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 هذا الدعاء العظيم يقرأ ليلة الجمعة أو يومها واألفضل بعد صالة العصر يوم الجمعة

ِدَنا صلِّ علَىاللهُمَّ  أَْكَبرُ هللاُ  هللِ  اْلَحْمدُ  هللاِ  آية الكرسي, ُسْبَحانَ  )  َسيِّ

د    الدعاء وهو: ثم  (  هللاَ  أَْسَتْغفِرُ   سلِّمْ و َصْحبـِهِ وَ علَى آلِِه و ُمَحمَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نِ  هللاِ  بِْسمِ  ـٰ ْحَم ِحْيمِ  الرَّ ةَ  َل وَ  َحْولَ  َل  الرَّ  قُوَّ

 َربِّ  هلِلِ  اْلَحْمدُ  اْلَعِظْيمِ  اْلَعلِيِّ  بِاهللِ  إِلَّ 

الَةُ  اْلَعالَِمْينَ  الَمُ  َوالصَّ ِدَنا َعلَى َوالسَّ  َسيِّ

د   اِبِعْينَ  وصحِبهِ  آلِهِ  وعلى ُمَحمَّ  َوالتَّ

ابِِعْينَ  َوَتابِِعيْ   بِإِْحَسان  إلَى َتبَِعُهمْ  َوَمنْ  التَّ

ْينِ  َيْومِ  لتُ  هللاُ  شآءَ  َما هللاِ  بسمِ  الدِّ  على توكَّ

       هللاُ  إل الخيرَ  َيسوقُ  ل هللاُ  شآءَ  َما هللاِ 

 شآءَ  ما هللاُ  إل السوءَ  َيصِرفُ  ل هللاُ  شآءَ  ما

      هللاُ  شآءَ  ما هللاِ  فِمنَ  ِنعمة   ِمنْ  كانَ  َما هللاُ 

 بسمِ  العظيمِ  العليِّ  باهللِ  إل قُوةَ  ول حولَ  ل

 فيْ  شيء   اسِمهِ  معَ  َيُضر   ل الذيْ  هللاِ 

 العليمُ  وهَو السميعُ  السمآءِ  فيْ  ول األرِض 
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 وأماناتِيْ  وآِخـَرِتيْ  ِديِنيْ  َعلى هللاِ  بسمِ 

 هللاِ  بسمِ  وُدنيايَ  وَنفسيْ  َعملِيْ  وَخواتيمِ 

 هللاِ أْهــلْي ومـالْي وُوْلِدْي بسِم  َعلى

 َعلى هللاِ  بسمِ  ربِّيْ  أعطاِنيْ  َعـلى كـلِّ مـا

وِجيراِنْي وأقارِبْي وأْحبابْي  إخواِنيْ 

وأهِل َبيتي وعاِئَلتي وَمْن َمعْي وأهِل 

هذا المكاِن وأهِل هذِه الَمنِطقِة وأهِل 

ِخرِتهْم وأَماناِتِهْم هذا البلِد وديِنهْم وآ

ْم وُدنياُهْم أعمالِِهْم وأنفُِسهِ  وَخواتيمِ 

 أُْعُطوا ما وكلِّ  وُوْلِدِهمْ  ِهمْ وأهلِِهْم وأموالِ 

 األعلىْ  العليِّ  ربيَ  ُسبحانَ  ربِّهمْ  ِمن

ابِ  شيئا   بهِ  أُشِركُ  ل ربيْ  هللاُ هللاُ   الوهَّ

ِخذْ  لمْ  الذيْ  هللِ  والَحمدُ    َولََدا  ولْم َيُكْن  يتَّ
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لُه شريك  فْي الُملِك ولْم ِيُكْن لُه وليٌّ ِمَن 

ْرهُ َتكبيرا   لِّ وكبِّ  وأعز    ْكَبرُ أَ  هللاُ الذ 

ا أخاُف وأْحَذُر   إنِّيْ  اللَُّهمَّ وأجل  وأقدُر ِممَّ

أََمتَِك وفْي َقبَضتَِك  وابنُ  عبِدكَ  وابنُ  َعبُدكَ 

ناِصَيتْي فِي َيَدْيَك ماض  فيَّ ُحكُمَك عْدل  

ا   تعالى باهللِ  َرِضيتُ  قَضاُؤكَ  فيَّ   ربَّ

دِ  د  َنا وباإلسالِم دينا  وبسيِّ  هللاُ  ىصلَّ  ُمَحمَّ

 وبالقرآنِ  وَرسول   نبّيا   وسلَّمَ  عليهِ  تعالى

 وَكَفْرتُ  وُرُسلِهِ  باهللِ إماما  وَحَكما  آمنُت 

 الُمرَسلونَ  وَصَدقَ  حقٌّ  هللاِ  َوْعدُ  بالّطاغوتِ 

الُمستْضَعفيَن وِثَقِتْي  رب  و ربِّيْ  أنتَ  اللَُّهمَّ 

ونِصيِرْي وَرَجاِئْي وَعُضِدْي وُمعَتَمِدْي 

ِتيْ  تِْي  عندَ  وُعدَّ ُكْربِتي وَصاِحبْي عْنَد ِشدَّ
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 إبراهيمَ  آباِئيْ  إلهُ و إلِهيْ و وَولي  ِنعمِتيْ 

ِدنا ويعقوبَ  وإسحاقَ  د   وسيِّ عليِهُم  ُمَحمَّ

 َعـلْيكَ  أنـتَ  إل إلهَ  ل الصالةُ والسالمُ 

 آمـنتُ  وِبُرُسلِكَ  وبـِكَ  ولَك أسلـْمتُ  تـوكلتُ 

أَنبـُْت وبـَِك خاَصـْمُت وبِـَك أُحـْولُ  وإلـيكَ 

 وِبَك أُصولُ وِبَك أُقاِتلُ وِبَك أسْيُر إليكَ 

ْهتُ  نفسيْ  أسَلْمتُ  ْضتُ  َوجهيْ  ووجَّ  وفوَّ

آمْنُت بِكتاِبَك الذْي  َظهريْ  وألَجأتُ  أْمِريْ 

َك الذْي أرَسْلَت وأنَت   رب  أنَزْلَت وبَنبيِّ

 َيشأْ  لمْ  وما  كانَ  هللاُ  شآءَ  العرِش العظيِم ما

 الَعليِّ  باهللِ  إل قُّوةَ  ول َحولَ  ل يكنْ  لمْ 

 عَلى كلِّ شيء  َقدير   هللاَ أَعَلُم أنَّ  الَعظيمِ 

قْد أحاَط بُكلِّ َشيء  ِعلما   هللاَ  وأنَّ 
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َتعلُم إنَك  اللَُّهمَّ  عَددا   َشيء   وأْحصى ُكلَّ 

ْي وَعالنَِيتِْي وَتعلمُ  َيخَفى حاَجتِْي ول  ِسرِّ

عليَك شيء  ِمْن أْمرْي أشكْو إَليَك َقسوَة 

 قلبْي وَدناءَة نفسْي وُخْبَث َسريرتِيْ 

 أَملِْي وَتسويفِْي فِي وُطولَ  ِنّيتيْ  وَفسادَ 

توَبتْي وَتْركْي لِطاَعِتَك وارِتكاِبْي 

 القبائِحِ  على لَمعصيتَِك وَجْرأَتيْ 

 بينِيْ  والُمحّرماِت وَهتكْي لَستِر الحياءِ 

 عْن َمراِضيَك وقُربْي منْ  وُبعِديْ  يَنكَ وب

َعَصيُتَك وأذَنْبُت َذنَبا   قدْ  وإنِّيْ  َنواهْيكَ 

ْلُت ِوْزَرا   إْثَما   َكبيَرا  وأَِثْمتُ  ُمبينا  وَتَحمَّ

وعِمْلُت ُسوَءا  وظلْمُت نفِسْي وَغيرْي 

لِْع عَليَّ  َغيُرَك  أحد   ُظلما  عِظيما  ولْم َيطَّ
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 والشاِهُد والحاِضُر والناِظرُ وأنَت الناقُِد 

والـحسيُب  والـخبيرُ  والبـصيرُ  والسميعُ 

 أعلمُ  ول َنفسيْ  فيْ  ما َتعلمُ  والعليمُ  والرقيبُ 

ُتخفِْي  وما األعُينِ  خاِئنةَ  َتعلمُ  َنفِسكَ  فيْ  ما

دورُ  رَّ  وَتعلمُ  الص  رَّ  وتعلمُ  والنَّجوىْ  السِّ  السِّ

 وما ُنبِديْ  وَما والُمنَتهىْ  والُمْبَتَدىْ  وأخفىْ 

 وَما ُنظِهرُ  وما ُنعلِنُ  وَما ُنِسر   وَما َنكُتمُ 

َتخَفْى  ول َخْلَفَنا وما أيِدْيَنا َبينَ  وما ُنبِطنُ 

بُكلِّ َشيء  َعليم  وَعلْى  وأْنتَ  َخافِية   َعليكَ 

 بالَمعاِصيْ  ُذلِّيْ  َربِّ ُكلِّ َشيء  َشهيد  يا 

َيخَفْى عليَك  بيَن يَديَك وحالِْي ل ظاِهر  

تأُْمُرنْي بِطاَعِتَك فأْتُرُكها وَتنهاِنْي عِن 

 َربِّ  يا وأْرَتِكُبها والَفواِحشِ  الُمحّرماتِ 
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ولْم  التوبةِ  عنِ  وَتباَطأْتُ  ألُتوبَ  أْمَهلَتِنيْ 

لْ  ولْم  وَتسُتُرنِيْ  وُعقوَبِتي بُمَؤاَخَذِتيْ  ُتَعجِّ

 وتعافِْيِنيْ  ُتِهنِّيْ  تفَضْحنِْي وُتكِرُمنْي ولمْ 

ِنيْ  َتبَتلِِنيْ  وَلم وُتْؤِوْينْي  ُتِذلَِّنيْ  ولمْ  وُتِعز 

 َربِّ  يا َتحِرْمِنيْ  ولمْ  وُتعِطْيِنيْ  َتْطُرْدِنيْ  ولمْ 

 أكونَ  أنْ  إل َخالص   ول َنجاة   لِيْ  ليسَ 

ال   توَبتِيْ  فيْ  وُمخلَِصا   َصاِدقا    َقبلَ  بَِها ُمَعجِّ

وَتقديَمُه وَتأِخيَرهُ  بَيِدكَ  َفإنَّ أَجلِيْ  َمْوتيْ 

 ِعقابِكَ  َتْعجيلِ  منْ  بِعلِمَك وَتقديِرَك وَوَجلِيْ 

تْي وانِتهاِء  ِحساِبكَ  وُسرعةِ  بَفجأِة َمنيَّ

حَياتْي فأُبوَء بِنقَمِتَك وَسَخِطَك وَغَضبَِك 

بسَبِب جرْيَمتِْي وتْقِصيرْي وتفِرْيِطْي 

 بـيْ  أحاَطتْ  حتَّى لَِتوَبتيْ  وتسِويفِيْ 
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 إَله  لـيَس لِـْي  ربِّ خطـِيَئِتْي وَجِريَمتِْي يا 

 علىْ  وِحَماكَ  ُملِككَ  فِيْ  ِسواَك وأَنا ربٌّ ول 

 فيْ  وأَنا أفِر   أرِضَك وتحَت َسماِئَك أينَ 

تِ َقبَضِتَك وَبيَن يَدْيَك ولَك َمقالِيُد  َوٰ ـٰ َم  السَّ

ُه وأْنَت  واألرِض   رب  وإلى أْيَن أَتوجَّ

الـَمشاِرِق والـَمغاِرِب ل َمـلَجأَ ول َمنَجْى 

 نفِسيَ  إلىْ  ُتوِكْلنيْ  إنْ  ربِّ  يا إلْيكَ  إل ِمنكَ 

ارةِ  ْي هالِك  وإْن ُتعاِمْلنْي  األمَّ وِء فإنِّ بالس 

ْي هالِك  وإْن ُتعاِمْلِنْي بما أَنا  بَعدلَِك فإنِّ

ْي َهالِك  فنَجاِتْي بتوَبتِْي  َلُه أْهل  فإنِّ

وَخالِصْي بتوَبِتْي وَكراَمِتْي بتوَبتِْي 

نَيا  وتوفِيقِيْ وَسـعاَدِتْي بتوَبتِْي  فِي الد 

ْي بتوَبتِْي  اكَ وِرضَ  بتوَبتِيْ  واآلِخَرةِ  عنِّ
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مَن  وَسْتِريْ ِعْنَدَك بتوَبتِْي  وَقبولِيْ 

نيا فيْ  والعارِ  والِخْزيِ الفضيَحِة   الد 

 وأْنتَ  َكَرِمكَ  في وَطَمِعيْ  بتوَبتِيْ  واآلِخرةِ 

 وهيَ  الرحيمُ  وأنتَ  وبَِرحمِتكَ  الكِريمُ 

ِعْنِدي مْن  وأْرَجىْ مْن ذُنوِبْي  أوَسعُ 

غافُِر  وأنتَ َبتَِك عليَّ بتو وَطَمِعيْ َعَملِي 

ْي  وَطَمِعيْ التَّوِب  وقابِلُ الذْنِب  أْن ُتِعنِّ

ارةِ  َنْفِسيَ  علىْ  وءِ  األمَّ ْي  لمْ  فإنْ  بالس  ُتِعنِّ

ْي  لْ عليَّ  وإنْ َفَمْن ُيِعنِّ فمْن ُيمِهلُنِْي  ُتَعجِّ

ْي  وإنْ تفَضْحنِْي فَمْن َيسُتُرِنْي  وإنْ  ُتِهنِّ

 وإنْ  ُيعافِْينِيْ  فمنْ  َتْبَتلِنِيْ  وإنْ  ُيْكِرُمنِيْ  فَمنْ 

فَمْن  َتْحِرْمنِيْ  وإنْ  ُيؤِوْينِيْ  فَمنْ  َتْطُرْدنِيْ 

ِنيْ  فَمنْ  ُتِذلَّنِيْ  وإنْ  ُيعِطْينيْ  إليَك  ربِّ  يا ُيِعز 
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تِيْ  َضعفَ  أْشكوْ   وَهوانِيْ  ِحيَلتِيْ  وقِلَّةَ  قُـوَّ

اِحِمْينَ  أَْرَحمَ  َيا الناسِ  على  منْ  إلى الرَّ

ُمنْي أْم إَلى قريب   تِكلُنِْي إلى عدوٍّ يتَجهَّ

ملَّكَتُه أْمرْي إْن لْم تُكْن ساِخطا  عليَّ فال 

أبالِْي َغيَر أنَّ عافِيَتَك أوَسُع لْي َحْسبَي 

 هللاُ آلِخرَتْي َحْسبَي  هللاُ لدينِْي حْسبيِ  هللاُ 

نْي  هللاُ لُدنياَي َحْسبَي  الكريُم لِما أهمَّ

الحليُم القوي  لَمْن َبَغى عليَّ  هللاُ َحْسبَي 

 الشديُد لَمْن كاَدنْي بسوء   هللاُ َحْسبَي 

مَن  الخالِقُ  َحْسبيَ  الِعبادِ  منَ  الرب   َحْسبيَ 

حْسُبنا  َحْسبيْ  هوَ  الذيْ  َحْسبيَ  الَمخلوقِينَ 

النصيُر  ونعمَ  الَمولى نعمَ  الوكيلُ  ونِعمَ  هللاُ 

لُت  ُهوَ  إل إلهَ  ل الذي هللاُ  َحْسبيَ  عليِه توكَّ
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 ُهوَ  إل إلهَ  ل الذيْ  هللاُ  َحْسبيَ أُنيُب  وإليهِ 

لتُ  عليهِ   اللَُّهمَّ  العظيمِ  العرشِ  رب   وهوَ  تَوكَّ

تِ  رب   أنتَ  إل إلهَ  ل َوٰ ـٰ َم  وما السبعِ  السَّ

 أقلَّتْ  وَما السبعِ  األَرضينَ  رب  و أظلَّتْ 

 العرشِ  رب  و أَضلّتْ  وما الشياِطينِ  رب  و

تِ  بديعُ  العِظيمِ  َوٰ ـٰ َم فاطُر  واألرِض  السَّ

تِ  َوٰ ـٰ َم  والشهادةِ  الغيبِ  عالمُ  واألرِض  السَّ

َنا نُ  َيا هللاُ  يا وَملْيُكهُ  شيء   كلِّ  رب  و رب  ـٰ  َرْحم

انُ  َيا َرِحْيمُ  َيا َبر   َيا انُ  َيا َحنَّ ْومُ  َيا َحي   َيا َمنَّ   َقي 

ال   َيا اْلَمِجْيدُ  اْلَعْرشِ  َذا َيا َوُدْودُ  َيا  َفعَّ

اِحِمْينَ  َيا ُيِرْيدُ  لَِما  أنْ  أشهدُ    أَْرَحَم الرَّ

دَ  وأنَّ  لكَ  شريكَ  ل وْحدكَ  أْنتَ  إل إلهَ  ل  َناَسيِّ

دا   يَّ  النبيَّ  ُمَحمَّ إِنِّي وَ  ورسولُكَ عبُدَك  األُمِّ
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 َوآِخَرِتيْ ِدْيِنْي  َوأَْسَتْوِدُعكَ  َوأُِعْيذُ أَُعْوُذ 

 َوُدْنَيايَ  َوَنْفِسيْ  َعَملِيْ  َوَخَواِتْيمَ  َوأََماَناِتيْ 

أَْعَطْيتـَِنْي  َما َوُكلَّ  َوُوْلِديْ  َوَمالِيْ  َوأَْهلِيْ 

 َوأَْحَبابِيْ  َوأََقاِرِبيْ  َوِجْيَرانِيْ  َوإِْخَواِنيْ 

 َوأَْهلَ َمِعَي  َوَمنْ  َوَعاِئَلِتيْ َبْيِتْي  َوأَْهلَ 

َهَذا  َوأَْهلَ  َهِذِه اْلَمْنِطَقةِ  َوأَْهلَ اْلَمَكاِن  َهَذا

 َوآِخَرَتُهْم َوأََماَناتِِهْم َوَخَواتِْيمَ  َوِدْيَنُهمْ  الَبلَدِ 

 َوأَْهَلُهمْ  َوُدْنَياُهمْ  َوأَْنفَُسُهمْ  أَْعَمالِِهمْ 

 أَْعَطْيَتُهمْ  َما َوُكلَّ  َوُوْلَدُهمْ  َوأَْمَواَلُهمْ 

اِئلِْينَ  َوِبَحقِّ  َلْيكَ عَ  َوِبَحقـِّكَ  ِبكَ  َوأَْسأَلُكَ   السَّ

 اْلُمَباَركِ  اْلَطيِّبِ  اْلَكِرْيمِ  َوِبَنِبيِّكَ  َعَلْيكَ 

ْحَمةِ  ِعْنَدكَ  اْلَمِكْينِ  ِدَنا َنبِيِّ الرَّ د   َسيِّ  ُمَحمَّ

ِة  َوِبَدْعَوِتهِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى امَّ التَّ
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 إلهَ  ل الذيْ  هللاِ  وبذاتِ اْلُعْظَمى  َوبَِشَفاَعتِهِ 

تِ  الُمْمِسكُ  هوَ  إل َوٰ ـٰ َم  يَقْعنَ  أنْ  السبعِ  السَّ

 رب   هللاُ  إل إلهَ  وبال بإذنِهِ  إل األرِض  على

تِ  َوٰ ـٰ َم  وبال العظيمِ  العرشِ  رب  و السبعِ  السَّ

تِ  رب   هللاُ  إل إلهَ  َوٰ ـٰ َم  رب  و السبعِ  السَّ

 رب   هللاُ  إل إلهَ  وبال الكريمِ  العرشِ 

ِت السبِع  َوٰ ـٰ َم  وما السبعِ  واألرضينَ السَّ

   إَِلهَ  َوِباَل  قدير   شْيء   كلِّ  على إنكَ  فيِهنَّ 

اْلَحلِْيُم  هللاُ إلَّ  إِلَهَ اْلَعلِي  اْلَعِظْيُم َل  هللاُ  إِلَّ 

 َربِّ  هللاِ ُسْبَحاَن  هللاُ إِلَّ  إَِلهَ اْلَكِرْيُم َل 

تِ  َوٰ ـٰ َم ْبعِ  السَّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيِم  َربِّ وَ  السَّ

أَْنَت  إِلَّ  إَِلهَ  َوباَِل اْلَعاَلِمْيَن  هلِل َربِّ اَْلَحْمُد 

الِِمْيَن   وبالسبعِ ُسْبَحاَنَك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ
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ن ٱ إ م  ىَذ  ََّلِ

 
ف عَُ ٱ هَُ ي ش  َِعن د 

ّلَََۥاَ
ِ
ِنهََِإ ذ 

ِ
ل َُ َۦ َِِب ا ي ع  ََٱي ِدَيَم  َـ ـَب ۡي   ا  هِم م  ل ََو  َ خ  ّل َ ف هُم  َو 

يُطونَ  ءَ  ُُيِ نَ  ِبَش   ّلََََۦاَِعل ِمهَِ ّمِ
ِ
ااََإ اش  َ ِبم  ِسعَ  ء   و 

ِتَ َٰ و  ـ  لَسم 
 
ي ُهَٱ س ِ ََ ُكر  ۡل 

 
ٱ َو  ض   ّل َ ر  ـ ََو  ـ  اَ َۥ وُدهَُي ُظهُم  ِحف 

ُهوَ  ِلَ  و  ل ع 
 
ِظيـمُـَ ٱ ل ع 

 
َ  ٱ ـۤ لّلََُ،إۤلم

 
اَ ٱ هَ ّل  ـ  ل 

ِ
ّلََ إ

ِ
َإ

ىَ  ل ح 
 
َٱ ل ق ي ومَُ ُهو 

 
ََ   ٱ هِد  لّلَُش 

 
َ ٱ ََۥَٱنَُه َـ ّل  ل 

ِ
ّلََ هَ إ

ِ
َإ
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ل َ ُهوَ 
 
ٱ ِئك ةَُو  ل َٰ̃ــ  ٱ وَ  م  مـَِ لُوإَ و  ل ِعلـ 

 
ا َ  ٱ ائِم  َا ق أ َّل  طِ  ل ِقس 

 
بأ

َـ  ل 
ِ
ّلََ هَ إ

ِ
زِيزَُ ُهوَ َإ ل ع 

 
ِكيـمُـَ ٱ ل ح 

 
للَهُمـََ ُقلََِ ٱ

 
ِلَ  ٱ ـ   م 

َِ ل ُمل 
 
ِتَ ٱ ن تُؤ  َم  ل ُمل  

 
ااءَُ ٱ ت زنِعَُ ت ش  َ  و  ل ُمل 

 
 ٱ

ااءَُ ِمَمن تُِعزَ  ت ش  ن و  ااءَُ م  تُِذلَ  ت ش  نَو  اُء َ م  ا  ت ش 

 ِبي ِدكَ 
 َ ُ ي  ل خ 
 
نَكَ  ٱ

ِ
َ  إ ءَ  ُكَِّ ع ل   تُوِلجَُ ،َق ِديرَ  َش  

َِفَ لَي ل 
 
لََّن ارَِ ٱ

 
تُوِلجَُ ٱ لََّن ارَ  و 

 
ِلَ  ِفَ ٱ لَي 

 
ُتَ  ٱ  ِرجَُو 

ىََ ل ح 
 
تَِ ِمنَ  ٱ ّيِ ل م 

 
ُتَ  ٱ ت َ ِرجَُو  ّيِ ل م 

 
َ  ِمنَ  ٱ ّىِ ل ح 

 
 ٱ

ت رَ  ن ُزُقَو  ااءَُ م  َِ ت ش  ََِبغ ي  اب  ن تَََِِحس  ع  َو 

ل ُوُجوهَُ
 
ىَِّ ٱ ل ق ي ومـِ َ ِلل ح 

 
ق ــدَ  ٱ ٰــاب َ و  نَ  خ   ۡح  لَ َم 

َـ ََُظل ًما ُتـم ب  س ِ ُكَ  َٱف ح  ـ  ن  ل ق  اَخ  ب ثًا َٱنَم  َٱنَُكَ  ع  ن اَو  ل ي 
ِ
 إ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 16 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

ُعونَ َّل َ ج  ََ،َتُر  ـ ل  لَلَُ ف ت ع 
 
ِلَُ ٱ ل م 

 
َ  ٱ ق  ل ح 

 
اَ ٱ هَ َّل  ـ  ل 

ِ
ّلََ إ

ِ
َإ

ب ََُهوَ  ِشَ ر  ر  ل ع 
 
ل ك رِيـمـ ٱ

 
اََلَلَََُٱ هَ َّل  ل ــــ 

ِ
ّلََ إ

ِ
 وَ ــهََُإ

ب َ ِشَ ر  ــر  ل ع 
 
ِظيـمـَِ ٱ ل ع 

 
بَحَ َ ٱ َِ س   ا لِلَ  ِفََم 

ِتَ َٰ و  ـ  لَسم 
 
ََ ٱ ۡل 

 
ٱ َو  ِض  ُهوَ  ر  زِيزَُ و  ل ع 

 
ِكيَُ ٱ ل ح 

 
َۥ ّل َُ ،َٱ

ِتَ َٰ و  ـ  لَسم 
 
َٱ ُ ََ ُمل  ۡل 

 
ٱ َو  ِض  ىَِ ر  يُِميُتَ  ۦَُُي  ُهوَ  و   و 

 َ ءَ  ُكَِّ ع ل  ََولَُ ُهوَ  ،َق ِديرَ  َش   ۡل 
 
اَ ٱ ۡل 

 
ٱ  ِخرَُو 

َـ  لَظ
 
ٱ ل َ هِرَُو 

 
ٱ ُهوَ  ب اِطُنَ و  ءَ  ِبُكَِّ و   ُهوَ ،َع ِليَ  َش  

ى ََّلِ
 
ل ق َ ٱ ِتََخ  َٰ و  ـ  لَسم 

 
ََ ٱ ۡل 

 
ٱ َو  ض  تَةَِ ِفَ ر   ُثََ َٱََّيمـ َ س ِ

ىَ  ت و  س  
 
ََٱ َ ع ل  ِش  ر  ل ع 

 
مُـَ ٱ لـ  ا ي ع  ِضَ ِفَ ي ِلجََُم  َر  ۡل 

 
ا ٱ م  َو 

 َ ا ِمَّن  ا ُرجَُي  م  ااءَِ ي زِنلََُو  لَسم 
 
َٱ ا ِمن  م   ِفهي ا َ ُرجَُي عَ َو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 17 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

ُهوَ  َـ  و  ُُك ع  ا َٱي نَ  م  َ َم  لَلَُوَ  ُكنُت 
 
ا ٱ لُونَ َِبم  م   ّل َُ ،َب ِصيَ َت ع 

ََُۥ ِتَ ُمل  َٰ و  ـ  لَسم 
 
ََ ٱ ۡل 

 
ٱ َرَ و  َ ِض  ل 

ِ
إ لَلَِ و 

 
عَُ ٱ ج   تُر 

ۡل  ُمورَُ
 
لَ  يُوِلجَُ ،َٱ لَي 

 
لََّن ارَِ ِفَ ٱ

 
يُوِلجَُ ٱ لََّن ارَ  و 

 
 ِفَ ٱ

ِلَ  لَي 
 
ُهوَ  ٱ إِتَ ع ِلُيَ  و  ُدورَََِِبذ  لص 

 
لَلَُ ُهوَ  َٱ

 
ى ٱ ََّلِ

 
اَ ٱ  ّل 

هَ  ـ  ل 
ِ
ّلََ إ

ِ
َ  إ ِلـمُـَ ُهو  ـ  ِبَ ع  ل غ ي 

 
َـ  ٱ لَشه 

 
ٱ ـ نَُو  لَرۡح  

 
َٱ َُهو  ِة   د 

لَرِحيـمُـَ
 
لَلَُ ُهوَ ،َٱ

 
ى ٱ ََّلِ

 
اَ ٱ هَ  ّل  ـ  ل 

ِ
ّلََ إ

ِ
ِلََُإ ل م 

 
َٱ  ُهو 

وُسَ ل ُقد 
 
مَُ ٱ ـ  لَسل 

 
ِمنَُ ٱ ل ُمؤ 

 
ِمنَُ ٱ ل ُمه ي 

 
بَارَُ ٱ ل ج 

 
َٱ زِيُز ل ع 

 
 ٱ

 َ ُ ل ُمت ك ّبِ
 
نَ  ٱ ـ  ح  ب  لَلَِ س ُ

 
َا ٱ ُِكون َع  لَلَُ ُهوَ ،َيُۡش 

 
 ٱ

ِلُقَ ـ  ل خ 
 
ل ب اِرئَُ ٱ

 
ُرَ  ٱ ّوِ ل ُمص 

 
ااءََُۥَّل َُ ٱ َۡس   ۡل 

 
َ  ٱ ن   ل ُحس  

 
َٱ

حَُ ّبِ اَۥَّل َُ يُس   ِتَ ِفََم  َٰ و  ـ  لَسم 
 
ََ ٱ ۡل 

 
ٱ َرَ و  ُهوَ  ِض   و 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 18 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

زِيزَُ ل ع 
 
ِكي ٱ ل ح 

 
اَ ٱ لَلََُ مُـَـٱ ّلَََّل 

ِ
َإ ه  ـ  ل 

ِ
َ َإ َ ُهو  ع ل   و 

لَلَِ
 
َكَِ ٱ ِمنُونَ  ف ل ي ت و  ل ُمؤ 

 
لَلَُ ُهوَ  ُقلَ ََٱ

 
دَ َٱ لَلَُ،ََٱح 

 
 ٱ

دَُ لَصم 
 
ل مَ َي ِلَ  ل مَ  ،َٱ َ  و  ل مَ  ،َيُول  ُدَ  ُكُفًوإَۥ ّلََُ ي ُكن و     َٱح 

ْهرِ ََوِباْسِمكَ  َمدِ َاألَحدِ َالطاِهرِ َالط  َالِوْترِ َالصَّ

اْلَعِظْيِم اأْلَْعَظِم إلَيَك َاألَحبِّ َالُمباَركِ َالطيِّبِ 

 بِهِ َُسئِْلتَ ََوإَِذاَاّلِذْي إَِذا ُدِعْيَت ِبِه أََجْبتَ 

اْلُعْلَيا َاْلُحْسَنْى َوِصَفاتِكَ ََوِبأَْسَمائِكَ َأَْعَطْيتَ 

َُكلَِّها َما َعلِْمَنا ِمْنَها َوَما َلْم َنْعَلْم َوِبُكلِّ 

ْيتَ َلَكَ َُهوَ َاْسم   أَْنَزْلَتُه فِْي َأَوَِبِه َنْفَسكَ  َسمَّ

اْسَتأَْثْرَت َأَوِ ََخْلقِكَ َِمنْ َأََحدا  ََعلَّْمَتهُ َأَوَِكَتابـِكَ 

رِّ َِعْنَدكَ َاْلَغْيبِ َِعْلمِ َفِيْ  ِبهِ  َالَمْكنونِ َوبالسِّ

ََوبَِعَظَمتِكَ َاألْكبرِ َوبِرْضواِنكَ  أْسمائِكَ  ِمنْ 
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التِْي ََوبَِرْحَمتِكَ َشيء  َكلِّ َعلَىََوِبقُْدَرتِكَ 

ِتَك الَِّتيْ َوِسَعْت كلَّ شيء    ُتَرامُ  َل  َوِبِعزَّ

 َوبُِسْلَطانِكَ  ُيَضامُ  َل  الَِّذيْ  َوِحَماكَ  َوِبُمْلِككَ 

 َوِبَوْجهـِكَ  اْلَعِظْيمِ  َوبَِجاِهكَ  اْلَقِدْيمِ  اْلَقِوْيمِ 

َعْرِشَك  أَْرَكانَ  َمَلَ  الَِّذيْ  َوِبُنْوِرهِ  اْلَكِرْيمِ 

تُ َوأََشَرَقْت َلُه  َوٰ ـٰ َم َواأْلَْرُض َوُكِشَفْت  السَّ

لَُماتُ  ْنَيا َوَصلَُح َعَلْيِه  ِبِه الظ  أَْمُر الد 

لِْينَ  َناِت  َوِبآَياِتكَ  َواآْلِخَرِة َوأَْمُر اأْلَوَّ اْلَبيِّ

اِت ُكلَِّها ِمنْ  امَّ  َخَلْقتَ  َما َشرِّ  َوِبَكلَِماِتَك التَّ

 منَ َينِزلُ  ما شرِّ  ومنْ  َوَبَرْأتَ  َوَذَرْأتَ 

وِمْن َشرِّ  فيها َيعُرجُ  ما شرِّ  ومنْ  السمآءِ 

  َهَذا َطَواِرقِ  َوِمنْ  والنهارِ  فَِتِن الليلِ 

َالنَّْفسِ ََشرِّ  َوِمنْ  ِبَخْير   َيْطُرقُ ََطاِرقا   إِلَّ 
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َهاََوَشْهَوِتَها  َوفِْتَنِتَها َوَهَواَهاََوُشحِّ

 َشرِّ  َظاِهَرة  َوَباِطَنة  َوِمنْ  َوآَثاِمَها اَوِجِبلَِّته

َفَتْينِ  َواللَسانِ  اْلَعْيَنْينِ وَ  اْلَفْرجِ  َخاِئَنةِ   َوالشَّ

ْيَطاِن  َشرِّ  َوِمنْ  َواْلَجْلَوةِ  اْلَخْلَوةِ  فِيْ  الشَّ

َشرِّ ُكلِّ َشْيَطان   َوِمنْ َشَرِكِه و َوِشْرِكهِ 

ار   ُكلِّ  َشرِّ  َوِمنْ َمِرْيد    َوَفاِسق  َعِنْيد   َجبَّ

 َوَحاِسد   َحاقِد  وَ  َطِرْيق   َوَقاِطعِ  َوَساِرق  

اب   َشرِّ  َوِمنْ  َوَساِحر   َوَغاِدر   َوَخاِئن   َوَكذَّ

 َوَفَساِدِهمْ  َوِحْقِدِهمْ  َكْيِدِهمْ وَ  ُجْنِدِهمْ 

َشرِّ الُضرِّ  َوِمنْ  َوَدْهِمِهمْ  َوإِْفَساِدِهمْ 

لِّ  ْوطِ  َواْلَقْيدِ  َواْلِمَحنِ  َوالذ  ْجنِ  َوالسَّ  َوالسِّ

 َواْلِخْزيِ  َواْلُحْزنِ  َواْلَغمِّ  اْلَهمِّ  َشرِّ  َوِمنْ 

َناوَ  َياَنةِ َواْلخِ  تِ  الزِّ  اآْلثاَمِ وَ  اْلفَِتنِ  َوُمِضالَّ
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 َوِمنْ  َبَطنَ  َوَماِمْنَها  َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشِ وَ 

 أَوُنَذلَّ  أو َنِذلَّ  أوُنَزلَّ  أَو َنِزلَّ  أَنْ  َشرِّ 

                    َنْجَهلَ  أَو ُنْظَلمَ  أَو َنْظلِمَ  أَو ُنَضلَّ  أَو َنِضلَّ 

 أَوُيْبَغى َعلَْيَنا  أَوَنْبِغَي  أَو َعَلْيَنا ُيْجَهلَ  أَو

َنقَتِرَف َعَلى  أَو َعَلْيَنا ُيْعَتَدى أَوَنْعَتِدَي 

هُ إَِلى ُمْسلِم   أَو أَْنفُِسَنا ُسْوءا    َوِمنْ َنُجرَّ

 َوَغَلَبةِ  َواْلُبْخلِ  اْلُجْبنِ وَ  َواْلَكَسلِ  اْلَعْجزِ  َشرِّ 

ْينِ  َجالِ  َوَقْهرِ  الدَّ وُسوِء القَضاِء وَجْهِد  الرِّ

قاِء وَشماَتِة األْعداِء  الَبالِء وَدَرِك الشَّ

ْدمِ  َواْلَهْدمِ   َوِمنْ  َواْلَغَرقِ  َواْلَحْرقِ  َواْلصَّ

َما  َشرِّ  َوِمنْ  َما فِيهِ  َشرِّ  َوِمنْ   َهَذا َشرِّ 

ْوِء  َوِمنْ َبْعَدهُ  ْوِء  َوَلْيَلةِ َشرِّ َيْوم ِالس  الس 

ْوِء  َوَساَعةِ  ْوِء  َوَصاِحبِ الس   َوَجارِ الس 
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ْوءِ  َزَواِل ِنْعَمتَِك  َوِمنْ  اْلُمقاَمةِ  َدارِ  فِيْ  الس 

لِ  ِنْقَمِتكَ  َوَفْجأَةِ   َوَجِمْيعِ  َعافَِيِتكَ  َوَتَحو 

ِعَباِدَك  َوَشرِّ  َوِعَقاِبكَ  َوَغَضبـِكَ ُسْخِطَك 

َياِطْيِن  َوِمنْ   َيْحُضُرْونِ أَْن وَ َهَمَزاِت الشَّ

َشرِّ ُكلِّ ِذْي  َوِمنْ ُنْغَتالَ ِمْن َتْحِتَنا  َوأَنْ 

ة  أَْنَت آِخذ   َوِمنْ َشرٍّ  َشرِّ ُكلِّ َدابَّ

  َعَلْى ِصَراط  ُمْسَتقْيم   َربِّيْ ِبَناِصَيِتَها إِنَّ 

َ ِِب  س   َح  َف ُقل  إ  لَو  َت و  ن
ِ
للَُف ا

 
اََٱ هَ َّل  ـ  ل 

ِ
ّلَََإ

ِ
ََإ ُهو  

َ ََّك ُت  َت و  ِه ُهوَ ع ل ي  ب ََو  ِشََر  ر  ل ع 
 
ِظيـمـََِٱ ل ع 

 
   ٱ

َعلَى  وُتَسلِّمَ  أَْن ُتَصلِّ  َربِّ  ياَاللُّهمَّ  أَْسأَلُكَ و

ِدَنا  د  َسيِّ  َوَصْحِبهِ آلِِه  َوَعَلى ُمَحمَّ

اِبِعْينَ  اِبِعْيَن َوَمنْ  وتاِبِعيْ  َوالتَّ َتِبَعُهْم  التَّ

ْيِن  ا  َوأَنْ ِبإِْحَسان  إَِلى َيْوِم الدِّ نَّ ُتَحصِّ
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نا يا َوَتْحَفَظَنا  وَعوائِلَنا وأْهلِْينا وأْحباَبنا َربَّ

الَمكاِن وأْهلَ هِذِه الَمنِطَقِة  هذا وأْهلَ 

 َخْلفَِنا َوِمنْ  أَْيِدْيَنا َمْن َبْينِ وأْهلَ هذا البَلِد 

َفْوقَِنا  َوِمنْ  َشَماِئلَِنا َوَعنْ  أَْيَماِنَنا َوَعنْ 

 الِخياَنةِ  ِمنَ  َوفُُرْوَجَنا َوَبَواِطَنَنا َوَظَواِهَرَنا

َنا َحفِْظَت ِبِه ِعباَدَك الصالِِحيَن  بَما والزِّ

كَر فإّنَك قُلَت وقْولَُك  وبَما حفِْظَت ِبِه الذِّ

َ الَحق   ر  ك  َّّلِ
 
ُنَن َزل ن اَٱ ََّنََن  

ِ
َّنََإ

ِ
إ ِفُظونَ َو  ـ  َۥَل ح  ُ  ّل 

َنا يا َتْجَعَلَنا َوأَنْ   اُهمْ  َربَّ أَْمنَِك  فِيْ  وإيَّ

 َوَتْحتَ  َوَماَلِذكَ  َوِعَياِذكَ  َوِحْرِزكَ  َوِجَواِركَ 

َنا يا َتـْجَعلَنا وأنْ  َكَنفِكَ  اُهمْ  َربَّ ْن  وإيَّ ِممَّ

لوا  الـقرآنَ  تـْجَعـلَ  وأنْ  فَكفْيَتُهمْ  َعَليكَ  َتوكَّ

 وِشفاءَ  وُنورَ  قُـلوبـِنا َربـيعَ  الَكريمَ  الـَعظيمَ 
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ُهُموِمَنا  وَذهابَ  أْحزاِنَنا وَجالءَ  ُصدوِرنا

َنا يا َتْرَحَمَنا َوأَنْ  قلوبـَِنا وَغْيظِ  وُغُموِمنا  َربَّ

اُهمْ  وأْن  أَْبقْيَتَنا َما أََبدا   اْلَمَعاِصيْ  ِبَتْركِ  وإيَّ

وأْن  َيعِنيَنا ل ما نَتكلَّفَ  أنْ  منْ  تْرَحَمنا

َظرِ  ُحسنَ  ترُزقـَنا ا وأْن  فيما ُيرِضيكَ  النَّ عنَّ

ُتلِزَم قلوَبَنا ِحفَظ ِكتابَِك كَما علَّْمتَنا وأْن 

ْحوِ  ترُزَقنا أْن نتلَُوهُ على  ُيرِضْيكَ  الذيْ  النَّ

ا رَ  وأنْ  عنَّ وبصاِئَرنا  أْبصاَرنا بالِكتابِ  ُتَنوِّ

جَ  وأنْ  ألِسَنتَنا بهِ  ُتطلِقَ  وأنْ   كُروَبنا بهِ  ُتفرِّ

بِِه صُدوَرنا وأْن  وتـَشفِيَ  تْشَرحَ  وأنْ 

َيَنا أبداَنَنا بهِ  َتْستـَعِملَ   ذلِكَ  عَلى وتـُقوِّ

 الَخيرِ  على ُيعْيُننا ل فإّنهُ  علَيهِ  وُتعيَنَنا

    تـُؤتِيهِ  ول لهُ  يوفـِّقُ  ول غيُركَ  والحقِّ 
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وعزائَِم  رحَمتِكَ  ُموجباتِ  وأسألـُكَ  أنتَ  إل

كلِّ  أْمِرَك والغنيَمَة منْ  وُمْنِجياتِ  مغفَِرتِكَ 

ِة  منْ  والسالمةَ  بِرٍّ  كلِّ إثم  والَفوَز بالجنَّ

     َذنبا   َتَدَع لنا ل وأنْ  النارِ  والنجاَة منَ 

ْجَتُه ولَغَفْرَتُه إل  ا  إل فرَّ حاجة   ول همَّ

      َقَضيَتها إل َصالح   فْيها ولنا ِرضا   لكَ  هيَ 

 ِمنْ  لَنا تـَقِسمَ  أنْ  وأسألُكَ  أْرحَم الرِحمينَ  يا

 َتحولُ بِه بيَنَنا وَبيَن َمعِصيتِكَ  ما َخشَيتِكَ 

تَك وِمَن  تبلُِّغنا وِمْن طاعتَِك ما ِبِه جنَّ

نُ  ما الَيقينِ   الدنَيا علْينا ُمصْيباتِ  بهِ  تهوِّ

ْعنا تِنا  وأبصاِرَنا بأْسماِعنا وَمتِّ      وقـُوَّ

ا أحَيْيَتنا واْجَعْلُه الواِرثَ  ما  واْجَعلْ  منَّ

 َمنْ  على وانُصْرنا ظَلَمَنا َمنْ  عَلى ثأَرَنا
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       دينَِنا في ُمصيَبَتنا َتجعلْ  ول عاَداَنا

ْنيا َتجعلِ  ول نا أكَبرَ  الد   ِعلِمَنا َمبلَغَ  ول همِّ

 ول َيخافُكَ  ل َمن ِبُذنوِبنا علينا ُتسلِّطْ  ول

 والُمعافاةَ  والِعفَّةَ  الُيْسرَ  وأسألُكَ  َيرَحُمَنا

 والدنَيا الدينِ  فيْ  الدائَِمةَ  والعافِيةَ  والَعفوَ 

وأْن ُتصلَِح ما ِمْن َجميِع الِمَحِن  واآلِخَرةِ 

ا وَما َبطَن وأْن ُتنقَِّي وُتَطهِّرَ   َظَهَر منَّ

اللِ  الزْيغِ  منَ  قلوَبَنا فاقِ  والضَّ  والنِّ

قاقِ   على واإلْصرارِ  األْخالقِ  وُسوءِ  والشِّ

َرِن  يِن والَغيِن والدَّ الَمعاِصْي والرَّ

وعافِنا فِي أبدانَِنا وعافِنا فِي َسْمِعنا 

وعافِنا فِي أْبصاِرنا واْعُف عنا وأْجِر 

َة فِْي أُموِرنـَا واْلُطْف بَِنا  ألَطافـََك الخفيَّ
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فِيَما َجَرْت بِه الَمقاِديُر وفِْي َتيِسيِر كلِّ 

كلِّ َعسير  َعليَك َيسير  َتْيِسيَر فإنَّ  َعسير  

َرحَمتـََك َنرجْو فال َتِكْلنا إلى  اللَُّهمَّ 

أنفُِسنا َطرَفَة َعين  وأْصلِْح لَنا َشأَنَنا ُكلَّه 

قُدَرِتَك وأْدِخْلنا فِي َرحَمتِك وعافِنا فِي 

واْقِض آَجالـَنا فِي طاَعاِتَك واْخِتْم لنا 

ةَ  َثواَبهُ  لْ بَخيِر أعَمالِنا واْجعَ   واْكفِنا الَجنَّ

 وأرِشْدنا واْهِدنا وُدلَّنا وعلِّْمنا وأغِنَنا

ْدنا  َتوَبَتنا وَمعِذَرَتنا واْقبلْ  عَلينا وُتبْ  وسدِّ

 واستـُرْ  َحواِئَجنا واْقِض  ُسْؤَلنا وأْعِطنا

 َعَثَراِتنا وأقِلْ  َروعاِتنا وآِمنْ  َعوراِتنا

ِتنا واْغفِرْ  ئاِتنا َعن وتجاَوزْ  زلَّ  واْمحُ  سيِّ

 أْسـتاَرنا َتهِتك ول ُعيوَبنا وأْصلِحْ  ُذنوَبنا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 28 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

بَن ا  َتفَضْحنا ول ََّلَ َر  ََٱو  َنَِسين اا ن
ِ
َإ ا َّن  إِخذ  تُؤ 

َ أ  َّن   ط  بَن اَٱخ  ل ت ُهََر  َۡح   َمَك   إ ً ۡص 
ِ
َإ ن اا َع ل ي  ِمل  ََت   ّل  و 

َ َۥع ل 
 
ِلن ا َٱ َِمنَق ب  ين  بَن اََّلِ ََر  اق ة  ط  اَّل  ل ن اَم  ّمِ ََُت  ّل  و 

َ َِبِه َوَ َۦ َل ن ا
 
َوَ ٱ نَا َع  ُف َع 

 
َوَ ٱ َل ن ا َغ ِفر 

 
َٱ ََٱنت  ا  ن ا ۡح   ر 

ـ  ل و  َف َى م  َـن ا
 
َأ َع ل  َّن  َنُُص 

 
َٱ مـِ َل ق و 

 
ِفرِينَ ٱ   ل َك 

ُكنَت كتْبَتَنا فِي السعاَدِة  إنْ  وأْسـألُكَ 

قاَوةِ  فِي َكَتْبَتَنا ُكنتَ  فأثِبْتنا فِيها وإنْ   الشَّ

عادةِ  وأْثبـِْتنا فِي ِمْنها فاْمُحنا  فإنَّكَ  السَّ

تشآُء وُتثبـُِت وِعنَدَك أم  الِكتاِب  َما َتمُحو

 َخيَر هذا  ربِّ  يا الّلُهمَّ وأْسألَُك 

 َوَبَرَكتـَهُ  َوُسُرْوَرهُ  َوُيْسَرهُ  َوَنْصَرهُ  َوَفتـَْحهُ 

 َوُهَداهُ  َوُمَعاَفاَتهُ  َوُطُهوَرهُ  َوُنْوَرهُ  َوِرْزَقهُ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 29 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

ا اللَُّهمَّ  ُضَعَفاُء َفَقوِّ فِْي ِرَضاَك َضْعَفَنا  إَنَّ

اإْلِْسالََم  َواْجَعلِ إَلْى اْلَخْيِر ِبَنَواِصْيَنا  َوُخذْ 

ا اللَُّهمَّ ُمْنَتَهْى ِرَضاِئَنا  َنا ُضَعَفاءُ  إِنَّ  َفَقوِّ

َنا  َوأَِذلَّءُ  أَْنَت  اللَُّهمَّ َفاْرُزْقَنا  َوفَُقراءُ َفأَِعزَّ

اْلِمَحَن  َوَتْدَفعُ  َواْلَمأَْثمَ َتْكِشُف اْلَمْغَرَم 

قمَ  َواْلفَِتنَ  الُعْقبْى أنَت لَك  إل إلَهَ  ل َوالنِّ

اْسَتطْعنا أْن َنْبرأَ إَليَك مْن  ما ِعنَدَنا َخيرَ 

ِتَنا إَلى ِتكَ  َحولِكَ  َحولِنا وقوَّ  َحولَ  َفال وقوَّ

ةَ  ول ةِ  َذا يا ِبكَ  إل قُوَّ  ُمِغْيثُ  ايَ  الَمِتينُ  القُوَّ

ُيْهَزُم  ول َوْعُدكَ  ُيْخَلفُ  ل اللَُّهمَّ   أَِغْثَنا

ذا الَجدِّ ِمْنَك الَجد  ُسْبحاَنَك  َينَفعُ  ول ُجْنُدكَ 

َك  َوَتَعالَىاْسُمَك  َتَباَركَ  َوِبَحْمِدكَ  اللَُّهمَّ  َجد 

َستْ  َثَناُؤكَ  َوَجلَّ  َجاُركَ  َعزَّ   أَْسَماُؤكَ  َوَتَقدَّ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ( 31 – 30 )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 

 أَْرَحمَ  َيا أَْنتَ  إِلَّ  إَِلهَ  َولَ  َغْيُركَ  إَِلهَ  َولَ 

اِحِمْينَ   َوَصلِّ  اللَُّهمَّ  ِمْينَ اْلَعالَ  َربَّ  َيا الرَّ

ِدَنا َعَلى َوَسلِّمْ  د   َسيِّ  َوَصْحبِهِ  آلِهِ  َوَعَلى ُمَحمَّ

اِبِعْينَ  اِبِعْينَ  َوتاِبِعيْ  َوالتَّ  َتِبَعُهمْ  َوَمنْ  التَّ

ْينِ  َيْومِ  إِلَى بِإِْحَسان   ةَ  َولَ    َحْولَ  َوَل  الدِّ  قُوَّ

َربِّ  هللِ  َواْلَحْمدُ  اْلَعِظْيمِ  اْلَعلِيِّ  بِاهللِ  إِلَّ 

 .  ِمْينَ اْلَعالَ 
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 دعاء الرزق
 

 ٱق طَع  وَ  َرَجاَءكَ  قَل بِي فِي اقِذف   اللَّهُمَّ  )

 أَحدا   أَرجوَ  لَ  َحتى ِسواكَ َعمَّن   َرجائِي

تِي َضعُفت  َعنهُ  َوَما اللَُّهمَّ  غيَرك  َوقَُصرَ  قُوَّ

بَتي إِليهِ  تَن تَهِ  َولَم   َعَملِي َعن هُ   تَب لُغ هُ  َولَم   َرغ 

ا  َمسأَلَتي َولَم  يَجِر َعلَى لِسانِي ِممَّ

أَعطيَت أَحدا  ِمَن األَوليَن َواآلخريَن ِمَن 

ني بِِه يَاال يَقيِن   (  ال َعالَِمين   َربَّ  فَُخصَّ

فِنِي بَِحاللَِك َعن  َحَراِمَك  اللَّهُمَّ  ) ٱك 

لَِك  نِنِي بِفَض  َوبِطَاَعتَِك َعن  َمع ِصيتَِك َوأغ 

 (  َعمَّن  ِسَواكَ 

د   َسيِِّدنَا َعلَى للاُ  ىَوَصلَّ    آلِهِ  َوَعلَى ُمَحمَّ

بِهِ   .َسلَّم  وَ  َوَصح 


