
بسم اهللا الرحمان الرحيمبسم اهللا الرحمان الرحيم

و هللا األسماء الُحسنى  و هللا األسماء الُحسنى  ””
 “ “بها بها  فادعوه  فادعوه 
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يا اهللا، يا َمْن ال إلَه إال ُهو،      يا اهللا، يا َمْن ال إلَه إال ُهو،      
،،يا َمْن َلُه األْسَماُء اْلُحْسَنى    يا َمْن َلُه األْسَماُء اْلُحْسَنى    

َحُد، ياِ وْتُر،    َحُد، ياِ وْتُر،    أَ أَ يا واحُد، يا    يا واحُد، يا    
،، َمْن َلْم َيّتِخذ صاِحبة وال ولداً         َمْن َلْم َيّتِخذ صاِحبة وال ولداً        يايا

  يا أوُل، يا َمْن ليَس َقْبَلُه َشْيء،        يا أوُل، يا َمْن ليَس َقْبَلُه َشْيء،        
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يا آخُر، يا َمْن َلْيَس َبْعَدُه َشْيء،        يا آخُر، يا َمْن َلْيَس َبْعَدُه َشْيء،        
يا َمْن َلْيَس َآمْثله َشْيٌء،     يا َمْن َلْيَس َآمْثله َشْيٌء،     

  يا باقي، يا وارُث،    يا باقي، يا وارُث،    
يا خيَر الوارثين،   يا خيَر الوارثين،   

يا َربُّ، يا ربَّ العاَلمين،          يا َربُّ، يا ربَّ العاَلمين،          
  يا ربَّ المشرِق والمغرِب،       يا ربَّ المشرِق والمغرِب،       
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يا ربَّ المْشرَقْين والمْغرَبْين،      يا ربَّ المْشرَقْين والمْغرَبْين،      
يا ربَّ السماواِت واألرِض وما          يا ربَّ السماواِت واألرِض وما          

والمغارب،    والمغارب،    َبْيَنُهَما وَربَّ المَشِارق        َبْيَنُهَما وَربَّ المَشِارق        
يا ربَّ المالئكِة والروِح،         يا ربَّ المالئكِة والروِح،         

يا ربَّ الَفَلق،     يا ربَّ الَفَلق،     
  يا َسيُِّد، يا ربَّ الناس،       يا َسيُِّد، يا ربَّ الناس،       
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يا إلهي، يا ربَّ آلِّ شيء،     يا إلهي، يا ربَّ آلِّ شيء،     
ال َربَّ لَنا ِسَواَك َفَنْدُعوُه،        ال َربَّ لَنا ِسَواَك َفَنْدُعوُه،        
ال َربَّ لَنا ِسَواَك َفَنْرُجوُه،       ال َربَّ لَنا ِسَواَك َفَنْرُجوُه،       
يا َمِلُك، يا َمِليُك، يا َماِلُك،   يا َمِلُك، يا َمِليُك، يا َماِلُك،   

  يا َماِلَك الُمْلك، يا َمِلَك الُمُلوك،    يا َماِلَك الُمْلك، يا َمِلَك الُمُلوك،    
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يا َمْن ال ُيْشـِرُك في ُحْكِمِه َأَحدًا،  يا َمْن ال ُيْشـِرُك في ُحْكِمِه َأَحدًا،  
يا َمْن ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُآلِّ َشْيء،    يا َمْن ِبَيِدِه َمَلُكوُت ُآلِّ َشْيء،    

يا َمْن له ُمْلُك السماواِت واألْرض،يا َمْن له ُمْلُك السماواِت واألْرض،
يا َمْن َوِسَع ُآْرِسيُّه السماواِت واألرَض، يا َمْن َوِسَع ُآْرِسيُّه السماواِت واألرَض، 

يا ذا الَعْرِش المجيِد، يا َربَّ الَعْرِش الَعظيِم،يا ذا الَعْرِش المجيِد، يا َربَّ الَعْرِش الَعظيِم،
يا َربَّ الَعْرِش الكَِريم، يا َربَّ الَعْرِش الكَِريم، 
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يا َمْن على الَعْرِش اْسَتَوى،    يا َمْن على الَعْرِش اْسَتَوى،    
يا َجبَّاُر، يا ُمَتكبر،   يا َجبَّاُر، يا ُمَتكبر،   

يا َمْن لُه الِكبِْرَياُء في السماواِت     يا َمْن لُه الِكبِْرَياُء في السماواِت     
واَألْرض،   واَألْرض،   

يا ذا الجالل و اإلآرام،      يا ذا الجالل و اإلآرام،      
يا عظيُم، يا ُمْنـِزَل التَّْوَراِة واإلنجيل      يا عظيُم، يا ُمْنـِزَل التَّْوَراِة واإلنجيل      

    والقرآِن العظيم، يا َآِبيُر،     والقرآِن العظيم، يا َآِبيُر،     
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يا َعِليُّ، َيا أْعلى، يا ُمتعالي،   يا َعِليُّ، َيا أْعلى، يا ُمتعالي،   
يا َمْن ليَس َفْوَقُه َشْيء،     يا َمْن ليَس َفْوَقُه َشْيء،     يا ظاهُر،   يا ظاهُر،   

    يا باطُن، يا َمْن َلْيَس ُدوَنه َشْيء،    يا باطُن، يا َمْن َلْيَس ُدوَنه َشْيء،    
يا َمجيُد، يا َمْن ُيَسبُِّح له ما في   يا َمجيُد، يا َمْن ُيَسبُِّح له ما في   

السماوات واألرض،    السماوات واألرض،    
، يا َمْن َسخََّر الجبال َمَع    ، يا َمْن َسخََّر الجبال َمَع    ُسبُّوحُسبُّوحيا يا 

 واإلْشَراق،      واإلْشَراق،     بالَعِشيِّ بالَعِشيِّ َداوَد ُيَسبِّْحَن  َداوَد ُيَسبِّْحَن  
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يا ُقدوُس، ياَ طيِّب،    يا ُقدوُس، ياَ طيِّب،    
، يا َمِتين،  ، يا َمِتين،  يُّيُّوِِويا َقيا َق

يا ُمقَتِدر،  يا ُمقَتِدر،      يا قديُر، يا قاِدُر،  يا قديُر، يا قاِدُر،  
يا َمْن ُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِدير،      يا َمْن ُهَو َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِدير،      

يا َمْن ال ُيْعِجُزُه َشْيٌء في السََّماَواِت      يا َمْن ال ُيْعِجُزُه َشْيٌء في السََّماَواِت      
  والِ في األْرض،   والِ في األْرض،   
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يا َعزيُز، يا َمْن ُيِعزُّ َمْن َيَشاُء وُيِذلُّ     يا َعزيُز، يا َمْن ُيِعزُّ َمْن َيَشاُء وُيِذلُّ     
يا َمْن َلُه الِعزَُّة َجِميعًا، يا   يا َمْن َلُه الِعزَُّة َجِميعًا، يا     َمْن َيَشاُء، َمْن َيَشاُء، 

َقهَّاُر، يا َقاِهُر، أنت القاهُر َفْوَق           َقهَّاُر، يا َقاِهُر، أنت القاهُر َفْوَق           
ِعَباِدك، يا ُمَقدُِّم، يا ُمَؤخُِّر،    ِعَباِدك، يا ُمَقدُِّم، يا ُمَؤخُِّر،    

يا َمْن ُيْبِدُئ َوُيِعيد،  يا َمْن ُيْبِدُئ َوُيِعيد،  
يا غالُب، يا َمْن له ُجُنوُد السماوات      يا غالُب، يا َمْن له ُجُنوُد السماوات      

واألرض، يا َمْن ال ُيْهَزُم ُجْنُده،     واألرض، يا َمْن ال ُيْهَزُم ُجْنُده،     



1111

يا َحيُّ، يا قيوُم، يا ُمْحيي، يا ُمِميُت،      يا َحيُّ، يا قيوُم، يا ُمْحيي، يا ُمِميُت،      
يا َمْن ُيْحِي الِعظاَم وِهَي َرِميم،    يا َمْن ُيْحِي الِعظاَم وِهَي َرِميم،    

يا َمْن ُيخِرُج الَحيَّ ِمَن الَمّيِت وُيخِْرُج   يا َمْن ُيخِرُج الَحيَّ ِمَن الَمّيِت وُيخِْرُج   
الَمّيَت ِمَن الَحي، يا فاِلَق الَحبِّ     الَمّيَت ِمَن الَحي، يا فاِلَق الَحبِّ     

والنََّوى، يا فالَق اإلْصَباح،    والنََّوى، يا فالَق اإلْصَباح،    
يا َخاِلُق، يا َخالَّق،    يا َخاِلُق، يا َخالَّق،    

يا َمْن َخَلَق األْرَض والسماواِت الُعَلى،      يا َمْن َخَلَق األْرَض والسماواِت الُعَلى،      
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واألرَض ولْم َيْعَي    واألرَض ولْم َيْعَي      يا َمْن َخَلَق السماواتِ    يا َمْن َخَلَق السماواتِ    
واألرَض  واألرَض    ِبَخْلِقِهن، يا َمْن َخَلَق السماواتِ     ِبَخْلِقِهن، يا َمْن َخَلَق السماواتِ     

بالحق، يا َمْن َخَلَق آلَّ َشْيٍءِ بَقَدر،      بالحق، يا َمْن َخَلَق آلَّ َشْيٍءِ بَقَدر،      
يا بارُئ يا ُمَصوِّر،  يا بارُئ يا ُمَصوِّر،  
واألرض،  واألرض،    يا بديَع السماوات   يا بديَع السماوات   

يا فاِطَر السماوات واألرض،     يا فاِطَر السماوات واألرض،     
يا َمْن َلُه َمَقاِليُد السََّماَواِت واألرض،     يا َمْن َلُه َمَقاِليُد السََّماَواِت واألرض،     
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  يا َمْن أْحصى آل شيء عددًا،      يا َمْن أْحصى آل شيء عددًا،      يا َباِعث،  يا َباِعث،  
يا َولي، يا وليَّ المؤمنين، يا   يا َولي، يا وليَّ المؤمنين، يا     يا َجاِمع،يا َجاِمع،

وليَّ الـُمتَِّقين، يا َوالي، يا َمْولى،   وليَّ الـُمتَِّقين، يا َوالي، يا َمْولى،   
يا ِنْعَم الَمْولى وِنْعَم النَّـِصير،       يا ِنْعَم الَمْولى وِنْعَم النَّـِصير،           يا َنصيُر،يا َنصيُر،

يا خيَر الناصرين،  يا خيَر الناصرين،  
يا َمْن ُيؤيُِّدِ بَنصِْرِه َمْن َيَشاُء، يا َحِفيـُظ،    يا َمْن ُيؤيُِّدِ بَنصِْرِه َمْن َيَشاُء، يا َحِفيـُظ،    
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يا َحاِفظ، يا َمْن َجَعَل السََّماَء َسْقًفا   يا َحاِفظ، يا َمْن َجَعَل السََّماَء َسْقًفا   
َمْحُفوظًا، يا َمْن ال َتأْخُذُه ِسَنٌة وال َنْوٌم، يا    َمْحُفوظًا، يا َمْن ال َتأْخُذُه ِسَنٌة وال َنْوٌم، يا    
آافي، يا َماِنُع، يا واقي، يا َمْن ال َيُضرُّ معآافي، يا َماِنُع، يا واقي، يا َمْن ال َيُضرُّ مع
اْسِمِه شيٌء في األرض و ال في السماء،        اْسِمِه شيٌء في األرض و ال في السماء،        

  ، ، ِسّتيـرُ  ِسّتيـرُ  يا َحِييُّ، يا يا َحِييُّ، يا     يا خيَر الُمْنـِزِلين، يا خيَر الُمْنـِزِلين، 
يا ُمـْؤِمُن، يا َسالم،    يا ُمـْؤِمُن، يا َسالم،    يا ُمَهْيمن، يا ُمَهْيمن، 
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يا حكيُم، يا َمْن ُيؤِت الحكمَة َمْن َيَشاُء،     يا حكيُم، يا َمْن ُيؤِت الحكمَة َمْن َيَشاُء،     
يا رحماَن الدنيا  يا رحماَن الدنيا    يا رحماُن، يا رحيُم،  يا رحماُن، يا رحيُم،  

، يا أْرحَم الراحمين،      ، يا أْرحَم الراحمين،      َوَرِحيَمُهَما َوَرِحيَمُهَما واآلخرِة   واآلخرِة   
يا خيَر الراحمين،   يا خيَر الراحمين،   

يا َمْن يْخَتصُِّ بَرْحَمِته َمْن َيَشاُء، يا َمْن يْخَتصُِّ بَرْحَمِته َمْن َيَشاُء، 
يا َمْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء في رْحَمِته، يا َمْن    يا َمْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء في رْحَمِته، يا َمْن    

َآَتَب َعلى َنفِسِه الرحمة،    َآَتَب َعلى َنفِسِه الرحمة،    
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يا َمْن َوِسَع ُآلَّ َشْيء َرحمًة وِعْلًما،    يا َمْن َوِسَع ُآلَّ َشْيء َرحمًة وِعْلًما،    
 وإدِْريَس وَذا الِكفِل       وإدِْريَس وَذا الِكفِل      لََليا َمْن َأْدَخَلِ إْسَماِعي  يا َمْن َأْدَخَلِ إْسَماِعي  

،،َرُؤوف َرُؤوف في َرْحَمِتِه، يا َشِافي، يا عافي، يا    في َرْحَمِتِه، يا َشِافي، يا عافي، يا    
يا َبرُّ، يا َوُدود، يا َجِميُل، يا َمْن     يا َبرُّ، يا َوُدود، يا َجِميُل، يا َمْن       يا لطيُف،يا لطيُف،

َزيََّن السََّماَء الدُّْنَيا بزينة الَكَواِآِب،        َزيََّن السََّماَء الدُّْنَيا بزينة الَكَواِآِب،        
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يا نوَر السماوات و األرض، يا ُمَقلَِّب الُقُلوب،يا نوَر السماوات و األرض، يا ُمَقلَِّب الُقُلوب،
يا َهادي، يا راِشُد، يا َرِشيد،  يا َهادي، يا راِشُد، يا َرِشيد،  

يا َمْن آَتى إبراهيَم ُرْشَدُه،   يا َمْن آَتى إبراهيَم ُرْشَدُه،   
 هو على آل شيء رقيب،  هو على آل شيء رقيب، نْْنمََميا رقيُب، يا يا رقيُب، يا 

يا شهيُد، يا َمْن ُهَو على آل شيء شهيد، يا شهيُد، يا َمْن ُهَو على آل شيء شهيد، 
يا خبيُر، يا َعِليُم، يا َمْن ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم،  يا خبيُر، يا َعِليُم، يا َمْن ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم،  

يا عاِلَم الَغْيِب والشهادة، يا عاِلَم الَغْيِب والشهادة، 
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يا َمْن ِعْنَدُه َمَفاِتُح  الَغْيِب، يا َعالََّم الُغيوب،     يا َمْن ِعْنَدُه َمَفاِتُح  الَغْيِب، يا َعالََّم الُغيوب،     
يا عاِلَم غيِب السماوات واألرض، يا عاِلَم غيِب السماوات واألرض، 

يا َمْن َيْعَلُم َما ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر،يا َمْن َيْعَلُم َما ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر،
يا َمْن َيْعَلُم السَِّر َوَأْخَفى،  يا َمْن َيْعَلُم السَِّر َوَأْخَفى،  

يا َمْن ال َيْعُزُب َعْنُه ِمثَقاُل َذرَّة في السََّماَوات    يا َمْن ال َيْعُزُب َعْنُه ِمثَقاُل َذرَّة في السََّماَوات    
وال في األرض، وال في األرض، 

يا َمْن ال َيِضلُّ وال َينَسى، يا َمْن َوِسَع ُآلَّ َشْيِءيا َمْن ال َيِضلُّ وال َينَسى، يا َمْن َوِسَع ُآلَّ َشْيِء
ِعْلمًا،ِعْلمًا،
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يا ُمِحيـُط، يا َمْن ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيط، يا ُمِحيـُط، يا َمْن ُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء ُمِحيط، 
يا سميُع، يا سميَع الدعاء، يا َمْن ُيْسِمُع َمْن  يا سميُع، يا سميَع الدعاء، يا َمْن ُيْسِمُع َمْن  

يا بصيُر، يا َمْن ال ُتدِْرُآُه األْبَصاُر وُهَو   يا بصيُر، يا َمْن ال ُتدِْرُآُه األْبَصاُر وُهَو   َيَشاُء،َيَشاُء،
ُيدِْرُك األبصاَر، يا َحِسيُب، يا َسريَع الحساب،  ُيدِْرُك األبصاَر، يا َحِسيُب، يا َسريَع الحساب،  

يا أْسرَع الحاسبين، يا َمْن َجَعَل الليَل َسَكنًا يا أْسرَع الحاسبين، يا َمْن َجَعَل الليَل َسَكنًا 
  والشمَس والَقَمَر ُحْسبانًا،والشمَس والَقَمَر ُحْسبانًا،
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يا َغفَّاُر، يا َغُفوُر، يا خيَر الغاِفرين،     يا َغفَّاُر، يا َغُفوُر، يا خيَر الغاِفرين،     
يا َواِسَع المغفرة، يا غافَر الذَّْنِب وقابَل         يا َواِسَع المغفرة، يا غافَر الذَّْنِب وقابَل         

يا َتوَّاُب، يا َعـُفّو، يا أْهَل التقوىيا َتوَّاُب، يا َعـُفّو، يا أْهَل التقوى  التَّْوب،  التَّْوب،  
و أْهَل المغفرة، يا َمْن َيغِفُر الذُُّنوَب        و أْهَل المغفرة، يا َمْن َيغِفُر الذُُّنوَب        

يا َصادُق، يا َحق،   يا َصادُق، يا َحق،     جميعًا، يا َحِليُم، جميعًا، يا َحِليُم، 
يا َمْن ال َيْسَتْحيي ِمَن الحق،  يا َمْن ال َيْسَتْحيي ِمَن الحق،  

يا َمْن َيقِضي بالحق،   يا َمْن َيقِضي بالحق،   
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يا َمْن َيْقِذُفِ بالحقِّ على الَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإذا ُهَويا َمْن َيْقِذُفِ بالحقِّ على الَباِطِل َفَيْدَمُغُه َفإذا ُهَو
يا ُمِبين،يا ُمِبين،  َزاِهق، يا َمْن َبرََّأ موسى مما قالوا، َزاِهق، يا َمْن َبرََّأ موسى مما قالوا، 

يا وآيُل، يا ِنْعَم الَوِآيل، يا َمْن ُهَو َعَلى ُآلِّ يا وآيُل، يا ِنْعَم الَوِآيل، يا َمْن ُهَو َعَلى ُآلِّ 
َشْيٍء وآيل، يا َحَكُم، يا َأْحَكَم الحاِآِمين،  َشْيٍء وآيل، يا َحَكُم، يا َأْحَكَم الحاِآِمين،  

يا َمْن َيْقِضي وال ُيقَضى َعلْيه،   يا َمْن َيْقِضي وال ُيقَضى َعلْيه،   
يا َمْن ال ُيْسأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسألوَن،  يا َمْن ال ُيْسأُل َعمَّا َيْفَعُل َوُهْم ُيْسألوَن،  
يا خيَر الحاِآمين، يا خْيَر الفاصلين،يا خيَر الحاِآمين، يا خْيَر الفاصلين،
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  يا َعـْدُل،يا َعـْدُل،  يا َديَّان،يا َديَّان،  ، يا خيَر الفاتحين، ، يا خيَر الفاتحين، َفتَّاُحَفتَّاُحيا يا 
، يا َرزَّاق،، يا َرزَّاق،يا ماجُديا ماجُد  يا غني، يا واِجُد،  يا غني، يا واِجُد،    يا ُمْقِسط،  يا ُمْقِسط،  

يا َرِازق، يا خيَر الرَِّازِقين، يا َمْن َيْرُزُق َمْن يا َرِازق، يا خيَر الرَِّازِقين، يا َمْن َيْرُزُق َمْن 
يشاُء بغير ِحساب، يا َمْن يداُه مبسوطتان،   يشاُء بغير ِحساب، يا َمْن يداُه مبسوطتان،   
يا َمْن َيْبُسط الرزَق لمن يشاء ِمْن ِعَباِدِه،  يا َمْن َيْبُسط الرزَق لمن يشاء ِمْن ِعَباِدِه،  
يا َمْن ُيْنفُق آيَف يشاء، يا َمنَّاُن، يا آريم،  يا َمْن ُيْنفُق آيَف يشاء، يا َمنَّاُن، يا آريم،  

يا أْآَرُم، يا َجواُد،يا أْآَرُم، يا َجواُد،
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ِإبراهيَم بُغالٍم ِإبراهيَم بُغالٍم  َمْن َبشََّر  َمْن َبشََّر يايا  يا واِسُع، يا َوهَّاُب،يا واِسُع، يا َوهَّاُب،
حاَق نبيا ِمَن حاَق نبيا ِمَن بإْسبإْسيا َمْن َبشََّر إبراهيَم يا َمْن َبشََّر إبراهيَم   َحِليم،َحِليم،

يا باِسط، يا باِسط،   يا َقاِبُض،يا َقاِبُض،  الصَّالحين،الصَّالحين،
، يا َحِميُد،، يا َحِميُد، َمْن ُيطِعُم وال ُيطَعُم َمْن ُيطِعُم وال ُيطَعُميا ُمِقيُت، يايا ُمِقيُت، يا
يا َشاِآُر، يا َمْن ِبَيِدِه الخيُر،  يا َشاِآُر، يا َمْن ِبَيِدِه الخيُر،    يا َشُكوُر،يا َشُكوُر،

َمْن َلُه َماِ في السََّماَوات وما في األرض وماَمْن َلُه َماِ في السََّماَوات وما في األرض ومايا يا 
، يا ذا الَفضِْل العظيم، ، يا ذا الَفضِْل العظيم، بينهما وما تحت الثَرىبينهما وما تحت الثَرى
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فًوافًوايا َصَمُد، يا َمْن َلْم َيِلْد وَلْم ُيوَلْد وَلْم َيُكْن َلُه ُآيا َصَمُد، يا َمْن َلْم َيِلْد وَلْم ُيوَلْد وَلْم َيُكْن َلُه ُآ
َأَحد، يا َمْن إلْيه ُتْرَجُع األُموُر، َأَحد، يا َمْن إلْيه ُتْرَجُع األُموُر، 

َمِن اْسَتَجاَبِ َأليُّوَبَمِن اْسَتَجاَبِ َأليُّوَبيا يا   ،، َمْن آتى موسى ُسْؤَلهُ    َمْن آتى موسى ُسْؤَلهُ   يايا
، ،  ِمْن ُضّر ِمْن ُضّرِبِهِبِهَفَكَشَف َما َفَكَشَف َما 

 وَوَهَب َلُه َيْحيـَى وأْصلَح وَوَهَب َلُه َيْحيـَى وأْصلَحِلَزَآرياِلَزَآريايا َمِن اْسَتَجاَب يا َمِن اْسَتَجاَب 
َلُه َزْوَجُه،َلُه َزْوَجُه،

، ، يا َمِن اْسَتَجاَب ِلِذي النُّوِن َوَنجَّاُه ِمَن الَغمِّ  يا َمِن اْسَتَجاَب ِلِذي النُّوِن َوَنجَّاُه ِمَن الَغمِّ  
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يا َمْن َنجَّى ُموسى وهاروَن وَقْوَمُهَما ِمَن   يا َمْن َنجَّى ُموسى وهاروَن وَقْوَمُهَما ِمَن   
الَكْرِب العظيم، يا َمْن َنجَّى ُنوحًا وَأْهَلُه ِمَن  الَكْرِب العظيم، يا َمْن َنجَّى ُنوحًا وَأْهَلُه ِمَن  

 الُمْسَتِغيِثين، الُمْسَتِغيِثين،َغيَّاَثَغيَّاَثالَكْرِب الَعِظيم، يا الَكْرِب الَعِظيم، يا 
يا َمْن ُيَنـزُِّل الَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنطوا وَيْنُشُر يا َمْن ُيَنـزُِّل الَغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنطوا وَيْنُشُر 

َرْحَمـَته، َرْحَمـَته، 
،، وَيْكِشُف السُّوَء وَيْكِشُف السُّوَءاهُ اهُ عََعدََديا َمْن يُجيُب الُمْضَطرَّ إذا  يا َمْن يُجيُب الُمْضَطرَّ إذا  

يا َقـِريُب، يا ُمِجيُب،يا َقـِريُب، يا ُمِجيُب،
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. . ُن أَمِتَكُن أَمِتَكــاللهم إني عبُدك، و ابُن عبِدك، و اب  اللهم إني عبُدك، و ابُن عبِدك، و اب  ””
  يََيــدٌل ِفدٌل ِفــ فَي ُحْكُمك، ع فَي ُحْكُمك، عناصيتي بيدك، َماٍضناصيتي بيدك، َماٍض

  بهبهميَت ميَت ــسس  كََكقضاؤك، أسألك بكل اسم هو َلقضاؤك، أسألك بكل اسم هو َل
 من مننفسك، أو أنزلته في آتابك، أو علمته أحداً   نفسك، أو أنزلته في آتابك، أو علمته أحداً   

دك،  دك،  ــ في ِعْلم الغيب عن  في ِعْلم الغيب عن بهبهخلقك، أو استأثرت  خلقك، أو استأثرت  
وَر صدري،   وَر صدري،   ــلبي، و ُنلبي، و ُنــأْن تجعَل القرآَن ربيَع ق  أْن تجعَل القرآَن ربيَع ق  

“ “  همي همي ُحزني، و ذهاَب ُحزني، و ذهاَبو جالَءو جالَء
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اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آمااللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آما
،  ،  راهيم   راهيم   ـ ـ إب إب صليت على إبراهيم وعلى آل     صليت على إبراهيم وعلى آل     

ما ما ــآ آ لى آل محمد،   لى آل محمد،   ــوبارك على محمد وع  وبارك على محمد وع  
بارآت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ فيبارآت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ في
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