
 دعاى جوشن كبير

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا اللَّه يا رحمانُ يا رحِيم يا كَرِيم يا مقِيم يا 1
عظِيم يا قَدِيم يا علِيم يا حلِيم يا حكِيم سبحانَك يا ال إِلَه إِال أَنْت الْغَوثَ 

 يا سيد الساداتِ يا مجِيب الدعواتِ يا 2ارِ يا رب الْغَوثَ خَلِّصنَا مِن النَّ
رافِع الدرجاتِ يا ولِي الْحسنَاتِ يا غَافِرَ الْخَطِيئَاتِ يا معطِي الْمسأَالتِ يا 

افِعا داتِ يالْخَفِي الِما عاتِ يوالْأَص امِعا ساتِ يباتِ قَابِلَ التَّولِيرَ 3 الْبا خَيي 
الْغَافِرِين يا خَيرَ الْفَاتِحِين يا خَيرَ النَّاصِرِين يا خَيرَ الْحاكِمِين يا خَيرَ 
الرَّازِقِين يا خَيرَ الْوارِثِين يا خَيرَ الْحامِدِين يا خَيرَ الذَّاكِرِين يا خَيرَ 

 يا من لَه الْعِزَّةُ و الْجمالُ يا من لَه الْقُدرةُ و 4محسِنِين الْمنْزِلِين يا خَيرَ الْ
الْكَمالُ يا من لَه الْملْك و الْجاللُ يا من هو الْكَبِيرُ الْمتَعالِ يا منْشِئَ السحابِ 

ع الْحِسابِ يا من هو شَدِيد الثِّقَالِ يا من هو شَدِيد الْمِحالِ يا من هو سرِي
 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك 5الْعِقَابِ يا من عِنْده حسن الثَّوابِ يا من عِنْده أَم الْكِتَابِ 

ا غُفْرَانُ يانُ يا رِضْولْطَانُ يا سانُ يرْها بانُ ييا دنَّانُ يا منَّانُ يا حي مِكا بِاس
ءٍ لِعظَمتِهِ يا   يا من تَواضَع كُلُّ شَي6سبحانُ يا مستَعانُ يا ذَا الْمن و الْبيانِ 



كُلُّ شَي لَمتَسنِ اسم ذَلَّ كُلُّ شَي نا متِهِ يرءٍ لِقُد كُلُّ شَي خَضَع نا مءٍ  ءٍ لِعِزَّتِهِ ي
نِ انْقَادا متِهِ يبيلِهكُلُّ شَي   نا مخَافَتِهِ يم الُ مِنتَشَقَّقَتِ الْجِب نا متِهِ يخَشْي ءٍ مِن

 دالرَّع حبسي نا مضُونَ بِإِذْنِهِ يتَقَرَّتِ الْأَرنِ اسا مرِهِ يبِأَم اتاومتِ السقَام
 يا غَافِرَ الْخَطَايا يا كَاشِف 7بِحمدِهِ يا من ال يعتَدِي علَى أَهلِ مملَكَتِهِ 

الْباليا يا منْتَهى الرَّجايا يا مجزِلَ الْعطَايا يا واهِب الْهدايا يا رازِقَ الْبرَايا يا 
 يا ذَا 8قَاضِي الْمنَايا يا سامِع الشَّكَايا يا باعِثَ الْبرَايا يا مطْلِقَ الْأُسارى 

لْحمدِ و الثَّنَاءِ يا ذَا الْفَخْرِ و الْبهاءِ يا ذَا الْمجدِ و السنَاءِ يا ذَا الْعهدِ و الْوفَاءِ ا
 ا ذَا الْعِزِّ والْقَضَاءِ ي لِ وا ذَا الْفَصطَاءِ يالْع و نا ذَا الْمالرِّضَاءِ ي فْوِ وا ذَا الْعي

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك 9جودِ و السخَاءِ يا ذَا الĤْالءِ و النَّعماءِ الْبقَاءِ يا ذَا الْ
بِاسمِك يا مانِع يا دافِع يا رافِع يا صانِع يا نَافِع يا سامِع يا جامِع يا شَافِع يا 

 وسِعا مي اسِعا خَالِق10َونُوعٍ يصكُلِّ م انِعا صازِقَ كُلِّ  يا رخْلُوقٍ يكُلِّ م 
مرْزوقٍ يا مالِك كُلِّ مملُوكٍ يا كَاشِف كُلِّ مكْرُوبٍ يا فَارِج كُلِّ مهمومٍ يا 

راحِم كُلِّ مرْحومٍ يا نَاصِرَ كُلِّ مخْذُولٍ يا ساتِرَ كُلِّ معيوبٍ يا ملْجأَ كُلِّ 
ي عِنْد شِدتِي يا رجائِي عِنْد مصِيبتِي يا مونِسِي عِنْد  يا عدت11ِمطْرُودٍ 

وحشَتِي يا صاحِبِي عِنْد غُرْبتِي يا ولِيي عِنْد نِعمتِي يا غِياثِي عِنْد كُرْبتِي يا 



رَارِي يا دلِيلِي عِنْد حيرَتِي يا غَنَائِي عِنْد افْتِقَارِي يا ملْجئِي عِنْد ضْطِ
 يا عالم الْغُيوبِ يا غَفَّار الذُّنُوبِ يا ستَّار الْعيوبِ يا 12معِينِي عِنْد مفْزَعِي 

 ا أَنِيسالْقُلُوبِ ي رنَوا مالْقُلُوبِ ي ا طَبِيبالْقُلُوبِ ي قَلِّبا مالْكُرُوبِ ي كَاشِف
ومِ يمالْه فَرِّجا مومِ الْقُلُوبِ يالْغُم نَفِّسا 13ا مي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 

جلِيلُ يا جمِيلُ يا وكِيلُ يا كَفِيلُ يا دلِيلُ يا قَبِيلُ يا مدِيلُ يا منِيلُ يا مقِيلُ يا 
يخَ  يا دلِيلَ الْمتَحيرِين يا غِياثَ الْمستَغِيثِين يا صر14ِمحِيلُ 

الْمستَصرِخِين يا جار الْمستَجِيرِين يا أَمانَ الْخَائِفِين يا عونَ الْمؤْمِنِين يا 
راحِم الْمساكِينِ يا ملْجأَ الْعاصِين يا غَافِرَ الْمذْنِبِين يا مجِيب دعوةِ 

 ضْطَرِّين15الْمانِ يسالْإِح ودِ وا ذَا الْجي  نِ وا ذَا الْأَمتِنَانِ ياالم ا ذَا الْفَضْلِ و
 ةِ وما ذَا الرَّحانِ ييالْب ةِ وا ذَا الْحِكْمانِ يحبالس سِ وا ذَا الْقُدانِ يالْأَم
ةِ و الرِّضْوانِ يا ذَا الْحجةِ و الْبرْهانِ يا ذَا الْعظَمةِ و السلْطَانِ يا ذَا الرَّأْفَ

ءٍ يا من هو إِلَه   يا من هو رب كُلِّ شَي16الْمستَعانِ يا ذَا الْعفْوِ و الْغُفْرَانِ 
كُلِّ شَي خَالِقُ كُلِّ شَي وه نا مءٍ ي كُلِّ شَي انِعص وه نا ملَ  ءٍ يقَب وه نا مءٍ ي
كُ كُلِّ شَي دعب وه نا مءٍ يلِّ شَي قَ كُلِّ شَيفَو وه نا مبِكُلِّ  ءٍ ي الِمع وه نا مءٍ ي
شَي لَى كُلِّ شَيع قَادِر وه نا مءٍ ي فْنَى كُلُّ شَيي قَى وبي وه نا م17ءٍ  ءٍ ي 



كَوا مي مِنيها مي ؤْمِنا مي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس منُ اللَّهوها مي نيبا مي لَقِّنا منُ ي
 مقَسا مي لِنعا مي نزَيا مي كِّنما مفِي 18ي وه نا مي قِيملْكِهِ مفِي م وه نا مي 

نا مي حِيمادِهِ رلَى عِبع وه نا مي ظِيماللِهِ عفِي ج وه نا مي لْطَانِهِ قَدِيمس 
بِكُلِّ شَي وا  هي كَرِيم اهجر نبِم وه نا مي لِيمح اهصع نبِم وه نا مي لِيمءٍ ع

من هو فِي صنْعِهِ حكِيم يا من هو فِي حِكْمتِهِ لَطِيف يا من هو فِي لُطْفِهِ 
 19قَدِيمنا مي ى إِال فَضْلُهرْجال ي نا منْظَرُ  يال ي نا مي هفْوأَلُ إِال عسال ي 

إِال بِرُّه يا من ال يخَاف إِال عدلُه يا من ال يدوم إِال ملْكُه يا من ال سلْطَانَ إِال 
كُلَّ شَي تسِعو نا مي لْطَانُهس ا مي هغَضَب تُهمحر قَتبس نا مي تُهمحءٍ ر ن

اطَ بِكُلِّ شَيأَح  مِثْلَه دأَح سلَي نا مي ه20ءٍ عِلْم الْغَم ا كَاشِفي مالْه ا فَارِجي 
يا غَافِرَ الذَّنْبِ يا قَابِلَ التَّوبِ ياخَالِقَ الْخَلْقِ يا صادِقَ الْوعدِ يا موفِي الْعهدِ يا 

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا 21لْحب يا رازِقَ الْأَنَامِ عالِم السرِّ يا فَالِقَ ا
 لِيا وي ا قَوِيي دِيا بي كِيا زي ضِيا ري فِيا حي لِيا مي ا غَنِيي فِيا وي لِيع

من لَم يؤَاخِذْ بِالْجرِيرَةِ يا من  يا من أَظْهرَ الْجمِيلَ يا من ستَرَ الْقَبِيح يا 22
لَم يهتِكِ الستْرَ يا عظِيم الْعفْوِ يا حسن التَّجاوزِ يا واسِع الْمغْفِرَةِ يا باسِطَ 

 يا ذَا النِّعمةِ 23الْيدينِ بِالرَّحمةِ يا صاحِب كُلِّ نَجوى يا منْتَهى كُلِّ شَكْوى 



لسابِغَةِ يا ذَا الرَّحمةِ الْواسِعةِ يا ذَا الْمِنَّةِ السابِقَةِ يا ذَا الْحِكْمةِ الْبالِغَةِ يا ذَا ا
الْقُدرةِ الْكَامِلَةِ يا ذَا الْحجةِ الْقَاطِعةِ يا ذَا الْكَرَامةِ الظَّاهِرَةِ يا ذَا الْعِزَّةِ 

ا ذَا الْقُوةِ يائِمةِ الدنِيعةِ الْمظَما ذَا الْعتِينَةِ يا 24ةِ الْماتِ ياومالس دِيعا بي 
جاعِلَ الظُّلُماتِ يا راحِم الْعبرَاتِ يا مقِيلَ الْعثَرَاتِ يا ساتِرَ الْعوراتِ يا 

نَاتِ يسالْح فضَعا ماتِ ييĤْنْزِلَ الا ماتِ يوالْأَم يِيحم ا شَدِيدئَاتِ ييالس احِيا م
 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا مصور يا مقَدر يا مدبرُ يا مطَهرُ 25النَّقِماتِ 

 يا رب الْبيتِ 26يا منَور يا ميسرُ يا مبشِّرُ يا منْذِر يا مقَدم يا مؤَخِّرُ 
حرَامِ يا رب الشَّهرِ الْحرَامِ يا رب الْبلَدِ الْحرَامِ يا رب الرُّكْنِ و الْمقَامِ يا الْ

 با ررَامِ يالْح الْحِلِّ و با ررَامِ يجِدِ الْحسالْم با ررَامِ يرِ الْحشْعالْم بر
التَّحِي با رالظَّالمِ ي ةِ فِي الْأَنَامِ النُّورِ ورالْقُد با رالمِ يالس ا 27ةِ وي 

أَحكَم الْحاكِمِين يا أَعدلَ الْعادِلِين يا أَصدقَ الصادِقِين يا أَطْهرَ الطَّاهِرِين يا 
 النَّاظِرِين أَحسن الْخَالِقِين يا أَسرَع الْحاسِبِين يا أَسمع السامِعِين يا أَبصرَ

 الْأَكْرَمِين ا أَكْرَمي الشَّافِعِين ا أَشْفَع28ي نم نَدا سي لَه ادال عِم نم ادا عِمي 
ال سنَد لَه يا ذُخْرَ من ال ذُخْرَ لَه يا حِرْز من ال حِرْز لَه يا غِياثَ من ال 

رَ لَه يا عِزَّ من ال عِزَّ لَه يا معِين من ال معِين لَه غِياثَ لَه يا فَخْرَ من ال فَخْ



 انَ لَهال أَم نانَ ما أَمي لَه ال أَنِيس نم ا أَنِيس29ي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
ا عي اكِما حي الِما سي احِما ري ائِما دي ا قَائِمي اصِما عي ا قَابِضي ا قَاسِمي الِم

 تَغْفَرَهنِ اسا غَافِرَ مي همتَرْحنِ اسم احِما ري همصتَعنِ اسم اصِما عاسِطُ يا بي
يا نَاصِرَ منِ استَنْصرَه يا حافِظَ منِ استَحفَظَه يا مكْرِم منِ استَكْرَمه يا 

ده يا صرِيخَ منِ استَصرَخَه يا معِين منِ استَعانَه يا مغِيثَ مرْشِد منِ استَرْشَ
 تَغَاثَهنِ اسائِما 31ما دي نَاموما ال يا قَيي رَاما لَطِيفا ال يي ضَامزِيزا ال يا عي 

ى يا عالِما ال يجهلُ ال يفُوت يا حيا ال يموت يا ملِكا ال يزُولُ يا باقِيا ال يفْنَ
 فضْعا ال يا قَوِيي مطْعدا ال يما صا 32يي دا أَحي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 

 ا نَافِعي ا ضَارارِثُ يا واعِثُ يا بي اشِدا ري امِدا حي اجِدا مي ا شَاهِدي احِدو
لِّ عظِيمٍ يا أَكْرَم مِن كُلِّ كَرِيمٍ يا أَرحم مِن كُلِّ رحِيمٍ  يا أَعظَم مِن ك33ُ

 رَ مِنا أَكْبكُلِّ قَدِيمٍ ي مِن ما أَقْدكِيمٍ يكُلِّ ح مِن كَما أَحلِيمٍ يكُلِّ ع مِن لَما أَعي
 جلِيلٍ يا أَعزَّ مِن كُلِّ عزِيزٍ كُلِّ كَبِيرٍ يا أَلْطَف مِن كُلِّ لَطِيفٍ يا أَجلَّ مِن كُلِّ

34 ائِما دالْفَضْلِ ي ا قَدِيمرِ يا كَثِيرَ الْخَيي نالْم ظِيما عفْحِ يالص ا كَرِيمي 
اللُّطْفِ يا لَطِيف الصنْعِ يا منَفِّس الْكَرْبِ يا كَاشِف الضُّرِّ يا مالِك الْملْكِ يا 

 يا من هو فِي عهدِهِ وفِي يا من هو فِي وفَائِهِ قَوِي يا من 35لْحقِّ قَاضِي ا



 نا مي فِي قُرْبِهِ لَطِيف وه نا مي هِ قَرِيبلُوفِي ع وه نا مي لِيتِهِ عفِي قُو وه
زٌ يا من هو فِي عِزِّهِ عظِيم هو فِي لُطْفِهِ شَرِيف يا من هو فِي شَرَفِهِ عزِي

 مِيددِهِ حجفِي م وه نا مي جِيدتِهِ مظَمفِي ع وه نا م36ي أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
بِاسمِك يا كَافِي يا شَافِي يا وافِي يا معافِي يا هادِي يا داعِي يا قَاضِي يا 

ءٍ خَاشِع  ءٍ خَاضِع لَه يا من كُلُّ شَي  يا من كُلُّ شَي37باقِي راضِي يا عالِي يا 
كُلُّ شَي نا مي لَه كُلُّ شَي نا مي لَه ءٍ كَائِن كُلُّ شَي نا مبِهِ ي ودجوءٍ م  نِيبءٍ م
كُلُّ شَي نا مهِ يإِلَي كُلُّ شَي نا مي مِنْه ءٍ ءٍ خَائِفكُلُّ شَي نا مبِهِ ي ائِرٌ   قَائِمءٍ ص
كُلُّ شَي نا مهِ يإِلَي كُلُّ شَي نا مدِهِ يمبِح حبسءٍ ي  ههجإِال و الِك38ءٍ ه نا مي 

نا مهِ يإِال إِلَي دقْصال م نا مهِ يإِال إِلَي فْزَعال م نا مهِ يفَرَّ إِال إِلَيال الم 
منْجى مِنْه إِال إِلَيهِ يا من ال يرْغَب إِال إِلَيهِ يا من ال حولَ و ال قُوةَ إِال بِهِ يا 
 نا مي وى إِال هرْجال ي نا مهِ يلَيكَّلُ إِال عتَوال ي نا مانُ إِال بِهِ يتَعسال ي نم

 وإِال ه دبع39ال يا خَيرَ  يا خَيي رْغُوبِينرَ الْما خَيي وبِينرْهرَ الْم
الْمطْلُوبِين يا خَيرَ الْمسئُولِين يا خَيرَ الْمقْصودِين يا خَيرَ الْمذْكُورِين يا 

خَيرَ الْمشْكُورِين يا خَيرَ الْمحبوبِين يا خَيرَ الْمدعوين يا خَيرَ 
 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا غَافِرُ يا ساتِرُ يا قَادِر يا 40نِسِين الْمستَأْ



 يا من خَلَقَ 41قَاهِرُ يا فَاطِرُ يا كَاسِرُ يا جابِرُ يا ذَاكِرُ يا نَاظِرُ يا نَاصِرُ 
 من يسمع النَّجوى يا من ينْقِذُ فَسوى يا من قَدر فَهدى يا من يكْشِف الْبلْوى يا

الْغَرْقَى يا من ينْجِي الْهلْكَى يا من يشْفِي الْمرْضَى يا من أَضْحك و أَبكَى يا 
 يا من فِي الْبرِّ و 42من أَمات و أَحيا يا من خَلَقَ الزَّوجينِ الذَّكَرَ و الْأُنْثَى 

حفِي الْب نا مي انُهرْهاتِ بيĤْفِي ال نا مي اتُهفَاقِ آيĤْفِي ال نا مي بِيلُهرِ س
الْمماتِ قُدرتُه يا من فِي الْقُبورِ عِبرَتُه يا من فِي الْقِيامةِ ملْكُه يا من فِي 

 فِي الْمِيزَانِ قَضَاؤُه نا مي تُهبيابِ هفِي الْحِس نا مي هابنَّةِ ثَوفِي الْج نا مي
 ها 43النَّارِ عِقَابونَ يذْنِبالْم فْزَعهِ يإِلَي نا مالْخَائِفُونَ ي رُبههِ يإِلَي نا مي 

جأُ من إِلَيهِ يقْصِد الْمنِيبونَ يا من إِلَيهِ يرْغَب الزَّاهِدونَ يا من إِلَيهِ يلْ
 نا مونَ يحِبفْتَخِرُ الْمبِهِ ي نا مونَ يرِيدالْم تَأْنِسسبِهِ ي نا مرُونَ ييتَحالْم

فِي عفْوِهِ يطْمع الْخَاطِئُونَ يا من إِلَيهِ يسكُن الْموقِنُونَ يا من علَيهِ يتَوكَّلُ 
ي أَسأَلُك بِاسمِك يا حبِيب يا طَبِيب يا قَرِيب يا  اللَّهم إِن44ِّالْمتَوكِّلُونَ 

 هِيبا مي سِيبا حي قِيبر]هِيبصِيرُ ]  ما با خَبِيرُ يي جِيبا مي ثِيبا م45ي 
أَخْبرَ يا أَقْرَب مِن كُلِّ قَرِيبٍ يا أَحب مِن كُلِّ حبِيبٍ يا أَبصرَ مِن كُلِّ بصِيرٍ يا 

مِن كُلِّ خَبِيرٍ يا أَشْرَف مِن كُلِّ شَرِيفٍ يا أَرفَع مِن كُلِّ رفِيعٍ يا أَقْوى مِن كُلِّ 



 46قَوِي يا أَغْنَى مِن كُلِّ غَنِي يا أَجود مِن كُلِّ جوادٍ يا أَرأَف مِن كُلِّ رءوفٍ 
ا صغْلُوبٍ يرَ ما غَالِبا غَيالِكا يا مخْلُوقٍ يرَ ما خَالِقا غَينُوعٍ يصرَ مانِعا غَي

غَيرَ مملُوكٍ يا قَاهِرا غَيرَ مقْهورٍ يا رافِعا غَيرَ مرْفُوعٍ يا حافِظا غَيرَ 
محفُوظٍ يا نَاصِرا غَيرَ منْصورٍ يا شَاهِدا غَيرَ غَائِبٍ يا قَرِيبا غَيرَ بعِيدٍ 

47ي  رقَدا مرَ النُّورِ يبدا ما خَالِقَ النُّورِ يالنُّورِ ي رنَوا مالنُّورِ ي ا نُور
النُّورِ يا نُور كُلِّ نُورٍ يا نُورا قَبلَ كُلِّ نُورٍ يا نُورا بعد كُلِّ نُورٍ يا نُورا 

 كَمِثْلِهِ نُور سا نُورا لَيقَ كُلِّ نُورٍ يا48فَوي  لُهفِع نا مي شَرِيف طَاؤُهع نم 
 هدعو نا مقٌّ يح لُهقَو نا مي قَدِيم انُهسإِح نا مي قِيمم لُطْفُه نا مي لَطِيف
 فَضْلُه نا مي لْوح ذِكْرُه نا ملٌ يدع هذَابع نا مفَضْلٌ ي هفْوع نا مقٌ يصِد

 مِيما 49عذَلِّلُ يا ملُ يدبا ملُ يفَصا ملُ يهسا مي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
 يا من يرَى و ال يرَى 50منَزِّلُ يا منَولُ يا مفْضِلُ يا مجزِلُ يا ممهِلُ يا مجمِلُ 

ي و ال يهدى يا من يحيِي و ال يحيى يا من يا من يخْلُقُ و ال يخْلَقُ يا من يهدِ
 نا مهِ يَليع ارجال ي جِيرُ وي نا مي مطْعال ي و طْعِمي نا مأَلُ يسال ي أَلُ وسي

 لِدي لَم نا مهِ يلَيع كَمحال ي و كُمحي نا مهِ يلَيقْضَى عال ي قْضِي وي ولَدي لَم و
 دكُفُوا أَح لَه كُني لَم ا 51وي الرَّقِيب ما نِعي الطَّبِيب ما نِعي سِيبالْح ما نِعي 



 ما نِعكِيلُ يالْو ما نِعالْكَفِيلُ ي ما نِعي بِيبالْح ما نِعي جِيبالْم ما نِعي الْقَرِيب منِع
 يا سرُور الْعارِفِين يا منَى الْمحِبين يا أَنِيس 52عم النَّصِيرُ الْمولَى يا نِ

الْمرِيدِين يا حبِيب التَّوابِين يا رازِقَ الْمقِلِّين يا رجاء الْمذْنِبِين يا قُرَّةَ عينِ 
فَرِّجا مي كْرُوبِيننِ الْمع نَفِّسا مي ابِِدينالْع و لِينالْأَو ا إِلَهي ومِينغْمنِ الْمع 

 خِرِينĤْا 53الالنَا يوا منَا يديا سنَا يا إِلَهنَا يبا ري مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
 يا رب النَّبِيين 54 يا دلِيلَنَا يا معِينَنَا يا حبِيبنَا يا طَبِيبنَا نَاصِرَنَا يا حافِظَنَا

و الْأَبرَارِ يا رب الصديقِين و الْأَخْيارِ يا رب الْجنَّةِ و النَّارِ يا رب الصغَارِ 
با رارِ يالثِّم وبِ وبالْح با رارِ يالْكِب و با رارِ يالْأَشْج ارِ والْأَنْه 

 با رارِ يالنَّه لِ واللَّي با رارِ يالْبِح رَارِي والْب با رالْقِفَارِ ي ارِي وحالص
ءٍ  ءٍ أَمرُه يا من لَحِقَ بِكُلِّ شَي  يا من نَفَذَ فِي كُلِّ شَي55الْأَعالنِ و الْأَسرَارِ 

ءٍ قُدرتُه يا من ال تُحصِي الْعِباد نِعمه يا من ال  مه يا من بلَغَت إِلَى كُلِّ شَيعِلْ
 امهال تَنَالُ الْأَو نا مي اللَهج امالْأَفْه رِكال تُد نا مي لُغُ الْخَالئِقُ شُكْرَهتَب

رِيالْكِب ةُ وظَمنِ الْعا مي هال كُنْه نا مي هقَضَاء ادالْعِب ال تَرُد نا مي اؤُهرِد اء
 طَاؤُهإِال ع طَاءال ع نا مي لْكُهإِال م لْك56م لَه نا ملَى يثَلُ الْأَعالْم لَه نا مي 

ةُ الْمأْوى يا من لَه الصفَات الْعلْيا يا من لَه الĤْخِرَةُ و الْأُولَى يا من لَه الْجنَّ



 لَه نا مي الْقَضَاء و كْمالْح لَه نا منَى يسالْح اءمالْأَس لَه نا مرَى يالْكُب اتيĤْال
 57الْهواء و الْفَضَاء يا من لَه الْعرْش و الثَّرَى يا من لَه السماوات الْعلَى 

ي أَسأَلُك بِاسمِك يا عفُو يا غَفُور يا صبور يا شَكُور يا رءوف يا اللَّهم إِنِّ
 وسا قُدي وحبا سي وددا وئُولُ يسا مي طُوف58ع تُهظَماءِ عمفِي الس نا مي 

فِي كُلِّ شَي نا مي اتُهضِ آيفِي الْأَر نا مي الئِلُهءٍ د هائِبجارِ عفِي الْبِح نا مي 
يا من فِي الْجِبالِ خَزَائِنُه يا من يبدأُ الْخَلْقَ ثُم يعِيده يا من إِلَيهِ يرْجِع الْأَمرُ 

رَ فِي كُلِّ شَيأَظْه نا مي كُلُّه كُلَّ شَي نسأَح نا مي ءٍ لُطْفَه نا مي ءٍ خَلَقَه 
 تُهرفِي الْخَالئِقِ قُد رَّفال 59تَص نم ا طَبِيبي لَه بِيبال ح نم بِيبا حي 

طَبِيب لَه يا مجِيب من ال مجِيب لَه يا شَفِيقَ من ال شَفِيقَ لَه يا رفِيقَ من ال 
 نلِيلَ ما دي غِيثَ لَهال م نغِيثَ ما مي فِيقَ لَهر ال أَنِيس نم ا أَنِيسي لِيلَ لَهال د

 لَه احِبال ص نم احِبا صي لَه احِمال ر نم احِما ري نِ 60لَهم ا كَافِيي 
استَكْفَاه يا هادِي منِ استَهداه يا كَالِي منِ استَكْاله يا راعِي منِ استَرْعاه يا 

نِ اسم نِ شَافِيم وفِيا مي تَغْنَاهنِ اسم غْنِيا مي تَقْضَاهنِ اسم ا قَاضِيي تَشْفَاه
 الهتَونِ اسم لِيا وي اهتَقْونِ اسم يقَوا مي فَاهتَو61اس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 

 فَالِقُ يا فَارِقُ يا فَاتِقُ يا راتِقُ بِاسمِك يا خَالِقُ يا رازِقُ يا نَاطِقُ يا صادِقُ يا



 يا من يقَلِّب اللَّيلَ و النَّهار يا من جعلَ الظُّلُماتِ 62يا سامِقُ ]  فَائِقُ[يا سابِقُ 
ا مرَ يالْقَم و سخَّرَ الشَّمس نا مي رُورالْح خَلَقَ الظِّلَّ و نا مي ارالْأَنْو و ن

قَدر الْخَيرَ و الشَّرَّ يا من خَلَقَ الْموت و الْحياةَ يا من لَه الْخَلْقُ و الْأَمرُ يا 
 كُني لَم نا ملْكِ يفِي الْم شَرِيك لَه سلَي نا ملَدا يال و ةً واحِبتَّخِذْ صي لَم نم

ن يعلَم مرَاد الْمرِيدِين يا من يعلَم ضَمِيرَ الصامِتِين  يا م63لَه ولِي مِن الذُّلِّ 
 ائِجوح لِكمي نا مي الْخَائِفِين كَاءرَى بي نا مي اهِنِينالْو أَنِين عمسي نا مي

ع لِحصال ي نا مي التَّائِبِين ذْرلُ عقْبي نا مي ائِلِينال الس نا مي فْسِدِينلَ الْمم
 دِينوالْأَج دوا أَجي ارِفِينقُلُوبِ الْع نع دعبال ي نا مي سِنِينحرَ الْمأَج ضِيعي

64 دِيعا با غَافِرَ الْخَطَاءِ يطَاءِ يالْع اسِعا واءِ يعالد امِعا سقَاءِ يالْب ائِما دي 
يا حسن الْبالءِ يا جمِيلَ الثَّنَاءِ يا قَدِيم السنَاءِ يا كَثِيرَ الْوفَاءِ يا السماءِ 

 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا ستَّار يا غَفَّار يا قَهار يا 65شَرِيف الْجزَاءِ 
ا فَتَّاحي خْتَارا مي ارا بي اربا صي اربج رْتَاحا مي ا نَفَّاح66 ي خَلَقَنِي و نا مي 

سوانِي يا من رزقَنِي و ربانِي يا من أَطْعمنِي و سقَانِي يا من قَرَّبنِي و أَدنَانِي 
ي يا من يا من عصمنِي و كَفَانِي يا من حفِظَنِي و كَالنِي يا من أَعزَّنِي و أَغْنَانِ

 يا من 67وفَّقَنِي و هدانِي يا من آنَسنِي و آوانِي يا من أَماتَنِي و أَحيانِي 



 رْءِ والْم نيولُ بحي نا مادِهِ يعِب نةَ عبلُ التَّوقْبي نا ماتِهِ يقَّ بِكَلِمحِقُّ الْحي
فَاعةُ إِال بِإِذْنِهِ يا من هو أَعلَم بِمن ضَلَّ عن سبِيلِهِ يا قَلْبِهِ يا من ال تَنْفَع الشَّ

كُلُّ شَي نِ انْقَادا ملِقَضَائِهِ ي ادال ر نا مكْمِهِ يلِح قِّبعال م ننِ  ما مرِهِ يءٍ لِأَم
رْسِلُ الرِّيي نا ممِينِهِ يبِي اتطْوِيم اتاومتِهِ السمحر يدي نيشْرا بب اح

68 سلَ الشَّمعج نا متَادا يالَ أَولَ الْجِبعج نا مادا يمِه ضلَ الْأَرعج نا مي 
 ارلَ النَّهعج نا ماسا يلَ لِبلَ اللَّيعج نا مرَ نُورا يلَ الْقَمعج نا مسِرَاجا ي

ج نا ماشا يعم اءلَ الْأَشْيعج نا مي بِنَاء اءملَ السعج نا ماتا يبس ملَ النَّوع
 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا سمِيع يا 69أَزواجا يا من جعلَ النَّار مِرْصادا 

] منِيرُ[ يا قَدِيرُ يا خَبِيرُ شَفِيع يا رفِيع يا منِيع يا سرِيع يا بدِيع يا كَبِيرُ
يا مجِيرُ يا حيا قَبلَ كُلِّ حي يا حيا بعد كُلِّ حي يا حي الَّذِي لَيس كَمِثْلِهِ 

حي يا حي الَّذِي ال يشَارِكُه حي يا حي الَّذِي ال يحتَاج إِلَى حي يا حي الَّذِي 
 مِيتا يي يح اةَ مِنيرِثِ الْحي ا لَميا حي يقُ كُلَّ حرْزالَّذِي ي يا حي يكُلَّ ح

 مال نَو سِنَةٌ و ال تَأْخُذُه وما قَيي يا حتَى يويِي الْمحالَّذِي ي ي71ح لَه نا مي 
طْفَى يال ي نُور لَه نا مى ينْسال ذِكْرٌ ال ي لْكم لَه نا مي دال تُع منِع لَه نا م

يزُولُ يا من لَه ثَنَاء ال يحصى يا من لَه جاللٌ ال يكَيف يا من لَه كَمالٌ ال 



 تُغَيرُ يدرك يا من لَه قَضَاء ال يرَد يا من لَه صِفَات ال تُبدلُ يا من لَه نُعوت ال
 يا رب الْعالَمِين يا مالِك يومِ الدينِ يا غَايةَ الطَّالِبِين يا ظَهرَ الالجِين يا 72

 حِبي نا مي ابِينالتَّو حِبي نا مي ابِرِينالص حِبي نا مي ارِبِينالْه رِكدم
 اللَّهم إِنِّي 73لْمحسِنِين يا من هو أَعلَم بِالْمهتَدِين الْمتَطَهرِين يا من يحِب ا

أَسأَلُك بِاسمِك يا شَفِيقُ يا رفِيقُ يا حفِيظُ يا محِيطُ يا مقِيت يا مغِيثُ يا معِزُّ 
 عِيدا مدِئُ يبا مذِلُّ يا ما 74يي بِال ضِد دأَح وه نا ما  يي بِال نِد فَرْد وه نم

من هو صمد بِال عيبٍ يا من هو وِتْرٌ بِال كَيفٍ يا من هو قَاضٍ بِال حيفٍ يا 
 نا مبِال فَقْرٍ ي غَنِي وه نا مزِيزٌ بِال ذُلٍّ يع وه نا مزِيرٍ يبِال و بر وه نم

 يا من ذِكْرُه شَرَف 75لٍ يا من هو موصوف بِال شَبِيهٍ هو ملِك بِال عزْ
 نا مي امِدِينعِزٌّ لِلْح هدمح نا مي لِلشَّاكِرِين زفَو شُكْرُه نا مي لِلذَّاكِرِين

س نا مي لِلطَّالِبِين فْتُوحم هابب نا مي طِيعِيناةٌ لِلْمنَج تُهطَاع اضِحو بِيلُه
 نا مي تَّقِينتَذْكِرَةٌ لِلْم هكِتَاب نا مي انٌ لِلنَّاظِرِينرْهب اتُهآي نا مي نِيبِينلِلْم

 سِنِينحالْم مِن قَرِيب تُهمحر نا مي اصِينالْع و لِلطَّائِعِين وممع قُه76رِز 
ي هماس كارتَب نا مي نا مي لَّ ثَنَاؤُهج نا مي رُهغَي ال إِلَه نا مي هدالَى جتَع نا م

 اؤُهرِد اءرِينِ الْكِبا مي اؤُههةُ بظَمنِ الْعا مي قَاؤُهب ومدي نا مي اؤُهمأَس تستَقَد



منَع دال تُع نا مي ى آالؤُهصال تُح نا مي ا 77اؤُهي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
معِين يا أَمِين يا مبِين يا متِين يا مكِين يا رشِيد يا حمِيد يا مجِيد يا شَدِيد يا 

 لِ الرَّشِيد78ِشَهِيدا ذَا الْفِعدِيدِ يلِ السا ذَا الْقَوجِيدِ يرْشِ الْما ذَا الْعا ذَا  يي 
الْبطْشِ الشَّدِيدِ يا ذَا الْوعدِ و الْوعِيدِ يا من هو الْولِي الْحمِيد يا من هو فَعالٌ 

لَى كُلِّ شَيع وه نا معِيدٍ يرُ بغَي قَرِيب وه نا مي رِيدا يلِم  وه نا مي ءٍ شَهِيد
 يا من ال شَرِيك لَه و ال وزِيرَ يا من ال شَبِيه 79 لَيس بِظَالمٍ لِلْعبِيدِ

]هائِسِ ]  شِبالْب غْنِيا منِيرِ يرِ الْمالْقَم سِ وا خَالِقَ الشَّمال َنظِيرَ ي و لَه
ابِرَ الْعا جخِ الْكَبِيرِ يالشَّي احِما رغِيرِ يازِقَ الطِّفْلِ الصا رظْمِ الْفَقِيرِ ي

 نا مصِيرٌ يادِهِ خَبِيرٌ ببِعِب وه نا متَجِيرِ يسةَ الْخَائِفِ الْمما عِصالْكَسِيرِ ي
لَى كُلِّ شَيع وا 80ءٍ قَدِيرٌ  هالْكَرَمِ ي ا ذَا الْفَضْلِ ومِ يالنِّع ودِ وا ذَا الْجي 

ارِئَ الذَّرا بالْقَلَمِ ي حِ ورَبِ خَالِقَ اللَّوالْع لْهِما مالنِّقَمِ ي أْسِ وا ذَا الْبمِ يالنَّس و 
و الْعجمِ يا كَاشِف الضُّرِّ و الْأَلَمِ يا عالِم السرِّ و الْهِممِ يا رب الْبيتِ و الْحرَمِ 

ك بِاسمِك يا فَاعِلُ يا جاعِلُ  اللَّهم إِنِّي أَسأَل81ُيا من خَلَقَ الْأَشْياء مِن الْعدمِ 
 اهِبا وي ا طَالِبي ا غَالِبادِلُ يا عاصِلُ يا وا فَاصِلُ يا كَامِلُ يا قَابِلُ يا 82يي 

من أَنْعم بِطَولِهِ يا من أَكْرَم بِجودِهِ يا من جاد بِلُطْفِهِ يا من تَعزَّز بِقُدرتِهِ يا 



من قَدر بِحِكْمتِهِ يا من حكَم بِتَدبِيرِهِ يا من دبرَ بِعِلْمِهِ يا من تَجاوز بِحِلْمِهِ 
 يا من يخْلُقُ ما يشَاء يا من يفْعلُ ما 83يا من دنَا فِي علُوهِ يا من عال فِي دنُوهِ 

 ندِي مهي نا مي شَاءي نا مي شَاءي نم ذِّبعي نا مي شَاءي نضِلُّ مي نا مي شَاءي
يغْفِرُ لِمن يشَاء يا من يعِزُّ من يشَاء يا من يذِلُّ من يشَاء يا من يصور فِي 

 شَاءي نتِهِ ممبِرَح خْتَصي نا مي شَاءا يامِ محةً 84الْأَراحِبتَّخِذْ صي لَم نا مي 
لَ لِكُلِّ شَيعج نا ملَدا يال و و  نا مدا يكْمِهِ أَحفِي ح شْرِكال ي نا مرا يءٍ قَد

الْمالئِكَةَ رسال يا من جعلَ فِي السماءِ برُوجا يا من ] مِن الْمالئِكَةِ[جعلَ 
ءٍ أَمدا يا  ارا يا من خَلَقَ مِن الْماءِ بشَرا يا من جعلَ لِكُلِّ شَيجعلَ الْأَرض قَرَ
اطَ بِكُلِّ شَيأَح نم ى كُلَّ شَيصأَح نا مدا  ءٍ عِلْما يد85ءٍ ع أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 

 يا حقُّ يا فَرْد يا وِتْرُ يا صمد بِاسمِك يا أَولُ يا آخِرُ يا ظَاهِرُ يا باطِن يا برُّ
 درْما سشْكُورٍ 86يلَّ ما أَجي بِدودٍ عبعا أَفْضَلَ مي رِفرُوفٍ ععرَ ما خَيي 

شُكِرَ يا أَعزَّ مذْكُورٍ ذُكِرَ يا أَعلَى محمودٍ حمِد يا أَقْدم موجودٍ طُلِب يا 
 وصِف يا أَكْبرَ مقْصودٍ قُصِد يا أَكْرَم مسئُولٍ سئِلَ يا أَشْرَف أَرفَع موصوفٍ

 لِموبٍ عبحا 87مي ضِلِّينالْم ادِيا هي كِّلِينتَوالْم ديا سي اكِينالْب بِيبا حي 
لْهالْم فْزَعا مي الذَّاكِرِين ا أَنِيسي ؤْمِنِينالْم لِيا وي ادِقِينالص نْجِيا مي وفِين



 عِينمالْخَلْقِ أَج ا إِلَهي الِمِينالْع لَما أَعي الْقَادِرِين ررَ 88أَقْدال فَقَهع نا مي 
نا مفَغَفَرَ ي صِيع نا مفَشَكَرَ ي بِدع نا مرَ يفَخَب طَنب نا مي رفَقَد لَكم نا مي 

ال تَحوِيهِ الْفِكَرُ يا من ال يدرِكُه بصرٌ يا من ال يخْفَى علَيهِ أَثَرٌ يا رازِقَ 
 اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك بِاسمِك يا حافِظُ يا بارِئُ يا 89الْبشَرِ يا مقَدر كُلِّ قَدرٍ 

 يا من 90 كَاشِف يا ضَامِن يا آمِرُ يا نَاهِي ذَارِئُ يا باذِخُ يا فَارِج يا فَاتِح يا
ال يعلَم الْغَيب إِال هو يا من ال يصرِف السوء إِال هو يا من ال يخْلُقُ الْخَلْقَ 

ا مي وةَ إِال همالنِّع تِمال ي نا مي وإِال ه غْفِرُ الذَّنْبال ي نا مي وإِال ه قَلِّبال ي ن
 نا مي وثَ إِال هنَزِّلُ الْغَيال ي نا مي ورَ إِال هرُ الْأَمبدال ي نا مي وإِال ه الْقُلُوب

 وتَى إِال هويِي الْمحال ي نا مي وقَ إِال هطُ الرِّزسبفَاءِ 91ال يالضُّع عِينا مي 
يا نَاصِرَ الْأَولِياءِ يا قَاهِرَ الْأَعداءِ يا رافِع السماءِ يا أَنِيس يا صاحِب الْغُرَباءِ 

الْأَصفِياءِ يا حبِيب الْأَتْقِياءِ يا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ يا إِلَه الْأَغْنِياءِ يا أَكْرَم الْكُرَماءِ 
92كُلِّ شَي ا كَافِيا مِنلَى  يا قَائِما عءٍ يكُلِّ شَي  شَي هشْبِهال ي نا مءٍ ي  نا مي ء

لْكِهِ شَيفِي م زِيدال ي هِ شَيلَيخْفَى عال ي نا مي خَزَائِنِهِ  ء مِن نْقُصال ي نا مي ء
شَي كَمِثْلِهِ شَي سلَي نا مي ء عِلْمِهِ شَي نع زُبعال ي نا مي ء نا مي خَبِيرٌ ء وه 

بِكُلِّ شَي كُلَّ شَي تُهمحر تسِعو نا ما 93ءٍ  ءٍ يي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 



مكْرِم يا مطْعِم يا منْعِم يا معطِي يا مغْنِي يا مقْنِي يا مفْنِي يا محيِي يا مرْضِي 
ءٍ و ملِيكَه يا رب كُلِّ  ءٍ و آخِرَه يا إِلَه كُلِّ شَي  شَي يا أَولَ كُل94ِّيا منْجِي 

شَي ارِئَ كُلِّ شَيا بي هانِعص ءٍ و كُلِّ شَي ا قَابِضي خَالِقَه ا  ءٍ وي اسِطَهب ءٍ و
دِئَ كُلِّ شَيبم نْشِئَ كُلِّ شَيا مي هعِيدم ءٍ و هرقَدم ءٍ ونَ كُلِّ شَيكَوا مي   ءٍ و

كُلِّ شَي يِيحا مي لَهوحم ا خَالِقَ كُلِّ شَيي مِيتَهم ءٍ و  ارِثَهو رَ 95ءٍ وا خَيي 
ذَاكِرٍ و مذْكُورٍ يا خَيرَ شَاكِرٍ و مشْكُورٍ يا خَيرَ حامِدٍ و محمودٍ يا خَيرَ 

ودٍ يشْهم رَ شَاهِدٍ وا خَيابٍ يجم جِيبٍ ورَ ما خَيي وعدم اعٍ ورَ دا خَي
مونِسٍ و أَنِيسٍ يا خَيرَ صاحِبٍ و جلِيسٍ يا خَيرَ مقْصودٍ و مطْلُوبٍ يا خَيرَ 

 يا من هو لِمن دعاه مجِيب يا من هو لِمن أَطَاعه 96حبِيبٍ و محبوبٍ 
ح نا مي قِيبر فَظَهتَحنِ اسبِم وه نا مي قَرِيب هبأَح نإِلَى م وه نا مي بِيب

هو بِمن رجاه كَرِيم يا من هو بِمن عصاه حلِيم يا من هو فِي عظَمتِهِ 
ي إِحسانِهِ قَدِيم يا من هو رحِيم يا من هو فِي حِكْمتِهِ عظِيم يا من هو فِ

 لِيمع هادأَر نا 97بِمي قَلِّبا مي رَغِّبا مي ببسا مي مِكبِاس أَلُكإِنِّي أَس ماللَّه 
 يا من 98معقِّب يا مرَتِّب يا مخَوف يا محذِّر يا مذَكِّرُ يا مسخِّرُ يا مغَيرُ 

 نا مي غَالِب رُهأَم نا مظَاهِرٌ ي لُطْفُه نا مادِقٌ يص هدعو نا مابِقٌ يس هعِلْم



 نا مي قَدِيم لْكُهم نا مي جِيدم قُرْآنُه نا مي كَائِن قَضَاؤُه نا مي كَمحم هكِتَاب
 ظِيمع رْشُهع نا مي مِيمع 99فَضْلُه نا معٍ يمس نع عمس شْغَلُهال ي نا مي 

 نؤَالٌ عس غَلِّطُهال ي نا ملٍ يقَو نلٌ علْهِيهِ قَوال ي نا ملٍ يفِع نلٌ عفِع هنَعمال ي
شَي هبجحال ي نا مؤَالٍ يس شَي نع لِ ءالْم احإِلْح هرِمبال ي نا مءٍ ي نا مي ينح

هو غَايةُ مرَادِ الْمرِيدِين يا من هو منْتَهى هِممِ الْعارِفِين يا من هو منْتَهى 
 الَمِينةٌ فِي الْعهِ ذَرلَيخْفَى عال ي نا مي لِيما ال 100طَلَبِ الطَّالِبِينا حي 

قا ال يخْلِف يا وهابا ال يملُّ يا قَاهِرا ال يغْلَب يعجلُ يا جوادا ال يبخَلُ يا صادِ
يا عظِيما ال يوصف يا عدال ال يحِيف يا غَنِيا ال يفْتَقِرُ يا كَبِيرا ال يصغُرُ يا 

نَا مِنثَ خَلِّصثَ الْغَوالْغَو إِال أَنْت ا ال إِلَهي انَكحبغْفُلُ سافِظا ال يا حالنَّارِ ي 
 بر*  

 


