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 يد  ه  م  ت  و   ة  م  د  ق  م  
َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

ُد الَ  ِ  ّلَل  مم  َوَبرَ  يم َخلََق الَبَّ اذلَّ
َ
نمبََت النَّ  أ

َ
  رمعَ الزَّ  َسَم، َوأ

َ
مَشأ ن
َ
َوأ

َدرَّ 
َ
َمَم، َوأ

ُ
م  األ وم ََ انل  الرضَّ

َ
 َع َوأ

َ َل رمَزاَ  وَ َعَم، َوبََسَط األم   َسهَّ
ُ  ،ُمومرَ األم

 َ َ  المَقِليَوَكّثَّ َهَر الم  المَعِسرَي، َل َويَّسَّ ظم
َ
ََكِت َوأ نمَزَل الرَّ  ََبَ

َ
َقََض وَ ، َْحَاِت َوأ

 َ َلّل  ِميِع الم اِزُ  جِلَ َع َفُهَو الرَّ َل َووَسَّ َوتَفضَّ اَجاِت، الم
ُ
يَّاِت، َوأ  ََبِ

َسل ُم ََعَ 
ُ
ُُ َوأ َكِتِه  ي بََِبَ نَان، اذل    حُ تَ فم  َسي ِد َودَلِ َعدم

َ  َزُ  رم تُ وَ  بمَواُب األم
 
َ َوانُ األم م ، وْكم بُوُب، َشايِف الِعلَِل َوُمِزيُل َفُهَو الَِبيمُب ال ُ َمحم ُطوِب، اخلم

َل  ُُ ِة َعلَيم َوبِالصَّ م  جُ َفرَّ ِه  مُ ال ِبنَي ي  ، وَََع آهِلِ الطَّ المُكُرومُب  ُس نَفَّ ُُ وَ  ُهُموم
 اهِ الطَّ 

َ م ئِمَّ ِريَن، األم دِ ِة الُهَداِة ال ِري، َومِ نيَ ي  َمهم ِس ُمَطهَّ وَََع َن، َن الر جم
 
َ ابِِقنَي األم  لِ وَّ السَّ

َ م نَي ِمَن األم َساٍن نمَصاِر َوال ُمَهاِجريَن، َوَمنم تَِبَعُهمم بِإحم
يِن َوَبعمد ىَل إِ  ِم ادل  ََُعاىَل خَ  اّلَل   فَإِنَّ   يَوم َلمَق ُسبمَحانَُه َو  يِف َهِذهِ  لََق اخلم

بُ  نميَا يِلَعم َيَاِة ادلُّ يَك ُدوُه وَحم الم هَلُ، َوُيِقيُموا َشَعائَِرُه ِفيَها،  َدُه اَل ََشِ
ُقوا ُمَراَدهُ  مَساِن يِلَُكونَ ِمنم   َوُُيَق  ن ِ

  اّلَل   َخِليَفةَ  َخلمِق اْلم
َ
رمِضِه، يِف أ

قَ وََضِمَن لَهُ  ََُعاىَل يِف ِكتَابِِه  ُهمم ِفيَها ِمنم ُدونِ مم ِرزم َصاٍن، َفَقاَل 
ُنقم

 زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ المَعِزيزِ 
  [.58-56  اريات]اذل َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
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َ ِعبَاِدهِ بِِعلمِمِه، وَ  اّلَل  ُثمَّ قََسَم  زمَ  َبنيم َل َبعمَضُهمم ََُعاىَل الر  َفضَّ
، وَ  ََعَ َبعمٍض  هِلِ َر َبعمَضُهمم ِِلَعمٍض بَِعدم َمِتهِ ِبِ  َسخَّ َرَفَع َبعمَضُهمم وَ  ،كم
َ  َبعمٍض  ِنيَاءَ  فَوم غم

َ ، بَِمِشيئَِتِه، فََجَعَل ِمنمُهمم المُفَقَراَء، وََجَعَل ِمنمُهمم األم
ِيلِهِ  َفَقاَل ََُعاىَل يِف ُُممَكمِ 

 خس حس جس مخجخ مح جح  مج  ُّٱ َُْنم

  مع جع مظ حط مض خض حض جضمص  خص حص مس

لََقدم فََرَض وَ  [.32]الزخرف   َّ جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ
ِ  َجلَّ يِف ُعَل  اّلَل   زم ِصيِل الر  َ تِلَحم يعم ُه ََعَ ِعبَاِدهِ المَعَمَل َوالسَّ

تَِعينُوا بِِه ََعَ المِعبَاَدِة َوََتمِقيِق ُمَراِد  مَمَعاِش، ِليَسم ِمنِي ُمتََطلَّبَاِت ال
م
َوتَأ
َلُم ُمبَي نَ اّلَل   ِسم ِ  اً ، وََجاَء اْلم

يعم َِد َواتل َجاَرِة َوالسَّ َل َعَمِل ايلم فَضم
ِب بَِما يُرميِض لِلم  َيَاِة،  اّلَل  َكسم ََلِل يِف َهِذهِ الم

بمَواِب الم
َ
َعزَّ وََجلَّ ِمنم أ

ََُعاىَل   َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ  قَاَل 

  [.10]اجلمعة   َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ِ ََُعاىَل اْلم ِعبَاَدِة، بَلم َجَعَل لِلم  اً َسبَبَ  اَب سَ تِ كم فََجَعَل ُسبمَحانَُه َو
نمَفاِ  ََعَ أهم  المَعَمَل  ِ

 َوتَرمكُ  ُر َعلَيمَها،جَ يُؤم  ةً وُل ِعبَادَ عُ ِلِه َوَمنم يَ لِْلم
 ِ
يعم ُروهَ  المَعَمِل َوالسَّ َلمِ  اً َمكم ِسم   .يِف اْلم

َِطيُب يِف    َوَرَوى اخلم
َ
َاِمِع أِل َلِ  الرَّ اجلم ابمِن  َعِن   ايوِ خم

َم إَِذا َنَظَر إىَِل  وآهلِ  َعلَيمهِ  اّلَل   َلىَّ  اّلَل  قَاَل  ََكَن رَُسوُل  َعبَّاٍس 
وََسلَّ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4883
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فَة   َجبَُه، قَاَل  َهلم هَلُ ِحرم عم
َ
، قَاَل  َسَقَط ِمنم قَالُوا  اَل ؟ فَإِنم رَُجٍل فَأ

  ؟َعيميِن، ِقيَل  َوَكيمَف َذاَك يَا رَُسوَل 
َ
ِمَن إَِذا لَمم يَُكنم  نَّ َقاَل  أِل ُمؤم

م ال
ََُعيََّش بِِديِنهِ  فٍَة   .َذا ِحرم

بُو َداوُدَ   
َ
ْحمدُ  َوَرَوى أ

َ
َ  اِئُّ سَ َوالنَّ  َوأ ِب  يمَهِيُّ َواِلم بمِن  َعنم َوهم

ُت َعبمَد َجابٍِر قَاَل  ِرو بمِن المَعاِص يِف  اّلَل    َشِهدم ِت َبيم  بمَن َعمم
تَاُه َموم ًََ 

َ
ِدِس َوأ مَمقم ِقيَم هَ  هَلُ َفَقاَل   إِين   ال

ُ
نم أ
َ
ِريُد أ

ُ
َر َها ُهنَا أ هم َذا الشَّ

  اّلَل  َفَقاَل هَلُ َعبمُد  -َرَمَضانَ  َيعميِن -
َ
َت أِل ؟   َهلم تََركم ُُُهمم ِلَك َما َيُقو هم

ا اَل . قَاَل َقاَل  اَل فَ  مَّ
َ
ُُُهمم فَإِين   فَارمِجعم فََدعم    أ ُت  لَُهمم َما َيُقو َسِمعم

َمرمِء إِثممَ   َيُقوُل  وََسلَّمَ  وآهلِ  َعلَيمهِ اّلَل   َلىَّ  اّلَل   رَُسوَل 
م نم  اً َكََف بِال

َ
أ

 . يَُضي َع َمنم َيُقوُت 
َق  َعزَّ وَجَ  َوِلَعلممِ  َفُه المَعبمِد لِلمَماِل َوقَدم وََل  ُحب  لَّ بَِمَدى الم
هِلِ    [.8]العاديات    َّ من خن حن جن ُّٱ ََُعاىَل بَِقوم

نميَا َوِزينَتَُها َوَقدم قَاَل  مَماَل ِفيِه َسَعاَدُة ادلُّ نَّ ال
َ
  يِف َذلَِك  اّلَل  َوأِل

بَاَب  اّلَل  َفَقدم َجَعَل  [.46  كهف]ال  َّجم يل ىل مل خل ُّٱ
تُوحَ  ِ  َمفم زم رمَزاَ  بِتََماِمَها َوَكَمالَِها،  اً الر 

َ نَُّه قََسَم األم
َ
َ ُمَقيٍَّد، فََكَما أ َغريم

بمَواَب 
َ
نَُّه َفتََح لَُهمم أ

َ
، إِالَّ أ لُوَمة  َمة  َمعم َوِللُك  َعبمٍد ِمنم ِعبَاِدهِ ِقسم

نمَفُد َواَل َينمُقُص ِمنمهَ  َُ بمَواِب َهِذِه َخَزائِنِه الَّيِت اَل 
َ
، وََجَعَل أِل ء  ا ََشم
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ُرُه يِف ِكتَابِِه 
اِر ِعلمِمِه، ِمنمَها َما َجاَء ِذكم َ ْسم

َ
ُِيَح ِمنم أ ََزائِن َمَفا

اخلم
ََبَ بِِه انلَّيِبُّ َللََواُت  خم

َ
ّب  المَعِزيِز، َوِمنمَها َما أ وََسَلُمُه َعلَيمِه، َوِمنمَها  ر 

وََدَعُه 
َ
يِلَاِء يِف قُ  اّلَل  َما أ وم

َ ِرفَِة ِمَن المُعلََماِء َواألم مَمعم ِل ال لُوِب أهم
اِلِنَي، َوقَدم َعلََّمُهمم ِمنم دَلُ    .اً نمُه ِعلممَ َوالصَّ

َُة َوِمنم ُهنَا ا َتَضتم رَْحم هُلُ بِِعبَاِدهِ،  اّلَل  قم نم وََعدم
َ
ُ   أ زم يَِزيَد الر 

ِر َوالمُقرمِب ِمَن  كم ِ َوالشُّ َبم َهَب اّلَل  بِالر َضا َوالصَّ نم َينمُقَص َوتَذم
َ
، َوأ

ِد َعِن  ُعم نُوِب َوالمُكُفِر بِانل َعِم َواِلم ِط َواذلُّ خم َعزَّ  اّلَل  بََرَكتُُه بِالسُّ
ََُقرََّب ِمَن المَغيِن  الُمغم  ، فَالمَعاقُِل َمنم  اِب، وََجلَّ موَهَّ يِن الُمعمِطي ال

ِيُّ َمِن ِابمتََعَد عَ  ََُعاىَل يِف ِكتَابِِه ، نمُه وََحادَّ َعنم َطِريِقهِ َوالشَّ قَاَل 
  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱالمَعِزيِز 

ََُعاىَل وَ  [.124  طه] َّ هل  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ  قَاَل 

 [.7  إبراهيم]  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ِّّٰ
َمُة  نم يَبمتَِّلَ  اّلَل  ُثمَّ َشاَءتم ِحكم

َ
ٍء  َعزَّ وََجلَّ أ َبعمَض ِعبَاِدهِ بََِشم

ِز َوالمِقلَّةِ  يمِن، َوالمَعوم ِر َوادلَّ ًء بمِتَل َوا اً خِتبَارَ ، َوَما َذاَك إِالَّ اِمَن المَفقم
ابَِر ِمنم  اِدَ  الصَّ لََم الصَّ ِمِننَي، يِلَعم مُمؤم ِهِ، َفَقاَل يِف ِكتَابِهِ ِلِعبَاِدهِ ال   َغريم

 مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ُّٱ
  [.155  قرة]اِل  َّ  ٰر ٰذ ييىي
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، َوِمنمُهمم َمنم يَ عَ  اّلَل  فَِمنمُهمم َمنم يَرمََض بَِقَضاِء  َِبُ زَّ وََجلَّ صم
، َوِمنمُهمم مَ  َوِمنمُهمم  ُ ، فََل نم تََضيِ َمنم َيتََصَبَّ نميَا بَِما رَُحبَتم َق بِِه ادلُّ

يََّدُه 
َ
ِعيُد َمنم أ َعُل، َوالسَّ رِي َكيمَف َيفم ٍَة بَِمَدٍد ِمنمُه وَ  اّلَل  يَدم رَْحم

َِبُ  ََلِء. ُف  َوَيرمََض، َوَيعمرِ َفيَصم  َكيمَف َيتََعاَمُل َمَع اِلم
 انلَّيِبَّ  ُت عم مِ سَ   اَل قَ  اّلَل   دِ بم عَ  ِن بم  رِ ابِ جَ  نم عَ  م  لِ سم ى مُ وَ رَ  دم قَ لَ وَ 
رمَخَص َيُقوُل   وََسلَّمَ  وآهلِ  َعلَيمهِ  اّلَل   َلىَّ 

َ
 وآهلِ  َعلَيمهِ  اّلَل  َلىَّ  انلَّيِبُّ أ
ٍرو َيَِّة ِِلَيِن َعمم يَِة الم ِ  وََسِمعمُت َجابَِر بمَن  ،وََسلََّم يِف ُرقم َبريم بُو الزُّ

َ
قَاَل أ

َغتم رَُجَلً  اّلَل  َعبمِد  ، َوََنمُن ُجلُوس  َمَع رَُسوِل  َيُقوُل  دَلَ َرب  ِمنَّا َعقم
رمِِق؟ قَاَل   اّلَل  وََسلََّم، َفَقاَل رَُجل   يَا رَُسوَل وآهِل َعلَيمِه  اّلَل  َلىَّ  اّلَل  

َ
أ

َعلم  َخاُه فَلميَفم
َ
نم َينمَفَع أ

َ
تََطاَع ِمنمُكمم أ  .َمِن اسم

َدِ  َوَعَمَلً  ِنيِف بَِهَذا الم ُت ََعَ تَصم يِف َفَقدم َعَزمم ِ يِث الرشَّ
َزاِب وَ ذَ هَ  حم دمِعيَِة َواألم ي مَجَعمُت ِفيِه َبعمَض األم ِ اتِِب اذلَّ  ا الرَّ

َ ذمََكِر األم
رََجِة ِمنم ِكتَاِب  تَخم مُمسم ِحيَحِة ال  َلىَّ ََُعاىَل، وَُسنَِّة رَُسوهِلِ  اّلَل  الصَّ

َُنمَفُع وََسلََّم، َوَما َثبَ  آهِلِ َعلَيمِه وَ  اّلَل   ِة َوالمَعاِرِفنَي، َوالَّيِت  ئِمَّ َت َعِن األم
زمِ  وََسَعِتِه، َوِفيَها َراَحُة المَقلمِب  َكِة يِف الر  يمِن وََجلمِب المََبَ فمِع ادلَّ دِلَ

َميَتُُه  َاِل، َوقَدم أسم فمِع ا)) َواِلم َياُ  دِلَ م اتُِب الِّت  يمِن وََجلمِب الرَّ دلَّ
رمَزاِ ((

َ مَموم ََ َعزَّ وََجلَّ  ، َسائَِلً األم نم ال
َ
َع َوالمَفائَِدَة  أ ََيمَعَل ِفيَها انلَّفم
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ِلِمنَي يِف مَ  مُمسم رمِض َوَمَغاِربَِهاجِلَِميِع ال َد َوَقدم بَذَ ، َشاِرِ  األم ُهم لمُت اجلم
تَرُ 
َ
نم اَل أ

َ
ا َثبَ  اً َشيمئَ  كَ أ  ِممَّ

َ
َعلَيمِه  اّلَل   َلىَّ دمِعيٍَة َعِن انلَّيِب  َت ِمنم أ

َوانُ َوآِل  ، وََسلَّمَ وآهِل  َ َعلَيمهِ  اّلَل   بَيمِتِه وََلَحابَِتِه رِضم مجم
َ
ا نيَ عِ مم أ ، َوِممَّ

يِلَاِء َوالمَعاِرِفنيَ َثبَ  وم
َ َزاٍب َعِن األم ا َثبَ وَ  ،َت ِمنم أدمِعيٍَة َوأحم َت ِممَّ

ِرَبِة  نَّ بِاتلَّجم
َ
َِقنِي َواتلََّواتُِر أ ُه َظاِهَرة  يِف َدفمِع قَِراءتَُه نَافَِعة  َوَبَرَكتَ  َوايلم

تُُه  َضفم
َ
َكِة، إِالَّ َوأ ََبَ

ِ  َوالم زم يمِن وََجلمِب الر  مُمبَارَكِ  َهَذا يِف ادلَّ اتِِب ال ، الرَّ
 ُ فَاَض اّللَّ

َ
دمِعيَِة الَّيِت أ

َ ُت ِفيِه َبعمَض األم َضفم
َ
.هَ  بِ اىَل عَ َُ  َكَما أ َّ   ا لََعَ

ُل 
َ
أ سم
َ
  ،يمِ المَعرمِش المَكرِ  ر َب  ،المَعِظيمَ  اّلَل  فَأ

َ
نم َيتََقبَّلَُه ِمين  أ

نم  بَِقبُولٍ 
َ
نم  اً ََيمَعَل َهَذا المَعَمَل َخالَِص َحَسٍن، َوأ

َ
ِهِه المَكِريِم، َوأ لِوَجم
ِلِمنَي، إِنَُّه َوِِلُّ َذلَِك  ُمسم

م َكَة جِلَِميِع ال َع َوالمََبَ َ َوانلَّفم رَيم  ََيمَعَل ِفيِه اخلم
اَل  اّلَل   وََلىَّ َوالمَقاِدُر َعلَيمِه،  دٍ نَا ََعَ َسي ِدنَا َوَموم  وَََعَ آهِلِ  ُُمَمَّ

ِليَماً  ِبِه وََسلََّم تَسم يِن  َكِثرَياً  وََلحم ِم ادل  ُد  ،إِىَل يَوم َمم َ  ر ب  َوالم  ّلل 
 . المَعالَِمنيَ 
 

 خملف بن حييى العيل احلذيفي القادري احلسيني

 رة ـللهج 1439/ 12/3 :بتاريخ

 للميالد 2017/ 12/  1املوافق: 

 سكندريةاإل حمافظة–مجهورية مرص العربية 
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 اق  ي  الرت    ب  ات  الرَ  ة  اء  ر  ق   اب  آد  

نمِتَفاَع ا ِ
َراَد االم

َ
َِليِل َسبمَعَة آَداٍب، َفَمنم أ اتِِب اجلم نَّ لَِهَذا الرَّ

َ
لَمم أ عم

َداُب  َماهِلِ وََهِذهِ ِِهَ اْلم ِتعم َياِن بَِها َقبمَل اسم ُم ِ
 الماَكِمَل بِِه فََلبُدَّ هَلُ ِمَن اْلم

  ا َوال 
 
  :أ

َ
مَماَكنُ نم يَُكوُن قَاِرئُُه ََعَ َطَهاَرِة أ   ََكِملٍَة، َوَيُكوَن ال

ُ
َرأ ي َيقم ِ اذلَّ

 .اً ِفيِه َطاِهرَ 
   اا ث ان ي:  

َ
َ أ اتِِب. نم يَُصّل  َاَجِة َقبمَل قَِراءِة الرَّ ِ بِنِيَِّة قََضاِء الم َعتَنيم

 َركم
    اا ث ال:  

َ
ِ َكجَ أ َبتنَيم

كم ِبَلً نم ََيمِلَس ََعَ الرُّ َتقم َلَِة ُمسم َة المِقبَلَ  لمَسِة الصَّ
كَ  مم
َ
يَفَة َما أ ِ دِ الرشَّ ب عَ نَُه َذلَِك، فَِإنم لَمم َيقم  .اً رم َفُمَِّتَ

   اا ر اب ع:  
َ
ُه ُهَو  ََكِمَلً  ب اّلَل  ُكوَن يَِقينُُه نم يَ أ

ُ
َرأ نَّ َما َيقم

َ
زَّاُ ، َوأ نَُّه ُهَو الرَّ

َ
بِأ

يمِن. َكِة َوقََضاِء ادلَّ ِ  َوالمََبَ زم تَاح  لِلر   َسبَب  َوِمفم
   ام ُُشوُع قَ  :اا س  خ  ُُضوُر َواخلم ثمنَاَء المِقَراءِة، وََلَفاُء الم

َ
تََطاِع أ مُمسم َر ال دم

َكنَُه َذلَِك. مم
َ
وِد َما أ ُ ِن وََعَدُم الرشُّ هم  اذل 

   اد س   :اا س 
َ
بَِسِه، َفإِنَّ َذلَِك أ

بِِه َوَملم َ وَْكِلِه َوَمرشم
م
ََلَل يِف َمأ نم َيتََحرَّى الم

َكِة.َسبَب  َعِظيم   ِ  َوالمََبَ زم ُِيِح الر  تَاح  ِمنم َمَفا َِجابَِة َوِمفم  لِْلم
   اب اَك  :اا ع  س  شم

َ
لمِم بُِكل  أ َحابَِها، َوََتَنُُّب الظُّ لم

َ
ُقوِ  أِل  اً هِلِ َلِغريَ رَدُّ الم

وم َكِبريَ 
َ
َ  اً ََكَن أ زم َحُق الر  َِجابََة َوَيمم نُُع اْلم لمَم َيمم َكَة.، فَِإنَّ الظُّ  َوالمََبَ

َد َلَلَِة  ة:اء  ر  الق   ة  يَ ف  ي  ك    َبعم
ُ
َرأ مُمَبارََك ُيقم اتَِب ال نَّ َهَذا الرَّ

َ
لَمم أ َواعم

وم 
َ
ِر، وَ المِعَشاِء أ ِة المَفجم َد َلَلَ ُ َبعم تََحبُّ قَِراءتُُه ِبَ ت َسِة َواِحَدٍة، َفإِنم سم

لم
ِسيَمُه ََعَ ََُعذَّ  َُقم َ لََك َر َفيُممِكُن  لََواِت َحَسَب َما تَيَّسَّ  .الصَّ



 

 13 

ي اق  ا ت اح  الَرات ب  الرت  
ت ف   س 

  تَُصّل  َركم 
ُ  يِف األم

ُ
َرأ َُقم َاَجِة  ِ بِنِيَِّة َقَضاِء الم و ََ آيََة المُكرمِِس  َعتَنيم

 
َ
  رَ اخِ وَ َوِِف اثلَّاِنيَِة أ

َ  األم
ُ
َرأ َُقم َلَِم  َد السَّ ََقَرِة، َوَبعم  اتلَّايِلََة  ادَ رَ وم اِلم

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ( ِمْسِب 1 ًة.786)  الرَّْحم  ( َمرَّ
يَفةَ  ( المَفاَِتَةَ 2 ِ اٍت.100)  الرشَّ ِقمِتَصاَر فََسبمَع َمرَّ رَدمَت االم

َ
ًة، َوإِنم أ  ( َمرَّ

ًة.196)  ( يَا ََحُّ يَا َقيُّومُ 3  ( َمرَّ
ِفُر 4 َستَغم

َ
تُوُب إيَِلمهِ  اّلَل  ( أ

َ
ًة.100)  المَعِظيَم َوأ  ( َمرَّ

حم  ( سوَرةَ 5 َ لَمم نرَشم
َ
اٍت.7)  أ  ( َمرَّ

رِ  ( ُسوَرةَ 6 اٍت.7)  المَقدم  ( َمرَّ
مَواقَِعةِ  ( ُسوَرةَ 7 اتِِب.7)  ال َن الرَّ ِتَفاُء بَِها ِضمم كم ِ

ِو االم
َ
اٍت، أ  ( َمرَّ

  َت إِىَل
م
َبِ ُثمَّ تُوِهُب ثََواَب َما قََرأ ِة الم َ َطََف َحرضم مُمصم  اَسي ِدنَ  يِب ال

دٍ  ِريِق. آهِلِ َعلَيمِه وَ  اّلَل   َلىَّ  ُُمَمَّ  وََسلََّم َوَمَشايِِخ الطَّ

  ََّق  َعزَّ وََجلَّ َوبِنَِبي ِه َلى تَِمدُّ بِالم يَفَة َوتَسم ِ ابَِطَة الرشَّ  الرَّ
ُ
َرأ َُقم  ُثمَّ 

ِ  آهِلِ َعلَيمِه وَ  اّلَل   يمِخ َعبمِد وََسلََّم وََسي ِدنَا اْلم َلَُم َوالشَّ ٍّ َعلَيمِه السَّ َماِم لََعِ
ارُُهمم  َ ْسم

َ
َستم أ ِريِق قُد  يَليِنَّ َوَمَشايِِخ الطَّ ِ

 .المَقاِدِر اجلم

  ِت
م
يَفَة َوِِه َكَما يَأ ِ  المَفَواتَِح الرشَّ

ُ
َرأ َُقم َد َذلَِك   :ُثمَّ َبعم
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َطََف  (1 مُمصم ِة انلَّيِب  ال َ وََسلََّم، َوإىَِل  آهِلِ َعلَيمِه وَ  اّلَل   َلىَّ إِىَل َحرضم
بنَِي، بِنِيَِّة َدفمِع  مُمَقرَّ مَمَلَئَِكِة ال مُمرمَسِلنَي، َوال نمِبيَاِء َوال

َ َوانِِه ِمَن األم إِخم
تَِسُب َوِمنم َحيمُث اَل  حم

َ
َكِة ِفيِه ِمنم َحيمُث أ ِ  َوالمََبَ زم يمِن وََسَعِة الر  ادلَّ

يَفةَ  ِ تَِسُب المَفاَِتََة الرشَّ حم
َ
رَ  ،أ َُقم ًة َواِحَدَة()  المَفاَِتََة َمرَّ

ُ
 .أ

ِِب بََكٍر وََسي ِدنَا ُعَمَر  (2
َ
اِشِديَن َسي ِدنَا أ ُلََفاِء الرَّ إِىَل َساَداتَِنا اخلم

ٍّ  ا ُعثمَمانَ وََسي ِدنَ  َِعنَي، بِنِيَِّة َدفمِع  اّلَل  ريَِضَ  وََسي ِدنَا لََعِ َعنمُهمم أمجم
تَِسُب َوِمنم َحيمُث اَل  حم

َ
َكِة ِفيِه ِمنم َحيمُث أ ِ  َوالمََبَ زم يمِن وََسَعِة الر  ادلَّ

يَفةَ  ِ تَِسُب المَفاَِتََة الرشَّ حم
َ
ًة َواِحَدَة() ،أ  المَفاَِتََة َمرَّ

ُ
َرأ  .َُقم

رَ  (3 ي َدِة فَاِطَمَة الزَّهم ِة السَّ َ  اِء وَ إِىَل َحرضم
ُ
ي َدةِ أ َخِدََيَة  ِمَها السَّ

ِ َوا َُسنيم
ََسِن َوالم َها الم يم ي َدِة َزيمنََب َوُرِقيَّةَ َوَودَلَ ،  لسَّ َوآِل َبيمِت انلَّيِب 

تَِسُب َوِمنم  حم
َ
َكِة ِفيِه ِمنم َحيمُث أ ِ  َوالمََبَ زم يمِن وََسَعِة الر  بِنِيَِّة َدفمِع ادلَّ

يَفةَ  ِ تَِسُب المَفاَِتََة الرشَّ حم
َ
ًة َواِحَدَة(، َحيمُث اَل أ  المَفاَِتََة َمرَّ

ُ
َرأ َُقم (. 

يمِخ َعبمدِ  (4 ِة الشَّ َ قمَطاِب  المَقاِدرِ  إِىَل َحرضم
َ َوانِِه ِمَن األم يَليِن  َوإِخم ِ

اجلم
ِكَراِم، بِنِيَِّة َدفمِع 

َنا الم اِلِنَي وََسائِِر َمَشاِِيِ يِلَاِء َوالصَّ وم
َ َوالمَعاِرِفنَي َواألم

تَِسُب َوِمنم َحيمُث اَل  حم
َ
َكِة ِفيِه ِمنم َحيمُث أ ِ  َوالمََبَ زم يمِن وََسَعِة الر  ادلَّ

تَِسُب المَفا حم
َ
يَفةَ أ ِ ًة َواِحَدَة(، َِتََة الرشَّ  المَفاَِتََة َمرَّ

ُ
َرأ َُقم (. 

  ِت
م
اتِِب َوِِه َكَما يَأ يَفَة لِلرَّ ِ  انل يََّة الرشَّ

ُ
َرأ َُقم َد َذلَِك   ُثمَّ َبعم
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 اق  ي  الرت    ب  ات  لرَ ل   ة  يف  الرَش   ة  يَ انل  

ِفُر  تَغم ِ َعِظيَم االم  اّلَل  أسم  ومَ الَقيُّ  الَحَّ  ُهوَ  إالَّ  إل    ي اَل ذلَّ
ِ َظ  دٍ بم عَ  ةَ بَ وم تَ   )ثالثاا(َوأتُوُب إيَلهِ  ِه سِ فم نِلَ  ُك لِ مم  يَ اَل  هِ سِ فم نِلَ  مٍ ال

ُ اَل اًة وَ يَ  حَ اَل وَ  اً تَ وم  مَ اَل ، وَ اً عَ فم  نَ اَل اً وَ َضَّ  نمَت  للَه مَ ا  اً ورَ شُ  ن
َ
أ

نمَت  و اّلَل   بََى  اّلَل  
َ
نمَت  إ ل   اَل  اّلَل  أ

َ
نمَت  اللَه مَ   اّلَل  إاِلَّ أ

َ
ّب  أ  ر 

نمَت  إ ل   اَل 
َ
تيَِن  ،إاِلَّ أ ِدَك  َخلَقم ِدَك َووَعم نَا ََعَ َعهم

َ
نَا َعبمُدَك َوأ

َ
َوأ

َمِتَك  بُوُء لََك بِِنعم
َ
ُعوُذ بَِك َمنم ََش  َما َلنَعمُت، أ

َ
تََطعمُت، أ َما اسم

بُوُء بَِذنميِب 
َ
، َوأ َّ نمَت افَ  ،لََعَ

َ
نُوَب إاِلَّ أ ِفُر اذلُّ ِفرم ِِل فَإِنَُّه اَل َيغم

  غم
مَ   إِ  اللَه 

 دَ  ةِ يَّ نِ بِ  ِب اتِ ا الرَّ ذَ هَ  ةَ اءَ رَ قِ  ُت يم وَ  نَ ين 
  وَ ين  عَ  ِن يم ادلَّ  عِ فم

َ
 نم أ

 وَ  ،ِن يم ادلَّ  دَ عم  بَ يِن قَ زُ رم تَ 
َ
 ، وَ ِِق زم  رِ  يِف ِِل  كَ ارِ بَ ُُ  نم أ

َ
ُ  نم أ  ِِل  رَ خ  سَ ت

  ُث يم حَ  نم مِ  ،اً عَ اسِ  وَ ََكً ارَ بَ مُ  اً بَ ي   َط اَلً َل اً حَ قَ زم رِ 
َ
 نم مِ وَ  ُب سِ تَ حم أ

تَِسُب  اَل  ُث يم حَ  حم
َ
  َك نَّ إِ  ،أ

َ
م  ةِ وَّ قُ و الم ذُ  اُ  زَّ الرَّ  َت نم أ  ةِ يَّ نِ بِ ، وَ نيُ تِ مَ ال

 
َ
اً، جَ رَ َمم  ِضيٍق  َوِمنم لُك   ،اً جَ رَ فَ َوَغمٍّ  مٍّ هَ  لُك   نم  مِ ِِل  َل عَ ََتم  نم أ
 وَ 
َ
َ رَ بِ  ،يِن قُ ر  ؤَ يُ  ٍب رم كَ   لُكَّ ين  عَ  َس ف  نَ ُُ  نم أ  يَ  َك تِ ْحم

َ
 مَ حَ رم ا أ

  نيَ ، آمِ نيَ اِْحِ الرَّ 
  َبِِقَراء 

ُ
َُبمَدأ َد َذلَِك  مُمبَارَُك ُثمَّ َبعم َياُ  ال م اتِِب َوَهَذا ُهَو الِّت   ِة الرَّ
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 اي  د  ب  
  اق  ي  الرت    ب  ات  الرَ  ة 

 
َ
يمَطاِن الرَِّجيمِ  اّلَل  ب   وذُ عُ أ ِميِع المَعِليِم ِمَن الشَّ  السَّ

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

ُد  َمم َ  الم ُد وَ ، َعالَِمنيَ الم  ب  ر   ّلل  َمم َ  الم لِ  ّلل  وَّ
َ
 ا أ

َ ِلنَي ألم وَّ
ُد وَ ، ِخِرينَ اْلم  َوآِخرِ  َمم َ  الم زَّاِ  ِذي ّلل  م الم  الرَّ  ،َمِتنيِ ُقوِة ال
ُد وَ  َمم َ  الم م  َراِحمِ  ّلل  رمَحمِ وَ  َساِكنيِ مَ ال

َ
نيَ  أ اِْحِ ُد وَ ، الرَّ َمم َ  الم  ّلل 

مَ ، ، يِف لُك  َوقمٍت وَِحنيٍ ِفيهِ  ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ  اً َكِثريَ  اً َْحمدَ   َلل   اللَه 
دٍ  َسي ِدنَا وََسل مم ََعَ  دٍ  آِل َسي ِدنَا ََعَ وَ  ُُمَمَّ ينَ  ةً َل َل  ُُمَمَّ ا ُُنَج 

ِ هَ بِ  مِمَحِن َواْلم يِع ال  ا ِمنم مَجِ
َ َ هم َحِن َواألم ُمنَا ، َوتَُسل  اِت ِليَّ َواِل َواِلم

يِع الم بِهَ   ا ِمنم مَجِ
َ َقاِم َواْلم ِفََتِ َواألم َُُط فَاِت َوالم سم ا ُرنَ ه  َعاَهاِت، َو

يِع الم بِهَ  ي ئَ ا ِمنم مَجِ فِ ُعيُوِب َوالسَّ َُغم يَع مَجِ  اُر نَلَا بِهَ اِت، َو
ُحو بِهَ  َُمم نُوَباِت، َو َِطيئَاِت اذلُّ يَع اخلم َُقمِِض نَلا بِهَ ا َعنَّا مَجِ ا ، َو

َفُعنَ  َاَجاِت، َوتَرم لُبُُه ِمَن الم يَع َما َنطم َ ا ِعنم ا بِهَ مَجِ َعم
َ
 َدَك أ

رََجاِت  ُُبَل ُغنَ ادلَّ قمََص الم ا بِهَ ، َو
َ
َاِت يِف ا أ رَيم يِع اخلم  َغايَاِت ِمنم مَجِ

َياِة وَ  مَمَماِت عم بَ الم َعَواِت اّلَل  ، يَا ر ب  ، يَا َد ال يَب ادلَّ   ، يَا ُُمِ
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 ة  يف  الرَش   ة  ل  م  س  الب   ء  اع  د  
َِن ا اّلَل  ِمْسِب  َل واَل قُوَّ الرَّْحم  ب اّلَل   َة إِالَّ لرَِّحيِم واَل َحوم

  (مرات 7)ِيُب ا ُُمُ يُب يَ قِ ا رَ يَ ، (مرات10)َعِظيِم َعِّل  الم الم 
مَ   إِ  اللَه 

 ين 
َ
ألَُك  أ َ  اّلَل  ِمْسِب ِبَق   سم ، يمِ ِن الرَّحِ الرَّْحم

َمةِ  َ  اّلَل  ِمْسِب  وِبُرم ِل ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم َ  اّلَل  ِمْسِب َوبَِفضم  ِن الرَّْحم
َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبَِعَظَمةِ ، يمِ الرَّحِ   اّلَل  ِمْسِب  لِ َوِبََل ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم
 َ َ  اّلَل  ِمْسِب  َوِبََمالِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم  َوبَِكَمالِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم
َ  اّلَل  ِمْسِب  َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبَِهيمبَةِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم

لَةِ  ِ
َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبَِمْنم  اّلَل  ِمْسِب  َوبَِملَُكوِت ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم
 َ َ  اّلَل  ِمْسِب  َوِبَََبُوِت ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم

َياءِ  ِ َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبِِكَبم َ  اّلَل  ِمْسِب َوبِثَنَاِء ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم  ِن الرَّْحم
َ  اّلَل  ِمْسِب اِء وبِبَهَ ، يمِ الرَّحِ   اّلَل  ِمْسِب  َوبَِكَراَمةِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم
 َ َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبُِسلمَطانِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم َكِة  ،يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم َوبََِبَ
َ  اّلَل  ِمْسِب  ةِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبِِعزَّ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم
ةِ  َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبُِقوَّ َرةِ ، يمِ الرَّحِ  ِن الرَّْحم َ  اّلَل  ِمْسِب  َوبُِقدم  ِن الرَّْحم
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رِ ، يمِ الرَّحِ  َفَع قَدم نم تَرم
َ
َ وَ  يأ حَ ت َ رِ  رشم َ تُ وَ  يَلدم رِ  يَّس  مم

َ
، يأ

ُزقَ تَ وَ   ِمنم َحيمُث  يِن رم
َ
  تَِسُب َوِمنم َحيمُث اَل حم أ

َ
 ،تَِسُب حم أ

قَ  ارمُزقميِن وَ   وََجَواِرَح ُمِطيَعةً اً اِسعَ  وَ اَرََكً اً ُمبَ  َطي بَ اَلً اً َحَل ِرزم
سانَِك، يَ  ِلَك َوَكَرِمَك َوإِحم

ُل، اا ُمتَ ا ُُممِسُن يَ بِفضم  رمَْحميِن َفض 
 َ لم ، َواَل يمُ ا رَحِ ِتَك يَ بِرَْحم   َما اَل  يِن  َُتَم 

ُ
  لُك  ، إنََّك ََعَ يُق طِ أ

ٍء قَِديمر   رم قَلميِب ا فَ ُر، يَ ا ُمنَو  ، يَ اّلَل   ايَ ، ََشم  وَجَواِرَِح  تَّاُح، نَو 
َتحم  اُُكَّهَ  ن يَِّة، َوافم ُ ِرفَِتَك َوُفُتوَحاتَِك َوَمَواِهِبَك الَّلَّ  ِِل بِنُوِر َمعم

َمِتَك َوَطِريمَق الوُُل  بمَواَب ِحكم
َ
َّ اوِل إيَلمَك، وَ أ مرُشم لََعَ ِمنم  ن

َِتَك  َخزائِِن  قَِك  رَْحم ِلَك َوَكَرِمك َوِرزم ٍء   لُك  إنََّك ََعَ  بَِفضم ََشم
 وَ ، ير  قَدِ 

َ
ألَُك أ ةِل الم ِبََل  ر ب   يا سم مَهيمبَِة، وَ َل وَجَ  ِعزَّ ِة ِل ال بِِعزَّ

ةِ الم  ياِء الم  ُقوَّ ِ َرةِ َوِبَََبُوِت الم  َعَظَمةِ َوبِِكَبم َ بَِدوَ وَ  ،ُقدم  اءِ قَ اِم اِلم
َ  اِء انلُّورِ وَِضيَ  ِن اِلم َ هَ وَُحسم ِهَك الم اِء، َوبِإَِشم نم  يِم، َكرِ اِ  وَجم

َ
أ

جَ  لم اَل ِضيٍق وَ  لُكَّ  َعين   َُُفر    ا اَل مَ  يِن  َُتَم 
ُ
  َك نَّ إِ  ،يُق طِ أ

َ
 َت نم أ

مَمِلُك  َِتَك يُق فِ الرَّ  يُق فِ الشَّ ال اِْحنَي يَ  ، بِرَْحم رمَحَم الرَّ
َ
يَب ا ُُمِ يَ ا أ

ائِلِ  تَِغيثنِيَ  نيَ السَّ مُمسم   يَا ِغيَاَث ال
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مَ    إيِن   اللَه 
َ
ِمَك أ لَُك ِبَق  اسم

َ
أ َ  اّلَل  ِمْسِب سم  يمِ ِن الرَّحِ الرَّْحم

 ِ   إ   ي اَل اذلَّ
هاَدِة ُهَو  لِمإِالَّ ُهَو َع  ل  َُن الَغيمِب َوالشَّ الرَّْحم

ِ  ،المَحُّ المَقيُّومُ إالَّ ُهَو  إ ل    اَل  اّلَل  لم ا، يمُ الرَّحِ   اذلَّ
َ
تم ي َمَل

َماوَ   َعَظَمتُُه السَّ
َ  اِت َواألم

َ ِمَك األم َظِم رمَض، َوبِاسم  اّلَل  ِمْسِب عم
 َ ِ  َقيُّومِ الم  المَح   يمِ ِن الرَّحِ الرَّْحم م اذلَّ وََخَشَعتم  وُُجوهُ ي َعَنتم هَلُ ال
 
َ وَ هَلُ األم ، وُب، َووَِجلَتم ِمنمُه المُقلُ  اُت لم ُ ، اّللَّ ُ ، اّللَّ ُ نم اّللَّ

َ
َ أ  تَُصّل 

ٍد وَََع آِل َسي ِدنا ََعَ  دٍ  َسي ِدنا ُُمَمَّ َوِت ُُمَمَّ َُتََقبََّل َدعم نم 
َ
، ، َوأ

قَ  بُُّه َوتَرمَض لِمَ  يِن َوتَُوف  نم  اُه،ا َُتِ
َ
ُ  َوأ رَ ت اَم  ِِل  َسخ  ِمَك ُخدَّ اسم

 َعظِ الم 
َ َظمِ يِم األم اَم عم َ  اّلَل  ِمْسِب ، وَُخدَّ ، يِلَُكونُوا يمِ ِن الرَّحِ الرَّْحم

ناً َوُمِطيعِ  ِِل  رِ َعوم ، َواقمِض نيٍ َوقمٍت وَحِ   لُك  يَن يِف نَي َوُمَسخَّ
  َعالَِمنيَ الم  ر َب َحاَجاِت يَا  يعَ مَجِ 

 وَ 
َ
لَُك أ

َ
أ مَ  سم مُملُوِك َجلمَب الم  اللَه  ُقلُوِب َوانلُُّفوِس، َوال

يِع بيَِن  ِم، ومََجِ اُكَّ
غرِي َوالم َوالم اَء، الصَّ رِي، َكبِ  آَدَم َوَبناِت َحوَّ
ُر  َوالم وَ  ِ الم م َعبمِد، َواْلم ، ِمنم مَجِ ِس َواجلمِ ن َ ن  ، يِع ُملمِكَك ِشَبم ٍ اً بِِشَبم

ِخرِي الماَكِمِل َُمَبَّيِت َوَموَدَّ اٍع، إِىَل  بِِذرَ اَعً وِذرَ   يِف  ِِل  ِت َمَع التَّسم
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َقُّ  يَاَمنم قَاَل  ،قََضاِء َحَوائِِج   ىث نث مث زث ُّٱ  َوقَومهُلُ الم

 اممم يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث
 حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن
 مج حج مث هت ختمت حت جت هب  مب خب حب جب مئهئ خئ

لَُك أَ  ، َّ  مح جح
َ
أ نم تَ  سم

َ
ُزقَ أ ِلَك وَعطائَِك رم َما  يِن ِمنم فَضم

َ  ُل بِِه بَيميِن وََتُ  رِ  َوَبنيم ََلءِ  المَفقم لَِك  َواِلم يِن ُملماَكً َمَع َعدم  ، َوَمل كم
ِدقَاِئ  لم

َ
َ أ اِدي  تُِقرُّ بِِه َعيميِن َوَعنيم بمَصاَر ُحسَّ

َ
َوََتمَطُف بِِه أ

َداِئ  عم
َ
اً َوأ ِِن ِعزَّ ِعزَّ

َ
وِر َدائِمَ  اً مَ لَّ ُمسَ  ، َوأ ُ إِىَل ُمنمتَََه  اً ِمَن الرشُّ

هُ  ِلَك المَعِزيزِ وِر، ادلُّ رمَزاَ  ِمنم َفيمِض َفضم
َ َّ األم فِضم لََعَ

َ
يَا  ،َوأ

ُزُ  َمنم تَ بِِعبَاِدهِ  اً فَ لَِطي يَا اّلَل   َ رم نمَت َشاُء وَ ت
َ
، المَقِويُّ المَعِزيزُ  أ

ِقَك َوا يَع ِرزم َّ مَجِ مُسطم لََعَ َعلم وُد ي يِف ُقلُوِب خَ َواب لمِقَك جم
َب ِمنم  رمَواحُ  هُ َحَّتَّ تَترََشَّ

َ َواُت  األم ، يَا بَاِسُط يَا وَُدوُد يَا َواذلَّ
رََجاِت َرفِ    يَع ادلَّ

 
مَ  ي ت  اه   اللَه  د  ن  ه  ِن  ف يم  ث  د   (اا ) ث ال 
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مَ  ِري إيِِن  اللَه  مم
َ
مُت يِف أ َعلم  ،ر ب   ُخذم بِيَِدي يَافَ ََترَيَّ َواجم

ِديٍّ  ِهِ َوَمهم ريم
َّ ِِبَ ِديٍّ لََعَ َ َمهم ِهِ، يَا َمالَِك  َخلمَقَك َبنيم َعين  بَِضريم

 ِ رَيم ، ارمُزقميِن ِمَن اخلم ِ ريم ِ َوالضَّ رَيم
ِِن ِمَن  اخلم ِجرم

َ
ِ َوأ ريم ِِن  ،الضَّ ِعزَّ

َ
َوأ

َد ُذِل   ِري ،َبعم َد َفقم ِنيِن َبعم غم
َ
َد َض  ،َوأ ِِن َبعم عمِِف، َواَل ََتمَعلم َوقَو 
َداَدَها ضم

َ
مَورَى ، يَ َوَباِعدم بَيميِن َوَبيمنََها ِِل أ لَُم ال ا َمنم َيعم

ُة لَِمنم ِشئمَت ََعَ َمنم ِشئمَت َمََّت  نَاَدَها، يَا ُمِعزُّ بَِك المِعزَّ جم
َ
َوأ

  َ ِظَك وَِغنَاَك يَا َمنم ُهَو المَقاِهُر فَوم ِِن بُِهَداَك وَِحفم ِعزَّ
َ
ِشئمَت، أ

َِكيمُ  َِبريُ  ِعبَاِدِه َوُهَو الم   اخلم
مَ ا نمَت  للَه 

َ
نمَت  أ

َ
َتيِن َوأ ِدييِن َُ  َخلَقم ِعُميِن  ،هم ُُطم نمَت 

َ
َوأ

نمَت 
َ
ُ  َوأ ِقييِن ت ُت فَ  ،سم نمَت َوإَِذا َمرِضم

َ
َ  أ ِفييِن ت نمَت تُِميتيُِن ، شم

َ
َوأ

نمَت َُتم 
َ
م  فَاِرجَ يَا ِيييِن، َوأ يَب َوَيا  ،م  غَ الم  ََكِشَف َوَيا  م  هَ ال ُُمِ

َوةَ  ينَ  َدعم َطر  َ  ، َوَياالُمضم نميَا َواْلم َن رَْحم  ،امَ هُ يمَ حِ رَ وَ  ِخَرةِ ادلُّ
َةً رمَْحم ا َةِ نِ ُُغم  يِن رَْحم   نم ِسَواكَ مَ  ييِن بَِها َعنم رَْحم
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 ِن  يال  ال   ر  اد  الق   د  ب  ع   خ  ي  لَش ل   ة  ات   الف   ء  اع  د  
  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل
 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
   رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

َِن الرَِّحيمِ اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم
 م د  

 
َ  احل : ر ب   ّلل    ال ع ال م ني 

َ
م  ِفنَي بِنُورِ َعارِ بمَصاِر الم ُمنو ِر أ فَِة عمرِ مَ ال

َ وَ  م ايلم اِر ال َ ِة أْسم ِزمَّ
َ
اتلَّممِكنِي، ُقرمِب وَ نَي ِبََذبَاِت الم حق قِ مُ ِقنِي، وَجاِذِب أ

 
َ
م فَاتِِح أ دِ مُ قمَفاِل قُلُوِب ال م الم يِد وَ يَن بَِفاَِتِة اتلَّومحِ وَح  َسَن بِ مُ َفتمِح ال حم

َ
ِي أ نِي، اذلَّ

لَُه ِمنم ُسَللٍَة  مَساِن ِمنم ِطنٍي ثُمَّ َجَعَل نَسم ن ِ
 َخلمَق اْلم

َ
ٍء َخلََقُه َوبََدأ لُكَّ ََشم

 . ِمنم َماٍء َمِهنيٍ 
: ن  الرَح يم 

َ زِ عَ الم  الرَح  َٰ َقِديِم، وَِّل الم َعِظيِم األم  الم ِّل  عَ ِكيِم الم يِز الم
رِ يَم ِِبِطَ َكِ ىس الم َخاَطَب ُموُ   انلَّص  يَم بِ َكرِ يَُّه الم ََشََّف نَبِ يِم، وَ اِب اتلَّكم

 ِ آَن المَعِظيمَ  اً َولََقدم آتَيمنَاَك َسبمعَ   يِف الرشَّ مَمَثايِن َوالمُقرم  .ِمَن ال
َ :ين  م ال ك  ي و م  ادل   م بَابِرِة وَ قَاِهِر اجلم َغاةِ ر دِ مَ ُمتَ ال يَن َوُمبِيِد الطُّ

 َ م   اّلَل  اِحِديَن، ذَلُِكُم اجلم ب ك  َالِِقنَي، َفيَا َمنم اَل  اّلَل  َفتَبَارََك  ر  َسُن اخلم حم
َ
 أ

 . يَك هَلُ َواَل ُمِعنيم  ََشِ 



 

 23 

: ت ع ني  إ يَاك  ن س  ب د  و 
ِز َعِن الم  إ يَاك  ن ع  يِف  ق َك ِقياِم ِبَ ُمعمَِّتِِفنَي بالمَعجم

يِح الم َوقمٍت وَ  لُك    . ِعَظامَ وِِهَ َرِميمم  َعِقيِم، يَا ُُممِِيَ الم ِحنٍي، يَا بَاِعَث الر 
ن ا الَّص   :ا   ال  اه د  ت ق يم  ِ  م س  ليِِم. خملَِص وَ ِِصاَط أهمِل اْلم  التَّسم

: ي ه م 
ل  ن ع م ت  ع 

 
وا بِ  ِص  ا   اََّل ين  أ

ِيَن تََسلَّ اَط اذلَّ مُهدَ ِِصَ ى َوفَرُِحوا ال
يمِهمم   . بَِما دَلَ

ْي   ال  
:غ  ي ه م 

ل  وب  ع  يِِقنَي،  اللَه مَ َهبمنَا  م غ ض  د  ِمنمَك َمَواِجَب الص 
َهَداِء، َواَل ََتمَعلمنَا َضال نَي وَ  نَا َمَشاِهَد الشُّ ِهدم شم

َ
نَا  ُمِضل نَي، َواَل اَل وَأ  ََتمرُشم

الِِمنيَ   .آمنيَ  ني   الَضال  و ال   يِف ُزممَرةِ الظَّ
ِبَق  َهِذهِ  اللَه مَ اً قَِريمبَاً، َفاَِتَِة افمتَحم نَلَا َفتمحَ ِبَق  َهِذهِ الم  اللَه مَ 

افِ  ِخَرةِ، يَ الشَّ نميَا َواْلم ِفنَا ِمنم لُك  آفٍة وََعَهٍة يِف ادلُّ ِبَق  َهِذهِ  اللَه مَ ِة اشم
نميَا َواْلم ِة اكمِفنَا َما الماَكِفيَ  ممِر ادلُّ

َ
نَا ِمنم أ َهمَّ

َ
 ِخَرةِ، وَ أ

َ
ِجِر ََُعلَُّقاتِنَا َوََُعلَُّقاِت أ

م  َجل  َعَوائِِدَك، وَ ؤمِمننَِي ََعَ مُ ِعبَاِدَك ال
َ
فَ  أ عم نَلَا بِنَفمِسَك ِعنمَد نَفمِسَك يِف اشم
ِخَرةِ، إذم اَل  نميَا َواْلم رمَحَم بِنَا َوبِهمم ِمنمَك يَ ادلُّ
َ
َ ا أرم  أ   .َحَم الرَّاِْحِنيم

دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اّلَل   َلىَّ وَ  ِليممَ ََعَ وَ  ُُمَمَّ ِبِه وََسلََّم تَسم اً  آهِلِ وََلحم
اً إِ  َ ىَل َكِثريم يِن، والم ِم ادل  ُد  يَوم  .َعالَِمنيَ الم  ر ب   ّلَل  مم
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 ير  اد  الق   يل   الع   ف  ل  خم    خ  ي  لَش ل   ة  ات   الف   ء  اع  د  
َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

د    م 
 
َ  احل يَا  ومُ يُّ ا قَ يَ  ا ََحُّ يَ  اّلَل  يَا  اللَه مَ  :ال ع ال م ني   ر ب   ّلل 

لَُك  فَرمُد،
َ
أ سم
َ
َممُد  ق  ِبَ  أ َ  ر ب  الم ا يَ  ا ََحُّ يَ  َك ق  ِبَ وَ  ،المَعالَِمنيَ  ّلل 

 ،مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  هِ يم لَ عَ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا فَرمُد، ومُ يُّ قَ 
َحُد يَا فَرمُد يَا َلَمُد يَا بَاِسُط يَا َغيِنُّ يَا  اّلَل  يَا 

َ
يَا َواِحُد يَا أ

يِن  َ يَا  يُمعمطِ يَا  ُمغم اِزِقنيَ  َخريم رَِديِن بِرِ  الرَّ ُُفم ٍ  ِمنم أن  زم
ُل  َواِسَعاً  ي بَاً ُمَباَرََكً ِعنمِدَك َحَلاَلً َط  هم

َ
َكِثرَياً َيعمَجُب ِمنمُه أ

رمِض، وَ 
َ ُل األم هم

َ
َمَواِت َوأ  السَّ

َ
المَقائِِمنَي ِفيِه  نَ  مِ يِن لَ عَ ََتم  نم أ

ِييِن بِِه وََعلَيمِه وَ  حم
َ
، وأ َق  َبًة َسالَِمًة ِمنم َحيَاًة َطي  بِِه َوِمنمُه بِالم

مُمَعافَاةِ  المَكَدرِ  ِ َوال رَيم
ِّل َوَماِِل يِف  َمَع اخلم هم

َ
 ،ِدييِن وَُدنمَياَي َوأ

َِتَك  م َوارمَْحميِن بِرَْحم نم ِسَواَك نِ تُغم فَ  َواِسَعةِ ال يَا ََحُّ يَا ييِن بَِها َعمَّ
َراَد َشيمئَ يَا مَ َقيُّوُم 

َ
نم َيُقوَل هَلُ ُكنم  اً نم إَِذا أ

َ
إِنََّك  ونُ كُ َفيَ  أ

 ، ٍء قَِدير  ُن يَا رَِحيمُ يَا  اّلَل  يَا ََعَ لُك  ََشم   رَْحم



 

 25 

: ن  الرَح يم 
يَا  وُف ُط ا عَ يَ  وُف ؤُ ا رَ يَ  اّلَل  يَا  اللَه مَ  الرَح  َٰ
لَُك  َجبَّاُر،

َ
أ سم
َ
َِٰن الرَِّحيمِ  ق  ِبَ أ َ ا يَ  وُف ؤُ ا رَ يَ  َك ق  ِبَ وَ  ،الرَّْحم

آهِلِ وَ  هِ يم لَ عَ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا َجبَّاُر، وُف ُط عَ 
َ يَا َمنم  ّلَل  ا ايَ ، مَ لَّ سَ وَ   هُ كُ رِ دم  تُ اَل  نم ا مَ يَ  ،اِِل حَ  هِ يم لَ عَ  َف َِيم  مم ل
 
َ   كُ رِ دم و يُ هُ وَ  ارُ َص بم األم

َ نم تَُكوَن ِِب َرُؤوفَاً رَِحيَماً ارَ َص بم األم
َ
، أ

 ً مَموَ  ، نَاِظَراً لَِطيَفاً َعُطوفَا َِة َوال نم ِة َوالمَقبُوِل، دَّ إَِِلَّ بِالرَّْحم
َ
 َوأ

قَاً َحَلاَلً َطي بَ ِِل  َعَل ََتم  لَبَُه َكِثرَياً   َواِسَعاً ُمَباَرََكً  اً ِرزم َوَمطم
َلً  َخَذُه قَِريبَ َسهم

م
رم ِِل ِفيِه  اً َواَل  َوَمأ َُُقد  َُُعن يِن بَِطلَِب َما لَمم 

قَ  َِتَك فَِقري  ِرزم نَا إِىَل رَْحم
َ
 فَإِنََّك َغيِنٌّ َعنم َعَذاِِب َوأ

َّ  فَُجدم اً لََعَ
اَل  ِلَك يَا َموم ٍل َعِظيمٍ بَِفضم َ  يَا، َي إِنََّك ُذو فَضم نميَا رَْحم َن ادلُّ

َةً رمَْحم اا مَ هُ يمَ حِ رَ وَ  ِخَرةِ َواْلم  َةِ نِ ُُغم  يِن رَْحم نم مَ  ييِن بَِها َعنم رَْحم
َُن  يَا رَِحيُم، تََولَّيِن ، ِسَواكَ  ِر يَا رَْحم مم

َ
بِرَِعيَِتَك يَا َمالَِك أ

رِ  مم
َ
  ِدييِن  ُدنميَاَي، َوَيا َمالَِك أ
 وِب لُ قُ الم  َب ل  قَ ا مُ يَ  اّلَل  يَا  اللَه مَ  :ين  م ال ك  ي و م  ادل  

 وَ 
َ لَُك  يَا َشُكوُر، ارِ َص بم األم

َ
أ سم
َ
يَا  َك ق  ِبَ وَ  ،يِن َمالِِك يَومِم ادل   ق  ِبَ أ
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 وَ  وِب لُ قُ الم  َب ل  قَ مُ 
َ  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا َشُكوُر، ارِ َص بم األم

نم ََتمَعليَِن ِمنم ِعبَاِدَك مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل 
َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
، أ

اِكِري تَِحقُّ الشَّ يَن يَسم ِ نم وَن الز  َن اذلَّ
َ
، َوأ رمَزاقِِهمم

َ
َياَدَة يِف أ

قَاً َحَلاَلً   َينمَقِلُب بِِه   َواِسَعاً ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ َُُمل َكيِن ِرزم
َكِثرَياً

ِل  َفاقَِة إِىَل المِعز  َوالمِكَفايَِة َوالمِغَن َحاِِل ِمَن اذلُّ
ِر َوالم  ،َوالمَفقم

ِ و رَيم ِِن ِمَن ارمُزقميِن ِمَن اخلم ِجرم
َ
ِ ، َوأ ريم ِ  ،الضَّ رَيم

يَا َمالَِك اخلم
 ِ ريم   يِن يَومِم ادل   َمالَِك يَا  ،َوالضَّ

ب د   :إ يَاك  ن ع  ت ع ني  إ يَاك  ن س   يعُ ا َْسِ يَ يَا ثَابُِت  اّلَل  يَا  اللَه مَ  و 
لَُك  ،يُب رِ اقَ يَ 

َ
أ سم
َ
تَِعنيُ  ق  ِبَ أ يَا  َك ق  ِبَ وَ  ،إِيَّاَك َنعمبُُد َوإِيَّاَك نَسم

 َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا ثَابُِت، يُب رِ قَ يَا  يعُ َْسِ 
قَاً مَ لَّ سَ وَ آهِلِ وَ  َِك المَعِميِم ِرزم َعِظيِم وََخريم

ِلَك الم لَُك ِمنم فَضم
َ
أ سم
َ
، أ

تَِعنُي بِِه ََعَ ُمَباَرََكً  اً َطي بَ َحَلاَلً  سم
َ
 َطاَعِتَك  َواِسَعاً َكِثرَياً، أ

ِن  ِرَك وَُحسم نمَت ِعبَادَ  وَُشكم
َ
تَِجبم ِِل فَأ يِن َواسم ِرمم وْكم

َ
ّب   تَِك، فَأ  ر 

نمَت  إ ل    اَل 
َ
 إِيَّاَك إِالَّ أ

َ
بُُد َوإِيَّاَك أ  عم

َ
تَِعنيُ أ   سم
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ن ا الّص    :اه د  ت ق يم  ا يَ  رُ ادِ ا قَ يَ  يَا َظاِهرُ  اّلَل  يَا  اللَه مَ  ا   الم س 
لَُك رُ دِ تَ قم مُ 

َ
أ سم
َ
َ  ق  ِبَ ، أ تَِقيمَ اهمِدنَا الّص  يَا  َك ق  ِبَ وَ  ،اَط الُمسم

 َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  َظاِهُر،يَا  رُ دِ تَ قم مُ يَا  رُ ادِ قَ 
رَيايِن ِمَن مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َوِت َوجِلِ ِّل َوِْلخم هم

َ
لَُك ِِل َوأِل

َ
أ سم
َ
، أ

قَاً َحَلاَلً  ِلِمنَي ِرزم مُمسم َعلمُه  َواِسَعاً َكِثرَياً، ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ ال َواجم
َ قَاَمِة اً ِْلِ َسبَبَ  وَيُكوُن نَلَا ، ِقنِي بُِرُبوبِيَِّتَك ُعبُوِديَِّتَك َوايلم

نَ  تَِقيِم، َونَُكوُن ِمنم  اً َسبَبَاً وََعوم مُمسم َوَمَدَداً لُِسلُوَك َطِريِقَك ال
َوِت  ِّل َوإِخم هم

َ
ِدييَِن َوأ َُهم نم 

َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
اِكِريَن، َوأ ِعبَاِدَك الشَّ

ِلِمنَي  وَِجرَيايِن  مُمسم ِ ِِصَ ِمَن ال َل اَط أهمِل اْلم لِ ِص وَ خم   مِ يالتَّسم
ي ه م  
ل  ن ع م ت  ع 

 
ا يَ يَا َخِبرُي  اّلَل  يَا  اللَه مَ  :ِص  ا   اََّل ين  أ

لَُك  ،يمُ لِ ا عَ يَ  يمُ كِ حَ 
َ
أ سم
َ
نمَعممَت َعلَيمِهمم  ق  ِبَ أ

َ
يَن أ ِ اَط اذلَّ  ،ِِصَ

 ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا َخِبرُي، يمُ لِ ا عَ يَ  يمُ كِ ا حَ يَ  َك ق  ِبَ وَ 
َّ مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   ُُنمِعَم لََعَ نم 

َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
ِمنم َخَزائِِنَك ، أ

م  قَاً َحَلاَلً  َواِسَعةِ ال  ييِن بِهِ نِ ُُغم ،  َواِسَعاً َكِثرَياً ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ ِرزم
نم ِسَواكَ  ِرمِص َواتلََّعِب يِف َطلَِبِه،  ،َعمَّ َُعمِصَميِن ِمَن الم نم 

َ
َوأ
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ِل  ُخم ح  واِلم ِكرِي يِف ََتمِصيِلِه، َوِمَن الشُّ مَهم  َواتلَّفم ِة ال َ َوِمنم َكّثم
َد ُحُصوهِلِ  َعلميِن ِمنَ   ،َبعم نمَعممَت َعلَيمِهمم  َواجم

َ
يَن أ ِ   اذلَّ

ي ه م  
ل  وب  ع  ْي   الم غ ض 

:الَضال  و ال   غ   يَا َزِكُّ  اّلَل  يَا  اللَه مَ  ني 
م  ق  ِبَ ، يزُ زِ ا عَ يَ  رُ اهِ ا قَ يَ  ِ ال ال   َمغمُضوِب َعلَيمِهمم َغريم  ،نيَ َواَل الضَّ
 ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ وَ  يَا َزِكُّ، يزُ زِ ا عَ يَ  رُ اهِ ا قَ يَ  َك ق  ِبَ وَ 

نم مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل  
َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
َضَب اَل ، أ َُغم    َّ  بُِذنُوِِب، لََعَ

لم  لُبُُه ِمنمَك أاً لَِما َطِريَقاً بَي نَ  ِِل  وََسه  ، المَعالَِمنيَ  ر َب يَا  طم
ُجبم َعين   ِ  َواحم  نِس لُكَّ قَاِطٍع َوَمانٍِع وََحاِسٍد َوَباِغٍض ِمَن اْلم

يَاِطنِي، ن  َواجلمِ  َّ َوالشَّ قََك  َواَل ََتمُظرم لََعَ َّ  ،ِرزم ُِّتم لََعَ َُقم َسَعَة  َواَل 
لََك  يِن َواَل ََتمِرمم  ،َما ِعنمَدكَ  ِمنم َجِزيِل  يِن َواَل ََتمِسمم  ،فَضم
ِمَك  ِقَك َواَل إِىَل َنفمِس  يِن َواَل تَِكلم  ،قِسم

ٍ  إِىَل َخلم فََة َعنيم  َطرم
قَلَّ ِمنم َذلَِك، َواَل 
َ
ُمورِ  َوانمُظرم إَِِلَّ  ِكَفاييَِت  َوتََولَّ  أ

ُ
يِع أ ي، يِف مَجِ

رم ِِل  قَاً َحَلاَلً وََسخ  َعِل ،  َواِسَعاً َكِثرَياً ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ ِرزم ِِل  َواجم
َلً  اً إِيَلمِه َطِريقَ  ِ فِتمنٍَة َواَل ُِممنَةٍ يَِسرَياً  َسهم َواَل  َواَل ِمنَّةٍ  ِمنم َغريم

َحٍد،  تَِبَعةٍ 
َ
مُمتَحَ يِن يِف  ََتمَعلم اَل وَ أِل ِ َطلَِبِه ِمَن ال يَن، َواَل يِف ري 
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ال  إِنمَفاقِِه ِمَن  مَ  نَي، آمني.الضَّ لَُك ِبَق  ُسوَرِة  اللَه 
َ
أ سم
َ
إِينَّ أ

َمِة ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ  ِل  المَفاَِتَةِ َوِبُرم  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبَِفضم
َكِة ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ َمِة ُسوَرِة َوبَِعَظ  اِر ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ َوبََِبَ َ ْسم

َ
َوبِأ

 المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوِبََمالِ  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبَِكَمالِ  المَفاَِتَةِ 
لَِة ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ  َوبَِهيمبَِة ُسوَرةِ  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوِبََللِ  ِ

َوبَِمْنم
 المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  وِت ََبُ ِبَ وَ  المَفاَِتَةِ  َرةِ َوبَِملَُكوِت ُسو المَفاَِتَةِ 

َياءِ  ِ َوبِثَنَاِء ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبِبََهاءِ  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبِِكَبم
 المَفاَِتَةِ  َوبُِسلمَطاٍن ُسوَرةِ  المَفاَِتَةِ َوبَِكَراَمِة ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ 
ةِ  ةِ  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبِِعزَّ َرِة ُسوَرِة  المَفاَِتَةِ  ُسوَرةِ  َوبُِقوَّ َوبُِقدم
اُب يَا بَاِسُط يَا َفتَّاُح يَا َرزَّاُ  يَا َغيِنُّ  المَفاَِتَةِ  يَا َكِريُم يَا َوهَّ

يِن يَا مُ  قَ  ُل ض  فَ تَ يَا ُمغم ُزقيَِن ِرزم نم تَرم
َ
 ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ  َحَلاَلً  اً أ

تَِسُب إِنََّك  ِمنم  ،اً َواِسعَ  حم
َ
تَِسُب َوِمنم َحيمُث اَل أ حم

َ
َحيمُث أ

مَمِتنيُ  زَّاُ  ُذو المُقوِة ال نمَت الرَّ
َ
نَّ تُ  ،أ

َ
َ َوأ ِِق ُُكَّ يَّس  ُه بَِل  ِِل ِرزم

َحدٍ  نٍّ ََُعٍب َواَل مَ 
َ
ِشِف ، وَ ِمنم أ م ا اكم  َب رم كَ ِس الم َعين  َوَنف   مَّ هَ ل
َد َواَن َعين  يم َعين  َواقمِض ادلَّ  َوَبارِكم ِِل يِف  ِن يم ادلَّ رمُزقميِن َبعم
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ِِق  َر َعئِقَ  اَل ََتمَعِل ، وَ ِرزم   يَا َمنم ،  َوَبيمنََك بَيميِن  اً الَفقم
َ
تيَِن أ  َمرم

تيَِن بُِدَع  تيَِن مَ َك كَ تُ قَدم َدَعوم وَ  ،ابَِتَك ِإجَ بِ  ئَِك َووََعدم  ا أَمرم
 فَ 
َ
تيَِن مَ كَ  يِن بم جِ أ م  اَل  نََّك إِ  ا وََعدم َ ا ذَ اَد يَ يعَ مِ َُتمِلُف ال ِل َل ا اجلم
ِ وَ    امِ رَ كم اْلم

مَ  نمزِ  اللَه 
َ
َماِء فَأ ِِق يِف السَّ ُ إِنم ََكَن ِرزم ، َوإِنم ََكَن يِف هلم

 
َ رِ األم خم

َ
 اً ُه، َوإِنم ََكَن قَِريبَ بم ر  َفقَ  اً ُه، َوإِنم ََكَن بَِعيدَ جم رمِض فَأ

م فَيَ  َ ّس  م اً ريَ سِ ُه، َوإِنم ََكَن ي ِِل  كم َفبَارِ  اً ُه، َوإِنم ََكَن َكِثريَ فََكّث 
ومجِ  اً ِفيِه، َوإِنم ََكَن َمعمُدومَ 

َ
ُه، نم اً فََكو  ئَ يم ُه، َوإِنم لَمم يَُكنم شَ دم فَأ

قُوفَ لم ل  فَحَ  اً َوإِنم ََكَن َحَرامَ   فَ  اً ُه، َوإِنم ََكَن َموم
َ
، َوإِنم ََكَن هِ رِ جم أ

ِفرم افَ  اً َذنمبَ  َُها، َوإِنم ََكَن َخِطيئًَة ََكَن َسي ئًَة فَاُه، َوإِنم غم
ُمم

قِ  َفتََجاَوزم 
َ
ًة فَأ َ َها، َوإِنم ََكَن َعّثم

 لمَها، وَ َعنم
م
 َحيمُث َِل  ِت بِِه إِ أ

ُخذم  ُكنمُت 
م
ُ َواَل تَأ َّ بُِذنُوِِب  طم َسل  يِن إِيَلمِه َحيمُث ََكَن، َواَل ت لََعَ
رَ َواَل يَرمَْحُيِن، وَ  َمنم اَل َِيَافَُك  نميَا َوَما ِفيَها ُمَسخَّ َعلم ادلُّ ًة اجم

 َ ِّل وَ يَّ َواَل ََتمَعلم دَ يَ  بِنيم هم
َ
مُسطم ِِل َوأِل َوِت ْلِ َها يِف قَلميِب، َواُب خم

م  ِمنَ رَيايِن جِلِ وَ  قَ ال ِلِمنَي ِرزم َسانَِك بَِفضم  نَاُمسم ِمَك َوإِحم ِلَك َوَكرم
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َ  ُل ض  فَ تَ َك يَا ُُممِسُن يَا مُ ن  َومَ  ِ يَا َكِريُم يَا َذا اجلم َرامِ َلِل َواْلم  .كم
مَ ا نمَت  للَه 

َ
ّب  أ نَا َعبم  ر 

َ
دِ دُ َوأ نَا ََعَ َعهم

َ
ِدَك َما َك، َوأ َك َووَعم

ُعوُذ بَِك َمنم ََش  ا
َ
تََطعمُت، أ َمِتَك  َما َلنَعمُت  سم بُوُء لََك بِِنعم

َ
أ

ِفرم  غم
َ
بُوُء بَِذنميِب فَأ

َ
َّ َوأ نمَت  لََعَ

َ
نُوَب إِالَّ أ ِفُر اذلُّ  ،ِِل فَإِنَُّه اَل َيغم

َُت وَ   َعلَيمَك تََوْكم
َ
م ََعَ  المَعرمِش المَعِظيِم، ر ب   َت نم أ َوَمنم َيتََوَّكَّ

بُهُ  اّلَل   ِرهِ  اّلَل  إِنَّ  ،َفُهَو َحسم مم
َ
ٍء  ِللُك  ََشم  اّلَل  قَدم َجَعَل  ،باِلُغ أ

رَ  ِ  ،اً قَدم َ إِنَّ َمَع المُعّسم َ  ،اً  يُّسم ِ يُّسم َوَمنم َيتَِّق  ،اً إِنَّ َمَع المُعّسم
ُزقمُه ِمنم َحيمُث اَل ََيمَعلم هَلُ َممرَجَ  اّلَل   اَل  ،  َُيمتَِسُب اً َوَيرم

َ
 إىَِل أ

  اّلَل  
ُ بُنَا  ،ُمورُ تَِصرُي األم م  اّلَل  وََحسم َم ال َل َواَل َواَل  ،َوِكيُل َونِعم   َحوم

َة إالَّ     المَعِّل  المَعظيمِ  اّلَل  ب  قُوَّ
مَ  ل  وََل  دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اللَه  م  ُُمَمَّ لُوقَاِت بَِعَدِد ال ، َمخم
َعَواِت  ،اِت بَ رُ كُ بَِها الم  جُ َفر  ُُ  َلَلةً  يُب بَِها ادلَّ َُقمِِض َوَُتِ ، َو

َاَجاِت، َِعنيَ  بَِها الم مجم
َ
َحابِِه أ لم

َ
َة  ،وَََعَ آهِلِ َوأ َل َواَل قُوَّ َواَل َحوم

بُنَا  ،َعِظيمِ َعِّل  الم الم  ب اّلَل  إِالَّ  م  اّلَل  وََحسم َم ال ُر َوِكيُل َوآخِ َونِعم
َوانَا   َدعم
َ
ُد  نِ أ َمم َ  الم   المَعالَِمنيَ   ر ب  ّلل 
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 ة  يف  الرَش   ة  ع  اق  الو   ة  ور  س   ء  اع  د  
 

 يل ىل مل خل

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 مم ام يل  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن رن
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حم جم يل ىل مل خل  جض مص خص حص
 مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي
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 مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض

  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف  خف
 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل

    خي حي جي ٰه مه جه هن من

مَ  َل يَّ  اللَه  وَّ
َ
  ا أ

َ ِلنيَ األم ِة ُقوَّ َوَيا َذا الم  ،ِخِرينَ آِخَر اْلم َوَيا  ،وَّ
م    ،َوَيا َراِحَم الَمَساِكنيِ  ،َمِتنيِ ال

َ
نيَ َوَيا أ اِْحِ نمَت  ،رمَحَم الرَّ

َ
 ب  ر  أ

لَُك  ،َعالَِمنيَ الم 
َ
أ سم
َ
َةِ ِبَ  أ م ، ِءآِء الرَّْحم َوامِ  ،لمِك مُ َوِميِم ال       وَداِل ادلَّ

  جنحن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

 مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ

 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت

   ، ىف يث
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م  مَ ه  اللَ  اَطَك ال ِدنَا ِِصَ اَط اهم تَِقيَم، ِِصَ ي هَلُ اّلَل  ُمسم ِ اذلَّ
اَل إِىَل 

َ
رمِض أ

َ َماَواِت َوَما يِف األم ُمورُ  اّلَل  َما يِف السَّ
ُ ، تَِصرُي األم

ِلَك  مَ ه  اللَ  َّ ِمنم بََرََكتَِك َوفَضم ِديِن ِمنم ِعنِدَك َوأفِضم لََعَ  ،اهم
َِتَك  َّ ِمنم رَْحم مرُشم لََعَ بميِن بنََي يََديمَك  ،َوان د 

ّ
ِمنمَك  مَ ه  اللَ  ،َوأ

ٍء قَِدير  إِ وَ      يَلمَك إِنََّك ََعَ لُك  ََشم
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ
 خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت
 ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي
  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب
 خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
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 جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ
  جل مك لك

مَ  َزيِلَِّتَك يِف  يَا َمنم ُهَو َهَكَذا َواَل  اللَه 
َ
لَُك بِأ

َ
أ سم
َ
يََزاُل، أ

َدانِيَِّتَك َوبُِكل  آاَل دَ  ِميَِّة وَحم ُموم َكِريمَمِة، َوبِِقَدِم َذاتَِك الم  ئَِك يم
ََل بََل  ِر قَ  ،َكَمالِ بَِكَماِل الم  ،لِ ِل اجلم ِر َميمُموِن بَِقهم هم

دانِيَِّتَك  َ  َلَمَدانِيَِّتَك ق  ِبَ  وَحم ُل يَا آِخُر، بِالم وَّ
َ
ِل، يَا أ وم ِل َوالطَّ وم

مَهيمبَةِ وَ  ، وََجاهِ َسي ِدنَا الم وَ  ال دٍ َعَظَمِة َوالمَعرمِش َوالمُكرمِِس   ُُمَمَّ
ِِق ُُكَّ ؛ أنم تُ َعلَيمِه َوآهِلِ وََسلَّمَ  اّلَل  َلىَّ  ُقرََِش  الم  َ ِِل ِرزم ُه يَّس 
ََُعٍب َواَل بَِل  َعلمُه َسبَبَ    َحٍد، َواجم

َ
ِديَِّتَك، اً ِلُعبُوَمنٍّ ِمنم أ

 
َ
اَكِم رُ َوُمَشاَهَدًة أِل يِن إِ ، َواَل ِتَك ُبوبِيَّ حم

فََة ىَل  تَِكلم  َنفمِس َطرم
ٍ َواَل  قَلَّ  َعنيم
َ
اَل إِ  أ

َ
ُمورُ اّلَل   ىَل ِمنم َذلَِك أ

ُ مَ   تَِصرُي األم  اللَه 
الَُك بَِمَقاِعِد الم  سم

َ
َِة ِمنم َوبُِمنمتَ  ،ِعز  ِمنم َعرمِشَك إيِن  أ ََه الرَّْحم

  ِكتَابَِك 
َ ِمَك األم َ َوبِاسم   َعم

َ َن َوَُممِدَك األم اِ  نُوِر إِ وَ  ،سم َ َشم
 
َ ِهَك األم  وَجم

َ َى َجل  األم ِلَك الم  ،جم  ،َعِميمِ َكِريِم وَُجوِدَك الم َوبَِفضم



 

 36 

اِت الَّيِت اَل َماتَِك َوبَِكلِ  يَا  ،فَاِجر   ارٌّ واَل َُيُاِوزُُهنَّ بَ  اتلَّامَّ
َرَم األم  وْكم

َ
َرِمنيَ أ َُن  يَا رَِحيُم يَا  ،وْكم يَا بَاِرُئ يَا َجَواُد يَا رَْحم

نم  ،ُمِغيُث يَا َكِفيُل يَا َرِقيُب يَا َحِسيُب يَا َجِليُل 
َ
ألَُك أ سم

َ
أ

َ تَُص  دٍ َم ََعَ َسي ِدنَا َوتَُسل   ّل  ِبهِ  وَََعَ آهِلِ  ُُمَمَّ ِفَر  ،وَلحم َُغم نم 
َ
َوأ
اِزِقنيَ  ُ الرَّ نمَت َخريم

َ
ُزقيَِن فَإِنََّك أ مَ   ِِل َوتَرمَْحَيِن َوتَرم  اللَه 

م ارم  َ ال بَاِح وََخريم َ الصَّ َ الم  ،َمَساءِ ُزقميِن َخريم َ وََخريم َقَدِر وََخريم
َ َما َجَرى بِِه الم  ،َقَضاءِ الم  مَ   َقلَمُ وَخريم ُت اَل  اللَه  بَحم لم

َ
 إيِن  أ

تَ  سم
َ
 أ

َ
َع َما أ َرهُ ِطيُع َدفم رمُجو َواَل  ،وْكم

َ
َع َما أ ِلُك َنفم مم

َ
  ،أ

َ
بََح َوأ لم

 
َ ُت األم بَحم لم

َ
ُر بِيَِدَك وأ َُهَ  مم ً بَِعَمِّل فََل ُمرم َقُر ِمين   فَِقريَ  نَا فم

َ
 أ

َن ِمنمَك  َغيِنَّ  َواَل  غم
َ
  أ

تَِغيُث  ومُ )يا ََحُّ يَا َقيُّ  َِتَك أسم ًة( 33 بِرَْحم  َمرم
ِمتم ِِب َعُدو   اَل  ه  إ ل    اَل تُِسئم ِِب َلِديِي، وَ  اَل ي وَ تُشم
ََبَ َهِّم  َواَل ََتمَعِل  وْكم

َ
نميَا أ َّ َمنم  اَل وَ َمبملََغ ِعلمِِّم،  ادلُّ تَُسل طم لََعَ

مَ  ،يَرمَْحُيِن  اَل  قَاً َطاِِلَ  اللَه  َ ارمُزقميِن ِرزم لُوٍب اً َغريم اً ََغِِلَ  ،َمطم
لُوٍب  َ َمغم مَ  ،َغريم َبن ا اللَه  نمِزلم َعلَيمَنا َمائَِدًة ِمنَ  ر 

َ
َماِء  أ السَّ
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نِلَا َوآِخِرنَا َوآ اً تَُكوُن نَلَا ِعيدَ  وَّ
َ
نمَت  ،يًَة ِمنمَك أِل

َ
نَا َوأ َوارمُزقم

ممِ  اِزِقنَي، ُُكََّما َدَخَل َعلَيمَها َزَكِريَّا ال َراَب وََجَد َخرُي الرَّ حم
قَ  َّنَّ لَِك َهَذا قَالَتم ُهَو ِمنم ِعنمِد  اً ِعنمَدَها ِرزم

َ
َيُم أ قَاَل يَا َمرم

ِ ِحَساٍب  اّلَل  إِنَّ  اّلَل   ُزُ  َمنم يََشاُء بَِغريم مَ   يَرم نم ََكَن إِ  اللَه 
ِِق يِف السَّ  ُ وَ ِرزم نمِزهلم

َ
 إِ َماِء فَأ

َ هُ رمِض نم ََكَن يِف األم رِجم خم
َ
 إِ وَ  فَأ

 نم
ُه ََكَن َمعمُدوَماً  ومِجدم
َ
 إِ وَ فَأ

ثمِبتمُه،  نم
َ
ََكَن  نم إوَ ََكَن َمومُجوَداً فَأ

بمُه   إِ وَ بَِعيَداً َفَقر 
لمُه،  نم ً فََسه   إِ وَ ََكَن قَِريبَا

تمُه اً َفثَب  ََكَن َكِثريَ  نم
 إِ وَ 

ُه إَِِلَّ ئَ يم لَمم يَُكنم شَ  نم
نمُه، َوانمُقلم  ُكنمُت َواَل  َحيمُث اً فََكو 

يِن إِيَلم 
ِري بِيَِدَك  ،َوَبارِكم ِِل ِفيهِ  ،َحيمُث ََكنَ  هِ َُنمُقلم مم

َ
َوتََولَّ أ

َِك ِفيهِ  َ َغريم  بَيميِن َوَبنيم
َعلم يَدَ  وَُحلم ِ  يَّ َواجم َطاِء ُعلميَا بِاْلم عم
ِ  َواَل  َى بِاالم َطاءِ ََتمَعلمَها ُسفم ِتعم مَ   سم نَا َوَعيمليَِت َعلَيمَك  اللَه 

َ
أ

 
َ
تيَِن َوِكيَلً َوأ َقمم

َ
لُبميِن وَ   َفَل نمَت أ تيَِن إِ تَسم ومَدعم

َ
يَا  ،يَّاُهمم َما أ

 
َ َرَم األم وْكم

َ
نَي يَا أ اِْحِ رمَحَم الرَّ

َ
مم َعلَيمنَاأ َرِمنَي تََكرَّ يَا قَِريُب  ،وْكم

بموَ 
َ
ُت أ يُب قَرَعم َِتَك إِنََّك يَا ُُمِ نمَت الم  اَب َخَزائِِن رَْحم

َ
َفتَّاُح أ

مَ   َعِليمُ الم  يُد يَا ُمبمِدُئ يَا ُمِعيُد يَا رَحِ  اللَه  يُم يَا َغيِنُّ يَا َْحِ
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  ،يَا وَُدودُ 
َ
ِنيِن ِبََل أ لِ غم نم لِِك َعنم َحَراِمَك َوبَِفضم َك َعمَّ

م  ،ِسَواكَ  رُي َواَل  ،ُيَمنُّ َعلَيمهِ  َمن  َواَل يَا َذا ال َُيَاُر  يَا َمنم َُيِ
َ  ،َعلَيمهِ  ِ َلِل وَ يَا َذا اجلم َرامِ اْلم ِل وَ  ،كم وم ِ يَا َذا الطَّ  إ ل    اَل  ،نمَعامِ اْلم

نمَت يَا َظِهريُ 
َ
َ  إ ل    ُسبمَحانََك اَل  ،إِالَّ أ َماَن اخلم

َ
نمَت يَا أ

َ
 ائِِفنيَ إِالَّ أ

  َم م  إنم ُكنم  اللَه 
ُ
  َشِقيَّاً ِكَتاِب الم  َت َكتَبمتيَِن ِعنمَدَك يِف أ

َ
وم أ

ُروَداً  وم َمطم
َ
م   َُممُروَماً أ

ُ
ثمِبتميِن ِعنمَدَك يِف أ

َ
ِكتَاِب َسِعيَداً الم فَأ

َقاً لِلم  َزقَاً ُمَوفَّ اِت ُمرم َ َ فَإِنََّك قُلمَت َوقَوم  ،َخريم قُّ يِف ِكتَابَِك لَُك الم
م  ِل مُ ال َ م ْنم ُحو ُمرمَسِل، ََعَ لَِساِن نَِبي َك ال يََشاُء َوُيثمِبُت َما اّلَل  َيمم

مُّ المِكتَاِب 
ُ
مَ   وَِعنمَدُه أ نَاكَ  اللَه  تَِجبم  َدَعوم َُنَا فَاسم َمرم

َ
َكَما أ

 
َ َمواِت واألم َُنَا يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم يَا بَِديَع السَّ رمِض يَا نَلَا َكَما وََعدم

 َ ِ ِل وَ َل َذا اجلم نَا ِفيِه ِمنم اْلم
َ
جم َعين  َما أ َراِم َفر  يِق يَا كم الض 

 ِ َساِن يَا َحنَّاُن يَا َمنَّاُن قَِديَم اْلم ِلَئ ُكنُوزِ حم ِل  يَا َدائُِم يَا ُممم هم
َ
أ

يِنَ الم  ِل  ِغَن َوُمغم هم
َ
   َفائَِدةِ ُكنُوِز بِالم َفاقَِة ِمنم َسَعِة تِلمَك الم الم  أ

مَ  نم  إل    اَل  اللَه 
َ
ِ اَت َساتَِر وََجابَِر الم إِالَّ أ ِري إِيَلمَك  رمَحمم َكّسم  َفقم

  َم َ  اللَه  َن الم لَُك ُحسم
َ
أ سم
َ
ي اَل إيِن  أ ِ تَِقُر  اِل يِف ِغَناَك اذلَّ َيفم
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نم تُِفيَديِن ِمَن الم  ،َذاِكُرهُ 
َ
نمَت وأ

َ
ُِّتُ بِِه ِدييِن إنََّك أ سم

َ
َكَراَمِة َما أ

 
َ َظمُ األم لَُك الم  ،عم

َ
أ مَ َوَهَذا َلبَاح  َجِديد  نَسم  َة ِفيِه ِمنَ ِعصم

م  يمَطاِن وال  مَ الشَّ
َ ِس األم اَرِة بِالسُّ ُعونََة ََعَ َهِذِه انلَّفم وِء مَّ

َ َواالم  ُبَنا إِيَلمَك ُزلمََف يَا َذا اجلم ِتَغاِل بَِما ُيَقر  ِ َل شم َرامِ ِل َواْلم  ،كم
نمَت 
َ
يِن  َواِسع  َغيِنٌّ  اب  بَاِسط  َفتَّاح  َرزَّا   َوهَّ َكِريم   فَأ  ُمغم

مَ   ُمنمِعم  ُمتََفِضل   ِلَك الم  اللَه  ً َواِسَعاً آتيِِن بَِفضم قَا َعِظيِم ِرزم
َُن يَا رَِحيمُ  اُب يَا ُهَو يَا رَْحم   َوافَِراً َغَدقَاً ُمتَِّسَعاً يَا بَرُّ يَا تَوَّ

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل
  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  من خن

 جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل
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 خب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
ٱ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

ر ي) 
ل  ك  ض  ت ف  ين  م 

غ  ٌّ م  ين 
َزاق  غ  َتاح  ر  ط  ف   مرات4( م  و َهاب  ب اس 

مَ  ي اَل  اّلَل  ُهَو يَا َمنم  اللَه  ِ َُن الرَِّحيُم  إ ل   اذلَّ إِالَّ ُهَو الرَّْحم
م  م ال َلُم ال وُس السَّ م َمِلُك المُقدُّ ِمُن ال َبَّاُر ُمؤم ُمَهيمِمُن المَعِزيُز اجلم
م  ُ ال َ  ُمتََكَب  َ اخلم م اِلُق اِلم ُر الم مُ اِرُئ ال اُر الم َصو  م َغفَّ اُر ال اُب َقهَّ َوهَّ

زَّاُ   َ َعِليُم الم َفتَّاُح الم الم الرَّ َ َقابُِض اِلم افُِع اِسُط اخلم افُِض الرَّ
م  م ِعزُّ امُ ال َ مُ ل ِميُع اِلم َ ِذلُّ السَّ َ َكُم الم ِصرُي الم ُل اللَِّطيُف اخلم ِبرُي َعدم
 َ ُكوُر الم َعِظيُم الم ِليُم الم الم َ  الم َعِّلُّ َغُفوُر الشَّ ِفيُ  َكِبرُي الم
م  َ مُ ال َ ِقيُت الم م ِليُل الم ِسيُب اجلم ِقيُب ال م مُ َكِريُم الرَّ َواِسُع ِجيُب ال
 َ م الم م ِكيُم ال َ مَ وَُدوُد ال َ ِجيُد اِلم ِهيُد الم م اِعُث الشَّ َقِويُّ َوِكيُل الم قُّ ال
م  م مَ ال َ ِتنُي ال م َوِِلُّ الم م مُ ِميُد ال ِِص ال م مُ حم م  ِعيدُ مُ بمِدُئ ال ِِي مُ ال حم
م  م َحُّ الم ِميُت الم مُ ال م َقيُّوُم ال م َواِجُد ال  َماِجُد ال

َ َمُد َواِحُد األم َحُد الصَّ
م الم  م مُ َقاِدُر ال تَِدُر ال م مُ قم ُم ال  مُ َقد 

َ ُر األم ُل اْلم ؤَخ  َ وَّ اِهُر اِلم اِطُن ِخُر الظَّ
م  م ال م الم  تََعالِ مُ َواِِل ال اُب ال وُّ نمتَِقُم الم مُ ََبُّ اتلَّوَّ ُؤوُف َمالُِك  َعفم الرَّ



 

 41 

م  َ مُ ال ِ َلِل لمِك ُذو اجلم م َواْلم َراِم ال َ مُ كم ِسُط اجلم م اِمُع الم قم يِن غم مُ َغيِنُّ ال
م  م ال ارُّ انلَّافُِع انلُّوُر ال َ َمانُِع الضَّ َ َهاِدي اِلم م ِديُع اِلم َوارُِث ا ِي ال

بُورُ  مَ   الرَِّشيُد الصَّ  يََزاُل َهَكَذا، يَا َمنم ُهَو َهَكذا َواَل  اللَه 
  َواَل 

َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
َحد  ِسَواُه، أ

َ
َر ِِل َدقَائَِق يَُكوُن َهَكَذا أ نم تَُسخ 

 
َ  األم

َ ِ رمَواِح وَحَقائَِق األم َّ ِمنم ِبَاِر اْلم بَاِح، َوتُِفيَض لََعَ َمانِ شم  يم
 ِ َقاِن وََجدَ َوأنمَهاِر اْلم ِريِل الم وِ ايم ُح هَلُ َلدم رَشِ

فَاِن َما يَنم  ِعرم
رِ  تَِفُع بِِه قَدم َُح بِِه يِف َوَيرم ْنم

َ
تَِنرُي بِِه فََضاُء ِْس ي، َوأ ي، َويَسم

ِري، َوَينمَكِشُف بِِه ُسَداُف َهِّم  وَعُ  مم
َ
ِي، َمَعاِرِج أ ّسم

ِ  َوَينمَحطُّ بِِه ِوزمِرَي  تَِفُع بِِه يِف َعَوااذلَّ ِري، َوَيرم نمَقَض َظهم
َ
لِِم ي أ
ِري، فََل  مَملَُكوِت ِذكم َوِت،   إالَّ ومَحايِنٌّ بمََق َملَك  رُ يَ  ال عم انمَقاَد دِلَ

َوِت، يا َعِزيمزُ  َشيمَطايِنٌّ إالَّ  ح  بَ شَ  َواَل  ذمَعَن لَِسطم
َ
يَا َجبَّاُر، يَا  أ

ارُ  ُ يَا َقهَّ مَ ا  ُمتََكَب  نمزِ  للَه 
َ
َّ  لم أ َِك  لََعَ اَعِة ِمنم َخريم يِف َهِذِه السَّ

يِلَا وم
َ
نمَزلمَت ََعَ أ

َ
َت وََخصَّ  َك ئِ َوَبَرََكتَِك َما أ بَابََك  صم حم

َ
بِِه أ

ذِ 
َ
وَِك وََحَلَوةَ رم بَ  قميِن َوأ مرُشم اوَ  ،َك تِ رَ فِ غم مَ  َد َعفم َّ  ن َتَ  لََعَ َك رَْحم

ءٍ الَّيِت وَسِ  َبًة  ،وَقبُواَلً  ِمنمَك َُمَبَّةً  َوارمُزقميِن  ،َعتم لُكَّ ََشم َوتَوم
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َوايِن يِن َُُعمُّ  وََعِفيَةً  ،رةً فِ غم مَ َوإَِجابًَة وَ  ،اً وحَ َص نَ  ِّل َوإِخم هم
َ
 َوأ

ِلِمنيَ  مُمسم رمَحمَ  ،وَِجرَيايِن ِمَن ال
َ
َِتَك يَا أ اِْحِنيَ  بِرَْحم اَل ، وَ الرَّ

ُ  يِن بم َُتَي   تلم
َ
ا َسأ ا رََجوم  يِن َواَل ََتمِرمم  ،َك ِممَّ يِن  ،َك تُ ِممَّ َفظم يِف  َواحم

م  م يَ حم مَ ال م وَ  ،َمَماِت ا َوال ََُعٍب َواَل َمنٍّ ِمنم  ِِق زم رِ  ِِل  يَّس  ُُكَُّه بَِل 
حَ 
َ
ِفيِن او ،دٍ أ ِنيِن  ،ِبََللَِك َعنم َحَراِمَك  كم غم

َ
نم  َوأ بَِفضِلَك َعمَّ

َغلميِن وَ  ،ِسَواكَ  يُب  ،َك تِ يَ ِص عم بَِطاَعِتَك َعنم مَ  اشم إِنََّك ُُمِ
مَ ا  َعءِ ادلُّ  م  للَه  لَُك ِبَق  ُسوَرِة ال

َ
أ سم
َ
َمِة ُسوَرِة إيِنَّ أ َواقَِعِة َوِبُرم

م  ِل  َواقَِعةِ ال م  ُسوَرةِ  َوبَِفضم م َمِة ُسوَرِة َوبَِعَظ  َواقَِعةِ ال َكِة  َواقَِعةِ ال َوبََِبَ
م ُسوَرِة  اِر ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال َ ْسم

َ
م َوبِأ  ُسوَرةِ  َوبَِكَمالِ  َواقَِعةِ ال

م  م  ُسوَرةِ  َوِبََمالِ  َواقَِعةِ ال م  ُسوَرةِ  َوِبََللِ  َواقَِعةِ ال َوبَِهيمبَِة  َواقَِعةِ ال
م ُسوَرِة  لَِة ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال ِ

م َوبَِمْنم َوبَِملَُكوِت ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال
م  م  ُسوَرةِ  وِت ََبُ ِبَ وَ  َواقَِعةِ ال َياءِ  َواقَِعةِ ال ِ م  ُسوَرةِ  َوبِِكَبم  َواقَِعةِ ال

م  ُسوَرةِ  َوبِبََهاءِ  م َوبِثَنَاِء ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال َوبَِكَراَمِة ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال
م  م َوبُِسلمَطاٍن ُسوَرةِ  َواقَِعةِ ال ةِ  َواقَِعةِ ال م ُسوَرةِ  َوبِِعزَّ ةِ  َواقَِعةِ ال  َوبُِقوَّ

م ُسوَرةِ  َرِة ُسوَرِة  َواقَِعةِ ال م َوبُِقدم اُب يَا  َواقَِعةِ ال يَا َكِريُم يَا َوهَّ
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اُ  يَا َغيِنُّ يَا  يِن يَا مُ بَاِسُط يَا َفتَّاُح يَا َرزَّ نم  ُل ض  فَ تَ ُمغم
َ
أ

قَ  ُزقيَِن ِرزم تَِسُب  ،اً َواِسعَ  ُمبَاَرََكً  اً َطي بَ  َحَلاَلً  اً تَرم حم
َ
ِمنم َحيمُث أ
اُ  ُذو المُقوَّ  زَّ نمَت الرَّ

َ
تَِسُب إِنََّك أ حم

َ
مَمِتنيُ َوِمنم َحيمُث اَل أ  ،ِة ال

نَّ تُ 
َ
َ َوأ ِِق ُُكَّ يَّس  ََُعٍب َواَل  ِِل ِرزم َحدٍ  نٍّ مَ ُه بَِل 

َ
، ِمنم أ

م اكمِشفم اوَ  ين  َن عَ يم َعين  َواقمِض ادلَّ  َب رم كَ ِس الم َعين  َوَنف   مَّ هَ ل
َد ادلَّ  ِِق يم َوارمُزقميِن َبعم َر  اَل ََتمَعِل ، وَ ِن َوَبارِكم ِِل يِف ِرزم الَفقم

تيَِن  يَا َمنم ،  َوَبيمنََك بَيميِن  اً َعئِقَ  تيَِن بُِدَع  أَمرم  ئَِك َووََعدم
تيَِن مَ َك كَ تُ قَدم َدَعوم وَ  ،ابَِتَك إِجَ بِ   فَ  ا أَمرم

َ
تيَِن مَ كَ  يِن بم جِ أ  ا وََعدم

م اَل  نََّك إِ  َ ا ذَ اَد يَ يعَ مِ  َُتمِلُف ال ِ ِل وَ َل ا اجلم مَ ا  امِ رَ كم اْلم نمَت  للَه 
َ
أ

نمَت  و اّلَل   َى بَ  اّلَل  
َ
نمَت  إ ل   اَل  اّلَل  أ

َ
مَ ، اّلَل  إِالَّ أ نمَت  اللَه 

َ
ّب  أ  ر 

نمَت  إ ل   اَل 
َ
تيَِن  ،إاِلَّ أ ِدَك  َخلَقم ِدَك َووَعم نَا ََعَ َعهم

َ
نَا َعبمُدَك َوأ

َ
َوأ

َمِتَك  بُوُء لََك بِِنعم
َ
ُعوُذ بَِك َمنم ََش  َما َلنَعمُت، أ

َ
تََطعمُت، أ َما اسم

بُوُء بَِذنميِب 
َ
، َوأ َّ نُوَب إِ افَ  ،لََعَ ِفُر اذلُّ ِفرم ِِل فَإِنَُّه اَل َيغم

نمَت غم
َ
 ،الَّ أ

وُْكوَننَّ ِمنم  اً َعِملمُت ُسوءَ 
َ
ِفرم ِِل أَل َُغم ِس، َوإِنم لَمم 

ُت َنفم َوَظلَمم
 َ ينَ اخلم مَ ا  اِْسِ َماِء  للَه  ِِق يِف السَّ ُ إِنم ََكَن ِرزم نمِزهلم

َ
، َوإِنم ََكَن فَأ
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َ رِ يِف األم خم

َ
 اً ََكَن قَِريبَ ُه، َوإِنم بم ر  َفقَ  اً ُه، َوإِنم ََكَن بَِعيدَ جم رمِض فَأ

م فَيَ  َ ّس  م ريَ سِ ُه، َوإِنم ََكَن ي ِِل  كم َفبَارِ  اً ُه، َوإِنم ََكَن َكِثريَ اً فََكّث 
ومجِ  اً ِفيِه، َوإِنم ََكَن َمعمُدومَ 

َ
ُه، نم اً فََكو  ئَ يم ُه، َوإِنم لَمم يَُكنم شَ دم فَأ

قُوفَ لم ل  فَحَ  اً َوإِنم ََكَن َحَرامَ    اً ُه، َوإِنم ََكَن َموم
َ
، َوإِنم ََكَن هِ رِ جم فَأ

ِفرم افَ  اً َذنمبَ  َُها، َوإِنم ََكَن َخِطيئًَة ُه، َوإِنم ََكَن َسي ئًَة فَاغم
ُمم

قِ  َفتََجاَوزم 
َ
ًة فَأ َ َها، َوإِنم ََكَن َعّثم

 لمَها، وَ َعنم
م
َحيمُث  َِلَّ ِت بِِه إِ أ

ُخذم  ُكنمُت 
م
ُ َواَل تَأ َّ بُِذنُوِِب  طم َسل  يِن إِيَلمِه َحيمُث ََكَن، َواَل ت لََعَ
َعلم ادلُّ َواَل يَرمَْحُيِن، َوا َمنم اَل َِيَافَُك  رًة جم نميَا َوَما ِفيَها ُمَسخَّ

َ بَ  ِّل وَ َها يِف قَلميِب، َوايَّ َواَل ََتمَعلم دَ يَ  نيم هم
َ
مُسطم ِِل َوأِل َوِت ْلِ ب خم

ِلِمنَي  ِمنَ رَيايِن جِلِ وَ  قَ الُمسم َسانَِك ِمَك ضِلَك َوَكرَ بِفَ  نَاِرزم َوإِحم
َ  ُل ض  فَ تَ يَا مُ يَا ُُممِسُن َك ن  َومَ  ِ يَا َكِريُم يَا َذا اجلم َرامِ َلِل َواْلم  كم
 مَ ا ُعوُذ بَِك ِمنم إيِن   للَه 

َ
م  أ َ  َهم  ال ُعوُذ بَِك ِمنَ  ،نِ زَ َوالم

َ
 َوأ

ِز َوالم الم  ُعوُذ بَِك ِمنَ  ،َكَسِل َعجم
َ
ِل،  َوأ ُخم ِ َواِلم ُْبم

ُعوُذ اجلم
َ
بَِك َوأ

ِر الر َجالِ يم َغلَبَِة ادلَّ  ِمنَ  مَ ا  ِن َوَقهم عم ا للَه  ِفرم ِِل َذنميِب َووَس  غم
ِِق  ِِل يِف َداِري َوَبارِكم  مَ ا  ِِل يِف ِرزم ِس إِين   للَه  ُت َنفم  َظلَمم
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نمَت  اً َكِثريَ  اً ُظلممَ 
َ
نُوَب إِالَّ أ ِفُر اذلُّ ِفرم ِِل مَ فَا ،َواَل َيغم ِمنم  ةً رَ فِ غم غم

نمَت الم إِ َك ِعنمدِ 
َ
مَ ا  َغُفوُر الرَِّحيمُ نََّك أ نمُقلميِن ِمنم ُذل  ا للَه 

م  اَعةِ  ةِ يَ ِص عم مَ ال ِي وَ  إِىَل ِعز  الطَّ يِب َوَقَبم
رم قَلم ِدين وَ اَونَو   هم

َ
 يِن ذم عِ أ

َعم اوَ  هِ الرشَّ  ُُك   ِمنَ  َ  مجم َ ِِل اخلم تَِدر   يك  لِ نََّك مَ إِ  هُ ُُكَّ  ريم َوَما  ُمقم
 َ ٍر يَُكونُ  هُ اؤُ شَ ت مم

َ
َراَد شَ ، يَا مَ ِمنم أ

َ
َما َيُقوُل هَلُ ئَ يم نم إَِذا أ اً ِإنَّ

مَ ا  ونكُ َفيَ  ُكنم  يََساِر، َواَل تُوِهنَا ُلنم وُُجوَهنَا بِالم  للَه 
ِ بِ 
ِزَ   ارِ تَ قم اْلم َِّتم قِ  فَنَسم تَعمِطَف  َك َطاِليِب ِرزم اَر خَ  َونَسم لمِقَك، ََشَ

تَِغَل  دِ  َونَشم َطانَا ِبَمم عم
َ
نمَت ِمنم نم َمنمعَ مَ  َونُبمتََى بَِذم   َمنم أ

َ
َنا، َوأ

هم  هِ َوَراِء َذلَِك ُُك  
َ
م  َعَطاءِ الم  ُل أ مَ ا  َمنمعِ َوال  َت نم َكَما ُل وَ  للَه 

ُجوِد إِالَّ لََك فَ  وُُجوَهنَا َعِن  َ  ا َعِن ُصنَّ السُّ إِيَلمَك،  اَجِة إِالَّ الم
رمَحمَ ِبُوِدَك َوَكرَ 

َ
ِلَك، يَا أ اِْحِنيَ  ِمَك َوفَضم مَ ا  الرَّ  َلل   للَه 

دٍ وََسل مم ََعَ َسي ِدنَا  دٍ وَََعَ آِل َسي ِدنَا  ُُمَمَّ ا بِِه نَلَ  ، َوَهبم ُُمَمَّ
َ وََسلَّ  هِلِ آَعلَيمِه وَ  اّلَل   َلىَّ  قَِك الم ي ِب مم ِمنم ِرزم َلِل الطَّ
م  َحٍد ِمنم  بِِه وُُجوَهنَا َعِن ُمبَارَِك َما تَُصوُن ال

َ
اتلََّعرُِّض إِىَل أ

َعِل لمِقَك، َواخَ  مَ ا جم َلً  اً ا إِيَلمِه َطِريقَ نَلَ  للَه  ِ فِتمنٍَة  َسهم ِمنم َغريم
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َحٍد، وََجن   َواَل تَِبَعةٍ  َواَل ِمنَّةٍ  َواَل ُِممنَةٍ 
َ
مَ انَا بم أِل  الََرامَ  للَه 

َن ََكَن وَِعنمَد َمنم ََكَن وَحُ  يم
َ
َ بَيمنََنا َوبَ  لم َحيمُث ََكَن َوأ لِ  نيم هم

َ
 هِ أ

يمِديَ َواقمِبضم َعنَّ 
َ
ِفم َعنَّ ا أ مم َحَّتَّ هُ مم َوقُلُوبَ ا وُُجوَههُ ُهمم َواِصم
تَِعنيَ إِالَّ فِ  اَل َنتََقلََّب  َمِتَك إِالَّ ِفيَما  يَما يُرمِضيَك َواَل نَسم بِِنعم

رمَحمَ 
َ
َِتَك يَا أ بُُّه َوتَرمَضاُه بِرَْحم اِْحِنيَ  َُتِ مَ   الرَّ م ِِل  اللَه  يَّس 

م  يِن ِمَن انلََّصِب يِف َطلَِبِه َوِمَن ال ِصمم ِِق َواعم ِري َوِرزم مم
َ
َهم  أ

 ُ ِر َواِلم ِل لِلمَخلمِق بَِسبَِبِه َوِمَن اتَلَفكُّ َواتلََّدبُِّر يِف ََتمِصيِلِه خم
 ُ ح  َواِلم ِل َبعمَد حُ َوِمَن الشُّ َعلمُه َسبَبَاً ْلِ خم قَاَمِة ُصوهِلِ َواجم

ُبوبِيَّةِ ُعبُوِديَِّة َوُمَشاهَ الم  اَكِم الرُّ حم
َ
ِري بَِذاتَِك َواَل وَ  ،َدِة أ مم

َ
 تََولَّ أ

فَ  ِس َطرم يِن إِىَل َنفم
ٍ َواَل تَِكلم قَلَّ ِمنم  َة ِعنيم

َ
مَ   َذلَِك  أ  اللَه 

لَُك يَا 
َ
أ سم
َ
َحُد يَا فَرمُد يَا  اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اّلَل  إيِن  أ

َ
يَا َواِحُد يَا أ

يِن  م  اذَ يَا َلَمُد يَا بَاِسُط يَا َغيِنُّ يَا ُمغم ِف لُّ ال َ  طم  اذَ يَا  ِِف  اخلم
ي هَلُ الم الم  ِ اِمِخ اذلَّ َياُء َعَظَمُة َوالم ِعز  الشَّ ِ َرِة الم  اذَ يَا ِكَبم ُقدم
لمَطانِ َعَظَمِة وَ َُبمَهاِن َوالم َوالم  م  ،السُّ ِمَك ال لَُك بِاسم

َ
أ سم
َ
تَِفِع مُ َوأ رم

َط  عم
َ
ي أ ِ بَابَِك ِمنم اذلَّ حم

َ
َتُه أِل مَهمم ل

َ
يِلَائَِك َوأ وم

َ
يمتَُه َمنم ِشئمَت ِمنم أ
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ِفيَائَِك  لم
َ
مَ   أ م  إيِن   اللَه  ِمَك ال لَُك بِاسم

َ
أ سم
َ
م مَ أ ُزوِن ال نُوِن مَ خم كم

م  م ال اِهِر ال م مُ ُمبَارَِك الطَّ ِر ال قَاً ِمنم مُ َطهَّ ِطَييِن ِرزم ُُعم نم 
َ
ِس أ َقدَّ
يِن بِِه فَ  ُُغم ِدي بِِه قَلميِب َو َُهم َطُع بِِه َعَل ِعنمِدَك  َُقم ِري َو  ئَِق قم
 َ نمَت الم

َ
يِب إِنََّك أ

يمَطاِن ِمنم قَلم م الشَّ زَّاُ  الم نَّاُن ال َفتَّاُح وََّهاُب الرَّ
َ الم  َ َعِليُم اِلم م اَكيِف الم اُد الم وَ اِسُط اجلم يِن الم مُ َغيِنُّ ال م غم عمِطي مُ َكِريُم ال
م  ُكُوُر ُذو الم ال ُ َواِسُع الشَّ ِل َوانل َعِم َواجلم مَ ا  َكَرمِ وِد والم َفضم  للَه 

َسانَِك َوِبَق   َك َوَكَرِمَك َوإِحم َك وَحق  َحق  لَُك ِبَق 
َ
أ سم
َ
إيِن  أ

مِك الم   اسم
َ َظِم َوِبَق  َعِظيِم األم ٍد َلَى َسي ِدنَا عم َعلَيمِه اّلَل  ُُمَمَّ

وِت ِبَق  ُسوَرِة الَواقَِعةِ َوآهِلِ  يَب َدعم نم َُتِ
َ
يَا  َفتَّاحُ يَا  ،وََسلََّم أ

َ يَا ُمعمِطى يَا  فَرمدُ يَا  َجبَّارُ يَا  قَاِدرُ  اِزِقنيَ  َخريم يِنَ يَا  ،الرَّ  ُمغم
 َ ابَ يَا  ،َفِقريِ الم  اسِِس اِلم َ يَُؤاِخُذ بِ  اَل  اً تَوَّ مم  ،َرائِمِ اجلم

َ
م أ ِري يَّس 

قَاً َحَل  َعم بَيميِن َوَبيمنَُه  ،اً ُمبَاَرََكً  َطي بَ اَلً َوارمُزقميِن ِرزم َوامجم
 َ َعلمُه ِمنم نَِصييِب يَا َذا اجلم ِ ِل وَ َل َواجم َرامِ اْلم إِنََّك ََعَ لُك   ،كم

 ِ ٍء قَِدير  َوبِاْلم ِبََمالَِك َوَكَمالَِك ََعَ  وََلل  ، َجابِِة َجِدير  ََشم
َِف َمملُوقَاتَِك َسي ِدنَا  َشم

َ
دٍ أ َِعنيَ  ُُمَمَّ مجم

َ
ِبِه أ   وَََعَ آهِلِ وََلحم
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مَ  يِن ِمَن المِ  اللَه  ِصمم ِِق َواعم رم ِِل ِرزم رمِص َواتلََّعِب يِف َسخ 
ِل الم  ،َطلَِبهِ  ََُعلُِّق الم َوِمنم َشغم ِر بَِسبَِبهِ َقلمِب َو ل  َوِمَن اذلُّ  ،ِفكم

ُ لِلمَخلمِق ِفيِه َوِمَن الشُّ  َد ح  َواِلم ِل َبعم مَ   ُحُصوهِلِ خم م  اللَه  يَّس 
قَاً َحَلاَلً  م  َطي َباً وَ ِِل ِرزم َم ال لم ِِل بِِه يَا نِعم َم ِجيُب مُ َعج  يَا نِعم

م  م  ِجيُب مُ ال َم ال مَ   ِجيُب مُ يَا نِعم َمواِت  اللَه  إِنَُّه لَيمَس يِف السَّ
  اَل َدَوَرات  و

َ ِ  رمِض َغَمَرات  َواَل يِف األم  اَل َقَطَرات  وَ َحاِر يِف اِلم
يِف انلُُّفوِس  يِف الُعيُوِن َلََظات  َواَل  بَاِل َحَرََكت  َواَل يِف اجلمِ 

َخَطَرات  إِالَّ َوِِهَ بَِك َعِرفَات  َولََك ُمَشاِهَدات  وََعلَيمَك 
ت  وَ  َات  َداالَّ لَُك بِ فَ  ،ِِف ُملمِكَك ُمتََحري 

َ
أ سم
َ
َرِة الَّيِت الم أ ُقدم

رمَت بَِها   َسخَّ
َ َل األم هم

َ
َمَواِت أ ُ رمِض َوالسَّ نم ت

َ
رَ أ ِِل قُلُوَب  َسخ 

م  ٍء قَِدير  مَ ال لُوقَاِت إِنََّك ََعَ لُك  ََشم مَ   خم يَا قَايِضَ  اللَه 
 َ َ الم نمَواِع اخلم

َ
يِن بِأ ِرمم وْكم

َ
َاِت اَجاِت أ َل َواَل  َواَل  ريم َة إِالَّ  َحوم قُوَّ

دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اّلَل   ىَّ َل وَ  ،َعِظيمِ َعِّل  الم الم  ب اّلَل   وَََعَ آهِلِ  ُُمَمَّ
ِليمَ  ِبِه وََسلََّم تَسم ب ك  ر ب  ُسبمَحاَن  ،اً َكِثريَ  اً وََلحم ِة َعمَّ  ر  ا المِعزَّ

مُمرمَسِلنيَ  ُد  يَِصُفوَن وََسَلم  ََعَ ال َمم َ  َوالم  المَعالَِمنيَ  ر ب   ّلل 
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  ر  و  ادلَ  ب  ز  ح  
 
  خ  ي  لَش ل   ىلع   األ

 
 رب  ك  األ

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

  يم ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل
 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
     رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي 

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت

  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض  مص خص حص

 خل حل  مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف

  مل
 يل ىل مل خل

  مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ

 يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم
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 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي
  ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ
مَ ا دٍ ََعَ َسي ِدنَا  َلل   للَه  ُه  ُُمَمَّ اِري ِْسُّ اِت  السَّ انلُّوِر اذلَّ

 
َ ِبِه وََسل مم َعَدَد يِف َسائِِر األم َفاِت وَََعَ آهِلِ وََلحم َماِء َوالص  سم

اا( َوَكَما يَِليُق بَِكَماهِلِ  اّلَل  َكَماِل  ب ع    )س 
مَ ا م  َلل   للَه  اِت ال م ُمَطلمَسِم َوالم ََعَ اذلَّ َطِم َغيمِب ال ُمَطمم
 َ م َواجلم َ َماِل ال م ُمَكتَِّم اَلُهوِت اجلم وَِلاِل َوَطلمَعِة َماِل َونَاُسوِت ال
 َ  الم

َ مَساِن األم ِ إِن َزِل، َمنم لَمم يََزلم يِف قَاِب نَاُسوِت وَِلاِل ق  َعنيم
    ُقرمِب الم 

مَ ا نمَت الم  ،بِِه ِمنمُه ِفيِه َعلَيمهِ  َلل   للَه 
َ
َعِظيُم قَدم يَا َعِظيُم أ

ٍر  مم
َ
ر  َعِظيم  َوَُّكُّ أ مم

َ
يِن أ يِن َهمَّ ِرَك يَا َعِظيمُ  َهمَّ مم

َ
   َيُهوُن بِأ

َلُم َعلَيمَك يَا رَُسوَل  َلُة َوالسَّ َلُة   اّلَل  الصَّ الصَّ
َلُم َعلَيمَك يَا َحِبيَب  َلُم َعلَيمَك   اّلَل  َوالسَّ َلُة َوالسَّ الصَّ

م  نمَت لََها َوِللُك  َكرمٍب َعِظيمٍ   ُمرمِسِلنيَ يَا َسي َد ال
َ
   أ

ِل  ر ب  يَا  جم َعنَّا بَِفضم  فَر 
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َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

مَ  َمايَِة  اللَه  يِن ِبِ ِ نمُت فَاْحم يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم بَِك ََتَصَّ
َماِن ِمْسِب 

َ
ِز أ دمِخلميِن   ِِاّلل   ِكَفايَِة ِوقَايَِة َحِقيَقِة بُرمَهاِن ِحرم

َ
َوأ

 ِ
ُنوَن َغيمِب ِْس  َدائَِرِة َكْنم ُل يَا آِخُر َمكم وَّ

َ
اَل  اّلَل  َما َشاَء يَا أ

َة إِالَّ  ِ   ب اّلَل  قُوَّ
َّ يَا َحِليُم يَا َستَّاُر َكنََف ِسِّتم ِبلم لََعَ سم

َ
َوأ
تَِصُموا ِبَبمِل  ِحَجاِب ِليَانَِة َْنَاةِ  َوابمِن يَا ُُمِيُط   اّلَل  َواعم

اِدِ  ِعز  َعَظَمِة  َماِن إَِحاَطِة َُممِد ُْسَ
َ
َّ ُسوَر أ َذلَِك يَا قَاِدُر لََعَ

يُب   اّلَل  َخريم  َذلَِك ِمنم آيَاِت  يِن يَا َرِقيُب يَا ُُمِ
ِعذم
َ
َوأ

يِن يِف  رُسم ِس َواحم ِّل  َنفم هم
َ
يَّ َوَودَلِيوَِدييِن َوأ  َوَماِِل َوَوادِلَ

 بِإِذمِن َءِة إَِعَذِة إََِغثَِة بَِكَل 
 إِالَّ
ً   اّلَل  َولَيمَس بَِضار ِهمم َشيمئَا

َمائَِك َوَْكَِماتَِك ََشَّ  سم
َ
َوقيِِن يَا َمانُِع يَا نَاِفُع بِءِآيَاتَِك َوأ

 ِ لمَطاِن َواْلم يَطاِن َوالسُّ َّ الشَّ وم َجبَّار  َب َى لََعَ
َ
َساِن فَإِنم َظالِم  أ

م ن
َوَْن يِن يَا ُمِذُل يَا ُمنمتَِقُم   اّلَل  َعَذاِب  نم مِ ََغِشيَة  أَخَذتمُه 

 َ الِِمنَي اِلم َوانِِهمم فَإِنم َهمَّ ِِل ِمنم َعِبيِدَك الظَّ عم
َ
َّ َوأ اِغنَي لََعَ

َحد  ِمنمُهمم بُِسوٍء َخَذهَلُ 
َ
ِعِه َوقَلمِبِه وََجَعَل  اّلَل  أ وََختََم ََعَ َسمم



 

 52 

ِد  ِديِه ِمنم َبعم ِفيِن يَا   اّلَل  ََعَ بََّصِهِ ِغَشاَوًة َفَمنم َيهم َواكم
ُؤوِمنَي  ِرِهمم َوارمُددمُهمم َعين  َمذم اُر َخِديَعَة َمكم قَابُِض يَا َقهَّ

ِمريِ  ِيرِي تَدم َُغم ِسرِي  ُحوِريَن بَِتخم ُموِمنَي َمدم
َفَما ََكَن هَلُ ِمن  َمذم

ونَُه ِمن ُدوِن فِئٍَة َينم  وُس   اّلَل  ُّصُ ِذقميِن يَا ُسبُّوُح يَا قُدُّ
َ
َوأ

َة ُمنَاَجاةِ  ِمِننيَ  ذَلَّ قمِبلم َواَل ََتَفم إِنََّك ِمَن اْلم
َ
 اّلَل  يِف َكنَِف  أ

  ُهمم يَا ُمِميُت يَا َضارُّ نََكاَل َوَباِل َزَواِل ِذقم
َ
َفُقِطَع َدابُِر َوأ

ُد  َمم يَن َظلَُموام َوالم ِ ِم اذلَّ َ  المَقوم ِمُن   ّلل  َوآِمين  يَا َسَلُم يَا ُمؤم
 
َ لَِة األم لَِة َدوم لَِة َجوم نُي ِمنم َلوم َداِء بَِغايَِة بَِدايَِة آيَِة يَا ُمَهمم عم

نميَا َوِِف اْلم لَُهُم الم  َياِة ادلُّ َى يِف الم بمِديَل ِلَكَِماِت  ِخَرِة اَل برُشم َُ

َياِء َجَلِل   اّلَل   ِ يِن يَا َعِظيُم يَا ُمِعزُّ بَِتاِج َمَهابَِة ِكَبم َوتَو جم
َة َُيمُزنم  َواَل  ُسلمَطاِن َملَُكوِت ِعز  َعَظَمةِ  لُُهمم إِنَّ المِعزَّ َ  َك قَوم  ّلل 

  يِن يَا َجِليُل يَا َكِبرُي ِخلمَعَة َجَلِل مَجَاِل َكَماِل لمِبسم
َ
َوأ
بَاِل  يمِدَيُهنَّ َوقُلمَن َحاَش إِقم

َ
َن أ عم نَُه َوَقطَّ ََبم وْكم

َ
نَُه أ يم

َ
ا َرأ َ  فَلَمَّ  ّلل 

  َُنمَقاُد َوََتمَضُع ِِل َّ َُمَبًَّة ِمنمَك  لمِق يَا َعِزيُز يَا وَُدوُد لََعَ
َ
َوأ
م لُوُب عِ بَِها قُ  م بَاِدَك بِال م َمَعزَّ َمَحبَِة َوال َُعمِطيِف ِة َوال ِة ِمنم  َمودَّ
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يِلِف 
م
بُّوَنُهمم َكُحب  تَلمِطيِف تَأ َشدُّ ُحبَّاً  اّلَل  ُُيِ

َ
يَن آَمنُوام أ ِ َواذلَّ

  َ نمَواِر   ّلل 
َ
اِر أ َ ْسم

َ
َّ يَا َظاِهُر يَا بَاِطُن آثَاَر أ ِهرم لََعَ ظم

َ
بُُّهمم َوأ ُُيِ

ٍة ََعَ الماَكفِِريَن َُيَاِهُدوَن يِف  ِعزَّ
َ
ِمِننَي أ مُمؤم ِذلٍَّة ََعَ ال

َ
بُّونَُه أ َوُُيِ
ِه   اّلَل  َسِبيِل  مَ َووَج  ِِه بَِصَفاِء يَا َلَمُد يَا نُوُر نُو اللَه  َر وَجم

اِ   َ ِس مَجَاِل إَِشم
م ن
ُ
ِِهَ أ ُت وَجم لَمم سم

َ
وَك َفُقلم أ َ  فَإنم َحِءآجُّ    ّلل 

 
َ َمَواِت  َواألم يُل يَا بَِديَع  السَّ رمِض يَا َمالَِك ومََج لميِن يَا مَجِ

م  َ ال ِ ُملمِك يَا َذا اجلم َراِم بِالم َلِل َواْلم اَعِة َفَصاَحِة َوالم كم ََبَ
 َ ِِل،  َلَغةِ َواِلم َقُهوا قَوم َدًة ِمنم لَِسايِن َيفم لُلم ُعقم َِة َواحم فَِة رَْحم

م
بَِرأ

ِر ِرقَِّة  يِن يَا   اّلَل  ُثمَّ تَِلنُي ُجلُوُدُهمم َوقُلُوُبُهمم إِىَل ِذكم م َوقََّل 
 َ ِة َوالم َشِديَد اِلم دَّ اُر َسيمَف الش  ِش يَا َجبَّاُر يَا َقهَّ م طم ِة َوال َمنََعِة ُقوَّ

م  ِة َوال وِت ِعزَّ ِس َجََبُ
م
ُ إِالَّ َهيمبَِة ِمنم بَأ  اّلَل  ِمنم ِعنِد  َوَما انلَّّصم

  ِة َجَة َمَّس  َّ يَا بَاِسُط يَا َفتَّاُح َبهم ِدمم لََعَ
َ
حم ِِل  ر ب   َوأ َ اَشم

ِري، مم
َ
م ِِل أ ِري َويَّس  حم لََك بِلََطائِِف َعَواِطِف  َلدم َ لمم نرَشم

َ
أ

رََك،  َشائِِر بََشائِِر َلدم
َ
ِمُنوَن بِنَّصم َوبِأ مُمؤم َرُح ال َمئٍِذ َيفم  اّلَل  يَوم

  نمِزِل
َ
مَ َوأ ِ َرؤُ  لَِطيُف يَا يَا اللَه  يَماَن وُف بَِقلميِب اْلم
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 ِ م واالم ِكينََة َوال ِمئمنَاَن َوالسَّ وُْكوَن ِمَن طم
َ
م َوقَاَر أِل يَن آَمنُوا ِ اذلَّ

ِر  َمِِئُّ قُلُوُبُهم بِِذكم َُطم َّ يَا َلبُوُر يَا َشُكوُر   اّلَل  َو فمِرغم لََعَ
َ
َوأ
يَن ترََضَُّعوا بَثََباِت يَِقنِي  ِ َ اذلَّ َكمم ِمنم ِفئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَتم َلَبم

يِن يَا َحِفيُ  يَا َوكِيُل ِمنم بنَِي   اّلَل  فِئًَة َكِثرَيًة بِإِذمِن  َفظم َواحم
يََديَّ َوِمنم َخلمِِف َوَعنم يَِمييِن َوَعنم ِشَماِِل َوِمنم فَوِِق َوِمنم 

ِ يََديمِه َوِمنم ََتميِت بِوُُجوِد ُشُهوِد ُجُنوِد  ن َبنيم َبات  م  هَلُ ُمَعق 
ِر  مم
َ
مَ ِت َوَثب    اّلَل  َخلمِفِه َُيمَفُظونَُه ِمنم أ يَا ثَابُِت يَا َدائُِم  اللَه 

تُمم  َوَكيمَف َقائَِل يَا قَائُِم قََدََمَّ َكَما َثبَّتَّ الم  كم َ َشم
َ
َخاُف َما أ

َ
أ

تُم  َواَل  كم َ َشم
َ
نَُّكمم أ

َ
م   ب اّلَل  ََتَافُوَن أ َم ال ِِن يَا نِعم  ََ َموم َوانمُّصم

 َ َداِئ نَّصم عم
َ
َم انلَِّصرُي ََعَ أ ي ِقيَل هَلُ َوَيا نِعم ِ َُتَِّخُذنَا  اذلَّ

َ
أ

ُعوُذ ُهُزوَ 
َ
ِييِد   ب اّلَل  اً قَاَل أ

َ
يِن يَا َطاِلُب يَا ََغِلُب بِتَأ ي دم

َ
َوأ

دٍ نَا ي دِ نَِبي َك سَ  م  ُُمَمَّ ِقرِي ال ِريِر تَوم َُقم ِزيِز  رمَسلمنَاَك ُمَؤيَِّد بِتَعم
َ
إِنَّا أ

َ اِهدَ شَ  ِمنُوا  اً اً َونَِذيرَ اً َوُمبرَش  ِفين يَا ََكيِفَ   ب اّلَل  تِلُؤم َواكم
 
َ  نمكَ األم

َ  اِد يَا َشايِفَ األم
َ  دمَواِء ََشَّ األم

َ َواِء َواألم َداِء بَِعَوائِِد سم عم
َا هَ  فََوائِدِ  نمَزنلم

َ
َ لَوم أ آَن ََعَ َجبٍَل ل تَُه َخاِشعَ َذا المُقرم يم

َ
اً َرأ
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َعً  نم َخشيمِة ُمتََصد  اُ    اّلَل   م  اُب يَا َرزَّ َّ يَا َوهَّ ُُنم لََعَ َوامم
ِخرِي  برِِي تَيمِسرِي تَسم ُبوام ِمنم ِبُُصوِل وُُلوِل َقبُوِل تَدم َ  ُُكُوام َواَشم

  ِ َحُد َُكَِمَة اتلَّومِحيِد َكَما   اّلَل  ِرزم
َ
يِن يَا َواِحُد يَا أ مِزمم ل

َ
َوأ

َت َحِبيبََك َسي َدنَا  مَزمم ل
َ
َداً أ َ  ُُمَمَّ لَُك الم قُّ َحيمُث قُلمَت هَلُ َوقَوم

نَُّه اَل 
َ
لَمم أ م َوتََولَّيِن يَا َوِِلُّ   اّلَل  إِالَّ  إ ل   فَاعم ُّ بِال ِواَليَِة يَا لََعِ

َداِد َعيَِة َوالم َوالر   َعاِد إِمم َلَمِة بَِمِزيِد إِيَراِد إِسم َذلَِك ِعنَايَِة َوالسَّ
ِل  َعاَدِة   اّلَل  ِمن فَضم يِن يَا َكِريُم يَا َغيِنُّ بِالسَّ ِرمم وْكم

َ
َوأ

ياَدِة َوالم  م َوالس  َت َكَراَمِة َوال َرمم وْكم
َ
ِفَرِة َكَما أ وَن َمغم يَن َيُغضُّ ِ اذلَّ

َُُهمم ِعنَد رَُسوِل  َوا لم
َ
اُب يَا   اّلَل  أ َّ يَا بَرُّ يَا تَوَّ َوتُبم لََعَ

وُْكوَن ِمنَ 
َ
َبًة نَُصوَحاً أِل يَن  َحِكيُم تَوم ِ وم اذلَّ

َ
إَِذا َفَعلُوام فَاِحَشًة أ

م  نمُفَسُهمم َذَكُروا
َ
نُوبِِهمم َوَمنم  اّلَل  َظلَُموام أ

م ذِلُ َفُروا تَغم ِفُر  فَاسم َيغم
نُوَب إِالَّ  ِن َخاتَِمِة   اّلَل  اذلُّ َُن يَا رَِحيُم ِبُسم ِتمم ِِل يَا رَْحم َواخم

يَن ِقيَل لَُهمم  ِ اِجنَي َوانلَّاِجنَي اذلَّ يَن الرَّ ِ قُلم يَا ِعبَاِدَي اذلَّ
 
َ
فُوا ََعَ أ َ ْسم

َ
نَُطوا ِمنم رَ أ َُقم َِة نُفِسِهمم اَل  ِكين  يَا   اّلَل  ْحم سم

َ
َوأ

تم لِلمُمتَِّقنيَ َسِميُع يَا َعِليُم َجنًَّة  ِعدَّ
ُ
َواُهمم ِفيَها ُسبمَحانََك  أ َدعم
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مَ  ُد  اللَه  َمم ِن الم
َ
َواُهمم أ يَّتُُهمم ِفيَها َسَلم  َوآِخُر َدعم َ  َوََتِ   ّلل 

مَ ا يَا نَافُِع يَا نَافُِع يَا نَافُِع  اّلَل  ا يَ  اّلَل  ا يَ  اّلَل  ا يَ  اّلَل  ا يَ  للَه 
َُن،  يَا رَِحيُم يَا  َُن يَا رَْحم َُن يَا رَْحم َُن يَا رَْحم يَا نَافُِع، يَا رَْحم

  رَِحيُم يَا رَِحيُم يَا رَِحيمُ 
َِن الرَِّحيِم   اّلَل   ِمْسِب ِري الرَّْحم حم َلدم َ ِري َواَشم َفعم قَدم ارم

ِري َوارمُزقميِن  مم
َ
م أ تَِسُب َوِمنم َويَّس  حم

َ
َحيمُث اَل ِمنم َحيمُث أ

تَِسُب  حم
َ
َسانَِك يَا ُهَو  ،أ ِلَك َوإِحم كهيعص يَا ُهَو يَا ُهَو  بَِفضم

   ْحعسق
لَُك ِبََماِل الم 

َ
أ سم
َ
م َوأ ِة، وََجَلِل ال ِة الم ِعزَّ َرِة، َهيمبَِة، وَِعزَّ ُقدم

اِلِنيَ وََجََبُوِت الم  نم ََتمَعليَِن ِمنم ِعبَاِدَك الصَّ
َ
ِ  َعَظَمِة، أ يَن اذلَّ

  اَل َخومف  َعلَيمِهمم َواَل ُهمم َُيمَزنُونَ 
لَُك 
َ
أ سم
َ
مَ اَوأ   للَه 

َ َمِة َهِذهِ األم َماِء َواْلم ِبُرم  َكَِماِت يَاِت َوالم سم
ً َكِثرَياً، َوقَلمبَاً  قَا نمَك ُسلمَطانَاً نَِصرَياً، َوِرزم نم ََتمَعَل ِِل ِمنم دَلُ

َ
أ

اً ُمِنرَياً، وَِحَسابَاً  بَِريرَ قَِريَراً، وَِعلمَماً َغِزيَراً، َوَعَمَلً  َ اً، َوَقَبم
  اً  يِف َجنَِّة الِفرمَدومِس َكِبريَ يَِسرَياً، َوُملماَكً 
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مَ ا وََلل   اَلنَا  للَه  دٍ ََعَ َسي ِدنَا َوَموم رمَسلمتَُه  ُُمَمَّ
َ
ي أ ِ اذلَّ

 َ َُُهمم اً َونَِذيرَ ق  بَِشريَ بِالم رم يَن َطهَّ ِ َحابِِه اذلَّ لم
َ
ِمَن  اً، وَََعَ آهِلِ َوأ

ِهريَ  َُطم نَِس  ِليَماً َكِثرَياً َطي بَ  اً، وََسل مم ادلَّ اً  ََكِفيَ اً ُمبَاَرََكً تَسم
يَلً َجِزيَلً  ، َوبَِقَدِر َعَظَمِة َذاتَِك اّلَل  اً، بَِدَواِم ُملمِك  َدائِمَ  مَجِ

اِْحِنيَ  رمَحَم الرَّ
َ
  يَا أ

ب ك  ر ب  ُسبمَحاَن  ا يَِصُفوَن وََسَلم  ََعَ ر  ِة َعمَّ المِعزَّ
ُد  َمم   المَعالَِمنيَ  ّلَل  ر ب  الُمرمَسِلنَي َوالم

 يل ىل مل خل

 خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱ

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
مَ  دٍ ََعَ َسي ِدنَا  َلل   ا للَه  ُعَقُد، بَِها الم  َلَلًة َُتَلُّ  ُُمَمَّ

ُج بَِها الم  َُُفرَّ ُدوُر، َوتُيَ  ُكَرُب،َو ُح بَِها الصُّ َ ُ بَِها َوترُشم ّسَّ
 
ُ نميَا َواْلم األم ِليَماً ِخَرِة، وَََعَ آهِلِ ُموُر يِف ادلُّ ِبِه وََسل مم تَسم وََلحم

  َكِثرَياً 
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  خ  ي  لَش ل   ن  الغ   ب  ز  ح  
 
 رب   ك  األ

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب  َ َفتَّ الم  ا ِ زَّ الرَّ  الرَّْحم َ اِح اِلم َواِد اِسِط اجلم
م  َغيِن  اَكيِف الم الم  يِن ال م َكِري الم ُمغم ِطيمِف اللَّ  ا ِ زَّ الرَّ ُمعمِطي ِم ال
م  م ال ِل َوانل  ِر ُذوم الم ُكوشَّ َواِسِع ال ُ َفضم  ، ُذوَكَرمِ ِد َوالم وَعِم َواجلم
ِط َوالم الم  ِ   َقِريمِب َفَرِج الم بَسم يَن آَوبرَش  ِ َمنُوا وََعِملُوا  اذلَّ

نمَهارُ 
َ نَّ لَُهمم َجنَّاٍت ََتمِري ِمنم ََتمِتَها األم

َ
اِلَاِت أ ُُكََّما  الصَّ

قَ ُرِزقُ  نَا ِمنم  اً وا ِمنمَها ِمنم َثَمَرٍة ِرزم ي ُرِزقم ِ َقبمُل قَالُوا َهَذا اذلَّ
تُوا بِِه ُمتََشابِهَ 

ُ
َرة  َوُهمم ِفيَها  اً َوأ زمَواج  ُمَطهَّ

َ
َولَُهمم ِفيَها أ

ونَ  ممِ   َخادِلُ َراَب وََجَد ِعنمَدَها ُُكََّما َدَخَل َعلَيمَها َزَكِريَّا ال حم
قَ رِ  َّنَّ لَِك َهَذا قَالَتم ُهَو ِمنم ِعنمِد  اً زم

َ
َيُم أ إِنَّ  اّلَل  قَاَل يَا َمرم

ِ ِحَساٍب اّلَل   ُزُ  َمنم يََشاُء بَِغريم َيَم   يَرم قَاَل ِعيََس ابمُن َمرم
مَ  َبن ا اللَه  نمِزلم َعلَيمنَا َمائَِدًة ِمنَ  ر 

َ
َماِء تَُكوُن نَلَا ِعيدَ  أ  اً السَّ

نِلَا َوآِخِرنَا َوآ وَّ
َ
اِزِقنيَ أِل نمَت َخرُي الرَّ

َ
نَا َوأ   يًَة ِمنمَك َوارمُزقم

رمِض إِالَّ ََعَ 
َ َها اّلَل  َوَما ِمنم َدابٍَّة يِف األم تََقرَّ لَُم ُمسم ُقَها َوَيعم ِرزم
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تَومَدَعَها لُكٌّ يِف ِكتَاٍب ُمِبنيٍ  ي َخلََق  اّلَل    َوُمسم ِ اذلَّ
َماَواِت  َرَج بِِه ِمَن  السَّ خم

َ
َماِء َماًء فَأ نمَزَل ِمَن السَّ

َ
رمَض َوأ

َ َواألم
ِر  َحم ِرَي يِف اِلم َر لَُكُم المُفلمَك تِلَجم قًا لَُكمم وََسخَّ اثلََّمَراِت ِرزم

نمَهارَ 
َ َر لَُكُم األم ِرهِ وََسخَّ مم

َ
َس َوالمَقَمَر  ،بِأ مم َر لَُكُم الشَّ وََسخَّ

رَ  ِ وََسخَّ َوآتَاُكمم ِمنم لُك  َما   اللَّيمَل َوانلََّهارَ  لَُكمُ  َدائِبنَيم
َمَة  وا نِعم َُُعدُّ ُُموُه َوإِنم 

تلم
َ
َجَعَل  و اّلَل    اَل َُتمُصوَها اّلَل  َسأ
زمَواجَ لَ 

َ
نمُفِسُكمم أ

َ
زمَواِجُكمم  اً ُكمم ِمنم أ

َ
وََجَعَل لَُكمم ِمنم أ

ي بَاِت  ي نم ِمنم َدابٍَّة اَل   بَنِنَي وََحَفَدًة َوَرَزقَُكمم ِمَن الطَّ
َ
َوَكأ

َقَها  ِميُع المَعِليمُ  اّلَل  ََتمِمُل ِرزم ُزُقَها َوإِيَّاُكمم َوُهَو السَّ   يَرم

ُزُ  َمنم يََشاُء َوهُ اّلَل   َوَما  َو المَقوِيُّ المَعِزيزُ لَِطيف  بِِعبَاِدهِ يَرم
مَس ِإالَّ يِلَعمبُُدونِ  ن ِ

نَّ َواْلم ِ
ُت اجلم ٍ   ،َخلَقم ِريُد ِمنمُهمم ِمنم ِرزم

ُ
َما أ

ِعُمونِ  نم ُيطم
َ
ِريُد أ

ُ
مَمِتنيُ  اّلَل  إِنَّ  ،َوَما أ ِة ال زَّاُ  ُذو المُقوَّ  ُهَو الرَّ

عَ   َ  اّلَل  ُل َسيَجم ٍ يُّسم هُ  ُثمَّ ، اً َبعمَد ُعّسم َ ِبيَل يَّسَّ َك ، السَّ ُ َونُيَّس 
َى َ  ،لِلميُّسم ِ يُّسم َدٍة يِف ِمنم ُدوَكمم  ر ب    اً فَإِنَّ َمَع المُعّسم

َرٍة َلمَّ  َرًة وََعِشيَّ لَهَ  رمَت اَء َسخَّ َلخم َقَها بُكم  فَِِهَ اَل  اً ا ِرزم
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 َواَل َها َواَل َتُوُع ِفي
ُ
َمأ َ   تظم نمَزتلم

َ
ََح، َوَكمم ِمنم بََرَكٍة أ َها، َوَكمم تضم

م ِمنم ُقنمَُبَ  َراَء َسريَّ َدٍة َقفم َرًة وََعِشيَّ لَهَ  َت ٍة يِف وَحم َقَها بُكم  اً ا ِرزم
َ  نََصٍب َوِِهَ اَل  َعٍب َواَل َُ  بَِل  َ ت ََع، َوَكمم ِمنم رَْحم رمَسلمتَهاسم

َ
، ٍة أ

ٍة يِف ِشدَّ  َ َ ٍة َغَبَ َوَكمم ِمنم ُعّسم بمَدتلم
َ
ًة َغرَّ اَء أ َ  اَء فَِِهَ اَل َها يُّسم

لَُب َواَل  تَ ََتم  َن َواَل َُتمتَ  تُسم بَغم سم
َ
َمٍة أ َها، َوَكمم ََف، َوَكمم ِمنم نِعم

َطيمَت  َوَهبمَت  عم
َ
َت ِمنم فَ  ِمنم َخرٍي، َوَكمم أ ٍل، َوَكمم بََسطم ِمنم  ضم

نَيمَت  غم
َ
ٍ ، َوَكمم أ ِمنم َخلمٍق، َوَكمم  ِمنم َعبمٍد، َوَكمم َكَفيمَت  ِرزم

يَلمَت  وم
َ
َت  أ ٍر، َوَكمم ََشَحم مَت ِمنم  ِمنم ُشكم ٍر، َوَكمم يَّسَّ ِمنم َلدم

ٍر، َوَكمم َرَفعمَت  مم
َ
ٍر، َوَكمم َِصَّ  أ ٍد، َوَكمم  فمَت ِمنم قَدم ِمنم َجهم

، َوَكمم َطيَّ  َجَبمَت  ٍ    ِمنم قَلمٍب  بمَت ِمنم َكّسم
ِ  اّلَل   َ اذلَّ  َبرَ ، وَ بَّ يم َخلََق الم

َ
نمبََت  أ

َ
رمَع الزَّ  النََسَم، َوأ

 
ُ  األم

َ
مَشأ ن
َ
َدرَّ َوأ

َ
م  َمَم، َوأ وم ََ انل  الرضَّ

َ
 َع َوأ

َ بمَواَب َعَم، َوفَتَح األم
 
َ َواَوَرَزَ  األم  وْكم

َ َ َن، َوبََسَط األم  رمَزاَ  َويَّسَّ
ُ َر، َوفَرَّ  األم َج ُموم

َم َوَنفَّ  َهَر الم المُكُرومَب  َس الُهُموم ظم
َ
ََكِت ، َوأ ثَّ  ََبَ

َ
َ َوأ قَرَّ  َرََكِت َر الم

َ
 َوأ

َ َكنَاِت السَّ  َ ، َوَكّثَّ َ  المَقِليمَل َويَّسَّ فمَرَح الم
َ
ِزيمَن،  المَعِسرَي، َوأ
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نمَزَل الرَّ 
َ
بََغ َوتَفضَّ َْحَاِت َوأ سم

َ
اِزُ  َف، َفُهَو الرَّ َع َوتلَطَّ َل َووَسَّ ، َوأ

َ ، لِلمَفاقَاِت    َقايِض لِلمَحاَجاِت ، َوُهَو الم اَحاِت اِلُب لِلرَّ َواجلم
م  ِ يَا َذا ال ُرومِف اذلَّ بَدَ   َينمَقِطعُ يم اَل َمعم

َ
ُُيمََص هَلُ  اً، َواَل أ

ُ  ،َعَدد   ل
َ
أ سم
َ
ِ أ ِلَك اذلَّ نمَزلمَت  يَك بَِفضم

َ
ََكِت  أ بِِه  تَّ ، َوَثبَّ بِِه المََبَ

َمٍة، َوانمَفتَق بِِه لُكُّ  لُكَّ  َح بِِه لُكُّ  نِعم رَشَ
م ٍر،  َرتمٍق، َوان َلدم

ٍ ، َوفَاَض بِِه لُكُّ  َوانمبََسَط بِِه لُكُّ   لُكُّ َفيمٍض، َوَزاَل بِِه  ِرزم
ُفو لُكُّ َقبمٍض، َوانمَفتَح بِِه  ٍل َمقم َعبمٍد  لُكُّ ٍل، َوانمَعتَق بِِه ُقفم

ُهو ُسو لُكُّ ٍر، َواْنَََب بِِه َمقم ، َوقمٍت  لُكُّ  ٍر، َوَطاَب بِهِ قَلمٍب َمكم
 َ نم تُيَّس 

َ
َ أ نم ت

َ
َى، َوأ ِرَي لِل  ِِن لِلميُّسم َح َلدم َ نم رشم

َ
َرى، َوأ كم

ُزقيَِن تَ  قَ رم ِنيَ نَ اً َحسَ  ِرزم ُُغم نم 
َ
بَدَ   اَل ين ِغَنً اً، َوأ

َ
َدُه أ فمتِقُر َبعم

َ
، اً أ

ِطيَيِن  ُُعم نم 
َ
ِِص   َعَطاًء اَل َوأ حم

ُ
تَ هَلُ َعَددَ  أ نم تفم

َ
بمَواَب  َح ِِل اً، َوأ

َ
أ

َّ فَ  ِبَغ لََعَ نم تُسم
َ
ِلَك، َوأ َع ِِل إِنمَعاَم ُجو ضم ِ نم تُّسم

َ
َياِن  بَِّسَ ِدَك، َوأ

نم تَُسخ  
َ
ِفَك، َوأ َ َر ِِل لُطم نم تُيَّس 

َ
نم  ِِل  َخلمَقَك، َوأ

َ
قََك، َوأ  ِرزم

 َوإِىَل اً، رَجَ ٍق َمم ِضي اً، َوِمنم لُك  فَرَجَ  َوَغمٍّ  َهمٍّ   ِمنم لُك  َعَل ِِل ََتم 
ٍ  لُك   نمَت إِنَّ  اً  َسبَبَ َخريم

َ
م  َك أ ُف ِطيَواللَّ اُ  زَّ اُح َوالرَّ َفتَّ اُب َوالم َوهَّ ال
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م  ُر، ُذواِسُع َوالشَّ وَ َوال ِل َوانل  الم  ُكوم ُ َفضم ِد َوالمَكَرِم وَعِم َواجلم
ِ َوالمَفَرِج المَقِريَوالم    ِب يُّسم

 يل ىل مل خل

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل
 جه ين  ىن من خن حن جن يم ىم
    جي يه ىه مه
مَ اللَ   إِين   ه 

َ
لَُك يَا رََْحُن يَا رَِحي أ

َ
أ َوَيا َجاَر  مُ سم

م  تِجرِييال َ ُمسم َماَن اخلم
َ
َماَد هَلُ، عِ  ائِِفنَي، َوَيا ِعَماَد َمنم اَل َن، َوَيا أ

يِن  اُ  يَا َغيِنُّ يَا فَتاُح يَا َرزَّ  قَاِدُر اُب يَا  يَا ُمعمِطي يَا َوهَّ يَا ُمغم
تِدُر يَا َكِريُم يَا رَِحييَا  اُن يَا ُد يَا َحنَّ ا بَاِسُط يَا وَُدوُم يَ ُمقم
َحُد يَا َعِلياُن يَ َمنَّ 

َ
َ ا َواِحُد يَا أ تِعنُي، َوِمنم ُم، بِرَْحم سم

َ
 ِتَك أ

تِجرُي، يَا  سم
َ
َ الم  ر َب َعَذابَِك أ ِدنَا ََعَ َسي   اّلَل   ىَّ وََل  ،ِمنيَ َعال

َِعنيَ  دٍ ُُمَم   مجم
َ
ِبِه أ   وَََعَ آهِلِ وََلحم
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ة   ح  الرَش يف  ة  الرَش  ور  ء  س   د اع 
 يل ىل مل خل

 خل جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱ

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

   يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 َُ  رَ قم )
ُ
  ةَ ورَ سُ  أ

َ
َ أ َ  مم ل َ ن  (اٍت رَّ مَ  عَ بم سَ  حم رشم
َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اّلَل   وََلىَّ  ِبِه وََسلَّمَ  ُُمَمَّ  وَََعَ آهِلِ وََلحم

  إيِنَّ  مَ ه  اللَ 
َ
َ اُ سم أ رَكَ بِ  َك ل حم لََك َلدم َ لَمم نرَشم

َ
  ،أ

َ
َ  نم أ َ ت  حَ رشم

ِ ي بِ رِ دم َل  ِ  مِ سم االم   هِ بِ  َت حم ي ََشَ اذلَّ
 ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  َب لم قَ

ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ  ،ّلَل  ا ايَ  نُ مِ يم هَ مُ  ايَ  نُ مِ ؤم مُ  ايَ  ،مَ لَّ سَ وَ  آهِلِ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل  
ِ  ،مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ  ِ وم قَ بِ  هُ تَ بم اَط ي خَ اذلَّ   َك ل

نَا َعنمَك ِوزمرَكَ   وَ   َووََضعم
َ
 سم أ

َ
ُ أ  ،يمِ دِ قَ الم  َك مِ َل كَ بِ  ّلَل  ا ايَ  َك ل

  نم مَ  ،يمِ رِ كَ الم  َك ي  بِ نَ وَ 
َ
َركَ   َعلَيمهِ  َت لم زَ نم أ نمَقَض َظهم

َ
ي أ ِ   اذلَّ
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 وَ 
َ
 سم أ

َ
ُ أ َ يَا َمنم  ،نُ اطِ ا بَ يَ  رُ اهِ ا َظ يَ  ّلَل  ا ايَ  َك ل  َف َِيم  مم ل

  َك كُ رِ دم  تُ اَل  نم ا مَ يَ  ،اِِل حَ  َك يم لَ عَ 
َ نمَت وَ  ارُ َص بم األم

َ
 كُ رِ دم تُ  أ

 
َ نم ََتم  ،ارَ َص بم األم

َ
  نم مِ  يِن ظم فَ أ

َ
ِ الظَّ  ارِ َص بم أ   ََشَّ يِن فِ اكم وَ  ،نيَ مِ ال

  َك قِ لم خَ 
َ
َ أ  وَ ، نيَ عِ مجم

َ
 سم أ

َ
ُ أ ِ  َك مِ اسم بِ  ّلَل  ا ايَ  َك ل  هِ بِ  َت عم فَ ي رَ اذلَّ

 إِ  رُ كَ ذم  تُ َل فَ  ،َك لِ سُ رُ  دَ ي  سَ وَ  ،َك قِ لم خَ  ةَ َل َل خُ وَ  ،كَ دِ بم عَ  رَ دم قَ 
 الَّ

 وَ  ،َك عَ مَ  رُ كَ ذم يُ وَ 
َ
نَا   َك تِ مَ عم نِ  يمِ ظِ عَ  رَ هَ ظم مَ  َعلَيمهِ  َت لم زَ نم أ َوَرَفعم

َركَ   ذِ  بِ ِِن رم كُ ذم اُ ، رُ اكِ ا ذَ يَ  عُ افِ ا رَ يَ  ،لََك ِذكم
يَن  ينَ رِ اكِ اذلَّ  رِ كم ِ اذلَّ

ُكُروَن  ُروَن يِف  اً َوُقُعودَ  اً ِقَيامَ  اّلَل  يَذم وَََعَ ُجنُوبِِهمم َوَيتََفكَّ
رمِض 

َ َماَواِت َواألم َبن ا ،َخلمِق السَّ َت َهَذا بَاِطَلً  ر   َما َخلَقم
ِ الظَّ   ََشَّ يِن قِ  ّلَل  ا ايَ ، ُسبمَحانََك فَِقنَا َعَذاَب انلَّارِ   ،نيَ مِ ال

َ   ََشَّ يِن فِ اكم وَ    اّلَل   ِق لم خَ  دِ يَّ سَ  ةِ مَ رم ِبُ  ،ينَ دِ اسِ الم
َ
َ أ  ،نيَ عِ مجم

ِ  ،انلَِّبي نيَ  مِ اتَ خَ  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ   اذلَّ
َ
فَإِنَّ َمَع   َعلَيمهِ  َت لم زَ نم ي أ

 ِ َ المُعّسم َ  ،اً يُّسم ِ يُّسم َ عُ  نَ رَ قَ  نم ا مَ يَ فَ  ،اً إِنَّ َمَع المُعّسم  ِن يم ّسم
َ يُ بِ   ٍب رم كَ وَ  مٍّ هَ  لُك   نم مِ وَ  ،َجاً فَرَ ٍق ِضي ِمنم لُك   ِِل  لم عَ اجم  ،ِن يم ّسم
  ،مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ق  ِبَ  ،اً رَجَ َمم 

َ
 ِل َض فم أ
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  دِ ي  سَ وَ  ،اِت نَ ئِ اَك الم 
َ
  ِل هم أ

َ ِ  ،اِت اوَ مَ السَّ وَ  ِض رم األم  اذلَّ
َ
 َت لم زَ نم ي أ

َصبم َوإِىَل   اِت يَ اْلم  هِ ذِ هَ  َعلَيمهِ 
ب ك  فَإَِذا فَرَغمَت فَانم ، فَارمَغبم  ر 

 
َ
 سم أ

َ
ُ أ ِ  َك ل  إِ بِ وَ  ،مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ ب

 هِ انِ وَ خم
مُمرمَسِلنيَ ا م وَ  ،َوانلَِّبي نيَ  ل   ةِ كَ ئِ َل مَ ال

َ
َ أ  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  لِ آوَ  ،نيَ عِ مجم

  ،نيَ اِلِ الصَّ  اّلَل   ادِ بَ عِ  رِ ائِ سَ وَ  ،نيَ عِ ابِ اتلَّ وَ  هِ بِ حم َل وَ 
َ
 فَّ كُ تَ  نم أ

  ين  عَ 
َ
ِ الظَّ  ارَ َص بم أ    ََشَّ يِن يَ فِ كم تَ وَ  ،نيَ مِ ال

َ َ  اءِ دَ عم األم  ،ينَ دِ اسِ الم
ُ  نم أوَ    ِب لم جِلَ  ةِ ورَ السُّ  هِ ذِ هَ  ةَ يَّ انِ وحَ رُ  ِِل  رَ خ  سَ ت

َ  ،ا ِ زَ رم األم
َّ  وَب لُ قُ الم  فم ط  عَ وَ  م يِن قَ زُ رم تَ  نم أوَ  ،لََعَ  ين  عَ  عَ فَ دم تَ وَ  ،رَّ اسَ مَ  ال
م   ُط اسِ ا بَ يَ   ّلَل  ا ايَ  يُ  فِ ا حَ يَ   ّلَل  ا ايَ  يُف طِ ا لَ يَ  ّلَل  ا ايَ  ،ارَّ َض مَ ال
م  ِش رم عَ ا الم ا ذَ يَ  ،ومُ يُّ ا قَ يَ  ا ََحُّ يَ  ودُ دُ ا وَ يَ  ّلَل  ا ايَ   ااَلً عَّ ا فَ يَ  ،يدِ جِ مَ ال
 ِ َ ا ذَ يَ  ،يدُ رِ يُ ا مَ ل   ،يدِ دِ الشَّ  ِش طم ا اِلم

َ
َ  يِن دم رِ فم أ ُ اَل وَ  َك ل َّ  طم ل  سَ  ت  لََعَ

   ير  دِ قَ  ءٍ ََشم   لُك  ََعَ  َك نَّ إِ  ،اً يَّ قِ  شَ اَل وَ  َك قِ لم خَ  نم مِ  اً ارَ بَّ جَ 
 وَ 
َ
 سم أ

َ
ُ أ ي بِِعز كَ  ّلَل  ا ايَ  َك ل ِ ي َوُملمِكَك  يَُراُم، اَل  اذلَّ ِ  اذلَّ

رمََكَن َعرمِشَك، يَُضاُم، اَل 
َ
 أ
َ
ي َمَل ِ  قُ بِ وَ  َوبِنُورَِك اذلَّ

 يِت الَّ  َك تِ رَ دم
نيَ  ّلَل  ا ايَ  ،َك قِ لم خَ  يعِ  مَجِ ا ََعَ هَ بِ  َت رم دِ قَ  اِْحِ رمَحَم الرَّ

َ
 ،يَا أ
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تَِغيُث، يَا ِغيَاَث  سم
َ
َِتَك أ تَِغيثنِيَ بِرَْحم مُمسم وََذا انلُّوِن إِذم َذَهَب ، ال
نم اَل  اً ُمَغاِضبَ 

َ
لَُماِت أ ِدَر َعلَيمِه َفنَاَدى يِف الظُّ نم لَنم َنقم

َ
َفَظنَّ أ

الِِمنيَ  إ ل    نمَت ُسبمَحانََك ِإين  ُكنمُت ِمَن الظَّ
َ
تََجبمنَا هَلُ ، إِالَّ أ فَاسم

ِمِننيَ َوَْنَّيمنَاُه ِمَن المَغم  َوَكَذلَِك  مُمؤم  ، ُننمِج ال
َ
 َك يم لَ عَ  ُت مم سَ قم أ

  نم مَ  اِت ذَ  اةِ يَ ِبَ 
َ
 َعلَيمهِ  اّلَل   ىَّ َل  دٍ مَّ ُُمَ ا نَ دِ ي  سَ  ،هِ بِ  َت مم سَ قم أ

  ،مَ لَّ سَ آهِلِ وَ وَ 
َ
 حَ وم الرَّ وَ  ةَ بَ وم اتلَ وَ  ةَ مَ عم انل  وَ  ةَ كَ ََبَ  الم يِن قَ زُ رم تَ  نم أ

م وَ  اءَ يَ الَ وَ  يِن  ر ب   ،ةَ بَ حَ مَ ال رِجم خم
َ
ٍ  َوأ َخَل ِلدم دمِخلميِن ُمدم

َ
أ

نمَك ُسلمَطانَ  َعلم ِِل ِمنم دَلُ ٍ  َواجم   اً نَِصريَ  اً ُممَرَج ِلدم
  إيِن   مَ ه  اللَ 

َ
 سم أ

َ
ُ أ َ هُ  وٍص ُص َمم  ل  كُ بِ  َك ل  ل  كُ بِ وَ  ،َك و ل

َ ِِه  ةٍ يَّ وِل ُص خُ    ،مم هِ يم لَ عَ  اِض يَّ فَ الم  كَ ودِ ِبُ وَ  ،َك  ل
َ
 يِن قَ زُ رم تَ  نم أ

َ  حَ َل لم إِ وَ  اَل مَ كَ الم 
ِ وَ  دَ عم السَّ وَ  ،الِ الم   ،اَل بَ قم اْلم

َ
 ا وَ نَ أ

َ
 ِّل هم أ

 وَ 
َ
 وَ  َوَمَشاييِِخ  يدِ اَل وم أ

َ
ا نَ ظم فَ احم وَ  ،ةٍ لَّ عِ  لُك   نم ا مِ نَ فِ َع وَ  اِِب حَ لم أ

م  َب احِ ا َل يَ  ،ةٍ يَّ زِ رَ وَ  ةٍ يَّ لِ بَ وَ  ةٍ يبَ ِص مُ  لُك   نم مِ   ،ةِ يَّ نِ السَّ  ِب اهِ وَ مَ ال
َ  َط اسِ ا بَ يَ  ِ الرَّ بِ  ِن يم دَ ايلم ا نَ دِ ي   سَ ََعَ  اّلَل   ىَّ َل وَ  ،ةِ يَّ طِ عَ الم وَ  ةِ ْحم
ِ خَ  دٍ مَّ ُُمَ     مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حم َل وَ  هِلِ آ ََعَ وَ  ،ةِ يَّ ََبِ الم  ريم
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  ن  م  
 
  ة  ي  ع  د  أ

 
 تي  ال   آل   ة  مَ ئ  أ

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اّلَل   وََلىَّ  ِبِه وََسلَّمَ  ُُمَمَّ  وَََعَ آهِلِ وََلحم

مَ ا دِ  اَل َطاقََة ِِل  للَه  َهم َ  ،بِاجلم ََلءِ  ِِل َو اَل َلَبم اَل وَ  ،ََعَ اِلم
َة ِِل  ِر وَ  قُوَّ مَ   المَفاقَةِ ََعَ المَفقم ٍد  َسي ِدنَا َفَصل  ََعَ  اللَه  ُُمَمَّ
دٍ  َسي ِدنَا َوآلِ  َّ  ،ُُمَمَّ قََك  َواَل ََتمُظرم لََعَ َُ وَ  ،ِرزم َّ اَل  ُِّتم لََعَ َسَعَة  قم

لََك ِمنم  يِن َواَل ََتمِرمم  ،َما ِعنمَدكَ  ِمنم َجِزيِل  يِن َواَل ََتمِسمم  ،فَضم
ِمَك   فَ  َواَل إِىَل َنفمِس  ،إِىَل َخلمِقَك  يِن َواَل تَِكلم  ،قِسم

َ
ِجَز أ عم

 وَ  ،َعنمَها
َ
ُعَف عَ أ ِلحُ ِن المِقيَاِم ِفيمَ ضم ِلُح َما َقبمِّل  يِن ا يُصم  ،َوُيصم
 َُ يِع  َوانمُظرم إَِِلَّ  ،ِكَفاييَِت  َوتََولَّ  ،بِلَم  َشعمِث  دم رَّ فَ بَلم  يِف مَجِ
ُمورِ 
ُ
م فَ  ،يأ َوإِنم  ،ِِن إِىَل َخلمِقَك لَمم َينمَفُعو يِن تَ إِنََّك إِنم َوْكَّ

تَ 
م
َأ جلم
َ
قمِرَباِئ  يِن أ

َ
َطو ،ِِن َحَرُمو إِىَل أ عم

َ
َطو ِِن َوإِنم أ عم

َ
 قَِليَلً  ِِن أ

لُوا وَ وَ  ،اً َكِثريَ  ِِن َمنَُعو ِِن وإِنم َمنَعُ وَ  ،اً نَِكدَ  لُوا َِبِ ُهمم إِنم َِبِ
ل   هم
َ
ِل أ مَ   لِلمبُخم نِ  اللَه  غم

َ
ِلَك َواَل َُتملِ  يِن أ  ،ِمنمهُ  يِن ِمنم فَضم

َطرٌّ إِيَلمَك فَ  فَإيِن   نمَت َغيِنٌّ َعين   ،يََديمَك ِقري  إِىَل َما يِف ُمضم
َ
 َوأ
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نمَت ِِب 
َ
م ََعَ وَ  ،َخِبري  َعِليم   َوأ بُهُ  اّلَل  َمنم َيتََوَّكَّ إِنَّ  ،َفُهَو َحسم
ِرهِ قَدم َجَعَل بَ  اّلَل   مم

َ
رَ  ِللُك  ََشم اّلَل  اِلُغ أ ِ  ،اً ٍء قَدم إِنَّ َمَع المُعّسم

 َ َ  ،اً يُّسم ِ يُّسم  اً ََيمَعلم هَلُ َممرَجَ اّلَل  نم َيتَِّق مَ وَ  ،اً إِنَّ َمَع المُعّسم
ُزقمُه ِمنم َحيمُث اَل وَ      َُيمتَِسُب َيرم

مَ  لمَت ِعبَاَدَك َقرمَض  ا للَه 
َ
َت بِ َسأ

لم ََُفضَّ ا   ،ِه َعلَيمِهمم اً ِممَّ
دَ وَ  ،اً ِمنمَت لَُهمم ِمنمُه َخلَفَ َض وَ  َُُهمم َعلَيمِه وَعم  ،اً اً َحَسنَ وََعدم

لَُهمم  ،َفبَِخلُوا َعنمَك 
َ
مَويمُل  ،فََكيمَف بَِمنم ُهَو ُدونََك إَِذا َسأ فَال

نم تَِكليَِن  ،لَِمنم ََكنَتم َحاَجتُُه إِيَلمِهمم 
َ
ُعوُذ بَِك يَا َسي ِدي أ

َ
فَأ

َحٍد ِمنمُهمم 
َ
َِتَك  ،إِىَل أ ِلُكوَن َخَزائَِن رَْحم ُهمم لَوم َيمم فَإِنَّ

َسُكوا مم
َ
يَةَ  أَل ِ  َخشم تَُهمم  نمَفا ِ اْلم مَسانُ  َوََكنَ  ،بَِما وََلفم ن ِ

 اْلم
   اً َقتُورَ 

مَ ا ِن  ،قُلُوِب ِعبَاِدَك َُمَبَّيِت قمِذفم يِف ا للَه  وََضم 
َماَواِت وَ  ِِق ااَلسَّ رمَض ِرزم

َ َب يِف وَ  ،ألم لمِق اَلرُّعم
َ
َدائَِك أ عم

َ
 قُلُوِب أ

َِتَك وَ  ،ِمين   يِن بِرَْحم  وَ  ،آنِسم
َ
َمتََك تمِممم أ َّ نِعم َعلمَها َوا ،لََعَ جم
َركَ وَ  ،َمومُلولًَة بَِكَراَمِتَك إِيَّاَي  يِن ُشكم ومزِعم

َ
ومِجبم ِِلَ وَ  ،أ

َ
 أ
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نمَك ا مَمِزيَد ِمنم دَلُ َركَ   تُنمِسيِن َواَل  ،ل َن ََتمَعلميِن مِ  َواَل  ،ِذكم
ِحبَّيِن وَ  ،اَلمَغافِِلنيَ 

َ
َما َُتِبُّ  وََحب بم إَِِلَّ  ،إِىَل َخلمِقَك  َحب بميِن أ

ِل َوا ةٍ َحَّتَّ  ،لمَعَمِل ِمَن المَقوم دمُخَل ِفيِه بَِلَّ
َ
ُرَج ِمنمُه  ، أ خم

َ
َوأ

دمُعَوَك ِفيِه بِنََظِرَك ِمين  إِيَلمهِ وَ  ،بِنََشاٍط 
َ
دمرَِك بِِه َما ِعنمَدَك  ،أ

ُ
أِل

ي َمنَنم  ِ ِلَك اذلَّ يِلَائَِك ِمنم فَضم وم
َ
نَاَل بِِه َطاَعتََك وَ  ،َت بِِه ََعَ أ

َ
أ

يب     إِنََّك قَِريب  ُُمِ
َمِتَك وَ  ،َك َعوَّدمتيَِن َعِفيَتََك إِنَّ  ر ب   تيَِن بِِنعم وم  ،َغذَّ

َِتَك ََُغمَّ وَ  تيَِن بِرَْحم   ،دم
َ
 غمُدو وَ أ

َ
ِل اأ  اَل  ،بمِتَدائَِك ُروُح بَِفضم

ََها رُِف َغريم عم
َ
َديمَت إَِِلَّ وَ  ،أ سم

َ
ََدَك بَِها رَِضيَت ِمين  بَِما أ ْحم

َ
نم أ
َ
أ

رَ  ِدي ،اً ِمين  َعلَيمَهاُشكم ِري ِلِقلَِّة ُجهم ُُنم فَامم  ،فََضُعَف ُشكم
ِدَك َكَما ا َّ ِبَمم َمِتَك لََعَ تيَِن بِِنعم

م
اِلَاُت  ،بمتََدأ  ،فَِبَها تَِتمُّ اَلصَّ

ِعم ِمين  َما َعوَّدمتيَِن مِ  اَل وَ 
وُْكوَن ِمَن اَُْنم

َ
َِتَك فَأ  ،لمَقانِِطنيَ نم رَْحم

َِتَك إِالَّ فَإِنَُّه اَل  نَُط ِمنم رَْحم الُّونَ  ا َيقم إِنََّك  ر ب    لضَّ
مَ ا َوِِف  قُلمَت  لَُك ا ،تُوَعُدونَ  َماِرزمقُُكمم وَ  اءِ لسَّ َقُّ َوقَوم  ،لم
َِمنيِ وَ  ُمبَعمَت َذلَِك ِمنمَك بِايلم
َ
وُْكونَ  ،أ

َ
مُموقِِننيَ ا ِمنَ  أِل  ،ل
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مَ ا رَب  فَوَ  َفُقلمَت  رمِض َوا اءِ لسَّ
َ نَُّكمم َما ِمثملَ  َلَقٌّ  إِنَّهُ  ألم

َ
 أ

ُت َذلَِك ِعلمَم َمنم لَمم يَنمتَِفعم بِِعلمِمهِ ، َُنمِطُقونَ  ِحنَي  ،َفَعِلمم
َسيمُت وَ  مم

َ
ُت َوأ بَحم لم

َ
نَا مُ أ

َ
َد َضَمانَِك ِِل وَ أ تَمٌّ َبعم َحلمِفَك ِِل هم

َرَك يِف َهمَّ  ،َعلَيمهِ  مَسايِن ِذكم ن
َ
َم يِف وَ  ،َنَهاِرياً أ َنََف َعين  انَلَّوم

ُر ُمَمثََّلً فََصاَر ا ،يَلمِّل  َ َعيميَنَّ وَ لمَفقم  قَلميِب  َبنيم
َ
قُوُل ِمنم  ،َمَل

َ
أ

يمنَ 
َ
َن َوإِىَل أ

يم
َ
تَاُل َوَمنم ِِل  ،أ حم

َ
َن  ،َوَكيمَف أ يم

َ
نَُع َوِمنم أ لم

َ
َوَما أ

لُُب  طم
َ
ذمَهُب وَ  ،أ

َ
َن أ يم

َ
َّ َمنم َيُعوُد َوأ َخاُف َشَماتََة ا ،لََعَ

َ
َداءِ أ عم

َ  ،ألم
َن اوَ  َرُه ُحزم وْكم
َ
ِدقَاءِ أ لم

َ َوذَ َفَقِد ا ،ألم تَحم يمَطانُ  سم َّ  اَلشَّ إِنم لَمم  ،لََعَ
ٍَة تُلمِي  يِن ِمنمَك بِرَْحم ِسَ اتَُداِركم َوى بِ وَ  ،لمِغَن بَِها يِف َنفم

قم
َ
َها أ

ِر ا مم
َ
ِخَرِة َواََعَ أ نميَاْلم اَل  يِن رمِض أفَ  ،دلُّ وِِفَ َي بِوَعم يَا َموم

ُ
ِدَك َكم أ

ِدكَ  قَِك وَ  ،بَِعهم َّ ِمنم ِرزم ومِسعم لََعَ
َ
َعلميِن ِمَن اَوا ،أ لمَعاِمِلنَي جم
لمَقاَك َسي ِدي وَ  ،بَِطاَعِتَك 

َ
نَا ِمَن اَحَّتَّ أ

َ
مُمتَِّقنيَ أ   ل

مَ ا ِفرم ا للَه  نمَت  ِِل  غم
َ
ُ  َوأ نمَت  رمَْحميِن َوا ،افِِرينَ المغ َخريم

َ
 َوأ

 ُ ُف َعين  وَ  ،اِْحِنيَ الرَّ  َخريم ُ َواعم نمَت َخريم
َ
َوارمُزقميِن  ،لمَعاِفنيَ ا أ

اِزِقنيَ وَ  ُ اَلرَّ نمَت َخريم
َ
َّ وَ  ،أ فمِضلم لََعَ

َ
ُ اَوأ نمَت َخريم

َ
ِضِلنيَ أ مُمفم  ،ل
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ِلمَ  تََوفَّيِن وَ  يِن  اً ُمسم ِقم لم
َ
َم  َُتمِزِِن اَل وَ  اِلِنيَ بِالصَّ  َوأ يَوم

مَ  اَلمِقيَاَمةِ  مَ  ،ُيبمَعثُونَ  يَوم ََت  َبنُونَ  َواَل  ال  مَ  َينمَفعُ  اَل  يَوم
َ
إِالَّ َمنم أ

ممُ يَا َوِِلَّ ا ،بَِقلمٍب َسِليمٍ  اّلَل   ِمِننيَ ل   ؤم
مَ ا لُبُُه وَ  ،لمَم ِِل بَِمومِضِع ِرزمِِق عِ  إِنَُّه اَل  للَه  طم

َ
َما أ إِنَّ

ُجوُل يِف  ،قَلميِب ِِبََطَراٍت ََتمُطُر ََعَ 
َ
انِ  َطلَِبِه يِف افَأ َ َُّلم نَا وَ  ،ِلم

َ
أ

َانِ  رَيم َحاِوُل َطاِلب  ََكلم
ُ
ا أ وم يِف َجبٍَل  اَل  ،ِممَّ

َ
ٍل أ دمِري يِف َسهم

َ
أ

 
َ
وم يِف َسَماٍء أ

َ
رمٍض أ

َ
وم يِف أ

َ
وم يِف بَرٍّ أ

َ
وَََعَ يََديم َمنم ، وم يِف َبمٍر أ

نَّ عِ قَدم وَ  ،ُهَو َوِمنم قِبَِل َمنم 
َ
ُت أ  ،لمَم َذلَِك ُُك ِه ِعنمَدكَ َعِلمم

بَابَُه بِيَِدكَ وَ  سم
َ
نَّ أ
َ
نمَت ا ،أ

َ
ِسُمُه بِلُطم َوأ َُقم ي  ِ تَُسب بُُه وَ  ،ِفَك ذلَّ

َِتَك  َقَك ِِل وَ  ،بِرَْحم َعلم ِرزم َلً وَ  ،اً اِسعَ فَاجم لَبَُه َسهم َخَذُه وَ  ،َمطم
م
َمأ

قَ َُُعن يِن بَِطلَِب َما  اَل وَ  ،اً قَِريبَ  رم ِِل ِفيِه ِرزم َُُقد  نََّك فَإِ  ،اً لَمم 
َِتَك فَِقري  وَ  ،َغيِنٌّ َعنم َعَذاِِب  نَا ِإىَل رَْحم

َ
ِلَك  ،أ َّ بَِفضم فَُجدم لََعَ

ٍل َعِظيمٍ  اَلَي إِنََّك ُذو فَضم مَ   يَا َموم ِلَك  اللَه  ارمُزقميِن ِمنم فَضم
ي ِب ا ََلِل الطَّ مَواِسِع الم قَ ل  اً بََلََغً ي بَ َط  اً َحَلاَلً اً َواِسعَ ، ِرزم

نميَا وَ  ِخَرةِ لَِّلُّ ِ َكدٍّ اً اً َمِريئَ َهِنيئَ  اً اً َلبَّ ، َلبَّ اْلم  اَل وَ  ، ِمنم َغريم
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َحِد َخلمِقَك وَ  ََُعٍب 
َ
ِلَك إِالَّ  ،اَل َمنٍّ ِمنم أ َسَعًة ِمنم فَضم

مَواِسعِ  لُوا ، فَإِنََّك قُلمَت ال
َ
أ ِلهِ  اّلَل   َواسم ِلَك  ،ِمنم َفضم فَِمنم فَضم

ُل 
َ
أ سم
َ
ُل ِمنم َعطِ ، وَ أ

َ
أ سم
َ
ُل وَ  ،يَِّتَك أ

َ
أ سم
َ
ى أ
َ مَملم    ِمنم يَِدَك ال

َم  َُعمِصَميِن اللَه  نم 
َ
ِِق، َوأ َر ِرزم مم

َ
َ ِِل أ نم تُيَّس 

َ
لَُك أ

َ
أ سم
َ
إِين  أ

ِكرِي  مَهم  َواتلَّفم ِة ال َ ِرمِص َواتلََّعِب يِف َطلَِبِه، َوِمنم َكّثم يِف ِمَن الم
َعلمُه َسبَبَ  ، َواجم َد ُحُصوهِلِ ِل َبعم ُخم ح  واِلم اً ََتمِصيِلِه، َوِمَن الشُّ

 َ ِري ُُكَُّه ِْلقَاَمِة ُعبُوِديَِّتَك َوايلم مم
َ
َُتََو ََّ أ نم 

َ
ِقنِي بُِرُبوبِيَِّتَك، َوأ

ِلَك، َواَل بَِمن   يِن إِىَل  َك َوَكَرِمَك َوفَضم
فََة  َنفمِس َط تَِكلم رم

 ٍ تَِقيَم، يَا َمنم  َواَل  َعنيم مُمسم اَط ال َ ِديِن الّص  قَلَّ ِمنم َذلَِك، َواهم
َ
أ

مَ   وَ هَلُ َما يِف السَّ
َ اَل ، رمِض اِت َوَما يِف األم

َ
  اّلَل  إِىَل  أ

ُ  ،ُمورُ تَِصرُي األم
َل َواَل َواَل  َة إالَّ  َحوم    المَعِّل  المَعظيمِ  باّلَل    قُوَّ

مَ  اُب  يَاِريُم كَ يَا يَا ََحُّ يَا َقيُّوُم  اللَه   يَابَاِسُط  يَاَوهَّ
 يَاعمِطي مُ  يَا ُل ض  فَ تَ مُ  يَايِن غم مُ  يَاَغيِنُّ  يَااُ  زَّ رَ  يَاَفتَّاُح 

لَُك  ،يُب ُُمِ 
َ
أ سم
َ
ِطيَ  أ ُُعم نم 

َ
َِتَك أ ا ِعنمَدَك يِف َخَزائِِن رَْحم  ،يِن ِممَّ

 َ ِ ِمنم اخلم ِ  َوالم ريم زم َكِة َوالم َوالر  ِل ََبَ نم  ،َفضم ِنيِن بَِفضِلَك َعمَّ
غم
َ
َوأ
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ُن يَا رَِحيمُ  اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اّلَل  ِسَواَك، يَا  لَُك وَ  ،يَا رَْحم
َ
أ سم
َ
أ

دمُعوكَ 
َ
َ  َوأ َمَة َواخلم َّ انل عم نم تُِديَم لََعَ

َ
َ أ زمَ  اجلم َ َوالر  نم  ،ِزيَل ريم

َ
َوأ

ِطيَ  م ُُعم ُُغم  َواِسَعةِ يِن ِمنم َخَزائِِنَك ال نم ِسَواكَ نِ َما  يَا  ،ييِن بَِها َعمَّ
َراَد َشيمئَ يَا مَ  ،ََحُّ يَا َقيُّومُ 

َ
نم َيُقوَل هَلُ ُكنَّ َفيَ  اً نم إَِذا أ

َ
 ،ونُ كُ أ

ٍء قَِدير      إِنََّك ََعَ لُك  ََشم
مَ  ُن يَا  ،اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اللَه  ُن يَا رَْحم نُ يَا رَْحم  ،رَْحم

لَُك  ،يَا رَِحيُم يَا رَِحيُم يَا رَِحيمُ 
َ
أ سم
َ
َُ  أ نم 

َ
 ،اً َكِثريَ  ِِل َمااَلً  َب هَ أ

َمًة وَ  م اً بَِفضم زَ عِ اً وَ قَ زم رِ َونِعم فِ  ، يَا َفيَّاُض َواِسعِ ِلَك ال
َ
َّ  ضم أ لََعَ

 َ َمَة َواخلم َ انل عم نم ِسَواكَ اوَ  ،ريم ِنيِن بَِفضِلَك َعمَّ ِنيِن اوَ  ،غم  ِغَنً غم
َدهُ  َر َبعم بَدَ  اَل َفقم
َ
سَ ، وَ اً أ

َ
ُ أأ مِ  ِبَق   َك ل   َعِظيمِ َك الم ِاسم

َ َظمِ األم  عم
م  م  ِريمِ كَ الم  َقيُّومِ َح  الم الم ِم ظَّ ُمعَ ال اِب ال َ  َوهَّ  َفتَّاِح الم  اِسِط اِلم

زَ  م  َغيِن  الم  ا ِ الرَّ م غم مُ ال م  ِل ض  فَ تَ مُ يِن ال م مُ ال ي إَِذا  ،ِجيِب مُ عمِطي ال ِ
اذلَّ

َجبمَت ُدِعيَت 
َ
َطيمَت بِِه  َوإَِذا ُسئِلََت  ،بِِه أ عم

َ
َمائَِك  ،أ سم

َ
َوِبَق  أ

 ُ َن ُُك  الم لَمم  ا َما َعِلَمُت هَ سم عم
َ
مٍ ا ل  َوُبكُ  ،ِمنمَها َوَما لَمم أ  سم

يمَت  َسَك  َسمَّ َ  ،بِِه َنفم نمَزتلم
َ
وم أ
َ
وم َعلَّ  ،ُه يِف ِكتَابَِك أ

َ
 تَ مم أ

َ
اً ِمنم دَ حَ ُه أ
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وم ا ،لمِقَك خَ 
َ
ثََرتم بِِه يِف ِعلمِم الَغيمِب ِعنمَدكَ أ

م
تَأ َوِبَق   ،سم
َراِة َوَما ِفيَها ِ  َوِبَق   ،اتلَّوم يِل اْلم ِ

ُبوِر َوَما  ،َوَما ِفيهِ  ْنم َوِبَق  الزَّ
ِ  ،َوَما ِفيهِ  َعِظيمِ الم  انِ ءَ رم قُ َوِبَق  الم  ،ِفيهِ  ي َوِبَق  االم ِ ِم اذلَّ سم

َت  َقمم
َ
َمَواِت  أ   بمعَ السَ  بِِه السَّ

َ ِهَما َوَما َوَما ِفي الَسبمعَ  رَِضنيَ َواألم
يعِ  ،بَيمنَُهَما نمِبيَا َوِبَق  مَجِ

َ
 َك وَ ئِ أ

َ
 وَ  َك ائِ يلَ وم أ

َ
َوِبَق   َك ائِ يَ فِ لم أ

م  بنِيَ َمَلئَِكِتَك ال ٍد َلىَّ َسي ِدنَا َوِبَق  نَِبي َك  ،ُمَقرَّ  اّلَل  ُُمَمَّ
بِ  هِلِ آَعلَيمِه وَ  ََعنيَ  هِ وََلحم مجم

َ
   أ

مَ  سَ  اللَه 
َ
 أ

َ
ُ أ نم تُمِ عُ دم أوَ  َك ل

َ
َ  ينِ دَّ وَك أ ِ الم ِمنمَك بِاخلم  ،َكِثريِ ريم

م َوالر   ِ  ال َمٍة وَعِ  ،َوِفريِ زم ةٍ َونِعم  ُل ض  فَ تَ بَِفضِلَك يَا مُ ِمنمَك  زَّ
َسانَِك يَا ُُممِسنُ َك يَا َجوَ ودِ ِبُ وُ  َوبَِكَرِمَك يَا َكِريُم  ،اُد َوبِإِحم

 ،اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اّلَل   يَا ،انل َعمِ  َوبَِعَطائَِك يَا ُمعمِطي َجِزيَل 
نمَت فَ 

َ
ي اَل  اّلَل  إِنََّك أ ِ نمَت  إ ل   اذلَّ

َ
اُب الكَ  ،إِالَّ أ ِريُم الَوهَّ

 َ زَ اِسُط الم اِلم م الم اُ  َفتَّاُح الرَّ م غم مُ َغيِنُّ ال م  ُل ض  فَ تَ مُ يِن ال عمِطي مُ ال
م    َقيُّومُ الم  َحُّ ِجيُب الم مُ ال
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  ام  م  ل  ل   ق  ز  الر   ب  ز  ح  
 
 ل  اذ  الَش  ن  س   احل  ب  أ

َِن الرَِّحيمِ  اّلَل  ِمْسِب   الرَّْحم

َ  ومُ يُّ ا قَ يَ  ا ََحُّ يَ  مَ ه  اللَ    َك ل
ُ
َ  وَ ّل  َل أ   َك ل

َ
  َك بِ وَ  ،ومُ ُل أ

َ
 دُ عُ قم أ

  َك بِ وَ 
َ
  ،ومُ قُ أ

َ
ِ أ
  َك تِ فَ رِ عم مَ بِ  َحم

، يِب نم ذَ  َك لِ ضم فَ  بِ ِِل  رم فِ اغم ، وَ يِب لم قَ
 إِ  وَب نُ اذلُّ  رُ فِ غم  يَ اَل  هُ نَّ إِ 

 الَّ
َ
  َت نم  أ

َّ ادِ ، قَ يَّ  دَلَ اِض  ، حَ ِلَّ ر  إِ اظِ نَ  َك نَّ إِ  مَ ه  اللَ   ر  لََعَ
َ
 َت طم حَ ، أ

 يِن قم زُ فارم  ،اً َّصَ بَ اً وَ عَ مم سَ اً وَ مَ لم  عِ ِِب 
ُ
م  أ  و  قَ وَ  ،َك نم ًة مِ بَ يم هَ ، وَ َك بِ  اً سَ ن

  ُت مم َص تَ اعم  َك بِ  ،يِن يم قِ يَ  يَك فِ 
َ
 ُت َْكم وَ تَ  َك يم لَ عَ  وَ يِن يم  دِ ِِل  حم لِ لم فأ

  َك بِ وِ  ،يِن يم فِ كم ا يَ  مَ يِن قم زُ ارم فَ 
 ييِن ذِ ؤم ا يُ مَّ  مِ يِن ج  نَ فَ  ُت ذُلم

َ
 َت نم ، أ

َم الَوِكيُل  يِب َونِعم    َحسم
ِ ض  رَ  مَ ه  اللَ 

 وَ  َك ائِ َط عَ بِ  يِنِ عم ن  قَ وَ  َك ائِ َض قَ بِ  ين 
َ
م أ  رَ كم  شُ يِن مم هِ ل

  نم  مِ يِن لم عَ واجم  َك ائِ مَ عم نَ 
َ
 َك ائِ يِلَ وم أ

َ
م  َت نم ، أ َ  ِِلُّ وَ ال   يدُ مِ الم

  مَ ه  اللَ 
َ
ِ كِ سم أ

 ُت نم كُ  نم ، وإِ َك ابِ َط  ِِبِ يِن عم ت  مَ ، وَ كَ ارِ وَ جِ  يفِ  ين 
 َ   ُت سم ل

َ
ِ  ذِلَ َلً هم أ  فَ  ،َك ل

َ
  َت نم أ

َ
ِ ذِلَ  ل  هم أ ََعَ َسي ِدنَا  اّلَل   وََلىَّ  ،َك ل

دٍ  ِبهِ  آهِلِ  وَََعَ  ُُمَمَّ ِليَماً  وََسلَّمَ  وََلحم   تَسم



 

 76 

 اقي  الرت    ب  ات  الرَ  ة  م  ات  خ  
ِفُر  تَغم ِ َعِظيَم االم  اّلَل  أسم  ومَ الَقيُّ  الَحَّ  ُهوَ  إالَّ  إل    ي اَل ذلَّ
ِ َظ  دٍ بم عَ  ةَ بَ وم تَ   )ثالثاا( َوأتُوُب إيَلهِ   ُك لِ مم  يَ اَل  هِ سِ فم نِلَ  مٍ ال

ُ اَل اًة وَ يَ  حَ اَل وَ  اً تَ وم  مَ اَل ، وَ اً عَ فم  نَ اَل وَ  اً ِه َضَّ سِ فم نِلَ    اً ورَ شُ  ن
مَ  نمَت  اللَه 
َ
ّب  أ نمَت  إ ل   اَل  ر 

َ
تيَِن  ،إاِلَّ أ نَا ََعَ  َخلَقم

َ
نَا َعبمُدَك َوأ

َ
َوأ

ُعوُذ بَِك َمنم ََش  َما 
َ
تََطعمُت، أ ِدَك َما اسم ِدَك َووَعم َلنَعمُت، َعهم

بُوُء بَِذنميِب 
َ
، َوأ َّ َمِتَك لََعَ بُوُء لََك بِِنعم

َ
ِفُر افَ  ،أ ِفرم ِِل فَإِنَُّه اَل َيغم

غم
نمَت 
َ
نُوَب إاِلَّ أ د   اّلَل   إالَّ  إل   اَل   )ثالثاا( اذلُّ  اّلَل  رَُسوُل  ُُمَمَّ

اً  مَ   )ثالثاا( َحقَّ حم  اللَه 
َ
َّ َوأ لم لََعَ نِيسَ ِسنم إَِِلَّ ََُفضَّ

َ
 اً َوُكنم ِِل أ

 َّ َم   )ثلثاً( َواَل تَُكنم لََعَ تَِجبم اللَه  سم
َ
إِنََّك قُلمَت ادمُعوِِن أ

م لَ     )ثلثاً( يَعادَ مِ ُكمم َوإِنََّك اَل َُتمِلُف ال
مَ  جم َهِّم   اللَه  يَا لَِطيُف  يَا وَُدودُ  ،َواكمِشفم َغِّم   ،فَر 

ِغثميِن 
َ
يِن  أ دمِركم

َ
ِفَك اخلَِِف   َوأ  ِعلمُمَك َعنم َكََف  إ ل ه  ، ِِبَِِف  لُطم

َؤاِل، يَا  ،َقالِ المَ  َوَيا  ،َعالَِمنيَ الم  ر َب َوَكََف َكَرُمَك َعنم السُّ
ينَ  َ انلَّاِِصِ اِْحِنيَ  ،َخريم رمَحَم الرَّ

َ
تَِغيُث يَا أ سم

َ
َِتَك أ   بِرَْحم
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مَ ا   للَه 
َ اِر ِبَق  َهِذهِ األم َ َ ْسم ، َوِبَق  َوِبَق  َكَرِمَك اخلم ِِف 

 ِ  االم
َ ِم األم َظمِ سم  رَ ا قَ مَ  ق  ِبَ وَ  ،عم

َ
لَُك ُت وم لَ تَ وَ  ُت أ

َ
أ سم
َ
ِِضَ  ، أ َُقم نم 

َ
أ

يِع عِ وَ  َوتُوِلليَِن إِىَل ُمَراِدي َحاَجيِت  َفَع َعين  ََشَّ مَجِ  ،بَاِدكَ تَدم
اِْحِنيَ  رمَحَم الرَّ

َ
يع   ،اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  اّلَل  يَا  ،يَا أ  هُ دَ لَِمنم قََص  يَا َْسِ
 ِ ْسم
َ
ِدي عم أ هَلُ قَ  يَا قَِريب   ،ِِل بَِقصم

َ
ِِل، يَا  بم ر  لَِمنم َسأ ِِل ُسؤم

يب     ُُمِ
َ
 ٍب ائِ غَ ِجبم ِِل ُدَعِئ، يَا َمنم لَيمَس بِ لَِمنم َدَعُه أ

 فَ 
َ
وِقُظهُ  مٍ ائِ نَ  بِ ُه َواَل رُ نمتَظِ أ

ُ
 تم وََخابَ  ،إِالَّ ِمنمَك نمَقَطَع الرََّجاُء ا ،فَأ

َماُل  ُرُ   ِت دَّ وَسُ  ،إِالَّ ِفيَك  اْلم  إِيَلمَك، يَا  الطُّ
يَا َسِميُع  اّلَل  إِالَّ

يُب  يَا قَِريُب  رمَحمَ  ،يَا ُُمِ
َ
َِتَك يَا أ ِفرم ِِل بِرَْحم اِْحِنيَ  اغم    الرَّ

مَ  ل  وََل  دٍ ََعَ َسي ِدنَا  اللَه  م  ُُمَمَّ لُوقَاِت بَِعَدِد ال  ،َمخم
يُب  ،اِت بَ رُ كُ الم  بَِها جُ َفر  ُُ  َلَلةً  َعَواِت بَِها َوَُتِ َُقمِِض ادلَّ ، َو

َاَجاِت، َِعنيَ  بَِها الم مجم
َ
َحابِِه أ لم

َ
َة  ،وَََعَ آهِلِ َوأ َل َواَل قُوَّ َواَل َحوم

بُنَا  ،َعِظيمِ َعِّل  الم الم  ب اّلَل  إِالَّ  م  اّلَل  وََحسم َم ال ُر َوآخِ  ،َوِكيُل َونِعم
َوانَا   َدعم
َ
ُد  نِ أ َمم َ  الم   المَعالَِمنيَ   ر ب  ّلل 

 تم الراتب املبارك
 من فاَتة ودعوة بظهر الغيب املبارك وال تنسوا جامع هذا الزب
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  ن  م  
 
 ق  ز   الر  ف   ة  ك  رب   ال   اب  ب  س  أ

  مم لَ اعم وَ 
َ
ِ  اكَ يَّ إِ  وَ اىَل عَ َُ  اّلَل   يِن قَ فَّ  وَ ِخ أ    لِلمَخريم

َ
ا نَلَ  َل عَ جَ  دم قَ  اّلَل   نَّ أ

ُِ فَ مَ   اً وَ يحَ ا
َ
 اً وَ ابَ وَ بم أ

َ
َ كَ اً لِ ابَ بَ سم أ  سَ وَ  ،يهِ فِ  ةِ كَ ََبَ الم  ةِ ادَ يَ زِ وَ   ِ زم الر   ةِ ّثم

َ
َ  رُ كُ ذم أ  َك ل

 
َ
  هِ ذِ هَ  مَّ هَ أ

َ  ا، فَ هَ بِ  عُ فِ تَ نم تَ  َك لَّ عَ لَ  اِب بَ سم األم
َ
 يق فِ وم اتلَّ  اّلَل  ب  و   وُل قُ أ

   ة  ث   ك   (1
نم يُوَس   َفَمنم  :ار  ف  غ  ت  س  اال 

َ
َراَد أ

َ
ِّثم  اّلَل  َع أ فَإِنَُّه ِمنم  ِمنمهُ  َعلَيمِه فَلميُكم

زم ِ  بمَواِب الر 
َ
َعَظِم أ

َ
 مق ُّٱيِف ِكتَابِِه المَعِزيِز   َعزَّ وََجلَّ  اّلَل  َوَقدم َقاَل  ،أ

 خم حم جم يل ىل مل خل  جل مك لك خك حك جك
بُو َداُوودَ  [.12-10]سورة نوح   َّ ىن من خن حن جن يم  ىم مم

َ
 َوَروَى أ

 اّلَل  َلىَّ  اّلَل  بمِن َعبَّاٍس َقاَل  قَاَل رَُسوُل  اّلَل  َعنم َعبمِد  َوابمُن َماَجهم 
 ِ َفاَر َجَعَل َعلَيمِه وََسلََّم  َمنم لَِزَم االم ِتغم ، َوِمنم لُك  اً جَ هَلُ ِمنم لُك  َهمٍّ فَرَ  اّلَل  سم

  .ِمنم َحيمُث اَل َُيمتَِسُب ، َوَرَزقَُه اً ِضيٍق َممرَجَ 

2)   
نم يُوَس   :ات  ق  د  الَص و   اق  ف  ن  ال 

َ
َراَد أ

َ
ِّثم  اّلَل  َع َوَمنم أ  نم مِ  َعلَيمِه َفلميُكم

نمَفا ِ  ِ
َدقَاِت  اْلم ِ  َوالصَّ رَيم بمَواِب اخلم

َ
َظِم  يِف أ عم

َ
زم ِ َفُهَما ِمنم أ بمَواِب الر 

َ
َوقَدم  أ

 مت زت رت يب ىب نب ُّٱ  يِف كِتَابِِه المَعِزيزِ  َعزَّ وََجلَّ  اّلَل  قَاَل 
 يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت

 [.261]سورة اِلقرة   َّىل مل يك ىكمك لك  اك

نم يُوَس   :م  ح  الرَ  ة  ل  ص   (3
َ
َراَد أ

َ
 هِلِ وم قَ لِ  ،هُ ِْحَ فَلميَِصلم رَ  َعلَيمهِ  اّلَل  َع َوَمنم أ

ِ يحَ حِ  الصَّ يِف  َكَما وََسلَّمَ  َوآهِلِ  َعلَيمهِ  اّلَل   َلىَّ    نم عَ  نيم
َ
َ أ ِ مَ  ِن بم  ِس ن َمنم   ٍك ال

نم يُنمَسأ هَلُ يِف أثَِره فَلميَِصلم رَ 
َ
قِِه َوأ نم يُبمَسط هَلُ يِف ِرزم

َ
ه أ  .هُ ِْحَ َْسَّ
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  ر  ب   (4
نم يُوَس   ا:م  ه  ل   ء  اع  ادل  و   ن  ي  ادل   و  ال 

َ
َراَد أ

َ
ِّثم  اّلَل  َع َوَمنم أ ِمَن   َعلَيمِه َفلميُكم

َعِء  يمهِ ادلُّ َياَدِة يِف  َوَيَِبَُهَما لَِوادِلَ َكِة َوالز  بمَواِب المََبَ
َ
َظِم أ عم

َ
فَِإنَّ َذلَِك ِمنم أ

زم ِ  َقُه. هِ يم لَ َع عَ َوُيوَس   هُ قَ ف  وَ يُ  اّلَل  فَِإنم َفَعَل َفإِنَّ  يِق فِ وم  اتلَّ يِف  ب  بَ سَ وَ  ،الر   ِرزم
َل  ى اّلَل  و  ق  ت   (5 َز و ج  ُك   و   ع  ل ي ه  اتلَو    نم مِ  امَ وَهُ  :ع 

َ
زم ِ  مِ ظَ عم أ بمَواِب الر 

َ
 أ

 ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ  يِف كِتَابِِه المعَِزيزِ  َعزَّ وََجلَّ  اّلَل  َوقَدم قَاَل 
 [.3-2  طل ]سورة ال َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري

ِمِذيُّ وَ  م َاِكمُ  َروَى الِّت   اّلَل   َلىَّ  اّلَل   ولِ سُ َعنم ُمَعاَذ بمِن َجبٍَل َعنم رَ  َوالم
متُمم ََعَ   قَاَل  وََسلَّمَ  آهِلِ وَ  َعلَيمهِ  ِِه لََرَزقَُكمم َكَما  اّلَل  لَوم تََوْكَّ َحقَّ تََوْكُّ

ُدو ِِخَاَل يَ  َُغم  َ ريم ُزُ  الطَّ  .، َوتَُروُح بَِطانًااً رم
نم يُوَس   :ء  اع  ادل   (6

َ
َراَد أ

َ
ِّثم  اّلَل  َع َوَمنم أ َعِء   َعلَيمِه فَلميُكم  ِمنم  فَإِنَّهُ ِمَن ادلُّ

َعَظمِ 
َ
زم ِ  أ بمَواِب الر 

َ
زَّاُ   وَ هُ  اّلَل  و   ،أ  وَ  اءِ مَ السَّ  نُ ائِ زَ خَ  هِ دِ يَ بِ وَ الرَّ

َ  ِض رم األم
  هِ ابِ تَ كِ يِف وَُهَو المَقائُِل 

 َّجه ين ىن من خن ُّٱ يزِ زِ عَ الم
 وَ رَ وَ  [.60  َغفر]سورة 

َ
ِِب َسِعيٍد  ودَ اوُ و دَ بُ ى أ

َ
رِي  َعنم أ ُدم َقاَل  َدَخَل رَُسوُل  اخلم

ِجَد، فَإَِذا ُهَو بِرَُجٍل ِمَن َوآهِلِ َلىَّ َعلَيمِه  اّلَل   َمسم
م ٍم ال وََسلََّم َذاَت يَوم
َماَمَة، َفَقاَل  يَا

ُ
بُو أ
َ
نمَصاِر، ُيَقاُل هَلُ  أ

َ بَا األم
َ
  أ

ُ
َراَك َجالِسَ أ

َ
يِف  اً َماَمَة، َما ِِل أ

ِجدِ  مَمسم ِ  ال َلِة؟ يِف َغريم ، اّلَل  وَُديُون  يَا رَُسوَل  ُموم  لَِزَمتميِن قَاَل  هُ  َوقمِت الصَّ
مَ قَ  َعل ُمَك لََكَ

ُ
فََل أ

َ
ذمَهَب  اً اَل  أ

َ
نمَت قُلمتَُه أ

َ
َك،  اّلَل  ِإَذا أ َعزَّ وََجلَّ َهمَّ

نََك؟، َقاَل  قُلمُت  بََى َوقَََض َعنمَك  ، َقاَل  قُلم إَِذا اّلَل   يَا رَُسوَل  َديم
َسيمَت   مم

َ
َت، َوإَِذا أ بَحم لم

َ
مَ أ ُعوذُ  اللَه 

َ
ََزنِ  إِين  أ مَهم  َوالم ُعوُذ  بَِك ِمَن ال

َ
بَِك َوأ

ِز َوالمَكَسلِ  ُعوُذ  ِمَن المَعجم
َ
لِ َوأ ُخم ِ َواِلم ُْبم

ُعوُذ بَِك ِمنم َغلَبَةِ  بَِك ِمَن اجلم
َ
 َوأ
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ِر الر َجالِ  يمِن، َوَقهم ذمَهَب ، قَ ادلَّ
َ
،  اّلَل  اَل  َفَفَعلمُت َذلَِك، فَأ َعزَّ وََجلَّ َهِّم 

 .َوقَََض َعين  َديميِن 
  ب    انلَ ىلع    ة  ال  الَص  (7

نم يُوَس   :يم  ر  ك  ال 
َ
َراَد أ

َ
ِّثم ِمنَ  َعلَيمهِ  اّلَل  َع َوَمنم أ  فَلميُكم

َلِة ََعَ انلَّيِب   ، فَِِه َسبَب  َعِظيم  ِمنم وََسلَّمَ  آهِلِ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل  َلىَّ الصَّ
بَاِب المَفَرِج  سم

َ
م وَ رَ  دم قَ فَ  ،أ   نم عَ  يُّ ذِ مِ ى الِّت 

ُ
قُلمُت  يَا   اَل قَ  ٍب عم كَ  ِن بم  َِب  أ

َعُل لََك ِمنم َلَلِت؟ َفَقاَل   اّلَل  رَُسوَل  جم
َ
َلَة َعلَيمَك فََكمم أ ِّثُ الصَّ وْكم

ُ
إِين  أ

ُبَع، قَاَل  َما ِشئمَت َفإِنم زِدمَت َفُهَو َخريم  لََك،  ُت  الرُّ
 َقاَل َما ِشئمَت. َقاَل  قُلم

اَل  َما ِشئمَت، َفإِنم زِدمَت َفُهَو َخريم  لََك، قَاَل 
َف، قَ   قُلمُت  قُلمُت  انل صم

، قَاَل  َما ِشئمَت، َفِإنم زِدمَت َفُهَو َخريم  لََك،  ِ َ  َقاَل فَاثلُّلُثَنيم َعُل ل جم
َ
َك قُلمُت  أ

َها قَاَل  إِذَ 
َفُر لََك َذنمبَُك  اً َلَلِت ُُكَّ َك، َوُيغم ََف َهمَّ  .تُكم

ة   (8 ور  ة   س  نم يُوَس  َوَمنم  :ال و اق ع 
َ
َراَد أ

َ
 اِتهَ ئَ ارَ  قِ ََعَ   م افِ حَ يُ لم َعلَيمِه فَ اّلَل  َع أ

  نم مِ  يم  ظِ عَ  اب   بَ ِِه فَ  لُك  يَلملَةٍ يِف 
َ
ه ويَ دُ رم مَ  نُ ى ابم وَ رَ  دم قَ فَ  ، ِ زم الر   اِب وَ بم أ

 آهِلِ وَ  َعلَيمهِ  اّلَل   َلىَّ  اّلَل   وُل سُ رَ  اَل   قَ اَل قَ  ودٍ عُ سم مَ  ِن ابم  ِن عم  رَ اكِ سَ عَ  نُ ابم وَ 
 ُسوَرَة   وََسلَّمَ 

َ
مَواقَِعِة يِف لُك  يَلملَ َمنم قََرأ بَدَ ال

َ
 .اً ٍة لَمم تُِصبمُه فَاَقة  أ

  نم مَ وَ  :اس  انلَ  ج  ائ  و  ح   اء  ض  ق   (9
َ
  ادَ رَ أ

َ
 يِف  دم دَّ َِّتَ  يَ َل فَ  هِ يم لَ عَ  اّلَل   عَ س  وَ يُ  نم أ

ِ يحَ حِ  الصَّ يِف  َكَما هُ اِئَ وَ حَ قََضاَء   ََّ وَ تَ يَ  اّلَل   نَّ إِ فَ ، مٍ لِ سم مُ  ةِ اجَ حَ  اءِ َض قَ   نيم
ِخيِه ََكَن   ُعَمرَ  بمِن ا يِث دِ حَ  نم مِ 

َ
 .يِف َحاَجِتهِ اّلَل  َوَمنم ََكَن يِف َحاَجِة أ

  مم لَ اعم وَ  :اّلَل   ر  ك  ش   (10
َ
َر  نَّ أ   نم مِ  اّلَل  ُشكم

َ
  مِ ظَ عم أ

َ
 ةِ ادَ يَ الز  وَ  ةِ كَ ََبَ الم  اِب وَ بم أ

 [.7  إبراهيم]سورة َِّّ ُّ َّ ُّٱ  اىَل عَ َُ  هِلِ وم قَ لِ   ِ زم  الر  يِف 
نم يُوَس  فَ 

َ
َراَد أ

َ
 .ينَ رِ اكِ الشَّ  نَ مِ  نم كُ يَ لم فَ  هِ قِ زم  رِ يِف  َوَيِزيدَ  َعلَيمهِ  اّلَل  َع َمنم أ
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   ة  م  ك   
 
 ام  ت  ال

 بسم اهلل الرْحن الرحيم
المد هلل اذلي بنعمته تتم الصالات، وبتوفيقه وعونه ومدده 
يبلغ العبد أقَص الغايات، وأفضل الصلوات وأوْكمل التسليمات َع 
سيد السادات، ومنتَه الغايات سيدنا وموالنا ُممد فخر الاكئنات، 

فقد أوْكرمين وَع آهل ولحبه لفوة اهلل من الَبيات، آمني، أما بعد  
الراتب الِّتيا  دلفع ادلين  مجع وترتيبنتهاء من اهلل عز وجل باال
قبيل وذلك بفضل من اهلل تبارك وتعاىل، وَكن ذلك  وجلب األرزا 

لسنة ألف وأربعمائة وأربعني  اْلخرةمجادى من شهر  الثاثل فجر
لعام ألفني وثمانية  شباطمن شهر  ثامنللهجرة انلبوية، املوافق لل

من لك  حفظها اهلل تعاىليف ُمافظة اْلسكندرية وذلك  ،عرش للميلد
وأن ، خالصاً لوجهه الكريموأن َيعله  مين هفأسأل اهلل أنم يتقبل، سوء

ادليَّ وأن يبي وو مشاييخ ، وِف لحيفةَيعله يف لحيفة أعماِل
ولى اهلل َع سيدنا ُممد وَع ، مستمراً يف انلاس إىل يوم ادلين نفعه

 .رب العاملنيوالمد هلل  آهل ولحبه
 الفقري إىل رْحة ربه ومواله وحسن تأييده

 ملف بن ُيىي العّل الذيِف القادري السيين
 غفر اهلل تعاىل هل ولوادليه وَكن اهلل هل بما َكن ألويلائه 
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