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للت  ُدعاُء ا  وسُّ

 َاللّـهُم  .1
 
ُه أ  ْسَاُُلَ وَ أ  ّّن ا  تََوج 

 
َك نَِبِّ  لَْيكَ ا ِة  ِبنَِبيِّ ْْحَ  الر 

2. ، د َصَّل  هللُا عَلَْيِه َوأ ِِلِ  ُمَحم 

 َرُسوَل هللِا اي  ََب الْقاِِسِ ايأ  اي .3
 
َدان َوَمْوالان ا ّيِ ْْحَِة اي س َ  ماَم الر 

4. 
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََديْ .5  ،ناحاجاتِ  َوقَد 

 اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا، .6

 يب طاِلب، أ  مرَي الُْمْؤِمنَْي اي عَِِل  ْبَن أ  اي  ََب الَْحَسنِ أ  اي .7

َة هللِا عََّل.8 َدان َوَموْ  اي ُحج  يِّ  الانَخلِْقِه اي س َ

9. 
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا،  .11  َوقَد 

 ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيًا ِعْنَد هللاِ  .11

د اي .12 ْهراُء اي ِبنَْت ُمَحم  َدتَنا  اي فاِطَمَة الز  ّيِ ُسوِل، اي س َ َة عَْْيِ الر   قُر 

13.  
 
نا َواْستَْشَفْعنااّن تَ ا ْ لْنا ِبِك  َوَّج   َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناِك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا،  .14  َوقَد 

 ِعْنَد هللِا ِاْشَفعي لَنا ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيَةً  .15

د اي َحَسَن ْبَن عَِِلّي أ  اي  .16 َا الْ أ   َب ُمَحم   ْجَتىب اَي ْبَن َرُسوِل هللِا، مُ ُّيُّ

َة هللِا عََّل  .17 َدان َوَمْوالان  َخلِْقِه اياي ُحج  يِّ  س َ
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18.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا  .19  َوقَد 

 ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا .21

، أ  اي  .21 هيدُ أ  َب َعْبِدهللِا اي ُحَسْْيَ ْبَن عَِِلّي َا الش   ْبَن َرُسوِل هللِا اَي  ُّيُّ

َدان َوَمْوالان .22 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  اي ُحج 

23.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناكَ  .24  بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا  َوقَد 

 ،اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللاِ  .25

، اي َزْيَن الْعاِبديَن ايَ ََب الَْحَسِن اي أ  اي  .26 ْبَن َرُسوِل  عَِِل  ْبَن الُْحَسْْيِ

 هللاِ 

َدان َوَمْوالان  .27 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  اي ُحج 

28.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ، ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ  .29  يََدْي حاجاتِنا،  َوقَد 

 ْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا، اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا اِ  .31

دَ  َبأ  اي  .31 َا الْباِقُر اَي ْبَن َرُسوِل هللِا أ   ،ْبَن عَِِلّي  َجْعَفر اي ُمَحم   ُّيُّ

َدان َوَمْوالان  اي .32 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  ُحج 

33.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ، ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يَدَ  .34  حاجاتِنا،  يْ َوقَد 
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 اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا،  .35

د،  َب َعْبدِ أ  اي  .36 َا الّصاِدُق اَي ْبَن َرُسوِل أ  هللِا اي َجْعَفَر ْبَن ُمَحم  ُّيُّ

 هللِا 

َدان َوَمْوالان  اي .37 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  ُحج 

38.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
  ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََديْ  .39  حاجاتِنا،  َوقَد 

 اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا،  .41

َا اْلاكِظُم اَي ْبَن َرُسوِل أ  اي ُموََس ْبَن َجْعَفر،  ََب الَْحَسنِ أ  اي  .41 ُّيُّ

 هللِا 

ةَ  .42 َدان َوَمْوالان  اي ُحج  يِّ  هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ

43.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا،  .44  َوقَد 

 ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللِا،  اي َوجهياً  .45

َا الّرِضا اَي ْبَن َرُسوِل هللِا أ  ُموَس  ََب الَْحَسِن اي عَِِل  ْبنَ أ  اي  .46  ُّيُّ

َة هللِا عََّل َخلْ  .47 َدان َوَمْوالان  ِقِه اياي ُحج  يِّ  س َ

48.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناكَ  .49  بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا،  َوقَد 

 لَنا ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفعْ  .51
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َد ْبَن عَِِلّي أ  اي  .51 َا الت ِقيُّ أ  َب َجْعَفر اي ُمَحم   ْبَن َرُسوِل الَْجواُد ايَ  ُّيُّ

 هللِا 

َدان .52 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  َوَمْوالان  اي ُحج 

53.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا،  .54  َوقَد 

 ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا .55

د ََب الَْحَسِن اي عَ أ  اي  .56 َا الْهاِديأ  ِِل  ْبَن ُمَحم  الن ِقيُّ اَي ْبَن َرُسوِل  ُّيُّ

 هللِا 

َدان .57 يِّ َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي س َ  َوَمْوالان  اي ُحج 

58.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا .59   ،َوقَد 

 ِعْنَد هللِا،  َفْع لَنااي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاشْ  .61

، أ  اي  .61 د اي َحَسَن ْبَن عَِِلّي ِكُّ أ  َب ُمَحم  َا الز  الَْعْسَكرِيُّ اَي ْبَن  ُّيُّ

 َرُسوِل هللِا 

َة هللِا عََّل َخلِْقِه اي .62 َدان َوَمْوالان  اي ُحج  يِّ  س َ

63.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناكَ  .64  بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا  َوقَد 

 ِعْنَد هللِا،  اي َوجهيًا ِعْنَد هللِا ِاْشَفْع لَنا .65
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َة  .66  اي َوِِص  الَْحَسِن َوالَْخلََف الُْحج 

َا الْقاِئُ أ   .67  الُْمْنَتَظُر الَْمهِْدىُّ اَي ْبَن َرُسوِل هللِا  ُّيُّ

َة هللِا عََّل َخلِْقهِ  .68 َدان َوَمْوالان  اي ُحج  يِّ  اي س َ

69.  
 
ناا ْ لْنا ِبَك  اّن تََوَّج   َواْستَْشَفْعنا َوتََوس 

 
 ،ََل هللاِ ا

ْمناَك بَْْيَ يََدْي حاجاتِنا  .71  َوقَد 

 . ِاْشَفْع لَنا ِعْنَد هللاِ  اي َوجهيًا ِعْنَد هللاِ  .71

مّث سل حواجئك، فاّّنا تٌقىض ان شاء هللا تعاَل، وعَّل رواية ُاخرى 

 قُل بعد ذُل :

 اي ساَديت َوَمواِِل  .1
 
 ئِم يت أ  ُت ِبُمْ ّّن تََوَّج ْ ا

يت ِلَيْومِ .2  فَْقري َوحاَجيت  َوعُد 
 
 ََل هللِا، ا

لُْت ِبُمْ .3  َوتََوس 
 
 َواْستَْشَفْعُت ِبُمْ  ،ََل هللاِ ا

 
 ََل هللِا، ا

 َواْستَنِْقُذوّن ِمْن ُذنُويب ِعْنَد هللِا،  فَاْشَفُعوا ِل ِعْنَد هللِا،.4

 فَِان ُمْ َوس يليَت .5
 
ُمْ  ََل هللاِ ا بِّ  ْرُجو ََناًة ِمَن هللِا، أ   َوِبُقْرِبُمْ َوِِبُ

 ْوِلياَء هللِا، أ  َرجايئ اي ساَديت اي  فَُكونُوا ِعْنَد هللاِ .6

ْم .7 لَْي داَء هللِا ظاِلمهِيْم ِمَن ال  عْ أ  َولََعَن هللُا  ْْجَعْيَ أ  َصَّل  هللُا عَلهَْيِ و 

 . َرب  الْعالَمْيَ  ِخريَن أ مْيَ َوال  


