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 (هللا هُ مَ ح  ياد )رَ يل بن ز  ُدَعاء ُكمَ 

َعْت ُكلَّ َشْيء   ّني َأْسأَُلكَ إ  اَللّـُهمَّ    ،ب َرْحَمت َك الَّتي َوس 
 ، ا ُكلُّ َشيء  َوَذلَّ َلهَ  ،َشيء  ا ُكلُّ ، َوَخَضَع َلهَ ا ُكلَّ َشْيء  قـََهْرَت ب هَ   َوب ُقوَّت َك الَّتي 
 ا َشيٌء، َوب ع زَّت َك الَّتي ال يـَُقوُم َلهَ   ،ا ُكلَّ َشيء  َوب َجبَـُروت َك الَّتي َغَلْبَت ب هَ  

 ، َشيء   ْت ُكلَّ َظَمت َك الَّتي َملَ َوب عَ  

 ، ُكلِّ َشيء   ، َوب َوْجه َك اْلباقي بـَْعَد فَناء  َوب ُسْلطان َك الَّذي َعال ُكلَّ َشيء   

 ، حاَط ب ُكلِّ َشيء  أَ الَّذي  ، َوب ع ْلم كَ َارْكاَن ُكلِّ َشيء   َمَلتْ َوب َأْسمائ َك الَّتي  

 ، ضاَء لَُه ُكلُّ شيء  أَ َوب ُنور  َوْجه َك الَّذي  

َر الَ وََّل الَ أَ نُوُر يا ُقدُّوُس، يا  يا  رينَ وَّل يَن َويا آخ    .خ 

 نُوَب الَّتي تـَْهت ُك اْلع َصَم، اْغف ْر ل ي الذُّ  اَلّلُهمَّ  

 الذُّنُوَب الَّتي تـُْنز ُل النـَِّقَم،  اَللّـُهمَّ اْغف ـْر ل ي 

 تـُغَيِّـُر النـَِّعَم،  اَلّلُهمَّ اْغف ْر ل ي الذُّنُوَب الَّتي 

 الدُّعاَء،  اَللّـُهمَّ اْغف ْر لي الذُّنُوَب الَّتي َتْحب سُ  

 الذُّنُوَب الَّتي تـَْقـَطُع الرََّجاءَ اَللّـُهمَّ اْغف ْر لي  

  اَللّـُهمَّ اْغف ْر ل ي الذُّنُوَب الَّتي تـُْنز ُل اْلَبالَء، 

  ،ْخطَأتُهاأَ  ْذنـَْبُتُه، وَُكلَّ َخطيَئة  أَ اَلّلُهمَّ اْغف ْر لي ُكلَّ َذْنب   

َك،  لىإ  ْسَتْشف ُع ب َك أَ لَْيَك ب ذ ْكر َك، وَ إ  تـََقرَُّب أَ ّني إ  لّلُهمَّ أَ    نـَْفس 

 ُشْكَرَك،  ْن تُوز َعنيأَ ْن ُتْدن َيني م ْن قـُْرب َك، وَ أَ َوَأْسأَُلَك ب ُجود َك  

 ْن تـُْله َمني ذ ْكَرَك، أَ وَ  

عإ  لّلُهمَّ أَ   ع   ُمَتَذلِّل   ّني َأْسأَُلَك ُسؤاَل خاض   ْن ُتسام َحني َوتـَْرَحَمني أَ  خاش 

يا    عا ، َوفي َجميع  الَ قان عا   َوَتْجَعَلني ب ق ْسم َك راض   ْحوال  ُمَتواض 

َزَل ب َك ع ْنَد الشَّدائ د  حاَجَتُه، أَ اْشَتدَّْت فاقـَُتُه، وَ  لّلُهمَّ َوَأْسأَُلَك ُسؤاَل َمن  أَ    نـْ

 ع ْنَدَك َرْغَبُتُه،  َوَعُظَم فيما 
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  ْمُركَ أَ َمْكُرَك َوَظَهَر  للّـُهمَّ َعُظَم ُسْلطاُنَك َوَعال َمكاُنَك َوَخف يأَ  

 اْلف راُر م ْن ُحُكوَمت َك،  َوَغَلَب قـَْهُرَك َوَجَرْت ُقْدرَُتَك َوال يُْمك نُ  

ُد ل ُذنُوبي غاف را ، َوالأَ لّلُهمَّ ال أَ    ل َقبائ حي سات را ،  ج 

َرَك ال  َوال ل َشيء م ْن َعَمل ي اْلَقبيح  ب اْلَحَسن  ُمَبدِّال     ْنَت أَ الّ لـَه إ  إ  َغيـْ

 َوَتَجرَّْأُت ب َجْهلي  ْمد َك ظََلْمُت نـَْفسي،ُسْبحاَنَك َوب حَ  

،إ  َوَسَكْنُت    لى َقديم  ذ ْكر َك لي َوَمنَِّك َعَليَّ

ْلَتهُ  م َن اْلَبالء   وََكْم م ْن فاد ح  َستَـْرتَُه،  الي َكْم م ْن قَبيح  لّلُهمَّ َموْ أَ     َأقـَ

ْيَتُه، وََكْم م ْن َمْكُروه   وََكْم م ْن ع ثار     َدفـَْعَتُه،  َوقـَ

 ْهال  َلُه َنَشْرتَُه، أَ َلْسُت  َجميل   وََكْم م ْن ثَناء   

 فْـَرَط بي ُسوُء حالي، أَ َعُظَم َبالئي وَ  لّلُهمَّ أَ  

 ، يْغاللأَ َوقـََعَدْت بي  ْعماليأَ َوَقُصَرْت بي  

 َوَخَدَعْتن ي الدُّنْيا ب ُغُرور ها،   َوَحَبَسني َعْن نـَْفعي بـُْعُد آمالي، 

يانَت ها َونـَْفسي  نايَت ها )ب خ   َوم طالي  (ب ج 

  ْن ال َيْحُجَب َعْنَك ُدعائيأَ يا َسيِّدي فََأْسأَُلَك ب ع زَّت َك  

ّرى،  ُسوُء َعَملي َوف عالي، َوال تـَْفَضْحني ب َخف ي َما اطََّلْعَت َعَلْيه  م نْ    س 

ْلُتُه في َخَلواتي   ْلني ب اْلُعُقوبَة  َعلى ما َعم   َوال تُعاج 

 ف ْعلي َوإساَءتي َوَدوام  تـَْفريطي َوَجهالَتي  ْن ُسوء  م   

  وََكثْـَرة  َشَهواتي َوَغْفَلتي 

 ُمور  َعُطوفا  في َجميع  الُ  َوَعَليَّ ْحوال  َرؤوفا ، وَُكن  الّلُهمَّ ب ع زَّت َك لي في ُكلِّ الَ  

ُركَ إ     ْمري، أَ َأْسأَلُُه َكْشَف ُضّري َوالنََّظَر في  لـهي َورَّبي َمْن لي َغيـْ

 لهي َوَمْوالي إ   

 تَـّبَـْعُت فيه  َهوى نـَْفسي إ  ُحْكما   ْجَرْيَت َعَليأَ  

 َعُدّوي،  ْحَتر ْس فيه  م ْن تـَْزيين  أَ َوَلْم  
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 ْسَعَدُه َعلى ذل َك اْلَقضاُء أَ ْهوى وَ أَ فـََغرَّني ب ما  

 ْن ذل َك بـَْعَض ُحُدود َك، م   ب ما َجرى َعَليَّ  فـََتجاَوْزتُ  

 في َجميع  ذل َك  اَْلُحجَُّة َعليَّ  فـََلكَ وام ر َك، أَ َوخاَلْفُت بـَْعَض  

 فيه  َقضاُؤَك  َوال ُحجََّة لي فيما َجرى َعَليَّ  

 ْلَزَمني ُحْكُمَك َوَبالُؤَك، أَ وَ  

 ْسرافي َعلى نـَْفسي إ  بـَْعَد تـَْقصيري وَ  لـهيإ  تـَْيُتَك يا أَ َوَقْد  

را     ُمْسَتقيال  ُمْستَـْغف را  ُمنيبا  ُمق ّرا  ُمْذع نا  ُمْعَتر فا   ُمْعَتذ را  ناد ما  ُمْنَكس 

دُ أَ ال    َمَفّرا  م ّما كاَن م ّني  ج 

رَ أَ لَْيه  في إ  تـََوجَُّه أَ َوال َمْفَزعا     قـَُبول َك ُعْذري  ْمري َغيـْ

 م ْن رَْحَمت َك  اَي في َسَعة  يَّ إ  ْدخال َك إ  وَ  

دََّة ُضّري َوُفكَّني م ْن َشدِّ َوثاقي،فَاقْـَبْل ُعْذري،  اَللّـُهمَّ    َواْرَحْم ش 

 يا َربِّ اْرَحْم َضْعَف بََدني   

ْلدي َود قََّة َعْظمي،    َور قََّة ج 

 َوتـَْغذ يَتي  َخْلقي َوذ ْكري َوتـَْرب َيتي َوب ّرى يا َمْن َبَدأَ  

بـْت داء     َكَرم َك َوسال ف  ب رَِّك بي  َهْبني ال 

 ب نار َك بـَْعَد تـَْوحيد َك  ُتراَك ُمَعذِّبيأَ يا ا لـهي َوَسيِّدي َورَّبي،  

 َمْعر فَت َك  َوبـَْعَد َما اْنَطوى َعَلْيه  قـَْلبي م نْ  

 ُحبَِّك،  َوَله َج ب ه  ل ساني م ْن ذ ْكر َك، َواْعتَـَقَدُه َضميري م نْ  

ْدق  اْعت ر   عا  ل ُربُوب يَّت َك، َوبـَْعَد ص   افي َوُدعائي خاض 

 ْن ُتَضيَِّع َمْن رَبَـّْيَتُه أَ ْكَرُم م ْن أَ ْنَت أَ  َهْيهاتَ  

َتُه آْو ُتَشرَِّد َمْن أَ نـَْيَتُه، دْ أَ َمْن  ْو تـُبَـعِّدَ أَ    َويـْ

ْمَتُه،  َلى اْلَبالء  إ  ْو ُتَسلَِّم أَ    َمْن َكَفْيَتُه َورَح 

ْعرى يا َسيِّدي   لـهي َوَمْواليَ إ  وَ  َولَْيَت ش 
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َدة ،  ُتَسلُِّط الّناَر َعلى ُوُجوه  أَ     َخرَّْت ل َعَظَمت َك ساج 

 َنطََقْت ب تَـْوحيد َك صاد َقة ، َوب ُشْكر َك ماد َحة ،  ْلُسن  أَ َوَعلى  

 ب ا له يَّت َك ُمَحقَِّقة ،  اْعتَـَرَفتْ  َوَعلى قـُُلوب   

َعة ،  ب َك َحّتىَوَعلى َضمائ َر َحَوْت م َن اْلع ْلم     صاَرْت خاش 

 لى َاْوطان  تـََعبُّد َك طائ َعة  إ  َوَعلى َجوار َح َسَعْت  

 شاَرْت ب اْست ْغفار َك ُمْذع َنة ، أَ وَ   

 ما هَكَذا الظَّنُّ ب َك  

 ب َفْضل َك َعْنَك يا َكريُم  ْخب ْرناأُ َوال  

نْيا َوُعُقوبات ها َبالء   م نْ  ْنَت تـَْعَلُم َضْعفي َعْن َقليل  أَ يا َربِّ وَ    الدُّ

 ْهل ها،أَ َوما َيْجري فيها م َن اْلَمكار ه  َعلى  

تُُه  نَّ ذل َك َبالٌء َوَمْكُروٌه َقليٌل َمْكثُُه، َيسيٌر بَقاُؤُه، َقصيرٌ أَ َعلى     ُمدَّ

َرة  َوَجليل  ُوُقوع  َفَكْيَف اْحت مالي ل َبالء  اآل   اْلَمكار ه  فيها  خ 

تُُه َوَيُدوُم َمقاُمُه  َوُهَو َبالٌء َتطُولُ    ُمدَّ

 َوَسَخط َك،  نت قام كَ الّ َعْن َغَضب َك َوانَُّه ال َيُكوُن إ  ْهل ه  لَ أَ ُيَخفَُّف َعْن  َوال 

 ْرُض واُت َوالَ َوهذا ما ال تـَُقوُم َلُه السَّمـا 

ليـُل اْلَحقيـُر أَ َفَكْيَف بي وَ  يا َسيِّد ي   اْلُمْسَتكيُن،  اْلم ْسكيـنُ نَا َعْبُدَك الضَّعيـُف الـذَّ

 َورَّبي َوَسيِّد ي َوَمْوالَي لهي إ  يا  

 ْبكي أَ ض جُّ وَ أَ ْشُكو َول ما م ْنها أَ لَْيَك إ   ُمور  يِّ الُ ل َ  

دَّت ه ،ل َ    ْم ل ُطول  اْلَبالء  َوُمدَّت ه ، أَ  ليم  اْلَعذاب  َوش 

  ْعدائ كَ أَ َمَع  ل ْلُعُقوبات   فـََلئ ْن َصيـَّْرتَنى 

 ْهل  َبالئ َك أَ َوَجَمْعَت بـَْيني َوبـَْيَن  

ّبائ َك وَ أَ َوبـَْيَن  َوفـَرَّْقَت بـَْيني   ْوليائ َك، أَ ح 

 َوَمْوالَي َورَّبي  َوَسيِّد ي لـهىإ  فـََهْبني يا  
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 ْصب ُر َعلى ف راق َك،أَ َصبَـْرُت َعلى َعذاب َك َفَكْيَف  

 لى َكراَمت َك إ   ْصب ُر َعن  النََّظر  أَ َوَهْبني َصبَـْرُت َعلى َحرِّ نار َك َفَكْيَف   

 ْسُكُن ف ي الّنار  َورَجائي َعْفُوَك أَ ْم َكْيَف أَ  

ُم صاد قا  لَئ ْن تـَرَْكَتني ناط قا   فَب ع زَّت كَ    يا َسيِّدى َوَمْوالَي اُْقس 

 م لينَ ْهل ها َضجيَج اآلأَ لَْيَك بـَْيَن إ   ض جَّنَّ لَ  

 ْبك َينَّ َعَلْيَك بُكاَء اْلفاق ديَن،اْلَمْسَتْصر خيَن، َولَ ُصراَخ  لَْيكَ إ  ْصُرَخنَّ َولَ  

 اْلعار فيَن،  ْيَن ُكْنَت يا َول يَّ اْلُمْؤم نيَن، يا غايََة آمال  أَ ناد يـَنََّك َوَلُ   

 يا غ ياَث اْلُمْسَتغيثيَن، يا َحبيَب قـُُلوب  الّصاد قيَن،  

 لهى َوب َحْمد َك إ  يا  فـَُتراَك ُسْبحاَنكَ أَ لَه اْلعاَلميَن، إ   َويا 

َن فيها ب ُمخاَلَفت ه ،  َتْسَمُع فيها   َصْوَت َعْبد ُمْسل م ُسج 

َيت ه   َوذاَق طَْعمَ    َعذاب ها ب َمْعص 

 ْطباق ها ب ُجْرم ه  َوَجريَرت ه  أَ َوُحب َس بـَْيَن  

لَْيَك إ  تـَْوحيد َك، َويـَتَـَوسَُّل  ل  هْ أَ لَْيَك َضجيَج ُمَؤمِّل ل َرْحَمت َك، َويُناديَك ب ل سان  إ  َوُهَو َيض جُّ   
 ب ُربُوب يَّت َك، 

ْلم َك،  يا َمْوالَي َفَكْيَف يـَْبقى  الّناُر  ْم َكْيَف تـُْؤل ُمهُ أَ ف ي اْلَعذاب  َوُهَو يـَْرُجو ما َسَلَف م ْن ح 
 ُل َفْضَلَك َورَْحَمَتَك َوُهَو يَْأمُ 

 ْنَت َتْسَمُع َصْوتَُه َوَترى َمكانَه أَ وَ  ْم َكْيَف ُيْحر قُُه َلهيُبهاأَ  

 ْنَت تـَْعَلُم َضْعَفُه، أَ زَفيُرها وَ  ْم َكْيَف َيْشَتم ُل َعَلْيه  أَ  

ْدقَُه، أَ وَ  ْطباق هاأَ ْم َكْيَف يـَتَـَقْلَقُل بـَْيَن أَ    ْنَت تـَْعَلُم ص 

رُُكُه  ْم َكْيفَ أَ يا رَبَُّه،  ْم َكْيَف تـَْزُجُرُه زَبان َيُتها َوُهَو يُناديكَ أَ   يـَْرُجو َفْضَلَك في ع ْتق ه  م ْنها فـََتتـْ
 فيها

 َواَل اْلَمْعُروُف م ْن َفْضل َك َهْيهاَت ما ذل َك الظَُّن ب َك،   

 ْحسان َك، إ  ل ما عاَمْلَت ب ه  اْلُمَوحِّديَن م ْن ب رَِّك وَ  َوال ُمْشب هٌ  
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ديَك، َوَقَضْيَت ب ه  م نْ ْقَطُع َلْو ال ما َحَكْمَت ب ه  م ْن أَ  فَب اْلَيقين    ْخالد  إ   تـَْعذيب  جاح 
 ُمعان د يَك 

 َلَجَعْلَت الّناَر ُكلَّها بـَْردا  َوَسالما   

ها م َن َأْن َتْملَ  ْقَسْمتَ أَ ْسماُؤَك أَ لك نََّك تـََقدََّسْت فيها َمَقّرا  َوال ُمقاما ،  َحد  ل َ  َوما كانَ  
نَّة  َوالّناس    ُتَخلَِّد فيَها اْلُمعان ديَن  نْ أَ ْجَمعيَن، وَ أَ اْلكاف ريَن م َن اْلج 

 ْنعام  ُمَتَكرِّما  َوَتَطوَّْلَت ب ال   ْنَت َجلَّ ثَناُؤَك قـُْلَت ُمْبَتد ئا ،أَ وَ  

قا  ال َيْستَـُووَن،  َفَمْن كاَن ُمْؤم نا  َكَمْن كانَ أَ    فاس 

ْرتَ  فََأْسأَُلَك ب اْلُقْدرَة  الَّتى ي،لهى َوَسيِّدإ     ها، َقدَّ

يَّة  الَّتي َحَتْمَتها َوَحَكْمَتها   ْجَريـَْتها أَ َعَلْيه   َوَغَلْبَت َمنْ  ،َوب اْلَقض 

َلة  َوفي هذ ه  الّساَعة  أَ    ْجَرْمُتُه، أَ ُكلَّ ُجْرم  ْن تـََهَب لى فى هذ ه  اللَّيـْ

 ْسَرْرتُُه، أَ  ْذنـَْبُتُه، وَُكلَّ قَب يحأَ وَُكلَّ َذْنب  

ْلُتُه، َكَتْمُتُه    ْظَهْرتُُه، أَ ْو أَ ْخَفْيُتُه أَ  ْعَلْنُتهُ أَ ْو أَ وَُكلَّ َجْهل َعم 

 اْلك راَم اْلكات بيَن  ثْبات َهاْرَت بـ ـإ  مَ أَ وَُكلَّ َسيَِّئة  

ْفظ  ما َيُكوُن م ّني  ْلتَـُهْم ب ح   َوَجَعْلتَـُهْم ُشُهودا  َعَليَّ َمَع َجوار حي،  الَّذيَن وَكَّ

ُهْم،  ْنَت الرَّقيَب َعَليَّ أَ َت وَُكنْ    م ْن َورائ ه ْم، َوالّشاه َد ل ما َخف َي َعنـْ

 َوب َفْضل َك َستَـْرتَُه،   ْخَفْيَتُه،أَ َوب َرْحَمت َك  

ْو أَ ، تـَْبُسطُهُ ر ْزق  وْ أَ ، تـَْنُشُرهُ ْو ب رٍّ أَ ُه، تـَُفضِّلُ ْحسان إ  ْو أَ ، تـُنَـزِّلُهُ ْن تـَُوفِـَّر َحّظي م ْن ُكلِّ َخْير أَ وَ  
 َتْستُـُرُه  ْو َخطَأ  أَ َذْنب تـَْغف ُرُه، 

 ، يلهي َوَسيِّدي َوَمْوالَي َومال َك ر قّ إ  يا  َربِّ يا َربِّ يا َربِّ  يا 

َيت يا َمنْ    ، يَوَمْسَكَنت ييا َعليما  ب ُضرّ  يب َيد ه  ناص 

  يَوفاقَت يب َفْقر  يا َخبيرا   

  يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ  

كَ َأْسأَ   فات َك وَ أَ وَ  ُلَك ب َحقَِّك َوُقْدس   ْسمائ َك أَ ْعَظم  ص 
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 َوالنَّهار  ب ذ ْكر َك َمْعُمورَة ،  ْوقاتي ف ي اللَّْيل  أَ ْن َتْجَعَل أَ  

ْدَمت َك َمْوُصوَلة ، وَ    ع ْنَدَك َمْقُبوَلة   ْعمالىأَ َوب خ 

دا   ُكلُّها  يْورادأَ ْعمالي وَ أَ َحّتى َتُكوَن     ،و ْردا  واح 

ْدَمت َك َسْرَمدا ،  يَوحال   فى خ 

 ْحوالي أَ لَْيه  َشَكْوُت إ  ُمَعوَّلي يا َمْن  يا َسيِّدي يا َمْن َعَلْيه   

، قـَوِّ   ْدَمت َك َجوار حى يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ   َعلى خ 

دَّ في َخْشَيت َك،  َواْشُدْد َعَلى اْلَعزيَمة  َجوان حي َوَهبْ    ل َي اْلج 

ْدَمت َك، ال   َوالدَّواَم ف ي   تِّصال  ب خ 

 لَْيَك في َميادين  الّساب قيَن إ  ْسَرَح أَ  َحّتى 

 لى قـُْرب َك ف ي اْلُمْشتاقيَن إ  ْشتاَق أَ وَ ، اْلُمباد رينَ لَْيَك ف ي إ  ْسر َع أُ وَ  

 خاَفَك َمخاَفَة اْلُموق نيَن، أَ ْخل صيَن، وَ مُ ُدنـُوَّ الْ  ْدنـَُو م ْنكَ أَ وَ  

وار َك َمَع اْلُمْؤم نيَن،  ْجَتم َع فىأَ وَ    ر ْدُه أَ راَدني ب ُسوء فَ أَ لّلُهمَّ َوَمْن أَ ج 

 ْحَسن  َعبيد َك َنصيبا  ع ْنَدَك،أَ كاَدني َفك ْدُه، َواْجَعْلني م ْن  َوَمنْ  

 َخصِّه ْم زُْلَفة  َلَدْيَك، أَ قْـَرب ه ْم َمْنز َلة  م ْنَك، وَ أَ وَ   

 الّ ب َفْضل َك، َوُجْد لي ب ُجود َك يُناُل ذل َك إ   نَُّه الفَإ   

 َواْحَفْظني ب َرْحَمت َك،  َواْعط ْف َعَليَّ ب َمْجد كَ  

 ب ُحبَِّك ُمتَـيَّما   ب ذ ْكر َك َله َجا  َوقـَْلبي يَواْجَعْل ل سان 

 َواْغف ْر زَلَّتي،  ق ْلني َعثْـَرتيأَ جابَت َك، وَ إ  َوُمنَّ َعَليَّ ب ُحْسن   

ْنَت َلُهُم ال   َمْرتـَُهمْ أَ َعلى ع باد َك ب ع باَدت َك، وَ  نََّك َقَضْيتَ إ  فَ    جابََة، ب ُدعائ َك، َوَضم 

  لَْيَك يا َربِّ َنَصْبُت َوْجهيإ  فَ  

ْب لي ُدعائي إ  وَ    لَْيَك يا َربِّ َمَدْدُت َيدي، فَب ع زَّت َك اْسَتج 

 ُمناَي َوال تـَْقَطْع م ْن َفْضل َك رَجائي،  َوبـَلِّْغني 

نِّ َوال     ْعدائي، أَ م ْن  ْنس  َواْكف ني َشرَّ اْلج 
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  الّ الدُّعاءَ ْغف ْر ل َمْن ال َيْمل ُك إ  إ  يا َسريَع الرِّضا  

فاءٌ إ  فَ     نََّك فـَّعاٌل ل ما َتشاُء، يا َمن  اْسُمُه َدواٌء َوذ ْكُرُه ش 

  ،  ْرَحْم َمْن رَْأُس مال ه  الرَّجاُء إ  َوطاَعُتُه غ نى 

الُحُه   ،  اْلُبكاُء، ياَوس  ، يا داف َع النـَِّقم   سابـ َغ النـَِّعم 

شيَن ف ي  ، يا عال ما  ال يـَُعلَُّم،  يا نُوَر اْلُمْستَـْوح   الظَُّلم 

 ْهُلُه أَ ْنَت أَ بي ما  َوافْـَعلْ َوآل  ُمَحمَّد،  َصلِّ َعلى ُمَحمَّد   

 . ه  َوَسلََّم َتْسليما  َكثيرا  م ْن آل   ئ مَّة  اْلَميامينَ َوَصلَّى اهللُ َعلى َرُسول ه  َوالَ  


