
 1 

 

https://arabicdawateislami.net



 2 

 سلسلة إصدارات
 مشيخة الطريقة القادرية العلية 

 براعية السيد الرشيف
 الشيخ عبيد اهلل القادري احلسيين قدس رسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بإدارة وإرشاف

 الطريقة القادرية العلية  خادم
 القادري احلسيينخملف العيل احلذييف 

 مجيع احلقوق حمفوظة ملشيخة الطريقة القادرية العلية
https://arabicdawateislami.net



 3  https://arabicdawateislami.net



 4 

 الكتاب: دالئل اخلريات وشوارق األنوار 

 اتلصنيف:  تصوف وأدعية وأذاكر 

 املؤلف: اإلمام حممد بن سليمان اجلزويل 

 حتقيق وعناية: خملف العيل القادري احلسيين 

 انلارش: مشيخة الطريقة القادرية العلية 

  160عدد الصفحات 

  :21×14القياس 

   : 2018الطبعة: األوىل 
 

 

 نلارشللمتابعة مع ا

  :الربيد االلكرتوينmkhlef@hotmail.com 

  :املوقع ىلع الشبكةwww.alkadriaalalia.com  

 :00201204193623هاتف 

 مجيع احلقوق حمفوظة للنارش
 يطلب من 

 مشيخة الطريقة القادرية العلية
https://arabicdawateislami.net



 5 

 مقدمة انلارش

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم عىل  احلمد هلل

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا إىل يوم 

إهَن ﴿يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه العزيز:   الدين وبعد:
 ِّ  انَلِبه

يَن آَمُنوا َصلُّوا اّلَلَ َوَمََلئهَكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ َها اََّله يُّ
َ
يَا أ

لهيمَ  ، وقد أمجع العلامء عىل أن التعبد ﴾ا  َعلَيمهه وََسلُِّموا تَسم

بالصالة عىل نبينا صلوات ريب وسالمه عليه هي عبادة من 

أفضل وأجل وأرقى العبادات التي نتقرب هبا إىل اهلل عز 

وجل، وقد وردت األحاديث الكثرية واألخبار يف فضل 

وسلم، وهي معلومة  الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وآله

وقد تفنن العلامء والعارفون يف نظم الصلوات للجميع، 

املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم،  حبيبهمالرشيفة عىل 

وقد كثرت األحزاب واألدعية واألوراد الرشيفة التي 
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، حتى صار من ختصصت بصيغ الصلوات النبوية الرشيفة

حرصها وعدها، وما ذاك إال لعظمة من نصيل الصعب 

ق صىل اهلل ونسلم عليه، ال ريب فهو حبيب احلق وسيد اخلل

 اكتب اهلل تعاىل هل ومن هذه الصلوات ماعليه وآله وسلم، 

مهها ما ينسب لكبار األئمة أالقبول بني املسلمني، ومن 

والعارفني كصلوات األقطاب األربعة وغريهم من أئمة 

 ملا هلا من أمهية يف السري والسلوك. والتصوفالطرق 

ات الرشيفة التي القت القبول ومن أهم هذه الصلو

ستحسان بني املسلمني هي الصلوات الرشيفة املسامة واإل

الصالة عىل النبي ذكر بدالئل اخلريات وشوارق األنوار يف 

للعارف باهلل اإلمام حممد  املختار صىل اهلل عليه وآله وسلم

ما مل يلقاه  ت  ي  ق  امن اجلزويل رمحه اهلل تعاىل، فقد ل  بن سلي

بلد  والقبول بني املسلمني حتى مل يبق  غريها من الشهرة 

دل  نإسالمي إال ويعرف فيه ورد دالئل اخلريات، وهذا إ

بركتها التي أودعها اهلل و خصوصيتهاعىل  عىل يشء فيدل
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بني  انترشتغري أن هذه الصلوات الرشيفة ، تعاىل فيها

يف املتن، بعدة روايات، خيتلف بعضها عن بعض،  املسلمني

من فضل اهلل علينا و العمل هبا،كيفية و ،يف كيفية القراءةو

احلمد فأننا تلقيناها عن مشاخينا بأسانيد صحيحة متواترة، 

وجدنا خريها وبركتها وهلل  وقدبذلك، هلل الذي أكرمنا 

البخاري  باحلديث الرشيف الذي رواهوعمال احلمد، 

قال رسول اهلل صىل اهلل ومسلم عن أنس ريض اهلل عنه قال: 

عليه وآله وسلم: ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب 

وعمال باحلديث الرشيف الذي رواه القضاعي يف ، لنفسه

قال رسول اهلل مسند الشهاب، عن جابر ريض اهلل عنه قال: 

فقد  .أنفعهم للناسخري الناس :  صىل اهلل عليه وآله وسلم: 

أحببت أن أنفع السالكني يف طريق اهلل عز وجل، ممن تعلقت 

بدالئل اخلريات دون غريها من الصلوات الرشيفة، قلوهبم 

، هافاستخرت اهلل عز وجل يف العمل عىل إعداد نسخة من

 الكرام، وأبني كل ما يتعلق هبا،  امشاخين كام أخذناها عن
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فعملت عىل هذه النسخة  حتى رشح اهلل صدري ويرس أمري

 نسخة دالئل اخلريات هذهوقد تلخص عميل يف املباركة، 

 عىل النحو التايل:

كتابتها بخط مجيل جدًا وهو اخلط العثامين بحيث يسهل  (1

 قراءهتا عىل مجيع املسلمني كبريهم وصغريهم.

تم ضبط حروفها وتشكيلها كاملة بحيث يقرأها اجلميع  (2

 بدون أخطاء.

، كام باللون األمحر  كلمة اللهموتم تلوين لفظ اجلاللة  (3

 ويصيل   وكلمة صل   صىل اهلل عليه وسلم تم تلوين اسم النبي

 باللون األخرض. وصىَل 

تم مراجعتها ومقارنتها بأكثر من عرش نسخ من دالئل  (4

اخلريات منها املخطوط ومنها املطبوع حتى وصلنا هلذه 

 النسخة الكاملة الصحيحة.

هلذه النسخة عدة أبحاث تشمل ما ييل: ذكر  أضفت (5

 فضل دالئل اخلريات، وبيان سبب تأليفها، وترمجة مؤلفها
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كام أضفنا  ، وكيفية القراءة والعمل هبا،وذكر مقدمته عليها

حلاقها بإجازة ملن يقتنيها بسندنا املتصل، ثم إأسانيدنا هبا مع 

 الرشيفة.ختمناها ببيان كيفية خلوة دالئل اخلريات 

فنسأل اهلل تعاىل أن يتقبل منا هذا العمل وجيعله خالصًا 

لوجهه الكريم، وأن ينفع هبا مجيع املسلمني، وأن يغفر لنا 

وملشاخينا الكرام، وأن جيزي مؤلف دالئل اخلريات إمامنا 

اجلزويل كل خري ورمحة ورضا، وأن جيزي عني سيدي 

ري احلسيني وشيخي العارف باهلل الشيخ عبيد اهلل القاد

قدس رسه، الذي أكرمني هبذه النسخة مع إجازهتا وسندها 

إنه ويل  وأن حيفظه لنا وينفعنا بربكته، وبني يل كيفية خلوهتا،

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله ذلك والقادر عليه 

 وصحبه وسلم واحلمد هلل رب العاملني.

 

 خادم الطريقة القادرية العلية
 القادري احلسيين خملف العيل احلذييف
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 تقديم شيخ الطريقة القادرية العلية
 الشيخ عبيد اهلل القادري احلسيين

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

محدًا كثريًا، وسبحان اهلل وبحمده بكرة  احلمد هلل

إهَن اّلَلَ َوَمََلئهَكتَُه ﴿، القائل يف كتابه الكريم:وأصيالً 
يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيمهه وََسلُِّموا يَُصلُّوَن لََعَ  َها اََّله يُّ

َ
ِّ يَا أ انَلِبه

لهيمَ  عىل عبدك ونبيك  فاللهم صل  وسلم وبارك، ﴾ا  تَسم

وعىل آله وسلم  ورسولك النبي األمي اهلاشمي العريب

  ، وبعد:تدوم بدوامك وتبقى ببقاءك ، صالةتسلياًم كثرياً 

 األوراد العظيمة املنافعفإن ورد دالئل اخلريات هو من 

 ،الكثرية الفوائد، وال يعلم فضله إال من جربه وداوم عليه

واحلمد هلل الذي أكرمنا بتلقي هذا الورد املبارك عن مشاخينا 

الكرام رضوان اهلل تعاىل عليهم، وقد رأينا من خريه وبركته 

الكثري وذلك بربكة من نصيل ونسلم عليه يف هذا الورد 
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كة املداومة واملالزمة له، وهذا رس من أهم ، وبرباملبارك

 األرسار واالنتفاع به.

فرتة طويلة من وقد أكرمني ريب عز وجل بمالزمته 

ه اخللوات والرياضات فرأيت من عمري، ودخلت ب

ال مكان عجائبه وأرساره ما ال حتيط به العقول واألفهام، 

عظمها هو القرب من ألذكرها هنا، ولكن من أجلها و

 عليه وآله وسلم، واألنس احلبيب املصطفى صىل اهللحرضة 

فاحلمد هلل عىل فضله ع سنته، واالجتامع بحرضته، اببه وات

 ومننه عىل عبده الضعيف الفقري إليه. ونعمه

وقد استأذنني ولدنا الروحي خملف العيل القادري 

وشوارق  بإعداد هذه النسخة املباركة من دالئل اخلريات

فيها فضل قراءته  إليها سندنا الرشيف، مبيناً مضيفًا ، األنوار

فأذنت له ، واستعامله كيفية قراءتهواملداومة عليه، موضحًا 

لعل اهلل يعينه عىل إخراج  كاملة،إجازة بذلك، وأجزته هبا 

 عمل ينفع السالكني يف طريقهم إىل اهلل عز وجل.
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بعد متامها املباركة وقد اطلعت عىل هذه النسخة 

كاملة غري منقوصة كام تلقيناها  طيبة مباركة فوجدهتا نسخة

وقد تم العناية هبا لتصبح نسخة مميزة سادتنا ومشاخينا،  عن

واضحة مفهومة، فيها الكثري من الفوائد والتعاليم 

 واإلرشادات التي حيتاجها قارئ دالئل اخلريات. 

فأسأل اهلل تعاىل أن جيعل فيها اخلري والنفع للمسلمني 

عمله يوم القيامة، ويف صحائفنا صحيفة  وأن جيعلها يف

عىل سيدنا  مالله ومشاخينا معه إن شاء اهلل تعاىل، وصل

تسلياًم وعىل آله وصحبه وسلم  النبي األمي حممدوموالنا 

 كثريًا إىل يوم الدين واحلمد هلل رب العاملني.

 
 

  كتبه بيده الفقري إىل اهلل وحسن تأييده
 شيخ سجادة الطريقة القادرية العلية 

 السيد الرشيف عبيد اهلل القادري احلسيين
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 دالئل اخلرياتعن فضل مقدمة 

اعلم ولدي السالك أن ورد دالئل اخلريات لإلمام أيب 

من األوراد العظيمة  يعتربعبد اهلل حممد بن سليامن اجلزويل، 

التي اشتهرت عند السادة الصوفية عىل خمتلف مشارهبم، 

عليه أكابر  وهو ورد عظيم له فوائد عظيمة جدًا، وقد أثنى

ويعترب ورد دالئل اخلريات من أوراد ، األولياء والعارفني

السادة القادرية، وقد اعتمده الكثري من مشايخ بعض 

نه يعترب ويصنف من أوراد الطريقة القادرية العلية، رغم أ

ومن  حيث أن مؤلفه شاذيل الطريقة، الطريقة الشاذلية،

من السادة  أورادهممن  وه وجعلوهاعتمد الذينأشهر 

الشيخ نور هو اإلمام املجدد العارف باهلل سيدي  القادرية

ي احلسيني قدس رسه العزيز، فكان ردالدين الربيفكاين القا

به، ورشح بعض صلواته يف  يقرأه ويعطيه لتالميذه ويويص

ع يف كتبه ورسائله، كام اقتبس منه بعض ر من موضأكث
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، كام فعل يف حزب جده الصلوات وأضافها لبعض أوراده

الشيخ عيل اهلمداين الكبري املسمى بحزب األوراد الفتحية، 

داللة عىل رسائله وكتبه املتفرقة، وهذا فيه وذكر بعضا منه يف 

ومما يدل عىل فضله هو هذه الشهرة فضل هذا الورد املبارك، 

املستفيضة له يف البالد اإلسالمية، وقد رأيت شيخنا قدس 

رسه حيافظ عليه ويلزمه، بل وكان يدخل فيه اخللوات 

طوهلا كانت ثامنية أشهر يف املسجد النبوي الرشيف أالطوال، 

وم، عرش مرة يف الي أه اثني، وكان يقر1986وذلك يف عام 

وقد حدثني ذات يوم عن بركات هذا الورد العظيم عليه، 

وكان من أمهها هي االجتامع باحلبيب املصطفى صىل اهلل 

عليه وآله وسلم يقظة، وأخذ البيعة عنه مبارشة، وهذا اعظم 

 وأفضل إسناد للشيخ قدس رسه.

العالمة حممد املهدي الفايس يف ممتع  الشيخقال عنه 

قد نفع اهلل به  ) دالئل اخلريات( وكتابه املذكور األسامع:

العباد، وأخذ باألسانيد املحررة وأقبل الناس عليه، وسار 
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فيهم مسري الشمس والقمر، واشتهر يف البدو واحلرض، 

وانكبوا عليه يف مشارق األرض ومغارهبا دون غريه من 

 النبي صىل اهلل عليه وسلم عىل كثرهتا كتب الصالة عىل

 .وأسبقيتها

أنه يفيد  :71وقد ذكر صاحب النعم اجلالئل ص 

النور، وأنه من أعظم أسباب قضاء احلوائج، وأن من بركاته 

أيضا: فتح أبواب اخلري والسعادة والغنى ملن أكثر من 

قراءته، وأعظم من ذلك: رؤيا النبي صىل اهلل عليه وآله 

املنام، ملن داوم عىل قراءته كام هو جمرب عند أهل وسلم يف 

 .اخلري والصالح

 ركاته أنه يورث االستقامة، ويكسوومن فضائله وب

قارئه بنور عجيب يشعر به كل من يراه، ويلقي حمبته وهيبته 

ومن أعظم فوائده وفضائله أنه يورث حمبة يف قلوب اجلميع، 

مه ترى من املصطفى صىل اهلل عليه وسلم، فالز احلبيب

  بركاته العجب بفضل اهلل تعاىل.
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 سبب تأيلف دالئل اخلريات

الدالالت كتابه يف النبهاين  يوسف الشيخ قال

الواضحات عىل دالئل اخلريات: قال سيدي العارف باهلل 

حه عىل صلوات شيخه الشيخ أمحد الصاوي املرصي يف رش

يف  ونقله عنه شيخنا الشيخ حسن العدوي، القطب الدردير

حاشيته عىل دالئل اخلريات أنه ألفها يف فاس وأن سبب 

ن اإلمام اجلزويل حرضه وقت الصالة فقام يتوضأ أتأليفها 

هلا، فلم جيد ما خيرج به املاء من البئر ، فبينام هو كذلك إذ 

ل، فقالت له: من أنت؟ نظرت إليه صبية من مكان عا

، باخلري نت الرجل الذي ُيثنى عليك: أفأخربها، فقالت له

وتتحرَي فيام خترج به املاء من البئر؟! وبصقت يف البئر ففاض 

فقال الشيخ بعد أن فرغ  ماؤها حتى ساح عىل وجه األرض.

: يك بم  نلت هذه املرتبة ؟، فقالت: أقسمت علمن وضوئه

بكثرة الصالة عىل من كان إذا مشى يف الرب األقفر تعلقت 

فحلف يمينًا أن ، وسلمه وآلالوحوش بأذياله، صىل اهلل عليه 

 .وسلم وآله يؤلف كتابًا يف الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه
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 سندنا بورد دالئل اخلريات

روي دالئل اخلريات أ يمن فضل اهلل تعاىل عيل أنن

بعدة إجازات وأسانيد، وال جمال لذكرها، وأكتفي هنا بذكر 

 عن شيخي العارف هوتلقيت به الذي تلقنت القادري سندي

 باهلل الشيخ عبيد اهلل القادري احلسيني قدس رسه العزيز،

  فأقول وباهلل التوفيق:

أنا العبد الفقري خملف بن حييى العيل احلذيفي القادري 

عن شيخنا العارف باهلل الشيخ عبيد  دالئل اخلريات تلقيت

حممد القادري سيد اهلل القادري احلسيني، عن أخيه الشيخ 

الشيخ أمحد األخرض القادري احلسيني، احلسيني، عن والده 

عن والده الشيخ حممد الداري القادري احلسيني، عن الشيخ 

الشيخ عمه عن  ،نور حممد الربيفكاين القادري احلسيني

الربيفكاين القادري احلسيني، عن  الدهوكي حممد نوري

الشيخ نور عمه اإلمام املجدد القطب الكبري سيدنا وموالنا 
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عن الشيخ ، قدس رسه ين القادري احلسينيالدين الربيفكا

عن الشيخ حممود أمحد  حممود اجللييل املوصيل القادري،

املرعيش، عن الشيخ حممد بدير القديس، عن الشيخ حممود 

الشيخ ، عن الكردي، عن الشيخ حممد بن سامل احلفناوي

حممد املغريب التلمساين قال: أخذها عن طريق الباطن عن 

ليه وسلم وبطريق الظاهر عن الشيخ أمحد النبي صىل اهلل ع

النخيل عن السيد عبدالرمحن املحجوب عن والده السيد 

أمحد عن والده السيد حممد عن والده السيد أمحد املكنايس 

 اجلزويل رمحه اهلل تعاىل. مؤلفها الشيخ حممد بن سليامنعن 
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  كيفية قراءة ورد دالئل اخلريات

واعلم أن لدالئل اخلريات عدة كيفيات مشهورة بني 

العارفني، وكل طريقة من الطرق هلا آداهبا اخلاصة بقراءته، 

فقراءته عند أهل املغرب ختتلف عن قراءته عند أهل 

ففي املغرب يفضلون قراءته مجاعة، بينام يقرأ  السودان،

ويف مرص قريبة من السودان، ويف  بشكل فردي يف السودان،

  وبقية بالد املسلمني ختتلف كذلك. راقالع

ومرد ذلك للمشايخ والعارفني الذين يضعون اآلداب 

  اخلاصة بذلك فيتبعهم تالميذهم عليه.

وعندنا يف طريقتنا القادرية العلية يقرأ بشكل فردي 

  احلال يف السودان.وليس مجاعي كام هو 

هنا كل ما يتعلق بقراءته كام أخذته عن سيدي  وسأذكر

، بأسانيده رسه سشيخ عبيد اهلل القادري احلسيني قدال

 املتصلة لإلمام اجلزويل، فأقول وباهلل التوفيق:
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وهو مقسم  هيقرأ يف كل يوم حزب من الكيفية األوىل:

تعترب من أشهر الكيفية وهذه ، ترتيب أيام األسبوععىل 

، ، يف البالد اإلسالميةالكيفيات عند غالب الطرق الصوفية

هذه الكيفية قراءة االستفتاح كاماًل يف كل يوم  ويستحب يف

ويشمل: ) دعاء النية، أسامء اهلل احلسنى، أسامء النبي صىل 

، وكذلك يقرأ دعاء االختتام بعد اهلل عليه وآله وسلم(

 .االنتهاء منه

خيتم ثالث بحيث يقرأ مقساًم عىل ثالثة أ الكيفية الثانية:

دعاء ويستحب أن يقرأ  ،واحدة يف كل ثالثة أيام مرة

وهذه كيفية استحسنها  ،اخلتم يف كل يومدعاء االستفتاح و

 الكثري من الصاحلني.

 بحيث خيتم اععىل أربعة أرب مقسامً  يقرأ الكيفية الثالثة:

 دعاء ويستحب أن يقرأيف كل أربعة أيام مرة واحدة، 

، وهذه كيفية استحسنها اخلتم يف كل يومدعاء االستفتاح و

 من الصاحلني. الكثري
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عىل أوقات  يقرأ كاماًل يف اليوم، مقسامً  :رابعةالكيفية ال

الصالة والضحى والسحر، وهذه كيفية استحسنها بعض 

يف أوله وبعد االستفتاح دعاء يستحب أن يقرأ و ،العارفني

 االنتهاء منه يقرأ دعاء االختتام.

 مرة واحدة، يف كل يوم يقرأ كامالً  :امسةالكيفية اخل

ورد  وهذه الكيفية هي، وتكون قراءته يف جملس واحد

شيخنا الشيخ عبيد اهلل  كام أخربين بذلكالعارفني الكاملني، 

من حافظ عليه أربعني يومًا  القادري، وقد سمعته يقول:

، وتعترب هذه يف الوالية كانت له قدميقرأه كاماًل يف كل يوم 

 وأفضلها. الكيفية أكمل الكيفيات
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  قراءة ورد دالئل اخلريات آداب

 أما أداب قراءة دالئل اخلريات فهي كثرية وأمهها:

 أن يكون القارئ عىل طهارة كاملة. تهفمن آداب قراء (1

كجلسة الصالة  اً جالس أن يكون قارئهومن آداب قراءته  (2

 .الرشيفة مستقباًل القبلة

قراءة قراءته قراءة دعاء النية قبل البدء به، ثم ومن آداب  (3

 أسامء النبي صىل اهلل عليهثم قراءة  الرشيفة، األسامء احلسنى

 وسلم. وآله

دعاء اخلتم بعد االنتهاء منه، قراءة  تهقراء آدابومن  (4

 ويضاف إليه الدعاء الذي يقرأ بعد ختم دالئل اخلريات.

صالة ركعتني بنية قضاء احلاجة بعد ومن آداب قراءته  (5

 االنتهاء منه والدعاء بام تريد.
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 .(1)مجة اإلمام حممد بن سليمان اجلزويلتر

هو الشيخ اإلمام، العالمة الويل اهلامم، أوحد أعيان 

األئمة األعالم، العامل العامل، والويل الكامل، والعارف 

املحقق الواصل، قطب الزمان، وفريد العرص واألوان، 

نخبة أكابر األولياء العارفني، وقدوة األخيار الصاحلني، أبو 

اجلزويل  ن بن أيب بكرسيدي حممد بن عبد الرمح عبد اهلل

 .السماليل الرشيف احلسني

وهو من قبيلة جزولة وهي إحدى قبائل الرببر 

يف مدرش  بالسوس األقىص، وسماللة بطن من جزولة، ولد 

تانكرت  يف سوس ببالد الساحل عىل واد يعرف هبذا 

االسم، آخر القرن الثامن وال يعرف متى كان ذلك عىل 

وقد خرج اجلزويل من بالده لقتال هبا، حيث ه التحديد .وج

كانت تشهد حينها رصاعات داخلية كثرية، فقصد مدينة 

                                                   
 .3-30ص:: النعم اجلالئلوكتاب  ، 18-17ص::كتاب ممتع األسامع بترصف عن (1
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لريحل بعدها إىل فاس لطلب العلم فنزل بمدينة الصفارين، 

املرشق لألخذ عن العلامء والتلقي عن الشيوخ املربني، 

حيث طاف يف رحلته تلك مدن احلجاز ومرص ومدينة 

وبعدها عاد إىل  .من سبع سنوات واستمرت نحواً القدس، 

ق، املغرب، وحَل بفاس من جديد، والتقى هناك اإلمام زرو

أوحد وقته سيدي أيب عبد اهلل الذي أرشده إىل الشيخ املريب 

فرحل إليه الشيخ  حممد امغار ) الصغري( ريض اهلل عنه بتيط.

اجلزويل، حيث أخذ عليه ورد الشاذلية، ودخل اخللوة 

ثم خرج بعدها وأخذ يف ، من أربع عرشة سنة للعبادة نحواً 

تربية املريدين، وتاب عىل يديه هناك خلق كثري، وانترش 

وارق والكرامات ذكره يف اآلفاق ، وظهرت عىل يديه اخل

وله كالم كثري يف الطريق قيده الناس عنه ، واملناقب اجلسيمة

  .يوجد متفرقا بأيدي الناس

النصح التام ملن قال ريب  :منهاوللشيخ عدة مؤلفات 

حزب وحزب الفالح، وحزبه املوسوم بـاهلل ثم استقام، 
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، باإلضافة إىل هذا الكتاب حان الدائم الذي ال يزالسب

وقد أكثر  ريات الشهري الذكر والذائع الصيتدالئل اخل

، وأقواهلم عىل الشيخ اجلزويل ريض اهلل عنه العلامء من الثناء

ليس هذا حمله، ولكن  بها يستدعي طوالً يف ذلك كثرية، وجل

 لنقترص عىل إيراد بعضه، تنبيها عىل غريه .

كان  يف ممتع األسامع:حممد املهدي الفايس قال العالمة 

ريض اهلل عنه من العلامء العاملني، واألئمة املهتدين، مجع 

واألحوال  لطني والدين، ورشف العلم والعملبني رشف ا

واملقامات العلية املنيفة، واهلمة العالية الربانية الرشيفة، 

ن ية  الساموية، واألخالق الزكية الرمحانية، والطريقة السُّ

الَسن ية، والعلم اللدين، والرس الرباين، والترصيف النافد 

 التام، واخلوارق العظام، والكرامات اجلسام. وكان قطباً 

، أقامه اهلل ربانياً  ، وإماماً رمحانياً  وارثاً و، نافعاً  ، وغوثاً جامعاً 

يف وقته رمحة للعباد، وبركة ونورا يف البالد، جعله موضع 

نظره من خلقه، وخزانة رسه، ومظهر نفوذ ترصيفه، ومنبع 
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انتفع به خلق كثريون، وخترج عىل يديه مشايخ ، همدد

كثريون، وحييت به البالد والعباد، وجدد الطريقة باملغرب 

أنوارها، واشتهر بالفقر واللهج بعد دروس آثارها، وخبو 

اهلل عليه وسلم يف سائر  بذكر اهلل، والصالة عىل النبي صىل

 .املغرب بالد

يف صالة الصبح،  تويف ريض اهلل عنه بآفرغال مسموماً 

إما يف السجدة الثانية من الركعة األوىل، أو يف السجدة 

األوىل من الركعة الثانية سادس عرش ربيع األول عام 

ودفن لصالة الظهر من ذلك اليوم بوسط  .(هـ870)

ثم بعد سبع وسبعني سنة ، املسجد الذي كان أسسه هناك

قة رياض طمن موته ُنقل من سوس إىل مراكش، فدفنوه بمن

العروس، يف احلي الذي حيمل اسمه سيدي بنسليامن  داخل 

 وقربه يزار ويتربك به ،املدينة، وبني عليه بيت
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 اخلرياتمقدمة مؤلف دالئل 
يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه

 الرَْحم
نَا لََعَ  اّلَلُ  وَصَّل  اَلنَا َسيِّده ه  ولَََعَ  ُُمََمد   َوَموم بههه  آله  وََسلَمَ  وََصحم
ه  َ ُد ّلله َمم

ََلمه َوالَصََلُة َوالَسََلُم لََع  اَْلم هسم
َمانه َواْلم يم ه

يم َهَدانَا لهْلم اََّله
َنامه  صم

َ ثَانه َواْلم وم
َ بَاَدةه اْلم نم عه تَنمَقَذنَا بهه مه ي اسم يِّهه اََّله نَا ُُمََمد  نَبه َسيِّده

ه آولَََع  َرامه  له َرةه المكه َحابههه انلَُّجبَاءه المََبَ صم
َ
  :َوأ

ِّ َصَّل اللُ  فَالمَغَرُض  ُر الَصَلةه لََع انَلِبه كم تَابه ذه كه
م هَذا الم  ِفه

ُظَها َعلَيمهه وََسلََم َوفََضائهله  فم ُهَل حه َسانهيمده لهيَسم
َ فََة اْلم ُكُرَها َُممُذوم َها نَذم

َقارهئه 
هَمنم  ،لََعَ الم َماته ل ُمهه

م َهمِّ ال
َ
نم أ َ مه نم رَ  َوِهه يمُد المُقرمَب مه  بِّ يُّره

َبابه  رم
َ ره  ،اْلم

كم م ذه َواره ِفه
نم
َ َات وََشَوارهقه اْلم َْيم

تَابه َداَلئهله اْلم وََسَميمتُه بهكه
 ِّ  انَلِبه

ه الَصَلةه لََعَ تَاره ابمتهَغاء  ل
مُمخم م  ال َمرمَضاةه الله َتَعاىل َوَُمََبة  ِفه

َكره 
ه الم له نَا ُُمََمد  رَُسوم لهيممَ   َعلَيمهه َصَّل اللُ  يممه َسيِّده   .ا  وََسلََم تَسم

مَمسم َواّلَلُ  نم َيم وؤُ  ال
َ
هُسََتههه ُل أ َن اتَلابهعهيَ  َعلَنَا ل اته  ،مه َ  هه َوَّله
بِّيَ  مُمحه َن ال لَةه مه ََكمه

يإه فَ  ،الم ُهُ إه اَل  ،ر  نَه لََع ذلهَك قَده َ إهاَل  ،َل َغْيم َواَل َخْيم
ُهُ  َم وَُهَو نهعم  ،َخْيم مَمومىل َونهعم ْيُ َم ال َوَة إهاَل بهاّلَله  ،انَلصه

َل َواَل قُ  َواَل َحوم
عظيمه 

ِّ الم َعِله
 .الم
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 وشوارق األنوار ورد دالئل اخلريات

 داعء نية دالئل اخلريات

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

ُد ا  َمم ِهْلم ِّ يَ  ّلله َ   رَبِّ الَعالَمه ِبه
مَوكهي اّلَلُ  َحسم َم ال  ُل َونهعم

  َل َواَل قَُوَة ِّ  اّلَله به اَل إه َواَل َحوم يمه  الَعِله م إه  مَّ اللَّه    الَعظه
  ّنِّ

َ
 أ

ُ
بمَرأ

م  له نم َحوم م   مه لهَك َوقَُوتهَك إه  َوقَُوته     ىل َحوم
م إه  مَّ اللَّه  

ِّ  لََعَ  ةه ََل َص النََويمُت به  ّنِّ  امتهَثاال   ملسو هيلع هللا ىلص انَلِبه
َ
رهك ْل مم

يمقَ  ده نَا  ا  َوتَصم َبهيَِّك َسيِّده قَ َوَُمََبة  فهي ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمد  نله ََلمهه إه  ا  هه وََشوم
ي رهه وَ له  ا  مَ َوَتعمظه نه له َقدم   هُ َكوم

َ
لهَك َفتََقبَ أ م همَل  َّله ّنِّ لهَك  لمَها مه بهَفضم

َسانهَك وَ إه وَ   حم
َ
م أ ِبه

لَةه َعنم قَلم َجاَب المَغفم لم حه م  زه ّنه
َعلم نم  َواجم مه

هيَ  َك الَصاْله بَاده    عه
فَ  مَّ اللَّه   فههه اََّله  لََعَ  ا  زهدمُه ََشَ   يم ََشَ

َ
ََلمتَهُ أ  لََعَ  ا  زَ وَعه   وم

هه اََّله  زِّ   يم عه
َ
َطيمتَهُ أ رههه اََّله  لََعَ  ا  َونُومرَ   عم تَهُ  يم نُوم نمُه َخلَقم   مه
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 وَ 
َ
له َمَقاَمهُ أ
َدرََجاته  وََدرََجَته ِفه  َمَقاَماته الُمرمَسلهَي  ِفه  عم

 وَ    انَلبهيِّيَ 
َ
 سم أ

َ
يَ  لَُك رهَضاكَ أ َمَع   َورهَضاُه يَا رََب الَعالَمه

مَمومَت  يَةه ادَلائهَمةه َوال تَابه َوالُسَنةه َوالَ  لََعَ المَعافه كه
َماَعةه الم

نم غَ  لََعَ َوََكهَمةه الَشَهاَدةه  َها مه يمقه يهْي  ََتمقه
ه َتغم ي الَ  وَ ْيم   ل  َتبمده

رم وَ  فه م  اغم تََكبمتُهُ  له َك يَا و بهَمنَِّك  َما ارم ك َوَكَرمه لهَك وَُجومده فَضم
يَ  َرمه كم

َ
َرَم اْل     أكم

نَا  لََعَ  اّلَلُ وََصَّل  بهه وََسلََم آ لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده له وََصحم
لهيممَ  ُد  ا  تَسم َمم ِه َواْلم ِّ يَ رَبِّ  ّلله   المَعالَمه
 

 استفتاح دالئل اخلريات
ُر اّلَلَ  فه تَغم يمَ  اسم ي اَل إهَلَ إهاَل ُهوَ  الَعظه الََحَ الَقيُّوَم  اََّله

تُوُب إهَلمهه 
َ
  )ثَلثا (. َوأ

ه  ُسبمَحاَن اّلَله  َ ُد ّلله   )ثَلثا (.َواْلَمم
َم الَوكهيُل  ِبه اّلَلُ َونهعم

 )ثَلثا (.َحسم
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يمه  َنه الرَحه
مه اّلَله الرَْحم َي  (1)بسم ه رَبِّ المَعالَمه َ ُد ّلله َمم

اْلم
يمه  (2) َنه الرَحه

ينه  (3)الرَْحم مه ادلِّ بُُد َوإهيَاَك  (4)َمالهكه يَوم إهيَاَك َنعم
ُي  تَعه يَم  (5)نَسم تَقه مُمسم اَط ال َ نَا الِّصِّ ده يَن  (6)اهم اَط اََّله َ ِصه

مم َواَل الَضالَِّي  َمغمُضوبه َعلَيمهه
م ه ال مم َغْيم َت َعلَيمهه َعمم

نم
َ
  .(7)أ

يمه  َنه الرَحه
َحد   :ِمْسِب اّلَله الرَْحم

َ
اّلَلُ  (1)قُلم ُهَو اّلَلُ أ

م َولَمم يُودَلم  (2)الَصَمُد  َحد   (3)لَمم يَِله
َ
ا أ    .(4)َولَمم يَُكنم َلُ ُكُفو 

يمه  َنه الرَحه
َفلَقه  :ِمْسِب اّلَله الرَْحم

ُعوُذ بهَربِّ الم
َ
نم  (1)قُلم أ مه

ق  إهَذا َوقََب  (2)ََشِّ َما َخلََق  نم ََشِّ ََغسه نم ََشِّ  (3)َومه َومه
د  إهَذا َحَسَد  (4)انَلَفاثَاته ِفه المُعَقده  نم ََشِّ َحاسه    .(5)َومه

َنه 
يمه ِمْسِب اّلَله الرَْحم ُعوُذ بهَربِّ انَلاسه  :الرَحه

َ
 (1) قُلم أ

َنَاسه  (3) إهَله انلَاسه  (2) َملهكه انَلاسه  َواسه اْلم موَسم نم ََشِّ ال  (4)مه
وهُس ِفه ُصُدوره انَلاسه  ي يُوَسم َنةه َوانَلاسه  (5) اََّله ه

َن الم   .(6)مه
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 أسماء اهلل احلسىن

َنه 
يمه ِمْسِب اّلَله الرَْحم ي اَل إهَلَ إهاَل ُهَو  اّلَلُ ُهَو  :الرَحه اََّله

َنُ  يمُ   َجََلُلُ  َجَل  الرَْحم  َجَل  الَملهُك   َجََلُلُ  َجَل  الرَحه
وُس   َجََلُلُ    َجََلُلُ  َجَل  الَسََلمُ   َجََلُلُ  َجَل  المُقدُّ
نُ  مه نُ   َجََلُلُ  َجَل  الُمؤم يزُ   َجََلُلُ  َجَل  الُمَهيممه َعزه

 َجَل  الم
ََباُر   َجََلُلُ  ُ    َجََلُلُ  َجَل الم   َجََلُلُ  َجَل  الُمتََكَبِّ
رُ مُ ال  َجََلُلُ  َجَل  ابَلارهئُ   َجََلُلُ  َجَل  اْلَالهُق   َجَل  َصوِّ
  َجََلُلُ  َجَل  الَقَهارُ   َجََلُلُ  َجَل  الَغَفارُ   َجََلُلُ 
 َجَل  الَفَتاحُ   َجََلُلُ  َجَل  الَرَزاُق   َجََلُلُ  َجَل  الَوَهاُب 
  َجََلُلُ  َجَل  الَقابهُض   َجََلُلُ  َجَل  الَعلهيمُ   َجََلُلُ 
ُط   َجَل  الَرافهعُ   َجََلُلُ  َجَل اْلَافهُض   َجََلُلُ  َجَل  ابَلاسه
زُّ المُ   َجََلُلُ  لُّ مُ لا  َجََلُلُ  َجَل  عه يعُ   َجََلُلُ  َجَل  ذه  الَسمه
ْيُ   َجََلُلُ  َجَل    َجََلُلُ  َجَل  اْلََكمُ   َجََلُلُ  َجَل  ابَلصه

ُل  يُف   َجََلُلُ  َجَل  الَعدم  َجَل  اْلَبهْيُ   َجََلُلُ  َجَل  اللَطه
يمُ   َجََلُلُ  َجَل اْلَلهيُم   َجََلُلُ    َجََلُلُ  َجَل  الَعظه
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 َجَل  الَعِلُّ   َجََلُلُ  َجَل  الَشُكورُ   َجََلُلُ  َجَل  الَغُفورُ 
يُظ   َجََلُلُ  َجَل  الَكبهْيُ   َجََلُلُ    َجََلُلُ  َجَل  اْلَفه
يُت المُ  يُب   َجََلُلُ  َجَل  قه  َجَل  الَلهيُل   َجََلُلُ  َجَل  اْلَسه

يمُ   َجََلُلُ  يُب   َجََلُلُ  َجَل  الَكره   َجََلُلُ  َجَل  الَرقه
يُب المُ  عُ   َجََلُلُ  َجَل  جه يمُ   َجََلُلُ  َجَل  الَواسه  َجَل  اْلَكه

يدُ المَ   َجََلُلُ  َجَل  الوَُدودُ   َجََلُلُ    َجََلُلُ  َجَل  جه
ُث  يدُ   َجََلُلُ  َجَل  ابَلاعه  َجَل  اْلَقُّ   َجََلُلُ  َجَل  الَشهه
 تهيُ مَ ال  َجََلُلُ  َجَل  الَقوهيُّ   َجََلُلُ  َجَل  الَوكهيُل   َجََلُلُ 
ُّ   َجََلُلُ  َجَل  يدُ   َجََلُلُ  َجَل  الَوله   َجََلُلُ  َجَل  اْلَمه
صه المُ  ئُ المُ   َجََلُلُ  َجَل  حم يدُ المُ   َجََلُلُ  َجَل  بمده  َجَل  عه

يه المُ   َجََلُلُ 
يُت المُ   َجََلُلُ  َجَل  حم   َجََلُلُ  َجَل  مه

دُ   َجََلُلُ  َجَل  الَقيُّومُ   َجََلُلُ  َجَل  الََحُّ   َجَل  الَواجه
دُ   َجََلُلُ  دُ   َجََلُلُ  َجَل  الَماجه   َجََلُلُ  َجَل  الَواحه
َحدُ 
َ
ُر   َجََلُلُ  َجَل  الَصَمدُ   َجََلُلُ  َجَل  اْل  َجَل الَقاده

رُ المُ   َجََلُلُ  تَده مُ المُ   َجََلُلُ  َجَل  قم   َجََلُلُ  َجَل  َقدِّ
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رُ المُ  َوُل   َجََلُلُ  َجَل  ؤَخِّ
َ
رُ   َجََلُلُ  َجَل  اْل  َجَل  اآلخه

رُ   َجََلُلُ  نُ   َجََلُلُ  َجَل  الَظاهه  الَواله   َجََلُلُ  َجَل  ابَلاطه
  َجََلُلُ  َجَل  الََبُّ   َجََلُلُ  َجَل  تََعاله المُ   َجََلُلُ  َجَل 

ُم المُ   َجََلُلُ  َجَل  اتَلَواُب  وُّ   َجََلُلُ  َجَل نمتَقه  َجَل  الَعفم
 َجََلُلُ  َجَل  لمكه المُ  َمالهُك   َجََلُلُ  َجَل  الَرُؤوُف   َجََلُلُ 

   َرامه كم ُط المُ   َجََلُلُ  َجَل  ُذو الَََلله َواْله سه  َجََلُلُ  َجَل  قم
  ُع ُّ   َجََلُلُ  َجَل  الَامه  َجَل ّنِّ غم المُ   َجََلُلُ  َجَل  الَغّنه

 انَلافهعُ   َجََلُلُ  َجَل  الَضارُّ   َجََلُلُ  َجَل  الَمانهعُ  َجََلُلُ 
ي  َجََلُلُ  َجَل  انلُّورُ   َجََلُلُ  َجَل    َجََلُلُ  َجَل  الَهاده

يعُ   َجَل  الَوارهُث   َجََلُلُ  َجَل  ابَلاقه   َجََلُلُ  َجَل  ابَلده
يدُ   َجََلُلُ    َجََلُلُ  َجَل  الَصبُورُ   َجََلُلُ  َجَل  الَرشه

بَاهه َذاتُهُ  شم
َ
ي َتَقَدَستم َعن اْل َوَتََنََهتم َعن   اََّله

َفاتُهُ  ثَاله صه مم
َ
ن قهلَة    ُمَشاَبَهةه اْل د  اَل مه َوَمومُجود  اَل   َواحه
لَة   نم عه ِّ   مه ُروف  بهالَبه َسانه َمومُصوف     َمعم   َوبهاْلحم

 بهََل ََغية  
 بهََل نهَهاية    َمعمُروف 

وَ   َوَمومُصوف 
َ
 بهََل ابمتهَداء  أ

 ل 
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   ر  بهََل انتهَهاء َنُونُ  يُ اَل   وآخه نهيهه   َمَسُب إََلهه ابلم َواَل يفم
نُُه   تََداوُل اْلوقَاته  لُوقَاته   نُونُ السِّ وال تُوهه مَمخم ُُكُّ ال
ُر َعَظَمتههه  ََكفه َوانلُّونه   َقهم

ُرُه بهالم مم
َ
هَس   َوأ ن

َ
رههه أ

كم بهذه
لهُصونَ  مُمخم هه ابمتََهَج   َوبهُرؤيتههه َتَقرُّ المُعيونُ   ال يده َوبهَتومحه
ُدونَ  مُموَحِّ يم   َهَدى  ال تَقه اط  ُمسم َ َل َطاَعتههه إىَل ِصه هم

َ
  أ
َل َُمََبتههه َجنَ  هم

َ
بَاَح أ

َ
يمه َوأ نمَفاسه   اته انَلعه

َ
وََعلهَم َعَدَد أ

يمه  َقده
هه الم لممه له ِفه   ََمملُوقَاتههه بهعه رمُجله انَلمم

َ
َويَرى َحَرََكته أ

يمه ُجنمحه اللَيم  َهه
ُ   له ابلم رههه ي

ُدُه   َسبُِّحُه الَطائهُر ِف َوكم َوُيَمجِّ
ُش ِف  موَحم رههه ال

رههه   َقفم هه وََجهم ِّ يل    ُُمهيط  بَعَمله المَعبمده ِسه َوَكفه
ههه  هه َونَِّصم ييده

م
نهَي بتَأ مه هلمُمؤم رههه   ل

كم لَُة بهذه وَجه
م َمنئُّ المُقلُوُب ال  وَتطم

هه  فه ُُضِّ رههه   َوَكشم مم
َ
رمُض بهأ

َ نم َتُقوَم الَسَماُء َواْلم
َ
نم آيَاتههه أ  َومه

  َحاَط بهُكلِّ َش
َ
لمما  أ َي   ء  عه لمه مُمسم َوَغَفَر ُذنُوَب ال

لمما   ْيُ   كَرما  وحه َصه
يُع ابلم ء  َوُهَو الَسمه ثملههه َشم   لَيمَس َكمه

مَّ  ئمَت  اللَّه  ئمَت َوَكيَف شه وَء بَما شه نَا السُّ فه إنََك لََعَ َما   اكم
ير   ْيُ   تََشاُء قَده َم انَلصه ىَل َويا نهعم مَموم َم ال َرانََك   يا نهعم ُغفم
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ْيُ  مَمصه ِّ   رَبنَا َوإََلَك ال َعِله
َل َواَل قَُوَة إاَل بهالل الم َواَل َحوم

يمه  َعظه
   الم

َ
نَت َكَما أ

َ
َيَت ُسبمَحانََك ال ُُنمصه َثَناء  َعلَيَك، أ  ثَم

َك  سه ُهَك وََعَز َجاُهَك   لََعَ َنفم َعُل اّلَلُ   َجَل وَجم َما  يفم
رَ  َزتههه   تههه يَشاُء بهُقدم يُد بهعه يا  ا ََحُّ يا َقيومُ يَ   َوحيمُكُم َما يره

رمضه بَ 
َ
يَع الَسَمَواته َواْل َرامه  ده َََلله َواْلكم

 اَل إه  َلَ إه  اَل   يا َذا الم
 
َ
َ رَ به  َت نم أ   َك ته ْحم

َ َ  َك ابه ذَ عَ  نم مه وَ  ُث يم غه تَ سم ن  اَث يَ ا غه يَ  ْيُ جه تَ سم ن
  اَل إه  َلَ إه  اَل  يَ يثه غه تَ سم المُ 

َ
َ  َت نم أ نَ يِّ سَ  اهه به ثمنَا ملسو هيلع هللا ىلص د  مَ ُُمَ ا ده غه

َ
 أ

َُة   انَ َْحم ارم وَ  يد  اّلَله وَ رَْحم َيمته إهنَُه َْحه
َل ابلم هم

َ
َبَرََكتُُه َعلَيمُكمم أ

يد   َ   ََمه َل ابلم هم
َ
َس أ َب َعنمُكُم الرِّجم هه ُذم يُد اّلَلُ َله يمته إهَنَما يُره

ْيَ  هه َرُكمم َتطم ِّ َوَمََلئهَكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَ  اّلَلَ إهَن   ا  َوُيَطهِّ ِبه
يَن آ َها اََّله يُّ

َ
لهيمَ َمنُوا َصلُّويَا أ مَّ   ا  ا َعلَيمهه وََسلُِّموا تَسم  اللَّه 
نَ  َصلِّ  َعده ََمملُوقَاتهَك َسيِّده سم

َ
فمَضَل َصََلة  لََعَ أ

َ
ولَََعَ  ُُمََمد  ا أ

َداده ََكهَماتهَك َُكََما  لُوَماتهَك َومه بههه وََسلِّمم َعَدَد َمعم ه وََصحم آله
ره َذَكَرَك اَّلَ 

كم  .المَغافهلُونَ  كَ اكهُروَن وَغَفَل َعنم ذه
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 أسماء انليب صىل اهلل عليه وسلم

مَّ  ُمه َسيُِّدنَا ُُمََمد   َصلِّ  اللَّه  مم َوَبارهكم لََع َمنه اسم
وََسلِّ

 َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص
َ
َُد أ د   َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلصْحم  َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص َحامه

يَ  َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص َُممُمومد   حم
َ
يمد   َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص د  أ   ملسو هيلع هللا ىلص وَحه

 ملسو هيلع هللا ىلصيُِّدنَا ََعقهب  سَ    ملسو هيلع هللا ىلص َحاَشه   َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َماح  
 ملسو هيلع هللا ىلص طه َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص يس َسيُِّدنَا    ر   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َطاهه

  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َسيِّد    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َطيِّب    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَطَهر  
ٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصل  َسيُِّدنَا رَُسو ُدنَا نَِبه

َةه َسيُِّدنَا رَُسو  ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّ ُل الرَْحم
ع    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َقيِّم    ملسو هيلع هللا ىلص تَف    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َجامه َسيُِّدنَا ُمقم
مه   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمَقَّفم   ملسو هيلع هللا ىلص مَمَلَحه ُل ال   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا رَُسوم

ُل الَراَحةه  ل    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا رَُسوم َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ََكمه
هيمل   ل    ملسو هيلع هللا ىلصثِّر  َسيُِّدنَا ُمدَ   ملسو هيلع هللا ىلصاهَكم   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَزمِّ

َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله ُب َسيُِّدنَا َحبهي  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا َعبمُد 
 ُّ ُّ   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َصِفه  اّلَله َسيُِّدنَا ََكهيمُم   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا نَِجه
نمبهيَاءه َسيُِّدنَا َخاتَ   ملسو هيلع هللا ىلص

َ  ملسو هيلع هللا ىلصُم الرُُّسله َسيُِّدنَا َخاتَ   ملسو هيلع هللا ىلصُم االم
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  م يه
م   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُُمم ر    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمنمِجه  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَذكِّ

   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا نَاِصه   ملسو هيلع هللا ىلصر  َمنمُصوَسيُِّدنَا   ُّ ُدنَا نَِبه
َسيِّ

َةه  َبةه   ملسو هيلع هللا ىلصالرَْحم ُّ اتَلوم ُدنَا نَِبه
ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيِّ ص  َسيُِّدنَا َحره

م    ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيمُكمم  لُوم ْي    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َمعم   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َشهه
د   ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َشاهه ُهو  ملسو هيلع هللا ىلصد  َسيُِّدنَا َشهه  ملسو هيلع هللا ىلصد  َسيُِّدنَا َمشم

   ْي ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمبَِّشِّ    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا بَشه  ملسو هيلع هللا ىلصر  َسيُِّدنَا نَذه
   ر اج    ملسو هيلع هللا ىلصر  َسيُِّدنَا نُو  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمنمذه َ  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ِسه
   بَاح صم يٌّ   ملسو هيلع هللا ىلص ى  َسيُِّدنَا ُهدَ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا مه ده  َسيُِّدنَا َمهم
ُعوٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َداع    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمنهْيم    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َمدم
يمب    ملسو هيلع هللا ىلص ٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َُمَاب    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َُمه َسيُِّدنَا َحّفه
ٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َعُفوٌّ   ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َحقٌّ   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َوله
 ملسو هيلع هللا ىلص يٌّ َسيُِّدنَا قَوه   َسيُِّدنَا 

َ
ي  أ  ملسو هيلع هللا ىلصن  ُموأَسيُِّدنَا مَ   ملسو هيلع هللا ىلص مه

 ي ي    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَكَرم    ملسو هيلع هللا ىلصم  َسيُِّدنَا َكره  َسيُِّدنَا َمكه
ل    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمبهيم    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َمتهي    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمَؤمِّ
ُذو  َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلصقَُوة   َسيُِّدنَا ُذو ملسو هيلع هللا ىلصل  َسيُِّدنَا وَُصو  ملسو هيلع هللا ىلص
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زٍّ  َسيُِّدنَا ُذو ملسو هيلع هللا ىلصَمََكنَة   َسيُِّدنَا ُذو  ملسو هيلع هللا ىلصَمة  ُحر   ملسو هيلع هللا ىلصعه
ل  
ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَطاع    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُذوم فَضم ع  َسيُِّدنَا ُمطه

ق    ملسو هيلع هللا ىلص دم َة    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا قََدُم صه َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا رَْحم
ى    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َغيمث    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َغومث    ملسو هيلع هللا ىلصبُِّشم

يَاث   َمُة   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا غه يَُة   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا نهعم َسيُِّدنَا َهده
َوة  وُ   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله  اُط   ملسو هيلع هللا ىلص ثمَق َسيُِّدنَا ُعرم َ  ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا ِصه
  ُاط  م َ يَسيُِّدنَا ِصه َتقه ُر   ملسو هيلع هللا ىلصم  سم كم   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا ذه

زمُب   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا َسيمُف  َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَله َسيُِّدنَا حه
ُم اثلَاقهُب  َطَّف   ملسو هيلع هللا ىلصانَلجم  َسيُِّدنَا َُممتََب   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمصم

ٌّ   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمنمتََق   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َُممتَار    ملسو هيلع هللا ىلص  َسيُِّدنَا اُّمِّ
ْي    ملسو هيلع هللا ىلص جه

َ
بُو   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َجَبار    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا أ

َ
َسيُِّدنَا أ

مه  َقاسه
ره   ملسو هيلع هللا ىلصالم بُو الَطاهه

َ
بُو الَطيِّبه   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا أ

َ
َسيُِّدنَا أ

ي  ملسو هيلع هللا ىلص بُو إهبمَراهه
َ
  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَشَفع    ملسو هيلع هللا ىلصَم َسيُِّدنَا أ

ي لهح    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصالح    ملسو هيلع هللا ىلصع  َسيُِّدنَا َشفه  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمصم
   ن ق     ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَهيممه َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َصاده
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ق   ق    ملسو هيلع هللا ىلصُمَصدِّ دم مُمرمَسلهيَ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا صه  َسيُِّدنَا َسيُِّد ال
يَ إه َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص مُمَتقه قَائهُد المُغرِّ  َسيُِّدنَا  ملسو هيلع هللا ىلص َماُم ال

مُمَحَجلهيَ  نه َسيُِّدنَا َخلهي  ملسو هيلع هللا ىلص ال
َسيُِّدنَا بَرٌّ   ملسو هيلع هللا ىلصُل الرَْحم

ي  ملسو هيلع هللا ىلصََبٌّ َسيُِّدنَا مَ   ملسو هيلع هللا ىلص ي  ملسو هيلع هللا ىلصه  َسيُِّدنَا وَجه ح  َسيُِّدنَا نَصه
ح    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصل  َسيُِّدنَا َوكهي ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا نَاصه

ي  ملسو هيلع هللا ىلصُمتََوِّكِّ   ي  ملسو هيلع هللا ىلصل  َسيُِّدنَا َكفه   ملسو هيلع هللا ىلصق  َسيُِّدنَا َشفه
ي َنةه َسيُِّدنَا ُمقه َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَقَدس    ملسو هيلع هللا ىلصُم السُّ

ُح المُقُدسه  َقِّ َسيُِّدنَا ُرو  ملسو هيلع هللا ىلص ُروم ُح َسيُِّدنَا ُرو  ملسو هيلع هللا ىلصُح اْلم
طه  سم تَف    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ََكف    ملسو هيلع هللا ىلصالمقه   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمكم

  ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َشاف    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمبَلِّغ    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا بَالغ  
ل   َسيُِّدنَا َسابهق    ملسو هيلع هللا ىلصل  َسيُِّدنَا َمومُصو  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َواصه

د    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َهاد    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َسائهق    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ُمهم
ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَقَدم    ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصز  َسيُِّدنَا َعزه

ل     ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا فَاتهح    ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَفَضل    ملسو هيلع هللا ىلصفَاضه
َتاح   فم َةه   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا مه َتاُح الرَْحم فم َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا مه
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ََنةه 
تَاُح الم فم َمان   ملسو هيلع هللا ىلصمه يم ه

َسيُِّدنَا َعلَُم   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َعلَُم اْلم
ه  يم َقه

َاته   ملسو هيلع هللا ىلصاَلم َْيم
مُل اْلم ُح   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َدَله َسيُِّدنَا ُمَصحِّ

ََسنَاته 
يمُل المَعََثَاته   ملسو هيلع هللا ىلصاْلم َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمقه

ُب الَشَفاَعةه   ملسو هيلع هللا ىلص ح  َعنه الَزاَلته َصُفو  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه
  مَمَقامه ُب ال ُب المَقَدمه   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َصاحه  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه
 زِّ َسيُِّدنَا ََممُصو ده َسيُِّدنَا ََممُصو  ملسو هيلع هللا ىلصص  بهالمعه مَمجم ص  بهال
ُب   ملسو هيلع هللا ىلصص  بهالَِّشَفه ََممُصوَسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َصاحه

يملَةه  موَسه ُب الَسيمفه   ملسو هيلع هللا ىلصال َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه
ي ُب الَفضه ه   ملسو هيلع هللا ىلصلَةه َصاحه

ُب اْلم   ملسو هيلع هللا ىلصَزاره َسيُِّدنَا َصاحه
َُجةه 

ُب اْلم َطانه   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه
لم ُب السُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه

  ُب الرَِّداءه ُب ادَلرََجةه َسيُِّدنَا َص   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َصاحه احه
ُب اتَلاجه   ملسو هيلع هللا ىلص الَرفهيَعةه  ُب   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه َسيُِّدنَا َصاحه
َفره 
غم ممه ُب اللَِّواءه   ملسو هيلع هللا ىلصال ُب   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه َسيُِّدنَا َصاحه

َراجه  عم ممه ي  ملسو هيلع هللا ىلصال ُب المَقضه َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصبه َسيُِّدنَا َصاحه
َُبَاقه 

ُب الم َاتَمه  ملسو هيلع هللا ىلص َصاحه
ب اْلم َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه
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ُب المَعَلََمةه  َُبمَهانه   ملسو هيلع هللا ىلصَصاحه
ُب الم   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َصاحه

َيَانه 
ُب ابلم َسانه   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َصاحه

يمُح اللِّ   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا فَصه
ََنانه 

َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلصف  وؤُ َسيُِّدنَا رَ   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا ُمَطَهُر الم
ي ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا اُُذُن َخْيم    ملسو هيلع هللا ىلصم  رَحه ه َسيُِّدنَا َصحه

ََلمه ُح اْلم  سم

نَيه   ملسو هيلع هللا ىلص َكوم
ي  ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َسيُِّد الم ُ انَلعه  ملسو هيلع هللا ىلصمه َسيُِّدنَا َعيم

  ِّالمُغر ُ ُد اّلَله   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا َعيم َسيُِّدنَا   ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا َسعم
قه 
َلم ُد اْلم ي  ملسو هيلع هللا ىلصَسعم  َسيُِّدنَا َخطه

ُ َسيُِّدنَا َعلَُم   ملسو هيلع هللا ىلص َممه ُب اْلم
مُهدى ُكَربه   ملسو هيلع هللا ىلص ال

ُف الم َسيُِّدنَا َرافهُع  ملسو هيلع هللا ىلص َسيُِّدنَا ََكشه
تَبه  َعَربه   ملسو هيلع هللا ىلصالرُّ

زُّ الم ُب   ملسو هيلع هللا ىلصَسيُِّدنَا عه َسيُِّدنَا َصاحه
مَّ   ملسو هيلع هللا ىلصالمَفَرجه  َطّف َورَُسوم  اللَّه  مُمصم َاهه نَبهيَِّك ال لهَك يَا رَبِّ به

رم قُلُو تىَض َطهِّ مُمرم ُدنَا َعنم ال ف  ُيبَاعه نم ُُكِّ وَصم َبَنا مه
قه  ََماَعةه َوالَشوم

َنةه َوالم تمنَا لََعَ السُّ مه
َ
ُمَشاَهَدتهَك َوَُمََبتهَك َوأ

َرامه  كم َََلله  َواْلم
نَا لََع َسيِّده  اّلَلُ  َصَّل و إهىل لهَقائهَك يَا َذا الم

بهه  ،رمَسلهيَ مُ َخاتَمه انَلبهيَِّي َوإهَمامه الُُمََمد   ه وََصحم ولَََع آله
َعهيَ  ْجم

َ
ُد ، م  لََعَ الُمرمَسلهيَ وََسََل  ،أ َمم ِهَواْلم ِّ يَ رَبِّ  ّلله   المَعالَمه
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 فصل يف الصالة ىلع انليب صىل اهلل عليه وسلم

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نَا لََعَ  اّلَلُ  وَصَّل  اَلنَا َسيِّده ه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َوَموم بههه  آله  وََصحم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه  ، وََسلَمَ  هه  ُُمََمد   َسيِّده َيتههه  َوأزمَواجه  َكَما وَُذرِّ
ي نَاَسيِّده  لََعَ  َصلَيمَت  نَا لََعَ  َوَبارهكم  َم،إهبمَراهه  ُُمََمد   َسيِّده
هه  َيتههه  َوأزمَواجه َت  َكَما وَُذرِّ نَا آله  لََعَ  بَاَركم ي َسيِّده  إهنََك  مَ إهبمَراهه

ي ي د  َْحه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    د  ََمه ه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َكَما آله
نَا لََعَ  َصلَيمَت  ي َسيِّده نَا  لََعَ ارهكم َوبَ  َم،إهبمَراهه  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  َت  ُُمََمد  آله َسيِّده ي لََعَ َكَما بَاَركم نَا إهبمَراهه  َم ِفه آله َسيِّده
يَ ال يد  ََمه   إهنََك َعالَمه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   د  يَْحه  ُُمََمد   َسيِّده

نَا َوآله  يسَ  لََعَ  َصلَيمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده نَا إهبمَراهه  َوَبارهكم  ،مَ يِّده
نَا لََعَ  نَا َوآله  ُُمََمد   َسيِّده َت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده نَا لََعَ  بَاَركم  َسيِّده

ي نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    د  يََمه  د  يَْحه  إهنََك  مَ إهبمَراهه  ُُمََمد   َسيِّده
 ِّ ِّ  انَلِبه ُّمِّ نَا آله  لََعَ وَ  االم نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُمََمد   َسيِّده  َسيِّده
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كَ  ُُمََمد   لهَك  َعبمده نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َورَُسوم  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا آله  نَا لََعَ  َصلَيمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده ي َسيِّده  آله  لََعَ وَ  مَ إهبمَراهه

نَا ي َسيِّده ي إنََك  مَ إهبمَراهه نَا لََعَ  بَارهكم  مَّ اللَّه   د  يََمه  د  َْحه  َسيِّده
نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده نَا لََعَ  بَاَركم ي َسيِّده  مَ إهبمَراهه
نَا آله  لََعَ وَ  يمَ  َسيِّده ي إهنََك  إهبمَراهه  َوتَرََحمم  مَّ اللَّه    د  يََمه  د  َْحه

نَا لََعَ  نَا  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  لََعَ َكَما تَرََْحمَت  ُُمََمد  َسيِّده
ي نَا إهبمَراهه ي لََعَ َم وَ َسيِّده نَا إهبمَراهه يد   َم إهنََك آله َسيِّده يد  ََمه   َْحه

نَا لََعَ  َوََتََّنم  مَّ اللَّه   نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َكَما ُُمََمد   َسيِّده
نَا لََعَ  ََتََننمَت  يمَ  َسيِّده نَا  لََعَ وَ  إهبمَراهه يمَ آله َسيِّده  إهنََك  إهبمَراهه

يد   يد  ََمه نَا لََعَ  وََسلِّمم  مَّ اللَّه    َْحه نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َسيِّده
َت  َكَما ُُمََمد   نَا لََعَ  َسلَمم يمَ  َسيِّده نَا آله  لََعَ وَ  إهبمَراهه  َسيِّده

يمَ  يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحه  ُُمََمد   َسيِّده
نَا آله  لََعَ وَ  نَا َوآَل  ا  ُُمََمدَ  نَاَسيِّدَ  َوارمَحمم  ُُمََمد   َسيِّده  ُُمََمد   َسيِّده

نَا لََعَ  َوَبارهكم  نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َصلَيمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده
مَت  َت  َورَْحه نَا َسيِّ  لََعَ  َوَباَركم يمَ ده نَا  لََعَ وَ  إهبمَراهه آله َسيِّده
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يمَ  يَ  ِفه  إهبمَراهه يد  إهنََك  المَعالَمه يد  ََمه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحه
نَا ِّ  ُُمََمده  َسيِّده هه  انَلِبه زمَواجه

َ
نهيَ  اَُمَهاته  َوأ مُمؤمه َيتهه ال له  وَُذرِّ

هم
َ
 َوأ

نَا َسيِّ  لََعَ  َصلَيمَت  َكَما بَيمتههه  يمَ ده يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه   َْحه
نَا لََعَ  بَارهكم  مَّ اللَّه   نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َكَما ُُمََمد   َسيِّده

َت  نَا لََعَ  بَاَركم يمَ  َسيِّده يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه  .َْحه
َ  مَّ اللَّه   م  َداَحه ُحَواته ال م  ،َمدم ُموَوَبارهَئ ال وََجَباَر  ،ََكته َمسم

ي لََعَ ُقلُومبه الم  يَِّها وََسعه َرتهَها َشقه َهافهطم ائهَف  ،ده َعلم ََشَ اجم
َ  ،َصلََواتهَك  نَا  لََعَ  ،َوَرأفََة ََتَنُّنهَك  ،بََرََكتهَك  َونََواّمه  ُُمََمد  َسيِّده

لهَك  َك َورَُسوم لهَق  ،َعبمده هَما اُغم هَما َسبََق َواْلَ  ،المَفاتهحه ل  ،اتهمه ل
َقِّ َوال ََق بهاْلم

لهنه اْلم
  ،ُمعم

َ
َيمَشاته اْل غه له يمله َوادَلامه  َكَما ُْحَِّل  ،بَاطه

َطلََع به   فَاضم
َ
رهَك بهَطاَعتهَك أ فهزَ  ،مم تَوم يَ  ،ِفه َمرمَضاتهَك  ا  ُمسم  ا  َواعه

ه  يهَك ل كَ له  ا  َحافهَظ  ،وَحم ده يَ  ،َعهم  َنَفاذه  لََعَ  ا  َماضه
َ
رهكَ أ  َحََّت  ،مم

َ
 ىومرَ أ

ُل به  اّلَله الَُء آ ،َقابهس  له  ا  قَبَسَ  له تَصه هم
َ
  هه أ

َ
بَابُ أ يَته  ،هُ سم بههه ُهده

ََته َواْله الُقلُومُب  فه
َد َخومَضاته الم  وَ  ،ثممه َبعم

َ
َحاته بمَهَج مُ أ ومضه

 
َ
ََلمه اْل  َو نَائهَراته ا ،عم

َ
ََكمه ْل َاته ا ،حم ََلمه ْله َوُمنهْيم  َفُهَو  ،سم

َ
يمنَُك أ مه
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م  َك ال ،نُ َمأُموال لممه ُن عه ُزووََخازه ي ،نه َمخم َم ادلِّ يمُدَك يَوم  ،نه وََشهه
َمة   يمثَُك نهعم َة  َورَُسو ،َوَبعه َقِّ رَْحم  ِفه  َل  فمَسحم ا مَّ اللَّه   لَُك بهاْلم

نهَك، زههه  َعدم َْيه  ُمَضاَعَفاته  َواجم
نم  اْلم لهَك، مه  َلُ  ُمَهَنئَات   فَضم

 َ نم  ُمَكَدَرات   َغْيم زه  مه وم
لُو ثََوابهَك  فَ ،الَمحم يمله َعَطائهَك وَجَ  له زه

له  مَّ اللَّه   له الَمعملُو
عم
َ
مم  بهنَاَءُه، انَلاسه  بهنَاءه  لََعَ  أ ره

كم
َ
 َمثمَواهُ  َوأ

يمَك   وَ  َونُُزَلُ، دَلَ
َ
مم أ زههه  نُومرَهُ  َلُ  تممه نَ  َواجم بُو َل  ابمتهَعاثهَك  مه  َل َمقم

َ  الَشَهاَدةه، ، َوَمرمضه مَمَقالَةه ق   َذا ال ، َمنمطه ل  ل  وَُخَط  َعدم  ،ة  فَصم
يُبرمَهان  وَ  ِّ ياَ  لََعَ َن يَُصلُّو َوَمََلئهَكتَهُ  اّلَلَ َن إه   م  َعظه  انَلِبه
 
َ
َن أ يم َها اََّله لهيآيُّ  مَّ اللَّه   بَلَيمَك   ا  مَ َمنُوما َصلُّوا َعلَيمهه وََسلُِّموا تَسم

َديمَك، َرّبِّ  ي المََبِّ  اّلَله  َصلََواُت  وََسعم ،الرَحه مَمَلَ  مه ئهَكةه َوال
هيَ  ،الُمَقَربهيَ  َهَداءه َوالَصاْله َي َوالشُّ يقه دِّ َوَما  ،َوانَلبهيَِّي َوالصِّ

نم َشم  َسَبحَ  يَ ا رََب ء  يَ لََك مه نَا ُُمََمده بمنه  لََعَ  ،المَعالَمه َسيِّده
َ  ،اّلَله َعبمده  َ  ،َخاتَمه انَلبهيِّيم َ إه وَ  ،وََسيِّده الُمرمَسلهيم يم  ،َمامه الُمَتقه
يَ له رَبِّ َورَُسو ْيه  ،المَعالَمه ده البَشه ذمنهَك إه ََلمَك به إه  ادَلاعه  ،الَشاهه

ُمنهْيه 
م اجه ال َ َعلم  مَّ اللَّه   َعلَيمهه الَسََلُم  الِّسِّ  َصلََواتهَك  اجم
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َتََك  َوَبَرََكتهَك   ،الُمَتقهيَ  َمامه إه وَ  ،الُمرمَسلهيَ  َسيِّده  لََعَ  َورَْحم
نَا  ،وََخاتَمه انَلبهيِّيَ  لهَك  ُُمََمد  َسيِّده َك َورَُسوم ه  َمامه اه َعبمده َْيم

اْلم
ه َورَُسووَ  َْيم

َةه قَائهده اْلم  َدا  ُموَُمم  َمَقاَما   ابمَعثمهُ  مَّ اللَّه   له الرَْحم
بهُطهُ  يمهه  َيغم   فه

َ ُرو نَ َولُواْلم نَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    نَ َواآلخه ا َسيِّده
نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد   نَا  لََعَ َكَما َصلَيمَت  ُُمََمد  آله  َسيِّده يمَ َسيِّده  إهبمَراهه
يد  إهنََك  يد  ََمه نَا لََعَ  بَارهكم  مَّ اللَّه    َْحه  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا َت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده نَا لََعَ  بَاَركم يمَ  َسيِّده يد   إهنََك  إهبمَراهه َْحه
يد   نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََمه ه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده َحابههه  آله صم

َ
 َوأ

ه ومالَده
َ
ه َوأ زمَواجه

َ
َيتههه  َوأ له  وَُذرِّ

هم
َ
َهارههه وَ  بَيمتههه  َوأ صم

َ
َصارههه  أ

نم
َ
 َوأ

هه  يَاعه شم
َ
بِّي َوأ  وَ  هه َوُُمه

ُ
َعهيَ  َمَعُهمم  وََعلَيمنَا َمتههه أ ْجم

َ
رمَحمَ  يَا أ

َ
 أ

هيَ ا نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    لَراْحه  َصَّل  َمنم  َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا لََعَ  َصلِّ وَ  َعلَيمهه    َعلَيمهه  َصلِّ يُ  لَمم  َمنم  َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده

نَا لََعَ  َصلِّ وَ  َتنَا َكَما ُُمََمد   َسيِّده َمرم
َ
 َصلِّ وَ   َعلَيمهه  بهالَصََلةه  أ

 حُيهبُّ  َكَما َعلَيمهه 
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعلَيمهه  يَُّصَّل نم أ  َسيِّده

نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َتنَا َكَما ُُمََمد   َسيِّده َمرم
َ
نم  أ

َ
َ نُّ  أ   َعلَيمهه  َصِلِّ
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نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُهوَ  َكَما ُُمََمد   َسيِّده
لُهُ  هم
َ
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    أ نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده

نَا رََب  يَا مَّ اللَّه    َكَما َُتهبُّ َوتَرمَضاُه َلُ   َوآله  ُُمََمد   َسيِّده
نَا نَا لََعَ  َصلِّ  ُُمََمد   َسيِّده نَا َوآله  ُُمََمد   َسيِّده عمطه  ُُمََمد   َسيِّده

َ
 َوأ

ي َمَدا  ُُمَ  نَاَسيِّدَ  موَسه ََنةه ادَلرََجَة َوال
 رََب  يَا مَّ اللَّه   لََة ِفه الم

نَا نَا َوآله  ُُمََمد   َسيِّده زه  ُُمََمد   َسيِّده  ُهوَ  َما ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمَدا   َسيَِّدنَا اجم
لُهُ  هم
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    أ نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُُمََمد   َسيِّده
له بَيمتههه  لََعَ وَ 

هم
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    أ  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا نَ  َيبمَق  الَ  َحََّت  ُُمََمد   َسيِّده ء   الَصََلةه  مه  ارمَحمم وَ   َشم
نَا َوآَل  ا  ُُمََمدَ  َسيَِّدنَا نَ  َيبمَق  الَ  َحََّت  ُُمََمد   َسيِّده َةه  مه  الرَْحم
ء   نَا  لََعَ َبارهكم وَ   َشم نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َحََّت  ُُمََمد  آله َسيِّده
ء  اَل َيبمَق  َكةه َشم َن المََبَ نَا لََعَ  وََسلِّمم    مه  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا نَ  َيبمَق  الَ  َحََّت  ُُمََمد   َسيِّده ء   الَسََلمه  مه  َصلِّ  مَّ اللَّه    َشم
نَا لََعَ   ِفه  ُُمََمد   َسيِّده

َ
نَا لََعَ  َصلِّ وَ   َولهيَ اْل  ِفه  ُُمََمد   َسيِّده

ي ره نَا لََعَ  َصلِّ وَ   نَ اآلخه  لََعَ  َصلِّ وَ   انَلبهيِّيَ  ِفه  ُُمََمد   َسيِّده
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نَا نَا لََعَ  َصلِّ وَ   الُمرمَسلهيَ  ِفه  ُُمََمد   َسيِّده  ِفه  ُُمََمد   َسيِّده
َمَْله 
م لَعم  ال

َ
ييَوم  إهىَل  اْل عمطه  مَّ اللَّه    نه مه ادلِّ

َ
 َمَدا  ُُمَ  َسيَِّدنَا أ

م  يال ي لَةَ وَسه َكبهْيَ  َوادَلرََجةَ  َوالَِّشََف  لَةَ َوالمَفضه
 إهّنِّ  مَّ اللَّه    ةَ الم

نَا َمنمُت آ هَسيِّده رَهُ  َولَمم  ُُمََمد   ب
َ
ّنه  فََلَ  أ مم نَانه  ِفه  ََتمره ه

 ُرؤَيتَهُ  الم
ّنه 
بَتَ  َوارمُزقم لَتههه  لََعَ  َوتََوَفّنه  هُ ُصحم ّنه  مه قه هه  َواسم نم َحومضه  مه
بَ  َ يَ رَ  ا  َمِّشم  وه

  اَل  ا  َهنهيمئَ  ا  َسائهغَ  ا 
َ
َده أ  َبعم

ُ
َمأ  ظم

َ
ُُكِّ  لََعَ  إهنََك  ا  بَدَ أ

يَشم  بملهغم  مَّ اللَّه   ر  ء  قَده
َ
نَا ُرومحَ  أ ّنِّ  ُُمََمد   َسيِّده َية   مه  ََته

 وََسَلََما  
 َمنمُت بههه َولَمم آَوَكَما  مَّ اللَّه  

َ
نَانه  رَهُ أ ه

ممّنه ِفه الم فَََل ََتمره
نَا َشَفاَعةَ  َتَقَبلم  مَّ اللَّه    ُرؤَيتَهُ  ى ُُمََمد   َسيِّده َفعم  المُكَبم  َوارم
َرةه  ِفه  ُسؤَل  َوآتههه  المُعلميَا َدرََجتَهُ  ومىل اآلخه

ُ
 آَتيمَت  َكَما َواْل

يمَ  َسيَِّدنَا  َعلَيمهه الَسََلُم وََسيَِّدنَا ُمومىس َعلَيمهه الَسََلُم  إهبمَراهه
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َكَما ُُمََمد   َسيِّده

نَا لََعَ  َصلَيمَت  يمَ  َسيِّده نَا آله  لََعَ وَ  إهبمَراهه يمَ  َسيِّده   إهبمَراهه
نَا لََعَ  َوَبارهكم  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده َت  ُُمََمد  آله َسيِّده َكَما بَاَركم
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نَا  لََعَ  يمَ َسيِّده نَا  لََعَ وَ  إهبمَراهه يمَ آله َسيِّده يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه  َْحه
   نَا لََعَ  َوَبارهكم  وََسلِّمم  َصلِّ  مَّ اللَّه لهَك  نَبهيَِّك  ُُمََمد   َسيِّده  َورَُسوم
 نَا يمَ  وََسيِّده يَِّك  إهبمَراهه نَا َخلهيملهَك وََصفه  ُمومىس وََسيِّده

َك  يَِّك  ََكهيممه نَا  َوََنه يمىس وََسيِّده َك  عه  لََعَ وَ   َوََكهَمتهَك  ُرومحه
يعه  نمبهيَائهَك  َورُُسلهَك  َمََلئهَكتهَك  َْجه

َ
تهَك  َوأ َ ْيم نم  وَخه َك  مه  َخلمقه

يَائهَك  فه صم
َ
َائهَك  وََخاَصتهَك  َوأ َله وم

َ
له  َوأ

هم
َ
نم أ  مه

َ
َك وََسَمائهَك أ رمضه

  نَا لََعَ  اّلَلُ  وََصَّل هه  َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده هه  َورهَضاءَ  َخلمقه سه  َنفم
نَةَ  هه  َوزه َدادَ  َعرمشه لُ  ُهوَ  َوَكَما ََكهَماتههه  َومه هم

َ
 َذَكَرهُ  َوَُكََما هُ أ

رههه  َعنم  َوَغَفَل  نَ اََّلاكهُرو
كم له  لََعَ وَ  نَ المَغافهلُو ذه

هم
َ
بَيمتهه  أ

تههه  َ ْتم ي وَعه ره لهيمَ الَطاهه    ا  َن وََسلََم تَسم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   هه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده زمَواجه

َ
َيتههه  أ  لََعَ وَ  وَُذرِّ

يعه  م  انَلبهيِّيَ  َْجه م  ُمرمَسلهيَ َوال م وَ  َمََلئهَكةه َوال يعه وَ  ُمَقَربهيَ ال  َْجه
بَاده  هيَ  اّلَله  عه َطَرته الَسَماُء ُمنمُذ بَََيمتََها أ َعَدَد َما الَصاْله  مم
نَا لََعَ  َصلِّ وَ  نمبَتَته  َما َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده

َ
  أ

َ َتَها ُمنمذُ  رمُض اْلم  َدَحوم
  َنَا لََعَ  َصلِّ و  فَإهنََك  الَسَماءه  ِفه  مه انلُُّجو َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده
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َصيمتََها حم
َ
نَا َسيِّ  لََعَ  َصلِّ وَ   أ َعَدَد َما َتنََفَسته  ُُمََمد  ده
 ا
َ
تََها ْل نَا لََعَ  َصلِّ وَ  رمَواُح ُمنمُذ َخلَقم  َما َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده

َت  َحاَط  َوَما ََتملُُق  َوَما َخلَقم
َ
لمُمَك  بههه  أ َعاَف  عه ضم

َ
  ذلهَك  َوأ

مم  َصلِّ  مَّ اللَّه   َك  َعَددَ  َعلَيمهه َك  َورهَضاءَ  َخلمقه سه نََة َوزه  َنفم
َك وَ  لممه َداَد ََكهَماتهَك َوَمبملََغ عه َك َومه  مَّ اللَّه   يَاتهَك آَعرمشه

مم  َصلِّ  ُضُل  ُق َتُفو َصََلة   َعلَيمهه ممُ  َصََلةَ  َوَتفم َ َصلِّ ال مم  يم  َعلَيمهه
نَ  قه  مه

َلم َعهيَ  اْلم ْجم
َ
لهَك  أ يعه  لََعَ  َكَفضم َك  َْجه  َصلِّ  مَّ اللَّه    َخلمقه

مم  رَ َدائهَمة  مُ  َصََلة   َعلَيمهه تَمه  َوا َمرِّ اللَيَاله  لََعَ ادَلَوامه  ةَ سم
َ
يَامه ْل

اَم  َ َضاَء لََها َواَل انمِّصه لََة ادَلَوامه اَل انمقه  َمرِّ اللَيَاله  لََعَ ُمَتصه
 َوا
َ
 َوابهل  وَ ْل

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َطلٍّ يَامه َعَدَد ُُكِّ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا نَبهيِّ  يمَ َك وََسيِّده يعه  لََعَ َخلهيملهَك وَ  إهبمَراهه   َْجه

َ
نمبهيَائهَك أ

له أوَ 
هم
َ
نم أ يَائهَك مه فه  صم

َ
َك َورهَضاَء أ قه

َك وََسَمائهَك َعَدَد َخلم رمضه
َداَد ََكهَماتهَك َومُ  َك َومه نََة َعرمشه َك َوزه سه نََة نمتَىه َنفم َك َوزه مه

لم عه
ي َكَرَرة  َْجه قَاتهَك َصََلة  مُّ  عه ََمملُوم

َ
 َعَدَد َما  ا  بَدَ أ

َ
َص أ لمُمَك حم  عه

َص أَما  ءَ لم َومه  لمُمَك وَ حم   عه
َ
َعاَف َما أ َص أضم لمُمَك َصََلة  حم  عه
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يُد َوَتُفو ُضُل َصََل تَزه قه يَ َصلِّ َة المُ ُق َوَتفم
َلم َن اْلم مم مه  َعلَيمهه

 
َ
يَ أ َعه لهَك ْجم ي لََعَ  َكَفضم َك َْجه  عه َخلمقه

ثم تدعو بهذا ادلَعء فإنه مرجو اْلجابة إن شاء الل 
 :ملسو هيلع هللا ىلصبعد الصَلة لَع انلِب 

م  مَّ اللَّه   ّنه
َعلم نَا  اجم َة نَبهيَِّك َسيِّده

لَ َم مه زه
َمنم لَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمد  مه

َمتَهُ   وَ  َوَعَظَم ُحرم
َ
َدهُ  َعَز ََكهَمتَهُ أ َظ َعهم َمتَهُ  وََحفه َونََِّصَ  وَذه

َبهُ  زم َوتَهُ  حه ي وََدعم َقتَهُ  هه َوَكََثَ تَابهعه َرتَهُ َوَواَف  َوفهرم لهفم اَولَمم ُيَ   ُزمم
لَُك  إهّنِّ  مَّ اللَّه    لَه وَُسََتَهُ َسبهي

َ
أ َساكَ  أسم تهمم هُسََتههه  االسم ُذ َوأُعوم  ب

ه 
َن اْلم َرافه َعَما َجاَء بههه بهَك مه ه

لَُك  إهّنِّ  مَّ اللَّه   ُنم
َ
أ نم  أسم ه  مه  َخْيم

نمهُ  َسألََك  َما لَُك  نَبهيَُّك  ُُمََمد   َسيُِّدنَا مه  َوأُعومذُ   ملسو هيلع هللا ىلص َورَُسوم
نم  بهَك  تََعاَذكَ  َما ََشِّ  مه نمهُ  اسم لَُك نَبهيَُّك َورَُسو َمد  ُُمَ  َسيُِّدنَا مه
ممّنه  مَّ اللَّه    ملسو هيلع هللا ىلص نم  اعمصه ََته  ََشِّ  مه فه

نم  وَََعفهّنه  الم يعه  مه  َْجه
َحنه  مه

م  وَ  ال
َ
لهحم أ ّنِّ  صم ِبه  َوَنقِّ  َبَطنَ  َوَما َظَهرَ  َما مه

نَ  قَلم ده  مه هقم
 اْلم

ََسده 
َ  ََتمَعلم  َوالَ  َواْلم  بَاَعة  ته  ََعَ

َ
لَُك  إهّنِّ  مَّ اللَّه   َحد  ْله

َ
أ  أسم

ذَ  خم
َ
َسنه  اْل

حم
َ
لَمُ  َما بهأ ءه  َوالَْتمكَ  َتعم لَمُ  َما لهََسِّ لَُك  ،َتعم

َ
أ  َوأسم
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َل  زمقه  اتَلَكفُّ دَ  بهالرِّ َرجَ  ،الَكَفافه  ِفه  َوالزُّهم َيَانه  َوالَمخم
نم  بهابلم  مه

َل ِفه ُُكِّ ُحَجة  وَ  ِفه  بهالَصَوابه  َفلَجَ َوال ،ُشبمَهة   ُُكِّ  َعدم
الم

َغَضبه َوالرَِّض 
هَما َيمره الم لهيمَم ل سم

قمتهَصاَد َقَضاُء َواْله ال بههه  يم ا َوالتَ
َن ال ِفه  ره َوالمغه

َق ِفه له َوالالَقو  َواتَلَواُضَع ِفه َفقم دم عمله َوالصِّ  فه
له دِّ َوالاله  يمَما بَيمّنه  ا  بَ ُذنُو له  إنَ  مَّ اللَّه   َهزم  ا  بَ َك وَُذنُوَوَبيمنه  فه

يمَما بَيمّنه  َك  فه َ َخلمقه نمَها لََك  ََكنَ  َما مَّ اللَّه    َوَبيم رمهُ  مه فه  فَاغم
نمَها ََكنَ  َوَما َك  مه َلمقه  وَ  َعّنِّ  َفتََحَملمهُ  ْله

َ
نهّنه أ
لهَك  غم  إهنََك  بهَفضم

عُ  َرةه ال َواسه فه رم  مَّ اللَّه    َمغم ِبه به  نَوِّ
لممه قَلم عه

لم  ،الم تَعممه  َواسم
، بهَطاَعتهَك  نَ  وََخلِّصم  بََدّنه ََته  مه فه

ِّيم  الم َغلم  ،ِسه تهبَاره  َواشم  بهاالهعم
رهيم 
، وََساوهسه  ََشِّ  َوقهّنه  ،فهكم نه   الَشيمَطانه رم نمهُ  َوأجه نُ  يَا مه  رَْحم
َ  َلُ  يَُكونَ  الَ  َحََّت     ُسلمَطان   ََعَ
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يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

لَمُ  مَّ اللَّه   ه َما َتعم نم َخْيم لَُك مه
َ
أ  وَ  ،إهّنِّ أسم

َ
نم أ ََشِّ ُعومُذ بهَك مه

لَمُ  لَمُ  ،َما َتعم نم ُُكِّ َما َتعم ُرَك مه فه تَغم  إهنََك َتعملَُم َواَل  ،َواسم
َ
لَمُ أ  ،عم

 وَ 
َ
نم  ارمَْحمّنه  مَّ اللَّه    به َعََلُم المُغيُو نمَت أ  هَذا َزَماّنه  مه

َداقه  ََته  َوإهحم فه
َ  وَ الم ةه ََعَ

َ
أ ُرم له الم

هم
َ
مم  َتَطاُوله أ َعافههه تهضم يَاَي إه َواسم

   ّنه  مَّ اللَّه
َعلم نمَك  اجم يَاذ   ِفه  مه ز   َمنهيمع   عه رم يم   وَحه نم  َحصه  مه

ي َك  عه َْجه َغّنه  َحََّت  َخلمقه
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُمَعاَف   أَجِله  ُتبَلِّ

نَا  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده   َعلَيمهه  َصَّل َعَدَد َمنم  ُُمََمد  آله َسيِّده
نَا لََعَ  َصلِّ وَ  نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده َ  َمنم  َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده  مم ل
نَا لََعَ  َصلِّ وَ  َعلَيمهه  َصلِّ يُ  نَا سَ  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُُمََمد  يِّده

نَا لََعَ  َصلِّ وَ  ُة َعلَيمهه الَصََل  َكَما تََمبَغه   آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا ُب  َكَما ُُمََمد   َسيِّده نَا لََعَ  َصلِّ وَ   َعلَيمهه  الَصَلةُ  ََته  َسيِّده
نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َمرمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده

َ
 هه َعلَيم  َصَّل يُ  أنم  أ
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نَا لََعَ  َصلِّ وَ  نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده ىم  ُُمََمد   َسيِّده نم  رُهُ نُو اََّله  مه
َواره  ره نُو

نم
َ
َق  اْل َ َشم

َ
هُشَعاعه  َوأ هه  ب ِّ ارُ  ِسه َ ِسم

َ
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

نَا نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده له بَيمته  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
 أهم

َ
بمَراره هه اْل

 
َ
يَ أ َعه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ْجم ه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده َوارهكَ  ََبمره  آله

نم
َ
 أ

نه  ارهكَ  َوَمعمده َ ِسم
َ
لَ  سه وََعُرو ُحَجتهَك  َولهَسانه  أ  َوإََمامه  َكتهَك َممم
تهَك  َ َك  مُ تَُدو َصََلة   أنمبهيَائهَك، وََخاتَمه  َحْضم  َوَتبمق بهَدَوامه

ي ،بََقائهَك به  يَك َوتُرمضه ا َعَنا يَا هه َوتَرمَض َصََلة  تُرمضه   بههه
َ
رمَحَم أ

هيَ  هلِّ  رََب  مَّ اللَّه    الَراْحه ، وَ  اْلم ََرامه َعره  َورََب  اْلم
مَمشم ، ال ََرامه  اْلم

َيمته  َورََب 
، ابلم ََرامه نه  َورََب  اْلم

كم ، الرُّ مَمَقامه بملهغم  َوال
َ
نَا أ هَسيِّده  ل

اَلنَا وَ  نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َنا الَسََلَم مه  ُُمََمد  ُموم اَلنَا َسيِّده  َوَموم
َولهيَ  َسيِّده  ُُمََمد  

َ ي اْلم ره نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    نَ َواآلخه  َسيِّده
اَلنَا   ِفه  ُُمََمد   َوَموم

ي   َوقمت   ُُكِّ نَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    وَحه ا َسيِّده
اَلنَا وَ    ُُمََمد  َموم

َ
مَمْلَ اْل يِفه ال  َصلِّ  مَّ اللَّه   نه لَعم إهىَل يَومه ادلِّ

نَا لََعَ  اَلنَا َسيِّده   تَرهَث  َحََّت  ُُمََمد   َوَموم
َ  َعلَيمَها َوَمنم  رمَض اْلم

نمَت 
َ
ثهيَ  َخْيُ  َوأ َواره

م نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال ِّ  ُُمََمد   َسيِّده  انَلِبه
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 ِّ ُّمِّ نَا  لََعَ وَ  االم نَا  لََعَ َكَما َصلَيمَت  ُُمََمد  آله َسيِّده يمَ َسيِّده  إهبمَراهه
يد   إهنََك  يد  ََمه نَا لََعَ  َوَبارهكَ   َْحه ِّ  ُُمََمد   َسيِّده ِّ  انَلِبه ُّمِّ  َكَما االم

َت  نَا لََعَ  بَاَركم يمَ  َسيِّده يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحه
نَا  لََعَ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َحاَط َعَدَد َما  ُُمََمد  آله َسيِّده

َ
بههه  أ

لمُمَك وََجرَ  يمَئُتَك عه ُمَك وََسبََقتم بههه َمشه
َعلَيمهه  وََصلَتم ى بههه قَلَ

لهَك  ،َمََلئهَكتَُك   بهَفضم
َية  َك بَاقه  بهَدَوامه

َصََلة  َدائهَمة 
َسانهَك إهىَل إه وَ   حم

َ
 بَده اأ

َ
 بَده ْل

َ
 اَل  ا  بَدَ أ

َ
يَتههه  نهَهايََة ْله َواَل َفنَاَء  بَده

 َ َيتههه دله مه ُموم نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    يم نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َسيِّده
َحاَط  َما َعَددَ  ُُمََمد  

َ
لمُمَك  بههه  أ َصاهُ وَ  ،عه حم

َ
تَابَُك  أ َدتم  ،كه  وََشهه

 رمَض َعنم َوا َمََلئهَكتَُك، بههه 
َ
َحابههه َوارمَحمم اَُمتَهُ أ يد   إهنََك  صم َْحه

يد   نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََمه نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُُمََمد   َسيِّده
ي لََعَ وَ  َحابه  عه َْجه صم

َ
نَا أ نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه     ُُمََمد   َسيِّده  َسيِّده

نَا َسيِّ  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   نَا  لََعَ  َصلَيمَت َكَما  ُُمََمد  ده يمَ َسيِّده  إهبمَراهه
  نَا لََعَ  مَّ اللَّه   َوَبارهكه نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َكَما ُُمََمد   َسيِّده

َت  نَا لََعَ  بَاَركم يمَ  َسيِّده نَا آله  لََعَ وَ  إهبمَراهه يمَ  َسيِّده  ِفه  إهبمَراهه
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يَ  يد   إهنََك  المَعالَمه يد  ََمه ُُشومعه  مَّ اللَّه  ))  َْحه به  ِبه
نمدَ  المَقلم  عه

ُجو ىم  يَا لََك   ده السُّ ه  َسيِّده ،وحُ جُ  بهَغْيم  ُل،َجلهي يَا اّلَلُ  يَا َوبهَك  د 
،المُعُهو ظه َغلهي ِفه  َك يَُدانهي ءَ َشم  فََلَ  يَِّك  ده مُمَكَ  َوبهُكرمسه  له ال
َك  إهىَل  ره بهانلُّو يالم  َعرمشه ي مه َعظه َمجه

م َك  ََتمَت  ََكنَ  َوبهَما ،ده ال  َعرمشه
نم  َقبمَل  َحَقا  

َ
  الَسمَواته  ََتملَُق  أ

َ ، وََصومَت  رمَض َواْلم  ذاَكَ  الرُُّعومده
ثمَل  ُكنمَت  إهذم  فمَت  إهلَها   َقطُّ  تََزلم  لَمم  َما مه ، ُعره  بهاتَلومَحيمده

ّنه 
َعلم نَ  فَاجم بِّيَ  مه مُمحه بهيَ  ال بُوم قهيَ الَمحم  ، لََك  الُمَقَربهَي المَعاشه

 يا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا اّلَلُ  يَا
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ((وَُدودُ  اَلنَا َسيِّده  َما َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم
َحاَط 

َ
لمُمَك  بههه  أ اَلنَا سَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    عه نَا َوَموم  ُُمََمد  يِّده

َصاهُ َعَدَد َما  حم
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   كهتَابَُك  أ اَلنَا َسيِّده  َوَموم

َرتَُك  بههه  َنَفَذتم  َما َعَددَ  ُُمََمد   نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    قُدم  َسيِّده
اَلنَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    إهَراَدتَُك  َخَصَصتمهُ  َما َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم

اَلنَا  نَا َوَموم  ََلمهه إه َه جَ َعَدَد َما تَوَ  ُُمََمد  َسيِّده
َ
يَُك أ ُرَك َوَنهم  مم

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   اَلنَا َسيِّده َعهُ  َما َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم ُعَك  وَسه  َسمم
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   نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه اَلنَا َسيِّده َحاَط بههه  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم
َ
َما أ

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   بََِّصُكم  اَلنَا َسيِّده  َما َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    نَ اََّلاكهُرو َذَكَرهُ  اَلنَا َسيِّده  ُُمََمد   َوَموم
رههه  َعنم  َغَفَل  َما َعَددَ 

كم نَا َسيِّ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه     نَ المَغافهلُو ذه ده
اَلنَا  ره ا ُُمََمد  َوَموم  َعَدَد َقطم

َ
َطاره ْل نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   مم  َسيِّده

اَلنَا ومَراقه  ُُمََمد   َوَموم
َ
َجاره  َعَدَد أ

شم
َ
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

نَا اَلنَا َسيِّده َفاره  َدَوابِّ  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم قه
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم

اَلنَا َسيِّده  هَحاره  ُُمََمد  نَا َوَموم
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعَدَد َدَوابِّ ابلم

نَا اَلنَا َسيِّده يَاهه  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم هَحاره  مه
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ابلم

نَا اَلنَا َسيِّده لَمَ  َما َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم ظم
َ
َضاءَ  اللَيمُل  َعلَيمهه  أ

َ
 َوأ

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   انَلَهاُر  َعلَيمهه  اَلنَا َسيِّده  بهالمُغُدوِّ  ُُمََمد   َوَموم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َصاله َواآل اَلنَا َسيِّده  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم

َماله  نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الرِّ اَلنَا َسيِّده  الََِّساءه  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َجاله َوالرِّ  اَلنَا َسيِّده  رهَضاءَ  ُُمََمد   َوَموم

َك  سه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َنفم اَلنَا َسيِّده  َدادَ مه  ُُمََمد   َوَموم
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نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََكهَماتهَك  اَلنَا َسيِّده ءَ  ُُمََمد   َوَموم لم  مه
َك  َسمَواتهَك  رمضه

َ
اَلنَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوأ نَا َوَموم  ُُمََمد  َسيِّده
َك  نََة َعرمشه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   زه اَلنَا َسيِّده  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم
قَاتهَك  نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََمملُوم اَلنَا َسيِّده فمَضَل  ُُمََمد   َوَموم

َ
 أ

  َصلََواتهَك 
ِّ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َةه  نَِبه ي لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   الرَْحم  عه َشفه
َُمةه  فه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    االم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المُغَمةه  ََكشه
ِله 
َمةه  له ومُ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المُظلمَمةه  َُمم  َصلِّ  مَّ اللَّه    انلِّعم
َةه  ُمؤته  لََعَ  مَمومُرو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الرَْحم َومضه ال به اْلم ده َصاحه
   به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه مَمَقامه  َصاحه ُمو ال مَمحم  َصلِّ  مَّ اللَّه    ده ال
به  لََعَ  ُقو اللَِّواءه  َصاحه مَمعم به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ده ال  َصاحه

َمََكنه 
م ُهو ال مَمشم مَمومُصو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ده ال َكَرمه بهالم  فه ال

ُو  فه وَ  د  َُممُمو الَسَماءه  ِفه  ُهوَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ده َوالم
به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُمََمد   َسيُِّدنَا رمضه اْلم    الَشاَمةه  َصاحه
به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المَعَلََمةه  َصاحه
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مَمومُصو ُصو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ةه بهالمَكَرامَ  فه ال مَمخم  صه ال
لُّهُ  ََكنَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    بهالَزََعَمةه   مَّ اللَّه    المَغَماَمةُ  تُظه
َماَمهُ  َمنم  يَرى َكَما َخلمَفهُ  َمنم  يَرى ََكنَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ 

َ
  أ

يمعه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   مُمَشفَ  الَشفه مَ  عه ال يَا يَوم  َصلِّ  مَّ اللَّه   َمةه المقه
به  لََعَ  اَعةه  َصاحه به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الَْضَ  الَشَفاَعةه  َصاحه
   به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه يملَةه  َصاحه موَسه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال

به  يملَةه  َصاحه به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المَفضه  ادَلرََجةه  َصاحه
يمَعةه  َراَوةه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الَرفه هه

م به ال  َصلِّ  مَّ اللَّه   َصاحه
به  لََعَ  به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    انَلعملَيه  َصاحه َُجةه  َصاحه

  اْلم
به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َُبمَهانه  َصاحه

به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   الم  َصاحه
َطانه 

لم به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    السُّ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اتَلاجه  َصاحه
َراجه  لََعَ  عم ممه به ال به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َصاحه ي َصاحه  به المَقضه
  َّم ي َراكهبه  لََعَ  َصلِّ  اللَّه  َجه

 َراكهبه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    به انلم
َُبَاقه 

قه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم َْته
بهاقه  الَسبمعه  َُمم  َصلِّ  مَّ اللَّه   الطِّ

ي لََعَ  ي ِفه  عه الَشفه نَامه  عه َْجه
َ
َمنم َسَبَح ِفه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل
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هه الَطَعامُ  عُ  إهََلمهه  ىبَكَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َكفِّ ذم ه
 وََحنَ  الم

َراقههه  ُ  بههه  تَوََسَل  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    لهفه  مَّ اللَّه    المَفََلةه  َطْيم
هه  ِفه  َسَبَحتم  َمنم  لََعَ  َصلِّ  ََصاةُ  َكفِّ َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْلم

ُ إه تََشَفَع   به  ََلمهه الَظِبم
َ
 ََكََمهُ  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   فمَصحه لََكَم  أ

هه  ِفه  الَضبُّ  َحابههه  َمعَ  ََمملهسه صم
َ
ََلمه  أ عم

َ
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

ْيه  بَشه
ي الم اجه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ره انَلذه َ ُمنهْيه  الِّسِّ

م  مَّ اللَّه    ال
ْيُ إه  َمنم َشَك  لََعَ  َصلِّ  َعه

 َتَفَجرَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََلمهه ابلم
نم  ه  مه هه  َبيم مَماءُ  أَصابهعه ْيُ  ال ره  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    انَلمه  الَطاهه

ُمَطَهره 
م َواره  ره نُو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال

نم
َ
 َمنه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

مَشَق َلُ المَقَمُر  ُمَطَيبه  الَطيِّبه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ان
م  مَّ اللَّه    ال

ُمَقَربه  له الَرُسو لََعَ  َصلِّ 
م ره  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال َفجم

عه  الم  الَساطه
   مه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه َوةه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اثلَاقهبه  انَلجم  المُعرم

مُوثمق ي لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال له  ره نَذه
هم
َ
  أ

َ  َصلِّ  مَّ اللَّه    رمضه اْلم
ي لََعَ  مَ  عه الَشفه  لهلَناسه  الَساقه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المَعرمضه  يَوم
نَ  َومضه  مه به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْلم ده  لهَواءه  َصاحه َمم

 مَّ اللَّه    اْلم

https://arabicdawateislami.net



 61 

ره  لََعَ  َصلِّ  ُمَشمِّ
م دِّ  َعنم  ال ه

ده الم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َساعه
له  تَعممه ُمسم

م ده  ََغيَةَ  َمرمَضاتهَك  ِفه  ال ُهم
ِّ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم  انَلِبه

َاتَمه 
َاتَمه  له الَرُسو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْلم

 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْلم
َطَّف  مُمصم َقائهمه  ال

مه  به ألهَك رَُسو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم َقاسه
 الم

به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اآليَاته  َصاحه  َصاحه
به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اَلاَلته ادلِّ  هَشاَراته  َصاحه

 مَّ اللَّه    اْلم
به  لََعَ  َصلِّ  به  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المَعَلََماته  َصاحه  َصاحه

َيِّنَاته 
َزاته  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ابلم ُمعمجه

م به ال  مَّ اللَّه   َصاحه
به  لََعَ  َصلِّ  قه  َصاحه  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المَعاَداته  َخَواره

َجارُ  َعلَيمهه  َسلََمتم  حم
َ
َ  َسَجَدتم  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل  َبيم

َجارُ  يََديمهه  شم
َ
رههه مَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل وم

نم نُّ نم َتَفَتَقتم مه
 
َ
 مَّ اللَّه    اثلَِّمارُ  َكتههه بهََبَ  َطابَتم  َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   زمَهاُر اْل
  َمنه  لََعَ  َصلِّ 

نم  َْضَتم اخم َيةه  مه ئههه وَ  بَقه َجارُ  ُضوم شم
َ
 مَّ اللَّه    اْل

نم  فَاَضتم  َمنم  لََعَ  َصلِّ  يمعُ  رههنُّو مه َواره  َْجه
نم
َ
 َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

َزارُ  طُّ َُتَ  َعلَيمهه  بهالَصََلةه  َمنم  لََعَ  وم
َ
 َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل
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ُل  ُتنَاُل  َعلَيمهه  الَصََلةه به  بمَراره  َمَنازه
َ
 َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اْل

بَارُ  يُرمَحمُ  َعلَيمهه  الَصََلةه به  َغارُ  المكه َمنم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوالصِّ
َك ادَلاره  الَصََلةه به 

هه ادَلاره َوفه تهلم  مَّ اللَّه    َعلَيمهه نَتَنََعُم ِفه هذه
َةُ  ُتنَاُل  َعلَيمهه  الَصََلةه به  َمنم  لََعَ  َصلِّ  ي رَْحم َعزه

َغَفاره  زه الم
  الم

مَمنمُصو لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   مُمَؤَيده  ره ال تَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال مُمخم اره ال
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   الُمَمَجده  اَلنَاوَ  َسيِّده  مَّ اللَّه    ُُمََمد   َموم

َفره  المََبِّ  ِفه  َمَش  إهَذا ََكنَ  َمنم  لََعَ  َصلِّ 
قم
َ
موُُحومُش  َتَعلََقته  اْل  ال

ذميَا
َ
ه بهأ ه  لََعَ وَ  َعلَيمهه  َصلِّ  مَّ اللَّه    له بههه  آله لهيممَ  وََسلِّمم  وََصحم  ا  تَسم
ُد وَ  َمم ه اْلم َ يَ رَبِّ  ّلله   المَعالَمه

  :ابتداء الربع اثلاين 

ُد  َمم ِهاَْلم ِّ ه وَ  لََعَ  ّلله لممه َد عه ه َبعم لممه َد  لََعَ حه وهه َبعم
َعفم

َرتهه  ُعومذُ  إهّنِّ  مَّ اللَّه   قُدم
َ
نَ  بهَك  أ ره  مه

نَ  إهََلمَك، إالَ  المَفقم لِّ  َومه  اَّلُّ
نَ  لََك، إالَ  َومفه  َومه

نمَك  إالَ  اْلم قُو أنم  َوأُعومُذ بهَك  ،مه
َ
َرا ، َل أ وم  ُزوم

َ
 أ

وم  َرا ،فُُجو أغمَش 
َ
نَ  أ ُرو بهَك  أُكوم ُعومذُ  َرا ،َمغم

َ
نم  بهَك  َوأ  َشَماتَةه  مه

، َداءه عم
َ
، له اوَُعَض  اْل ، وََخيمبَةه  ادَلاءه ، له َوَزَوا الرََجاءه َمةه  انلِّعم
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َمةه  َوفََجاَءةه  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    انلِّقم وََسلِّمم َعلَيمهه  ُُمََمد  َسيِّده
زههه  لُهُ َعَنا َما ُهَو  َواجم هم

َ
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    (ثالثا  )َحبهيمبَُك  أ

نَا يمَ  َسيِّده زههه  َعلَيمهه  وََسلِّمم  إهبمَراهه لُهُ  ُهوَ  َما َعَنا َواجم  َخلهيملَُك  أهم
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    (ثالثا  ) نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده

َت  مَت َوَباَركم نَا  لََعَ َكَما َصلَيمَت َورَْحه يمَ َسيِّده ِفه  إهبمَراهه
يَ  يد   إهنََك  المَعالَمه يد  ََمه نََة  َْحه َك َوزه سه َك َورهَضاَء َنفم قه

َعَدَد َخلم
َداَد ََكهَماتهَك  َك َومه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعرمشه َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعلَيمهه  َصَّل َمنم   لَمم  َمنم  َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َعلَيمهه  َصلِّ يُ  َ  َما َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده  ُصِلِّ

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َعلَيمهه  َعاَف  ُُمََمد   َسيِّده ضم
َ
َ َما  أ َعلَيمه  ُصِلِّ

   نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه لُهُ  ُهوَ  َكَما ُُمََمد   َسيِّده  َصلِّ  مَّ اللَّه    أهم
نَا لََعَ   َلُ  َوتَرمَض  َُتهبُّ  َكَما ُُمََمد   َسيِّده
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 احلزب اثلالث: حزب يوم األربعاء

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   حه َسيِّده رمَواحه  وَ  ُُمََمد  ُروم
َ
 لََعَ ِفه اْل

هه  َساده وَ  َجَسده جم
َ
ههه  لََعَ ِفه اْل بههه  لََعَ ره وَ ِفه المُقبُو َقَبم ه وََصحم آله

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   وََسلِّمم   نَ اََّلاكهُرو َذَكَرهُ  َُكََما ُُمََمد   َسيِّده
   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه ره  ُُمََمد  َسيِّده

كم هه َُكََما َغَفَل َعنم ذه
نَا لََعَ  وََسلِّمم  َصلِّ  مَّ اللَّه   َن المَغافهلُو ِّ  ُُمََمد   َسيِّده ِّ  انَلِبه ّمِّ

ُ
 اْل

هه  زمَواجه
َ
نهيَ  اَُمَهاته  َوأ مُمؤمه َيتههه  ال له  وَُذرِّ

هم
َ
 وََسَلََما   َصََلة   بَيمتههه  َوأ

عُ  َوالَ  َعَدُدُهَما حُيمَص  اَل   لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َمَدُدُهَما َينمَقطه
نَا لمُمَك  ُُمََمد   َسيِّده َحاَط بههه عه

َ
َصاُه وَ َعَدَد َما أ حم

َ
كهتَابَُك أ

هه اء  وَ ُن لََك رهَض َصََلة  تَُكو َقِّ   ْله
َ
يأ موَسه هه ال طه عم

َ
َة لَ َداء  َوأ

ي ي لََة َوادَلرََجةَ َوالمَفضه ُمو مَّ اللَّه  َعَة َوابمَعثمُه الَرفه َد الَمَقاَم الَمحم
تَهُ  ياََّله  زههه  وََعدم لُُه وَ  َواجم هم

َ
ي لََعَ َعَنا َما ُهَو أ َوانههه إه عه َْجه َن  خم مه

يمقهيَ  دِّ َهَداءه َوالَص انَلبهيَِّي َوالصِّ هيَ ا َوالشُّ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ْله
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نَا ُ  ُُمََمد   َسيِّده لم زه
نم
َ
َل  َوأ َ مُمَقَرَب  الُمَنم مَ  ال يَاَمةه  يَوم  مَّ اللَّه    المقه

نَا  لََعَ  َصلِّ  زِّ َوالرَِّض  مَّ اللَّه    ُُمََمد  َسيِّده ُه بهتَاجه المعه ا تَوِّجم
نَا  مَّ اللَّه    َوالمَكَراَمةه  هَسيِّده عمطه ل

َ
  ُُمََمد  أ

َ
 فمَضَل َما سَ أ

َ
لََك أ

هه  سه َفم نَا  ،نله عمطه لهَسيِّده
َ
  ُُمََمد  َوأ

َ
 فمَضَل َما سَ أ

َ
  لََك َلُ أ

َ
نم أ َحد  مه

َك  نَا  ،َخلمقه هَسيِّده عمطه ل
َ
  ُُمََمد  َوأ

َ
 فمَضَل َما أ

َ
إهىَل  ل  َلُ وؤُ نمَت َمسم أ

يَاَمةه  مه المقه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   يَوم نَا ُُمََمد   َسيِّده  آَدمَ  وََسيِّده
نَا نَا ح  نُو وََسيِّده يمَ  وََسيِّده نَا إهبمَراهه نَا ىسُمو وََسيِّده يمىس وََسيِّده  عه
مُمرمَسلهيَ بَ  َوَما َن انَلبهيَِّي َوال  وََسَلَُمهُ  اّلَله  َصلََواُت يمنَُهمم مه

مم   َعلَيمهه
َ
يَ أ َعه بهيمنَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    (ثالثا  ) ْجم

َ
نَا أ  آَدمَ  َسيِّده

 وَ 
ُ
نَاأ َما َمََلئهَكتهَك  َصََلةَ  َحَواءَ  َسيَِّدتهَنا مِّ هه طه عم

َ
نَ  َوأ  مه

َوانه  َما يَُهَما تُرمضه  َحََّت  الرِّضم زههه فمَضَل  مَّ اللَّه   َواجم
َ
 َما أ

  بههه  َجاَزيمَت 
بَا 
َ
َما   أ

ُ
َما َعنم   َوأ يمهه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َودَلَ  َسيِّده

ي ه َبم نَا َل جه يمََكئهي وََسيِّده نَا َل مه افهي وََسيِّده َ نَا َل إهِسم َرائهي وََسيِّده  َل َعزم
مَمََلئهَكةه  لََعَ وَ  المَعرمشه  وََْحَلَةه  ُمَقَربهيَ وَ ال

م يعه  لََعَ  وَ ال  َْجه
نمبهيَاءه َوالُمرمَسلهيَ 

َ
مم  وََسَلَُمهُ  اّلَله  َصلََواُت اْل َعهيَ َعلَيمهه ْجم

َ
 أ
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نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    (ثالثا  ) َت  َما َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده  َعلهمم
ءَ  لم َت  َما َومه نَةَ  َعلهمم َت  َما َوزه َدا َعلهمم  مَّ اللَّه   َد ََكهَماتهَك َومه
نَا لََعَ  َصلِّ  يمده  لَة  َمومُصو َصََلة   ُُمََمد   َسيِّده َمزه

م  َصلِّ  مَّ اللَّه    بهال
نَا لََعَ  عُ  اَل  َصََلة   ُُمََمد   َسيِّده بَدَ  َتنمَقطه

َ
بَده  أ

َ
  دُ تَبهي َوالَ  اْل

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َصلَيمَت َعلَيمهه  الته  َصََلتََك  ُُمََمد   َسيِّده
نَا  لََعَ وََسلِّمم  يَسََلَمَك  ُُمََمد  َسيِّده َت َعلَيمهه  اَّله زههه  َسلَمم  َواجم

لُُه  هم
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعَنا َما ُهَو أ  َصََلة   ُُمََمد   َسيِّده

ي ي َك تُرمضه ا َوتَرمَض  هه َوتُرمضه زههه  َعَنا بههه لُهُ  ُهوَ  َما َعَنا َواجم هم
َ
  أ

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ََبمره  ُُمََمد  َسيِّده
َ
َوارهكَ أ
نه  ،نم  َوَمعمده

َ
ارهكَ أ َ  ،ِسم

لََكتهَك وََعُرو ،لهَسانه ُحَجتهَك وَ  تهَك  َمامه إه وَ  ،سه َممم َ  ،َحْضم
َك  َرازه ُملمكه َتهَك  ،َوطه يمَعتهَك  ،وََخَزائهنه رَْحم يمقه ََشه ذه  ،َوَطره الُمتَََلِّ

ي كَ بهتَومحه موُُجوإه  ،ده ه ال َسانه َعيم
م  ،د  َوالَسبَبه ِفه ُُكِّ َمومُجو ،ده ن

ه  َك أَعيم يَانه َخلمقه نم نُ دِّ ُمتَقَ ال ،عم يَائهَك ومه مه ُم َصََلة  تَُدو ،ره ضه
َك  َك َقائهَك اَل ُمنمتَىه لََها ُدوَوَتبمق بهبَ  ،بهَدَوامه لممه َصََلة   ،َن عه

يتُرم  يمَك َوتُرمضه ا َعَنا يَا رََب ضه يَ هه َوتَرمض بههه  مَّ اللَّه    المَعالَمه
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نَا لََعَ  َصلِّ  لممه  ِفه  َما َعَددَ  ُُمََمد   َسيِّده  َدائهَمة   َصََلة   اّلَله  عه
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اّلَله  ُملمكه  بهَدَوامه   َصلَيمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده
نَا لََعَ  يمَ  َسيِّده نَا  لََعَ َوَبارهكم   ،إهبمَراهه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده
َت  ،ُُمََمد   نَا  لََعَ َكَما بَاَركم يمَ آله َسيِّده يَ ِفه  إهبمَراهه  إهنََك  المَعالَمه

يد   يد  ََمه َك  ،َْحه َك  ،َعَدَد َخلمقه سه نََة عَ  ،َورهَضاَء َنفم َك َوزه  ،رمشه
َداَد ََكهَماتهَك  يمَما َمىَض عَ وَ  ،َومه  ،َدَد َما َذَكَرَك بههه َخلمُقَك فه

َ وََعَدَد َما ُهمم َذاكهُرو يمَما بَقه ر  َسنَة  وَ ِفه ُُكِّ  ،نََك بههه فه َشهم
م  وَ ُْجَُعة  وَ وَ  َن الَساََعته وََشمٍّ وَ ََلملَة  وَ َيوم س  َنفَ َساَعة  مه
فَة  وَ وَ  َحة  َطرم نميَا وَ  ،لَمم بَده َوآبَاده ادلُّ

َ
بَده إهىَل اْل

َ
َن اْل بَاده آمه

َرةه اآل ُع  ،خه نم ذلهَك اَل َينمَقطه ََثَ مه كم
َ
 َوأ

َ
ُرهُ  َوُلُ أ   َواَل َينمَفُد آخه

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ره  لََعَ  ُُمََمد   َسيِّده يمهه  ُحبَِّك  قَدم  مَّ اللَّه    فه
نَا  لََعَ  َصلِّ  نَايَتهَك بههه  لََعَ  ُُمََمد  َسيِّده ره عه  َصلِّ  مَّ اللَّه   قَدم
نَا  لََعَ  َدارههه  ُُمََمد  َسيِّده

قم رهه َو مه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َحَق قَدم
نَا ي َصََلة   ُُمََمد   َسيِّده ا نَاُتَنجِّ نم  بههه ي مه َواله  عه َْجه هم

َ
 ،َواآلفَاته  اْل

م  ي َوَتقمضه ا َْجه َاَجاته َع نَلَا بههه
يوَ   ،اْلم نم َْجه ا مه ُرنَا بههه عه ُتَطهِّ
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ا  ،اته ئالَسيِّ  َفُعنَا بههه  َوتَرم
َ
ا  ،لَعم ادَلرََجاته أ ُغنَا بههه

 َوُتبَلِّ
َ
 قمَص أ

نم  ،المَغايَاته  يعه مه َيَ  َْجه َاته ِفه اْلم َْيم
مَمَماته ااْلم َد ال  ةه َوَبعم

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َعنم  َوارمَض  الرَِّضا َصََلةَ  ُُمََمد   َسيِّده
َحابههه  نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ا الرَِّض  رهَضاءَ  أصم  ُُمََمد   َسيِّده
قه  الَسابهقه 

هلمَخلم َة   ،رُهنُو ل َ  َورَْحم يم  َمنم  َعَددَ  ،رُهُظُهو لِّلمَعالَمه
نم  ىَض مَ  َك  مه َ  َوَمنم  َخلمقه دَ  َوَمنم  ،بَقه نمُهمم  َسعه َ  َوَمنم  مه  ،َشقه

ُق  َصََلة   ره
تَغم ي المَعدَ  تَسم َدِّ  ُط َوَُته ََغيََة لََها َواَل  اَل َصََلة   ،بهاْلم

َضاءَ  َك دَ  َصََلة   ،ُمنمتَىه َواَل انمقه  بهَدَوامه
ه  لََعَ وَ  ،ائهَمة  بههه آله  وََصحم

لهي ثمَل ذلهَك  ا  مَ وََسلِّمم تَسم نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   مه  ُُمََمد   َسيِّده
ي َت  اََّله

َ
نم  قَلمبَهُ  َمََل نم  َوَعيمنَهُ  َجَللهَك  مه ه  مه  َك فَ َْجَال

َ
َبَح أ صم

رهحَ 
ه  لََعَ وَ  ا  رَ َمنمُصو ا  ُمؤَيدَ  ا  فَ لهيآله بههه وََسلِّمم تَسم ُد  ا  مَ  وََصحم َمم َواْلم
ِه ِّ نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ذلهَك  لََعَ  ّلله اَلنَا َسيِّده  َعَددَ  ُُمََمد   َوَموم

ومَراقه 
َ
نه  أ يعه وَ  الَزيمتُوم نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اثلَِّماره  َْجه َسيِّده

اَلنَا  ُن وََعَدَد َما  ُُمََمد  َوَموم  َعَدَد َما ََكَن َوَما يَُكوم
َ
لََم أ ظم

َضاَء َعلَيمهه انَلَهاُر 
َ
نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َعلَيمهه اللَيمُل َوأ  َسيِّده

https://arabicdawateislami.net



 69 

اَلنَا ه  لََعَ وَ  ُُمََمد   َوَموم هه  آله زمَواجه
َ
َيتههه  َوأ نمَفاسه  َعَددَ  وَُذرِّ

َ
  أ

ُ
 َمتههه أ

   َكةه  مَّ اللَّه َعلمنَا َعلَيمهه  الَصََلةه  بهََبَ نَ  َعلَيمهه  بهالَصََلةه  اجم  مه
ي هه  لََعَ وَ   نَ الَفائهزه بهيَ  َحومضه يَن الَشاره َن الَوارهده هُسََتههه   مه  َوب
لهيَ  َوَطاَعتههه  َن الَعامه يَاَمةه   مه َم المقه َواَل ََتُلم بَيمنَنَا َوَبيمنَه يَوم
يَ يَا رََب  رم   المَعالَمه فه ه  َواغم هَوادله َ نَلَا َول نَا َوله يعه يم يَ  مه لهمه   الُمسم

ُد و ِهاَْلَمم ِّ يَ رَبِّ  ّلله    المَعالَمه
  :ابتداء اثللث اثلاين 
مم َوَبارهكم  َصلِّ  مَّ اللَّه  

نَا  لََعَ وََسلِّ آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده
نَا    ُُمََمد  َسيِّده

َ
َك أ َرمه َخلمقه اجه  ،كم َ  َوِسه

ُ
َك أ َضله قَائهم   ،فُقه

فم
َ
َوأ

 َ َك َبه َك الَمبمُعو ،قِّ فمقه هَك َوره ْيم َرارَُهاَصََلة  يَ  ثه بهتَيمسه  ،تََواىل تَكم
ُح  َوانه  لََعَ َوتَلُوم

كم
َ
 اْل

َ
 لََعَ  َوَبارهكم  وََسلِّمم  َصلِّ  مَّ اللَّه   نمَوارَُها أ

نَا نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده َضله  ُُمََمد   َسيِّده
فم
َ
ُدو أ لهَك  ح  َممم  بهَقوم

َفه  َشم
َ
تهَصامه  َداع   َوأ عم

َبملهَك، لهَلم نمبهيَائهَك  وََخاتَمه  َبه
َ
 َورُُسلهَك، أ

َوانهَك اَريادلَ  ِفه  ُتبَلُِّغَنا َصََلة   لهَك َوَكَراَمَة رهضم يمَم فَضم نه َعمه
لهَك  نَا لََعَ  َوَبارهكم  وََسلِّمم  َصلِّ  مَّ اللَّه   َووَصم  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده
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نَا آله  َرمه  ُُمََمد   َسيِّده كم
َ
نم  المُكَرَماءه  أ كَ  مه بَاده َفه  عه َشم

َ
 َوأ

ي مُمنَاده كَ  لهُطُرقه  نَ ال اجه  رََشاده َ َط  َوِسه قم
َ
َك َصََلة  اَل أ  ارهَك َوبهَلَده

َن  ي َواَل تَبهيمُد ُتبَلِّ َتفم َمزه
م ا َكَراَمَة ال  وََسلِّمم  َصلِّ  مَّ اللَّه   ده ُغنَا بههه

نَا لََعَ  َوَبارهكم  نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َمَقاُمهُ  عه الَرفهي ُُمََمد   َسيِّده
به  َواجه

م ي ال اُمهُ  ُمهُ َتعمظه َ ْته ُع  اَل  َصََلة   َواحم  َتنمَقطه
َ
َن وَ  ا  بَدَ أ  اَل َتفم

َمدَ  ُ َعَددَ  ا  َِسم نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ا  َواَل َتنمَحِّصه  ُُمََمد   َسيِّده
نَا آله  لََعَ وَ  نَا لََعَ  َصلَيمَت  َكَما ُُمََمد   َسيِّده يمَ  َسيِّده  لََعَ وَ  إهبمَراهه
نَا آله  يمَ  َسيِّده يَ  ِفه  إهبمَراهه يد   إهنََك  المَعالَمه يد  ََمه  َصلِّ وَ   َْحه
نَا لََعَ  مَّ اللَّه   نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َذَكَرهُ  َُكََما ُُمََمد   َسيِّده

رههه  َعنم  َوَغَفَل  نَ اََّلاكهُرو
كم  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    نَ المَغافهلُو ذه

نَا نَا آله  لََعَ وَ  ُُمََمد   َسيِّده  َوآَل  ا  ُُمََمدَ رمَحمم َسيَِّدنَا اوَ  ُُمََمد   َسيِّده
نَا  نَا  لََعَ َوَبارهكم  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده

َت  مَت وَباَركم نَا  لََعَ َكَما َصلَيمَت َورَْحه يمَ َسيِّده آله  لََعَ وَ  إهبمَراهه
نَا  يمَ َسيِّده يد   إهنََك  إهبمَراهه يد  ََمه نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحه  َسيِّده
ِّ  ُُمََمد   ِّ  انَلِبه ّمِّ

ُ
ره  اْل ُمَطَهره  الَطاهه

م ه  لََعَ وَ  ال  مَّ اللَّه    وََسلِّمم  آله
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َت  َمنم  لََعَ  َصلِّ  تَهُ  الرَِّسالَةَ  بههه  َختَمم يَدم
َ
ه  َوأ ثَره  بهانَلِّصم َكوم

 َوالم
اَلنَا َسيِّ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوالَشَفاَعةه  نَا َوَموم ِّ  ُُمََمد  ده  نَِبه
مه  ُكم

َمةه ال اْلم هكم
ُلُقه َواْلم

ُصوصه بهاْلم مَمخم مَوَهاجه ال اجه ال َ ِّسِّ
ي مه الرُُّسله ذه المَعظه

َراجه وَ  يمه وََختم عم ممه َحابههه  لََعَ ال صم
َ
ه َوأ آله

هه  تمبَاعه
َ
يَ  َوأ ي لََعَ  الَسالهكه َقوه

ه الم مه  مه َمنمَهجه ظه عم
َ
بههه  مَّ اللَّه   فَأ

نم  ََلمه َوَمَصابهيْله مه اَهاَج َُنُومه مم ِفه سم تَدى بههه ُمهم
م حه الَظََلمه ال

َمةه ََلمله الَشكِّ ادَلاجه 
َرة  مَ  ،ُظلم تَمه سم َمتم ا تََلََط َصََلة  َدائهَمة  مُّ

َواجُ  مم
َ
ُره اْل

َبم
َ
َيمته المعَ  ِفه اْل

يَوَطاَف بهابلم نم ُُكِّ فَجٍّ َعمه  ق  تهيقه مه
 ُ فمَضُل   َجاجُ اْلم

َ
لهي الَصََلةه  َوأ نَا لََعَ  مه َوالتَسم  ُُمََمد   َسيِّده

ه  له ي رَُسوم َكره
َوتهه مه الم نَ  وََصفم بَاده  مه َََلئهقه ِفه وَشَ   المعه

يمعه اْلم فه
ي ممه به  َعاده ال مَمَقامه  َصاحه ُمومده  ال مَمحم َومضه  ال مَمومُرو َواْلم  ده ال

  انَلاههضه 
َ
بَاءه الرَِّسالَةه َواتلَ بهأ ُصوعم مَمخم َعمِّ َوال

َ
صه بملهيمغه اْل

هَِّشَفه  َظمه  ب عم
َ
َعايَةه ِفه الَصََلحه اْل  لََعَ َعلَيمهه وَ  اّلَلُ  َصَّل   السِّ

َرَة ادَلَوامه  تَمه ه َصََلة  َدائهَمة  ُمسم يَامه  َمرِّ اللَيَاله  لََعَ آله
َ
  َواْل

َولهيَ 
َ
ياآل وَ َفُهَو َسيُِّد اْل ره َولهيَ   نَ خه

َ
فمَضُل اْل

َ
ياآل وَ َوأ ره َن خه
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  ممُ فمَضُل َصََل أَعلَيمهه يَ    يَ َصلِّ ةه ال مُمَسلِّمه زمىك َسََلمه ال
َ
 َوأ

 ي ره اََّلاكهره
كم يَُب ذه طم

َ
فمَضُل َصلََواته  َن َوأ

َ
   اّلَله َوأ

َسُن َصلََواته  حم
َ
َجلُّ َصلََواته   اّلَله َوأ

َ
َُل   اّلَله َوأ ْجم

َ
َوأ

َمُل َصلََواته   اّلَله َصلََواته  كم
َ
بَُغ َصلََواته   اّلَله َوأ سم

َ
 اّلَله َوأ

 َتمُّ َصلََواته
َ
َهُر َصلََواته   اّلَله َوأ ظم

َ
َظُم   اّلَله َوأ عم

َ
َوأ

ذمَك   اّلَله َصلََواته 
َ
يَُب َصلََواته   اّلَله  َصلََواته َوأ طم

َ
  اّلَله َوأ

  بمَرُك َصلََواته
َ
زمىك َصلََواته   اّلَله َوأ

َ
نمَم   اّلَله َوأ

َ
 َوأ

َف   اّلَله َصلََواته  وم
َ
َن   اّلَله  َصلََواته َوأ سم

َ
 اّلَله  َصلََواته َوأ

  لَعم َصلََواته
َ
ََثُ َصلََواته   اّلَله َوأ كم

َ
َُع   اّلَله َوأ ْجم

َ
َوأ

َعمُّ َصلََواته   اّلَله َصلََواته 
َ
دمَوُم َصلََواته   اّلَله َوأ

َ
  اّلَله َوأ

بمَق 
َ
َعزُّ َصلََواته   اّلَله  َصلََواته َوأ

َ
َفُع َصلََواته   اّلَله َوأ رم

َ
َوأ

َظُم َصلََواته   اّلَله  عم
َ
َضله  لََعَ   اّلَله َوأ

فم
َ
قه  أ

  اّلَله َخلم
قه 
َسنه َخلم

حم
َ
قه   اّلَله َوأ

َجله َخلم
َ
قه   اّلَله َوأ

َرمه َخلم كم
َ
 اّلَله َوأ

  قه
َله َخلم

ْجم
َ
قه    اّلَله َوأ

َمله َخلم
كم
َ
قه    اّلَله َوأ

َتمِّ َخلم
َ
 اّلَله َوأ

  قه
َظمه َخلم عم

َ
نمَد   اّلَله َوأ له   اّلَله عه ِّ   اّلَله رَُسوم  اّلَله  َونَِبه
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ِّ   اّلَله به وََحبهي  ِّ   اّلَله  وََصِفه   اّلَله وََخلهيمله   اّلَله  َونَِجه
 ِّ  وَ   اّلَله  َوَوله

َ
ه أ يم ةه وَخه   اّلَله مه َ نم  اّلَله  ْيم قه  مه

َوُُنمبَةه   اّلَله  َخلم
َيةه  اّلَله  نم بَره َوةه   اّلَله مه نم  اّلَله وََصفم  مه

َ
َوةه   اّلَله نمبهيَاءه أ وَُعرم

َمةه   اّلَله  صم َمةه    اّلَله وَعه ةه    اّلَله َونهعم ه تَاحه رَْحم فم   اّلَله َومه
نم رُُسله  تَاره مه

مُمخم قه   اّلَله  ال
نم َخلم ُمنمتََخبه مه

م الَفائهزه   اّلَله ال
َمرمَغبه 

م َمرمَهبه َوال
م لَبه ِفه ال َمطم

م َب   بهال يمَما ُوهه لَصه فه مُمخم   ال
 
َ
َرمه َمبمُعوأ    ث  كم

َ
َدقه قَائهل  أ   صم

َ
َحه أ
َضله   َشافهع   َنم

فم
َ
ُمَشَفع   أ

 يه اْل َع مه تُومده يمَما اسم يمَما بََلَغ   فه قه فه عه  الَصاده الَصاده
 به 
َ
ره َربههه أ َطلهعه بهَما ُْحَِّل  مم ُمضم

م   ال
َ
َربه رُُسله أ
 اّلَله إهىَل  اّلَله قم

يملَة   مم َغدَ  وَسه هه َظمه عم
َ
نمَد  ا  َوأ لَة  وَ  اّلَله عه ه

يَمَنم َرمه  لَة  َفضه كم
َ
َوأ

 
َ
َوةه  اّلَله نمبهيَاءه أ َرامه الَصفم َحبِّ   اّلَله  لََعَ المكه

َ
مم إهىَل َوأ   اّلَله هه

ى  مم ُزلمّف دَلَ َربههه
قم
َ
قه   اّلَله َوأ

َلم َرمه اْلم كم
َ
  اّلَله  لََعَ َوأ

ى  رمَضاُهمم دَلَ
َ
َظاُهمم َوأ حم

َ
رَ   اّلَله َوأ َ انَلاسه قَدم لَعم

َ
  ا  َوأ

مم َُمَ  هه َظمه عم
َ
مم َُمَ   ََل  َوأ َملههه

كم
َ
نَ َوأ َل  وَ  ا  اسه َضله  فَضم

فم
َ
َوأ

نمبهيَاءه َدرََجة  
َ
ي اْل مم ََشه َملههه

كم
َ
نمبهيَاءه  َعة  َوأ

َ
َفه اْل َشم

َ
َوأ
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مم   ا  نهَصابَ  بميَنههه
َ
َطابَ وَ  ا  َبيَانَ َوأ مم   ا  خه َضلههه

فم
َ
َ مَ َوأ دله  ا  رَ ُمَهاجَ وَ  ا  وم

  ََحابَ و صم
َ
ة  َوأ َ ْتم َرمه انَلاسه   ا  عه كم

َ
 َوأ

َ
َمة  أ مم  ُروم فههه َ َشم

َ
َوأ

َمة   ثُوم سَ وَ  ُجرم مم َنفم ههه مم قَلمبَ   ا  خْيم َهرههه طم
َ
مم   ا  َوأ َدقههه صم

َ
َوأ

ال   زمََكُهمم فهعمَل   قَوم
َ
مم  َوأ بَتههه

ثم
َ
 َوأ

َ
َل  أ دَ   صم فَاُهمم َعهم وم

َ
 ا  َوأ

  مم ََمم َكنههه مم
َ
مم َطبمعَ   ا  دَ َوأ هه َرمه

كم
َ
مم ُص   ا  َوأ َسنههه حم

َ
  ا  نمعَ َوأ

 وَ 
َ
مم فَرمََع  أ يَبههه  وَ   طم

َ
مم َطاَعة  وَ أ ََثههه
عَ كم عمَلَُهمم   ا  َسمم

َ
 ا  َقامَ مَ َوأ

  ََلَُهمم لََكَم حم
َ
زمََكُهمم َسَلَمَ   ا  َوأ

َ
رَ   ا  َوأ مم قَدم هه

َجلِّ
َ
  ا  َوأ

رَ  مم فَخم هه َظمه عم
َ
رَ   ا  َوأ نَاُهمم فَخم سم

َ
مَمََل أوَ   ا  َوأ مم ِفه ال هه عه

فَ  رم
رَ  كم لَعم ذه

َ
دَ   ا  اْل فَاُهمم َعهم وم

َ
دَ   ا  َوأ مم وَعم َدقههه صم

َ
  ا  َوأ

رَ  مم ُشكم ََثههه
كم
َ
عمَلَُهمم   ا  َوأ

َ
 َوأ

َ
رَ أ َ   ا  مم مم َصَبم َلههه ْجم

َ
  ا  َوأ

 َ مم َخْيم َسنههه حم
َ
َ   ا  َوأ مم يُِّسم َربههه

قم
َ
مم َمََكنَ   ا  َوأ هه بمَعده

َ
  ا  َوأ

مم َشأنَ  هه َظمه عم
َ
 وَ   ا  َوأ

َ
مم بُرمَهانَ أ بَتههه
يَ   ا  ثم مم مه هه رمَجحه

َ
  ا  انَ َوأ

مم  ههه َول
َ
 َمانَ يإه َوأ

مم َبيَانَ   ا  هه ومَضحه
َ
مم   ا  َوأ هه َصحه

فم
َ
هَسانَ َوأ   ا  ل

مم ُسلمَطانَ  َهرههه
ظم
َ
   ا  َوأ
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 احلزب الرابع: حزب يوم اخلميس

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ِّ  ُُمََمد  َسيِّده َك َورَُسولهَك انَلِبه ده
َعبم

ِّ وَ  ّمِّ
ُ
نَا  لََعَ اْل نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُمََمد  آله َسيِّده  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ وَ  ،  ُُمََمد  آله َسيِّده ، َوَلُ َجَزاء  َصََلة  تَُكوُن لََك رهَضاء 

ُموَد  يلََة َوالَمَقاَم الَمحم يلََة َوالمَفضه موَسه هه ال طه عم
َ
، َوأ َداء 

َ
هه أ َقِّ َوْله

فمَضَل َما  ياََّله 
َ
زههه أ لُُه، َواجم

هم
َ
زهه َعَنا َما ُهَو أ تَُه، َواجم وََعدم

 ، َمتههه
ُ
، َورَُسواَل  َعنم أ هه مه َيا  َعنم قَوم يعه  لََعَ  َصلِّ وَ َجاَزيمَت نَبه َْجه

هيَ  رمَحَم الَراْحه
َ
َن انَلبهيَِّي َوالَصاْلهَي يَا أ َوانههه مه  مَّ اللَّه     إهخم

َعلم فََضا ائهَف َزَكَواتهَك، َونََواّمه اجم ئهَل َصلََواتهَك، َوََشَ
َف رَ  يَ بََرََكتهَك، وََعَواطه َتهَك َوََته فَتهَك َورَْحم
م
تهَك، َوفَضائهَل أ

نَا  لََعَ آاَلئهَك  رمَسلهَي َورَُسوله رَبِّ مُ َسيِّده ال ُُمََمد  َسيِّده
 ِّ َبه
ه َوفَاتهحه الم َي، قَائهده اْلَْيم  َونَِبِّ الرَ الَعالَمه

ُ ، وََسيِّده اْلم َةه  ،َمةه ْحم
   رُّ بههه َعيمنَُه  ا  َُممُمودَ  ا  ابمَعثمُه َمَقامَ  مَّ اللَّه َبُه، َوتُقه رم

لهُف بههه قُ تُزم
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ُرونَ  خه
َولُوَن َواآلم

َ بهُطُه بههه اْلم َل  مَّ اللَّه    َيغم هه المَفضم طه عم
َ
أ

لََة  ه
يَعَة، َوالَمَنم يلََة َوادَلرََجَة الَرفه موَسه يلََة، َوالَِّشََف َوال َوالمَفضه

َةَ  طه َسيَِّدنَا  مَّ اللَّه    الَشاَمه ُه  ا  ُُمََمدَ أعم يلََة، َوَبلِّغم موَسه ال
، َوأَوَل ُمَشَفع   َوَل َشافهع 

َ
َعلمُه أ ُموَلُ، َواجم

م
مم  مَّ اللَّه   ،َمأ َعظِّ

َفعم ِفه  بملهجم ُحَجتَُه َوارم
َ
َيانَُه، َوأ لم مه لِّيَِّي  بُرمَهانَُه، َوَثقِّ له عه

هم
َ
أ

تَلَهُ  َدرََجتَُه، َوفه  ه
 الُمَقَربهَي َمَنم

َ لَعم
َ
يهنَا  مَّ اللَّه    أ حم

َ
،  لََعَ أ ُسََتههه

لِّ  لََعَ َوتََوَفنَا  له مه
هم
َ
نم أ َعلمنَا مه ، َواجم نَا ِفه تههه ُِّشم ، َواحم  َشَفاَعتههه

َ َخَزايَا َواَل  هه َغْيم سه
م
نم َكأ نَا مه قه ومرهدمنَا َحومَضُه، َواسم

َ
، َوأ َرتههه ُزمم

هيَ  يَن َواَل فَاتَه ه لهَي َواَل ُمَغْيِّ َي َواَل ُمبَدِّ
َي واَل َشاكِّ مه َواَل  نَاده

تُونهيَ  يَ  ،َمفم َي يَا رََب المَعالَمه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    آمه َسيِّده
نَا  لََعَ ، وَ ُُمََمد   يلََة ُُمََمد  آله َسيِّده يلََة َوالمَفضه موَسه هه ال طه َوأعم

ُموَد اََّله  يَعَة َوابمَعثمُه الَمَقاَم الَمحم تَُه َمَع  يم َوادَلرََجَة الَرفه وََعدم
َوانههه انَلبهيِّيَ  نَا  لََعَ  اّلَلُ  َصَّل   إهخم ، نَِبِّ الرَ  ُُمََمد  َسيِّده َةه ْحم

 
ُ
َن  لََعَ َمةه وَ وََسيِّده اْل ا مه نَا َحَواَء، َوَمنم َودَلَ مهِّ

ُ
بهيَنا آَدَم، َوأ

َ
أ

َهَداءه َوالَصاْلهَي،  َي َوالشُّ يقه دِّ  لََعَ  َصلِّ وانَلبهيَِّي َوالصِّ
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يَ  رَضه
َ له الَسَمَواته َواْلم

هم
َ
نم أ َي، مه َعه ْجم

َ
، وََعلَيمنَا َمََلئهَكتهَك أ

هيَ  رمَحَم الَراْحه
َ
َي  مَّ اللَّه    َمَعُهمم يَا أ َ ، َولهوادله رم له ُذنُوّبه فه

اغم
ْيَ  م ا  َوارمَْحمُهَما َكَما َرَبَياّنه َصغه يعه ال َمه م ، َوله نهَي َوال مه ، ُمؤم نَاته مه ُمؤم

م  م َوال َي َوال لهمه نمُهمم ُمسم يَاءه مه حم
َ ، اْلم لهَماته ، َوتَابه ُمسم َواته مم

َ عم َواْلم
َاته  ُ  ،بَيمنَنَا َوَبيمنَُهمم بهاْلَْيم نمَت َخْيم

َ
، َوأ رم َوارمَحمم فه رَبِّ اغم

َل َواَل قَُوَة إاَل  َي، َواَل َحوم ه ِّ الم  اّلَله بالَراْحه يمه  َعِله َعظه
 مَّ اللَّه    الم

نَا  لََعَ  َصلِّ  ِّ ُُمََمد  َسيِّده َواره َوِسه
نم
َ اره وََسيِّده نُوره اْلم َ ِسم

َ اْلم
، َوَزيمنه ال بمَراره

َ لََم َعلَيمهه مُ اْلم ظم
َ
َرمه َمنم أ كم

َ
يَاره َوأ

خم
َ رمَسلهَي اْلم

َق َعلَيمهه انلَ  َ َشم
َ
نميَا إهىَل اللَيمُل َوأ َوله ادلُّ

َ
نم أ َهاُر، وََعَدَد َما نََزَل مه

رهَها مه  َطاره آخه مم
َ ره اْلم نميَا إهىَل  وََعَددَ  ،نم َقطم َوله ادلُّ

َ
نم أ َما َنبََت مه

 بهَدَوامه ُملمكه 
، َصََلة  َدائهَمة  َجاره

شم
َ َن انَلبَاته َواْلم رهَها مه  اّلَله آخه

َقَهاره 
ده الم مَواحه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ال ُم ُُمََمد  َسيِّده ره

َصََلة  تُكم
يَاَمةه ُمنَ بهَها َمثمَواُه، َوتَُِّشُِّف بهَها  َم المقه ُغ بهَها يَوم

َباُه، َوُتبَلِّ اُه ُعقم
هه الَصََلةُ  َك يَا َسيِّدَ تَ  َورهَضاُه، هذه َقِّ يَما  ْله  مَّ اللَّه    ُُمََمدُ نَا عمظه

نَا  لََعَ  َصلِّ  يَمم  ُُمََمد  َسيِّده َةه َومه ، وََداله  َحاءه الرَْحم كه
الُملم
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له  ََكمه
، َعَدَد َما ِفه  ادَلَوامه الَسيِّده الم َفاتهحه اْلَاتهمه

َك  الم لممه عه
، أوم قَدم ََكَن، َُكَ  َما َذَكَرَك وََذَكَرُه اََّلاكهُروَن، وَُكََما َغَفَل َكئهن 

يَة   َك، بَاقه  بهَدَوامه
رههه المغافهلُوَن، َصََلة  َدائهَمة 

كم رهَك وَذه
كم َعنم ذه

لممه  ير   لََعَ َك، إهنََك بهبََقائهَك، اَل ُمنمتَىَه لََها ُدوَن عه ء  قَده  ُُكِّ َشم
   

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ، وَ  ُُمََمد  َسيِّده ِّ ّمِّ
ُ
ِّ اْل آله  لََعَ انَلِبه

نَا  بمىَه ُشُموسه الُهَدى نُورَ  ُُمََمد  َسيِّده
َ
ى ُهَو أ بمَهُرَها،  ا  اََّله

َ
َوأ

رَ  نمبهيَاءه فَخم
َْيُ اْلم سم

َ
نمبهيَاءه  ا  َوأ

َواره اْلم
نم
َ
َهُرَها، َونُورُُه أزمَهُر أ شم

َ
َوأ

ََلقَ  ىَكَ اْلَلهيَقةه أخم ومَضُحَها، َوأزم
َ
ُقَها َوأ َ َشم

َ
َهُرَها ا  َوأ طم

َ
 ،َوأ

َرُمَها َخلمقَ  َدلَُها ا  َوأكم عم
َ
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوأ  ُُمََمد  َسيِّده

ِّ وَ  ّمِّ
ُ ِّ اْلم نَا  لََعَ انَلِبه بمىَه  ياََّله  ُُمََمد  آله َسيِّده

َ
َقَمره  ُهَو أ

َن الم مه
مه  ره اْلَطم َحم

َن الَسَحابه الُمرمَسلَةه َوابلم َرُم مه
كم
َ
، َوأ  مَّ اللَّه    اتَلامِّ
نَا  لََعَ  َصلِّ  ِّ  ُُمََمد  َسيِّده ّمِّ

ُ
ِّ اْل نَا  لََعَ وَ  انَلِبه  ُُمََمد  آله َسيِّده

ره 
ي قُ َكُة اََّله يبه يَ بهَذاتههه َوُُمَ نَته المََبَ هُم بهطه َعَوال

اُه، َوَتَعَطَرته الم
رههه َوَرَياهُ 

كم نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ذه ه وََسلِّمم  لََعَ ، وَ ُُمََمد  َسيِّده  آله
   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه نَا  لََعَ ، وَ ُُمََمد  َسيِّده ، ُُمََمد  آله َسيِّده
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نَا  لََعَ َوَبارهكم  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َوارمَحمم َسيَِّدنَا ، ُُمََمد  آله َسيِّده
نَا  ا  ُُمََمدَ  َت َوتَ ُُمََمد  وآَل َسيِّده  لََعَ َت رََْحم ، َكَما َصلَيمَت َوَباَركم
نَا يَم، وَ  َسيِّده نَا آله  لََعَ إهبمَراهه يد  َسيِّده يَم، إهنََك َْحه يد   إهبمَراهه   ََمه
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َك َونَبهيَِّك وَ ُُمََمد  َسيِّده ِّ ، َعبمده رَُسولهَك انَلِبه
 ِّ ّمِّ
ُ
نَا  لََعَ وَ  اْل نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُمََمد  آله َسيِّده  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ وَ  َرةه، َوَبارهكم  ُُمََمد  آله َسيِّده خه

َء اآلم لم نميَا َومه َء ادلُّ لم  لََعَ مه
نَا  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َء  ُُمََمد  آله َسيِّده لم نميَا َومه َء ادلُّ لم مه

َرةه، َوارمَحمم َسيَِّدنَا  خه
نَا ُُمََمدا  اآلم نميَا  ُُمََمد  َوآَل َسيِّده َء ادلُّ لم مه

زه سَ  َرةه، َواجم َء اآلخه
لم نَا  ُُمََمدا  يَِّدنَا َومه َء  ُُمََمد  َوآَل َسيِّده لم مه

َرةه، وََسلِّمم  خه
َء اآلم لم نميَا َومه نَا  لََعَ ادلُّ نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده

َرةه  ُُمََمد   َء اآلخه لم نميَا َومه َء ادلُّ لم نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    مه َسيِّده
نم ُُمََمد  

َ
َتنَا أ َمرم

َ
َ نُ َكَما أ ،  َصِلِّ نم  َصلِّ وَ َعلَيمهه

َ
َعلَيمهه َكَما يََمبَغه أ

َطَّف، َورَُسولهَك  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    هه َعلَيم  يَُصَّل  نَبهيَِّك الُمصم
ينهَك  مه

َ
تََب، َوأ َِّك الُمجم تىََض، َوَوَله ه  لََعَ الُمرم

  اءه الَسمَ  َوَحم
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َقائهمه ُُمََمد  َسيِّده

، الم ََلفه سم
َ
َرمه اْل ، أكم

https://arabicdawateislami.net



 80 

، الَمنمُعوته ِفه  نمَصافه له َواْله َعدم
، الُمنمتََخبه ُسوم  بالم َرافه عم

َ َرةه اْلم
ُُطونه الظِّ 

، َوابلم افه َ ََلبه الِّشِّ صم
َ
نم أ نم مه ، الُمَصَّف مه َرافه

َن ، اََّله َعبمده َمناف   َعبمده الُمَطلهبه بمنه  ُمَصاصه  ي َهَديمَت بههه مه
هََلفه َوَبيَنمَت بههه َسبهيَل المَعَفافه 

لَُك  إهّنِّ  مَّ اللَّه    اْلم
َ
أ سم
َ
أ

َها َعلَيمَك،  َرمه َمائهَك إهََلمَك َوأكم سم
َ
َحبِّ أ

َ
تَلهَك، َوبأ

َ
أ َضله َمسم

فم
َ
بهأ

نَا  هَسيِّده َتنَا بههه  ملسو هيلع هللا ىلص نَبهيِّنَا ُُمََمد  َوبهَما َمنَنمَت َعلَيمنَا ب
تَنمَقذم فاسم

َتنَا بهالَصََلةه َعلَيمهه وََجَعلمَت َصََلَتنَا  َمرم
َ
، َوأ َن الَضََللَةه مه

فَ  دمُعوَك  ا  َعلَيمهه َدرََجة  َوَكَفاَرة  َولُطم
َ
َطائهَك، فأ نم إهعم  مه

َوَمَنا 
يمَ  رهَك َواتِّباََع   ا  َتعمظه مم

َ
زَ  ْل َيتهَك َوُمنمتَجه هَمومُعوده  ا  لهوَصه هَما ل َك ل
َبهيَِّنا  ُب نله هه قهبَلَنَا إهذم آَمنَ  ِفه  ملسو هيلع هللا ىلصَيه داءه َحقِّ

َ
نَاُه، أ ا بههه وََصَدقم

َل َمَعُه، َوقُلمَت  زه
نم
ُ
ى أ ُ  َواَتبَعمنا انلُّوَر اََّله ل اّلَلَ إهَن ﴿:َك اْلَقُّ َوقَوم
يَن آَمنُوا َصلُّوا  لََعَ َوَمَلئهَكتَُه يَُصلُّوَن  َها اََّله يُّ

َ
ِّ يَا أ انَلِبه

لهيما   بَاَد بهالَصََلةه ، ﴾َعلَيمهه وََسلُِّموا تَسم عه
َمرمَت الم

َ
مم  لََعَ َوأ نَبهيِّهه

َك  هه َََلله وَجم لَُك به
َ
َتُهمم بهَها، فََََسأ َمرم

َ
تََها َوأ يَضة  افمَْتَضم ره

فَ
ومَجبمَت 

َ
نم  لََعَ َونُوره َعَظَمتهَك، َوبهَما أ

َ
َهَي أ سه هلمُمحم َك ل سه َنفم
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َ تُ  نمَت َوَمََلئهَكُتَك  َصِلِّ
َ
نَا  لََعَ أ َك َورَُسولهَك  ُُمََمد  َسيِّده َعبمده

فمَضَل َما 
َ
َك، أ نم َخلمقه َْيتهَك مه يَِّك وَخه  َصَليمَت َونَبهيَِّك وََصفه

يد   لََعَ  يد  ََمه َك إهنََك َْحه قه
نم َخلم َحد  مه

َ
َفعم َدرََجتَ  مَّ اللَّه    أ  هُ ارم

لَتَ  رم مه هه ظم
َ
بملهجم ُحَجتَُه، َوأ

َ
َيانَُه، َوأ لم مه مم َمَقاَمُه، َوَثقِّ ره

كم
َ
ُه، َوأ

ضه 
َ
لم ثََوابَُه، َوأ زه نم  ئم َوأجم هقم بههه مه

ْلم
َ
مم َكَراَمتَُه، َوأ ده

َ
نُورَُه، َوأ

ُه ِفه  مم له بَيمتههه َما َتَقرُّ بههه َعيمنُُه، َوَعظِّ
هم
َ
َيتههه َوأ يَن  ُذرِّ انَلبهيَِّي اََّله
َعلم َسيَِّدنا  مَّ اللَّه    َخلَوما َقبملَهُ  ََثَ انَلبهيَِّي َتبَعَ  ا  ُُمََمدَ اجم

، ا  أكم
فمَضلَُهمم َكَراَمة  َونُورَ 

َ
َزَراَء، َوأ

ُ
ََثَُهمم أ كم

َ
، ا  َوأ عمََلُهمم َدرََجة 

َ
، َوأ

فمَسَحُهمم ِفه 
َ
ال   َوأ ه

َعلم ِفه  مَّ اللَّه    الََنةه َمَنم الَسابهقَي  اجم
َلُ، َوفه  ََغَيتَُه، َوفه  ه

 الُمَقَربهَي َدارَُه، َوفه  الُمنمتََخبهَي َمَنم
 َ َطَفيم َلُ الُمصم ه

نمَدَك  مَّ اللَّه     َمَنم َي عه َرمه كم
َ َرَم اْلم كم

َ
َعلمُه أ اجم

فمَضلَُهمم 
َ
اَل ، َوأ ه

قمَرَبُهمم ََمملهسَ  ا  ثََوابَ َمَنم
َ
ثمبَتَُهمم َمَقاما  ا  َوأ

َ
، ، َوأ

مَ  َوَبُهمم لََكَ صم
َ
يبَ ا  َوأ يمَك نَصه فمَضلَُهمم دَلَ

َ
، َوأ لَة 

َ
أ ََحُهمم َمسم َنم

َ
، ا  ، َوأ

ُ ِفه 
لم زه
نم
َ
، َوأ بَة  نمَدَك َرغم يَما عه َظَمُهمم فه عم

َ
رمَدومسه  َوأ ُغُرفَاته المفه

ُعَّل الَته 
َن ادَلرََجاته الم قَها مه َعلم  مَّ اللَّه    اَل َدرََجَة فَوم اجم
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،  ا  ُُمََمدَ َسيَِّدنا  َوَل َشافهع 
َ
، َوأ ََح سائهل 

، َوأَنم َدَق قائهل  صم
َ
أ

فمَضَل ُمَشَفع  وَ 
َ
ُه ِفه  أ عم َولُوَن  وََشفِّ

َ بهُطُه بهَها اْلم هَشَفاَعة  َيغم َمتههه ب
ُ
أ

ُرونَ  خه
َعلم  ،َواآلم له َقَضائهَك فاجم بَاَدَك بهَفصم َوإهَذا َمَيمَت عه

، َوفه  ِفه  ا  ُُمََمدَ َسيَِّدنا 
َهَي َعَمَل  َس حم

َ يََل  َواْلم َي قه َدقه صم
َ  اْلم

يَِّي َسبهيم  ده  نَبهيَ  مَّ اللَّه    َل  الَمهم
َعلم َعلم  ا  ا فََرَط نَا نَلَ اجم َواجم

دَ َحومَضُه نَلَ    ا  ا َمومعه
َ
نَاْله ره َا َوآخه نَا ِفه  مَّ اللَّه    َونله ُِّشم ،  احم َرتههه ُزمم

نَا ِفه ُسََتههه َوتََوَفنَا 
لم مه تَعم َهُه،  لََعَ َواسم نَا وَجم فم ، وََعرِّ لَتههه مه

بههه  زم َرتههه وَحه نَا ِفه ُزمم
َعلم َعم بَيمَننَا َوَبيمنَُه َكَما  مَّ اللَّه    َواجم اْجم

لَنَا  خه قم بَيمَننَا َوَبيمنَُه َحََّت تُدم آَمَنا بههه َولَمم نََرُه، َواَل ُتَفرِّ
َخلَُه، َوتُوم  نم ُرَفَقائههه َمَع الُمنمَعمه رهَدنَا َحومَضُه، َوََتمَعلنَا مه َمدم

مم  هَي ، َعلَيمهه َهَداءه َوالَصاْله َي َوالشُّ يقه دِّ َن انَلبهيَِّي َوالصِّ مه
ََلهَك َرفهيقا   وم

ُ
ُد ، وََحُسَن أ َمم ه َواْلم َ    رَبِّ الَعاَلَيَ  ّلله

  :ابتداء الربع اثلالث 

نَا لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ىَل ائهده إه القَ وَ  ،الُهَدى ره نُوم  ُُمََمد   َسيِّده
ه اْلَ  م ادلَ وَ  ،ْيم ِّ الرَ ىَل إه  اعه ، نَِبه ده

َ  الرُّشم  ،امه الُمَتقهيَ مه إه ةه وَ ْحم
https://arabicdawateislami.net



 83 

يَ وله رَبِّ سُ رَ وَ  َ بَ اَل  ،المَعالَمه  ،ا بَلََغ رهساتَلََك مَ َدُه كَ عم  نَِبه
كَ وَ  باده  وَ  ،اتهَك  آيَ ََل تَ وَ  ،نََصَح لهعه

َ
كَ هم َوَف بهعَ اَم ُحُدوَدَك، وَ قَ أ  ،ده

َمَك، وَ   وأنمَفَذ ُحكم
َ
َيتهَك، عم  َعنم مَ ىَه نَ وَ  ،َر بهطاَعتهَك مَ أ صه

 اىَل وَ وَ 
َ
ََك اَّلي َُتهبُّ أ َُه، وَ وَ تُ  نم  َوَله ي ى َعُدَوَك اَّله دَ ََع اَله

 
َ
يَُه، ُتعَ  نم َُتهبُّ أ نَا  لََعَ  اّلَلُ  َّل َص وَ اده  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُمََمد  َسيِّده
هه ِفه  لََعَ    َجَسده

َ
، وَ سَ جم اْل هه ِفه  لََعَ اده   ُروحه

َ
، وَ وَ رم اْل  لََعَ احه

هه ِفه  المَ  قهفه ، وَ وَ َموم هه ِفه  المَ  لََعَ اقهفه َهده ، وَ شَ َمشم ده كرههه ذه  لََعَ اهه
َنا ذَ إه  َنا السَ  مَّ اللَّه   ا نَبهيِّنَ  لََعَ ا ُذكهَر، َصََلة  مه ُه مه َم ََل أبملهغم
ِّ وَ  لََعَ َلُم َلُم، والسَ ا ُذكهَر السَ مَ كَ  َ رَ انَلِبه  اىَل عَ تَ  اّلَله ُة ْحم
 لََعَ َمَلئهَكتهَك الُمَقَربهَي، وَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   تُُه َكَ رَ بَ وَ 
 
َ
يَن وَ يَ به نم أ ةه لَ َْحَ  لََعَ رُُسلهَك الُمرمَسلهَي، وَ  لََعَ ائهَك الُمَطَهره
َك عَ  نَا لََعَ وَ رشه يمَل  َسيِّده ه َبم نَا جه يمََكئهيمَل  وََسيِّده نَا مه  وََسيِّده

يمَل  افه َ نَا إهِسم وَ وم َملَكه المَ  وََسيِّده نَا رهضم نه اَن خَ ته وَسيِّده ازه
نَا مَ َجَنته  ، َك وَسيِّده رَ  لََعَ  َصلِّ وَ الهك   لََعَ  َصلِّ وَ تهبهَي، امه الََك الكه
 
َ
َعهيَ اَعتهَك له َط هم أ ْجم

َ
نم  أ له الَسمَ مه

هم
َ
يَ َواته أ رمضه

َ
  َواْل
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  مَّ اللَّه  
َ
 يم َل بَ هم آته أ

َ
 يم ا آتَ َل مَ َض فم ته نَبهيَِّك أ

َ
 دَ حَ َت أ

َ
نم أ له هم ا  مه

 اجم ُبيُوته الُمرمَسلهَي وَ 
َ
 حَ صم زه أ

َ
َت يم ازَ ا جَ َل مَ َض فم اَب نَبهيَِّك أ

 
َ
 دَ حَ أ

َ
نم أ نهيَ اغفرم  مَّ اللَّه   ابه الُمرمَسلهَي حَ صم ا  مه هلمُمؤمه  ل

مُمسم  نَاته َوال مُمؤمه  َوال
َ لهَماته اْلم مُمسم َ َوال يم نمُهمم لهمه يَاءه مه حم

َواته  مم
َ
رم نَلَ ، وَ َواْل فه وَ ْله ا وَ اغم  اَل انه وَ مَ اْليه نَا به يَن َسبَُقوم انهنَا اََّله خم
َل  لََله لُ لم ِفه  قُ عَ ََتم  يم  َن آمَ يم وبهنَا غه  نوا، َرَبنا إنََك َرُؤوف  رَحه
ِّ الهَ  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا انَلِبه ِّ َسيِّده مه ه  لََعَ وَ  ُُمََمد  اشه حبههه َص  وَ آله
لهيمَ وَ  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ا  َسلِّمم تَسم ه خَ  ُُمََمد  َسيِّده ، ْيم َيةه  الََبه

يَك وَ  يهه وَ َصََلة  تُرمضه ا َعَنا يَ تَرمَض تُرمضه   بههه
َ
َي َحَم الرَ رم ا أ ه اْحه

   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه َسلِّمم بههه وَ حم َص آله وَ  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده
لهيمَ  يَل  دَ ارَ ا  ُمبَ ْيا  َطيِّبَ ثه ا  كَ تَسم يَل  َْجه  فهيهه َجزه

 بهدَ ائهمَ َك 
امه وَ ا 

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اّلَله ُملمكه  َء  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده لم آله مه
ُن وََعَدَد انلُُّجومه ِفه الَسمَ اءه َض الفَ  ، َصََلة  تُوازه َواته الَسمَ اءه
 وَ 

َ
 مَ َت وَ قم لَ ا خَ ، وََعَدَد مَ رمَض اْل

َ
ياَمةه وم  يَ ىَل َت َخالهُقُه إه نم ا أ مه القه

   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َكَما ُُمََمد  آله َسيِّده
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نَا  لََعَ َصلَيمَت  يمَ َسيِّده نَا  لََعَ ، وبارهكم إهبمَراهه  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  َت  َكَما ُُمََمد  آله َسيِّده نَا لََعَ  بَاَركم يمَ  َسيِّده  آله  لََعَ وَ  إهبمَراهه

نَا يمَ  َسيِّده يَ  ِفه  إهبمَراهه يد   إهنََك  المَعالَمه يد  ََمه  إه  مَّ اللَّه    َْحه
ّنِّ

 
َ
 سم أ

َ
َو وَ لَُك أ ينه وَ  الَعافهيةَ الَعفم نم ِفه ادلِّ َرةه ا وَ يَ ادلُّ  مَّ اللَّه    اآلخه

يله  هَك الَمه
ْتم هسه نَا ب ُْتم َك  مَّ اللَّه    )ثالثا (اسم َقِّ لَُك َبه

َ
أ سم
َ
إهّنِّ أ

يمه  َعظه
َك الم َقِّ َعرمشه ، َوَبه يمه َك الَكره هه َقِّ نُوره وَجم ، َوَبه يمه َعظه

الم
نم َعَظَمتهَك وََجََللهَك وََْجَالهَك َوَبَهائهَك  يَُّك مه َوبهَما َْحََل ُكرمسه

ُزونَةه الَمكم  مَمخم مائهَك ال سم
َ
َقِّ أ َرتهَك وَُسلمَطانهَك، َوَبه نُونَةه َوقُدم

َك  تالَ  نم َخلمقه َحد  مه
َ
لَُك  مَّ اللَّه    لَمم َيَطلهعم َعلَيمَها أ

َ
أ سم
َ
َوأ

يم  مه اََّله هسم
تَُه  باالم لََم، وَ  اللَيمله  لََعَ وََضعم ظم

َ
تَنَارَ  لََعَ فَأ  انَلَهاره فاسم

، وَ  لََعَ وَ  تََقَلتم ، وَ  لََعَ الَسَمَواته فاسم تََقَرتم رمضه فاسم
َ  لََعَ اْلم

ه 
، وَ الم رمَستم

َ
، وَ  لََعَ بَاله فأ يَةه فََجَرتم ومده

َ هَحاره َواْلم
ُعيُونه  لََعَ ابلم

الم
، وَ  َطَرتم  لََعَ َفنَبََعتم مم

َ
لَُك   الَسَحابه فأ

َ
أ سم
َ
َماءه  مَّ اللَّه  َوأ سم

َ بهاْلم
َماءه  سم

َ افهيَل َعلَيمهه الَسََلُم، َوبهاْلم َ تُوَبةه ِفه َجبمَهةه إهِسم
الَمكم

تُوبَ  يَل َعلَيمهه الَسََلُم، وَ الَمكم ه َبم الَمََلئهَكةه  لََعَ ةه ِفه َجبمَهةه جه
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لَُك   الُمَقَربهيَ 
َ
أ سم
َ
َل المَعرمشه  مَّ اللَّه  َوأ تُوَبةه َحوم َماءه الَمكم سم

َ  بهاْلم
  لَُك

َ
أ سم
َ
،  مَّ اللَّه  َوأ ِّ َل المُكرمِسه تُوَبةه َحوم َماءه الَمكم سم

َ بهاْلم
لَُك 

َ
أ سم
َ
تُوبه  مَّ اللَّه  َوأ

مه الَمكم هسم
  َوَرقه الَزيمتُونه  لََعَ بهاالم

لَُك 
َ
أ سم
َ
َسَك َما  مَّ اللَّه  َوأ َظامه الَته َسَميمَت بهَها َنفم عه

َماءه الم سم
َ باْلم

لَمم  عم
َ
نمها َوَما لَمم أ ُت مه  َعلهمم
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 احلزب اخلامس: حزب يوم اجلمعة

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

لَُك 
َ
أ سم
َ
ته َدََعَك بهَها  مَّ اللَّه  َوأ

َماءه الَ سم
َ آَدُم نَا َسيِّدُ بهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   َعلَيمهه الَسََلمُ  سم
َ نُوح  َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ ُهود  َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ يُم َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم إهبمَراهه

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ َصالهح  َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ يُونُُس َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ يُّوُب َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َ
أ

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ ُقوُب َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم َيعم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ يُوُسُف َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ ُموىَس َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ هاُروُن َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ َعلَيمهه  ُشَعيمُب  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم
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َماءه   الَسََلمُ  سم
َ يُل َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ اَلته َدََعَك بهَها  َوبهاْلم َماعه إسم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ َداوُُد َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ ُسلَيمَماُن َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ َيا َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم َزَكره

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ حَيمََي َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ يَ  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم مه رم

َ
ا َعلَيمهه أ

سم   الَسََلمُ 
َ يَ  نَاَسيِّدُ َماءه الَته َدََعَك بهَها َوبهاْلم اُء َعلَيمهه َشعم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ َاُس َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم إهَلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ الميََسُع َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم
َ له َعلَيمهه  ُذوُ  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم

فم المكه
َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم

َ يُوَشُع َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك بهَها   الَسََلمُ  سم

َ يىَس َعلَيمهه  نَاَسيِّدُ َوبهاْلم عه
َماءه الَته َدََعَك بهَها َسيُِّدنَ   الَسََلمُ  سم

َ  لََعَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمد  ا َوبهاْلم
يعه انَلبهيِّ  ممُ َْجه َ تُ أنم   رمَسلهيَ َي َوال نَا لََعَ  َصِلِّ  ُُمََمد   َسيِّده

 ، هَية  نم َقبمله أنم تَُكوَن الَسَماُء َمبَم تَُه مه
نَبهيَِّك َعَدَد َما َخلَقم
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رم 
َ
، واْل َية  حه َباُل مُ ُض َمدم ه

هَحاُر َُممَراة ، َوالمُعيُوُن ارمسَ َوالم
ة ، َوابلم

يَ  حه َرة ، َوالَشممُس ُمضم نمَهاُر ُمنمَهمه
َ َرة ، َواْلم ، َوالمَقَمُر ُمنمَفجه ة 

يئَ  لَُم  ،ا  ُمضه تَنهَْية ، ُكنمَت َحيمُث ُكنمَت اَل َيعم َوالمَكَواكهُب ُمسم
َحد  َحيمُث ُكنمَت إهاَل 

َ
 أ

َ
يَك لََك َت نم  أ َدَك اَل ََشه  مَّ اللَّه    وَحم

نَا  لََعَ  َصلِّ  َك  ُُمََمد  َسيِّده لممه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد حه َسيِّده
َك  ُُمََمد   لممه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد عه  َعَدَد ََكهَماتهَك  ُُمََمد  َسيِّده
  َنَا  لََعَ  َصلِّ و َمتهَك  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد نهعم َسيِّده

َء َسَماَواتهَك  ُُمََمد   لم نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   مه َء  ُُمََمد  َسيِّده لم مه
َك  رمضه

َ
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   أ َك  ُُمََمد  َسيِّده َء َعرمشه لم  لََعَ  َصلِّ وَ   مه

نَا  َك  ُُمََمد  َسيِّده نََة َعرمشه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   زه َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده
تَابه  كه

مِّ الم
ُ
َقلَُم ِفه أ

نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َجَرى بههه الم  ُُمََمد  َسيِّده
َت ِفه َسبمعه َسَمَواتهَك  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد َما َخلَقم  ُُمََمد  َسيِّده

لمَف 
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم َن إهىَل يَوم يهه نمَت َخالهق  فه
َ
َعَدَد َما أ

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َمَرة   َرة  َقَطَرتم  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد ُُكِّ َقطم
مه  نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َك مه رمضه

َ
نم َسَمَواتهَك إهىَل أ مه
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لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم  ُُمََمد  َسيِّده
مه  نم يَوم ُمَك مه َُك َوُيَعظِّ َعَدَد َمنم يَُسبُِّحَك، َوُيَهلِّلَُك، َوُيَكَبِّ

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ  مَّ اللَّه    َخلَقم
نَا  لََعَ  َصلِّ  مم  ُُمََمد  َسيِّده هه َفاظه

مم َوألم هه نمَفاسه
َ
 لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد أ

نَا  َت  ُُمََمد  َسيِّده مه َخلَقم نم يَوم مم مه تََها فهيهه  نََسَمة  َخلَقم
َعَدَد ُُكِّ

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم  َصلِّ  مَّ اللَّه    ادلُّ
نَا  لََعَ  ،  ُُمََمد  َسيِّده َيةه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ َعَدَد الَسَحابه الَاره َسيِّده
مه  ُُمََمد   نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َيةه مه َياحه اََّلاره َعَدَد الرِّ

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم  ُُمََمد  َسيِّده
َصانه َدَد َما َهَبتم َعلَيمهه الرِّ عَ 

غم
َ
َن اْل َياُح وََحَرَكتمُه مه

َت  يعه َما َخلَقم ومَراقه َواثلَِّماره وََْجه
َ
َجاره َواْل

شم
َ
َك  لََعَ َواْل رمضه

َ
أ

يَاَمةه ِفه  قه
مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َ َسَمَواتهَك مه َوَما َبيم

لمَف َمَرة  
َ
م  أ نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    ُُكِّ يَوم َعَدَد َُنُومه  ُُمََمد  َسيِّده

م   يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه
مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ قم

مه َخلَ نم يَوم الَسَماءه مه
لمَف َمَرة  

َ
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    أ َما  ُُمََمد  َسيِّده َك مه رمضه

َ
َء أ لم مه
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َرتهَك  نم ُقدم قَلَتم مه
َ
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحَلَتم َوأ  ُُمََمد  َسيِّده

نمَت 
َ
لمَمُه إاَل أ لَُم عه َما اَل َيعم َارهَك مه َت ِفه َسبمعه َبه

َعَدَد َما َخلَقم
لمَف َمَرة  

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم يَها إهىَل يَوم نمَت َخالهُقُه فه
َ
 َوَما أ
   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه َارهَك،  َعَددَ  ُُمََمد  َسيِّده ءه َسبمعه َبه

لم  َصلِّ وَ مه
نَا  لََعَ  نم  ُُمََمد  َسيِّده قَلَتم مه

َ
َما َْحَلَتم َوأ َارهَك مه نََة َسبمعه َبه زه

َرتهَك  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    قُدم َارهَك  ُُمََمد  َسيِّده َواجه َبه مم
َ
َعَدَد أ

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم  مه
   نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه له َواْلََص ِفه  ُُمََمد  َسيِّده

َعَدَد الَرمم
مه  نم يَوم ا مه بَاِله لهَها وَجه َي وََسهم رَضه

َ
تََقرِّ اْل نميَا إهىَل  ُمسم َت ادلُّ َخلَقم

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    يَوم َسيِّده
مه  ُُمََمد   نم يَوم لمَحةه مه ممه بَةه َوال يَاهه المَعذم ممه َرابه ال طه َعَدَد اضم

م   يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه
مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ لمَف َمَرة   َخلَقم

َ
 َصلِّ و  أ

نَا  لََعَ  تَُه  ُُمََمد  َسيِّده َك ِفه  لََعَ َعَدَد َما َخلَقم رمضه
َ
يده أ َجده

لههَ  بهَها، َسهم قهَها وََغرم َي ََشم رَضه
َ
تََقرِّ اْل يَتهَها ُمسم ومده

َ
بَالهَها، َوأ ا وَجه

تَُه َعلَيمَها َوَما  رهَها إهىَل َسائهره َما َخلَقم رهَها وَََغمه َها، وَََعمه َوَطريقه
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مه  نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم نم َحَصاة  َوَمَدر  وََحَجر  مه يَها مه فه
لمَف َمَرة  

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    الم  ُُمََمد  َسيِّده
بهَها،  قهَها وََغرم نم قهبملَتهَها وََشم رمضه مه

َ
ِّ َعَدَد َنبَاته اْل انَلِبه

َراقههَ  وم
َ
َجارهَها، وثهَمارهَها َوأ

شم
َ
يَتهَها َوأ ومده

َ
هَها، َوأ بَال لهَها وَجه ا وََسهم

نم َنبَاتهَها َوَبَرَك يعه َما َيمُرُج مه َها، وََْجه مه َوُزُروعه نم يَوم تهَها مه
لمَف َمَرة  

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ  مَّ اللَّه    َخلَقم
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مسه  ُُمََمد  َسيِّده نِّ َواْلن ه

َن الم َت مه َعَدَد َما َخلَقم
يَاَمةه ِفه ُُكِّ  قه

مه الم نمُهمم إهىَل يَوم نمَت َخالهُقُه مه
َ
يه َوَما أ َوالَشيَاطه
لمَف َمَرة  

َ
م  أ نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    يَوم َعَدَد ُُكِّ  ُُمََمد  َسيِّده

مم  هه ، َوفه وُُجوهه مم بمَدانههه
َ
َرة  ِفه أ َت  لََعَ وَ  َشعم مم ُمنمُذ َخلَقم هه ُرُؤوسه

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    ادلُّ
نَا  لََعَ  نِّ  ُُمََمد  َسيِّده ه

ه َوَطَْيَانه الم َعَدَد َخَفَقانه الَطْيم
نميَا إهىَل  َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم يه مه يَاَمةه ِفه ُُكِّ  َوالَشيَاطه قه

مه الم يَوم
لمَف َمَرة  

َ
م  أ نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    يَوم َعَدَد ُُكِّ  ُُمََمد  َسيِّده

تََها  يَمة  َخلَقم وم َكبهْي  ِفه  لََعَ بَهه
َ
ْي  أ نم َصغه َك مه رمضه

َ
يده أ َجده
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َما نَِّها مه َها وَجه سه
م نم إهن بهَها مه رمضه َوَمَغاره

َ قه اْلم َما  َمَشاره ُعلهَم َومه
مه  نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم نمَت مه

َ
لمَمُه إاَل أ لَُم عه اَل َيعم

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    الم َسيِّده
نم  لََعَ َعَدَد ُخَطاُهمم  ُُمََمد   َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم رمضه مه

َ
هه اْل يَا وَجم

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    إهىَل يَوم
نَا  ،  َصِلِّ يُ َعَدَد َمنم  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ َعلَيمهه  ُُمََمد  َسيِّده

،  َصلِّ يُ َعَدَد َمنم لَمم  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ َعلَيمهه َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده
م  ره َوال َقطم

، الم نَا ُُمََمد َعَدَد ُُكِّ  لََعَ  َصلِّ وَ َمَطره َوانَلبَاته َسيِّده
ء   نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  مَّ اللَّه    َشم ِفه اللَيمل إهَذا َيغمَش،  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ ِفه انَلَهاره إهَذا ََتََّل،  ُُمََمد  َسيِّده َسيِّده

وىَل،  ُُمََمد  
ُ
َرةه َوامْل نَا  لََعَ  َصلِّ وَ ِفه اآلخه  َشابَا َزكهَيا ُُمََمد  َسيِّده

  َنَا  لََعَ  َصلِّ و يَ  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ ، ا  َكهمَل  َمرمضه َسيِّده
ده َصبهَيا  مُ  ُُمََمد   نَا  لََعَ  َصلِّ وَ ، نمُذ ََكَن ِفه الَمهم َحََّت  ُُمََمد  َسيِّده

َن الَصََلةه َشم  ا  ا ُُمََمدَ َوأعمطه َسيَِّدنَ  مَّ اللَّه   ء  اَل َيبمَق مه
تَُه، َوإهَذا الَمقَ 

تَُه، اََّلي إهَذا قَاَل َصَدقم ُموَد اََّلهي وََعدم اَم الَمحم
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َطيمتَهُ  عم
َ
َل أ
َ
بملهجم  مَّ اللَّه    َسأ

َ
مم بُرمَهانَُه َوََشِّفم بَُميَانَُه َوأ ظه عم

َ
َوأ

يم ُحجَ  م فَضه ،  مَّ اللَّه    لَتَهُ تَُه َوَبيِّ َمتههه
ُ
َوَتَقَبلم َشَفاَعتَُه ِفه أ

، َوتََوَفنَا  هُسََتههه نا ب
لم مه تَعم َرتههه  لََعَ َواسم نَا ِفه ُزمم ُِّشم ، َواحم َلتههه مه

، هَوائههه عَ  َوََتمَت ل نَا َواجم قه ومرهدمنَا َحومَضُه، َواسم
َ
، َوأ نم ُرفَقائههه لمنَا مه

نَا بهَمَحَبتههه  ، َوانمَفعم هه سه
م
يَ  مَّ اللَّه    بهكأ َمائهَك  .آمه سم

َ
لَُك بأ

َ
أ سم
َ
َوأ

نم 
َ
تَُك بهَها أ نَا  لََعَ  َصِلِّ تُ الَته َدَعوم َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده

 تَرمَْحَّنه َوَتتُوَب 
نم
َ
نمَت، أ

َ
لمَمُه إاَل أ لَُم عه َما اَل َيعم ُت َومه وََصفم

 َ يَ ََعَ َر له ّنه ، َوُتَعافه فه نم َتغم
َ
، َوأ َلمَواءه ََلءه َوابلم يعه ابلم نم َْجه  مه

، نَاته مه نهَي َوالُمؤم مه ،  َوتَرمَحَم الُمؤم لهَماته َي َوالُمسم لهمه والُمسم
حم 
َ َك اْلم َر لهَعبمده فه نم َتغم

َ
، َوأ َواته مم

َ
نمُهمم َواْل فَلن بن )يَاءه مه

نم َتتُوَب َعلَيمهه إنََك ( فَلنة
َ
، َوأ يفه ئه الَضعه نهبه اْلَاطه

الُمذم
يم   َي يَا رََب  مَّ اللَّه    َغُفور  رَحه     يَ مَ الَعال آمه

َقِّ  مَّ اللَّه   لَُك َبه
َ
أ سم
َ
يُّ  إهّنه أ نم َعَظَمتهَك َما َْحََل ُكرمسه َك مه

َرتهَك وََجََللهَك َوبَ  َقِّ َوقُدم َك  َهائهَك وَُسلمَطانهَك، َوَبه مه اسم
َُه ِفه 

نمَزتلم
َ
َسَك َوأ ي َسَميمَت بههه َنفم ه

نُونه اَّلِّ
مَمكم ُزونه ال َمخم

م ال
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نم 
َ
نمَدَك أ مه الَغيمبه عه

لم ثَرمَت بههه ِفه عه
م
تَأ َ كهتَابهَك، َواسم  لََعَ  تَُصِلِّ

نَا  ي إهَذا   َك َورَُسولهَك َعبمده  ُُمََمد  َسيِّده َك اََّله مه لَُك بهاسم
َ
أ سم
َ
َوأ

َطيمَت  عم
َ
َت بههه أ

َجبمَت، َوإهَذا ُسئهلم
َ
يَت بههه أ لَُك   ُدعه

َ
أ سم
َ
َوأ

مه  تَُه بهاسم ي وََضعم لََم، وَ يم اللَ  لََعَ َك اََّله ظم
َ
انَلَهار   لََعَ له فَأ

تَنَاَر، وَ  ، وَ الَسمَ  لََعَ فَاسم تََقلَتم رمضه  لََعَ اَواته فاسم
َ
اْل

، وَ  تََقَرتم ، وَ  لََعَ فَاسم بَاله فَرََستم ه
، وَ  لََعَ الم بَةه فََذلَتم  لََعَ الَصعم

، وَ َماءه السَ  َطَرتم  لََعَ َماءه فََسَكَبتم مم
َ
لَُك   الَسَحابه فَأ

َ
أ سم
َ
َوأ

لََك بههه َسيُِّدنَا 
َ
لََك بههه   نَبهيَُّك  ُُمََمد  بهَما َسأ

َ
لَُك بهَما َسأ

َ
أ سم
َ
َوأ

َياُؤَك َورُُسلَُك  نمبه
َ
لََك بههه أ

َ
لَُك بهَما َسأ

َ
أ سم
َ
 آَدُم نَبهيَُّك، َوأ

َعهيَ  اّلَلُ  َصَّل  َوَمََلئهَكتَُك الُمَقَرُبونَ  ْجم
َ
مم أ   َعلَيمهه
نم 
َ
َي أ َعه ْجم

َ
ُل َطاَعتهَك أ هم

َ
لََك بههه أ

َ
لَُك بهَما َسأ

َ
أ سم
َ
َ تُ َوأ  لََعَ  َصِلِّ

نَا  نم َقبمله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َت مه
نَا َُمََمد  َعَدَد َما َخلَقم آله َسيِّده

رمُض مَ 
َ ، َواْلم َهَية  يَ أنم تَُكوَن الَسَماُء َمبم بَاُل ُمرمسه ه

َية  َوالم حه ، طم ة 
ُس  َوالمُعيُونُ  َرة  َوالَشمم نمهاُر ُمنمَهمه

َ
َرة ، َواْل يَة   ُمنمَفجه حه ُمضم

يئَ  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوالمَكَواكهُب ُمنهَْية   ا  َوالمَقَمُر ُمضه َسيِّده
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نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد   َك  ُُمََمد  آله َسيِّده لممه  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد عه
نَا  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َك  ُُمََمد  آله َسيِّده لممه  َصلِّ وَ   َعَدَد حه
نَا  لََعَ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َصاُه َعَدَد مَ  ُُمََمد  آله َسيِّده حم

َ
ا أ

فُ  مَمحم ُح ال َك اللَوم لممه نم عه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    وُظ مه  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ وَ  تابه  ُُمََمد  آله َسيِّده كه

مِّ الم
ُ
َقلَُم ِفه أ

َعَدَد َما َجَرى بههه الم
نمَدكَ  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   عه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َء  ُُمََمد  آله َسيِّده لم مه

نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َسَمَواتهَك  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده
َك  رمضه

َ
َء أ لم نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   مه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده

يَاَمةه  مه المقه نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم نمَت َخالهُقُه مه
َ
َء َما أ لم  مه

   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد  ُُمََمد  آله َسيِّده
مم  هه يده مم َوََتممه هه يسه ده مم َوَتقم هه بهيحه ُصُفوفه الَمََلئهَكةه َوتَسم
نميَا  َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم مم مه لهيلههه مم َوَتهم بْيههه

مم َوتَكم هه يده َوَتممجه
يَاَمةه  مه المقه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    إهىَل يَوم آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  نم  َمد  ُُمَ َسيِّده ، مه َيةه َياحه اََّلاره ، والرِّ َيةه َعَدَد الَسَحابه الَاره
يَاَمةه  مه المقه نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    يَوم َسيِّده
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نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد   نم  ُُمََمد  آله َسيِّده ُطُر مه َرة  َتقم َعَدَد ُُكِّ َقطم
 
َ
يَاَمةه َسَمَواتهَك إهىَل أ مه المقه ُطُر إهىَل يَوم َك َوَما َتقم  مَّ اللَّه    رمضه

نَا  لََعَ  َصلِّ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد َما َهَبتم  ُُمََمد  آله َسيِّده
يعه  َراُق َوالَزرمُع وََْجه وم

َ َجاُر َواْلم شم
َ َياُح وََعَدَد َما ََتََرَكته اْلم الرِّ

مه  نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم ظه مه هفم
َراره اْلم

َت ِفه قَ َما َخلَقم
يَاَمةه  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المقه نَا  آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َسيِّده
نميَا  ُُمََمد   َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم ره َوالَمَطره َوانَلباته مه َقطم

َعَدَد الم
يَاَمةه  مه المقه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    إهىَل يَوم آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  َت ادلُّ  ُُمََمد  َسيِّده مه َخلَقم نم يَوم نميَا َعَدَد انلُُّجومه ِفه الَسَماءه مه
يَاَمةه  مه المقه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    إهىَل يَوم آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  َت ِف ُُمََمد  َسيِّده لَُم  َعَدَد َما َخلَقم َما اَل َيعم َارهَك الَسبمَعةه مه َبه
يَاَمةه  مه المقه يَها إهىَل يَوم نمَت َخالهُقُه فه

َ
نمَت، َوَما أ

َ
لمَمُه إاَل أ   عه

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد  ُُمََمد  آله َسيِّده
بهَها رمضه َوَمغاره

َ
قه اْل له َواْلََص ِفه َمشاره

 َصلِّ  مَّ اللَّه    الَرمم
نَا  لََعَ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َن  ُُمََمد  آله َسيِّده َت مه َعَدَد َما َخلَقم
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نِّ  ه
يَاَمةه الم مه المقه نمَت َخالهُقُه إهىَل يَوم

َ
، َوَما أ مسه ن ه

 مَّ اللَّه    َواْلم
نَا  لََعَ  َصلِّ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده مم  ُُمََمد  آله َسيِّده هه نمَفاسه

َ
َعَدَد أ

يَاَمةه  مه المقه نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم مم مه هه ْلَاظه
َ
مم َوأ هه َفاظه

 َوألم
   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد  ُُمََمد  آله َسيِّده

مه  نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم نِّ َوالَمََلئهَكةه مه ه
َطَْيَانه الم
يَاَمةه  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المقه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده
ََكمه ِفه  ُُمََمد  

موُُحوشه َواآلم مَهَوامِّ وََعَدَد ال يُوره َوال َعَدَد الطُّ
رمضه َوَمغَ 

َ
قه اْل بهَهاَمَشاره نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    اره  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  لََعَ وَ  َواته  ُُمََمد  آله َسيِّده مم
َ
يَاءه َوامْل  َصلِّ  مَّ اللَّه    َعَدَد اْلحم

نَا  لََعَ  نَا  لََعَ وَ  د  ُُمَمَ َسيِّده لََم َعلَيمهه  ُُمََمد  آله َسيِّده ظم
َ
َعَدَد َما أ

نميَا إهىَل اللَيمُل  َت ادلُّ قم
مه َخلَ نم يَوم َق َعلَيمهه انَلهاُر مه ََشَ

َ
، َوَما أ
يَاَمةه  مه المقه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    يَوم نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده

، َوَمنم َيممشه  لََعَ  َعَدَد َمنم َيممشه  ُُمََمد   ه لَيم َبع   لََعَ  رهجم أرم
َت ادلُّ  مه َخلَقم نم يَوم يَاَمةه مه مه المقه  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    نميَا إهىَل يَوم

نَا  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َن َعلَ  َّل َص َعَدَد َمنم  ُُمََمد  آله َسيِّده يمهه مه
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نِّ  ه
مسه الم ن ه

مه  َواْلم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َوالَمََلئهَكةه مه
يَاَمةه  نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    المقه  َصلِّ يُ َعَدَد َمنم لَمم  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َعلَيمهه  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده

نم 
َ
ُب أ نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه     َعلَيمهه يَُصَّل َكَما َيه  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  لََعَ وَ  نم  ُُمََمد  آله َسيِّده
َ
 مَّ اللَّه    َعلَيمهه  يَُصَّل َكَما يََمبَغه أ

نَا  لََعَ  َصلِّ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َحََّت اَل َيبمَق  ُُمََمد  آله َسيِّده
َن الَصََلةه َعلَيمهه  ء  مه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َشم ِفه  ُُمََمد  َسيِّده

َولهَي 
َ
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ اْل ينَ ِفه  ُُمََمد  َسيِّده ره  َصلِّ  مَّ اللَّه    اآلخه
نَا  لََعَ  ينه َما َشاَء  ُُمََمد  َسيِّده مه ادلِّ  إهىَل يَوم

َ لَعم
َ  اّلَلُ ِفه الَمَْله اْلم

ِّ  اّلَله ب اَل قَُوَة إهاَل  َعِله
يمه  الم َعظه

   الم
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 احلزب السادس: يوم السبت

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده
 وَ 
َ
يأ يلََة َوادَلرََجَة الَرفه يلََة َوالمَفضه موَسه هه ال طه  ا  َعَة َوابمَعثمُه َمَقامَ عم
تَ  ياََّله  ا  دَ ُموَُمم  يإه  هُ وََعدم ممه مم  مَّ اللَّه   َعاَد نََك اَل َُتملهُف ال  َعظِّ

م  َشأنَهُ  بملهجم  بُرمَهانَهُ  َوَبيِّ
َ
م  ُحَجتَهُ  َوأ ي َوَبيِّ  َوَتَقَبلم  لَتَهُ فَضه

  ِفه  َشَفاَعتَه
ُ
لمنَا َمتههه أ مه تَعم هُسََتههه  َواسم يَ  رََب  يَا ب  رََب  َوَيا المَعالَمه

ي المَعرمشه  ُِّشم  رَبِّ  يَا مَّ اللَّه    مه المَعظه َرتههه  نَا ِفه احم َوََتمَت  ُزمم
هه  نَا بهَكأسه قه هَوائهه َواسم نَا بهَمَحَبتههه  ل َ يَا رََب  َوانمَفعم يم يَ آمه  المَعالَمه

   هُ  رَبِّ  يَا مَّ اللَّه فمَضَل  َعَنا بَلِّغم
َ
زههه   الَسََلمه  أ  َعَنا َواجم

َ  بههه  َجاَزيمَت  َما أفمَضَل  يَ  رََب  يَا اَُمتهه َعنم  انَلِبه   المَعالَمه
ألَُك  إهّنِّ  رَبِّ  يَا مَّ اللَّه   سم

َ
نم  أ

َ
َر له  أ فه َ  َب َوَتتُو َوتَرمَْحَّنه  َتغم  ََعَ

نم  َوُتَعافهيَّنه  يعه  مه ََلَءه  َْجه َلمَواءه  ابلم جه  َوابلم َاره
نَ  اْلم رمضه  مه

َ
 اْل

له  نَ  َوانَلازه ي ء  َشم  ُُكِّ  لََعَ  إهنََك  الَسَماءه  مه َتهَك وَ  ر  قَده  بهرَْحم
َ
نم أ

https://arabicdawateislami.net



 101 

نه  هلمُمؤمه َر ل فه لهَماته يَ َتغم َ َوالُمسم يم لهمه نَاته َوالُمسم  َوالُمؤمه
 
َ
يَاءه اْل نمُهمم َواحم  مه

َ
َ ْل َواته َورَضه  َعنم  اّلَلُ  مم

َ
َراته أ هه الَطاهه زمَواجه

 
ُ
نهيَ َمَهاته أ مُمؤمه َ  ال  َعنم  اّلَلُ  َورَضه

َ
َحابههه أ   صم

َ
ََلمه اْل  عم

َ
ئهَمةه أ

ُهدى َوَمَصابهي
م يَا وََعنه اتلَ ال

نم َي َوتَابهعه اتَلابهعهيَ حه ادلُّ  لَُهمم ابهعه
َسان  إه ب يىل إه حم مه ادلِّ ُد يَوم َمم ه  نه َواْلم َ يَ رَبِّ  ّلله  المَعالَمه

  :ابتداء اثللث اثلالث 

لَُك بهَطاَعةه  مَّ اللَّه  
َ
أ سم
َ
، أ َةه َاَله َساده ابلم جم

َ رمَواحه َواْلم
َ رََب اْلم

َساده الُملمَتئهَمةه  جم
َ
َها، َوبهَطاَعةه اْل َساده جم

َ
َعةه إهىَل أ رمَواحه الَراجه

َ
اْل

 ، نمُهمم َك اْلََق مه ذه خم
َ
مم َوأ بهُعُروقهَها َوبهَكلهَماتهَك انَلافهَذةه فهيهه

َ يَدَ  َل قََضائهَك، َوَيرمُجوَن واْلَََلئهُق َبيم ُروَن فَصم يمَك يََمتَظه
َقابََك أنم ََتمَعَل انلُّوَر ِفه بََِّصهيم  َتََك، َوَيافُوَن عه َرَك رَْحم كم ، وَذه

ّنه   َوَعَمَل  لهَساّنه  لََعَ باللَيمله َوانَلهاره 
ا  فارمُزقم  مَّ اللَّه    َصاْله

نَا  لََعَ  َصلِّ  يَم،  لََعَ َكَما َصلَيمَت  ُُمََمد  َسيِّده نَا إهبمَراهه َسيِّده
نَا  لََعَ َوَبارهكم  َت  ُُمََمد  َسيِّده يمَ  لََعَ َكَما بَاَركم نَا إهبمَراهه   َسيِّده
َعلم َصلََواتهَك وَبَرََكتهَك  مَّ اللَّه   نَا  لََعَ اجم آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده
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نَا  يَم، وَ  لََعَ َعلمتََها َكَما جَ  ُُمََمد  َسيِّده نَا إهبمَراهه آله  لََعَ َسيِّده
يَم إهنََك  نَا إهبمَراهه يد  َسيِّده يد  ََمه نَا  لََعَ َوَبارهكم   َْحه  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  لََعَ وَ  َت  ُُمََمد  آله َسيِّده يَم وَ  لََعَ َكَما بَاَركم نَا إهبمَراهه  لََعَ َسيِّده
يَم إهنََك  نَا إهبمَراهه يد  آله َسيِّده يد  ََمه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َْحه َسيِّده

َك َورَُسولهَك  ُُمََمد   ،  لََعَ  َصلِّ وَ َعبمده ناته مه نهَي َوالُمؤم مه الُمؤم
لهَماته  َي َوالُمسم لهمه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َوالُمسم  ُُمََمد  َسيِّده

َصاُه كهتَابَُك،  لََعَ وَ  حم
َ
لمُمَك، َوأ َحاَط بههه عه

َ
ه َعَدَد َما أ آله

 تَُدوُم بهَدَوامه ُملمكه 
َدتم بههه َمََلئهَكُتَك، َصََلة  َدائهَمة  وََشهه

نمها  مَّ اللَّه    اّلَله  ُت مه َظامه َما َعلهمم َمائهَك المعه سم
َ
لَُك بأ

َ
أ سم
َ
إهّنِّ أ

َماءه  سم
َ ، وبهاْلم لَمم عم

َ
ته  َوَما لَمم أ

ُت  الَ َسَك َما َعلهمم َسَميمَت بهَها َنفم
نم 
َ
لَمم أ عم

َ
نمها َوَما لَمم أ َ تُ مه نَا  لََعَ  َصِلِّ َك َونَبهيَِّك  ُُمََمد  َسيِّده َعبمده

هَية   نم تَُكوَن الَسَماُء َمبَم
َ
نم َقبمله أ َت مه

َورَُسولهَك َعَدَد َما َخلَقم
رمُض مَ 

َ
بَاُل َواْل ه

، َوالم َية  حه يَ دم َرة ،ُمرمسه ُعيُوُن ُمنمَفجه
، َوالم  ة 

يئَ  ، َوالمَقَمُر ُمضه قَة  ه َرة  َوالَشممُس ُمِّشم نمَهاُر ُمنمَهمه
َ
 ا  َواْل

َرة   َجاُر ُمثممه شم
َ
َية  َواْل ره

هَحاُر َُمم
تَنهَْية ، َوابلم   َوالمَكَواكهُب ُمسم
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نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َك  ُُمََمد  َسيِّده لممه  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد عه
نَا  َك  ُُمََمد  َسيِّده لممه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد حه َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   ََكهَماتهَك   لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد نهعمَمتهَك  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لهَك  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد فَضم َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده
كَ  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   ُجوده  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد َسَمَواتهَك  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  َك  ُُمََمد  َسيِّده رمضه

َ
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد أ َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده

نم َمََلئهَكتهَك  َت ِفه َسبمعه َسَمَواتهَك مه  لََعَ  َصلِّ وَ   َخلَقم
نَا  مسه  ُُمََمد  َسيِّده ن ه

نِّ َواْلم ه
َن الم َك مه رمضه

َ
َت ِفه أ َعَدَد َما َخلَقم

موَ  َن ال َما مه ههه َماَوَغْيم ههه ه َوَغْيم شه َوالَطْيم نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   حم َسيِّده
مه َغيمبهَك وَما َيمرهي بههه  ُُمََمد  

لم َقلَُم ِفه عه
َعَدَد َما َجَرى بههه الم

يَاَمةه  مه المقه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   إهىَل يَوم ره  ُُمََمد  َسيِّده َقطم
َعَدَد الم

نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َوالَمَطره  َد َمنم حَيمَمُدَك َعدَ  ُُمََمد  َسيِّده
ُكُركَ  ُدكَ  َويَشم نمَت  َوُيَهلِّلَُك َوُيَمجِّ

َ
نََك أ

َ
َهُد أ  َصلِّ وَ   اّلَلُ َويَشم

نَا  لََعَ  نمَت َوَمََلئهَكتَُك  ُُمََمد  َسيِّده
َ
 َعَدَد َما َصلَيمَت َعلَيمهه أ

  َنَا  لََعَ  َصلِّ و َك  َصَّل َعَدَد َمنم  ُُمََمد  َسيِّده نم َخلمقه  َعلَيمهه مه
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  َنَا  لََعَ  َصلِّ و نم  َصلِّ يُ َعَدَد َمنم لَمم  ُُمََمد   َسيِّده َعلَيمهه مه
َك  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َخلمقه َماله  ُُمََمد  َسيِّده بَاله َوالرِّ ه

َعَدَد الم
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َواْلََص  َراقهَها  ُُمََمد  َسيِّده وم

َ
َعَدَد الَشَجره َوأ

هَها ثمَقال
َ
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َوالَمَدره َوأ َعَدَد ُُكِّ َسنَة  َوَما  ُُمََمد  َسيِّده
يَها يَها  ََتملُُق فه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  َوَما َيُموُت فه َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده

يَاَمةه  مه المقه يَها إهىَل يَوم م  َوَما َيُموُت فه  يَوم
 مَّ اللَّه    َما ََتملُُق ُُكَ

نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  َيةه  ُُمََمد  َسيِّده َ  َعَدَد الَسَحابه الَاره َما َبيم
رمضه 

َ
يَاهه  الَسَماءه َواْل ممه َن ال ُطُر مه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َوَما َتمم َسيِّده

رمضه  ُُمََمد  
َ
قه اْل َياحه الُمَسَخَراته ِفه َمشاره َعَدَد الرِّ

فهَها َوقهبملَتهَها بهَها وََجوم نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َوَمَغاره َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َُنُومه الَسَماءه  َعَدَد َما َخلَقمَت ِفه  ُُمََمد  َسيِّده

ه َذلهَك  َماله َوَغْيم َياهه والرِّ مه
م هيتَانه َوادَلَوابِّ َوال

َن اْلم َارهَك مه   َبه
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد انَلباته َواْلََص  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  له  ُُمََمد  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َعَدَد انَلمم َعَدَد  ُُمََمد  َسيِّده
بَةه  يَاهه المَعذم ممه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   ال لمَحةه  ُُمََمد  َسيِّده ممه يَاهه ال ممه  َعَدَد ال
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  ِّنَا  لََعَ  َصل َمتهَك  ُُمََمد  َسيِّده َك  لََعَ َعَدَد نهعم يعه َخلمقه   َْجه
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  َمتهَك وََعَذابهَك  ُُمََمد  َسيِّده

َمنم  لََعَ َعَدَد نهقم
نَا  َسيِّده نَا  لََعَ  َصلِّ وَ  ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمد  َكَفَر بـه َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده

َرةُ  نميَا َواآلخه نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َداَمته ادلُّ َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َداَمته اْلَََلئهُق ِفه الََنةه  َعَدَد َما  ُُمََمد  َسيِّده
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َداَمته اْلَََلئهُق ِفه انَلاره  ره  لََعَ  ُُمََمد  َسيِّده قَدم

بُُّه َوتَرمَضاهُ  نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َما َُته بَُّك  لََعَ  ُُمََمد  َسيِّده ره َما حُيه قَدم
نَا  لََعَ  َصلِّ وَ   َوَيرمَضاكَ  ينَ  ُُمََمد  َسيِّده بََد اآلبده

َ
ُ   أ لم زه

نم
َ
َوأ

َل  َ يلََة  الُمَنم يلََة َوالمَفضه موَسه هه ال طه َك، َوأعم ندم الُمَقَرَب عه
تَُه،  ي وََعدم ُموَد اََّله يَعَة َوالَمقاَم الَمحم َوالَشَفاَعَة َوادَلرََجَة الَرفه

يَعادَ إهنََك اَل  ممه     َُتملهُف ال
اَلَي َوثهَقته  مَّ اللَّه   ي َوَموم نََك َمالهِكه وََسيِّده

َ
لَُك بأ

َ
أ سم
َ
إهّنِّ أ

َعره 
ََِله اْلََرامه َوالَمشم ، َوابلم ره اْلََرامه َمةه الَشهم ُرم لَُك َبه

َ
أ سم
َ
َورََجاِئه أ

ه َما  َن اْلَْيم  َتَهَب له مه
ه نَبهيَِّك َعلَيمهه الَسََلُم، أنم ، َوَقَبم اْلََرامه

لَُم  وءه َما اَل اَل َيعم َن السُّ هَف َعّنِّ مه نمَت، َوتَِّصم
َ
َمُه إهاَل أ

لم عه
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نمَت 
َ
َمُه إهاَل أ

لم لَُم عه يثَ  مَّ اللَّه    َيعم َدَم شه ، ا  يَا َمنم َوَهَب آله
يم  َماعه يَم إسم بمَراهه حَ َوْله ُقوَب،  لََعَ َق، َورََد يُوُسَف اَل َوإهسم َيعم

يُّ 
َ
َََلَء َعنم أ ، َوَيا َمنم َكَشَف ابلم هه مِّ

ُ
وَب، َويا َمنم رََد ُموىَس إهىَل أ

اوَُد ُسلَيمَماَن،  َ ، َوَيا َمنم َوَهَب دله هه لممه ه ِفه عه َوَيا َزائهَد اْلَْضه
يىَس، َوَيا َحافهَظ ابمنََة ُشَعيمب   َيَم عه هَمرم َيا حَيمََي، َول هَزَكره َول

نم 
َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
َ تُ أ نَا  لََعَ  َصِلِّ يعه انَلبهيَِّي  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َْجه

نَا   َوالُمرمَسلهيَ  هَسيِّده الَشَفاَعَة  ملسو هيلع هللا ىلص ُُمََمد  وَيا َمنم َوَهَب ل
ُْتَ له ُعيُوّبه َُكََها،  ، َوتَسم َر له ُذنُوّبه فه

نم َتغم
َ
يَعَة أ َوادَلرََجَة الَرفه

َمانََك 
َ
َوانََك َوأ َب له رهضم ، َوتُوجه َن انَلاره َْينه مه َرانََك َوَُته َوُغفم

م  َت َعلَيههه نمَعمم
َ
يَن أ َسانََك، َوُتَمتَِّعّن ِفه َجَنتهَك َمَع اََّله َوإحم

ُهَداءه َوالَصاْلهَي، إهنََك  َي َوالشُّ يقه دِّ َن انَلبهيَِّي َوالصِّ ُُكِّ  لََعَ مه
ير   ء  قَده نَا  لََعَ  اّلَلُ  وََصَّل   َشم ه َما  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله

َياُح َسَحابَ  زمَعَجته الرِّ
َ
َامَ  ُرََكَما   ا  أ ، ا  وََذاَق ُُكُّ ذهي ُروح  ْحه

 
َ
له الَسََلَم ْله ومصه

َ
َية  وََسََلَما  َوأ له الَسََلمه ِفه َداره الَسََلمه ََته

 هم
   تَّنه  مَّ اللَّه

هَما َخلَقم رهدمّنه ل
فم
َ
َت له أ

ّنه بهَما تََكَفلم
َغلم  َلُ َواَل تَشم

https://arabicdawateislami.net



 107 

ُركَ  فه تَغم سم
َ
نَا أ
َ
بمّنه َوأ

لَُك َواَل ُتَعذِّ
َ
أ سم
َ
نَا أ
َ
ممّنه َوأ ، َواَل ََتمره   بههه

نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ه وََسلِّمم  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده إهّنِّ  مَّ اللَّه    آله
 َ لَُك َوأتَوََجُه إهَلمَك َبه

َ
أ سم
َ
َطَّف عه أ نمَدَك يَا َحبهيبَنا يَا بهيبهَك الُمصم

ىَل  ُُمََمدُ نَا َسيِّدَ  نمَد الَموم َفعم نَلا عه إهنَا َنتَوََسُل بهَك إهىَل َربَِّك فاشم
رُ  َم الَرُسوُل الَطاهه يمه يا نهعم َعظه

هه  مَّ اللَّه     الم َاهه ُه فهينَا به عم َشفِّ
نمَدَك  ه المُ   )ثاَلَث ا(عه نم َخْيم نَا مه

َعلم َي َصلِّ َواجم َي َوالُمَسلِّمه
يَاره 

خم
َ
نم أ ، َومه يَن َعلَيمهه َوارهده

م نمُه َوال ه الُمَقَربهَي مه نم َخْيم ، َومه َعلَيمهه
نَا بههه ِفه َعَرَصاته  ، َوفَرِّحم يمهه بُوبهَي دَلَ بَِّي فهيهه َوالَمحم الُمحه

َعلمُه نَلَا دَ  ، َواجم يَاَمةه م المقه يمه بهََل َمُؤونَة  َواَل  َل  َله إهىَل َجَنةه انَلعه
هَسابه 

بهََل  َعلَيمنَ  ،َمَشَقة  َواَل ُمنَاقََشةه اْلم ُه ُمقم
َعلم ا، َواَل َواجم

بَ  يَاءه َعلَيمنَ  ا  ََتمَعلمُه ََغضه حم
َ َي اْلم لهمه يعه الُمسم َمه رم نَلا َوله فه  ا، َواغم

نمُهمم  ُر دَ  ،يَ َوالَميِّته  مه ُد َوآخه نه اْلَمم
َ
َوانَا أ ه عم َ    يَ رَبِّ المَعالَمه  ّلله

  :ابتداء الربع الرابع 

لَُك يَا 
َ
أ سم
َ
يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم يَا َذا  اّلَلُ يَا  اّلَلُ يَا  اّلَلُ فَأ

نمَت، ُسبمَحانََك إهّنِّ 
َ
َرامه اَل إهَل إاَل أ

كم ه
َن  الَََلله َواْلم ُكنمُت مه
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همه  نم َعَظَمتهَك، وََجََللهَك َي، الَظال يَُّك مه لَُك بهَما َْحََل ُكرمسه
َ
أ سم
َ
أ

َرتهَك وَُسلمَطانهَك  ُزونَةه   َوَبَهائهَك َوقُدم مَمخم َمائهَك ال َقِّ أسم َوَبه
، الُمَطَهَرةه الَ  نُونَةه َك َط ته لَمم يَ الَمكم نم َخلمقه َحد  مه

َ
  لهعم َعلَيمَها أ

َقِّ اْله  تَُه َوَبه ي وََضعم مه اََّله لََم، وَ  لََعَ سم ظم
َ
انَلهاره  لََعَ اللَيمل فأ

تَنَاَر، وَ  ، وَ  لََعَ فاسم تََقلَتم رمضه  لََعَ الَسَمَواته فَاسم
َ
اْل

، وَ  تََقَرتم ، وَ  لََعَ فَاسم هَحاره فانمَفَجَرتم
،  لََعَ ابلم ُعيُونه َفنَبََعتم

الم
َطَرتم  لََعَ وَ  مم

َ
   الَسَحابه فأ

َ
أ سم
َ
تُوَبةه ِفه َوأ

ماءه الَمكم سم
َ
لَُك بهامْل

نَا َجبمَهةه  يَل َعلَيمهه الَسََلمُ َسيِّده ه َبم تُوَبةه   جه ماءه الَمكم سم
َ
َوبامْل

نَاِفه َجبمَهةه  افهيَل َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيِّده َ يعه  لََعَ وَ  إهِسم َْجه
َل   الَمََلئهَكةه  تُوَبةه َحوم َماءه الَمكم سم

َ لَُك بهاْلم
َ
أ سم
َ
  المَعرمشه َوأ

 ِّ َل المُكرمِسه تُوَبةه َحوم َماءه الَمكم سم
َ
َك   َوبهامْل مه لَُك باسم

َ
أ سم
َ
َوأ
َسك ي َسَميمَت بههه َنفم َظمه اََّله عم

َ
يمه اْل َعظه

َقِّ   الم لَُك َبه
َ
أ سم
َ
َوأ
لَمم  عم

َ
نمها َوَما لَمم أ ُت مه َمائهَك َُكَِّها، َما َعلهمم لَُك   أسم

َ
أ سم
َ
َوأ

ماءه  سم
َ
  آَدُم َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَاَدََعَك بهَها  الَته بهامْل

ته َدََعَك 
َماءه الَ سم

َ   نُوح  َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم

https://arabicdawateislami.net



 109 

ته َدََعَك 
َماءه الَ سم

َ   َصالهح  َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   يُونُُس َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَاا بههَ َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   ُموىَس َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   هاُروُن َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   ُشَعيمب  َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ يُم َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم   إهبمَراهه
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ يُل َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم َماعه   إسم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   ُد َعلَيمهه الَسََلمُ َداوُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ   ُسلَيمَماُن َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
ته َدََعَك 

َماءه الَ سم
َ َيا َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم   َزَكره

َماءه الَته َدََعَك  سم
َ   هه الَسََلمُ يُوَشُع َعلَيم  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم

ته َدََعَك 
َماءه الَ سم

َ ُ َعلَيمهه الَسََلُم،  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم اْلَْضه
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ َاُس َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم   إهَلم
َماءه الَته َدََعَك  سم

َ الميََسُع َعلَيمهه الَسََلُم  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم
له َعلَيمهه الَسََلمُ 

فم ته َدََعَك بهَها ُذو المكه
َماءه الَ سم

َ   َوبهاْلم
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َماءه الَته َدََعَك  سم
َ يىَس َعلَيمهه الَسََلمُ  َسيُِّدنَابهَها َوبهاْلم   عه

َماءه الَته َدََعَك بهَها َسيُِّدنَ  سم
َ َورَُسولَُك  نَبهيَُّك  ملسو هيلع هللا ىلصُُمََمد  ا َوبهاْلم

يَُّك  ُلُ اْلَقُّ   وََحبهيهبَُك وََصفه  اّلَلُ وَ ﴿ :يَا َمنم قَاَل َوقَوم
َملُونَ  هه   ،﴾َخلََقُكمم َوَما َتعم نم َعبهيده ُدُر َعنم أَحد  مه َواَل يَصم

ل   هه َواَل فهعمل  َواَل حَ  قَوم لممه َرَكة  َواَل ُسُكون  إاَل َوقَدم َسبََق ِفه عه
تَّنه   َوقََدرههه َكيمَف يَُكونُ َوقَضائههه  لَهمم

َ
 َوقََضيمَت له  َكَما أ

تَابه  كه
َراَءةه َهَذا الم َ َويََِّسمَت  بهقه بَاَب، ََعَ يَق َواْلسم فهيهه الَطره

ِبه 
ِّ  َوَنَفيمَت َعنم قَلم يمه الَشَك َواْله ال ِفه هذا انَلِبه تهياَب، َكره رم

نمده  َباءه  لََعَ  يوََغلَبمَت ُحَبُه عه حه
َ باءه َواْلم ره

قم
َ يعه اْلم لَُك يَا  َْجه

َ
أ سم
َ
أ

ُزقَّنه  اّلَلُ يَا  اّلَلُ يَا  اّلَلُ   تَرم
نم
َ
َحَبُه َواَتبََعُه َشَفاَعتَُه  أ

َ
َوُِّكَ َمنم أ

، َواَل  ، َواَل َعَذاب  َشة 
ه ُمَناقَ نم َغْيم ، مه هَسابه

َم اْلم َوُمَراَفَقتَُه يَوم
َتاب   بهيخ  َواَل عه َر له ُذنُوّبه  ،تَوم فه

نم َتغم
َ
ُْتَ ُعيُوّبه َوأ يَا  ، َوتَسم

َمّنه   ُتَنعِّ
نم
َ
يمه ِفه  َوَهاُب يَا َغَفاُر، َوأ َك الَكره هه بانَلَظره إهىَل وَجم

يده َواثلََوابه  َم الَمزه بَابه يَوم حم
َ
 َعَمِله  ُْجملَةه اْل

ّنِّ نم َتتََقَبَل مه
َ
 َوأ

َحاَط عه 
َ
ُفَو َعَما أ نم َتعم

َ
يئَته َوأ نم َخطه ُمَك بههه مه

َياّنه  لم هسم  َون
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َغّنه َوَزلَِله 
نم ُتبَلِّ

َ
لهيمه َعلَيمهه وَ  ، َوأ ههه َوالتَسم ياَرةه َقَبم نم زه  لََعَ مه

َمِله 
َ
بَيمهه ََغيََة أ َك يَا  َصاحه َك َوَكَرمه لهَك وَُجوده بهَمنَِّك َوفَضم

 ُّ يُم يَا َوله َيُه َرُؤوُف يَا رَحه  َُتَازه
نم
َ
 َمنم آَمَن َوَعنم ُُكِّ  َعّنِّ ، َوأ

لهمَ  نَ بههه َواَتبََعُه مه  َي َوالُمسم لهمه نمُهمم الُمسم يَاءه مه حم ، اْلم اته
 
َ
َحدَ َواْل

َ
َعَم َما َجاَزيمَت بههه أ

َ
َتَم َوأ

َ
فمَضَل َوأ

َ
َواته أ نم  ا  مم مه

 ُّ يُز يا ََعه َك، يَا قَوهيُّ يَا َعزه قه
لَُك   َخلم

َ
أ سم
َ
َ  مَّ اللَّه  َوأ قِّ َما َبه

ُت بههه َعلَيمَك أنم  َسمم
قم
َ
َ تَ أ نَا  لََعَ  َصِلِّ آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده

نَا  نم تَُكوَن الَسَماُء  ُُمََمد  َسيِّده
َ
نم َقبمله أ َت مه

َعَدَد َما َخلَقم
هَية   َرة ،  َمبَم ُعُيوُن ُمنمَفجه

، َوالم َية  وه
بَاُل ُعلم ه

يَِّة  َوالم حه رمُض َمدم
َ
َواْل

يَة   حه َرة  َوالَشممُس ُمضم نمَهاُر ُمنمَهمه
َ
هَحاُر ُمَسَخَرة  َواْل

َوابلم
يئَ  حد  َحيمُث تَُكوُن ا  ُم ُمنهْيَ َوانَلجم  ا  َوالمَقَمُر ُمضه

َ
لَُم أ ، َواَل َيعم

نمَت 
َ
نم   إاَل أ

َ
َ تُ َوأ ، وَ  َصِلِّ َك  لََعَ َعلَيمهه مه ه َعَدَد لََكَ نم   آله

َ
َوأ

َ تَ  آنه وُحُروفههه  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ُقرم
ه َعَدَد آياته الم َوأنم   آله

َ تَ  ه َعَدَد َمنم  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ نم   َعلَيمهه  َصِلِّ يُ آله
َ
َ تَ َوأ  َصِلِّ

ه َعَدَد َمنم لَمم  لََعَ َعلَيمهه وَ  نم   َعلَيمهه  َصلِّ يُ آله
َ
َ تَ َوأ َعلَيمهه  َصِلِّ
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َك  لََعَ وَ  رمضه
َ
َء أ لم ه مه نم   آله

َ
َ تُ َوأ ه َعَدَد َما  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ آله

تابه  كه
مِّ الم
ُ
َقلَُم ِفه أ

نم   َجَرى بههه الم
َ
َ تُ َوأ ه  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ آله
َت ِفه َسبمعه َسَمَواتهَك  نم   َعَدَد َما َخلَقم

َ
َ تُ َوأ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ

 
َ
ه َعَدَد َما أ م  آله يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم َن إهىَل يَوم نمَت َخالهُقُه فهيهه
لمَف َمَرة  

َ
َ تُ َوأنم   أ ره الَمَطره َوُِّكِّ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ه َعَدَد َقطم آله

نميَا  َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َك مه رمضه
َ
نم َسَمائهَك إهىَل أ َرة  َقَطَرتم مه َقطم

يَا مه المقه لمَف َمَرة  إهىَل يَوم
َ
م  أ   َمةه ِفه ُُكِّ يَوم
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 احلزب السابع: يوم األحد

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نم 
َ
َ تُ َوأ ه َعَدَد َمنم َسَبَحَك َوَقَدَسَك،  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ آله

يَاَمةه  مه المقه نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم وََسَجَد لََك َوَعَظَمَك مه
لمَف َمَرة  

َ
م  أ نم  ِفه ُُكِّ يَوم

َ
َ تُ َوأ ه َعَدَد ُُكِّ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ آله

مه َخلَقم  نم يَوم تَُهمم فهيها مه يَاَمةه َسنَة  َخلَقم مه المقه نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ
لمَف َمَرة  

َ
م  أ نم  ِفه ُُكِّ يَوم

َ
َ تُ َوأ ه َعَدَد  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ آله

َيةه  نم   الَسَحابه الَاره
َ
َ تُ َوأ َياحه  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ه َعَدَد الرِّ آله

نميَا إهىَل  َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم ، مه َيةه م   اََّلاره يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه
مه الم يَوم

لمَف َمَرة  
َ
نم  أ

َ
َ تُ َوأ َياُح  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ه َعَدَد َما َهَبته الرِّ آله

ومَراقه اثلَِّماره 
َ
َجاره َوأ

شم
َ
َصانه َواْل

غم
َ َن اْلم َعلَيمهه وََحَرَكتمُه مه

زمَهاره 
َت  ،َواْلم   لََعَ وََعَدَد َما َخلَقم

َ
َراره أ

َ قَ َك َوَما َبيم رمضه
م   ،َسَمَواتهَك  يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم مه
لمَف َمَرة  

َ
نم  أ

َ
َ تُ َوأ َارهَك  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ َواجه َبه مم

َ
ه َعَدَد أ آله
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لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم مه
  نم

َ
َ تُ َوأ  َحَجر   لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ

له َواْلََص َوُِّكِّ
ه َعَدَد الَرمم آله

ا  بَاِله لهَها وَجه بهَها، َسهم رمضه َوَمَغاره
َ قه اْلم تَُه ِفه َمَشاره

َوَمَدر  َخلَقم
م   يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم يَتهَها مه ومده
َ
َوأ

لمَف َمَرة  
َ
نم  أ

َ
َ تُ َوأ رمضه  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ

َ
ه َعَدَد َنبَاته اْل آله

نم  ا، مه بَاِله لهَها، وَجه بهَها، وََسهم قهَها وََغرم فهَها َوََشم نم قهبملَتهَها وََجوم  مه
نم  رََجتم َوَما َيمُرُج مه خم

َ
يعه َما أ ومَراق  َوَزرمع  وََْجه

َ
َشَجر  َوَثَمر  َوأ

يَاَمةه ِفه ُُكِّ  قه
مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم َنبَاتهَها َوَبَرََكتهَها مه

لمَف َمَرة  
َ
م  أ نم  يَوم

َ
َ تُ َوأ ه َعَدَد َما َخلَ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ َت آله قم

نمُهمم إهىَل  نمَت َخالهُقُه مه
َ
، َوَما أ يه نِّ َوالَشيَاطه ه

مسه َوالم ن ه
َن اْلم مه

لمَف َمَرة  
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نم  يَوم
َ
َ تُ َوأ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ

مم وَ  هه مم َووُُجوهه بمَدانههه
َ
َرة  ِفه أ  َشعم

ه َعَدَد ُُكِّ مم مُ  لََعَ آله هه نمُذ ُرُؤوسه
لمَف َمَرة  

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ نم  َخلَقم
َ
َوأ

َ تُ  نم  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ مم مه هه ْلَاظه
َ
مم َوأ هه َفاظه

مم َوألم هه نمَفاسه
َ
ه َعَدَد أ آله

لمَف 
َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم  َمَرة   يَوم
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نم 
َ
َ تُ َوأ مسه  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ن نِّ وََخَفَقانه اْله ه

ه َعَدَد َطَْيَانه الم آله
لمَف َمَرة  

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نميَا إهىَل يَوم َت ادلُّ مه َخلَقم نم يَوم  مه
  نم

َ
َ تُ َوأ تََها  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ يَمة  َخلَقم  بَهه

ه َعَدَد ُُكِّ  لََعَ آله
َما  بهَها مه رمضه َوَمَغاره

َ
قه اْل َْية  َوَكبهْية  ِفه َمَشاره َك َصغه رمضه

َ
أ

نميَا إهىَل  َت ادلُّ قم
مه َخلَ نم يَوم نمَت مه

َ
لمَمُه إاَل أ لَُم عه َما اَل َيعم ُعلهَم َومه
لمَف 

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نم  َمَرة  يَوم
َ
َ تُ َوأ  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ

ه َعَدَد َمنم  ، وََعَدَد َمنم لَمم  َصَّل آله ، وََعَدَد  َصلِّ يُ َعلَيمهه َعلَيمهه
لمَف َمَرة  َصِلِّ يُ َمنم 

َ
م  أ يَاَمةه ِفه ُُكِّ يَوم قه

مه الم نم   َعلَيمهه إهىَل يَوم
َ
َوأ

َ تُ  ه َعَدَد ا لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ ، وََعَدَد َما آله َواته مم
َ يَاءه َواْلم حم

َ ْلم
ات   ل  وََحَِّشَ

ل  َوَُنم يتَان  َوَطْيم  َوَنمم نم حه َت مه
نم  َخلَقم

َ
َوأ

َ تُ  َش َوانَلَهاره إهَذا ََتََّل  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ
ه ِفه اللَيمله إهَذا َيغم آله

نم 
َ
َ تُ َوأ َرةه وَ  لََعَ  َعلَيمهه وَ َصّلِّ ه ِفه اآلخه وُ آله

ُ
نم  ىَل امْل

َ
َ تُ َوأ  َصِلِّ

ده َصبهَيا   لََعَ َعلَيمهه وَ  ه ُمنمُذ ََكَن ِفه الَمهم نم َصاَر َكهمَل   آله
َ
إهىَل أ

يَا   ده يعَ  َمهم َيا  تَلَبمَعثَُه َشفه ال  َمرمضه تَُه إهََلمَك َعدم نم   ا  َفَقبَضم
َ
َوأ

َ تُ  نََة  لََعَ َعلَيمهه وَ  َصِلِّ َك، َوزه سه َك َورهَضاَء َنفم قه
ه َعَدَد َخلم آله
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َداَد ََكهَماتهَك  َك، َومه يلََة،  َعرمشه يلََة َوالمَفضه موَسه يَُه ال نم ُتعمطه
َ
َوأ

يَعَة  ُموَد،  َوادَلرََجَة الَرفه َواْلَومَض الَمومُروَد، َوالَمقاَم الَمحم
ُدوَد  َز الَممم َم بُرم  َوالمعه نم ُتَعظِّ

َ
نم َوأ

َ
نم تَُِّشَِّف بَُميَانَُه َوأ

َ
َهانَُه، َوأ

يتَنَا  تَرَفَع َمََكنَُه  نم تُمه
َ
، َوأ هُسََتههه اَلنَا ب لَنَا يَا َموم مه تَعم نم تَسم

َ
َوأ

َرتههه  لََعَ  نَا ِفه ُزمم نم ََتمُِّشَ
َ
، َوأ لَتههه نم  مه

َ
، َوأ هَوائههه َوََتمَت ل

نم ُرَفَقائههه   تُوره  ََتمَعلَنَا مه
نم
َ
َينَا َوأ قه نم تَسم

َ
َدنَا َحومَضُه، َوأ

نم َتنمَفَعنَا بهَمَحَبتههه 
َ
، َوأ هه سه

م
نم  بهَكأ

َ
نم َتتُوَب َعلَيمنَا َوأ

َ
َوأ

نمَها َوَما  ََته َما َظَهَر مه فه
َلمَواءه َوالم ََلءه َوابلم يعه ابلم نم َْجه يَنَا مه ُتَعافه

ُفَو َعَنا وَ  َبَطَن  نم َتعم
َ
نم تَرمَْحََنا، َوأ

َ
يعه َوأ َمه َر نَلا َوله فه َتغم

َياءه  حم
َ لهَماته اْلم َي َوالُمسم لهمه نَاته َوالُمسم مه نهَي َوالُمؤم مه الُمؤم

َواته  مم
َ نمُهمم َواْلم ه  مه َ ُد ّلله َ  رَبِّ الَ َواْلَمم ِبه  ،يَ مَ َعال

 َوُهَو َحسم
مَوكهيُل  َم ال َل َواَل قَُوَة إهاَل  َونهعم يمه  َعَّل الم  اّلَله به َواَل َحوم َعظه

  الم
نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َما  ُُمََمد  آله َسيِّده

ََهائهُم، َوَنَفَعته 
َسَجَعته اْلََمائهُم، وََْحَته اْلََوائهُم َوَِسََحته ابلم
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   اتَلَمائهُم، وَُشَدته المَعمائهُم، َوَنَمته انَلَوائهُم 
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نَا  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده بَاُح، َوَهَبته  ُُمََمد  آله َسيِّده هصم
بملََج اْلم

َ
َما أ

ته  َ بَاُح، َوتَعاقََب المُغُدوُّ َوالَرَواُح، َوُتُقِلِّ شم
َ َياُح وََدبَته اْلم الرِّ

 
َ َساُد َواْلم جم

َ َماُح، وََصَحته اْلم لَته الرِّ تُقه َفاُح، َواعم رمَواُح الصِّ
   نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َما  ُُمََمد  آله َسيِّده

ََلُك  مم
َ ََلُك وََسَبَحته اْلم حم

َ فمََلُك وََدَجته اْلم
َ  مَّ اللَّه   َدارَته اْلم

نَا  لََعَ  َصلِّ  نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َكَما َصلَيمَت  ُُمََمد  آله َسيِّده
يَم، َوَبارهكم  لََعَ  نَا إهبمَراهه نَا  لََعَ َسيِّده نَا  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده
َت  ُُمََمد   َي إهنََك  لََعَ َكَما بَاَركم َعالَمه

يَم ِفه الم نَا إهبمَراهه َسيِّده
يد   يد  ََمه مَّ  َْحه نَا  َصلِّ  اللَّه  نَ  ُُمََمد  لََعَ َسيِّده ا ولَََعَ آله َسيِّده

لََق  ُُمََمد  
َ
ُس، َوَما تَأ ُس، َوَما ُصلِّيَته اْلَمم َما َطلََعته الَشمم

د   ، َوَما َسَبَح رَعم ، َوتََدَفَق وَدمق  ق  مَّ  بَرم نَا  َصلِّ  اللَّه  لََعَ َسيِّده
نَا  ُُمََمد   َء  ُُمََمد  ولَََعَ آله َسيِّده لم ، َومه رمضه

َ
َء الَسَمَواته َواْل لم مه

نم َشم ُهمَ َما بَيمنَ  ئمَت مه َء َما شه لم ُد  ء  ا، َومه مَّ  َبعم َكَما قَاَم  اللَّه 
َل  هم

َ
، وََجاَهَد أ َن الََهالَةه تَنمَقَذ اْلَلمَق مه بَاءه الرَِّسالَةه َواسم عم

َ
بأ
، وََدََع ا ره َوالَضََللَةه

َك َوقَاىَس الَشَدائهَد ِفه  لمُكفم يده إىَل تَومحه
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هه  طه عم
َ
َك، فَأ مَّ إهرمَشاده َعبهيده ُموَلُ، َوآتههه  اللَّه 

م
ُه َمأ َلُ، َوَبلِّغم ُسؤم

يَعَة، َوابمَعثمُه الَمقاَم  يلََة َوادَلرََجَة الَرفه موَسه يلََة َوال المَفضه
يَعاَد  ممه تَُه إهنََك اَل َُتملهُف ال ى وََعدم ُموَد اََّله مَّ  الَمحم  اللَّه 

نَ  َعلمنَا مه ،  َواجم َي بهَمَحَبتههه فه ، الُمَتصه يَعتههه َي لهَِّشه الُمَتبهعه
نَا  مم ، َواَل ََتمره  ُسََتههه

َْيتههه َوتََوَفنَا لََعَ يههه وَسه يَن بهَهدم تَده الُمهم
هه المُغرِّ الُمَحَجلهَي،  تمبَاعه

َ
نَا ِفه أ ُِّشم ، َواحم َل َشَفاَعتههه فَضم

صم 
َ
َي، َوأ هه الَسابهقه يَاعه شم

َ
َي َوأ ه رمَحَم الَراْحه

َ
يه يَا أ َمه

 َحابه اَلم
مَّ  الُمَقَربهَي ولَََعَ أنمبهيَائهَك وَ لََعَ َمََلئهَكتهَك  َصلِّ  اللَّه 
نَا بهالَصََلةه المُ 

َعلم َي، َواجم َعه له َطاَعتهَك أْجم
هم
َ
رمَسلهَي ولَََعَ أ

َي  نم الُمرمُحومه مم مه مَّ  َعلَيمهه نَا لََعَ سَ  َصلِّ  اللَّه   ُُمََمد  يِّده
يعه  تهَقاَمةه َوالَشفه هسم

ره بهالَمعمُروفه َواالم نم تههاَمَة َواآلمه الَمبمُعوثه مه
نُوبه ِفه  له اَّلُّ

يَاَمةه  ْلهم مَّ  َعَرَصاته المقه َيَنا  اللَّه  أبملهغم َعَنا نَبه
، َوابمَعثمهُ  لهيمه فمَضَل الَصََلةه والتَسم

َ
الَمَقاَم  وََشَفيَعنَا وََحبيبَنَا أ

يَعَة  يلََة َوادَلرََجَة الَرفه موَسه يلََة َوال يَم، َوآتههه المَفضه َكره
ُموَد الم الَمحم

يمه  الَته  َعظه
قهفه الم تَُه ِفه الَموم مَّ  وََصلِّ  وََعدم َعلَيمهه َصََلة   اللَّه 
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لَة  َتتََواىَل َوتَُدوُم  مَّ  َدائهَمة  ُمَتصه ه َما  َصلِّ  اللَّه  َعلَيمهه ولَََعَ آله
ق   ، وََذَر َشاره

ق  ق   اَلَح بَاره ، َوانمَهَمَر َواده ق   وََصلِّ  َوَوقََب ََغسه
ثمَل َُنُومه الَسَماءه  ، َومه حه َوالمَفَضاءه َء اللَوم لم ه مه َعلَيمهه ولَََعَ آله

ره َواْلََص  َقطم
ه َصََلة   وََصلِّ  َعَدَد الم اَل ُتَعدُّ  َعلَيمهه ولَََعَ آله

مَّ  َواَل َُتمَص  َك، َوَمبملََغ رهَضاَك،  َصلِّ  اللَّه  نََة َعرمشه َعلَيمهه زه
َتهَك  َداَد ََكهَماتهَك، َوُمنمَتىَه رَْحم مَّ  َومه َعلَيمهه ولَََعَ  َصلِّ  اللَّه 

هه  زمَواجه
َ
ه َوأ ، َوَبارهكم َعلَيمهه ولَََعَ آله َيتههه هه وَُذرِّ زمَواجه

َ
ه َوأ َيتههه وَذُ  آله رِّ

يَم إهنََك  يَم ولَََعَ آله إهبمَراهه َت لََعَ إهبمَراهه َكَما َصلَيمَت َوَباَركم
 ، َمتههه

ُ
َيا  َعنم أ َل َما َجاَزيمَت نَبه فَضم

َ
، وََجازههه َعَنا أ يد  يد  ََمه َْحه

يه  نَا بهَهدم ده ، َواهم َيَعتههه نمَهاجه ََشه يَن بهمه تَده َن الُمهم نَا مه
َعلم هه َواجم

نهَي  مه
َن اآلم ََبه مه

كم
َ َم المَفَزعه اْلم نَا يَوم ُِّشم ، َواحم لَتههه َوتََوَفنَا لََعَ مه

َيتههه  َحابههه وَذرِّ صم
َ
ه وأ تمنَا لََعَ ُحبِّهه وَُحبِّ آله مه

َ
، َوأ َرتههه  ِفه ُزمم

مَّ  نَا  َصلِّ  اللَّه  له  ُُمََمد  لََعَ َسيِّده
فَضم
َ
نمبهيَ  أ

َ
َرمه أ كم

َ
ائهَك، َوأ

نمبهيَائهَك، وََحبهيبه رَبِّ 
َ
ائهَك، وََخاتَمه أ َله وم

َ
يائهَك، َوإهَمامه أ فه صم

َ
أ

نهبهَي وَسيِّده َودَله آَدَم 
يعه الُمذم يده الُمرمَسلهَي وََشفه َي، وََشهه َعالَمه

الم
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ْيه  بَشه
ره ِفه الَمََلئهَكةه الُمَقَربهَي، الم

كم فُوعه اَّلِّ َي، الَمرم َعه أْجم
، ا يره ، انَلذه ، اْلَقِّ الُمبهيه يه قه اَْلمه ، الَصاده اجه الُمنهْيه َ لِّسِّ

ى آتَ  يمه اََّله تَقه اطه الُمسم َ ي إهىَل الِّصِّ َهاده
م ، ال يمه يمتَُه الَرؤوفه الرَحه

َن الَمثَاّنه  ا  َسبمعَ  ِّ  مه يَم، نَِبه َعظه
آَن الم َةه َوَهاده  َوالمُقرم  يالرَْحم

ُخُل الََنَة، والُمَؤَيده  رمُض، َوَيدم
َ
َوله َمنم تََمَشقُّ َعنمُه اْل

َ
، أ َمةه

ُ اْلم
 ، يله ه

َنم ه
َراةه واْلم يَكئهيَل، الُمبََِّشه بههه ِفه اتَلوم يَل َومه ه َبم ه به

به 
َ
تََب، الُمنمتََخبه أ َطَّف الُمجم نَا  الُمصم مه َسيِّده َقاسه

بمنه  ُُمََمد  الم
مه بمنه الَسيِّده َعبمده المُ  اّلَله بمده الَسيِّده عَ  َطلهبه بمنه الَسيِّده َهاشه

  َّم يَن يَُسبُِّحوَن  َصلِّ  اللَّه  لََعَ َمََلئهَكتهَك َوالُمَقَربهَي اََّله
َمَرُهمم 

َ
ُْتُوَن وال َيعمُصوَن اّلَلَ َما أ اللَيمَل َوانَلَهاَر اَل َيفم

َمُروَن  َعلُوَن َما يُؤم مَّ  َوَيفم َطَفيمتَُهمم ُسَفَراَء إهِهىَل  اللَّه  َوَكَما اصم
َك، وََخَرقمَت  يهَك وَُشَهَداَء لََعَ َخلمقه  وَحم

َمنَاَء لََعَ
ُ
رُُسلهَك، َوأ

نُونه َغيمبهَك، 
تَُهمم لََعَ َمكم لَعم طم

َ
لَُهمم ُكنَُف ُحُجبهَك، َوأ

ََنتهَك، وََْحَلَة  لهَعرم  نمُهمم َخَزنَة  له َْتمَت مه نم َواخم َك وََجَعلمتَُهمم مه شه
َكنمَتُهمم الَسَمَواته  سم

َ
مَوَرى، َوأ َك َوفََضلمتَُهمم لََعَ ال ََثه ُجنُوده

كم
َ
أ

https://arabicdawateislami.net



 121 

تَُهمم َعنه الَمَعاصه 
تَُهمم َعن  المُعَّل، َونََزهم ، َوقََدسم َوادَلنَاَءاته

يُدُهمم  فََصلِّ انَلَقائهصه َواآلفَاته   تَزه
مم َصََلة  َدائهَمة  بهَها  َعلَيمهه

ََل   هم
َ
مم بهَها أ َفارههه

تهغم سم َل  َوََتمَعلُنَا اله مَّ  فَضم لََعَ  َصلِّ  اللَّه 
تَُهمم  ومَدعم

َ
، َوأ َت ُصُدورَُهمم يَن ََشَحم نمبهيَائهَك َورُُسلهَك اََّله

َ
يعه أ َْجه

مم ُكتُبََك،  َت َعلَيمهه
نمَزلم
َ
تَُهمم ُنبَُوتََك، َوأ َمتََك َوَطَوقم كم حه

َك، وََشَوقُوا إهىَل َوَهَديمَت  يده َقَك، وََدَعوما إهىَل تَومحه
مم َخلم بههه
َك، وََخَوفُوم  ده رمَشُدوا إهىَل َسبهيلهَك، َوقَاُموا وَعم

َ
َك، َوأ يده نم َوعه ا مه

لهَك وََسلِّم َُجتهَك وََدَله مَّ   َبه لهيمَ  اللَّه  مم تَسم ، َوَهبم نَلا ا  َعلَيمهه
رَ  جم
َ
مم أ يمَ  ا  بهالَصََلةه َعلَيمهه مَّ   ا  َعظه نَا  َصلِّ  اللَّه  لََعَ َسيِّده

نَا ُُمََمد   بُولَة  ُُمََمد  ، ولَََعَ آله َسيِّده ، تُؤَدِّى ، َصََلة  َدائهَمة  َمقم
يَم  مَّ  بهَها َعَنا َحَقُه المَعظه نَا  َصلِّ  اللَّه   ُُمََمد  لََعَ َسيِّده

َجةه وَ  َهم نه َوالََماله َوابلم به اْلُسم ََهاءه َوانلُّوره َصاحه
َكَماله َوابلم

الم
 ، َسانه الَشُكوره

ُقُصوره َواللِّ
انه َواْلُوره َوالمُغَرفه َوالم َ

دلم وه
م َوال

، َوالَيمشه الَمنمُصوره  ُهوره
َعلَمه الَمشم

، َوالم ُكوره
به الَمشم

َوالمَقلم
، َوالمُعلُوِّ لََعَ  َراته زمَواجه الَطاهه

َ ََناته َواْلم
ََهَي َوابلم

 َوابلم
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تهَنابه  َعره اْلََرامه َواجم
َزمه َوالَمَقامه َوالَمشم ، َوالَزمم ادَلرََجاته

بهيحه  ، َوتَسم آنه ُقرم
، َواْلَجِّ َوتهََلَوةه الم تَامه يم

َ
بهيَةه اْل ، َوتَرم ثَامه

اآلم
 ، ، والمَكَرمه َوالُوده ُقوده يَامه َرَمَضاَن، َواللَِّواءه الَمعم ، وَصه َنه

الرَْحم
مَوفاءه ب لَةه َوال َغم ، َوابلم يبه غه بَةه َوالَْتم

به الَرغم ، َصاحه المُعُهوده
 ِّ يبه انَلِبه َقضه

يبه َواْلَومضه َوالم قه  وانَلجه ، انَلاطه َوابه
َ
اْل

 ِّ تَابه انَلِبه كه
، الَمنمُعوته ِفه الم ِّ اّلَله َعبمده  بهالَصَوابه ه  ، انَلِبه

َكَنم
ِّ اّلَله  ِّ ، اّلَله ُحَجةه  ، انَلِبه َطاَع  انَلِبه

َ
َطاَعُه َفَقدم أ

َ
، اّلَلَ َمنم أ

ِّ ّلَلَ َوَمنم َعَصاُه َفَقدم َعَص ا ِّ  ، انَلِبه َعَرّبه
ِّ  الم ِّ  المُقرَشه َزّمه  الَزمم

 ِّ ِّ  الَمِكِّ يله  اتلَِّهاّمه يله َوالَطرمفه الَكحه هه الَمه
موَجم به ال َصاحه
ثَره َوالَسلم  َكوم

يله َوالم سه
َ
يَن ُمبهيده َواْلَدِّ اْل ره الُمَضادِّ َسبهيله قَاهه

كهَي قَائده المُغرِّ  ه يَن، َوقَاتهله الُمِّشم ََكفهره
َحَجلهَي إهىَل َجَناته المُ  الم

به  يمه َصاحه َواره الَكره يمه وَجه نَا انَلعه يَل َعلَيمهه الَسََلُم َسيِّده ه َبم جه
نهبهيَ َورَُسوله رَبِّ المَعالَمه 

يعه الُمذم ، َي، وََشفه ، وََغيَةه المَغَمامه
، َوَقَمره اتَلَمامه  بَاحه الَظََلمه صم ه  اّلَلُ  َصَّل  َومه َعلَيمهه ولَََعَ آله

 َ بَده َغْيم
َ
بهلَة  َصََلة  َدائهَمة  لََعَ امْل َهره جه طم

َ
نم أ َ مه َطَفيم الُمصم
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لَة   َمحه ه َصََلة  َيتَجَ  اّلَلُ  َصَّل  ُمضم َدُد بهَها َعلَيمهه ولَََعَ آله
ممه  ،ُحبُورُهُ  ُُف بهَها ِفه ال ثُُه َونُُشورُُه يَويَِّشم  اّلَلُ  فََصَّلَ  َعاده َبعم

وََد  جم
َ
مم أ ، َصََلة  ََتُوُد َعلَيمهه ُمه الَطوالهعه

، اْلَنم ه َعلَيمهه ولَََعَ آله
عه  مَهَوامه َيانَ  المُغيُوثه ال َعَربه مه

رمَجحه الم
َ
نم أ رمَسلَُه مه

َ
، ا  أ

َها َبيَانَ  هَسانَ ا  َوأومَضحه َها ل َها إهيَمانَ  ا  ، وأفمَصحه َمخه شم
َ
عمَلََها ا  َوأ

َ
، َوأ

ََل  حم
َ
فَاَها ذه َمَقاَما ، َوأ وم

َ
َما ، َوأ َفاَها رَََغمَ  ا  َمامَ َها لََكَ ، ا  َوأصم

ََلَم، َوَكَِّسَ  هسم
يَقَة، َونََصَح اْلَلهيَقَة، وََشَهَر اْلم ومَضَح الَطره

َ
فأ

نَامَ  صم
َ نمَعامه اْلم ه

ََكَم، وََحَظَر اْلََراَم َوَعَم بهاْلم حم
َ َهَر اْلم ظم

َ
 ، وأ

فمَضَل الَصََلةه  اّلَلُ  َصَّل 
َ
َفل  َوَمَقام  أ

ه ِفه ُُكِّ َُمم َعلَيمهه ولَََعَ آله
 ، ه َعومدَ  اّلَلُ  َصَّل َوالَسََلمه َءا ، َصََلة   ا  َعلَيمهه ولَََعَ آله َوَبدم

َْية  َووهرمدَ  ه َصََلة  تَاَمة   اّلَلُ  َصَّل   ا  تَُكوُن َذخه َعلَيمهه ولَََعَ آله
ح   اّلَلُ  وََصَّل   َزاكهيَة   ه َصََلة  يَتمبَُعَها َروم َعلَيمهه ولَََعَ آله

َوان   َرة  َورهضم فه
بَُها َمغم قه َان  َوَيعم َضله لََعَ  اّلَلُ  وََصَّل   َوَرحيم

فم
َ
 أ

 بهنُوره 
تَنَارَتم نمُه انلَِّجاُر وََسَما بههه المَفَخاُر، َواسم َمنم َطاَب مه

ينههه المَغَمائهُم  نمَد ُجوده يَمه َماُر، َوتََضاَءلَتم عه قم
َ َجبهينههه اْلم
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نَا َونَبهيِّنا  هَحاُر، َسيِّده
ي به  ُُمََمد  َوابلم ضاَءتم بَ اََّله

َ
ره آيَاتههه أ اهه

 َ َنم
َ َتاُب َوتََواتََرته اْلم َزاته آيَاتههه َنَطَق المكه َواُر، َوبهُمعمجه

غم
َ اُد َواْلم

بَارُ  خم
َ
يَن َهاَجُروا  اّلَلُ  َّل َص   اْل َحابههه اََّله صم

َ
ه وأ َعلَيمهه ولَََعَ آله

َم  ُروَن، َونهعم َم الُمَهاجه ، فَنهعم َرتههه جم وُه ِفه هه ، َونََِّصُ تههه َ ُِّصم نله
يَاُر،  طم

َ َها اْلم يمكه
َ
يَة  َدائهَمة  َما َسَجَعتم ِفه أ نمَصاُر، َصََلة  نَامه

َ اْلم
دم  ممه يَمُة ال َعلَيمهه َدائهَم  اّلَلُ َراُر، َضاَعَف َوَهَمَعتم بهَوبملهها ادلِّ

مَّ   َصلََواتههه  نَا  َصلِّ  اللَّه  ه الَطيِّبهَي  ُُمََمد  لََعَ َسيِّده ولَََعَ آله
َرامه  ه  ، َصََلة  َمومُصولَة  َدائهَمةَ المكه

الَََلله  يتَِّصاله بهَدَوامه ذه اْلم
َرامه  كم مَّ   َواْله نَا  َصلِّ  اللَّه  ُب  ُُمََمد  لََعَ َسيِّده ي ُهَو ُقطم اََّله

، َوالَهاده  ، وََشممُس انلُّبَُوةه َوالرَِّسالَةه ،  يالَََللةه َن الَضََللَةه مه
َن الََهالَةه  ُذ مه ه َصََلة  َدائهَمَة  ،ملسو هيلع هللا ىلصَوالُمنمقه

، َواتَلَواله  تَِّصاله اْلم
يَامه 
َ  بهتََعاُقبه اْلم

   َواللَيَاله  ُمتََعاقهبَة 
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 ثننياحلزب اثلامن: يوم اإل

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

نَا   لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ده رَُسوله الَملهكه  ُُمََمد  َسيِّده الَزاهه
ده  مَواحه بَده بهََل ملسو هيلع هللا ىلصالَصَمده ال

َ ، َصََلة  َدائهَمة  إهىَل ُمنمَتىَه اْلم
نم َحرِّ َجَهَنَم َوبهئمَس  ينَا بهَها مه ، َصََلة  ُتنَجِّ َطاع  َواَل َنَفاد  قه

انم
َهاُد  ممه نَا  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   ال ِّ  ُُمََمد  َسيِّده ّمِّ

ُ
ِّ اْل ه  لََعَ ، وَ انَلِبه آله

، َصََلة  اَل حُيمَص  ، َواَل ُيَعدُّ لَها َمَدد  وََسلِّمم  مَّ اللَّه    لَها َعَدد 
نَا   لََعَ  َصلِّ  ُغ بهَها  ُُمََمد  َسيِّده

ُم بهَها َمثمَواُه َوُتبَلِّ ره
َصََلة  تُكم
َن الَشَفاَعةه رهَضاُه  يَاَمةه مه َم القه نَا   لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   يَوم َسيِّده

، الَسيهده انلَ  ُُمََمد   يله صه
َ ِّ اْلم ِّ انَلِبه مَوَحم ى َجاَء بال ، اََّله  بهيله

ُي  مه
َ ، وََجاَءُه اْلم يله وه

م
ومَضَح َبيَاَن اتَلأ

َ
، وأ يله ه

َسيُِّدنَا َواتَلَنم
َى بههه  ِسم

َ
، َوأ يله ضه

يُل َعلَيمهه الَسََلُم بالَكَراَمةه واتَلفم ه َبم جه
 َ ، فَكَشَف َلُ َعنم الَملهُك الَلهيُل ِفه اللَيله ابلم يله يمه الَطوه هه

، َونَ  َراُه َسنَاَء الَََبُوته
َ
، َوأ َ الَملَُكوته لَعم

َ
َرةه الََحِّ أ  َظَر إهىَل قُدم
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َاقه 
ى اَل َيُموُت  ادَلائهمه ابلم ُرونَة   َصََلة   اََّله  بالََماله  َمقم
نه  ، َواْلُسم َكَماله

ه  َوالم هفمَضاله  َواْلَْيم
 لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه    َواْلم

نَا   نَا   آله  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َطاره  ُُمََمد  َسيِّده
قم
َ  َصلِّ وَ  َعَدَد اْلم

نَا   لََعَ  نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َجاره  ُُمََمد  آله َسيِّده
شم
َ َعَدَد َوَرقه اْلم

  َنَا   لََعَ  َصلِّ و نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده َعَدَد َزَبده  ُُمََمد  آله َسيِّده
هَحاره 

نَا   لََعَ  َصلِّ وَ  ابلم نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده  ُُمََمد  آله َسيِّده
َهاره 

نم
َ
نَا   لََعَ  َصلِّ وَ  َعَدَد اْل نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده
له الَصَحارَ  ُُمََمد  

َفاره  يَعَدَد َرمم قه
نَا   لََعَ  َصلِّ وَ  َوالم َسيِّده

نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد   َجاره  ُُمََمد  آله َسيِّده حم
َ بَاله َواْلم ه

 َعَدَد ثهَقله الم
نَا   لََعَ  َصلِّ وَ  نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده له  ُُمََمد  آله َسيِّده

هم
َ
َعَدَد أ

 ، له انَلاره
هم
َ
نَا   لََعَ  َصلِّ وَ الََنةه َوأ نَا   لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله َسيِّده
بمَراره َوالُفَجاره  ُُمََمد  

َ نَا   لََعَ  َصلِّ وَ  َعَدَد اْلم  ُُمََمد  َسيِّده
نَا   لََعَ وَ   َعَدَد َما َيمتَلهُف بههه اللَيمُل َوانَلَهاُر  ُُمََمد  آله َسيِّده

َعله 
َجابَ  مَّ اللَّه  واجم ، وََسبَبَ  ا  َصََلَتنَا َعلَيمهه حه نم َعَذابه انَلاره  ا  مه
يُز المَغَفاُر ْله  َعزه

نمَت الم
َ
، إهنََك أ َقَراره

 اّلَلُ  وََصَّل  بَاَحةه َداره الم
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نَا  لََعَ  َيتههه الُمبَاَركهَي،  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده ه الَطيِّبهَي وَُذرِّ آله
مَ 
ُ
هه أ زمَواجه

َ
َي، َوأ َرمه كم

َ نهَي، َصََلة  وََصَحابَتههه اْلم مه َهاته الُمؤم
ينه  مه ادلِّ  َتَْتََدُد إهىَل يَوم

بمَراره  لََعَ  َصلِّ  مَّ اللَّه   َمومُصولَة 
َ ِه اْلم َسيِّده

لََم َعلَيمهه اللَيم  ظم
َ
َرمه َمنم أ كم

َ
، َوأ يَاره

خم
َ ُل َوَزيمنه الُمرمَسلهَي اْلم
َق َعلَيمهه انَلَهاُر  َ َشم

َ
 ئُ اَل يَُكافَ  ييَا َذا الَمنِّ اََّله  مَّ اللَّه   َوأ
له اََّله ا تهنَانُُه، َوالَطوم َسانُُه  يمم َعاُمُه َوإهحم

  اَل ُيَاَزى إهنم
لَُك به 

َ
أ لَُك بهَك َواَل نَسم

َ
أ نمَد نَسم ََتَنَا عه مسه ل

َ
لهَق أ نم ُتطم

َ
هَك أ َحد  َغْيم

َ
أ

َماله َوََتمعَ  عم
َ َقنَا لهَصالهحه اْلم َ الُسَؤاله َوتَُوفِّ نهيم َن اآلمه َم لَنَا مه  يَوم

َزةه َوالَََلله  عه
، يَا َذا الم َزاله

م ل فه َوالزِّ لَُك يَا نُوَر  الرَجم
َ
أ سم
َ
أ

َاقه 
نمَت ابلم

َ
، أ ُهوره نَةه َوادلُّ مه زم

َ ُّ  انلُّوره َقبمَل اْلم َغّنه
، الم  بهََل َزَوال 

ُر الم  وُس الَطاهه ، المُقدُّ ثَال  ُّ بهََل مه ُر اََّله  َعِله يُط بههه  يالمَقاهه اَل حُيه
ُل َعلَيمهه َزمَ  تَمه ، َواَل يَشم َن  ان  َمَكن  َمائهَك اْلُسم سم

َ
لَُك بهأ

َ
أ سم
َ
أ

 ، لَة  ه
نمَدَك َمَنم فهَها عه َ َشم

َ
َمائهَك إهََلمَك َوأ سم

َ
َظمه أ عم

َ
َُكَِّها َوبأ

نمَدَك ثََوابَ  هَها عه َزل نمَك إهَجابَة  ا  َوأجم َها مه َعه ِسم
َ
َك ، َوأ مه ، َوباسم

يمه  َعظه
ََبه الم

كم
َ  الَكبهْيه اْلم

نُونه الَلهيله اْلَجلِّ
ُزونه الَمكم الَمخم
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يُب َلُ  تَجه بُُّه َوتَرمَض َعَمنم َدََعَك بههه َوتَسم ى َُته َظمه اََّله عم
َ اْلم

لَُك  ُدََعَءُه 
َ
أ سم
َ
نمَت اْلََناُن الَمَناُن، بَده  مَّ اللَّه  أ

َ
يُع بهََل إهَلَ إاَل أ

َغيمبه 
هُم الم ، ََعل َرامه كم ه

، ُذو الَََلله َواْلم رمضه
َ الَسَمَواته َواْلم

َكبهُْي الُمَتَعاله 
لَُك به  َوالَشَهاَدةه الم

َ
أ سم
َ
يمه َوأ َعظه

َك الم مه اسم
َطيمَت  َت بههه أعم

يَت بههه أَجبمَت َوإهَذا ُسئهلم ى إهَذا ُدعه َظمه اََّله
عم
َ اْلم
 َك ا مه لَُك باسم

َ
أ سم
َ
لُّ لهَعَظَمتههه المُعَظماُء َوالُملُوم َوأ ى يَذه ُك ََّله
تَُه يَا  ء  باُع َوالَهَوامُّ َوُِّكُّ َشم َوالسِّ  بم  اّلَلُ َخلَقم تَجه يَا رَبِّ اسم
َوته  َزُة َوالَََبُوُت يا مَ   َدعم ، يَا َذا الُملمكه نم َلُ المعه

، يَا َمنم ُهَو ََح   اَل َيُموُت، ُسبمحانََك رَبِّ َما  َوالَملَُكوته
َظَم شَ  عم

َ
 أ

َ
نمَت َرّبِّ نََك، وَ أ

َ
َفَع َمََكنََك أ سَ  أرم ِفه  ا  يَا ُمتََقدِّ

يُم يَا َكبهُْي يَ  رمَهُب، يَا َعظه
َ
رمَغُب، َوإهيَاَك أ

َ
وتههه إهََلمَك أ ا َجََبُ

ُر يَا قَوه  يُم، َتَعاََلم يُّ َجَباُر، يَا قاده َت يَا َعظه  ،مُ َت يَا َعلهيم ، تَباَركم
يم  َك  ُل ُم، ُسبمَحانََك يَا َجلهيم ُسبمَحانََك يَا َعظه مه لَُك بهاسم

َ
أ سم
َ
أ

نم اَل تَُسلَِّط َعلَيمنَا َجَباَرا  َعنيَدا ، َواَل 
َ
َكبهْيه أ

يمه اتَلامِّ الم َعظه
الم

يدَ  ا َمره
مَسانَ َشيمَطان  ، َواَل إهن

يفَ ا  َحُسودَ  ا  ا  َك  ا  ، واَل َضعه نم َخلمقه مه
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يدَ  رَ  ا  ، َواَل بَارَ ا  َواَل َشده  َواَل َعنهيَدا   ا  ، َواَل َعبهيدَ ا  َواَل فَاجه
لَُك فَإهّنِّ  إهّنِّ  مَّ اللَّه  

َ
أ سم
َ
نمَت  أ

َ
نََك أ

َ
َهُد أ شم

َ
اَل إهَلَ إهاَل  ياََّله  اّلَلُ أ

َحُد الَصَمدُ 
َ ُد اْلم مَواحه نمَت ال

َ
م  ،أ ى لَمم يَِله َولَمم  ،َولَمم يُودَلم  ،اََّله

َحد   ا  يَُكنم َلُ ُكُفوَ 
َ
يَا ُهَو يَا َمنم اَل ُهَو إهاَل ُهَو، يَا َمنم اَل  أ
 ُّ َزله
َ
بَده إهَلَ إهاَل ُهَو، يَا أ

َ
ره يُّ ، يَا أ

ُّ يُّ ، يَا َدهم َمنم ُهَو ، يَا ، يَا َديمُموّمه
دَ ء   َشم اَل َيُموُت، يَا إهلَهنَا َوإهَلَ ُُكِّ  ياََّله  الََحُّ  اَل  ا  ، إهلََها  َواحه

نمَت 
َ
َغيمبه  مَّ اللَّه   إهَلَ إاَل أ

هَم الم رمضه ََعل
َ َر الَسَمَواته َواْلم فَاطه

يَم الََحَ  ََن الرَحه الَقيُّوَم ادَليَاَن اْلََناَن  َوالَشَهاَدةه، الرَْحم
، قُلُوُب  َرامه كم ه

َوارهَث، َذا الَََلله َواْلم
م َث ال َاعه الَمَناَن، ابلم

َ ِفه  َرُع اْلَْيم نمَت تَزم
َ
مم إََلمَك، فأ يهه َك نََواصه اْلَََلئهقه بهيَده
نمُهمم  ئمَت مه ُحو الَِّشَ إهَذا شه ، َوَتمم مم لَُك  قُلُوبهه

َ
أ سم
َ
نم  مَّ اللَّه  فأ

َ
أ

ِبه 
نم قَلم ُحَو مه ِبه تَكم  ء  ُُكَ شم  َتمم

نم ََتمُشَو قَلم
َ
نم  َرُهُه، َوأ مه

نه 
مم
َ نمَدَك، َواْلم يَما عه بَةه فه بَتهَك، َوالَرغم فَتهَك َوَرهم ره يَتهَك َوَمعم

َخشم
نَا  مم هه

م ل
َ
نمَك، َوأ َكةه مه َةه َوالمََبَ فم َعلَيمنَا بالرَْحم ، َواعمطه َوالمَعافهيةه

َمَة الَص  هكم لَُك  َواَب َواْلم
َ
أ سم
َ
َي َوإهنَابََة  مَّ اللَّه  فأ َم اْلَائهفه

لم عه
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َبَة المُ  يَن، َوتَوم َر الَصابهره
ََلَص الُموقهنهَي، وَُشكم بهتهَي، َوإهخم

خم
َي  يقه دِّ لَُك  الصِّ

َ
أ َك اََّله  مَّ اللَّه  َونَسم هه رمََكَن  يبهُنوره وَجم

َ
 أ
َ
َمََل

َرَع ِفه  نم تَزم
َ
َك أ ِبه  َعرمشه

فََك َحَق  قَلم ره عم
َ
َفتََك َحََّت أ ره َمعم

فَتهَك َكَما يََمبَغه  ره َرَف بهه  َمعم نم ُتعم
َ
  أ

نَا  لََعَ اّلُل  وََصَّل  َخاتَمه انَلبهيَِّي َوإهَمامه  ُُمََمد  َسيِّده
بههه وَ  لََعَ رمَسلهَي، وَ مُ ال ه وََصحم لهيمَ آله دُ ، َواْلَ ا  َسلََم تَسم ه  مم َ رَبِّ  ّلله

يَ  بُ َوهَو   المَعالَمه مَوكهيمُل  نَاَحسم َم ال َل َواَل قَُوَة اهاَل  َونهعم َواَل َحوم
ِّ  بهاّلَله  يمه  الَعِله   الَعظه
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 داعء ختم دالئل اخلريات

ي اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 مه الرَْحم

هه  مَّ اللَّه   هُمَؤلِّفه رم ل فه  سُ  بنه  ُُمََمد   اغم
ُ  انَ مَ يم لَ ِّ الم  َوارمَْحمهُ  ُزوله

ي ُشومره َن الَمحم ُه مه
َعلم يمقهيَ  َن ِفه َواجم دِّ َرةه انَلبهيَِّي َوالصِّ َم ُزمم  يَوم

 َ لهَك يَا رَْحم يَاَمةه بهَفضم قه
  نُ الم

مَّ  َض َوارم   ه لَ قَ اثلَ  ثه وم غَ  وحه رُ  نم عَ  اللَّه   الَشيمخُ  نَاده يِّ سَ  يم
َ اده القَ  ده بم عَ  ِّ َله يم ر الم اّلَله  ُعبَيمده  نَاَعنم َشيمخه  َوارَض  ،ّنه

رهيِّ  ِّ  الَقاده َُسيمّنه
  نم َوعَ  اْلم

َ
  نَااخه يَ شم أ

َ
ه وَ أ  مم هه زه َواجم  ،مهه ره م َوآخه هه ل

َ خَ  َناعَ  َزَ  ْيم    اءه الم
لَُك 

َ
َخةه  مَّ اللَّه  َوأسأ هه الَُّسم َر لََكتهبه َهذه فه نم َتغم

َ
أ
َها َها وََضابهطه حه َك َوابم  َك َوابمنه َعبمده   َوُمَصحِّ َمتهَك  نه َعبمده

َ
 أ

نهبه 
يُفِه  الُمذم ْيه الفَ  الَضعه ِّ  َُمملهفه بمنه إهََلمَك  قه ََي الَعِله

حَيم
ريِّ  ِّ الَقاده نمَت نََك إه نم َتتُومَب َعلَيمهه أوَ   اْلَُذيمِفه

َ
 رُ َغُفوال أ

يال يَ ، آمُ رَحه َ يَا رََب الَعالَمه يم    مه
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ُّنم وَ  فَةه  مَّ اللَّه  امم ره َمعم
م َوَهبم نَلَا  َعلَيمنَا بهَصَفاءه ال

مُمَعاَملَةه بَيمنَنَا َوَبيمنََك  يَح ال حه َنةه  لََعَ تَصم ه  السُّ
قه اتَلَوِّكُّ دم وَصه

نه الَظنِّ بهَك  ُّنم َعلَيمنَا بهُكلِّ َما َعلَيمَك وَُحسم ُبنَا  َوامم ُيَقرِّ
نمَك  ُرونَ مه يَةه  وه فم بهالعَ  ا  ، َمقم ره  ِفه ادَلاَريمنه  َوالَعافه فه

 مَّ اللَّه  َواغم
هَوادله  نَانَا ينَلَا َول زمَواجه

َ
نَا َوْل ومالده

َ
رم وَ   َوأ فه نهيَ اغم يعه الُمؤمه َمه  له

نَاته  َ  َوالُمؤمه يم لهمه لهَماته َوالُمسم نمُهمم  َوالُمسم يَاءه مه حم
َ اْلم

َواته  مم
َ َتهَك يَا   َواْلم  بهرَْحم

َ
يَ أ ه  َّف كَ وَ  اّلَلُ ا نَ بُ سم حَ وَ   رمَحَم الَراْحه

  ََّف َط يَن اصم هه اََّله اده بَ عه  لََعَ م  ََل سَ و   َلََعَ م  ََل سَ و 
َ بِّ العَ  رَ ُد ّلَله مم اْلَ ، وَ يَ له سَ رم المُ    يَ مه ال
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 يقرأ بعد ختم دالئل اخلرياتداعء 

يممه  اّلَله ِمْسِب  نه الرَحه
 الرَْحم

حم بهالَصََلةه  مَّ اللَّه   َ َرنَا اَشم م   َعلَيمهه ُصُدوم  ابههَ  َويَِّسِّ
َرنَا جم بههَ   اُُموم رِّ

فم   َمنَاا ُهُموَوفَ   َمَناُغُمو ابههَ َواكمشه
رم  فه  وَ   َننَاُديُو ابههَ َواقمضه   َبنَاُذنُو ابههَ َواغم

َ
لهحم أ  ابههَ صم

 
َ
َوانَلَاأ َبتََنا ابههَ َوَتَقَبلم   َمانَلَاآ ابههَ َوَبلِّغم   حم لم   تَوم َواغمسه

َبتَنَا ا َحوم رم   ُحَجتَنَا ابههَ َوانمُِّصم   بههه   ابههَ َوَطهِّ
َ
ََتَنَاأ مسه   ل

هسم  َشتَنَا ابههَ َوآن َبتَنَا ابههَ َوارمَحمم   وَحم َعلمَها نُومرَ   ُغرم  ا  َواجم
 َ  َبيم
َ
نَا َوَعنم أ نم َخلمفه نَا َومه يم  يمده

َ
نم أ َمانهنَا َوَعنم َشَمائهلهنَا َومه يم

نم ََتمتهَنا قهنَا َومه تهَنا  فَوم نَا   َوفه َحيَاتهَنا َوَموم َوفه ُقبُومره
نَا ه نَا َونَِّشم ه ََل    وََحِّشم يَاَمةه  َوظه لم َوثَ   نَاومسه ؤُ رُ  لََعَ ِفه المقه قِّ
ي ا يَا رَبِّ َمَوازه  وَ   َن َحَسَناتهنَابههه

َ
مم بََرََكتهَها َعلَيمنَا َحََّت نَلمَق أ  ده

رهُحو ملسو هيلع هللا ىلص ا  ُُمََمدَ نَبهَينَا وََسيَِّدنَا 
َمئهنُّوَن فَ نُوَن ُمطم َن َوَُنمُن آمه

و ُ تَبمِّشه لَنَا   نَ ُمسم خه قم بَيمنَنَا َوَبيمنَه َحََّت تُدم َخلَهُ َواَل ُتَفرِّ  ُمدم
  يوه َوتُؤم َكره

َن   مه َينَا إهىَل َجَوارههه الم يم  َمَع اََّله
َ
مم أ َت َعلَيمهه نمَعمم
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يمقهيَ مه  دِّ َهَداءه َوالَص َن انَلبهيَِّي َوالصِّ هيَ ا َوالشُّ  وََحُسَن ْله
 
ُ
يأ نَا  ملسو هيلع هللا ىلصنَا آَمَنا بههه إه  مَّ اللَّه    ا  قَ وَلهَك َرفه  مَّ اللَّه  َولَمم نََره َفَمتِّعم

لمَنا   َُمََبتههه  لََعَ َبنَا َوَثبِّتم قُلُو  نه بهُرؤَيتههه ِفه ادَلاَري مه تَعم َواسم
لَتههه  لََعَ َوتََوَفنَا   ُسََتههه  لََعَ  َرتههه   مه نَا ِفه ُزمم ُِّشم يَةه  َواحم انَلاجه

لهحه  مُمفم بههه ال زم نَا بهَما انمَطوَ   يَ وَحه نم تم َعلَيمهه َوانمَفعم ُبنَا مه قُلُوم
َم الَ   ملسو هيلع هللا ىلص َبتههه َُمَ  َ  يَوم َهيم  وَ   َجَد َواَل َماَل َواَل بَ

َ
ومرهدمنَا أ

 َحومَضُه ا
َ
َّف ْل نَا بهكَ   صم قه هه اأَواسم  سه

َ
َف ْل م َعلَيمنَا   وم َويَِّسِّ

هه  َك وََحَرمه َياَرَة َحَرمه نم َقبمله  زه  مه
َ
يأ  وَ   تَنَانم تُمه

َ
مم َعلَيمَنا  أ ده

هه ْله ا َك وََحَرمه ََرمه  إهىَل  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَمَة َبه
َ
   تََوَف نم نَ أ

ُع بههه  مَّ اللَّه   فه تَشم  ذم ُهَو إه ََلمَك إه اهنَا نَسم
َ
َفَعاءه أ  ََلمَك إه ومَجُه الشُّ

  ُم بههه َعلَيمَك سه
 ذم ُهَو إه َوُنقم

َ
َظُم َمنم أ  عم

ُ
هه أ َقِّ َم َبه   َعلَيمَك  قمسه

 ذم ُهَو إه ََلمَك إه َوَنتَوََسُل بههه 
َ
وََسائهله أ

م ُكو  ََلمَك إه قمَرُب ال ََلمَك إه  نَشم
َة ُذنُو َ لُوبهنَا َوَكَثم

َوَة قُ َا َوفََساَد امَ آَل َوُطو  بهنَايَا رَبِّ قَسم نله
 
َ
مَ أ َااعم  لََعَ َمنَا لَنَا َعنه الَطاََعته َوُهُجوَوتََكاسُ   نله

تََك فَنه   لهَفاته االُمخَ  مُمشم َم ال  ََلمهه إه  عم
َ
يَا رَبِّ بهَك   نمَت أ

https://arabicdawateislami.net



 135 

 ُ تَنمِّصه   لََعَ نَسم
َ
َدائهنَا وَ أ  عم

َ
نَاأ نَا فَانمُِّصم لهَك  لََعَ وَ   نمُفسه فَضم

هَك يَا َرَبنَا نَا إهىَل َغْيم
لم نَا َفََل تَكه َوإهىَل   َنتََوَِّكُ ِفه َصَلَحه

لهَك  نَاسه تَ َننم  ملسو هيلع هللا ىلصَجنَابه رَُسوم دم ُف   ُب فَََل ُتبَعِّ َوبهبَابهَك نَقه
ُردمنَا  يَاَك نَسم إه َو   فَََل َتطم

َ
ارمَحمم  مَّ اللَّه    ُل فَََل َُتَيِّبمَناأ

َعنَا َفنَا  تََْضُّ نم َخوم  َوَتَقَبلم   َوآمه
َ
َمانَلَاأ  وَ   عم

َ
لهحم أ صم

 
َ
َوانَلَاأ تهَغانَلَا  حم  بهَطاَعتهَك اشم

َعلم ه َمآنَلَ   َواجم َْيم
  اَوإهىَل اْلم

َياَدةه  قم بهالزِّ تهمم بهالَسَعاَدةه آَجانَلَا  َمانَلَاآوََحقِّ َا    َواخم هَذا ُذنلُّ
َ يََديمَك  ر  َبيم    وََحانُلَا اَل َيمّف َعلَيمَك   َظاهه

َ
نَاأ كم َتنَا َفَْتَ  َمرم

 تََكبمنَا ُف َعَنااَل إه َواَل يََسُعنَا  َوَنَهيمتَنَا فَارم ُوَك َفاعم يَا   َعفم
ل  وَ خَ  َ َمأُموم  ْيم

َ
ل  أ ُئوم َرَم َمسم
يمم  ومف  رَ ؤُ َعُفوٌّ َغُفومر  رَ  إهنََك  كم ا يَ  حه

 
َ
يَ أ ه نَا  لََعَ  اّلَلُ  وََصَّل  رمَحَم الَراْحه ه  لََعَ وَ  ُُمََمد  َسيِّده آله
لهيممَ وَ  بههه وََسلََم تَسم ُد وَ   ا  َصحم َمم ه اْلم َ َ  ّلله يَ رَبِّ المَعال   مه
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 اخلرياتخلوة دالئل 

أن لدالئل اخلريات خلوة رشيفة يعمل هبا  واعلم

الصاحلون والعارفون، وقد أخذناها عن شيخنا العارف باهلل 

عبيد اهلل القادري احلسيني قدس رسه، وقد دخلها قدس 

كثريًا، وكان ورده يف اليوم  رسه الرشيف مرتني وانتفع هبا

ن وسبعون عرش مرة يف اليوم، وكانت خلوته األوىل اثنا اثني

يومًا، وأما الثانية فكانت ثامنية أشهر حيث قضاها معتكفًا يف 

املسجد النبوي الرشيف، وكان من أهم ثامرها عليه االجتامع 

باحلبيب املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسلم، وغريها من 

الفضائل الكثرية والفتوحات الكبرية، وسأبني هنا ما يتعلق 

 ني.باخللوة لتعم الفائدة للسالك

هي  هتافقد أخربين شيخنا قدس رسه أن مد أما مدتها:

 يومًا، أو يزيدها إىل اثنني وسبعني يومًا، وله مخسة وأربعني

أن يزيد فوق ذلك إن أراد واستطاع ذلك، ويمكن أن 
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يرتيض هبا اإلنسان أقل من ذلك كسبعة أيام، أو تسعة، إىل 

 إحدى وعرشين يومًا.

أما عدد قراءة دالئل اخلريات يف  أما عد قراءتها:

اخللوة فهو اثنا عرش مرة يف اليوم والليلة، كام أخذناه عن 

 شيخنا قدس رسه. 

الئل اخلريات أما آداب خلوة د أما آدابها وبرناجمها:

آداب وبرنامج خلوة الصالة الرشيفة،  وبرناجمها فهي نفس

ريد يف وبرنامج خلوة التوحيد كام بيناها يف كتابنا العقد الف

لكي تكون الفائدة  بيان خلوة التوحيد، وسأبينه هنا مفصالً 

 كاملة غري منقوصة فنقول وباهلل التوفيق:

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلل  رب  العاملني وأفضل الصالة وأتم التسليم 

عىل سيد األولني واآلخرين واملبعوث رمحة للعاملني، وعىل 

وفقني : اعلم أخي السالك: آله وصحبه وسلم أمجعني وبعد

أنه إن  أمرك شيخك باخللوة اهلل تعاىل وإياك ملا فيه اخلري 
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الرشيفة، أو أذن لك هبا بعد طلبك فاعلم أَن اهلل قد وفقك 

ُ لك  للخري وفتح لك أول أبواب املجاهدة التي ُتي رس 

الوصول حلرضة ملك امللوك، واعلم أَن خلوة دالئل 

بأي  يوم من أيام األسبوع ويستحب  اخلريات الرشيفة تبدأ

أن تبدأ بليلة اجلمعة أو بليلة األثنني، ويستحب أن  تبدأ بعد 

ن  العرُص فابدأ ذ  املغرب وهو بداية اليوم، فإذا أُ  صالة

باالستعداد هلا وجتهيز املكان، وينبغي أن  يكون املكان قد 

متت هتيئته قبل أيام، فإذا انتهيت من جتهيز املكان وأخذت 

إليه كل ما يلزم يف خلوتك، فابدأ باالغتسال كغسل امليت 

قبل اخللوة بساعة، وانو  التطهر من كل عوالق الدنيا 

لك أن  تعترب نفسك أَنك قد وامللذات والشهوات، ومعنى ذ

تفارق الدنيا بخلوتك، وأَنك مفارق ملا فيها من عوالق  

، وملذاٍت وشهواٍت، وتقطع كل التفكري والتعلق  وعوائق 

هبا، بقلبك وعقلك وصوتك، فال تتصل بكل ما يوصلك أو 

يربطك هبا، فإذا انتهيت من غسلك فادخل خلوتك وصل  
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متفكرًا باهلل وحماسبًا ركعتني سنة الوضوء، ثم اجلس 

لنفسك عىل ما فرطت يف جنب اهلل، ويستحب يف هذا 

الوقت أن  يزور الشيخ مكان اخللوة قبل دخول املريد فيها، 

ويصيل فيه ركعتني ويدعو للمريد بالفتح واخلري والربكة، 

ويطلب له املدد من اهلل تعاىل ومن احلبيب املصطفى صلوات 

سلسلة الطريقة املباركة، ريب وسالمه عليه ومن مشايخ 

ويعطي املريد كل ما يلزمه من تعلميات وإرشادات 

وتوجيهات تلزمه وتنفعه يف خلوته، فإن تعذر وجود الشيخ 

يكفي أن خيرب الشيخ بوقت بدء اخللوة والشيخ يقوم بكل 

هذا يف مكانه املوجود به، وقد وضعنا لك يف هذا الكتاب 

ات التي حيتاجها كل التعليامت والتوجيهات واإلرشاد

 السالك يف خلوته عند غياب الشيخ. 

فإذا أذن املؤذن لصالة املغرب فادخل مكان خلوتك: 

وصل  ركعتني بنية دخول اخللوة، اقرأ يف الركعة األوىل آية 

الكريس ويف الثانية أواخر سورة البقرة، ثم اقرأ هذا الدعاء 
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 ء وهو: الذي مجعت لك فيه نية دخول اخللوة ودعاء االبتدا

َ يَدَ  ُت َبيم ُهَم إهَّن َوَقفم
ُموره  ُت يمَك، َوفَوَضم اَللَ

ُ
ي َُكََها أ

ه 
ي َوتََوُّكُّ تهَماده نم إهََلمَك، وََجَعلمُت اعم َ مه لم ََعَ زه

نم
َ
 َُكَُه َعلَيمَك، فَأ
َتهَك، نم َخَزائهنه رَْحم لهَك َوَبَرَكتهَك، َومه

ي بههه  َفيمضه َفضم ده َما َتهم
ِبه َوتُزَ 

ّنه ّكِّ قَلم ُهَم ُخذم
، اَللَ ُر بههه ُروَحه نم  بههه َنفمَسه َوُتَطهِّ  مه

َ َنفمَسه إهََلمَك، وَُدلَ  َتحم ََعَ َي ّنه بهَك َعلَيمَك، اَللَُهَم افم  َودَلَ
فه  َح الَعاره َ اَفتُوم ليه بَِّي المَ َي الَواصه لهَي الُمحه بُوبهيَ لََكمه  حم

نم عه  ّنه مه
َعلم يَن اَل َخومف  َواجم هَي اََّله َك الَصاْله مم َواَل  َباده َعلَيمهه

لُّنه بهَك،  غه
ل  يُشم  َشاغه

ّنه بهُكلِّ
لم غه شم

َ
ُهمم حَيمَزنُوَن، اَللَُهَم أ

لُّنه َعنمَك  غه
ل  يُشم  َشاغه

ّنه َعنم ُُكِّ
لم غه شم

َ
تهَغال َوأ َعلم اشم ، َواجم

يَك بهَك وَحم  تهََكفه  َدَك اَل ََشه ُت لََعَ االعم ُهَم إهَّن َعَزمم
لََك، اَللَ

َ يََديمَك َونَوَ   إهََلمَك وابمتهَغاَء يم َبيم
ُت ُدُخوَل اْلَلمَوةه تَبَتَُل 

يمه  َك الَكره هه الوُُصوله إهََلمَك وابمتهَغاَء َمرمَضاتهَك َوابمتهَغاَء وَجم
َك الَعمه  َك وَُجومده لهَك َوَفيمضه َرَم وابمتهَغاَء فَضم كم

َ
يمه يا أ

عه 
َ
َي، فَأ َرمه كم

َ
ِّ اْل ِه ّنه نَايَتهَك،  َوُكنم َم  َوتََولَّنه بهرهََعيَتهَك وَعه

َرة   نمَك، َوانمُظرم إهَلَ َنظم  مه
 بهَك وملحوظا 

ّنه َُممُفوظا 
َعلم َواجم

ّنه 
َواله َوارمُزقم حم

َ
َسنه اْل

حم
َ
نم َهَذا اْلَاله إهىَل أ ُ بهَها َحاله مه ُتَغْيِّ
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له  صم
َ
َق َمَعَك، َوأ لهحم حم اْلَاَل الَصاده صم

َ
نا ، َوأ را  َوَباطه ّنه َظاهه

ه  فََسادَ  لهَح الَصاْله ِبه يَا ُمصم
. يه قَلم يم  ، آمه

ثم اقرأ الفواتح الرشيفة للمشايخ واستمد باهلل عز 

املصطفى صىل اهلل عليه وآله وسَلم وجل وباحلبيب 

بربكتهم أن  يوفقك ويفتح وبمشايخ الطريقة، واسأل اهلل  

عليك باخلري، وهبذا تكون خلوتك املباركة قد بدأت، 

ر  عن ساعد  م  وبرناجمك هبا قد بدأ فتوكل عىل اهلل تعاىل، وش 

ُشَد امل ئزر، واجعل الدنيا وراء ظهرك، وتيقن أَن اهلل  د  و  اجل 

ب ل  عىل اهلل تعاىل بكليتك، واغتنم كل  تعاىل مطلع عليك، وأ ق 

دقيقٍة من وقتك فإهنا حمسوبة عليك، وإليك برنامج العمل 

 اخلاص باخللوة:

ثم ابدأ بأداء راتب صالة املغرب كاماًل وال تتهاون 

 منه أبدًا: 
ٍ
وابدأ بركعتي سنة صالة املغرب القبلية، ثم بيشء

صل  الفريضة بعدها، وكام بَينا لك سابقًا إن كانت اجلامعة 

انت غري ميرسة فأ د  صالتك يف ميرسة فال تضيعها، وإن ك
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خلوتك منفردًا، وبعد االنتهاء من الفريضة عليك بأذكار 

السنة التي بعد الصالة، ثم صل  ركعتني سنة صالة املغرب 

ل  ست ركعاٍت وهي صالة األوابني تقرأ يف  البعدية، ثَم ص 

كل منها الفاحتة ومعها: يف األوىل إنا أعطيناك الكوثر ستًا، 

حم ثانية الكافرون ستًا، وتقول يف سجودمها: ويف ال َ رَبِّ اَشم
َقُهوا  نم لهَساّنه َيفم َدة  مه لُلم ُعقم رهي َواحم مم

َ
م له أ رهي  َويَِّسِّ له َصدم

، ويف الثالثة اإلخالص ستًا والرابعة املعوذتني مرة،  قَومله

ُهَم إهّنِّ  وتقول يف سجودمها:
يّنه اَللَ ُعَك ده تَومده سم

َ
َوإهيَماّنه  أ

َد َوفَاِته افَ  نمَد َمَماِته َوَبعم َ ِفه َحَياِته وَعه ُهَما ََعَ َفظم ويف  ،حم

اخلامسة آية الكريس مرة ويف السادسة لو أنزلنا هذا القرآن 

َد إهذم إىل آخرها، وتقول يف سجودمها:   قُلُوَبنَا َبعم
َرَبنَا اَل تُزهغم

نمَك  نم دَلُ مَوَهاُب.َهَديمتَنَا َوَهبم نَلَا مه نمَت ال
َ
َة  إهنََك أ   رَْحم

وتنوي يف الركعتني األوليني قضاء احلوائج، 

وبالوسطيني حفظ اإليامن ويف اآلخرتني السالمة من أهوال 

وتدعو بدعاء االستخارة بعد السالم من . يوم القيامة
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ُْيَك  الوسطيني وبعدُه من األخريتني وهو: تَخه سم
َ
اللَُهَم إّنِّ أ

َك، لممه يمه  بهعه َعظه
لهَك الم نم َفضم لَُك مه

َ
أ سم
َ
َرتهَك، َوأ رَُك بهُقدم ده

تَقم سم
َ
َوأ

نمَت َعََل 
َ
لَُم، َوأ عم

َ
لَُم َوال أ ُر، َوَتعم قمده

َ
ُر َوال أ ده ُم فَإهنََك َتقم

، ُغيُوبه
لَُم  الم نم اللَُهَم إنم ُكنمَت َتعم ََتََرُك بههه مه

َ
يَع َما أ َن َْجه

َ
أ

هه الَساعَ  ه ثم ةه إهىَل مه َهذه  وََحقِّ َغْيم
يّنه ي لهَها ِفه َحقِّ َخْيم  له ِفه ده

، فَاقمُدرمُه له  لههه رهي َوآجه مم
َ
له أ رهي وََعجه

مم
َ
َوَمَعاشه وَََعقهبَةه أ

، اللَُهَم َوإنم ُكنمَت َتعملَُم  ُه له ُثَم بَارهكم له فهيهه م يَع َويَِّسِّ َن َْجه
َ
أ

ََتََرُك بههه 
َ
هه الَساَعةه إهىَل مه َما أ نم َهذه لهَها ِفه َحقِّ وََحقِّ ثم مه
ه  رهي ي َغْيم مم

َ
له أ رهي وََعجه

مم
َ
يّنه َوَمَعاشه وَََعقهبَةه أ ََش  له ِفه ده

َ َحيمُث  َْيم ّنه َعنمُه َواقمُدرم له اْلم
فم ه فمُه َعّنِّ َواِصم ه ، فَاِصم لههه َوآجه

ير  ََكَن ُثَم رَضِّ  ء  قَده لََعَ  اللَُهمَ  َصلِّ وَ ّنه بههه إهنََك لََعَ ُُكِّ َشم
لهيَما .  بههه وََسلِّمم تَسم ه وََصحم نَا ُُمََمد  َوآله  َسيِّده

ثم اقرأ ثم اقرأ بعد ذلك أدعية املساء املأثورة يف السنة: 

حزب اإلمام النووي املبارك، ، ثم ابدأ بقراءة دالئل 

اب التي ذكرناها آنفًا، حتى يدخل وقت اخلريات وفق اآلد

 صالة العشاء. 
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فإذا أذن  املؤذن لصالة العشاء فُقم  وأد  راتب صالة 

 منه أبدًا: 
ٍ
وابدأ بركعتي سنة العشاء كاماًل وال تتهاون بيشء

صالة العشاء، ثم صل  الفريضة بعدها ، ثم أذكار السنة 

صف بعدها، ثم اجلس لقراءة دالئل اخلريات حتى منت

 الليل، فإن أصابك التعب فاسرتح قلياًل. 

ل  ثامن ثم اختم ركعات قيام الليل مثنى مثنى:  ثم ص 

بالوتر إحدى عرشة ركعة وأقله ثالث ركعات، واألفضل 

أن تؤجل سنة الوتر إىل وقت السحر، ثم بعد ذلك ُقم  وخذ 

يس والسجدة كتاب اهلل تعاىل وارشع بقراءة السور اآلتية: 

وامللك واإلنسان وعَم كل ذلك مرة، وأمل نرشح والدخان 

أو ما  لك عرش مرات، واإلخالص إحدى وعرشين مرة،

يعادل مائتي آية، وتوهب ثواهبا للنبي صىل اهلل عليه وآله  

وسَلم وآل بيته  وسائر النبيني والصحابة واملالئكة واألئمة 

 واألقطاب ومشايخ الطريق. 

ارجع إىل قراءة  ن الكريم:ثم بعد االنتهاء من ورد القرآ
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دالئل اخلريات الرشيف بام يقدرك اهلل عليه واستمر بقراءة 

ر  دالئل اخلريات حتى وقت  ، واحرص عىل أن  يكون الَسح 

جملسك يف هذا الوقت باحلضور الكامل مع كامل اآلداب 

املذكورة سابقًا يف جلسة الذكر، واعلم أن هذا الوقت مبارك 

 من  فال تضيعه، فإذا حان
ٍ
ر  فقم إىل تناول يشء وقت الَسح 

الطعام  بنية الَسحور الذي تتقوى به عىل صيام النهار، وال 

تدعه ولو بثالث لقيامت أو مترات فهو سنة عن النبي صىل 

وال  كام بينَا، ويف بدء كل لقمة تسمي اهللاهلل عليه وآله وسَلم 

وجدد تأكل مع شدة وكثرة بل تأكل أقل من الشبع، ثم قم 

وضوءك لتكون أكثر مهة وعزمًا ونشاطًا، ألنه من شأن 

 اإلنسان االسرتخاء بعد الطعام والفتور. 

فإذا انتهيت ثم ارشع بصالة أربع ركعات بنيه التهجد: 

منها فعليك بقراءة الدعاء السيفي لإلمام عيل بن أيب طالب 

عليه السالم ، فإنه ورٌد عظيم يف اخللوة وقد أوىص به الشيخ 

ريض  اهلُل عنه يف اخللوة بوقت السحر كام  اجليالين بد القادرع
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نص عىل ذلك يف كتابه رس األرسار، ثم استغفر اهلل مائة مرة 

باالنكسار والتذلل واخلضوع ويفضل أن تقرأ هذه الصيغة 

ي اَل إهَلَ إهاَل ُهَو المََحُّ املباركة:  يَم اََّله َعظه
ُر اّلَلَ الم فه تَغم )أسم

(المَقيُّ  تُوُب إهَلهه
َ
، وتدعو بعدها بدعاء طويٍل للدارين وُم وأ

لك وملشاخيك وملن أحببت من اآلباء واألقرباء وإخوتك 

من السالكني وسائر املسلمني، وامكث عىل هذه احلال إىل 

وقت الصبح، منشغاًل باالستغفار والترضع والدعاء فإنه 

 وقت التجيل.

فإذا أذن  املؤذن لصالة الفجر فُقم  وأد  راتب صالة 

 منه أبدًا: 
 
وابدأ منه بسنة الفجر كاماًل وال تتهاون بيشء

الفجر القبلية بسوريت الكافرون واإلخالص، ثم قل أربعني 

نمَت  يا ََحُّ يَا َقيُّومُ  مرة:
َ
، فإنه ورد حييي القلب، اَل إهَلَ إهاَلِّ أ

يَم باالستغفار التايل: واستغفر اهلل مائة مرة  ُر اّلَلَ المَعظه فه تَغم أسم
تُوُب إهَلهه 

َ
ي اَل إهَلَ إهاَل ُهَو المََحُّ المَقيُّوُم وأ  :ة، ثم مائة مراََّله

هه  ده َمم يم ُسبمَحاَن اّلَلِّ َوَبه ، وهذا كله قبل ُسبمَحاَن اّلَلِّ المَعظه
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الفريضة، ثم صل  الفجر، ثم أذكار السنة بعد الصالة، فإذا 

انتهيت من راتب صالة الفجر فابدأ بقراءة أدعية الصباح 

الواردة يف السنة، ثم اقرأ حزب اإلمام النووي فهو من 

أورادك اليومية وله فضل عظيم، ثم اقرأ وردك ووظيفتك 

 مما عينته 
ٍ
لك فكله اليومية يف الطريقة، وال تغفل عن يشء

دالئل اخلريات خري عظيم لك يف خلوتك، ثم اجلس واقرأ 

 حتى طلوع الشمس. 

فإذا طلعت الشمس فقم وصل  ركعتني سنة صالة 

ثم اجلس عىل ركبتيك واذكر ال إله إال اهلل اإلرشاق: 

ك بدون عدد لوقت يبصوت قوي مرتفع وأنت مغمض عين

ارتفاع الشمس وهو وقت مقدر بثلث ساعة، ثم بعد ذلك 

االستعاذة واقرأ فيهام باملعوذتني، ثم ُقم  وصل  ركعتني بنية 

صل  ركعتني بنية االستخارة واقرأ فيهام بعد الفاحتة آية 

سبعًا،  ثم ادُع بعدها بدعاء  الكريس مرة وسورة اإلخالص

 ة األوابني وهو: االستخارة املذكور يف صال
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َك، لممه ُْيَك بهعه تَخه سم
َ
َرتهَك،  اللَُهَم إّنِّ أ رَُك بهُقدم ده

تَقم سم
َ
َوأ

ُر، َوَتعملَُم  قمده
َ
ُر َوال أ ده يمه فَإهنََك َتقم َعظه

لهَك الم نم فَضم لَُك مه
َ
أ سم
َ
َوأ

نمَت َعََل 
َ
لَُم، َوأ عم

َ
،َوال أ ُغيُوبه

لَُم  ُم الم َن اللَُهَم إنم ُكنمَت َتعم
َ
أ

هه الَساَعةه إهىَل مه  نم َهذه ََتََرُك بههه مه
َ
يَع َما أ لهَها ِفه َحقِّ وََحقِّ ثم َْجه

ه  رهي ي َغْيم مم
َ
له أ رهي وََعجه

مم
َ
يّنه َوَمَعاشه وَََعقهبَةه أ َخْيم  له ِفه ده

، اللَُهَم َوإنم  ُه له ُثَم بَارهكم له فهيهه م ، فَاقمُدرمُه له َويَِّسِّ لههه َوآجه
لَُم  ُكنمَت  هه الَساَعةه إهىَل َتعم نم َهذه ََتََرُك بههه مه

َ
يَع َما أ َن َْجه

َ
أ

ه ثم مه   وََحقِّ َغْيم
يّنه َوَمَعاشه وَََعقهبَةه ي لهَها ِفه َحقِّ ََش  له ِفه ده

ّنه َعنمُه 
فم ه فمُه َعّنِّ َواِصم ه ، فَاِصم لههه رهي َوآجه مم

َ
له أ رهي وََعجه

مم
َ
أ

َ َحيم  َْيم ء  ُث ََكَن ُثَم رَضِّ َواقمُدرم له اْلم ّنه بههه إهنََك لََعَ ُُكِّ َشم
ير   لِّ وَ قَده بههه وََسلِّمم  اللَُهمَ  صم ه وََصحم نَا ُُمََمد  َوآله لََعَ َسيِّده
لهيَما .   تَسم

يف اقرأ ثم صل  ثامين ركعات مثنى مثنى بنية الضحى: 

األوىل الشمس وضحاها ويف الثانية الضحى، ويف الثالثة 

الكافرون ويف الرابعة اإلخالص، وكرر هذا يف كل أربع 

، ركعات، ثم بعد ذلك تصيل أربع ركعات صالة التسابيح
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ولتستعني عىل صيام النهار ثم اخلد إىل النوم لرتيح جسدك: 

وقيام الليل، وقراءة األوراد، واعلم أَن وقت النوم يستمر 

فإذا لصالة الظهر فقط واحذر من الزيادة عن ذلك، 

استيقظت قبل وقت الظهر فقم وجدد وضوءك واغتسل إن 

استطعت وصل  ركعتني، ثم اقرأ دالئل اخلريات حتى 

 الظهر، وإن أكملت نومك لوقت الظهر فال حرج . 

ة فإذا أذن  املؤذن لصالة الظهر فُقم  وأد  راتب صال

وصل  أربع ركعات منه أبدًا:  الظهر كاماًل وال تتهاون بيشء

الظهر القبلية، ثم الفريضة وأذكار السنة، ثم أربع سنة  

ركعات سنة  الظهر البعدية، ثم بعد ذلك اقرأ التوهيبات 

يم  مائة مرة، والفاحتة عرشون املباركة وهي: 
ظ  ع  ُر اهللَ  ال 

ف  ت غ  أس 

 أربعونمرة، وآية الكريس عرشون مرة، وسورة اإلخالص 

 ثواب ما قرأت ونور ماالَلُهَم بلغ وأوصل ثم الدعاء:  مرة،

صىل اهلل عليه وآله تلوت إىل حـرضة احلبيب املصطفى 

، وآل بيته، وإىل السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم وسَلم
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وإىل اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم، وإىل اإلمام 

، وإىل اإلمام احلسني عليه السالم، وإىل  احلسن عليه السالم

اإلمام عيل زين العابدين عليه السالم، وإىل اإلمام حممد 

الباقر عليه السالم، وإىل اإلمام جعفر الصادق عليه السالم، 

وإىل اإلمام موسى الكاظم عليه السالم، وإىل اإلمام عيل 

ريض  اهلل الرضا عليه السالم، وإىل الشيخ معروف الكرخي 

، وإىل الشيخ رسي السقطي ريض  اهلل عنه، وإىل الشيخ عنه

اجلنيد البغدادي ريض  اهلل عنه، وإىل الشيخ عبد القادر 

وإىل الشيخ نور الدين الربيفكاين ، ريض  اهلل عنهاجليالين 

وإىل الشيخ  وإىل الشيخ أمحد األخـرض القادري، القادري،

أولياء و قادري،وإىل الشيخ عبيد اهلل ال سيد حممد القادري،

 .الطريقة القادرية

فإن هذا الوقت ثم بعد ذلك عليك بالرابطة الرشيفة: 

هو أنسب األوقات هلا كام بني سيدي الشيخ نور الدين يف 

رسالته، لتبدأ هبا هنارك وكي تستمد الطاقة الروحانية 
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النورانية من خالهلا للتقوي عىل املجاهدة، ثم بعد االنتهاء 

تبدأ بقراءة دالئل اخلريات دون انقطاع حتى من الرابطة، 

 صالة العرص.

فإذا أذن  املؤذن لصالة العرص فُقم  وأد  راتب صالة 

وصل  أربع ركعات العرص كاماًل وال تتهاون بيش منه أبدًا: 

سنة العرص القبلية فإهنا سنة مستحبة، ثم صل  الفريضة، ثم 

ر   و  األعىل للشيخ  أذكار السنة، ثم عليك بقراءة حزب الد 

حميي الدين بن العريب، ثم اعقد جملس دالئل اخلريات حتى 

 وقت صالة املغرب.

ُقم  وأفطر عىل متراٍت  فإذا أذن  املؤذن لصالة املغرب ف 

، ثم ُقم  وأد  راتب صالة املغرب كاماًل كام بيناه 
ٍ
أو لبٍن أو ماء

وأنصحك باالنتهاء من سابقًا وال تتهاون بيش منه أبدًا: 

واجبات صالة املغرب كاملة وهي سنة املغرب وسنة 

األوابني وأدعية املساء وحزب اإلمام النووي، ثم بعد ذلك 

قم إىل إفطارك وأفطر بام يرسه اهلل لك من طعام ورشاب، مع 
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املراعاة الكاملة آلداب الطعام والرشاب املبينة سابقًا، ثم 

جمهدًا فال مانع  تابع برناجمك كاماًل كام بيناه سابقًا، وإن كنت

 من االسرتاحة حتى وقت صالة العشاء.

خللوة قد اكتمل عىل مدار اليوم، ا برنامجوهبذا يكون 

َل الذي  دون نقصان إن شاء اهلل تعاىل إال ما سهونا عنه، فج 

ال يسهو وال ينسى وله الكامل وحده ولكتابه العصمة 

ج واحلفظ سبحانه وتعاىل، وهبذا نكون قد بينا لك برنام

خلوة دالئل اخلريات الرشيفة كاملة دون نقصان، فمن أراد 

اخلري والظفر والفوز والنجاح فعليه هبا فإهنا رٌس عظيٌم وكنز 

 مصون وضعته بني يديك، وأسأل اهلل لنا ولكم التوفيق.

ولالطالع عىل املزيد مما يتعلق بنظام اخللوة الرشيفة وآداهبا 

خلوة التوحيد، فإن فيه  يراجع كتابنا العقد الفريد يف بيان

الرشيفة من اآلداب والتعاليم كل ما يتعلق باخللوة 

 رشادات.واإل
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 إجازة املؤلف بدالئل اخلريات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

العاملني والصالة والسالم األمتان  رب  احلمد هلل 

األكمالن عىل سيدنا وموالنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم 

 تسلياًم كثريًا وبعد: 

خادم سجادة  فأقول أنا الفقري إىل رمحة ربه ومواله

خملف بن حييى العيل احلذيفي  الطريقة القادرية العلية

الرفاعي احلسيني نسبًا، القادري مرشبًا، الشافعي مذهبًا، 

 .عقيدةاألشعري 

قد أجزت وأذنت للسالكني الذين يقتنون هذا الكتاب 

شيخي  أجازين بهكام بورد دالئل اخلريات الرشيف   املبارك

الشيخ عبيد اهلل القادري احلسيني قدس رسه الرشيف بسنده 

بأسانيدهم املتصلة ، قدست أرسارهم الكرام همشاخيعن  

بصاحب الورد املبارك اإلمام حممد بن سليامن اجلزويل رمحه 
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والتي بينتها يف أول الكتاب، وذلك ليعم النفع اهلل تعاىل، 

 هذا السند املبارك. وتعم الربكة عىل قارئه بربكة

راجيًا من اهلل تعاىل أن  ينفعهم هبا يف دينهم ودنياهم، 

وذلك ملا يف اإلذن من اخلري والربكة، كام أوصيهم بقراءة 

 الفاحتة الرشيفة ملشاخينا الكرام الذين أكرمونا باإلجازات

، كام ألتمس من كل من حيصل الرشيفة هبذه األدعية املباركة

 ينسى الفقري إىل رمحة مواله خملف العيل عىل هذا الكتاب أال

القادري احلسيني من دعوٍة صاحلٍة بظهر الغيب وفاحتة 

، وُتب  علينا تقبل منَا إنك أنت السميع العليم رشيفة، اللهم

وصىل اهلل عىل سيدنا وموالنا إنك أنت التواب الرحيم، 

، تسلياًم كثريًا إىل يوم الدين حممٍد وعىل آله وصحبه وسلم

 واحلمد هلل رب العاملني.

 الفقري إىل رمحة ربه ومواله وحسن تأييده
 خملف بن حيىي العيل احلذييف القادري احلسيين

  واكن هل بما اكن ألويلائه غفر اهلل تعاىل هل ولوادليه
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 لكمة اخلتام

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبتوفيقه وعونه 

ومدده يبلغ العبد أقىص الغايات، وأفضل الصلوات وأكمل 

التسليامت عىل سيد السادات، ومنتهى الغايات سيدنا 

وموالنا حممد فخر الكائنات، وعىل آله وصحبه صفوة اهلل 

 من الربيات، آمني، أما بعد: 

نتهاء من إعداد هذه فقد أكرمني اهلل عز وجل باال

النسخة املباركة من دالئل اخلريات وفق رواية وسند السادة 

وذلك بفضل من اهلل تبارك وتعاىل، فلوال توفيقه القادرية 

 .للعبد الفقري ملا كان منه حرفًا وال يكون

لسنة ألف  صفرمن شهر  عارشوكان ذلك يف صبيحة ال

عرش من  تاسعلل وأربعامئة وأربعني للهجرة النبوية، املوافق

  .لعام ألفني وثامنية عرش للميالد ترشين األولشهر 
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يف حمافظة وقد تم االنتهاء من هذه النسخة املباركة 

 .من كل سوء حفظها اهلل تعاىلاإلسكندرية 

خالصًا وأن جيعله  يمن هفأسأل اهلل عز وجل أن  يتقبل

، كل خري أن  جيزي  عني مشاخيي الكرامو، لوجهه الكريم

 وأعامهلم، ويف صحيفة والدَي جيعله يف صحيفة أعاميل وأن

وصىل اهلل ،  وأن يبقي نفعه مستمرًا يف الناس إىل يوم الدين،

 .واحلمد هلل رب العاملني عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه

 

 الفقري إىل رمحة ربه ومواله وحسن تأييده
 خملف بن حيىي العيل احلذييف القادري احلسيين

 غفر اهلل تعاىل هل ولوادليه واكن اهلل هل بما اكن ألويلائه 
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