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 ، شَرٍوآَمُن َسخَطَُه ِعنَْد كُلِّ      أَْرُجوُه ِلكُلِّ خَْيرٍ،َيا َمْن   ٱلرَِّحيمِبِْسمِ ٱللَِّه ٱلرَّْحٰمنِ 1
َيا َمْن ُيْعطي َمْن لَْم َيْسأَلُْه َوَمْن لَْم     َيا َمْن ُيْعطَي َمْن َسأَلَُه    َيا َمْن ُيْعِطي الْكَِثيَر بِالْقَِليلِ،    

َوَجِميعِ خَْيرِ  َجِميعِ خَْيرِ الدُّنَْيا، إيَّاَك  َمْسأَلِتيبِ يأَْعِطنِ   ، تََحنُّناً ِمنُْه َوَرْحَمةً   ، َيْعرِفُْه

   اآلِخَرِة،
   َواصْرِْف َعنّي بَِمْسألَتي إيَّاَك َجميَع شَرِّ الدُّنْيا َوشَرِّ اآلِخَرة 
 .  َوزِْدنِي ِمْن فَضِْلَك َيا كَرِيُم   فَإنَُّه غَْيُر َمنْقُوصٍ َما أَْعطَْيتَ، 

 
 .َحرِّْم شَْيَبِتي َعلَى النَّارِ  َيا ذَاَ الَْمنِّ َوالطَّْولِ،    َيا ذَاَ النَّْعَماِء َوالُْجوِد،  َجاللِ َواإلكَْرامِ،َيا ذَاَ الْ*

---------------------------------------------------------------------- 
   ِلكُلِّ َمْسأَلٍَة ِمنَْك َسْمٌع َحاِضٌر، َوَيْعلَُم ضَِميَر الصَّاِمِتيَن،  َيا َمْن َيْمِلُك َحَواِئَج السَّاِئِليَن،2)

فَأَْسأَلَُك أَْن  َوَرْحَمتَُك الَْواِسَعةُ،   َوأََياِديَك الْفَاِضلَةُ،   اللُّهمَّ َوَمَواِعيُدَك الصَّاِدقَةُ، َوَجَواٌب َعِتيٌد.

 إنََّك َعلَى كُلِّ شَْيٍء   َوأَْن تَقِْضَي َحَواِئجِي ِللدُّنَْيا َواآلِخَرِة، تُصَلَِّي َعلَى ُمَحمٍَّد َوآلِ ُمَحمٍَّد،

 قَِديٌر.
-------------------------------------------------------------------------- 

 . َوَيِقيَن الَْعابِِديَن لََك َوَعَملَ الْخَاِئِفيَن ِمنَْك،   اللُّهمَّ إنّي أَْسأَلَُك صَْبَر الشَّاِكرِيَن لََك،3)
  َوأَنَا َعْبُدَك الَْباِئُس الْفَِقيُر،  اللُّهمَّ أَنْتَ الَْعِليُّ الَْعِظيُم، 

اللُّهمَّ صَلِّ َعلَى ُمَحمٍَّد َوآِلِه َواْمنُْن بِِغنَاَك َعلَى  .ْبُد الذَِّليلَُوأَنَا الَْع أَنْتَ الْغَنِيُّ الَْحِميُد، 

اللُّهمَّ صَلِّ َعلَى  .َيا قَوِيُّ َيا َعزِيزُ   َوبِقُوَِّتَك َعلَى ضَْعِفي، َوبِِحلِْمَك َعلَى َجْهِلي،  فَقْرِي، 

َيا أَْرَحَم   نِي َما أََهمَّنِي ِمْن أَْمرِ الدُّنَْيا َواآلِخَرِةَواكِْف ُمَحمٍَّد َوآِلِه األْوِصَياِء الَْمْرِضيِّيَن، 

 .الرَّاِحِميَن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 وَن إالّ بَِك،َوضَاَع الُْمِلمُّ  لََك، ضُوَن إالَّوخَِسَر الُْمتََعرِّ   خَاَب الَْواِفُدوَن َعلَى غَْيرَِك،  ِحيمِالرَّ 4    
 َباُبَك َمفْتُوٌح ِللرَّاِغبِيَن،    َمنِ انْتََجَع فَضْلََك، َوأَْجَدَب الُْمنْتَجُِعوَن إالّ 
 َورِزْقَُك َمْبُسوطٌ ِلَمْن َعصَاَك،   َوفَضْلَُك ُمَباٌح ِللسَّاِئِليَن،  َوخَْيُرَك َمْبذُولٌ ِللطَّاِلبِيَن، 

ْبقَاُء َعلَى ْحَساُن إلَى الُْمِسيِئيَن َوَسبِيلَُك اإلَعاَدتَُك اإل   َوِحلُْمَك ُمْعتَرِضٌ ِلَمْن نَاَواَك،

  الُْمْعتَِديَن. 

َوال تَْجَعلْنِي ِمَن الْغَاِفِليَن    َواْرزُقْنِي اْجِتَهاَد الُْمْجتَهِِديَن،  نِي ُهَدى الُْمْهتَِديَن،فَاْهِد اللُّهمَّ

 ينَِواغِْفْر ِلي َيْوَم الدِّ   الُْمْبَعِديَن،
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ٍد ْبنِ ُمَحمَّ الثَّانِي َواْبنِِه َعِليٍّ ِد ْبنِ َعِليٍّأَْسأَلَُك بِالَْمْولُوَدْينِ ِفي َرَجبٍ ُمَحمَّ يإنِّ اللُّهم5َّ  

  ُب بِهَِما إلَْيَك خَْيَر الْقَُربِ،الُْمنْتََجبِ، َوأَتَقَرَّ

قْتَرٍِف ُمذْنِبٍ قَْد أَْوَبقَتُْه َيا َمْن إلَْيِه الَْمْعُروُف طُِلَب، َوِفيَما لََدْيِه ُرِغَب، أَْسأَلَُك ُسَؤالَ ُم 

  ذُنُوُبُه، َوأَْوثَقَتُْه ُعُيوُبُه، فَطَالَ َعلَى الْخَطَاَيا ُدُؤوُبُه،

زُوَع َعنِ الَْحْوَبِة، َوِمَن النَّارِ فَكَاَك ْوَبِة، َوالنُّْوَبةَ، َوُحْسَن األزَاَيا خُطُوُبُه، َيْسأَلَُك التََّوِمَن الرَّ 

  فَأَنْتَ َمْوالَي أَْعظَُم أََمِلِه َوِثقَِتِه.  لَْعفَْو َعمَّا ِفي رِْبقَِتِه،َرقََبِتِه، َوا

ْهرِ بَِرْحَمٍة َدنِي ِفي هذَا الشَّرِيفَِة،َوَوَساِئِلَك الُْمنِيفَِة أَْن تَتَغَمََّوأَْسأَلَُك بَِمَساِئِلَك الشَّ اللُّهمَّ 

اآلِخَرِة،  إلَى نُزُولِ الَْحاِفَرِة، َوَمَحلِّ  َونَفْسٍ بَِما َرزَقْتََها قَانَِعٍة،ِمنَْك َواِسَعٍة، َونِْعَمٍة َوازَِعٍة، 

 َوَما ِهَي إلَْيِه صَاِئَرةٌ.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  َك،ي أَْسأَلَُك بَِمَعانِي َجِميعِ َما َيْدُعوَك بِِه ُوالةُ أَْمرَِك الَْمأُْمونُوَن َعلَى ِسرِّإنِّ اللُّهمَّ 6 

  الَْواِصفُوَن ِلقُْدَرِتَك، الُْمْعِلنُوَن ِلَعظََمِتَك، أَْسأَلَُك بَِما نَطََق ِفيهِْم ِمْن َمِشيئَِتَك    الُْمْستَْبِشُروَن بأَْمرَِك، 

َمكَاٍن َيْعرِفَُك بَِها  ِتي ال تَْعِطيلَ لََها ِفي كُلَِّوآَياِتَك َوَمقَاَماِتَك الَّ  َوأَْركَاناً ِلتَْوِحيِدَك،   ْم َمَعاِدَن ِلكَِلَماِتَك،فََجَعلْتَُه

  فَتْقَُها َوَرتْقَُها بَِيِدَك،  ُهْم ِعَباُدَك َوخَلْقَُك،أَنَّ ال فَْرَق َبْينََك َوَبْينََها إالّ  َمْن َعَرفََك،

تَ َسَماَءَك َوأَْرضََك َحتَّى ظََهَر فَبِهِْم َمأل  َوَحفَظَةٌ َوُروَّاٌد، َوُمنَاةٌ َوأَذَْواٌد أَْعضَاٌد َوأَشَْهاٌد  َبْدُؤَها ِمنَْك َوَعْوُدَها إلَْيَك، 

  ِمْن َرْحَمِتَك َوبَِمقَاَماِتَك َوَعالَماِتَك، لِْعزِّفَبِذِلَك أَْسأَلَُك، َوبَِمَواِقعِ ا  أَنْتَ، أَْن ال إلَه إالّ

  ٍد َوآِلِه َوأَْن تَزِيَدنِي إيَماناً َوتَثْبِيتاً.َي َعلَى ُمَحمَّأَْن تُصَلِّ 

َوَمْعُروفاً بِغَْيرِ   َمْوصُوفاً بِغَْيرِ كُنٍْه، َيا  يُجورِ،ورِ َوالدَّقاً َبْيَن النَُّيا َباِطناً ِفي ظُُهورِِه، َوظَاِهراً ِفي ُبطُونِِه َوَمكْنُونِِه، َيا ُمفَرِّ 

َمفْقُوٍد، لَْيَس  َمْعُدوٍد، َوفَاِقَد كُلِّ َمْوُجوٍد، َوُمْحِصَي كُلِّ َوُموجَِد كُلِّ  َمشُْهوٍد، َوشَاِهَد كُلِّ  َمْحُدوٍد، كُلِّ ِشْبٍه، َحادَّ

  ُف بِكَْيٍف،َيا َمْن ال ُيكَيَّ  وِد،أَْهلَ الِْكْبرَِياِء َوالُْج  ُدونََك ِمْن َمْعُبوٍد،

  َمْعلُومٍ، وُم َوَعاِلَم كُلَِّعْينٍ، َيا َدْيُموُم َيا قَيُّ ُن بِأَْينٍ، َيا ُمْحتَجِباً َعْن كُلَِّوال ُيَؤيَّ 

  بِيَن،َوَبشَرَِك الُْمْحتَجِبِيَن، َوَمالِئكَِتَك الُْمقَرَّ  ٍد َوآِلِه َوَعلَى ِعَباِدَك الُْمنْتََجبِيَن،َعلَى ُمَحمَّ صَلِّ 

  مِ،بِ الُْمكَرََّوالُْبْهمِ الصَّافّيَن الَْحافّيَن، َوَبارِْك لَنَا ِفي شَْهرِنَا هذَا الُْمَرجَّ 

  َوأَْجزِلْ لَنَا ِفيِه الِْقَسَم، َوأَْبرِْر لَنَا ِفيِه الْقََسَم،  َعَم،شُْهرِ الُْحُرمِ، َوأَْسبِغْ َعلَْينَا ِفيِه النَِّوَما َبْعَدُه ِمَن األ 

  َهارِ فَأَضَاَء،ِذي َوضَْعتَُه َعلَى النَّكَْرمِ، الَّاأل َجلِّْعظَمِ األْعظَمِ األبِاْسِمَك األ 

  ْيلِ فَأَظْلََم،َواغِْفْر لَنَا َما تَْعلَُم ِمنَّا َوَما ال نَْعلَُم،َوَعلَى اللَّ 

  نُوبِ خَْيَر الِْعصَمِ، َواكِْفنَا كََواِفَي قََدرَِك، َواْمنُْن َعلَْينَا بُِحْسنِ نَظَرَِك، َوال تَِكلْنَا إلَى غَْيرَِك،ْعِصْمنَا ِمَن الذَُّوا 

َماَن، يئَةَ أَْسَرارِنَا، َوأَْعِطنَا ِمنَْك األَوال تَْمنَْعنَا ِمْن خَْيرَِك، َوَبارِْك لَنَا ِفيَما كَتَْبتَُه لَنَا ِمْن أَْعَمارِنَا، َوأَصِْلْح لَنَا خَبِ 

   َوَبلِّغْنَا شَْهَر الصَِّيامِ، َوَما َبْعَدُه ِمَن األيَّامِ َواألْعَوامِ، َيا ذَاَ الَْجاللِ َواإلكَْرامِ.  يَماِن،َواْستَْعِملْنَا بُِحْسنِ اإل
 


