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ُلوَن َو إنَّ إْن َشاَء هللا بُِكـْم َلِحُقوَن  الم عليمك َداُر َقْوِم ُمْؤِمِنْيَ َأَتُكـْم َما ُتْوَعُدْوَن َغدًا ُمَؤجِّ السَّ

َتأِخِرْين   َتْقـِدِمْي و الـُمسسْ َيِر ِمَن الـُمْسِلمي و الـُمْؤِمِنْي يْرَحُم هللُا الـُمسسْ الُم عَلْيمك َأْهُل ادلِّ السَّ
الم عليمك ي أْهَل الَقُبوِر َيْغِفُر هللا لََنا و لمَك  أْنُتـم َسَلفًا و  إنَّ إْن َشاَء هللا بُِكـْم َلِحُقوَن السَّ

َبْقُتـم َشًّا َطِوْيٍل  ِرْمَنا َأْجَرُه َو ل َتْفِتنَّا بَْعَدُهـم أَصْبُتـْم َخْيَ ِجْيٍل و سسَ حنن ِبأَلثَِر اللهمَّ ل َتْ

الم َعَليمك ي َصْفَوَة هللا الم عليمك ي ِخَيََة هللِا السَّ الم عليمك ي َأْولَِياَء هللِا السَّ السَّ

  3 times نا عليمك نا عليمك و رِْضَواُن رَبِـّ الم عليمك و رَْحـَمُة رَبَِّنا عليمك و َمْغَفِرُة رَبِـّ السَّ

ْنَيا و ِهَ    اللهمَّ رَبُّ األْرَواِح الَباِقَية و األْجَساِد الَبالَِيِة و الِعَظاِم النَِّخَرِة الَِّت َخَرَجْت مْن ادلُّ

بَِك ُمْؤِمَنة اللهمَّ أْدِخْل َعَلْيِم ُرْوحًا مْنَك َو َسالمًا منَّا

الم َعىل َأْهِل َل إهَلَ إل هللا ِمْن َأْهِل َل إهَل إل هللا ي َأْهَل َل إهَل إل هللا َكيَف َوَجْدُتـْم َل  السَّ

َن يف ُزْمَرِة َمْن  إهَل إل هللا َي هللا بِـَحقِّ َل إهَل إل هللا اْغِفْر لِـَمْن َقاَل َل إهَل إل هللا َو اْحُشْ

قاَل َل إهَل إل هللا 

اَوْز َعْن  َناِتمُك و َتَ َتُكـم و رَِحَم هللُا ُغْربَـَتـُكـم و َتَقبَّـْل َحسسَ الم عليمك  آنََس هللُا َوْح�سَ السَّ

َتِقـرِّ رَْحـَمِتِه َي َواِسَع الـَمـْغِفَرِة اْغـِفْر لََنا اُكـم يف ُمسسْ َعَنا َو ِإيَـّ َسيََّئاِتـمُك و َجَ

 Read some Qur’an (Fatiha, Ayat al-Kursī, Ikhlās, Falaq & Nās) intending to confer the
reward, saying the following fātiha

َيرَِة و َتْعِجْيِل الَبَ�ارَِة و أنَّ هللَا ُيْعـِطي ُكَّ َساِئٍل ِمنَّا و ِمْنمُك ُسْؤهَلُ  ـِيَّـِة َقُبْول الزِّ الَفاِتَة عىَل ن

عىَل ُيْرِض هللا و رَُسوهَلُ و أنَّ هللا َيَتَقبَُّل ِمنَّا َما َقَرْأَنُه ِمْن الُقْرآِن الَعِظْيِ ُنِْدي ذكل إىل 

َ و َماَلِئَكِة هللا الـُمـَقـرَّبِْيَ ُثَّ  ِد بن َعْبِد هللا و ِإْخَوانِِه من النَّبييِّ يِِّدَن رَُسْوِل هللِا ُمَحمَّ ُروِح سسَ

ْيِن ُثـمَّ إىل  ابَِتِه و التَّابِِعْيَ لَُهم بِإْحَساِن إىل َيوَم ادلِّ اِهِرْيَن و َصَ يَِّبْي الـطَّ إىل ُرْوِح آِل بَْيِتِه الطَّ

الِِحْيَ ُثَّ إىل أْرَواِح  ى َصاِحب الَقرب( و َكَفِة ِعَباِد هللِا و أْولَِياِئِه الصَّ ُروِح َعْبِدَك الَفِقْيِ )و ُيَسمَّ

ْيُكـم و أْمَواِتَنا و  ْيَن و َوادِلِ ْيعًا و ُأُصْولِِهم و ُفُروِعِهم و إىل أْرَواِح َوادِلِ َساَدِتَنا آِل َب َعَلِوي َجِ

ُكـْم  اُه ِبلرَّمَحِة و الـَمـْغِفَرِة َو ُيَبلُِّغـَنا و إيَّ ِعْيَ أنَّ هللَا َيَتَغ�َّ أْمَواِتمُك و أْمَواِت الـُمـْسِلـِمْيَ أْجَ

اِه رَُسْوِل هللِا  ـَِويَّة وُأْخَرِويَّة و بَْرَزِخيَّة و جِبَ ْيَع َما َطَلْبَناُه و َأَمْلَناُه ِمْن َمَطالِِب ِدْيـِنـيٍَّة و ُدْني َجِ

ُق َمْطُلْوبََنا َو َيْنُقُلَنا ِمْن ِذلِّ الـَمْعِصَيِة  ـَُحقِّ وبََنا َو ي أنَّ هللَا َيْغِفُر ُذُنوبََنا َوَيْسُتُ ُعُيوبََنا ُيَصفِّي َمْشُ
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اَعِة َوِمْن ُكِّ َحاةَلٍ َدنَِيٍة إىل ُكِّ َحاةٍل َمْرِضَيِة و أنَّ هللَا َيُتْوُب َعَلْيَنا َتْوبًَة نَُصوحًا  إىل ِعزِّ الطَّ

ُل َأْحَوالََنا وَأْحَواَل الـُمْسِلِمْيَ  ـَُحوِّ ْيَنا ِبَا ِسًّا و َقْلبًا و َعْقاًل و ِجْسمـًا و ُرْوحًا و أنَّ هللَا ي ُيَزكِّ

ـَْحَفُظَنا َوِإيـَّاُك يف النَّْفِس  اَلِل َوأنَّ هللَا ي إىل َأْحَسِن اأَلْحَواِل َونَُعْوُذ ِبهلِل ِمْن َأْحَواِل َأْهِل الضَّ

ٍد و  َة ُمَحمَّ َفُظَنا َعـَّاَ َنان وأنَّ هللَا َيْنُصُ ُأمَّ َفُظَنا يف َما َأَمَرَن َوَيْ و اأَلْهِل والـَماِل َوالِعَياِل و َيْ

ٍد وَأنَّ هللَا َيْنُصُ اإِلْساَلَم الـُمْسِلِمْيَ و ُيَ�تُِّت َشـْمَل  ِة ُمَحمَّ ٍد و ُيَفرُِّج عىل ُأمَّ َة ُمَحمَّ يَْرَحُم ُأمَّ

ِرُج الـُمْسِلِمْيَ ِمْن بَْيَنِْم َسالِـِمْيَ وأنَّ هللَا ُيْكِثُ  الِِمْيَ َوُيْ الـِمْيَ ِبلظَّ ْيِن َوُيْ�ِغُل الظَّ َأْعَداِء ادلِّ

ْيِف ُفُتوَح الَعارِفَي  ِ َلَبِة الِعْلِ الشَّ ِ الـُمْوِصِلْيَ لَِطريِق الـِمـلَّ و َيْفَتُح َعَلْيَنا َوَعىَل الطَّ اِعْيَ َواأَلِدةلَّ ادلَّ

يِِّد الـُمْرَسِلْيَ َوَعيل َهِذِه  ـَاِء الَعاِمِلْيَ الـُمْقـَتـفَِّي ِلَثِر سسَ ـَْجَعُلَنا ِمَن الُعَلم ْيِن وي ُهَنا يف ادلِّ و ُيَفقِّ

يُِّدَن َوَحِبْيُبَنا  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَعىل َما نََواُه سسَ ـٍَة َجاِمَعٍة َشاِمَلٍ لـَخْيَاِت ادلُّ َيِة َوَعىَل ُكِّ نِّيّة َصاحِل النِّ

ة َ الَفاِتَ ِة النَّيب ُمَحمد َصىَل هللُا عَليِه َوَسلَّ ْيُخَنا اإلَماُم و إىل َحَضَ شسَ

 Then conclude with one’s personal supplications


