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ْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِمِب  

 اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي 

 الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 

اِلِك َيْوِم الدِّيِن َم  

 ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنُي 

 اهِدَنا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم 

 ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي

 ِإنََّ اللَََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلَُّوَن َعَلى النََِّبيَِّ

َوَسلَُِّموا َتْسِليًما يََُّها الََِّذيَن َآَمُنوا َصلَُّوا َعَلْيِهَيا َأ   

 اللهم صل و سلم و بارك علي سيدنا حممد و علي آله و صحبه أمجعني

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني

.رب العاملني واحلمد هلل  
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،َالصَّاَلُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل الل َِّه  

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا حبيَب الل َِّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َنِبىَّ الل َِّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا خليل الل َِّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َصِفىَّ الل َِّه،

ِلىَّ الل َِّه،َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َو  

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َخْيَر َخْلِق الل َِّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا ُنوَر َعْرِش الل َِّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َامنَي َوْحِى الل َِّه،

ُه،َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َزيََّنُه الل َّ  

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َشرََّفُه الل َُّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َكرََّمُه الل َُّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َعزََّمُه الل َُّه،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َعلََّمُه الل َُّه،

َلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمْن َسلََّمُه الل َُّه،َالصَّ  

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َمِن ِاْخَتاَرُه الل َُّه،
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 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َسيََِّد ْااَلوَّلنَي َوْاال ِخريَن،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َشفيَع اْلُمْذِنِبنَي،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َخاَتَم النَِّبينَي،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َرْحَمًة ِلْلَعاَلمنَي،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا ِاَماَم اْلُمتَِّقنَي،

 َالصََّلاُة َوالسََّلاُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل َربَِّ اْلَعاَلنَي،

ُت اللَّ ِه َوَماَلِئَكِتِه َوَاْنِبَياِئِه َوُرُسِلِه َوَحَمَلِة َصَلاَوا  

 َعْرِشِه َوَجميِع َخْلِقِه َعل ى َسيَِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوَعل ى ا ِلِه َوَصْحِبِه َاْجَمعنَي

 

اللهم صل علي سيدنا حممد و آدم و نوح و إبراهيم و موسي و عيسي و ما 

.اهلل و سالمه عليهم عليهم امجعني بينهم من النبيني و املرسلني صلوات  

اللهم صل علي روح سيدنا حممد يف االرواح و صل علي جسد سيدنا حممد يف 

.االجساد و صل علي قرب سيدنا حممد يف القبور و علي آله و صحبه و سلم  

 

 



5 

 

 اللهم صل علي سيدنا حممد يف االولني و اآلخرين

 و يف املإل االعلي ايل يوم الدين

 

وحه و ارواح اهل بيته منا حتية و سالمااللهم بلغ ر  

اللهم صل علي سيدنا حممد طب القلوب و دواءها و عافية االبدان و شفاءها 

 و نور االبصار و ضياءها و علي آله و صحبه و سلم

 

 

َوَأْزَكى َتِحيَّاِتَك . َوَأْنَمى َبَرَكاِتَك َسْرَمًدا. اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْفَضَل َصَلَواِتَك َأَبًدا

. ـيَّـِةَوَمْجَمِع اْلَحَقاِئِق اْلِإمَياِن. َعَلى َأْشَرِف اْلَخاَلِئِق اْلِإْنَساِنـيَّـِة. َفْضاًل َوَعَدًدا

َواِسَطِة ِعْقِد . َوَمْهِبِط اْلَأْسَراِر الروحانية. َوُطْوِر اْلـتََّجلِّـَياِت اْلِإْحَساِنـيَّـِة

َوَأْفَضِل . َوَقاِئِد َرْكِب اْلَأْنِبَياِء اْلُمَكرَِّمنَي. َوُمَقدَِّم َجْيِش اْلُمْرَسِلنَي. النَّـِبـيِّـْين

َشاِهِد . َواِء اْلِعزِّ اأَلْعَلى َو َماِلِك َأِزمَِّة اْلَمْجِد اْلَأْسَنىَحاِمِل ِل. اْلَخْلِق َأْجَمِعْين

. َوَتْرُجَماِن ِلَساِن اْلِقَدِم. َوُمَشاِهِد َأْنَواِر السََّواِبِقُ ااُلَوِل . َأْسَراِر اْلَأَزِل

َوِإْنـــَساِن . َواْلُجْزِئي َمْظَهِر اْلـُوُجـوِد اْلُكلِِّي . َوَمْنَبِع اْلِعْلِم َواْلِحْلِم َواْلِحَكِم
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َو عــْيـِن َحـَياِة . ُروِح َجــَســِد اْلــَكــْوَنــْيــِن . َعــْيـِن اْلـُوُجـوِد اْلـُعــْلــِويِّ َوالـسُّــْفــِلي

ــاَلِق اْلَمـَقاَماِت َاْلُمـَتـَخـلِّـِق ِبَأْخ. َاْلــُمــَتــَحـقِّـِق ِبَأْعـَلى ُرَتـِب اْلـُعـُبـوِديَّـِة. الدَّاَرْيِن

َســيِِّدَنا ُمَحمَِّد ْبـِن َعْبِد . َواْلَحـِبـْيِب اْلَأْعــَظِم. َاْلـَخـِلــْيِل اْلَأْكَرِم . اْلِإْصــِطــَفاِئـــيَّـِة

دد ع.َخاَتَم النََِّبيَّنَي َو َعَلى آِلـِه َو َصْحـِبـِه َأْجَمـِعـْيـَن ,اللَّ ه اْبِن َعـْبِد اْلُمـطَِّلْب 

ُكلََّما َذَكَرَك و ذكره الذَّاِكُرْوَن َوَغَفَل َعْن ِذْكِرَك  ,معلوماتك و مداد كلماتك

.و ِذْكِرِه اْلَغاِفُلْوَن و سلم تسليما كثريا ايل يوم الدين  

 

اللهم صل وسلم علي سيدنا حممد صلوة تنجينا هبا من مجىع احملن و اإلحن و 

و تسلمنا هبا من مجىع الفنت و اإلسقام واآلفات و .االهوال و البليات

.و تطهرنا هبا من مجيع العيوب و السيئات .العاهاد  

.طيئاتو متحو هبا عنا اخل.و تغفرلنا هبا مجيع الذنوبات  

 و تقضي لنا و تبلغنا هبا أقص الغايات من مجيع اخلريات

.يف احليوة و بعد املمات برمحتك يا ارحن الرمحني  
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 اللهم صل علي سيدنا حممد 

.نيب املليح صاحب املقام االعلي و اللسان الفصيحال  

 

 اللهم صل علي سيدنا حممد عبدك و نبيك و حبيبك 

.و رسولك النيب االمي و علي آله و صحبه و سلم  

 

 

 

 

 


