
ْحَمنِ  ِ الره  بِْسِم َّللاه

ثَؼِذَ فٌَأءِ الْخَلْكِ، الْؼَظينُ   ُصٍَُ،، ٍَالْجبل اِالَّ ََُّ، الْوَلِه الْحَكُّ الْوُجييُ، الْوُذَثِشُّ ثِال ٍَصيشٍ، ٍَال خَلْكٍ هِيْ ػِجبدُِِ يسِتَشيشُ، الْإٍََّلُ غَيشُ هََِ الاِلَِ  الَزى   اَلْحَوِذُ للَِِّ

الْإَسضََُىَ ثِبٍَِتبدِّب   ٍَاسِتَمَشَّتِ ييَ، ٍَفبطِشُُّوب ٍَهُجِتَذِػُُْوب، ثِغَيشِ ػَوَذ، خَلَمَُْوب، ٍَفَتَمَُْوب فَتْمبً، فَمبهَتِ السَّوَاتُ طأئِؼبت، ثِبَهِشُِِ،الشُّثَُثِئِ، ًَُسُ السَّوَاتِ ٍَالْإَسَض

، فَبًََب اَشَْْذُ ثِبًََّه  ، لَُِ هب فِ  السَّوَاتِ ٍَهب فِ  الْإَسِضِ ٍَهب ثَيٌَُْوب ٍَهب تَحِتَ الثَّشى اسِتََىػَلَ  الْؼَشْشِ   ، اَلشَّحِويُ فََِقَ الْوأءِ، ثُنَّ ػَال سَثٌُّب فِ  السَوَاتِ الْؼُل 

غَ لِوب اَػِطَيتَ، ٍَال هُؼِطِ َ لِوب هٌََؼِتَ، ٍَاًَْتَ اللَُِّ ال اِلَِ اَػِضَصِتَ، ٍَال هبًِ  اًَْتَ اللَُِّ ال سافِغَ لِوب ٍَضَؼِتَ، ٍَال ٍاضِغَ لِوب سَفَؼِتَ، ٍَال هُؼِضَّ لِوَيْ اَرْلَلْتَ، ٍَال هُزِلَّ لِوَيْ

سبسٍ،   ال ًَدِنًَْْبسْ هُضيئُ، ٍَال ثَحِشٌ لُدِّ ٌّ، ٍَال خَجَلٌ ساسٍ، ٍَ ااِلَّ اًَْتَ، وٌْتَ اِرْ لَنِ تَىيْ سَوأءْ هَجٌِِئٌ، ٍَال اَسِضْ هَذِحِئٌ، ٍاَل شَوِسْ هُضيئٌَٔ، ٍاَل لَيلٌ هُظْلِنْ، ٍَال

ال طأئِشٌ يطيشُ، ٍَال ًبسْ تَتَََلَّذُ، ٍَال هأءْ يطَّشِدُ، وٌْتَ لَجِلَ ٍَال لَوَشٌ، هٌُيشٌ ٍَال سيحْ تَُْتُّ، ٍَال سَحبةْ يسِىتُ، ٍَال ثَشْقٌ يلْوَغُ، ٍَال سَػِذْ يسَجِّحُ، ٍَال سٍُحْ تٌََفَّسُ، ٍَ

 1 ٍَاَثِىيتَ، ٍَػَلَ  الْؼَششِ اسِتَََيتَ،  ء،، ٍَاَغٌَْيتَ ٍَاَفْمَشْتَ، ٍَ اَهَتَّ ٍَاَحِييتَ، ٍَاَضْحَىتَ ء،، ٍَاثِتَذَػِتَ ولَّشَ ِ ولِّشَ ِ  لَذَسِتَ ػَل ء،، ٍَ ء،، ٍَوًََّْتَ ولَّشَ ِ ولِّشَ ِ

ْلوُؼييُ، اَِهشُن غبلِبتْ، ٍَػِْلوُبه ًبفِبزٌ، ٍَويبذُن َغشيبتْ، ٍٍََػِبذُن ُصببدِقٌ، ٍََلَِلُبه حَبك ،          ال اِلَِ اِالَّ اًَْتَ الْخَالَّقُ ا  فَتَجبسَوتَ يب اَللَُِّ ٍَ تَؼبلَيتَ اًَْتَ اللَُِّ الَّزى

، ٍَخببسُن  ًَُسْ، ٍَسَحِوَتُه ٍاسِؼٌَٔ، ٍَػَفَُْن ػَظينْ، ٍَفَضْلُه وثيشٌ، ٍَػَطبئُن خَضيلٌ، ٍَحَجِلُه هَتييٌ، ٍَاِهِىبًُه ػَتيذْ  ٍَحُىوُه ػَذِلٌ، ٍَوالهُه ُّذىّ، ٍٍََحِيه

وبلِّ    ولِّ حبخٍَٔ، هُفَشِّجُ ولِّ حُبضْىٍ، غٌِب     ، هٌُْتَْ  ، حبضِشُ ولِّ هَلَبء،، ٍَشبِّذُ ولِّ ًَدَِى ػَضيضٌ، ٍَثَبْسُه شَذيذْ، ٍَهَىشُن هَىيذْ، اًَْتَ يب سَةِّ هََِضِغُ ولِّ شَىَى

هِبيْ ػِجببدِن     فأءِ، وٌْضُ الْفُمَشآءِ، هُفَشِّجُ الْغَوَّأءِ، هُؼييُ الصَّبلِحييَ، رلِه اللَُِّ سَثٌُّب، ال اِلَِ اِالَّ ََُّ، تَىفب  ّبسِةٍ، اَهبىُ ولِّ خأئِف،، حِشِصُ الضُّؼَ  هِسِىييٍ، حِصِيُ ولِ

  تَغْفِشُ الزًَُُّةَ لِوَيِ اسِتَغْفَشَن خَجَّببسُ الْدَجببثِشَِٓ، ػَظبينُ    ػَلَيه، ٍَاًَْتَ خبسُ هَيْ الرَ ثِه، ٍَتَضَشَّعَ اِلَيه ػِصِؤَُ هَيِ اػِتَصَنَ ثِه ًبُصِشُ هَيِ اًْتَصَشَ ثِه  هَيْ تَََولَ

صَبشُ  السَّببهِؼييَ اَثِ   الْوُسِتَصِشِخييَ، هٌَُفِّسْ ػَيِ الْوَىشٍُثييَ، هُديتُ دَػِبََِٓ الْوُضْبطَشييَ، اَسِبوَغُ     ، ُصَشيخُ الْؼُظَوأءِ، وجيشُ الْىجَشآءِ، سَيذُ السَّبداتِ، هََِلَ  الْوََال 

 2 حََآئِح الْوُاْهٌِييَ، هُغيثُ الصَّبلِحييَ،  الشَّاحِوييَ، خَيشُ الغبفِشييَ، لبض   الٌَّبظِشييَ، اَحِىنُ الْحبووييَ، اَسِشَعُ الْحبسِجييَ، اَسِحَنُ

  ط الْوبلِه ٍَاًََب الْوَوِلَُن، ٍَاًَْتَ الشَّةُّ ٍَاًََب الْؼَجِذُ، ٍَاًَْتَ الشَّاصِقُ ٍَاًََب الْوَشْصٍُقُ، ٍَاًَْتَ الْوُؼِ  ًْتَاًَْتَ اللَُِّ ال اِلَِ اِالَّ اًَْتَ، سَةُّ الْؼبلَوييَ اًَْتَ الْخبلِكُ ٍَاًََب الْوَخْلَُقُ، ٍَاَ

ًَب الزَّليلُ، ٍَاًَْتَ الْغٌَِ ُّ ٍَاًََب الْفَميشُ، ٍَاًَْتَ السَّيذُ ٍَاًََب الْؼَجِبذُ، ٍَاًَْبتَ الْغببفِشُ ٍَاًََبب     الْمََِىُّ ٍَاًََب الضَّؼيفُ، ٍَاًَْتَ الْؼَضيضُ ٍَاَ  ٍَاًََب السَّأئِلُ، ٍَاًَْتَ الْدََادُ ٍَاًََب الْجَخيلُ، ٍَاًَْتَ

، ٍَاًَْبتَ الْوُديبتُ ٍَاًََبب الْوُضْبطَشُّ، ٍَاًََبب       ٍَاًََب الْوُجِتَل   الْوُؼبف   َمُ، ٍَاًَْتَالْوُسيئُ، ٍَاًَْتَ الْؼبلِنُ ٍَاًََب الْدبِّلُ، ٍَاًَْتَ الْحَلينُ ٍَاًََب الْؼَدَُلُ، ٍَاًَْتَ الشَّحِويُ ٍَاًََب الْوَشْحُ

  فَشْدُ، ٍَاِلَيه الْوَصيشُ، ٍَُصَلَّ  اللَُِّ ػَلب  ػِجبدَن ثِال سُاالٍ، ٍَاَشَْْذُ ثِبًََّه اًَْتَ اللَُِّ الَْاحِذُ الْإَحَذُ الْوُتَفَشِّدُ الصَّوَذُ الْ  اللَُِّ ال اِلَِ اِالَّ اًَْتَ، الْوُؼِط   اَشَْْذُ ثِإًَّه ؤًَْتِ

سَةِّ    سَحِؤًَ، ٍَسِصِلبً ٍاسِؼبً، يباَسِحَنَ البشَّاحِوييَ، ٍَالْحَوِبذُ للَّبِِ     هِيْ لَذًُْه  ، ٍَافْتَحِ ل  ، ٍَاسِتُشْ ػَلَ َّ ػيَُث  رًَُُث   الطَّيجييَ الطَّبِّشييَ، ٍَاغْفِشْل   هُحَوَّذ، ٍَاَِّلِ ثَيتِِِ

 3 الْؼبلَوييَ، ٍَحَسِجٌَُب اللَُِّ ًٍَْؼِنَ الََْويلُ، ٍَال حََِلَ ٍاَللَََُّٓ اِالَّ ثِبللَِِّ الْؼَلِ ِّ الْؼَظينِ.

 

 متن دعای یستشیر

 سایت مینویسم


