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 ني وماْجعملُه ِلي إيمماماً ومنُوراً ومُهًدى ومرمَْحمةً آاللَُّهمَّ اْرَحمِْني ابلُقرْ 

 
يُت ومعمل يْمِني ميْنُه مما اللَُّهمَّ ذمك يْرِني ميْنُه مما ءم اللَّْيلي ومأمْطرمافم  جمهيْلُت وماْرزُْقِني تيالمومتمُه آنم  نمسي

 رمبَّ العمالممييم  الن َّهماري وماْجعمْلُه ِلي ُحجًَّة يم 

 
ي،  اللَُّهمَّ أمْصليْح ِلي دييِني الَّذيي ُهوم عيْصممةُ أمْمريي، ومأمْصليْح ِلي ُدنْ يمايم الَِّتي فييهما ممعماشي

رمِتي  دمًة ِلي ِفي ُكل ي خمْْيٍ وماْجعملي  ومأمْصليْح ِلي آخي الَِّتي فييهما ممعماديي، وماْجعملي احلميماةم زييم
 املمْوتم رماحمًة ِلي ميْن ُكل ي شمر ٍ 

 
ميي ي مْومم  مُه ومخمْْيم أميَّ رمُه ومخمْْيم عمممليي خموماِتي  أمْلقماكم فييهي  اللَُّهمَّ اْجعمْل خمْْيم ُعْمريي آخي

 
 اللَُّهمَّ إيِن ي أمْسأمُلكم عييشمًة همنييًَّة وممييتمًة سموييًَّة ومممرمدًّا غمْْيم ُُمٍْز ومالم فماضيحٍ 

 
عماءي ومخمْْيم النَّجماحي ومخمْْيم العيْلمي ومخمْْيم العممملي  اللَُّهمَّ إيِن ي أمْسأمُلكم خمْْيم املمْسأملةي ومخمْْيم الد  

ومخمْْيم الث َّومابي ومخمْْيم احلميماةي ومخْْيم املممماتي ومث مب يْتِني ومث مق يْل ممومازييِني ومحمق يْق إيميماِني ومارْفمْع  
  الم مينم اجلمنَّةي دمرمجمِتي ومت مقمبَّْل صمالمِتي وماْغفيْر خمطييئماِتي ومأمْسأمُلكم العُ 

 



بماتي رمَْحمتيكم ومعمزمائيمي ممْغفيرمتيكم ومالسَّالمممةم ميْن ُكل ي إيْثٍْ ومالغمنييممةم مي  ْن اللَُّهمَّ إيِن ي أمْسأمُلكم ُموجي
جلمنَّةي ومالنَّجماةم مينم النَّاري   ُكل ي بيرٍ  ومالفمْوزم ابي

 
ْن عماقيب مت منم  رمةي اللَُّهمَّ أمْحسي ْزيي الد نْ يما ومعمذمابي اآلخي ْرنم ميْن خي  ا ِفي األُُموري ُكل يهما، ومأجي

 
ْم لمنما ميْن خمْشيمتيكم ممات يمتيكم ومميْن طماعمتيكم مما م اللَُّهمَّ اْقسي ن منما ومبمْيم ممْعصي   ُحوُل بيهي ب مي ْ

نما ممصمائيبم الد نْ يما ومممت يْعنما ِبيمْْسماعينما   وممينم اليمقييي مماتُ ب مل يغُنما ِبيما جمن َّتمكم  ُُتمو يُن بيهي عملمي ْ
رمنم عملمى ممْن ظملمممنما وماْنُصْرنم  ومأمْبصمارينم ومقُ وَّتينما مما ت منما وماْجعمْلُه الوماريثم مينَّا وماْجعمْل َثْم أمْحي مي ْ

لمغم عيْلمينما   عملمى ممْن عمادمانم ومالم جْتعملْ  يب مت منما ِفي ديينينما ومالم جتمْعملي الد نْ يما أمْكَبمم هم ينما ومالم ممب ْ ُمصي
ُنما  نما ممْن الم ي مْرَحم  ومالم ُتسمل يْط عملمي ْ

 
تمُه ومالم حماجمًة ميْن اللَُّهمَّ الم تمدمْع لمنما ذمنْ بًا إيالَّ غمفمْرتمُه ومالم همَّا إيالَّ ف م  رَّْجتمُه ومالم دميْ نًا إيالَّ قمضمي ْ

ت مهما يم  رمةي إيالَّ قمضمي ْ  أمْرحممم الرَّاَحيييم  حمومائيجي الد نْ يما وماآلخي

 
رمةي حمسمنمًة ومقينما عمذمابم  النَّاري ومصملَّى هللاُ عملمى سمي يدينم   رمب َّنما آتينما ِفي الد نْ يما حمسمنمًة ومِفي اآلخي

 ومنمبيي ينما ُُمممٍَّد ومعملمى آليهي ومأمْصحمابيهي األمْخيماري ومسملَّمم تمْسلييًما كمثيْياً. 


