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 بِسمِ ٱللَّه ٱلرحٰمنِ ٱلرحيمِ
لُّجِهاحِ بِنُطْقِ تَبٱلصَّب انسل لَعد نا مي ماللَّه 
لُجِهبِ تَلَجاهمِ بِغَيظْللِ ٱلْمٱللَّي طَعق حرسو 

 مقَاديرِ تَبرجِهتْقَن صُنْع ٱلْفَلَك الدوارِ في وا
 ججِهوشَعشَع ضياَء ٱلشَّمسِ بِنُورِ تَا

لَٰى ذَاتلَّ عد نا ميهبِذَات ه 
هخْلُوقَاتم ةانَسجم نع تَنَزَّهو 

هاتيفكَي ةالئَمم نلَّ عجو 
 من قَرب من خَطَرات ٱلظُّنُونيا 

ونيٱلْع ظَاتلَح نع دعبلَ ا وقَب ا كَانبِم ملعوكُونن ي 
 مانِهوامنِه رقَدنِي في مهاد ايا من ا

 يقَظَنِي إِلَٰى ما منَحنِي بِه من منَنِه وإِحسانِهوا
 كُف السوِء عنِّي بِيده وسلْطَانِهوكَف ا

 لْيلِصَلِّ اللَّهم علَٰى ٱلدليلِ إِلَيك في ٱللَّيلِ ٱال
او نم كاسٱلْمٱال فلِ ٱلشَّرببِح ابِكبسِلطْو 

 عبلِوٱلنَّاصعِ ٱلْحسبِ في ذروة ٱلْكَاهلِ ٱال
 ٱلثَّابِتنِ ٱالوي ٱلزَّما فهفليالَٰى زَحمِ عٱلْقَدِلو 

 برارِخْيارِ ٱلْمصْطَفَين ٱالوعلَٰى آله ٱال
 هم لَنَا مصَارِيع ٱلصَّباحِوٱفْتَحِ اللَّ

 بِمفَاتيحِ ٱلرحمة وٱلْفَالَحِ
 فْضَلِ خلَعِ ٱلْهِداية وٱلصَّالَحِلْبِسنِي ٱللَّهم من اوا

 وٱغْرِسِ اللَّهم بِعظَمتك في شربِ جنَانِي ينَابِيع ٱلْخُشُوعِ
 رِ ٱللَّهم لهيبتك من آماقي زَفَرات ٱلدموعِجوا
 زِمة ٱلْقُنُوعِدبِ ٱللَّهم نَزَق ٱلْخُرقِ منِّي بِاوا

 إِٰلهِي إِن لَم تَبتَدئْنِي ٱلرحمةُ منْك بِحسنِ ٱلتَّوفيقِ
 فَمنِ ٱلسالك بِي إِلَيك في واضحِ ٱلطَّرِيقِ

 ملِ وٱلْمنَٰىنَاتُك لقَائد ٱالسلَمتْنِي اوإِن ا
 فَمنِ ٱلْمقيلُ عثَراتي من كَبوات ٱلْهوٰى

طَانٱلشَّيٱلنَّفْسِ و ةبارحم نْدع كخَذَلَنِي نَصْر إِنو 
 لْحرمانفَقَد وكَلَنِي خذْالَنُك إِلَٰى حيثُ ٱلنَّصَبِ وٱ

 تَيتُك إِالَّ من حيثُ ٱآلمالتَرانِي ما اا إِٰلهِي
 دارِ ٱلْوِصَالطْراف حبالك إِالَّ حين باعدتْنِي ذُنُوبِي عن بِام علقْتُ ا

 فَبِئْس ٱلْمطيةُ الَّتي ٱمتَطَتْ نَفْسي من هواها
 فَواهاً لَها لما سولَتْ لَها ظُنُونُها ومنَاها

 تها علَٰى سيدها وموالهاوتَباً لَها لجرا
 إِٰلهِي قَرعتُ باب رحمتك بِيد رجائي

 هوائيوهربتُ إِلَيك الَجِئاً من فَرط ا
 والئينَاملَ طْراف حبالك اوعلَّقْتُ بِا

 جرمتُه من زَلَلي وخَطَائيفَٱصْفَحِ اللَّهم عما كُنتُ ا
 قلْنِي من صَرعة رِدائيوا

 فَإِنَّك سيدي وموالي ومعتَمدي ورجائي
 ومنَاي في منْقَلَبِي ومثْواي نتَ غَايةُ مطْلُوبِيوا

 إِلَيك من ٱلذُّنُوبِ هارِباً إِٰلهِي كَيف تَطْرد مسكيناً ٱلْتَجا
 م كَيف تُخَيب مستَرشداً قَصَد إِلَٰى جنَابِك ساعياًا
 م كَيف تَرد ظَمآناً ورد إِلَٰى حياضك شَارِباًا

 كَالَّ وحياضُك متْرعةٌ في ضَنْك ٱلْمحولِ
 وبابك مفْتُوح للطَّلَبِ وٱلْوغُولِ

 مولِنتَ غَايةُ ٱلْمسؤولِ ونِهايةُ ٱلْماوا
 زِمةُ نَفْسي عقَلْتُها بِعقَال مشيئَتكإِٰلهِي ٰهذه ا

 عباُء ذُنُوبِي دراْتُها بِعفْوِك ورحمتكوٰهذه ا
 هوائي ٱلْمضلَّةُ وكَلْتُها إِلَٰى جنَابِ لُطفك وراْفَتكوٰهذه ا

 فَٱجعلِ ٱللَّهم صَباحي ٰهذَا نَازِالً علَي بِضياِء ٱلْهدٰى
 وبِٱلسالَمة في ٱلدينِ وٱلدنْيا

 ومسائي جنَّةً من كَيد ٱلْعدٰى
 ووِقَايةً من مرديات ٱلْهوٰى

 تُؤتي ٱلْملْك من تَشَاُء             إِنَّك قَادر علَٰى ما تَشَاُء
 وتُعزُّ من تَشَاُء ُ        وتَنْزِع ٱلْملْك ممن تَشَاء

 بِيدك ٱلْخَير وتُذلُّ من تَشَاُء
يرٍء قَدلَٰى كُلِّ شَيع إِنَّك 

 جارِتُولي ٱلنَّهلَ فلِ ٱللَّيي ٱللَّيف ارٱلنَّه جتُولو 
تيٱلم نم يٱلْح تُخْرِجو يٱلح نتَ ميٱلْم تُخْرِجو 

 وتَرزُق من تَشَاُء بِغَيرِ حسابٍ
 سبحانَك ٱللَّهم وبِحمدك نتَالَ إِٰله إِالَّ ا

خَافُكفَالَ ي كرقَد رِفعذَا ي نم 
 نتَ فَالَ يهابكومن ذَا يعلَم ما ا

 وفَلَقْتَ بِلُطْفك ٱلْفَلَق     بِقُدرتك ٱلْفرقلَّفْتَ ا
 نَرتَ بِكَرمك دياجِي ٱلْغَسقِوا
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 جاجاًانْهرتَ ٱلْمياه من ٱلصُّم ٱلصَّياخيد عذْباً ووا
 نزَلْتَ من ٱلمعصرات ماًء ثَجاجاًوا

 وجعلْتَ ٱلشَّمس وٱلْقَمر للْبرِية سراجاً وهاجاً
 تَ بِه لُغُوباً والَ عالَجاًن تُمارِس فيما ٱبتَدامن غَيرِ ا

 وقَهر عباده بِٱلْموت وٱلْفَنَاِء فَيا من تَوحد بِٱلْعزِّ وٱلْبقَاِء
 تْقياِءصَلِّ علَٰى محمد وآله ٱال

 وٱسمع نِدائي وٱستَجِب دعائي
 ملي ورجائيوحقِّق بِفَضْلك ا

ٱلضُّر كَشْفل يعد نم را خَيي 
 مولِ في كُلِّ عسرٍ ويسرٍوٱلْما
 فَالَ تَردنِي من سنِي مواهبِك خَائباًنزَلْتُ حاجتي بِك ا

ا كَرِيمي ا كَرِيمي ا كَرِيما ا يي كتمحبِر محرينماحٱلر 
هرِ خَلْقلَٰى خَيع صَلَّٰى ٱللَّها و هآلو دمحمينعمج 

Prostrate and say (in Sajdah)   

    ونَفْسي معيوب     قَلْبِي محجوبإِٰلهِي 
غْلُوبي مقْلعو لبي غَاائوهو    
    ومعصيتي كَثير وطَاعتي قَليلٌ

    فَكَيف حيلَتي ولسانِي مقر بِٱلذُّنُوبِ
    ويا عالَّم ٱلْغُيوبِ يا ستَّار ٱلْعيوبِ

 فا كَاشيوبِوا ٱلْكُرر ذُنُوبِي كُلَّهإِغْف    
دمحآلِ مو دمحم ةمربِح    

ا غَفَّاري ا غَفَّاري ا غَفَّاري    
    رحم ٱلراحمينبِرحمتك يا ا
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 .أَللّٰهم أَصْلح لي ديـنِي الَّذي جعلْتَه لي عصْمةً

  .أَللّٰهم أَصْلح لي دنْـياي الَّتي جعلْتَ فيها معاشي 

  .أَللّٰهم أَصْلح لي آخرتي الَّتي جعلْتَ إِلَيها مرجعي 

أَللّٰهم إِنِّي أَعوذُ بِرِضَاك من سخَطك، وأَعوذُ  
كتنِقْم نم فْوِكبِع.  

 يطعالَ متَ وطَـيا أَعمل انِعالَ م وذُ بِكإِنِّي أَع مأَللّٰه
دالْج نْكم دذَا الْج نْفَعالَ يتَ ونَعا ممل. 

 
مِ ٱللَّهبِس 

هد وآلمحلَٰى مع صَلَّٰى ٱللَّهو 
اوضُ افَورِي إِلَٰى ٱللَّهم 

ادببِٱلْع صيرب ٱللَّه إِن 
 فَوقَاه ٱللَّه سيئَات ما مكَروا

 نْتَ سبحانَكالَ إِٰله إِالَّ ا
يـنمٱلظَّال نإِنِّي كُنْتُ م 

ٱلغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَٱس 
 ككَٰذلو نينمؤنُنْجِي ٱلْم 

 حسبنَا ٱللَّه ونِعم ٱلْوكيلُ
 فَٱنَقَلَبوٱ بِنِعمة من ٱللَّه وفَضْلٍ

 لَم يمسسهم سوٌء
ا شَاَء ٱللَّهم ةَ إِالَّ بِٱللَّهالَ قُولَ ووالَ ح 

ا شَاَء ٱلنَّاسالَ م ا شَاَء ٱللَّهم 
ٱلنَّاس كَرِه إِنو ا شَاَء ٱللَّهم 

وبِيـنبرٱلْم نم بٱلر بِيسح 
يـنخْلُوقٱلْم نم قٱلْخَال بِيسح 
يـنزُوقرٱلْم نم ازِقٱلر بِيسح 

يـنالَمٱلْع بر ٱللَّه بِيسح 
 حسبِي من هو حسبِي

 حسبِي من لَم يزَلْ حسبِي
 حسبِي من كَان مذْ كُنْتُ لَم يزَلْ حسبِي

وإِالَّ ه الَ إِٰله ٱللَّه بِيسح 
 وهو رب ٱلْعرشِ ٱلْعظيمِ  علَيه تَوكَّلْتُ

  
 


