
ندعو به   السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، دعاء احلفظ أقدمه لكم نظرا ألمهيته، وحنن أهل العراق
 عليكم ابألمن واألمان.  دائماً. حفظكم هللا وأيدكم وأنعم

 ( 33سبحاَن هللِا )
 ( 33احلمُد هلِل )
 ( 34هللاُ أكرُب )

 ( 25صلِ  على سيِدان حمم ٍد وعلى آلِه وصحِبِه وسلِ ْم ) اللُهم  
 (  25أستغفُر هللَا )

 بسِم هللِا الرمحِن الرحيم 
ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِ  العظيِم احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي والصالُة والسالُم على سيِدان حممٍد  

إىل يوِم الديِن بسِم هللِا ما شاَء هللُا توكلُت على  وعلى آلِه وصحبِه والتابعنَي ومْن تِبعهْم إبحسانٍ 
هللِا ما شاَء هللاُ ال يسوُق اخلرَي إال هللُا ما شاَء هللاُ ال يصرُف السوَء إال هللاُ ما شاَء هللاُ ما كاَن من  

ال يضرُّ مَع امسِه  نعمٍة فمَن هللِا ما شاَء هللُا ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِ  العظيِم بسِم هللِا الذْي 
شيٌء يْف األرِض وال يْف السماِء وهو السميُع العليُم بسِم هللِا على دييْن وآخريْت وأماانيْت وخواتيِم  
عملْي ونفسْي ودنياَي بسم هللِا علْى أهلْي ومايْل وُوْلدْي بسِم هللِا علْى كلِ  ما أعطايْن رّبِ ْ بسِم 

وَمْن معْي وأهِل هذا املكاِن وديِنِهْم وآخرِِتِْم وأماانِِتِم وخواتيِم   هللِا على إخوايْن وجريايْن وأقارّبْ 
أعماِِلِْم وأنُفِسِهْم ودنياُهْم وأهِلِهْم وأمواِِلِْم وولِدِهْم وكلِ  ما أُعُطوا مْن رّبِ ِْم سبحاَن رّب َ العليِ  
 األعلْى الوه ابِ 

(، وأعزُّ وأجلُّ وأقَدُر ِم ا أخاُف وأحذر  3(، )هللُا أكرُب( )3) هللُا هللُا هللُا رّبِ ْ ال أشرُِك بِه شيئاً( ) 
اللُهم  إيْن عبُدَك وابُن عبِدَك وابُن أَمِتَك ويْف قبضِتَك انصييْت يف يدْيَك ماٍض يف  حكُمَك عدٌل يف  

َم نبيًا ورسوالً قضاُؤَك رِضيُت ابهلِل تعاىْل رابً  وابإلسالِم دينًا وبسيِدان حممٍد صلى هللُا عليِه وسل  
وابلقرآِن إماماً وَحَكماً آمنُت ابهلِل وُرُسِلِه وكفرُت ابلطاغوِت وعُد هللِا حقٌّ وصدَق املرسلوَن اللهم  
أنَت رّْب ال إلَه إال أنَت عليَك توكل ُت وأنَت ربُّ العرِش العظيِم ما شاَء هللاُ كاَن وما مل يشْأ مْل  

 العليِ  العظيم أعلُم أن  هللَا على كلِ  شيٍء قديٌر وأن  هللَا قْد أحاَط  يكْن ال حوَل وال قوَة إال ابهللِ 
بكلِ  شيٍء ِعلمًا وأحصْى كل  شيٍء عددًا اللُهم  ال إلَه إال أنَت اي أهلُل اي رمحُن اي بَ رُّ اي رحيُم اي  



(  3 ِلما يُريُد )اي أرحَم الرامحنَي( )حن اُن اي من اُن اي حيُّ اي قي وُم اي ودوُد اي ذا العرِش اجمليُد اي فع االً 
إيْن أعوُذ وأعيُذ وأستوِدُعَك دييْن وآخريتْ وأماانيتْ وخواتيَم عملْي ونفسْي ودنياَي وأهلْي ومايْل 
َتيْن وإخوايْن وجريايْن وأقارّْب ومْن معْي وأهَل هذا املكاِن ودينَ ُهْم وآِخَرِتُْم   وُولدْي وكل  ما أعطي ْ

وخواتيَم أعماِِلْم وأنفَسُهْم ودنياُهْم وأهَلُهْم وأمواَِلُْم وُولَدُهْم وكل  ما أعطيتَ ُهْم وأسأُلَك وأماانِِتْم 
ِبَك وحبقِ َك عليَك وحبقِ  السائلنَي عليَك وبنبي َك نبِ  الرمحِة سيِدان حممٍد صلْى هللاُ عليِه وسل َم وبال 

 احلليُم الكرمُي ال إلَه إال هللاُ سبحاَن هللِا ربِ  السمواِت السبِع إلَه إال هللاُ العليُّ العظيُم ال إلَه إال هللاُ 
وربِ  العرِش العظيِم احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي وابمسَك العظيِم األعظِم ال ذْي إذا ُدعيَت بِه أجْبَت وإذا  

ما مْل نْعلْم وبكلِ  اسٍم  ُسئلَت به أعطْيَت وأبمسائَك احُلسىْن وصفاِتَك الُعليا كل ها ما عِلْمنا منها و 
هَو َلَك مس يَت بِه نفَسَك أْو أنزلَتُه يْف كتاِبَك أو عل ْمتُه أحداً مْن خلِقَك أِو استأثَ ْرَت به يْف علِم 
الغيِب عندَك وبعظمِتَك وبقدرِتَك وبرمحَِتَك وبعز ِتَك ال يْت ال تُراُم ومبُلِكَك ال ذْي ال ُيضاُم  

 وجباِهَك العظيِم وبوجِهَك الكرمِي وبنورِِه ال ذْي مأَل أركاَن عرِشَك وبسلطاِنَك القومِي القدميِ 
وأشرَقْت َلُه السمواُت واألرُض وُكِشَفْت به الظُلماُت وَصُلَح عليِه أْمُر الدنيا واآلخرِة وأمُر األو لنَي 

لليل، النهار( ِإال   وبكلماِتَك التام اِت كل ها مْن شرِ  ما خلْقَت وذرأَت وبرَأَت ومن طوارِق هذا )ا
َلِتها وآاثِمها ظاهرًة وابطنًة   طارقاً يطرُق خبرٍي ومْن شرِ  النفِس وشهوِِتا وُشحِ ها وَهواها وِفْتنِتها وِجب ْ
ومْن شرِ  خائنِة الفرِج والعيننِي وال ساِن والشفتنِي يْف اخللوِة واجللوِة ومن شرِ  الشيطان وِشرِكِه وَشرَِكِه  

طاٍن َمريٍد ومْن شرِ  كلِ  جب اٍر عنيٍد وفاسٍق وسارٍق وقاطِع طريٍق وحاقٍد وحاسٍد  ومْن شرِ  كلِ  شي
وكذ اٍب وخائٍن وغادٍر وساحٍر ومْن شرِ  ُجنِدِهْم وكيِدِهْم وحقِدِهْم وفساِدِهْم وإفَساِدِهْم وَدمهِْهْم 

شرِ  اِلَمِ  والَغمِ  واحلُْزن واخلِْزِي واخليانِة  ومْن شرِ  الُضرِ  والذلِ  واملَِحن والقْيِد والس ْوِط والسِ ْجن ومْن 
والزاِن وُمِضالِت الِفنِت واآلاثِم والفَواِحِش ما ظَهَر مْنها وما َبطَن ومْن شرِ  أْن نَزِل  أْو نُ َزل  أْو َنِضل  

َنا أْو نَعَتِدَي أْو يُعتدى  أو ُنَضل  أْو َنظِلَم أو نُظَلَم أْو ََنَهَل أْو ُُيَْهَل علْينا أْو نَ ْبِغَي أْو يُ بْ  غْى علي ْ
علينا أْو نَقََتَِف على أْنفِسنا ُسوءًا أو ََنُر ُه إىل ُمسِلٍم ومْن شرِ  الَعْجِز والكَسل واجُلْْبِ والُبْخِل 

ومْن شرِ   وَغَلَبِة الَدْيِن وقَ ْهِر الرجاِل واِلَْدِم والص ْدِم واحلَْرِق والَغَرِق وِمْن شرِ  هذا )الليل، النهار( 
ما فيِه ومْن شرِ  ما بعَدُه ومْن شرِ  يوِم السوِء وليلِة السوِء وساعِة السوء وصاحِب السوِء وجاِر 
قاَمِة وِمْن زواِل نعمِتَك وفْجأِة نِقَمِتَك وََتَوُِّل عافَيِتَك ومجيِع ُسخِطَك وَغَضِبَك 

ُ
السُّوِء يْف داِر امل



 الشياطنِي وأْن حيُضروِن وأْن نُغتاَل مْن ََتِْتَنا ومْن شرِ  كلِ  ذْي وِعقاِبَك وشرِ  عباِدَك ومْن مَهَزاتِ 
شرٍ  ومْن شرِ  كلِ  داب ٍة أنَت آِخٌذ بناِصيِتَها إن  رّبِ ْ علْى ِصرَاٍط مستقْيٍم فإْن تَ َول ْوا فقْل َحْسَب هللاُ 

َك أْن ُتصِل وُتسلِ َم على سيِداَن حممٍد  ال إلَه إال ُهَو عَلْيِه توَك لُت وهَو ربُّ العرِش العظيم أْسألُ 
وعلْى آلِِه وَصحِبِه والتابعنْيَ ومْن تبَعُهْم إبحساٍن إىل يوِم الديِن وأْن َتصنا وَْتفظَنا مْن بنِي أيِديْنا  

ان مبا  ومْن َخلفنا وعْن أميانَِنا وعْن مشائِِلنا وِمْن فوِقَنا وظواهَران وبواطنَ َنا وفروَجنا مَن أخليانِة والز ِ 
حِفظَت بِه عباَدَك الصاحلنَي ومبَا حِفظَت بِه الذكَر فإن َك قلَت وقْولَك احلقُّ إان  حَنُْن نَ ز ْلنا الذكَر 
وإان  َله حَلاِفظوَن وأْن جتَعلَنا يْف أْمِنَك وِجوارَِك وِحْرزَِك وِعياِذَك وَمالِذَك وَتَت َكَنِفَك وأْن جْتعَل 

نا ونوَر وشفاَء صدوران وَجالَء أحزانِِنا وَذهاَب مُهوِمَنا وُغموِمنا وَغْيِظ قلوبَِنا  القرآَن العظيَم ربيَع قلوبِ 
تَ َنا وَأْسأُلَك َخرْيَ هذا )الليل، النهار( وفْتَحُه وَنصَرُه وُيْسَرُه  َعاِصْي أبَدًا ما أْبقي ْ

َ
وأْن ترمَحَنا بََتِْك امل

 وُمعافاَتُه وُهداُه اللُهم  إان  ُضَعفاُء فَ َقوِ  يْف ِرَضاَك َضْعَفنا َوُخْذ  وُسرْوَرُه وبَ رَكَتُه ورِْزقُه ونوَرُه وطُهوَرهُ 
تَ َهْى رضائَِنا اللُهم  إان  ُضعفاُء فقوِ ان وأِذال ُء فأِعز ان وفُ َقراُء  إىْل اخلرِي بِنواِصْينا واجعِل اإلسالَم ُمن ْ

غَرَم واملأمَث وتْدف
َ
ُع املَِحَن والِفنَتَ والِنقَم اللُهم  ال ُُتِلُف وْعَدَك وال يُهزُم فارزُقنا اللُهم  أنَت تكِشُف امل

جنُدَك وال ينَفُع ذا اجلدِ  منَك اجلدُّ سبحاَنَك وحبمِدَك تباَرَك امُسَك وتعاىْل جدَُّك وجل  ثناُؤَك  
( اللُهم  3ثنا( ) وتقد سْت أمساُؤَك وال إلَه غريَُك وال إلَه إال أنَت اي أرحَم الرامحنَي )اي ُمغيُث أغِ 

وصلِ  وسلْم على سيِدان حممٍد وعلى آلِه وصحبِه والتابعنَي ومن تبَعُهْم إبحساٍن إىل يوِم الديِن وال 
 حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِ  العظيِم واحلمُد هلِل ربِ  العاملنَي.

  



 الدعاء األسبوعي 
اللهم  صلِ  على سيِدان حممٍد وعلى آلِِه  (33أكرُب ) ( هللاُ 33( احلمُد هلِل )33سبحاَن هللِا ) 

 ( 25هللَا ) ( أستغِفرُ 25وصحب ِِه وسلِ ْم )
 

العظيِم احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي والصالُة   بسمِ هللِا الرمحنِ الرحيِم ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العلي ِ 
تبعُهْم إبحسانٍ إىل يوِم الديِن، بسِم وصحِبِه والتابعنَي ومْن  والسالُم على سيِدان حممٍد وعلى آلهِ 

يصرُف السوَء   هللُا توكلُت على هللِا ما شاَء هللُا ال يسوُق اخلرَي إال هللُا ما شاَء هللُا ال هللِا ما شاءَ 
 ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِ  العظيِم، إال هللُا ما شاَء هللُا ما كاَن مْن نعمٍة فمَن هللِا ما شاَء هللاُ 

 امِسِه شيٌء يْف األرِض وال يْف السماِء وهَو السميُع العليُم بسِم هللِا على بسِم هللِا الذْي ال يضرُّ معَ 
ومايْل وُوْلِدْي بسِم هللِا   دييِنْ وآخريتْ وأماانيتْ وخواتيِم عمِلْي ونفسْي ودنياَي بسِم هللِا على أهليْ 

وجرياينْ وأقارّبْ وَمْن معَي وأهِل هذا املكاِن وديِنهْم   إخواينْ  علْى كلِ  ما أعطاينْ رّبِ ْ بسِم هللِا على
ما أعُطوا مْن  وخواتيِم أعماِِلِْم وأنُفِسهْم وُدنياُهْم وأهِلٍهْم وأمواِِلِْم وولِدِهْم وكل ِ  وآخرِِتْم وأماانِِتِمْ 

ْم سبحاَن رَّب العليِ  األعلْى الوه اِب )هللاُ هللاُ هللاُ  ( واحلمُد هلِل الذْي ملْ  3 أشرُك بِه شيئاً()رّْب ال رّبِ 
ُْه تكبريًا )هللُا أكرُب( )  يتخذْ َوَلَدًا ومْل يكْن لهُ   3شريٌك يْف امللِك ومْل يكْن لُه ويٌل مَن الذُّلِ  وكربِ 

ْ عبُدَك وابُن عبِدَك وابنٌ ) َك أمِتَك ويْف قبضتِ  وأعزُّ وأجلُّ وأقدُر ِما أخاُف وأحذُر اللُهم  إين ِ
رضيُت ابهلِل تعاىل رابً  وابإلسالِم ديناً   انِصَييْت يف يدْيَك ماٍض يف  حكُمَك عْدٌل يف  قَضاُؤكَ 

 وسل َم نبياً ورسواًل وابلقرآِن إماماً وَحكماً آمنُت ابهلِل وُرُسِلِه وكفْرتُ  وبسيِدان حممٍد صلى هللاُ عليهِ 
رَسلونَ 

ُ
املستضعفنَي وثِقيِتْ وَرَجاِئْي   اللُهم  أنَت رّبِ ْ وربُّ  ابلطاغوِت وعُد هللِا حقُّ وصَدَق امل

كرُبيِت وصاِحْب عْنَد شد يتْ وويلُّ نعميِتْ وإِِلْي وإلُه   وَعُضِدْي وُمعَتَمِدْي ونِصرِيْي وُعد يتْ عندَ 
 َت علْيكَ وإسحاَق ويعقوَب وسيِدان حممٍد عليِهُم الصالُة والسالُم ال إلَه إال أن آابِئْي إبراهيمَ 

وبَك أصوُل   توكلُت ولَك أسلمُت وبَك وبُرُسِلَك آمنُت وإليَك أنْبُت وبَك خاصمُت وبَك أحولُ 
ْمُت نفسْي ووجهُت وجهْي وفو ْضتُ  ََ أْمرْي وأجلَأُت ظهرْي   وبَك أقاِتُل وبك أسري إليَك أسَل

 العظيمِ  ما شاَء هللاُ كاَن   ِ ربُّ العرش آمنُت بكتاِبَك الذْي أنزَلَت وبنبيِ َك الذْي أرسلَت وأنتَ 
إال ابهلِل العليِ  العظيمِ ، أعلُم أن  هللَا على كلِ  شيٍء قديٌر وأن   وما مْل يشأ مْل يكْن ال حوَل وال قوةَ 



وعالنِييِتْ وتعلُم  قْد أحاَط بكلِ  شيٍء علمًا وأحصى كل  شيٍء عددًا اللُهم  إنَك تعلُم سر ِيْ  هللاَ 
قلْب ودانءَة نفسْي وُخبَث سريريتْ  َفى عليَك شيٌء مْن أْمرْي أشكْو إليَك قسوةَ حاجيِتْ وال خي

توَبيْت وترْكْي لطاعِتَك وارتكاّبْ ملعصيِتَك وَجْرأيْت على  وفساَد نييْت وطوَل أَملْي وتسويِفْي يف
حرماِت وَهتكْي لَسَِت احلياِء بييِنْ وبيَنَك وبُعِدْي عْن مراضِ  القباِئحِ 

ُ
ْ  يَك وقُرّبْ وامل مْن نواهْيَك وإين ِ

ُمبينًا وََتَم لُت ِوْزرًَا وعِمْلُت ُسوَءًا وظلْمُت نفِسْي  قْد عصيُتَك وأذنَ ْبُت َذنَباً كبريًَا وأِثُْت إِْثَاً 
ميُع  والناِظُر والس  عِظيمًا ومْل يَط ِلْع علي  أحٌد غريَُك وأنَت الناِقُد والشاِهُد واحلاِضرُ  وَغريْي ظُلماً 

نفسْي وال أعلُم ما يْف نفِسَك تعلُم خائنَة   والبصرُي واخلبرُي واحلسيُب والرقيُب والعليُم تعلُم ما يفْ 
نَتهْى وما نُبِدْي   األعنُيِ وما ُتِفْي الصدوُر وتعلمُ 

ُ
َتَدْى وامل السر  والنجوْى وتعلُم السر  وأخفْى واملب ْ

خلَفَنا وال ُتَفْى عليَك خافيُة  ظِهُر وما نبِطُن وما بنَي أيديَنا ومانكُتُم وما ُنِسرُّ وما نُعِلُن وما نُ  وما
ربِ  ُذيلِ ْ ابملعاِصْي ظاهٌر بنَي يديَك وحايلْ ال  وأنَت بكلِ  شيٍء عليٌم وعلْى كلِ  شيٍء شهيٌد اي

أمَهلَتيِنْ  وأرتِكُبها اي رب ِ بطاعِتَك فأترُكها وتَنهاينْ عِن احملرماِت والفواحِش  خيَفْى عليَك أْتُمُرينْ 
وُعقوبيِت وَتسَتينْ ومْل تفضْحيِنْ وُتكرُِميْن ومْل ِتُِينِ ْ  ألتوَب وتباطَْأُت عِن التوبِة ومْل تُ َعجِ ْل مبَُؤاَخَذيتْ 

مْل ََترِْميِنْ اي رِب ليَس يْل َناٌة وال  وتُعِطييِنْ و  تَبَتِليِنْ وتُعزُّينْ ومْل ُتِذل يِنْ وتُ ْؤِوييْن ومْل َتْطُرْدينْ  وتعاِفْييِنْ ومل
اًل ّبَا قبَل مْويْت فإن  أَجلْي بيِدكَ  خالٌص إال أْن أكونَ  وتقدميَُه   صاِدقا وُُمِلَصًا يْف توَبيِتْ ُمعجِ 

حساِبَك بفجأِة مني يْت وانتهاِء حَيايْت   وأتخريَُه بعلِمَك وتقديرَِك ووَجِلْي مْن تعجيِل عقاِبَك وُسرعةِ 
بسَبِب جرمْييَِتْ وتْقِصريْي وتفرِْيِطْي وتسِويِفْي لَتوَبيْت حَّت   أبوَء بنقمِتَك وَسَخِطَك وَغَضِبكَ ف

ومِحَاَك علْى أرِضَك  خِطيَئيِتْ وجرمييَِتْ اي ربِ  ليَس يْل إَلٌه وال ربٌّ سواَك وأاَن يْف ُملِككَ  أحاَطْت ّبْ 
ولَك مقالِيُد السماواِت واألرِض وإىل أيَن  َك وبنَي يَدْيكَ وَتَت مساِئَك أيَن أِفرُّ وأاَن يْف قبَضتِ 

 واملغاِرِب ال ملَجَأ وال َمنَجْى منَك إال إلْيَك اي ربِ  إْن ُتوِكْليْن إىلْ  أتوج ُه وأْنَت ربُّ املشارِقِ 
 ْ ْ هاِلٌك وإْن تُعاِمْليْن بَعدِلَك فإين ِ ْ  هاِلُك وإنْ  نفِسَي األم ارِة ابلسُّوِء فإين ِ تُعاِمْليِنْ مبا أاَن َلُه أْهٌل فإين ِ

نَيا واآلخَرِة   وخالِصْي بتوَبيِتْ وكراَميِتْ بتوَبيِتْ وسعاَديتْ بتوَبيِتْ وتوِفيِقْي يف َهاِلٌك فنَجايتْ بتوَبيِتْ  الدُّ
نيا  بتوَبيِتْ وَسَْتِْي مَن الفضيَحِة وا بتوَبيِتْ وِرَضاَك عينِ ْ بتوَبيِتْ وقَبويلْ ِعْنَدكَ  خلِْزِي والعاِر يْف الدُّ

أوَسُع مْن ذنُوّبْ  بتوَبيِتْ وَطَمِعْي يف َكَرِمَك وأْنَت الكرمُِي وِبَرمحِتَك وأنَت الرحيُم وهيَ  واآلخرةِ 
غافُر الذْنِب وقاِبُل الت وِب وَطَمِعْي أْن تُِعينِ ْ   وأْرَجْى ِعْنِدي مْن َعَمِلي وَطَمِعْي بتوبَِتَك علي  وأنتَ 



مُيِهُليِنْ وإْن تفَضْحيِنْ فَمْن  ابلسُّوِء فإْن مْل تُِعينِ ْ َفَمْن يُِعينِ ْ وإْن تُ َعجِ ْل علي  فمنْ   نَ ْفِسَي األم ارةِ علىْ 
َتِليِنْ فمْن يُعاِفْييِنْ وإْن َتْطُرْدينْ فَمْن يُؤِوْييِنْ وإنْ  َيسَُتينْ وإْن ِتُِينِ ْ فَمْن ُيْكرُِميِنْ  ْميِنْ فَمْن ََتْرِ  وإْن تَ ب ْ

أشكْو ضعَف قويتْ وقل ةَ حيَليِتْ وهواينْ على الناسِ  اي   يُعِطْييْن وإْن ُتِذل يِنْ فَمْن يُِعزُّينْ اي ربِ  إليكَ 
تكْن ساِخطاً   مْن تِكُليِنْ إىْل عدوٍ  يتَجه ُميْن أْم إىل قريٍب مل كَتُه أْمرْي إْن ملْ  أرحَم الرامحنَي إىلْ 

ََ هللُا آلخريَتْ َحْسَب هللُا لُدنياَي   يلْ غرَي أن  عاِفيَتَك أوَسُع يْل َحْسَب هللاُ علي  فال أاب لدييِنْ حْسِب
ملْن كاَديْن   أمه يْن َحْسَب هللُا احلليُم القويُّ ملْن بَ َغى علي  َحْسَب هللُا الشديدُ  َحْسَب هللُا الكرمُي ملا

َحْسَب الذْي هَو َحْسْب حْسبُنا هللاُ   ْسَب اخلاِلُق مَن املخلوقنيَ بسوٍء َحْسَب الربُّ مَن العباِد حَ 
َحْسَب هللاُ الذي ال إلَه إال ُهَو عليِه توك لُت وإليِه أنيُب َحْسَب   ونعَم الوكيُل نعَم املوىل ونعَم النصريُ 

إال أنَت ربُّ السمواِت  م  ال إلهَ الذْي ال إلَه إال ُهَو عليِه توَكلُت وهَو ربُّ العرشِ العظيمِ اللهُ  هللاُ 
وربُّ الشياطنيِ وما أَضل ْت وربُّ   السبعِ  وما أظل ْت وربُّ األَرضنَي السبعِ وَما أقل تْ 

السمواِت واألرضِ عامُل الغيِب والشهادِة ربُّنا وربُّ   العرشِ العِظيمِ بديُع السمواِت واألرضِ فاطرُ 
ذا   محُن اي بَ رُّ اي رحيُم اي حناُن اي مناُن اي حيُّ اي قيوُم اي ودوُد ايهللُا اي ر  كلِ  شيٍء وملْيُكِه اي

أْنَت وْحدَك ال شريَك لَك  أشهُد أْن ال إلَه إال 3العرشِ اجمليُد اي فعااًل ملا يريُد اي أرحَم الرامحنيَ 
ُعَك ديين وآخريت وأماانيت وإين ِ أعوُذ وأعيذُ وأستودِ  وأن  سيَدان حممدًا النب  األُمي  عبُدَك ورسوُلكَ 

ودنياَي وأهلي ومايل وُولدي وكل  ما أعطْيت ين وإخواين وجريايْن وأقارّب  وخواتيَم عملي ونفسيْ 
وأنفَسُهْم ودنياُهْم وأهل َُهْم  معَي وأهَل هذا املكانِ ودينَ ُهْم وآِخَرَِتُْم وأماانت ِه ِْم وخواتيَم أعماِِلمْ  ومنْ 

وأسأُلَك ِبَك وحبق ِ َك عليَك وحبقِ  السائلنَي عليَك وبنبي َك  وأموال َُهْم وُولَدُهْم وكل  ما أعطيت َُهمْ 
وبدعوتِِه التامِة   وسلمَ  املباَرِك املكنيِ عنَدَك نبِ  الرمحِة سيِداَن حممٍد صل ى هللُا عليهِ  الكرميِ الطيبِ 

ْمِسُك السمواِت السبعِ  أْن يقعَن على  ذْي ال إلَه إال هوَ وبشفاَعِتِه الُعظَمى وبذاِت هللِاِ  ال
ُ
امل

 هللُا ربُّ السمواِت السبعِ وربُّ العرشِ العظيمِ  وبال إله إال هللُا ربُّ  األرضِ  إال إبذنِِه وبال إلَه إال
نَي السبعِ وما واألرض السمواِت السبعِ  وربُّ العرشِ الكرميِ  وبال إلَه إال هللاُ ربُّ السمواِت السبع ِ 

العليُّ العظيُم ال إلَه إال هللاُ احلليُم الكرمُي ال إلَه إال   فيِهن  إنَك على كلِ  شيٍء قديٌر وبال إلَه إال هللاُ 
إال أنَت  ربِ  السمواِت السبعِ وربِ  العرشِ العظيمِ احلمُد هلِل َربِ  العاملنَي وبال إلهَ  هللُا سبحاَن هللاِ 

ْ كنتُ   .سبعِ املثايْن والقرآن العظيم من الظاملنَي وابلسبحانَك إين ِ


