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 ُدعاء اجلَوشن الكبري
عرشة أ مسآ ء ِمن أ سامء هللا تعاىل وتقول يف أ خر  هذا ادّلعاء حيتوي عىل مائة فصل ولّك فصل حيتوي عىل

  : لّك فصل

ْبحانََك اي ال   س ُ
 
اّل ا ِّْصنا ِمَن النّاِر اي َرّبِ أ  لـَه ا   نَْت الَْغْوَث الَْغْوَث َخل

عاء  ادلُّ
 َاللّـهُمَّ (1) 

 
َك اي َاهلُل اي َرْْحُن اي َرحمُي ايأ  ّّن ا َكرمُي اي ُمقمُي اي  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ

ْبحانََك اي  ال  َعظمُي اي قَدمُي اي عَلمُي اي َحلمُي اي َحكمُي س ُ
 
اّل ا نَْت الَْغْوَث أ  لـَه ا 

ِّْصنا ِمَن النّاِر اي َرّبِ    الَْغْوَث َخل

َعواِت  (2) َد الّساداِت اي ُمجيَب ادلَّ ّيِ َرجاِت اياي س َ َوِِلَّ  اي راِفَع ادلَّ

ناِت اي غاِفَر الَْخطيئاِت اي ُمْعِطَي الَْمْسآ الِت اي قاِبلَ  التَّْوِبِت اي  الَْحس َ

  ْصواِت اي عاِلَم الَْخِفيّاِت اي داِفَع الَْبِلّياِت ساِمَع ال  
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َخرْيَ الْحاِِكنَي اي  اي اي َخرْيَ الْغاِفريَن اي َخرْيَ الْفاِِتنَي اي َخرْيَ النّاِِصينَ   (3)

الْحاِمديَن اي َخرْيَ اذّلاِكريَن اي َخرْيَ  َخرْيَ الّرازِقنَي اي َخرْيَ الْواِرثنَي اي َخرْيَ 

ننيَ مُ الْ  الُْمْْنِلنَي اي َخرْيَ    ْحس ِ

ُة َوالَْجامُل اي َمْن ََلُ   (4)  الُْقْدَرُة َواْلَكامُل اي َمْن ََلُ الُْمْلُ  اي َمْن ََلُ الِْعزَّ

ِّقاِل اي َمْن ُهَو  َوالَْجالُل اي َمْن ُهوَ  حاِب الث اْلَكبرُي الُْمَتعاُل اي ُمنِِْشَء الْسَّ

 حاِل اي َمْن ُهَو ََسيُع الِْحساِب اي َمْن ُهَو َشديُد الِْعقاِب اي َمنْ مِ الْ  َشديدُ 

  مُّ اْلِكتاِب أ  ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب اي َمْن ِعْنَدُه 

 َاللّـهُمَّ  (5)
 
بُْرهاُن اي ُسلْطاُن  ْسآ ُُلَ ِِبمْسَِك اي َحنّاُن اي َمنّاُن اي َداّيُن ايأ  ّّن ا

َتعاُن اي َذا ْبحاُن اي ُمس ْ   الَْمّنِ َوالَْبيانِ  اي ِرْضواُن اي غُْفراُن اي س ُ

ء   (6) ء   ِلَعَظَمِتِه اي اي َمْن تَواَضَع لُكُّ ََشْ ِلُقْدَرتِِه اي  َمِن اْستَْسََلَ لُكُّ ََشْ

ء   تِهِ  َمْن َذلَّ لُكُّ ََشْ ء   ِلِعزَّ ِلهَْيبَِتِه اي َمِن انْقاَد لُكُّ  اي َمْن َخَضَع لُكُّ ََشْ

ء    َخْشيَِتِه اي َمْن تََشقََّقِت الِْجباُل ِمْن َمخافَِتِه اي َمْن قاَمتِ  ِمنْ  ََشْ

امواُت بِ  ِت ال  مْ آ  السَّ َتَقرَّ  بِ َرُضوَن رِِه اي َمِن اس ْ
 
عُْد  ْذِنِه اي َمنْ ـا ُح الرَّ ّبِ يُس َ

  ْهِل َمْملََكِتهِ أ  ِِبَْمِدِه اي َمْن ال يَْعَتدي عىَل 

جااي اي ى اي غاِفَر الَْخطااي اي اكِشَف الَْبالاي اي ُمنَْتَ   (7) ُمْجزَِل الَْعطااي  الرَّ

اكاي اي ِب اي ساِمعَ  اي واِهَب الْهَدااي اي راِزَق الََْبااي اي قاِِضَ الَْمنااي ِعَث الشَّ

  سارىالََْبااي اي ُمْطِلَق ال  
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ناءِ مَ لَْفْخِر َوْالََباِء اي َذا الْ الَْحْمِد َوالثَّناِء اي َذا ا ايَذا  (8) اي َذا  ْجِد َوالس َّ

َوالَْعطاِء اي َذا الَْفْضِل  الَْعهِْد َوالَْوفاِء اي َذا الَْعْفِو َوالّرِضاِء اي َذا الَْمنِّ 

خاِء اي َذا ال   َوالَْقضاِء اي َذا الِْعّزِ َوالَْبقاِء اي َذا   الِء َوالنَّْعامءِ الُْجوِد َوالسَّ

  َاللّـهُمَّ  (9)
 
َك اي ماِنُع اي داِفُع اي راِفُع اي صاِنُع اي انِفُع ايأ  ّّن ا  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ

  ساِمُع اي جاِمُع اي شاِفُع اي واِسُع اي ُموِسعُ 

َمْصُنوع اي خاِلَق لُكِّ َمْخلُوق اي راِزَق لُكِّ َمْرُزوق اي  صاِنَع لُكِّ اي   (10)

 َمْملُوك اي اكِشَف لُكِّ َمْكُروب اي فاِرَج لُكِّ َمهُْموم اي راِحَم لُكِّ  ماُِلَ لُكِّ 

  َمْطُرود َمْرُحوم اي انِِصَ لُكِّ َمْخُذول اي ساِتَر لُكِّ َمْعُيوب اي َملَْجآ  لُكِّ 

ياي (11) ي اي َرجايئ ِعْنَد ُمصيبيَت اي  عُدَّ يت  ِعْنَد ِشدَّ ُموِنيس ِعْنَد َوْحش َ

َدلييل اي  ِعْنَد ُكْربيَت ِغيايث اي صاِحيب ِعْنَد غُْربيَت اي َوِلّّي ِعْنَد ِنْعَميت اي

ي  اي ُمعيين يَملَجيئ ِعْنَد اْضِطرار  اي يِعْنَد افِْتقار  اي غَنايئ ِعْنَد َحرْيَ

  يِعْنَد َمْفَزع

تّاَر الُْعُيوِب اي اكِشَف  اي عاَّلمَ   (12) نُوِب اي س َ الُْغُيوِب اي غَفّاَر اذلُّ

َر الُْقلُوِب اي  اْلُكُروِب اي َِّب الُْقلُوِب اي َطبيَب الُْقلُوِب اي ُمنَّوِ  نيَس أ  ُمَقل

  الُْقلُوِب اي ُمَفّرَِج الْهُُموِم اي ُمنَفَِّس الُْغُمومِ 
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 َاللّـهُمَّ  (13)
 
مِسَك اي َجليُل اي ََجيُل ايأ   ّّن ا َوكيُل اي َكفيُل اي َدليُل  ْسآ ُُلَ ِِبْ

  اي قَبيُل اي ُمديُل اي ُمنيُل اي ُمقيُل اي ُمحيلُ 

َتغيثنَي اي َِصيَ  (14) يَن اي ِغياَث الُْمس ْ َتْْصِخنَي اي  اي َدليَل الُْمَتَحرّيِ الُْمس ْ

َتجرييَن اي  الُْمْؤِمننَي اي راِحَم الَْمساكنَي  ماَن الْخائِفنَي اي َعْونَ أ  جاَر الُْمس ْ

  الُْمْذِنبنَي اي ُمجيَب َدْعَوِة الُْمْضَطّرينَ  اي َملَْجآ  الْعاصنَي اي غاِفرَ 

  اي َذا الُْجودِ  (15)
 
 َواال

 
 ماِن ايْمِن َوال  ْمِتناِن اي َذا ال  ْحساِن اي َذا الَْفْضِل َواال

ْْحَةِ َذا الُْقْدِس  ْبحاِن اي َذا الِْحْْكَِة َوالَْبياِن اي َذا الرَّ َوالّرِْضواِن اي َذا  َوالس ُّ

لْطانِ  هاِن اي َذا الَْعَظَمِة َوالسُّ ِة َوالَُْبْ َتعاِن اي َذا  الُْحجَّ ْأفَِة َوالُْمس ْ اي َذا الرَّ

  الَعْفِو َوالُْغْفرانِ 

ء    (16)  َو اي َمْن هُ  اي َمْن ُهَو َربُّ لُكِّ ََشْ
 
خاِلُق  اي َمْن ُهوَ  لـُه لُكِّ ََشء  ا

ء   ء   لُكِّ ََشْ ء   اي َمْن ُهَو قَْبَل لُكِّ  اي َمْن ُهَو صاِنُع لُكِّ ََشْ اي َمْن ُهَو  ََشْ

ء   ء   بَْعَد لُكِّ ََشْ ء   اي َمنْ  اي َمْن ُهَو فَْوَق لُكِّ ََشْ اي َمْن  ُهَو عاِلٌم ِبُكِّ ََشْ

ء   ء اي َمْن ُهوَ  ُهَو قاِدٌر عىَل لُكِّ ََشْ   يَْبق  َويَْفىن لُكُّ ََشْ

 َاللّـهُمَّ  (17)
 
ُن اي ُملَقُِّن اي  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِكَ أ  ّّن ا اي ُمْؤِمُن اي ُمهَْيِمُن اي ُمَكّوِ

ُن اي ُ اي ُمهَّوِ مُ  ُمَبنّيِ   ُمَمكُِّن اي ُمَزيُِّن اي ُمْعِلُن اي ُمَقّسِ
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 ُمْلِكِه ُمقمٌي اي َمْن ُهَو ىف ُسلْطاِنِه قَدمٌي اي َمْن ُهو يف اي َمْن ُهَو ىف (18)

ء عَلمٌي اي َمْن  َجالَِلِ َعظميٌ  اي َمْن ُهَو عىَل ِعباِدِه َرحمٌي اي َمْن ُهَو ِبُكِّ ََشْ

َحكمٌي  ْنِعهِ ُص  ِبَمْن َعصاُه َحلمٌي اي َمْن ُهَو ِبَمْن َرجاُه َكرمٌي اي َمْن ُهَو يف ُهوَ 

  لُْطِفِه قَدميٌ  ِحْْكَِتِه لَطيٌف اي َمْن ُهَو يف اي َمْن ُهَو يف

اّل َعْفُوُه اي  (19) اّل فَْضُُلُ اي َمْن ال يُْسآ ُل ا  َمْن ال يُْنَظُر  اي َمْن ال يُْرىج ا 

الّ  اّل عَْدَُلُ اي َمنْ  ا  ُه اي َمْن ال ُُياُف ا  اّل ُمْلُكُه اي مَ  ِبرُّ ْن ال ُسلْطاَن ال يَُدوُم ا 

اّل ُسلْطانُُه اي َمْن َوِسَعْت  ُتُه غََضَبُه  ا  َبَقْت َرْْحَ ُتُه اي َمْن س َ ء َرْْحَ لُكَّ ََشْ

ء   حاَط أ  اي َمْن    َحٌد ِمثَُْلُ أ  ِعلُْمُه اي َمْن لَيَْس  ِبُكِّ ََشْ

نِْب اي قاِبَل  اي فاِرجَ   (20)  التَّْوِب اي خاِلَق الْهَّمِ اي اكِشَف الَْغّمِ اي غاِفَر اذلَّ

ِ اي فاِلَق  الَْخلِْق اي صاِدَق الَْوْعِد اي ُمويفَ  ّ الَْحّبِ اي  الَْعهِْد اي عاِلَم الّسِ

  انمِ راِزَق ال  

 َاللّـهُمَّ   (21)
 
ِِبمْسَِك اي عيَِلُّ اي َويِفُّ اي غيَِنُّ اي َميِلُّ اي َحِفيُّ اي  ْسآ ُُلَ أ  ّّن ا

  بَِديُّ اي قَِويُّ اي َوِِلُّ َزِِكُّ اي  َرِِضُّ اي

الَْجميَل اي َمْن َسََتَ الَْقبيَح اي َمْن لَْم يُؤاِخْذ ِِبلَْجريَرِة اي  ْظهَرَ أ  اي َمْن   (22)

َْتَ اي َعظمَي الَْعْفِو اي َحَسَن التَّجاُوِز اي واِسعَ  َمنْ  الَْمْغِفَرِة اي  لَْم ََيِْتِك الّسِ

ْْحَ    ُمنَْتى  لُكِّ َشْكوى ِة اي صاِحَب لُكِّ ََنْوى ايِبِسطَ الَْيَدْيِن ِِبلرَّ
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ِة الْواِسَعِة اي َذا الِْمنَِّة الّساِبَقِة اي َذا  اي َذا النِّْعَمِة الّساِبَغِة اي َذا  (23) ْْحَ الرَّ

ِة الْقاِطَعِة اي َذا الِْحْْكَةِ  اْلَكراَمِة  الْباِلَغِة اي َذا الُْقْدَرِة الْاكِمََلِ اي َذا الُْحجَّ

ةِ  ِة ادّلائَِمِة اي َذا الُْقوَّ   الَْمتينَِة اي َذا الَْعَظَمِة الَْمنيَعةِ  الّظاِهَرِة اي َذا الِْعزَّ

امواِت   (24) لاُمِت اي راِحَم الَْعََباِت اي ُمقيَل  اي بَديَع السَّ اي جاِعَل الظُّ

َف  ُمْْنَِل ال  ْمواِت ايالَْعْوراِت اي ُمْحِّيَ ال   الَْعََثاِت اي ساِترَ  ايِت اي ُمَضّعِ

ناِت  ِّئاِت اي َشديَد النَِّقامِت  الَْحس َ ي   اي ماِِحَ السَّ

 َاللّـهُمَّ  (25)
 
ُِّر اي ُمَطهُِّر ايأ   ّّن ا ُر اي ُمَدب ُر اي ُمَقّدِ َك اي ُمَصّوِ ُر  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ ُمنَّوِ

ُم اي  ُ اي ُمنِْذُر اي ُمَقّدِ ُ اي ُمبرَّشِ رُ اي ُميَّسِ   ُمَؤّخِ

هِْر الَْحراِم اي َربَّ  (26) الَْبََلِ الَْحراِم اي  اي َربَّ الَْبيِْت الَْحراِم اي َربَّ الشَّ

ْكِن َوالَْمقاِم اي َربَّ الَْمْشَعرِ  الَْحراِم اي َربَّ الَْمْسِجِد الَْحراِم اي َربَّ  َربَّ الرُّ

الِم  الِْحّلِ َوالَْحراِم اي َربَّ  الِم اي َربَّ النُّوِر َوالظَّ اي َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّ

  انمِ ال   الُْقْدَرِة يِف 

ْطهََر أ  ْصَدَق الّصاِدقنَي اي أ   ْعَدَل الْعاِدلنَي ايأ  ْحََكَ الْحاِِكنَي اي أ  اي  (27)

بنَي اي  َْسَعَ أ  ْحَسَن الْخاِلقنَي اي أ  الّطاِهريَن اي  َع الّساِمعنَي اي أ  الْحاس ِ مْسَ

  ْكَرمنيَ ْكَرَم ال  أ  الّشاِفعنَي اي  ْشَفعَ أ  النّاِظريَن اي  بَْْصَ أ  
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نََد ََلُ اي ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر ََلُ  اي ِعامَد َمْن ال ِعامَد ََلُ  (28) نََد َمْن ال س َ اي س َ

ِحْرَز ََلُ اي ِغياَث َمْن ال ِغياَث ََلُ اي فَْخَر َمْن ال فَْخَر ََلُ  اي ِحْرَز َمْن ال

اي  نيَس ََلُ أ  نيَس َمْن ال أ  َمْن ال ِعزَّ ََلُ اي ُمعنَي َمْن ال ُمعنَي ََلُ اي  اي ِعزَّ 

  ماَن ََلُ أ  ماَن َمْن ال أ  

 َاللّـهُمَّ  (29)
 
َك اي عاِِصُ اي قاِِئُ اي داِِئُ اي راِحُم اي ساِلُم اي  ْسآ ُُلَ أ   ّّن ا ِِبمْسِ

  اي قاِِسُ اي قاِبُض اي ِبِسطُ  حاِِكُ اي عاِلمُ 

َتْعَصَمُه اي (30) َتْغَفَرُه اي  اي عاِِصَ َمِن اس ْ َْحَُه اي غاِفَر َمِن اس ْ راِحَم َمِن اْسََتْ

َتْكَرَمُه اي انِِصَ َمنِ  َتْحَفَظُه اي ُمْكرَِم َمِن اس ْ ُه اي حاِفظَ َمِن اس ْ  اْستَنَْْصَ

َخُه اي ُمعنَي َمنِ  َتْْصَ َشَدُه اي َِصَي َمِن اس ْ َتعانَُه اي  ُمْرِشَد َمِن اْسََتْ اس ْ

َتغاثَهُ    ُمغيَث َمِن اس ْ

لَطيفًا ال يُراُم اي قَيُّومًا ال يَناُم اي دائاِمً ال يَُفوُت اي  اي اي َعزيزًا ال يُضامُ   (31)

هَُل اي َحيًّا ال دًا ال  يَُموُت اي َمِلاكً ال يَُزوُل اي ِبِقيًا ال يَْفىن اي عاِلامً ال ََيْ ََصَ

  ال يَْضُعُف يُْطَعُم اي قَِواّيً 

 َاللّـهُمَّ  (32)
 
َك اي أ   ّّن ا َحُد اي واِحُد اي شاِهُد اي ماِجُد اي حاِمُد أ  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ

  اي ِبِعُث اي واِرُث اي ضارُّ اي انِفعُ  اي راِشدُ 
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ْرَحَم ِمْن لُكِّ َرحمي أ  ْكَرَم ِمْن لُكِّ َكرمي اي أ  اي  ْعَظَم ِمْن لُكِّ َعظميأ  اي  (33)

ْكََبَ أ  ْقَدَم ِمْن لُكِّ قَدمي اي أ  ْحََكَ ِمْن لُكِّ َحكمي اي أ  عَلمي اي  ََلَ ِمْن لُكِّ عْ أ  اي 

ِمْن  َعزَّ أ  َجلَّ ِمن لُكِّ َجليل اي أ  لَْطَف ِمْن لُكِّ لَطيف اي أ  لُكِّ َكبري اي  ِمنْ 

  لُكِّ َعزيز

ْفِح اي َعظمَي الَْمّنِ اي َكثريَ   (34) الَْخرْيِ اي قَدمَي الَْفْضِل اي داِِئَ  اي َكرمَي الصَّ

ْنعِ اي ِ اي ماُِلَ الُْمْلِ  اللُّْطِف اي لَطيَف الصُّ ّ ُمنَفَِّس اْلَكْرِب اي اكِشَف الّضُّ

  اي قاِِضَ الَْحّقِ 

اي َمْن ُهَو يف  اي َمْن ُهَو ىف َعهِْدِه َويِفٌّ اي َمْن ُهَو يف َوفائِِه قَِويٌّ   (35)

تِِه عيَِلٌّ  ِه قَريٌب اي َمْن ُهوَ  قُوَّ ىف قُْرِبِه لَطيٌف اي َمْن ُهَو  اي َمْن ُهَو يف عُلُّوِ

ِفهِ  َعزيٌز اي َمْن ُهَو ىف ِعّزِِه َعظمٌي اي َمْن  ىف لُْطِفِه ََشيٌف اي َمْن ُهَو ىف ََشَ

  ُهَو ىف َمْجِدِه َْحيدٌ  ُهَو ىف َعَظَمِتِه َمجيٌد اي َمنْ 

 َاللّـهُمَّ   (36)
 
 ياي هاد اي ُمعايف اي وايف اي شايف اكيف آ ُُلَ ِِبمْسَِك ايسْ أ  ّّن ا

  اي عاِل اي ِبيق اي راِض اي قاِض ياي داع

ء    (37) ء   اي َمْن لُكُّ ََشْ َمْن لُكُّ  خاِشٌع ََلُ اي خاِضٌع ََلُ اي َمْن لُكُّ ََشْ

ء   ء   ََشْ ء   َمْوُجوٌد ِبِه اي َمْن لُكُّ  اكئٌِن ََلُ اي َمْن لُكُّ ََشْ  ُمنيٌب  ََشْ
 
لَْيِه اي ا

ء   ء   َمْن لُكُّ ََشْ ء   خائٌِف ِمنُْه اي َمْن لُكُّ ََشْ صائٌِر  قاِِئٌ ِبِه اي َمْن لُكُّ ََشْ

 
 
ء  ا حُ  لَْيِه اي َمْن لُكُّ ََشْ بِّ ء   يُس َ اّل َوْْجَهُ  ِِبَْمِدِه اي َمْن لُكُّ ََشْ   هاُِلٌ ا 
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الّ  اي َمْن ال  (38)   َمَفرَّ ا 
 
الّ ا  لَْيِه اي َمْن ال َمْفَزَع ا 

 
الّ  لَْيِه اي َمْن الا  َمْقَصَد ا 

 
لَْيِه ا

اّل   اي َمْن ال َمنْجا ِمنُْه ا 
 
الّ  لَْيِه اي َمْن الا  يُْرغَُب ا 

 
لَْيِه اي َمْن ال َحْوَل َوال ا

اّل ِبِه اي َمْن ال َة ا  اّل عَلَيْ  قُوَّ ُ ا  اّل ِبِه اي َمْن ال يَُتَولكَّ َتعاُن ا  ِه اي َمْن ال يُس ْ

الّ  اّل هو يُْرىج ا    ُهَو اي َمْن ال يُْعَبُد ا 

َخرْيَ الَْمْرغُوبنَي اي َخرْيَ الَْمْطلُوبنَي اي َخرْيَ  اي َخرْيَ الَْمْرُهوبنَي اي  (39)

الَْمْقُصوديَن اي َخرْيَ الَْمْذُكوريَن اي َخرْيَ الَْمْشُكوريَن اي  الَْمْسؤولنَي اي َخرْيَ 

َتآِْنسنيَ مَ الْ  َخرْيَ    ْحُبوبنَي اي َخرْيَ الَْمْدُعّويَن اي َخرْيَ الُْمس ْ

 َاللّـهُمَّ   (40)
 
َك اي غاِفُر اي ساِتُر ايأ  ّّن ا قاِدُر اي قاِهُر اي فاِطُر  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ

  اي اكَِسُ اي جاِبُر اي ذاِكُر اي انِظُر اي انِِصُ 

َر  فََسّوى اي اي َمْن َخلََق   (41) َمْن يَْكِشُف الَْبلْوى اي َمْن  فَهَدى ايَمْن قَدَّ

َمْن يُْنِجي الْهَْلىك اي َمْن يَْشِفي  يَْسَمُع النَّْجوى اي َمْن يُْنِقُذ الَْغْرىق اي

َك وَ أ  الَْمْرىض اي َمْن  ْوَجنْيِ  ْحىي اي َمْن َخلََق أ  ماَت وَ أ  َمْن  ْبىك ايأ  ْْضَ الزَّ

َكَر َوال     نىْثاذلَّ

ِ َوالْ اي َمْن يفِ   (42) ايِت ال   ايتُُه اي َمْن يِف أ   فاقِ َبْحِر َسبيُُلُ اي َمْن يِف ال   الََْبّ

تُُه اي َمْن يِف الِْقياَمِة  بُْرهانُُه اي َمْن يِف الَْمامِت  قُْدَرتُُه اي َمْن يِف الُْقُبوِر ِعَْبَ

الَْجنَِّة  اي َمْن يِف َمْن يِف الِْحساِب َهْيبَُتُه اي َمْن يِف الْمزياِن قَضاُؤُه  ُمْلُكُه اي

  ثَوابُُه اي َمْن يِف النّاِر ِعقابُهُ 
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 اي َمْن   (43)
 
 ََيَْرُب الْخائُِفوَن اي َمْن  لَْيهِ ا

 
 لَْيِه يَْفَزُع الُْمْذِنُبوَن اي َمْن ا

 
 لَْيهِ ا

 يَْقِصُد الُْمنيُبوَن اي َمْن 
 
 لَْيِه يَْرغَُب الّزاِهُدوَن اي َمْن ا

 
وَن يَلَْجآ   لَْيهِ ا ُ الُْمَتَحرّيِ

َتآِْنُس الُْمريُدوَن اي َمْن ِبه ِحبُّوَن اي َمْن ىف َعْفِوِه مُ يَْفتَِخُر الْ  اي َمْن ِبِه يَس ْ

  يَْطَمُع الْخاِطُئوَن اي َمنْ 
 
ُ  لَْيِه يَْسُكُن الُْموِقنُوَن اي َمنْ ا  عَلَْيِه يََتَولكَّ

ُونَ    الُْمَتَوّّكِ

 َاللّـهُمَّ   (44)
 
َك اي َحبيُب أ  ّّن ا اي َطبيُب اي قَريُب اي َرقيُب اي  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ

  اي بَصريُ  َحسيُب اي ُمهيُب اي ُمثيُب اي ُمجيُب اي َخبريُ 

بَْْصَ ِمْن لُكِّ أ  اي  َحبَّ ِمْن لُكِّ َحبيب  أ  اي  قََرَب ِمْن لُكِّ قَريب  أ  اي   (45)

َف ِمْن لُكِّ أ  اي  ْخََبَ ِمْن لُكِّ َخبري  أ  اي  بَصري   ْرفََع ِمْن لُكِّ أ  اي  ََشيف   َْشَ

 ْجَوَد ِمْن لُكِّ َجواد  أ  لُكِّ غيَِنّ  اي  ْغىن ِمنْ أ  ْقوى ِمْن لُكِّ قَِوّي  اي أ  اي   َرفيع  

  َف ِمْن لُكِّ َرؤُوفأ  رْ أ  اي 

ْخلُوق اي غرَْيَ مَ  اي غاِلبًا غرَْيَ َمْغلُوب اي صاِنعًا غرَْيَ َمْصُنوع اي خاِلقاً   (46)

غرَْيَ َمْرفُوع اي حاِفظًا غرَْيَ  ماِلاكً غرَْيَ َمْملُوك اي قاِهرًا غرَْيَ َمْقهُور اي راِفعاً 

  غرَْيَ غائِب اي قَريبًا غرَْيَ بَعيد َمْحُفوظ اي انِِصًا غرَْيَ َمنُْصور اي شاِهداً 

َر النُّوِر اي خاِلَق النُّوِر  اي نُوَر النُّوِر اي  (47) رَ ُمنَّوِ َِّر النُّوِر اي ُمَقّدِ  اي ُمَدب

ّ نُور   ّ نُور   النُّوِر اي نُوَر لُكِ اي نُوراً  نُور   اي نُورًا بَْعَد لُكِّ  اي نُوراً قَْبَل لُكِ

ّ نُور     اي نُورًا لَيَْس َِكِثُِْلِ نُورٌ  فَْوَق لُكِ
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 ُمقمٌي اي َمنْ  اي َمْن َعطاُؤُه ََشيٌف اي َمْن ِفْعُُلُ لَطيٌف اي َمْن لُْطُفهُ   (48)

 
 
َعْفُوُه فَْضٌل اي  ْحسانُُه قَدمٌي اي َمْن قَْوَُلُ َحقٌّ اي َمْن َوْعُدُه ِصْدٌق اي َمنْ ا

  ََعميٌ  َمْن عَذابُُه عَْدٌل اي َمْن ِذْكُرُه ُحلٌْو اي َمْن فَْضُُلُ 

 َاللّـهُمَّ   (49)
 
َك اي ُمَسهُِّل ايأ  ّّن ا ُل اي  ْسآ ُُلَ ِِبمْسِ ُِّل اي ُمَفّصِ ُل اي ُمَذل ُمَبّدِ

ُل اي ُمْفِضُل اي   ُمْجزُِل اي ُمْمهُِل اي ُمْجِملُ  ُمَْنُِّل اي ُمنَّوِ

لَُق اي َمْن ََيْد اي َمْن يَرى َوال يُرى اي َمنْ   (50) لُُق َوال ُُيْ َوال َُيْدى  يَُيْ

يا اي ُم َوال يُْطَعُم اي َمْن َمْن يَْسآ ُل َوال يُْسآ ُل اي َمْن يُْطعِ  اي َمْن حُيّْي َوال حُيْ

َُكُ َوال َُياُر عَلَْيِه اي َمْن يَْقيض َُيرُي َوال ََكُ  َوال يُْقىض عَلَْيِه اي َمْن حَيْ حُيْ

  َاَحدٌ  عَلَْيِه اي َمْن لَْم يََِلْ َولَْم يُودَلْ َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفواً 


