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  ٍَد َكما َصمَّيَت َعَمى إْبراِىيم َمدٍ  و َعَمى آِل إْبراِىيمَ  المُيمَّ َصلِّ َعَمى ُمَحمٍَّد وَعَمى آِل ُمَحمَّ  ، وَباِرْك َعَمى ُمحَّ

َمٍد َكما َباَرْكَت َعَمى إْبراِىيَم و َعَمى آِل إْبراِىيَم و       في الَعاَلِميَن ِإنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ ، َعَمى آِل ُمحَّ
  كِمَماِتَك َسمِّْم وَباِرْك َعَميِو عَدَد َخْمِقَك ، وِرَضا َنْفِسَك و ِزَنَة عَ المُيمَّ َصلِّ و ِِ  ْرِشَك ، و ِمَداَد
  ََأْحَيْيَت وعَدَد َما َأَمتَّ عَدَد َما  و ، وعَدَد َما َرَزْقتَ  ، المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو َعَدَد َما َخَمْقت 
  َّاَلِميَن ِإَلى َيْوِم الدِّيِن ِفي العَ  و ، ِفي ُكلِّ ِممٍَّة وِدينٍ  و ، َصلِّ وَسمِّْم و َباِرْك َعَميِو ِفي ُكلِّ َوْقٍت وِحينٍ المُيم 
  ََفَل َعْن ِذْكِرَك الَغاِفموَن ُكمَّما غَ  ، و المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو ُكمَّما َذَكَرَك الَذاِكُرون 
  َّوعَدَد َمْن لم ُيَصلِّ َعَميِو  ، َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو َعَدَد َمْن َصمَّى َعَميوِ المُيم 
  المَّيُل ، المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو عَدَد َأْوَراِق اأَلْشَجاِر ، و عَدَد ِمياِه الِبَحاِر ، وعَدَد َما َأْظَمَم عَميِو 

 لنََّياُر ا َعمْيوِ  وَما َأَضاءَ     
 ، الَفِضيَمَة واَلمَقاَم آِتِو الَوِسيَمَة و و  المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو َصالًة َتُكوُن َلَك ِرَضاًء ، وِلَحقِِّو َأَداًء  

لوَن و الَمْحُموَد الِذي يَ      اآلِخُرون ْغِبُطُو َعَميِو اأَلوَّ
  َوَكَما َينَبِغي َأْن ُيَصمَّى َعَميِو ، َما ُتِحبُّ أْن ُيَصمَّى َعَميِو ،وَباِرْك َعَميِو ، كَ  مْ مِّ المُيمَّ َصلِّ وس  

 ُيَصمَّى َعَميِو   َأنْ  َكَما َأمْرتَ و     
    َِّلْنا  يَنا بيا ِمْن َجِميِع اأَلْىَواِل واآلَفاِت ، وَتْقِضيجِّ ْم وَباِرْك َعَميِو َصالًة ُتنَ المُيمَّ َصلِّ وَسم 
 َيا ِإَلى َأْعَمى الدََّرَجاِت َئاِت ، وَتْرَفُعنا بِ يِّ ِبَيا ِمْن َجِميِع الس ُرناَحاَجاِت وُتَطيِّ َجِميَع الْ  بيا   
  َتُْقَضى ِبَيا الحَواِئُج  ، و  َتْنَفِرُج ِبَيا الُكَرُب ،ًة َتْنَحلُّ ِبَيا الُعَقُد ، و المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو َصال 

 َغاِئُب وُحْسُن اَلخَواِتيِم الرَّ وتَُناُل ِبَيا     
  ِْيِسيٍر ،َنَناُل ِبَيا ُكلَّ َخْيٍر وتَ َيا ُكلُّ ِضيٍق و َتْعِسير ، و المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَميِو َصاَلًة َيْنَفِرُج ب 

 َتُردُّ بيا َعنَّا َنَواِئَب وَ  ، ِة واَلمَنامِ َتْحَفُظَنا بيا ِفي الَيَقظَ و  ، اأَلْسَقامِ َجِميِع اأَلْوَجاِع و  َتْشِفيَنا بيا ِمنوَ     
  امِ َمَتاِعَب اأَليَّ و  الدَّْىِر،    
 ،  وَأْصَحاِبِو اأَلْخَيارِ  ، وَعَمى آِلِو اأَلْطَياِر،َسيِِّدَنا مُحَمٍد الُمْخَتارِ  المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى النَِّبيِّ اأُلمِّيِّ
  َوَعَمى ِإَماِم اْلُمتَِّقينَ  ، َوَعَمى َسيِِّد الُمْرَسمِينَ  ، َباِرْك َعَمى َخاَتِم النَِّبيِّينَ المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم و ، 

 ِلمَعاَلِميَن   َوَعَمى اْلَمْبُعوِث َرْحَمةً     
  ُُظْمَمِة َمى ُمْجِمي العَ مَِّة ، وَ المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى َشِفيِع اأُلمَِّة ، وَعَمى َكاِشِف الغ 
 ، ْيداِة ، والسَِّراِج الُمِنير واَلرَّْحَمِة المُ  المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى النِّْعَمِة اْلُمْسَداِة 
 ، ِلَيِة والَمَكاَنِة الَعا والَوِسيَمِة الُعْظَمى ، المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى َصاِحِب الَشَفاَعِة الُكْبَرى 
  َّاَىَد في َاهلِل َحقَّ ِجَياِدهِ جَ و  ، أُلمَّةَ لَنَصَح و  ، َأدَّى اأَلَماَنةَ و  ، َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى َمن َبمََّغ الِرَساَلةَ المُيم 
  ِالَمْشُيوِد  والَمَكانِ  ، ، والَمَقاِم المَحُمودِ  دِ و رُ وْ ْك َعَمى َصاِحِب الَحْوِض اْلمَ المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَبار 

 الصـالة والســالم علـى رسـول هللا
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  ُطَِّباق الَوَعَمى ُمْخَتِرِق السَّْبع  ، َعَمى َصاِحِب الِمْعَراجِ ْك َعَمى َراِكِب الُبَراِق ، وَ مَّ َصلِّ وَسمِّْم وَبارِ المي 
    َْمن َعًصاُه فقد َعَصى اهللو  ،اهلل  اعَ طَ فقْد أَ َطاَعُو َمْن َأالذي وَباِرْك َعَمى  المُيمَّ َصلِّ وَسمِّم   
  َذا َخائًفا َأّمَنُو اهلل وُ َحَرمَ  أَحدٌ  لَ خَ مِّْم وَباِرْك َعَمى َمن إذا دَ المُيمَّ َصلِّ وس   بجانِبو أعزَُّه اهللأحٌد الَذ  ، وا 
  َِر اوَ  اأَلْحَجاُر َعَميِو ،اأَلْشَجاُر وَ  المُيمَّ َصلِّ وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى َمن َسمََّمت  لَماُء َوَنَبَع ِمن َبْينِ َعَمى َمن َتَفجَّ

 َراِقِو َحنَّ الِجْذُع ِإليِو َمى َمن ِعْنَد فِ عَ وَ  ِو ،َبَعيصإِ    
  ِّاَلِة َعَميِو ُتَحطُّ اأَلوَزاُر، وَسمِّْم وَباِرْك َعَمى َمن المُيمَّ َصل   الَغفَّارِ  َرحْمُة الَعِزيزِ وَ  وتَُناُل َمَناِزُل اأَلْبَراِر، ِبالصَّ
  ََما  َنُعوُذ ِبَك ِمن َشرِّ وَ  ، َك َوَرُسوُلكَ َنِبيُّ  لَك ِمْنو ُمَحمَّدٌ المُيمَّ ِإنَّا نَسَأُلَك ِمن َخْيِر َما َسأ 

 َوَرُسوُلَك  اَذ ِمْنُو ُمَحمٌَّد َنِبيُّكَ اْسَتعَ    

  ٍُل ُيقَِّرُبَنا ِإَلى ُحبِِّو َوُحبَّ َعمَ  ، وُحبَّ َمْن ُيِحبُّوُ  ، المُيمَّ ِإنَّا َنْسَأُلَك ُحبَّو 
 َأْوِرْدَنا َحْوَضُو ، و  وُ َشَفاَعتَ ْقَنا اْرزُ و  ، اْحُشْرَنا في ُزْمَرِتوِ و  ، ُسنَِّتوِ  وَأِمْتَنا َعَمى ، ى ُسنَِّتوِ ُيمَّ َأْحِيَنا َعمَ الم 

   نَ يْيَر َخَزاَيا واَل َناِدمِ غَ  ، اْعَدَىا َأَبدً اَل َنْظَمُأ بَ  َىِنيَئةً  واْسِقَنا ِمن َكْأِسِو اأَلْشَفى َشْرَبةً  ، اأَلْوَفى   
 وآلِو َوَصْحِبِو في َأْعَمى ِعمِّيِّينَ  ِتوفقارَ َأْكِرْمَنا ِبمُ و  ، مُيمَّ َمتِّْعَنا ِبُرْؤَيِة َوجِيِو الَكِريِم في الُدْنَيا َواآلِخرةال  
 الُمْرَسِمينَ و َوَعَمى جَمِيِع النَِّبيِّيَن وَصلِّ َعَميِو  ، َعْن ُأمَِّتوِ  اْيَت َنِبيِّ زَ اِزِه َعنَّا َأْفَضَل َما جَ االمُيمَّ ج  
  َّاَلِة و بَ َحِبيَك وَ المُيمَّ َبمِّْغ َعنَّا َنِبي  السَّالِم َك َأْفَضَل الصَّ
  ََّواْغِفْر ِبَيا ُذُنوَبَنا ، وَمَنامِبَيا ىُ  َفرِّجْ وَ  ُموَرَنا ،اَلِة َعَميِو ُصُدوَرَنا ، َوَيسِّْر  ِبَيا  أُ المُيمَّ اْشَرْح ِبالص  ، 

 ْصِمْح ِبَيا َأْحَواَلنا أوَ  ، َواْقِض ِبَيا ُدُيوَنَنا ، َبيِّْض ِبَيا ُوُجوَىَناوَ  ، َداَمناأقْ  َوثَبِّْت ِبَيا   
 َتنَ  وَ  َو اْغِسْل ِبَيا َحْوَبَتَنا ، ، المُيمَّ َتقبَّل ِبَيا َتْوَبَتنا   ا ، واْغِفْر ِبَيا ِذلََّتَنا اْنُصْر ِبَيا ُحجَّ
  ًِمن َفْوِقَنا وَ  َعن َشَماِئمِنا ،وَ  ، َوَعن َأْيَماِنَنا ، ِمن َخْمِفَناوَ  ْيِن َأْيِديَنا ،ِمن بَ  االمُيمَّ اْجَعْمَيا لنا ُنور 

 َمَماِتَنا  بعدَ وَ  َوِفي َحَياِتَنا ، ، ِمن َتْحِتَناوَ    
  َُمْطَمِئنُّونَ وَن ِمنُ َنْحُن آو  )ملسو هيلع هللا ىلص (َحِبيَبَنا ىَيا َعمينا في الُدْنَيا َواآلِخَرِة َحتَّى َنْمقَ كتَ المُيمَّ َأِدْم َبر ،  

 وَن ُمْسَتْبِشُروَن َفِرحُ     
 ْق َبْيَنَنا وَبْيَنُو َحتَّى  َأْنَعْمَت َعَميِيمْ  َنا ِإَلى ِجواِرِه الَكِريِم ، َمَع الِذينَ يَ و أتَ ُتْدِخَمَنا ُمْدَخَمُو ، و  المُيمَّ اَل تَُفرِّ

دِّيقيَن و و  ِمَن النَِّبيِّينَ        اَحُسَن َأولِئَك َرفيقً وَ  ، الِحينَ الصَّ و  اءِ الشُّيدالصِّ
  ََّسَخَطَك َعنَّاَضَبَك و غَ ِإَليَك َأن َتْرَفَع َمْقَتَك و َنَتَوسَُّل ِبِو ا َنْسَتْشِفُع ِبِو ِإليَك ، َوُنْقِسُم ِبِو َعَميَك ، وَ المُيمَّ ِإن ،  

  َأْن َتْرَضى َعنَّا َرَضاًء اَل َسَخَط َبعَدهُ و  ، َناَعَميَنا ِبذنوِبَنا َمن اَل يَخاُفَك واَل َيْرَحمُ  تَسمِّطَ  َأالَّ وَ     
 ِتوِ ثَبِّْت ُقُموَبَنا َعَمى َمَحبَّ و  َلْم َنَرُه ، َفَمتِّْعَنا المُيمَّ في الدَّاَريِن ِبُرْؤَيِتِو ،نَّا ِبِو وَ مَ المُيمَّ ِإنََّا َقْد آ ، 

 َشَفاَعِتِو َنْيَل  اْرُزْقَناو  اْحُشْرَنا في ُزْمَرِتِو ،و  مَِّتِو ،اْسَتْعِمْمَنا َعَمى ُسنَِّتِو ، َوَتوفَّنا َعَمى مِ و     
 لَحْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمينَ اى الُمْرَسِميَن ، و َساَلٌم َعمَ و  ُفوَن ،َعمَّا َيصِ  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ الِعزَّةِ                   

 ِبِو أجَمعينَ ى َآِلِو وْصحَعمَ وَ  ِدَنا ُمَحمَّدٍ ْم َعَمى َسيِّ َصلِّ المُيمَّ وَسمِّ و                             


