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 ○مـيـرحـن الـمـرحـم اهللا الـسـب
 ○دـحمـدنا مـسيآل لى ـوع دـحمـدنا مـيـلى سـاللهم صل ع ○ينـمـالـ رب العد هللاـمـحـال

وارفعنـي وارزقنـي  يـرنـبـجاو ينـعشـم أنـلها اللهـاي آـطايـوخ يـوبـذن يرلـفـغااللهم 
ال إها ـئـيـصرف سـها وال يـحيـلصال يدـهـي اله ـنإ ○القـمال واألخـعلصالح األ يـدنـواه
ا ـنـديـوالـنا ولـمـرحانا وـل رـفـم اغـالله ○ينـبالصالح ينـقـحـما وألـلـسـم ينـوفـت ○تـأن
نا ـرانـيـجـنا ولـلـائـبـقـرنا ولـائـشـعـنا ولـنا وألحبابـابـنا وألصحـاذيـتـنا وألسـخـشائـمـول
د صلى اهللا ـمـحـة مـيع أمـمـجـنا ولـيـلـق عـحه ـن لـمـنا ولــيـلإ نـسـب وأحـحمن أـول
اليا ـبـع الـيـمـن جـم حفيظنا يا ـظـفـاللهم اح ○تـيـضـما ق ّرـا شـنـم وقـه وسلـيـلـع

ا ـنـيـلـب عـوت ○مـيـلـعـع الـميـسـت الـك أنـنإا ـنـل مـبـقـنا تـرب ○راضـواألمواألعـداء 
 ○مـيـرحـواب الـتــت الـك أنـنإ
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دا ـيـعـر بـشـالن ـا وعـبـريـر قـيـخـى الـلإارآا ـبـم اـاحـبـذا صـا هـنـاحـبـل صـعـم اجـالله
در ـقـر الـيـساء وخـمـال رـيـاح وخـر الصبـيـألك خـسـا نـنإاللهم  ○راـاسـئا وال خـاسـال خ
 ذاـا هـنـباحـل صـعـاللهم اج ○لمـقـا جرى به الـر مـيـار وخـهـنـر الـيـل وخـر الليـيـوخ
 ○نـيـعـاشـخـلوب الـا قـنـلوبـوق ○نـريـذاآـال ةـنـسـنا ألـتـنـسـوأل ○ينـحـباح الصالـص
ة ـومـن نـا عـنـهـبـناللهم  ○نـيـقـتـمـمال الـا أعـنـمالـوأع ○نـيـعـيـطـمـدان الـا أبـنـدانـوأب
اء ـدع يا فـنـارآـوش ○نـيـنـؤمـمـاء الـدع يـا فـنـارآـم شـالله ○ينــلـافـغـال
ل في ـعـجـان وال تـمـيإلا باـونـقـبـن سـذيـا الـنـوانـخإلا وـنـل رـفـا اغـنـرب ○نـيـحـصالـال
  ○مـيـك رءوف رحـنإا ـنـوا ربـنـن آمـذيـال للـا غـنـوبـلـق
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ن ـالصا مـذاب وخـعـن الـا مـانـار وأمـنـن الـراءة مـا بـنـد مـكل واحـب لـتـم اآـالله
اة ـجـنـة والـنـجـوز بالـفـالوة ـنـجـن الـا مـبـيـصـراط ونـصـلى الـوازا عـاب وجـحسـال
 ○ارـنـن الـم
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ة ـرآـم وبـلـعـال يـادة فـد وزيـجسـال يـفة ـيـافـن وعـديـال يـة فـالمـألك سـأس يـنإم ـالله
د ـنـة عـوراح ○وتـمـل الـبـة قـوبـت ارزقنـي يـهـلإ ○سمـجـال يـة فـحـرزق وصـال يـف
رات ـكـنا ســيـلـن عوِّـوت َهـل صـع آـامـا سـي ○وتـمـد الـعـرة بـفـغــوم ○وتـمـال
ا ـنـوانـخإلا وـنـرلـفـا اغـنـوت ربـمـد الـنـان عـمــيإلا باـنـيـلـم عـم ارحـالله ○وتـمـال
نك إا ـنـوا ربـنـن آمـال للذيـا غـنـوبـلـي قـل فـعـجـوال ت ○انـمــيإلا باـونـقـبـذين سـال

  ○مـيـرءوف رح
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م ال ـالله ○ذلكل ـبـق يـنـافـك وعـذابـعـب يـكـنـلـهـك وال تـبـضـغـب ينـلـتـقــم ال تـالله
ن ـافريـالك يدـأي ّفـوُآ ينـُمـرحـن ال يـم لّيـط عـّلـسـوال ت يـالـمـوء أعـسـب يـذنـؤاخـت

م ــالله ○افــا أخـمـم يـنـجـنو ○افـطـي األلـفـا خـي يـنـن عـيـمـظالـن والـيـقـافـنـوالم
 نيأغـنـا ودود ـم يــيــرح اــد يــيــعــا مــدئ يـبـــا مــد يــيــمــا حــي ّيـنـــا غــي

ا ـنـتآا ـنـرب ○واكـن سـمـلك عـضـفـوب عن معصـيتك بـحـاللـك عـن حـرامـك وبطاعــتـك
  ○ارـنـذاب الـا عـنـة وقـنـسـرة حـي اآلخـة وفـنـسـا حـيـدنـى الـف
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 اـنـرف عـاصو ○هارـنـوء الـضى ـا فـنـتـظـفـا حـمـل آـمة الليـلـظ يا فـظنـفـم احـالله
ل ـعـجاو ○رارـع األبـا مـرنـشـحاو ○ارـهـنـالء الـا بـنـت عـرفـا صـمـل آـاللي الءـب
 ○ارـتـخـمـال المصـطفـى يـبـنـق الـحـار بـنـن الـا مـنـجـون ○رارـقـى دار الـلإا ـنـبـلـقـنـم
   ○نـيـمـراحـم الـا أرحـك يـتـمـرحـب ○ارـفـا غـا يـنـف عـاعـف
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  ○مـيـرحـن الـمـرحـم اهللا الـسـب

نا لك الحمد ـيا رب ○هدـزيـم يكافـمه ويـعـن يـوافـدا يـمـح ○ رب العـالـمـيند هللالـحـمـ
اءا ـنـثـ يـصـحـك ال نـانـحـبـس ○كـطانـلـم سـيـظـك وعـالل وجهـجـل يغـبـنـآما ي

م صل عـلى ـالله ○فلك الحمد حتـى ترضـى ○سكـفـلى نـيت عــنـا أثـت آمـأن ○كـيـلـع
اما ـالما تـم سـّة وسلـملة آـاالـص م صّلـالله ○سيـدنا مـحمـد آل وعـلى سـيـدنا مـحمـد

قضى به ـوت ○كربـرج به الـفـنـوت ○دـقـعـه الـل بـنحـت يذـال ٍدـمـحـدنا مـيـلى سـع
ه ـوجهـمام بـغـسقى الـتـسـيو ○مـواتـخـن الـسـب وحـائـرغـه الـال بـنـوت ○جـوائـحـال
م ـالله ○وم لكـلـعـل مـدد آـعـب ٍسـَفـة ونـحـمـل لـآ يـه فـبـلى آله وصحـوع ○مـريـكـال
ر ـائـوس ○مـريـكـولك الـلى رسـناه عـيـلـا صـوم ○مـظيـعـرأن الـقـن الـاه مـرأنـا قـم ثبـناأ
ا ـدنـيـرة سـضـى حـلإذلك  لـثـل مـوأوص ○مـظـمعـلس الـمجـال ان هـذـناه مـلـا قـم

 ○محمد صلى اهللا عـلـيـه وسلـم ومصـطـفاناينا ـدنا ومنجـا ومرشـنـاديـنا وهـعـيـفـوش
أمهـاته  لى حـضراتإو ○نـيـلـرسـمـياء والـبـه من األنـوانـخإائه وـبآضرات ـلى حإو



 

ضرات ـى حـلإو ○أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين لى حـضراتإو ○الطـاهرات
م ـلهـآ صـحـابـةـالر ـائـين وسـيـدقـنـخـين والـيـنـيـنـن والحـيـن واألحديـيـبدريـه الـابـحأص
ا ـدنـيـرة سـضـى حـلإو ○ينـمعـم أجـنهـد مـن آل واحـع تعـالىي اهللا ـرض ○نـيـعـمـأج
خ ـيـنا شـخـيـرة شـضـى حـلإو ○المـالس الصـالة هـيـلـر عـضـبي اهللا خـنوم ـقـد الـيـس
ادر ـقـد الـبـن عـديـي الـحـم مـظـوث األعـطاب غـب األقـطـنا قـبـطـخ وقـائـشـمـال
ين ـارفـعـطان الـلـنا سـخـيـرة شـضـى حـلإو ○زـزيـعـره الـدس اهللا سـى قـيالنـجـال
رة ـضـى حـلإو ○زـزيـعـره الـدس اهللا سـي قـاعـرفـير الـبـكـمد الـخ أحـشيـد الـيـسـال
ى ـلإو ○زـزيـره العـدس اهللا سـي قـلذاـشـن الـسـحـال يـاء أبـيـاألولب ـطـنا قـخـيـش
 ○زـزيـره العـدس اهللا سـرى قـيـمـي األجـتـشـن جـديـن الـيـعـاجا مـا خـنـخـيـرة شـضـح
 ○زـزيـعـره الـدس اهللا سـواري قـلـشـالا اوـن بـديـر الـخـا فـاجـنا خـخـيـرة شـضـى حـلإو
ره ـدس اهللا سـق ويـلـدهـال يكـعـار آـيـتـخـن بـديـب الـطـنا قـخـيـرة شـضـى حـلإو
 ○زـزيـدس اهللا سره العـي قـوتـن آـلـب يـاضـر قـمـنا عـخـيـرة شـضـى حـلإو ○زـزيـعـال
ره ـدس اهللا سـق يـرمـفـنـمـوي الـلـد عـسيـان الـزمـب الـطـنا قـخـيـرة شـضـى حـلإو
ن ـيـقـديـصـداء والـهـشـاء والـمـلـاء والعـيـولاأل عـيـرات جمـضـى حـلإو ○زـزيـالع
ى ـلإارق األرض ـشـن مـى مـالـعـاء اهللا تـيـع أولـيـمـرات جـضـى حـلإو ○نـيـحـصالـوال
ى ـال علـضـم فـم زدهـألله ○نـيـعـم أجمـى آلهـثـرا وأنـرا ذآـيـبـرا وآـيـغـها صـاربـغـم
 ○زهمـلى عـزا عـوع ○مـهـاتـرامـلى آـة عـرامـوآ ○همـرفـلى شـرفا عـوش ○لهمـضـف

يا ـن والدنـديـم في الـهـومـلـم وعـوارهـم وأنـرارهـهم وأسـاتـوضـيـن فـا مـنـيـد علـوأع
ف ـشاأللهم  ○اـنـيذاـتـأس راِدـا ومـنـديـوال راِدـا ومـرادنـالل مـل حـصـأللهم ح ○رةـواآلخ
 أمـراضنا وـراض أزواجـا وأمـنـاذيـتـراض أسـنا وأمـديراض والـأموا ـنـراضـأم

اض ـن ريـة مـم روضـورهـبـا وقـورنـبـل قـعـاللهم اج ○راضـع األمـافـا شـا يـأوالدن
ج ـا حوفـقناللهم  ○رانـيـنـر الـفـن حـرة مـفـم حـورهـبـا وقـورنـبـل قـعـجـوال ت ○ةـنـجــال
ع ــم مـلـه وسـلى اهللا عـلـيــص دـمـحـمالمصـطفـى ي ـبـنـر الـبـارة قـرم وزيـحـتك الـيـب
ا ـورنـع أمـيـمـج يـنا فـارك لـاللهم ب ○نـيـمـا رب العالـة يـدايـهـة والـيـافـعـة والـحـصـال
ي ـة وفـنـسـا حـيـدنـال يـا فـنـا آتـنـرب ○نـيـمـالـا رب العـذا يـا هــرنـأم يـا فـوصـصـخ

 ○مـيـلـعـع الـيـمـسـت الـك أنـنإا ـنـل مـبـقـا تـنـرب ○ارـنـذاب الـا عـنـة وقـسنـرة حـاآلخ
الحمد هللا و ○آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ○واب الرحيمـتـت الـك أنـنإنا ـيـلـب عـوت

  ○رب العالمين
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