍ يْحَ رَ حٍ وَ وْ تِ بِرَ وْ نْدَ الْمَََ رَ عِ بُشِّ

. بَانَ ضْ يْرِ غَ اضٍ غَ بٍّ رَ رَ وَ
هُ  تَ رَ بَشْ هُ وَ مَ لَحْ هُ وَ مَ مْ دَ رِّ مَّ حَ اللَّهُ *

. نُ مَ حْ تِكَ يَا رَ مَ حْ ، بِرَ ى النَّارِ لَ عَ
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 ، ودُ دُ ،  يَا وَ ودُ دُ ، يَا وَ ودُ دُ مَّ يَا وَ اللَّهُ *
ا  االً لِمَ ، يَا فعَّ يدِ جِ شِ الْمَََ رْ ا الْعَ يَا ذَ
يمِ  ظِ كَ الْعَ مِ يمِ بِاسْ ظِ كَ الْعَ مِ ي بِاسْ ألُكَ يَا إلَهِ ، أسْ يدُ رِ تُ

االً لِمَ ، يَا فعَّ يدِ جِ شِ الْمَََ رْ ا الْعَ االً لِمَيَا ذَ ، يَا فعَّ يدِ جِ شِ الْمَََ رْ ا الْعَ هِيَا ذَ يَا إلَ
 ، طَيْتَ ئِلْتَ بِهِ أعْ ا سُ إذَ
يمِ  ظِ كَ الْعَ مِ يمِ بِاسْ ظِ كَ الْعَ مِ بِاسْ

ي  ، الَّذِ ظَمِ عْ األْ
ألُكَ يَا إلَهِ ، أسْ يدُ رِ ألُكَ تُ ، أسْ يدُ رِ هِتُ يَا إلَ

انَ  ، إنْ كَ تَ مْ حِ تَ بِهِ رَ مْ حِ رْ تُ ا اسْ إذَ وَ
ي  ، الَّذِ ظَمِ عْ ، الَّذِاألْ ظَمِ عْ األْ

دْ  ، فَزِ يمٍ نَعِ ورٍ وَ رُ ةِ فِي سُ اعَ هِ السَّ ذِ فِي هَ
إنْ  يْهِ، وَ لَ كَ عَ يمِ  نَعِ
دْ  ، فَزِ يمٍ نَعِ ورٍ وَ رُ ةِ فِي سُ اعَ هِ السَّ ذِ دْ فِي هَ ، فَزِ يمٍ نَعِ ورٍ وَ رُ ةِ فِي سُ اعَ هِ السَّ ذِ فِي هَ

مِنْ هِ وَ ورِ رُ فِي سُ
 ، ابِكَ ذَ هِ مِنْ عَ نَجِّ لِكَ فَ يْرِ ذَ مِنْغَ هِ فِي  نَجِّ لِكَ فَ يْرِ ذَ غَ انَ  فِي كَ

. يدُ مِ نِيُّ الْحَ إنَّكَ أنْتَ الْغَ
مَ  مْ يَوْ يهِ لَ  عَ نَادَ نْ يُ مَّ هُ مِ لْ عَ مَّ اجْ *اللَّهُ
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ا  نَ فْ لُ اخْ ِنَا وَ ت يبَ صِ نَا فِي مُ رْ مَّ أجِ اللَّهُ *
 ، انَ لْوَ السُّ بْرَ وَ قْنَا الصَّ زُ ارْ ا، وَ نْهَ ا  مِ يْرً خَ

. نُ مَ حْ يمُ يَا رَ حِ تِكَ يَا رَ مَ حْ بِرَ
ينَ  لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لِجَ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
انِيَّةِ  دَ حْ وا لَكَ بِالْوَ دُ هِ ينَ شَ  الَّذِ
ينَ  لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لِجَ فِ ينَ اغْ لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لِجَ فِ اغْ
ةِ  انِيَّ دَ حْ لَكَ بِالْوَ اتِ لِمَ سْ الْمَََ وَ

. لِكَ ى ذَ لَ اتُوا عَ مَ ةِ، وَ الَ سَ بِيِّكَ بِالرِّ لِنَ وَ
نَا  دِ اهِ شَ ِنَا، وَ ت يِّ مَ نَا وَ يِّ رْ لِحَ فِ مَّ اغْ اللَّهُ *
نَا  رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ائِبِنَا، وَ غَ نَوَ رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ائِبِنَا، وَ غَ وَ
يِهِ  أحْ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ يَ نْ أحْ مَّ مَ أُنْثانا، اللَّهُ وَ

نَ رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ائِبِنَا، وَ غَ نَوَ رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ائِبِنَا، وَ غَ وَ

فَّهُ  تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ عَ
يِهِ  أحْ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ يَ نْ أحْ يِهِ مَ أحْ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ يَ نْ أحْ مَ مَّ اللَّهُ
فَّهُ  تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ عَ
مْ هُ رَ نَا أجْ مْ رِ الَ تَحْ

فَّهُ  تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ فَّهُ عَ تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ عَ
مَّ  ، اللَّهُ انِ يمَ ى اإلْ لَ عَ

فَّهُ  تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ فَّهُ عَ تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ ، وَ مِ الَ سْ لَى اإلْ عَ

.. (رواه أبوداود). مْ هُ دَ نَا بَعْ لَّ الَ تُضِ وَ
مَّ اللَّهُ



١٢٦

ابِقَ  يَا سَ ، وَ تِ وْ عَ الصَّ امِ مَّ يَا سَ *اللَّهُ
دَ  ماً بَعْ امِ لَحْ ظَ يَ الْعِ يَا كاسِ ، وَ تِ وْ دَ الْفَ ماً بَعْ امِ لَحْ ظَ يَ الْعِ دَ اسِ ماً بَعْ امِ لَحْ ظَ يَ الْعِ اسِ ََ
تَ  تَرْ ي اخْ انَكَ أنْتَ الَّذِ بْحَ ، سُ تِ وْ الْمَ
دَ  ماً بَعْ امِ لَحْ ظَ يَ الْعِ دَ اسِ ماً بَعْ امِ لَحْ ظَ يَ الْعِ اسِ
نَاءِ فَ الْ تِ وَ وْ تَ بِالْمَ مْ كَ حَ ، وَ امَ وَ كَ الدَّ سِ فْ لِنَ

يْتَ  اوَ سَ ، وَ امِ الْعَ اصِ وَ لْقِكَ الْخَ لَى خَ عَ
انَكَ بْحَ ، سُ امِ دَّ الْخُ لُوكِ وَ ْنَ الْمُ ابِ بَي رَ بِالتُّ

يْتَ  اوَ سَ ، وَ امِ الْعَ اصِ وَ لْقِكَ الْخَ لَى خَ يْتَ عَ اوَ سَ ، وَ امِ الْعَ اصِ وَ لْقِكَ الْخَ لَى خَ عَ

هُ  نْدَ ،  عِ امُ رَ لِكٍ الَ يُ مَ ، وَ امُ يزٍ الَ يُضَ زِ  عَ
انَكَ بْحَ ، سُ امِ دَّ الْخُ لُوكِ وَ ْنَ الْمُ ابِ بَي رَ انَكَبِالتُّ بْحَ ، سُ امِ دَّ الْخُ لُوكِ وَ ْنَ الْمُ ابِ بَي رَ بِالتُّ

نْ مِ
ا فِي  مُ مَ لَ يَعْ يْثَ وَ لُ الْغَ نَزِّ يُ ةِ وَ اعَ مُ السَّ لْ عِ
هُ  نْدَ ،  عِ امُ رَ لِكٍ الَ يُ مَ ، وَ امُ يزٍ الَ يُضَ زِ هُ  عَ نْدَ ،  عِ امُ رَ لِكٍ الَ يُ مَ ، وَ امُ يزٍ الَ يُضَ زِ  عَ

هَ إالَّ  إلَ
ا فِي  فِي  مُ مَ لَ يَعْ يْثَ وَ لُ الْغَ نَزِّ يُ ةِ وَ اعَ مُ السَّ لْ عِ

مْ الَ  كُ بُّ مُ اهللاُ رَ لِكُ ، ذَ امِ حَ رْ األْ
ةُ الَ الصَّ ، وَ مُ الَ وسُ السَّ دُّ لِكُ الْقُ وَ الْمَ هُ

مُ  لِكُ ، ذَ امِ حَ رْ مُ األْ لِكُ ، ذَ امِ حَ رْ األْ

هُ  بْدُ دٍ عَ مَّ حَ نَا مَ يِّدِ لَى سَ مُ عَ الَ السَّ وَ
. نامِ ائِرِ األْ لَى سَ لُ عَ ضَّ فَ ولُهُ الْمُ سُ رَ وَ

هُ  بْدُ دٍ عَ مَّ حَ نَا مَ يِّدِ لَى سَ مُ عَ الَ السَّ هُ وَ بْدُ دٍ عَ مَّ حَ نَا مَ يِّدِ لَى سَ مُ عَ الَ السَّ وَ
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ا  نَ دِ اهِ شَ ِنَا، وَ ت يِّ مَ نَا وَ يِّ رْ لِحَ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
نَا رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ِنَا، وَ ائِب غَ وَ

يهِ  أحْ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ يَ نْ أحْ أمَ مَّ  أُنْثَانَا، اللَّهُ وَ
نَا رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ِنَا، وَ ائِب غَ نَاوَ رِ كَ ذَ نَا، وَ بِيرِ كَ نَا وَ يرِ غِ صَ ِنَا، وَ ائِب غَ وَ

مَّ اللَّهُ
هُ فَّ تَوَ ا فَ نَّ تَهُ مِ يْ فَّ نْ تَوَ مَ م، وَ الَ سْ لَى اإلْ عَ
، مْ هُ رَ نَا أجْ مْ رِ مَّ الَ تَحْ ، اللَّهُ انِ يمَ ِ ى اإلْ لَ مَّعَ اللَّهُ

.. (رواه أبو داود). مْ هُ دَ نَا بَعْ لَّ الَ تُضِ وَ
مَّ ، اللَّهُ انِ يمَ ِ ى اإلْ لَ انِعَ يمَ ِ ى اإلْ لَ مَّعَ اللَّهُ

مْ  افِهِ عَ ، وَ مْ هُ مْ حَ ارْ مْ وَ رْ لَهُ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
عْ  سِّ وَ ، وَ مْ لَهُ زُ مْ نُ رِ أكْ ، وَ مْ نْهُ فُ عَ اعْ وَ
لْجِ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ مُ

عْ  سِّ وَ ، وَ مْ لَهُ زُ مْ نُ رِ أكْ ، وَ مْ نْهُ فُ عَ اعْ عْ وَ سِّ وَ ، وَ مْ لَهُ زُ مْ نُ رِ أكْ ، وَ مْ نْهُ فُ عَ اعْ وَ

يْتَ  نَقَّ
لْجِ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ لْجِمُ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ مُ

ا  مَ كَ
لْجِ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ لْجِمُ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ مُ

يْتَ  نَقَّ
لْجِ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ مُ

ايَا  طَ مْ مِنَ الْخَ هِ نَقِّ ، وَ دِ بَرَ الْ وَ
لْجِ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ لْجِمُ الثَّ اءِ وَ مْ بِالْمََ لْهُ سِ اغْ ، وَ مْ هُ لَ خَ دْ مُ

مْ  لْهُ أبْدِ ، وَ نَسِ بْيَضَ مِنَ الدَّ بَ األْ الثَّوْ
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نْ ا مِ رً يْ الً خَ أهْ ، وَ مْ هِ ارِ ا مِنْ دَ يْرً ا خَ ارً دَ
 ، مْ هِ اجِ وَ أزْ ا مِنْ يْرً اجاً خَ وَ أزْ ، وَ مْ لِهِ أهْ
ةِ  نَ مْ مِنْ فِتْ هُ ذْ أعِ ، وَ ةَ نَّ مُ الْجَ هُ لْ خِ أدْ وَ

 . ابِ النَّارِ ذَ مِنْ عَ بْرِ وَ قَ الْ
 ، كَ ارِ وَ بْلِ جِ حَ تِكَ وَ مَّ كَفِي ذِ ارِ وَ بْلِ جِ حَ تِكَ وَ مَّ ذِ مْ  فِي إنَّهُ مَّ * اللَّهُ
أنْتَ  ، وَ ابَ النَّارِ ذَ عَ بْرِ وَ قَ ةَ الْ نَ مْ فِتْ قِهِ فَ

مْ هُ مْ حَ ارْ مْ وَ رْ لَهُ فِ اغْ ، فَ قِّ الْحَ فَاءِ وَ لُ الْوَ أهْ
 . يمُ حِ ورُ الرَّ فُ أإنَّكَ أنْتَ الْغَ

وا تَاجُ ائِكَ احْ كَ بَنُو إمَ بِيدُ مْ عَ مَّ إنَّهُ  * اللَّهُ
 ، مْ ابِهِ ذَ نْ عَ نِيٌّ عَ أنْتَ غَ ، وَ تِكَ مَ حْ إلَى رَ
إنْ ، وَ مْ اتِهِ نَ سَ دْ فِي حَ نِينَ فَزِ سِ حْ انُوا مُ إنْ كَ

. مْ نْهُ زْ عَ اوَ ِينَ فتَجَ يئ سِ انُوا مُ كَ
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يَاءَ  مُ الضِّ هِ بُورِ ى قُ لَ لْ عَ مَّ أنْزِ اللَّهُ *
مْ  ازِهِ جَ ، وَ ورَ رُ السُّ ةَ وَ حَ سْ الْفُ ، وَ النُّورَ وَ
يَاءَ  مُ الضِّ هِ بُورِ ى قُ لَ لْ عَ يَاءَ أنْزِ مُ الضِّ هِ بُورِ ى قُ لَ لْ عَ أنْزِ
مْ  ازِهِ جَ وَ
ا  وً فْ ئَاتِ عَ يِّ بِالسَّ اناً، وَ سَ نَاتِ إحْ سَ بِالْحَ
ادِ لْحَ ونُوا فِي بُطُونِ األْ تَّى يَكُ اناً، حَ رَ فْ غُ وَ

ا  وً فْ ئَاتِ عَ يِّ بِالسَّ اناً، وَ سَ نَاتِ إحْ سَ وًبِالْحَ فْ ئَاتِ عَ يِّ بِالسَّ اناً، وَ سَ نَاتِ إحْ سَ بِالْحَ

نَ  ادِ مِ هَ شْ نْدَ قِيَامِ األْ عِ ، وَ ئِنِّينَ مَ طْ مُ
 ، اثِقِينَ انِكَ وَ وَ رِضْ ودِكَ وَ بِجُ ، وَ نِينَ مِ اآلْ

نْدَ قِيَامِ  عِ ، وَ ئِنِّينَ مَ طْ نْدَ قِيَامِ مُ عِ ، وَ ئِنِّينَ مَ طْ مُ

. ابِقِينَ اتِكَ سَ جَ رَ وِّ دَ لُ لَى عُ إلَى أعْ وَ
اثِقِينَ انِكَ وَ وَ رِضْ ودِكَ وَ بِجُ ، وَ نِينَ مِ اثِقِينَاآلْ انِكَ وَ وَ رِضْ ودِكَ وَ بِجُ ، وَ نِينَ مِ اآلْ

 ، ودِ يقِ اللُّحُ يعاً مِنْ ضِ مِ مْ جَ هُ لْ مِنْانْقُ مَّ  اللَّهُ *
لُودِ. نَّاتِ الْخُ اتِكَ جَ نَّ ، إلَى جَ ودِ اتِعِ الدُّ رَ مَ وَ

 ، ودِ يقِ اللُّحُ ودِ ضِ يقِ اللُّحُ يعاً  ضِ مِ مْ جَ هُ لْ يعاً انْقُ مِ مْ جَ هُ لْ انْقُ مَّ اللَّهُ

ينَ  لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لجَ فِ مَّ اغْ *اللَّهُ
انِيَّةِ  دَ حْ وا  لَكَ بِالْوَ دُ هِ ينَ شَ اتِ الَّذِ لِمَ سْ الْمُ وَ
ينَ  لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لجَ فِ ينَ اغْ لِمِ سْ تَى الْمُ وْ يعِ مَ مِ رْ لجَ فِ اغْ مَّ اللَّهُ

. لِكَ ى ذَ لَ وا عَ اتُ مَ ةِ وَ الَ سَ لِنَبِيِّكَ بِالرِّ وَ



١٣٠

نْ ةً مِ ضَ وْ مْ رَ هُ بُورَ لْ قُ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
ةً مِنْ رَ فْ ا حُ هَ لْ عَ الَ تَجْ ةِ، وَ نَّ يَاضِ الْجَ مِنْرِ

. نُ مَ حْ تِكَ  يَا رَ مَ حْ ، بِرَ انِ رِ النِّيرَ فَ حُ
نَا  رْ لَ فِ اغْ ، وَ مْ هُ دَ ا بَعْ تِنَّ فْ مَّ الَ تَ اللَّهُ *
وا  ارُ ا صَ نَا إلَى مَ رْ ا صِ ا إذَ نَ مْ حَ ارْ ، وَ مْ لَهُ وَ
نَا. دَ حْ ابِ وَ رَ التُّ نَادِلِ وَ تَ الْجَ يْهِ، تَحْ إلَ

نْدَ  عِ ، وَ بَةً تِ تَوْ وْ بْلَ الْمَََ ا قَ نَ قْ زُ مَّ ارْ اللَّهُ *
. نَّةً تِ جَ وْ دَ الْمَََ بَعْ ةً، وَ ادَ هَ تِ شَ وْ الْمَ

 ، تَهُ بْ اكَ فَأجَ عَ نْ دَ مَّ نَا مِ لْ عَ مَّ اجْ اللَّهُ *
 ، تَهُ يْ طَ ألَكَ فأعْ سَ ، وَ تَهُ مْ حِ رَ يْكَ فَ عَ إلَ رَّ تَضَ وَ
كَ  ارِ لُولِ دَ إلَى حُ ، وَ تَهُ يْ فَ كَ يْكَ فَ لَ لَ عَ كَّ تَوَ وَ

. تَهُ يْ نَ مِ أدْ الَ ارِ السَّ .دَ تَهُ يْ نَ مِ أدْ الَ ارِ السَّ دَ



١٣١

  
وا  دُ قَ دْ رَ النَّاسُ قَ ا وَ جَ قْتُ بَابَ الرَّ طَرَ
ــدُ  ـا أجِ يَ مَ الَ ـوْ و إلَى مَ ـكُ تُّ أشْ بـِ وَ
ـــةٍ  ـَ نَائِب لِّ  كُ فِي  لِي  أمَ يَا  لْــتُ  قُ وَ
ـدُ  تَمِ ـرِّ أعْ ـفِ الضُّ شْ يْـهِ لِكَ لَ ـنْ عَ يَا مَ
ـا  هَ مُ لَ َنْت تَعْ ـوماً أ ـمُ يْكَ هُ و إلَ ـكُ أشْ
ـدُ  لَ الَ جَ بْـرٌ وَ ـا صَ لِهَ ـمْ ـلَى حَ ا لِي عَ مَ
ــالً  تَهِ بْ لِّ مُ ي بِالْذُ تُّ يَـدِ دْ ـدَ ــدْ مَ قَ وَ
يْـهِ يَــدُ تْ إلَ ـدَّ ـنْ مُ ـرَ مَ يـْ كَ يَا خَ يـْ إلَ

بَــــةً  ـِ ائ خَ بُّ  رَ يَــا  ــا  نَّهَ دَ تَرُ ــالَ  فَ
دُ نْ يَــرِ لَّ مَ ي كُ وِ رْ ـودِكَ يـُ ـرُ جُ بَحْ فَ



١٣٢

    
يًا بَاكِ انَ  كَ نْ  مَ اهللاِ  ولَ  سُ رَ لِيَبْكِ 
ا يً ةِ ثَاوِ ينَ دِ بِالْمَََ اً  بّ نْسَ حِ الَ تَ وَ
ا دً مَّ حَ يْرٍ مُ لَّ خَ نَّا  كُ  عَ
يًا ةِ ثَاوِ ينَ دِ بِالْمَََ اً  بّ نْسَ حِ الَ تَ يًاوَ ةِ ثَاوِ ينَ دِ بِالْمَََ اً  بّ نْسَ حِ الَ تَ وَ

 اهللاُ زَ جَ
يًا ادِ هَ لِيالً وَ اً دَ يّ دِ هْ انَ مَ دْ كَ قَ فَ
هُ لُ وَ أهْ ا هُ  بِمَ رَ كْ يَ الْذِّ رِ لَنْ تَسْ وَ
يًا نَاسِ رِ  طَهَّ الْمُ بَرِّ  لِلْ نْتَ  كُ ا  إذَ
ى شَ نْ مَ لَ مَ ولَ اهللاِ أفْضَ سُ ى رَ أتَنْسَ
ا يَ هِ ا  مَ كَ يْنِ  دَ جِ سْ بِالْمَ هُ  آثَارُ وَ
مْ لِّهِ بِالنَّاسِ كُ انَ أبرَّ النَّاسِ  كَ وَ
يَا هِ ا  مَ كَ يْنِ  دَ جِ سْ بِالْمَ هُ  آثَارُ يَاوَ هِ ا  مَ كَ يْنِ  دَ جِ سْ بِالْمَ هُ  آثَارُ وَ

يًا ادِ وَ وَ باً  عْ شِ وَ تاً  يْ بَ مْ  هُ مَ رَ أكْ دٍوَ مَّ حَ مُ النَّبِيِّ  دِ  بَعْ مِنْ  رَ  دَّ كَ تَ
ا افِيً انَ صَ ا كَ مُ اهللاِ مَ الَ يْهِ سَ لَ عَ



١٣٣

نَا لَ هُ  حَ ضَ انَ أوْ نَارٍ كَ مْ مِنْ مَ كَ نَافَ لَ هُ  حَ ضَ انَ أوْ نَارٍ كَ مْ مِنْ مَ كَ فَ
افِيًا بَحَ عَ أصْ ى وَ سَ مٍ أمْ لَ مِنْ عَ وَ
هُ ـدَ ـةِ بَعْ نِيَّ يَا الدَّ نْ ا إلَى الدُّ نَّ كَ رَ
افِيًا بَحَ عَ أصْ ى وَ سَ مٍ أمْ لَ مِنْ عَ افِيًاوَ بَحَ عَ أصْ ى وَ سَ مٍ أمْ لَ مِنْ عَ وَ

يًا اوِ سَ الْمَََ ا  نَّ مِ ـاعُ  طْمَ األْ تِ  فَ شِّ كُ ةٍوَ رَ ـْ ب بِعِ مٍ  يَـوْ لَّ  ى كُ مَ نُرْ لَ ا  ـَّ إن وَ
يًا اوِ سَ الْمَََ ا  نَّ مِ ـاعُ  طْمَ األْ تِ  فَ شِّ كُ يًاوَ اوِ سَ الْمَََ ا  نَّ مِ ـاعُ  طْمَ األْ تِ  فَ شِّ كُ وَ

ا ـً ي ادِ تمَ إالَّ  ادُ  دَ نَزْ ا  مَ فَ ا  اهَ نَرَ
ا ـنً اغُ تَضَ ا  ـَ تْن ثَ رَ أوْ ارٍ  دَ بـِ ـرُّ  نُسَ
يًا ـادِ تَعَ ا  ـَ تْنـ ثَ رَ أوْ ارٍ  دَ وَ ـا  يْهَ لَ عَ
ى قَ لْبَسْ ثِيَاباً مِنَ التُّ ءُ لَمْ يَ رْ ا الْمَ إذَ
يًا ـادِ تَعَ ا  ـَ تْنـ ثَ رَ أوْ ارٍ  دَ وَ ـا  يْهَ لَ يًاعَ ـادِ تَعَ ا  ـَ تْنـ ثَ رَ أوْ ارٍ  دَ وَ ـا  يْهَ لَ عَ
ى قَ لْبَسْ ثِيَاباً مِنَ التُّ ءُ لَمْ يَ رْ ا الْمَ إذَ
ـيًا اسِ كَ انَ  كَ إنْ  وَ يَانـاً  رْ عُ لَّبَ  قَ تَ
مْ هِ لِّ ى يَأْسٍ مِنَ النَّاسِ جُ لَ نْ عَ ي كُ أخِ
ـيًا اسِ كَ انَ  كَ إنْ  وَ يَانـاً  رْ عُ لَّبَ  قَ اتَ ـيً اسِ كَ انَ  كَ إنْ  وَ يَانـاً  رْ عُ لَّبَ  قَ تَ

ا يً اجِ تَ هللاِ رَ شْ ا عِ نْ مَ كُ رْ وَ اذِ حَ وَ
هُ بَـادَ عِ فِي  يَكْ اهللاَ  أنَّ  تَـرَ  ألَمْ 
ا ـً يـ افِ كَ باهللاِ  اهللاِ  ادَ  ـَ ب

عِ ـبُ  سْ فَحَ
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ا تَهَ سْ يْكَ لَمَ لَ ا عَ اأُناسٍ مَ تَهَ سْ يْكَ لَمَ لَ ا عَ اناسٍ مَ تَهَ سْ يْكَ لَمَ لَ ا عَ ناسٍ مَ مْ مِنْ  كَ وَ
يَا

فَاعِ تَ األْ سْ ماً  أوْ لَمَ مِنَ النَّاسِ يَوْ
 كَ أنْ يَرَ لُ بُخْ لِي وَ دْ أبَى بُخْ ي قَ أخِ
يًا اسِ ؤَ مُ نْكَ  مِ وَ نِّى  مِ ةٍ  اقَ فَ ي  لِذِ

***
  

ةً ثْرَ ِي كَ نُوب تْ ذُ مَ ظُ بِّ إنْ عَ يَا رَ
ظَمُ كَ أعْ وَ فْ تُ بِأنَّ عَ لِمْ دْ عَ قَ لَ فَ
نٌ سِ حْ وكَ إِالَّ مُ جُ انَ الَ يَرْ إِنْ كَ
مُ رِ جْ يرُ الْمُ تَجِ يَسْ وذُ وَ نْ يَلُ بِمَ فَ
ا ضَ ةٌ إِالَّ الرِّ يلَ سِ يْكَ وَ الِي إِلَ مَ
لِمُ سْ كَ ثُمَّ إِنِّي مُ وِ فْ يلُ عَ مِ جَ وَ
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بَّهِ  ةِ رَ مَ حْ يرِ إلَى رَ قِ فَ الْ يمِ  رِ الْكَ آنِ  رْ قُ الْ مِ  ادِ يظُ خَ رِ قْ تَ

يش. شِ الد عَ ين بِنْ خَ سَ حُ
دُ  هَ أشْ ، وَ تَّقينَ مُ ةُ لِلْ اقِبَ الْعَ ينَ وَ الَمِ بِّ الْعَ دُ هللاِ رَ مْ بِّالْحَ هللاِ رَ
ا  دً مَّ حَ دُ أنَّ مُ هَ أشْ ، وَ ينَ الْحِ لِيُّ الصَّ هَ إالَّ اهللاُ وَ أنْ الَ إلَ
ى  لَ هُ عَ تُ جَّ حُ ينَ وَ الَمِ عَ هُ لِلْ تُ مَ حْ رَ هُ وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ عَ
ا  دً مَّ حَ دُ أنَّ مُ هَ أشْ ، وَ ينَ الْحِ لِيُّ الصَّ دً وَ مَّ حَ دُ أنَّ مُ هَ أشْ ، وَ ينَ الْحِ لِيُّ الصَّ  وَ

ى آلِهِ  لَ عَ يْهِ وَ لَ هُ عَ اتُ لِيمَ تَسْ هُ وَ اتُ وَ لَ صَ ، وَ ينَ عِ مَ قِ أجْ لْ الْخَ
 . ينِ مِ الدِّ انٍ إلَى يَوْ سَ مْ بِإحْ هُ بِعَ نْ تَ مَ ابِهِ وَ حَ أصْ وَ

 ، يمُ رِ ئُ الْكَ ي الْقارِ يْكَ أخِ إنَّ بَيْنَ يَدَ : فَ دُ ا بَعْ أمَّ
تْ  دَّ تَمَ تِي اسْ الَّ ، وَ نَاءُ سْ ةُ الْحَ رَّ الدُّ اءُ وَ رَّ ةُ الْغَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ هَ
 ، يمُ رِ ئُ الْكَ ي الْقارِ يْكَ أخِ إنَّ بَيْنَ يَدَ : فَ دُ ا بَعْ يمُأمَّ رِ ئُ الْكَ ي الْقارِ يْكَ أخِ إنَّ بَيْنَ يَدَ : فَ دُ ا بَعْ أمَّ

 ، اءُ عَ وَ الدُّ هُ ا أالَ وَ ونِهَ مُ ضْ مَ ا وَ هَ وعِ ضُ وْ ا مِنْ مَ تَهَ يَّ مِّ أهَ
تْ  دَّ تَمَ تِي اسْ الَّ ، وَ نَاءُ سْ ةُ الْحَ رَّ الدُّ اءُ وَ رَّ ةُ الْغَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تْ هَ دَّ تَمَ تِي اسْ الَّ ، وَ نَاءُ سْ ةُ الْحَ رَّ الدُّ اءُ وَ رَّ ةُ الْغَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ هَ

خُ أسامة بن حسن شبندر ا األْ هَ عُ امِ ا جَ هَ مَ سَ دْ وَ قَ خُ وَ ا األْ هَ عُ امِ ا جَ هَ مَ سَ دْ وَ قَ وَ
يحٌ  حِ يثٌَ صَ دِ وَ حَ هُ ) وَ ةُ بَادَ وَ الْعِ اءُ هُ عَ : (الدُّ انِ نْوَ بِعُ
قَدْ  ، وَ ونُ مُ ضْ مَ الْمَ نِعْ انُ وَ نْوَ مَ الْعُ  فَنِعْ
يحٌ  حِ يثٌَ صَ دِ وَ حَ هُ يحٌ  وَ حِ يثٌَ صَ دِ وَ حَ هُ  وَ

بِيِّ ☺ نِ النَّ ☺عَ

لِ  التَّأمُّ دَ  بَعْ وَ ا،  هَ لَّ كُ ةَ  الَ سَ الرِّ هِ  ذِ هَ أ  رَ أقْ أنْ  لِي   
قَدْ  ، وَ ونُ مُ ضْ مَ الْمَ نِعْ انُ وَ نْوَ مَ الْعُ قَدْ  فَنِعْ ، وَ ونُ مُ ضْ مَ الْمَ نِعْ انُ وَ نْوَ مَ الْعُ بِيِّ  فَنِعْ نِ النَّ عَ

اهللاُ اءَ  شَ
ةً  لَ هْ ةً سَ رَ تَصَ خْ ةً مُ حَ اضِ ا وَ هَ تُ يْ فَ دْ ألْ قَ ا فَ النَّظَرِ فِيهَ وَ
ةَ  وَ خْ فِيدُ اإلْ إنِّي أُ ةِ فَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ يفِ بِهَ رِ للتَّعْ ، وَ ةً رَ يَسَّ مُ
ةً  لَ هْ ةً سَ رَ تَصَ خْ ةً مُ حَ اضِ ا وَ هَ تُ يْ فَ دْ ألْ قَ ا فَ النَّظَرِ فِيهَ ةً وَ لَ هْ ةً سَ رَ تَصَ خْ ةً مُ حَ اضِ ا وَ هَ تُ يْ فَ دْ ألْ قَ ا فَ النَّظَرِ فِيهَ وَ
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اءِ. عَ يْنِ مِنَ الدُّ عَ رُ فِي نَوْ صِ نْحَ ةُ تَ لَ مَ جْ ا مُ اءَ بِأنَّهَ رَّ قُ الْ
عَ  مَ يثِ  دِ الْحَ مِنْ   ☺ بِيِّ  النَّ نْ  عَ ثَُورُ  أْ الْمَ  

. اءِ عَ يْنِ مِنَ الدُّ عَ رُ فِي نَوْ صِ نْحَ ةُ تَ لَ مَ جْ ا مُ اءَ بِأنَّهَ رَّ قُ .الْ اءِ عَ يْنِ مِنَ الدُّ عَ رُ فِي نَوْ صِ نْحَ ةُ تَ لَ مَ جْ ا مُ اءَ بِأنَّهَ رَّ قُ الْ
ل: وْ األْ

يل. وِ ةَ التَّطْ يَ شْ ا خَ رً ختَصَ يجاً مُ رِ هِ تَخْ يجِ رِ تَخْ
عَ  مَ يثِ  دِ الْحَ مِنْ   

ا الَ  مَّ ا مِ يهَ الِحِ صَ ةِ وَ مَّ لَفِ األْ نْ سَ دَ عَ رَ ا وَ ثَانِي: مَ الْ
ثَورِ  أْ ةَ مِنَ الْمَ يحَ حِ نِي الصَّ ، أعْ لِ وْ عِ األْ نِ النَّوْ جُ عَ رُ يَخْ
ا الَ  مَّ ا مِ يهَ الِحِ صَ ةِ وَ مَّ لَفِ األْ نْ سَ دَ عَ رَ ا وَ ا الَ  مَ مَّ ا مِ يهَ الِحِ صَ ةِ وَ مَّ لَفِ األْ نْ سَ دَ عَ رَ ا وَ ثَانِي: مَ الْ

ادِيثِ  حَ ةُ مِنَ األْ الَ سَ هِ الرِّ ذِ و هَ لُ ا تَخْ ذَ لِهَ ، وَ
ثَورِ  أْ ةَ مِنَ الْمَ يحَ حِ نِي الصَّ ، أعْ لِ وْ عِ األْ نِ النَّوْ جُ عَ رُ ثَورِ يَخْ أْ ةَ مِنَ الْمَ يحَ حِ نِي الصَّ ، أعْ لِ وْ عِ األْ نِ النَّوْ جُ عَ رُ يَخْ

نِ النَّبِيِّ ☺ عَ
ثَورِ  أْ ةَ مِنَ الْمَ يحَ حِ نِي الصَّ ، أعْ لِ وْ عِ األْ نِ النَّوْ جُ عَ رُ ثَورِ يَخْ أْ ةَ مِنَ الْمَ يحَ حِ نِي الصَّ ، أعْ لِ وْ عِ األْ نِ النَّوْ جُ عَ رُ يَخْ

☺

لِيلُ  قَ ي الْ لْمِ هُ عِ عَ سِ ا وَ رَ مَ دْ ، قَ ةِ يفَ عِ الضَّ ةِ وَ وعَ ضُ وْ الْمَ
نِ النَّبِيِّ  نِ النَّبِيِّ عَ عَ

لِ  ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ وَ
لِيلُ  قَ ي الْ لْمِ هُ عِ عَ سِ ا وَ رَ مَ دْ ، قَ ةِ يفَ عِ الضَّ ةِ وَ وعَ ضُ وْ لِيلُ الْمَ قَ ي الْ لْمِ هُ عِ عَ سِ ا وَ رَ مَ دْ ، قَ ةِ يفَ عِ الضَّ ةِ وَ وعَ ضُ وْ الْمَ

أوْ 
لِ  ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ لِ وَ ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ وَ

اتِ  رَ تَصَ خْ ةَ مِنَ الْمُ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تْ هَ قَ بَ  سَ رَ ائِل أخْ سَ رَ
لِ  ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ لِ وَ ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ وَ
أوْ 
لِ  ضْ ةِ بِفَ ادَ شِ اإلْ يِهِ وَ نْوِ بُدَّ مِنَ التَّ الَ اة، وَ جَ زْ تِي الْمُ اعَ بِضَ وَ

 ، ابِ يلَ الثَّوَ زِ ا جَ ابِهَ حَ صْ ألُ اهللاَ ألِ ، نَسْ تِ الَ وْ طَ الْمُ
اتِ  رَ تَصَ خْ ةَ مِنَ الْمُ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تْ هَ قَ بَ  سَ رَ ائِل أخْ سَ اتِ رَ رَ تَصَ خْ ةَ مِنَ الْمُ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تْ هَ قَ بَ  سَ رَ ائِل أخْ سَ رَ

. ابِ قَ يدَ الْعِ دِ شَ لَبِ وَ نقَ وءَ الْمُ انَا سُ إيَّ مْ وَ بَهُ نِّ  يُجَ
 ، ابِ يلَ الثَّوَ زِ ا جَ ابِهَ حَ صْ ابِ ألِ يلَ الثَّوَ زِ ا جَ ابِهَ حَ صْ  ألِ

أنْ وَ
أْتُ  رَ ا قَ ى مَ لَ ةً عَ ادَ هَ طُور شَ هِ السُّ ذِ تَبْتُ هَ دْ كَ قَ وَ

. ابِ قَ يدَ الْعِ دِ شَ لَبِ وَ نقَ وءَ الْمُ انَا سُ إيَّ مْ وَ بَهُ نِّ  يُجَ

نِّى  ةً مِ يَّ صِ وَ ة، وَ ورَ كُ ذْ ةِ الْمَ الَ سَ هِ الرِّ ذِ تُ مِنْ هَ لِمْ عَ وَ
قِ  دْ لَى صِ مْ عَ اً لَهُ ـَّ ث نَا حَ دِ الَ وْ ا ألِ هَ لِيمِ تَعْ ا وَ تِهَ بِقِراءَ

. اءِ عَ صِ فِي الدُّ الَ خْ اإلْ  وَ
قِ  دْ لَى صِ مْ عَ اً لَهُ ـَّ ث نَا حَ دِ الَ وْ ا ألِ هَ لِيمِ تَعْ ا وَ تِهَ قِ بِقِراءَ دْ لَى صِ مْ عَ اً لَهُ ـَّ ث نَا حَ دِ الَ وْ ا ألِ هَ لِيمِ تَعْ ا وَ تِهَ اهِ إلَى اهللاِبِقِراءَ تِّجَ االْ
قِ  دْ لَى صِ مْ عَ اً لَهُ ـَّ ث نَا حَ دِ الَ وْ ا ألِ هَ لِيمِ تَعْ ا وَ تِهَ قِ بِقِراءَ دْ لَى صِ مْ عَ اً لَهُ ـَّ ث نَا حَ دِ الَ وْ ا ألِ هَ لِيمِ تَعْ ا وَ تِهَ بِقِراءَ
ابِهِ حَ رِ ، وَ يمِ حِ بِّنا الرَّ يعاً إلَى بَابِ رَ مِ نَا جَ جَ وَ ا أحْ مَ وَ

اباً  هَ إذْ   وَ
ابِهِ حَ رِ ، وَ يمِ حِ ابِهِ الرَّ حَ رِ ، وَ يمِ حِ  الرَّ

نَا، مَّ ا أغَ فاً لِمَ شْ كَ بَاتِنَا، وَ رُ يِجاً لِكُ رِ فْ ، تَ يمِ رِ الْكَ
ابِهِ حَ رِ ، وَ يمِ حِ ابِهِ الرَّ حَ رِ ، وَ يمِ حِ يعاً إلَى بَابِ الرَّ مِ نَا جَ جَ وَ ا أحْ مَ يعاً إلَى بَابِوَ مِ نَا جَ جَ وَ ا أحْ مَ وَ

نَا. نَ زَ ا أحْ لِمَ
نَ مَّ ا أغَ فاً لِمَ شْ كَ بَاتِنَا، وَ رُ يِجاً لِكُ رِ فْ ، تَ يمِ رِ نَالْكَ مَّ ا أغَ فاً لِمَ شْ كَ بَاتِنَا، وَ رُ يِجاً لِكُ رِ فْ ، تَ يمِ رِ الْكَ
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 .. امِ تَ فِي الْخِ وَ
نَا  نُ صْ وَ حِ صُ فِيهِ، هُ الَ ِخْ اءِ اإلْ عَ قَ الدُّ دَ إِنَّ أصْ فَ
 ، بِّ بَ الرَّ ، نَأْنَسُ فِيهِ قُرْ ينُ كِ ا الرَّ نَ نُ كْ رُ ، وَ ينُ صِ الْحَ

نَ نُ صْ وَ حِ صُ فِيهِ، هُ الَ ِخْ اءِ اإلْ عَ قَ الدُّ دَ إِنَّ أصْ نَفَ نُ صْ وَ حِ صُ فِيهِ، هُ الَ ِخْ اءِ اإلْ عَ قَ الدُّ دَ إِنَّ أصْ فَ

ارِ  حَ سْ ا فِياألْ يَّمَ سِ الَ اتِهِ، وَ نَاجَ ةَ مُ وَ الَ قُ حَ وَّ نَتَذَ وَ
نَا  بِيُّ نَا نَ ا لَ يَّنَهَ تِي بَ ابَةِ الَّ جَ ِ اتِ اإلْ اعَ ا مِنْ سَ هَ يْرِ غَ وَ
ةِ  لِمَ بِكَ ةَ  لِمَ الْكَ هِ  ذِ هَ يَ  نُنْهِ أنْ  لَ  مَ أجْ ا  مَ وَ  ، تَارُ خْ الْْمُ
ولُ  يْثُ يَقُ ، حَ ينَ مِ احِ مِ الرَّ حَ أرْ ينَ وَ مِ اكِ مِ الْحَ كَ أحْ
دِ  الِ أحَ ؤَ نْ سُ ابَةً عَ ، إِجَ يمِ رِ تَابهِ الْكَ الَى فِي كِ تَعَ
 ، يَهُ نَاجِ نُ ا فَ نَ بُّ يبٌ رَ رِ نَا: (أقَ بُّ رَ ولِ ☺ سُ رامِ لِلرَّ ابَةِ الْكِ حَ ☺الصَّ

يَة: هِ اآلْ ذِ الَى هَ  تَعَ
يبٌ  رِ يبٌ : (أقَ رِ : (أقَ ولِ  سُ رامِ لِلرَّ ابَةِ الْكِ حَ الصَّ

لَ اهللاُ أنْزَ ) فَ يَهُ نُنَادِ يدٌ فَ أمْ بَعِ
  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½ ¼  »[

  Ë  ÊÉ  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã
ZÎ Í  Ì .. [سورة البقرة، تفسير ابن كثير].

يش شِ ِد عَ الْ ني بِنْ خَ سَ يخ / حُ الْشَّ
ريَّة جْ انَ ١٤٢٨هِ مضَ رر يف ليلة ٢٧ مِنْ رَ حُ
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يش9 شِ الد عَ ين بن خَ سَ / حُ يخِ رِيفٌ بِالشَّ تَعْ
صَ  صَّ نْ تَخَ مَّ اةِ إلَى اهللاِ، مِ عَ الدُّ امِ وَ رَ ا الْكِ نَ ايِخِ شَ دُ مَ وَ أحَ هُ
رِ  شْ اءاتِ الْعَ رَ قِ يْنِ فِي الْ تَ ازَ لَى إجَ لَ عَ صَ حَ اءاتِ وَ رَ قِ مِ الْ لْ فِي عِ

اةِ إلَى  عَ الدُّ امِ وَ رَ ا الْكِ نَ ايِخِ شَ دُ مَ وَ أحَ اةِ إلَى هُ عَ الدُّ امِ وَ رَ ا الْكِ نَ ايِخِ شَ دُ مَ وَ أحَ هُ

ا:  نْهَ ةِ مِ اتِرَ تَوَ الْمُ
رِ  شْ اءاتِ الْعَ رَ قِ يْنِ فِي الْ تَ ازَ لَى إجَ لَ عَ صَ حَ اءاتِ وَ رَ قِ مِ الْ لْ رِ فِي عِ شْ اءاتِ الْعَ رَ قِ يْنِ فِي الْ تَ ازَ لَى إجَ لَ عَ صَ حَ اءاتِ وَ رَ قِ مِ الْ لْ فِي عِ

سِ رْ دَ سِالْمُ رْ دَ بْدَ اهللا) الْمُ يدَ الْعَ عِ يْخ (سَ هِ الشَّ تَاذِ أُسْ هِ وَ يْخِ  مِنْ شَ
ا:  نْهَ ةِ مِ اتِرَ تَوَ الْمُ

بْدَ يدَ الْعَ عِ يْخ (سَ هِ الشَّ تَاذِ أُسْ هِ وَ يْخِ بْدَ مِنْ شَ يدَ الْعَ عِ (سَ : ىلَ وْ األْ
آنِ  رْ قُ ةِ الْ يَخَ شْ ئِيسِ مَ  مِنْ رَ

سِ رْ دَ سِالْمُ رْ دَ بْدَ اهللا) الْمُ يدَ الْعَ عِ سِ(سَ رْ دَ الْمُ
آنِ  رْ قُ ةِ الْ يَخَ شْ ئِيسِ مَ انِية: مِنْ رَ ثَ الْ هُ اهللا. وَ مَ حِ  رَ رَ ةِ أمْ الْقُ عَ امِ بِجَ

يْ هِ الشَّ تَاذِ أُسْ هِ وَ يْخِ يْ مِنْ شَ هِ الشَّ تَاذِ أُسْ هِ وَ يْخِ  مِنْ شَ

اوي). رَ صَ عْ ى الْمَ يسَ د عِ مَ تُور (أحْ كْ رَ الدَّ يمِ فِي مِصْ رِ الْكَ
هُ  مَ حِ  رَ رَ ةِ أمْ الْقُ عَ امِ هُ بِجَ مَ حِ  رَ رَ ةِ أمْ الْقُ عَ امِ بِجَ

مِ  لْ الْعِ ةِ  بَ لَ ثِيرٍ مِنْ طَ كَ نْدَ  هُ اهللاُ عِ فِظَ نَا حَ يْخُ رِفَ شَ دْ عُ قَ هُ وَ فِظَ نَا حَ يْخُ رِفَ شَ دْ عُ قَ هُ َ فِظَ نَا حَ يْخُ رِفَ شَ دْ عُ قَ َ
نِ  سْ حُ ةِ وَ تِّالوَ ا بِإتْقانِ الْ هَ يْرِ غَ ةِ وَ كَ بَارَ بِالدِ الْمُ هِ الْ ذِ لِ هَ مِنْ أهْ
مِ  لْ الْعِ ةِ  بَ لَ ثِيرٍ مِنْ طَ كَ نْدَ  مِ عِ لْ الْعِ ةِ  بَ لَ ثِيرٍ مِنْ طَ كَ نْدَ  عِ هُ  فِظَ نَا حَ يْخُ رِفَ شَ دْ عُ قَ هُ َ فِظَ نَا حَ يْخُ رِفَ شَ دْ عُ قَ َ

 النَّبِيِّ  دَ لَى هُ عَ وَ
نِ  سْ حُ ةِ وَ تِّالوَ ا بِإتْقانِ الْ هَ يْرِ غَ ةِ وَ كَ بَارَ بِالدِ الْمُ هِ الْ ذِ لِ هَ نِ مِنْ أهْ سْ حُ ةِ وَ تِّالوَ ا بِإتْقانِ الْ هَ يْرِ غَ ةِ وَ كَ بَارَ بِالدِ الْمُ هِ الْ ذِ لِ هَ مِنْ أهْ

ةِ إلَى اهللاِ  وَ عْ ى الدَّ لَ صِ عَ رْ الْحِ ابَةِ وَ طَ الْخِ
نِ  سْ حُ ةِ وَ تِّالوَ ا بِإتْقانِ الْ هَ يْرِ غَ ةِ وَ كَ بَارَ بِالدِ الْمُ هِ الْ ذِ لِ هَ نِ مِنْ أهْ سْ حُ ةِ وَ تِّالوَ ا بِإتْقانِ الْ هَ يْرِ غَ ةِ وَ كَ بَارَ بِالدِ الْمُ هِ الْ ذِ لِ هَ مِنْ أهْ

ائِهِ  طَ عَ فِي  ̂را  تَمِ سْ مُ الُ  يَزَ الَ  وَ ونَ  ثِيرُ الْكَ يْهِ  لَ عَ ذَ  مَ تَلْ تَ  ،
 النَّبِيِّ  دَ لَى هُ عَ  النَّبِيِّ وَ دَ لَى هُ عَ وَ ةِ إلَى وَ عْ ى الدَّ لَ صِ عَ رْ الْحِ ابَةِ وَ طَ الْخِ

☺

تَابِ  لِيمِ كِ ى تَعْ لَ صٍ عَ رْ حِ يّةٍ وَ وِ رَ ةٍ وَ مَ كْ يِم بِحِ وِ قَ هِ الْ اجِ نْهَ مِ وَ
ولُ اهللاِ  سُ مْ رَ فِيهِ الَ  قَ الَّذينَ  ونَ مِنَ  يَكُ الً أنْ  يم، أمَ رِ الْكَ  
تَابِ  لِيمِ كِ ى تَعْ لَ صٍ عَ رْ حِ يّةٍ وَ وِ رَ ةٍ وَ مَ كْ يِم بِحِ وِ قَ هِ الْ اجِ نْهَ مِ تَابِ وَ لِيمِ كِ ى تَعْ لَ صٍ عَ رْ حِ يّةٍ وَ وِ رَ ةٍ وَ مَ كْ يِم بِحِ وِ قَ هِ الْ اجِ نْهَ مِ وَ

ولُ سُ مْ رَ فِيهِ الَ  قَ الَّذينَ  ونَ مِنَ  يَكُ الً أنْ  يم، أمَ رِ الْكَ اهللاِ 
.( هُ مَ لَّ عَ رآنَ وَ مَ الْقُ لَّ نْ تَعَ مْ مَ كُ ُ ريْ ☺: (خَ

رآنِ  ِالْقُ ب هِ  امِ تِمِ اهْ قِ  دْ صِ وَ يَةِ،  وِ عَ الدَّ الِهِ  مَ أعْ رِ  هَ أشْ مِنْ  وَ
نِ  ي عِ وسِ الْسُّ ايَةِ  وَ بِرِ آنِ  رْ قُ لِلْ ةً  لَ امِ كَ ةً  تْمَ هُ خَ يلَ جِ تَسْ  ، يمِ رِ الْكَ
رآنِ  ِالْقُ ب هِ  امِ تِمِ اهْ قِ  دْ صِ وَ يَةِ،  وِ عَ الدَّ الِهِ  مَ أعْ رِ  هَ أشْ مِنْ  رآنِ وَ ِالْقُ ب هِ  امِ تِمِ اهْ قِ  دْ صِ وَ يَةِ،  وِ عَ الدَّ الِهِ  مَ أعْ رِ  هَ أشْ مِنْ  وَ

لَى   عَ
نِ  ي عِ وسِ الْسُّ ايَةِ  وَ بِرِ آنِ  رْ قُ لِلْ ةً  لَ امِ كَ ةً  تْمَ هُ خَ يلَ جِ تَسْ  ، يمِ رِ نِ الْكَ ي عِ وسِ الْسُّ ايَةِ  وَ بِرِ آنِ  رْ قُ لِلْ ةً  لَ امِ كَ ةً  تْمَ هُ خَ يلَ جِ تَسْ  ، يمِ رِ الْكَ

اءِ) رَّ نَامِجِ (الْقُ لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ اإلْ
نِ  ي عِ وسِ الْسُّ ايَةِ  وَ بِرِ آنِ  رْ قُ لِلْ ةً  لَ امِ كَ ةً  تْمَ هُ خَ يلَ جِ تَسْ  ، يمِ رِ نِ الْكَ ي عِ وسِ الْسُّ ايَةِ  وَ بِرِ آنِ  رْ قُ لِلْ ةً  لَ امِ كَ ةً  تْمَ هُ خَ يلَ جِ تَسْ  ، يمِ رِ الْكَ

نَامِجِ  لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ اإلْ
عَ فِينَا  فَّ شَ يهِ وَ نِعِ نَ صَ سْ هُ حُ  لَ

نَامِجِ  لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ نَامِجِ اإلْ لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ اإلْ
رَ اهللاُ كَ  شَ

نَامِجِ  لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ نَامِجِ اإلْ لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ اإلْ
ائِيةِ) رِ الْفضَ جْ ناةِ (الْفَ قَ

نَامِجِ  لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ نَامِجِ اإلْ لِ بَرْ الَ رِي مِنْ خِ بَصْ و الْ رُ مْ ام أبِي عَ مَ اإلْ

نْ أتَى  الَ بَنُونَ إالَّ مَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ ، يَوْ ينِ مَ الدِّ آنهُ يَوْ رْ فِيهِ قُ وَ
عَ فِينَا  فَّ شَ يهِ وَ نِعِ نَ صَ سْ هُ حُ عَ فِينَ لَ فَّ شَ يهِ وَ نِعِ نَ صَ سْ هُ حُ ائِيةِ) لَ رِ الْفضَ جْ ائِيةِ)(الْفَ رِ الْفضَ جْ (الْفَ

..  (أسامة شبندر). لِيمٍ لْبٍ سَ بِقَ
نْ أتَ الَ بَنُونَ إالَّ مَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ ، يَوْ ينِ مَ الدِّ آنهُ يَوْ رْ فِيهِ قُ نْ أتَوَ الَ بَنُونَ إالَّ مَ الٌ وَ عُ مَ نْفَ مَ الَ يَ ، يَوْ ينِ مَ الدِّ آنهُ يَوْ رْ فِيهِ قُ وَ

اهللاَ 



١٣٩

ات دَ ـرَ فْ ي المُ انـِ عَ مَ
معنَاهاالكلمةصمعنَاهاالكلمةص
ات٢١ُحتفظنَاتَكألنَا٥ رَّ خملوقات الَ ترالذَّ
نَت٧ِ ات٢١ُخضعتعَ رَّ الكواكباملَََجَ
٢٢مثيلالنَّظِري٨ الرتابالثَّرَ
ى٢٣يظلميُضام٨ُ أصيبأغشَ
يم٩ مِ يُضلنييُرديني٢٣بايلرَ
ايص٩ِ ـر٢٤َّمقدمة الرأسنَوَ ـَ أكثر عطاءًأب

خر١٠ُ ك٢٤ِالمدخرالذُّ رَ يصيبدَ
يت١٠ قوَ ة٢٥شقائيشِ امَ قَ مكان اإلقامةالمُ
يع١٢َ جل٢٦ُخالقبَدِ اخلوفالوَ
اجتهدابتهل٢٦ُالتفسريالتَّأويل١٦
يَّة١٦ وِ ير٢٦معتدلةسَ املَََضطر إليكالرضَّ
يلة١٦ ا٢٦الفقرالعَ jمستقراًمستقراًقار
يل١٧َ قِ ا٢٦متجاوزمُ jكثرياًكثرياًدار
حد١٨ ا٢٦اإلنكارالجُ jطيباًطيباًبار
ر١٩َ وَّ هلكابتُغِي٢٧َيسخرمهاكَ
ابَة٢٠َ لِج٢٩ُرجوعإنَ يدخليَ
لْتَني٣٠خضوعإخبات٢٠َ وَّ اعطيتنيخَ
اجها٢١ منحتنيأولَيتَني٣٠طرقهافِجَ
ا٢١ لواهتِ ستَني٣٠صحرائهافَ الرمس القربأرمَ
ا٢١ نَاهتِ أردأأرذَل٣١ِمواقعهاوكَ



١٤٠

معنَاهاالكلمةصمعنَاهاالكلمةص
ك٤٥َأوسعتأسبَغت٣٢َ نَفِ سرتكبِكَ
دا٤٦العقوبةالنِّقَــم٣٢ ـرمَ مستمراًسَ
ان٣٢ أدفعأَدرأ٤٦القلبالجنـَ
ثـان٣٢ دَ ى٤٨الليل والنهارالحَ جَ أكثر رجاءأرْ
قبَـه٣٢ُ عْ لَلت٤٩َيأيت بعدهيَ تعاليتجَ
ل٣٣ مِ جْ ض٥١ُصاحب اجلميلمُ حَ خالصمَ
يا٣٤ً ى٥٢معتدياًباغِ لْفَ مكاناًزُ
ولي٣٦ ة٥٥ِتدبرييحَ اعَ التذللالرضَّ
ة٣٦ً بعَ ـتَات٦٠ِذنباًتَ تفـرقشَ
هـر٦٠موضع القدموطْأيت٣٧ الزمـانالدَّ
ر٣٧ طيببَـرد٦٢َتخيبنيتَخفِ
جال٣٨َ صاحب اخلريبَــر٦٢ُّواسـعسِ
تِّري٤٠ُ أ٦٢كثري السرتسِ رَ خلقذَ
ه٤١ ـدَ غَ أ٦٢أطيبـهأرْ دَوبَـرَ جَ رَ وأوْ صوَّ
الـق٤٣َ ه٦٣خالــقفَ تـِ مَّ ظُلمتهغُ
نَة٤٤ راعِ ال يصيبها يشءال يصيبها يشءال تُـرام٦٤حكام مرص القدامىالفَ
ـبُحات٤٤ ارق٦٥ِأنـوارسُ حوادثطَوَ

ات دَ ـرَ فْ ي المُ انـِ عَ مَ
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ادِقات٤٤ِ َ ةالطَول٦٨ِأسواررسُ عَ الغنى والسِ
معنَاهاالكلمةصمعنَاهاالكلمةص
ار٦٩ِ ـوَ يْض٩٨ِيغطييُ اخلريالْفَ
بَغَى٧٢َ دَّ نَابِه٩٨ِتَعَ مكانهجَ
با٧٢ً اه٩٩ُكثري العبادةراهِ ثْوَ قربهمَ
خبتا٧٢ً تَبَى٩٩خاضعاًمُ اجْ اصطفىوَ
اهـا٧٢ً و١٠١ِّكثري الترضعأوَّ مُ العلوالسُّ
نيبا٧٢ً ام١٠١ٌراجعا إىل اهللامُ رَ غايةمَ
وبَتي٧٢ نَا١٠٢إثميحَ بَ دَ رغبنانَ
ة٧٢َ يمَ خِ أكثروأدِر١٠٢َّحقد وغلسَ
م٧٦ دأبـرِ ر وأوجَ إثماًحوبا١٠٦ًصوَّ
هم١٠٦مدخراًذُخرا٧٧ً ؤُ نُوُ يثقل عليهميَ
ور٧٧ فُ ينِ هبمعضدي١١٤اخلالعةالسُّ قوْ
دِي١١٤اهزم وأذلاكْبت٧٨ ضعفيأوَ
دا٧٩ القبورالرضائح١٢٠متفرقنيبَـدَ
ة١٢٠األماكناألقطار٨٤ َ العابسةالبارسِ
آل٩٥ِ ة١٢٠النصريالْمَََ هالكةفاقِرَ
واء٩٥ الشهوداألشهاد١٢٩الحسنالرُّ

ات دَ ـرَ فْ ي المُ انـِ عَ مَ
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ا  ذَ مِنْ هَ ) وَ رُ النَّاسِ كُ نْ الَ يَشْ رُ اهللاَ مَ كُ الَ ☺: (الَ يَشْ ☺قَ

مَ فِي  اهَ نْ سَ لِّ مَ يل، لِكُ زِ رِ الْجَ كْ مُ بِالشُّ دَّ إنِّي أتقَ ، فَ قِ لَ نْطَ الْمُ
( رُ النَّاسِ كُ نْ الَ يَشْ رُ اهللاَ مَ كُ )(الَ يَشْ رُ النَّاسِ كُ نْ الَ يَشْ رُ اهللاَ مَ كُ (الَ يَشْ

هُ  يمَ دِ ، لِتَقْ اءً نَّ ا بَ دً اً، أوْ نَقْ يّ نَوِ عْ اً، أوْ مَ يّ ادِّ لِ مَ مَ ذا الْعَ ازِ هَ إبْرَ
مَ فِي  اهَ نْ سَ لِّ مَ يل، لِكُ زِ رِ الْجَ كْ مُ بِالشُّ دَّ إنِّي أتقَ ، فَ قِ لَ نْطَ مَ فِالْمُ اهَ نْ سَ لِّ مَ يل، لِكُ زِ رِ الْجَ كْ مُ بِالشُّ دَّ إنِّي أتقَ ، فَ قِ لَ نْطَ الْمُ

: رِ كْ صُّ بِالشُّ أخُ ، وَ بِ ناسِ لِ الْمُ كْ ا الشَّ ذَ بِهَ
هُ  يمَ دِ ، لِتَقْ اءً نَّ ا بَ دً اً، أوْ نَقْ يّ نَوِ عْ اً، أوْ مَ يّ ادِّ لِ مَ مَ ذا الْعَ ازِ هَ هُ إبْرَ يمَ دِ ، لِتَقْ اءً نَّ ا بَ دً اً، أوْ نَقْ يّ نَوِ عْ اً، أوْ مَ يّ ادِّ لِ مَ مَ ذا الْعَ ازِ هَ إبْرَ

 . اتً وَ أمْ ياءً وَ مْ اهللاُ أحْ هُ مَ حِ لِ رَ هْ األْ يْنِ وَ الِدَ مْ . الْوَ هُ مَ حِ لِ رَ هْ األْ يْنِ وَ الِدَ ١. الْوَ
يش.  شِ الد عَ سين بن خَ لُ حُ اضِ ا الْفَ نَ يْخَ لُ. شَ اضِ ا الْفَ نَ يْخَ شَ ٢

ق اآللِي).  ارِي (الْمنَسِّ نصَ ابد األْ الِد بن عَ تاذ خَ سْ ٣. األْ
بندر.  سن شَ امة حَ د بن أسَ حمَّ الي مُ بْن الْغَ ٤. اإلْ

احبها (محمد أحمد). يَّات بِجده لِصَ رِ بَصَ يون لِلْ رَ العُ مَ رَ العُ. سَ مَ سَ ٥
 : الَ نْ قَ قَ مَ دَ صَ ان فِي اهللاِ، وَ وَ األخْ اء وَ زَّ اءُ األعِ قَ دِ ٦. األصْ
ان طَالل بن  وَ رِ األخْ كْ صَّ بِالذِّ أخُ  وَ

ان فِي  وَ األخْ اء وَ زَّ اءُ األعِ قَ دِ . األصْ
( كَ هُ أمُّ لِدْ بَّ أخٍ لَكَ لَمْ تَ (رُ

بن  د  حمَّ مُ وَ اري  األنصَ د  حمَّ مُ بن  بدالرزاق  عَ وَ طيل  أبوالهِ امِد  حَ
مَ  اهَ نْ سَ لِّ مَ كُ يَاة، وَ د حَ حمَّ أيُوب بن مُ واني، وَ رَ ميد شَ بدالحَ عَ
بن  د  حمَّ مُ وَ اري  األنصَ د  حمَّ مُ بن  بدالرزاق  عَ وَ طيل  أبوالهِ امِد  حمَّحَ مُ وَ اري  األنصَ د  حمَّ مُ بن  بدالرزاق  عَ وَ طيل  أبوالهِ امِد  حَ

هِ اهللاِ تَعالى.  جْ هُ لوَ زيعِ تَوْ تابِ وَ ذَ ا الكِ رِ هَ هِ في نَشْ جْ هُ لوَ زيعِ تَوْ تابِ وَ ذَ ا الكِ رِ هَ نَشْ
لمطبعة . شكر خاص لمطبعة سفري بالرياض ومجيع منسوبيها. ٧
عين) مَ لِمينَ أجْ سِ للمُ مْ وَ يْهِ الدَ لِوَ مْ وَ رَ اهللاُ لَهُ فَ ( غَ
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نَاكَ  يْ صَ عَ بْتَنا، وَ رَّ قَ ناكَ فَ عْ مّ أطَ هُ انَكَ اللَّ بْحَ * سُ
نَا. تَ بِلْ قَ لِكَ لَ دَ ذَ يْكَ بَعْ نَا إلَ دْ عُ لَوْ تَنا، وَ لْ هَ أمْ فَ

**
دٍ  مَّ حَ بِيِّكَ مُ ةِ نَ مَّ تَنا مِنْ أُ لْ عَ ما جَ همَّ كَ * اللَّ
تَهُ  اعَ فَ نا شَ مْ رِ الَ تَحْ ، فَ ألَكَ ونَ أنْ نَسْ 4دُ

. ألُكَ نُ نَسْ نَحْ ةِ وَ يامَ مَ القِ هُ يَوْ تَ بَ حْ صُ وَ
تَهُ  اعَ فَ نا شَ مْ رِ الَ تَحْ ، فَ ألَكَ ونَ أنْ نَسْ تَهُ دُ اعَ فَ نا شَ مْ رِ الَ تَحْ ، فَ ألَكَ ونَ أنْ نَسْ دُ

**
، ضِ قَ األرْ نَا فوْ رْ تُ مَّ اسْ هُ * اللَّ
. ضِ رْ مَ العَ يَوْ ، وَ ضِ تَ األرْ تَحْ وَ

**
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