
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

  
 

 

Il est recommandé de lire dua an-nudbah les 4 jours de fête: Aid al-fitr, aid 

al-adha, le jour d'al-ghadir et le vendredi. 
 

ُد ل   مح ى َسيِّد نا ُُمَم ٍد نَب يِّه  َوآل ه  َوَسل َم ه  َربِّ الحعاَلمنَي َوَصل ى اهلُل َعلَ ل  اْلَح
ليماً، اَلل   ُد َعلَ  ُهم  َتسح مح ل يائ َك ال ذيَن أَ َك يف ى ب ه  َقضاؤُ ى ما َجرَ َلَك اْلَح وح

َك َودين َك،  تَ ُهمح ل نَ فحس  َلصح َتخح َن الن عيم  إ  اسح تَ رحَت ََلُمح َجزيَل ما ع نحَدَك م  ذ  اخح
الَل، بَ عحَد الحمُ  دَ أَ قيم  ال ذي ال َزواَل َلُه َوال اضحم حح ُم الزُّهح يف  نح َشَرطحَت َعَليحه 

ها، َفَشَرطُوح َدَرجات  هَ  رُف ها َوز بحر ج  ن ي ة  َوُزخح ن حَيا الد  َت ا َلَك ذَ ذ ه  الدُّ ل َك َوَعل مح
رَ  ُهُم الحَوفاَء ب ه  فَ َقب لحتَ ُهمح َوقَ ر ب حتَ ُهمح، َوَقد محَت ََلُُم الذِّكح ن ح َل   م  ، ي  الحَعل ي  َوالث ناَء اْلح

َبطحَت َعَليحه مح َمالئ  أَ وَ  تَ ُهمح هح تَ ُهمح ب ع لحم   َكَتَك وََكر مح ي َك، َوَرَفدح َك، َوَجَعلحتَ ُهُم ب َوحح
َكنحَتُه َجن َتَك أَ  ر ضحوان َك، فَ بَ عح ٌ  َل إ  يحَك َوالحَوسيَلَة لَ إ  الذ ريَعَة  َتُه أَ نح أَ  َل إ  سح َرجح خح

نحها، َوبَ عح ٌ  مَحَلحَتُه يف فُ لحك َك َوََن يحَتُه َوَمنح آَمَن مَ  َت َك، م  ََلَكة  ب َرمحح َعُه م َن اَلح
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قٍ  دح َك َخلياًل َوَسأََلَك ل ساَن ص  َتُه ل نَ فحس  ريَن فَ يف  اآل َوبَ عح ٌ  اَّت َذح َجبحَتُه أَ خ 
َتُه م نح َشَج َرٍة َوَجَعلحَت ذَ  ليمًا َوَجَعلحَت َلُه م نح ل َك َعل ّياً، َوبَ عح ٌ  َكل مح خيه  أَ َتكح

َتُه م نح َغْيح  أَ  ٌ  ًا َوَوزيراً، َوبَ عح ر دحء َلدح ، أَ ب َوآتَ يحَتُه الحبَ يِّنات  وَ أَ وح َتُه ب ُروح  الحُقُدس  ي دح
َت َلهُ  نحهاجاً، َوََّتَي  رحَت َلُه  وَُكلٌّ َشَرعحَت َلُه َشريَعًة، َونَ َهجح ف ظاً أَ م  َتحح ياَء، ُمسح وحص 

ف ظٍ  َتحح ٍة  بَ عحَد ُمسح ٍة، َل إ  م نح ُمد   ُحج ًة َعلى ع باد َك، َول َئال  َك، وَ قاَمًة ل دين  إ   ُمد 
قُّ َعنح َمَقرِّه  َويَ غحل َب الحباط لُ  ل ه ، َوال يَ ُقوَل أَ ى َعلَ  يَ ُزوَل اْلَح رحَسلحَت أَ َحد  َلوحال أَ هح

َت لَنا َعَلمًا هاد يًا ف َ أَ لَيحنا َرُسواًل ُمنحذ رًا وَ إ   نح َنذ ل  أَ َنت ب  َع آيات َك م نح قَ بحل  َقمح
 َحبيب َك َوََنيب َك ُُمَم ٍد َصل ى اهلُل َعَليحه  َل إ  محر  ن  ان حت ََهيحَت ب الَ أَ  َل إ  ى، ََنحزَ وَ 

َتُه، وَ  َوآل ه ، َفكاَن َكَما ان حَتَجبحَتُه َسيَِّد َمنح  َطَفيحَتُه، وَ َخَلقح َوَة َمن  اصح فحَضَل َمن  أَ َصفح
َتبَ يحَتُه، وَ  َتُه، قَ أَ اجح َرَم َمن  اعحَتَمدح َتُه َعلَ كح الث  َقَلنيح  م نح َل إ  نحب يائ َك، َوبَ َعثحَتُه أَ ى د مح
ه   َتُه َمشار َقَك َوَمغار َبَك، َوَسخ رحتَ وحطَأح أَ ع باد َك، وَ  َت ب ُروحح   َل إ  َلُه الحُُباَق، َوَعَرجح
َدعحتَ أَ ََسائ َك، وَ    َنَصرحَتهُ َل انحق ضاء  َخلحق َك، ُث  إ  ُه ع لحَم ما كاَن َوما َيُكوُن وح

َتُه ب َ  ، َوَحَففح رَ ب الرُّعحب  َتُه يَل َوالحُمَسوِّمنَي م نح مَ يَل َوميكائ  ئ  اب ح نح أَ الئ َكت َك َوَوَعدح
ر ُكوَن، َوذَ  َر ديَنُه َعَلى الّدين  ُكلِّه  َوَلوح َكر َه الحُمشح بَ و أَ َتُه مُ نح بَ و أح أَ ل َك بَ عحَد ُتظحه 

ٍق م نح  دح َع ل لّناس  ل  أَ َجَعلحَت َلُه َوََلُمح ل ه ، وَ هح أَ ص  ل ذي ب َبك َة ُمبارَكاً و َل بَ يحٍت ُوض 
ناً، َوقُ لحَت إ  َوُهدًى ل لحعاَلمنَي، فيه  آيات  بَ يِّنات  َمقاُم  بحراهيَم َوَمنح َدَخَلُه كاَن آم 

ِاللُِإِ { ِيُريُد ِالرِّْجَسِِنَّما ِاْلب َِأَِل ُيْذه َبَِعْنُكُم َِويُطَِْهَل َِتْطهيراِ ْيت  ُث  ِ{هِّرَُكْم
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َر ُُمَم ٍد َصَلواُتَك َعَليحه  َوآل ه  َمَود تَ هُ أَ َجَعلحَت  ِالِ}مح يف ك تاب َك فَ ُقلحَت جح ُقْل
ِأَِسِْأَِ َِعَلْيه  ِفِ إِ ْجرا ِأَُِلُكْم َِسأَِ}َوقُ لحَت  {ىاْلُقْربَِِيالَِّاْلَمَودََّة ِما ِم ْن ِْجرِ أَِْلُتُكْم

ِ} َوقُ لحتَ  {فَ ُهَوَلُكمِْ ِأَِسِْأَِما ْن ِم  َِعَلْيه  َِِمنِِْالَّإ ِِْجرِ أَُِلُكْم ِأَِشاَء َذ ِيَ تَّخ  ىَِلِإِ ْن
َلَك إ  ا ُهُم الس بيَل ، َفكانُو {رَبِّه َِسبيلِ  ر ضحوان َك، فَ َلم ا ان حَقَضتح ل إ  لَيحَك َوالحَمسح

ذح كاَن ُهَو إ  هاد ياً،  َعَليحه ما َوآَل  ما َصَلواُتكَ  يب طال بٍ أَ قاَم َول ي ُه َعل ي  بحَن أَ يّاُمُه أَ 
َمنح ُكنحُت َموحالُه فَ َعل يٌّ َموحالُه : ماَمهُ أَ ، َفقاَل َوالحَمأُل هادٍ  قَ وحمٍ  الحُمنحذ َر َول ُكلِّ 

ُذلح َمنح َخَذَلُه، اَلل   ُهم  وال  َمنح واالُه َوعاد  َمنح عاداُه َوانحُصرح َمنح َنَصَرُه َواخح
َدةٍ  نَا َوَعل يٌّ م نح َشَجَرةٍ أَ مْيُُه، َوقاَل أَ ُه فَ َعل يٌّ نَا نَب ي  أَ نحُت َمنح كُ : َوقالَ   َوسائ رُ  واح 

نحز َلة  نحَت م ّّن ب َ أَ ى، َفقال َلُه هاُروَن م نح ُموسَ َحل ُه َُمَل  أَ ، وَ َشّت   رٍ الن اس  م نح َشجَ 
يَِّدَة ن ساء  الحعاَلمنَي، َنَتُه سَ ن ُه ال َنِب   بَ عحدي، َوَزو َجُه اب ح أَ  ال  إ  ى هاُروَن م نح ُموسَ 

د  أَ وَ  َدَعهُ أَ اّل بابَُه، ُث  إ  بحواَب ه  ما َحل  َلُه، َوَسد  الَ َحل  َلُه م نح َمسحج  ع لحَمُه  وح
َمَتُه َفقالَ  كح َمَة راَد اأَ لحم  َوَعل ىٌّ باُُبا، َفَمنح نَا َمديَنُة الحع  أَ : َوح  لحَمديَنَة َواْلح كح

ا، ُث  قالَ ت  أح فَ لحيَ  ّيي َووار ثي، ْلَحُمَك م نح ْلَحمي أَ نحَت أَ : ا م نح باُب  خي َوَوص 
لحمي َوَحرحُبَك َحرحيب َواإلمياُن ُُمال ط  ْلَحَمَك َوَدَمكَ  لحُمَك س    َوَدُمَك م نح َدمي َوس 

وحض  َخليَفيت وَ نحَت غَ أَ َكما خاَلَط ْلَحمي َوَدمي، وَ  َديحّن  نحَت تَ قحضيأَ داً َعَلى اْلَح
ُز ع دايت َوشيَعُتَك َعلى َمناب َر م نح نُورٍ  َن   َوتُ نحج  َيض ًة ُوُجوُهُهمح َحوحيل يف  اْلح ة  ُمب ح

ُنوَن بَ عحدي، وَكاَن بَ عحَدُه أَ َوُهمح جْياين، َوَلوحال  نحَت يا َعل يُّ َلَح يُ عحَرف  الحُمؤحم 
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َن الحَعمَ  َن الض الل  َونُورًا م  َتقيَم، ال  ى، َوَحبحلَ ُهدًى م  راَطُه الحُمسح اهلل  الحَمتنَي َوص 
َقَبٍة م نح َمناق ب ه ،  ٍم َوال ب ساب َقٍة يف ديٍن، َوال يُ لحَحُق يف َمن ح َبُق ب َقرابٍَة يف َرح  ُيسح

َو الر ُسول  َصل ى اهلُل َعَليحه ما َوآَل  ما، َويُقات ُل َعَلى الت أح  ُخُذُه ويل  َوال تَأح ََيحُذو َحذح
بانَ هُ  بحطاََلُمح َوناَوشَ أَ ه  َصناديَد الحَعَرب  َوقَ َتَل اهلل  َلوحَمُة الئ ٍم، َقدح َوتَ َر فييف   مح، ُذؤح

ر ي ًة َوَخيحَُب ي ًة وَ أَ وحدََع قُ ُلوبَ ُهمح أَ فَ  قادًا َبدح َرُهن ، فَ حح ى َعداَوت ه  َضب تح َعلَ أَ ُحنَ يحن ي ًة َوَغي ح
طنَي َوالحمار قنَي، وَ  ى ُمناَبَذت ه ،َكب تح َعلَ أَ وَ  ى َلّما َقضَ َحّّت قَ َتَل الّناك ثنَي َوالحقاس 

َقى اآلأَ ََنحَبُه َوقَ تَ َلُه  َقى الَ أَ ريَن يَ تحَبُع خ  شح ُر َرُسول  اهلل  َصل ى أَ و لنَي، َلَح مُيحَتَثلح شح مح
اديَن، َوالُ اهلُل َعَليحه  َوآل ه  يف  اَلح  ر ة  اديَن بَ عحَد اَلح ت ه  ُُمحَتم  َعلَ  م ُة ُمص  ى َعة  َعلَ ى َمقح

قِّ فيه مح، فَ ُقت َل َمنح  ال  إ  قحصاء  ُولحد ه  إ  َقطيَعة  َرمح  ه  وَ  الحَقليَل ِم  نح َوىف ل ر عايَة  اْلَح
َ وَ  َ َمنح ُسِب  َي َمنح أُ قُت َل، َوُسِب  ا يُ رحجَ أُ قحص  َي َوَجَرى الحَقضاُء ََلُمح ب  ى َلُه قحص 

نُ  ْنِع باد ه َِواْلعاق َبُةِلَّْرُضِلِ الَِ}ذح كاَنت  إ  وبَة ، الحَمثُ  ُحسح ه ِيُور ثُهاَِمْنَِيشاُءِم 
ِكاَنَِوْعُدِرَبِّناَِلَمْفُعوالِ إِ ْبحاَنِرَبِّناِسُِ}، وَ {ل ْلُمتَّقينَِ َوَلْنُِيْخل َفِاللُِ}، {ْن

ل  أَ ب  م نح ي  طا، فَ َعَلى الَ {َعزيُزِاْلَحكيمَُِوُهَوِالِْ}ِ{َوْعَدهُِ بَ يحت  ُُمَم ٍد َوَعل يٍّ  هح
ثحل ه مح يّاُهمح فَ لحيَ نحُدب  النّ إ  ما فَ لحَيبحك  الحباُكوَن، وَ َصل ى اهلُل َعَليحه ما َوآَل    اد بُوَن، َول م 

رَ فَ لحتُ  ج  الذح ، نَ ّضاجُّوَن، َويَع  ج  الحعاجُّو ف  الدُُّموُع، َولحَيصحرُخ  الّصار ُخوَن، َوَيض 
َسُن أَ  ُ أَ يحَن اْلَح َسنيح َسنيح ، صال ح  بَ عحَد صاأَ يحَن أَ يحَن اْلُح ل  ٍح، َوصاد ق  بَ عحَد بحناُء اْلُح

،  يحنَ أَ صاد ٍق،  يحَن الشُُّموُس أَ يحَن اْلح يَ َرُة بَ عحَد اْلح يَ َرة ، أَ الس بيُل بَ عحَد الس بيل 
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الّدين  َوَقواع ُد  عحالمُ أَ يحَن أَ َرُة، َنحُُم الزّاه  يحَن الَ أَ قحماُر الحُمنْيَُة، يحَن الَ أَ الطّال َعُة، 
 ، َن أَ الحع لحم  اد ي َة ، يحَن بَق ي ُة اهلل  ال يت ال ََّتحُلو م  َرة  اَلح ل َقطحع  داب ر   يحَن الحُمَعدُّ أَ الحع ت ح

، قاَمة  الحَ يحَن الحُمنحَتَظُر إلح  أَ الظ َلَمة ،  وحر  اَلة  ز يحَن الحُمرحََتى إل   أَ محت  َواحلع َوج  اْلَح
 ، وان  َخُر ل َتجح أَ َوالحُعدح َدة  عايحَن الحُمَتَخي  ُر إل   أَ ديد  الحَفرآئ  ٌ  وَ السَُّنن ، يحَن الحُمد 

ل ة  َوالش ريَعة ،  ياء  الحك تاب  َوُحُدود ه ، يحَن الحُمَؤم ُل إل   أَ الحم  الّدين   يحَن ُُمحيي َمعاَل   أَ حح
ل ه ، أَ وَ  ُم َشوحَكة  الحُمعحَتديَن، يحَن أَ هح ، بح أَ يحَن هاد ُم أَ قاص  يحَن ُمبيُد أَ ن َية  الشِّرحك  َوالنِّفاق 
ل  الحُفُسوق  أَ  ،  هح يان  َوالطُّغحيان  ، يحَن حاص  أَ َوالحع صح َن يح أَ ُد فُ ُروع  الحَغيِّ َوالشِّقاق 

واء  طام ُس آثار  الز يحغ  َوالَ  اء ، َواإلح   ذ ب  كَ الح يحَن قاط ُع َحبائ ل  أَ ، هح بيُد يحَن مُ أَ فحِت 
َتأَ أَ الحُعتاة  َوالحَمَرَدة ،  ُل يحَن ُمسح ليل  َواأَ ص  ل  الحع ناد  َوالت ضح اد ، إلح  هح ل ياء  يحَن ُمع زُّ الَ أَ ْلح وح

ُع الحَكل مَ أَ عحداء ، َوُمذ لُّ الَ  نحُه  ييحَن باُب اهلل  ال ذأَ ى، الت  قحوَ  ة  َعَلىيحَن جام  م 
ُه اهلل  ال ذأَ ى، تَ يُ ؤح  ل ياُء، لَيحه  يَ تَ َوج ُه الَ إ   ييحَن َوجح َ يحَن الس  أَ وح ُل بَ نيح َبُب الحُمت ص 
ُدَ أَ رحض  َوالس ماء ، الَ  ُر رايَة  اَلح ُب يَ وحم  الحَفتحح  َوناش  ُف ََشحل  يحَن ُمَؤلِّ أَ ى، يحَن صاح 

 يحَن الطّال بُ أَ نحب ياء ، بحناء  الحَ أَ نحب ياء  وَ الَ يحَن الطّال ُب ب ُذُحول  أَ الص الح  َوالرِّضا، 
ُتول  ب َكرحَبالَء، ب َدم  الح  َن يح أَ ى، ى َعَليحه  َواف حتَ رَ ى َمن  اعحَتدَ يحَن الحَمنحُصوُر َعلَ أَ َمقح

َطرُّ ال ذي ُُياُب  وَ أَ  ،ذا َدعاإ  الحُمضح ِّ َوالت  قح الئ ق  ُذوالحُب  ُر اْلَح بحُن يحَن اأَ ى، يحَن َصدح
َطفَ  ِّ الحُمصح ى، َوابحُن َخدَُيَة الحَغّرآء ، َوابحُن فاط َمَة ى، َوابحُن َعل يٍّ الحُمرحَتضَ الن ِب 

رَ  بنَي، ى، يَا بحَن الّساَدة  الحُمَقر  الحو قاُء َواْلح مَ  ّمي َونَ فحسي َلكَ أُ نحَت وَ أَ يب أَ ى، ب  الحُكب ح



 6 

َرمنَي، يَ يَا بحَن النَُّجباء  الَ  د ّينيَ ا بحَن اكح ُداة  الحَمهح ، يَا بحَن اْلح يَ َرة  الحُمَهذ بنَي، يَا َلح
ضار َمة  الحُمنحَتَجبطائ ب  الحُمَطه رينَ َنحَبنَي، يَا بحَن الَ لَ بحَن الحَغطار َفة  ا نَي، ، يَا بحَن اْلَح

َرمنيَ يَا بحَن الحَقماق َمة  الَ  سُّرُج  الحُمضيَئة ، يَا بحَن ، يَا بحَن الحُبُدور  الحُمنْيَة ، يَا بحَن الكح
َرة ، يَا بحَن السُّبُ ، يَا بحَن الَ الشُُّهب  الثّاق َبة   َحة ، يَا بحَن الَ َنحُم  الزّاه  عحالم  ل  الحواض 

ُهوَرة ، يَا بحَن الحَمعاَل    ئ َحة ، يَا بحنَ الال   َلة ، يَا بحَن السَُّنن  الحَمشح الحُعُلوم  الحكام 
زات  الحَموحُجوَدة ، يَا  ثُوَرة ،الحَمأح  ُهوَدة  يَا بحَن الحُمعحج  ، يَا بحَن بحَن الد الئ ل  الحَمشح

، يَا بحَن الن بَ الصِّراط  ا َتقيم  ، يَا بحَن َمنح ُهَو يف الح  إ  لحُمسح مِّ الحك تاب  َلَدى اهلل  أُ َعظيم 
، يَا بحَن الد الَعل يٌّ َحكيم ، يَا بحَن اآلح  ، يَا بحَن يات  َوالحبَ يِّنات  ئ ل  الظّاه رات 

، يَا بحَن الن َِّعم   َجج  الحبال غات  ، يَا بحَن اْلُح الحَُباهني  الحواض حات  الحباه رات 
، يَا بحَن الطُّور   ، يَا بحَن يس َوالّذار يات  َكمات  ، يَا بحَن طه َوالح ُمحح الّساب غات 

، يَا بحَن َمنح َدنا فَ َتَدل   ٍ  َفكاَن َوالحعاد يات  َن  ُدنُ ّوًا وَ دحنَ أَ وح أَ  قاَب قَ وحَسنيح ابًا م  اقحِت 
عحري عحلَ الحَعل يِّ الَ  تَ َقر تح ب َك الن  وَ أَ ى، لَيحَت ش  وح أَ تُق لَُّك  رحضٍ أَ يُّ أَ ى، َبلح يحَن اسح

َلحَق َوال تُ رَ أَ نح أَ ى، َعزيز  َعَلي  مح ذي طُوَ أَ وح َغْيح ها أَ ى ب َرضحوَ أَ ى، ثَ رَ  ال ى وَ َرى اْلح
َ الحبَ لحوَ  نح أَ ى، َعزيز  َعَلي  َسحَُع َلَك َحسيساً َوال ََنحوَ أَ  ى َوال يَناُلَك ُُتيَط ب َك ُدوين 

وَ  ّنا، ب نَ فحسي م نح ُمَغي   نحتَ أَ ى، ب نَ فحسي م ّّن َضجيج  َوال َشكح نحَت أَ ٍب َلَح ََيحُل م 
ن ي ُة شأُ نحَت أَ م نح ناز ٍح ما نَ زََح َعّنا، ب نَ فحسي  َنٍة ذََكرا  م نح ُمؤحم نٍ  ائ ٍق يَ َتَمّن  مح َوُمؤحم 

ثيل  َُمحٍد ال أَ نحَت م نح أَ ى، ب نَ فحسي نحَت م نح َعقيد  ع زٍّ الُيسامَ أَ ب نَ فحسي َفَحّنا، 
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نحَت م نح َنصيف  أَ ى، ب نَ فحسي نحَت م نح ت الد  ن َعٍم ال ُتضاهَ أَ ى، ب نَ فحسي ُُيارَ 
طاٍب  ي  أَ ، وَ  َمَّت َل إ  حاُر فيَك يا َموحالَي وَ أَ  ل َمَّت إ  ى، ال ُيساوَ  َشَرفٍ  خ 

ُف فيَك وَ أَ  نح أَ ى، َعزيز  َعَلي  ناغَ أُ وَنَك وَ جاَب دُ أُ نح أَ ى، َعزيز  َعَلي  ي  ََنحوَ أَ ص 
ى، َهلح م نح نح َُيحر َي َعَليحَك ُدونَ ُهمح ما َجرَ أَ ى، َعزيز  َعَلي  َك َوََيحُذَلَك الحَورَ بحك يأَ 

ذا َخال، إ  ساع َد َجَزَعُه أُ الحُبكاَء، َهلح م نح َجُزوٍع فَ طيَل َمَعُه الحَعويَل وَ أُ فَ  ُمعنيٍ 
ا َعيحّن َعَلى الحَقذَ  َهلح َقذ َيتح  مححََد َسبيل  أَ لَيحَك يَا بحَن إ  ى، َهلح َعنيح  َفساَعَدتح

ظَ فَ تُ لحقَ  نحَك ب ع َدٍة فَ َنحح ُل يَ وحُمنا م  َلَك الر و ي َة  نَ ى، َمَّت ى، َهلح يَ ت ص  ر ُد َمناه 
  نُغاديكَ ى، َمَّت  نَ نحَتق ُع م نح َعذحب  مائ َك فَ َقدح طاَل الص دَ ى، َمَّت فَ نَ رحوَ 

َترانا ََنُفُّ أَ ى،  َترانا َونَراَك َوَقدح َنَشرحَت ل واَء الن صحر  تُ رَ ، َمَّت َونُراو ُحَك فَ ُنق ر  َعيحناً 
اًل وَ َقدح َمألحَت الَ وَ  مُّ الحَمألَ ؤُ نحَت ت َ أَ ب َك وَ  عحداَءَك َهوانًا َوع قاباً، أَ َذقحَت أَ رحَض َعدح

َتثَثحَت أَ وَ  يَن، َواجح ، َوَقَطعحَت داب َر الحُمَتَكُبِّ قِّ ُصوَل أُ بَ رحَت الحُعتاَة َوَجَحَدَة اْلَح
ُد هلل  َربِّ الحعاَلمنَي، اَلل   مح ب  رح كَ الح ّشاُف نحَت كَ أَ ُهم  الظّال منَي، َوََنحُن نَ ُقوُل اْلَح

تَ عحدأَ لَيحَك إ  ى، وَ َوالحبَ لحوَ  وَ  يسح َرة  َوانحَت َربُّ اآلأَ ى، وَ َفع نحَدَك الحَعدح نحيا، فَ خ  غ ثح أَ لدُّ
َتغيثنَي ُعبَ يحَدَك الحُمبحتَ لَ  ز لح َعنحُه أَ ى، وَ ر ه  َسيَِّدُه يا َشديَد الحُقوَ أَ ى، وَ يا غ ياَث الحُمسح

وَ سَ ب ه  الَ  تَ وَ ى، وَ ى َواْلَح عَ إ  ى، َوَمنح بَ رِّدح َغليَلُه يا َمنح َعَلى الحَعرحش  اسح ى لَيحه  الرُّجح
تَ إ   بيُدَك الّتائ ُقونَ ُهم  َوََنحُن عَ ى، اَلل  َوالحُمنحتَ هَ  ُه ل َول يَِّك الحُمذَكِّر  ب َك َوب َنب يَِّك، َخَلقح

َمًة َوَمالذاً، وَ  َتُه لَنا ق وامًا َوَمعاذاً أَ لَنا ع صح ّنا ، َوجَ َقمح ننَي م  ماماً، إ  َعلحَتُه ل لحُمؤحم 
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ّنا ُتَ ي ًة َوَسالماً، َوز دحنا ب   تَ َقر ُه إ  ذل َك ياَربِّ فَ بَ لِّغحُه م  َعلح ُمسح راماً، َواجح لَنا كح
تَ َقرًّا َوُمقاماً، وَ  ناَنَك ماَمنا َحّت  أَ يّاُه إ  ْتح مح ن عحَمَتَك ب تَ قحدمي َك أَ ُمسح  ُتور َدنا ج 

ُهم  َصلِّ َعلى ُُمَم ٍد َوآل  ُُمَم ٍد، َوَصلِّ افَ َقَة الشَُّهداء  م نح ُخَلصائ َك، اَلل  َوُمر 
ه  َوَرُسول َك الس يِّد  الَ َعلى ُُمَم ٍد جَ  َُب ، َوَعلى دِّ َغر ، َوَجد ت ه  بيه  الس يِّد  الَ أَ كح صح

ى َمن  ى اهلُل َعَليحه  َوآل ه ، َوَعلَ ى فاط َمَة ب نحت  ُُمَم ٍد َصل  الصِّّديَقة  الحُكب حرَ 
َطَفيحَت م نح آ َمَل وَ أَ فحَضَل وَ أَ بائ ه  الحبَ َرَرة ، َوَعَليحه  اصح ثَ َر وَ أَ دحَوَم وَ أَ ََت  وَ أَ كح فَ َر ما أَ كح وح

يَ َرت َك م نح َخلحق َك، َوَصلِّ َعَليحه  َصالًة ال أَ َحٍد م نح أَ َصل يحَت َعلى  صحف يائ َك َوخ 
ايََة ل َمَدد ها َوال نَف غايَةَ  ق  َواَ أَ ُهم  وَ َمد ها، اَلل  اَد ل َ ل َعَدد ها َوال ِن  دحح  ٌح ق مح ب ه  اْلَح

ل ياَءَك وَ أَ د لح ب ه  أَ ب ه  الحباط َل وَ  ل  أَ ذحل لح ب ه  أَ وح َلًة الل   ،عحداَءَك َوص  َنُه ُوصح َننا َوبَ ي ح ُهم  بَ ي ح
َعلحنا ِم  نح يَأح ل ُمرافَ َقة  َسَلف ه  إ   يتُ َؤدّ  َزت  مح، وَ ، َواجح ُجح مَيحُكُث يف ظ لِّه مح، ُخُذ ِب 

ُننح َواإلح  لَيحه ، إ  د يَة  ُحُقوق ه  ى تَأح ع ّنا َعلَ أَ وَ  َيت ه ، َوامح ت ناب  َمعحص  ت هاد  يف طاَعت ه ، َواجح جح
ََتُه َوُدعاَءُه َوَخي ح  نَناُل ب ه  َسَعًة م نح  َرُه ماَعَليحنا ب ر ضاُه، َوَهبح لَنا َرأَفَ َتُه َوَرمحح

َعلح َصالتَنا ب ه  َمقُبوَلًة، َوُذنُوبَنا ب ه  َمغحُفوَرًة، َوُدعاءَ  َت َك َوفَ وحزًا ع نحَدَك، َواجح نا َرمحح
َعلح  َتجابًا َواجح ف ي ًة، َوَحو أَ ب ه  ُمسح ئ َجنا ب ه  ارحزاقَنا ب ه  َمبحُسوَطًة، َوُُهُوَمنا ب ه  َمكح

ي ًة، ه كَ إ  قحب لح أَ وَ  َمقحض  لَيحنا َنظحَرًة إ  لَيحَك، َوانحظُرح إ  ق حَبلح تَ َقرُّبَنا الحَكرمي  َوا لَيحنا ب َوجح
ق نا م نح  ُود َك، َواسح َا الحَكراَمَة ع نحَدَك، ُث  ال َتصحر فحها َعّنا ب  ُل ُب  م  َتكح َرحيَمًة َنسح

 أَ ال َظمَ  ه  َوب َيد ه  َريًّا َرو يًّا َهنيئًا سائ غاً س  َحوحض  َجدِّه  َصل ى اهلُل َعَليحه  َوآل ه  ب َكأح 
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نيَ أَ بَ عحَدُه يا   .رحَحَم الرّامح 
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