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 من فضائل الصالة على النبي

 صلى هللا عليه و آله و سلم
 

فوائد الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه و آله 
وسلم كثيرة جدا ، ولكن نذكر البعض منها تشويقا للقارئ 

 لكي يزيد من صالته و سالمه
على النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ، لعل هللا تعالى أن 

الخالصة ويكونيرزقه محبته   
هللا عليه وآله و في أكثر أوقاته مصليا ومسلما عليه صلى 

 سلم ، فمن ذلك:
1 

َ ـ امتثال أمر هللا سبحانه و تعالى، فلقد  قال تعالى: {إِنَّ ا4َّ
 َوَمالِئَكتَهُ يَُصلُّوَن على النَّبّي يا أيُّها الَّذين آَمنُوا

] قال سهل بن 56[األحزاب:  َصلُّوا َعلَْيِه َوَسلُِّموا تَْسِليماً}
عبدهللا : الصالة على محمد صلى هللا عليه وسلم أفضل 
العبادات ألن هللا تعالى توالها هو ومالئكته ثم أمر بها 

 المؤمنين وسائر العبادات ليس كذلك 
2 

ـ موافقة هللا سبحانه في الصالة عليه ، و إن اختلفت 
 الصالتان ، فصالتنا عليه دعاء و سؤال . و

 صالة هللا عليه ثناء و تشريف
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3 
افقة مالئكة هللا في الصالة عليهـ مو  

4 
ـ وهو من أهمها صالة هللا وسالمه على من صلى وسلم 

 عليه ، فعن
صلى  أبي هريرة أن رسول هللا قال : من صلى علي واحدة

 هللا عليه عشرا (رواه مسلم)
5 

 ـ المالئكة تصلي على صاحبها ما دام يصلي على النبي
 صلى هللا عليه وسلم ، فعن عامر بن ربيعةقال : قال

رسول هللا من صلى علي صالة لم تزل المالئكة تصلي عليه 
 ما صلى

د من ذلك أو ليكثر ( رواه أحمد )علي فليقل عب  
6 

 ـ غفران الذنوب ومحو السيئات 
ـ كسب الحسنات  7  
ـ رفع الدرجات 8  
ي طلحة قالـ الرد على المصلي بمثل ما دعا ، فعن أب 9  

دخلت على النبي صلى هللا عليه وسلم يوما فوجدته 
 مسرورا فقلت : يا رسول هللا ما

أدري متى رأيتك أحسن بشرا وأطيب نفسا من اليوم قال 
 وما يمنعني وجبريل خرج من عندي

الساعة فبشرني أن لكل عبد صلى علي صالة يكتب له بها 
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 عشر حسنات ويمحى عنه عشر 
عشر درجات وتعرضسيئات ويرفع له   

بمثل ما دعا ( رواه عبد الرزاق )علي كما قالها ويرد عليه   
وعن عمير األنصاري قال:قال رسول هللا : من صلى علي 

 من أمتي صالة مخلصا من قلبه صلى هللا عليه
بهاعشرصلوات ورفعه بهاعشر درجات وكتب له بها عشر 

النسائي) .ومحا عنه عشر سيئات (حسنات   
هل قال : قال رسول هللا اعلمن يا أبا كاهل أنه وعن أبي كا

من صلى علي كل يوم ثالث مرات وكل ليلة ثالث مرات حبا 
له ذنوبه تلك الليلة  بي وشوقا كان حقاعلى هللا أن يغفر

 (الطبراني)
10 

ـ سبب لشفاعته ، فعن أبي الدرداء قال قال رسول هللا : من 
ركته صلىعلي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أد

تي يوم القيامة ( رواه الطبراني)شفاع  
11 

 ـ سبب لقرب العبد من رسول هللا يوم القيامة ، فعن أبي
 أمامة قال قال رسول هللا أكثروا علي

من الصالة في كل يوم جمعة فإن صالة أمتي تعرض علي 
 في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم

 علي صالة كان أقربهم مني منزلة ( البيهقي)
 

12 
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فاعلها أولى الناس به يوم القيامة فعن عبد هللا بن مسعود ـ 
 أن رسول هللا قال : أولى الناس بي يوم

يامة أكثرهم علي صالة ( الترمذي)الق  
ـ سبب13  

للنجاة من سائر األهوال يوم القيامة فعن أنس بن مالك قال 
 : قال رسول هللا : يا أيها الناس

 إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها
علي صالة في دار الدنيا(الديلمي)مواطنها أكثركم و  

ـ ترمي14  
بصاحبها على طريق الجنة وتخطىء بتاركها عن طريقها ، 

 فعن الحسين بن علي قال قال
علي خطىء  رسول هللا : من ذكرت عنده فخطيء الصالة

 طريق الجنة (ابن ماجة)
15 

 ـ النور يوم القيامة
رسول هللا : زينوا ـ زينة المجالس فعن عمر : قال  16

 مجالسكم بالصلوات علي فإن صلواتكم علي نور لكم يوم
 القيامة ( الديلمي )

 
17 

ـ تنجي من نتن مجلس الذي ال يذكر فيه اسم هللا ورسوله 
 ويصلى

 على رسوله ، فعن جابر قال قال رسول هللا : ما اجتمع
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قوم ثم تفرقوا ذكر هللا وصالة على النبي صلى هللا عليه 
اموا عن أنتن منإال ق وسلم  

 جيفة ( البيهقي)
18 

ـ الصالة على النبي سبب لطيب المجلس ألنه إذا كان 
 المجلس

الذي ال يصلى فيه يكون بهذه الحالة فال غرو أن يتفرق 
 المصلون عليه من مجلسهم عن

كان أطيب الطيبين أطيب من خزانة العطار، وذلك ألنه 
 وأطهر الطاهرين

19 
بي سبب لئال يعود المجلس على أهله ـ الصالة على الن

 حسرة يوم
القيامة ، فعن أبي هريرة قال : قال رسول هللا : ما جلس 

 قوم مجلسا لم يذكروا هللا فيه ولم يصلوا 
على نبيهم إال كان عليهم ترة ـ أي حسرة وندامة ـ فإن شاء 

ذبهم وإن شاء غفرع  
 لهم ( الترمذي)

ـ سبب20  
، والسكن في دار الشهداء ، فعن للبراءة من النفاق و النار

 أنس بن مالك قال : قال
 رسول هللا : من صلى علي

صالة واحدة صلى هللا عليه عشرا ومن صلى علي عشرا 



6 

 

 صلى هللا عليه مائة ، ومن صلى علي
 مائة كتب هللا بين عينيه براءة من النفاق

وبراءة من النار، وأسكنه هللا يوم القيامة مع الشهداء ( 
ي)طبرانال  

ـ نفي الفقر وضيق العيش21  
 ، فعن سمرة قال : قال رسول هللا : كثرة الذكر

صالة علي تنفي الفقر ( أبو نعيم)وال  
د ماـ سبب لكفاية العب22  

 أهمه من أمر الدنيا واآلخرة
ـ شهادة الرسول صلى23  

هللا عليه وسلم يوم القيامة ، عن أبي بن كعب قال : قلت : 
 يا رسول

الصالة ـ الدعاء ـ فكم أجعل لك من صالتي ـ هللا إني أكثر 
دعائي ـ ؟ قال : ما شئت ، قال : قلت : الربع ؟ قال : ما 

 شئت ، و
 إن زدت فهو خير لك . قلت : النصف ؟ قال : ما شئت ،

وإن زدت ، فهو خير لك . قلت : الثلثين ؟ قال : ما شئت ، 
 و

قال  إن زدت ، فهو خير لك . قال : أجعل لك صالتي كلها ؟
 : إذا تكفى

ك ، و يغفر لك ذنبك( الترمذي ،. هم  
 عن أبي هريرة قال 

قال رسول هللا : ما من عبد يسلم علي عند قبري إال وكل 
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 هللا به ملكا يبلغني
ا وشفيعا يوم القيامة وكفي أمر آخرته ودنياه وكنت له شهيد

 ( البيهقي)
ـ يلتمس مظان الخير ،24  

ن قرأفعن أبي هريرة قال : قال : م  
القرآن ، وحمد الرب ، وصلى على النبي صلى هللا عليه 

 وسلم ، ويستغفر ربه ، فقد طلب
( البيهقي ) [وفي رواية من مظانهالخير مكانه   

ـ عرض اسم المصلي عليه25  
وذكره عنده ، فعن أوس بن أوس عن النبي (ص) قال : إن 

 من أفضل
ه قبض أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السالم وفي

 وفيه النفخة وفيه الصعقة
فأكثروا علي من الصالة فإن صالتكم معروضة علي قالوا يا 

 رسول هللا وكيف تعرض صالتنا
 عليك وقد أرمت ـ بليت ـ قال : إن هللا عز

وجل قد حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء عليهم 
 السالم ( النسائي ).
 وعن عمار بن ياسر
(ص): إن هللا وكل بقبرييقول قال رسول هللا   

 ملكا أعطاه أسماع الخالئق فال يصلي علي
أحد إلى يوم القيامة إال أبلغني باسمه واسم أبيه هذا فالن 

 بن فالن قد صلى عليك (
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البزار ) وكفى بالعبد شرفا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي 
هللا صلى هللا عليه ورسول   

 آله وسلم .
صلى وسلم عليه ـ رد النبي السالم على من26  

: فعن أبي هريرة أن رسول هللا (ص) قال : ما من أحد 
 يسلم

أرد عليه السالم ( أبو داود  على إال رد هللا على روحي حتى
. ( 
ـ يرجى إجابة دعائه إذا27  

قدمها أمامه ، فعن عبدهللا بن مسعود قال : إذا أراد أحدكم 
 أن يسأل فليبدأ بالمدح

أهله ثم ليصل على النبي والثناء على هللا بما هو   
عد فإنه أجدر أن ينجح صلى هللا عليه وسلم ثم ليسأل ب

 (الطبراني)
ـ يحرم من اإلجابة إذا28  

لم يصل على النبي في دعائه ، فعن علي قال : قال رسول 
ى محمد هللا (ص) الدعاء محجوب عن هللا حتى يصلى عل

 وعلى
 آل محمد ( البيهقي )

يـ تقوم مقام الصدقة لذ29  
 العسرة ، فعن أبي سعيد الخدري عن رسول

 هللا قال (ص)
 :أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل
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في دعائه : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل 
 على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين

المسلمات فإنها زكاة ( ابن حبان)و  
ـ تُقضى له مائة حاجة30  

و اآلخرةمن حوائج الدنيا   
تثبت الصالة عليه (ص) في صحيفة بيضاء عند ـ 31

 الرسول(ص) ، فعن أنس بن مالك
 قال قال النبي (ص) إن اقربكم مني يوم

القيامة في كل موطن أكثركم علي صالة في الدنيا من صلى 
 علي في يوم الجمعة وليلة

 الجمعة مائة مرة قضى هللا له مائة حاجة 
ج الدنيا ثم يوكل سبعين من حوائج اآلخرة وثالثين من حوائ

 هللا بذلك ملكا
يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني من صلى 

 علي باسمه ونسبه الى عشيرته فأثبته
 عندي في صحيفة بيضاء ( البيهقي) 

ـ الصالة عليه (ص) زكاة و طهارة للمصلي عن أبي 32
 هريرة قال قال رسول هللا (ص) : أكثروا

لي زكاة لكم (الة عالصالة علي فإن الص  
 أبو يعلى ) .

ـ تنفي عن العبد اسم33  
 البخل إذا صلى عليه (ص) عند ذكره فعن حسين بن
 علي بن أبي طالب قال قال رسول هللا (ص) :البخيل
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عنده فلم يصل علي ( الترمذي ) . الذي من ذكرت  
ـ كتابة قيراط من األجر34  

: من مثل جبل أحد ، فعن علي : قال : قال رسول هللا (ص) 
 صلى علي صالة كتب 

والقيراط مثل أحد ( عبد الرزاق) هللا له قيراطا  
ـ تثبيت القدم على35  

الصراط والجواز عليه كالبرق الخاطف عن عبدالرحمن بن 
 سمرة قال : قال رسول هللا (ص) :رأيت رجال من أمتي 

يزحف على الصراط مرة ويجثو مرة ويتعلق مرة فجاءته 
 صالته علي فأخذت بيده

على الصراط حتى جاوز ( الطبراني)فأقامته   
ـ الكيل بالمكيال36  

األوفى عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال : من سره أن 
 يكتال بالمكيال األوفى إذا صلى علينا أهل

البيت فليقل : اللهم صل على محمد النبي وأزواجه العالمين 
 المؤمنين وذريته وأهل

ك حميد مجيد ( أبو داود)راهيم إنبيته كما صليت على آل إب  
ـ تستغفر الصالة على37  

النبي (ص) لقائلها ، فعن عائشة قالت: قال رسول هللا 
(ص) :ما من عبد يصلي علي صالة إال عرج بها ملك حتى 

 يجيء بها وجه
الرحمن عز وجل فيقول هللا عز وجل اذهبوا بها إلى القبر 

 عندي تستغفر لقائلها وتقر
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 بها عينه ( الديلمي)
ـ رضا هللا تعالى ، فعن38  

عائشة قالت : قال رسول هللا(ص) : من سره أن يلقى هللا 
عنه راضيا فليكثر الصالة علي ( الجرجاني ).عن علي بن 

 أبي طالب
قال : قال رسول هللا (ص) : صالتكم علي مجوزة لدعائكم 

لربكم وزكاة ألعمالكم ( الديلمي)ومرضاة   
ـ سبب لغشيان الرحمة ،39  

نس عن النبي (ص) قال : إن d سيارة منفعن أ  
المالئكة يطلبون حلق الذكر فإذا حفوا عليهم وأتوا بهم ثم 

 بعثوا رائدهم إلى السماء
إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد 

 من عبادك يعظمون آالئك
ويتلون كتابك ويصلون على نبيك محمد صلى هللا عليه 

خرتهم ودنياهموسلم ويسألونك آل  
فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقولون يا رب إن 

 فيهم فالنا الخطاء إنما اعتنقهم
اعتناقا فيقول تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فهم الجلساء ال 

 يشقى بهم جليسهم ( البزار)
 

ـ سبب 40  
لتبشير العبد بالجنة قبل موته ورؤية المقعد فيها فعن أنس 

قالرضي هللا عنه قال   
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رسول هللا (ص) : من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت 
ده من الجنة(حتى يرى مقع  

 أبو حفص بن شاهين )
ـ ينتفع هو وولده بها وبثوابها وكذلك من أهديت في 41  

صحيفته ، فعن حذيفة قال : إن صالة رسول هللا صلى هللا 
لد ( أحمد)عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد و  

ى عتق الرقابـ فضلها عل42  
 عن أبي بكر الصديق قال : الصالة على النبي 

صلى هللا عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار والسالم 
 على النبي صلى

هللا عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب وحب رسول هللا 
ي سبيل هللاأفضل من ضرب السيف ف  

 عز وجل ( األصفهاني)
ـ كتابة الصالة على43  

من ذهب على قراطيس من نور ، فعن علي  النبي بأقالم  
 قال : قال رسول هللا (ص) : إن d عز

وجل مالئكة في األرض خلقوا من النور ال يهبطون إال ليلة 
 الجمعة ويوم الجمعة

 بأيديهم أقالم من ذهب وداوة من فضة
 وقراطيس من نور ال يكتبون إال الصالة على النبي صلى هللا

.عليه وسلم ( الديلمي)   
ـ الدخول تحت ظل44  

العرش عن أنس قال : قال رسول هللا : (ص) ثالث تحت 
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ظل العرش يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله من فرج عن 
تيمكروب من أمتي وأحيا سن  

 وأكثر الصالة علي (الديلمي) .
ـ تطهر القلب من الصدأ قال (ص) : بكل شيء45  

لصالة ب المؤمنين من الصدأ اطهارة و غسل وطهارة قلو
 علي 
ـ رجحانها على أكثر من46  

 عشرين غزوة وقيامها مقامها ، فعن عبد هللا
بن جراد قال : قال رسول هللا (ص) : حجوا الفرائض فإنها 

 أعظم أجراً من عشرين غزوة في سبيل هللا
صالة علي تعدل ذا كله ( الديلمي)عز وجل فإن ال  

ـ تذكير العبد ما نسيه47  
ي هللا عنه قال قال رسول هللا ، فعن أنس بن مالك رض

إن شاء هللا ( أبو (ص): إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه 
 موسى

 المديني)
ـ سبب لتمام وبركة48  

الكالم الذي ابتدئ بحمد هللا ، و الصالة على رسوله عن أبي 
 هريرة قال : قال رسول هللا (ص): كل أمر ذي

أقطع أبتر  بال ال يبدأ فيه بحمد هللا والصالة علي فهو
ن المديني/ابن منده /ممحوق من كل بركة ( الرهاوي / اب  

 القزويني )
ـ قبول هللا الدعاء49  
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 والصالة على النبي وعدم ردهما : قال أبو
 سليمان الداراني الصالة على النبي مقبولة ( النميري ) .

 فالصالة على النبي
 لها خاصية القبول من هللا . و قد خرجت من

ء المقبول ومنه المردود ألن هللا تعالى قال :إن عموم الدعا
 هللا ومالئكته يصلون على

النبي ، وهذا دليل على أنه سبحانه ال يزال مصليا على 
 رسوله ، ثم امتن سبحانه على

عباده المؤمنين حيث أمرهم بالصالة أيضا ليحصل لهم بذلك 
dزيادة فضل وشرف وإال فا 

دعاء المؤمن بطلب  سبحانه وتعالى يصلي عليه فيكون
 الصالة من ربه تعالى مجابا إلخباره

سبحانه وتعالى بأنه يصلي عليه بخالف سائر أنواع الدعاء 
 وغيره من العبادات .

وأما الثواب فهو مشروط بعدم العوارض كاستعمالها على 
 محرم أو

بها من قلب غافل أو لرياء وسمعة إلتيانه  
ـ هي نور لصاحبها في50  

ره على الصراط ، فعن أبي هريرة قال : قال قبره ويوم حش
رسول هللا (ص) : الصالة علي نور على الصراط ومن 

 صلى علي
ً يوم الجمعة ثمان ين مرة غفر له ذنوب ثمانين عاما  

_قال السيوطي : كثرة51  
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الصالة على النبي صلى هللا عليه و سلم تكثر األرزق و 
 البركات ، و تقضى الحوائج ، و

الغموم و الكروب كلها بالمشاهدة و  تكشف الهموم و
التجربة بين السلف و الخلف قال السيد البكري : وللصالة 

 عليه صلى هللا عليه
وسلم فوائد ال تحصى منها أنها تجلو القلب من الظلمة 

 وتغني عن الشيخ وتكون سببا
 جسده للوصول وتكثر الرزق وأن من أكثر منها حرم هللا

 على النار
ذا صلى عليه أن يكون بأكمل الحاالت وينبغي للشخص إ

 متطهرا
متوضئا مستقبل القبلة متفكرا في ذاته صلى هللا عليه وسلم 

، وأن يرتل الحروف ، وأن ال يعجل في الكلمات كما قال 
 صلى هللا عليه

 وسلم ، فعن عبد هللا بن مسعود قال إذا
 صليتم على رسول هللا صلى هللا عليه

فإنكم ال تدرون لعل ذلك يعرض  وسلم فأحسنوا الصالة عليه
 عليه قال فقالوا

له فعلمنا قال قولوا اللهم اجعل صالتك ورحمتك وبركاتك 
 على سيد المرسلين وإمام

المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير 
 وقائد الخير ورسول الرحمة

اللهم أبعثه مقاما محمودا يغبطه به األولون واآلخرون اللهم 
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لى محمد وعلى آلصل ع  
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 

 مجيد اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

 إنك حميد مجيد ( ابن ماجة )

بيان حصول الثمرات والبرکات بالصالة والسالم علي النبي 
 صلي هللا عليه وآله وسلم 

ت و برکات کا بيان جو حضور نبی اکرم صلی هللا (ان ثمرا
عليہ وآلہ وسلم پر درود و سالم پڑهنے سے حاصل ہوتے 

 ہيں)

سبحانه وتعالي. هللا . إمتثال أمر ا1  

يہ هللا تبارک وتعالٰی کی فرما نبرداری اور تعميل حکم ’’
‘‘ہے۔  

. موافقته سبحانه في الصالة عليه صلي هللا عليه وآله 2
وسلم، وإن اختلفت الصالتان فصالتنا عليه دعاء وسؤال، 

تعالي عليه ثناء وتشريف. هللا وصالة ا  

اس ميں هللا عزوجل کے ساته موافقت نصيب ہوتی ہے ’’
گو نوعيت ميں ہمارا درود بهيجنا اور هللا کا درود بهيجنا 

 مختلف ہے کيونکہ
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ہمارا درود دعاء اورسوال ہے اور هللا تعالٰی کا درود  
حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر رحمت و ثنا کی شکل 

‘‘ميں عطاو نوال ہے۔  

. موافقة مالئکة فيها. 3  

درود خوانی ميں فرشتوں کے ساته بهی موافقت نصيب ’’
‘‘ہوتی ہے۔  

يِّ يَأَ يَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا َوَمَالِئَکتَهُ يَُصلُّْوَن َعلَي النَِّب هللاَ إِنَّ ا
 َصلُّْوا َعلَْيِه َوَسِلُّمْوا تَْسِلْيَما.

56:  33القرآن، ا ألحزاب،   

تعالٰی اور اس کے فرشتے حضور نبی اکرم هللا (بے شک ا
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجتے ہيں اے ايمان 

ت والو! تم بهی آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر خوب کثر
 سے درود و سالم بهيجا کرو)

علي المصلي عليه صلي هللا . حصول عشرصلوات من ا4
 هللا عليه وآله وسلم مرة. 

ايک دفعہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ’’
درود بهيجنے والے کو هللا تعالٰی کی جانب سے دس 

‘‘رحمتيں نصيب ہوتی ہيں۔  

. إنه يرفع له عشر درجات. 5  

درود بهيجنے پر دس درجات بلند کيے جاتے  ايک دفعہ’’
‘‘ہيں۔  
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هللا عن أنس بن مالک رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
صلي هللا عليه وآله وسلم من صلي َعلَيَّ صالة واحدة صلي 

عليه عشر صلوات و ُحطَّْت عنه عشر خطيئات و رفعت هللا ا
 له عشر درجات. 

في ، کتاب السهو، باب الفضل 50:  3نسائي، السنن، 
1297الصالة علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم ، رقم :   

حضرت انس بن مالک رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں ’’
کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ 

تعالی اس پر هللا جو مجه پر ايک مرتبہ درود بهيجتا ہے ا
ر دس مرتبہ درود بهيجتا ہے اور اس کے دس گناه معاف ک

دئيے جاتے ہيں اور اس کے لئے دس درجات بلند کر 
‘‘ديئے جاتے ہيں۔  

. إنه يکتب له عشر حسنات. 6  

ايک بار درود شريف پڑهنے سے دس نيکياں لکهی ’’
‘‘جاتی ہيں۔  

. إنه يمحي عنه عشر سيئات. 7  

ايک دفعہ درود بهيجنا سے دس گناہوں (بديوں) کو مٹا ’’
‘‘ديتا ہے۔  
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ف رضي هللا عنه قال : قال رسول عن عبدالرحٰمن بن عو
صلي هللا عليه وآله وسلم من صلي عليَّ صالة من هللا ا

 أمتيکتب له عشر حسنات و محي عنه عشر سيئات. 

869، رقم : 173:  2ابو يعلي، المسند،   

حضرت عبدالرحٰمن بن عوف رضی هللا عنہ سے روايت ’’
ہے کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

فرمايا کہ جو شخص مجه پر ايک دفعہ درود بهيجتا ہے 
اس کے لئے دس نيکياں لکه دی جاتی ہيں اور دس گناه 

‘‘مٹا ديے جاتے ہيں۔  

. إنه يرجي إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد 8
الدعاء إلي عند رب العالمين، وکان موقوفا بين السماء 

 واألرض قبلها. 

پڑها جائے تو اس دعاء کی  درود شريف دعا سے پہلے’’
قبوليت کی اميد پيدا ہو جاتی ہے کيونکہ درود شريف دعاء 

کو رب العالمين تک لے جاتا ہے اور درود شريف کے 
بغير دعا زمين و آسمان کے درميان ہی روک لی جاتی 

‘‘ہے۔  

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : 
آله وسلم ما من دعاء إالَّ و صلي هللا عليه وهللا قال رسول ا
عزوجل حجاب حتي يصلي علي النبي صلي هللا بينه و بين ا

هللا عليه وآله وسلم، فإذا فعل ذلک انخرق ذلک الحجاب و 
 دخل الدعاء، و إذا لم يفعل ذلک رجع الدعاء. 
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6148، رقم : 47:  4ديلمي، مسندالفردوس،   

عنہ اميرالمؤمنين حضرت علی بن ابی طالب رضی هللا ’’
روايت کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 

هللا وسلم نے فرمايا کہ کوئی دعا ايسی نہيں جس کے اور ا
کے درميان حجاب نہ ہو يہاں تک کہ دعا کرنے واال 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجے 
اورجب وه درود بهيجتا ہے تو يہ حجاب ہٹا ديا جاتا ہے 

ر دعاء (حريم قدس ميں) داخل ہو جاتی ہے اور اگر وه او
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود نہ 

بهيجے تو وه دعاء (بارياب ہوئے بغير) واپس لوٹ آتی 
‘‘ہے۔  

. إنها سبب لشفاعته صلي هللا عليه وآله وسلم إذا قرنها 9
 بسؤال الوسيلة له أوأفردها 

 عليہ وآلہ وسلم کی شفاعت درود بهيجنا آپ صلی هللا’’
پانے کا سبب بنتا ہے۔ خواه درود کے ساته نبی صلی هللا 

‘‘عليہ وآلہ وسلم کے ليے سوال وسيلہ ہو يا نہ ہو۔  

هللا عن رويفع بن ثابت األنصاري رضي هللا عنه أن رسول ا
صلي هللا عليه وآله وسلم قال من صلي علي محمد، وقال 

دک يوم القيامة، وجبت له اللهم أنزله المقعد المقرب عن
 شفاعتي.

، حديث رويفع بن ثابت 108:  4احمد بن حنبل، المسند، 
 انصاري 
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حضرت رويفع بن ثابت رضی هللا عنہ سے روايت ہے ’’
کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جو 

شخص حضور رحمت عالم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 
تا ہے کہ اے ميرے هللا حضور درود بهيجتا ہے اور يہ کہ

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو قيامت کے روز اپنے نزديک 
مقام قرب پر فائز فرما اس کے لئے ميری شفاعت واجب 

‘‘ہوجاتی ہے۔  

. إنها سبب لغفران الذنوب. 10  

‘‘درود شريف بهيجناگناہوں کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔’’  

. العبد ماأهمههللا . إنها سبب لکفاية ا11  

درود شريف بنده کے رنج و غم ميں هللا تعالٰی کے کفايت ’’
تعالٰی کے هللا کرنے کا سبب بنتا ہے يعنی درود شريف ا

کفايت کرنے کے سبب بندے کے لئے دافعِ رنج وغم 
‘‘ہوجاتا ہے۔  

صلي هللا عن أبي بن کعب رضي هللا عنه قال : قلت لرسول ا
إذا تکفي  أجعل لک صالتي کلها قال’’هللا عليه وآله وسلم 

‘‘.همک ويغفرلک ذنبک  

، کتاب صفة القيامة 636:  4ترمذي، الجامع الصحيح، 
2457، رقم : 23والرقائق والورع، باب نمبر   

حضرت ابی بن کعب رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ ’’
ميں نے حضور نبی اکر م صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے 
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لم اگر صلی هللا عليہ وآلہ وسهللا عرض کيا يا رسول ا
ساری دعا آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنے 
کے لئے خاص کر دوں تو؟ حضور نبی اکرم صلی هللا 

عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا پهر تو يہ درود تيرے تمام 
غموں کو کافی ہو جائے گا اور تيرے تمام گناه معاف کر 

‘‘ديے جائيں گے۔  

عليه وآله وسلم  . إنها سبب لقرب العبد منه صلي هللا12
 يوم القيامة. 

درود بهيجنا روِز محشر ميں رسول هللا صلی هللا عليہ ’’
‘‘وآلہ وسلم سے قريب تر ہونے کا سبب بنتا ہے۔  

صلي هللا هللا عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
عليه وآله وسلم : أکثروا َعلَيَّ من الصالة في کل يوم جمعة 

لَيَّ في کل يوم جمعة فمن کان فان صالة أمتي تعرض عَ 
 أکثر هم َعلَيَّ صالة کان أقربهم مني منزلة. 

5791، رقم : 249:  3بيهقي، السنن الکبري.   

حضرت ابو امامۃ رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں کہ ’’
رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا کہ ہر 

اپنا معمول  جمعہ کے دن مجه پر کثرت سے درود بهيجنا
بنا لو بے شک ميری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجه 

پر پيش کيا جاتا ہے اور ميری امت ميں سے جو مجه پر 
سب سے زياده درود بهيجنے واال ہو گا وه (قيامت کے 
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روز) مقام و منزلت کے اعتبار سے ميرے سب سے زياده 
‘‘قريب ہو گا۔  

. . إنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة13  

تنگ دست اور مفلس کے ليے درود بهيجنا صدقہ کے ’’
‘‘قائم مقام ہے۔  

صلي هللا هللا عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
عليه وآله وسلم أيما رجل لم يکن عنده صدقة فليقل في 

دعائه : أللهم صل علي محمد عبدک و رسولک وصل علي 
نها له زکاة. المؤمنين والمؤمنات و المسلمين والمسلمات فإ

 هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.

، رقم : 144:  4حاکم، المستدرک علي الصحيحين، 
7175 

حضرت ابوسعيد خدری رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں ’’
کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : 
جس کے پاس صدقہ دينے کے ليے کچه نہ ہو تو وه اپنی 

کہے اے هللا تو اپنے رسول اور بندے  دعا ميں يوں
حضرت محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيج اور 
تمام مومن مردوں اور مومن عورتون مسلمان مردوں اور 
مسلمان عورتوں پر رحمتيں نازل فرما يہی اس کا صدقہ 
ہو جائے گا اس حديث کی اسناد صحيح ہے ليکن شيخين 

‘‘نے اس کی تخريج نہيں کی۔  
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. إنها سبب لقضاء الحوائج. 14  

‘‘درود شريف قضاء حاجات کا وسيلہ ہے۔’’  

عن أنس بن مالک خادم النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 
قال : قال النبي صلي هللا عليه وآله وسلم إن أقربکم مني 

يوم القيامة في کل موطن أکثرکم َعلَيَّ صالة في الدنياء من 
هللا ليلة الجمعة مائة مرة قضي اصلي َعلَيَّ في يوم الجمعة و

له مائة حاجة سبعين من حوائج اآلخرة وثالثين من حوائج 
 الدنيا.

3035، رقم : 111:  3بيهقي، شعب االيمان،   

حضرت انس رضی هللا عنہ جو حضور نبی اکرم صلی ’’
هللا عليہ وآلہ وسلم کے خادِم خاص تهے بيان کرتے ہيں کہ 

آلہ وسلم نے ارشاد فرمايا حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ و
کہ قيامت کے روز تمام دنيا ميں سے تم ميں سب سے 

زياده ميرے قريب وه شخص ہوگا جو دنيا ميں تم ميں سب 
سے زياده مجه پر درود بهيجنے واال ہوگا پس جو شخص 
جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجه پر سو مرتبہ درود 

حاجتيں پوری بهيجتا ہے هللا تبارک و تعالٰی اس کی سو 
) آخرت کی حاجتوں ميں 70فرماتا ہے ان ميں سے ستر (

‘‘) دنيا کی حاجتوں ميں سے ہيں۔30سے اور تيس (  

علي المصلي وصالة مالئکة هللا . إنها سبب لصالة ا15
 عليه. 
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يہ (درود) درود خواں کے لئے هللا تعالٰی کی رحمت اور ’’
‘‘فرشتوں کی دعائے رحمت کے حصول کا سبب بنتا ہے۔  

بن عمرو رضي هللا عنه يقول : من صلي علي هللا عن عبدا
عليه هللا صلي هللا عليه وآله وسلم صالة صلي اهللا رسول ا

وسلم و مالئکته سبعين صالة فليقل عبد من ذلک أو 
 ليکثر.

6605، رقم : 172:  2احمد بن حنبل، المسند،   

بن عمرو رضی هللا عنہ فرماتے ہيں : هللا حضرت عبدا’’
اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ايک دفعہ جو حضور نبی 

اور اس کے فرشتے اس پر ستر هللا درود بهيجتا ہے ا
مرتبہ درود وسالم بهيجتے ہيں پس اب بنده کو اختيار ہے 

‘‘چاہے تو وه اس سے کم يا زياده درود بهيجے۔  

. إنها زکاة للمصلي وطهارة له. 16  

ر طہارت يہ (درود) درود پڑهنے والے کے ليے زکٰوة او’’
‘‘ہے۔  

صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
، فإن صالة عليَّ زکاة  هللا عليه وآله وسلم : صلوا عليَّ

 لکم.

31784، رقم : 325:  6ابن ابي شيبه، المصنف،   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ ’’
رمايا حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد ف
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مجه پر درود بهيجو بے شک تمہارا مجه پر درود بهيجنا 
‘‘يہ تمہاری پاکيزگی (کا سبب) ہے۔  

. إنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته. 17  

بے شک درود بهيجنا موت سے پہلے بنده کو جنت مل ’’
‘‘جانے کی خوشخبری کا سبب بنتاہے۔  

 عليه صلي هللاهللا عن أنس رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
ّ◌َ◌ في يوم ألف مرة لم يمت  وآله وسلم : من صلي َعلَيَّ

 حتي يري مقعده من الجنة.

2579، رقم : 328:  2منذري، الترغيب والترهيب،   

حضرت انس رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ حضور ’’
نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ جو 

رود بهيجتا ہے شخص مجه پر ايک دن ميں ہزار مرتبہ د
اسے اس وقت تک موت نہيں آئی گی جب تک وه جنت 

‘‘ميں اپنا ٹهکانہ نہ ديکه لے۔  

. إنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة. 18  

بے شک درود بهيجنا قيامت کی ہولناکيوں سے نجات کا ’’
‘‘سبب بنتا ہے۔  

عن أنس بن مالک عن النبي صلي هللا عليه وآله وسلم قال 
الناس إن أنجاکم يوم القيامة من أهوالها و  : يا أيها

 مواطنها أکثرکم علي صالة في دار الدنيا.

8175، رقم : 277:  5ديلمي، مسند الفردوس،   
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حضرت انس بن مالک رضی هللا عنہ حضور نبی اکرم ’’
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ 

لوگو تم ميں سے صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 
قيامت کی ہولناکيوں اور اس کے مختلف مراحل ميں سب 
سے زياده نجات پانے واال وه شخص ہوگا جو دنيا ميں تم 

‘‘ميں سب سے زياده مجه پر درود بهيجنے واال ہو گا۔  

. إنها سبب لرد النبي صلي هللا عليه وآله وسلم الصالة 19
 والسالم علي المصلي والمسلم عليه. 

ل هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم خود درود و سالم رسو’’
‘‘بهيجنے والے کو اس کا جواب مرحمت فرماتے ہيں۔  

صلي هللا عليه هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول ا
َعلَيَّ هللا وآله وسلم قال : مامن أحٍد يسلم َعلَيَّ إال ردَّ ا

 روحي حتي أرد عليه السالم.

کتاب المناسک، باب زيارة ، 218:  2ابو داؤد، السنن، 
2041القبور، رقم :   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 

جب کوئی شخص مجه پر سالم بهيجتا ہے تو هللا تبارک 
تعالٰی مجهے ميری روح لوٹا ديتا ہے پهر ميں اس سالم 

‘‘م کا جواب ديتا ہوں۔بهيجنے والے کو سال  

. إنها سبب لتذکر العبد مانسيه. 20  



28 

 

بے شک درود بهولی ہوئی شئے ياد آجانے کا سبب بنتا ’’
‘‘ہے۔  

صلي هللا عليه هللا عن أنس بن مالک : قال قال رسول ا
وآله وسلم : إذا نسيتم شيئاً فصلوا علّي تذکروه إن شاء 

هللا.ا  

223ابن قيم، جالء األفهام،   

ن مالک رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ حضرت انس ب’’
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جب تمہيں هللا رسول ا

هللا کوئی بات بهول جائے تو مجه پر درود بهيجو ان شاء ا
‘‘وه (بهولی ہوئی چيز) تمہيں ياد آ جائے گی۔  

. إنها سبب لطيب المجلس، وأن ال يعود حسرة علي 21
 أهله يوم القيامة. 

کی برکت سے مجلس پاکيزه ہوجاتی ہے اور درود پاک ’’
قيامت کے دن وه نشست اہل مجلس کے ليے حسرت کا 

‘‘باعث نہيں بنے گی۔  

صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
هللا عليه وآله وسلم : ما اجتمع قوم في مجلٍس فتفرقوا من 

 والصالة علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلمهللا غير ذکر ا
‘‘.إال کان عليهم حسرة يوم القيامة  

590، رقم : 351:  2ابن حبان، الصحيح،   
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حضرت ابو هريره رضی هللا عنہ بيان فرماتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 
کہ جب کچه لوگ کسی مجلس ميں جمع ہوتے ہيں پهر اس 

ضور صلی هللا مجلس سے هللا کا ذکر کيے بغير اور ح
عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجے بغير ايک دوسرے سے 
جدا ہو جاتے ہيں تو ان کی يہ مجلس قيامت کے روز ان 

‘‘کے لئے حسرت و مالل کا باعث ہو گی۔  

. إنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلي عليه عند 22
 ذکره صلي هللا عليه وآله وسلم. 

بخيلی کی عادت درود شريف بهيجنے کی برکت سے ’’
‘‘بنده سے جاتی رہتی ہے۔  

عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : قال 
صلي هللا عليه وآله وسلم البخيل الذي من ذُِکرُت هللا رسول ا

 عنده، لم يُصِلّ عليَّ.

، کتاب الدعوات، باب 551:  5ترمذي، الجامع الصحيح، 
، ‘‘أنف رجل رغم’’صلي هللا عليه وآله وسلم هللا قول رسول ا

3546رقم :   

حضرت حسين بن علی بن ابو طالب رضی هللا عنہ بيان ’’
کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

نے فرمايا : بے شک بخيل وه ہے جس کے سامنے ميرا 
‘‘ذکر ہو اور وه مجه پر درود نہ بهيجے۔  



30 

 

. نجاته من الدعاء عليه األنف إذا ترکها عند ذکره صلي 23
 هللا عليه وآله وسلم. 

درود پڑهنے سے رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی ’’
‘‘بد دعا (ناک خاک آلود ہو) سے بنده محفوظ ہوجاتا ہے۔  

صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
نُف رجٍل ذکرت عنده، فلم يصل هللا عليه وآله وسلم : رغم أ

.  َعلَيَّ

، کتاب الدعوت، باب 550:  5ترمذي، الجامع الصحيح، 
صلي هللا عليه وآله وسلم رغم أنف رجل، هللا قول رسول ا

3545رقم :   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ 

ک خاک آلود ہو جس کے سامنے ميرا نام اس آدمی کی نا
‘‘لياجائے اور وه مجه پر درود نہ بهيجے۔  

. إنها ترمي صاحبها علي طريق الجنة وتخطي بتارکها 24
 عن طريقها.

درود شريف درود بهيجنے والے کو جنت کے راستے پر ’’
گامزن کر ديتا ہے اور جو درود کو ترک کرتا ہے وه 

‘‘ے۔جنت کی راه سے دور ہوجاتا ہ  
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هللا عن جعفر، عن أبيه رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
صلي هللا عليه وآله وسلم : من ذکرت عنده فنسي الصالة 

 َعلَيَّ خطئي طر يق الجنة يوم القيامة.

31793، رقم : 326:  6ابن ابي شيبه، المصنف،   

حضرت جعفر رضی هللا عنہ اپنے والدسے روايت کرتے ’’
ی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ہيں کہ حضور نبی اکرم صل

فرمايا جس شخص کے سامنے ميرا ذکر کيا جائے اور وه 
مجه پر درود بهيجنا بهول جائے تو قيامت کے روز وه 

‘‘جنت کا راستہ بهول جائے گا۔  

هللا . إنها تنجي من نتن المجلس الذي يذکر فيه ا25
ورسوله ويحمد ويثني عليه فيه ويصلي علي رسوله صلي 

 هللا عليه وآله وسلم 

درود بهيجنا مجلس کی سڑانڈ سے نجات ديتا ہے۔ کيونکہ ’’
اس مجلس ميں ذکر الٰہی اور ذکر مصطفی صلی هللا عليہ 

ی حمدوثناء اور وآلہ وسلم کيا جاتا ہے، اور باری تعالٰی ک
محمد مصطفٰی صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجا جاتا 

‘‘ہے۔  

صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
هللا عليه وآله وسلم : ما اجتمع قوم في مجلٍس فتفرقوا من 

والصالة علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم هللا غير ذکر ا
‘‘.لقيامةإال کان عليهم حسرة يوم ا  
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590، رقم : 351:  2ابن حبان، الصحيح،   

حضرت ابو هريره رضی هللا عنہ بيان فرماتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 
کہ جب چند لوگ کسی مجلس ميں جمع ہوتے ہيں پهر اس 
مجلس سے وه هللا کا ذکر کيے بغير اور حضور صلی هللا 

وسلم پر درود بهيجے بغير ايک دوسرے سے  عليہ وآلہ
جدا ہو جاتے ہيں تو ان کی يہ مجلس قيامت کے روز ان 

‘‘کے لئے باعِث حسرت و مالل ہو گی۔  

والصالة هللا . إنها سبب لتمام األمر الذي ابتدي بحمد ا26
 علي رسوله

کی حمدوثنا اور حضرت محمد مصطفٰی هللا جو کام ا’’
ود سے شروع ہو، درود اس صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر در

‘‘کے مکمل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔  

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلي هللا عليه 
والصالة هللا وآله وسلم أنه قال : کل أمر لم يبدأ فيه بحمد ا

 َعلَيَّ فهو أقطع أبتر ممحوق من کل برکة.

119، رقم : 449:  1ابويعلي، االرشاد،   

م کام جس کو نہ تو هللا تعالٰی کی حمد ہر وه نيک اور اہ’’
کے ساته اور نہ ہی حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 
درود بهيجنے کے ساته شروع کيا جائے تو وه ہر طرح 

‘‘کی برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔  
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. إنها سبب لوفور نور العبد علي الصراط. 27  

پل صراط پر بنده کے ليے افراِط نور کا سبب درود ’’
‘‘يف بنے گا۔شر  

صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
هللا عليه وآله وسلم : الصالة َعلَيَّ نور علي الصراط ومن 

صلي َعلَيَّ يوم الجمعة ثمانين مرة غفرله ذنوب ثمانين 
 عاًما.

3814، رقم : 408:  2ديلمي، مسند الفردوس،   

ہيں کہ حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ بيان کرتے ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 
کہ مجه پر بهيجا ہوا درود پل صراط پر نور بن جائے گا 

) مرتبہ 80اور جو شخص مجه پر جمعہ کے دن اسی (
) سال کے گناه معاف 80درود بهيجتا ہے اس کے اسی (

‘‘کر ديے جاتے ہيں۔  

الجفاء.  . إنها سبب أنه يخرج بها العبد عن28  

بے شک حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود ’’
‘‘بهيجنے سے بنده جفاء کی زد سے باہر نکل جاتا ہے۔  

صلي هللا عليه وآله هللا عن محمد بن عليقال : قال سول ا
 وسلم : من الجفاء ان أذکر عند رجل فال يصلي َعلَيَّ.

3121، رقم : 217:  2عبدالرزاق، المصنف،   
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بن علی رضی هللا عنہ بيان فرماتے ہيں حضرت محمد ’’
کہ رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : يہ جفا 

(بے وفائی) ہے کہ کسی کے پاس ميرا ذکر ہو اور وه 
‘‘مجه پر درود نہ بهيجے۔  

له. هللا . إنها سبب لنيل رحمة ا29  

بے شک درود هللا تعالٰی کی رحمت تک رسائی حاصل ’’
ے۔ (کيونکہ صلٰوة بمعنی رحمت کے ہے کرنے کا ذريعہ ہ

‘‘اور صلٰوة قضائے رحمت اور موجِب رحمت ہے)۔  

عن أنس بن مالک أن النبي صلي هللا عليه وآله وسلم قال 
: من ذکرت عنده فليصل َعلَيَّ ومن صلي َعلَيَّ مرة واحدة 

عليه عشًرا.هللا صلي ا  

9889، رقم : 21:  6نسائي، السنن الکبري،   

مالک رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں  حضرت انس بن’’
کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا 
جس شخص کے پاس ميرا ذکر ہو تو اسے چاہيے کہ وه 
مجه پر درود بهيجے اور جو مجه پر ايک مرتبہ درود 

‘‘بهيجتا ہے هللا تعالٰی اس پر دس رحمتيں نازل فرماتا ہے۔  

لمصلي عليه صلي هللا عليه . إنها سبب يعرض اسم ا30
 وآله وسلم وذکره عنده. 
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درود پڑهنا اس امر کا سبب بنتا ہے کہ درود پڑهنے ’’
والے کے نام کا ذکر حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ 

‘‘وسلم کی بارگاه ميں کيا جائے۔  

هللا عن عمار بن ياسر رضي هللا عنه يقول : قال رسول ا
وکل بقبري ملکا أعطاه هللا ا صلي هللا عليه وآله وسلم : إن

أسماع الخالئق، فال يصلي َعلَيَّ أحد إلي يوم القيامة، 
إالبلغني باسمه واسم أبيه هذا فالن بن فالن قد صلي 

 عليک.

1425، رقم : 255:  4بزار، المسند،   

حضرت عمار بن ياسر رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 

کہ بے شک هللا تبارک و تعالٰی نے ميری قبر ميں ايک 
فرشتہ مقرر کيا ہوا ہے جس کو هللا تبارک وتعالٰی نے تمام 

مخلوقات کی آوازوں کو سننے (اور سمجهنے) کی قوت 
عداد عطاء فرمائی ہے پس قيامت کے دن تک جو بهی واست

مجه پر درود پڑهے گا وه فرشتہ اس درود پڑهنے والے 
کا نام اور اس کے والد کا نام مجهے پہنچائے گا اور کہے 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم فالں بن فالں نے هللا گا يارسول ا
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجا هللا آپ رسول ا

‘‘ہے۔  

. إنها سبب لتثبت القدام علي الصراط31  
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود و ’’
سالم پڑهنے والے کو پل صراط پر سے گزرتے وقت 

‘‘ثابت قدمی نصيب ہو گی۔  

صلي هللا هللا عن عبدالرحٰمن بن عوف قال : قال رسول ا
عليه وآله وسلم : رأيت رجالً من أمتي يزحف عٰلي الصراط 

ويجثومرة ويتعلق مرة فجاء ته صالته علي فأخذت  مرة
 بيده فأقامته عٰلي الصراط حتي جاوز.

180:  7هيثمي، مجمع الزوائد،   

حضرت عبدالرحٰمن بن عوف رضی هللا عنہ بيان کرتے ’’
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ميں هللا ہيں کہ رسول ا

اط نے اپنی امت کا ايک آدمی ديکها جو کبهی تو پل صر
پر آگے بڑهتا ہے اور کبهی رک جاتا ہے اور کبهی لٹک 

جاتا ہے پس اس کا مجه پر درود بهيجنا اس کے کام آتا 
ہے اور اس کی دستگيری کرتا ہے اور اس کو پل صراط 
پر سيدها کهڑا کرليتا ہے يہاں تک کہ وه اس کو عبور کر 

‘‘ليتا ہے۔  

م زينة . الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسل32
 المجالس، 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود پڑهنا ’’
‘‘مجالس کی زينت کا سبب بنتا ہے۔  
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صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال : رسول ا
هللا عليه وآله وسلم : زينوا مجالسکم بالصالة َعلَيَّ فإن 

 صالتکم تعرض َعلَيَّ أو تبلغني.

1443، رقم : 536:  1، عجلوني، کشف الخفاء  

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ سے مروی ہے کہ ’’
وسلم نے ارشاد فرمايا  حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ

کہ (اے لوگو) مجه پر درود بهيجنے کے ذريعے اپنی 
مجالس کو سجايا کرو بے شک تمہارا درود مجهے پيش 

‘‘کيا جاتا ہے يا مجهے پہنچ جاتا ہے۔  

سبب برأة المصلي من النفاق. إنها 33  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
‘‘درود بهيجنے والے کو نفاق سے پاک کر ديتا ہے۔  

. أنها سبب برأة المصلي من النار34  

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا درود هللا رسول ا’’
‘‘بهيجنے والے کو جہنم کی آگ سے بچا ليتا ہے۔  

. إنها سبب إلسکان المصلي مع الشهدأ يوم القيامة35  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
درود بهيجنے والے کو روِز قيامت شہداء کے ساته 

‘‘ٹهہرانے کا سبب بنتا ہے۔  

هللا عن أنس بن مالک رضي هللا عنه قال : قال رسول ا
لَيَّ صالة واحدة صلي صلي هللا عليه وآله وسلم من صلي عَ 
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عليه مائة هللا عليه عشراً ومن صلي َعلَيَّ عشرا صلي اهللا ا
بين عينيه براء ة من النفاق هللا ومن صلي َعلَيَّ مائة کتب ا

يوم القيامة مع الشهداء.هللا و براء ة من النار وأسکنه ا  

7235، رقم : 188:  7طبراني، المعجم االوسط،   

بيان کرتے ہيں کہ حضرت انس بن مالک رضی هللا عنہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 
کہ جو مجه پر ايک دفعہ درود بهيجتا ہے هللا تعالی اس پر 
دس مرتبہ درود (بصورت رحمت) بهيجتا ہے اورجو مجه 

پر دس مرتبہ درود بهيجتاہے هللا اس پر سو مرتبہ درود 
پرسو مرتبہ درود (بصورت دعا) بهيجتا ہے اور جو مجه 

بهيجتا ہے هللا تعالی اس کی آنکهوں کے درميان نفاق اور 
جہنم کی آگ سے براء ت لکه ديتا ہے اور هللا تعالٰی قيامت 

‘‘کے روز اس کا ٹهکانہ شہداء کے ساته کرے گا۔  

. إنها سبب لصالة المالئکة عٰلي المصلي36  

بهيجنا حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود ’’
درود بهيجنے والے پر فرشتوں کے درود بهيجنے کا سبب 

‘‘بنتا ہے۔  

عن ربيعة رضي هللا عنه عن النبي صلي هللا عليه وآله 
وسلم قال : ما من مسلم يصلي َعلَيَّ إال صلت عليه 
 المالئکة ماصلي َعلَيَّ فليقل العبد من ذلک أوليکثر.
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ة والسنة فيها، کتاب اقا مةالصال294:  1ابن ماجه، السنن، 
907باب االعتدال في السجود، رقم :   

حضرت ربيعۃ رضی هللا عنہ حضور نبی اکرم صلی هللا ’’
عليہ وآلہ وسلم سے روايت کرتے ہيں کہ ميں نے حضور 

نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 
جو بنده بهی مجه پر درود بهيجتا ہے تو فرشتے اس پر 

ح درود (بصورِت دعا) بهيجتے ہيں جس طرح اسی طر
اس نے مجه پر درود بهيجا پس اب بنده کو اختيار ہے کہ 

‘‘وه مجه پر اس سے کم درود بهيجے يا زياده۔  

عٰلي من سلم عليه صلي هللا هللا . إنها سبب لتسليم ا37
 عليه وآله وسلم 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر سالم بهيجنا ’’
تعالی کے سالم بهيجنے کا هللا بهيجنے والے پر اسالم 

‘‘سبب بنتا ہے۔  

صلي هللا عليه هللا عن عبدالرحٰمن بن عوف، أن رسول ا
وآله وسلم قال : إني لقيت جبرئيل عليه السالم فبشرني و 
قال : إن ربک يقول : من صلي عليک صليت عليه، و من 

عزوجل شکًرا.هللا سلم عليک سلمت عليه، فسجدت   

، رقم : 735:  1المستدرک علي الصحيحين، حاکم، 
2019 
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حضرت عبدالرحٰمن بن عوف رضی هللا عنہ روايت ’’
نے  صلی هللا عليہ وآلہ وسلمهللا کرتے ہيں کہ رسول ا

سے مال تو اس   فرمايا بے شک ميں جبرئيل عليہ السالم
نے مجهے يہ خوشخبری دی کہ بے شک آپ کا رب 

يہ وآلہ وسلم جو فرماتا ہے کہ اے محمد صلی هللا عل
شخض آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود و سالم بهيجتا 
ہے ميں بهی اس پر درود و سالم بهيجتا ہوں پس اس بات 

‘‘عزوجل کے حضور سجده شکر بجا اليا۔هللا پر ميں ا  

. إنها سبب أنه يخرج بها العبدعن الشقاء38  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود ’’
‘‘بهيجنے سے بنده بدبختی سے نکل جاتا ہے۔  

هللا رضي هللا عنه قال : قال رسول اهللا عن جابر بن عبدا
صلي هللا عليه وآله وسلم : من أدرک رمضان ولم يصمه 
فقد شقي ومن أدرک والديه أو أحدهما فلم يبره فقد شقي 

 ومن ذکرت عنده فلم يصل َعلَيَّ فقد شقي.

3871، رقم : 216:  4طبراني، المعجم االوسط،   

حضرت جابر رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ 
بدبخت ہے وه شخص جس نے رمضان کا مہينہ پايا اور 

اس کے روزے نہ رکهے اور بدبخت ہے وه شخص جس 
نے اپنے والدين کو يا ان ميں سے کسی ايک کو پايا اور 

ه نيکی نہ کی اور بدبخت ہے وه شخص جس ان کے سات
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کے سامنے ميرا ذکر ہوا اور اس نے مجه پر درود نہ 
‘‘بهيجا۔  

. أن النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يسمع صالة 39
 المصلي

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بذاِت خود ’’
‘‘درود بهيجنے والے کا درود سنتے ہيں۔  

نه قال : قال النبي صلي هللا عن أبي هريرة رضي هللا ع
عليه وآله وسلم من صلي َعلَيَّ عند قبري سمعته ومن 

 صلي َعلَيَّ نائياً أبلغته.

1583، رقم : 218:  2بيهقي، شعب االيمان،   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا جو 

يک مجه پر درود پڑهتا ہے ميں خود ميری قبر کے نزد
اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجه پر درود بهيجتا 

‘‘ہے وه (بهی) مجهے پہنچا ديا جاتا ہے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم تبلغه 40
 صلي هللا عليه وآله وسلم 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر بهيجا ہوا ’’
ود آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو پہنچ جاتا درود ازخ

‘‘ہے۔  
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صلي هللا عليه وآله هللا عن أبي هريرة قال : قال رسول ا
وسلم التجعلوا بيوتکم قبوراً والتجعلواقبري عيدا وصلوا 

 َعلَيَّ فإن صالتکم تبلغني حيث کنتم.

، کتاب المناسک، باب زيارة 218:  2ابو داؤد، السنن، 
2042القبور، رقم :   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 

اپنے گهروں کو قبريں نہ بناؤ اور نہ ہی ميری قبر کو 
عيدگاه (کہ جس طرح عيد سال ميں دو مرتبہ آتی ہے اس 

طرح تم سال ميں صرف ايک يا دو دفعہ ميری قبر کی 
بلکہ ميری قبر کی جہاں تک ممکن ہو کثرت زيارت کرو 

سے زيارت کيا کرو) اور مجه پر درود بهيجا کرو پس تم 
جہاں کہيں بهی ہوتے ہو تمہارا درود مجهے پہنچ جاتا 

‘‘ہے۔  

. السالم عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يبلغه 41
 صلي هللا عليه وآله وسلم 

سلم پر بهيجا ہوا حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ و’’
‘‘سالم آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے۔  

صلي هللا عليه وآله هللا عن علي مرفوعاً قال : قال رسول ا
 وسلم َسِلُّموا َعلَيَّ فإن تسليمکم يبلغني أينما کنتم.

1602، رقم : 32:  2عجلوني، کشف الخفاء،   
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کہ حضرت علی رضی هللا عنہ سے مرفوعا روايت ہے ’’
رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا مجه 
پر سالم بهيجا کرو بے شک تم جہاں کہيں بهی ہو تمہارا 

‘‘سالم مجهے پہنچ جاتا ہے۔  

. صالة المصلي عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 42
 سبب لبشراه صلي هللا عليه وآله وسلم 

اکرم صلی هللا  درود بهيجنے والے کا درود حضور نبی’’
‘‘عليہ وآلہ وسلم کی خوشی کا باعث ہے۔  

صلي هللا عليه هللا عن أبي طلحة رضي هللا عنه أن رسول ا
 وآله وسلم جاء ذات يوم و البشر يري في وجهه فقال : أنه

فقال : أما يرضيک يامحمد أن   جاء ني جبريل عليه السالم
 ال يصلي عليک أحد من أمتک إال صليت عليه عشراً، وال

 يسلم عليک أحد من أمتک إال سلمت عليه عشرا؟

، کتاب السهو، باب الفضل في 50:  3نسائي، السنن، 
1294الصالة َعٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم، رقم :   

حضرت ابو طلحہ رضی هللا عنہ روايت کرتے ہيں کہ ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ايک دن تشريف 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے چہره انور پر الئے اور آپ 
خوشی کے آثار نماياں تهے آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 

نے فرمايا ميرے پاس جبرئيل آئے اور کہا اے محمد صلی 
هللا عليہ وآلہ وسلم کيا آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم اس بات 
پر خوش نہيں ہوں گے کہ آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی 



44 

 

يں سے جو کوئی بهی آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم امت م
پر ايک مرتبہ درود بهيجتا ہے ميں اس پر دس مرتبہ 

درود (بصورت دعا) بهيجتا ہوں اورجو آپ صلی هللا عليہ 
وآلہ وسلم پر ايک مرتبہ سالم بهيجتا ہے ميں اس پر دس 

‘‘مرتبہ سالم بهيجتا ہوں۔  

عليه وآله وسلم . إن اوٰلي الناس بالنبي صلي هللا 43
 أکثرهم عليه صلي هللا عليه وآله وسلم صالة

روِز قيامت حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ’’
کے زياده قريب وه شخص ہوگا جو دنيا ميں آپ صلی هللا 

‘‘عليہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت کرتا ہو گا۔  

صلي هللا عليه وآله هللا بن مسعود : أن رسول اهللا عن عبدا
قال أولي الناس بي يوم القيامة أکثرهم َعلَيَّ الصالة. وسلم  

، ابواب الوتر، باب 354:  2ترمذي، الجامع الصحيح، 
ماجاء في فضل الصالةعلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم، 

484رقم :   

حضرت عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں ’’
م نے فرمايا : کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسل

قيامت کے دن لوگوں ميں سب سے زياده ميرے قريب وه 
ہوگا جو (دنيا ميں) مجه پر سب سے زياده درود بهيجا 

‘‘کرتا تها۔  
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. من صٰلي علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم في 44
کتاب لم تزل المالئکة تصلي عليه مادام اسمه في ذلک 

 الکتاب

ی اکرم صلی هللا جو شخص کسی کتاب ميں حضور نب’’
عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجتا ہے فرشتے اس وقت تک 
اس پر درود (بصورِت دعا) بهيجتے رہتے ہيں جب تک 
آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کانام اس کتاب ميں موجود 

‘‘رہتا ہے۔  

صلي هللا عليه وآله هللا عن أبي هريرة قال : قال رسول ا
ل المالئکة تستغفر له وسلم من صلي َعلَيَّ في کتاب لم تز

 مادام إسمي في ذلک الکتاب.

1835، رقم : 232:  2طبراني، المعجم االوسط،   

حضرت ابوہريره رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ ’’
رسول هللا صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا جو 

شخص مجه پر کسی کتاب ميں درود بهيجتا ہے تو فرشتے 
بخشش کی دعا کرتے رہتے  اس کے لئے اس وقت تک

‘‘ہيں جب تک ميرا نام اس کتاب ميں موجود رہتا ہے۔  

. من صٰلي علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يوم 45
 الجمعة ثمانين مرة غفرت له خطيئة ثمانين سنة
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جو شخص جمعہ کے دن حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ ’’
سال  80مرتبہ درود بهيجتا ہے اس کے  80وآلہ وسلم پر 

‘‘کے گناه معاف کرديئے جاتے ہيں۔  

هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسوعزوجل ا
صلي هللا عليه وآله وسلم الصالة َعلَيَّ نور َعٰلي الصراط 

ومن صلي َعلَيَّ يو م الجمعة ثمانين مرة غفرله ذنوب 
 ثمانين َعاًما.

3814، رقم : 408:  2ديلمي، مسند الفردوس،   

وہريره رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضرت اب’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 

کہ مجه پر درود بهيجنا پل صراط پر نور کا کام دے گا 
) مرتبہ 80پس جو شخص جمعہ کے دن مجه پر اسی (

) سال 80درود بهيجتا ہے هللا تبارک وتعالٰی اس کے اسی (
‘‘۔کے گناه بخش ديتا ہے  

. يصلي سبعون ألف ملک عٰلي من صلي عٰلي النبي 46
 صلي هللا عليه وآله وسلم 

جو شخص حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ’’
درود بهيجتا ہے ستر ہزار فرشتے اس پر درود (بصورِت 

‘‘دعا) بهيجتے ہيں۔  

عن عبدالرحٰمن بن عوف رضي هللا عنه قال : خرجت مع 
 عليه وآله وسلم إلي البقيع فسجد صلي هللاهللا رسول ا



47 

 

سجدة طويلة، فسألته فقال : جاء ني جبريل عليه السالم، 
وقال : إنه ال يصلي عليک أحد إال ويصلي عليه سبعون 

 ألف ملک.

517:  2ابن ابي شيبه، المصنف،   

حضرت عبدالرحٰمن بن عوف رضی هللا عنہ روايت ’’
عليہ وآلہ کرتے ہيں کہ ميں حضور نبی اکرم صلی هللا 

وسلم کے ساته جنت البقيع کی طرف آيا آپ صلی هللا عليہ 
وآلہ وسلم نے وہاں ايک طويل سجده کيا پس ميں نے آپ 
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم سے دريافت کيا تو آپ صلی هللا 

عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا کہ جبرئيل عليہ 
صلی  ميرے پاس آئے اور فرمايا جو کوئی بهی آپ  السالم

هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجتا ہے ستر ہزار فرشتے 
‘‘اس پر درود(بصورت دعا) بهيجتے ہيں۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 47
 تستغفرلقائلها

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر بهيجا ہوا ’’
‘‘درود، درود خواں کے لئے مغفرت طلب کرتا ہے۔  

لصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم تقربهاعين . ا48
 المصلي
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر بهيجے ’’
ہوئے درود سے درود خواں کی آنکهوں کوٹهنڈک نصيب 

‘‘ہوتی ہے۔  

صلي هللا عليه وآله وسلم هللا عن عائشة قالت : قال رسول ا
ا ملک حتي : ما من عبد يصلي َعلَيَّ صالة إال عرج به

عزوجل إذهبوا بها إلي هللايجيء وجه الرحمنعزوجل فيقول ا
 قبر عبدي تستغفر لقائلها و تقربه عينه.

6026، رقم : 10:  4ديلمي، مسند الفردوس،   

عنہا سے روايت ہے کہ هللا حضرت عائشۃ رضی ا’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمايا 

هيجتا ہے ايک فرشتہ اس جو شخص بهی مجه پر درود ب
درود کو لے کر هللا عزوجل کی بارگاه ميں حاضر ہوتا 

ہے پهر هللا تبارک و تعالٰی اس فرشتے کو فرماتے ہيں کہ 
اس درود کو ميرے بندے (حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ 
وآلہ وسلم ) کی قبر انور ميں لے جاؤ تاکہ يہ درود اس کو 

رئے اور اس سے کہنے والے کے لئے مغفرت طلب ک
‘‘اس کی آنکهوں کو ٹهنڈک پہنچے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم أمحق 49
 للخطايا من الماء للنار

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
پانی کے آگ کو مٹانے سے بڑه کر گناہوں کا مٹانے 

‘‘واالہے۔  
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هللا عليه وآله وسلم أفضل من . السالم عٰلي النبي صلي 50
 عتق الرقاب

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر سالم بهيجنا ’’
‘‘غالموں کو آزاد کرنے سے زياده افضل ہے۔  

عن أبي بکر الصديق قال : الصالة َعٰلي النبي صلي هللا 
عليه وآله وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار، والسالم 

 عليه وآله وسلم أفضل من عتق َعٰلي النبي صلي هللا
صلي هللا عليه وآله وسلم أفضل هللا الرقاب، وحب رسول ا

هللا من مهج األنفس أوقال : من ضرب السيف في سبيل ا
 عزوجل.

، باب 3982، رقم : 367:  2هندي، کنزالعمال، 
 الصالةعليه صلي هللا عليه وآله وسلم 

کہ حضرت ابوبکر صديق رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا 
پانی کے آگ کو بجهانے سے بهی زياده گناہوں کو مٹانے 

واال ہے۔ اور حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر سالم 
بهيجنا غالموں کو آزاد کرنے سے بڑه کر فضيلت واال 
کام ہے اور حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی محبت 

ں کی روحوں سے بڑه کر فضيلت والی ہے يا فرمايا جانو
هللا کی راه ميں جہاد کرنے سے بهی بڑه کر فضيلت والی 

‘‘ہے۔  

هللا. إنها سبب إلستيجاب األمان من سخط ا51  
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
تعالٰی کی ناراضگی سے محفوظ رہنے کا سبب بنتا هللا ا

‘‘ہے۔  

هللا رضي هللا عنه أنه قال لوال أن أنس ذکر اعن علي 
عزوجل إّال بالصالة عٰلي النبي هللا عزوجل ما تقربت إٰلي ا

صلي هللا هللا صلي هللا عليه وآله وسلم فإني سمعت رسول ا
هللا عليه وآله وسلم يقول : قال جبريل : يا محمد! إن ا

عزوجل يقول من صلي عليک عشر مرات إستوجب األمان 
 من سخطي.

122لقول البديع : سخاوي، ا  

حضرت علی رضی هللا عنہ سے روايت ہے کہ اگر ميں ’’
عزوجل کا ذکر بهول جاتا تو ميں اس کا قرب حضور هللا ا

نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنے کے 
بغير نہ پاسکتا، بے شک ميں نے حضور نبی اکرم صلی 

ئيل امين هللا عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبر
نے مجهے کہا اے محمد صلی هللا عليہ وآلہ وسلم جو 

شخص آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر دس مرتبہ درود 
‘‘بهيجتا ہے وه ميری ناراضگی سے محفوظ رہتا ہے۔  

. مکثر الصالة علي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 52
يوم القيامةهللا يکون تحت ظل عرش ا  
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ور نبی اکرم صلی هللا عليہ روز قيامت (دنيا ميں) حض’’
تعالٰی کے هللا وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بهيجنے واال ا

‘‘عرش کے سائے تلے ہو گا۔  

عن علي عن النبي صلي هللا عليه وآله وسلم أنه صلي هللا 
يوم القيامة هللا عليه وآله وسلم قال : ثالثة تحت ظل عرش ا

عليه صلي هللا هللا يوم الظّل إال ظلّه قيل من هم يارسول ا
وآله وسلم قال من فرج عن مکروب من أمتي وأحيا سنتي 

 وأکثر الصالة علي.

123سخاوي، القول البديع :   

حضرت علی رضی هللا عنہ حضور نبی اکرم صلی هللا ’’
عليہ وآلہ وسلم سے روايت کرتے ہيں کہ آپ صلی هللا 

عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا : قيامت والے دن تين اشخاص 
عرش کے سائے تلے ہوں گے کہ جس دن تعالٰی کے هللا
تعالٰی کے عرش کے سائے کے عالوه کوئی سايہ نہيں هللا

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم هللا ہوگا۔ عرض کيا گيا يارسول ا
وه (تين اشخاص) کون ہيں؟ حضور نبی اکرم صلی هللا 

عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا ايک وه شخص جس نے ميری 
کو دور کيا امت کے کسی مصيبت زده سے مصيبت 

دوسرا وه جس نے ميری سنت کو زنده کيا اور تيسرا وه 
‘‘جس نے کثرت سے مجه پر درود بهيجا۔  

الصالة عٰلي النبي صلي هللا هللا . أحب األعمال إلٰي ا53
 عليه وآله وسلم 
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کے ہاں محبوب ترين عمل حضور نبی اکرم صلی هللا ا’’
‘‘هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ہے۔  

هللا بن أبي طالب رضي هللا عنه قال : قال رسول اعن علي 
صلي هللا عليه وآله وسلم : قلت لجبريل أي األعمال أحب 

عزوجل قال الصالة عليک يا محمد صلي هللا عليه هللا إٰلي ا
 وآله وسلم وحب علي بن أبي طالب.

129سخاوي، القول البديع،   

حضرت علی بن ابو طالب رضی هللا عنہ سے روايت ہے ’’
ور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کہ حض

کے ہاں محبوب ترين عمل هللا ميں نے جبرئيل سے پوچها ا
صلی هللا هللا کون سے ہيں؟ تو جبرئيل نے کہا يارسول ا

عليہ وآلہ وسلم آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا 
‘‘اور حضرت علی رضی هللا عنہ سے محبت کرنا۔  

في الفقر. إنها سبب لن54  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
‘‘فقر کو ختم کر ديتا ہے۔  

عن سمرة السوائي والد جابر رضي هللا عنه قال : قال 
صلي هللا عليه وآله وسلم کثرة الذکر والصالة هللا رسول ا

 علي تنفي الفقر.

129سخاوي، القول البديع،   
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ے والد حضرت سمره حضرت جابر رضی هللا عنہ ک’’
سوائی رضی هللا عنہ بيان کرتے ہيں کہ حضور نبی اکرم 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے فرمايا کثرت ذکر اور مجه پر 
‘‘درود بهيجنا فقر کو ختم کر ديتا ہے۔  

قلب المصلي وينوره بالصالة عٰلي النبي هللا . ينضرا55
 صلي هللا عليه وآله وسلم 

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر  تعالٰی حضور نبی اکرمهللا ا’’
درود بهيجنے والے کے دل کو درود کے وسيلہ سے تر و 

‘‘تازه اور منور کر ديتا ہے۔  

عن خضر بن أبي العباس والياس بن بسام قاال سمعنا 
صلي هللا عليه وآله وسلم يقول : مامن مؤمن هللا رسول ا

صٰلي عٰلي محمد صلي هللا عليه وآله وسلم إال نضربه قلبه 
عزوجل.هللا ونوره ا  

132سخاوي، القول البديع :   

حضرت خضر بن ابو عباس اور الياس بن بسام رضی ’’
عنهما سے روايت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم هللا ا

صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو 
مؤمن بهی حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 

س کے دل کو ترو تازه اور تعالٰی اهللا درود بهيجتا ہے ا
‘‘منور کرديتا ہے۔  
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. من صٰلي عٰلي ا لنبي صلي هللا عليه وآله وسلم فتح 56
له سبعين بابا من الرحمة. هللا ا  

جو حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود ’’
تعالٰی اس کے لئے رحمت کے ستر هللا بهيجتا ہے ا

‘‘دروازے کهول ديتا ہے۔  

لياس بن بسام قاال : سمعناه صلي هللا عن خضر بن أنشا وا
عٰلي هللا عليه وآله وسلم يقول علي المنبر : من قال صلي ا

محمد صلي هللا عليه وآله وسلم فقد فتح عٰلي نفسه سبيعن 
 باباً من الرحمة.

133سخاوي، القول البديع :   

هللا حضرت خضر بن انشا اور الياس بن بسام رضی ا’’
ضور نبی اکرم صلی عنہما سے روايت ہے کہ ہم نے ح

هللا عليہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ جو 
(هللا تعالٰی حضور نبی ‘‘ علی محمدهللا صلی ا ’’شخص 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجے) کہتا ہے 
تعالٰی اس کے ليے اپنی رحمت کے ستر دروازے هللا ا

‘‘کهول ديتا ہے۔  

 عليه وآله وسلم سبب . الصالة عٰلي النبي صلي هللا57
 لرؤيته في المنام
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کو خواب ميں ديکهنے کا 

‘‘سبب ہے۔  

عن خضر بن أنشا و الياس بن بسام يقوالن : جاء رجل من 
هللا ل االشام إٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم فقال يارسو

: إن إبي شيخ کبير وهو يحب أن يراک فقال ائتني به فقال 
أنه ضرير البصر فقال قل له ليقل في سبع اسبوع يعني في 

عٰلي محمد صلي هللا عليه وآله وسلم هللا سبع ليال صلي ا
فإنه يرأني في المنام حتٰي يروي عني الحديث ففعل فرأه في 

 المنام.

133سخاوي، القول البديع :   

هللا خضر بن انشا اور الياس بن بسام رضی احضرت ’’
عنهما سے روايت ہے کہ شام کا ايک آدمی حضور نبی 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے پاس آيا اور عرض 
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم بے شک هللا کرنے لگا يارسول ا

ميرا باپ بوڑها ہے ليکن وه آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
ہے تو حضور نبی اکرم صلی کی زيارت کرنے کا مشتاق 

هللا عليہ وآلہ وسلم نے اسے فرمايا کہ اپنے باپ کو ميرے 
صلی هللا هللا پاس لے آؤ آدمی نے عرض کيا يا رسول ا

عليہ وآلہ وسلم وه نابينا ہے تو آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
علی هللا صلی ا ’’نے فرمايا اس کو کہو کہ وه سات راتيں 

رم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر (هللا حضور نبی اک‘‘ محمد



56 

 

درود بهيجے) پڑه کر سوئے بے شک (اس عمل کے بعد) 
وه مجهے خواب ميں ديکه لے گا اور مجه سے حديث 

روايت کرے گا آدمی نے ايسا ہی کيا تو اس کو خواب ميں 
‘‘آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی زيارت نصيب ہوئی۔  

الغيبة. . الصالة عٰلي النبي تقي المصلي من 58  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
‘‘درود بهيجنے والے کو غيبت سے بچاتا ہے۔  

عن خضر ابن أنشا والياس بن بسام يقوالن : سمعنا رسول 
صلي هللا عليه وآله وسلم يقول، إذا جلستم مجلسا هللا ا

عٰلي محمد هللا الرحٰمن الرحيم، وصلي اهللا فقولوا بسم ا
بکم ملکا يمنعکم من الغيبة حتي ال تغتابوا.هللا ا يوکل  

133سخاوي، القول البديع :   

هللا حضرت خضر بن انشا اور الياس بن بسام رضی ا’’
عنهما سے روايت ہے کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی 
هللا عليہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم کسی 

هللا صلی االرحمن الرحيم اور هللا مجلس ميں بيٹهو تو بسم ا
تعالٰی تمہارے ساته ايک فرشتہ هللا عٰلی محمد کہو تو ا

مقرر کر دے گا جو تمہيں غيبت کرنے سے باز رکهے 
‘‘گا۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم طهارة 59
 قلوب المؤمنين من الصداء. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
‘‘و زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے۔مومنين کے دلوں ک  

عن محمد بن قاسم رفعه، لکل شيٍئ طهارة وغسل وطهارة 
قلوب المؤمنين من الصداء الصالة علي النبي صلي هللا 

 عليه وآله وسلم.

135سخاوي، القول البديع :   

حضرت محمد بن قاسم سے مرفوعاً روايت ہے کہ ہر ’’
ضور چيزکے ليے طہارت اور غسل ضروری ہے اور ح

نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا مؤمنين 
‘‘کے دلوں کو زنگ سے پاک کرتا ہے۔  

. صالة النبي صلي هللا عليه وآله وسلم سبب لحب 60
 الناس للمصلي. 

حضور نبي اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
درود بهيجنے والے کے ليے لوگوں کی محبت کا سبب 

‘‘بنتا ہے۔  

صلي هللا عليه وآله هللا عن خضر والياس قاال قال رسول ا
علي محمد صلي هللا هللا وسلم : مامن مؤمن يقول صلي ا

 عليه وآله وسلم اال أحبه الناس وإن کانوا أبغضوه.

133سخاوي، القول البديع :   

عنهما سے هللا حضرت خضر اور حضرت الياس رضی ا’’
ہ وآلہ وسلم نے صلی هللا عليهللا روايت ہے کہ رسول ا
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عٰلی محمد هللا فرمايا کوئی مومن ايسا نہيں کہ وه صلی ا
صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کہے مگر يہ کہ لوگ اس سے 
سب سے زياده محبت کرنے لگيں گے اگرچہ اس سے 

‘‘پہلے وه اس سے نفرت ہی کيوں نہ کرتے ہوں۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم سبب 61
 لمصافحته المصلي يوم القيامة. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے ساته قيامت 

‘‘کے دن مصافحہ کرنے کا سبب ہے۔  

لي هللا عليه عن عبدالرحٰمن بن عيٰسي قال قال النبي ص
وآله وسلم من صلي علي في يوم خمسين مرة صافحته يوم 

 القيامة.

136سخاوي، القول البديع،   

حضرت عبدالرحٰمن بن عيسٰی رضی هللا عنہ بيان کرتے ’’
ہيں کہ حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم نے 

) مرتبہ درود 50فرمايا : جو روزانہ مجه پر پچاس (
کے روز ميں اس سے مصافحہ کروں  بهيجتا ہے قيامت

 گا۔ 

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم سبب 62
 لتقبيله فم المصلي
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجنا ’’
آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کے درود بهيجنے والے کے 

‘‘منہ کو بوسہ سے نوازنے کا سبب بنتا ہے۔  

بن سعيد بن مطرف الرجل الصالح قال کنت عن محمد 
جعلت عٰلي نفسي کل ليلة عند النوم إذا أويت إٰلي مضجعي 

عدداً معلوماً أصليه عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 
فإذا أنا في بعض الليالي قد أکملت العدد فأخذتني عيناي 

وکنت ساکنًا في غرفة فإذا بالنبي صلي هللا عليه وآله وسلم 
دخل علّي من باب الغرفة فأضاء ت به نوًرا ثم نهض  قد

 نحوي وقال هات هذا الفم الذي يکثرالصالة عليَّ أقبله.

471نبهاني، سعادة الدارين،   

حضرت محمد بن سعيد بن مطرف رضی هللا عنہ جو کہ ’’
ايک نيک اور صالح انسان تهے فرماتے ہيں کہ ہر رات 

صلی هللا عليہ سونے سے پہلے ميں نے حضور نبی اکرم 
وآلہ وسلم پر درود بهيجنے کے لئے ايک خاص عدد مقرر 
کيا ہوا تها۔ پهر ايک رات ميں نے درود کا عدد مکمل کيا 

ہی تها کہ مجهے نيند آگئی درآنحاليکہ ميں اپنے کمرے 
ميں تها ميں نے خواب ميں ديکها کہ حضور نبی اکرم 

سے  صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميرے کمرے کے دروازے
اندر داخل ہو رہے ہيں پس آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم 
کے جسِم اطہر سے ميرا کمره منور ہو گيا پهر حضور 

نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم ميری طرف بڑهے اور 
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فرمايا اپنا منہ جو مجه پر کثرت سے درود بهيجتا ہے 
‘‘آگے الؤ تاکہ ميں اس کو چوم سکوں۔  

ي فيه عٰلي النبي صلي هللا عليه . المجلس الذي يصل63
 وآله وسلم تتأرج منه الرائحة الطيبة إلي السماء. 

وه مجلس جس ميں حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ ’’
وسلم پر درود بهيجا جاتا ہے اس سے ايک بہترين خوشبو 

‘‘آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔  

 عن بعض العارفينث أنه قال مامن مجلس يصلي فيه عٰلي
محمد صلي هللا عليه وآله وسلم إال قامت منه رائحة طيبة 
حتي تبلغ عنان السماء فتقول المالئکة هذا مجلس صلي 

 فيه عٰلي محمد صلي هللا عليه وآله وسلم.

471نبهاني، سعادة الدارين :   

کسی عارف شخص سے روايت ہے کہ جس مجلس ميں ’’
د بهيجا حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درو

جاتا ہے اس سے ايک نہايت ہی پاکيزه خوشبو پيدا ہوتی 
ہے جو آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے (اس خوشبو 
کی وجہ سے) فرشتے کہتے ہيں يہ اس مجلس کی خوشبو 
ہے جس ميں حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 

‘‘درود بهيجا گيا۔  

عليه وآله وسلم . کثرة الصالة علي النبي صلي هللا 64
 يرضي الرحمن. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘تعالٰی کی رضا کا سبب بنتا ہے۔هللا درود بهيجنا ا  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 65
 يطرد الشيطان. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘شيطان کو بهگاتا ہے۔درود بهيجنا   

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 66
 يجلب السرور. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا خوشی النے کا باعث بنتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 67
 يقوي القلب والبدن. 

نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے  حضور’’
‘‘درود بهيجنا دل اور جسم کو مضبوط کرتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 68
 ينور القلب والوجه. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا دل اور چہرے کو منور کرتا ہے۔  

کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم  .69
 يجلب الرزق. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا کثرِت رزق کا باعث بنتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 70
 يکسب المهابة والحالوة. 

عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے حضور نبی اکرم صلی هللا ’’
تعالٰی سے خوف اور عبادت ميں حالوت هللا درود بهيجنا ا

‘‘کا باعث بنتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 71
 يورث محبة النبي التي هي روح االسالم. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
هللا عليہ وآلہ وسلم کی محبت درود بهيجنے سے آپ صلی 

‘‘نصيب ہوتی ہے جو کہ روح اسالم ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 72
يورث المعرفة واالنابة والقرب و حياة القلب و ذکر النبي 

 صلي هللا عليه وآله وسلم للعبد. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
بهيجنا آپ صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی معرفت، درود 

‘‘انابت قربت اور دل کا باعث بنتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 73
 قوت القلب و روحه. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا دل اور جان کی غذا اور اس کی روح ہے۔  

کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم . 74
 يحدث األنس. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا طبيعت ميں انس و محبت کو پيدا کرتا ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 75
 يزيل الوحشة. 

ہ وآلہ وسلم پر کثرت سے حضور نبی اکرم صلی هللا علي’’
درود بهيجنا طبيعت اور مزاج سے وحشت کو ختم کر ديتا 

‘‘ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 76
 يوجب تنزل السکينة. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا دلوں ميں نزول سيکنۃ کا باعث بنتا ہے۔  

کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم . 77
 غشيان الرحمة. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنا رحمت کے سائبان کے چها جانے کا باعث 

‘‘بنتا ہے۔  
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. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 78
 حفوف المالئکة بالمصلي. 

اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے  حضور نبی’’
درود بهيجنے سے فرشتے کا درود بهيجنے والے کو 

‘‘اپنے پروں کے ساته گهير ليتے ہيں۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 79
 يشغل عن الکالم الضار. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘انسان کو نقصان ده کالم سے بچاتا ہے۔ درود بهيجنا  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 80
 يسعد المصلي. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنا درود بهيجنے والے کی ابدی خير و سعادت 

‘‘کا باعث بنتا ہے۔  

 عليه وآله وسلم . کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا81
 يسعد بها جليس المصلي. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنے کی وجہ سے درود بهيجنے والے کے ہم 

‘‘نشين اس کی مجلس سے خوش ہوتے ہيں۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم أيسر 82
 العبادات و أفضلها. 
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رم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے حضور نبی اک’’
‘‘درود بهيجنا آسان ترين اور افضل ترين عبادت ہے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم غراس 83
 الجنة. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا جنت کی شادابی عطا کرتا ہے۔  

بي صلي هللا عليه وآله وسلم يؤمن . الصالة عٰلي الن84
 العبد من نسيان النبي صلي هللا عليه وآله وسلم. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنے سے انسان حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ 

‘‘وآلہ وسلم کو بهولنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يعم 85
 االوقات واالحوال و ليس شيئ من الطاعات مثله. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنا ايسی عبادت ہے جو تمام اوقات اور احوال 

ميں بالشرط جائز ہے اس کے وقت کی کوئی پابندی نہيں 
وقت ادا ہے اس ميں قضا نہيں ہے جبکہ  يہ عبادت ہر

‘‘دوسری تمام عبادات ايسی نہيں۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم نور للعبد 86
 في دنياه و قبره و يوم حشره. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنا بندے کے لئے دنيا، قبر اور يوم آخرت ميں 

‘‘ر کا باعث بنتا ہے۔نو  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم رأس 87
 الوالية و طريقها. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا واليت کی طرف جانے واال راستہ ہے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يزيل خلة 88
غمومه و همومه. القلب و يفرق   

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنا دل کی مفلسی اور اس کے غموں کو دور 

‘‘کرتا ہے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم يزيل 89
 قسوة القلب. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘سختی کو دور کرتا ہے۔ درود بهيجنا دل کی  

. مجلس الصالة والسالم مجالس المالئکة و رياض 90
 الجنة. 

درود و سالم کی مجالس فرشتوں کی مجالس اور جنت ’’
‘‘کے باغات ہيں۔  
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. کل صلٰوة شرعت إلقامة الصالة علي النبي صلي هللا 91
 عليه وآله وسلم. 

لہ تمام نمازوں کو حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآ’’
وسلم پر درور بهيجنے کے ساته مشروع اور مشروط کر 

‘‘ديا گيا ہے۔  

. أفضل کل أهل عمل أکثرهم فيه علي عٰلي النبي صلي 92
 هللا عليه وآله وسلم صالة. 

تمام صاحباِن اعماِل صالحہ سے افضل وه شخص ہے جو ’’
کثرت سے حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر 

‘‘درود بهيجتا ہے۔  

. إدامة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 93
 تنوب مناب کثير من الطاعات البدنية والمالية. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر ہميشہ ’’
کثرت سے درود بهيجتے رہنا بہت ساری بدنی اور مالی 

‘‘طاعات کے قائم مقام ہے۔  

عليه وآله وسلم . کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا 94
هللا. يعين علي طاعة ا  

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
تعالٰی کی اطاعت و بندگی ميں معاون هللا درود بهيجنا ا
‘‘ثابت ہوتا ہے۔  
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. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 95
 يسهل کل صعب. 

ر کثرت سے حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پ’’
درود بهيجنا تمام امور ميں حائل مشکالت کو رفع کر ديتا 

‘‘ہے۔  

. کثرة الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 96
 ييسر األمور کلها. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
‘‘درود بهيجنا تمام امور کی انجام دہی کو آسان بنا ديتا ہے۔  

الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم  . کثرة97
 يعطي المصلي رفعة لروحه. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنے والے کی روح اعلٰی مقامات پر فائز کی 

‘‘جاتی ہے۔  

. المصلون عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم أسبق 98
 العمال في مضمار األخرة. 

حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
درود بهيجنے والے تمام اہل عمل سے آخرت ميں سبقت 

‘‘لے جائيں گے۔  

. الصالة عٰلي النبي صلي هللا عليه وآله وسلم سد بين 99
 العبد و بين نار جهنم. 
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حضور نبی اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر کثرت سے ’’
اور جہنم کی آگ کے درميان ڈهال بن  درود بهيجنا بندے

‘‘جائے گا۔  

. تتباهي کل بقاع األرض بمن يصلي علي النبي صلي 100
 هللا عليه وآله وسلم. 

زمين کے ٹکڑے بهی جن پر کوئی شخص حضور نبی ’’
اکرم صلی هللا عليہ وآلہ وسلم پر درود بهيجتا ہے، اس 

‘‘شخص پر فخر کرتے ہيں۔  

نبي صلي هللا عليه وآله وسلم . کثرت الصالة علي ال101
توصل المصلي إلي حضرة النبي صلي هللا عليه وآله وسلم 

 الروحية. 

کثرِت درود و سالم حضور صلی هللا عليہ وآلہ وسلم کی ’’
‘کچہری کی حاضری نصيب کرتا ہے۔  

ِحيمِ  .1 ْحَمِن الرَّ  َ◌ِبسِم ِهللا الرَّ
لُ   الِقسُم األوَّ

 
َل الِكتَاِب ويَا َسِريَع اْلِحَساِب يَا َمن إِذَا  -1 اللَُّهمَّ يَا ُمنَّزِ

دٍ دُِعَي أََجاَب نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا   ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن ِلَواِسعِ َعَطاِئِه وَجِميِل فَضِلِه َونَعَماِئِه  -2
ُط األَيِدي ويَسأَلُهُ السَّاِئلوَن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم تُبسَ 

دٍ َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
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لُوَن ويَا َمن ِبَكَرِمِه  -3 اللَُّهمَّ يَا َمن َعليِه يَتَوكَُّل اْلُمتََوّكِ
اُجوَن نَسأَلُ  َم َوَجِميِل َعواِئِدِه يَتَعَلَُّق الرَّ َك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ

دٍ َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يا َمن بَابَُك َمفتُوٌح ِللسَّائِِل َوفَضلَُك َمبذُوٌل ِللنَّائِِل  -4

َوإِليَك ُمنتََهى َغايَِة اْلَمسائِِل نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى 
دٍ مُ نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .  َحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن ال يَبقَى ُوُجودٌ إِال ِبإِمدَاِدَك َوإظَهاِرَك يَا  -5
دٍ هللاُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
اَءهُ األخيَاَر اللَُّهمَّ يَا َمن آنََس ِعبادَهُ األبَراَر وأولي -6

ِبُمنَاَجاِتِه وأَسَراِرِه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن أسعَدَ وأحيَا وأدَنى نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي  -7
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  حِبِه .َوَعلَى آِلِه َوصَ  ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن قَدََّر َوقََضى وأَغنَى َوَعافَى نَسأَلَُك أَن  -8
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يا َعاِلَم األَسَراِر َويَا ُمدبَِّر الليِل والنََّهاِر نَسأَلَُك  -9
دٍ  َعلَى َسيِِّدنَا أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّمَ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يا َعاِلَم السّرِ وأخفَى ويَا قَيُّوَم األَرِض والسََّما  -10
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
بٍد إِال ِبقُربَِك َوقَراِرَك اللَُّهمَّ يا َمن ال يَسُكُن قَلُب عَ  -11

َم  َوال يَحيَا َعبدٌ إِال بِلطِفَك َوإِبَراِرَك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ
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دٍ َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
ّرِ والنَّجَوى َويَا َمن يَسَمُع َويََرى  -12 اللَُّهمَّ يا َعاِلَم الّسِ

َمنَظِر األَعلَى نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َويَا َمن ُهَو ِبالْ 
دٍ نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يا َمن لَهُ الدََّواُم والبَقَاُء َويَا َمن إِذَا دُِعَي أََجاَب  -13

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  ى آِلِه َوَعلَ  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يا عِظيَم اْلَجنَاِب َويَا َسريَع اْلِحَساِب يَا َوهَّاُب  -14
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن َغَمَر الِعبادَ فضلُهُ وَعطاؤهُ ووِسَع  -15

ُجودُهُ ونَعَماؤهُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا البَِريَّةَ 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ْحَمِة  -16 اللَُّهمَّ يا َصاِحَب اْلُجوِد َواِإلحَساِن َوالرَّ
دٍ والغُفَراِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ

ِه َوَصحِبِه .آلِ   
اللَُّهمَّ يَا َمن ِبيَِدِه َملَُكوُت ُكّلِ َشيٍء َوِبيَِدِه َمقَاِليدُ ُكّلِ  -17

دٍ َشيٍء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

هُ شيٌء َوال يَنفَعُهُ َشيٌء َوال -18  اللَُّهمَّ يا َمن ال يَُضرُّ
يَغِلبُهُ َشيٌء وال يعُزُب َعنهُ شيٌء وال يَؤودُهُ َشيٌء نَسأَلَُك 

دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن ال يَستَِعْيُن بَِشيٍء َوال يُشِغلُهُ َشيٌء َعن  -19
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ُزهُ َشيٌء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َشيٍء َوال يُشبُِههُ َشيٌء َوال يُعجِ 
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يا َمن ُهَو آِخذٌ ِبنَاِصيَِة ُكّلِ َشيٍء َوقَائٌِم َعلَى  -20
دٍ ُكّلِ َشيٍء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه .
مَت  -21 اللَُّهمَّ تَعَاَظمَت َعلَى الُكبََراِء والعَُظَماِء َوتََكرَّ

َعلَى الفُقََراِء واألَغِنيَاِء فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى 
دٍ َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ضَمَحلَّ َعنهُ ُكلُّ اللَُّهمَّ يَا َمن إِذَا َعَمرَت قَلبَاً ا -22
َشيَطاٍن َوإذَا اختََصصَت َعبدَاً لَم يَُكن ألََحٍد َعلَيِه ُسلَطاٌن 

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن ال َموُجودَ إِال بِوُجوِدِه َوال َحيَاةَ  -23
ال بُِشُهوِدِه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا ِلألَرَواحِ إِ 

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن أشرَت إلى األَرواحِ فَأَجابَت وَكشفَت  -24

َعِن القُلُوِب فََطابَت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا 
دٍ  لَى آِلِه َوَصحِبِه .َوعَ  ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يا َمن اْلَخْيُر ُكلُّهُ ِبيَِدِه َوُهَو َواِهبُهُ َوُمعِطيِه  -25
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
 

ٌل اللَُّهمَّ يَا َمن َخْيُرَك لَنَا َشاِمٌل َوُصنعَُك لَنَا َكامِ  -26



73 

 

َك لَنَا َغاِمٌر َوفَضلَُك َعلينَا دَاِئٌم ُمتََواِتٌر نَسأَلَُك أَن  َوِبرُّ
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن ال َماِنع ِلَما أعَطيَت َوال َرادَّ ِلَما قََضيَت  -27
َل ِلَما َحَكمتَ  نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى  َوال ُمبَدِّ

دٍ َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يا ذَا العََظَمِة والسُّلَطاِن يَا ذَا الِعّزِ َوالبُرَهاِن  -28

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن قَدََّر ُكلَّ َشيٍء تَقِديَراً َويَسََّر ُكلَّ شيٍء  -29
دٍ تيسيراً نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا ذَا اْلَخْيِر َوالنِّعَِم يَا ذَا اْلُجوِد َوالَكَرِم نَسأَلَُك  -30
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  أَن َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن لَهُ اْلَخلُق واألَمُر ويَا َمن أمُرهُ بَْيَن  -31
دٍ الَكاِف والنُّوِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن ال يَحِويِه َوال يُِحيُط ِبِه اْلَمَكاُن َوال يُغَيُِّر  -32

َماِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحبِيِبنَا  ذَاتَهُ َمرُّ الزَّ
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

َك اللَُّهمَّ يَا َمن ال ِضدَّ َمعََك فيُعانِدََك َوال نِدَّ لَ  -33
دٍ فَيُعَاِرَضَك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا ذَا البََهاِء واْلَمجِد وَيا َمن بََسطتَّ يَدََك  -34
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دٍ ِباْلَخْيِر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا  ى َوَعلَ  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

َل ِلَكِلَماِتِه نَسأَلَُك  -35 اللَُّهمَّ يَا َمن ال َرادَّ ِلَمِشيئَِتِه َوال ُمبَدِّ
دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

 اللَُّهمَّ يَا فَاِطَر السََّمواِت َوَيا بَاِرَئ النََّسَماِت َويَا -36
َل البََرَكاِت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا  دٍ ُمنَّزِ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن َعمَّ البِالدَ فَضلُهُ َوَعَطاُؤهُ َوَوِسَع البَِريَّةَ  -37

دٍ يبِنَا ُجودُهُ ونَعَماؤهُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِب   ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن ال تَختَِلُف َعليِه اللغُاُت َوال تُضِجُرهُ  -38
دٍ َمسأَلَةُ السَّائِلْيَن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
نَا اْلَمخلُوُق وأَنَت اْلَماِلُك وأَنَا اللَُّهمَّ أنَت اْلَخاِلُق وأ -39

اْلَمملُوُك وأَنَت اْلُمعِطي َوأَنَا السَّائُِل فأسأَلَُك أَن تَُصلَِّي 
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن َجلَّ ثَنَاُؤهُ َوال تُحَصى نَعَماُؤهُ َويَا َخْيَر  -40
ُصوٍد َوأَكَرَم َمسُؤوٍل نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َمق

دٍ َحِبيِبنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن َغَمَرنَا َوأغنَانَا ِمن َسعَِة فَضِلِه َوَرْحَمِتِه  -41

َم َعلَى نَسأَلَُك ِبَكَرِمَك َوفَضِلَك َوإِحَساِنَك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ 
دٍ أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اِزِقيَن َوَخيَر اْلُمنِعِمْيَن والنَّاِصِريَن  -42 اللَُّهمَّ يَا َخْيَر الرَّ
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دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

َل َوأكَرَم َمن أَعَطى نَسأَلَُك أَن اللَُّهمَّ يَا َخْيَر َمن ُسِئ  -43
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا ُهَو ِباْلَمنَظِر األَعلَى َويَا َمن لَهُ اآلِخَرةُ  -44
دٍ واألولَى نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا   ُمَحمَّ

لَى آِلِه َوَصحِبِه .َوعَ   
اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو اْلُمِحيُط اْلَجاِمُع َويَا َمن ال يَمنَعَهُ ِمَن  -45

دٍ العََطاِء َماِنٌع نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا   ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

ِلعبِدِه الفَقُر اْلُمَحقَُّق اللَُّهمَّ يَا َمن لَهُ الِغنَى اْلُمطلَُق وَ  -46
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َجَوادَاً فَوَق اآلَماِل َويَا َعِظيَم اِإلفَضال  -47

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  آِلِه َوَعلَى  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

هَت َعن ِسَماِت اْلُحدُوِث َوِصفَاِت  -48 اللَُّهمَّ يَا َمن تَنَزَّ
هَت َعِن اْلَمثيِل َوتَعَالَيَت َعن النَِّظْيِر نَسأَلُ  َك النَّقِص وتَنَزَّ

دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
لَت فَعَمَّ إِفَضالَُك َوأنعَمَت فَتَمَّ نََوالَُك فَيَا اللَُّهمَّ تَفَ  -49 ضَّ

َكِرْيَم النََّواِل َويَا ُمِجيَب السُّؤاِل نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم 
دٍ َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ِبْيَن فَلم نََزل اللَُّهمَّ إنَّا أتَينَاَك َطاِلِبْيَن فَال تَُردَّنَا َخاِئ  -50
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ِليَن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى  َعلَى بَاِب ُجوِدَك ُمَؤّمِ
دٍ أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن تََحيََّرت ألبَاُب العَاِرِفْيَن فِي َجَماِلِه  -51
دٍ  َعلَى ُمرِشِدنَا وَعَظَمِتِه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّمَ   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
ضنَا وبَِكَرِمَك  -52 اللَُّهمَّ ِببَابَِك أَنَخنَا وِلَمعروفَِك تَعرَّ

دٍ تَعَلَّقنَا فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

تَّاِئِبْيَن َويَا ُسُروَر العَاِرِفيَن نَسأَلَُك اللَُّهمَّ يَا َحبِيَب ال -53
دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن تَعَلقْت بِلَِطيِف َكَرِمِه َعَوائِدُ آَماِلنَا نَسأَلَُك  -54
دٍ ُمحَ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . مَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن آنََس ِعبَادَهُ األَبراَر ، َوأحبَابَهُ  -55
المصَطفَيَن األَخيَاَر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا 

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
نَاِظر ، َويَا َمن ُهَو اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو ُمطَِّلٌع َعلَينَا وَ  -56

قَِريٌب ِمنَّا َوَحاِضر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن لُطفُهُ ِبَخلِقِه َشاِمٌل وَخْيُرهُ ِلعبِدِه َواِصٌل  -57
دٍ ُمرِشِدنَا نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا من ال تََراهُ العُيُوُن َوال تَُخاِلُطهُ الظُّنُوُن  -58

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ



77 

 

 َوَصحِبِه .
وِليَاِئِه َويَا َمن ُهَو اللَُّهمَّ يَا َمن َعَظَمتُهُ َمألَت قُلوَب أَ  -59

أَقَرُب إِلينَا ِمن ُكّلِ َشيٍء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى 
دٍ ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن أَشَرقَت األَنَواَر فِي قُلُوِب أَوِليَائَِك َحتَّى  -60
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َعَرفُوَك نَسأَلَُك أَن تَُصلِّيَ   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
ِتِه  -61 اللَُّهمَّ يَا َمن ألبََس أوِليَاَءهُ َمالبَِس َهيبَِتِه فَقَاُموا ِبِعزَّ

يَن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  دٍ ُمستَِعّزِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

ِه  -62 اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو البَاِدُئ ِباِإلحَساِن ِمن قَبِل تََوجُّ
دٍ العَابِِديَن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو اْلَجَوادُ ِبالعََطاِء ِمن قَبِل َطلَِب  -63

 َ دٍ لَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا الطَّاِلِبيَن نَسأ َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

ِه َعن أَن  -64 اللَُّهمَّ يَا َمن احتََجَب فِي ُسَراِدقَاِت ِعّزِ
دٍ تُدِرُكهُ األَبَصاُر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا   ُمَحمَّ

. َوَعلَى آِلِه َوَصحِبهِ   
اللَُّهمَّ يَا َمن تََجلَّى بَِكَماِل بََهاَءِه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي  -65

دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه. ُمَحمَّ  
بَّ اْلَمعبُودَ والَواِهَب  -66 اللَُّهمَّ يَا َخاِلَق الوجودَ والرَّ

دٍ َعلَى قَائِِدنَا  الَودُودَ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّمَ  َوَعلَى  ُمَحمَّ
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 آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا أهَل الثَّنَاِء واْلَمجِد َواْلَخْيِر واْلَحمِد نَسأَلَُك أَن  -67

دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
أحَكاُمهُ بَاِهَرةٌ َوأنَواُرهُ اللَُّهمَّ يَا َمن قُدَرتُهُ قَاِهَرةٌِ◌ وَ  -68

َظاِهَرةٌ وِصفَاتُهُ َطاِهَرةٌ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى 
دٍ قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن استََوى َعلَى َعرِشِه استَِواًء يَِليُق ِبَكَماِل  -69
َماسٍَّة وال تَشِبيٍه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي التَّْنِزيِه بِال قَراٍر َوال مُ 

دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبهِ  ُمَحمَّ  .  

  
اللَُّهمَّ يَا َمن إِذَا نَادَيَت َعبدَاً إليَك أقبََل َعليَك فنَسأَلَُك أَن  -70

دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ َمن فتَحَت لَهُ بَاَب الِوَصاِل لَبَِس ِخلعَةَ الَكَماِل  -71

ِمنَا  دٍ فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
. 

 نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي اللَُّهمَّ أنَت اْلُمِمدُّ ِباْلَمدَِد ِفي األََزِل َواألَبَدِ  -72
ِمنَا  دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمْن تَجلِّي فَيُض إِفَضاِله َِعِظيٌم َوَسِعدَ َمن َواَجَههُ  -73
 دٍ ُمَحمَّ فَضلَُك يَا َكرْيُم فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِِّمنَا 

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن َجلَّ َجنَاُب قُدِسَك َعن َطاِرِق النُّقَصاِن  -74

وتَعَالَى َمجدَُك العَِزيُز أَن يَُكوَن َمَحالً ِلألَكَواِن نَسأَلَُك أَن 
ِمنَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
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ُهمَّ يَا من يُجِزل العََطاَء َويَجبُر القُلُوَب ويُعِطي ُكلَّ اللَّ  -75
ِمنَا  دٍ َخْيٍر َوَمرُغوٍب نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن أَعَطى قَبَل السُّؤاِل َولَيَس لَهُ َشِبيهٌ َوال ِمثَاٌل  -76

دٍ سأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِِّمنَا نَ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
. 

اللَُّهمَّ يَا َمن نَادَيَت األَرَواَح إِلَى َحَضَراِت الِوَصاِل  -77
ِمنَا  دٍ َوُمَشاَهدَاِت اْلَجَماِل نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ  ُمَحمَّ

آِلِه َوَصحِبِه . َوَعلَى  
اللَُّهمَّ يَا ُمبِدَع اْلُموُجودَاِت َويَا َمن نُوُرهُ السَّاِطُع بَدَّدَ  -78

ِمنَا  دٍ الظُّلَُماِت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اِت َويَا َمن ِحكَمتُهُ اللَُّهمَّ يَا َمن فَيُض ُجوِدِه َغَمَر اْلَمخلُوقَ  -79
ِمنَا  اْلُمحَكَمةُ َزيَّنَِت الَكاِئنَاِت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن لَهُ السُّلَطاُن الشَّاِمُخ واْلُجودُ الَواِسُع والقُدَرةُ  -80

ةِ الَكاِملَةُ واْلِحكَمةُ   البَاِلغَةُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ
دٍ أعيُِننَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .  ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن بَاِرُق َجَماِل َحضَرِتِه يَلُوُح ِمنهُ ِللعُقُوِل  -81
لََمَحاٍت ، َوطيُب نََسَماِت َرْحَمتِِه يَفُوُح ِمنَها َعلَى القُلوِب 

دٍ َحَماٍت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا رَ  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ َوجُهَك أكَرُم الُوُجوِه َوَجاُهَك أَعَظُم اْلَجاِه َوَعِطيَّتَُك  -82
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دٍ ُمحَ أَفَضُل العَِطيَِّة فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا   مَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ أسألَك ِبنُوِر َوجِهَك الِذي أشَرقَت لَهُ الظُّلَُماُت  -83
َوَصلَُح َعِليِه أَمُر الدُّنيَا َواآلِخَرةِ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى 

دٍ َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
84-  َ لَُك ِمن َخْيَراتَِك السَِّنيَِّة َوَمعَاِرفَِك البَِهيَِّة اللَُّهمَّ نَسأ

دٍ َوإشَراقَاتَِك العَلَيَِّة أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

ةٌ اللَُّهمَّ يَا َمن آيَاتُهُ َعِليَّةٌ َوِصفَاتُهُ َسِنيَّةٌ َوَطَواِلُع َمجِدِه بَِهيَّ  -85
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ

. 
َن األَكَواِن َويَا َربَّ ُكّلِ َزَمان يَا َواِحدُ يَا  -86 اللَُّهمَّ يَا ُمَكّوِ

دٍ دَيَّاُن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  ِلِه َوَعلَى آ ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن َعزَّ َمن أَنَت لَهُ ُمِحٌب َوَحِبيٌب نَسأَلَُك أَن  -87
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن َظَهَر فَبََهَر َوَكَشَف َوَستََر َوَعَال َوأََمَر نَسأَلَُك  -88
دٍ َصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا أَن تُ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
رَت األَرَواَح ِبالنَّفََحاِت نَسأَلَُك أَن تَصّلِ  -89 اللَُّهمَّ يَا َمن نَوَّ

دٍ وتَسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه الِكَراِم َوَصحِبِه الِعظاِم  ُمَحمَّ
اِثِه الِفَخاِم  .َوُورَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن تَبَاَرك اْسُمهُ َوتَعَالَى َجدُّهُ َوال إِلَهَ َغْيُرهُ  -90
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
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. 
ِفيُع َجاللُهُ الِذي تُخَشى َسطَوتُهُ  -91 اللَُّهمَّ يَا إِلَهَ العَالَِمْيَن الرَّ

ةِ أعيُِننَا وُ  دٍ يُرَجى نََوالُهُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

ت َمَكاِرُمهُ َوَمَواِهبُهُ السََّمواِت واألَرَض  -92 اللَُّهمَّ يَا َمن َعمَّ
 َ لَُك أَن ويَا َمن ال تَنفذُ َخَزائُِن َرْحَمِتِه َوَمَواِهُب َكَرِمِه نَسأ

ةِ أعيُِننَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
دَاً َصلَّى هللاُ َعليِه َوَسلََّم  -93 اللَُّهمَّ أنَت الشَِّهيدُ ِبأَنَّ َسيِّدَنَا ُمَحمَّ

َم َعلَي ه َوَعلَى َعبدَُك َوَرُسولَُك الَكِرْيُم فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

َرنَا فَأَحَسَن ُصَوَرنَا  -94 ى َخلقَنَا فَعَدَلَنَا َوَصوَّ اللَُّهمَّ يَا َمن َسوَّ
ةِ أعيُِننَا  دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
 َويَا َمن تُِعزُّ َمن تََشاُء اللَُّهمَّ يَا من تُؤِتي اْلُملَك َمن تََشاءُ  -95

ةِ أعيُِننَا  دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اِت ِِمن َظهِر آدََم ِخَطابََك ،  -96 اللَُّهمَّ يَا َمن أَْسَمعَت الذَّرَّ
َواِب َجَوابََك نَسأَلُ  َم َوأنَت الِذي لَقَّنتَُهم ِبالصَّ َك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ

ةِ أعيُِننَا  دٍ َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا ُمِجيَب الدََّعواِت ويَا َرِفيَع الدََّرَجاِت نَسأَلَُك أَن  -97

ةِ أعيُِننَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
للَُّهمَّ نَسأَلَُك َونَتَوسَُّل إِليَك ِبتَوِحيِدَك َوِبتَمِجيِدَك وتَهِليِلَك ا -98

َوتَكِبْيِرَك َوتَسبِيِحَك َوتَعِظيِمَك وتَقِديِسَك وتَدِبْيِرَك أَن تَُصلَِّي 
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ةِ أعيُِننَا  دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
ونَتَوسَُّل إِليَك ِبَرْحَمتَِك َوَرأفَتَِك َونُوِرَك اللَُّهمَّ نَسأَلَُك  -99

َوَوقَاِرَك َوفَضِلَك َوُغفَرانَِك َوإحَسانَِك َوامِتنَانَِك أَن تَُصلَِّي 
ةِ أعيُِننَا  دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

َك َوَجالِلَك َوَكَماِلَك اللَُّهمَّ نَسأَلَُك ونَتََوسَُّل ِإلَيَك ِبَجَمالِ  -100
َوِكْبِريَائَِك وِببََهائَِك َوبُرَهانِِك وبِسلَطانَِك وِبقُدَرتَِك أَن تَُصلَِّي 

ةِ أعيُِننَا   َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

 
 الِقْسُم الثَّانِي 

 
اللَُّهمَّ يَا َمن ِنعَُمهُ ال تُحَصى وأَمُرهُ ال يُعَصى َونُوُرهُ  -101

ال يُطفَى َولُطفُهُ ال يَخفَى نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ِلعيَسى اللَُّهمَّ يَا َمن فَلََق البَحَر ِلُموَسى وأَحيَا اْلَميَت  -102
دٍ َعليِهَما السَّالم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن يَا َمن َجعَل النَّاَر بَردَاً َوَسالَماً َعلَى -103

دٍ إِبَراِهيَم صّلِ على َسيِِّدنَا  َرَجاً وأجعَل لَنَا ِمن أَمِرنَا فَ  ُمَحمَّ
 َوَمخَرَجاً.

اللَُّهمَّ يَا َمن إِنِّي أَدُعوَك ِبأَْسَمائَِك اْلُحسنَى ُكلَِّها ال إِلَهَ -104
دٍ إِال أَنَت ُسبَحانََك أَن تَُصلِّي َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه.
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اِت اللَُّهمَّ أَسأَلَُك ِبأَْسَمائَِك اْلُحسنَى َوبِِصفَاتَِك التَّ -105 امَّ
َك األَعلَى نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  العُليَا َوِبَجدِّ

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه.  ُمَحمَّ  
َر أَبَصاِر العَاِرِفيَن بِنُوِر  -106 اللَُّهمَّ يَا َربَّ العَالَِمْيَن يَا ُمنَّوِ

ِقْيَن بَِجذَبَاِت اْلَمعِرفَِة َواليَِقْيِن َوَجاِذِب أَِزمَّ  ِة أَسَراِر اْلُمَحقِّ
دٍ القُرِب والتَّمِكْيِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
ِديَن ِبفَاِتَحِة  -107 اللَُّهمَّ يَا َمن فَتََح َعلَى قُلُوِب اْلُمَوّحِ

ِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا التَّوِحيِد َوالفَتحِ اْلُمِبيْ 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يا َمن أَحَسَن ُكلَّ َشيٍء َخلَقَهُ َوبَدَأَ َخلَق اِإلنَساِن  -108
دٍ ِمن ِطْيٍن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ

  َوَصحِبِه .آِلهِ 
فَهُ  -109 اللَُّهمَّ يا َمن َخاَطَب نَِبيَّهُ بِِخَطاِب التَّكِرْيِم َوَشرَّ

َوآتَاهُ َسبعَاً ِمَن اْلَمثَاِني َوالقُرآَن العَِظيَم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي 
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ن لَيَس َمعَهُ ُمدَبٌِّر َوال َشِريٌك لَهُ ِفي اْلُملِك اللَُّهمَّ يَا مَ  -110
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َسيِِّدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يا َربَّ إِبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوِجبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل  -111

دٍ َم َعلَى نَِبيِّنَا نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
 . 

اللَُّهمَّ يَا َمن َجميُع اْلَخلِق َمقُهوُروَن ِبقُدَرِتِه  -112
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َونَواِصيِهم ِبيَِدِه َوقلوبُُهم فِي قَبَضِتِه نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم 
دٍ َعلَى نَِبيِّنَا  . َوَعلَى آِلِه َوَصحِبهِ  ُمَحمَّ  

َر أَبَصاِر بََصاِئِر العَاِرِفيَن ِبنُوِر اْلَمعِرفَِة  -113 اللَُّهمَّ يَا ُمنَّوِ
دٍ َواليَِقيِن نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
ِطيُف اللَُّهمَّ يَا َموالَي يَا قَاِدُر يَا َموالَي يَا َغاِفُر يَا لَ  -114

دٍ يَا َخِبْيُر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

ن دََعاَك َوَما أَعَطفََك َعلَى َمن  -115 اللَُّهمَّ َما أَقَربَِك ِممَّ
لََك فأسألك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتُ  َم َسأَلََك َوَما أَرأَفََك ِبَمن أَمَّ َسلِّ

دٍ َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ أسأَلَُك ِبنُوِر َوجِهَك الِذي َمألَ أَرَكاَن َعرِشَك  -116

َم  َوِبَرْحَمتَِك الِتي َوِسعَت ُكلَّ َشيٍء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ
دٍ َعلَى نَِبيِّنَا  ِه .َوَعلَى آِلِه َوَصحِب  ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ بَعَِظيِم َكرْيِم َمكنُوِن َمخُزوِن أَْسَمائَِك نَسأَلَُك أَن  -117
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه. ُمَحمَّ  

تَِك َوِبَحوِل َطوَل َجوِل َشِديِد  -118 اللَُّهمَّ ِبعَِزيِز إِعَزاِز ِعزَّ
تَِك َوِبقُدَرةِ مِ  َم قُوَّ قدَاِر اقتِدَاِر قُدَرتَِك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّ

دٍ َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ ِبتَأيِيِد تَحِميِد تَمِجيِد َعَظَمتَِك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي  -119

دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  ِه . َوَعلَى آِلِه َوَصحِب  ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ ِبَرفِيعِ بَِديعِ َمِنيعِ ُسلَطانَِك َوَسطَوتَِك َوبُِسُمّوِ  -120

دٍ ُعلُّوِ ِرفعَتَِك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى نَِبيِّنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
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 آِلِه َوَصحِبِه .
ةِ َعرِشَك َوِبقُدِس نَفِسَك َوِبنُوِر َوجهِ  -121 َك اللَُّهمَّ ِبِعزَّ

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه . 

اللَُّهمَّ ِبعََظَمِة ذَاتَِك ِبغَايَِة قَدِرَك ِببَسِط قُدَرتَِك نَسأَلَُك  -122
دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ بُُسلَطاِن َمشيئَتَِك ِبَمبلَغِ ِعلِمَك ِبُمنتََهى َرحَمتَِك  -312
دٍ ِبَحّقِ ُشكِرَك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . 
 اللَُّهمَّ نَسأَلَُك ِبُكّلِ ِصفَاتَِك ِبَجِميعِ أَْسَمائَِك بَِمكنُونِ  -124

َك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم  َك ِبَجِميِل َستِرَك ِبَجِزيِل بِّرِ ِسّرِ
دٍ َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ بَِسابِِق َرحَمتَِك ِبأَعدَاِد َكِلَماتَِك ِبَكَماِل منَّتِك  -125
دٍ ُسوِلنَا نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى رَ  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ ِبَجِليِل َطوِلَك ِبِعنَايَِة َمجِدَك ِبفَيِض ُجوِدَك  -126
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
 َوحدَاِنيَّتَِك بِدَاِئِم بَقَائِِك اللَُّهمَّ ِبتَفِريِد فَردَاِنيَّتَِك بِتَوِحيدِ  -127

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ بَِسرَمِديَِّة قُدِسَك ِبأََزِليَِّة ُربُوِبيَّتَِك ِبعَِظيِم  -128
دٍ ِكْبِريَائَِك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
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 آِلِه َوَصحِبِه .
ن اللَُّهمَّ ِبَجالِلَك ِبَجَماِلَك ِبَكَماِلَك ِبإِنعَاِمَك نَسأَلَُك أَ  -129

دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ بَِشاِمخِ أَفعَاِلَك بِِسيَادَةِ أُلُوِهيَّتَِك ِبَحنَاِنيَّتَِك  -130

دٍ ِبَمنَاِنيَّتَِك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َرُسوِلنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
حِبِه .آِلِه َوصَ   

َك ِبَحقَِّك ِبإِحَسانَِك نَسأَلَُك أَن  -131 اللَُّهمَّ ِبعَطِفَك بِلُطِفَك ِببِّرِ
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن يَمِلُك َحوائَِج السَّائِِليَن َويَعلَُم َضَماِئَر  -132
اِمِتيَن  دٍ فأسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا الصَّ َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ ِباسِمَك الَواِحِد األََحِد َوأَدُعوَك اللَُّهمَّ بِاْسِمَك  -133

َمِد نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا  دٍ الفَرِد الصَّ  ُمَحمَّ
ِه َوَصحِبِه .َوَعلَى آلِ   

اللَُّهمَّ أَتََوسَُّل إِلَيَك ِباْسِمَك العَِظيِم الِوتِر الِذي َمألَ نُوُر  -134
قُدِسِه األَكَواَن ُكلََّها فأسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا 

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
يَا ُمفَتَِّح األَبَواِب َويَا َساِمَع اللَُّهمَّ يا ُمَسبَِّب األَسبَاِب وَ  -135

األَصَواِت َويَا ُمِجيَب الدََّعَواِت َويَا قَاِضَي اْلَحاَجاِت أسأَلَُك 
دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

َمغلُوٍب َويَا اللَُّهمَّ يَا َشاِهدَاً َغيَر َغاِئب َويَا َغاِلباً َغيَر  -136
دٍ قَِريبَاً َغيَر بَِعيٍد أسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
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اللَُّهمَّ أسأَلَُك ِبأْسَمائَِك الَكرْيَمِة َوِصفَاتَِك العَِظيَمِة أَن  -137
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا  َعلَى آِلِه َوَصحِبِه .وَ  ُمَحمَّ  

اِت ُكلَِّها َوِبآالئَِك  -138 اللَُّهمَّ أَسأَلَُك ِبأَسَمائِِك التَّامَّ
دٍ َوأسَراِرَك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيبِنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
ِلعََظَمِة  اللَُّهمَّ يَا َمن تُرفَُع إِليِه أَُكفُّ الدَّاِعيَن َوتَخَشعُ  -139

ُسلَطاِنِه قُلُوُب الالِجْيَن أسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحِبيِبنَا 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .  ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن آيَاتُهُ َمشُهودَةٌ َوَمَوائِدُ َمدَِدِه َممدُودَةٌ  -140
دٍ ا أسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َحبِيِبنَ  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
يَت ِبِه نَفَسَك أَو  -141 اللَُّهمَّ نَسأَلَُك ِبُكّلِ اسٍم ُهَو لََك َسمَّ

أََحدَاً ِمن َخلِقَك أَو استَأثَرَت بِِه  أَنَزلتَهُ ِفي ِكتَابَِك أَو َعلَّمتَهُ 
َعلَى أسَوِتنَا  ِفي ِعلِم الغَيِب ِعندََك نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلِّمَ 

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

 
اِت ُكلَِّها َما َعِلمنَا ِمنَها َوَما لَم نَعلَم  -142 اللَُّهمَّ ِبَكِلَماتَِك التَّامَّ

َوِبأْسَمائَِك العَِظيَمِة ُكلَِّها َما َعِلمنَا ِمنَها َوَما لَم نَعلَم نَسأَلَُك أَن 
َم َعلَ  دٍ ى أسَوِتنَا تَُصلَِّي َوتَُسلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ  -143  

َربَّنَا فَاِلَق اْلَحّبِ والنََّوى َربَّ السََّمواِت السَّبعِ َوَربَّ العَرِش  
دٍ العَِظيِم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .



88 

 

 يَا َمِلُك يَا قُدُّوُس يَا َسالُم يَا ُمؤِمُن نَسأَلَُك أَن اللَُّهمَّ  -144
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا ُمِهيِمُن يَا َعِزيُز يَا َجبَّاُر يَا ُمتََكبُِّر يَا َخاِلُق يَا  -145
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا بَاِرُئ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
ُر يَا َغفَّاُر يَا َوهَّاُب يَا فَتَّاُح يَا َعليُم يَا  -146 اللَُّهمَّ يَا ُمَصّوِ

دٍ بَاِسُط نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

مَّ يا َراِفُع يَا ُمِعزُّ يَا َسِميُع يَا بَِصيُر نَسأَلَُك أَن اللَّهُ  -147
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َحَكُم يَا َعدُل يَا لَِطيُف يَا َخبِيُر نَسأَلَُك أَن  -148
دٍ ُمحَ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . مَّ  

اللَُّهمَّ يَا َحليُم يَا َعِظيُم يَا َغفُوٌر يَا َشُكوُر نَسأَلَُك أَن  -149
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ُب يَا اللَُّهمَّ يَا َعِليُّ يَا َكبِيُر يَا َحِفيُظ يَا ُمِقيُت يَا َحِسي -150
دٍ َجِليُل يَا َكِرْيُم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى أسَوِتنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يا َرِقيُب يَا ُمِجيُب يَا َواِسُع يَا َحِكيُم يَا َودُودُ  -151

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َعلَى آِلِه َوَصحِبِه وَ  ُمَحمَّ
. 

يا مجيد يَا بَاِعُث يَا َشِهيدُ يَا َحقُّ يَا َوِكيُل نَسأَلَُك أَن  -152
دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

َي اللَُّهمَّ يَا قَِويُّ يَا َمتِْيُن يَا َوِليُّ يَا َحِميدُ نَسأَلَُك أَن تَُصلِّ  -153
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دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا ُمحِصي يَا ُمبِدُئ يَا ُمِعيدُ يَا ُمحيِي يَا َحيُّ يَا  -154

دٍ قَيُّوُم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

مَّ يَا َواِجدُ يَا َماِجدُ يَا َواِحدُ يَا َصَمدُ يَا قَاِدُر يَا اللَّهُ  -155
دٍ ُمقتَِدُر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
ُل يَا آِخُر يَا َظاِهُر يَا بَاِطُن  -156 ُر يَا أَوَّ ُم يَا ُمَؤّخِ اللَُّهمَّ يَا ُمقَدِّ

دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
. 

اُب يَا َعفُوُّ يَا  -157 اللَُّهمَّ يَا َواِلي يَا ُمتَعَاِلي يَا بَرُّ يَا تَوَّ
دٍ َرُؤوُف نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

َصحِبِه .وَ   
اللَُّهمَّ يَا َماِلَك اْلُملِك يَا ذَا اْلَجالِل واِإلكَراِم نَسأَلَُك أَن  -158

دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يا ُمقِسُط يَا َجاِمُع يَا َغِنيُّ يَا ُمغنِي نَسأَلَُك أَن  -159

دٍ َسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا تَُصلَِّي َوتُ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا نَاِفُع يَا بَِديُع يَا بَاقِي يَا َواِرُث يَا َرِشيدُ يَا  -160

دٍ َصبُوُر نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمرِشِدنَا  ُمَحمَّ  

َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .   
اللهم إنِّي أَسأَلَُك ِباْسِمَك الطَّاِهِر الطَّيِِّب اْلُمبَاَرِك األََحّبِ  -161

دُِعيَت بِِه أََجبَت َوإِذَا ُسئلَت ِبِه أَعَطيَت َوإِذَا  إِلَيَك الِذي إِذَا
استَرَحمَت ِبِه َرِحمَت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا 
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دٍ  ِلِه َوَصحِبِه .َوَعلَى آ ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ أسأَلَُك ِبأَنَّ لََك اْلَحمدُ ال إِلَهَ إِال أَنَت اْلَحنَّاُن اْلَمنَّاُن  -162

بَِديَع السََّمواِت واألَرِض ذُو اْلَجالِل واِإلكَراِم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي 
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

ِة اْلَمِتيِن َويَا َمن يَرُزُق َمن  -163 اُق يَا ذَا القُوَّ اللَُّهمَّ يَا َرزَّ
دٍ يََشاُء بِغَْيِر ِحَساٍب نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
ُسوَطتَاِن يُنِفُق اللَُّهمَّ يَا َمن ِرزقُهُ َما لَهُ ِمن نَفَاٍد َويَداهُ َمب -164

َكيَف يََشاُء َويَا َمن يَختَصُّ ِبَرْحَمتِِه َمن يََشاُء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي 
دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن َوِسَع ِعلُمَك ُكلَّ َمعلُوٍم َوتَقَدَّْسَت فِي ُعَالَك  -165
دٍ َمذُموٍم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا َعن ُكّلِ   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن َسَجدَت ِلعََظَمتَِك اْلِجبَاهُ َوتَنَعََّمت بِِذكِرَك  -166

فَاهُ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  دٍ الّشِ ى آِلِه َوَعلَ  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

هَ َعِن  -167 اللَُّهمَّ يَا َمن تَعَالَى َعِن األَضدَاِد واألَندَاِد وتَنَزَّ
اِحبَِة واألَوالِد نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  دٍ الصَّ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
َماِء َوِبيَِدِه َملَُكوُت األَرِض اللَُّهمَّ يَا َمن اْسُمهُ َسيِّدُ األَسْ  -168

دٍ والسََّماِء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا  َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ اللهمَّ أَسأَلَُك ِباالسِم الِذي أَفَضَت ِبِه اْلَخْيَراِت  -169
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دٍ َصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قَائِِدنَا َوأَنَزلَت ِبِه البََرَكاِت نَسأَلَُك أَن تُ   ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .

اللهمَّ أَسأَلَُك ِباِالسِم الِذي أَخَرجَت بِِه ِمَن الظُّلَُماِت  -170
يَادَاِت نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى  َوَمنَحَت ِبِه أَهَل الشُّكِر الّزِ

دٍ قَائِِدنَا  ى آِلِه َوَصحِبِه .َوَعلَ  ُمَحمَّ  
بََّها َويَا ُمَسبَِّب األَسبَاِب  -171 َف القُلُوِب َوُمقَلِّ اللَُّهمَّ يَا ُمَصّرِ

ِمنَا  دٍ َوُمَرتِّبََها نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

ِه اْلُمتََجلِّي ِبأَْسَماِئِه َوالظَّاِهُر اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو القَاِئُم بِذَاِت  -172
ِمنَا  دٍ ِبأَفعَاِلِه فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
دَ ِبالبَقَاِء فِي األََزِل  -173 اللَُّهمَّ يَا َواِحدُ يَا أََحدُ يَا َمن تَفَرَّ

ِمنَا  َواألَبَِد فنَسأَلَُك أَن دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه .

اللهم يَا َمن تَعَالَيَت ِفي َجالِلَك َعن ِسَماِت اْلُمحدَثَاِت  -174
ِمنَا  دٍ فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ

. 
ا َمن تَقَدََّس َجَمالَُك العَِليُّ َعِن اْلُميُوِل إِلَى اللَُّهمَّ يَ  -175

ِمنَا  دٍ الشََّهواِت فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

َر األَنَواِر َويَا َمن أَعَطى الُكلَّ ِمن فَيِض  -176 اللَُّهمَّ يَا ُمنَّوِ
ِمنَا فَضِلِه اْلِمدَرا دٍ ِر فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . 
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قَاُب َويَا  -177 اللَُّهمَّ يَا َمن َعنَت لَهُ الوُجوهُ َوَخَضعَت لَهُ الّرِ
ِمنَ  ا َمن َوِسَع ُكلَّ َشيٍء ِعلَماً فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن دَاَم بَقَاُؤَك َونَفَذَ ِفي اْلَخلِق قََضاُؤَك فَنَسأَلَُك  -178

ِمنَا  دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
 يَا ذَا الطَّوِل َواِإلنعَاِم اللَُّهمَّ يَا ذَا اْلَمّنِ َوال يَُمنُّ َعلَيهِ  -179

ِمنَا  دٍ فنَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ
. 

اللَُّهمَّ يَا َمن يَدُعو إلَى اْلَجنَِّة َواْلَمغِفَرةِ ِبإِذِنِه َويَا َمن ُهَو  -180
ِمنَا ذُو فَضٍل َعلَى النَّاِس فنَسأَلَُك أَن تَُصلِّ  َي َوتَُسلَِّم َعلَى ُمعَلِّ

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اِلِحيَن َويَا َوِليَّ اْلُمؤِمِنيَن نَسأَلَُك  -181 اللَُّهمَّ يَا َمن يَتََولَّى الصَّ

دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
ا َمن ال إِلَهَ إال ُهَو اْلَحيُّ القَيُّوُم يَا َمن ال تَأُخذُهُ اللَُّهمَّ يَ  -182

دٍ ِسنَةٌ َوال نَوٌم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

بُِر َوالِكتَاِب اْلُمِنْيِر نَ  -183 سأَلَُك اللَُّهمَّ يَا َمن أَنَزَل البَيِّنَاِت َوالزَّ
دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو ِبُكّلِ َشيٍء ُمِحيٌط َويَا َمن َكاَن َغِنياً  -184
 َحِميدَاً َويَا َمن َكاَن َواِسعَاً َعِليَماً نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى

دٍ نَا َشِفيعِ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن َجاَءنَا ِمنهُ نُوٌر َوِكتَاٌب ُمِنْيٌر نَسأَلَُك أَن  -185

دٍ تَُصلِّي َعلى َشِفيِعنَا  النُّوِر َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
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دٍ ا اللَُّهمَّ يَا َمن أَنَزلَت الِكتَاَب ِباْلَحّقِ َعلى نَِبيِّنَ  -186  ُمَحمَّ
دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه  ُمَحمَّ

. 
ْحَمةَ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي  -187 اللَُّهمَّ يا َمن َكتََب َعلَى نَفِسِه الرَّ

دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
ُهمَّ يَا َمن بَعثَت إِلينَا نَبِيََّك الَكِرْيَم َحِريَصاً َعلينَا اللَّ  -188

َوِباْلُمؤِمِنيَن َرُؤوٌف َرِحيٌم نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا 
دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
وَراً نَسأَلَُك اللَُّهمَّ يَا َمن َجعَلَت الشَّمَس ِضيَاَءاً َوالقََمَر نُ  -189

دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
زَق  -190 اللَُّهمَّ يَا َمن ال يُخِلُف َوعدَهُ ُرُسلَهُ َويَا َمن يَبُسُط الّرِ

دٍ ِلَمن يََشاُء نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى َشِفيِعنَا  ى َوَعلَ  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن تَُسبُِّح لَهُ السََّمواُت واألَرُض َوَمن ِفيِهنَّ  -191
ةِ أعيُِننَا  دٍ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه .
أَلَُك أَن اللَُّهمَّ يَا َمن ال يُِضيُع أَجَر َمن أَحَسَن َعَمالً نَس -192

ةِ أعيُِننَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
ي الِذيَن اتَّقَوا َويَزيدُُهم ُهدًَى َويَحُشُرُهم  -193 اللَُّهمَّ يَا َمن يُنَّجِ

ةِ أعيُِننَا  َوَعلَى  دٍ ُمَحمَّ إِليِه َوفدَاً نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ
 آِلِه َوَصحِبِه .

اللَُّهمَّ يَا َمن أَعَطى ُكلَّ َشيٍء َخلقَهُ ثُمَّ َهدَى نَسأَلَُك أَن  -194
ةِ أعيُِننَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
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َر لَنَا َما فِي السََّمواِت َوَما فِي -195 األَرِض  اللَُّهمَّ يَا َمن َسخَّ
َويَا َمن أَسبََغ َعلَينَا ِنعََمهُ َظاِهَرةً َوبَاِطنَةً نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي 

ةِ أعيُِننَا  دٍ َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن َعلََّم القُرآَن َوَخلَق اِإلنَساَن َوَعلََّمهُ البَيَاَن  -196
ةِ أعيُِننَا اللُهمَّ نَ  دٍ سأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َصاِحِب  ُمَحمَّ

 البَيَاِن َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
اللَُّهمَّ يَا َمن ُهَو هللاُ الِذي ال إِلهَ إال ُهَو َعاِلُم الغَيِب  -197

ةِ أعيُِننَا  دٍ َوالشََّهادَةِ نَسأَلَُك أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ   ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه .
رتَنَا فَأَحَسنَت ُصَوَرنَا  -198 نَسأَلَُك اللَُّهمَّ يَا َمن َخلقتَنَا َوَصوَّ

ةِ أعيُِننَا  دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  
اللَُّهمَّ يَا َمن َجعََل لَنَا السَّمَع َواألبَصاَر َواألَفئِدَةَ نَسأَلَُك  -199

ةِ أعيُِننَا  دٍ أَن تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ حِبِه .َوَعلَى آِلِه َوصَ  ُمَحمَّ  

 
ى َويَا َمن قَدََّر فََهدَى نَسأَلَُك أَن  -200 اللَُّهمَّ يَا َمن َخلَق َوَسوَّ

ةِ أعيُِننَا  دٍ تَُصلَِّي َوتَُسلَِّم َعلَى قُرَّ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه . ُمَحمَّ  

 
 

 الِقسُم الثَّاِلثُ 
 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -201 دٍ ا وعلى آل َسيِِّدنَ  ُمَحمَّ كَما  ُمَحمَّ
 َصلَّيَت َعلَى َسيِِّدنَا إبراِهيَم وَعلَى آِل َسيِِّدنَا إِبَراِهيَم .
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دٍ اللُهمَّ وبَاِرك َعلَى َسيِِّدنَا  -202 دٍ وَعلَى آِل َسيِِّدنَا  ُمَحمَّ  ُمَحمَّ
َكَما بَاَركَت َعلَى َسيِِّدنَا إِبَراِهيَم َوَعلَى آِل َسيِِّدنَا إِبَراِهيَم فِي 

عَالَِمْيَن إِنََّك َحِميدٌ َمِجيدٌ . ال  
اللُهمَّ اجعَل َشراِئَف َصلَواتَِك َونَواِمي بََرَكاتَِك َوَرأفَةَ  -203

دٍ تََحنُّنََك َعلَى َسيِِّدنَا  . ُمَحمَّ  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -204 الفَاتِحِ ِلَما أُغِلَق واْلَخاِتِم  ُمَحمَّ

ِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.ِلَما َسبََق وَعلَى آ  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -205 نَاِصِر اْلَحّقِ ِباْلَحّقِ  ُمَحمَّ

 َواْلَهاِدي إِلَى ِصَراِطَك اْلُمستَِقيِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -206 َوَعلَى آِلِه َوأَصَحاِبِه  ُمَحمَّ

يَِتِه وَ  أهِل بَيِتِه َوأَصَهاِرِه َوأنَصاِرِه َوأوالِدِه َوأزَواِجِه َوذُّرِ
ِتِه َوَعلَينَا َمعَُهم أَجَمِعيَن يَا أَرَحَم  َوأشيَاِعِه َوُمِحبِّيِه َوأمَّ

اِحِميَن .  الرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -207 َعدَدَ َمن َصلَّى َعليِه  ُمَحمَّ

دٍ َوَصّلِ َعلَى َسيِِّدَنا  صلي َعلَيِه .َعدَدَ َمن لَم يُ  ُمَحمَّ  
دٍ اللهم َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -208 َكَما أَمرتَنَا ِبالصَّالةِ َعلَيِه  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -209 َكَما يُِحبُّ أَن يَُصلَّى َعلَيِه  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -210 َكَما ُهو أَهلُهُ وَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -211 َكَما تُِحبُّ َوتَرَضاهُ لَهُ  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -212 وأعطِه الوِسيلَةَ والفَِضيلَةَ  ُمَحمَّ
ِفيعَةَ ِفي اْلَجنَِّة .  والشََّرَف والدََّرَجةَ الرَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -213 َواجِزِه َعنَّا َما ُهَو أَهلُهُ  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -214 ِلْيَن َوِفي اآلِخِريَن ِفي األَ  ُمَحمَّ وَّ
يِن .  وِفي اْلَمأل األَعلَى إِلَى يَوِم الدِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -215 َعدَدَ َخلِقَك َورَضاَء نَفِسَك  ُمَحمَّ
 َوِزنَةَ َعرِشَك َوِمدَادَ َكِلَماتَِك .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -216 الذَّاِكُروَن  ُكلََّما ذََكَركَ  ُمَحمَّ
 َوَغفََل َعن ِذكِرَك الغافلون .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -217 َعدَدَ َما أَمَطَرِت السََّماُء  ُمَحمَّ
 ِمنذُ بَنَيتََها وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -218  َعدَدَ َما أنبَتَِت األَرُض ُمنذُ  ُمَحمَّ
 دَحوتََها وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -219 َعدَدَ النُّجوِم فِي السََّماِء  ُمَحمَّ
 فَإِنََّك أَحَصيتََها وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -220 اُح َعدَدَ َما تَنَفََّسِت األَروَ  ُمَحمَّ
 ُمنذُ َخلَقتََها وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

 
 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -221 ةَ  ُمَحمَّ َصالةً دَاِئَمةً ُمستَِمرَّ
الدََّواِم َعلَى َمّرِ الليَاِلي واألَيَاِم ال انِقَضاَء لََها َوال انِصَراَم 

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
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دٍ مَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللهُ  -222 َعدَدَ َمعلُوَماتَِك َوِمدَادَ  ُمَحمَّ
َكِلَماتَِك ُكلََّما ذََكرَك َوذََكرهُ الذَّاِكُروَن َوَغفَل َعن ِذكِرَك وِذكِرِه 

 الغَافِلُوَن وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -223 اِرَك َومعِدِن بَحِر أَنوَ  ُمَحمَّ

 أَسَراِرَك َوَعُروِس َمملََكتَِك وإِماِم َحضَرتَِك .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -224 َصالةً تُرِضيَك وتُرِضيِه  ُمَحمَّ

 َوتَرَضى ِبَها َعنَّا يَا َربَّ العَالَمْيَن . 
َوَربَّ  اللُهمَّ رّب اْلِحّلِ واْلَحَرِم َوَربَّ اْلَمشعَِر اْلَحَرامِ  -225

كِن َواْلَمقَاِم َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  دٍ الرُّ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم  ُمَحمَّ
 وأَبِلغهُ ِمنَّا السَّالم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -226 َعدَدَ َما أَحاَط ِبِه ِعلُمَك  ُمَحمَّ
 َعن أَصَحاِبِه َوأَحَصاهُ ِكتَابَُك َوَشِهدَت ِبِه َمالئَِكتَُك َوارضَ 
تَهُ إِنََّك َحِميدٌ َمِجيدٌ .  َوارَحم أُمَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -227 َعدَدَ َما نَفَذَت ِبِه قُدَرتَُك  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -228 َصتْهُ إَِرادَتُكَ  ُمَحمَّ  َعدَدَ َما َخصَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -229 هَ َعليِه أَمُرَك  ُمَحمَّ َعدَدَ َما تََوجَّ
 َونَهيُك َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -230 َعدَدَ قَطِر األَمَطاِر وَعلَى  ُمَحمَّ
َوَسلِّم . آِلِه َوَصحِبهِ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -231 َعدَدَ أَوراِق األَشَجاِر  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -232 َعدَدَ دَواّبِ الِقفَاِر وَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ ِدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّ  -233 َعدَدَ دََواّبِ الِبَحاِر وَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -234 َعدَدَ ِميَاِه األَْنَهاِر والِبَحاِر  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -235 لََم َعليِه الليُل َعدَدَ َما أَظ ُمَحمَّ
 وأَضاَء َعليِه النَّهاُر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -236 ِبالغُدُّوِ َواآلصاِل وَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -237 اِت واْلُجَزيئَاِت  ُمَحمَّ َعدَدَ الذَّرَّ
َماِل وَعلَى آِلِه وَ  َصحِبِه َوَسلِّم .والّرِ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -238 َجاِل  ُمَحمَّ َعدَدَ النَِّساِء والّرِ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -239 واجِزِه َعنَّا َما ُهَو أَهلُهُ  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ  َصّلِ َعلَى ُروحِ َسيِِّدنَا اللُهمَّ  -240 فِي األَرَواحِ وَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َجَسِد َسيِِّدنَا  -241 فِي األَجَساِد وَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَْبِر َسيِِّدنَا  -242 وِر وَعلَى آِلِه فِي القُبُ  ُمَحمَّ
 َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -243 َصالةً تَُكوُن لََك ِرَضاًء  ُمَحمَّ
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 َوِلَحقِِّه أَدَاًء وَعَلى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -244 ِب  ُمَحمَّ وأنزله المْنزل اْلُمقَرَّ

َمِة وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .يَوَم الِقيَا  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -245 َصالةً َموُصولَةً ِباْلَمِزيِد  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -246 ال تَنقَِطُع ألَبَِد األَبَِد َوال  ُمَحمَّ

َصحِبِه َوَسلِّم.تَِبيدُ وَعلَى آِلِه وَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -247 َطريِق َشِريعَتَِك َوِطَراِز  ُمَحمَّ

 ُملِكَك وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -248 ِذ ِبتَوِحيِدَك َعْيِن  ُمَحمَّ اْلُمتَلَذِّ

  َوَسلِّم .أَعيَاِن َخلِقَك وَعَلى آِلِه َوَصحِبهِ 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -249 َعدَدَ َما ِفي ِعلِم ِهللا َصالةً  ُمَحمَّ

 دَاِئَمةً بِدََواِم ُملِك ِهللا .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -250 َعدَدَ َما ذََكَرَك ِبِه َخلقَُك  ُمَحمَّ

ِفي ُكّلِ َسنٍَة َوَشهٍر َوُجُمعٍَة َويَوٍم َولَيلٍَة َوَساَعةً َوِفي ُكّلِ لَمَحٍة 
 َونَفٍَس َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -251 َعلَى قَدِر ِعنَايَتَِك ِبِه  ُمَحمَّ
ِبِه َوَسلِّم .وَعلَى آِلِه َوَصح  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -252 َحقَّ قَدِرِه َومقدَاِرِه العَِظيِم  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -253 َصالةً تُنِجينَا ِبَها ِمن  ُمَحمَّ
 َجِميعِ األَهَواِل واآلفَاِت .

دٍ  َعلَى َسيِِّدنَا اللُهمَّ َصلِّ  -254 تَقِضي لَنَا بَِها َجِميَع  ُمَحمَّ
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 اْلَحاَجاِت وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -255 َرنَا ِبَها ِمن  ُمَحمَّ َصالةً تَُطّهِ

 َجميعِ السَّيئَاِت وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ َسيِِّدنَا  اللُهمَّ َصّلِ َعلَى -256 تَرفَعُنَا ِبَها أَعلَى الدََّرَجاِت  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -257 تُبَلِّغُنَا ِبَها أَقَصى الغَايَاِت  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -258 تُبَلِّغُنَا ِبَها َجميَع الَخيَراِت  ُمَحمَّ

 ِفي اْلَحيَاةِ َوبَعدَ الَمَماِت .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -259 َوَرْحَمٍة ِللعَالَِمْيَن ُظُهوُرهُ  ُمَحمَّ

. 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -260 َعدَدَ َمن َمَضى ِمن َخلِقَك  ُمَحمَّ

َمن َسِعدَ ِمنُهم َوَمن َشِقي وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَمن بَِقَي َوَعدَدَ 
 َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -261 صالةً تَستَغِرُق العَدَّ  ُمَحمَّ
 َوتَِحيُط ِباْلَحدِّ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -262 لََها َوال َصالةً ال َغايَةً  ُمَحمَّ
 انِتَهاَء َوال انِقَضاَء .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -263 الِذي َمألََت قَلبَهُ ِمن  ُمَحمَّ
 َجالِلَك َوَعينَهُ ِمن َجَماِلَك . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -264 َصالةً تَجعَلُنَا ِببََرَكِتَها ِمَن  ُمَحمَّ
ِه ِمَن الَواِرِديَن الشَّاِرِبْيَن وَعلَى آِلِه الفَاِئِزيَن َوَعلَى َحوِض 

 َوَصحِبِه َوَسلِّم .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -265 المصَطفَى القَاِئِم  ُمَحمَّ
َسالَِة .   والنَّاِهِض ِبأَعبَاِء الّرِ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -266 وَم َوال تَُحل بَينَنَا َوبَينَهُ يَ  ُمَحمَّ
 الِقيَاَمِة يَا َربَّ العَالَِمْيَن .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -267 الِذي َطابَت ِببََرَكتِِه الثَِّماُر  ُمَحمَّ
 َوفَاَضْت ِمن نُوِرِه األَنَواُر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -268 أَكَرِم َخلِقَك َوِسَراجِ أُفقَك  ُمَحمَّ
  بَِحقَِّك .َوأفَضِل قَاِئمٍ 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -269 اْلَمبعُوِث بِتَيِسْيِرَك َوِرفِقَك  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -270 َصالةً يَتَوالَى تَكَراُرَها  ُمَحمَّ
 َوتَلُوُح َعلَى األَكَواِن أَنَواُرَها .

دٍ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا الل -271 أَفَضِل َممدُوحٍ ِبقَوِلَك ،  ُمَحمَّ
 َوأَشَرِف دَاعٍ لالعتَِصاِم ِبَحبِلَك .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -272 صالةً تُبَلِّغُنَا فِي الدَّاَريِن  ُمَحمَّ
حِبِه َعِميَم فَضِلَك َوَكَراَمِة ِرضَوانَِك َوَوصِلَك وَعلَى آِلِه َوصَ 

 َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -273 أَشَرِف اْلُمنَاِديَن ِلُطُرِق  ُمَحمَّ

 َرَشاِدَك وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -274 ِسَراجِ أقَطاِرَك َوبِالِدَك  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا الل -275 ِفيعِ َمقَاُمهُ والَواِجُب  ُمَحمَّ الرَّ

 تَعِظيُمهُ واحِتَراُمهُ .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -276 َصالةً ال تَنقَِطُع أبَدَاً َوال  ُمَحمَّ
 تَِبيدُ َسرَمدَاً َوال تَنَحِصُر َعدَدَاً .

دٍ ا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَ  -277 َسالَةَ  ُمَحمَّ الِذي َختَمَت ِبِه الّرِ
 َوأَيَّدتَهُ ِبالنَّصِر َوالَكوثَِر َوالشَّفَاَعِة .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -278 نَبَِي اْلُحكِم والِحكَمِة  ُمَحمَّ
هَّاجِ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . َراجِ الوَّ  الّسِ

دٍ يِِّدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى سَ  -279 الَمخُصوِص ِبالُخلُِق  ُمَحمَّ
 العَِظيِم ِذي اْلِمعَراجِ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -280 وَعلَى آِله وأتبَاِعِه  ُمَحمَّ
 والسَّاِلِكيَن َعلَى َمنَهِجِه القَِوْيِم .

ةً َما  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -281 َصالةً دَاِئَمةً ُمستَِمرَّ
اُج  تَالَطَمت فِي البَحِر األَمَواُج َوَما َطاَف ِبالبَيِت العَِتيِق اْلُحجَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -282 أَحَسِن وأَْجَمِل َوأََجّلِ َخلِق  ُمَحمَّ

ِه َوَسلِّم .ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِب   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -283 أَكَمِل َوأَسبَغِ َوأَتَّمِ َخلِق ِهللا  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -284 أَعَظِم َوأَظَهِر َوأَكَرِم َخلِق  ُمَحمَّ

 ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -852 أَذَكى وأَطيَِب َوأَبَرِك َخلِق  ُمَحمَّ

 ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -286 أَزَكى وأَْنَمى وأَوفَى َخلِق  ُمَحمَّ

 ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
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دٍ لَى َسيِِّدنَا اللُهمَّ َصّلِ عَ  -287 أَكثَِر وأََعّمِ َوأَْجَمعِ َوأَعلَى  ُمَحمَّ
 َخلِق ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -288 أَسنَى َوأََعّزِ َوأَرفَعِ َخلِق  ُمَحمَّ
 ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ ِدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّ  -289 أَفَضِل َوأَدَوِم َوأَبقَى َخلِق  ُمَحمَّ
 ِهللا وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -290 ِخْيَرةِ ِهللا ِمن َخلِق ِهللا  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -291 هللاِ ِمن بَِريَِّة ِهللا  نُخبَةُ  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -292 الفَائِِز ِبالَمطلَِب ِفي  ُمَحمَّ
 الَمرَغِب َواْلَمرَهِب وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -293 أَكَرِم َمبعُوٍث وأَصدَِق  ُمَحمَّ
 قَائٍِل َوأْنَجحِ َشافِعٍ َوأَفَضِل ُمَشفَّعٍ .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -294 اِدِق ِفيَما بَلََّغ  ُمَحمَّ الصَّ
اِدعِ ِبأَمِر َربِِّه َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .   َوالصَّ

أَعلَى النَّاِس قَدَراً َوأعَظِم  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -295
 النَّاِس َمِحالً وَعَلى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -296 أََحّبِ النَّاِس إِلَى ِهللا  ُمَحمَّ
 وأَقَرِبِهم ُزلفَى لَدَى هللاِ .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -297 اِس َمَحاِسنَاً أَكَمِل النَّ  ُمَحمَّ
 َوفَضالً وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -298 َخْيِر النَّاِس نَفَساً  ُمَحمَّ
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 َوأَطَهِرِهم قَلبَاً َوأصدَِقِهم قَوالً . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -299 أَزَكى النَّاِس ِفعالً َوأثبَِت  ُمَحمَّ

اِس أَصالً وَعَلى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .النَّ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -300 أَوفَى النَّاِس َعهدَاً َوأمَكِنِهم  ُمَحمَّ

 َمجدَاً َوأكَرِمِهم َطبعَاً .
 

اِبعُ   الِقسُم الرَّ

 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -301 اً أكثَِر النَّاِس َطاَعةً وَسمعَ  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -702 أَعلَى النَّاِس َمقَاَماً  ُمَحمَّ

 َوأحالُهم َكالماً َوأَزَكاُهم َسالماً .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -303 أَجّلِ النَّاِس قَدَراً  ُمَحمَّ

هدَاً .َوأَعَظِمِهم فَخَراً َوأوفَاُهم عَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -304 أصدِق النَّاِس َوعدَاً  ُمَحمَّ

 َوأَكثَِرِهم ُشكَراً َوأَعالُهم أَمَراً .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -305 أْجَمِل النَّاِس َصْبَراً  ُمَحمَّ

 َوأرفَِعِهم ِفي اْلَمِإل األَعلَى ِذكَراً .
دٍ َعلَى َسيِِّدنَا  اللُهمَّ َصلِّ  -306 أَحَسِن النَّاِس َخيَراً  ُمَحمَّ

 وأقَرِبِهم يُسَراً َوأبعَِدِهم َمَكاناً َوأعَظِمِهم َشأنَاً.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -307 أَثبَِت النَّاِس بُرَهانَاً  ُمَحمَّ

ِلِهم إِْيَمانَاً .  َوأَرَجِحِهم ِميَزانَاً َوأَوَّ
دٍ ّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللُهمَّ صَ  -308 أَوَضحِ النَّاِس بَيَانَاً  ُمَحمَّ
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 َوأفَصِحِهم ِلَسانَاً َوأظَهِرِهم ُسلَطاَناً .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -309 َصالةً ُمبَاَرَكةً َطيِّبَةً َكَما  ُمَحمَّ

 أََمرتَنَا أَن نَُصلِّي َعلَيِه .
دٍ ا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَ  -310 النَِّبّيِ العََربِّيِ القَُرِشّيِ  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -311 اْلَهاِشِمّيِ األَبَطِحّيِ  ُمَحمَّ

ّيِ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .  التَِّهاِمّيِ اْلَمّكِ
دٍ ُمحَ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -312 َطلعَِة َشمِس األَسَراِر  مَّ

بَّاِنيَِّة وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .  الرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -313 بَهَجِة قََمِر اْلَحقَائِِق  ُمَحمَّ

َمدَاِنيَِّة وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.  الصَّ
د ال -314 ّيِ وَعلَى آِلِه اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا ُمَحمَّ نَِّبّيِ األُّمِ

 َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َربَّنَا َوربَّ ُكّلِ َشيٍء َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -315  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
اللُهمَّ أدُعوَك ِبأْسَمائَِك اْلُحسنَى ُكلَِّها أَن تَصّلِ وتَُسلَِّم  -316

دٍ َعلَى َسيِِّدنَا  . ُمَحمَّ  
بُوَر َوالفُرقَاِن العَِظيِم  -317 َل التَّوَراةَ َواِإلْنِجيَل َوالزَّ اللُهمَّ ُمنَّزِ

دٍ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  . ُمَحمَّ  
ُل فَلَيَس قَبلََك َشيٌء َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -318 اللُهمَّ أنَت األَوَّ
دٍ  وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . ُمَحمَّ  
اللُهمَّ أَنَت اآلِخُر فَلَيَس بَعدََك َشيٌء َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -319
دٍ  وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم. ُمَحمَّ  
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اللُهمَّ أنَت الظَّاِهُر فَليَس فَوقََك َشيٌء َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -320
دٍ  وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم. ُمَحمَّ  
فَلَيَس دُونََك َشيٌء َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  اللُهمَّ أنَت البَاِطنُ  -321
دٍ  وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.  ُمَحمَّ  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -322 َوابعَثهُ َمقَاَماً محُمودَاً تُِقرُّ  ُمَحمَّ

لُوَن َواآلِخُروَن .  به َعينُهُ َويَغبُِطهُ ِبِه األَوَّ
دٍ َسيِِّدنَا  اللُهمَّ َصّلِ َعلَى -323 م بُرَهانَهُ َوأبِلج  ُمَحمَّ َوَعّظِ

تَهُ َوثَقِّل ِميَزانَهُ .  ُحجَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -324 يِّْيَن  ُمَحمَّ َوارفَع فِي أَهِل ِعلِّ

ِبْيَن َمْنِزلَتَهُ .  دََرَجتَهُ َوِفي أَعلَى اْلُمقَرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -325 َوأَحِينَا َعلَى ُسنَِّتِه َوتََوفَّنَا  ُمَحمَّ

 َعلَى ِملَِّتِه َواجعَلنَا ِمن أهِل َشفَاَعتِِه .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -326 َواحُشرنَا فِي ُزمَرِتِه  ُمَحمَّ

 َوأوِردنَا َحوَضهُ َواسِقنَا ِمن َكأِسِه .
دٍ ُمحَ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -327 َوارِجعَنَا َغْيَر َخَزايَا َوال  مَّ

ِلْيَن َوال ُمغَيِِّريَن َوال فَاِتِنْيَن َوال  يَن َوال ُمبَدِّ نَاِدِمْيَن َوال َشاّكِ
 َمفتُوِنْيَن وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -328 نوِر األَنَواِر وِسّرِ  ُمَحمَّ
يِِّد األَبَراِر َوَزيِن المرَسِليَن واألَخيَاِر.األَسَراِر وسَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -329 َصالةً دَاِئَمةً بِدََواِم ِهللا  ُمَحمَّ
اِر وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .  الَواِحِد القَهَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -330 َراِق َراِكِب النَِّجيِب َوالبُ  ُمَحمَّ
بَاِق وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .  َوُمختَِرِق السَّبعِ الّطِ



107 

 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -331 ْحَمِة َوَحاِء الُملِك  ُمَحمَّ ِميَمّيِ الرَّ
 ودَاِل الدََّواِم وَعَلى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -332 ْبَهى ُشُموِس اْلُهدَى نُوَراً أ ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -333 الِذي ُهَو أْبَهى ِمَن القََمِر  ُمَحمَّ
التَّاّمِ َوأكَرِم ِمَن السََّحاِب اْلُمرَسلَِة َوالبَحِر اْلِخَضّمِ وَعلَى آِلِه 

 َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ مَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللهُ  -334 الِذي قََرنَت البََرَكةَ بِذَاِتِه  ُمَحمَّ

 وُمَحيَّاهُ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -335 الِذي تَعَطََّرِت العََواِلُم  ُمَحمَّ

 بِِطيِب ِذكِرِه َوَريَّاهُ .
دٍ ِدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّ  -336 َرُسوِلَك اْلُمرتََضى َوَوِليَِّك  ُمَحمَّ

 اْلُمجتَبَى وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -337 أَِمينَِك َعلَى َوحيِ السََّماِء  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -338 أكَرِم األَسالِف القَاِئِم  ُمَحمَّ

 ِبالعَدِل َواِإلنَصاِف .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -339 اْلَمنعُوِت فِي ُسوَرةِ  ُمَحمَّ

 األَعَراِف وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -340 اْلُمنتََخِب ِمن أَصالِب  ُمَحمَّ

ألَشَراِف .الطَّاِهِريَن ا  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -341 المصفَّى من ُمَصاِص  ُمَحمَّ

 َعبِد اْلُمطَِّلِب بِِن َعبِد ُمنَاٍف .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -342 الِذي َهدَيَت ِبِه ِمَن  ُمَحمَّ
 اْلِخالِف وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ لَى َسيِِّدنَا اللُهمَّ َصّلِ عَ  -343 بَيَّنَت ِبِه َسبِيَل العَفَاِف  ُمَحمَّ
 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -344 الِذي استَنقَذتَنَا ِبِه ِمَن  ُمَحمَّ
 الضَّاللَِة وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

وأَظِهر ِملَّتَهُ َوأَِضئ نُوَرهُ  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -345
يَّتِِه َوأهِل بَيِتِه َما تُقَرُّ بِِه ِعينُهُ  َوأَِدم َكَراَمتَهُ وأَْلِحق ِبِه ِمن ذُّرِ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -346 أكثِر النَِّبيِّْيَن تَبَعَاً َوأعالُهم  ُمَحمَّ
ةً َوأفَسِحِهم ِفي اْلَجنَِّة َمْنِزالً .دََرجَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -347 واجعَلهُ لَنَا فََرَطاً َواجعَل  ُمَحمَّ
 َحوَضهُ لَنَا َمشَربَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -348 واحُشرنَا فِي ُزمَرِتِه  ُمَحمَّ
. َوِحزِبِه َواستَعِملنَا فِي ُسنَِّتهِ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -349 اْجَمع بَينَنَا َوبَينَهُ َظاِهَراً  ُمَحمَّ
 َوبَاِطنَاً َوأقَواالً َوأفعَاالً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -350 واْجَمع بَينَنَا َوبَينَهُ َكَما  ُمَحمَّ
ق  آَمنَّا ِبِه َولَم نََرهُ يَا َجاِمَع النَّاِس ِليَومٍ  ال َريَب ِفيِه َوال تُفَّرِ

 بَينَنَا َوبَينَهُ َحتَّى تُدِخلَنَا َمدَخلَهُ .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -351 واجعَلنَا ِمن أَقرِب النَّاِس  ُمَحمَّ

 َمْنِزلَةً ِمنهُ يَا َربَّ العَالَِمْيَن .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -352 ِمن ُرفَقاِئِه َمَع واجعَلنَا  ُمَحمَّ
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يِقْيَن والشَُّهدَاِء  دِّ الِذيَن أنعَمَت َعلَيِهم ِمَن النَِّبيِّْيَن َوالّصِ
اِلِحْيَن َوَحُسَن أُولئَِك َرِفيقَاً .  والصَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -353 َواجعَلنَا ِمَن الِذين  ُمَحمَّ
نَاِم .يُكَرُموَن ِبُرؤيَاهُ ُكلَّ يَوٍم فِي اْلمَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -354 َواجعَلنَا َمعَهُ ِبأَكَمِل َحاٍل  ُمَحمَّ
 ِفي الدُّنيَا َواآلِخَرةِ دَاِئَماً َوأَبَدَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -355 القَائِِد إِلَى اْلَخيِر والدَّاِعي  ُمَحمَّ
شِد وَعلَى آِلِه َوَصحِب  ِه َوَسلِّم .إِلَى الرُّ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -356 الِذي ال نَبِيَّ بَعدَهُ والِذي  ُمَحمَّ
 َوالَى أَوِليَاِءَك َوَعادَى أَعدَائَِك .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -357 َسالَةَ َوأَدَّى  ُمَحمَّ الِذي بَلََّغ الّرِ
ةَ َوَجاهَ  دَ فِي ِهللا َحقَّ اْلِجَهاِد وَعلَى آِلِه األََمانَةَ َونََصَح األُمَّ

 َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -358 الِذي نََصَح ِعبَادََك َوتَال  ُمَحمَّ

 آيَاتَِك َوأَقَاَم ُحدُوِدَك .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -359 الِذي َوفَّى بِعَهِدَك َوأَنفَذَ  ُمَحمَّ
َك َوأََمَر بَِطاَعتَِك َونََهى َعن َمعِصيَتَِك وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه ُحكمَ 

 َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -360 ِملَء الفََضاِء َوَعدَدَ النُُّجوِم  ُمَحمَّ

 ِفي السََّماِء وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
َعدَدَ َما َجَرى ِبِه القَلَُم في  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -361

 أُّمِ الِكتَاِب وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -362 َعدَدَ السََّحاِب اْلَجاِريَِة  ُمَحمَّ
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يَاحِ الذَّاِريَِة .  َوَعدَدَ الّرِ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -363 يِل إِذَا يَغَشى َوَصّلِ ِفي الل ُمَحمَّ

 َعليِه ِفي النََّهاِر إِذَا تََجلَّى .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -364 َعدَدَ َمن َحِمدََك َوَعدَدَ َمن  ُمَحمَّ

 َشَكَرَك وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -365 َساِئُم َعدَدَ َما َهبَِّت النَّ  ُمَحمَّ

 َوَعدَدَ َما نَاَحت َعلى األَيِك اْلَحَماِئُم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -366 عدَدَ َما أَبلََج اِإلصبَاُح  ُمَحمَّ

َواُح . يَاُح وتَعَاقََب الغُدُوُّ والرَّ  َوَهبَِّت الّرِ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -367 َعدَدَ َما دَاَرِت األَفالِك  ُمَحمَّ

ِت األَحالُك وَسبََّحِت األَمالُك .  َودَجَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -368 ُمجِلي الظُّلَمِة َوُمؤِتي  ُمَحمَّ

ِة َعدَدَ َما َطلَعَت الشَّمُس َوُصلِّيَِت اْلَخمُس  ْحَمِة وَكاِشِف الغُمَّ الرَّ
. 

دٍ يِِّدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى سَ  -369 ِملَء السََّمواِت َوِملَء  ُمَحمَّ
 األَرِض َوِملَء َما ِشئَت ِمن َشيٍء بَعدُ .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -370 الِذي استَنقََظ اْلَخلَق ِمن  ُمَحمَّ
 الَجَهالَِة َوَجاَهدَ أَهَل الُكفِر والضَّاللَِة .

دٍ مُ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -771 الِذي دََعا إِلَى تَوِحيِدَك  َحمَّ
 َوقَاَسى الشَّدَائِدَ ِفي إِرَشاِد َعِبيِدَك .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -372 اْلَمبعُوِث ِمن ِتَهاَمِة  ُمَحمَّ
 َواآلِمِر ِباْلَمعُروِف َواالسِتقَاَمِة .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -373 ألَهِل الذُّنُوِب ِفي  الشَِّفيعِ  ُمَحمَّ
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 َعَرَصاِت الِقيَاَمِة .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -374 َعدَدَ َما الَح بَاِرق َوذَرَّ  ُمَحمَّ

 َشاِرٌق َوَوقََب َغاِسٌق َواْنَهَمَر َواِدٌق .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -375 َصاِحِب اْلُحسِن واْلَجَماِل  ُمَحمَّ

ِة والَكَماِل .والبَهجَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -376 َصاِحِب البََهاِء والنُّوِر  ُمَحمَّ

 والِولدَاِن واْلُحوِر والغَُرِف َوالقُُصوِر .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -377 َصاِحِب القَلِب واللَساِن  ُمَحمَّ

ْلَمنُصوِر َوَعَلى آِلِه الشَُّكوِر َوالِعلِم اْلَمشُهوِر واْلَحِبيِب ا
 َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -378 اِب النَّاِطِق  ُمَحمَّ النَِبّيِ األَوَّ
َواِب اْلَمنعُوِت فِي الِكتَاِب .  ِبالصَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -379 َصاِحِب الَوجِه اْلَجِميِل  ُمَحمَّ
يِل والَكوثَِر والسَّلَسِبيِل .َوالَطْرِف الَكحِ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -380 الِذي أَوَضَح الطَّريقَةَ  ُمَحمَّ
 َونََصَح اْلَخِليقَةَ وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -381 ِفي ُكّلِ َمحفٍَل َوَمقَاٍم  ُمَحمَّ
ِه َوَسلِّم .وَعلَى آِلِه َوَصحِب   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -382 الِذي َشَهَر اِإلسالَم َوَكَسَر  ُمَحمَّ
األَصنَاَم وأَظَهَر األَحَكاَم وَحَظَر اْلَحَراَم وَعمَّ ِباِإلنعَاِم وَعلَى 

 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -383 الةِ َعلَيِه تَُحطُّ الِذي ِبالصَّ  ُمَحمَّ

غَار َوتُنَاُل َمنَاِزُل األَبَراِر .   األَوَزاُر َويُرَحُم الِكبَاُر َوالّصِ
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -384 الِذي َسَما بِِه الفََخاُر  ُمَحمَّ
 َواستَنَاَرت ِبنُوِر َجِبيِنِه األَقَماُر .

دٍ مُ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -385 الِذي تََضاَءلَت ِعندَ ُجوِد  َحمَّ
ت ِمن بَِقيَِّة ُوُضوِئِه األَشَجاُر .  يَِميِنِه الغََمائُِم والِبَحاُر واَخَضرَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -386 الِذي ِببَاِهِر آيَاِتِه أَضاَءت  ُمَحمَّ
 األَْنَجادُ َواألَغَواُر .

دٍ ِدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّ  -387 الِذي ِبُمعِجَزاِتِه نََطَق  ُمَحمَّ
 الِكتَاُب َوتََواتََرِت األَخبَاُر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -388 َصالةً نَاِميَةً دَاِئَمةً َما  ُمَحمَّ
 َسَجعَت فِي أَيِكَها األَطيَاُر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -389 َسالَِة َشمِس النُّبُوَّ  ُمَحمَّ ةِ َوالّرِ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -390 َصالةً دَاِئَمةً بِال انِقَطاعٍ  ُمَحمَّ
 َوال نَفاٍد وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -391 ِر َعن َساِعِد الِجدِّ  ُمَحمَّ  اْلُمَشّمِ
 والُمستَعِمِل ِفي َمرَضاتَِك َغايَةَ الُجهِد .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -392 َصالةً ال يُحَصى لََها َعدَدٌ  ُمَحمَّ
 َوال يُعَدُّ لََها َمدَدٌ .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -393 النَِبّيِ األَِصيِل السَّيِِّد النَِّبيِل  ُمَحمَّ
ِبالَوحيِ َوالتَّْنِزيِل .الِذي َجاَء   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -394 الذي أسرى به الملك  ُمَحمَّ
 الجليل في الليل البهيم الطويل .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -395 َصالةً َمقُرونَةً ِباْلَجَماِل  ُمَحمَّ
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 واْلُحسِن والَكَماِل واْلَخْيِر َواِإلفَضاِل .
دٍ للُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا ا -396 اِر  ُمَحمَّ َعدَدَ األَبَراِر والفُجَّ

 وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -397 َعدَدَ أهِل اْلَجنَِّة َوأهِل  ُمَحمَّ

 النَّاِر وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّدِ  -398 َعدَدَ َزبَِد الِبَحاِر َوَعدَدَ  ُمَحمَّ

َحاِري َوالِقفَاِر .  َرمِل الصَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -399 بَدِر التََّماِم َونُوِر الظَّالِم  ُمَحمَّ

 َومفتَاحِ دَاِر السَّالِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -400 ؤدِّ ِبَها َعنَّا َصالةً َمقبُولَةً تُ  ُمَحمَّ

 َحقَّهُ العَِظيُم وَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

 
 الِقسُم اْلَخاِمسُ 

 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -401 أَشَرِف األَعَراِب َوالعََجِم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -402 َخْيِر َمن يَمِشي َعلى قَدٍَم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -403 بَاِسِط اْلَمعُروِف َجاِمِعِه  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -404 َصاِحِب اِإلحَساِن والَكَرِم  ُمَحمَّ

ى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.َوَعلَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -405 تَاجِ ُرسِل ِهللا قَاِطبَةً َوَعلَى  ُمَحمَّ
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 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -406 َصاِدِق األَقَواِل والَكِلِم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ  َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللُهمَّ -407 ثَابِِت اْلِميثَاِق َحافِِظِه َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -408 يَِم  ُمَحمَّ َطيِِّب األَخالِق والّشِ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -409 عِدِن اِإلنعَاِم واْلِحَكِم مَ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -410 َخْيِر َخلِق ِهللا ِمن ُمَضٍر  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا -411 ِهِم َوَعلَى ُمَحمَّ  َخْيِر ُرْسِل ِهللا ُكلِّ

 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا -412 ِزينَِة الدُّنيَا وبَهَجِتَها َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا -413 اِت والظُّلَِم  ُمَحمَّ َكاِشِف الغُمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ مَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا اللهُ -414 َصفَوةِ البَاِري َوِخْيَرِتِه  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا -415 الطَّاِهِر ِمن َسائِِر التَُّهِم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ ُمحَ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -416 الحاِكِم ِبالعَدِل ِذي الشََّرِف  مَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -417 ِهِم َوَعلَى  ُمَحمَّ سِل ُكلِّ اْلَخاتَِم ِللرُّ
 آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -418  ِطينَتُهُ الِذي ُجبِلَت بِالنُّورِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -419 حَمُن ِبالنِّعَِم  ُمَحمَّ الِذي َصاَغهُ الرَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -420 الِذي ِدينُهُ َحقٌّ نَِديُن ِبِه  ُمَحمَّ
ِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .َوَعلَى آلِ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -421 الِذي ِذكُرهُ ُروٌح ألَنفُِسنَا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -422 الذي ُشكُرهُ فَرٌض َعلَى  ُمَحمَّ
 األَُمِم َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -342 الِذي َطابَِت الدُّنيَا ِبِبعثَتِِه  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -424 الذي َجاَء ِباآليَاِت  ُمَحمَّ
 والِحَكِم َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

 
دٍ َرُسوِلنَا  اللُهمَّ َصّلِ َعلَى -425 الذي ُهَو َطيٌِّب َطابَت  ُمَحمَّ

 َمنَاِقبُهُ َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -426 الِذي َجاُرهُ وِهللا لَم يَُضِم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -427 ِذي ُهَو يَوِم البَّعِث ال ُمَحمَّ

 َشاِفعُنَا َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم.
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -428 الِذي ُهَو ُمشِرٌق َحقَّاً  ُمَحمَّ
 َعلَى َعلَِم َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه وسلّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -429 ي َعبِدَك الغَاِلي َوذِ  ُمَحمَّ
 الَكَرِم َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -430 نوِرَك اْلَهاِدي ِمَن الظُّلَِم  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -431 الِذي أحيَا الظَّالَم إِلَى أَِن  ُمَحمَّ
الُضرَّ ِمن َوَرِم . اشتََكت قَدَماهُ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -432 الِذي َشدَّ ِمن َسغٍَب  ُمَحمَّ
 أَحَشاَءهُ َوَطَوى تَحَت اْلِحَجاَرةِ َكشَحاً ُمتَرَف األَدَِمِ◌.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -433 الِذي َراَودَتْهُ اْلِجبَاُل الشُّمُّ  ُمَحمَّ
نَفِسِه فَأََراَها أيََّما َشَمِم . ِمن ذََهٍب َعن  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -434 َسيِِّد الَكونَْيِن والثَّقَلَْيِن  ُمَحمَّ
 َوالفَِريقَْيِن ِمن ُعرٍب َوِمن َعَجِم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -435 الِذي دَعا إلَى هللاِ  ُمَحمَّ
تَمِسُكوَن ِبَحبٍل َغْيِر ُمنَصِرِم .فَاْلُمستَمِسُكوَن بِِه ُمس  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -436 الذي تَمَّ َمعنَاهُ َوُصوَرتُهُ  ُمَحمَّ
 ثُمَّ اصَطفَاهُ َحبيبَاً بَاِرُئ النََّسِم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -437 الِذي َجوَهُر اْلُحسِن ِفيِه  ُمَحمَّ
 غْيُر ُمنقَِسِم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -438 الِذي َمبلَُغ الِعلِم ِفيِه أَنَّهُ  ُمَحمَّ
ِهِم .  بََشٌر َوأَنَّهُ َخْيُر َخلِق ِهللا ُكلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -439 الِذي َزانَهُ ُخلٌُق ِباْلُحسِن  ُمَحمَّ
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 ُمشتَِمٍل ِبالبِشِر ُمتَِّسِم .
دٍ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا اللُهمَّ  -440 هِر فِي  ُمَحمَّ الِذي ُهَو َكالزَّ

 تََرٍف َوالبَدِر فِي َشَرٍف .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -441 الِذي ُهَو َكالبَحِر فِي َكرٍم  ُمَحمَّ

 َوالدَّهِر ِفي ِهَمِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -442 ، ِمن  الِذي َوُهَو فَردٌ  ُمَحمَّ

 َجاللَِتِه ، فِي َعسَكٍر ِحيَن نَلقَاهُ َوفِي َحَشِم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -443 الِذي أبَاَن َموِلدُهُ َعن  ُمَحمَّ

 ِطيِب ُعنُصِرِه يَا ِطيَب ُمبتَدَأٍ ِمنهُ َوُمختَتَِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -444 َوِتِه الِذي َجاَءت ِلدَع ُمَحمَّ

 األَشَجاُر َساِجدَةً تَمِشي إليِه َعلَى َساٍق بِال قَدَِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ أُسَوِتنَا َعلَى  -445 الذي أحيَِت السُّنَّةَ  ُمَحمَّ

ةً فِي األَعُصِر الدُُّهِم .   الشَّهبَاَء دَعَوتُهُ َحتَى َحَكْت ُغرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -446 َم العَافُوَن خَ  ُمَحمَّ ْيِر َمن يَمَّ

ُسِم .  َساَحتَهُ َسعيَاً َوفَوَق ُمتُوِن األعنق الرُّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -447 الِذي ُهَو اآليةُ الُكبَرى  ُمَحمَّ

 ِلُمعتَِبٍر وسلِّم تسِليماً .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -448 عُظَمى الِذي ُهَو النِّعَمةُ ال ُمَحمَّ

 ِلُمغتَِنِم َوَسلِّم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -449 الِذي َسَرى ِمن َحَرٍم لَيالً  ُمَحمَّ

 إِلى َحَرٍم كَما َسَرى البَدُر في داجٍ ِمَن الظُّلَِم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -450 َمِم َوَسلِّم  ُمَحمَّ أَوفَى اْلَخلِق ِبالذِّ

لى آِلِه َوَصحِبِه .َعليِه وعَ   
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -451 اْلُمختَاِر ِمن ُمَضٍر  ُمَحمَّ
سِل َما ذُِكُروا .  واألَنبيَاِء َوَجِميع ِالرُّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -452 وِعتَرتِِه َوَصحِبِه َمن  ُمَحمَّ
يِن قَد نََشُروا .  ِلَطّيِ الدِّ

دٍ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  اللُهمَّ  -453 أزَكى َصالةٍ وأَْنَماَها  ُمَحمَّ
ُر الَكوَن َريَّاً نَشُرَها العَِطُر .   َوأَشَرِفَها يُعَّطِ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -454 صالةً معبُوقَةً ِبعَِبيِقِ◌  ُمَحمَّ
ضَواِن يَنتَِشُر .  اْلِمسِك َزاِكيةً ِمن ِطيِبَها أََرُج الّرِ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -554 َعدَّ اْلَحَصى َوالثََّرى  ُمَحمَّ
مِل يَتبَعَُها نَجُم السََّماِء َونَبَاُت األَرِض واْلَمدَُر .  َوالرَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -456 َعددَ َوزِن َمثَاقِيِل  ُمَحمَّ
ِء َواْلَمَطُر .اْلِجبَاِل َكَما يَليِه قَطُر َجِميعِ اْلَما  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -457 َعدَدَ َما َحوِت األَشَجاُر  ُمَحمَّ
 ِمن َوَرٍق َوُكلُّ َحرٍف َغدَا يُتلَى َويُستََطُر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -458 َعدَدَ الَوحِش والطَّيِر  ُمَحمَّ
  واألَمالُك والبََشُر .واألَسَماِك َمْع نَعٍَم يَليِهُم اْلِجنُّ 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -459 َعدَدَ الذَّّرِ والنَّمِل َمع َجمعِ  ُمَحمَّ
 الُحبُوِب َكذَا الشَّعِر والصُّوِف واألَريَاِش والَوبَر.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -460 عدَّ نَعَمائَِك االِتي َمنَنَت  ُمَحمَّ
َخالئِِق ُمذ َكانُوا َوُمذ ُحِشُروا .ِبَها َعلَى الْ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -461 َعدَّ َما َكاَن ِفي األَكواِن يَا  ُمَحمَّ
َوُر.  َسنَِدي َوَما يَكوُن إِلَى أَن تُبعََث الصُّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -462 َعدَدَ ُكّلِ َطرفَِة َعيٍن  ُمَحمَّ
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َها أَهُل السََّمواِت واألَرِضيَن أَو يَذَُروا. يَطِرفُوَن ِب   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -463 ِملَء السََّمواِت واألَرِضيَن  ُمَحمَّ

 َمع َجبٍَل َوالفَرِش َوالعَرِش والُكرِسي وَما َحَصُروا.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -464 ِصُر َصالةً دَواَماً لَيَس تَنحَ  ُمَحمَّ

. 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -465 صالةً تَستَغِرُق العَدَّ َمع  ُمَحمَّ

 َجمعِ الدُُّهوِر َكَما تُِحيُط ِبالَحدِّ ال تُبِقي َوال تَذَُر.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -466 َصالةً ال َغايَةً َوانتَهاًء يَا  ُمَحمَّ

دٌ يُقَضى فَيُعتبَُر .َعِظيُم لََها َوال لََها أَمَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -467 َعدَّ أَضعَاِف َما قَد َمرَّ ِمن  ُمَحمَّ

 َعدٍَد َمع ِضغِف أَضعاِفِه يَا َمن لَهُ القَدَُر.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -468 َكَما تُِحبُّ َوتَرَضى َسيِِّدي  ُمَحمَّ

نَت ُمقتَِدُر .َوَكَ◌َما أََمرتَنَا أَن نُصلِّي أَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -469 َعدَدَ أنفَاِس َخلِقِك إِن قَلُّوا  ُمَحمَّ

 َوإِن َكثُُروا .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -470 صالةً تَغِفُر بَها ِلُمَصلِّيَها  ُمَحمَّ

 َوَساِمِعَها َوالُمسِلِميَن َجِميعَاً أَينََما َحَضُروا. 
ِمنَا  -471 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ صالةً تَغِفُر بَها ِلواِلِدينَا  ُمَحمَّ

 وأهِلينَا َوِجيَرِتنَا فَُكلُّنَا َسيِِّدي ِللعَفِو ُمفتَِقُر.
ِمنَا  -472 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ صالةً تُعِظُم لَنَا بَِها أجَراً  ُمَحمَّ

لَيَس يَنَحِصُر .  َوَمغِفَرةً ِفإِنَّ ُجودََك بَحرٌ   
ِمنَا  -473 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ صالةً تَقِضي لَنَا ِبَها  ُمَحمَّ

ج الُكَرَب َعنَّا فَأَنَت ُمقتَِدُر .  دُيُونَنَا َوتُفَّرِ
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ِمنَا  -474 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَلُطُف َعلينَا  ُمَحمَّ
  األَهَواُل تَنَحِسُر .بَِسبَِبَها لُطفَاً َجِميالً ِبهِ 

ِمنَا  -475 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َعدَدَ َما َطلَعَت َشمُس  ُمَحمَّ
 النََّهاِر َوَما قَد َشعَشَع القََمُر .

ِمنَا  -476 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ واآلِل والصَّحِب واألَتباعِ  ُمَحمَّ
و بَدَا السََّحُر .قَاِطبَةً َما َجنَّ لَيُل الدَّيَاِجي أَ   

ِمنَا  -477 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ دَت فِي  ُمَحمَّ اْلُمجتَبَى َما َغرَّ
بَا .   األَيِك َساِجعَةُ الرُّ

ِمنَا  -478 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َعدَدَ َما الَح بَرٌق فِي  ُمَحمَّ
 األَباِطحِ أَو َخبَا .

ِمنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَ  -479 دٍ لِّ وَعلَى آلِه َوَصحِبِه َعدَدَ  ُمَحمَّ
اُر ُحبَّاً يَثِرَب . وَّ ِت الزُّ  َما أمَّ

ِمنَا  -480 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َعدَدَ َما قَاَل ذُو َكَرٍم  ُمَحمَّ
 ِلَضيٍف َمرَحبَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -481 َما َكوَكٍب فِي اْلَجّوِ قَابََل  ُمَحمَّ
 َكوَكبَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -482 َوُهَو َشفيعُنَا فِي يَوٍم  ُمَحمَّ
 يُبعَُث ُكلُّ ِطفٍل أَشيَبَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -483 َمن َظلَّلَتهُ َغَماَمةٌ َواْلِجذُع  ُمَحمَّ
الِظِّ◌بَا .َحنَّ لَهُ وأفَصَحِت   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -484 َصالةً تُوِردُنَا ِبَها َحوَض  ُمَحمَّ
 الَكَراَمِة َمشَربَاً .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -485 َمن نُوُر لَمعَِتِه يَُشقُّ  ُمَحمَّ
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 الغَْيَهبَا .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -486 ْلُهدى بَاِهي اْلَجَماِل نُوِر ا ُمَحمَّ

ِل ِبالَكَماِل .  َطهَ اْلُمَكمَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -487 إَِماِم اْلُمرَسِليَن َوُمنتَقَاُهم  ُمَحمَّ

 ِسَراجِ العَالميَن بِال ِجدَاِل .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -488 إِماِم األَنبيَاِء بال اختِالٍف  ُمَحمَّ

اجِ األَصِفيَاِء بِال اختِالِل .وتَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -489 دِر اْلُمعَلَّى نَِبّيٍ  ُمَحمَّ ِذي الصَّ

 َهاِشِمّيِ ِذي َجَماِل .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -490 ِذي الَوجِه المِنيِر فَلو  ُمَحمَّ

ي . نََراهُ نََرى قََمَراً ُمِنيَراً في العَالِل◌ِ   
ةِ ُعيُوِننَا  -491 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ الِذي َحوى الفَخَر  ُمَحمَّ

تََب العََواِلي .   والرُّ
ةِ ُعيُوِننَا  -492 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ أحمٍد َكاِمِل األَنَواِر  ُمَحمَّ

 وَعلَى آِله وصحِبِه وسلِّم .
ةِ ُعيُوِننَ  -493 دٍ ا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َخيِر األَنَاِم  ُمَحمَّ

 اْلُمصَطفَى بَدِر التََّماِم .
ةِ ُعيُوِننَا  -494 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َكْنِز التُّقَى بَحِر النَّقَا  ُمَحمَّ

 َطهَ اْلُمَظلَّل ِبالغََماِم .
ةِ ُعيُوِننَا  -495 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َعدَدَ َما َطلَعَت  ُمَحمَّ

وَما الَح ثَْغُر الفَجِر يَبتَِسُم .َشمٌس   
ةِ ُعيُوِننَا  -496 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َمن أَصبََح الَكوُن  ُمَحمَّ

 َمسُروَراً بَِطلعَِتِه َواألَرُض تَزُهو ِبِه والبَيُت والَحَرُم . 
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ةِ ُعيُوِننَا  -497 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ِة أَصِل الَجَماِل وبَهجَ  ُمَحمَّ
 األَكَواِن َطه الَحبيِب اْلُمصَطفَى العَدنَاِن.

ةِ ُعيُوِننَا  -498 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ الِذي َسرى ِبالليِل  ُمَحمَّ
بَاحِ .   َحقَّاً َوأَتَى قَبَل الصَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -499 َرِت األَْنَهاُر  ُمَحمَّ الِذي تَفَجَّ
ى الَجيَش ِذي العَدَِد .نَاِبعَةً ِمن إصبَ  عَيِه فََروَّ  

ةِ ُعيُوِننَا  -500 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ أَزَكى َصالةٍ لَم تََزل  ُمَحمَّ
 أَبَداً َمَع السَّالِم بِال َحصٍر َوال َعدَِد ِ.

 
 الِقسُم السَّاِدسُ 

 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -501 ِد َوَعلَى اْلَمنُصوِر اْلُمَؤيَّ  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ِد َوَعلَى آِلِه  -502 اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِّدُنَا أَْحَمدٌ اْلُمختَاِر اْلُمَمجَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -503 ِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ نَبِّيِ هللاِ اْلُمقَرَّ

.َوَصْحِبِه َوَسلِّمْ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -504 َرُسوِل هللاِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -505 َرْحَمِة هللاِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -506 ْلُمِنْيِر َوَعلَى آِلِه الِسَراجِ ا ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -507 الَرُسوِل الَكِرْيِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -508 الَرْحَمِة ِللعَالَِمْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -509 َوِلّيِ اْلُمؤِمِنْيَن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -510 اْلُمستَْغِفِر ِللُمؤِمِنْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ ِبيِّنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَ  -511 الذي ال نُؤِمُن َحتَّى نُِحبَّهُ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -512 اْلَحِرْيِص َعلَى اْلُمؤِمِنْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -513 ةٍ ِعندَ ِذي العَرِش  ُمَحمَّ ِذي القُوَّ
 َمِكْيٌن َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -514 اْلُمَطاعِ َكذا األَِمْيِن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -515  ِبإِذِنِه َوَعلَى الدَّاِعي إِلَى هللاِ  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -516 اْلَهاِدي إِلَى ِصَراٍط ُمستَِقيٍم  ُمَحمَّ
ْم.  َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -517 ِذي اْلُخلُِق العَِظيم َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آِلِه َوصَ  ْحِبِه َوَسلِّ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -518 الَرُؤوِف الَرِحيم ِباْلُمؤِمِنْيَن  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -519 الذي يَتلُو َعلَينَا آيَاِت َربِّنَا  ُمَحمَّ

.َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّمْ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -520 َمنَا الِكتَاَب  ُمَحمَّ الذي َعلِّ

ْم .  واْلِحكَمةَ َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -521 الذي يخِرُج النَّاَس ِمَن  ُمَحمَّ

 الظُّلَُماِت إِلى النُّوِر ِبإِذِن َربِِّهِ◌م َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبهِ  .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -522 ينَا َظاِهَراً  ُمَحمَّ الذي يَُزّكِ

 َوبَاِطنَاً َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -523 الذي يَهِدينَا ُسبَُل السَّالِم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -524 الذي َمن أََطاَعهُ دََخَل  ُمَحمَّ

 الَجنَِّة َوَمن َعَصاهُ فَقَْد أَبَى َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -525 الذي هو أَجَودُ ِمَن  ُمَحمَّ

ْيحِ اْلُمرَسلَِة َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّمْ    .الّرِ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -526 َسيِِّد َولَِد آدََم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -527 الذي يَدُعو إِلَى دَاِر  ُمَحمَّ

 السَّالِم َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ وِلنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرسُ  -528 الذي َمن َرآهُ ِفي الَمنَاِم  ُمَحمَّ

 فَقَد َرآهُ َحِقيقَةً َوَعلَى آِلِه َوَصحبه َوَسلِّْم. 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -529 الذي ال يَتََمثَُّل ِبِه  ُمَحمَّ

ْم .  الشَّيَطاُن َوَعلَى آِلِه َوَصحبه َوَسلِّ
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دٍ  اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا -530 الذي يََرى ِمن َخلِفِه َكَما  ُمَحمَّ
 يََرى ِمن أََماِمِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -531 الذي تَنَاُم َعينُهُ َوال يَنَاُم  ُمَحمَّ
 قَلبُهُ َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.

دٍ ا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَ  -532 الذي يُطِعُمهُ َربُّهُ َويَسِقيِه  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -533 أَكَرِم َخْلِق ِهللا َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -534 َعلَى آِلِه أَفَضِل خلِق ِهللا وَ  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -535 أَتَّمِ َخْلِق هللاِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا َسيِِّدنَا  -536 أجمِل خلِق ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -537 ِخيَرةِ ِهللا من َخلِق ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -538 َصفَوةِ هللاِ من أنِبيَاِء ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ يِبنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِب  -539 نُخبَِة هللاِ من بريَِّة ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -540 الُمنتَخِب من َخلِق ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -541  َوَعلَى آِلِه ِعصَمِة هللاِ  ُمَحمَّ
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 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -542 ِمنَِّة هللاِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -543 اِدِق الَوعِد األَِميِن  ُمَحمَّ الصَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ للُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا ا -544 الذي أوِتَي َسبعَاً ِمن  ُمَحمَّ

 الَمثَاِني َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -545 الذي أوِتَي القُرآَن العَِظيَم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ َوِتنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُس -546 َحاِمل ِلَواِء اْلَحمِد َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -547 نَْجِم الِهدايَِة َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -548 الذي ال يَنِطُق إِال اْلَحقَّ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -549 الْمُ◌وَحى إِليِه ِمن َربِِّه  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -550  الذي بَلََّغ ِرَسالَةَ هللاِ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -551 اْلَمعُصوِم ِمِن اْلَخَطِأ  ُمَحمَّ

ْم .  َوالنِّسيَاِن َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -552 الذي أدَّى األََمانَةَ َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .آِلِه َوَصْحِب  ِه َوَسلِّ  
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -553 ةَ َوَعلَى  ُمَحمَّ الذي نََصَح األُمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -554 فَِصْيحِ اللَساِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشدِ  -555 َطاِهِر اْلَجنَاِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -556 َعلَِم اْلُهدَى َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -557 الذي َسبََّحت فِي َكفِِّه  ُمَحمَّ
ْم .اْلَحَصاةُ وَ  َعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -558 الذي اِنَشقَّ لَهُ القََمُر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -559 الذي َشِهدَ لَهُ اْلَحَجُر  ُمَحمَّ
ْم . َوالشََّجر َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبهِ  َوَسلِّ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -560 الذي اشتََكى إِلَيِه البَِعْيُر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -561 الذي نَبََع اْلَماُء ِمن بَْيِن  ُمَحمَّ
.أََصاِبِعِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -562 الذي َظلَّلَتهُ الغََماَمةُ َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -563 ِحَم  ُمَحمَّ الذي كان يَِصُل الرَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِدِ  -564 الذي كان يَحِمُل الَكلَّ  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -565 الذي كان يَكِسُب اْلَمعدُوَم  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -566 يَف الذي كان يُقِري ال ُمَحمَّ ضَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -567 الذي كان يُِعْيُن َعلَى  ُمَحمَّ

 نََواِئِب اْلَحّقِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -568 َكافِِل األََراِمِل واليَتَاَمى  ُمَحمَّ

َساِكْيِن َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .واْلمَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -569 الذي أَنَزَل هللاُ َعلَيِه  ُمَحمَّ

 القُرآَن َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -570 الذي أوِتَي َجَواِمَع الَكِلِم  ُمَحمَّ

ِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .َوَعلَى آلِ   
َمنَا  -571 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الشَّاِفعِ اْلُمَشفَّعِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
َمنَا  -572 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ْحَمِن َوَحِبيِبِه  ُمَحمَّ َخِليِل الرَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
َمنَا  -735 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الذي َكاَن ُخلُقُهُ القُرآَن  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
َمنَا  -574 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الذي كاَن َعِظيَم اْلَهاَمِة  ُمَحمَّ

 أَبيَُض َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
َمنَا  اللُهمَّ َصلِّ  -575 دٍ َعلَى ُمعَلِّ الذي َكأَنََّما الشَّمُس  ُمَحمَّ

 تَجِري ِفي َوجِهِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
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َمنَا  -576 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الذي بَْيَن َكِتفَيِه َخاِتُم  ُمَحمَّ
 النُّبُّوةِ َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

َمنَا اللُهمَّ َصلِّ  -577 دٍ  َعلَى ُمعَلِّ أَشَرِف النَّاِس نََسبَاً َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

َمنَا  -578 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ أَجَوِد النَّاِس َكفَّاً َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

َمنَا  -579 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ شَرحِ النَّاِس َصدَراً أَ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

َمنَا  -580 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ أَصدَِق النَّاِس لَهَجةً  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -581 أَليَِن النَّاِس َعِريَكةً َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آلِ  ِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -582 أَكَرِم النَّاِس ِعشَرةً َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -583 الذي َمن َرآهُ بَِديَهةً َهابَهُ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -584 الذي َمن َخالََطهُ َمعِرفَةً  ُمَحمَّ
 أََحبَّهُ َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -585 َخِطيِب األَُمِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ْيِعنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشفِ  -586 أُذُِن الَخْيِر الذي يُؤِمُن  ُمَحمَّ
ْم .  ِللُمؤِمِنْيَن َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -587 الَسابِِق ِباْلَخْيَراِت ِبإِْذِن  ُمَحمَّ
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 ِهللا َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.
دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيعِ  -588 ِلْيَن  ُمَحمَّ قَائِِد الغُّرِ اْلُمَحجَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -589 الذي لَهُ ِمَن ِهللا أجٌر َغْيُر  ُمَحمَّ

 َمْمنُوٍن َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
الذي يَِبيُت ِلَربِِّه َساِجدَاً  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -590

 َوقَاِئَماً َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ةِ ُعيُوِننَا  -591 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ الذي يَمِشي َعلَى  ُمَحمَّ

 األَرِض َهونَاً َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 
ةِ ُعيُوِننَا  -592 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ من هللاُ َوَمالِئَكتُهُ  ُمَحمَّ

 يَُصلُّوَن َعلَيِه َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ةِ ُعيُوِننَا  -593 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ن  ُمَحمَّ الذي يَعفُو َعمَّ

ْم.أََساَء إِلَيِه َويَصفَُح َوَعلَى آِلِه َوَصْحِب  ِه َوَسلِّ  
ةِ ُعيُوِننَا  -594 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ الذي لَم يَُكن فَاِحَشاً  ُمَحمَّ

َشاً َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم.  َوال ُمتَفَّحِ
ةِ ُعيُوِننَا  -595 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ الذي كان أََشدَّ َحيَاًء  ُمَحمَّ

 ِمَن العَذَراِء ِفي ِخدِرهَ ا َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّمْ 
ةِ ُعيُوِننَا  -596 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ُمِقْيِل العَثََراِت َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -597 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ فُوحِ َعِن  ُمَحمَّ الصَّ

الِت َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبهِ  َوَسلِّْم . الزَّ  
ةِ ُعيُوِننَا  -598 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ بَدِر الَكَماِل َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
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ةِ ُعيُوِننَا  -599 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ِمفتَاحِ اْلَجنَِّة َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

ةِ ُعيُوِننَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -600 دٍ ى قُرَّ َخاتَِم األَنِبيَاِء  ُمَحمَّ
 َواْلُمرَسِلْيَن َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم . 

 
 

 اِلِقسُم السَّابِعُ 
 

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -601 َصاِحِب الشَّاَمِة  ُمَحمَّ
 والعَالَمِة َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللَّ -602 ِة َوَعلَى  ُمَحمَّ َصاِحِب اْلُحجَّ
 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -603 َصاِحِب الَوِسيلَِة  ُمَحمَّ
 والضراعة َوَعَلى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -604 َصاِحِب البَُراِق َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا -605 َصاِحِب النَّعلَْيِن َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -606 َصاِحِب السَّيِف  ُمَحمَّ
َسلِّْم .َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه وَ   

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -607 َصاِحِب اِإلَزاِر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -608 َصاِحِب العََصا  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ مُ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -609 َصاِحِب القُبَِّة َوَعلَى  َحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -610 َصاِحِب الِعَماَمِة  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -611 َصاِحِب الغَاِر َوَعلَى  ُمَحمَّ

ِه َوَسلِّْم .آِلِ◌ِه َوَصحِب   
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -612 َصاِحِب التَّاجِ َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -613 َصاِحِب اللحيَِة َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ نَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّ  -614 َصاِحِب اْلَخاتَِم َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم . 
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -615 َصاِحِب اْلِمغفَِر َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -616 َصاِحِب اِإلْيَماِن َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -617 َصاِحِب االمتِنَاِن  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -618 َصاِحِب اإلحَساِن  ُمَحمَّ

َوَسلِّْم .َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه   
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -619 َصاِحِب السُّلَطاِن  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
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دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -620 َصاِحِب الفُرقَاِن  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ِلنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسو -621 َصاِحِب البُرَهاِن  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -622 َصاِحِب البَيَاِن  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -623 َصاِحِب القُرآِن  ُمَحمَّ
َوَصحِبِه َوَسلِّْم . َوَعلَى آِلِ◌هِ   

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -624 َصاِحِب األََماِن  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -625 َصاِحِب اْلَخْيِر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ى َرُسوِلنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَ  -626 َصاِحِب البََرَكِة  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -627 َصاِحِب الِبّرِ َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -628 َصاِحِب السََّرايَا  ُمَحمَّ
ْم .َوالعَ  َطايَا َوَعلَى آلة َوَصحِبِه َوَسلِّ  

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -629 َصاِحِب الغَزِو  ُمَحمَّ
 واْلِجَهاِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -630 َصاِحِب اْلَمغنَِم  ُمَحمَّ
ْم .َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ   

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -631 َصاِحِب اِإلَشاَراِت  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -632 َصاِحِب الَخَواِرِق  ُمَحمَّ

 العَادَاِت َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ َحِبيِبنَا  اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى -633 َصاِحِب اآليَاِت  ُمَحمَّ

 والبَيِّنَاِت َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -634 َصاِحِب اْلُمعِجَزاِت  ُمَحمَّ

 والَكَراَماِت َوَعَلى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
َصاِحِب العَالَماِت  دٍ ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -635

 البَاِهَراِت َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -636 َصاِحِب اْلَحّجِ  ُمَحمَّ

 َواْلَحْلِق َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -637 ِة َصاِحِب التَلِبيَ  ُمَحمَّ

ْم .  واِإلحَراِم َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -638 فَا  ُمَحمَّ َصاِحِب الصَّ

 َواْلَمرَوةِ َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -639 َصاِحِب الَكعبَِة  ُمَحمَّ

ِه َوَسلِّْم .َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِب   
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -640 َصاِحِب اْلَمقَاِم َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -641 َصاِحِب الشَّفَاَعِة  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ أُسَوِتنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى  -642 َصاِحِب الِقبلَِة  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
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دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -643 َصاِحِب اْلِمحَراِب  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -644 َصاِحِب اْلَمسِجِد  ُمَحمَّ
ى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .َوَعلَ   

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -645 َصاِحِب اْلِمْنبَِر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -646 َصاِحِب اْلَمشعَِر  ُمَحمَّ
ْم .  اْلَحَراِم َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -647 َصاِحِب َرميِ  ُمَحمَّ
 اْلَجَمَراِت َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -648 َصاِحِب الُوقُوِف  ُمَحمَّ
 ِبعََرفَاٍت َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ سَوِتنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُ  -649 َصاِحِب العَلَِم  ُمَحمَّ
 الطَِّويِل َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -650 َصاِحِب العََطاِء  ُمَحمَّ
 اْلَجِزيِل َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -651 الَكالِم َصاِحِب  ُمَحمَّ
ْم .  اْلَجِليِل َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -652 َصاِحِب َكِلَمِة  ُمَحمَّ
 اِإلخالِص َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -653 دِق  ُمَحمَّ َصاِحِب الّصِ
آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .والتَصِديِق َوَعَلى   

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -654 َصاِحِب الصَّالةِ  ُمَحمَّ
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َكاةِ َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .  والزَّ
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -655 َصاِحِب اْلَحمِد  ُمَحمَّ

.والشُّكِر َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم   
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -656 ّرِ  ُمَحمَّ َصاِحِب الّسِ

 َواْلَجهِر َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -657 كِر  ُمَحمَّ َصاِحِب الذِّ

ْم .  َوالِفْكِر َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ ى ُمرِشِدنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَ  -658 َصاِحِب اْلُخلَِّة  ُمَحمَّ

ْم .  واْلُحّبِ َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -659 َصاِحِب األُنِس  ُمَحمَّ

 والقُرِب َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -660 َصاِحِب الَكَرِم  ُمَحمَّ

 واْلُجوِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -661 َصاِحِب اْلَحوِض  ُمَحمَّ

 اْلَموُروِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -662 َصاِحِب اْلَمقَاِم  ُمَحمَّ

ْم .اْلَمحمُ  وِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ  
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -663 َصاِحِب اْلَمَكاِن  ُمَحمَّ

 اْلَمشُهوِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -664 َصاِحِب الدََّرَجِة  ُمَحمَّ

ِفيعَِة َوَعلَى آِلِ◌ِه وَ  َصحِبِه َوَسلِّْم .الرَّ  
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -665 َصاِحِب القَدَِم َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
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دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -667 َصاِحِب اْلُخُشوعِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ قَائِِدنَا  اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى -668 ُكوعِ  ُمَحمَّ َصاِحِب الرُّ
 َوالسُُّجوِد َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -669 َصاِحِب الِقيَاِم َوَعلَى  ُمَحمَّ
 آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -670 يَاِم َصاِحِب الّصِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ِمنَا  -671 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ْبِر  ُمَحمَّ َصاِحِب الصَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ِمنَا  -672 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ْحَمِة  ُمَحمَّ َصاِحِب الرَّ
لِّْم .والعطف َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوسَ   

ِمنَا  -673 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب اللُّطِف  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ِمنَا  -674 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب اْلِمشَكاةِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ِمنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ  -675 َصاِحِب النِّْبَراِس  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ِمنَا  -676 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب اْلِمصبَاحِ  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ِمنَا  -677 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َراجِ  ُمَحمَّ َصاِحِب الّسِ
لَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .َوعَ   

ِمنَا  -678 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب اْلِمعَراجِ  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -679 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب اِإلسَراِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم . 
ِمنَا ا -680 دٍ للَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب الَوفَاِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -680 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصاِحِب البََهاِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -681 دَاِء  ُمَحمَّ َصاِحِب الّرِ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم . 
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -682 َصاِحِب اللَِّواِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -683 يَاِء  ُمَحمَّ َصاِحِب الّضِ

َوَسلِّْم . َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبهِ   
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -684 َصاِحِب العََطاِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -685 َصاِحِب الثَّنَاِء  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ ْيِعنَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشفِ  -686 َصاِحِب اْلَجَماِل  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -687 َصاِحِب اْلَجَالِل  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -688 َصاِحِب الَكَماِل  ُمَحمَّ

آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .َوَعلَى   
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دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -689 َصاِحِب اِإلفَضاِل  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفْيِعنَا  -690 َصاِحِب النُّوِر  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِننَا اللَُّهمَّ صَ  -691 دٍ ّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب البَهَجِة  ُمَحمَّ
 والسُُّروِر َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم.

ةِ ُعيُوِننَا  -692 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب األَمانَِة  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ عُ  -693 دٍ يُوِننَا اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب  ُمَحمَّ
 االسِتقَاَمِة َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِننَا  -694 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب  ُمَحمَّ
 الَكَراَمِة َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِننَا  -695 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ  أُُحٍد َصاِحبِ  ُمَحمَّ
ْم .  َوبَدٍر َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

ةِ ُعيُوِننَا  -696 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب ُحنَْيٍن  ُمَحمَّ
 َواْلَخندَِق َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِننَا  -697 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ لحِ  ُمَحمَّ َصاِحِب الصُّ
ْم .والفَ  تْحِ َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ  

ةِ ُعيُوِننَا  -698 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب العَفِو  ُمَحمَّ
ْفحِ َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .  والصَّ

ةِ ُعيُوِننَا  -699 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ْيِن  ُمَحمَّ َصاِحِب اللِّ
آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم . واْلَحزِم َوَعلَى  

ةِ ُعيُوِننَا  -007 دٍ اللَُّهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصاِحِب اْلِحلِم  ُمَحمَّ
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ْم .  والِعلِم َوَعلَى آِلِ◌ِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
 الِقسُم الثَّاِمن

 
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -701 إَِماِم الُمحِسِنْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -702 إَِماِم اْلُمؤِمِنْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -703 إَِماِم الُمْسِلِمْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .آِلِه َوَصح ِبِه َوَسلِّ  
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -704 إَِماِم اْلُموِقنِْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -705 إَِماِم الُمْفِلِحْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ ى َسيِِّدنَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -706 اِدِقيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الصَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -707 إَِماِم الُمْصِلِحيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -708 اِكِعْينَ  ُمَحمَّ  َوَعلَى إَِماِم الرَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -709 إَِماِم السَّاِجِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -710 إَِماِم الشَّاِكِريَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ



141 

 

دٍ للُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا اَ  -711 إَِماِم اْلُمهتَِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -712 اِلِحيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الصَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -713 َماِم اْلعَابِِديَن َوَعلَى إِ  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -714 اِبِريَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الصَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -715 اِشِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الرَّ
ْم .آِلِه َوَصحِبِه  َوَسلِّ  

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -716 إَِماِم الذَّاِكِريَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -717 ِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الُمَوّحِ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ يِّنَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِب  -718 إَِماِم اْلُمْرَسِلْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -719 إَِماِم النَِّبيِّْيَن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -720 يِقيَن وَ  ُمَحمَّ دِّ َعلَى إَِماِم الّصِ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -721 إَِماِم العَاِلِمْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -722 إَِماِم القَاِنتِْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
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ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا اَلل -723 اِئِمْيَن  ُمَحمَّ إَِماِم الصَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -724 ِبْيَن  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمقَرَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -725 بَانِيِّْيَن إِ  ُمَحمَّ َماِم الرَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -726 إَِماِم اْلُمَسبِِّحْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -727 إَِماِم اْلُملَبِّْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .آِلِه وَ  َصحِبِه َوَسلِّ  
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -728 ِلْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمَهلِّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -729 إَِماِم اْلُمَكبِِّريَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ  َعلَى َرُسوِلنَا اَللُهمَّ َصلِّ  -730 لْيَن  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمتََوّكِ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -731 اِهديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الزَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -732 ُمْصَطفَْيَن إَِماِم الْ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -733 إَِماِم اْلَمحبُوِبْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ



143 

 

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -734 إَِماِم الَمْقبُوِلْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آِلِه َوَصحِبِه َوسَ  لِّ  

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -735 إَِماِم اْلُمكَرِمْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -736 اِبْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم األَوَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ نَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِب  -737 إَِماِم اْلَحاِمِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -738 إَِماِم الُمِنْيبِْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -739 إَِماِم اْلُمجتَبَْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -740 إَِماِم اْلَمْنُصوريَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -741 إَِماِم اْلَمرُحوِمْيَن  ُمَحمَّ
َصحِبِه َوَسلِّْم .َوَعلَى آِلِه وَ   

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -742 إَِماِم الَمحفُوِظْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -743 ِمْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمعَلِّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ  َعلَى أُْسَوِتنَا اَللُهمَّ َصلِّ  -744 إَِماِم اْلُمَوفَِّقْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -745 إَِماِم اْلُمؤيَِّديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
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ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -746 اْلُمتََراِحِميَن  إَِمامِ  ُمَحمَّ

ْم.   َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -747 إَِماِم اْلُمتَبَاِذِلْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -748 إَِماِم اْلُمتَعَاِوِنْيَن  ُمَحمَّ

َوَصحِبِه َوَسلِّْم . َوَعلَى آِلهِ   
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -749 إَِماِم اْلُمتََزاِوِريَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -750 إَِماِم اْلُمتََحابِّيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ  َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا اَللُهمَّ  -751 إَِماِم اْلهاِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -752 إَِماِم الَمْهِديِّيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -753 ُمَجاِهِديَن إَِماِم الْ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -754 إَِماِم اْلُمَصاِبريَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -755 إَِماِم اْلَخاِشِعْيَن  ُمَحمَّ

لِّْم .َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوسَ   
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -756 إَِماِم اْلُمخِبِتْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
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دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -757 إَِماِم العَاِكِفْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ ا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَ  -758 إَِماِم الطَّاِئِفْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -759 إَِماِم القَائِِمْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -760 إَِماِم الُمْنِذِرْيَن  ُمَحمَّ
آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم . َوَعلَى  

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -761 إَِماِم الُمَساِلمْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -762 اِحِميَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الرَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  اَللُهمَّ  -763 إَِماِم العَاِرفْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -764 ِريَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم الُميَّسِ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -765 رْيَن َوَعلَى إَِماِم ال ُمَحمَّ ُمبَّشِ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -766 إَِماِم الُمستَرِشديَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -767 إَِماِم الشَّاِهِديَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ   

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -768 إَِماِم اْلُمستَبِصِرْيَن  ُمَحمَّ
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 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -769 إَِماِم اْلُمستَيِقِنْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ ئِِدنَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَا -770 ريَن  ُمَحمَّ إَِماِم الُمتَذَّكِ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -771 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِميَن  ُمَحمَّ إَِماِم الُمتََوّسِ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -772 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ْيَن إَِماِم اْلُمخِلِص  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -773 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ إَِماِم اْلُمْخلَِصيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -774 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ إَِماِم اْلُمتََواِضِعيَن  ُمَحمَّ

ْم .َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ   
ِمنَا  -775 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِريَن  ُمَحمَّ إَِماِم اْلمتَفَّكِ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -776 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ إَِماِم الُمْشِفِقْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى مُ  -777 دٍ عَلِّ إَِماِم اآلِمنِْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -778 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِقيَن  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمَصدِّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -779 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِقيَن  ُمَحمَّ إَِماِم اْلُمتََصدِّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
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ِمنَا  -780 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ إَِماِم اْلَمْرِضيِّْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -781 إَِماِم السَّاِبِقيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .آِلهِ    َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -782 لْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم األوَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -783 إَِماِم اآلِخِرْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ ى َشِفيِعنَا اَللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -784 يِِّبْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ إَِماِم اْلطَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -785 إَِماِم النَّاِصِحيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -786 َن إَِماِم الَواِعِظي ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -787 إَِماِم الشَّاِفِعْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -788 إَِماِم الَواِرِثْيَن َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -789 إَِماِم الُمدَِّكِريَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -790 إَِماِم اْلُمْبِصِرْيَن  ُمَحمَّ
ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ

ةِ  -791 دٍ ُعيُوِننَا  اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا قُرَّ إَِماِم  ُمَحمَّ
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ْم .  العاِمِلْيَن َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -792 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ إَِماِم اْلُمستَِقْيِميَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -793 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ اِم الطَّاِئِعيَن إِمَ  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .
ةِ ُعيُوِننَا  -794 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ إَِماِم الفَاِئِزْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -795 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ إَِماِم اْلُمْقِسِطيَن  ُمَحمَّ

آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّْم .َوَعلَى   
ةِ ُعيُوِننَا  -796 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ اِبْيَن  ُمَحمَّ إَِماِم التَّوَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -797 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ِريَن  ُمَحمَّ إَِماِم الُمتََطّهِ

ْم .َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ   
ةِ ُعيُوِننَا  -798 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ إَِماِم الطَّاِهِرْيَن  ُمَحمَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا  -799 دٍ اَللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ يِِّبْيَن  ُمَحمَّ إَِماِم الطَّ

ْم .  َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِننَا اَللُهمَّ َصّلِ  -800 دٍ َعلَى قُرَّ إَِماِم  ُمَحمَّ

ْم .  المْستَْغِفِريَن َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
 

 الِقسُم التَّاِسعُ 
 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -801 اْلُمدَِّثِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
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 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِل َوَعلَى آِلِه  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -802 اْلُمَزّمِ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -803 الطَّاِهِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -804 ِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ اْلُمَطهَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ مَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا اللهُ  -805 اِدِق َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الصَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -806 اْلُمَصدَِّق َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -807 الطَّيِِّب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

َصْحِبِه َوَسلِّْم .وَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -808 اْلُمَطيَِّب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -809 اْلَحاِمِد َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
اْلَمحُموِد َوَعلَى آِلِه  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -810

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -811 اْلَحِبيِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -812 اْلَمحبُوِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
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دٍ  َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا اللُهمَّ  -813 النَّاِصِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -814 اْلَمنُصوِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -815 اْلَهاِدي َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -816 اْلَمهِدّيِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -817 اْلُمصَطفَى َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ّلِ َعلَى نَِبيِّنَا اللُهمَّ صَ  -818 اْلُمجتَبَى َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -819 الغَْيِث َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -820 الِغيَاِث َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
َسلِّْم .َوَصْحِبِه وَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -821 الشَّاِفعِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -822 اْلُمَشفَّعِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -823 ْيِم َوَعلَى آِلِه الَكرِ  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -824 اْلُمكَرِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
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 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -825 اْلُمسِلِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ ى َرُسوِلنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -826 اْلُمؤِمِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -827 اْلُمحِسِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -828 اْلُمِنيِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .َوَصْحِبِه َوَسلِّ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -829 اِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ األَوَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -830 الشَّاِكِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -831 َعلَى آِلِه اْلَمشُكوِر وَ  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -832 الذَّاِكِر َوَعَلى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -833 اْلَمذُكوِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ ِبْيِبنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى حَ  -834 النُّوِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -835 اْلُمِنْيِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -836 ُؤوِف َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الرَّ
  .َوَصْحِبِه َوَسلِّمْ 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -837 ِحيِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الرَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -838 اْلَمرُحوِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -839 اِكعِ  ُمَحمَّ َوَعلَى آِلِه الرَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبْيِبنَا  -840 السَّاِجِد َوَعَلى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -841 ِشيِد َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الرَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ ْسَوِتنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُ  -842 اْلُمرِشِد َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -843 البَِشْيِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -844 ِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ اْلُمبَّشِ
ْم .َوَصْحِبِه َوَسلِّ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -845 النَِّذيِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -846 اْلُمنِذِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -847 اِلحِ  ُمَحمَّ  َوَعلَى آِلِه الصَّ
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 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -848 اْلُمْصِلحِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُْسَوِتنَا  -849 بُوِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الصَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ ى أُْسَوِتنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -850 اِبِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الصَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -851 اْلُمَؤيَِّد َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -852 اْلُمَوفَِّق َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

َسلِّْم .َوَصْحِبِه وَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -853 اْلَخاِشعِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -854 اْلُمخِبِت َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -855  َوَعلَى آِلِه اْلُمقِسطِ  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -856 اْلُموقِِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -857 القَانِِت َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -858 القَائِِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -859 اِئِم َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الصَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -860 ِب َوَعلَى ُمَحمَّ آِلِه  اْلُمقَرَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -861 ِل َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ اْلُمتََوّكِ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -862 اْلُمنِفِق َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِدِ  -863 العَاقِِب َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -864 اْلَحاِشِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -865 اْلَماحِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ للُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا ا -866 اْلُمقَفَّى َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -867 العَفُِو َعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -868 فُوحِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الصَّ
ْحِبِه َوَسلِّْم .َوصَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -869 الدَّاِعي َوَعَلى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -870 القَِوّيِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
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 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -871 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ اْلَمِكْيِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -872 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِر َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ اْلُمذَّكِ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -873 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ األَِمْيِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا اللهُ  -874 دٍ مَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ اْلُمِبْيِن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -875 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الشَِّريِف َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -876 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ ِه النَِّسيِب َوَعلَى آلِ  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -877 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َراجِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ الّسِ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ِمنَا  -878 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الشَّاِهِد َوَعَلى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَ  -879 دٍ ا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ الشَِّهيِد َوَعَلى آِلِه  ُمَحمَّ

 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ِمنَا  -880 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ اْلُمَطاعِ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ

ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -881 بِن َعبِد ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم  .آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ  
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -882 أبِي إِبَراِهيَم َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -883 هَراِء َوَعلَى  ُمَحمَّ أَبِي الزَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -884 القَاِسِم َوَعلَى  أبِي ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -885 أبِي الطَّاِهِر َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -886 أبِي الطَّيِِّب َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ ُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا الل -887 يَاِسْيٍن َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
ْم .  َوَصْحِبِه َوَسلِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -888 َطهَ َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
 َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -889 أَْحَمٍد َوَعلَى آِلِه  ُمَحمَّ
َوَسلِّْم . َوَصْحِبِه   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -890 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه  ُمَحمَّ
 َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِنِنا  -891 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َرُسوِل ِهللا  ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .

ةِ ُعيُوِنِنا  -892 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ نَبِّيِ ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ
ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ

ةِ ُعيُوِنِنا  -893 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َوِلّيِ ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ
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ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِنِنا  -894 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َحبِيِب ِهللا  ُمَحمَّ

لِّْم .َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوسَ   
ةِ ُعيُوِنِنا  -895 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َخِليِل ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِنِنا  -896 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َهِديَِّة ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ  -897 دٍ ُعيُوِنِنا  اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ نَِجّيِ هللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِنِنا  -898 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصفَّيِ ِهللا  ُمَحمَّ

 َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم .
ةِ ُعيُوِنِنا  -899 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ نِعَمِة ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

ْم .  آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلِّ
ةِ ُعيُوِنِنا  -900 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َعبِد ِهللا َوَعلَى  ُمَحمَّ

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلّم .
 

 الِقْسُم العَاِشرُ 
 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -901 كْنِز اْلِهدَايِة واْلحِقيقَِة  ُمَحمَّ
مِس الشَّريعَِة والطَِّريقَِة َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . َوشَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -902 َخْيِر البَِريَِّة َوَمن لَهُ  ُمَحمَّ
 األَخالُق اْلَمرِضيَّةُ َواألَقَواُل الشَّرِعيَّةُ .

َرَكاتَِك اللُهمَّ اجعَل أفََضِل َصلَواِتَك أَبَدَاً وأَْنَمى بَ  -903
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دٍ َسرَمدَاً َوأَزَكى تَِحيَّاتَِك فَضالً َوَعدَدَاً َعلَى َسيِِّدنَا   ُمَحمَّ
 َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -904 أَشَرِف اْلَحقَائِِق  ُمَحمَّ
األَسَراِر  اِإلنَساِنيَِّة َوَمجَمعِ الدَّقَائِِق اِإلْيَماِنيَِّة َوَمهبَطِ 

ْحَماِنيَِّة َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .   الرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -905 بَهَجِة الَكَماِل َوتَاجِ  ُمَحمَّ

 اْلَجالِل وبََهاِء اْلَجَماِل وَشمِس الِوَصاِل.
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -906 العُقَدُ َصالةً تَنَحلُّ ِبَها  ُمَحمَّ

َوتَنفَِرُج ِبَها الُكَرُب وتُقَضى ِبَها اْلَحوائُِج َوتُنَاُل ِبَها 
َغاِئُب َوُحسُن اْلَخواِتِم .  الرَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -907 اْلُمَخاَطِب فِي ِكتَابَِك  ُمَحمَّ
ى ُخلٍُق اْلَمكنُوِن (( َوإِنَّ لََك ألَجَراً َغْيَر َممنُوٍن َوإِنََّك لَعَلَ 

 َعِظيٍم )) .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -908 اْلَمخُصوِص  ُمَحمَّ

َعاَمِة َوَسيِِّد األَوائِِل واألََواِخِر َوَصفَوةِ األَخيَاِر  ِبالزَّ
 واألََماثِِل َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -909 َواِلِم َوبَدِر َشمِس العَ  ُمَحمَّ
 الَكَماِل َونَجِم الِهدَايَِة َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َسيِِّدنَا  -910 الِذي ارتَفَعَت َمَكانَتُهُ  ُمَحمَّ
 بَيَن َخلِقَك فَقَُصر دُونَها ُكلَّ َمَراٍم َوَمقَاٍم .

َمعِدِن الفَضِل َوالَكَرِم  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -911
 واْلُجوِد َوالِعنَايَِة َوالسَّعَادَةِ .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -912 َسيِِّد األَنَاِم َوَحِبيِب  ُمَحمَّ
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ِم َوَعَلى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .  المِلِك العَالَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -913 ةِ  ُمَحمَّ َعْيِن أَهِل ِهللا  قُرَّ

 َوَعلَى آلِه َوَصحِبِه َوَمن َواالهُ . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -914 َوآِتِه الَوِسيلَةَ  ُمَحمَّ

 َوالفَِضيلَةَ َوابعَثهُ َمقَاَماً َمحُمودَاً الِذي َوَعدَّتَهُ .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَِبيِّنَا  -915 َعدَدَ أنفَاِس  ُمَحمَّ

ُمستَغِفِريِن ِباألَسَحاِر َوَعدَدَ َما َكاَن َوَما َسيَُكوُن إِلَى يَوِم الْ 
 اْلَحشِر َوالقََراِر َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَبيِّنَا  -916 َصالةً تُنِجينَا ِبَها ِمن  ُمَحمَّ
ِميَع اْلَحاَجاِت َجِميعِ األَهَواِل َواآلفَاِت َوتقِضي لَنَا ِبَها جَ 
 ِفي اْلَحيَاةِ َوبَعدَ اْلَمَماِت .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَبيِّنَا  -917 َرنَا ِبَها ِمن  ُمَحمَّ َصالةً تَُطّهِ
 َجِميعِ السَّيِّئَاِت َوتَرفَعَنَا ِبَها أَعلَى الدََّرَجاِت . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَبيِّنَا  -918 نَا ِبَها َصالةً تُبَلِّغَ  ُمَحمَّ
 أَقَصى الغَايَاِت ِمن َجِميعِ اْلَخْيراٍت والبََرَكاِت .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى نَبيِّنَا  -919 َصالةً تَجعَلُنَا ِبنُوِرَها  ُمَحمَّ
بُِسنَِّتِه َوَطاَعِتِه ِمَن العَاِمِلْين َوَعلى َحوِضِه ِمَن الَواِرِديَن 

 الشَّاِرِبيَن .
دٍ ى نَبيِّنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -920 َصالةً تَغِفُر لَنَا ِبَها  ُمَحمَّ

 وِلُشيُوِخنَا َوِلَواِلِدينَا وِلَجِميعِ اْلُمسِلِمْيَن .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -921 َصالةً تُنَاُل ِبَها َرْحَمتَُك يَا  ُمَحمَّ

 َعزيُز يَا َغفَّاُر .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -922 بَِها ِفي َهِذِه  َصالةً نَتَنَعَّمُ  ُمَحمَّ
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 الدَّاِر َوِفي تِلَك الدَّاِر .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -923 َصالةً يَتبَعَُها َروٌح َوَرْيَحاٌن  ُمَحمَّ

ْم .  َويَعقُبَُها َمغِفرةٌ َوِرضَواٌن َوَعلَى آِلِه َوَصحِبِه َوَسلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -924 َهنََّم َصالةً تُنِجينَا ِمن َحّرِ جَ  ُمَحمَّ

 َوِبيَس اْلِمَهاِد .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -925 َصالةً تُكِرُم ِبَها  ُمَحمَّ

ُف ِبَها ُعقبَاهُ وتُبَلُِّغ بِها يَوَم الِقيَاَمِة ُمنَاهُ  َمثَواهُ وتَُشّرِ
 وتَُحقِّقنَا ِبَها بَِكَماِل ُحبِِّه َوِرَضاهُ .

دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسولِ  -926 َصالةً تَرُزقَنَا ِبَها  ُمَحمَّ
بُوِبيَِّة . دَق ِفي العُبُوِديَِّة َوالِقيَاِم ِبُحقُوِق الرُّ  الّصِ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -927 َصالةً تُطِعُمنَا بَِها  ُمَحمَّ
 ِمن َطعَاِم قُربَِك َوتَسقَينَا ِمن َشراِب أُنِسَك .

دٍ َرُسوِلنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -928 َصالةً تَجعَُل ِبَها  ُمَحمَّ
 َغِذاَءنَا ِذكَرَك َوِغنَانَا قُربََك .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -929 َصالةً تَُوفِّقَنَا بَِها  ُمَحمَّ
 ِلُحسِن إتِّبَاِعِه إِسالَماً َوإِيَمانَاً َوإحَسانَاً .

َصالةً تَهِدينَا بَها  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َرُسوِلنَا  -930
 للتأَِسي ِبِه في أقَواِلِه وأَفعَاِلِه َوَحَرَكاِتِه َوَسَكنَاتِِه .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -931 َصالةً تَجعَلُنَا بَها  ُمَحمَّ
 َعلَى أَثَِرِه َوَهدِيِه َوُسنَِّتِه َصلَّى هللاُ َعلَيِه َوَسلََّم .

دٍ لَى َحِبيِبنَا اللُهمَّ َصّلِ عَ  -932 َصالةً تَرُزقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
 التُّقَى َواْلُهدَى َوالعَفَاَف َوالِغنَى .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -933 َصالةً تُكِرُمنَا  ُمَحمَّ
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 ِببََرَكِتَها ِبالعَفِو َوالعَاِفيَِة َواالسِتقَاَمِة َوُحسِن الَخاتَمِة .
دٍ ى َحِبيِبنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَ  -934   ُمَحمَّ

َصالةً تُحِيينَا ِبَها ِبُحبَِّك َوَمعِرفَتَِك وِذكِرَك وتَوِحيِدَك  .1
 . 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -935 َصالةً تُؤِتينَا ِبها فِي  ُمَحمَّ
الدُّنيَا َحَسنَةً َوفي اآلِخرةِ َحَسنَةً َوتَِقينَا ِمن َعذاِب النَّاِر 

 بِلطِفَك يَا لَِطيُف يَا َغفَّاُر .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -936 َصالةً تَستُُر ِببََرَكتَِها  ُمَحمَّ

جبُُر بَها َكسَرنَا .ُعيُوبَنَا َوتُِقيُل ِبَها َعثََراِتنَا َوتَ   
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -937 َصالةً تجعَُل ِبفَيِضَها  ُمَحمَّ

 ُحبَّهُ أََحبَّ إِلينَا ِمن نُفُوِسنَا َوَواِلدَينَا َوأَهِلينَا . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -938 َصالةً تَحفَُظنَا ِبَها  ُمَحمَّ

  ِمنَها َوَما بََطَن .ِمَن الِفتَِن َما َظَهرَ 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -939 َصالةً تَغِفُر لَنَا ِبَها  ُمَحمَّ

 َوألَصَحاِب اْلُحقُوِق َعلَينَا ِمن ِعبَاِدَك اْلُمؤِمِنيَن .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َحِبيِبنَا  -940 َصالةً تُبَاِعدُ ِبَها بَينَنَا  ُمَحمَّ

ا َكَما بَاَعدت بَيِن اْلَمشِرِق َواْلَمغِرِب َوتَنَقِّينَا َوبَيَن َخَطايَانَ 
ِبَها ِمَن اْلَخَطايَا َكما يُنَقَّى الثَّوُب األَبيَُض ِمَن الدَّنَِس 

اِحِميَن .  ِبَرحَمتَِك يَا أَرَحَم الرَّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -941 َصالةً تَُحلِّينَا  ُمَحمَّ

حَمِة والِحلِم َواألَنَاةِ َوالِحكَمِة . ِببََرَكِتَها ِبال ْبِر َوالرَّ صَّ  
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -942 َصالةً تُدِخلَنَا ِبَها  ُمَحمَّ

 اْلَجنَّةَ ِبغَْيِر ِحَساٍب .
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دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -943 َصالةً تَجعَلَنَا  ُمَحمَّ
لَةً ِمنهُ في الدُّنيَا واآلِخَرِة .ِبنُوِرَها أَقَرَب النَّاِس َمنزِ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -944 َصالةً تَجعَلَنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ةَ َعيٍن لَهُ َصلَّى هللاُ َعليِه َوَسلََّم .  قُرَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -945 َصالةً تهِدينَا بَها  ُمَحمَّ
َكِريِم يَا هللاُ يَا هللاُ .َطريَق اِإلخالِص ِلَوجِهَك ال  

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -946 َصالةً تُنِقذُنَا ِبَها ِمَن  ُمَحمَّ
 الشَّدَائِِد واألَهَواِل َوالمَصاِئِب واَلبَِليَّاِت .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -947 َصالةً تُدِرُكنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ُجوِدَك َوفَضِلَك .ِبرْحَمتَِك َولُطِفَك وَ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -948 َصالةً تَقِضي ِبَها  ُمَحمَّ
 دُيُونَنَا َوُحقُوَق الِعبَاِد َعلَينَا .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -949 َصالةً تَحِمينَا ِبَها  ُمَحمَّ
واْلِجّنِ فَتَُردَُّهم ِمن َكيِد أَعدَاِئنَا َوُحسَّاِدنَا َوَشيَاِطيِن اِإلنِس 

 َعنَّا َخاِسِئْيَن َخاِشِعْيَن َخاِئِبْيَن َخاِسِريَن يَا َربَّ العَالَِميَن .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى أُسَوِتنَا  -950 َصالةً تَسِقينَا  ُمَحمَّ

 ِبنُوِرَها ِمن ِبَحاِر ُحبَِّك َوأُنِسِك َو ِعنَايَتَِك .
دٍ نَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشدِ  -951 َصالةً تَجعَُل  ُمَحمَّ

ِبنُوِرَها فِي قُلُوبِنَا نُوَراً َوِفي َسمِعنَا َوأَبَصاِرنَا نُوَراً َوِمن 
أََماِمنَا َوِمن َخلِفنَا َوِمن فَوِقنَا َوِمن تَحِتنَا نُوَراً َواجعَل لَنَا 

 نُوَراً يَسعَى بَيَن أَيِدينَا َوِبأَْيَماِننَا .
دٍ لَى ُمرِشِدنَا اللُهمَّ َصّلِ عَ  -952 َصالةً تَرُزقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ

 ِحفَظ القُرآِن َوالَعَمِل ِبِه َوالتََّخلُِّق ِبأَخالِقِه .



163 

 

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -953 َصالةً تَرُزقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
 َكَماَل تِالَوةِ القُرآِن َوُحسَن تَدَبُِّرِه . 

دٍ ُمرِشِدنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى  -954 َصالةً تَجعَلُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ِمَن العُلََماِء العَاِمِليَن ِبِعلِمِهم َوِمن أَوِليَائَِك السَّاِلِمْيَن ِمَن 

 الدَّعَوى . 
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -955 َصالةً تَُوفِّقُنَا بَِها  ُمَحمَّ

 ِلَما تُِحبُّهُ َوتَرَضاهُ .
دٍ ّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا اللُهمَّ صَ  -956 َصالةً تُِعينُنَا  ُمَحمَّ

 ِببََرَكِتَها َعلَى َكَماِل تَهِذيِب نُفُوِسنَا َوتَزِكيَِتَها .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -957 َصالةً تُثَبُِّت ِبَها  ُمَحمَّ

 قُلُوبَنَا َعلَى ِدينَِك َوَطاَعتَِك َوِحفِظ أََمانَتَِك .
دٍ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  اللُهمَّ  -958 َصالةً تَهِدينَا ِبَها  ُمَحمَّ

راَط اْلُمستَِقيَم .  الّصِ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -959 َصالةً تُِعينُنَا ِبَها  ُمَحمَّ

 َعلَى ِذكِرَك َوُشكِرَك َوُحسِن ِعبَادَتَِك .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمرِشِدنَا  -960 َوفِّقُنَا بَِها َصالةً تُ  ُمَحمَّ

 ِلغَّضِ البََصِر َوِحفِظ اللَساِن واْلَجنَاِن .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -961 َصالةً تُدِخلُنَا بَها  ُمَحمَّ

 الَجنَِّة ِبغَيِر ِحَساٍب َمع ُخلَِّص ِعبَاِدَك األَحبَاِب .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -962 ا ِبَها َصالةً تَِقينَ  ُمَحمَّ

 َوأَهِلينَا ِمَن النَّاِر الِتي َوقُودَُها النَّاُس واْلِحَجاَرةُ .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -963 َصالةً تَدُلُّنَا ِبَها َعلَى  ُمَحمَّ

َمن يَدُلُّنَا َعلَيَك وتَهِدينَا ِبنُوِرَك إِلَيَك وتُِقيُمنَا بِِصدِق 
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 العُبُوِديَِّة بَيَن يَدَيَك .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -964 َصالةً تَنفَعُنَا ِبَها ِبَما  ُمَحمَّ

ُمنَا َما يَنفَعُنَا َوتَِزيدَنَا ِعلَماً .  َعلَّمتَنَا َوتُعَلِّ
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -965 َصالةً تكوُن لََك  ُمَحمَّ

 ِرَضاًء َوِلَحقِِّه أَدَاًء .
دٍ  َعلَى قَائِِدنَا اللُهمَّ َصلِّ  -966 َصالةً تَتُوُب ِبَها  ُمَحمَّ

َعلَينَا َوتَرَحُمنا بَِها ِمن َجِميعِ الذُّنُوِب َما َعِلمنَا بِها َوَما لَم 
اِدقَةَ النَُّصوَح .  نَعلَم َوتَرُزقَنَا التَّوبَةَ الصَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -967 َصالةً تَجعَُل ِبَها  ُمَحمَّ
وَسنَا ُمطَمِئنَّةً َراِضيَةً َمرِضيَّةً .نُفُ   

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -968 َصالةً تَقِضي لَنَا ِبَها  ُمَحمَّ
 الَحاَجات َوتَكِفينَا الَهمَّ َوالذُّنُوَب والسَّيِّئَاِت.

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -969 ُج ِبَها َعنَّا  ُمَحمَّ َصالةً تُفَّرِ
نََزَل بِنَا َوتُنِجينَا ِمَن الشَّيَطاِن َوَهمِزِه َوَشَرِكِه َونَفِثِه  َما

 َوَكيِدِه َوِحزِبِه .
دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قَائِِدنَا  -970 َصالةً تَجعَلُنَا ِبَها  ُمَحمَّ

ِللُمتَِّقيَن إَِماَماً َهاِديَن َمهِديِّيَن ِسلَماً ألَوِليَائَِك وَحربَاً َعلَى 
َك .أَعدَائِ   
ِمنَا  -971 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَقِسُم لَنَا ِبَها  ُمَحمَّ

ِمن َخشيَتَِك َما تَُحوُل ِبِه بَينَنَا َوبَْيَن َمعِصيَتَِك َوِمن 
ُن بِِه َعلَينَا  َخشيَتَِك َما تُبَلِّغُنَا ِبِه َجنَّتََك َوِمَن اليَِقيِن َما تَُهّوِ

.َمَصاِئَب الدُّنيَا   
ِمنَا  -972 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تُلِهُمنَا ِبَها  ُمَحمَّ
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 ُرشدَنَا َوتُعيذُنَا ِمن ُشُروِر نُفُوِسنَا .
ِمنَا  -973 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَرُزقَنَا  ُمَحمَّ

 ِبنُوِرَها ِرَضا ُشيُوِخنَا َوَواِلِدينَا . 
ِمنَا  -974 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَجعَلُنَا ِبَها  ُمَحمَّ

ِمَن الِذيَن يَُساِرُعوَن ِفي اْلَخيَراِت َويَدُعونََك َرَغبَاً َوَرَهبَاً 
 َوُهم َخاِشعُوَن .

ِمنَا  -975 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تُنِطقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ِدينَا ِللَحّقِ َوتَُوفِّقُنَا التِّبَاِعِه .ِباْلَحّقِ َوتَه  

ِمنَا  -976 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تُحِسُن ِبَها  ُمَحمَّ
َعاِقبَتَنَا فِي األُُموِر ُكلَِّها َوتُِجيُرنَا ِبَها ِمن ِخزيِ الدُّنيَا 

 َوَعذَاِب اآلِخَرةِ . 
ِمنَا  -977 دٍ ُمحَ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَرَحُم ِبَها  مَّ

ُج َعنُهم وتَنُصَرُهم َعلى َمن َعادَاُهم . تَهُ َوتُفَّرِ  أُمَّ
ِمنَا  -978 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَهِدي بَها  ُمَحمَّ

تَهُ َوتجَمعَُهم َعلى َطاَعِتِه َونُصَرةِ ُسنَِّتِه َواتبَاِعِه.  أُمَّ
ِمنَا اللُهمَّ َصّلِ َعلَى مُ  -979 دٍ عَلِّ َصالةً تَُوفِّقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ

َحابَِة َوُعلََماِء اِإلسالِم السَّاِبِقيَن وُخصوَصاً  ِلنُصَرةِ الصَّ
أَصَحاَب الَمدَاِرِس السُّنيِة الُكبَرى السَّادَةَ الحنَِفيََّة 
اِدِريَّةَ َوالشَّاِفِعيَّةَ َوالماِلِكيَّةَ َواألَشعَِريَّةَ َوالَماتُِريِديَّةَ والقَ 

والنَقَشبَْنِديَّةَ َوَغيَرُهم َوَمن َساَر َعلَى أُُصولهم بِِصدٍق 
 َوِعلٍم َوتَقَوى اللُهمَّ ارَض َعنُهم أَجَمِعيَن.

ِمنَا  -980 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى ُمعَلِّ َصالةً تَنُصُر  ُمَحمَّ
يَن بَِك مَن العُلَمَ  اِدِقيَن المعتَّزِ اِء ِببََرَكِتَها أَهلََك الصَّ
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اِدِقيَن الِذيَن تََسلَسلَت أََساِنيدُُهم َحتَّى نَِبيَِّك الَكِريِم  الصَّ
يَن ِمَن األَدِعيَاِء اْلَجاِهِليَن .   فََحِفُظوا الدِّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -981 َصالةً تَرُزقَنَا  ُمَحمَّ
دَق َواِإلخالَص ِلَوجِهَك الَكِرْيِم .  ِببََرَكِتَها الّصِ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -982 َصالةً تُكِرُمنَا ِبَها  ُمَحمَّ
فَاِء والنَّقَاِء والَوفَاِء .  ِبالقَبُوِل َوالصَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -983 َصالةً تَُحقِّقُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ي بَِرُسوِل ِهللا .  ِبَكَماِل التَّأّسِ

دٍ لَى َشِفيِعنَا اللُهمَّ َصّلِ عَ  -984 َصالةً تَجعَلُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ن َجاَءَك ِبقَلٍب َسِليٍم .  ِممَّ

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -985 َصالةً تَُوفِّقَنَا ِبَها  ُمَحمَّ
ن أَسلََم َوجَههُ إِلَيَك َوُهَو ُمحِسٌن .  ِلنَُكوَن ِممَّ

َصالةً تُتٍمُّ بِبََرَكِتَها  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -986
 نُوَرنَا َوتَغِفُر لَنَا يَا َغفُوُر يَا َرِحيُم .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -987 َصالةً تَجعَلُنَا ِبَها  ُمَحمَّ
يِقْيَن القَاِنِتْين ِلَوجِهَك الَكِرْيِم . دِّ  ِمَن الّصِ

َصالةً تُكِرُمنَا ِبَها  دٍ ُمَحمَّ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -988
 َكَما أكَرمَت ُخلََّص عباِدَك اْلُمخلَصين .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -989 َصالةً تهِدينَا بَها  ُمَحمَّ
 ُسبَُل السَّالِم َوتٌخِرُجنَا ِمن الُظلَُماِت إِلى النُّوِر .

دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى َشِفيِعنَا  -990 جتَبِينَا َصالةً تَ  ُمَحمَّ
 َوتَصَطِفينَا ِبَها َوتَجعَلُنَا أَصدََق أَهِل التَّوِحيِد .

ةِ أعيُنِنَا  -991 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَجعَل ِبَها  ُمَحمَّ
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 َجِميَع أَقَواِلنَا َوأَفعَاِلنَا ألَجِل ال إِلَهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -992 دٍ مُ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَجعَلُنَا  َحمَّ

 ِبها ِمن أَكَمِل أَهِل ال إِالهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -993 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ نَا  ُمَحمَّ َصالةً تُِعزَّ

 ِببََرَكِتَها بِال إِالهَ إال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -994 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تُحِيي ِبَها  ُمَحمَّ

 قُلُوبَنَا َوبََصاِئَرنَا بِال إِلهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -995 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ ُر ِبَها  ُمَحمَّ َصالةً تُنَّوِ

 أَفَكاَرنَا َوُعقُولَنَا بِال إِلهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -996 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَُصفِّي  ُمَحمَّ

ِئَرنَا بِال إِلَهَ إِال هللاُ .ِبَها َسرا  
ةِ أعيُنِنَا  -997 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَهِدي ِبَها  ُمَحمَّ

 َجواِرَحنَا َوتَُحقِّقََها بِال إِلهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُنِنَا  -998 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تُظِهُر ِبَها  ُمَحمَّ

  ال إِلهَ إِال هللاُ .َعلى َظاِهِرنَا ُسلَطانَ 
ةِ أعيُنِنَا  -999 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَفتَُح ِبَها  ُمَحمَّ

 َعلينَا ِمن ُعلُوِم َوفُتُوَحاِت ال إِلهَ إِال هللاُ .
ةِ أعيُِننَا  -1000 دٍ اللُهمَّ َصّلِ َعلَى قُرَّ َصالةً تَخِتُم لَنَا  ُمَحمَّ

  اْلَمِلُك اْلَحقُّ اْلُمِبْينُ ِبَها بِال إِلهَ إِال هللاُ 
اِدُق الَوعِد األَِمْيُن . دٌ َرُسوُل هللاِ الصَّ  ُمَحمَّ

لمينوالحمد � رب العا  
 نرجو أن ينتفع به رجال هللا

فقد أخذ مني األمر شهوراً بالتدقيق والـتأليف والتبسيط 
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والجمع من جميع دعوات األولياء والصديقين حتى 
هم نجمع جميع بركات علوم  

نسأل هللا أن يحققنا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ويفهمنا عجائب األنوار النبوية المتجددة كأمواج البحار 

وقطرات األمطار التي شهدها العارفون وغاب عنها 
 المنافقون 

هللا اغفر لنا وأحينا بحبك ووراثة نبيك بحق الصالة 
بدية ألوالسالم على سيدنا محمد صورة تجليات الرحمة ا

 وعلى آله وصحبه وسلم
هللا اغفر لنا وأحينا بحبك ووراثة نبيك بحق الصالة 

والسالم على سيدنا محمد صورة تجليات الرحمة األبدية 
 وعلى آله وصحبه وسلم

 

  




