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احلمد هللا الذي ال ينبغي احلمد إال له، وأسأله سبحانه وتعايل أن يصيل 
إخواين وأحبايب يف اهللا: يسعدين أن ! وآله وبعد)(ويسلم عيل سيدنا حممد 

اقدم لكم هذه الباقة العطرة من األدعية املباركة املأثورة من الكتاب والسنة 
، ودعاء )( وأدعية السلف الصالح، ودعاء ختم القرآن البن تيمية 

ختم القرآن باحلرم املكي.. لنقرأها كثريا وندعو اهللا هبا حتى تذلل هبا 
فام أحيل مناجاة ذي اجلالل واالكرام، ، وندعو هبا اجتامعيا وانفرادياألسنتنا.. 

والتمسكن بني يديه، والسيام يف ، والسؤال منه والتذلل إليه، واخلضوع له
الليل حني يبسط اهللا يده بالليل ليتوب مسـيء النهار، وخاصة يف الثلث 

ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل األخري من الليل وقت النزول اإلهلي كام يف احلديث َعْن َأِيب 
ْنَيا ِحَني ":َقاَل )(اهللاَِّ  َامِء الدُّ نَا َتَباَرَك َوَتَعاَىل ُكلَّ َلْيَلٍة إَِىل السَّ َينِْزُل َربُّ

ْيِل اْآلِخُر َفَيُقوُل َمْن َيْدُعوِين َفَأْسَتِجيَب َلُه َمْن َيْسَأُلنِي  َيْبَقى ُثُلُث اللَّ
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).١"ْغِفُرِين َفَأْغِفَر َلُه َفُأْعطَِيُه َمْن َيْستَ 

: َفَال َيَزاُل َكَذلَِك َحتَّى ُيضـِيَء اْلَفْجُر.
ْيِل َلَساَعًة َال "، َيُقوُل: )(وَعْن َجابٍِر، َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ  إِنَّ ِيف اللَّ

اُه، ُيَوافُِقَها ْنَيا َواآلِخَرِة إِالَّ َأْعَطاُه إِيَّ ا ِمْن َأْمِر الدُّ َرُجٌل ُمْسلٌِم، َيْسَأُل اهللاََّ َخْريً
).١"َوَذلَِك ُكلَّ َلْيَلٍة 

َأْقَرُب َما ": )(َوَعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 
َّْن َيُكونُ  ْيِل اْآلِخِر، َفإِِن اْستََطْعَت َأْن َتُكوَن ِمم بُّ ِمَن اْلَعبِْد ِيف َجْوِف اللَّ الرَّ

اَعِة، َفُكْن  ).٢(. "َيْذُكُر اهللاََّ ِيف تِْلَك السَّ

واهللا عز وجل غني، خزائن كل يشء بيده، وخزائنه ال تنفد أبدا، ويف 
، َعِن النَّبِيِّ احلديث َعْن َس  إِنَّ اهللاََّ َحِييٌّ َكِريٌم "، َقاَل: )(ْلَامَن اْلَفاِرِيسِّ

ا ِصْفًرا َخائَِبتَْنيِ  ُمهَ ُجُل إَِليِْه َيَدْيِه َأْن َيُردَّ . َقاَل َأُبو ِعيَسى: "َيْسَتْحيِي إَِذا َرَفَع الرَّ

)١١/٣٨٦.
)١ « «

١٢٦٥.(
)١٢٢٩» » ٢.(
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.)١(َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب 

وقال "أدعوين استجب لكم "وكيف يردمها وهو الذي قال :
ْ َيْسَأْل اهللاََّ َيْغَضْب َعَلْيهِ ":)(حبيبه  ملاذا ؟ ألنه كريم ! ).٢("َمْن َمل

حيب أن يكرم عباده، ويفيض عليهم، ويمنحهم من كل خري خزائنه 
ٌ َواْستِْغنَاٌء ، بيده َؤاِل َتَكربُّ َوَهَذا َال َجيُوُز لِْلَعْبِد، وما َأَمجَل َما وِألَنَّ َتْرَك السُّ

ِقيَل:
َوَتَرى اِْبَن آَدَم ِحَني ُيْسَأُل َيْغَضُب اهللاَُّ َيْغَضُب إِْن َتَرْكـت ُسَؤاَلهُ 

ْ َيْسأَْل َوَقاَل  : َوَذلَِك ِألَنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ َأْن ُيْسَأَل ِمْن َفْضلِِه َفَمْن َمل اهللاََّ الطِّيبِيُّ
).٣(ُيْبِغْضُه َواملَْْبُغوُض َمْغُضوٌب َعَلْيِه َال َحمَاَلةَ 

وَن َعْن وقال تعاىل:  َوَقاَل َرّبُكـْم اْدُعوِينَ َأْسَتِجْب َلُكْم إِّن اّلِذيَن َيْستَْكِربُ
).٤(ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّم َداِخِرين 

ُقْل َما َيْعَبُا بُِكْم َرّيب َلْوالَ ُدَعآُؤُكْم َفَقْد َكّذْبُتْم َفَسْوَف وقال تعايل:

)١٢/٦٩٤.
)٢٣٢٩٥٩٣٢٤٤١٨٣
)٣٨/٢٧٠.
)٤٦٠.
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).١(َيُكوُن لَِزامًا 

!  افتح علينا من الدعاء بام فتحت به عيل أنبيائك ورسلك وأحبابك  ُهمَّ اللَّ
والصاحلني من عبادك.. آمني.

أخوكم يف اهللا/حممد إمام

)١٧٧.
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فضـل الدعــاء
َعاُء ُهَو اْلِعَباَدُة ":قال عن النعامن بن بشري  َوَقاَل ثم قرأ: "الدُّ

َسَیْدُخُلوَن َرّبُكـْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْب َلُكْم ِإّن اّلِذیَن َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي 
)٢(رواه أمحد الرتمذي وأبو داود والنسائي، وابن ماجة)١(َجَهّنَم َداِخِریَن

ٌء َأْكَرَم َعَىل اهللاَِّ ":)(قال رسول اهللا "قال:وعن أيب هريرة  َليَْس َيشْ
َعاِء  ).١("َتَعاَىل ِمْن الدُّ

َال َيُردُّ اْلَقَدَر "، َقاَل: )(، َرَفَعُه إَِىل النَّبِيِّ )(وَعْن َثْوَباَن َمْوَىل َرُسوِل اهللاَِّ 
ْنِب  ْزَق بِالذَّ ، َوإِنَّ اْلَعْبَد َلُيْحَرُم الرِّ َعاُء، َوَال َيِزيُد ِيف اْلُعُمِر إِالَّ اْلِربُّ إِالَّ الدُّ

).٢(ُيِصيُبهُ 

َم: وعن ابن عمر  َعاَء "، قال: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ إِنَّ الدُّ
َعاِء  َّا َملْ َينِْزْل َفَعَليُْكْم ِعَباَد اهللاَِّ بِالدُّ َّا َنَزَل َوِمم –"َينَْفُع ِمم

)٣.(

)١٦٠ .
)٢/٦٩٢–٢ .
)٢/٦٩٣––) ١.
)٢١٨٢٥» » )٢(.
)٣٣٥٠٠.(
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َما ِمْن َأَحٍد َيْدُعو بُِدَعاٍء إِالَّ آَتاُه ":قال رسول اهللا ، قال: وعن جابر
وِء ِمْثَلُه، َما َملْ َيْدُع بِإِْثٍم َأْو َقطِيَعِة َرِحٍم  .)١(اهللاَُّ َما َسَأَل َأْو َكفَّ َعنُْه ِمَن السُّ

َسُلوا اهللاََّ ِمْن َفْضلِِه؛ ": )(وَعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 
.)٢"َفإِنَّ اهللاََّ ُحيِبُّ َأْن ُيْسَأَل، َوَأْفَضُل اْلِعَباَدِة اْنتَِظاُر اْلَفَرِج 

ُه َحاَجَتُه ": )(َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ)(وَعْن َأَنٍس  لَِيْسأَْل َأَحُدُكْم َربَّ
َها، َحتَّى َيْسَأَلُه ِشْسَع َنْعلِِه إَِذا اْنَقَطعَ  َزاَد ِيف ِرَواَيٍة َعْن َثابٍِت اْلُبنَاِينِّ "»ُكلَّ

"َحتَّى َيْسَأَلُه املِْْلَح، َوَحتَّى َيْسَأَلُه ِشْسَعُه إَِذا اْنَقَطَع "ُمْرَسًال: 

)٣.(

)١٣٣٨١
)٢٣٥٣٢٩٩٤٧
)٩٣٤٥، ٥٣١١١٠٨٣.(
)٢٢٥٢، ٣٢٢٥١.(
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آداب الدعـاء
املكسب).-امللبس -رب ـاملش–جتنب احلرام يف ( املأكل - ١
َفاْدُعوْا اهللاَّ ُخمْلِِصَني َلُه الّديَن َوَلْو َكِرَه اإلخالص هللا تعايل: قال تعايل:- ٢

).١(اْلَكافُِروَن 

اللذين تقديم األعامل الصاحلة واالستشفاع هبا عند الدعاء مثل الثالثة - ٣
دخلوا الغار .

التنظف والتطهر والوضوء .-٤
استقبال القبلة والصالة.- ٥
اجلثو عيل الركب.- ٦
يف أول الدعاء ويف أخره.أن حيمد اهللا ويثني عليه ويصيل عيل نبيه - ٧
يبسط اليدين ويرفعها حذو املنكبني .- ٨
التأدب والتمسكن مع اخلشوع واخلضوع.- ٩

أال يرفع برصه إىل السامء.-١٠
اهللا تعايل بأسامئه احلسني وصفاته الُعال.أن يسأل -١١

)١١٤
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٠أن يبدأ بالدعاء لنفسه ثم لوالديه، ثم املؤمنني واملؤمنات -١٢
٠أن يتجنب السجع وتكلفه.. وأن ال يتكلف التغني باألنغام -١٣
٠أن خيفض صوته- ١٤
ويدعو بجوامع الكلم من املأثور بالكتاب والسنة.-١٥
أال خيص نفسه بدعاء إن كان إماما.-١٦
بعزم.أن يسال -١٧
أن يدعو برغبة.-١٨
أن حيرض قلبه وحيسن رجاءه.-١٩
أن يكرر الدعاء عيل األقل ثالثا.-٢٠
أن يلح يف الدعاء.-٢١
أن ال يدعو بإثم أو قطيعة رحم.-٢٢
أن ال يدعو بأمر قد فرغ منه.-٢٣
أن ال يتعدى يف الدعاء بأن يدعو بمستحيل أو يف معناه.- ٢٤
أن ال يتحجر.-٢٥
أن يسأل حاجته كلها.-٢٦
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املستمع.أن يأمن الداعي و-٢٧
أن ال يستعجل بأن يستبطئ اإلجابة.-٢٨
أن يمسح وجهه بيديه بعد فراغه.-٢٩
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لَا تُرَد دعوتُهمالذین 
َأّمن ُجيِيُب املُْْضَطّر إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف الّسَوَء : قال تعايل :المضطر)١

َعُلُكْم ُحَلَفآءَ  ).(١األْرِض َأإَِلـٌَه ّمَع اهللاِّ َقلِيًال ّما َتَذّكُرونَ َوَجيْ
: ففي المظلوم .. اإلمام العادل ..الصائم حتى یفطر.. الوالد.. المسافر)٢

َثَالَثٌة "):(َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه - احلديث َوَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة 
َماُم اْلَعاِدُل، َوَدْعَوُة املَْْظُلوِم َيْرَفُعَها  ائُِم ِحَني ُيْفطُِر، َواْإلِ ْم : الصَّ َال ُتَردُّ َدْعَوُهتُ
نَِّك َولَْو  ِيت َألَْنُرصَ : َوِعزَّ بُّ َامِء، َوَيُقوُل الرَّ ا َأْبَواُب السَّ اهللاَُّ َفْوَق اْلَغَامِم، َوُتْفَتُح َهلَ

) .٢"ٍني َبْعَد حِ 

َثَالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت َال ": )(وَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ 
: َدْعَوُة املَْْظُلوِم، َوَدْعَوُة املَُْسافِِر، َوَدْعَوُة اْلَوالِِد َعَىل َوَلِدِه  ، "َشكَّ فِيِهنَّ

٣ (.
َعِن اْبِن والمجاهد.. المریض.. واألخ ألخیه بظهر الغیب: ..والمعتمرالحاج)٣

)١٦٢
)٢٢/٦٩٥.
)٣
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: َدْعَوُة املَْْظُلوِم "، َقاَل: )(َعبَّاٍس ، َعِن النَّبِيِّ  نَّ َمخُْس َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َهلُ
اجِّ ِحَني َيْصُدُر، َوَدْعَوُة املَُْجاِهِد ِحَني َيْقِفُل، َوَدْعَوُة  ، َوَدْعَوُة اْحلَ ِحَني َيْسَتنِْرصُ

ُأ، َوَدْعَوُة األَِخ ألَِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب، ُثمَّ  ُع َهِذِه املَِْريِض ِحَني َيْربَ َقاَل: َوَأْرسَ
َعَواِت إَِجاَبًة، َدْعَوُة األَِخ ألَِخيِه بَِظْهِر اْلَغْيِب  ). ١("الدَّ

ُه اهللاَُّ، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه، َقاَل:و ُر َوْفُد "َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َرِمحَ اُج َواْلُعامَّ جَّ اْحلُ
، إِْن دَ  ْم اهللاَِّ َعزَّ َوَجلَّ ْم َوإِِن اْسَتْغَفُروُه َغَفَر َهلُ ).٢"َعْوُه َأَجاَهبُ

)١ «
)..١٠٨٤.(

)٢٢/٧٧٨.
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من أسباب استجابۀ الدعاء
ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن قال تعاىل- َوُنوًحا إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفنَجَّ

).١(اْلَكْرِب اْلَعظِيمِ 

ُّ َوَأْنَت َأْرَحُم : وقال تعاىل- نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى َربَّ
اِمحَِني*َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن ُرضٍّ َوَآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم  َرْمحًَة َمَعُهْم الرَّ

).٢(ِمْن ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ 

َوَذا النُّوِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأْن َلْن َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى ِيف :وقال تعاىل-
َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملَِِني* َفاْسَتَجْبنَا َلُه الظُُّلَامِت َأْن َال إَِلَه إِالَّ 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمنِنيَ  ).٣(َوَنجَّ
نَا إِنََّك آَتْيَت فِْرَعْوَن َوَمَألَُه ِزينًَة َوَأْمَواًال ِيف وقال تعاىل: - َوَقاَل ُموَسى َربَّ

ْم َواْشُدْد َعَىل  نَا اْطِمْس َعَىل َأْمَواِهلِ نَا لُِيِضلُّوا َعْن َسبِيلَِك َربَّ ْنَيا َربَّ َياِة الدُّ اْحلَ
َدْعَوُتُكَام ى َيَرُوا اْلَعَذاَب اْألَلِيَم * َقاَل َقْد ُأِجيَبْت ُقُلوِهبِْم َفَال ُيْؤِمنُوا َحتَّ 

)١٧٦.
)٨٤، ٢٨٣.
)٨٨، ٣٨٧.
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).  ١(َفاْسَتِقيَام َوَال َتتَّبَِعانِّ َسبِيَل الَِّذيَن َال َيْعَلُمونَ 
ُه َربِّ َال َتَذْرِين َفْرًدا َوَأْنَت َخْريُ اْلَواِرثَِني تعاىل:وقال- ا إِْذ َناَدى َربَّ َوَزَكِريَّ

).٢(َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَوَهْبنَا لَُه َحيْيَى َوَأْصَلْحنَا َلُه َزْوَجهُ * 
ر يف قوله تعاىل:( - ملاذا استجاب اهللا له؟.) ! َفاْسَتَجْبنَا َلهُ تفكَّ
 اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلنَا ْريَ ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِيف اْخلَ إِهنَّ

.َخاِشِعَني 

)٨٩، ١٨٨.
)٩٠-٢٨٩.
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موانــــع اإلجابــــۀ
": : فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا أكـــل احلرام)١

ا النَّاُس ؛ إِنَّ اهللاََّ َطيٌِّب َال َيْقبَُل إِالَّ َطيًِّبا، َوإِنَّ اهللاََّ َأَمَر اْملُْؤِمنَِني بَِام َأَمَر بِ  َ ِه َأهيُّ
َيَأّهيَا الّرُسُل ُكُلوْا ِمَن الّطّيَباِت َواْعَمُلوْا َصاِحلًا إِّين بَِام املُْْرَسلَِني، َفَقاَل: 
َيَأّهيَا اّلِذيَن آَمنُوْا ُكُلوْا ِمن َطّيَباِت َما وقال: )،١(َتْعَمُلوَن َعلِيٌم 

، َيُمدُّ )،٢(َرَزْقنَاُكْم  َفَر، َأْشَعَث َأْغَربَ ُجَل ُيطِيُل السَّ َيَدْيِه إَِىل ُثمَّ َذَكَر الرَّ
ُبُه َحَراٌم، َوَمْلَبُسُه َحَراٌم، َوُغِذَي  ، َوَمطَْعُمُه َحَراٌم، َوَمْرشَ ، َيا َربِّ َامِء، َيا َربِّ السَّ

َراِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب لَِذلَِك ؟!  ).١بِاْحلَ

فَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة ، َقاَل: الشك يف االستجابة والدعاء وقلبه غافل اله:)٢
َجاَبِة، َواْعَلُموا َأنَّ اهللاََّ َال ": )(َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ  اْدُعوا اهللاََّ َوَأْنُتْم ُموقُِنوَن بِاْإلِ

).٢"َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغافٍِل َالٍه 

)١٥١.
)٢١٧ .
)١٢/٨٤٢.
)١٧٥٠(٢٣٤٢٦

٥٢٥١.(
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َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل : أن يدعو بإثم أو قطعية رحم.. أو يستعجل)٣
ْ َيْعَجْل َيُقوُل َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب ) (اهللاَِّ  َقاَل ُيْسَتَجاُب ِألََحِدُكْم َما َمل

).١(ِيل 

ُه َقاَل ) (َعْن َأِيب ُهَرْيَرة َعْن النَّبِّي  َال َيَزال ُيْسَتَجاب لِْلَعْبِد َما َملْ َيْدُع بِإِْثٍم "َأنَّ
ْ َيْستَْعِجل ":َقاَل ؟قِيَل َيا َرُسول اهللاَّ َوَما اِالْستِْعَجال"َأْو َقطِيَعة َرِحم َما َمل

َعاء )٢(َفَيْسَتْحِرس َيُقول َقْد َدَعْوت َفَلْم َأَر ُيْسَتَجاب ِيل  ِعنْد َذلَِك َوَيَدع الدُّ
).٣(رواه مسلم"

َمام َأْمحَد َعْن َأَنس َأنَّ َرُسول اهللاَّ  َال َيَزال اْلَعْبد بَِخْريٍ َما "َقاَل )(َوروى اْإلِ
َيُقول َقْد َدَعْوت َريبِّ َفَلْم َيْسَتِجْب "َقاُلوا َوَكْيف َيْسَتْعِجل َقاَل "َملْ َيْسَتْعِجل 

. "ِيل عند ذلك ويدع الدعاء 
، )(َعائَِشَة ، َقاَلْت: َدَخَل َعَيلَّ النَّبِيُّ : ملا أخرجه َعنْ ترك الدعوة)٤

َم َأَحًدا ، ُثمَّ َخَرَج،  َأ، َوَما َكلَّ ٌء ، َفَتَوضَّ ُه َيشْ َفَعَرْفُت ِيف َوْجِهِه َأْن َقْد َحَرضَ

)٥٩٨١(» » ) ١.(
)٢
)٣٢/٧٧٨.
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، َفَحِمَد اهللاََّ َوَأْثنَ  ْجَرِة َأْسَمُع َما َيُقوُل، َفَقَعَد َعَىل املِْنَْربِ ى َعَلْيِه، َفَلِصْقُت بِاْحلُ
ا النَّاُس، إِنَّ اهللاََّ َتَباَرَك َوَتَعاَىل َيُقوُل َلُكْم: ُمُروا بِاملَْْعُروِف، "ُثمَّ َقاَل:  َ َيا َأهيُّ

َواْهنَْوا َعِن املُْنَْكِر، َقْبُل َأْن َتْدُعوِين، َفال ُأِجيُبُكْم، َوَتْسَأُلوِين َفال ُأْعطِيُكْم، 
وِين َفال َأنْ  ).١("، َفَام َزاَد َعَلْيِهنَّ َحتَّى َنَزَل "ُرُكْم ـُص َوَتْسَتنِْرصُ

َوَقْد َحَفَزُه النََّفُس ، ) (َدَخَل َعَيلَّ النَّبِيُّ "ويف رواية: َعْن َعائَِشَة ، َقاَلْت: 
َأ ، َفَلِصَقْت  َم َعَيلَّ َحتَّى َتَوضَّ ٌء ، َفَام َسلَّ َفَعَرْفُت ِيف َوْجِهِه َأْن َقْد َحَفَزُه َيشْ

، َفَحِمَد اهللاََّ َوَأْثنَى َعَلْيِه ، ُثمَّ َقاَل:  ْجَرِة، َفَصِعَد املِْنَْربَ ا النَّاُس إِنَّ اهللاََّ "بِاْحلُ َ َأهيُّ
َواْهنَْوا َعِن اْملُنَْكِر، َقبَْل َأْن َتْدُعوِين َفال زَّ َوَجلَّ َيُقوُل لَُكْم: ُمُروا بِاملَْْعُروِف، عَ 

.)٢("َرُكْم ـُروِين َفال َأْنُص ـُأِجيَبُكْم، َوَتْسَأُلوِين َفال ُأْعطِيَُكْم، َوَتْسَتنِْص 
َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنّي َفإِّين َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة :قال تعاىل: املعصية)٥

فاهللا عز ).٣(الّداِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْلُيْؤِمنُوْا ِيب َلَعّلُهْم َيْرُشُدونَ 
وجل ال يستجيب للعبد حتى يستجيب هللا.

١٢٤٦٩٠٢٩٢.(
).١٨٥٨٥٦٨٤٠للبيهقي(

٢٧.(
٣١٨٦.
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، َقال: عن َعبِْد اهللاَِّ : ومن أسباب عدم استجابة الدعاء)٦ وَباِريُّ اْجلُ
َسِمْعُت َحاِمتًا األََصمَّ ، َيُقوُل: َقاَل َشِقيُق ْبُن إِْبَراِهيَم: َمرَّ إِْبَراِهيُم ْبُن َأْدَهَم ِيف 
ِة َفاْجتََمَع النَّاُس إَِلْيِه، َفَقاُلوا َلُه: َيا َأَبا إِْسَحاَق إِنَّ اهللاََّ َتَعاَىل َيُقوُل ِيف  َأْسَواِق اْلَبْرصَ

، َوَنْحُن َنْدُعوُه ُمنُْذ َدْهٍر َفال َيْستَِجيُب َلنَا. )١(اْدُعوِين َأْستِجْب َلُكمْ :َتابِهِ كِ 
ِة َأْشَياَء : بَرِة ، َماَتْت ُقُلوُبُكْم ـَيا َأْهَل الَْبْص "َقاَل: َفَقاَل إِْبَراِهيُم:  َعَرشَ

ُه.  وا َحقَّ ا: َعَرْفتُُم اهللاََّ وَملْ ُتَؤدُّ ُهلَ َأوَّ
َقَرْأُتْم كَِتاَب اهللاَِّ وَملْ َتْعَمُلوا بِِه. الثَّاِين: 

َم َوَتَرْكتُْم ُسنََّتهَ َوالثَّالُِث:  َعْيُتْم ُحبَّ َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ . ادَّ
ابُِع:  ْيَطاِن َوَواَفْقُتُموهُ َوالرَّ َعْيُتْم َعَداَوَة الشَّ اِمُس: ادَّ نََّة وَملْ . َواْخلَ ُقْلُتْم ُنِحبُّ اْجلَ
ا اِدُس: َتْعَمُلوا َهلَ ُقْلُتْم َنَخاُف النَّاَر َوَرَهنُْتْم َأْنُفَسُكْم ِهبَا. . َوالسَّ
ابُِع:  . وا َلهُ ُقْلتُْم إِنَّ اْملَْوَت َحقٌّ َوَملْ َتْستَِعدُّ َوالسَّ
اْشَتَغْلُتْم بُِعُيوِب إِْخَوانُِكْم َوَنَبْذُتْم ُعُيوَبُكْم. َوالثَّاِمُن: 

ُكْم وَملْ َتْشُكُروَها . َوالتَّاِسُع: َأَكْلُتْم نِْعَمَة َربِّ
وا ِهبِْم ( : َدَفنُْتْم َمْوَتاُكْم َوَملْ َتْعتَِربُ ).١َواْلَعاِرشُ

)١٦٠.
)١١٣٩٧» (» ١ .(
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أوقـات اإلجابــۀ
ليلة القدر. - ١
يوم عرفه. - ٢
شهر رمضان .. وليلة القدر. - ٣
يوم اجلمعة . -٤
نصف الليل الثاين. - ٥
وثلث الليل األخر. ،ثلث الليل األول- ٦
جوف الليل.- ٧
وقت السحر.- ٨
ساعة اإلجابة يوم اجلمعة ووقتها من بني أن جيلس اإلمام يف اخلطبة إىل أن - ٩

بعد العرص إىل تقيض الصالة ومن حني تقام الصالة إىل السالم منها .. وقيل 
غروب الشمس .. وقيل آخر ساعة من يوم اجلمعة.

عند اآلذان . -١٠
بني اآلذان واإلقامة. -١١
عند اإلقامة . -١٢
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عند احليعلتني ملن نزل به كرب أو شدة. -١٣
حني حضور الصف للجهاد. - ١٤
عند التحام اجليش بعضهم بعضا. -١٥
أثناء السجود . -١٦
دبر الصلوات املكتوبات .-١٧
، وال سيام اخلتم خصوصا من القارئ. عقيب تالوة القرآن-١٨
عند رشب ماء زمزم. -١٩
عند رؤية الكعبة. -٢٠
يف العرش من ذي احلجة. -٢١
عند البكاء من خشية اهللا عز وجل. -٢٢
إذا صيل بعد زوال الشمس ثم دعا .-٢٣
احلضور عند امليت. - ٢٤
عند صياح الديكة. -٢٥
عند نزول املطر. -٢٦
يف جمالس الذكر. -٢٧
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عند اجتامع املسلمني.-٢٨
عند تغميض امليت. -٢٩
رجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت يف اجلهاد. -٣٠

أماکـــن اإلجابـــۀ
يف البيت احلرام.. وحتت امليزاب.. . وأثناء الطواف .. وعند امللتزم .

بني ووعند زمزم .. وعيل الصفا واملروة يف املسعي .. وخلف املقام . .
يف مني .. وعند اجلمرات ويف املزدلفة ..ويف عرفات ..والركن واملقام. .

.دعوة الرجل يف الربية والثالث . .
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بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ْمُد هللاِّ َرّب اْلَعاملََِني * الّرْمحـَِن الّرِحيِم * َمـَلِِك َيْوِم الّديِن * إِّياَك َنْعبُُد اْحلَ
اَط اّلِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ  اَط املُْْسَتِقيَم  * ِرصَ وإِّياَك َنْسَتِعُني * اْهِدَنا الّرصَ

) ١(املَْْغُضوِب َعَلْيِهم َوالَ الّضآّلنيَ 
! َجْت ْمَتنَا َوَأْنَقْذَتنَا َوَفرَّ ْمُد بَِام َخَلْقَتنَا َوَرَزْقَتنَا َوَهَدْيَتنَا َوَعلَّ نَا َلَك اْحلَ َربَّ

ْمُد بِاألَْهِل َواملَْاِل َواملَُْعاَفاِة، َكَبتَّ  ْمُد بِاِإلْسالِم َواْلُقْرآِن، َوَلَك اْحلَ َعنَّا َلَك اْحلَ
َنا، وَ  َبَسطَْت ِرْزَقنَا، َوَأْظَهْرَت َأْمنَنَا، َوَمجَْعَت ُفْرَقتَنَا، َوَأْحَسنَْت ُمَعاَفاتِنَا، َعُدوَّ

ْمُد  ًدا َكثًِريا، َلَك اْحلَ ْمُد َعَىل َذلَِك َمحْ نَا َأْعَطْيَتنَا، َفَلَك اْحلَ َوِمْن ُكلِّ َما َسَأْلنَاَك، َربَّ
ا َعَلْينَ  ًة َأْو بُِكلِّ نِْعَمٍة َأْنَعْمَت ِهبَ ا ِيف َقِديٍم َأْو َحِديٍث َأْو ِرسٍّ َأْو َعالنَِيٍة َأْو َخاصَّ

ْمُد  ْمُد َحتَّى َتْرَىض، َولََك اْحلَ ًة َأْو َحيٍّ َأْو َميٍِّت َأْو َشاِهٍد َأْو َغائٍِب، َلَك اْحلَ َعامَّ
). ١إَِذا َرِضيَت(

)١
)١
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! َمَواِت ْمُد َأْنَت ُنوُر السَّ ْمُد َأْنَت َلَك اْحلَ ، َوَلَك اْحلَ َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ
َمَواِت  ْمُد َأْنَت َملُِك السَّ ، َوَلَك اْحلَ َمَواِت َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ َقيُّوُم السَّ
نَُّة  قُّ َوَوْعُدَك َحقٌّ َولَِقاَك َحقٌّ َواْجلَ ْمُد َأْنَت اْحلَ ، َوَلَك اْحلَ َواألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ

ٌد َحقٌّ َحقٌّ  اَعُة َحقٌّ َوالنَّبِيُّوَن َحقٌّ َوُحمَمَّ .َوالنَّاُر َحقٌّ َوالسَّ
! ، ُم ْرُت َوَما َأْعَلنُْت، َأْنَت املَُْقدِّ ْرُت َوَما َأْرسَ ْمُت َوَما َأخَّ اْغِفْر ِيل َما َقدَّ

كَ  ُر، ال إَِلَه إِال َأْنَت َوال إَِلَه َغْريُ َة إِال بِاهللاَِّ. َوَأْنَت املَُْؤخِّ َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
!اِيف ِيف َأْمِري َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي .اْغِفْر ِيل َخطِيَئتِي َوَجْهِيل َوإِْرسَ 
!ي َوَهْزِيل َوَخَطئِي َوَعْمِدي َوُكلُّ َذلَِك ِعنِْدي .اْغِفْر ِيل ِجدِّ
! ْرُت َوَما َأْعَلنُْت َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ْرُت َوَما َأْرسَ ْمُت َوَما َأخَّ اْغِفْر ِيل َما َقدَّ

ٍء َقِديٌر.  ُر َوَأْنَت َعَىل ُكلِّ َيشْ ُم َوَأْنَت اْملَُؤخِّ ِمنِّي َأْنَت املَُْقدِّ
 َْرُت، َوَما أْرس ْمُت َوَما َأخَّ ْرُت َوَما أْعَلنُْت، َوَما َأْنَت أْعَلُم اْغِفْر ِيل َما َقدَّ

بِِه ِمنِّي، أْنَت إِِهلي الَ إِلَه إِالَّ أْنَت. 
! ُه َوَعالَنَِيَته ُه، َخَطأُه َوَعْمَدُه، ِرسَّ ُه َوُجلَّ ُه، دِقَّ ُلُه اْغِفْر ِيل َذْنبِي ُكلُّ ، أوَّ

َوآِخَرُه.
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 ْمُت ْرُت ، وما أنت اْغِفْر ِيل َما َقدَّ ْرُت ، َوَما َأْعَلنُْت َوَما َأْرسَ َوَما َأخَّ
ُر ال إَِلَه إِالَّ َأْنـَت . ُم َوَأْنَت املَُؤخِّ أعلم به مني ، َأْنَت املَُقدِّ

ِمْل َعَلْينَآ إِْرصًا َكَام َرّبنَا الَ ُتَؤاِخْذَنا إِن ّنِسينَآ َأْو َأْخَطْأَنا َرّبنَا َوالَ َحتْ
ّمْلنَا َما الَ َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنّا َواْغِفْر َلنَا  ْلَتُه َعَىل اّلِذيَن ِمن َقْبلِنَا َرّبنَا َوالَ ُحتَ َمحَ

َنا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكافِِرين  نَآ َأنَت َمْوالََنا َفاْنُرصْ ).١(ََواْرَمحْ
! َال َمانَِع ملَِا. دُّ دِّ ِمنْك اْجلَ َأْعَطْيت َوَال ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعت َوَال َينَْفُع َذا اْجلَ
! ُه، َوإَِلْيَك َيْرِجُع ْريُ ُكلُّ ُه ، َوبَِيِدَك اْخلَ ُه َوَلَك املُْْلُك ُكلُّ ْمُد ُكلُّ َلَك اْحلَ

ُه َعالنَِيُتهُ  ٍء َقِديٌر ، األَْمُر ُكلُّ ْمِد َأْنَت َوَعَىل ُكلِّ َيشْ ُه ، َأْهُل اْحلَ اْغِفْر َوِرسُّ
ِيل َمجِيَع َما َمَىض ِمْن ُذُنوِيب ، َواْعِصْمنِي فِيَام َبِقَي ِمْن ُعْمِري ، َواْرُزْقنِي َعَمال 

ٍء َقِديرٌ  .ُيْرِضيَك َعنِّي ، إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ
 ،ُه ْمُد ُكلُّ الَ َقابَِض ملَِا َبَسْطَت، َوالَ َباِسَط ملَِا َقَبْضَت، َوالَ َلَك اْحلَ

َهاِدَي ملَِْن َأْضَلْلَت، َوالَ ُمِضلَّ ملَِْن َهَدْيَت، َوالَ ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعَت، َوالَ َمانَِع ملَِا 
َب ملَِا َباَعْدَت، وَ  ْبَت، َأْعَطْيَت، َوالَ ُمَقرِّ اْبُسْط َعَلْينَا ِمْن الَ ُمَباِعَد ملَِا َقرَّ

)١٢٨٦.
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َبَرَكاتَِك، َوَرْمحَتَِك، َوَفْضلَِك، َوِرْزقَِك  
 إِينِّ َأْسَأُلَك النَِّعيَم املُِْقيَم الَِّذي الَ َحيُوُل َوالَ َيُزوُل.

 ،ْوِف إِينِّ َعائٌِذ بَِك إِينِّ َأْسَأُلَك النَِّعيَم َيْوَم اْلَعْيَلِة، َواألَْمَن َيْوَم اْخلَ
نُْه ِيف ُقُلوبِنَا، ِمْن َرشِّ َما َأْعَطْيَتنَا َوَرشِّ َما َمنَْعَتنَا،  َحبِّْب إَِلْينَا اِإليَامَن َوِزيِّ

ْه إَِلْينَا ا اِشِديَن، َوَكرِّ نَا !ْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ َتَوفَّ
َني َغْريَ َخَزاَيا َوالَ َمْفُتونِنيَ  اِحلِ ْقنَا بِالصَّ .ُمْسلِِمَني، َوَأْحيِنَا ُمْسلِِمَني، َوَأْحلِ

! ُبوَن وَن َعْن َسبِيلَِك، َواْجَعْل َقاتِِل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن ُيَكذِّ ُرُسَلَك، َوَيُصدُّ
.َعَلْيِهْم ِرْجَزَك َوَعَذاَبَك 

! . قِّ َقاتِِل الَكَفَرَة الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب، إَِلَه اْحلَ
!الئك أو،لك احلمد عيل ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة
وأنزلت علينا أرشف كتبك ،أفضل رسلكحيث أرسلت إلينا ،ةيماجلس

وجعلتنا من خري أمة أخرجت للناس.. ،ورشعت لنا أفضل رشائع دينك،
وهديتنا ملعامل دينك الذي ارتضيته لنفسك، والذي ليس فيه التباس . 

!. لك احلمد كام هديتنا لإلسالم وعلمتنا احلكمة والقرآن
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، اَحلْمُد هللا الَِّذي َلُه َعَلْينَا بِاإلسالم،احلْمد هللاَِّ الَِّذي منَّ  احلْمُد هللاِ َربِّ الَعاملِْنيَ
 ، َمواِت وما يف األْرِض وَلُه احلْمُد يف اآلِخَرِة وُهَو اَحلكِْيُم اخلبِْريُ ما ِيف السَّ

َمواِت واألْرِض، احلْمُد هللا الَِّذي أْنَزَل عىل َعْبِدِه الكِتَ  اَب ومل احلْمُد هللا َفاطِر السَّ
.ْجيَعْل َلُه ِعَوًجا

احلْمُد هللا الَِّذي مل َيتَِّخْذ َصاِحَبًة وال ولًدا وملْ َيُكْن َلُه َرشْيٌك يف املُْلِك وملْ َيُكْن َلُه 
ا. ُه َتْكبْريً ْ لِّ وكربِّ وِيلٌّ ِمن الذُّ

! ِْيَت َعَىل آل ٍد، َكَام َصلَّ ٍد َوآِل ُحمَمَّ يٌد َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ .إِْبَراِهيَم، إِنََّك َمحِيٌد َجمِ
! ٍد، َكَام َباَرْكَت َعَىل آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َمحِيٌد ٍد َوآِل ُحمَمَّ َباِرْك َعَىل ُحمَمَّ
يٌد. َجمِ
! ُه. َفَح ُه، َعالنَِيُتُه وِرسُّ ُه، وإَلْيك َيْرِجُع األْمُر ُكلُّ قٌّ أْنَت أْن لك اَحلْمُد ُكلُّ

ٍء َقدْير. َمد، وأْنَت عىل ُكلِّ َيشْ ُتْعَبد، وَحقٌّ أْنَت أْن ُحتْ
!.ا مـِامَّ َنُقوُل لك اَحلْمُد كالَِّذي َتُقوُل، وَخْريً
!.َها لك اَحلْمُد بَِجِمْيِع اَملَحاِمد ُكـلِّ
! لك اَحلْمُد َكَام َمحِْدَت َنْفَسك يف ُأمِّ الكَِتاِب والتَّْوَراِة واِإلْنجْيِل
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ُبوِر والفــُْرَقان .والــزَّ
! ُلُه، ولك القـَْوُل أْبَلُغُه، ولك الِعْلُم لك اَحلْمـُد َأْكَمُلُه، ولك الثَّـنَاُء أْمجَ

ْلَطاُن أْقَوُمُه، ولك  اَجلالُل أْعَظُمُه.أْحَكُمُه، ولك السُّ
احلمُد هللا كثًِريا َطيبا مَباَرًكا فيه غَري مْكِفيِّ الَ ُمَودَّع والَ ُمْستغنى َعنه َربنا.

احلمُد هللا الِذي ال ُيْرَجى إال َفْضُله ، َوال َراِزَق َغُريه .
! ْمُد َبْعَد لك اَحلـْمُد َحتَّى َتْرَىض، ولك اَحلـْمُد إَذا َرِضيَْت، ولك اَحل

َضا. الرِّ
!.الِل وْجِهك، وَعظِيِْم ُسْلطَانِك لك اَحلْمُد كام َينَْبِغي ِجلَ
! ًدا يْمُأل املِْيزان، ولك اَحلْمُد َعَدَد ما َخطَُّه الَقلُم وأْحَصاُه لك احلْمُد َمحْ

ْمحَُة. الكَِتاُب وَوِسَعْتُه الرَّ
!َمنَْعت، وما َقبَْضَت وما َبَسْطـَت.لك احلْمُد عىل ما أْعَطْيَت وما
! اِء ولك احلْمُد ِيف النَّْعَامِء والَّْألَواِء، ولك َّ اِء والرضَّ َّ لك اَحلْمُد يف الرسَّ

َخاِء، ولك احلْمُد عىل ِحْلِمك َبْعَد ِعْلِمك، ولك احلمْ  ِة والرَّ دَّ ُد احلْمُد يف الـشِّ
عىل َعْفوك َبْعَد ُقْدرتِك، ولك احلْمُد عىل ُكلِّ َحــال.
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احلْمُد هللا يف األُْوىل واآلِخَرة، اَحلْمُد هللا الَِّذي ال َينَْسى مْن َذكَرُه، واَحلْمُد هللا 
الَِّذي ال َخيِيُْب مْن َدَعاُه، وال َيْقَطُع َرَجاَء مْن َرَجاُه.

َمواِت احلْمُد هللا عَدَد ما َخَلق، احلْمُد  هللا ِمْلء ما َخَلق، احلْمُد هللا َعدد ما ِيف السَّ
ٍء،  وما ِيف األَْرِض، احلْمُد هللا َعدد ما أْحَىص كِتـَاُبُه، احلْمُد هللا َعدد ُكلِّ َيشْ

ء. احلْمُد هللا ِمْلَء ُكلِّ َيشْ
ما يف ُسْبَحاَن اهللا َعدد ما خلق، ُسْبَحاَن اهللا ِمْلَء ما خَلق، ُسْبَحاَن اهللا َعدد

َمواِت واألْرِض، ُسْبَحاَن اهللا َعدد ما أْحَىص كَِتاُبُه ، ُسْبَحاَن اهللا َعدد ُكلِّ  السَّ
َامِء َعْرُشُه، ويف األْرِض  ٍء، ُسْبَحاَن مْن فـي السَّ ٍء ُسْبَحـاَن اهللا ِمْلَء ُكلِّ َيشْ َيشْ

النَّار ِعَقاُبُه، ُسْبَحاَن مْن ُيسبَِّح ُسْلطاُنُه، ويف الَبْحر َسبيُْلُه، ويف اَجلنَِّة َثَواُبُه، ويف 
ْعُد بَِحْمِدِه واملالئَِكُة مْن ِخْيَفتِِه. الرَّ

ا  َمواُت بأْفالكَِها والنُُّجْوُم بأْبَراِجَها، واألْرُض بُِسُهوِهلَ ُسْبَحاَن مْن ُتَسبُِّح َلُه السَّ
بِقَمِمَها وأْوَتاِدَها، واألْشَجاُر َوفَِجاِجَها، والبَحاُر بأْحَيائِها وأْمَواِجَها واِجلَباُل 

ا َوالَطُري يف َوَكنَاِهتَا، َيا َمْن ُتَسبُِّح لَُه  بُِفُروِعَها َوثَِامِرَها، والِسَباُع ِيف َفَلَواِهتَ
ْبُع  َامِواُت السَّ َها، َيا َمْن ُتَسبُِّح َلُه السَّ اُت َعَىل كَِربِ اُت َعَىل ِصَغِرَها، َواملََجرَّ رَّ الذَّ

، وإِْن ِمْن َيشٍء إالَّ ُيَسبُِّح بَِحْمِده ِولَكِن ال َنْفَقُه َتسبِّيَحُهمَواأل .ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ
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! َك، َأنَت َوبَِحْمِدَك َوَتَباَرَك اْسُمَك َوَتَعاىل َجُدَك َوال إِله َغْريُ
َبْعُدَك َيشٌء، َوأنَت الَظاِهُر َفليَس األوُل َفليَس َقْبُلَك َيشٌء، َوأنَت اآلِخُر َفليَس 

َفوَقَك َيشٌء، َوأنَت الَباطُِن َفليَس ُدوَنَك َيشٌء، ليَس َكِمثلَك َيشٌء َوأنَت 
الَسِميُع الَبِصري.

ر َفـَهَدى َيا َمْن َأَماَت َوَأْحَيا، َوَأْضَحَك َوَأْبَكى َيا َمْن  ى، وقدَّ يا مْن َخلَق فَسوَّ
ْوَجْنيِ َخلَ  َ َوَأْخَفى، َيا َمْن َلُه األْسَامُء َق الزَّ َكر واألُْنَثى، َيا َمْن َيْعَلُم الرسِّ الذَّ

اُحلْسنَى، َيا َمْن َمَع ِعَباِدِه َيْسَمُع َوَيَرى َيا َمْن َأْعَطى ُكلَّ َيشٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى يا 
ا ُمبِْدًئا بِال ِمَثاِل، يا َمْن َيْعَلُم َكثْريَ النََّوال، يا َحسَن الِفَعاِل، يا َقائَِام بِال َزَواِل، ي

َمَكاييَل البَِحاِر، َوَمَثاقِيَل اِجلَباِل، وَعدد أْوَراِق األْشَجاِر، وَعدد َقَطَراِت 
األْمَطاِر، يا ذا املَنِّ الَقِدْيم، واإلْحَسان الَعِمْيم، والَفْضِل الَعظِْيم، يا ساِمَع 

ْوِت يا سابَِق الَفْوِت، يا كا ِيس الِعَظاِم َحلًام َبْعَد املَْوِت يا ساِمًعا لُِكلِّ الصَّ
ِّ والَبْلَوى يا أْهَل املَْغِفَرِة  َشْكَوى، يا ُمنَْتَهى ُكلِّ َنْجوى، يا كاِشَف الرضُّ

يا ذا اَجلالِل واِإلْكَراِم يا والتَّْقَوى، يا َفالَِق اَحلبِّ والنََّوى يا َذا الطَّْوِل واإلْنَعام،
، يا آِخَر اآلِخِرْيَن مْن َيْكفِ  لِْنيَ َل األوَّ ي ِمْن ُكلِّ أَحد، وال َيْكِفي عنُْه أَحد، يا أوَّ

اِمحِني، يا مْن ُهَو أْقَرُب إلْينَاِ  ِة املَتِْني، يا َراِحَم اَملَساكِني، يا أْرحَم الرَّ يا ذا الُقوَّ
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يا مْن ال َحيِْيُف يف ُحْكِمِه مْن َحْبِل الَوِرْيد، يا مْن َلْيس عْن كَرِمِه َسائٌِل َمْرُدود،
ُلُم عِن الظَّاِملِ و الَكنُود. وَحيْ

ي َيا َحَسْن الَتَجاوز َيا َمْن َأْظَهَر اَجلِميل َوَسَرتَ الَقبِيْح َيا َمْن الَ َيأُْخُذ  إَِهلِ
ة، َيا َصاِحَب بِاَجلِريَرة َوالَ َهيْتُِك الِسْرت َيا َواِسُع املَْغِفَرة َيا َباِسَط الَيديِن بِالَرمحَ 

ُكِل َنْجَوى َوَيا ُمنْتََهى ُكِل َشْكَوى َيا َكِريَم الَصْفح َيا َعظِيَم املَن َيا ُمْبَتدئاً 
بِالنَِّعم َقبْل اْستِْحَقاَقها، َيا ريب َوَسيدي َوَموالَي َوَيا َغايَة َرْغَبتِي، َأْسأُلَك َيا اهللا 

ِرَم َوْجِهي َعَىل النَار ي ووالدي الفردوس االعىل من اجلنة ، وان ترزقنَأْن ُحتَ
َوأنَت الَرءوُف الَرِحيم 

!،يا ذا اَجلـالِل واإلْكَراِم والَعَظَمِة َوالُسلَطان، يا أْرَحَم يا َحيُّ يا ّقيُّوم
اِمحِني، يا ، يا أْرَحَم اْلرَّ اِمحِْنيَ ، يا أْرَحَم الرَّ اِمحِْنيَ ا من غيَّاث املُْسَتِغيثِني، يالرَّ

اكِرين وَمحُْدُه ِعٌز لِلَحاِمدين، وَباُبه  اكِرين، وُشْكُره َفْوٌز للشَّ ِذكُرُه رشٌف للذَّ
ُتُه َقِريٌب من املُْحِسنـني يا واِسَع الَكْوِن بِرْمحَتِك ، يا  مفُتْوٌح للَسائِلني، و َرْمحَ

عاء. ُه الدُّ َشاِمَل اَخلْلق بنعمتك ، يا من َال َيِمـلُّ
!.َك ربنا َتَذلُّالً، اَسأْلنَ يا من ال يرجى إال فضله، وال يسأل إال عفوه

ًما. ًال واْسَتِجْب َيل َتَكرُّ َفَأْعطِنَي َتَفضُّ
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آمنُت بِاهللا الَعظِيم وْحَدُه وَكَفرُت بِاِجلْبِت والَطاُغوْت واْستْمَسْكُت بِالُعْرَوةِ 
يْم.الوْثَقى ال انِفَصاَم َهلا واهللا َسِميٌع َعلِ 

! َيا َمْن َجيُوُد َوَيْسَمْح، َوُيْعطِى َوَيْمنَْح َوَيْعُفو َوَيْصَفْح.
! يا مْن ُهَو فـي َجاللِِه َعظِْيم وبِعَباِدِه رِحْيم، وبَِمْن َعَصاُه َحلِْيم، وملَِْن

ائِلْنيَ و ْت إَلْيِه أُكفُّ السَّ اْخَتَلَطْت يف ُدَعائِِه أْصَواُت َرَجاُه َكِرْيم، يا َمِن اْمَتدَّ
َشُع َلُه األَْصَوات، يا مْن  ، يا مْن َختْ لِْنيَ َعْت ملَِْعُروفِِه أْبَصاُر اُملَؤمِّ ، وَتَطلَّ ْنيَ املُلِحِّ
يَِّئات. إَهلنَا َلْيَس َمَعك إَلٌه يف الكْوِن  َيْقَبُل التَّْوَبَة عْن ِعَباِدِه وَيْعُفو عِن السَّ

ِحْيُم الَغافُِر؟ َفُيْدَعى، وليْ  َجى، بَِمْن نْسَتِغْيُث وأْنَت الرَّ ْيٌك َفُريْ س لك َرشِ
؟ وبَِمْن نْسَتِجْريُ وأْنَت الَقِويُّ الَقاِدُر؟ يا  وبَِمْن نْسَتنِْرصُ وأْنَت الَقِويُّ النَّاِرصُ

أَمْرَتنَا مْن أَمْرَتني بِاإلْحَساِن إىل النَّاِس أْحِسْن إْيل بِقبول دعائي واعاميل، يا َمنْ 
ْن َظلَمني، َظَلْمت نفيس َفاْعُف َعنّي. بِالعفِو َعمَّ

! َمواُت واألْرِض َقْت َلُه السَّ إين اْسأُلَك بِنُْوِر َوْجِهك الَكِريم الِذي أْرشَ
اَعِة وَتْرَىض َعنّي ِرًضا ال َسَخَط َبْعَدُه  وبِاْسِمك الَعظِْيِم أْن َتْقَبَلني يف َهِذِه السَّ

أَبًدا.
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! َا ِصْفًرا يا َمْن ُهَو َحيِيٌّ َكِرْيٌم َيْسَتِحْيي إَذا َرَفْعن ُمهَ ا أْيِدَينَا إَلْيِه أْن َيُردَّ
َخائَِبَتْني.
!َ ْإين اَدَعْوك ُدَعاَء َمْن َيْرُجوك َوَخيَْشاك، وَيْبَتِهُل إَلْيك اْبتَِهاَل مْن َمل

ُتَك َتَسُع مْن أَطاَعَك  ُطْر بَِبالِِه ِسَواك، وَرْمحَ وَمْن َعَصاك .َخيْ
! َن ين َربَّ ًضا لَِعَذابِك، وَلكِْن َغرَّ ا ما َعَصْيتك َجْهًال بُعُقْوَبتَِك، وال َتَعرُّ

َك َعْيل، َك ِيب إَهلي َمْوالي ثَِقتي، َرَجائي، اْرَحْم ِعَبًدا َسْرتُ وأْطَمَعني َعْفُوَك وبِرُّ
ُه ُطوُل إِْمَهالِك، ك وَج َغرَّ ُه وأْطَمَعُه َكْثَرُة إِْفَضالِك، ََقْد الُذ بِِعزِّ اللِك وَمّد ّ َ أُكفَّ

َّْن َدَعاك، يا  لَِطَلِب َنَوالِك. يا َخْريَ َمْن ُسئِل، ويا أجود َمْن أْعَطى يا َقِرْيًبا ِمم
َحلِْيًام عىل مْن َعَصاَك.

! َمَواِت واألَْرِض، ياَذا اجلالِل إين اْسأُلَك بِأَنََّك أْنَت املَنَّاُن َبِدْيَع السَّ
!  بِأنَّك أْنَت اهللاُ الَِّذي ال إَلَه إالَّ أْنَت الَواِحُد األَحُد، واِإلْكَرامِ  ُهمَّ ، ونْسأُلك اللَّ

ْيك لك وال ولَد،  ٌه يف ُمْلكِِه، ال َرشِ َعِيلٌّ عىل الُعال، َفْوَق الُعال، َربٌّ َصَمٌد، ُمنَزَّ
!  بِأنَّك أْنَت اهللاُ الَِّذي ال إَلَه إالَّ أنْ  ِن ونْسأُلك اللَُّهمَّ ْمحَ َت احليُّ الَقيُّْوُم، الرَّ

حْيم، ! وأْنَت الرَّ ُهمَّ ، يا ذا اَجلالِل واِإلْكَراِم، واْسأُلك اللَّ املَلِِك، احلقِّ املُبِْنيِ
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ُكُم َبَني ِعَباِدك فِْيَام  َهاَدِة، أْنَت َحتْ ُ الَغْيِب والشَّ َمواِت واألَْرِض َعاِمل َفاطُِر السَّ
َتلِفُ  ون.كاُنوا فِْيِه َخيْ

ي َيا َحَسْن الَتَجاوز َيا َمْن َأْظَهَر اَجلِميل َوَسَرتَ الَقبِيْح َيا َمْن الَ َيأُْخُذ  إَِهلِ
بِاَجلِريَرة َوالَ َهيْتُِك الِسْرت َيا َواِسُع املَْغِفَرة َيا َباِسَط الَيديِن بِالَرَمحة، َيا َصاِحَب 

يَم الَصْفح َيا َعظِيَم املَن َيا ُمْبَتدئاً ُكِل َنْجَوى َوَيا ُمنْتََهى ُكِل َشْكَوى َيا َكرِ 
بِالنَِّعم َقبْل اْستِْحَقاَقها، َيا ريب َوَسيدي َوَموالَي َوَيا َغايَة َرْغَبتِي، َأْسأُلَك َيا اهللا 

ِرَم َوْجِهي َعَىل النَار ن ترزقني ووالدي الفردوس االعىل من اجلنة ، أوَأْن ُحتَ
وُف الَرِحيم ؤَوأنَت الرَ 
! .ِرْمنِي َخَري َما ِعنَدَك بِرش وُسوِء َما ِعنِدي ال َحتْ
!.ِرْمنِي َخَري َما ِعنَدَك بِرش وُسوِء َما ِعنِدي ال َحتْ
!.ِرْمنِي َخَري َما ِعنَدَك بِرش وُسوِء َما ِعنِدي ال َحتْ

ا وَبابُ  ي َأْغَلَقْت املُلوُك َأْبواَهبَ َك َمْفُتوح للَسائِلِني، َغارِت النُُجوم وَناَمْت إَِهلِ
الُعيوْن َوَأْنَت اَحليُّ الَقيُّوم اَلِذي ال َتْأُخُذه ِسنٌَة َوالَ َنوم.

ْهت، َوبِِفنَائَِك َأَنْخ إَِليَك تَ  ْضت، وبُِقْربَِك َنَزلت. َوجَّ ت، َوملَِْعُروفَِك َتَعرَّ
ُرسوَر الَعابِِديَن، وَيا َأنِيَس املُنَْفِرِديَن، وَيا ِحرَز َيا َحبِيَب الَتائِبَِني، وَيا
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الالِجئَني، وَيا َظِهَري املُنَقطِِعَني، وَيا َمْن َحبََّب إِليه ُقُلوَب الَعاِرفَِني، وبِه َأنَِسْت 
، َيا َمْن َأَذاَق ُقلوَب الَعابِديَن لَِذيذ اَحلْمد َوَحالوة االنِقَطا َع َأفئِدْة الِصِديقنيِّ

إِليه، َيا َمْن َيْقبُل َمْن َتاْب وَيْعُفو َعَمْن َأَناب، َيا َمْن يَتْأَنى َعَىل اَخلاطِئني، وَحيُْلم 
ِة ُغُموَمنَا،  َعْن اَجلاِهلني، َيا ذا اَلِذي اْستدَرَك بِالَتوَبِة ُذُنوَبنَا، وَكَشَف بِالَرْمحَ

لينَا بعد إَِساءتِنَا. َيا َخَري ِمْن َقِدر، وَصَفَح َعْن ُجرِمنَا َبْعد َجْهلِنَا، وَأْحَسَن إِ 
وَأرَأَف َمْن َرِحْم وَعَفا

!،نْ مَ َرصَ نْ وأَ َأْنَت أَحقُّ َمْن ُذكَِر، وَأَحقُّ َمْن ُعبَِد، َوَأْرَأُف َمْن َمَلَك
يَك لََك، ،يَ غِ تُ بْ أُ  َوَأْجَوُد َمْن ُسئَِل، َوَأَوَسُع َمْن َأْعَطى، َأْنَت املَْلُِك الَِّذي الَ َرشِ

ٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجُهَك، َلْن ُتَطاَع إِالَّ بِإْذنَِك، َوَلْن  َواْلَفْرُد الَِّذي الَ نِدَّ َلَك. ُكلُّ َيشْ
َىص فَتْغِفُر. َأْقَرُب َشِهيٍد ، َوَأْدَنى َحِفيٍظ ، ُتْعَىص إِالَّ بِِعْلِمك. ُتَطاُع َفتَْشُكُر َوُتعْ 

َوَأَخْذَت بِالنََّواِيص، َوَكَتْبَت اآلَثاَر َوَنَسْخَت اآلَجاَل ، ، )١ُحْلَت ُدوَن الثُُّغوِر(
َراُم َما  َالُل َما َأْحَلْلَت، َواْحلَ ُّ ِعنَْدَك َعَالنَِيٌة. اْحلَ الُقُلوُب َلَك ُمْفِضَيٌة، والرسِّ

ْلُق َخْلُقَك، َواْلَعبُْد َعْبُدَك، َوَأْنَت اهللاَُّ َحرَّ  ْعَت، َواْخلَ يُن َما َرشَ ْمَت، َوالدِّ

)١
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َامَواُت َواألَْرُض،  َقْت َلُه السَّ ِحيُم، َأْسَأُلَك بِنُوِر َوْجِهَك الَِّذي َأْرشَ ُؤوُف الرَّ الرَّ
ائِلَِني َعَلْيَك،  َأْن َتْقَبَلنِي ِيف َهِذِه اْلَغَداِة َأْو ِيف َهِذِه َوبُِكلِّ َحقٍّ ُهَو َلَك، َوبَِحقِّ السَّ

."اْلَعِشيَِّة َوَأْن ُجتَِريِين ِمَن النَّاِر بُِقْدَرتَِك 
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم. َحْسبَِي اهللاَُّ الَ إِله إِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

!وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الطيبني حممٍد وعيل آلهصل عىل
الطاهرين.
! نَا ْبِع َوَربَّ اْألَْرِض، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َربَّ َمَواِت السَّ َربَّ السَّ

ْنِجيِل َواْلُفْرَقانِ  بِّ َوالنََّوى، َوُمنِْزَل التَّْوَراِة َواْإلِ ٍء، َفالَِق اْحلَ ، َوَربَّ ُكلِّ َيشْ
ٍء َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِهِ  .َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ ُكلِّ َيشْ

! ٌء، َوَأْنَت ٌء، َوَأْنَت اْآلِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َيشْ ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َيشْ َأْنَت اْألَوَّ
ٌء، َوَأْنَت اْلَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك َيشْ  ْيَن الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َيشْ ٌء، اْقِض َعنَّا الدَّ

.َوَأْغنِنَا ِمَن اْلَفْقرِ 
! ِريَرِة ، َوَال ِميَل، َوَسَرتَ اْلَقبِيَح ، َيا َمْن َال ُيَؤاِخُذ بِاْجلَ َيا َمْن َأْظَهَر اْجلَ

، َيا َعظِيَم اْلَعْفِو، َيا َحَسَن التََّجاُوِز، َيا َواِسَع املَْْغِفرَ  ْرتَ ِة، َيا َباِسَط َهيْتُِك السِّ
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ِة، َيا َصاِحَب ُكلِّ َنْجَوى، َوَيا ُمنَْتَهى ُكلِّ َشْكَوى، َيا َكِريَم  ْمحَ اْلَيَدْيِن بِالرَّ
نَا، َوَيا َسيَِّدَنا ،  ، َيا ُمْبَتِدَئ النَِّعِم َقْبَل اْستِْحَقاقَِها، َيا َربَّ ْفِح، َيا َعظِيَم املَْنِّ الصَّ

َيَة َرْغَبتِنَا، َأْسَأُلَك َيا اهللاَُّ َأْن َال َتْشِوَي َخْلِقي بِالنَّاِر. َوَيا َمْوَالَنا، َوَيا َغا
! الِْطُه الظُّنُوُن، َوال َيِصُفُه اْلَواِصُفوَن، َوال َيا َمْن ال َتَراُه اْلُعُيوُن، َوال ُختَ

َوائَِر، َيْعَلُم َمَثاقِ  َواِدُث، َوال َخيَْشى الدَّ ُه اْحلَ ُ َباِل، َوَمَكايِيَل اْلبَِحاِر، ُتَغريِّ يَل اْجلِ
ْيُل ،  َوَعَدَد َقْطِر األَْمَطاِر، َوَعَدَد َوَرِق األَْشَجاِر، َوَعَدَد َما َأْظَلَم َعَلْيِه اللَّ
َق َعَلْيِه النََّهاُر، ال ُتَواِري ِمنُْه َسَامٌء َسَامًء، َوال َأْرٌض َأْرًضا، َوال َبْحٌر َما ِيف  َوَأْرشَ

ِرِه، َوال َجَبٌل َما ِيف َوْعِرِه، اْجَعْل َخْريَ ُعُمِري آِخَرُه، َوَخْريَ َعَمِيل َخَواِمتَُه ، َقعْ 
اِمي َيْوَم َأْلَقاَك فِيِه.  َوَخْريَ َأيَّ

! ،ْمُد ْمُد ، َعُظَم ِحْلُمَك َفَعَفْوَت، َفَلَك اْحلَ َتمَّ ُنوُرَك َفَهَدْيَت َفَلَك اْحلَ
نَا َوْجُهَك َأْكَرُم اْلُوُجوِه، َوَجاُهَك َخْريُ َوَبَسْطَت  ْمُد، َربَّ َيَدَك َفَأْعَطيَْت َفَلَك اْحلَ

نَا َفتَْغِفُر  نَا َفَتْشُكُر، َوُتْعَىص َربَّ اِه، َوَعطِيَُّتَك َأْفَضُل اْلَعطِيَِّة َوَأْهنَُأَها، ُتَطاُع َربَّ اْجلَ
، َوتَ  ،ملَِْن ِشْئَت، ُجتِيُب املُْْضَطرَّ َّ ِقيَم، َوُتنِْجي ِمَن ْكِشُف الرضُّ َوَتْشِفي السَّ

ُنوَب، ال َجيِْزي بِآالئَِك َوال ُحيِْيص َنْعَامَءَك  اْلَكْرِب، َوَتْقَبُل التَّْوَبَة، َوَتْغِفُر الذُّ
َقْوُل َقائٍِل. 
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! ان! تمَّ نوُرك إَهلنا، وَعُظم ِحلُمك إَهلنا، فال يا منَّان! يا َرمحان! يا ديَّ
نا خائبني.  َتردَّ

!!نا خائبني، وال ِمن َفضلِك َحمروِمني، يا ذا اجلالِل واإلكَرام ال َتردَّ
! ًْنَيا َحَسنًَة َوِيف اآلِخَرِة َحَسنَة نَا آتِنَا ِيف الدُّ َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر.. َربَّ
 ََنا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكافِِرين ).١(َرّبنـَآ َأْفِرْغ َعَلْينَا َصْربًا َوَثبّْت َأْقَداَمنَا َواْنُرصْ
 ًة إِّنَك َأْنَت َرّبنَا الَ ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمن ّلُدْنَك َرْمحَ

).٢(اْلَوّهاب ُ 
 َرّب َهْب ِيل ِمن ّلُدْنَك ُذّرّيًة َطّيَبًة إِّنَك َسِميُع الّدَعآء)٣.(
 َواّلِذيَن َيُقوُلوَن َرّبنَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذّرّياتِنَا ُقّرَة َأْعُنيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمّتِقَني

).٤(إَِمامًا 

)١٢٥٠.
)٢٨.
)٣٣٨.
)٤٧٤.
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آَمنّا بَِمآ َأنَزَلْت َواّتَبْعنَا الّرُسوَل َفاْكُتْبنَا َمَع الّشاِهِدينَرّبنَآ)١.(
 َنا َعَىل اْلَقْوِم اَفنَا ِيفَ َأْمِرَنا َوَثّبْت َأْقَداَمنَا واْنُرصْ رّبنَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوإِْرسَ

).٢(اْلَكافِِريَن 
ينَ َرّبنَا َظَلْمنَآ اِرسِ نَا َلنَُكوَنّن ِمَن اْخلَ ).٣(َأنُفَسنَا َوإِن ّملْ َتْغِفْر َلنَا َوَتْرَمحْ
 ًا َكاَن َغَراما ْف َعنّا َعَذاَب َجَهنَّم إِّن َعَذاَهبَ ).٤(َرّبنَا اْرصِ
 ًُة َوِعْلًام َفاْغِفْر لِّلِذيَن َتاُبوْا َواّتَبع ٍء ّرْمحَ وْا َسبِيَلَك َوقِِهْم َرّبنَا َوِسْعَت ُكـّل َيشْ

ِحيمِ  ).٥(َعَذاَب اْجلَ
 َّرّبنَا اْكِشْف َعنّا اْلَعَذاَب إِّنا ْمْؤِمُنون)٦ .(
 ُّرّبنَا َعَلْيَك َتَوّكْلنَا َوإَِلْيَك َأَنْبنَا َوإَِلْيَك املَِْصري)٧.(
 َعْلنَا فِْتنًَة ّلّلِذيَن َكَفُروْا َواْغِفْر َلنَا َرّبنَآ إِّنَك َأنَت اْلَعِزيُز َرّبنَا الَ َجتْ

)١٥٣.
)٢١٤٧.
)٣٢٣.
)٤٦٥.
)٥٧.
)٦١٢.
)٧٤.
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كِيمُ  ).١(اْحلَ
 ٌٍء َقِدير )٢(َرّبنَآ َأْمتِْم َلنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَآ إِّنَك َعَىلَ ُكّل َيشْ
 َْيتَِي ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمنَِني َواملُْْؤِمنَاِت َوالَ ّرّب اْغِفْر ِيل َولَِوالَِدّي َوملَِن َدَخَل ب

.)٣(َتِزِد الّظاملَِِني إِالّ َتَباراً 
 َرّب بَِمآ َأْنَعْمَت َعَيلّ َفَلْن َأُكوَن َظِهريًا ّلْلُمْجِرِمني)٤. (

 َرّب َنّجنِي ِمَن اْلَقْوِم الّظاملَِِني)٥(..

َما َخَلْقَت َهذا َباطًِال ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النّاِر* َرّبنَآ إِّنَك َمن َرّبنَآ
ُتْدِخِل النّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلّظاملَِِني ِمْن َأْنَصاٍر* ّرّبنَآ إِّننَآ َسِمْعنَا ُمنَاِديًا 

َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكّفْر َعنّا َسّيَئاتِنَا ُينَاِدي لِِإليَامِن َأْن آِمنُوْا بَِرّبُكْم َفآَمنّا َرّبنَا
ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة  َوَتَوّفنَا َمَع األْبَرار * َرّبنَا َوآتِنَا َما َوَعدّتنَا َعَىلَ ُرُسلَِك َوالَ ُختْ

)١٥.
)٢٨.

)٣٢٨.
)٤١٧.
)٥٢١.
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لُِف املِْيَعادَ  .) ١(إِّنَك الَ ُختْ

 َقاَل َرّب إِّينَ َأُعوُذ بَِك َأْن َأْسَأَلَك َما َلْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوإِالّ َتْغِفْر ِيل
ين  اِرسِ نَِي َأُكن ّمَن اْخلَ َرّب اْجَعْلنِي ُمِقيَم الّصَالِة َوِمن ُذّرَيتِي )٢(ََوَتْرَمحْ

ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجنِي ُخمَْرَج َوُقل ّرّب َأْدِخْلنِي ) .٣(َرّبنَا َوَتَقّبْل ُدَعآء ِ
َرّب َأْوِزْعنَِي َأْن َأْشُكَر ،.) ٤(ًِصْدٍق َواْجَعل ّيل ِمن لُّدْنَك ُسْلَطانًا ّنِصريا

َوَأْدِخْلنِي نِْعَمَتَك اّلتَِي َأْنَعْمَت َعَيلّ َوَعَىلَ َوالَِدّي َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا َتْرَضاهُ 
ني  .) ٥(بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الّصاِحلِ

! ْر َعَيلَّ َواْمُكْر ِيل َوَال َمتُْكْر ـْرِين َوَال َتنُْص ـَربِّ َأِعنِّي َوَال ُتِعْن َعَيلَّ َواْنُص
ِين َعَىل َمْن َبَغى َعَيلَّ َربِّ اْجَعْلنِي َلَك ـَِعَيلَّ َواْهِدِين َوَيّس  َدى ِيل َواْنُرصْ ْر اْهلُ

اًها ُمنِيًبا َربِّ َتَقبَّْل  اًبا َلَك ِمْطَواًعا َلَك ُخمْبًِتا إَِلْيَك َأوَّ اًرا َلَك َرهَّ اًرا َلَك َذكَّ َشكَّ
ْد لَِساِين َواْهِد َقْلبِي َتْوَبتِي َواْغِسْل َحْوَبتِي َوَأِجْب َدْعَوِيت َوَثبِّْت ُحجَّ  تِي َوَسدِّ

)١٩٤: ١١٩١.
)٢٤٧.
)٣٤٠.
)٤٨٠.
)٥١٩.
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َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري.
! إَِذا َذَكْرَنا َخَطاَياَنا َضاَقْت َعَلْينَا األَْرُض !ُسْبَحاَنَك َيا إَِهلنَا! ُسبَْحاَنَك

ْت إِلْينَا َأْرَواُحنَا.  بَِام َرُحَبْت، َوإَِذا َذَكْرَنا َرْمحَتََك ارَتدَّ
! وِدَك، َيا َجَواُد ُض ِجلُ اِت، ُقْمنَا َنَتَعرَّ إَِلْيَك ُقْمنَا َنبَْتِغي َما ِعنَْدَك ِمَن اَخلْريَ

.َيا َكِريِم!
! َفَكْم ِمْن ِذِي ُجْرٍم َقد َصَفْحَت َعن ُجْرِمه، َوَكْم ِمْن ِذِي َكْرٍب َعظِيٍِم

ْجَت َلُه َعْن َكْربِه، وَ  تَِك َما َدَعاَنا َقد َفرَّ ه، َفبِِعزَّ َكْم ِمْن ِذِي ُرضٍّ َقد َكَشْفَت ُرضَّ
فَتنَا ِمْن ُجوِدَك َوِمْن  أَنا َعَىل َمْعِصَيتَِك إِالَّ الِذي َعرَّ رَّ إَِىل َمْسَأَلتَِك َوَقد َجتَ

ل لُِكلِّ َخري، َوَأْنَت املَرُجوُّ ِعنَْد ُكلِّ َنائَِبٍة  َنا َعْن َكَرِمك، َفأْنَت املَُؤمَّ َفالَ َتُردَّ
َبابَِك َخائِبِني.

! ،َها َقْد َتَقاَطَرْت َقَوافُِل اَحلِجيِِج َتْسَعى ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميِق! ا َفإِنَّ
َك  َك َوَبْحِرَك َوَجوِّ َفَظُهْم بِِحْفظِِك ِيف َبرِّ َمُهْم بَِرْمحَتَِك َوَحتْ َوَأْن َنْسَأُلَك َأْن ُتَسلِّ

وَرًا َوَسْعَيُهْم َمْشُكُوَرًا َوَذْنَبُهم َمْغُفوَرًا. ُهْم َمْربُ َعَل َحجَّ َجتْ
! ُْم َأْضَياُفَك، َفاْجَعل قَِراُهْم ِمنَْك اَجلنََّة إِْن َكاَن لُِكلِّ َضْيٍف قَِرًى َفإِهنَّ



y)(W٤٣

َرتَِك َوِرْضَوانِْك.َوالَفْوَز بِِرَضاَك، َواْشَملنَا َمَعُهْم بَِعْفِوَك َوَمْغفِ 
! أْصلِح ِيل ِديِني اّلِذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصلِح ِيل ُدْنَياَي التِي فِيَها

َمَعاِيش َوَأْصلِح ِيل آِخَرِيت التِي فِيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل اَحلَياَة ِزَياَدًة ِيل ِيف ُكلِّ 
ِمن ُكّل َرش.َخْري، َواْجِعِل اَملْوَت َراَحًة ِيل 

! ََلبَّْيَك، َلبَّيَْك ال  ! ُهمَّ ْلَت بِاِإلَجاَبِة، َلبَّْيَك اللَّ َعاِء، َوَتوكَّ إِنََّك َأَمْرَت بِالدُّ
يَك َلَك. َأْشَهُد َأنََّك  ْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواملُْلَك، الَ َرشِ يَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ اْحلَ َرشِ

ْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد. َوَأْشَهُد َأنَّ َوْعَدَك َفْرٌد َواِحٌد  ْ ُيوَلْد َوَمل ْ َيلِْد َوَمل َصَمٌد، َمل
َك َتْبَعُث َمْن  اَعَة آتَِيٌة الَ َرْيَب فِيَها، َوَأنَّ ، َوَأنَّ السَّ ، َوالنَّاَر َحقٌّ نََّة َحقٌّ ، َواْجلَ َحقٌّ

ِيف اْلُقُبوِر.
! َابَِغِة، لََك اَحلْمُد ع ْكُر َعَىل نَِعِمَك السَّ َىلَ ِهَداَيتَِك َوَتْوفِيِِقَك، َوَلَك الشُّ

َوآالَئَِك الظَّاِهَرِة َوالَباطِنَِة، الَ ُنْحِيصِ َثنَاءًا َعَلْيَك، َأْنَت َكَام َأْثنَْيَت َعَىل َنْفِسَك، 
. ْكُر َحتَّى َتْرَىضَ َفَلَك اَحلْمُد َوَلَك الشُّ

! نَا اْغِفر ِيل نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء، َربَّ تي، َربَّ يَّ َالِة َوِمْن ُذرِّ َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ
َساب .َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِنيَ َيْوَم َيُقوُم اْحلِ
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! َين ابِِريَن َعىل َبالَئِك، النَّاِرصِ اكِريَن ِآلالَئِك، الصَّ اْجَعْلنِي ِمَن الشَّ
ُبنِي إَِىل  !  إِينِّ ًأْسَأُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُحيِبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُيَقرِّ ألَ ِْولَِيائِك. اللَُّهمَّ

ُحبَُّك. 
!.َباَعُه، َوَأِرِين اْلَباطَِل َباطًِال َواْرُزْقنِي اْجتِنَاَبُه قَّ َحقا َواْرُزْقنِي اتِّ َأِرِين اْحلَ
! ِانِيَّاً َيُقوُدَها إىل النَّْرصِ َوالتَّْمكِِنيِ َوِوْحَدة ِة َقائَِدًا َربَّ ابَعْث ِيف َهِذِه األُمَّ

ْكِب املَُباَرِك ِمَن  فِّ َوالنَّْرصِ َعَىل األْعَداِء، َواْجَعْلنَا ِيف َهَذا الرَّ الَكلَِمِة َوالصَّ
الَعاِملَِني اُملْخلِِصِني.

! دًا َوَناِرصًا، َوُكْن ِيب َرُؤوفًا َرِحيًام، َيا َخْريَ املَْْسُؤولَِني. إَِلْيَك ُكْن ِيل ُمَؤيِّ
اِمحَِني.  َة ِحيَلتِي، َيا َأْرَحَم الرَّ ِيت، َوقِلَّ َأْشُكو َضْعَف ُقوَّ

!َوالَ َتكِْلنِي إَِىل َنْفِيس َطْرَفَة َعْنيٍ ا ، . َيا َحيٌّ َيا َقيُّوُم، ْرَمحْنِي بُِقْدَرتَِك َعَيلَّ
تَِك َأْسَتِغيُث. بَِرْمحَ

!  َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأالَّ إِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك.  ُهمَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ
ِديُر بُِكلِّ َثنَا ٍد َوِذْكٍر، َوَأْنَت اْجلَ ٍء َوُشْكٍر، ُسْبَحاَنَك َأْنَت املُْْسَتِحقُّ لُِكلِّ َمحْ
لِيُق بُِكلِّ َطاَعٍة َوَمتِْجيٍد. َوَأْنَت َأْهٌل لُِكلِّ إِْجالٍَل َوَتْقِديٍس، َوَأْنَت اْخلَ
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ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش الَعظِيِم. َحْسبَِي اهللاَُّ الَ إلَه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ
! ي َوَعَالنَِيتِي، َوالَ َخيَْفى إنََّك َتْسَمُع َكَالِمي، َوَتَرى َمَكاِين، َوَتْعَلُم ِرسِّ

ٌء ِمْن َأْمِري، َوَأَنا اْلَبائُِس اْلَفِقُري، َواملُْْسَتِغيُث املُْْسَتِجُري، َواْلَوِجُل  َعَلْيَك َيشْ
ُف إَِلْيَك بَِذنِبِِه. املُْْشِفُق، املُِْقرُّ املُْْعَرتِ

! لِيِل، َأْسَأُلَك َمْسأَ إين َلَة املِْْسكِِني، َوَأْبَتِهُل إَِليَْك اْبتَِهاَل املُْْذنِِب الذَّ
يِر، ُدَعاَء َمْن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتُه، َوَذلَّ َلَك  ِ ائِِف الرضَّ َوَأْدُعوَك ُدَعاَء اْخلَ

ي َوَهْزِيل، وَ  َخَطئِي َوَعْمِدي، ِجْسِمِه، َوَرِغَم َلَك َأْنُفُه.. َأْسَأُلَك َأْن َتْغِفْر ِيل ِجدِّ
َوُكلُّ ذلَِك ِعنِْدي. 

!.َتَك َأْوَسُع ِمْن َذْنبِي إِنَّ َمْغِفَرَتَك أْرَجى ِمْن َعَمِيل، َوإنَّ َرْمحَ
! نَا، َوال َمْبَلَغ ِعْلِمنَا.. وال منتهي أمرنا .. وال ْنَيا َأْكَربَ َمهِّ َعْل الدُّ ال َجتْ

مصرينا ، واجعل اجلنة هي دارنا ، برمحتك يا أرحم الرامحني .جتعل إيل النار 
! اْجَعْلنَا إَِىل َمجَاِل آَياتَِك َناظِِريَن، َوإَىل َرَوائِِع ُقْدَرتَِك ُمْبِرصيَن، َوإَىل

ِحيِم ُمتَِّجِهَني، َواْجَعْلنَا َعَىل َهنِْج النَّبِيِّ املُْصَطَفى ـ َعَليْ  ِه َأَفَضُل َجنَابَِك الرَّ
َالِة َوَأْزَكى التَّْسلِيِم ـ َسالِكَِني، َوبُِسنَّتِِه َوِهَدايتِِه َعاِملَِني، َوبِآَثاِرِه ُمْقتَِفَني،  الصَّ
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َوَمتِّْعنَا بُِصْحَبتِِه ِيف َجنَّاِت النَِّعيم.
! َعْلنِي اْجَعْلنِي َأْخَشاَك َحتَّى َكَأينِّ َأَراَك، َوَأْسِعْدِين بِتَْقَواَك، َوالَ َجتْ

ِين َعَىل َمْن  نِي بَِقَضائَِك، َوَباِرْك ِيل ِيف َقَدِرَك، َواْنُرصْ بَِمْعِصَيتَِك َمْطُرودًا، َوَرضِّ
٠َوَأِرِين فِيِه َثْأِري ، َوَأقِرَّ بَِذلَِك َعْينِي َظَلَمنِي
!َك َأَبًدا َحتَّى َأْلَقاَك، َوَأْسِعْدِين بَِتْقَواَك، اْجَعْلنِي َأْخَشاَك َحتَّى َكَأينِّ َأَرا

َوَال ُتْشِقنِي بَِمْعِصَيتَِك، َوِخْر ِيل ِيف َقَضائَِك ، َوَباِرْك ِيل ِيف َقَدِرَك َحتَّى َال ُأِحبَّ 
ْلَت، َواْجَعْل َغنَائِي ِيف َنْفِيس، َوَأْمتِ  ْرَت، َوَال َتْأِخَري َما َعجَّ ْعنِي َتْعِجيَل َما َأخَّ

ِين َعَىل َمْن َظَلَمنِي ، َوَأِرِين  ي ، َواْجَعْلُهَام اْلُوِراَث ِمنِّي، َواْنُرصْ بَِسْمِعي َوَبَرصِ
فِيِه َثْأِري، َوَأقِرَّ بَِذلَِك َعْينِي .

! ..اجعلنا نخشاك كأّنا نراك.. ومّتعنا برؤياك.. وامنحنا ُهداك
نبيك ومصطفاك صىل اهللا عليه وسلم.وأسِعدنا بتقواك.. وامجعنا مع 

! ْمحِة ابِِق لِلَخْلِق نُوُره، الرَّ ٍد، السَّ ْم َوَباِرْك َعَىل َسيَِّدنا ُحمَمَّ َصلِّ َوَسلِّ
لْلَعاملََني ُظُهوَرُه، َعَدَد َمْن َقَىض ِمْن َخْلِقَك َوَمْن َبِقَي، َوَمْن َسِعَد ِمنُْهم َوَمْن 

ا َوال اْنتِهاء، َوالَ َشِقَي، صَالًة تَ  ْد، َصالًة ال َغايَة َهلَ ْستَْغِرُق اْلَعّد، وُحتيُط باْحلَ
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ا َوال اْنِقَضاء، َصالَتَك التَّي َصّليَت عليه، َصَالًة دائِمًة بَِدواِمَك، باقيَة  َأمد َهلَ
ا ُدوَن ِعْلِمك، وَعَىل آلِِه وَأْصَحابِِه َكَذلِك. وَ  اْحلمُد هللاَّ َعَىل بَِبقائَِك، ال ُمنَْتهى َهلَ

َذلِك.
! َصلِّ َعَىل َنبِيِّنَا املُْْخَتاِر، َوَصلِّ َعَىل آلِِه َوَأْصَحابِِه األَْبَراِر، َواْجَعِل

َعاِء، َكثَِريَة اْلَفيِْض  َجاِء َوالدُّ !  َصَالَتنَا َعَلْيِه بَِمنَِّك َوَكَرِمَك، َمْقُبوَلَة الرَّ ُهمَّ اللَّ
نَ  ا، َوَتْشَمُلهْم َوالسَّ ا، َوَتَتَواَىل َعَلْيِهْم َبَرَكاُهتَ اُهتَ اِء، َصَالًة َتُعمُّ املَُْصلَِّني َرَمحَ

ا. َنَفَحاُهتَ
! ُه الَ ُيِصيُبنِي إِينِّ َأْسَأُلَك إيَامنًا ُيَباِرشُ َقْلبِي، َوَيِقينًا َصاِدقًا، َحتَّى َأْعَلَم َأنَّ

، َوَأنَّ َما َأَصاَبنِي َملْ َيُكْن لُيخطَِئنِي، وما أخطأين مل َيُكْن لُيصيَبنيإِالَّ َما َكَتْبَت ِيل 
! َهاَدِة، إِينِّ َأْعَهُد إَِلْيَك ِيف َ اْلَغْيِب َوالشَّ مواِت واألَْرِض، َعاِمل َفاطَِر السَّ

بُ  ْنَيا، َأالَّ َتكِْلنِي إَِىل َعَمٍل ُيْقرِّ َياِة الدُّ ، هِذِه اْحلَ ْريِ ِّ َوُيَباِعُدِين ِمَن اْخلَ نِي ِمَن الرشَّ
يِه إَِيلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، إِنََّك الَ  َوإِينِّ الَ َأثُِق إِالَّ بَِرْمحَتَِك، َفاْجَعْل ِيل ِعنَْدَك َعْهدًا ُتَؤدِّ

لُِف املِْيَعاَد. ُختْ
! ِِة ِمْن َرشِّ َما َأْنَت آِخٌذ إ ينِّ َأُعوُذ بَِوْجِهَك اْلَكِريِم، َوَكلَِامتَِك التَّامَّ
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بِنَاِصَيتِِه. 
! تَِك َوَضْعِفي، َوبِِغنَاَك َك َوُذيلِّ إِالَّ َرِمحَْتنِي، وَأْسأُلَك بُِقوَّ إِينِّ َأْسأُلَك بِِعزِّ

اطَِئُة َبْنيَ َيَدْيَك، َعبِيُدَك ِسَواَي َعنِّي َوَفْقِري إَِلْيَك، هِذِه نَ  اصَيتِي اْلَكاِذَبُة اْخلَ
َكثٌري، َوَلْيَس يل َسيٌِّد ِسَواَك، الَ َمْلَجأ َوالَ َمنَْجى ِمنَْك إِالَّ إَِلْيَك، َأْسَأُلَك َمْسَأَلَة 

لِيِل، َوَأْدُعو اِضِع الذَّ يِر، املِْسكِِني، َوَأْبَتِهُل إَِليَْك اْبتَِهاَل اْخلَ ِ ائِِف الرضَّ َك ُدَعاَء اْخلَ
ُسَؤاَل َمْن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتُه، َوَرِغَم َلَك َأَنُفُه، َوَفاَضْت َلَك َعْينَاُه، َوّذلَّ لََك 

اِيف يف َأْمِري، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي. َقْلُبُه أْن َتْغِفَر ِيل َخطِيَئتِي َوَجْهِيل، َوإِْرسَ
! َحاب َوهاِزَم األَْحَزاب َتَولَّ َأْمَرَنا َوَأْمَر ُمنِْزَل الِكَتاب َوُجمِْرَي السَّ

إِْخَوانِنَا اُملْضطََّهِديِن ِيف دِيِنِِهم ِيفِ ُكلِّ َمَكان.
! .إنَّ الّظاملَِِني َقد َطَغوا َوَبَغوا َوأكَثروا يف األْرِض الَفَساد
! َا َنرب َّا َصنَُعوا إنَّ أ إِلْيَك ِمم تِك.. َوَنْربَ تِنَا إِىل َحولَِك َوُقوَّ أ ِمن َحولِنا َوُقوَّ

َفاكِِفنَا َأْمَرُهم بَِام ِشئَت َوَكيَف ِشئَت إنََّك َعَىل ُكلِّ َيشٍء َقِديٌر َوبِاإلَجاَبِة 
َجِديٌر.
! ََحاب َوهاِزم هِزم النصارى اْحَزاب األَ ُمنِْزَل الِكَتاب َوُجمِْرَي السَّ
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واليهود املحاربني لإلسالم واملسلمني.
!اقذف الرعب يف قلوهبم  ! ُهمَّ .اهزمهم وزلزهلم، اللَّ
! فرق مجعهم وشتت شملهم وخالف بني آرائهم واجعل بأسهم

بينهم.
!شغلهم بأنفسهم عن املؤمنني.ا
! َا َتَك َأْهٌل ألَْن َتَبُلَغنِي، ألَهنَّ َتَك، َفإِنَّ َرْمحَ ْ َأُكْن َأْهًال ألَْن َأْبُلَغ َرْمحَ إِْن َمل

ٍء.  ِرْمنَا !َوِسَعْت ُكلَّ َيشْ ُدلَّنَا َعَلْيَك، َواْرَحْم ُذلَّنَا َبْنيَ َيَدْيَك، َوالَ َحتْ
وبِنَا.بُِذُنوبِنَا، َوالَ َتْطُرْدَنا بُِعيُ 

! تَِك َعاِمْلنَا بإْحَسانَِك، َوَتَداَرْكنَا بَِفْضلَِك َواْمتِنَانَِك، َوَتَولَّنَا بَِرْمحَ
َزُنوَن. َوُغْفَرانَِك، َواْجَعْلنَا ِمْن ِعَباِدَك الَِّذيَن الَ َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َحيْ

! اتِنَا َوَمَعايِشنَا. َمتِّْعنَا بِأْسَامِعنَا َوأْبَص يَّ اِرَنا، َوَأْزَواِجنَا َوُذرِّ
!.ِحيُم اُب الرَّ اْجَعْلنَا َشاكِِريَن لِنِْعَمتَِك، َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ
! ْزِي َواْلَبَواِر، َوَأْدِخْلنَا نَا بَِرْمحَتَِك ِمَن النَّاِر، َوَعافِنَا ِمْن َداِر اْخلِ َنجِّ
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اُر،  نََّة َداَر اْلَقَراِر، َوَعاِمْلنَا بَِكَرِمَك َوَمْغِفَرتَِك، َيا َكِريُم َيا َغفَّ بَِفْضلَِك اْجلَ
ِميِع املُْسلِ  اِمحَِني.َواْغِفْر َلنَا َولَِوالَِدْينَا َوِجلَ تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ ِمَني، بَِرْمحَ

! اِمنَا اْلُطْف بِنَا ِيف َقَضائَِك، َوَهْب لَنَا َما َوَهبَْتُه ألِ ََولَِيائَِك، َواْجَعَل َخْريَ َأيَّ
َوَأْسَعَدَها َيْوَم لَِقائَِك.

! َْك َأْنَت اهللاَُّ ال َمُد، الَِّذي َملْ َيلِْد َوَملْ إِينِّ َأْسَأُلَك بِأَنَّ َواِحُد األََحُد اْلَفْرُد الصَّ
ْرُت َوَما  ْرُت، َوَما َأْرسَ ْمُت َوَما َأخَّ ُيوَلْد َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد أْن َتْغِفَر ِيل َما َقدَّ

َأْنَت.َأْعَلنُْت، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، َأْنَت إِهلي، الَ إَِلَه إِالَّ 
! ُيوَلْد ْ ْ َيلِْد َوَمل َمُد ، الَِّذي َمل إِينِّ َأْسَأُلَك َيا اهللاُ بِأَنََّك الَواِحُد األََحُد، الصَّ

ِحيُم .  َك َأْنَت الَغُفوُر الرَّ َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد، َأْن َتْغِفَر ِيل ُذُنـوِيب، إِنَّ
!َيُكْن َما ْ َك، َوالَ َجْهًال بِِه، َوالَ إْنَكارًا َمل َكاَن ِمنِّي َعِن اْستَِهاَنٍة بَِحقِّ

ةِ  َوى، َوَضْعِف اْلُقوَّ َام َكاَن ِمْن َغَلَبِة اْهلَ َالِعَك، َوالَ اْستَِهاَنًة بَِوِعيِدَك، َوإِنَّ ِالطِّ
ْهَوِة، َوَطَمعًا ِيف َمْغِفَرتَِك، َواتِّ  َكاالً َعىل َعْفِوَك، َوُحْسَن َعْن ُمَقاَوَمِة َمَرِض الشَّ

ِين بَِك  َظنٍّ بَِك، َوَرَجاًء لَِكَرِمَك، َوَطَمعًا ِيف َسَعِة ِحْلِمَك َوَرْمحَتَِك، َوَغرَّ
، َوأَعاَننِي َجْهِيل، َوالَ  َك املَْْرِخيِّ َعَيلَّ وِء، َوِسْرتُ اَرُة بِالسُّ اْلَغُروُر، َوالنَّْفُس األَمَّ
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َصاِم إِالَ بَِك، َوالَ َمُعوَنَة عىل َطاَعتَِك إِالَّ بِتَْوفِيِقك.َسبِيَل إَِىل االْعتِ 
! َر إِينِّ َأْسأُلَك َأْن َتْرَفَع ِذْكِري، َوَتَضَع ِوْزِري، َوُتْصلَِح َأْمِري، َوُتَطهِّ

َر َقْلبِي، َوَتْغِفَر ِيل َذْنبِي، َوَأْسَألُ  َن َفْرِجي، َوُتنَوِّ َرَجاِت اْلُعَىل َقْلبِي، َوُحتَصِّ َك الدَّ
نَِّة. آِمني. ِمَن اْجلَ

! ي، َوِيف ُروِحي، َوِيف َخْلِقي إِينِّ أْسأُلَك أْن ُتَباِرَك ِيف َسْمِعي، َوِيف َبَرصِ
َوِيف ُخُلِقي، َوِيف َأْهِيل، َوِيف َحمَْياَي، َوِيف َعَمِيل، َوَتَقبَّْل َحَسنَاِيت، َوَأْسأُلَك 

نَِّة. آِمني. َرَجاِت اْلُعَىل ِمَن اْجلَ الدَّ
!َضا بِذلَِك َطائِِعَني، َهْب لَنَا ال ْربَ َعَىل َما َكِرْهنَا ِمْن َقَضائَِك، َوالرِّ صَّ

ْكَر َعَىل َما َجَرى بِِه َقَضاُؤَك.. واال ْسِن َقَضائَِك، َوَهْب لَنَا الشُّ ْستَِكاَنَة ِحلُ
.ُمَتَذلِّلَني َخاِضعَني، َرَجاَء املَِْزيِد ِمْن ُلطِْفَك َوالُزْلَفى لَدْيَك َيا َكِريمُ 

! إِينِّ َأْسَأُلَك َخْريَ َما آِيت، َوَخْريَ َما َأْفَعُل، َوَخْريَ َما َأْعَمُل، وَخْريَ َما
نَِّة. آِمني. َرَجاِت اْلُعَىل ِمَن اْجلَ ُأْبطُِن، َوَخْريَ َما ُأْظِهُر، َوالدَّ

! ََنا َعْبُدَك، َوَأَنا َعىل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َأْنَت َريبِّ الَ إلَه إِالَّ َأْنَت، َخَلْقَتنِي َوأ
، َوأُبوُء  َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما َصنَْعُت، أُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَيلَّ



y)(W٥٢

ُنوَب إِالَّ َأْنَت. ُه الَ َيْغِفُر الذُّ بَِذْنبِي، َفاْغِفْر ِيل، َفإِنَّ
! ُنوَب إِالَّ َأْنَت، َفاْغِفْر يل َمْغِفَرًة إِينِّ َظَلْمُت َنْفِيس ُظْلًام َكثِريًا َوالَ َيْغِفُر الذُّ

ِحيُم. َك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَّ تَِك اْلَواِسَعِة، إِنَّ ِمْن ِعنِْدَك، َواْرَمحْنِي بَِرْمحَ
! ْْلُت، َوإَِلْيَك أَنب ُت، َوبَِك َلَك أْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت َوَعلْيَك َتَوكَّ

ْرُت  ْرُت، َوَأْرسَ ْمُت وَأخَّ َخاَصْمُت، َوإَلْيَك َحاَكْمُت، َفاْغِفْر ِيل َما َقدَّ
َوَأْعَلنُْت. َأْنَت إِهلي الَ إَِلَه إِالَّ َأْنَت.

! ِّنَا َوَربَّ ُكل مَواِت َوَربَّ األَْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َربَّ َربَّ السَّ
ءٍ  َل التَّْوَراِة واِإلْنِجيِل َوالُْفْرَقاِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن َيشْ بِّ َوالنََّوى، َوُمنَزِّ ، َفالَِق اْحلَ

ٍء َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصيَتِِه. َرشِّ ُكلِّ َيشْ
! الَ ْيشَء َأْنَفُع َلنَا ِعنَْدَك ِمَن اِإليَامِن بَِك، َوَقْد َمنَنَْت َعَلْينَا بِِه، َفَال َتنِْزْعُه

اَنا َعَلْيِه، ُموقِنَِني بَِثَوابَِك، َخائِِفَني لِِعَقابَِك،  ِمنَّا َوالَ َتنِْزْعنَا ِمنُْه َحتَّى َتَتَوفَّ
تَِك َيا َكْريُم.َصابِريَن َعَىل َبَالئَِك، َراِجَني لِرَ  ْمحَ

! َلُه َوآِخَرُه، َوَظاِهَرُه ْريِ َوَخَواِمتَُه، َوَجَواِمَعُه، َوَأوَّ إِينِّ َأْسَأُلَك َفَواتَِح اْخلَ
نَِّة آِمَني. َرَجاِت اْلُعَىل ِمَن اْجلَ َوَباطِنَُه، َوالدَّ
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! ِمْن َقَضائَِك، َفُجْد بَِام َأْعَطْيَت َعَىل َما إِنَّ َحَسنَاِيت ِمْن َعَطائَِك، َوَسيَِّئاِيت
َقَضْيَت، َواْمُح ذلَِك بذلَِك، َجَلْلَت َأْن ُتَطاَع إِالَّ بإْذنَِك، َوَأْن ُتْعَىص إِالَّ 

بِِعْلِمَك.
ا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َ ، َيا َأهيُّ َعَلْيِه َوَسلُِّموا (إِنَّ اهللاََّ َوَمَالئَِكَتُه ُيَصلُّوَن َعَىل النَّبِيِّ

).َتْسلِيامً 
 ! ،بَِني ِحيِم، َواملَْالئَِكِة املَُقرَّ َريبِّ َوَسْعَدْيَك، َصَلَواُت اهللاَِّ اْلَربِّ الرَّ

ٍء َيا َربَّ  َني، َوَما َسبََّح َلَك ِمْن َيشْ اِحلِ َهَداِء َوالصَّ يقَني، َوالشُّ دِّ َوالنَّبِيَِّني َوالصِّ
ٍد ْبِن َعْبِد اهللاَِّ، َخاَتِم النَّبِيَِّني، َوَسيِِّد املُْْرَسلَِني، َوإَِماِم املُْتَِّقَني، اْلَعاملََِني، َعَىل ُحمَمَّ
اِج املُْنِِري، َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َوَسلَّم. َ َوَرُسوِل َربِّ اْلَعاملََِني، اْلَبِشِري النَِّذيِر، َوالرسِّ

! ِّْر َبَصائَِرَنا لِنََرى ُنوَرَك َأَماَمنَا، َوُنشاِهَد آَثاَر ُقْدَرتَِك َحْوَلنَا، َوُنِحسَّ َنو
ّال.  َصلِّ !َوَنْشُعَر بَِرْمحَتَِك ُحتِيُط بِنَا، َحتَّى َنْزَداَد بَِك إِيامنًا، َوَعَلْيَك َتَوكُّ

ٍد َوآلِِه َوَأْصَحابِِه، َوَأْزوَ  بِّيِه، َوَعَلْينَا َعَىل ُحمَمَّ تِِه، َوَأْهِل َبْيتِِه َوَأْتَباِعِه َوُحمِ يَّ اِجِه َوُذرِّ
َمَعُهْم بِْفْضلَِك َوَكَرِمَك َوإْحَسانَِك َيا َكِريُم.

ِحيُم. َوالَ  اُب الرَّ الَ إِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َريبِّ َوَأُتوُب إَِلْيَك، إِنََّك َأْنَت التَّوَّ
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َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم.َحْوَل  َوالَ ُقوَّ
! َجَتُه، َوال َتُه، َوالَ َمها إِالَّ َفرَّ الَ َتَدْع لَنَا َذْنبًا إِالَّ َغَفْرَتُه، َوالَ َعْيبًا إِالَّ َسَرتْ

إِالَّ َعاَفْيَتُه، َوالَ َحاَجًة ِمْن َدْينًا إِالَّ َقَضْيَتُه، َوالَ َمِريضًا إِالَّ َشَفْيَتُه، َوالَ ُمْبتََىلً 
ْنَيا َواآلِخَرِة ِهَي لََك ِرَضا َوَلنَا فِيَها َصَالٌح إِالَّ َقَضْيَتَها بَِفْضلَِك َيا  َحَواِئِج الدُّ

اِمحَِني. َأْرَحَم الرَّ
يِّ اْلَقيُّوِم الَّذِ  نُْت َنْفِيس َوَأْهِيل َوَماِيل َوَوَلِدي بِاهللاَِّ اْحلَ ي الَ َيُموُت. َوَدَفَع اهللاَُّ َحصَّ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلَّ اْلَعظِيِم.  وَء َواألََذى بِالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ اْغِفْر ِيل ُكلَّ !َعنَّا السُّ
ْج َعنِّي ُكلَّ َكْرٍب. َذْنٍب، َواْحَفْظنِي ِمْن ُكلِّ َجنٍْب، َوَفرِّ

! َْاِط َوَزلَّتِِه، َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َأِعنِّي َعىل امل تِِه، َوالرصِّ ْوِت َوُكْرَبتِِه، َواْلَقْربِ َوُغمَّ
َوَرْوَعتِِه. 
! ِزْدَنا َوالَ ُتنِْقْصنَا، َوَأْكِرْمنَا َوالَ ُهتِنَّا، َوآثِْرَنا َوالَ ُتْؤثِْر َعَلْينَا، َوَأْرِضنَا

َوأْرَض َعنَّا. 
! ْنَيا َوَعَذاِب َها، َوَأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ َأْحِسْن َعاقَِبَتنَا ِيف األَُموِر ُكلِّ

اآلِخَرِة.
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! .اِمحَِني ِه َيا َأْرَحَم الرَّ بَِك َأْسَتْدفُِع َمْكُروَه َما َأَنا فِيِه، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ
َك َأْنَت اْلَغُفوُر الَ إِلَه إِالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك  إِينِّ ُكنُْت ِمْن الظَّاملَِني، َفاْغِفْر يل إِنَّ

ِحيُم. الرَّ
! إِينِّ َعبُْدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن ُأَمتَِك، َناِصَيتِي بِيَِدَك، َماٍض ِيفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل

ْيَت بِ  ِه َنْفَسَك، َأْو َأْنَزَلَتُه ِيف كَِتابَِك، ِيفَّ َقَضاُؤَك. َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ
َعَل  ْمَتُه أَحدًا ِمْن َخْلِقَك، أِو اْسَتْأَثْرَت بِِه ِيف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك، َأْن َجتْ َأْو َعلَّ

ي. ي، َوَجالَء ُحْزِين، َوَذَهاَب َمهِّي َوَغمِّ اْلُقَرآَن اْلَعظِيَم َربِيَع َقْلبِي، َوُنوَر َبَرصِ
!.نَّا بِِزينَِة اِإليَامِن، َواْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِديَن َزيِّ

! ْه إِلَْينَا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق نُُه ِيف ُقُلوبِنًا، َوَكرِّ َحبِّْب إِلَْينَا اِإلْيامَن َوَزيِّ
اِشِديَن.  َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ

! نَا ُمْسلِمَني، َغْريَ َخَزاَيا َوالَ َناِدمَني َوالَ َفاتِنَِني َوالَ َأْح يِنَا ُمْسلِِمَني، َوَتَوفَّ
َمْفُتونَِني.
! َإِينِّ َأُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، َوبَِك ِمنَْك ال

ْثنَْيَت َعَىل َنْفِسَك.ُأْحِيص َثنَاَء َعَلْيَك، َأْنَت َكام أَ 
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!،َواْغِفْر ِيل اْحُرْسنِي بَِعْينَِك الَّتِي الَ َتنَاُم، َواْكنُْفنِي بَِكنَِفَك الَِّذي الَ ُيَراُم
َك الَِّذي الَ ُيَضاُم، َواْكألِْين ، بُِقْدَرتَِك َعَيلَّ  ْيِل َوالنََّهاِر، َواْحَفْظنِي بِِعزِّ ِيف اللَّ

، َأْنَت ثَِقتِي َوَرَجائِي. ال َأْهلُِك َوَأْنَت َرَجائِي، َربِّ َكْم .َواْرَمحْنِي بُِقْدَرتَِك َعَيلَّ
ا،  ، َقلَّ َلَك ِعنَْدَها ُشْكِري، َوَكْم ِمْن َبلِيٍَّة اْبَتَلْيَتنِي ِهبَ ا َعَيلَّ ِمْن نِْعَمٍة َأْنَعْمَت ِهبَ

ِرْمنِي، َوَيا مَ  ى. َفَيا َمْن َقلَّ ِعنَْد نَِعِمِه ُشْكِري، َفَلْم َحيْ ْن َقلَّ َقلَّ َلَك ِعنَْدَها َصْربَ
َطاَيا َفَلْم َيْفَضْحنِي، َيا َذا  ى، َفَلْم َخيُْذْلنِي، َوَيا َمْن َرآِين َعَىل اْخلَ ِعنَْد َبلِيَّتِِه َصْربَ
املَْْعُروِف الَِّذي ال َينَْقِيض َأَبًدا، َوَيا َذا النَِّعِم الَّتِي ال ُحتَْىص َأَبًدا، َأْسَأُلَك َأْن 

ٍد وَ  َ َعَىل ُحمَمَّ ٍد، َوبَِك َأْدَرُأ ِيف َنْحوِر األعداء، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُتَصيلِّ َعَىل آِل ُحمَمَّ
ورِهم.  َرشِّ

ُهمَّ َأِعنِّي َعَىل ِدينِي بُِدْنَياَي، َوَعَىل آِخَرِيت بَِتْقَواَي، َواْحَفْظنِي فِيَام ِغْبُت َعنُْه،  اللَّ
ْتُه، َيا مَ  ُنوُب، َوال َتنُْقُصُه املَْْغِفَرُة، َوال َتكِْلنِي إَِىل َنْفِيس فِيَام َحَرضَ ُه الذُّ ْن ال َتُرضُّ

اُب، َك َأْنَت اْلَوهَّ َك، َوَأْعطِنِي َماال َينُْقُصَك، إِنَّ اْغِفْر ِيل َماال َيُرضُّ
! َْأْسَأُلَك َفَرجًا َقِريبًا، َوَصْربًا َمجِيًال، َوِرْزًقا َواِسًعا، َوَأْسَأُلَك اْلَعافَِيَة ِمن

ْكَر َعَىل اْلَعافَِيِة، َوَأْسَأُلَك اْلِغنَى َعِن النَّاِس. َوالَ َحْوَل  ُكلِّ َبلِيٍَّة، َوَأْسَأُلَك الشُّ
َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلَّ اْلَعظِيِم. َوالَ ُقوَّ
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! اِدقًا.  إينِّ أْسأُلَك إيَامنًا دائًِام وأْسأُلَك َقْلبًا خاِشعًا، وأْسأُلَك َيقينًا َص
وأْسأُلَك ِدينًا َقيًِّام، وأسأُلَك الَعافيَة ِمن ُكلِّ َبليٍَّة، وأسأُلَك َدواَم الَعافيِة، 
ُهمَّ إينِّ  ْكَر عىل الَعافِيِة، وَتْعَلُم ما يف َنْفيس فاْغِفْر يل ُذُنويب، اللَّ وأسأُلَك الشُّ

ُه ال ُيصيُبني إالّ ما َكَتبَْت أْسأُلَك إيَامنًا ُيَباِرشُ َقلبي، وَيقينًا َصاِدقًا حتَّ  ى أْعَلَم أنَّ
يل، وِرًىض بام َقَسْمَت يل إنََّك عىل ُكلِّ يشٍء َقديٌر.

! اْجَعْلنِي َصُبورًا، َواْجَعْلنِي َشُكورًا، َواْجَعْلنِي ِيف َعْينِي َصِغريًا َوِيف
بِيَل األَْقَوَم.َأْعُنيِ النَّاِس َكبِريًا، َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم، َوا ْهِدِين السَّ

  !  ! ُهمَّ أعني عيل ديني بالدنيا .. وعيل آخريت بالتقوى .. واحفظني فيام اللَّ
غبت عنه .. وال تكلني إيل نفيس فيام حرضته .

! ،اْغِفْر ِيل َمجيَع َما َمَىض ِمْن ُذُنوِيب، َواْعِصْمنِي فِيَام َبِقَي ِمْن ُعُمِري
َواْرُزْقنِي َعَمًال َزاكِيًا َتْرَىض بِِه َعنِّي.

! ،َم ٍد َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ نَا ُنِحبُّ َرُسوَلَك َسيَِّدَنا ُحمَمَّ ا ُنْشِهُدَك بِأَنَّ إنَّ
نَا ُنِحبُّ َفاطَِمَة َوُنِحبُّ آَل َبْيتِِه الَطيِّبَِني الَطاِهِريَن، َوَأْصَحابِِه الُغرِّ املََياِمِني، َوَأنَّ 

اَنَتا أْهِل اَجلنَّة  نَا ُنِحبُّ اَحلَسَن َواُحلَسْنيَ َرْحيَ ْهَراَء َسيَِّدَة نَِساِء الَعاملَِني، َوَأنَّ الزَّ
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َوَسيَِّدا َشَباِب أْهِل اَجلنَّة. 
! ََذا اُحلبِّ َواْجَعْل َلنَا فِيِِه ُقْرَبًة إِلَْيك و .َفَأِحبَّنَا ِهبَ يِِّنيْ اْمجَْعنَا ِهبِْم ِيف ِعلِّ
! ْنَيا يَن، َرْمحَن الدُّ يَب َدْعَوِة اْملُْضَطرِّ ، ُجمِ ، َوَكاِشَف اْلَغمِّ مِّ َفاِرَج اْهلَ

ِة َمْن ِسَواَك.اواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهَام،  ا َعْن َرْمحَ ًة ُتْغنِنِي ِهبَ ْرَمحْنِي َرْمحَ
َة  ا َنْفِيس َوِدينِي َوَأْهِيل َوَماِيل الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم، َأقِي ِهبَ

َوَمجِيَع نَِعٍم إِِهلي َوَمْوالََي َوَسيِِّدي ِعنِْدي.
ا ِمْن إِْبلِيَس َوَخْيلِِه، َوَشيَ  َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلَّ اْلَعظِيِم، َأْنُجو ِهبَ اطِينِِه الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

وِرِهْم. َوَمَرَدتِِه َوَأْعَوانِِه، َوَمجِيَع اِإلْنِس واْجلنِّ َوُرشُ
! ُه، َوإَِلْيَك َيْرِجُع ْريُ ُكلُّ ُه، َوبَِيِدَك اْخلَ ُه، َوَلَك املُْْلُك ُكلُّ ْمَد ُكلُّ َلَك اْحلَ

ُه، فأهٌل َأْنَت َأْن ُحتْ  ُه، َعَالنَِيُتُه َوِرسُّ ٍء َقِديٌر.األَْمُر ُكلُّ َمَد، إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ
! إِينِّ َأْسَأُلَك َخْريَ َما ِعنَْدَك، َوَأفِْض َعَيلَّ ِمْن َفْضلَِك، َواْنُرشْ َعَيلَّ ِمْن

َرْمحَتَِك، َوَأْنِزْل َعَيلَّ ِمْن َبَرَكاتَِك. 
!.ْوِف إِينِّ َأْسَأُلَك النَِّعيَم َيْوَم اْلَعْيَلِة، واألَْمَن َيْوَم اْخلَ
! ،َالِل َواِإلْكَراِم َهاَدِة، َذا اْجلَ امَواِت واألَْرِض، َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَّ َفاطَِر السَّ
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ْنَيا َوُأْشِهُدكَ  َياِة الدُّ َوَكفى بَِك َشِهيدًا، َأينَّ َأْشَهُد َأالَّ إِين َأْعَهُد إَِلْيَك ِيف َهِذِه اْحلَ
دًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك. َوَأْشَهُد أنَّ  إَِلَه إِالَّ َأْنَت َوْحَدَك الَ َرشيَك َلَك، َوَأنَّ ُحمَمَّ
اَعَة آتَِيٌة الَ َرْيَب  نَُّة َحٌق، َوالنَّاَر َحٌق. َوَأنَّ السَّ ، َولَِقاَءَك َحٌق، َواْجلَ َوْعَدَك َحقٌّ
َك َتْبَعُث َمْن ِيف اْلُقبُوِر. َوَأنََّك إِْن َتكِْلني إَِىل َنْفِيس َتكِْلني إَِىل َضْعٍف  فِيَها. َوَأنَّ
يِه  َوَعْوَرٍة َوَذْنٍب َوَخطِيَئٍة، َوإين الَ َأثُِق إِالَّ بَِرْمحَتَِك، َفاْجَعْل ِيل ِعنَْدَك َعْهدًا ُتَؤدِّ

َها. َوُتْب َعَيلَّ إِنََّك إَِيلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة، إِنَّ  لُِف املِْيَعاَد. َواْغِفْر ِيل ُذُنوِيب ُكلَّ َك الَ ُختْ
ِحيُم. اُب الرَّ أْنَت التوَّ

نَا َفاْغِفْر َلنَا  ُكْم َفآَمنَّا. َربَّ نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدياً ُينَادِي لِِإليَامِن َأْن آِمنَوا بَِربِّ نَا إِنَّ َربَّ
نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىل ُرُسلَِك ُذُنوَبنَا، َوَكفِّ  نَا َمَع األَْبَرار. َربَّ ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا، َوَتوفَّ

لُِف املِْيَعاِد. ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ُختْ َوالَ ُختْ
نَا الَ ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا، َوَهْب لَنَا ِمْن َلدْنَك رَ  اُب.َربَّ َك َأْنَت اْلَوهَّ ًة إِنَّ ْمحَ

ِر،  الِِق اْلَباِريِّ املَُصوِّ ُسْبَحاَن اهللاَِّ َوبَِحْمِدِه، ُسْبَحاَن اهللاَِّ اْلَعظِيِم. ُسْبَحاَن اْخلَ
اِق، اْلَفتَّاِح، اْلَعلِيِم، اْلَقابِِض، اْلَباِسِط،  زَّ اِب، الرَّ اِر، اْلَوهَّ اِر، اْلَقهَّ اْلَغفَّ

افِِض،  كِيِم، اْلَعْدِل، اللَّطِيِف اْخلَ ِميِع، اْلَبِصِري، اْحلَ ، السَّ ، املُِذلِّ افِِع، املُِعزِّ الرَّ
بِِري. اْخلَ
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ِسيُب  بِيِل، َوَأْنَت املُغيُث اْحلَ اِدي إَِىل َسَواِء السَّ !  أْنَت اْهلَ ُهمَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ
قُّ َوأْنَت اْلَوكِيُل. لِيُل، َوأْنَت اْحلَ اْجلَ

! إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك ملَِا ُتبُْت ِمنُْه ُثمَّ ُعْدُت إَلْيِه، َوَأْستَْغِفُرَك ملَِا َوَعْدُتَك ِمْن
َنْفِيس َوَأْخَلْفُتَك، َوَأْسَتْغِفُرَك ملَِا َأْرَدُت بِِه َوْجَهَك َفَخاَلَطُه َما َلْيَس َلَك، 

ْيُت ِهبَا َعَىل مْعِصَيتَِك، َوَأْسَتْغِفُرَك َوَأْسَتْغِفُرَك لِلنََّعِم الَّتِي َأْنَعْمَت ِهبَ  ا َعَيلَّ َفتَّقوَّ
لُِكلِّ َذْنٍب َأْذَنْبُتُه، َأْو َمْعِصَيٍة اْرَتَكْبُتَها، َوَأْسَتْغِفُرَك َيا َعاِملَ اْلَغْيِب َوالْشَهاَدِة ِمْن 

ْيِل،  ِيف َمٍإل أْو َخَالٍء، َوِرسٍّ َوَعالنَِيِة، َيا ُكلِّ َذْنٍب َأَتيُْتُه ِيف ِضَياِء النََّهاِر َوَسَواِد اللَّ
َحلِيُم.

ِة اهللاَِّ  ِة اهللاَِّ َوُسْلَطانِِه، َوبِِعزَّ ِة اهللاَِّ َوُقْدَرتِِه، َوبِِعزَّ ِة اهللاَِّ َوَعَظَمتِِه، َوبِِعزَّ ُأُعوُذ بِِعزَّ
َت الثََّرى، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ َوَجَاللِِه، ِمْن َرشِّ َما َخَلَق َوَذرَأ َوَبَرَأ، َوِمْن َرشِّ َما َحتْ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ  اٍط ُمْسَتِقيٍم. َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ ٍة َريبِّ آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها. إِنَّ َريبِّ َعَىل ِرصَ َدابَّ
اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم، َمْلَجُأ ُكلِّ َهاِرٍب، َوَمْأَوى ُكلِّ َخائٍِف.

! َاثِي َفبَِك أُغوُث، َوأْنَت عَياِذي َفبَِك أُعوُذ، َوأْنَت َمَالِذي َفبَِك َأْنَت ِغي
َبابَِرِة َوَخَضَعْت َلُه َمَقالِيُد اْلَفَراِعنَِة، َأِجْرَنا ِمْن  َأُلوُذ. َيا َمْن َذلَّْت إَِلْيِه ِرَقاُب اْجلَ

َوَنْوِمنَا َوَفَراِرَنا. الَ إِلَه إِالَّ أْنَت ِخْزيَِك َوُعُقوَبتَِك، َواْحَفْظنَا ِيف َلْيلِنَا َوَهنَاِرَنا، 
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ْف َعنَّا َرشَّ ِعَباِدَك، َواْجَعْلنَا  َتْعظِيًام لَِوْجِهَك، َوَتْكِريًام لُِسبَُحاِت َعْرِشَك، َفاْرصِ
اِمحَِني. اِدَقاِت ِحْفظَِك، َوُعْد َعَلْينَا بَِخْريٍ َيا أْرَحَم الرَّ ِيف ِحْفِظ ِعنَاَيتَِك، وُرسَ

! َأْصلِْح َلنَا ِدينَنَا الَِّذي ُهَو ُعْصَمُة َأْمِرَنا، وَأْصلِْح َلنَا ُدْنَياَنا الَّتي فِيَها
َياَة ِزَياَدًة لَنَا ِمْن ُكلِّ  َمَعاُشنَا، َوَأْصلِْح َلنَا آِخَرَتنَا اّلتِي إَِلْيَها َمَعاُدَنا، َواْجَعِل اْحلَ

، َواْجَعِل اْملَْوَت  .َخْريٍ َراَحًة َلنَا ِمْن ُكلِّ َرشّ
! ،َعَداِء َهَداِء َوَعْيَش السُّ إِينِّ َأْسَأُلَك اْلَفوَز ِعنَْد اْلَقَضاِء، َوُنُزَل الشُّ

َوُمَراَفَقَة األَْنبَِياِء، َوالنَّْرصَ َعىل األَْعَداِء.
بِاْسِم اهللاَِّ َعَىل َنْفِيس َوِديني، بِاْسِم اهللاَِّ َعَىل َأْهِيل َوَوَلِدي َوَماِيل، بِاْسِم اهللاَِّ َعَىل 
َامِء، بِاْسِم اهللاَِّ  ، بِاْسِم اهللاَِّ َخْريَ األَْسَامِء ِيف األَْرِض َوِيف السَّ ٍء َأْعَطانِيِه َريبِّ ُكلِّ َيشْ

ِميُع الَعلِيُم.الَِّذي الَ َيُرضُّ َمَع اْسمِ  َامِء َوُهَو السَّ ٌء ِيف األَْرِض َوالَ ِيف السَّ ِه َيشْ
! َياء، َولَِساِين ِمَن اْلَكِذِب، َوَعْيني ْر َقْلبي ِمن النََّفاق، َوعَميل ِمْن الرِّ َطهِّ

ُدور ِفي الصُّ َك َتْعَلُم َخائِنََة األَْعُنيِ َوَما ُختْ َياَنة، إِنَّ .ِمَن اْخلِ
! ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبانًا، اْقِض ْيَل َسَكنًا، َوالشَّ َفالَِق اِإلْصَباح َوَجاِعَل اللَّ

يت يف َسبِيلَِك.  ي َوُقوَّ ْيَن، َوَأْغنِنِي ِمَن اْلَفْقر، َوَأْمتِْعنِي بَِسْمِعي َوَبَرصِ َعني الدَّ
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؛ َوَأْن َأْعَمَل  [َربِّ أْوِزْعني أْن أْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتي َأَنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ
تي، إِينِّ ُتْبُت إَِلْيَك َوإِينِّ ِمَن املُْسلِمني]. يَّ َصاِحلًا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِيل ِيف ُذرِّ

! َلْقَتنِي ُمْسلًِام، َوَأْخَرْجَتنِي ِمْن ُظْلَمِة َأْنَت َريبِّ الَ إِلَه إِالَّ َأْنَت َخ
!األَحَشاِء الَ َأْملُِك لِنَْفِيس َنْفعًا َوال َرضا َوالَ َمْوتًا َوالَ َحَياًة َوالَ ُنُشورًا. 

ِع َعَيلَّ فِيام َرَزْقَتنِي، َوَباِرْك ِيل فِيَام َأْعَطْيَتنِي، إِنََّك َعَىل َما َتَش  اُء َقِدير. َوسِّ
!. َقنِّْعنِي بِام َرَزْقَتنِي، َوَباِرْك ِيل فِيِه، َواْخُلْف َعَىل ُكلِّ َغائَِبٍة ِمنِّي بَِخْريٍ
! ،َأْعَلْم ْ ِه، َعاِجلِِه َوآِجلِِه، َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما َمل ْريِ ُكلِّ إِينِّ َأْسَأُلَك ِمَن اْخلَ

ِه، َعاِجلِِه َوآجلِِه، َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما َملْ َأْعَلْم. َوَأْسَأُلَك َوَأُعوُذ بَِك مِ  ِّ ُكلِّ َن الرشَّ
َب إَِلْيَها ِمْن  َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر َوَما َقرَّ نََّة َوَما َقرَّ اْجلَ

ٌد َقْوٍل َأْو َعَملٍ ٍ، َوَأْسَأُلَك ِمْن َخْريِ  ، )(َما َسَأَلَك ِمنُْه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُحمًمَّ
ٌد  ، َوَأْسَأُلَك َما )(َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما اْسَتَعاَذَك ِمنُْه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُحمَمَّ

َعَل َعاقَِبَتُه َرَشدًا. َقَضْيَت ِيل ِمْن َأْمٍر َأْن َجتْ
! .ُه، َوُنوَرُه َوَبَرَكَتُه وهَداُه إِينِّ أْسأُلَك َخْريَ َهَذا اْلَيْوِم، َفْتَحُه َوَنْرصَ

ِه َوَرشِّ َما َبْعَدُه.  َوَأُعوذ بَِك ِمْن َرشِّ 
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! ِّْيِل َوَرشِّ َما َيلُِج ِيف النََّهاِر، َوَرش َما إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما َيلُِج ِيف اللِّ
يُح  َهتُبُّ بِِه الرِّ

َهان، َشديِد األَْرَكان. َما َشاَء  لَطان، َقِويِّ اْلُربْ ان، َعظِيم السُّ بِْسِم اهللاَِّ ِذي الشَّ
اِت  اهللاَُّ َكان َأُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن، إِْنٍس َوَجاّن. َوَأُعوُذ بَِكلِامِت اهللاَِّ التَّامَّ

ِمْن َرشِّ َما َخَلق.
ٍء  ْمُد، َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ يَك َلُه، َله املُْلُك َوَلُه اْحلَ الَ إَِله إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه الَ َرشِ

َقِدير. 
! ،ْدِر ْ ِيل َأْمِري؛ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َوَساِوِس الصَّ ْح ِيل َصْدِري، َوَيرسِّ اْرشَ

.َوَشَتاِت األَْمِر، َوفِْتنَِة اْلَقْربِ 
! َأْنَت َأَحقُّ َمْن ُذكَِر َوَأَحقُّ َمْن ُعبَِد، َوَأْرَأُف َمْن َمَلَك، َوَأْجَوُد َمْن

يَك َلَك، َواْلَفرُد الَِّذي الَ نِدَّ لََك.  ُسئَِل، َوَأْوَسُع َمْن َأْعَطى. َأْنَت املَْلُِك الَ َرشِ
ٍء َهالٌِك إِالَّ َوْجُهَك، َلْن ُتَطا َع إِالَّ بإْذنَِك، َوَلْن ُتْعَىص إِالَّ بِِعْلِمَك، كلُّ َيشْ

ُّ ِعنَْدَك َعَالنَِيٌة.  ُتَطاُع َفَتْشُكُر، َوُتْعَىص َفتَْغِفُر، اْلُقُلوُب َلَك ُمْفِضَيٌة، َوالرسِّ
ْلٌق َخْلُقَك  ْعَت، واْخلَ يٍُن َما َرشَ ْمَت، َوالدِّ َراُم َما َحرَّ َالُل َما َأْحَلْلَت، واْحلَ ، اْحلَ

ِحيُم. ُؤوُف الرَّ واْلَعْبُد َعْبُدَك، َوَأْنَت اهللاَُّ الرَّ
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! ي إَذا ُدِعيَت بِه أَجْبَت، وإَذا ا نسَأُلَك باْسِمَك الَعظيم األَْعظم الذَّ إنَّ
ُسئِلَت بِه َأْعَطيَت، وبأسامئَِك اُحلْسنَى ُكلِّها، ما َعلِْمنَا وَما ملْ َنْعْلُم، َأن 

لنا دعَواَتنا َوُتْعتَِقنَا ِمَن النَّاِر وُحتقِّق َرَغباَتنا َوتْقَيض َحواِئَجنا وتفرَج َتْسَتِجيَب 
ُكُروَبنا َوَتْغِفَر ُذُنوبِنَا َوتْسُرتَ ُعيوَبنا وَتُتوَب َعلْينَا َوُتعافينَا وَتْعُفو َعنا وُتْصلَِح 

اَتنا َوتْكألنا بَعْني رعايتِك َوُحتْسن عَ  يَّ نا َأْهلينَا َوُذرِّ َها َوَتْرَمحَ اقَِبَتنا يف األُُمور ُكلِّ
بِرْمحتَك الَواِسَعَة َرْمحة ُتْغنينا هبا َعمن ِسواك.

َة إِالَّ بِاهللاَِّ ، َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ ْمُد هللاَِِّ َوالَ إِلَه إِالَّ اهللاَُّ َواهللاَُّ َأْكَربُ ُسْبَحاَن اهللاَِّ َواْحلَ
ٍء بَِحْمِدَك، َوَتنْطُِق اْلَعِيلِّ اْلَعظِيم، ُسْبَحا !  َأْنَت الَِّذي ُيَسبُِّح ُكلُّ َيشْ َنَك اللَُّهمَّ

ُسَك  ْعُد بَحْمِدَك، َوُكلُّ َما يف اْلُوُجوِد ُيَقدِّ املَْْخُلوَقاُت بِِذْكِرَك، َوُيَسبُِّح الرَّ
َوَيْسُجُد َلَك.
! ِِرْمنِي َخْريَ َما ِعنَْدَك بُِسوٍء َما ع ! إِينِّ َأْسَأُلَك َعْيشًا َقاّرًا، الَ َحتْ ُهمَّ نِْدي، اللَّ

ا ا، َوَعَمًال َبار .َوِرْزقًا َدار
!.اْغنِني بِاالْفتَِقاِر إِلَْيك، َوالَ ُتْفِقْرِين بِاالْستِْغنَاِء َعنْك
! ،ُلِق َة َوُحْسَن اْخلُ حَّ َدى َوالتَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغنَى، َوالصِّ إِينِّ أسَألَك اْهلُ
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َوُحْسَن الظَّنِّ بَِك.
! ْن اْغنِني بَِحَاللَِك َعْن َحَراِمَك؛ َوبَِطاَعتَِك َعْن َمْعِصَيتَِك َوبَِفْضلَِك َعمَّ

ِسَواَك.
! َِين، َوإِينِّ َفِقٌري َفأَْغنِني. إِينِّ َضِعيٌف ف ين، َوإِينِّ َذلِيٌل َفَأِعزَّ َقوِّ
! .إِينِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة ِيف ِديني َوُدْنَياَي َوَأْهيل َوَماِيل
! ،َعافِنِي يف َبَدِين! ،َعافِنِي يف َسْمِعي! ي، الَ َعافِنِي يف َبَرصِ

إِلَه إِالَّ َأْنَت.
! ُبون؛ َأْن وَن، َوَأْولَِياُؤَك املَُقرَّ اِحلُ َل بِِه ِعَباُدَك الصَّ ُل إَِلْيَك بِام َتَوسَّ ا َنَتوسَّ إِنَّ

يِقَني وَ  دِّ َعَل َلنَا ِمَن اْلَفْهِم َعنَْك َوَعْن َرُسولِك، َما َنْبُلُغ بِِه َمنَاِزَل الصِّ ُنْحَرشُ َجتْ
بِِه ِيف ُزْمَرِة اْلُعَلَامِء اْلَعاِملَِني.

! ،نِي َأْن َأَتَكلََّف َما الَ َيْعنِينِي ِك املََْعاِيص َأَبدًا َما َأْبَقْيَتنِي، َواْرَمحْ اْرَمحْنِي بَِرتْ
َواْرُزْقنِي ُحْسَن النََّظِر فِيام ُيْرِضيَك َعنِّي.

! نَا َلَك ْغَتنَا َرَمَضانَ َربَّ .اَحلْمُد َوالَفْضُل َواملِنَُّة أْن َبلَّ
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! ًَأِعنَّا َعَىل ِصَياِمِه َوِقَياِمِه َوَأَداِء َسائِِر الّطاَعاِت فِيِِه إْيَامَنًا َواْحتَِساَبا
َّْن ُيْدِرُك لَْيَلَة الَقْدِر َوَيُفُوُز  فِيَِها بَِعظِيِِم األَْجِر.لَِوْجِهَك الَكِريِم، َواْجَعلنَا ِمم

! ْهِر الَفِضيِِل َفأَْنِزْل ْ ُيْدِرْك ِمْن َأْهلِيِنَا َوَأَقاِربِنَا َواملُْسلِِمَني َهَذا الشَّ َمْن َمل
ْم َوَأفِْض َعَلْيهِ  م َواْرَمحُْهم َوأْكِرْم ُنُزَهلُ َيَاَء َوالنُّوَر، َواْغِفْر َهلُ م َعَىل ُقُبُوِرِهُم الضِّ

ْنَيا َواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهَام. ِمْن َرَمحَاتَِك َيا َرْمحَن الدُّ
! ْريِ بِنَاِصيَتِي، َواْجَعِل اِإلْسَالَم ِين ِيف ِرَضاَك، َوُخْذ إَِىل اْخلَ إِينِّ َضِعيٌف َفَقوَّ

ُمنَْتَهى َرَجائِي.
! ،ٍد َعَدَد َخْلِقَك، َوِرَضا َنْفِسَك، َوِزَنَة َعْرِشَك َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ

ٍد ِيف ُكلِّ ملََْحٍة َوَنَفٍس َعَدَد َما !َوِمَداَد َكلَِامتَِك.  َصلِّ َعَىل َسيَِّدَنا ُحمَمَّ
َوِسَعُه ِعْلُم اهللاَِّ.

! ِْم َوَبار ِة، َوَجاِيلَ الظُّْلَمِة، َصلِّ َوَسلِّ ْمحَ ٍد َنبِيِّ الرَّ ْك َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
ُه َوِصْدَق ِجَهاِدِه، َوُتَواِزي َكَرَمُه  ا َصْربَ اِزي ِهبَ ِة، َصالًَة ُمَباَرَكًة ُجتَ َوَهاِدَي األُمَّ

اِدِه. َوُحْسَن ِوَدادِِه، َوُتَكافُِئ َعْفَوُه َعْن َأْعَدائِِه َوُحسَّ
! َما َعَصْيُتَك ِحَني َعَصْيُتَك اْستَِهاَنًة بَِك، َوالَ اْستِْخَفافًا بَِعَذابَِك، َولكِْن
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ا ِعْلُمَك. َفالتَّْوَبُة إَِليَْك، َواملَْْغِفَرُة َلَدْيَك. الَ إِلَه إِالَّ َأْنَت، َظَلْمُت  بَِسابَِقٍة َسبََق ِهبَ
ْفُت بَِذْنبِي، َفا َة إِالَّ بَِك.َنْفِيس َواْعَرتَ ْغِفْر ِيل، َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ

! .اِيف ِيف َأْمِري، َوَما َأْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي اْغِفْر ِيل َخطِيَئتِي َوَجْهِيل، َوإِْرسَ 
!.ي َوَهْزِيل َوَخَطئِي َوَعْمِدي، َوُكلُّ ذلَِك ِعنِْدي اْغِفْر ِيل ِجدِّ
! .ُكْن لَنَا َوالَ َتُكْن َعَليْنَا 
! َنا ّياَدِة َأْعَامَلنَا، َواْقِرْن بِاْلَعافَِيِة ُغُدوَّ ْق بِالزِّ َعاَدِة آَجاَلنَا، َوَحقِّ اْخُتْم بِالسَّ

َوآَصاَلنَا، َواْجَعْل إَِىل َرْمحَتَِك َمِصَريَنا َوَمآَلنَا، َواْصُبْب ِسَجاَل َعْفِوَك َعَىل 
ُنوبِنَا، َوُمنَّ َعَلْينَا بِإِْصالَِح ُعُيوبِنَا، َواْجَعِل التَّْقَوى َزاَدَنا، َوِيف ِدينَِك اْجتَِهاَدَنا، ذُ 

َلنَا َواْعتِامَدَنا. َوَعَلْيَك َتَوكُّ
َيا َربِّ َيا ِرِحيُم، َيا َربِّ َيا َرِحيُم، ُأْلُطْف ِيب ِيف َقَضائَِك، َوالَ ُتَولِّ أْمِري أَحدًا 

َواَك َحتَّى أْلَقاَك.ِس 
ت، وَمعاِصينا  ِج املعاِيص واآلثام، وُذنوُبنا قد كُثَرت وعمَّ إهلنا َقد غِرقنا يف ُجلَ
ون باإلساءةِ عىل أنُفِسنا، َنرُجو َعظيَم عفِوك  ت، وإنا ُمِقرُّ قد َعُظمت وطمَّ

ك الِذي عَفوَت بِه عِن اَخلاطئِني، وَها َنحُن ببابِك واقُِفون، ومن َعذابِ 
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لون، فانُظر يا إهلنا إلينَا بعِني العطِف والّرمحِة  خائُِفون، ولثوابِك ُمؤمِّ
واإلحسان.
! َعَل ًتْسبِيَحنَا َوَتقِديَسنَا َوِذْكَرَنا َتْذكِريًا َلنَا بَِجاللَِك أْسَأُلَك أْن َجتْ

َّْن َيْقِرُنوَن اْلَقْوَل بِاْلَعَملِ  ْعِي َوَمجَالَِك، َواْجَعْلنَا ِمم ، َواْملُْجَتِهِديَن ِيف َطاَعتَِك بِالسَّ
َوِصْدِق األََمِل، َواْجَعْل َلنَا ِمْن نَِظاِم ُمْلكَِك اْلَبِديِع َمَثًال َنْحَتِذيِه ِيف ُكلِّ فِْعٍل َأْو 

َصنِيٍع.
! ِّْنَيا َواآلِخَرةِ.إِين يِن والدُّ ائَِمَة، ِيف الدِّ َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعافَِيَة، َواملَُعاَفاة الدَّ
! ،َثبِّْتنَا َعَىل َهنِْج اِإلْستَِقاَمِة، َوَأِعْذَنا ِمْن ُموِجَباِت النََّداَمِة َيْوَم اْلِقياَمِة

ْف َعنَّا ثِْقَل األَْوَزاِر، وَ  ْف َعنَّا َرشَّ َوَخفِّ اْرُزْقنَا ِعيَشَة األَْبَراِر، َواْكِفنَا َواْرصِ
َهاتِنَا َوَأْهلِينَا ِمَن النَّاِر، َيا َعِزيُز َيا  اِر، َواْعتِْق ِرَقاَبنَا َوِرَقاَب آَبائِنَا َوُأمَّ األَْرشَ

اُر، َيا َكِريُم َيا َستَّاُر، َيا َحلِيُم َيا َجبَّاُر، بَِرْمحَتَِك  اِمحَِني. َوَصىلَّ اهللاَُّ َغفَّ َيا َأْرَحَم الرَّ
ْمُد ِهللاَِّ َربِّ اْلَعاملََِني. ٍد َوَعَىل آلِِه َوَصْحبِِه َأْمجَِعَني. َواْحلَ َعَىل َخْريِ َخْلِقِه ُحمَمَّ

! َا َظَهَر َوَما اْعِصْمنَا ِمْن َرشِّ اْلِفَتِن، َوَعافِنَا ِمْن َمجِيِع املَِْحِن، َوَأْصلِْح َمنَّا م
َعْل َعَلْينَا تَِباَعًة ألََحٍد. َسِد، َوالَ َجتْ قِد َواْحلَ َبَطَن، َوَنقِّ ُقُلوَبنَا ِمَن اْحلِ
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! ،َيا َذا املَُْعروِف الَِّذي الَ َينَْقِيض َأَبدًا، َوَيا َذا األََيادِي الَّتِي الَ ُحتَْىص َعَددًا
َمدا. َأْسأُلَك َأْن َوَيا َذا اْلَوْجِه الَِّذي  الَ َيْبَىل َأَبدًا، َوَيا َذا النُّوِر الَِّذي الَ ُيْطَفُأ َرسْ

َْت َعَىل إِْبَراِهيَم  ْيَت َوَباَرْكَت َوَتَرمحَّ ٍد َكام َصلَّ ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ َ َعَىل ُحمَمَّ ُتَصيلِّ
، بَِك أْدَرُأ ِيف َنْحِرِه، َوَأُعوُذ بَِك َوَعَىل آِل إِْبَراِهيَم، َوَأْن َتْكِفَينِي َرشَّ ُكلِّ ِذي َرشِّ 

ِه، َوَأْسَتِعُني بَِك َعَلْيِه. ِمْن َرشِّ
! َدى َأْمَرَنا، َوَأْصلِْح َذاَت َبْينَنَا، َوألِّْف َبْنيَ ُقُلوبِنَا، َواْجَعْل اْمجََع َعَىل اْهلُ

بِيِل، َوأْخِرْجنَا ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر، ُقُلوَبنَا َكُقُلوِب ِخَياِرَنا، َواْهِدَنا َسَواَء ا لسَّ
ْف َعنَّا اْلَفَواِحَش، َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطََن. َواْرصِ

! ِرْمنِي َوَأَنا ْغنِي ملَِا َخَلْقَتنِي لَُه، َوالَ َتْشَغْلنِي بَِام َخَلْقَتُه ِيل، َوالَ َحتْ َفرِّ
ْبنِي َوَأَنا َأْستَْغِفُرَك.َأْسَأُلَك، َوالَ ُتعَ  ذِّ

! َنَِّئنِي بِاملَِْعيَشِة، َواْختِْم ِيل بِاملَْْغِفَرِة َحتَّى ال َأْلبِْسنِي لَِباَس اْلَعافَِيِة َحتَّى ُهتَ
تَِك  َغنِيَها، بَِرْمحَ نَِّة، َحتَّى ُتَبلِّ ُنوُب، َواْكِفنِي ُكلَّ َهْوٍل ُدوَن اْجلَ ِين الذُّ َيا َأْرَحَم َتُرضَّ

اِمحَِني. الرَّ
! ْنَيا َما َتِقينِي بِِه فِْتنَتََها، َوُتْغنِينِي بِِه َعْن َأْهلَِها، َوَيُكوُن َأْعطِنِي ِمَن الدُّ
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َة إِالَّ بَِك. ُه الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ َبَالغًا ِيل إَِىل َما ُهَو َخْريٌ ِمنَْها، َفإِنَّ
َة إِالَّ بِاهللاَِّ ُسْبَحاَن اهللاَِّ َوا ، َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ ْمُد هللاَِِّ َوالَ إِلَه إِالَّ اهللاَُّ َواهللاَُّ َأْكَربُ ْحلَ
اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم.

! ُه َعَلْيِه، َوَمْن َكاَدِين َفكِْدُه، َواْجَعْلنِي ِمْن َأْحَسِن َمْن َأَراَدِين بُِسوٍء َفُردُّ
ُه الَ ُينَاُل ِعَباِدَك َنِصي ِهْم ُزْلَفى َلَدْيَك، َفإِنَّ بًا ِعنَْدَك، َوَأْقَرِهبِْم َمنِْزَلًة ِمنَْك، َوَأَخصِّ

ذلَِك إِالَّ بَِفْضلَِك، َوُجْد ِيل بُِجوِدَك، َواْعطِْف َعَيلَّ بَِمْجِدَك، َواْحَفْظنِي 
جًا، َوَقْلبِي بِ  ُحبَِّك ُمَتيًَّام، َوُمنَّ َعَيلَّ بُِحْسِن بَِرْمحَتَِك، َواْجَعْل لَِساِين بِِذْكِرَك َهلِ

َك َأَمْرَت ِعَباَدَك بُِدَعائَِك،  إَِجاَبتَِك؛ َوَأقِْلنِي َعْثَرِيت، َواْغِفْر ِيل َزلَّتِي، َفإِنَّ
ْمحَتَِك  ُم اِإلَجاَبَة، َفإلِيَْك َيا َربِّ َنَصْبُت َوْجِهي، َوَمَدْدُت َيِدي، َفِربَ َوَضِمنَْت َهلُ

َعاِء، َيا َسابَِغ النَِّعِم، َيا َدافَِع النَِّقِم، َيا ُنوَر اْسَتجِ  ْب ُدَعائِي، َيا َسِميَع الدُّ
اِمحَني. املُْسَتْوِحشَني ِيف الظَُّلِم، َيا َأْرَحَم الرَّ

! يا من يملك حوائج السائلني و يا َمن َيعلُم َضامئَِر الّصاِمتني! ويا َملَجأ
يا َحبيَب املِحّبني! ويا أنِيَس الذاكِرين! ويا واِصَل َحبِل !القاِصدين! 

إليَك َتوّجهنا، ولَبابِك َطَرقنا َنستغِفُرَك ونتُوُب إليك، وقفنا !املنَقطِعني! 
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نا !ُمتذّللني َبني َيديك، راِجني رَمحتك، َخائِفني من َعذاَبك،  ال تُردَّ
خائِبني، بِرمحتِك يا أرحَم الّرامحني!

! .نا بزينِة القرآن وأدِخلنا اجلنّة بشفاعِة القرآن وأكِرمنا بكَراَمة القرآن زيِّ
! فنا برشافِة القرآن وارَحم مجيَع أّمِة حممٍد ألبِسنا بِِخْلَعة القرآن ورشِّ

رمحان!بُِحرمِة القرآن، يا رحيم يا 
! ُبوا َهنِيئًا بَِام َأْسَلْفُتْم اجَعلنا ِممَّن ُيناَدى َغدًا يف الداِر اآلِخرة ﴿ُكُلوا َواْرشَ

الَِيِة﴾ برَمحتك يا أرحَم الرامحني! اِم اْخلَ ِيف اْألَيَّ
! ،إنَك َتسمُع كالمنا، وتَرى َمكاَننا، وال َخيفى عليَك يشٌء ِمن أمرنا
َك َمسألَة املساكِني، وَنبتِهُل إليَك ابتهاَل األِذالّء، َمن َخَضعت لَك َنسأل

ِرقاُهبم، وذلَّت لَك ِجباُههم، َهْبها لنا ساعَة توبة، َهْبها لنا ساعَة ََقبول، َهْبها 
!  أرِضنا وارَض عنا، وإىل غِريك ال تكلِنا. ُهمَّ لنا ساعَة ِرضا. اللَّ

ال اهللا العّيل العظيم ال اله اال اهللا ربُّ إله إله اال اهللا احلليم الكريم ال إال 
السامواِت السبِع وربُّ العرِش العظيم ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من 

الظاملني.



y)(W٧٢

!عداء، وال َجتَعلنا .اجَعلنا يف هذه الليلِة من السُّ
!عنّا كلَّ من األشِقياء، واكِشف ال  ! ُهمَّ !  عنّا كّل ّ َ َبالء، وأذِهب اللَّ ُهمَّ لَّ

َعناء، وأحلِل علينا يا اهللا! يا رّباه! يا َغوثاه! يا َمدداه! من عنِدك اهلناء، 
برمحتك يا أرحم الرامحني!

! !يا َمن بيده اخلري! ويا ربَّ اخلري! يا َمن ِمنه اخلري! يا َمن إليه اخلري
ُهمَّ  !  امأل بيوتنَا باخلري. اللَّ
!!امأل حياتنا باخلري، برمحتك يا أرحم الرامحني
! ،إنَّ أهَل الُقبوِر َرهائُن لذنوٍب ال ُيطَلقون  ! ُهمَّ ارَحم أهَل الُقبور. اللَّ

ون، وُغرباُء َسفٍر ال ُينَتَظرون، وِجرياُن ُقرٍب ال  وأَرسى لَِوحشٍة ال ُيَفكُّ
َيتَزاَوُرون، َحمَا الثََّرى َحماِسَن ُوجوِههم، وَجاَورهتم اَهلَواّم يف ُقبوِرهم، َفُهم 
!  َمن كان ِمنهم  ُهمَّ ُمجوٌد ال َيتكلَّمون، فِيهم ُحمِسنون، وفِيهم ُمسيؤون. اللَّ
ل ُحزنه  ُحمِسنًا َمرسورًا فِزدُه كرامًة وُحبورًا، وَمن كان منهم ُمعذبًا َملهوفًا فبدِّ

رحًا وُرسورًا، وانقلُهم مجيعًا من ضيِق الّلحود، ومواِضع الدود، إىل ِجناِن ف
اُخللود، برمحتك يا أرحم الرامحني!
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َعاُء  ي َهَذا الدُّ ُهمَّ َريبِّ َوإَِهلِ ْهُد َوَعَلْيَك اللَّ َوَعَليَْك االْستَِجاَبُة ، َوَهَذا اْجلَ
َة إِال بِ  اهللاَِّ ، اللَُّهمَّ اْجَعْل ِيل ُنوًرا ِيف َقْلبِي ، َوُنوًرا ِيف التُّْكالُن ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

ِمي  ي ، َوُنوًرا ِيف َحلْ ي ، َوُنوًرا ِيف َشْعِري ، َوُنوًرا ِيف َبَرشِ ي ، َوُنوًرا ِيف َبَرصِ َقْربِ
ْن َخْلِفي ، ، َوُنوًرا ِيف َدِمي ، َوُنوًرا ِيف ِعَظاِمي ، َوُنوًرا ِمْن َبْنيِ َيَديَّ ، َوُنوًرا مِ 

ُهمَّ  تِي ، اللَّ َوُنوًرا َعْن َيِمينِي ، َوُنوًرا َعْن ِشَامِيل ، َوُنوًرا ِمْن َفْوِقي ، َوُنوًرا ِمْن َحتْ
ُسْبَحاَن الَِّذي َلبَِس ". َقاَل : ُثمَّ َيْرَفُع َصْوَتُه : "ِزْدِين ُنوًرا ، َوَأْعطِنِي ُنوًرا 

َم بِِه ، ُسبَْحاَن الَِّذي ال َينَْبِغي اْلِعزَّ َوَقاَل بِِه ، ُسْبَحانَ  الَِّذي َتَعطََّف بِاملَْْجِد َوَتَكرَّ
ٍء بِِعْلِمِه ، ُسْبَحاَن ِذي الطَّْوِل  التَّْسبِيُح إِال َلُه ، ُسْبَحاَن الَِّذي َأْحَىص ُكلَّ َيشْ

مِ َواْلَفْضِل ، ُسْبَحاَن ِذي املَْنِّ َوالنَِّعِم ، ُسْبَحاَن ِذي اْلُقْدرَ  ِة َوالتََّكرُّ 
ُسبحاَن َمن َيرى َمكاَننا! ُسبحاَن من َيسمُع َكالمنا! ُسبحاَن من ُجييُب ُدعاَءنا! 
ُسبحاَن من َيغِفر َزالّتنا! ُسبحاَن اهللا العظيم! ُسبحاَن اهللا احلليم! ُسبحاَن اهللا 

الكريم الغفور! ُسبحاَن اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب!
هلنا سبحانك ما َعبدَناك حقَّ ِعبادتك، وما أَطعنَاك حقَّ َطاعتِك، ُذنوُبنا إليَك إ

بتنا فمن ذا الذي يرَمحُنا؟! أو  !  إن أنَت عذَّ ُهمَّ َصاِعدة، وَرمحُتَك بِنا َناِزلة. اللَّ
ُبنا؟! أنَت طردَتنا فمن ذا الذي ُيؤِوينا؟! أو أنَت أبعدَتنا فمن ذا الذي ُيقرِّ
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ُهمَّ  !  اللَّ !  يا مالك امللك! ويا ُجمِري الفلك! ال تؤاخذنا بام كسبت أيدينا. اللَُّهمَّ
!  ارمحنا فإنك بنا راحم وال تعّذبنا  ُهمَّ ارحم وقوفنا وتّرضعنا بني يديك. اللَّ
!  والطف بنا فيام جرت به املقادير، برمحتك يا أرحم  ُهمَّ فإنك علينا قادر. اللَّ

الرامحني!
ىل عباِدك باملوت، فام ألحٍد عنه حميٌص وال حميد! أْوَحَش إهلنا، حكمَت ع

ضهم عن لّذة  ر طيور األوكار من أوكارها، وعوَّ املنازَل من أقامِرها، وَنفَّ
العيِش بالتنغيِص والتنكيل، فسبحاَن من له البقاء! سبحان من له الدوام! 

صوِر إىل ضيِق سبحان من أذلَّ باملوِت كّل جباٍر عنيد! وأخرجهم من َسعِة الق
ر وجوههم بالرتاِب والصعيد! نهم اللحود، وعفَّ القبور! وسكَّ

قِّ َذلَِك  ربنا، وراِمحَنا، وإهلنا، سمعنا قولك العزيز: َوَجاَءْت َسْكَرُة املَْْوِت بِاْحلَ
َما ُكنَْت ِمنُْه َحتِيُد، إهلنا، أنت ملجُؤنا إذا ضاقِت احليل، ورجاُؤنا إذا انقطَع 

ختيِّب رجاَءنا، وال تِرصف وجَهك عنّا، من لنا غَريك يا من األمل، فال 
وسعت رمحته كل يشء؟!

 تنا وقلَّة حيلتِنا وهواَننَا عىل الناس.. يا أرحَم إليَك نشكو ضعَف قوَّ
ُمنا أم  الّرامحني أنَت ربُّ املستضعفني وأنَت ربنا.. إىل من َتكِلنا إىل بعيٍد يتجهَّ
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َته أمَرنا.. إن مل يكْن بَك علينا غضٌب فال نبايل.. ولكنَّ عافيَتك إىل عدٍو ملَّك
أوسُع لنا.. نعوُذ بنوِر وجِهَك الذي أرشَقت لُه الظلامت وَصُلَح عليِه أمُر 
الّدنيا واآلِخرة ِمن أن ُتنِزل بنا َغَضبك أو َحيِّل علينا َسخُطك.. لَك الُعتبى 

حتى َترىض وال حول والقوة اال بك.
! َصلِّ وسلِّم وباِرك َعىل سّيدنا حممٍد وعىل آلِه وصحبِه وسّلم تسليًام

كثريًا طيبًا مباركًا فيه.
 .إنا وَقفنا ببابِك َخاِضعني َخاِشعني، نرُجو رَمحتك وَنخشى عَذابك
 .عنا ارَحم ضعَفنا وخشوَعنا وترضَّ 
وبَتنا. اقَبل إنابَتنا وت
 انُظرنا برمحتِك، يا ذا اجلالِل واإلكرام! فإن طردَتنا فال حوَل لنا وال قّوَة

إال بِك.
 يا َمن َخلق السامواِت واألرض! ويا َمن بيِده األمُر ُكّله! ويا َمن إذا أراَد

.شيئًا قاَل له: ُكن فَيُكون
ن بابِك َحمرومني، يا ذا اجلالِل واإلكرام!ال تردَّين وإخواِين م.
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 .ُمنَّ علينَا بتوبٍة قبل املَامت، وارَمحنا عنَد املَامت
 ..ارَمحنا إذا َجاءت سكراُت املوت، يا ذا اجلالِل واإلكرام! ُغفرانك

ُغفرانك.. ال إلَه إال أنت!.
 ،إنا نسألك إلخوٍة لنا حتت أطباق الثرى، قد انقطعت هبم األسباب

.وأصبحوا رهائن ال ُيطَلقون
 ! ُهمَّ أن تغفر هلم !إهنم ينتظرون نفحة من نفحاتك، فنسألك اللَّ

وترمحهم، وأن جتعل قبورهم رياضاَ ً من رياض اجلنة، وأفسح هلم فيها مدَّ 
إىل اجلنان.البرص، وافتح هلم أبواباً 

 من كان منهم فِرحًا مرسورًا فِزده فرحًا ورسورًا، ومن كان منهم
ه وكربه َفرحًا ورسورًا.  ل مهَّ َمهمومًا َمكروبًا فبدِّ

 ،وأنزل عليهم يف قبورهم الضياء والنور، والفسحة والرسور
نني، واخصص بذلك واجعلهم يف بطون األحلاد مطمئنني، ويوم القيامة آم

اآلباء واألمهات، واملشايخ الدعاة، واألبناء والبنات، وسائر أموات 
املسلمني. 
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.وارمحنا إذا رصنا إىل ما صاروا إليه
يا من عزَّ فارتفع! وذّل كّل يشء له وخضع! يا ساِمع كّل شكوى! ويا رافِع 

ويا عظيَم املّن! ويا ُمبتِدَئ كّل بلوى! ويا ُمنِجي اهللكى! يا عظيَم الّصفح! 
 ! ُهمَّ !  ال َتشِو َخلَقنا !النِّعِم قبل استحقاقِها! اللَّ ال َتشِو َخلَقنا بالنار. اللَُّهمَّ

وَخلَق آبائِنا بالنار.  
.بنا فإنا ِعبادك، وإن تغِفر لنا فإنَك أنَت العزيز احلكيم إن تعذِّ
 ِذِه ِة َأْمَر ُرْشٍد، ُيَعزُّ فِْيِه َأْهُل َطاَعتَِك، َوُيَذلُّ فِْيِه َأْهُل َأْبِرْم ِهلَ األُمَّ

َمْعِصَيتَِك، َوُيؤَمُر فِْيِه بِاملَْعُروِف، َوُينَْهى فِْيِه َعِن املُنَْكِر، وجتتمُع فيِه كلمُة األمِة 
اإلسالميِة عىل قلِب خليفٍة راشٍد وإماٍم عادل.

 َج بينهم نار الفتنة، عليك بِمن استباَح دِماَء املسلمَني وأعراَضهم وأجَّ
!  افَضح أمرُهم واكِشف ِسرتهم واقِصم ظهورُهم فإهنم ال يعجزونك  ُهمَّ اللَّ

وإنك عىل كل يشٍء قدير.
 إن أردَت يف خلقك فتنًة فنّجنا منها غري مفتونني، وأهلمنا واملسلمني

لرامحني.رشدنا برمحتك يا أرحم ا
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 َقاِيضَ اَحلاَجاِت،! يا ُجميب الدعوات! يا ساطع البينات! يا كاِشف
اجعل لنا فتحًا مبينًا وفرجًا امللامت! يا شايف األمراض! يا ُمصيب األعداء

قريبًا ونرصًا عزيزًا. 
 .انفعنا بالقرآن العظيم  ! ُهمَّ ارمحنا بالقرآن العظيم. اللَّ
 .شّفع فينا القرآن العظيم
 .ارزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار ،ينا ذّكرنا منه ما ُنسِّ

وعّلمنا منه ما جهلنا.
 اجعلنا آلالئك ذاكرين، ولنعامئك شاكرين، ويف اجلنان منعَّمني، وإىل

!  وجهك ووجه نبّيك ناظرين، ورّدنا ا ُهمَّ !  إليك مرّدًا مجيًال، ال جتعل اللَّ للَُّهمَّ
!  عىل  ُهمَّ للشيطان علينا يف سائر احلاالت وال عند املامت سبيًال، أثبنا اللَّ
تالوتنا وصالتنا وصيامنا ثوابًا جزيًال، وأجرًا عظيًام، وتقّبلها بمنّك وكرمك 

وجودك وإحسانك قبوالً حسنًا مباركًا جزيالً.
 اكِشف هذه الغّمة بوحدِة كلمِة املسلمني، واجتامِعهم عىل قلِب رجٍل

واحٍد يقوُدهم إىل النرص والتمكني يا رب العاملني.
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 يا جّبار الساموات واألرض! يا عزيُز ذو انتقام! أرنا يف كّل عدٍو
ق معسكراهتم،لإلسالم يومًا أسودًا.  وشتّت دّمر عروشهم، وحرِّ

!  أحِصهم عددًا،  ُهمَّ شملهم، واجعل الدائرة عليهم، يا رّب العاملني! اللَّ
واقُتلهم بددًا، وال تغادر منهم أحدًا. 

 إهنم ال يعجزونك، فأنت رّب األرباب، ومسّبب األسباب، وُمنِشئ
السحاب، وهازم األحزاب، اهزمهم يف جنودهم، ونفوسهم، وعتادهم، 

غنيمة لإلسالم واملسلمني.واجعلهم 
 من أعان عىل أذّية املسلمني وُفرقِة كلمِة املسلمني وتدمري بالد املسلمني

فإننا نجعلك يف نحورهم ونربأ إليك منهم فإنك تعلم ما ال نعلم وال خيفى 
عليك يشٌء يف األرض وال يف السامء يا رّب العاملني.

 املوت، وذّكرنا النطق بالشهادة؛ شهادة أن ال إله هّون علينا سكراِت
إال اهللا، وأن حممدًا رسول اهللا، إذا َيبِس منّا اللسان، وَبَرَدت القدمان، وجّفت 

العينان. 
 .اجعلنا ممن ُيبرشَّ عند املوت بَروٍح ورحيان، وربٍّ راضِ ٍ غري غضبان
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غري خزايا وال مفتونني، برمحتك يا أحيِنا مسلمني، وتوفنا مسلمني ،
أرحم الرامحني!

 إهنم  ! ُهمَّ اجُرب الثكاىل واليتامى واملّرشدين من إخواننا املسلمني، اللَّ
!  انرص املجاهدين  عراٌة فاسُرتهم وجياٌع فأطعمهم وخائفون فأمنهم، اللَُّهمَّ

رميهم وأّيدهم بجنٍد منهم يف سبيلك إلعالء كلمتك وثبّت أقدامهم وسّدد 
من جنودك فإن جندك ال يغلبون.

 أهلِك الظاملني بالظاملني.. وأخِرجنا من بينهم ساملني يا أكرم
األكرمني.. يا رّب العاملني يا من بيده ملكوُت كّل يشء.. يا عليًام ال يعُزُب 

ته وسعت عن علِمه يشء.. يا ُمهيمنًا ال يُشّذ عن سلطانه يشء.. يا من رمح
كل يشء.
 من عمل عىل ِعّزة اإلسالم واملسلمني فأِعّزه.. ومن عمل عىل ِذّلة

اإلسالم واملسلمني فأِذّله يف الدنيا واآلخرة بقّوتك وجربوتك يا جّبار.
.يا مؤنِس كلِّ وحيد.. يا قريبًا ليس بعيد.. يا غالبًا ليس مغلوب
َل حلبيبه حسبُك اهللا.. ويا من قاَل حلبيبه فسيكفيكُهم اهللا.. ويا يا من قا
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من قال حلبيبه واصرب وما صربك إال باهللا.
 يا من أنجيَت إبراهيم من النار وجعلته من العتقاء.. وأنقذَت يونس

بالتسبيح.. وأنقذت يوسَف من اُجلّب ورصفَت عنه كيد النساء.. ونرصت 
ذبيحني سّيد األنبياء. اليتيم ابن ال
 يا من نرصت حممدًا.. انرص أمة حممٍد عىل األعداء.. وانرص إخواننا

املجاهدين يف كل األرجاء.
 إنه ال  ! ُهمَّ !  إنه ال طاقة لنا عىل النار.. اللَّ ُهمَّ إنا نعوذ بك من النار.. اللَّ

صديدها وعذاهبا.طاقة لنا عىل حّرها.. وال طاقة لنا عىل
 إنا فقراء إىل رمحتك وإن مغفرتك  ! ُهمَّ ارحم عبادك الضعفاء. اللَّ

أوسع من ذنوبنا، وإن رمحتك يا ذا اجلالل واإلكرام أرجى عندنا من أعاملنا. 
!  فاغفر لنا أمجعني، يا أرحم الرامحني! ُهمَّ اللَّ

 ،إنَّ بنا من البالء ما ال َخيفى عليك وأنت عّالم الغيوِب العزيز القاِدر
نسألك الفرج القريب ألّمة حبيبك ونبّيك حممٍد صىل اهللا عليه وسلم.

 إليك نشكو َمْن َحيول بني األّمة وبني ِوحدِة كلمتها واجتامِع شملِها
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هُ  !  إليك نشكو تسّلطهم عىل رقاِب وانتظاِم ِعقِدها ونِرصها وعّزهتا.. اللَّ مَّ
  ! املسلمني ومقّدرات املسلمني ومكرهم باملسلمني يف الليل والنهار.. اللَُّهمَّ
إّهنم ال ُيعجزونك فاكِفنا أمَرهم أّنـى ِشئَت وكيف ِشئَت واخُلف لنا بإماٍم 

عادٍل يا رّب العاملني.
املسلمني ساملني غانمني يا رّب أهلِك املقاتلني بُكفِرِهم واخرج منهم

العاملني.
! بوجِهك الذي أرشَقت له السامواُت واألرض، وَصُلَح عليِه نسألك اللَُّهمَّ

أمُر الدنيا واآلخرة، أن َتنُرص أهَل احلّق ومن ُهم عىل احلّق أينام كانوا وأن 
ر أهَل الباطِل ومن معهم ومن شايعهم كائنًا من كانوا! ُهتلِك وُتدمِّ

 اجعل املوت خَري غائٍب ننتظره، والقَرب خري بيٍت نعُمُره، واجعل ما
بعده خريًا لنا منه، برمحتك يا أرحم الرامحني!

 ًفقتالهم يف النار ،إّنا نعلم علَم اليقني أن قتالنا وقتالهم ليسوا سواءا
وقتالنا نحتِسُبهم عندك شهداء. 

مهاِت واألخواِت والزوجات واآلباء واألبناء، واجُرب اليتامى فصربِّ األ
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والثكاىل واملصابني.
 املجاهدين يف  ! د اللَُّهمَّ إنا نعلم أْن ال عيَش إال عيُش اآلخرة.. فأيِّ

سبيلك وأكرمهم بالنرص وثّبتهم واكِفهم كيد الكائدين ومكر املاكرين 
وأخلِص نّياهتم أمجعني.

 أنِزل علينا يف قبوِرنا النوَر والفرحَة والرسور، واْجِزنا باإلحساِن
إحسانًا،وبالسيئاِت عفوًا وُغفرانًا. 

 اجَعلنا بالقرآِن مصّدقني، وفيام عندَك راِغبني، ولرمحتَك يا موالنا
طالبِني، وعِن السيئاِت عازفني، وعِن املحّرمات بعيدين، وِمن عقابَك 

ئِفني، واحُرشنا مَع النبّيني والصّديقني والشهداِء واألبراِر والصاحلني، وال خا
َجتعلنا يا موالنا ِممّن استهوهتم الشياطني، وشغلتُهم بالدنيا عِن الدين، 

فأصبُحوا مَن الناِدمني، ويف اآلخرِة من اخلاِرسين.
 ْدِين َدادَ إِينِّ .اْهِدِين، َوَسدِّ َدى َوالسَّ .َأْسَأُلَك اْهلُ
 َاْرُزْقنِي ُحبََّك َوُحبَّ َمْن َينَْفُعنِي ُحبُُّه ِعنَْدك.
 ًُّة ِيل فِيَام ُحتِب َّا ُأِحبُّ َفاْجَعْلُه ُقوَّ .َما َرَزْقَتنِي ِمم
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 َّا ُأِحبُّ َفاْجَعْلُه َفَراًغا ِيل فِيَام ُحتِبُّ َوَما َزَوْيَت َعنِّي ِمم
 ُغنِي ُحبََّك .إِينِّ َأْسَأُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُحيِبَُّك َواْلَعَمَل الَِّذي ُيبَلِّ
 اْجَعْل ُحبََّك َأَحبَّ إَِيلَّ ِمْن َنْفِيس َوَأْهِيل َوِمْن املَْاِء اْلَباِرِد.
يل مالئكتك وأنبيائك ومجيع خلقك . حببني إليك ، وإ
 بُِع َنِصيَحَتَك ، َوَأْحَفُظ اْجَعْلنِي ُأَعظُِّم ُشْكَرَك ، َوُأْكثُِر ِذْكَرَك ، َوَأتَّ

َوِصيََّتَك. 
!ا يَرِيت َخْريً ةً َعَالنَِيتِي،ِمنْ اْجَعْل َرسِ .َواْجَعْل َعَالنَِيتِي َصاِحلَ
! ِإِينِّ َأْسَأُلَك ِمْن َصالِِح َما ُتْؤِيت النَّاَس ِمَن املَاِل َواألَْهِل َوالَوَلِد، َغْري

الِّ َوَال املُِضلِّ  .الضَّ
! ْل ِميَزاِين، َواْجَعْلنِي اْغِفْر ِيل َذْنبِي، َوَأْخِسْئ َشْيَطاِين ، َوُفكَّ ِرَهاِين، َوَثقِّ

. َىل ِيف النَِّديِّ األَعْ 
 ُهمَّ ، إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لَِذْنبِي ، َوَأْسَأُلَك ال إَِلَه إِال َأْنَت ، ُسْبَحاَنَك اللَّ

َتَك ، اللَُّهمَّ ِزْدِين ِعْلًام ، َوال ُتِزْغ َقْلبِي َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنِي َوَهْب ِيل ِمْن لَُدْنَك  َرْمحَ
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ًة إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ  اُب َرْمحَ
 َك َأْنَت اهللاَُّ ال إله إال أنت بديع الساموات واألرض يا ذا إِينِّ َأْسَأُلَك بِأَنَّ

اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم. 
 الَ إِلَه إِالَّ َأْنَت ُسبَْحاَنَك إِينِّ ُكنُْت ِمْن الظَّاملَِني، َفاْغِفْر يل إِنََّك َأْنَت

يَن.  اِرسِ َن اْخلَ ِحيُم.. َوإِالَّ َتْغِفْر ِيل َوَتْرَمحْنِي َأُكن مِّ اْلَغُفوُر الرَّ
 َْشِد، َوَأْسَأُلَك ُموِجَباِت إِينِّ َأْسَأُلَك الثََّباَت ِيف اْألَْمِر، َواْلَعِزيَمة َعَىل الرُّ

َرْمحَتَِك، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، َوَأْسَأُلَك ُشْكَر نِْعَمتَِك، َوُحْسَن ِعَباَدتَِك، َوَأْسَألَُك 
، َولَِساَنًا َصاِدَقًا، َوَأْسَأُلَك ِمْن َخْريِ َما َتْعَلُم، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ  َما َقْلَبًا َسلِيَامً

َتْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك ملَِا َتْعَلُم، إِنََّك أْنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب.
 ٍء َهاَدِة، َربَّ ُكلِّ َيشْ َ اْلَغْيِب َوالشَّ َمَواِت َواْألَْرِض، َعاِمل َفاطَِر السَّ

ْيَطاِن َوَملِيَكُه، َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت، َأُعوُذ بَِك ِمْن  َرشِّ َنْفِيس، َوَرشِّ الشَّ
كِهِ  .َوِرشْ
 ْريُ ِيف َيَدْيَك َوِمنَْك َوبَِك َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّيَْك ، َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك ، َواْخلَ

ٍف َوإَِلْيَك ، اللَُّهمَّ َما ُقْلُت ِمْن َقْوٍل َأْو َنَذْرُت ِمْن َنْذٍر َأْو َحَلْفُت ِمْن َحلِ 
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َة  ْ َيُكْن ، ال َحْوَل َوال ُقوَّ ْ َتَشْأ َمل َفَمِشيَئُتَك ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه ، َوَما ِشْئَت َكاَن َوَما َمل
ٍء َقِديرٌ  .إِال بِاهللاَِّ َواهللاَُّ َعَىل ُكلِّ َيشْ

 َْيُت ، َوَما َلَعنُْت ِمْن َلْعن ْيُت ِمْن َصالةٍ َفَعَىل َمْن َصلَّ ٍة َفَعَىل َمْن َما َصلَّ
َني  اِحلِ ْقنِي بِالصَّ نِي ُمْسلًِام َوَأْحلِ ْنَيا َواآلِخَرِة ، َتَوفَّ .َلَعنُْت ، َأْنَت َولِيِّي ِيف الدُّ

 َة النََّظِر إَِىل َضاَء بِاْلَقَدِر ، َوَبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد املَْْوِت ، َوَلذَّ إِينِّ َأْسَأُلَك الرِّ
ٍة ، َأُعوُذ بَِك َأْن َوْجِهَك  ٍة َوال فِْتنٍَة ُمِضلَّ اَء ُمِرضَّ ، َوَشْوًقا إَِىل لَِقائَِك ِمْن َغْريِ َرضَّ

، َأْو َأْكتَِسَب َخطِيَئًة ُحمْبَِطًة َأْو ُأْذنَِب  َأْظلَِم َأْو ُأْظَلَم ، َأْو َأْعَتِدَي َأْو ُيْعتََدى َعَيلَّ
ُهمَّ َفا الِل َذْنًبا ال َتْغِفُرُه، اللَّ َهاَدِة َذا اْجلَ َامَواِت َواألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَّ طَِر السَّ

ْنَيا ، َوُأْشِهُدَك َوَكَفى بَِك َشِهيًدا ،  َياِة الدُّ َواِإلْكَراِم إِينِّ َأْعَهُد إَِلْيَك ِيف َهِذِه اْحلَ
يَك َلَك  ْمُد ، إِينِّ َأْشَهُد َأْن ال إِلََه إِال َأْنَت ، َوْحَدَك ال َرشِ ، َلَك املُْْلُك ، َوَلَك اْحلَ

ًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ، َوَأْشَهُد َأنَّ  ٍء َقِديٌر، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ َوَأْنَت َعَىل ُكلِّ َيشْ
َك َتْبَعُث َمْن ِيف  اَعَة آتَِيٌة ال َرْيَب فِيَها، َوَأنَّ ، َوَأنَّ السَّ ، َولَِقاَءَك َحقٌّ َوْعَدَك َحقٌّ

ُقُبوِر، َوَأْشَهُد َأنََّك إِْن َتكِْلنِي إَِىل َنْفِيس َتكِْلنِي إَِىل َضْيَعٍة َوَعْوَرةٍ َوَذْنٍب الْ 
ُنوَب إِال َأْنَت  ُه ال َيْغِفُر الذُّ َوَخطِيَئٍة ، َفإِينِّ ال َأثُِق إِال بَِرْمحَتَِك، َفاْغِفْر ِيل َذْنبِي، إِنَّ

اُب ، َوُتْب َعَيلَّ إِنََّك َأْنَت التَّ  .وَّ
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 َِهاَدِة إِينِّ َأْعَهُد إَِلْيَك ِيف َهِذه َمَواِت َواْألَْرِض َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشَّ َفاطَِر السَّ
ًدا َعْبُدَك  يَك لََك َوَأنَّ ُحمَمَّ ْنَيا َأينِّ َأْشَهُد َأْن َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت َوْحَدَك َال َرشِ َياِة الدُّ اْحلَ

ْريِ َوإِينِّ َوَرُسوُلَك  ِّ َوُتبَاِعْدِين ِمْن اْخلَ ْبنِي ِمْن الرشَّ َفإِنََّك إِْن َتكِْلنِي إَِىل َنْفِيس ُتَقرِّ
لُِف  ينِيِه َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك َال ُختْ َال َأثُِق إِالَّ بَِرْمحَتَِك َفاْجَعْل ِيل ِعنَْدَك َعْهًدا ُتَوفِّ

املِْيَعاَد. 
!،َعاِء، َوَخْريَ النََّجاِح، َوَخْريَ اْلَعَمِل،َأْسَأُلَك َخْريَ املَْْسَأَلِة َوَخْريَ َوَخْريَ الدُّ

ْق إِيَامِين، الثََّواِب، َياِة، َوَخْريَ املََْامِت، َوَثبِّْتنِي، َوَثقِّل َمَواِزينِي، َوَحقِّ َوَخْريَ اْحلَ
َرَجاِت الُعَال ِمَن َواْرَفْع َدَرَجاِيت، َوَتَقبَّْل َصالَِيت  ، َواْغِفْر َخطِيَئتِي، َوَأْسَأُلَك الدَّ

َلُه، َوَظاِهَرُه،  ، َوَخَواِمتَُه، َوَجَواِمَعُه، َوَأوَّ ْريِ ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك َفَواتَِح اْخلَ نَِّة، اللَّ اْجلَ
ُهمَّ إِ  نَِّة آِمْني، اللَّ َرَجاِت اْلُعَال ِمَن اْجلَ ينِّ َأْسَأُلَك َخْريَ َما آِيت، َوَخْريَ َوَباطِنَُه، َوالدَّ

َرَجاِت الُعَال ِمَن  َما َأْفَعُل، َوَخْريَ َما َأْعَمُل، َوَخْريَ َما َبَطَن، َوَخْريَ َما َظَهَر، َوالدَّ
نَِّة آِمنيْ  .اْجلَ
! .أجعل حبي لك كله، وسعي كله يف مرضاتك
! َّيَِّباِت ، َوَتْرَك املُْنَْكَراِت ، َوُحبَّ اْملََساكِِني ، َوَأْن َتُتوَب إِينِّ َأْسَأُلَك الط
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نِي َغْريَ َمْفُتوٍن  .َعَيلَّ ، َوإَِذا َأَرْدَت ِيف َقْوٍم فِْتنًَة َفَتَوفَّ
 . اجعلني أحبك بقلبي كله ، وأرضيك بجهدي كله
 ََنا َوَعْمَدَنا ، َوُكلُّ َذلَِك ِعنَْدَنا . اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوُظْلم نَا ، َوَهْزَلنَا َوِجدَّ
 ِْيِن ، َوَغَلَبِة اْلِعَباِد ، َوَشَامَتِة األَْعَداء إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلَبِة الدَّ
ي، َواْجَعْلُهَام اْلَواِرَث ِمنِّي، َمتِّْعنِي ِين َعَىل َمْن بَِسْمِعي َوَبَرصِ َواْنُرصْ

َظَلَمنِي، َوَأِرِين ِمنُْه َثْأِري. 
 ،ًة يف إيامٍن، وإيامنًا يف ُحْسِن ُخُلٍق، وَنَجاًة َيْتَبُعَها َفالٌح إينِّ أسأُلَك ِصحَّ

ًة ِمنَك وَعافيًة وَمْغِفرًة ِمنَك ورَ َ َ ِْضَوانًا.  وَرْمحَ
 َوَنِعيًام الَ َينَْفُد، وُقرُة عٍني ال تنفد ،إِينِّ َأْسَأُلَك إِيَام ، َوُمَراَفَقَة ًنا الَ َيْرَتدُّ

ْلد ٍد صىل اهللا عليه وسلم ِيف َأْعَىل َجنَِّة اْخلُ .َنبِيَِّك ُحمَمَّ
.َيا َوِيلَّ اِإلْسالِم َوَأْهلِِه ، َثبِّْتنِي بِِه َحتَّى َأْلَقاَك
 َّْكنِي بِِه َحتَّى َأْلَقاكَ َيا َوِيل ْسَالِم َوَأْهلِِه ، َمسِّ .اْإلِ
 َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعَىل ِدينَِك.
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ْف ُقُلوَبنَا َعَىل َطاَعتَِك .  َف الُقُلوِب َرصِّ ! ُمَرصِّ ُهمَّ اللَّ
. ُخْذ بِنََواِصينَا لِْلِربِّ َوالتَّْقَوى ، َوملَِا ُحتِبُّ ِمَن الَعَمِل َوَتْرَىض
 !.  َقاِء ، َوَشَامَتِة األَْعَداِء إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ُحُلوِل اْلَبالِء ، َوِمْن َدْرِك الشَّ

 َأُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد الَبالء، وَدر ْ ِك الّشــََقاء، وســوء القضاء ، إينِّ
َعاء .  وَشَامَتة األْعَداء ، َيا َسِمْيع الدُّ

! ْيِن، َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ ، َوَشَامَتِة األَْعَداِء ، َوِمْن إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َغَلبَِة الدَّ
اِل  جَّ ِم ، َوِمْن فِْتنَِة الدَّ .َبَواِر األَيِّ

 ْدِر، َوَعَذاِب ْبِن، َوُسوِء اْلُعُمِر، َوفِْتنَِة الصَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُبْخِل، َواْجلُ
.اْلَقْربِ 
 ا َنُعوُذ بَِك َأْن َنْرِجَع َعَىل َأْعَقابِنَا َأْو ُنْفَتَن َعْن دِينِنَا .إِنَّ
 ! َاِل إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمن َعَذاِب اْلق جَّ ْربِ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة املَِْسيِح الدَّ

ُهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن املَْْأَثِم َواملَْْغَرمِ  َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة املَْْحَيا َوفِتْنَِة املََْامِت اللَّ

 َوِمْن فِْتنَِة املَْحَيا ، إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَقْربِ
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اِل، َوَأُعوُذ بَِك  جَّ ِمَن اَملْأَثِم َواَملْغَرِم. َواملََمـاِت، َوِمْن فِْتنَِة املَِسيِح الدَّ

 إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن فِتْنَِة النَّاِر َوَعَذ ، اِب النَّاِر ، َوفِتْنَِة الَقْربِ ، َوَعَذاِب الَقْربِ
!  إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ فِْتنَِة املَِسيِح  ُهمَّ َوَرشِّ فِْتنَِة الِغنَى ، َوَرشِّ فِتْنَِة الَفْقِر، اللَّ

اِل . جَّ الدَّ
 ِّبَِك َوَأُعوذُ اْلُعُمرِ َأْرَذلِ إَِىل َردَّ أُ َأنْ بَِك َوَأُعوذُ اُجلْبنِ ِمنبَِك َأُعوذُ إِين

ْنَيافِْتنَةِ ِمنْ  اْلَقْربِ َعَذاِب ِمنْ بَِك َوَأُعوذُ الدُّ

! َِّرِم َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة َأعُ إِين وُذ بَِك ِمن الَعْجِز َواْلَكَسِل َواُجلْبِن َواْهلَ
.بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ املَْحَيا َواملََْامِت َوَأُعوُذ 

َ ِّمِّ ِمنبَِك َأُعوذُ ! إِين َزنِ اْهلَ ْبنِ َواْلُبْخلِ َواْلَكَسلِ َواْلَعْجزِ َواْحلَ َضَلِع وَ َواْجلُ
َجاِل. ْيِن َوَغَلَبِة الرِّ الدَّ

َ ِّةِ اهللاَِّبَِكلَِامِت َأُعوذُ ! إِين ةٍ َشْيَطانٍ ُكلِّ ِمنْ التَّامَّ ةٍ َعْنيٍ ُكلِّ َوِمنْ َوَهامَّ . َالمَّ
َ ! َُصنَْعُت َماَرشِّ ِمنْ بَِك َأُعوذ.
َ ! َِّرمِ اْلَكَسلِ ِمنْ بَِك َأُعوذُ إِين َثِم َواملَْْغَرِم َوِمْن فِْتنَِة اْلَقْربِ َوَعَذاِب َواملَْأْ َواْهلَ
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لنَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر َوِمْن َرشِّ فِْتنَِة اْلِغنَى َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة اْلَفْقِر اْلَقْربِ َوِمْن فِْتنَِة ا
اِل. جَّ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة املَِْسيِح الدَّ

 َِّماَرشِّ َوِمنْ َعِمْلُت َماَرشِّ ِمنْ بَِك َأُعوذُ ! إِين ْ .َأْعَمْل َمل
 ! ِّتَِك َأُعوذُ إِين نِيَأنْ َأْنَت إِالَّ إَِلهَ َال بِِعزَّ يُّ َأْنَت ُتِضلَّ َيُموُت َال الَِّذياْحلَ

نُّ  ْنُس َواْجلِ .َيُموُتونَ َواْإلِ
 َِّتْشَبعُ َال َنْفسٍ َوِمنْ َخيَْشعُ َال َقْلٍب َوِمنْ َينَْفعُ َال ِعْلمٍ ِمنْ بَِك َأُعوذُ !إِين
اُيْسَتَجاُب َال َدْعَوةٍ َوِمنْ  .َهلَ
 ِّلِ نِْعَمتَِك َزَوالِ ِمنْ بَِك َأُعوذُ ! إِين وُّ َوَمجِيِع نِْقَمتَِك َوُفَجاَءةِ َعافَِيتَِك َوَحتَ

َسَخطَِك.
! ُارٍ ِعْرٍق ُكلِّ َرشِّ ِمنْ اْلَعظِيمِ بِاهللاََِّأُعوذ .النَّارِ َحرِّ َرشِّ َوِمنْ َنعَّ
 ْيَطانِ َرشِّ َوِمنَنْفِيس َرشِّ ِمنْ بَِك َأُعوذُ َأْنَت إِالَّ إَِلهَ َال َأنْ ! َأْشَهُد الشَّ

.َوِرشكِهِ 
ا ِمْن َأْن َنِزلَّ َأْو َنِضلَّ َأْو َنْظلَِم َأْو ُنْظَلَم َأْو َنْجَهَل َأْو ُجيَْهَل بَِك َنُعوذُ ! إِنَّ

علينا.
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 ِّيَرشِّ َوِمنْ َسْمِعيَرشِّ ِمنْ بَِك َأُعوذُ !إِين َرشِّ َوِمنْ لَِساِين َرشِّ َوِمنْ َبَرصِ
).َفْرَجهُ َيْعنِي. (َمنِيِّيَرشِّ َوِمنْ َقْلبِي
 ِّْدِر َوَشَتاِت اْألَْمرِ َووَ اْلَقْربِ َعَذاِب ِمنْ بَِك َأُعوذُ ! إِين ُهمَّ ْسَوَسِة الصَّ ، اللَّ

يُح. إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما َجتِيُء بِِه الرِّ
 َِّواألَْدَواِء.َواْألَْهَواِء َواْألَْعَاملِ اْألَْخَالِق ُمنَْكَراِت ِمنْ بَِك َأُعوذُ إِين
 ُاءَ ِمنْ بَِك َأُعوذ ةٍ َرضَّ ٍة.مُ َوفِْتنَةٍ ُمِرضَّ ِضلَّ
 ُاْلِقَياَمةِ َيْومَ املََْقامِ ِضيِق ِمنْ بِاهللاََِّأُعوذ.
 ِّوعِ ِمنبَِك َأُعوذُ إِين هُ اْجلُ ِجيعُ بِْئَس َفإِنَّ َياَنةِ ِمنبَِك َوَأُعوذُ ،الضَّ َااْخلِ َفإِهنَّ

.اْلبَِطاَنةُ بِْئَسِت 
 َِّقاِق ِمنبَِك َأُعوذُ إِين .األَْخَالِق َوُسوءِ َوالنَِّفاِق الشِّ
 ُْينِ اْلُكْفرِ ِمنبِاهللاََِّأُعوذ .َوالدَّ
 َِّذامِ اُجلنُونِ ِمنبَِك َأُعوذُ إِين .األَْسَقامِ َوَسيِّئِ َواْلَربَصِ َواْجلُ
 ِّتِي.َعَظَمتَِك َأْن ُأْغَتاَل ِمنْ بِ َأُعوذُ إِين َحتْ
 َِّتنَْفعُ َال َصَالةٍ ِمنْ بَِك َأُعوذُ إِين.



y)(W٩٣

ُهمَّ  َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل َوَأُعوُذ بَِك ِمْن النَّاِر إِ اللَّ نََّة َوَما َقرَّ ينِّ َأْسَأُلَك اْجلَ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل. َوَما َقرَّ

 ِّبِاهللاَِّ َوَأُعوذُ النَّارِ َعَذاِب ِمنْ بِاهللاََِّوَأُعوذُ اْلَقْربِ َعَذاِب ِمنْ بِاهللاََِّأُعوذُ إِين
اِب. ِمن اْلِفَتِن َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبطََن َوَأُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن فِْتنَِة اْألَْعَوِر اْلَكذَّ

 َِّغَرًقاَأُموَت َأنْ َأوْ َمهاَأوْ َغامَأُموَت َأنْ بَِك َأُعوذُ إِين.
اْحلَ ُسوءِ َوِمنْ اْلَقَدرِ َرشِّ ِمنْ بَِك َأُعوذُ إين. ْرشِ
 إين أعوُذ بك ِمْن َطَمٍع َهيِْدي إَِىل َطْبٍع، َوِمْن َطَمٍع َهيِْدي إَِىل َغْريِ َمْطَمٍع

.و، َِمْن َطَمٍع َحْيُث َال َطَمعَ 
 اللَُّهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم ال َينَْفُع ، َوَقْلٍب ال َخيَْشُع ، َوُدَعاٍء ال ُيْسَمُع

َا بِئَْسِت  َياَنِة َفإِهنَّ ِجيُع ، َوِمَن اْخلِ ُه بِْئَس الضَّ وِع ، َفإِنَّ ، َوَنْفٍس ال َتْشَبُع ، َوِمَن اْجلُ
َرِم ، َوِمْن َأْن ُأَردَّ إَِىل َأْرَذِل اْلبَِطاَنُة، َوِمَن اْلَكَس  ْبِن، َوِمَن اْهلَ ِل، َواْلُبْخِل َواْجلُ

، َوفِْتنَِة املَْْحَيا َواْملََامِت  اِل ، َوَعَذاِب اْلَقْربِ جَّ .اْلُعُمِر ، َوِمْن فِْتنَِة الدَّ
! ًاَهًة ُخمْبَِتة ا َنْسَأُلَك ُقُلوًبا َأوَّ .ُمنِيَبًة ِيف َسبِيلَِك إِنَّ
! ، الَمَة ِمْن ُكلِّ إِْثٍم ا َنْسَأُلَك َعَزائَِم َمْغِفَرتَِك، َوُمنِْجَياِت َأْمِرَك ، َوالسَّ إِنَّ
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نَِّة ، َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر.  َواْلَغنِيَمَة ِمْن ُكلِّ بِرٍّ ، َواْلَفْوَز بِاْجلَ
! ُا َنُعوذ بَِك ِمَن الطَّْعِن َوالطَّاُعوِن َوالَوَباِء، َوَعظِيِم الَبَالِء ِيف النَّْفِس إِنَّ

َّا َنَخاُف ،َواألَْهِل َواملَاِل َوالَوَلدِ  ، ِمم ، اهللا َأْكَربُ ، اهللا َأْكَربُ ، اهللا َأْكَربُ اهللا َأْكَربُ
، َعَدَد ذُ  ، اهللا َأْكَربُ ، اهللا َأْكَربُ .ُنوبِنَا َحتَّى ُتْغَفرَ َوَنْحَذُر، اهللا َأْكَربُ

! ُِئوُل "إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ األَْعَمَيْني ْيُل ، َواْلَبِعُري الصَّ ."السَّ
! إين أعوُذ بك من الطعن والطاعون ، و من هجوم البالء ، ومن موت

عوُذ بك الفجأة ، ومن سعرة احلمي، ومن سور القضاء، ومن رش البالء ، ون
من درك الشقاء ، وشامتة األعداء يا حي يا قيوم .. يا ذا اجلالل واالكرام . 

! اِت ِمْن َغَضبِِه َو ََألِيِم ِعَقابِِه َوَرشِّ ِعَباِدِه َوِمْن إِينِّ َأُعوُذ بَِكلَِامِت اهللاَِّ التَّامَّ
وِن  َياطِِني َوَأْن َحيُْرضُ َزاِت الشَّ .َمهَ

! َأْو َأْظلَِم َأْو ُأْظَلَم، َأْو ، ، َأْو َأِذلَّ َأْو ُأَذلَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ
. َأْعَتِدَي َأْو ُيْعَتَدى َعَيلّ

 ، إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن أْن َأِذلَّ َأْو ُأَذلَّ ، َأْو َأِضلَّ َأْو ُأَضلَّ ، َأْو َأْظلَِم َأْو ُأْظَلَم
. َهَل َعَيلَّ َأْو َأْجَهَل َأْو ُجيْ



y)(W٩٥

 ي ُنورًا ، َوَعْن َيِمينِي اْجَعْل ِيف َقْلبِي ُنورًا ، َوِيف َسْمِعي ُنورًا ، َوِيف َبَرصِ
، َوَعْن ِشَامِيل ُنورًا ، َوِمْن َبْنيَ َيَديَّ ُنورًا، َوِمْن َأَماِمْي ُنْوًرا، َوِمْن َخْلِفي ُنوراً 

تِي ُنورًا، َوَعْن َيِمْينِْي ُنْوًرا، َوَعْن َشَامِيلْ ُنْوًرا،  ُنورًا ، َوِمْن َفوقِي ُنورًا ، َوِمْن َحتْ
ُنورًا ، َوَعظِّْم ِيلْ ُنْوًرا، َواْجَعْل ِيلْ ُنْوًرا، َواْجَعْل ِيفْ َنْفِيسْ ُنْوًرا، َوَأْعظِْم ِيل 

ِمْي ُنْوًرا،  ُهمَّ َأْعطِنِْي ُنْوًرا، َواْجَعْل ِيفْ َعَصبِْي ُنْوًرا، َوِيفْ َحلْ َواْجَعْلنِْي ُنْوًرا، َاللَّ
ْي ُنْوًرا.  َوِيفْ َدِمْي ُنْوًرا، َوِيفْ َشْعِرْي ُنْوًرا، َوِيفْ َبَرشِ

 ْي ُنْوًراِيلْ َوَهْب ُنْوًرا،ِعَظاِمْي، َوِزْدِينْ ِيفْ وُنْوًرا،اْجَعْل ِيلْ ُنْوًرا ِيفْ َقْربِ
.ُنْورٍ َعَىل 

ُهمَّ اْعِصْمني ِمَن  ْل َلنَا أْبواَب ِرِزْقَك، اللَّ تَِك وَسهَّ ُهمَّ اْفَتْح َلنَا أْبواَب َرْمحَ اللَّ
جيِم.  يَطاِن الرَّ الشَّ

ين أعوًذ بك من رش ما أنت أخذ بناصيته ، وأسألك من اخلري الذي هو إ
.بيدك كله 
 .ُتَك َأْرَجى ِعنِْدي ِمْن َعَمِيل َمْغِفَرُتَك َأْوَسُع ِمْن ُذُنوِيب، َوَرْمحَ
 .ْع ِيل ِيف َداِري، َوَباِرْك ِيل ِيف ِرْزقِي اْغِفْر ِيل َذْنبِي، َوَوسِّ
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ْع َعَيلَّ ِيف َذاِيت ، َوَباِرْك ِيل ِيف ِرْزقِي .َأْصلِْح ِيل ِدينِي، َوَوسِّ
!  ..آت نفيس تقواها وزكها أنت خري من زكاها ، أنت وليها وموالها .  ُهمَّ اللَّ

 . أهلمني رشدي ، وقني رش نفيس
 ، َعافِنِي ِيف َبَدِين !، َعافِنِي ِيف َسْمِعي ، ي َعافِنِي ِيف َبَرصِ

لِيُم اْلَكِريُم ، َوُسْبَحاَن اهللاَِّ َربِّ ، َواْجَعْلُه اْلَواِرَث ِمنِّي  َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت اْحلَ
اْلَعْرِش اْلَعظِيِم ، احلمُد هللا رب العاملني . 

 ُْهمَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ، إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن ال ُكْفِر َواْلَفْقِر ، اللَّ
ال إَِلَه إِال َأْنَت  . 

! ، ٌء َأْعَظَم ِمنُْه إِينِّ َأُعوُذ ُعوُذ بَِوْجِه اهللاَِّ اْلَعظِيِم ، الَِّذي لَيَْس َيشْ
ْسنَى  اِت الَّتِي َال ُجيَاِوُزُهنَّ َبرٌّ َوَال َفاِجٌر ، َوبَِأْسَامِء اهللاَِّ اْحلُ َوبَِكلَِامِت اهللاَِّ التَّامَّ

ْ َأْعلَ  َها َما َعلِْمُت ِمنَْها َوَما َمل ْم ، ِمْن َرشِّ َما َخَلَق َوَبَرَأ َوَذَرَأ.. ِمْن َرشِّ َما ُكلِّ
َامِء، َوِمْن َرشِّ َما َيْعُرُج فِيَها، َوِمْن  َخَلَق، وَبَرَأ وَذَرأ، َوِمْن َرشِّ َما َينِْزُل ِمَن السَّ

ْيِل والنََّهاِر، َرشِّ َما َذَرَأ ِيف األْرِض، َوِمْن َرشِّ َما َخيُْرُج ِمنَْها، َوِمْن َرشِّ فَِتِن  اللَّ
َأُعوُذ بَِك من َرشِّ َرْمحـُن.. أوِمْن َرشِّ ُكلِّ َطاِرٍق إالَّ َطاِرقًا َيْطُرُق بَِخْريٍ َيا
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، مااْسَتعاذَ  ٌد َصّىل اهللاُ َعَلْيِه وَسلَّم وُموَسى َوِعيَسى َوإِْبَراِهيَم الَِّذي َوىفَّ ِمنُْه ُحممَّ
إبليس وجنوده ومن رش ما ُيتقي . ومن رش ما خلق وذر أو برأ ، ومن رش

! ِْة ُشُموَهلا، َوِمَن ال ْمحَ َعافَِيِة َدَواَمها، إِّنا َنْسَأُلَك ِمَن النِّْعَمِة َمتاَمها، َوِمَن الرَّ
َُّه، َوِمَن اِإلْنَعاِم  َوِمَن اْلَعْيِش َأْرَغَدُه، َوِمَن اْلُعُمِر َأْسَعَدُه، َوِمَن اِإلحَساِن َأَمت
ُهمَّ  ْزِق َأْوَسَعُه. اللَّ ُه، َوِمَن اْلَعَمِل َأْصَلَحُه، َوِمَن اْلِعْلِم َأْنَفَعُه، َوِمَن الرِّ َأَعمَّ

ِين َأْلبِْسنِي لَِباَس  نَِّئنِي بِاملَِْعيَشِة، َواْختِْم ِيل بِاملَْْغِفَرِة َحتَّى الَ َتُرضَّ اْلَعافَِيِة َحتَّى ُهتَ
تَِك َيا َأْرَحَم  َغنِيَها بَِرْمحَ نَِّة، َحتَّى ُتَبلِّ ُنوُب، َواْكِفنِي ُكلَّ َهْوٍل ُدوَن اْجلَ الذُّ

اِمحَِني. َيا َربِّ َيا ِرِحيُم، َيا َربِّ َيا  َرِحيُم، ُأْلُطْف ِيب ِيف َقَضائَِك، َوالَ ُتَولِّ الرَّ
أْمِري أَحدًا ِسَواَك َحتَّى أْلَقاَك.

 َدى َأْمَرنا، َوَأْصلِْح َذاَت َبْينِنا، َوألِّْف َبْنيَ ُقُلوبِنا، َواْجَعْل اْمجَْع َعَىل اْهلُ
بِي ِل، َوأْخِرْجنا ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر، ُقُلوَبنا َكُقُلوِب ِخَياِرنا، َواْهِدنا َسَواَء السَّ

ْغنِي ملَِا َخَلْقَتنِي َلُه،  ُهمَّ َفرِّ ْف َعنّا اْلَفَواِحَش، ما َظَهَر ِمنْها َوما َبَطَن. اللَّ َواْرصِ
ْبنِي َوأَ  ِرْمنِي َوَأنا َأْسَأُلَك، َوالَ ُتَعذِّ نا َوالَ َتْشَغْلنِي بَِام َخَلْقَتُه ِيل، َوالَ َحتْ

َقاِء، َوُسوِء اْلَقَضاِء،  ُهمَّ إِينِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد اْلَبَالِء، َوَدْرِك الشَّ َأْسَتْغِفُرَك. اللَّ
ا ء.َوَشَامَتِة األَْعَداِء، َوُعَضاِل الدَّ
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 ِْرص َ ِيل َأْمَر ِرْزقِي، َوَأْن َتْعِصَمنِي ِمَن اْحلِ َوالتََّعِب ِيف إِينِّ َأْسَأُلَك َأْن ُتَيرسِّ
حِّ واْلُبْخِل َبْعَد ُحُصولِِه،  ِصيلِِه، َوِمَن الشُّ مِّ َوالتَّْفكِِري ِيف َحتْ َطَلبِِه، َوِمْن َكْثَرةِ اْهلَ
ُه بَِمنَِّك  تَِك َوالَيِقِني بُِرُبوبِيَّتَِك، َوَأْن َتَتَوىلَّ َأْمِري ُكلَّ َواْجَعْلُه َسَببًا ِإلَقاَمِة ُعُبوِديَّ

، َوالَ َأَقلَّ ِمْن َذلَِك، َواْهِدِين َوَكَرمِ  َك َوَفْضلَِك، َوالَ َتكِْلنِي إَِىل َنْفِيس َطْرَفَة َعْنيٍ
مواِت َوَما ِيف األَْرِض. َأالَ إَِىل اهللاَِّ َتِصُري  اَط املُْْسَتِقيَم، َيا َمْن َلُه َما ِيف السَّ َ الرصِّ

َة إالَّ باهللاَِّ .اْلَعِيلِّ اْلَعظيمِ األُُموُر. َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
 ِّنَا َوَربَّ ُكل امَواِت َوَربَّ األَْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َربَّ َربَّ السَّ

َل التَّْوَراِة واِإلْنِجيِل َوالُْفْرَقاِن، َأُعوُذ بَِك ِمْن  بِّ َوالنََّوى، َوُمنَزِّ ٍء، َفالَِق اْحلَ َيشْ
ءٍ  ِة اهللاَِّ َوُقْدَرتِِه، َرشِّ ُكلِّ َيشْ ةِ اهللاَِّ َوَعَظَمتِِه، َوبِِعزَّ َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِِه. َأُعوُذ بِِعزَّ

ِة اهللاَِّ َوَجَاللِِه، ِمْن َرشِّ َما َخَلَق َوَذرَأ َوَبَرَأ، َوِمْن َرشِّ  ِة اهللاَِّ َوُسْلَطانِِه، َوبِِعزَّ َوبِِعزَّ
َت الثََّرى، َوِمْن َرشِّ  اٍط َما َحتْ ٍة َريبِّ آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها. إِنَّ َريبِّ َعَىل ِرصَ ُكلِّ َدابَّ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم، َمْلَجُأ ُكلِّ َهاِرٍب، َوَمْأَوى  ُمْسَتِقيٍم. َوالَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
.ُكلِّ َخائٍِف 
! ،ِة اهللاَِّوإين أعوُذ بعزة اهللا وعظمته اهللا وسلطانه، ةَوُقْدَرتِِه ، وبعزبِِعزَّ

وبعز جالل اهللا ، وبعز اهللا من رش ما خلق ، وذر أو برأ، ومن رش ما حتت 
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الثري، ومن رش كل دابٍة.. ريب آخذ بناصيتها ، إن ريب عيل رصاط مستقيم ، 
وال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم .. ملجأ كل هارب ، ومأوي كل 

ول وال قوة إال باهللا العيل العظيم ، أقي هبا نفيس وديني ، خائف .. وال ح
وأهيل ومايل ، ومجيع نعم إهلي وموالي وسيدي عندي . 

! َعَواِت، َيا ُمِقيَل يَب الدَّ الَِّت، َيا ُجمِ َيا َساِمَع األَْصَواِت، َيا َغافَِر الزَّ
َامَواِت،  َتلُِف َعَلْيِه الُّلَغاُت، َيا َرْمحََن الَعَثَراِت، َيا َربَّ األَْرِض َوالسَّ َيا َمْن الَ َختْ

نا.. َهْل ِيف الُوُجوِد َربٌّ ِسَواَك َفُيْدَعى، َأْم َهْل  ْنَيا َواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهَام، إَِهلَ الدُّ
ْكَوى، إَِىل مَ  َفُع إَِلْيِه الشَّ َجى، َأْم َهْل ِمْن َحاكٍِم َفُرتْ َك َفُريْ ْن َنْشتَكِي ِمْن إَِلٍه َغْريُ

َوَأْنَت الَكِريُم الَقاِدر، َأْم بَِمْن َنْسَتنِْرصُ َوَأْنَت املَْوَىل النَّاِرص، َأْم بَِمْن َنْسَتِغيُث 
ُل َواآلِخُر  َامئِِر، َيا َمْن ُهَو األَوَّ ائِِر َوالضَّ َ َوَأْنَت املَْوَىل الَقاِهر، َيا َمْن ُهَو َعاِملٌ بِالرسَّ

اكِِريَن، َيا َأنِيَس املُنَْقطِِعَني، َوالَباطُِن َوالظَّ  اِهُر.. َيا َحبِيَب املُِحبَِّني، َيا َجلِيَس الذَّ
َيا َأَماَن اَخلائِِفَني، َيا َدلِيَل اَحلائِِريَن، َيا َربَّ الَعاملََِني، إِْعتِْق ِرَقاَبنا َأْمجَِعَني ِمَن 

النَِّرياِن 
 يَّ َولِْلُمْؤِمنَِني َواْملُْؤِمنَاِت َولِْلُمْسلِِمَني َواملُْْسلَِامِت َربِّ اْغِفْر ِيل َولَِوالَِد

.األَْحياِء ِمنُْهْم َواألَْمَواِت 



y)(W١٠٠

 َِتَقبَّْل ِمنَّا َصالَِح األَْعَامِل َواْجَعلَها َخالِصًة لَِوْجِهَك الَكِريم
! ِة اهللاَِّ  التي ال ءيشَأْصبْحنَا وَأمَسْينَا باهللا الذي ليس منه ُممَْتنِِع.. وبِِعزَّ

ترام وال تُضام ، وبسلطان اهللا املنيع نحتجب، وبأسامء اهللا احلسنى كلها عائذا 
باهللا من األبالسة ، ومن رش شياطني اإلنس واجلن ، أو يمكن بالنهار وخيرج 
بالليل ، ومن رش ما خلق وذرأ وبرأ ومن رش إبليس وجنوده، ومن رش كل 

أنت أخذ بناصيتها . دابة 
 ْريِ بِنَاِصَيتِي ، َواْجَعِل إِينِّ َضِعيٌف َفَقوِّ ِيف ِرَضاَك َضْعِفي ، َوُخْذ إَِىل اْخلَ

.اِإلْسالَم ُمنَْتَهى ِرَضائِي
 ِين ِين َوإِينِّ َفِقٌري َفَأْغنِنِي ، َوإِينِّ َذلِيٌل َفأَِعزَّ .ّ إِينِّ َضِعيٌف َفَقوِّ
  َعَلُهَام اْلَواِرَث ِمنِّي، َوَعافِنِي ِيف ي َحتَّى َجتْ ُهمَّ َمتِّْعنِي بَِسْمِعي َوَبَرصِ اللَّ

َّْن َظَلَمنِي َحتَّى ُتِرَينِي فِيِه َثْأِري ِين ِمم .ِدينِي َوَجَسِدي، َواْنُرصْ  ِّإِين
ْضُت َأْمرِ  يُْت َأْسَلْمُت َنْفِيس إَِلْيَك ، َوَفوَّ ْأُت َظْهِري إَِليَْك، َوَخلَّ ي إَِلْيَك، َوَأْجلَ

َوْجِهي إَِلْيَك، ال َمْلَجَأ ِمْنَك إِال إَِليَْك، آَمنُْت بَِرُسولَِك الَِّذي َأْرَسْلَت، 
َوبِكَِتابَِك الَِّذي َأْنَزلَْت. 
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ْنَيا َوا آلِخَرةِ إينِّ أْسأُلَك اليقني والعفو واْلَعافَِيَة ِيف الدُّ 
 .إِنََّك َعُفوٌّ ُحتِبُّ اْلَعْفَو َفاْعُف َعنِّي
 .اْغِفْر ِيل َواْرَمحْنِي َواْهِدِين َوَعافِنِي َواْرُزْقنِي
 ، نَا ِمَن النَّاِر نََّة َوَنجِّ نَا َواْرَض َعنَّا َوَأْدِخْلنَا اْجلَ َوَأْصلِْح َلنَا اْغِفْر لَنَا َواْرَمحْ

هُ  .َشْأَننَا ُكلَّ
 اغفر يل خطئ وعمدي وهزيل وجدي وال حترمني بركة ما أعطيتني وال

تفتني فيام حرمتني. 
! ت د النَّبِيِّ اْغِفْر يل َذْنبِي، َوأْذِهْب َغيَْظ، َوأِجْرِين مْن ُمِضالَّ َربَّ ُحمَمَّ

اْلِفَتِن َما أَحْيَيْتنَا.
! ،إين أسألك الصحة والعفة ! ُهمَّ َة اِإليَامِن ِعنَْد اْملََامِت اللَّ نِّي ُحجَّ َلقِّ

.وحسن اخللق ، والرضا بالقدر 
! صيل عيل حممد وعيل آل حممد .
 ،اِت، َوَغافَِر اَخلـطِيَّاِت، َوَعاِملَ اَخلِفيَّاِت يَّ َامئِِر َيا َباِرَئ الَربِ املُطَّلُِع َعَىل الضَّ

ًة، َوَقَهَر ُكّل  ٍء َرْمحَ َوالنِّيَّاِت، َيا َمْن َأَحاَط بُِكلِّ َيشٍء ِعْلًام، َوَوِسَع ُكّل َيشْ



y)(W١٠٢

َك َأْنَت  اَوْز َعْن َسيَِّئاِيتَ إِنَّ ، َوَجتَ ًة َوُحْكًام، اْغِفْر ِيل ُذُنوِيب، َواْسُرتْ ُعُيوِيبَ َخمُْلوٍق ِعزَّ
ِحيُم. اْلَغُفو ُر الرَّ
 َعَواِت، َيا ُمِقيَل الَعَثَراِت، َيا َقاِيضَ اَحلاَجاِت، َيا َكاِشَف َيا َسِميَع الدَّ

الَِّت، اْغِفْر لِْلُمْسلِِمَني َواملُْسلَِامِت،  َرَجاِت، َوَيا َغافَِر الزَّ الَكُرَباِت، َيا َرفِيَع الدَّ
يُب َواملُْؤِمنَِني َواملُْؤِمنَاِت، ا ألْحَياِء ِمنُْهم َواألْمَواِت، إِنََّك َسِميٌع َقِريٌب ُجمِ

َعَواِت.  الدَّ
 إِينِّ َأْسَأُلَك بِاْسِمَك األَْعَظِم، الَِّذي إَِذا ُدِعيَت بِِه َأَجْبَت، َوإَِذا ُسئِْلَت بِِه

َمُد، َأْعَطـْيَت، َأْسَأُلَك بَِأينِّ َأُشَهُد َأنََّك َأْنَت اهللاُ ال  إَِلَه إِالَّ َأْنَت ، األََحُد الصَّ
َك َأْنَت  ْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد؛ َأْن َتْغِفَر ِيل ُذُنوِيب ، إِنَّ ْ َيوَلْد، َوَمل ْ َيلِْد، َوَمل الَِّذي َمل

ِحيُم . الَغُفوُر الرَّ
 ِْمنًا َولِْلُمْؤِمنَِني َواملُْؤِمنَاِت . َربِّ اْغِفْر ِيل َولَِوالَِديَّ َوملَِْن َدَخَل َبْيتَِي ُمؤ

َربِّ إِينِّ َظَلْمُت َنْفِيس َفاْغِفْر ِيل . 
 .ِين، َواْرَفْعنِي اْغِفْر ِيل، َواْرَمحْنِي َواْهِدِين، َوَعافِنِي َواْرُزْقنِي، َواْجُربْ

اَفنَا ِيف َأْمِرَنا نَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوإْرسَ َنا َعَىل الَقوِم َربَّ َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنُرصْ
الَكافِِريَن.
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 َك، َوَهْب ُنوُب، َوال ُتنِْقُصُه املَْغِفَرُة، اْغِفْر لَنَا َما ال َيُرضُّ ُه الذُّ َيا َمْن ال َتُرضُّ
.إنك أنت الوهاب.َلنَا َماال ُينِْقُصَك.

 ُّه.اْغِفْر ِيل َذْنبِي ُكل َلُه َوآِخَرَه ، َوَعالَنَِيَتَه َوِرسَّ ُه ، َوَأوَّ ُه َوُجلَّ ُه ، ِدقَّ
 . إِنَّ ُذُنوِيب ِعَظاٌم َوِهي ِصَغاٌر ِيف َجنِْب َعْفِوَك َيا َكِريُم ، َفاْغِفْرَها ِيل
 ْع ِيل ِيف َداِري، َوَباِرْك ِيل ِيف ِرْزقِي . اْغِفْر ِيل َذْنبِي، َوَوسِّ
 ْلَتَه ًا َكَام َمحَ ِمْل َعَلينَا إِْرصَ نَا َوال َحتْ نَا ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا ، َربَّ َربَّ

ْلنَا َما ال َطاَقَة َلنَا بِِه، َواْعُف َعنَّا ّواْغِفْر َلنَ  مِّ نَا َوال ُحتَ ا َعَىل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِنَا ، َربَّ
َنا َعَىل الَقْوِم الَكافِِريَن . نَا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُرصْ َواْرَمحْ

 ا َقْد َأَطْعنَاَك ِيف َأَحبِّ األْشَياِء إَِلْيَك َأْن ُتَطاَع فِْيِه، اإليَامِن بَِك، َواِإلْقَراِر إِنَّ
!  بَِك، َوَملْ َنْعِصَك ِيف َأْبَغِض األَْشَياِء َأْن ُتْعَىص فِ  ُهمَّ ْيِه ؛ الُكْفِر َواَجلْحِد بَِك، اللَّ

َفاْغِفْر َلنَا َما َبْينَُهَام .
 . نَا َمَع األَْبَراِر ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا َوَتَوفَّ نَا اْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفِّ َربَّ
 ُنَا اْغِفْر َلنَا َوإلْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبق نَا َوِسْعَت ُكّل َيشٍء َربَّ وَنا بِاِإلْيَامِن ، َربَّ

َبُعوا َسبِيَلَك َوقِِهْم َعَذاب اَجلِحيِم . ِذيَن َتاُبوا َواتَّ ًة َوِعْلًام َفاْغِفْر لِلَّ َرْمحَ
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نَا َمَع ا ْر َعنَّا َسيَِّئاتِنَا، َوَتَوفَّ ألَْبَراِر . َأقِْل َعَثَراتِنَا، َواْغِفْر َزالَّتِنَا، َوَكفِّ
  ! ُهمَّ ِق َواملَْغِرْب ، اللَّ َباِعْد َبْينِي َوَبَني َخَطاَياَي َكَام َباَعْدَت َبْنيَ املَْرشِ

نِي ِمْن اَخلَطاَيا َكَام ُينَقَّى  !  َنقِّ ُهمَّ ِد ، اللَّ اْغِسْلنِي ِمْن َخَطاَياَي بِاملَاِء َوالثَّْلِج َوالَربَ
َنِس . الثَّوُب األَْبَيُض  ِمـَن الدَّ

ِيت َفاَقتِي، َفاْرَمحْنِي  تِي َحاَجتِي ، َوُعدَّ ي : ُحجَّ إَِهلِ
ْنِب ِمَن الَعَطاِء،  َعاِء، َوال َأَراَك َمتْنَُع َمَع الذَّ ْنِب ِمَن الدُّ ي : َكْيَف أْمَتنُِع بِالذَّ إَِهلِ

ْبَت َفغَ  ْريُ َظاِملٍ َأْنَت .َفإِْن َغَفْرَت َفَخُري َراِحٍم َأْنَت ، َوإِْن َعذَّ
ًال .  ي: َأْسَأُلَك َتَذلًُّال َفَأْعطِنِي َتَفضُّ إَِهلِ

 َر َفَهَدى ، َوَأْعَطى ُكّل ى َوقدَّ َياَمْن َعَىل الَعْرِش اْسَتَوى ، َياَمْن َخَلَق َفَسوَّ
َيا ، َوَأْسَعَد َوَأْشَقى ، َيشٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى ، َياَمْن َأْضَحَك َوَأْبَكى، َوَأَماَت َوَأْح 

، َوَأْعَطى َوَمنََع ، َوَرَفَع َوَوَضَع .  َوَأْوَجَد َوَأْبَىل ، َوَرَفَع َوَخَفَض، َوَأَعزَّ َوَأَذلَّ
يَل َعَىل النََّهاِر،  َر النََّهاَر َعَىل اللَّيِل َواللَّ َيا َمْن َشقَّ البَِحاَر، َوَأْجَرى األَْهنَاَر، َوَكوَّ

َامئَِر َيا َمنْ  َهَدى ِمْن َضالَلٍة ، َوَأْنَقَذ ِمْن َجَهاَلٍة، َوَأَناَر األَْبَصاَر، َوَأْحَيا الضَّ
َواألَْفَكاَر.
.اْهِدَنا فِيَمْن َهَدْيَت ، َوَعافِنَا فِيَمْن َعاَفيَت ، َوَتَولَّنَا فِيَمْن َتَولَّْيَت
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 َاَط املُْست َ اَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَليِهم ِمَن النَّبِيَِّني اْهِدَنا الرصِّ ِقيَم ، ِرصَ
َني . اِحلِ َهَداِء َوالصَّ يِقَني َوالشُّ دِّ َوالصِّ

. َداَك َواْجَعْل َعَمَلنَا ِيف ِرَضاَك ْقنَا ِهلُ َوفِّ
 . نَا َأْمتِْم لَنَا ُنوَرَنا َواْغِفْر َلنَا إِنََّك َعَىل ُكّل َيشٍء َقِديٌر َربَّ
 ََامَواِت َواألَْرَض، َعاِمل افِيَل، َفاطَِر السَّ ائِيَل َوِميَكائِيَل ، َوإْرسَ َربِّ ِجْربَ

ُكُم َبْنيَ ِعَباِدَك فِيَام  َهاَدِة، َأْنَت َحتْ َتلُِفوَن، اْهِدَنا ملَِا الَغْيِب َوالشَّ َكاُنوا فِْيِه َخيْ
اٍط ُمْسَتِقيٍم .  اْخُتلَِف فِْيِه ِمَن اَحلقِّ بِإْذنَِك ، إِنََّك َهتِْدي َمْن َتَشاُء إَِىل ِرصَ

 ِْلنِي بِالَعاف نِّي بِاِحلْلِم ، َوَأْكِرْمنِي بِالتَّْقَوى ، َوَمجِّ َيِة. َأْغنِنِي بِالِعْلِم ، َوَزيِّ
 لَِني إِينِّ َأْسَأُلَك ِعْلَم اَخلائِِفَني ِمنَْك ، َوَخوَف الَعاملَِِني بَِك، َوَيِقَني املَُتَوكِّ

َل املُوقِنَِني بَِك، َوإَِناَبَة املُْخبِتَِني إَِلْيَك، َوإِْخَباَت املُنِيبَني إَِلْيَك،  َعَلـْيَك، َوَتَوكُّ
ابِِريَن لَ  اقًا بِاألَْحَياِء املَْرُزوقَِني َوُشْكَر الصَّ اكِـِريَن َلَك، َوَحلَ َك، َوَصْربَ الشَّ

ِعنَْدَك. 
 . َداَد !  إِينِّ َأْسَأُلَك اُهلَدى َوالسَّ ُهمَّ ْدِين ، اللَّ اْهِدِين َوَسدِّ
! . ْمنِي ُرْشِدي، َوَأِعْذِين ِمْن َرشِّ َنْفِيس َأْهلِ
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! ِّْمنِي َما َينَْفُعنِي ، َوِزْدِين ِعْلًام، اَحلْمُد هللاَِِّ َعَىل ُكل ْمَتنِي ، َوَعلِّ اْنَفْعنِي بَِام َعلَّ
َحاٍل، َوَأُعوُذ بِاهللاَِّ ِمْن َحاِل َأْهِل النَّارِ 

!. إِينِّ َأْسَأُلَك ِعْلًام َنافِعًا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ِعْلٍم ال َينَْفُع
!.َثبِّتْنِي َواْجَعْلنِي َهاِديًا َمْهِدّيًا
! ْلُت ، َوإَِليَك َأَنْبُت ، َوبَِك َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَليَك َتَوكَّ

نِي، َأْنَت ،َخاَصْمُت، َوإَِلْيَك َحاَكْمُت  تَِك، ال إَِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْن ُتِضلَّ َأُعوُذ بِِعزَّ
َحليُّ الَِّذي ال َيُموُت، َواِجلنُّ َواإلْنُس َيُموُتوَن . ا

! ْف َعنِّي اْهِدِين ألَْحَسِن األَْخَالِق ال َهيِْدي ألَْحَسنَِها إِالَّ َأْنَت، َواْرصِ
ُف َعنِّي َسيَِّئَها إِالَّ َأْنَت . َسيَِّئها ال َيْرصِ

! ،َفالَِق اَحلبِّ َوالنََّوى ، َوُخمِْرَج اَحليِّ ِمَن املَيِِّت َوُخمِْرَج املَيِِّت ِمَن اَحليِّ
ْمَس والَقَمَر ُحْسَبانًا ، َيا َمْن َجَعَل  يِل َسَكنًا ، َوالشَّ َفالَِق اِإلْصَباِح، َوَجاِعَل اللَّ

ا ِيف ُظُلَامِت اْلَربِّ َوالَبْحِر. َلنَا النُُّجوَم لِنَْهَتِدَي ِهبَ
! ََّك ، َوال َجل ْت ُقْدَرُتَك، َوَتَعالَْت ِحْكَمُتَك، َوَتَباَرَك اْسُمَك، َوَتَعاَىل َجدُّ

َك.  إَِلَه َغْريُ



y)(W١٠٧

! َامَوات إِينِّ َأْسَأُلَك بَِأنَّ لََك اَحلْمَد، ال إَِلَه إِالَّ َأْنَت، املَنَّاُن، َبِديُع السَّ
، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم.َواألَْرِض، ُذو اَجلالِل َواِإلْكَراِم 

! ْن ِسَواَك اْرُزْقنَا ِرْزًقا َيِزيُدَنا لََك ُشْكرًا ، َوإَِليَك َفاَقًة َوَفْقرًا ، َوبَِك َعمَّ
ِغنًى.
!.اْجَعْل َأْوَسَع ِرْزقَِك َعَيلَّ ِعنَْد كَِربِ ِسنِّي، َواْنِقَطاِع ُعُمِري
! ُه ال َيْملُِكَها إِالَّ َأْنَت.إِينِّ َأْس تَِك َفإِنَّ َأُلَك ِمْن َفْضلَِك َوَرْمحَ

َربِّ ال َتَذْرِين َفْردًا َوَأْنَت َخْريُ اْلَواِرثَِني.
َني. اِحلِ َربِّ َهْب ِيلْ ِمَن الصَّ

ة َأْعُنيٍ َواْجَعْلنَا لِلْ  اتِنَا ُقرَّ يَّ نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذرِّ ُمتَِّقَني إَِمامًا.َربَّ
َامَواُت بِنُُجوِمَها َوَأْبَراِجَها، َواألَْرُض بُِسُهولِـــَها  َيا َمْن ُتَسبُِّح َلُه السَّ
َوفَِجاِجَها، َوالبَِحاُر بَِأْحَيائَِها َوَأْمَواِجَها ، َواِجلَباُل بِِقَمِمَها َوَأْوَتاِدَها، 

ا ، َيا َمْن َواألَْشَجاُر بُِفُروِعَها َوثَِامِرَها ، وَ  َباُع ِيف َفَلَواتَِه، َوالطَّْريُ ِيف َوَكنَاِهتَ السِّ
َهـا ، َيا َمْن ُتَسبُِّح َلُه  اُت َعَىل كَِربِ اُت َعَىل ِصَغِرَها ، َواملََجرَّ رَّ ُتَسبُِّح َلُه الذَّ

ْبُع َواألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ ، ِوإْن ِمْن َيشٍء إِالَّ ُيَسبِّ  َامَواُت السَّ ُح بَِحْمِده.السَّ
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َامَواِت الُعَىل ، َيا َرْمحَانًا َعَىل الَعْرِش اْسَتَوى ، َيا َمْن َلُه  َيا َمْن َخَلَق األَْرَض َوالسَّ
 َ َت الثََّرى ، َيا َمْن َيْعَلُم الرسِّ َامَوات َوَما ِيف األَْرِض َوَما َبْينَُهَام ، َوَما َحتْ َما ِيف السَّ

ألَْسَامُء اُحلْسنَى ، َيا َمْن َمَع ِعَباِدِه َيْسَمُع َوَيَرى ، َيا َمْن َأْعَطى َوَأْخَفى، َيا َمْن َلُه ا
ُكّل َيشٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى.

ِه الَعابِِديَن ، َوَأْنَت الَباِدُئ بِالَعَطاَيا َقْبَل  َأْنَت الَباِدُئ بِاِإلْحَساِن ِمْن َقْبِل َتَوجُّ
اُب.َطَلِب الطَّالِبَِني َوَأْنَت الوَ  هَّ

! َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل ، َوَأُعوُذ بَِك َمَن النَّاِر إِينِّ َأْسَأُلَك اَجلنَّة َوَما َقرَّ
َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َوَعَمٍل. َربِّ اْبِن ِيل ِعنَْدَك َبيْتًا ِيف اَجلنَِّة.. َوَما َقرَّ

! ْنَيا َوَعَذاِب َها ، َوَأِجْرَنا ِمْن ِخْزِي الدُّ َأْحِسْن َعاقَِبتِنَا ِيف األُُموِر ُكلِّ
اآلِخَرِة. 

ا َكاَن َغَرامًا. ْف َعنَّا َعَذاب َجَهنَّم إِنَّ َعَذاَهبَ نَا اْرصِ َربَّ
نَا آَمنَّا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوقِنَا َعَذاب النَّاِر. نَا إِنَّ َربَّ

! .إِينِّ َأْسَأُلَك اَجلنََّة، َوأْسَتِجُري بَِك ِمَن النَّاِر
لُِف املِيَعاِد . ِزَنا َيوَم الِقياَمة إِنََّك ال ُختْ نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعَىل ُرِسلَِك َوال ُختْ َربَّ
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!.َحاِسْبنِي ِحَسابًا َيِسريًا
! َا ن َك بَِك َشْيئًا َنْعَلُمُه، َوَنْستَْغِفُرَك ملَِا ال َنْعَلُمُه.إِنَّ ُعوُذ بَِك َأْن ُنْرشِ
! ْيَت الثَّْوَب ِد ، َوَنقِّ َقْلبَِي ِمْن اَخلَطاَيا َكَام َنقَّ اْغِسْل َقْلبِي بَِامِء الثَّْلِج َواْلَربَ

َنِس، َوَباِعْد َبْينِي وَ  ِق األَْبَيَض ِمَن الدَّ بْنيَ َخَطاَياَي َكَام َباَعْدَت َبْنيَ املَْرشِ
َواملَْغِرِب.
! .إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسِل َواملَْأَثِم َواملَْغَرِم

ائِيَل، َوِميَكائِيَل،َوَربِّ  ! َربِّ ِجْربَ ُهمَّ افِيَل، َأُعوُذ بَِك ِمْن َحرِّ النَّاِر َوِمْن اللَّ إِْرسَ
 . َعَذاِب الَقْربِ

!.ُل وِء ِيف َداِر املَُقاَمِة ، َفإِنَّ َجاَر الَباِدَيِة َيَتَحوَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َجاِر السُّ
وِء، َوِمْن َلْيَلِة ا ُهمَّ إّين أُعوُذ بَِك ِمْن َيْوِم السُّ وِء، َوِمْن اللَّ وِء، َوِمْن َساَعِة السُّ لسُّ
وِء يف َداِر املُْقاَمةِ  وِء، َوِمْن َجاِر السُّ .َصاِحِب السُّ

!ل . يإين أعوُذ بك من جار املقام فإن جار املسافر إذا شاء أن ُيزايل زا
!لُبْخِل، َواَهلَرِم َوالَقْسَوِة، إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، َواُجلْبِن َوا

لَِّة، َواملَْسَكنَِة، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الَفْقِر َوالُكْفِر، َوالُفُسوِق  َوالَغْفَلِة َوالَعْيَلِة َوالذِّ



y)(W١١٠

َمِم َوالَبَكِم ،  َياِء، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن الصَّ ْمَعِة َوالرِّ َقاِق َوالنَِّفاِق، َوالسُّ َوالشِّ
ِص ، َوَسيِِّئ األَْسَقاِم.َواُجلنُوِن ، وَ  اِجلَذاِم ، َوالَربَ
! إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الَعْجِز َوالَكَسِل، َواُجلْبِن، َوالُبْخِل، َواَهلَرِم، َوَعَذاِب

اَها، َأْنَت َولِيُّهَ  َها َأْنَت َخْريُ َمْن َزكَّ !  آِت َنْفِيس َتْقَواَها، َوَزكِّ ُهمَّ ، اللَّ ا الَقْربِ
َوَمْوالََها.

! َن ِيف َلَوائِِح الُعُيوِن َعالنِيَتِي، َوُتَقبَِّح ِيف َخِفيَّاِت سِّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن ُحتَ
يَرِيت ،  .!الُعُيوِن َرسِ َكَام َأَسْأُت َوَأْحَسنَْت إَِيلَّ ، َفإَِذا ُعْدُت ُفُعْد َعَيلَّ

!.إِينِّ َأُعوُذ بَِك َأْن َأُقوَل ُزورًا ، َأْو َأْغَشى ُفُجورًا ، َأْو َأُكوَن بَِك َمْغُرورًا
!.َقاِق َوالنَِّفاِق، َوُسوِء األْخالِق إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الشِّ
! ِْبِع َوَربَّ األَْرِض ، َوَربَّ الَعْرش َامَواِت السَّ نَا َربَّ السَّ الَعظِيِم ، َربَّ

َل التَّْوَراَة َواإلْنِجيَل َوالُفْرَقاَن ،  َوَربَّ ُكّل َيشٍء ، َفالَِق اَحلبِّ َوالنََّوى ، َوُمنَزِّ
.َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ ُكّل َيشٍء َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتِِه 

! ِِّة َوالذ لَِّة ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْن َأْظلَِم َأْو إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الَفْقِر َوالِقلَّ
ُأْظَلَم. 
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!.إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ فِْتنَِة الِغنَى ، َوِمْن َرشِّ فِتْنَِة الَفْقِر
! َِل َعافَِيتَِك ، َوُفَجاَءِة نِْقم وُّ تَِك ، إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك ، َوَحتَ

َوَمجِيِع َسَخطَِك .
! إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َقْلٍب ال َخيَْشُع ، َوِمْن ُدَعاٍء ال ُيْسَمُع ، َوِمْن َنْفٍس ال

َتْشَبُع ، َوِمْن ِعْلٍم ال َينَْفُع ، َأُعوُذ بَِك ِمْن َهُؤالَِء األَْرَبِع . 
! َّـَردِّي ، َواَهلْدِم ، َوالَغَرِق، َواَحلْرِق َوَأُعوُذ بَِك َأْن إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الت

يَطاُن ِعنَْد املَْوِت ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َأْن َأُموَت ِيف َسبِيلَِك ُمْدبِرًا ،  َيَتَخبََّطنِي الشَّ
َوَأُعوُذ بَِك َأْن َأُموَت َلِديغًا.

َياطِِني  َزاِت الشَّ وَن .َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َمهَ ، َوَأُعوُذ بَِك ربِّ َأْن َحيُْرضُ
! ْيِل اِر، وِمْن َطَواِرِق اللَّ اِر ، َوِمْن َكيِْد الُفجَّ إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ األَْرشَ

والنََّهاِر إالَّ َطاِرَقًا َيْطُرُق بَِخْريٍ َيا َرْمحَْن . 
اِحِرينَ َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َأْعُنيِ  ، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ ِذي الَعائِنَِني، َوِمْن ِسْحِر السَّ

. َرشِّ
! إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن ُعُقوِق األَْبنَاِء، َوِمْن َقطِيَعِة األَْقِرَباِء، َوِمْن َجْفَوِة
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ِ األَْصِدَقاِء، َوِمْن َشَامَتِة األَْعَداِء . األَْحَياِء، َوِمْن َتَغريُّ
! ،ا َنْستَِعينَُك َوَنْسَتْهِديَك، َوَنْستَْغِفُرَك َوَنُتوُب إَِلْيَك َوُنؤِمُن بَِك إِنَّ

ُك  ُل َعَلْيَك، َوُنْثنِي َعَلْيَك اَخلْريَ ُكّلُه ، َنْشُكُرَك َوال َنْكُفُرَك، َوَنْخَلُع َوَنْرتُ َوَنَتَوكَّ
.َمْن َيْفُجُركَ 
! ْاَك َنع َتَك، إِيَّ ُبُد، َوَلَك ُنَصيلِّ َوَنْسُجُد، َوإَِليَك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َنْرُجو َرْمحَ

اِر ُمْلِحٌق. َوَنْخَشى َعَذاَبَك، إِنَّ َعَذاَبَك اِجلدَّ بِالُكفَّ
! ، َنا بِاِإلْسالِم ، َوَأِعزَّ بِنَا اإلْسالَم نَا َأِعزَّ ِم ، َأْعِل بِنَا َكلَِمَة اإلْسالَ وَربَّ

َواْرَفْع بِنَا َراَيَة الُقْرآِن.
! َحاِب َوَهاِزَم األَْحَزاِب َ الَغْيِب ُمنِْزَل الكَِتاِب، َوُجمِْرَي السَّ ، َعاِمل

َهاَدِة َأْسَأُلَك بِاْسِمَك األَْعَظِم الَِّذي إَِذا ُدِعيَت بِِه َأَجْبَت َوإَِذا ُسئِْلَت بِِه  َوالشَّ
َأْعَطْيَت.

نِي ِيفْ ظِلِّ َعْرِشَك !َحيُّ َيا َقيُّوُم ، َقيُّوُم ، َياَياَحيُّ َيا َقيُّوُم ، َياَحيُّ َيا َأظِلَّ
َيْوَم ال ظِلَّ إِالَّ ظِلَُّك .

!. ُكوَن ُه َوَلْو َكِرَه املُْرشِ يِن ُكلِّ َأْظِهْر ِدينََك َعَىل الدِّ
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! وَء َعْن وَء ، اْكِشِف السُّ َيا َمْن ُجيِيُب املُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه ، َوَيْكِشُف السُّ
ُهْم،  تَِك َأْرسَ !  اْفُكْك بُِقوَّ إِْخَوانِنَا األَُساَرى َواملَْسُجونَِني َواملُْعَتَقلَِني ، اللَُّهمَّ

ُهْم ، َوَتَولَّ بِِعنَاَيتَِك  ُهْم إَِىل َأْهلِيِهْم َساملَِِني َواْجُربْ بَِرْمحَتَِك َكْرسَ َأْمَرُهْم ، َوُردَّ
َغانِِمَني.
! ْس َكْرَهبُم ُهم، َوَنفِّ ْج َمهَّ ُكْن لِْلُمْسلِمَني َواملُْسَتْضَعِفَني ِيف ُكلَّ َمَكاٍن ؛ َفرِّ

، َوَأقِْل َعْثَرَهتُم َوَتَولَّ بِنَْفِسَك َأْمَرُهم .
! َُهْم .اْرَفْع ر اَيَتُهم ، َواْكبِْت َعُدوَّ
!. ًا َمجِيًال ُهم إَِليَْك َردَّ ُهم ، َواْمجَْع َكلَِمَتُهم ، َوُردَّ ْد َصفَّ َوحِّ
! ال َأَبرَّ ِهبِم ِمنَْك، َوال َأْرَحَم ِهبِم ِمنَْك، َوال َأْرَأَف ِهبِم ِمنَْك! ُهْم

م ال َعَليِهم َوالنَّْرصَ َحلِيَفُهْم . !ِمنَْك َوإَِليَك   ائَِرَة َهلُ َفاْجَعِل الدَّ
َيا َخْريَ َمْن ُسئَِل ، َوَأْجَوَد َمْن َأْعَطى ، َوَأْكَرَم َمْن َعَفا، َوَأْعَظَم َمْن َغَفَر، 

َث، َوَأْوَىف َمْن َوَعَد ، َوَأبْ  َرصَ َمْن َراَقَب ، َوَأْعَدَل َمْن َحَكَم، َوَأْصَدَق َمْن َحدَّ
َع  َع َمْن َحاَسَب ، َوَأْرَحَم َمْن َعاَقَب، َوَأْحَسَن َمْن َخَلَق، َوَأْحَكَم َمْن َرشَ َوَأْرسَ

، َوَأَحقَّ َمْن ُعبَِد ، َوَأْوَىل َمْن ُدِعَي ، َوَأَبرَّ َمْن َأَجاَب .
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! ،ي، َوِيف ُروِحي، إِينِّ َأْسَأُلَك َأْن ُتَباِرَك ِيف َنْفِيس َوِيف َسْمِعي، َوِيف َبَرصِ
َحمَْياي ، َوِيف َممَاِيت ، َوِيف َعَمِيل ، َفَتَقبَّْل َوِيف َخْلِقي، َوِيف ُخُلِقي ، َوِيف َأْهِيل ، َوِيف 

َرَجاِت الُعَىل ِمَن اَجلنَِّة آِمَني. َحَسنَاِيت ، َوَأْسَأُلَك الدَّ
! َْبَرَكاتَِك َوَرْمحَتَِك َوَفْضلَِك َوِرْزقَِك اْبُسْط َعَلينَا ِمن.
! ه إَِلْينَا الُكْفَر َوالُفُسوَق نُْه ِيف ُقُلوبِنَا َوَكرِّ َحبِّْب إَِلينَا اِإليَامَن َوَزيِّ

اِشِديَن  .َوالِعْصياَن ، َواْجَعْلنَا ِمَن الرَّ
! َنَا ُمْسـلِِمَني، َوَأْحين َني َغَري َخَزاَيا َوالَ َتَوفَّ اِحلِ ْقنَا بِالصَّ ا ُمْسلِِمَني، َوَأْحلِ

.َمْفُتونَِني 
! ، بِِعْلِمَك الَغيِب، َوُقْدَرتَِك َعَىل اَخلْلِق؛ َأْحيِنِي َما َعلِْمَت اَحلَياَة َخْريًا ِيل

!  إِينِّ َأْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِيف الَغْيِب  ُهمَّ نِي إَِذا َعلِْمَت الَوَفاَة َخْريًا ِيل، اللَّ َوَتَوفَّ
َهاَدِة ، َوَأْسَأُلَك َكلَِمَة اَحلقِّ ِيف الرِّ  َضا َوالَغَضِب، َوَأْسَأُلَك الَقْصَد ِيف الِغنَى َوالشَّ

َضا  َة َعْنيٍ ال َتنَْقُطُع ، َوَأْسَأُلَك الرِّ َوالَفْقِر ، َوَأْسَأُلَك َنِعيًام ال َينَْفُد ، َوَأْسَأُلَك ُقرَّ
َة ال نََّظِر إَِىل َوْجِهَك َبْعَد الَقَضاِء ، َوَأْسَأُلَك َبْرَد الَعْيِش َبْعَد املَْوِت ، َوَأْسَأُلَك َلذَّ

نَّا بِِزينَِة  !  َزيِّ ُهمَّ َة، اللَّ َة َوال فِتْنًَة ُمِضلَّ اَء ُمِرضَّ ْوَق إَِىل لَِقائَِك ، ِيف َغْريِ َرضَّ ، َوالشَّ
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اِإليَامِن ، َواْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِديَن.
! َاِت، َوَتْرَك املُنْك َراِت، َوُحبَّ املََساكَِني، َوَأْن َتْغِفَر إِينِّ َأْسَأُلَك فِْعَل اَخلْريَ

نِي َغْريَ َمْفُتوٍن ، َوَأْسَأُلَك ُحبََّك ، َوُحبَّ  ِيل َوَتْرَمحَنِي، َوإَذا َأَرْدَت فِْتنََة َقوٍم َفَتَوفَّ
ُبنِي إَِىل ُحبِّـَك. َمْن ُحيِّبـَُك ، َوُحبَّ كل َعَمٍل ُيَقرِّ

! ُِه ؛ َعاِجلِِه َوآِجلِِه ، َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما َملْ َأْعَلْم ، إِينِّ َأْسَأُلَك م َن اَخلْريِ ُكلِّ
ُه َعاِجلِِه َوآِجلِِه ، َما َعلِْمُت ِمنُْه َوَما َملْ َأْعَلْم. ِّ ُكلِّ َوَأُعوُذ بَِك ِمْن الرشَّ

! ِيَُّك حممد ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ إِينِّ َأْسَأُلَك ِمْن َخْريِ َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَنب
َما اْسَتَعاَذ بَِك ِمنُْه َعْبُدَك َوَنبِيَُّك حممد.

! َب إَِلْيَها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل ، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر إِينِّ َأْسَأُلَك اَجلنَّة، َوَما َقرَّ
َب إَِليَْها ِمْن َقْوٍل َأْو َعمَ  َعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِيل َخْريًا َوَما َقرَّ ٍل، َوَأْسَأُلَك َأْن َجتْ

 .
! وُل بِِه َبْينَنَا َوَبْنيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن َطاَعتَِك َما اْقِسْم َلنَا ِمْن َخْشَيتَِك َما َحتُ

ُن بِِه َعَلْينَ  ْغنَا بِِه َجنََّتَك، َوِمَن الَيِقِني َما ُهتَوِّ !  َمتِّْعنَا ُتَبلِّ ُهمَّ ْنَيا، اللَّ ا َمَصائَِب الدُّ
اتِنَا َما َأْحَيْيَتنَا ، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا ، َواْجَعْل َثْأَرَنا  بَِأْسَامِعنَا ، َوَأْبَصاِرَنا ، َوُقوَّ
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َعْل ُمِصيَبتَنَا ِيف دِ  َنا َعَىل َمْن َعاَداَنا، َوال َجتْ َعْل َعَىل َمْن َظَلَمنَا، َواْنُرصْ ينِنَا َوال َجتْ
نَا.  نَا، َوال َمْبَلَغ ِعْلِمنَا ، َوال ُتَسلِّْط َعَلْينَا َمْن ال َيْرَمحْ ْنَيا َأْكَربَ َمهِّ الدُّ

! الَمَة ِمْن ُكلِّ إْثٍم ا َنْسأُلَك ُموِجَباِت َرْمحَتَِك ، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك ، َوالسَّ إِنَّ
ُكلِّ بِرِّ ، َوالَفْوَز بِاَجلنَِّة ، َوالنََّجاَة ِمَن النَّاِر.، َوالَغنِيَمَة ِمنْ 

! ْجَتُه، َوال َدْينًا إِالَّ َقَضْيَتُه، َوال ال َتَدْع َلنَا َذْنًبا إِالَّ َغَفْرَتُه، َوال َمها إِالَّ َفرَّ
ال َضاالً إِالَّ َهَدْيَتُه، َوال َغائِبًا إِالَّ َمِريضًا إِالَّ َشَفْيَتُه، َوال ُمْبَتَىل إِالَّ َعاَفْيَتُه، وَ 

َتُه ، َوال  َتُه ، َوال َأِسريًا إِالَّ َفَكْكَتُه، َوال َميِّتًا إِالَّ َرِمحْ َرَدْدَتُه ، َوال َمظُْلومًا إِالَّ َنَرصْ
ا بِ  َهتَ ْ َفْضلَِك َيا َأْكَرَم َحاَجًة َلنَا فِيَها َصالٌح َولََك فِيَها ِرضاً إِالَّ َقَضْيَتَها َوَيرسَّ

األَْكَرِمَني.
 ، َِّين َوال َتنُْرصْ َعَيلَّ ، َواْمُكْر ِيل َوال َمتُْكْر َعَيل َأِعنِّي َوال ُتِعْن َعَيلَّ ، َواْنُرصْ

ِين َعَىل َمْن َبَغى َعَيلَّ . ِ اُهلَدى إَِيلَّ ، َواْنُرصْ َواْهِدِين َوَيرسِّ
 ا ابًا، لََك ِمْطـَواعًا، إَِلْيَك ُخمْبِتاً اْجَعْلنِي َلَك َشكَّ ارًا، لََك َرهَّ رًا، َلَك َذكَّ

تِي،  اهًا ُمنِيبًا، َربِّ َتَقبَّْل َتْوَبتِي، َواْغِسْل َحْوَبتِي، َوَأِجْب َدْعَوِيت ، َوَثبِّْت ُحجَّ َأوَّ
ْد لَِساِين، َواْسُلْل َسِخيَمَة َقْلبِي. َواْهِد َقْلبِي، َوَسدِّ
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! ا َنْسألَك ُيْرسًا َليَْس َبْعَدُه ُعْرسٌ ، َوِغنًى َلْيَس َبْعَدُه َفْقٌر، َوَأْمنًا َليَْس إِنَّ
َبْعَدُه َخْوٌف، َوَسَعاَدًة َلْيَس َبْعَدَها َشَقاٌء . 

! ،الِم نَا ِمَن ألِّْف َبْنيَ ُقُلوبِنَا، َوَأْصلِْح َذاَت َبْينِـنَا، َواْهِدَنا ُسُبَل السَّ َوَنجِّ
الظُُّلَامِت إَِىل النُّوِر، َوَجنِّْبنَا الَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن، َوَباِرْك َلنَا ِيف 
اتِنَا، َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت  يَّ َأْسَامِعـنَا، َوَأْبَصاِرَنا، َوُقُلوبِنَا، َوَأْزَواِجـنَا، َوُذرِّ

ِحيمُ  اُب الرَّ ا َوَأْمتِْمَها التَّوَّ ا َعَليَْك َقابِلَِني َهلَ ، َواْجَعْلنَا َشاكِِريَن لِنَِعِمَك ُمْثنَِني ِهبَ
َعَلْينَا.
! َف ! َيا ُمَرصِّ ُهمَّ َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب واألَْبَصاِر َثبِّْت ُقُلوَبنَا َعىل دِينَِك. اللَّ

ْف ُقُلوَبنَ  ا إَِىل َطاَعتَِك.اْلُقُلوِب واألَْبَصاِر، َرصِّ
! َيا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َواألَْبَصاِر، َثبِّْت ُقُلوَبنَا َعَىل َطاَعتَِك، َوال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا

َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا، وال َتْفتِنَّا ِيف ِدينِنَا، َواْجَعْل َيْوَمنَا َخْريًا ِمْن َأْمِسنَا ، َواْجَعْل َغَدَنا 
ْن َيْومـِنَا، َواْجَعْل َخْريَ َأْعَامِرَنا َأَواِخَرَها، َوَخْريَ َأْعَاملِنَا َخَواتِيَمَها، َوَخْريَ َخْريًا مِ 

اِمنَا َيْوَم َنْلَقاَك َوَأْنَت َراٍض َعنَّا. َأيَّ
! َِوإَذا َأْنَت الَِّذي َخَلْقَتنِي َفأَْنَت َهتِْديِن، َوَأْنَت الَِّذي ُتطِْعُمنِي َوَتْسِقني ،
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ـيِِني، َوَأْنَت الَِّذي َأْطَمُع َأْن  َمِرْضُت َفَأْنَت َتْشِفِني، َوَأْنَت الَِّذي ُمتِيُتنِي ُثمَّ ُحتْ
َني، َواْجَعْل ِيل  اِحلِ ْقنِي بِالصَّ يِن، َربِّ َهْب ِيل ُحْكًام َوَأْحلِ َيْغِفَر ِيل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

اْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيِم ، َواْغِفْر آلَبائِنَا لَِساَن ِصْدٍق ِيف اآلِخِريَن، وَ 
ِزِين َيْوَم ُيْبَعُثوَن، َيْوَم ال َينَْفُع َماٌل َوال َبنُوَن، إِالَّ َمْن  َهاتِنَا ِمَن املُْسلِِمَني َوال ُختْ َوُأمَّ

َأَتى اهللاَ بَِقْلٍب َسلِيٍم.
! َائًِام، َواْحَفْظنِي بِاِإلْسَالِم َقاِعدًا ، َواْحَفْظنِي اْحَفْظنِي بِاإلْسَالِم ق

بِاِإلْسالِم َراقِدًا ، َوالَ ُتْشِمْت ِيب َعُدّوًا َوال َحاِسدًا .
! إِينِّ َأْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْريٍ َخَزائِنُُه بِيَِدَك ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َرشٍّ َخَزائِنُُه

بَِيـِدَك.
!.آتِنِي اِحلْكَمَة الَّتِي َمْن ُأوتَِيَها َفَقْد ُأْوِيتَ َخْريًا َكثِريًا
!.َأِعنِّي َعَىل ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسَن ِعَباَدتَِك
! ُاِمحَِني ، َواْرُزْقنِي ، َفَأْنَت َخْري اِزقَِني، َواْغِفْر اْرَمحْنِي ، َفَأْنَت َخْريُ الرَّ الرَّ

يَن. ِين ، َفَأْنَت َخْريُ النَّاِرصِ ِيل َفَأْنَت َخْريُ الَغافِِريَن ، َواْنُرصْ
! ، ُه َرْمحََتَك َأْرُجو َفال َتكِْلني إِىل َنْفِيس َطْرَفَة َعْنيٍ ، َوَأْصلِْح ِيل َشْأِين ُكلَّ
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ال إَِلَه إِالَّ َأْنَت.
! ِْرْمنَا، َوآثِْرَنا َوال ِزد َنا َوال َتنُْقْصنَا، َوَأْكِرْمنَا َوال ُتـِهنَّا ، َوَأْعطِنَا َوال َحتْ

ُتْؤثِْر َعَلينَا ، َوَأْرِضنَا َواْرَض َعنَّا.
! ًة ، َوَمَرّدًا َغْريَ ُخمٍْز َوال َفاِضٍح .إِينِّ َأْسَأُلَك ِعيَشًة َنِقيًَّة ، َوِميَتًة َسـِويَّ

، َوَأْن َأْعَمَل  َربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ
َني. اِحلِ ًا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَباِدَك الصَّ َصاِحلَ

! ْنَيا َواآلِخَرِة.إِينِّ َأْسَأُلَك الَعْفَو َوالَعافَِيَة َواملَُعاَفاَة ِيف الدُّ
! . ًإِينِّ َأْسَأُلَك ِعْلًام َنافَِعًا، َوِرْزقًا َطـيِّبًا، َوَعَمًال ُمَتَقبَّال
! ،ْرُت !  اْغِفْر ِيل َما َأْرسَ ُهمَّ قِنِي َرشَّ َنْفِيس، َواْعِزْم ِيل َعَىل َأْرَشِد َأْمِري، اللَّ

َأْخَطْأُت، َوَما َعَمْدُت، َوَما َعلِْمُت، َوَما َجِهُلُت . َوَما َأْعَلنُْت َوَما 
! ،َأْكثِْر َماِيل، َوَوَلِدي، َوَباِرْك ِيل فِيَام َأْعَطْيَتنِي، َوَأطِْل َحَياِيت َعَىل َطاَعتَِك

َوَأْحِسْن َعَمِيل َواْغِفْر ِيل . 
! ِِرْمنِي، َوِزْدِين َوال َتنُْقْصنِي، َوآثِْرِين َأْكِرْمنِي َوال ُهتِنِّي ، َوَأْعط نِي َوال َحتْ

، َواْرَض َعنِّي َوَأْرِضنِي. َوال ُتْؤثِْر َعَيلَّ
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! ،َنا َنْرصًا َعِزيزًا اطًا ُمْسَتِقيًام، َواْنُرصْ اْفَتْح َلنَا َفْتحًا ُمبِينًا، َواْهِدَنا ِرصَ
َوَأْنِزْل ِيف ُقُلوبِنَا َسكِينَتََك ، َواْنُرشْ َعَلْينَا َفْضَلَك َوَرْمحََتَك.َوَأتِمَّ َعَلْينَا َنْعَمَتَك، 

! أِعنَّا َعَىل َشَهَواِت َأْنُفِسنَا، َوَقْسَوِة ُقُلوبِنَا ، َوَضْعِف إَِراَدتِنَا ، َوال َتكِْلنَا
َك. إَِىل َأْنُفِسنَا َوال إَِىل َأَحٍد َغْريَ

! َتكِْلنَا إَِىل َأْنُفِسنَا َطْرَفَة َعْنيٍ َوال َأَقلَّ ِمْن َذلَِك. ال
! اْشَغْل ُقُلوَبنَا بُِحبَِّك ، َوَأْلِسنََتنَا بِِذْكِرَك ، َوَأْبَدانِنَا بَِطاَعتَِك، َوُعُقوَلنَا

َه ِيف ِدينَِك.  ِر ِيف َخْلِقَك َوالتََّفقُّ بِالتََّفكُّ
! اَنا ، َواْجُربْ اْش ِف َمْرَضاَنا ، َواْرَحْم َمْوَتاَنا، وَعاِف ُمْبَتَالَنْا ، َوُفكَّ َأْرسَ

اَنا . َكْرسَ
! ْمنَا ِمْن َنا ِمْن َضْعٍف، َوَعلِّ َأْطِعْمنَا ِمْن ُجوٍع، َوآِمنَّا ِمْن َخْوٍف، َوَقوِّ

َجَهاَلٍة، َوَأْنِقْذَنا ِمْن َضَالَلٍة.
! َّا ُيْرِضـيَك ْغنَا ِمم َعاَدِة آَجاَلنَا ، َوَبلِّ اِت َأْعَامَلنَا، َوبِالسَّ اِحلَ اْختِْم بِالصَّ

آَماَلنَا.
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! َأْصلِْح ِيل ِدينِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري ، َوَأْصلِْح ِيل ُدْنَياَي الَّتِي فِيَها
ي فِيَها َمَعاِدي ، َواْجَعِل اَحلَياَة ِزَياَدًة ِيل ِيف ُكلِّ َمَعاِيش، َوَأْصلِْح ِيل آِخَرِيت الَّتِ 

. َخْريٍ ، َواْجَعِل اَملْوَت َراَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َرشٍّ
اِمي َيْوَم  !  اْجَعْل َخْريَ ُعُمِري َأَواِخَرُه ، َوَخْريَ َعَمِيل َخَواِمتَُه ، َوَخْريَ َأيَّ ُهمَّ اللَّ

لَِقاَك.
! َِني.َأْحي اِحلِ ْقنَا بِالصَّ نَا ُمْسلِِمَني، َوَأْحلِ نَا ُمْسلِِمَني، َوَتَوفَّ
!،ًة ِمْن ِعنِْدَك ا َقْلبِي،إِينِّ َأْسَأُلَك َرْمحَ ا َأْمِري، َوَتُلمُّ ِهبَا َهتِْدي ِهبَ َمُع ِهبَ َوَجتْ

ا َشاِهِدي،  ا َغائِبِي، َوَتْرَفُع ِهبَ َفُظ ِهبَ ا َوُتَبيُِّض ِهبَاَشَعثِي، َوَحتْ َوْجِهي، َوُتَزكِّي ِهبَ
ا ُألَفتِي، َوَتْعِصُمنِي ِهبَا ِمْن ُكلِّ ُسوٍء.  ا ُرْشِدي، َوَتُردُّ ِهبَ َعَمِيل، َوُتْلِهُمنِي ِهبَ

! .إِينِّ َأْسَأُلَك إِيَِامَنًا َأْهَتِدي بِه، َوُنوَرًا َأْقَتِدي بِه، َوِرْزَقًا َحَالالً َأْكَتِفي بِه
! َف ا َرشَ ًة َأَناُل ِهبَ َأْعطِنِي إِيَامًنا َصاِدًقا، َوَيِقينًا َلْيَس َبْعَدُه ُكْفٌر، َوَرْمحَ

ْنَيا َواآلِخَرِة، ا ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك اْلَفْوَز ِعنَْد اْلَقَضاِء، َوُنُزَل َكَراَمتَِك ِيف الدُّ للَّ
ُهمَّ ُأْنِزُل  َعَداِء، َوُمَراَفَقَة األَْنبَِياِء، َوالنَّْرصَ َعَىل األَْعَداِء، اللَّ َهَداِء، َوَعْيَش السُّ الشُّ

َرْمحَتَِك ، َفَأْسَأُلَك بَِك َحاَجتِي، َوإِْن َقُرصَ َرْأيِي، َوَضُعَف َعَمِيل، َواْفَتَقْرُت إَِىل 
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ُدوِر، َكَام ُجتُِري َبْنيَ اْلُبُحوِر َأْن ُجتَِريِين ِمْن َعَذاِب  َيا َقاِيضَ األُُموِر، َوَيا َشاِيفَ الصُّ
ُهمَّ َما َقُرصَ َعنُْه َرْأيِي،  ِعِري، َوِمْن َدْعَوِة الثُُّبور، َوَمْن فِْتنَِة اْلُقُبوِر، اللَّ السَّ

ْ َتْبُلْغُه نِيَّتِي ِمْن َخْريٍ َوَعْدَتُه َأَحًدا ِمْن ِعَباِدَك، َأْو َخْريٍ َوَضُعَف َعنْ  ُه َعَمِيل، َوَمل
ا.َأْنَت ُمْعطِيِه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َفإِينِّ َأْرَغُب إَِلْيَك فِيِه، َوَأْسَأُلَك َيا َربَّ اْلَعاملَِنيَ 

! َغْريَ َضالَِّني َوال ُمِضلَِّني، َحْرًبا ألَْعَدائَِك، ِسْلًام اْجَعْلنَا ُهَداًة ُمْهَتِديَن
َذا !ألَْولَِيائَِك، ُنِحبُّ بُِحبَِّك النَّاَس، َوُنَعاِدي بَِعَداَوتَِك َمْن َخاَلَفَك، 

ِشيِد، َأْسَأُلَك األَْمَن َيْوَم اْلَوِعيِد ، َواْجلَ  ِديِد، َواألَْمِر الرَّ ْبِل الشَّ ُلوِد اْحلَ نََّة َيْوَم اْخلُ
ُجوِد، املُْوفَِني بِاْلُعُهوِد ، إِنََّك َرِحيٌم َوُدوٌد،  ِع السُّ كَّ ُهوِد، الرُّ بَِني الشُّ َمَع املَُْقرَّ
َوَأْنَت َتْفَعُل َما ُتِريُد، ُسْبَحاَن الَِّذي َتَعطََّف اْلِعزَّ َوَقاَل بِِه، ُسْبَحاَن الَِّذي َلبَِس 

َم بِِه، ُسْبَحاَن الَِّذي ال َينَْبِغي التَّْسبِيُح إِال َلُه ، ُسْبَحاَن الَِّذي َأْحَىص املَْْجَد َوَتكَ  رَّ
ٍء َفَعلَِمُه، ُسْبَحاَن ذِي اْلَفْضِل َوالنَِّعِم، ُسْبَحاَن ِذي اْلُقْدَرِة َواْلَكَرِم ،  ُكلَّ َيشْ

! ِي ، َوُنوًرا ِيف َسْمِعي، َوُنوًرا ِيف اْجَعْل ِيل ُنوًرا ِيف َقْلبِي، َوُنوًرا ِيف َقْرب
ِمي ، َوُنوًرا ِيف َدِمي،  ي َوُنوًرا ِيف َحلْ ي، َوُنوًرا ِيف َشْعِري ، َوُنوًرا ِيف َبَرشِ َبَرصِ
َوُنوًرا ِيف ِعَظاِمي، َوُنوًرا َبْنيَ َيَديَّ ، َوُنوًرا ِمْن َخْلِفي ، َوُنوًرا َعْن َيِمينِي ، 

ُهمَّ ِزْدِين ُنوًرا ، َوُنوًرا َعْن ِشَامِيل  تِي، اللَّ ، َوُنوًرا ِمْن َفْوقِي ، َوُنوًرا ِمْن َحتْ
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.َوَأْعطِنِي ُنوًرا ، َواْجَعْل ِيل ُنوًرا
! كام بعثت فينا نبيك حممدًا فاعمر لنا منازلنا، وال تؤاخذنا بسوء

.فعالنا، وال ُهتلكنا بخطايانا يا أرحم الرامحني، سالم قوال من رب رحيم 
! ُْل ألَْولَِيائَِك الَفَرَج َوالَعافَِيَة، َوِزْد ِيل ِيف َحَياِيت، َفإِنََّك َأْنَت اهللا اللَُّهمَّ َعجِّ

ألَْهِل اآلِخَرِة، َفَهْب ِيل ُعْمًرا َطِويًال َمِديًدا، َوَعْيًشا الَِّذي َهيَُب َعْيَش األََبِد 
نَيا َواآلِخَرِة. َمِزيًدا ِيف َعافَِيتَِك َوِرَضاَك، َفإِنََّك َوِيلُّ َذلَِك، َوالَقاِدُر َعَلْيِه ِيف الدُّ

! اِت الَّتِي َال ُزُهنَّ َبرٌّ َوَال َفاِجٌر، ِمْن َرشِّ َما ُجيَاوِ إِينِّ َأُعوُذ بَِكلَِامِت اهللاَِّ التَّامَّ
َامِء، َوِمْن َرشِّ َما َيْعُرُج فِيَها، َوِمْن َرشِّ  َخَلَق َوَذَرَأ َوَبَرَأ، َوِمْن َرشِّ َما َينِْزُل ِمَن السَّ

ْيِل َوالنَّ  ُرُج ِمنَْها، َوِمْن َرشِّ فَِتِن اللَّ َهاِر ، َوِمْن َما َذَرَأ ِيف اْألَْرِض، َوِمْن َرشِّ َما َخيْ
ْيِل إِالَّ َطاِرًقا َيْطُرُق بَِخْريٍ َيا َرْمحَُن.  َرشِّ َطَواِرِق اللَّ

! اِت ِمْن َرشِّ َما َأْنَت آِخٌذ إِينِّ َأُعوُذ بَِوْجِهَك اْلَكِريِم، َوَكلَِامتَِك التَّامَّ
ُهمَّ َأْنَت َتْكِشُف املَْْأَثَم َواملَْ  َزُم ُجنُْدَك ، َوَال بِنَاِصَيتِِه، اللَّ ُه َال ُهيْ ُهمَّ إِنَّ ْغَرَم ، اللَّ

دِّ  دِّ ِمنَْك اْجلَ َلُف َوْعُدُك ، َوال َينَْفُع َذا اْجلَ ُسْبَحاَنَك َوبَِحْمِدَك. ، ُخيْ
اِت الَّ  َء َأْعَظُم ِمنُْه، َوبَِكلَِامتِِه التَّامَّ تِي َال َأُعوُذ بَِوْجِه اهللاَِّ اْلَعظِيِم الَِّذي َال َيشْ
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ْسنَى َما َعلِْمُت ِمنَْها ، َوَما َملْ َأْعَلْم ، ِمْن  ُجيَاِوُزُهنَّ َبرٌّ َوَال َفاِجٌر، َوَأْسَامِء اهللاَِّ اْحلُ
ُه ، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ  َرشِّ َما َخَلَق ، َوَذَرَأ ، َوَبَرَأ ، َوِمْن َرشِّ ُكلِّ ِذي َرشٍّ َال ُأطِيُق َرشَّ

ُهمَّ ِذي َرشٍّ َأْنَت آِخ  اٍط ُمْسَتِقيٍم  . اللَّ َأْنَت َريبِّ َال ! ٌذ بِنَاِصَيتِِه ، إِنَّ َريبِّ َعَىل ِرصَ
ْلُت ، َوَأْنَت َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم، َما َشاَء اهللاَُّ َكاَن ،  إَِلَه إِالَّ َأْنَت، َعَلْيَك َتَوكَّ

ةَ  ٍء َقِديٌر ، َوَما َملْ َيَشْأ َملْ َيُكْن، َال َحْوَل َوَال ُقوَّ إِالَّ بِاهللاَِّ ، َأْعَلُم َأنَّ اهللاََّ َعَىل ُكلِّ َيشْ
ٍء َعَدًدا  ٍء ِعْلًام، َوَأْحَىص ُكلَّ َيشْ .َوَأنَّ اهللاََّ َقْد َأَحاَط بُِكلِّ َيشْ

! ِّكِِه ، َوِمْن َرش ْيَطاِن َوِرشْ ٍة إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َنْفِيس، َوَرشِّ الشَّ ُكلِّ َدابَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم.  َأْنَت آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها ، إِنَّ َريبِّ َعَىل ِرصَ

ٍء، َواْعَتَصْمُت بَِريبِّ َوَربِّ  ي َوإَِلِه ُكلِّ َيشْ نُْت بِاهللاَِّ الَِّذي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو ، إَِهلِ َحتَصَّ
يِّ الَِّذي  ْلُت َعَىل اْحلَ ٍء، َوَتَوكَّ َّ بَِال َحْوَل ُكلِّ َيشْ َال َيُموُت ، َواْسَتْدَفْعُت الرشَّ

بُّ ِمَن اْلِعَبادِ ، َحَسبَِي  َة إِالَّ بِاهللاَِّ ، َحْسبَِي اهللاَُّ َونِْعَم اْلَوكِيُل ، َحْسبَِي الرَّ َوَال ُقوَّ
اِزُق ِمَن املَْْرُزوِق، َحْسبَِي الَِّذي هُ  الُِق ِمَن املَْْخُلوِق، َحَسبَِي الرَّ َو َحْسبِي، اْخلَ

ٍء، َوُهَو ُجيُِري َوَال ُجيَاُر َعَلْيِه، َحْسبَِي اهللاَُّ  َحْسبَِي الَِّذي بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َيشْ
َوَكَفى ، َسِمَع اهللاَُّ ملَِْن َدَعا ، َلْيَس َوَراَء اهللاَِّ َمْرَمى، َحْسبَِي اهللاَُّ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو، 

ْلُت ، وَ  ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيِم . َعَلْيِه َتَوكَّ
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! َء َبْعَدَك ، َأُعوُذ بَِك َء َقْبَلَك، َوَأْنَت اآلِخُر، ال َيشْ ُل، َوال َيشْ َأْنَت األَوَّ
ٍة َناِصَيُتَها بَِيِدَك، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن اِإلْثِم َواْلَكَسِل ، َوِمْن َعَذاِب  ِمْن َرشِّ ُكلِّ َدابَّ

، َوِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ، َوِمْن فِْتنَِة اْلِغنَى ، َوِمْن فِْتنَِة اْلَفْقِر، َوَأُعوُذ بَِك ِمَن النَّاِر 
ْيَت الثَّْوَب األَْبَيَض ِمَن  َطاَيا ، َكَام َنقَّ ُهمَّ َنقِّ َقْلبِي ِمَن اْخلَ املَْْأَثِم َواملَْْغَرِم، اللَّ

ْد َبيْنِي وَ  ُهمَّ َبعِّ َنِس، اللَّ ِق َواملَْْغِرِب الدَّ ْدَت َبْنيَ املَْْرشِ َبْنيَ َخطِيَئتِي، َكَام َبعَّ
! . ْمنِى َم ُسَلْيَامَن َفهِّ ْمنِى َو َيا ُمَفهِّ َم اِْبَراِهْيَم َعلِّ َيا ُمَعلِّ
! اْجَعْل َلنا ِمْن ُكلِّ ِضيٍق َخمَْرجًا، َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ َفَرجًا، َوِمْن ُكلِّ َبَالٍء

َعافَِيًة. 
! ّياتِنا، َوَأْحِسْن آِمْن َرْوعاتِنا، َواْسُرتْ َعْوَراتِنا، َوَأْصلِْح نِّياتِنا، َوُذرِّ

َخْلِفنا، َوَعْن َأْيامنِنا، َوَعْن َشامئِلِنا، َوِمْن َخواِمتَنا، َواْحَفْظنا ِمْن َبْنيِ َأْيِدينا، َوِمنْ 
ُهمَّ َأْعطِنا  َالِل َواِإلْكراِم! اللَّ تِنا، يا ذا اْجلَ َفْوقِنا، َوَنُعوُذ بَِعَظَمتَِك َأْن ُنْغَتاَل ِمْن َحتْ

ِرْمنا، َوُكْن َلنا َوالَ َتُكْن َعَلْينا، َواْختِم بِالّصاِحلاِت َأْعامَلن ا، َواْشِف َوالَ َحتْ
ْغ فِيام ُيرِضيَك َعنّا آماَلنا، َواْرَحْم َضْعَفنا،  َمْرضانا، َواْرَحْم َمْوتانا، َوَبلِّ
يِّْب فِيَك َرجاَءنا، يا َفَرَجنا إِذا ُأْغلَِقْت األَْبواُب! يا  نا، َوالَ ُختَ َواْجُب ْر َكْرسَ
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األَْهِل َواألَْصحاِب .َرَجاَءنا إِذا اْنَقطَعْت األَْسباُب، َوِحيَل َبْينَنا َوَبْنيَ 
! ْ َمُد الَّذي َمل نا َنْشَهُد َأنََّك َأْنَت اهللاُ ال إِلَه إال َأْنَت، األََحُد الصَّ َنَسَأُلَك بِأَنَّ

ْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحد، َأْن َتنُْرصَ اِإلْسالَم َوَأْهَلُه ِيف  ْ ُيوَلْد َوَمل ُكلِّ َمَكاٍن، َيلِْد َوَمل
.لُهمُّ َاْنُرصِ اِإلْسالَم َوَأْهَلُه ِيف ُكلِّ َمَكانٍ ال
! ِاِإلْسالَم َوَأْهَلُه ِيف ُكلِّ َمَكاٍن. اْنُرص
! َّْر َأْعدآءَ َأِعزَّ اِإلْسالَم َواملُْسلِِمَني، َوَأِذل كَِني َوَدمِّ َك َواملُْرشِ ْ يِن الرشِّ الدِّ

الَعاملََِني.َواْحِم َحْوَزَة اإلْسالِم َيا َربَّ 
! َمْن َأراَدَنا َوبِالَدَنا َواملُْسلِِمَني بُِسوٍء َفَأْشِغْلُه ِيف َنْفِسِه، َواْجَعْل َكْيَدُه ِيف

َنْحِرِه، َواْجَعْل َتْدبَِريُه َتْدِمَريه، وأهلكه كام أهلكت عادًا وثمود . 
!وِرِهم ا َنْجَعُلَك ِيف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُرشُ .إِنَّ
! إِينِّ َأْسَأُلَك َنْفًسا بَِك ُمْطَمئِنًَّة، ُتْؤِمُن بِلَِقائَِك، َوَتْرَىض بَِقَضائَِك، َوَتْقنَُع

.بَِعَطائَِك 
! َِلْيَك املُْشَتَكى، َوبَِك املُْسَتَعاُن، َوالَ َحْوَل َلَك اَحلْمُد، َوِمنَْك الَفَرُج، َوإ

َة إِالَّ بِاهللاِ الَعِيلِّ الَعظِيِِم.  َوالَ ُقوَّ
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 ِض لُِسَؤاِل اْرُزْقنَا ِرْزَقًا َحَالالً َواِسَعًا َنُصوُن بِِه ُوُجوَهنَا َعِن الَتَعرُّ
ُهمَّ َيا لَطِيُِف َيا َعلِيُِم  َيا َخبِِريُ اْلُطْف بِنَا فِيَِام َجَرْت بِِه املََقاِديُِر ُلطَْفاً َخْلِقَك. اللَّ

نَا، َحْسُبنَا اهللاُ ملَِْن  َيلِيُِق بَِجَاللَِك َوبَِعَظَمتَِك، َحْسُبنَا اهللاُ لِِدينِنَا، َحْسُبنَا اهللاُ ملَِا َأَمهَّ
ملَِْن َكاَدَنا، َحْسُبنَا اهللاُ ِعنَْد املَْوِت، َبَغى َعَلْينَا، َحْسُبنَا اهللاُ ملَِْن َحَسَدَنا، َحْسبُنَا اهللاُ

، َحْسُبنَا اهللاُ ِعنَْد اِحلَساِب، َحْسُبنَا اهللاُ ِعنَْد  َؤاِل ِيف الَقْربِ َحْسُبنَا اهللاُ ِعنَْد السُّ
اِط، َحْسُبنَا اهللاُ َونِْعَم الَوكِيُِل، نِْعَم املَْوَىل  َ َونِْعَم املِيَزاِن، َحْسُبنَا اهللاُ ِعنَْد الرصِّ

 . النَِّصِريُ
!.ُه َخالَِصًا لَِوْجِهَك الَكِريِم اْجَعْل َعَمَلنَا ُكلَّ
! ُه الَ ُيِصيُِبنِي إِينِّ َأْسَأُلَك إِيَامَنًا ُيَباِرشُ َقْلبِي، َوَيِقيِنًَا َصاِدَقًا َحتَّى َأْعَلَم َأنَّ

نِي بِ  ٍء َقِديٌِر.إِالَّ َما َكَتْبَت ِيل، َوَرضِّ َام َقَسْمَت ِيل إِنََّك َعَىل ُكلِّ َيشْ
! ي َوَعَالنَِيتِي َفاْقَبْل َمْعِذَرِيت، َوَتْعَلُم َحاَجتِي َفَأْعطِنِي َك َتْعَلُم ِرسِّ إِنَّ

ُسْؤِيل، َوَتْعَلُم َما ِيف َنْفِيس َفاْغِفر ِيل َذْنبِي. 
! ََواَجلنََّة َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َسَخطَِك َوالنَّار. إِينِّ َأْسَأُلَك ِرَضاك
!.قِنِي َعَذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك
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! َُّتلُِفوَن ، ال إِلَه إِالَّ اهللاُ اْلَعِيل ُكُم َبْنيَ ِعَبادَِك فِيَام َكاُنوا فِيِه َخيْ َأْنَت َحتْ
ْبِع َوَربِّ  َمواِت السَّ لِيُم اْلَكِريم ُسْبَحاَن اهللاِ َربِّ السَّ اْلَعظِيُم ، ال إِلَه إِالَّ اهللاُ اْحلَ

ْمُد هللاِ َربِّ ا .ْلَعاملََني اْلَعْرِش اْلَعظِيِم ، اْحلَ
! .حنن عيل عبادك وإمائك، وأغنني عن رشار عبادك يا أرحم الرامحني
! َك اًال ملَِا ُتِريُد، َأْسَأُلَك بِِعزِّ َيا َوُدوُد َيا َوُدوُد، َيا َذا اْلَعْرِش املَِْجيِد، َيا َفعَّ

الَِّذي َال ُيَراُم، َوبُِمْلكَِك الَِّذي َال ُيَضاُم، َوبِنُوِرَك الَِّذي َمَألَ َأْرَكاَن َعْرِشَك َأْن 
أطيق رشه، َيا ُمِغيُث َأِغْثنِي.. َيا َتْكِفيَنِي َرشَّ أركان عرشك أن تكفيني رش ماال

ُمِغيُث َأِغْثنِي ، َيا ُمِغيُث َأِغْثنِي. 
!.ال َتكِْلنَا إىل أنفِسنَا فنَْعَجز، وال إىل الناِس َفنَِضيع
! . كام دللتي عليك فكن شفيعى إليك
! َْغنا آَمال نا، َواْكِفنا َأْعَداَءنا، َوَأْصلِْح َلنا َشْأَننا، الَ َتْقَطْع َرَجاَءنا، َوَبلِّ

ابًا، الَ َكافِرًا َوالَ ُمْرتابًا، َواْغِفْر َلنا  َواْكِفنا َأْمَر ُدْنيانا َوآِخَرتِنا، َواْرُزْقنا َقْلبًا َتوَّ
اِزقِنيَ  .َواْهِدنا َواْرُزْقنا َوَأْنَت َخْريُ الرَّ

! ِِحيُم  اْجَعْلنا َشاكِِريَن ل اُب الرَّ .نِْعَمتَِك، َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ
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! اِمنَا اْلُطْف بِنا ِيف َقَضائَِك، َوَهْب لَنا َما َوَهبَْتُه ألَْولَِيائَِك، َواْجَعْل َخْريَ َأيَّ
.َوَأْسَعَدَها َيْوَم لَِقائَِك 

! َاع .اِت َواألَْوَقاِت.. َوَباِرْك َلنا ِيف َأْعَامِرنا َوَأْعَاملِنا َباِرْك َلنا ِيف السَّ
! .َباَعُه، َوَأِرين اْلَباطَِل َباطًِال َواْرُزْقنِي اْجتِنَاَبُه قَّ َحّقًا َواْرُزْقنِي اتِّ َأِرين اْحلَ

نَا َوَتَقبَّ  تي، َربَّ يَّ َالِة َوِمْن ُذرِّ نَا اْغِفر ِيل َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ ْل ُدَعاِء، َربَّ
َساُب. َربِّ أْوِزْعني َأْن أْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتي  َولَِوالَِديَّ َولِْلُمْؤِمنِنيَ َيْوَم َيُقوُم اْحلِ
تي، إِينِّ  يَّ ؛ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلًا َتْرَضاُه َوَأْصلِْح ِيل ِيف ُذرِّ َأْنَعْمَت َعَيلَّ َوَعَىل َوالَِديَّ

ُت إِلَْيَك َوإِينِّ ِمَن املُْسلِمني      ُتبْ 
يَن  ابِريَن َعىل َبَالئَِك، النَّاِرصِ اكِريَن ِآلالَئَِك، الصَّ ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمَن الشَّ اللَّ

ألَْولَِيائَِك 
! ُِّبنِي إَِىل ُحب َك.    إِينِّ َأْسَأُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُحيِبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُيَقرِّ

اَحلْمُد هللاِ َعَىل ُكلِّ َعَمٍل َصالٍِح َقِوَي َعَلْيِه َبَدِين بُِمَعاَفاتَِك ِيل َفِزْدِين َيا اهللا، 
َىض َيا اهللا ْمِل َوالثََّرى َحتَّى َتْرَىض َوَبْعَد الرِّ .اَحلْمُد هللاِ َعَدَد اَحلَىص َوالرَّ

! َُّهم لَِني َعَلْيَك َيا اهللا  اللَّ ْقنِي ملَِا ُحتِبُّ َوَتْرَىض َواْجَعْلنِي ِمَن املَُتَوكِّ َوفِّ
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َة َعْنيٍ ِيل َوألَْهِيل َولِلُمْسلِِمَني َيا اهللا  َالَة ُقرَّ .اْجَعْل الصَّ
! َْن ُخُلِقي َوَطيِّْب َكْسبِي َوَقنِّْعنِي بَِام َرَزْقَتنِي ي .ا اهللاَحسِّ
! ْع يل ُخُلقي َوَطيِّْب ِيل َكْسبي وَقنّعْ ِْين بَام َرَزقَتنِي وال اْغِفْر يل َذنبي وَوسِّ

ْفَتُه َعنِّي اهللا أكُرب اهللا أُكُرب اهللا أُكَربُ بسِم اهللا َعىل  ُتْذِهْب َطَلبي إىل َيشٍء َرصَ
، َنْفيس َوِديني، بسِم اهللا َعىل أْهيل وَمايل، بْسمِ  اهللا َعىل ُكلِّ يشٍء أْعطاِين ريبِّ

َامِء، بْسِم اهللا الذي ال َيُرضُّ  بسِم اهللا َخْريِ األْسَامِء، بْسِم اهللا َربِّ األْرِض والسِّ
ُك بِه  ْلُت، اّهللاُ اهللاُ َريبِّ ال ُأْرشِ مَع اْسمِه َداٌء، بسِم اهللا افَتتْحُت وَعىل اهللا َتَوكَّ

أَحدًا.
ُهمَّ  َك، َعزَّ َجاُرك وَجلَّ َثناُؤَك أْسأُلَك اللَّ َك الذي ال ُيعطيِه َغْريُ َك ِمن َخْريِ بَِخْريِ

ْيَطانِ وِمنَ ُسوءٍ ُكلِّ ِمنوِجَواِركَ ِعياِذكَ ِيف اْجَعْلنِيأنَت إالـهَ وال إلـٰ الشَّ
ج يِم.الرَّ
!ْبِع وَما أَظلَّْت وَربَّ األْرضَني وما مواِت السَّ َأَقلَّْت، وربَّ َربَّ السَّ

ياطِني وَما أظلَّْت، ُكن يل جارًا ِمن َرشِّ َخْلِقَك أْمجَعَني أن َيْفُرَط عيلَّ أحٌد  َالشَّ
وتباَرك اْسُمَك ِمنُْهْم َأْو َيْبِغَي َعَيلَّ َأَحٌد أو أن َيْطغى، عزَّ َجاُرَك َوَجلَّ َثنَاُؤَك،

َك. َوالَ إِلَه َغْريُ
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 َالِم َيا اهللاْهِدِين .َوَأْهِيل َواملُْسلِِمَني ُسُبَل السَّ
! ي ا َنْفِيس َأْو َغْريِ إِينِّ َأْسَأُلَك َيا اهللا َأْن َتْغِفَر ِيل ُكلَّ َمْظَلَمٍة َظَلْمُت ِهبَ

اِت آَجاَلنا َوَتقَ  ُهمَّ اْختِْم بِاَخلْريَ بَّْل ِيف ِرَضاَك َوَهْب ِيل ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة يا اهللا اللَّ
َأْعَامَلنا َيا اهللا. 

! ُه، َوالَ َتكِْلنِي إَِىل َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم بَِرْمحَتَِك َأْسَتِغيُث، َأْصلِْح ِيل َشْأِين ُكلَّ
َعْل َعْيِيش كَ  ُهمَّ الَ َجتْ ّدًا، َوالَ َنْفِيس َوالَ إَِىل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َطْرَفَة َعْنيٍ َيا اهللا اللَّ

ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك َيا َحلِيُم َيا  َك َعْبدًا َيا اهللا  اللَّ َعْلنِي لَِغْريِ َعْل لُِدَعائِي َرّدًا َوالَ َجتْ َجتْ
ي ُيْرسًا َواْرُزْقنِي ِرْزقًا َحَالالً َواِسعًا بُِدوِن ُطْغَياٍن َوالَ  َعظِيُم َأْن ُتْبِدَل ُعْرسِ

ْقنَا لِِرَعاَيِة نِْعَمتَِك بُِشْكِرَك َوَطاَعتَِك َيا اهللا  اللَُّهمَّ إِينِّ ِعْصَياٍن َيا اهللا اللَّ  ُهمَّ َوفِّ
َأْسَأُلَك َأْن َتْبُسَط َعَيلَّ َفْضَلَك َوإِْحَساَنَك َواْجَعْلنِي َسِخّياً َكِريًام بَِفْضٍل ِمنَْك َيا 

اهللا.
! َاْجَعلَها َخالِصًة لَِوْجِهَك الَكِريِم.َتَقبَّْل ِمنَّا َصالَِح األَْعَامِل و
!عورايت، وآمن روعايت، وخفف لوعتي. اسرت
! ،ْغنا آَماَلنا، َواْكِفنا َأْعَداَءنا، َوَأْصلِْح َلنا َشْأَننا الَ َتْقَطْع َرَجاَءنا، َوَبلِّ
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ابًا، الَ َكافِرًا َوالَ ُمْرتابًا، َواْغِفْر َلنا َواْكِفنا َأْمَر ُدْنيانا َوآِخَرتِنا، َواْرُزْقنا َقْلباً  َتوَّ
اِزقَِني. َواْهِدنا َواْرُزْقنا َوَأْنَت َخْريُ الرَّ

! يَن ابِِريَن َعَىل َبالَئَِك، النَّاِرصِ اكِِريَن آلالَئَِك، الصَّ اْجَعْلنا ِمَن الشَّ
ألَْولِيائَِك.
! ْقنا الْستِْفَتاِح َأْبَواِب َرْمحَتَِك. َأِعنّا َعَىل ُحْسِن ِعَباَدتَِك َوَوفِّ
! ْمنا َوالَ ُتْسلِْمنا، َواْمنَْحنَا َوالَ َمتَْتِحنّا، َواْجَعْلنا ِيف َضَامنَِك َوَأَمانَِك َسلِّ

َوإِْحَسانَِك.
! .اجعلنا يف ضامنك ، وأمانك ، وإحسانك

!  وفر حظي من صنعك ولطفك اخلفي.  ُهمَّ اللَّ
! ْس َبْعَد املَْوِت ُكْرَبتِي، َوَباِرْك ِيل ِيف اِت َوْطَأِيت، َوَنفِّ َثبِّْت ِيف اَخلْريَ

تِي َيا َغاَيَة َرْغَبتِي. ِفْر ذِمَّ َمِصِريي َوُمنَْقَلبِي، َوالَ َختْ
! ْغنا آَماَلنا،َرَجاَءنا،اللَُّهمَّ الَ َتْقَطْع َوَأْصلِْح َلنا َواْكِفنا َأْعَداَءنا،َوَبلِّ

ابًا،َواْكِفنا َأْمَر ُدْنيانا َوآِخَرتِنا،َشْأَننا، الَ َكافِرًا َوالَ ُمْرتاباً، َواْرُزْقنا َقْلبًا َتوَّ
اِزقَِني... برمحَواْغِفْر َلنا َواْهِدنا َواْرُزْقنا تك يا أرحم الرمحني. َوَأْنَت َخْريُ الرَّ
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! ْل َأْمِري َما َأْحَيْيَتنِي، َوَعافِني َما َأْبَقْيَتنِي، َوَباِرْك ِيل فِيام ُهمَّ َمجِّ اللَّ
ْلَتنِي، َواْحَفظْ  يَْتنِي، َوآنِْس َوْحَشتِي إَِذا امِيل َخوَّ َأْوَلْيَتنِي، َوارَمحْنِي إَِذا َتَوفَّ

ْل  .َحاَسْبَتنِي، َوالَ َتْسُلْبنِي اِإليَامَن َوَقْد َهَدْيَتنِيَعَيلَّ إذاَأْرَمْسَتنِي، َوتَفضَّ
! َجِزيِل َما أْسَدْيَت، َوأْسَتِعينَُك إِينِّ َأْمحَُدَك َعَىل َما َهَدْيَت، َوأْشُكُرَك َعَىل

ْكَر عَ  َكَفْيَت ِمَن النَِّقِم، َىل َماَعَىل ِرَعاَيِة َما أْسَبْغَت ِمَن النَِّعِم، َوأْسَتْهِديَك الشُّ
نَاِن، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َغَدَراِت  َساِن، َوَغَفَالِت اْجلَ َوأُعوُذ بَِك ِمْن َعَثراِت اللِّ

َدَثاِن. َماِن َوَبَغَتاِت اْحلَ الزَّ
!،أْسَتْغِفُرَك وَ إِينِّ أْسَأُلَك اللُّطَْف فِيام َقَضْيَت، َواملُعوَنَة َعَىل َما أْمَضْيَت

َل َعَلْيَك، ِمْن َقْوٍل َيْعُقُبُه النََّدُم، أْو فِْعٍل َتِزلُّ بِِه اْلَقَدُم، َفَأْنَت الثَِّقُة ملِْن َتَوكَّ
َض َأْمَرُه إَِليَْك  ُض أْمِري إَِىل اهللاَِّ إِنَّ اهللاََّ َبصٌري بِاْلِعَبادِ). َواْلِعْصَمُة ملَِْن َفوَّ (َوُأَفوِّ

ْلنَا وإَلْيَك َأَنبْنَا َوإَِليَْك املِْصري).    نَا َعَلْيَك َتَوكَّ (َربَّ
! إنا نتوسل إليك بام توسل به إليك أنبياءك ورسلك وعبادك الصاحلني

فهم عنك وعن رسولك ما نبلغ بع وأولياؤك املقربون، أن جتعل لنا من ال
منازل الصديقني ونحرش به يف زمرة العلامء العاملني. 
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! . عرفني بك وبنفيس، واجعلني أعرف عبادك بك وبنفيس
! اْجَعْلنَا ِمَن الَِّذيَن َجاَوُزوا َداَر الظَّاملَِِني ، َواْسَتْوَحُشوا ِمْن ُمَؤاَنَسِة

اِهلِنيَ  ْكَمِة ، اْجلَ ْخَالِص، َواْسَتَقْوا ِمْن َعْنيِ اْحلِ ، َوَشاُبوا َثَمَرَة اْلَعَمِل بِنُوِر اْإلِ
ُجوا ِيف َبْحِر النََّجاِة ، َوَأْرَسْوا  َوَركُِبوا َسِفينََة اْلِفْطنَِة ، َوَأْقَلُعوا بِريِح اْلَيِقِني ، َوَجلَ

.بَِشطِّ اْإلِْخَالصِ 
! ُم ُقُلوِهبِْم ِيف اْجَعْلنَا َحْت َأْرَواُحُهْم ِيف اْلُعَال، َوَحطَّْت ِمهَ ِمَن الَِّذيَن َرسَ

َغاِدَياِت التَُّقى َحتَّى َأَناُخوا ِيف ِرَياِض النَِّعيِم ، َوَجنُوا ِمْن ثَِامِر ِرَياِض التَّْسنِيِم ، 
ُبوا بَِكْأِس اْلَعْيِش، وَ  وِر ، َوَرشِ ُ َة الرسُّ َت [ ِيف ] اْلَكَراَمِة َوَخاُضوا ُجلَّ اْسَتَظلُّوا َحتْ

َزِع، َوَجاُزوا  ، َوَأْرَدُموا َخنَاِدَق اْجلَ ْربِ ُهمَّ اْجَعْلنَا ِمَن الَِّذيَن َفتَُحوا َباَب الصَّ ، اللَّ
ا َمْن َخاَف  ُه َجلَّ اْسُمُه َيُقوُل : ( َوَأمَّ َواِء، َفإِنَّ وا ِجْرسَ اْهلَ َشَدائَِد اْلِعَقاِب، َوَعَربُ

نََّة ِهَي املَْْأَوى )  َوى َفإِنَّ اْجلَ ِه َوَهنَى النَّْفَس َعِن اْهلَ .َمَقاَم َربِّ
! ،ْم َطِريُق النََّجاِة َداَيِة ، َوَوَضَحْت َهلُ َّْن َأَشاَرْت إَِلْيِهْم َأْعَالُم اْهلِ اْجَعْلنَا ِمم

َوَسَلُكوا َسبِيَل إِْخَالِص اْلَيِقِني .
! . اجعلنا يف رمحتك، وال تسلبنا فضلك، إنا إليك راغبون
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! . احفظنا بحفظ اإليامن، وأحفظه علينا
! ُهمَّ إين أستودعك نفيس وأهيل ومايل ووالدي. اللَّ
! يا من حيول بني املرء وقلبه حل بيننا وبني من يؤذينا بحولك وقدرتك

 .
! يا كايف كل يشء، وال يكفي منه يشء أكفنا ما هيمنا من أمر الدنيا

واآلخرة يا أرحم الرامحني . 
! وفر حظي من خري تنزله، أو إحسان تفضله، أو بر تنرشه، أو رزق

تبسطه، أو ذنب تغفره، أو خطأ تسرته. 
!بفقري يا من بيده ناصيتي، يا عليم برضى ومسكنتي، يا خبري

وفاقتي.. أسألك بحقك وقدسك، وأعظم صفاتك وأسامئك احلسنى أن 
جتعل أوقايت بالليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعاميل 

عندك مقبولة. 
! يا من عليه معويل، يا من إليه شكوت أحوايل، قو عيل خدمتك

يف خشيتك، والدوام جوارحي، واشدد عيل العزيمة جوانحي، وهب يل اجلد 
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عيل االتصال يف خدمتك، حتى أخافك خمافة املوقنني، واجتمع يف جوارك مع 
املؤمنني. 
! ال تقهرنا، وال حترمنا بذنوبنا، وال هتتك عنا سرتك، وال تقطعنا من برك

وعفوك. 
!هب لنا نورًا هنتدي به إليك، وخذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك .
!. أجرنا بعزتك مما نخاف ونحذر
!ًة ِيف ِعَباَدٍة، َوَفَراغًا ِيف َزَهاَدٍة، َوِعْلًام ِيف اْستِْعَامٍل، َو َوَرعًا ِيف ا ْرُزْقنِي ِصحَّ

إِْمجَاٍل.
! ِْق يف َرجآء ْل إىل َرْمحَتَِك أَميل،الّلُهمَّ اْختِْم بَِعْفِوَك أَجيل، َوَحقِّ َوَسهِّ

ْن يف َمجيِع أْحوايل َعَميل؛ َوَنبِّْهني لِِذْكِرَك يف أْوقاِت  ُبُلوِغ ِرضاَك ُسُبيل؛ َوَحسِّ
الَغْفَلِة، َواْسَتْعِمْلني بِطاَعتَِك يف أّياِم املُْهَلِة، َواْهنَْج يل إىل َحمَبَّتَِك َسبيالً َسْهَلًة؛ 

ْنيا َواآلِخَرِة؛ َوآتِنأْكِمْل يل ِهبا َخْريَ  نيا،يالدُّ َحَسنًَة َوِيف اآلِخَرِة َحَسنًَة؛ يف الدُّ
ما بالتقوى فإهنا خري الزاد ، واغفر يلوزودين.. َوقِني بَِرْمحَتَِك َعذاَب النّارِ 

إىل مغفرتك حمتاج. فإينمن ذنويبأثقل محيل
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!ا إىل اخلري إال أنت وجهنا إىل اخلري حيثام كنا فإنه ال يوفقن
! . ال تقطع رجاؤنا، وال تزغ أفئدتنا بعد إذ هديتنا

! أسدل علينا رداء إحسانك وكرمك، واسرت منا ما قبح من الفعل  ُهمَّ اللَّ
والعمل. 
! وشوقًا إليك، وإنابًة خملصةً ، إنا نسألك توبًة صادقًة.. وأوبًة خالصًة،

ورغبًة فيام لديك . 
! ِرْمنَا، َوآثِْرَنا َوَال ُتْؤثِْر ِزْدَنا َوَال َتنُْقْصنَا، َوَأْكِرْمنَا َوَال ُهتِنَّا، َوَأْعطِنَا َوَال َحتْ

َعَلْينَا، َوأْرِضنَا َواْرَض َعنَّا. 
! لينا به وكفر عنا به السيئات وهون ع،انفعنا بام رصفت فيه من اآليات

السكرات. 
! اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إىل رضوانك واجلنة .. وال جتعلنا ممن

ابتعه القرآن فزجه يف قفاه إىل النار . 
! إِّنا َنْدُعوَك ُدعاَء َمْن َيْرُجوَك َوَخيَْشاَك، َوَنْبَتِهُل إِلَيَْك اْبتَِهاَل َمْن الَ َخيْطُُر
ائِِفَني، يا ِسَواَك،بَِبالِهِ  ُتَك َتَسُع ِمنّا َمْن َأَطاَعَك َوَمْن َعَصاَك، يا َمَالَذ اْخلَ َوَرْمحَ
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اِمحِنيَ  .َمْلَجَأ التَّائِبَِني، يا ُمِغيَث املُْْسَتِغيثَِني، يا َأْرَحَم الرَّ
!ْر ُوُجوَهنا، َوبيِّْض ، وَأْعطِنَا ُكُتَبنَا بَِأْيَامنِنَا ْت ُوُجوُه َنوِّ ُوُجوَهنا إَِذا اْسَودَّ

ِة َوالنََّداَمِة. ْرسَ الُعَصاِة َيْوَم اْحلَ
!،ناِن، َوُيَسلُِّموَن َعَلْيِهْم، يا َربَّ الَعاملَِني اُهْم َمالئَِكُة اْجلِ َّْن َتتََلقَّ اْجَعْلنا ِمم
! َََُّن ُيناَدْوا َوُيقاُل هل َعْلنا ِمم ْم: اْخَسُأوا فِيَها َوال ُتَكلُِّموِن.َوالَ َجتْ
! .َتَك الَواِسَعة إِّنا َنْرُجو َرْمحَ
! .نَا بَِرْمحَتَِك الَواِسَعِة اْرَمحْ
!ْبنَا بِنَاِرَك، َفإِنَّ َأْجَساَدَنا َعَىل النّاِر الَ َتْقَوى، َواْغِفْر َلنا َوَتَقبَّْلنا ِيف الَ ُتَعذِّ

َني. اِحلِ الصَّ
!،َوألَْبَصاِرنا َجالًء، َوألَْسَقاِمنا اْجَعْل الُقْرآَن الَعظِيَم لُِقُلوبِنا ِضياًء

صًا، َوَعْن النّاِر ُخمَلِّصًا. َدواًء، َولُِذُنوبِنا ُممَحِّ
! ََلَل، َوَأْسكِنّا بِِه الُظَلَل، َواْدَفْع ع نّا بِِه النَِّقَم، َواْجَعلنا بِِه ِعنَْد َألبِْسنا بِِه اْحلُ

زاِء ِمَن الفائِِزيَن،  اْجلَ
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ابِِريَن، اكِِريَن، َوِعنَْد الَبَالِء ِمَن الصَّ َّْن َوِعنَْد النَّْعَامِء ِمَن الشَّ َعلنا ِمم َوالَ َجتْ
يِن، َفَأْصبََح  نَيا َعْن الدِّ َياطُِني، َفَشَغَلْتُه بِالدُّ ِمَن النّاِدِمَني، َوِيف اْسَتْهَوْتُه الشَّ

يَن. اِرسِ اآلَِخَرِة ِمَن اْخلَ
! .اْنَفْعنا َواْرَفْعنا بِالُقْرآِن الَعظِيِم
!،َقى َّْن َيْقَرُأ الُقْرآَن َفَريْ َّْن َيْقَرُأ الُقْرآَن َفيَْشَقى. اْجَعلنا ِمم َعلنا ِمم َوالَ َجتْ
! لِكَِتابَِك ِمَن الّتالَِني، َوَلَك بِِه ِمَن الَعاِملَِني، َوباِألَْعَامِل َقائِِمَني، اْجَعلنا

اِط َوبِالِقْسِط َقائِِمَني، َوبِاألَْعَامِل ُخملِِصَني، َ َوَعْن النّاِر ُمَزْحَزِحَني، َولِلرصِّ
ناِن ُخمَلَّ  ِديَن،َوإَِىل َوْجِهَك الَكِريِم َعابِِريَن، َوإَِىل َحْوِض َنبِيَِّك َواِرِديَن، َوِيف اْجلِ

َناظِِريَن. 
! اجعلنا لكتابك من التالني .. وحلدوده متبعني .. َوألََواِمِرِه َوَنَواِهييِه  ُهمَّ اللَّ

٠َخاِضِعَني، َوِعنَْد َخْتِمِه ِمَن الَفائِِزيَن َولَِثَوابِِه َحائِِزيَن. 
! ُكلِّ َمَكاٍن.اْحِقْن ِدماَء املُْْسلِِمَني ِيف
! َعَلْيَك باِلِفَئِة الّباِغَيِة اّلتِي َتْسَتِحلُّ الِدماَء َواألَْمَواَل َواألَْعَراَض َوَمْن

.َأَعاَهنُْم ِمَن الُكّفاِر َواملُنافِِقنيَ 
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! ُل َفلْيَس َقْبَلَك يشٌء وأنَت اآلِخُر َفليَْس َبْعَدَك يشٌء، وأنَت أنَت األوَّ
الظَّاِهُر َفليَس فْوقَك يشٌء، وأنَت الباطُن فَلْيَس َقْبَلَك يشٌء وأنَت اآلِخُر 
َفلْيَس َبْعَدَك يشٌء، وأنَت الظَّاِهُر َفليَس َفْوقَك يشٌء، وأنَت الباطُن فَليَْس 

ْيَن واْغنِنَا ِمَن الفْقر،  ُدوَنَك يشٌء، اُقِض َعنَّا الدَّ
! وذهاب مهومنا وغمومنا، وجالء أحزاننا،صدورنااجعل القرآن نور،

وسابقنا ودليلنا إىل جناتك جنات النعيم .
ْرَنا !َا نَا بِاْلُقْرآن، واْجَعْلُه َلنَا إَماَمًا َوُنْوَرًا، َوُهَدًى ورمحًة.. اّلَلُهَم َذكِّ اْرَمحْ

ْمنَا ِمنُْه َما َجِهْلنَا، وَ  ْيِل َوأْطَراَف اْلنََهار، ِمنُْه َما َنِسْينَا، َوَعلِّ اْرُزْقنَا تَِالَوَتُه آَناَء اللَّ
ٌة َيا ربَّ اْلَعاملَِْني ، عيل الوجه الذي يرضيك عنك  واْجَعلُه َلنَا ُحجَّ

 ُِتهُ الذين هم،اجعلنا من َأْهُل اْلُقْرآن يا أرحم الرامحني. َأْهُل اهللاَِّ َوَخاصَّ
َّْن َيَقَرُأُه َفَيْشَقَى، اللَُّهمَّ اْجَعْلنَا َعْلنَا ِمم َقَى، َوالَ َجتْ َّْن َيْقَرُأ الُقْرآَن َفَريْ ِمم

ُم َحَراَمُه، َوَيْعَمُل بُِمْحَكِمِه َوُيْؤِمُن بُِمَتَشاَهبِِه،  َّْن ُحيِلُّ َحَالَلُه َوُحيَرِّ اْجَعْلنَا ِمم
ِه اّلِذي ُيْرِضيَك َعنَّا. َوَيْتُلُوُه َحقَّ تَِالَوتِِه َعَىلَ الَوْج 

 اْجَعْل الُقْرآَن الَعظِيَم لُِقُلوبِنَا ِضَياًء، َوألَْبَصاِرَنا َجَالًء، َوألَْحَزانِنِا
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صاً  ُهمَّ اْجَعْلنَا بِتَِالَوتِِه َقائِِمَني، َذَهابًا، َولُِذُنوبِنَا ُممَحِّ ، َوَعِن النَّاِر ُخمَلِّصًا. اللَّ
٠َوألََواِمِرِه َوَنَواِهييِه َخاِضِعَني، َوِعنَْد َخْتِمِه ِمَن الَفائِِزيَن َولَِثَوابِِه َحائِِزيَن.

يع اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده .. وال جتعلنا ممن يقيم حروفه ويض
حدوده . 
 .اجعله شفيعا لنا يوم الدين

! اجعله حجة لنا ال علينا يا ذا اجلالل واإلكرام.  ُهمَّ اللَّ
انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاِء إىل السعادِة .. ومن النار إىل اجلنة،

إىل ومن الفقر ،ومن الرشك إىل التوحيد واإلخالص،ومن السخط إىل الرضا
ومن اإلهانة إىل ،ومن الذلة إىل العزة،ومن اإلساءة إىل اإلحسان ، الغني

،ومن أنواع الرش كله إىل أنواع اخلري كله،ومن البدعة إىل السنة،الكرامة
.برمحتك يا أرحم الرامحني

 ْيَت َعَىل إِْبَراِهيَم ٍد، َكَام َصلَّ يِّ َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ٍد النَّبِيِّ األُمِّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ
ٍد، َكَام َباَرْكَت  يِّ َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ٍد النَّبِيِّ األُمِّ َوَعَىل آِل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَىل ُحمَمَّ

يٌد.َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل إِْبَراهِ  يَم، إِنََّك َمحِيٌد َجمِ
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ِة الَّتِي َال ُتَراُم :  ْكَراِم َواْلِعزَّ َالِل َواْإلِ َمَواِت َواْألَْرِض، َذا اْجلَ ُهمَّ َبِديَع السَّ اللَّ
َأْسَأُلَك َيا َأهللاَُّ َيا َرْمحَُن بَِجَاللَِك َوُنوِر َوْجِهَك َأْن ُتْلِزَم َقْلبِي ِحْفَظ كَِتابَِك َكَام 

ْمَتنِي، َواْرُزْقنِي َأْن َأْتُلَوُه َعَىل النَّْحِو الَِّذي ُيْرِضيَك َعنَِّي .َعلَّ 
ِة الَّتِي َال ُتَراُم :  ْكَراِم َواْلِعزَّ َالِل َواْإلِ َمَواِت َواْألَْرِض، َذا اْجلَ ُهمَّ َبِديَع السَّ اللَّ

ي ، َوَأْن َأْسَأُلَك َيا َأهللاَُّ َيا َرْمحَُن بَِجَاللَِك َوُنوِر َوْجِهَك  َر بِكَِتابَِك َبَرصِ َأْن ُتنَوِّ
َح بِِه َصْدِري ، َوَأْن َتْغِسَل بِِه  َج بِِه َعْن َقْلبِي، َوَأْن َتْرشَ ُتْطلَِق بِِه لَِساِين ، َوَأْن ُتَفرِّ

َك ، َوَال ُيْؤتِيِه إِالَّ َأْنَت ، َوَال  قِّ َغْريُ ُه َال ُيِعينُنِي َعَىل اْحلَ َة َبَدِين ، َفإِنَّ َحْوَل َوَال ُقوَّ
إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلِّ اْلَعظِيمِ 

 اْغِفْر لِْلُمْؤِمنَِني َواْملُْؤِمنَاِت َواملُْْسلِِمَني َواملُْْسلَِامِت َوَألِّْف َبْنيَ ُقُلوِهبِْم؛
ِهْم؛ َواهْ  ك َوَعُدوِّ ُهْم َعَىل َعُدوِّ الِم؛ َوَأْصلِْح َذاَت َبْينِِهْم؛ َواْنُرصْ ِدِهْم ُسُبَل السَّ

َوَأْخِرْجُهْم ِمْن الظُُّلَامِت إَىل النُّوِر؛ َوَجنِّْبُهْم اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن؛ 
ْم ِيف َأْسَامِعِهْم َوَأْبَصاِرِهْم َما َأْبَقْيتهْم. َوَباِرْك َهلُ

ا عَ  َلْيك؛ َقابِلِيَها َوَأْمتِْمَها َعَلْيِهْم َيا َربَّ َواْجَعْلُهْم َشاكِِريَن لِنَِعِمك ُمْثنَِني ِهبَ
اْلَعاملََِني. 

قِّ الَِّذي  َدى َوِديَن اْحلَ ُهمَّ ُاْنُرصْ كَِتاَبك َوِدينَك َوِعَباَدك املُْْؤِمنَِني؛ َوَأْظِهْر اْهلُ اللَّ



y)(W١٤٣

َم َعَىل ا ًدا َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ ِه. َبَعْثت بِِه َنبِيَّنَا ُحمَمَّ يِن ُكلِّ لدِّ
 ُلوَن ِدينَك وَن َعْن َسبِيلِك َوُيَبدِّ اَر َواملُْنَافِِقَني الَِّذيَن َيُصدُّ ْب اْلُكفَّ َعذِّ

َخالِْف َكلَِمَتُهْم َوَشتِّْت َبْنيَ ُقُلوِهبِْم؛ َواْجَعْل َوُيَعاُدوَن املُْْؤِمنَِني. 
ُهمَّ َأْنِزْل ِهبِْم َبْأَسك الَِّذي َتْدِمَريُهْم ِيف َتْدبِِريِهمْ  ْوِء. اللَّ ؛ َوَأِدْر َعَلْيِهْم َدائَِرَة السَّ

ال ُيَردُّ َعْن اْلَقْوِم املُْْجِرِمَني. 
 ْم َحاِب َوُمنِْزَل اْلكَِتاِب َوَهاِزَم اْألَْحَزاِب اْهِزْمُهْم َوَزْلِزْهلُ ُجمِْرَي السَّ

َنا َعَلْيِهمْ  . َواْنُرصْ
َنا َوال َتنُْرصْ َعَلْينَا َواْمُكْر َلنَا َوال َمتُْكْر َعَلْينَا؛  نَا َأِعنَّا َوال ُتِعْن َعَلْينَا. َواْنُرصْ َربَّ

َنا َعَىل َمْن َبَغى َعَلْينَا.  َدى َلنَا؛ َواْنُرصْ ْ اْهلُ َواْهِدَنا َوَيرسِّ
نَا اْجَعْلنَا َلك َشاكِِريَن ُمَطاِوِعَني ُخمْبِ  نَا َتَقبَّْل َتْوَبتَنَا؛ َربَّ اِهَني ُمنِيبَِني. َربَّ تَِني؛ َأوَّ

ْد َأْلِسنََتنَا َواْسُلْل َسَخائَِم  َتنَا؛ َواْهِد ُقُلوَبنَا؛ َوَسدِّ َواْغِسْل َحْوَبَتنَا َوَثبِّْت ُحجَّ
.ُصُدوِرَنا
اء اسرت عيل نساء املسلمني وامحيهم من التربج والسفور ومن تقليد نس

الكفرة واليهود 
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!  اغفر لنساء املسلمني واجعلهم كاسيات مكسيات .. واجعلهم مع  ُهمَّ اللَّ
احلور العني يف اجلنات .. احلارضات منهم خاصة والغائبات . 

  َُّهم ِريَن ، ُسْبحاَنَك اللَّ ابَِني، واْجَعْلني ِمَن املَُتَطهِّ اْجَعْلنِي ِمَن الَتوَّ
وبَِحْمِدَك ، أْشَهُد أْن ال إلَه إِالَّ أْنَت، أْسَتْغِفُرَك وأُتوُب إَِلْيَك. 

  َْن َتَولَّْيَت، اْهِدِين فِيَمْن َهَدْيَت، َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَولَّنِي فِيم
ُه ال َيِذلُّ َمْن َواَلْيَت، َتَباَرْكَت  َما ْقَضْيَت، إِنَّ َوَباِرْك ِيل فِيَام َأْعَطْيَت، َوقِنِي َرشَّ
نَا َوَتَعالَْيَت.. نستغفرك ونتوب إليك وصل اهللا عيل حممد وعيل آلة صحبه  َربَّ

وسلم أمجعني .
ك ويكذبون رسلك ويقاتلون العن الكفرة الذين يصدون عن سبيل

.أولياءك 
 خالف بني كلمتهم وزلزل  أقدامهم ، وأنزل هبم بأسك الذي ال ترده

إله احلق أمني .عن القوم املجرمني، وأنزل ََلْيِهْم ِرْجَزَك َوَعَذاَبَك 
ا َنْسَتِعينَُك، َوَنْسَتْهِديَك، َوَنْسَتْغِفُرَك، َوَنُتو ُب إَِلْيَك، َوُنْؤِمُن بَِك، إِنَّ

ُك  ُه، َنْشُكُرَك َوالَ َنْكُفُرَك، َوَنْخَلُع َوَنْرتُ ْريَ ُكلَّ ُل َعَلْيَك، َوُنْثنِي َعَليَْك اْخلَ َوَنَتَوكَّ
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َمْن َيْفُجُرَك. 
 اَك َنْعبُُد، َوَلَك ُنَصيلِّ َوَنْسُجُد، َوإَِلْيَك َنْسَعى َوَنْحِفُد، َنْرُج و َرْمحَتََك إِيَّ

اِر ُمْلِحٌق  دَّ بِالُكفَّ .َوَنْخَشى َعَذاَبَك، إِنَّ َعَذاَبَك اْجلِ
 ٍء َامَواِت َوِمْلُء اْألَْرِض َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َيشْ ْمُد ِمْلُء السَّ نَا َلَك اْحلَ َربَّ

دِّ َبْعُد َأْهَل الثَّنَاِء َواملَْْجِد َال َمانَِع ملَِا َأْعَطْيَت  َوَال ُمْعطَِي ملَِا َمَنْعَت َوَال َينَْفُع َذا اْجلَ
. دُّ ِمنَْك اْجلَ
 َامَواِت َوِمْلَء اْالْرِض، َوَما َبْينَُهَام، َوِمْلَء َما ْمُد ِمْلَء السَّ نَا َلَك اْحلَ َربَّ

ٍء َبْعُد، أْهَل الثَّنَاِء َواملَْْجِد، أَحقُّ َما  نَا َلَك َعْبٌد، ِشْئَت ِمْن َيشْ َقاَل اْلَعْبُد، َوُكلُّ
. دُّ اللهم َال َمانَِع ملَِا أْعَطْيَت، َوَال ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعَت، َوَال َينَْفُع َذا اَجلدِّ ِمنَْك اْجلَ

 َال ال َمانَِع ملَِا َأْعَطْيَت ، َوال ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعَت ، َوال َرادَّ ملَِا َقَضْيَت ، و
ُد  دِّ ِمنَْك اْجلَ .َينَْفُع َذا اْجلَ

 .أْشَبْعَت وأْرَوْيَت َفَهنِّئْنَا، وَرَزْقَت فَأْكَثْرَت وأَطْبَت َفِزْدَنا
 َِّقنِّْعنِي بَِام َرَزْقَتني، وَباِرْك يل فيِه، واخلِْف َعىلَّ ُكلَّ َغائِبٍة يل بَِخْريٍ َرب

اْغِفْر واْرحْم أنَت األَعزُّ األْكَرُم. 



y)(W١٤٦

 ْدِر ْ ِيل أْمري، وأُعوُذ بَِك ِمْن َوَساِوِس الصَّ ْح يل َصْدِري وَيرسِّ اْرشَ
.لَقْربِ وَشَتاِت األْمِر وفِْتنَِة ا

 إينِّ أُعوُذ بَِك ِمن َرشِّ َما َيلُِج يف اللْيِل وِمن َرشِّ ما َيلُِج يف النَّهاِر وِمن
َياُح  َرشِّ ما َهتُبُّ بِه الرِّ

َزَن َسْهال .ال َسْهَل إِال َما َجَعْلَتُه َسْهال ، َوَأْنَت إِْن ِشْئَت َجَعْلَت اْحلَ
. ِحيُم اُب الرَّ اْغِفْر ِيل، َوُتْب َعَيلَّ ، إِنََّك َأْنَت التَّوَّ
 ! اِحلا.اللَُّهمَّ اْرُزْقنِي َطيِّبا، َواْسَتْعِمْلنِي َص
 . ِّ ، وأُعوُذ بَِك ِمن ُفَجاَءِة الرشِّ إينِّ َأْسَأُلَك ِمن ُفجاَءِة اَخلْريِ
 ُالم الُم، أْسَأُلَك َياَذا اَجلالِل أنَت السَّ الُم، وإليَْك َيُعوُد السَّ ، وِمنَْك السَّ

واإلْكَراِم أن َتْسَتِجيَب َلنَا َدْعَوَتنَا وأن ُتْعطَِينَا رْغَبَتنَا وأن ُتَغنِينَا َعّمْن أْغنَْيَتُه َعنَّا 
ِمن َخْلِقَك، َربِّ قِنِي َعذاَبَك َيْوَم َتْبَعُث ِعَباَدَك. 

 ِخْر ِيل واْخَرت ِيل.
 ِين ِيف ُزْمَرِة املََْساكِِني َيْوَم َأْحيِنِي ِمْسكِينًا، َوَأِمْتنِي ِمْسكِينًا، َواْحُرشْ
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.اْلِقَياَمةِ 
 وا ، َوإَِذا َأَساُءوا اْسَتْغَفُروا ٠اْجَعْلنِي ِمَن الَِّذيَن إَِذا َأْحَسنُوا اْسَتْبَرشُ
 إِينِّ َأْعَتِذُر إَِلْيَك ِمْن ُكلِّ َكبٍِد َجائَِعٍة، َوَجَسٍد َعاٍر، َوَلْيَس ِيل إِال َما َعَىل

.َظْهِري َوِيف َبْطنِي
 َلْسَت بِإَِلٍه اْسَتْحَدْثنَاُه، َوال بَِربٍّ اْبَتَدْعنَاُه، َوال َكاَن َلنَا َقْبَلَك ِمْن إَِلٍه

َكُه فِيَك ، َتَباَرْكَت َنْلَجأُ  إَِلْيِه َوَنَذُرَك، َوال َأَعاَنَك َعَىل َخْلِقنَا َأَحٌد َفنُْرشِ
له إال أنت أن تغفر لنا وترمحنا.إفنسألك ال )١(َوَتَعاَلْيَت 
 ِونرصا كنرص حممد صىل اهللا عليه وسلم.َواقَِيًة َكَواقَِيِة اْلَولِيد ..
 َّا َنُقوُل ا ِمم ْمُد َكالَِّذي َنُقوُل َوَخْريً َلَك َصَالِيت َوُنُسكِي .َلَك اْحلَ

.َوَحمَْياَي َوَممَاِيت َوإَِليَْك َمآِيب َوَلَك َربِّ ُتَراثِي
 ْْكنَا ِمنَْها َشي ْ ُمتَلِّ ئًا فإذا َفَعْلَت إنَّ ُقُلوَبنَا وَنَواِصينَا وَجواِرَحنَا بَِيِدَك َمل

بيِل.  َذلَك بِنَا فُكْن أنَت َولِيَّنَا واْهِدَنا إىل َسَواِء السَّ

)١(
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 واُجَعْل َخْشيََتَك أخَوَف األْشَياِء ، اْجَعْل ُحبََّك أَحبَّ األشَياِء إىلَّ
ْوِق إَِىل لَِقائَِك َوإِذَ  ْنَيا بِالشَّ ا َأْقَرْرَت َأْعُنيَ َأْهِل ِعنِدي، َواْقَطْع َعنِّي َحاَجاِت الدُّ

ْنَيا ِمْن ُدْنَياُهْم َفَأقِرَّ َعْينِي ِمْن ِعَباَدتَِك. الدُّ
ْمُد ُشْكًرا، َولََك املَْنُّ َفْضال .َلَك اْحلَ
 َِل َعل ْيَك ، إِينِّ َأْسَأُلَك التَّْوفِيَق ملََِحابَِّك ِمَن األَْعَامِل ، َوِصْدَق التََّوكُّ

.َوُحْسَن الظَّنِّ بَِك 
 ، اْفَتْح َمَساِمَع َقْلبِي لِِذْكِرَك، َواْرُزْقنِي َطاَعَتَك ، َوَطاَعَة َرُسولَِك

َوَعَمال بِكَِتابَِك. 
 ، اْلُطْف ِيب ِيف َتْيِسِري ُكلِّ َعِسٍري ، َفإِنَّ َتيِْسَري اْلَعِسِري َعَلْيَك َيِسٌري

ْنَيا َواآلِخَرةِ وَ  .َأْسَأُلَك اْلُيْرسَ َواملَُْعاَفاَة ِيف الدُّ
 ،ْمِع ِمْن َخْشَيتَِك اْرُزْقنِي َعْينَْنيِ َهطَّاَلتَْنيِ ، َتْشِفَياِن اْلَقْلَب بُِذُروِف الدَّ

ًرا اُس َمجْ ْمُع َدًما ، َواألَْرضَ .َقْبَل َأْن َيُكوَن الدَّ
 وِء، َوِمْن َزْوٍج ُتَشيُِّبنِي َقْبَل املَِشيِب، َوِمْن إينِّ ّأُعوُذ بَِك ِمْن َجاِر السُّ

َوَلٍد َيُكوُن َعيلَّ َرّبًا، َوِمْن َماٍل َيُكوُن َعَيلَّ َعَذاَبًا، َوِمْن َخلِْيٍل َماكٍِر َعْينُُه َتَراِين، 
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.َها، َوإَِذا َرَأى َسيَِّئًة َأَذاَعَهاَوَقْلُبُه َيْرَعاِين؛ إِْن َرَأى َحَسنًَة َدَفنَ 
 .إينِّ أُعوُذ بَِك ِمَن الُبْؤِس والتََّباُؤِس
 ال ُيْدِرُكني َزَماٌن وال ُأْدِرُك َزَمانًا ال ُيتََّبُع فيِه الِعليُم وال ُيْسَتْحَيى فيِه ِمَن

.تُُهْم ألِسنَُة الَعَرِب اَحلليِم ُقُلوُهبُم ُقُلوُب األَعاِجِم وألِسنَ 
. إينِّ أُعوُذ بَِك ِمن فِْتَتِة النَِّساِء، وأُعوُذ بَِك ِمن َعَذاِب الَقْربِ
 َُام ُمْؤِمٍن آَذْيُيه َام أَنا َبٌرش فأيَّ لَِفنِيِه فإنَّ ُِذ ِعنَدك َعْهدًا َلن ُختْ أو َشَتْمُتُه إينِّ أختَّ

ُبُه ِهبا إلْيَك. أْو َجَلْدُتُه أْو َلَعنُْتُه َفاْجَعْلَها لَُه َصالًة وَزَكاًة وُقْرَبًة ُتَقرِّ
 ا وَحمَْياَها إْن أْحَيْيَتَها اَها َلَك َممَاُهتَ أنَت َخَلْقَت َنْفيس، وأنَت َتَوفَّ

َها. ا واْرَمحْ تََّها فاْغِفْر َهلَ اِحلَني، وإْن أمَّ َفُظ بِه ِعَباَدَك الصَّ فاْحَفْظَها بَِام َحتْ
ُهمَّ إينِّ أسأُلَك الَعافَِية. اللَّ

 ْ ْن َفْرِجي، وَيرسِّ ِيل أْمِري.َحصِّ
.الِة وَمتَاَم ِرْضَوانَِك، ومتَاَم َمْغِفَرتَِك إينِّ أسأُلَك َمتَاَم الُوُضوِء وَمتَاَم الصَّ
.أْعطِنِي كَتاِيب بَِيميِنِي
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.ُهمَّ َبيِّْض َوْجِهي َيْوَم َتْبَيضُّ الُوُجوُه اللَّ
 َنِي بِر ْمحَتَِك َوَجنِّْبنِي َعَذاَبَك.َغشِّ
.َثبِّْت َقَدِمي َيْوَم َتِزلُّ فيِه األْقَداُم
.اْجَعْلنَا ُمْفلِحَني
 اْفَتْح أْقَفاَل ُقُلوبِنَا بِِذْكِرَك، وأْمتِْم َعَليْنَا نِْعَمَتَك، وأْسبِْغ َعَلْينَا ِمن

اِحلَني.َفْضلَِك، واْجَعْلنَا مِ  ن ِعَباِدَك الصَّ
.إينِّ أُعوُذ بَِك ِمن إبليَس وُجنُوِدِه

.اِحلَني آتِني أْفَضَل ما ُتْؤِيت ِعَباَدَك الصَّ
.إينِّ أُعوُذ بَِك أْن َتُصدَّ َعنِّي َوْجَهَك َيْوَم الِقَياَمِة
 ِْتنِي ُمْسلًِام.أْحيِنِي ُمْسلًِام وأم
 ْعَب، وَخالِْف َبْنيَ َكلَِمتِِهْم، وأنزْل ب الَكَفَرَة، وأْلِق ِيف ُقُلِوِهبُِم لرُّ َعذِّ

َعلْيِهْم ِرْجَزَك وَعَذَبَك.
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 ُبوَن كَني الذيَن َجيَْحُدوَن آَياتَِك وُيَكذِّ ْب َكَفَرة أْهِل الكِتَاِب واُملْرشِ َعذِّ
ْوَن ُحُدوَدَك وَيْدُعوَن َمَعَك إلـُٰرُسَلَك  وَن َعن َسبيلَك وَيتَعدَّ الآَخرَ ـهاً وَيُصدُّ

االظَّاملُِونَ َيُقوُل َعامَّ وَتَعاَليَْت َتَباَرْكَت أنَت إالَّ إَلهَ  .َكبِرياً ُعُلو
. ِّ اجعلنا َمَفاتِيَح لِْلَخْريِ َمَغالِيَق لِلرشَّ
 .إينِّ أُعوُذ بَِك أْن َتُصدَّ َعنِّي َوْجَهَك َيْوَم الِقَياَمِة
 ، ْفُت ْفُت ، َأُعوُذ بَِك ِمْن َرشِّ َما اْقَرتَ ْفُت َوبَِذْنبِي اْعَرتَ بَِحْمِدَك اْنَرصَ

ْنَيا َوِمْن َعَذاِب اآلِخَرِة. َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َجْهِد َبالِء الدُّ
 ِِّزينِي ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َصاِحٍب ُيْرِدينِي إِين َأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َعَمٍل ُخيْ

، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َأَمٍل ُيْلِهينِي ، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َفْقٍر ُينِْسينِي ، َوَأُعوُذ بَِك 
ِمْن ُكلِّ ِغنًى ُيْطِغينِي

 َي َوإِل ائِيَل ، َوِميَكائِيَل ، إَِهلِ َه إِْبَراِهيَم ، َوإِْسَحاَق ، َوَيْعُقوَب، َوإَِلَه َجْربَ
الُم، َأْسَأُلَك َأْن َتْسَتِجيَب َدْعَوِيت، َفإِينِّ ُمْضَطرٌّ ،  افِيَل َعَلْيِهُم السَّ َوإِْرسَ

إِينِّ ُمْذنٌِب ، َوَتنِْفَي َعنِّي اْلَفْقَر َوَتْعِصَمنِي ِيف ِدينِي َفإِينِّ ُمْبَتًىل، َوَتنَاَلنِي بَِرْمحَتَِك فَ 
.َفإِينِّ ُمَتَمْسكِنٌ 
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 ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما َحمُْموًدا الَِّذي آِت ُحمَمَّ
َوَعْدَتُه..واجعل يف املصطفني حمبته، ويف األعلني درجته  ويف املقربني ذكره .

 تَِك َوَاْنِزْل اْهِدين ِمْن ِعنِْدَك َوَافِْض َعَيلَّ ِمْن َفْضلَِك َواْنُرشْ َعَيلَّ ِمْن َرْمحَ
ُه ال  َعَيلَّ ِمْن َبَركاتِك،َ ُسْبحاَنَك ال اِلـَه اِالّ َاْنَت، اْغِفْر يل ُذُنويب ُكلَّها َمجيعًا َفاِنَّ

ُنوَب ُكلَّها َمجيعًا اِالّ َاْنَت، َالّلـُهمَّ اِّين أْسَأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْري َاحاَط بِِه َيْغِفُر الذُّ
ِعْلُمَك، َوَاُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َرشٍّ َاحاَط بِِه ِعْلُمَك، َالّلـُهمَّ اِّين أْسَأُلَك عافَِيتََك 
يف ُاُموري ُكلِّها، وأعوُذ بك من خزي الدنيا وعذاِب اآلخرِة، وأعُوُذ بَِوْجِهَك 

ْنيا اْلَكريِم َوِعزَّ  ٌء ِمْن َرشِّ الدُّ تَِك الَّتي ال ُتراُم َوُقْدَرتَِك الَّتي ال َيْمَتنُِع ِمنْها َيشْ
َواآلِخَرِة َوِمْن َرشِّ األْوجاِع ُكلِّها ومن رشِّ كلِّ دابة أنت آخٌذ بناصيتها إّن رّيب 

َة إالّ بِاهللاِ اْلَعِيلِّ اْلَعظيِم  يِّ عىل رصاط مستقيم َوال َحْوَل َوال ُقوَّ َكْلُت َعَىل اْحلَ َتوَّ
ْ َيُكْن َلُه َرشيٌك ِيف املُْْلِك َوَملْ  ْ َيتَِّخْذ َوَلدًا َوَمل ْمُد هللاِ ِ الَّذي َمل الَّذي ال َيُموُت َواْحلَ

ُه َتْكبرياً  ْ لِّ َوَكربِّ .َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّ
 ، ْربِ َدى ، َوَأْعَامَل َأْهِل اْلَيِقِني، َوَعْزَم َأْهِل الصَّ إِينِّ َأْسَأُلَك َتْوفِيَق َأْهِل اْهلُ

ْغَبِة ، َوَتَعبَُّد َأْهِل  ْشَيِة ، َوُمنَاَصَحَة َأْهِل التَّْقَوى ، َوَطَلَب َأْهِل الرَّ َوِجدَّ َأْهِل اْخلَ
ِجُزِين َعْن َمَعاِصيَك، َوَحتَّى اْلَوَرِع ، َوِعْرَفاَن َأْهِل اْلِعْلمِ  ، َحتَّى َأَخاَفَك َخمَاَفًة َحتْ
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َأْعَمَل بَِطاَعتَِك َعَمًال َأْسَتِحقُّ بِِه ِرَضاَك ، َوَحتَّى ُأَناِصَحَك ِيف التَّْوَبِة َخْوًفا 
َل َعَلْيَك  ِيف اْألُُموِر ، ِمنَْك ، َوَحتَّى ُأْخلَِص َلَك النَِّصيَحَة ُحبا َلَك ، َوَحتَّى َأَتَوكَّ

ْن َظنِّي بَِك ، ُسْبَحاَن َخالِِق النُّورِ  .َحسِّ
 ًة، َوَمَردا َغْريَ ُخمٍْز َوال فاِضٍح ا َنْسَأُلَك ِعيَشًة َتِقيًَّة، َوِميَتًة َسِويَّ .إِنَّ
 لِْكنَا َفْجَأًة، َوَال َتأُْخْذَنا َبْغَتًة، َوَال ُتْعِجْلنَا َعْن َحقٍّ َوال َوِصيٍَّة .ال ُهتْ
 َدى، َوَحَسَن َعاقَِبِة اآلِخَرِة ا َنْسَأُلَك اْلَعَفاَف َواْلِغنَى، َوالتَُّقى َواْهلُ إِنَّ

كِّ َوالشِّ  ْنَيا، َوَنُعوُذ بَِك ِمَن الشَّ ْمَعِة ِيف ِدينَِك، َيا ُمَقلَِّب َوالدُّ َياِء َوالسُّ َقاِق، َوالرِّ
ًة، إِنََّك َأْنَت  اْلُقُلوِب ال ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن لَُدْنَك َرْمحَ

اُب  .اْلَوهَّ
ة .ال َتَدْعنا يف َغْمَرة، وال َتْأُخْذنا عىل ِغرَّ
.َباِرْك ِيف املَْْوِت ، َوفِيَام َبْعَد املَْْوِت
 َعْلنَا ِمَن َك ، َوَال َجتْ َال ُتْؤِمنَّا َمْكَرَك، َوَال ُتنِْسنَا ِذْكَرَك، َوَال َهتْتِْك َعنَّا ِسْرتَ

.اْلَغافِلَِني 
  اَعاِت إَِلْيَك َحتَّى َنْذ ُكَرَك َفَتْذُكَرَنا، َوَنْسَألََك اْبَعْثنَا ِيف َأَحبِّ السَّ
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.َفُتْعطَِينَا، َوَنْدُعَوَك َفَتْسَتِجيَب َلنَا، َوَنْسَتْغِفَرَك َفتَْغِفَر َلنَا،
 ُبِع ، َوِمْن إِينِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن يَِّة ، َوِمْن السَّ َمْوِت اْلَفْجَأِة، َوِمْن َلْدِغ اْحلَ

َرِق ، َوِمْن  ٌء ، َوِمْن اْلَقْتِل اْحلَ ٍء ، َأْو َخيِرَّ َعَلْيِه َيشْ اْلَغَرِق ، َوِمْن َأْن َخيِرَّ َعَىل َيشْ
ْحِف. ِعنَْد فَِراِر الزَّ

 َّا ُتْبُت إَِلْيَك ِمنُْه ، ُثمَّ ُعْدُت فِْيِه، َوَأْسَتْغِفُرَك ملَِا َ َأْسَتْغِفُرَك ِمم ُهمَّ إِينِّ اْللَّ
ا َأْرَدُت بِ  ِه َوْجَهَك َفَخاَلَطنِْي فِْيِه َما َلْيَس َلَك، َوَأْسَتْغِفُرَك لِْلنَِّعِم الَّتِْي َمنَنَْت ِهبَ

يُّ اْلَقيُّْومُ  ا َعَيلَّ َمَعاِصْيَك ، َأْسَتْغِفُر اهللاََّْ الَِّذْي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْحلَ ْيُت ِهبَ َعَيلَّ َوَتَقوَّ
هَ  ِحْيَم لُِكلِّ َذْنٍب َأْذَنْبُتُه َولُِكلِّ َمْعِصَيٍة اْرَتَكْبتَُها َعاِملٌ اْلَغْيِب َواَلشَّ ْمحََن اْلرَّ .اَدةِ اْلرَّ

 اْرُزْقنِْي َعْقِال َكاِمال َوَعْزَما َثابَِتا َوُلّبا َراِجَحا َوَقْلَبا َزكِّيا َوِعْلام َكثِْريا
ُه ِيلَ  اِمحِْنيَ َواَدبا َباِرَعا َواْجَعْل َذلَِك ُكلَّ َعْلُه َعَيلَّ بَِرْمحَتَِك َيا اْرَحَم اْلرَّ َوَال َجتْ

آلِِه َأْمجَِعْنيَ  ٍد وَّ َ اهللاَُّْ َعَىلَ ُحمَمَّ . َوَصىلَّ
 إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك ملَِا ُتْبُت ِمنُْه ُثمَّ ُعْدُت فِيِه ، َوَأْسَتْغِفُرَك ملَِا َأْعَطْيُتَك ِمْن

َملْ َأِف َلَك بِِه، َوَأْستَْغِفُرَك بُِكلِّ َخْريٍ َأَرْدُت بِِه َوْجَهَك َفَخاَلَطنِي فِيِه َما َنْفِيس ُثمَّ 
.َلْيَس َلَك 
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.ْبنِي َفإِنََّك َعَيلَّ َقاِدٌر ِزِين َفإِنََّك ِيب َعاِملٌ ، َوال ُتَعذِّ ال ُختْ
 َك َل َعَلْيَك َفَكَفْيَتُه، َواْسَتْهَداَك َفَهَدْيَتُه، َواْسَتنَْرصَ َّْن َتَوكَّ اْجَعْلنِي ِمم

َتُه  ، َأَعْذَتُه فَ ، واستعاذكَأَعنَْتهُ فَ اْسَتَعاَنَك و،اْسَتْغَفَرَك َفَغَفْرَت َلهُ وَفنََرصْ
.واسرتمحك فرمحتك

 ُهمَّ إِينِّ َأْسَأُلَك ا َعَىل َبلِيَّتَِك ، َوُخُروًجا ِمَن اللَّ َتْعِجيَل َعافَِيتَِك، َوَصْربً
ْنَيا إَِىل َرْمحَتَِك. الدُّ

 . نِي َيا َمْن َيْكِفي ِمْن ُكلِّ َيشْ ٍء َو الَ َيْكِفي ِمنُْه َيشْ ٌء اِْكِفنِي َما َأَمهَّ
ِفي ِمنُْه َأَحٌد ِمْن َخْلِقِه ، َيا َأَحَد َمْن ال َيا َمْن َيْكَتِفي ِمْن َخْلِقِه َمجِيًعا َوال َيْكتَ 

َجاُء إِال ،وسند من ال سند له،َأَحَد َلُه  ويا رجاء من ال رجاء اهللا .. اْنَقَطَع الرَّ
ِمنَْك.. نجني مما أنا فيه .. وأعني عيل ما أنا عليه ، َأِغْثنِي َأِغْثنِي

   ! ُهمَّ سألك دوام العافية.. وأسألك الشكر عيل إين أسألك متام العافية .. وأاللَّ
العافية .. وأسألك الغني عن الناس وال حول وال قوة إال باهللا . 

 ،نَا َفَهَدْيَت، َوَعَىل َعْرِشَك اْسَتَوْيَت ْيَت، َوَقَدْرَت َربَّ نَا َفَسوَّ َخَلْقَت َربَّ
َك َوَأَمتَّ َوَأْحَيْيَت، َوَأْطَعْمَت َوَأْسَقْيَت، وَ  َأْسَقْمَت َوَأْدَوْيَت ، َوَمحَْلَت ِيف َبرِّ
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ْمُد َعَىل َما  َك َوَأْنَعاِمَك، َفَلَك اْحلَ َوَبْحِرَك ، َوَعَىل ُمْلكَِك اْحَتَوْيَت، َوَعَىل َدَوابِّ
ُهمَّ اْجَعْل ِيل ِعْنَدَك ُقْرَبًة، َواْجَعْل ِيل ِعنَْدَك َوِسيَلًة، َواْجَعْل ِيل  َقَضْيَت، اللَّ

َّْن َخيَاُف عِ  نَْدَك َولِيَجًة ، َواْجَعْل ِيل ِعنَْدَك ُزْلَفى َوُحْسَن َمآٍب، َواْجَعْلنِي ِمم
اَمَك ، َواْجَعْلنِي َأُتوُب  َّْن َيْرُجو لَِقاَءَك ، َوَيْرُجو َأيَّ َمَقاَمَك َوَخيَاُف َوِعيَدَك َوِمم

ال، َوَعَمال َنِجيًحا، َوَسْعًيا َمْشُكوًرا، إَِلْيَك َتْوَبًة َنُصوًحا، َوَأْسَأُلَك َعَمال ُمَتَقبَّ 
اَرًة ال َتُبورُ  .َوِجتَ
 ،إين أشهد بام شهدت به عيل نفسك، وشهدت به مالئكتك وأنبياءك

.القيامةوأولو العلم، فاكتب شهاديت عندك حتى ألقاك هبا يوم 

يدعو عيل رحم إين أسألك غني األهل واملوايل.. وأعوُذ بك من أن
قطعتها .
 ُهمَّ إينَّ أُعوُذ بَِك ِمن َرشِّ َمن َيْميش عَىل َبْطنِِه، وِمن َرشِّ َمن َيْميش َعَىل اللَّ

ُهمَّ إينِّ أُعوُذ بَِك ِمِن امرأٍة ُتشيُِّبني  ، وِمن َرشِّ َمن َيْميش عَىل أْرَبٍع، اللَّ ِرْجَلْنيِ
مْن َوَلٍد َيُكوُن عيلَّ وَباالً، وأُعوُذ بَك ِمن ماٍل َيُكوُن َقْبَل املشيِب، وأُعوُذ بَك 

عيلَّ َعذابًا، وأُعوُذ بَِك ِمن صاِحِب َخديعٍة إن رأى َحَسنًة َدَفنَها وإن َرأى َسيِّئًة 
٠أْفَشاها.
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 . أقبل بقلوبنا إيل دينك، واحفظ من وراءنا برمحتك
 الغني ومذلة الفقر .. يا من وعد فويف، وأوعد إين أعوًذ بك من بطر

فعفا، اغفر ملن ظلم أو أيس.. يا من ترسه طاعتي وال ترضه معصيتي ، هب يل 
ما يرسك واغفر يل ما ال يرضك . 

.وما ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة احلق ورشيعة اإلسالم
كنًا والشمس والقمر حسبانًا، اقض فالق اإلصباح، وجاعل الليل س

عني الدين، واغنني من الفقر، وقوين عيل اجلهاد يف سبيلك.
.أعني عيل هول الدنيا، وبوائق الدهر، ومصائب األيام والليايل
 ،ْكَر لَك علْيَها حتَّى َتْرىض إينِّ أْسأُلَك َمتاَم النِّْعَمِة يف األْشَياِء ٌكلِّها والشُّ

َه  ُة وبَِجميِع َمْيُسوٍر األُموِر ُكلِّ وَبْعَد الرَىض،واِخلَريَة يف مجيْع ما َيُكوُن فيِه اِخلَريَ
ال بَِمْعُسوِرَها يا َكريُم.

 بَِني وُمراَفَقَة النّبِيَِّني وَيقَني إينِّ أْسأُلَك َثَواَب اكِريَن وُنَزَل املَُقرَّ الشَّ
اِين عَىل ذلَِك َيا أرَحَم  َني وإْخَباَت اُملوقِنَني حتَّى َتَوفَّ يقَني وِذلََّة املٌتقَّ دِّ الصَّ

اِمحني. الرَّ
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ابَِغِة عىلَّ وَبالئَِك اَحلَسِن ا لذي ابَتَلْيَتني بِه إينِّ أسأُلَك بِنْعَمتَك السَّ
ْلَت عىلَّ أن ُتْدِخَلني اَجلنََّة بَِمنَِّك وَفْضلَِك وَرْمحَتَِك  .وَفْضلَِك الذي َفضَّ

 إينِّ أْسأُلَك بَِوْجِهَك الَكريِم وأْمِرَك الَعظيِم أن ُجتَريِين ِمَن النَّاِر والُكْفِر
.والَفْقرِ 
ْمنِي ، ومن سيئ األخالق القْخ األْ لِّْلنِي َوَعَىل َصالٍِح ذفَ ريبَك يَ لإ َفَقوِّ

ويف بطن األرض ، َوإِلَْيَك َيا َربِّ َفَحبِّْبنِي ، َوإَِىل النَّاِس َفال َتكِْلنِي ، فجنبني 
فارمحني.. وعيل الرصاط فمررين.. وعيل احلوض فأوردين.. ومن نارك 

فأعدين.. ومن جناتك فال حترمني .
! َولكِنِّي ُمْذنٌِب ، َة ِيل َفاْنَتِرصُ الَ َبَراَءَة ِيل ِمْن َذْنٍب َفَأْعَتِذُر، َوالَ ُقوَّ

ُمْسَتْغِفٌر.
 ََّك، َوَحمُْض ِجنَاَيتِي، َفإِْن َعَفْوَت َوإِال َام ُهَو َحمُْض َحقِّ َال ُعْذَر ِيل، َوإِنَّ

قُّ َلَك  فاعف عني.،َفاْحلَ
! يا من ال يعلم قدره إال هو .. وال يشغله شأن عن شأن وال يربمه

إحلاح امللحني .. أذقني برد عفوك وحالوة مغفرتك .
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.إنك جتد من تعذبه غرينا .. ونحن ال نجد من يرمحنا غريك
ما إن حسناتنا من عطائك، وسيئاتنا من قضائك، فجد بام أنعمت عيل

قضيت، وامح ذلك بذلك.
. اكشف الكرب عنا وعن املكروبني
!. يرسين لليرسى وجنبني العرسى
 إين مل آتك بعمل صالح قدمته .. وال شفاعة خملوق رجوته .. أتيتك

مقر بالظلم واإلساءة عيل نفيس .. فال حجة يل ولكن أرجو عظيم عفوك 
٠عيل اخلاطئنيالذي عدت به

. يا من رمحته واسعة وفضله عظيم .. اغفر الذنب العظيم
!. إن مل ترحم تعبي ونصبي .. فال حترمني أجر املصاب عىل مصيبته
يا خري املسئولني،وكن يب رؤوفا رحيام ،ال جتعلني بدعائك رب شقيا،

يا أكرم املعطني.
! إن املعايص قد آنست لساين فام يل وسيلة من العمل وال شفيع سوي

األمل يف رمحتك وعفوك.



y)(W١٦٠

إن مل أكن أهال لبالغ رمحتك فرمحتك أهال ألن تبلغني.
 إنك قلت : ٍء وأنا يشء من األشياء .)١(َوَرْمحَتِي َوِسَعْت ُكّل َيشْ
!  إنك قلت وقولك احلق َوَلْو َأّهنُْم إِذ ّظَلُمَوْا َأْنُفَسُهْم َجآُءوَك

ُم الّرُسوُل َلَوَجُدوْا اهللاَّ َتّوابًا ّرِحيًام  فإنا قد ) ٢(َفاْسَتْغَفُروْا اهللاَّ َواْسَتْغَفَر َهلُ
سمعنا قولك وأطعنا أمرك وجئنا إليك بذنوبنا، وما أثقل ظهورنا من أوزارنا 

فينا.تائبني من زللنا معرتفني بخطايانا وتقصرينا فتب علينا وشفع نبيك 
.. جناب عفوك .. يفإن ذنويب وإن كانت عظامًا .. ولكن صغار

وأنا أنا العواد ايل الذنوب وأنت العواد ايل فاغفرها يا كريم .. اهلي أنت أنت
املغفرة .. إهلي .. إن كنت ال ترحم إال أهل طاعتك فايل من يفرغ الذنوب .. 
إهلي جتنبت عن طاعتك عمدًا .. وتوجهت إيل معصيتك قصدًا .. فسبحانك 
.. وأكرم عفوك عني .. فبوجوب ُحجتك عيل وانقطاع  ما أعظم ُحجتك عيل

وفقري إليك وغناك عني إال غفرت يل .حجتي عنك ..

)١١٥٦ .
)٢٦٤.
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 يا خري من دعاه داٍع .. وأفضل من رجاه راٍج .. وبحرمة اإلسالم
أتوسل إليك أن تغفر يل ذنويب .وبذمة حممد 
!. إين عوُذ بك أن أرشك شيئا أعلم به ، واستغفرك ملا ال أعلم به

 !  ! ُهمَّ ما أعطيتني، فإنه ال نازع ملا أعطيت وال يعصم ذا ال تنزع منى صالح اللَّ
. اّجلَد منك اجلد

! ..اصحبني العافية يف بدين .. والعصمة يف ديني.. واحسن منقلبي
وارزقني طاعتك ما أبقيتني .. وامجع يل خري الدنيا واآلخرة.

!.ال ختيبني وأنا أرجوك.. وال تعذبني وأنا أدعوك
! ْلُت، َوإَِلْيَك َأَنْبُت، َوبَِك َلَك َأْسَلْمُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ

َخاَصْمُت. 
!تَِك َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت َأْن ُتِضلَّنِي يُّ الَِّذي َال َيُموُت، إِينِّ َأُعوُذ بِِعزَّ ، َأْنَت اْحلَ

ْنُس َيُموُتوَن  نُّ َواْإلِ .َواْجلِ
!استعملنا وال تستبدلنا..برصنا بعيوبنا
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! يا رفيع الدرجات ومنزل الربكات .. يا فاطر األرض والساموات
ضجت إليك األصوات بصنوف اللغات .. يسألونك احلاجات وحاجتي 

إذا نسيني أهل الدنيا وواراين الرتاب ، وانقطع ،إليك أال تنساين يف دار البالء 
عني األحباب ، وتقطعت يب األسباب.

خنا .. وإياك أملنا .. وما عندك طلبنا.. إليك خرجنا وبفنائك أن
وإلحسانك تعرضنا.. ولرمحتك رجونا.. ومن عذابك أشفقنا.. وإليك 
بأثقال الذنوب هربنا.. يا من يملك حوائج السائلني .. ويعلم ضامئر 
الصامتني .. يا من ال يزداد عيل كثرة السؤال إال جودًا وكرما.. وعيل كثرة 

ًا.. وعيل كثرة الذنوب إال عفوًا وغفرانا.. يا من احلوائج إال تفضال وإحسان
،ليس له رب ُيدعي.. وال إله ُيرجى.. وال فوقه خالق ُخييش.. وال وزير ُيؤيت
،يا من ضجت بني بديه األصوات باختالف اللغات يسألونك احلاجات

وسكبت الدموع بالعربات والزفرات ملحني بالدعوات . 
ال ضاللة بعدها، وعلم ال جهل بعده، فأسألك رضا ال سخط بعده، وهدي

وحسن اخلامتة، والعتق من النار، والفوز باجلنة آمني . 
خضع كل يشء لعزتك.. وعنت الوجوه لعظمتك .. إذا أساءت إهلي..
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وإذا دعونا أجبت ، ، وإن أذنبوا عفوت وغفرت، عبادك حلمت وأمهلت 
عنك دعوت .وإذا ولينا ،وإذا أقبلنا قربت،وإذا نادينا سمعت 

.إين أعوُذ بوجهك الكريم وكلامتك التامة من رش ما أنت آخذ بناصيته
 ،أنت امللك ال إله إال أنت، أنت ريب، وأنا عبدك ظلمت نفيس

واعرتفت بذنبي، فاغفر يل ذنويب مجيعا ، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت .. 
واهدين ألحسن األخالق ال هيدي ألحسنها إال أنت ، وارصف عني سيئها ال 
يرصف عني سيئها إال أنت، لبيك وسعديك واخلري كله يف يديك ، والرش 

إليك .. أنا بك وإليك تباركت وتعاليت .. استغفرك وأتوب إليك . ليس
.طهرين بالثلج والربد واملاء البارد
.طهرين من الذنوب واخلطايا كام ينقي الثوب األبيض من الدنس
 .. سبحانك ذي امللك وامللكوت .. سبحان ذي العزة واجلربوت

الذي ال يموت.. أعوُذ بعفوك من عقابك.. وأعوُذ برضاك من سبحان احلي 
سخطك.. وأعوُذ بك منك جل وجهك .

 صل عيل حممد كام صليت عيل إبراهيم وعيل أل إبراهيم إنك محيد جميد
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.
. ربنا ورب كل يشء .. أنا شهيد أنك الرب وحدك ال رشيك لك
أنا شهيد أن حممدا ربنا ورب كل يشء ..عبدك ورسولك
. ربنا ورب كل يشء .. أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة
 ربنا ورب كل يشء .. اجعلني خملصا لك يف كل ساعة يف الدنيا

واآلخرة ذا اجلالل وإال كرام اسمع واستجيب،  حسبي اهللا ونعم الوكيل  .
 ْمُد ٍع َوَال ُمْسَتْغنًى َعنُْه اْحلَ هللاَِِّ َكثًِريا َطيًِّبا ُمَباَرًكا فِيِه َغْريَ َمْكِفيٍّ َوَال ُمَودَّ

نَا نَا َغْريَ ، ْمُد هللاَِِّ الَِّذي َكَفاَنا َوَأْرَواَنا َغْريَ َمْكِفيٍّ َوَال َمْكُفوٍر اَحل ،َربَّ ْمُد هللاَِِّ َربِّ اْحلَ
ْمُد هللاَِِّ الَِّذي َأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا َوَجَعَلنَا  نَا.. اْحلَ ٍع َوَال ُمْسَتْغنًى َربَّ َمْكِفيٍّ َوَال ُمَودَّ

ْمُد  َغُه ، َوَجَعَل َلُه َخمَْرًجا.. ْحلَ ْمُد هللاَِِّ الَِّذي َأْطَعَم َوَسَقى ، َوَسوَّ هللاَِِّ ُمْسلِِمَني.. ْحلَ
ْمُد هللاَِِّ الَِّذي  ٍة.. ْحلَ الَِّذي َأْطِعْمنِي َهَذا الطََّعاَم َوَرَزَقنِيِه ِمْن َغْريِ َحْوٍل ِمنِّي َوال ُقوَّ
ُيْطِعُم َوَال ُيْطَعُم، َمنَّ َعَلْينَا َفَهَداَنا، َوَأْطَعَمنَا َوَسَقاَنا، َوُكلَّ َبَالٍء َحَسٍن َأْبَالَنا، 

ْمُد هللاَِِّ ْمُد ِهللاَِّ اْحلَ ٍع َريبِّ َوَال ُمَكاَفأٍ، َوَال َمْكُفوٍر َوَال ُمْستَْغنًى َعنُْه، اْحلَ َغْريَ ُمَودَّ
اِب، َوَكَسى ِمَن اْلُعْرِي، َوَهَدى ِمَن  َ الَِّذي َأْطَعَم ِمَن الطََّعاِم، َوَسَقى ِمَن الرشَّ
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َلنَا َعَىل  َ ِمَن اْلَعَمى، َوَفضَّ َالَلِة، َوَبرصَّ ْمُد هللاَِِّ الضَّ َكثٍِري ِمْن َخْلِقِه َتْفِضيًال، اْحلَ
». َربِّ اْلَعاملَِنيَ 

ُهَم أْشَبْعَت وأْرَوْيَت َفَهنِّْئنَا، وَرَزْقَت فَأْكَثْرَت وأَطْبَت َفِزْدَنا .اللَّ
 َأْطِعْم َمْن َأْطَعَمنَا َواْسِق َمْن َسَقاَنا.
 إَلَه إالَّ َأْنَت، َأْنَت اْلَغنِيُّ َوَنْحُن اْلُفَقَراُء، َأْنِزْل َعَلْينَا اْلَغْيَث َأْنَت اهللاَُّ َال

ًة َوَبَالغًا إَىل ِحنيٍ  من السامء، َواْجَعْل َما َأْنَزْلت َلنَا ُقوَّ
 َعاِجًال ، . َغْريَ آِجلٍ َأْسِقنَا َغْيثًا ُمِغيثًا َمِريئًا َمِريعًا، َنافِعًا، َغْريَ َضارٍّ
 اِت ِمْن ْريَ نَا، ُمْعطَِي اْخلَ ْت َأْرُضنَا، َوَهاَمْت َدَوابُّ َضاَحْت ِجَباُلنَا، َواْغَربَّ

َكاِت َعَىل َأْهلَِها بِالَْغيِث  ِة ِمْن َمَعاِدِهنَا، َوُجمِْرَي اْلَربَ ْمحَ َأَماكِنَِها، َوُمنِْزَل الرَّ
اِت ِمْن ُذُنوبِنَا، َوَنُتوُب إَِليَْك املُِْغيِث، َأْنَت املُْْستَ  اُر، َفنَْسَتْغِفُرَك لِْلَحامَّ ْغَفُر اْلَغفَّ

ِمْن َعَوامِّ َخَطاَياَنا. 
 ِت َعْرِشَك َامَء َعَلْينَا ِمْدَراًرا، َواِصْل بِاْلَغيِث َواكًِفا ِمْن َحتْ َفَأْرِسِل السَّ

ا َطَبًقا ُجمَلِّال َغَدًقا َخِصيًبا َرايًِعا ُممِْرَع َحْيُث َينَْفُعنَا َوَيُعوُد َعَلْينَ  ا َغْيًثا ُمِغيًثا َعام
النََّباِت .
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 َكَام َأْحَسنَْت َخْلِقي َفأَْحِسْن ُخُلِقي ، وحرم وجهي عيل النار.. احلمد هللا
الذي سوي َخلقي وأحسن صوريت، وزان مني ما شان من غريي .. احلمد هللا 

َخلقي فعدله وصور صورة وجهي فـأحسنها وجعلني من الذي سوي 
املسلمني .. احلمد هللا محدًا كثريًا طيبًا مباركًا فيه مباركًا عليه.. كام حيب ربنا 

ويريض . 
  صيل عيل حممد عبدك ورسولك وعيل املؤمنني واملؤمنات وعيل

املسلمني واملسلامت.
 . اسقنا غيثًا مغيثًا مريًا مريعًا نافعًا غري ضاٍر عاجًال غري أجل رائٍث
 .اسق عبادك، وهبائمك، وانرش رمحتك وأحي بلدك امليت
 َمالَِك املُْْلِك ُتْؤِيت املُْْلَك َمن َتَشاء َوَتنِزُع املُْْلَك ِممَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء
ٍء َقِديرٌ َوُتِذلُّ  ْريُ إِنََّك َعَىلَ ُكلِّ َيشْ .َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَ
  .. بارك لنا يف ثمرنا .. وبارك لنا يف مدينتنا .. وبارك لنا يف صاعنا

وبارك لنا يف مدنا.
 ربنا اهللا الذي يف السامء تقدس اسمك ، أمرك يف السامء واألرض.. كام
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امء، فاجعل رمحتك يف األرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا.. رمحتك يف الس
أنت رب الطيبني.. فأنزل شفاًء من شفائك، ورمحًة من رمحتك عيل ما يب من 

وجع .
 . ارزقني شهادًة يف سبيلك واجعل مويت ببلد رسولك
  من أرادنا واإلسالم واملسلمني بخري فوفقه لكل خري ومن أرادنا

واإلسالم واملسلمني بسوء فاشغله بنفسه وشتت شمله وأدم فقره، وافسد 
عقله، واكرس عظمه، واقطع نسله، وأدم مهه وغمه، وأعمي برصه، واثقل 

سمعه، وأخرس لسانه، وأبطل أركانه، يا رب العاملني . 
 ميع مويت املسلمني الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك أغفر جل

بالرسالة وماتوا عيل ذلك .
  اغفر هلم، وارمحهم، وعافهم، واعف عنهم، وأكرم نزهلم، ووسع

مدخلهم، واغسلهم باملاء والثلج والربد ، ونقهم من اخلطايا كام ينقي الثوب 
دارهم وأهًال خريًا من أهلهم ، األبيض من الدنس، وأبدهلم دارًا خريًا من 

وجريانًا خريًا من جرياهنم، وأدخلهم اجلنة، ونجهم من النار، وأعذهم من 
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عذاب القرب، وعذاب النار .
.ارمحنا إذا رصنا إيل ما صاروا إليه حتت اجلنادل والرتاب وحدنا
  عنا اخلطيئات آنس وحدتنا يف القبور وبارك لنا يف احلسنات وكفر

وجتاوز لنا عن السيئات .
 أنزل عيل قبورهم الضياء والنور، والفسحة والرسور وجازهم

باإلحسان إحسانا، وبالسيئات عفوًا وغفرانًا، حتى يكونوا يف بطون اإلحلاد 
مطمئنني، وعند قيام األشهاد آمنني، وبجوارك ورضوانك واثقني، وإيل أعيل 

برمحتك يا أرحم الرامحني . درجاتك سابقني ، 
 انقلهم مجيعًا من ضيق اللحود ، ومراتع الدود.. إيل  جناتك اخللود يف

سدٍر خمضدود. وطلٍح منضود .. وظٍل ممدود .. وماٍء مسكوب .. يا غفور يا 
ودود .
 إن أمرتنا فلم نأمتر .. وهنيتنا فلم ننتهي .. فإن تعذبنا فبعد لك .. و

ترمحنا فأنت أرحم الرامحني .. وإن حتاسبنا فال حجة لنا .. أهلنا نقف متوجهني 
إليك .. إهلنا أن طردتنا فمن الذي يأوينا، وإن باعدتنا فمن الذي يقربنا .. 
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وليس لنا إال عفوك وجودك وكرمك .. فاعف عنا وجد علينا و أكرمنا يا ذا 
اجلالل واإلكرام .

ينادي عليه يف اآلخرة اجعلنا ممن ُبوْا َهنِيَئًا بَِمآ َأْسَلْفُتْم ِيف ُكُلوْا َواْرشَ
الَِيِة  )١(األّياِم اْخلَ

 .. إنا نسألك أن تصلح شباب املسلمني .  ردهم إليك ردا جيال
 اجعل شبابنا كشباب الصحابة.. ورجالنا كرجال الصحابة .. ونساءنا

كنساء الصحابة . 
  أهلنا وقف السائلون ببابك، والذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة

املساكني عيل ساحل بحرك وكرمك وجودك، يرجون اجلواز ايل ساحل 
إال من أطاعك حق رمحتك .. إهلنا إن كنت ال تقبل يف هذا الشهر الكريم

.طاعتك فمن للمذنب املقرص الذي غرق يف بحر ذنوبه وآثامه
 اجعل قبور املسلمني موائد صلواتك، وطرق إحسانك وجماري عفوك

وغفرانك، حتى يكونوا يف بطون اإلحلاد مطمئنني وبجودك واثقني ، وايل 

)١٢٤ .
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البنني والبنات أعيل درجاتك سابقني ، واخصص بذلك اآلباء واألمهات ، و
.. قبل أن يشتمل اهلدم عيل البنا ، والكدر عيل الصفا ، وينقطع من احلياة حبل 
الرجا، وتصري املنازل حتت الثري، وقبل أن يكون الربح ويال، والصبح ليال ، 
والقطر سيال ، ويصبح املوت عيل أهل األرض والسامء زيال .. وقبل أن يقول 

لكهل واخجلتاه .. والطفل الصغري واحرستاه . الشيخ الكبري واشيبتاه .. وا
.واملذنب املسيئ واخيبتاه .. وخجلوا منه وأشفقوا، وغشيتهم الندامة.. 
وختم عيل أفواههم فلم ينطقوا.. ووقفوا عيل عمل نكس الرؤوس.. وعاينوا 

من األحوال ما ودوا معه أهنم مل ُخيلقوا. 
يديك رجاءًا ملا عندك .. فال جتعلني إين قد وفدُت إليك .. ووقفت بني

باملغفرة والعافية.. وأجرين من النار ..  عيل أخيب وفدك وأكرمني باجلنة وُمن
وادرأ عني رش خلقك . 

 انقطع الرجاء إال منك ، وُغلقت األبواب إال بابك فال تكلني ألحٍد
إىل عز الطاعة.. ونور قلبي غريك يف أمر ديني ودنياي وانقلني من ُذل املعصية

ر كله .. وامجع يل اخلري كله.. يا أكرم من ُسئل ـوبرصي .. وأعذين من الش
وأجوُد من أعطي وأفضُل من ُقصد، وأحكُم من أُغضب.. ما أحلمك عيل 



y)(W١٧١

من عصاك.. وأقربك إىل من دعاك، وأعطفك عيل من سألك .
 .. ويف كنفك وإنعامك وعطائك بنورك اهتدينا.. وبفضلك استغنينا

وإحسانك أصبحنا وأمسينا.
 . إنا نعوذ بك من اإلفالس .. والكسل .. وعذاب القرب.. وفتنه القرب
 ال مهدي إال من هديت .. وال ضال إال من أضللت..وال غني إال من

ال أغنيت.. وال فقري إال من أفقرت .. وال معصوم إال من عصمت .. و
جزيل عطائك.. والسعادة عند يلمستور إال من سرتت .. أسألك أن هتب 

لقاءك .. واملزيد من نعمك وآالئك .. وأن جتعل لنا نورًا يف حياتنا ، ونورًا يف 
فإننا ،مماتنا، ونورًا يف حرشنا ، ونورًا نتوسل به إليك ونورًا نفوز به لديك

جون. ببابك سائلون وبنوالك معرتفـون وللقائك را
  ثبتني بأمرك.. وأيدين بنرصك.. وارزقني من فضلك ونجني من

عذابك يوم تبعث عبادك.. فقد آتيتك لرمحتك راجيا ولكتابك تاليًا.. ولك 
وبجرميداعيًا.. ولقسوة قلبي شاكياً.. ومن ذنبي خاشيًا .. ولنفيس ظاملًا ، 

وبه .. وترصمت آماله .. عاملًا.. أدعوك دعاء من كثرت عيوبه .. وكثرت ذن
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وبقيت آثامه .. وانسكبت دمعته .. وانقطعت مدته .. دعاء من ال يرجو 
لذنبك غافرا غريك ..  وال ملأموله من اخلريات معطيا سواك .. وال لكرسه 

جابرًا إال أنت يا أرحم الرامحني.
 رب ارحم من عظم مرضه.. وعز شفاؤه.. وكثر دواؤه وقل دواؤه..

وقلت حيلته.. وقوي بالؤه وأنت ملجأه ورجاءه وعونه وشفائه .
  يا رب ارحم عبد ضاقت عليه األكوان ومل تؤنسه الثقالن .. اهلي

وموالي جفاين القريب .. وملني الطبيب .. واشتد يب الكرب والنحيب .. 
إيل من وأنت القريب الودود .. الرؤوف املجيب .. احلبيب املعايف .. رب 

أشتكي وأنت العليم القادر .. أم إيل من التجأ وأنت الكريم الساتر .. أم من 
وأنت ذنبيذا الذي جيرب كرسي وأنت للقلوب جابر .. أم من ذا الذي يغفر 

الرحيم الغافر يا من به ثقتي ورجائي .. يا من يسمع ترضعي وندائي .. يا من 
الكربات.. وغافر اخلطيئات.. وقايض ترفع إليه شكايتي ودعائي.. يا مفرج 

احلاجات.. ومستجيب الدعوات.. وجميل املهامت .. ودافع امللامت .. 
وكاشف الظلامت .. ودافع البليات.. وساتر العورات.. ورفيع الدرجات .. 
ورب األرض والساموات .. ارحم من ضاقت به احليل .. وال علم وال عمل 
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ذا شاء فعل .. وال يسأل عام يفعل وهم يسألون .. يا من عليه املتكل .. يا من إ
.. يا من ال يربمه سؤال من سأل  .. رب أنت الذي بقدرتك خلقتني ، 
وبرمحتك هديتني ، وبنعمتك ربيتني، وبلطفك أطعمتني وبجميل سرتك 
سرتتني، وعيل فضلك العميم وكلتني ، ويف أحسن صورة ما شئت ركبتني .. 

رجتني .. فأتم عيل نعمتك التي ال حتيص .. ويف خري أمة أخرجت للناس أخ
وأياديك التي ال تنيس.. واجعلني ممن هدي واهتدي .. ومن سبقت له منك 
احلسني .. ربنا وسعت كل يشء رمحة وعلام .. وقد علمت ما كان وما يكون 
منا .. إيل من نلجأ إن طردتنا .. وبمن نتوسل إن حجبتنا .. من يقبل علينا إن 

فارحم ضعفنا وذل فاقتنا .. واعطف علينا برمحتك يا أرحم أعرضت عنا ..
الرامحني .
 َك وال َك وال َنْرجو َغْريَ َهْب َلنَا َحِقيَقَة اإليَامِن بَِك َحتَّى ال َنَخاَف َغْريَ

َك َوال َنْعبَُد َشْيَئاً ِسواَك * َوَأْوِزْعنَا ُشْكَر َنْعامئَِك َوَغطِّنَا  بِِرداِء ُنِحبَّ َغْريَ
ِل َعلْيَك َوَأْسِفْر ُوُجوَهنَا بِنوِر ِصفاتَِك  َنا باليَقِني والتََّوكُّ عافَِيتَِك واْنُرصْ
نا َيْوَم الِقَياَمِة َبْنيَ َأْولَيائَِك واْجَعْل َيَدَك َمْبسوَطًة َعَلْينا َوَعىل  ْ وَأْضِحْكنَا وَبرشِّ

تِ  َك َوال َتكِْلنَا إِىل َأْنُفِسنَا َطْرَفَة َعْنيٍ وال َأَقلَّ ِمْن َأْهلِينَا وَأوالدَِنا َوَمْن َمَعنَا بَِرْمحَ
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.َذلَِك  (يا نِْعَم املُجيُب )
  ِاِم ،يا ذا اَجلالِل َواِإلْكرام َأْشُكو إَِلْيَك ِمْن َغمِّ ،يا ُحميطاً بِالليايل َواأليَّ

ِة الَعَذاِب ،اِحلَجاِب  إِنَّ َذلَِك َلَواقٌِع َماَلُه ِمْن دافٍِع إِْن وَ ،َوُسوِء اِحلَساِب َوِشدَّ
.(َال إَِلَه إِالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِينِّ ُكنُت ِمْن الظَّاملَِِني))َملْ َتْرَمحَنِي 
 لَقْد َشَكى إَلْيَك َيْعُقوُب َفَخلَّْصَتُه ِمْن ُحْزنِِه َوَرَدْدَت َعَلْيِه ما َذَهَب ِمْن

ِه وَ  ْيَتُه ِمْن َكْربِِه ، َمجَْعَت َبْينَُه َوَبْنيَ َوَلِدِه َبَرصِ ،َوَلَقْد ناداَك ُنوٌح ِمْن َقْبُل َفنَجَّ
ِه  يَتُه ،َوَلَقْد ناداَك َأيُّوُب ِمْن َبْعُد َفَكَشْفَت ما بِِه ِمْن ُرضِّ َوَلَقْد َناداَك ُيوُنُس َفنَجَّ

ِه  ا َفوَ ،ِمْن َغمِّ َهْبَت َلُه َوَلدًا ِمْن ُصْلبِِه َبْعَد َيْأِس َأْهلِِه َوكَِربِ وَلَقْد ناداَك َزَكِريَّ
ِه َوَأْنَجْيَت ُلوطًا َوَأْهَلُه ،ِسنِِّه  َوَلَقْد َعلِْمَت ما َنِزَل بِإبراهيَم َفَأْنَقْذَتُه ِمْن َناِر َعُدوِّ

غسل ِمَن العذاِب النَّاِزِل بَِقوِمِه.. فكام أجبت دعوة أنبيائك فأجب دعويت ، وا
حوبتي ، وال تكلني إيل حويل وقويت ، فقد ضاق صدري وحتريت يف أمري 
وأنت العامل برسي وجهري.. املالك لنفعي وخريي .. القادر عيل انرشاح 
صدري، وتسهيل أمري، وتيرس عرسي، وفكاك أرسي ، وتفريج كريب 

وُرضي .
كل العيوب تب علينا حتي نتوب واغفر لنا كل الذنوب واسرتنا من
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  يا من فتح بابه للطالبني ، وأظهر غناه للراغبني ، وأطلق ألسنة
الصادقني .. أهلمنا ما أهلمت به عبادك الصاحلني .. وأيقظنا من رقدة الغافلني 

.. إنك أكرُم منعُم .. وخري مُعني .
  املوت جنًة إين أسألك قبل املوت توبة ، وعند املوت شهادة ، وبعد

ونعيًام ورحيانًا .
 .. ربنا كيف يناجيك يف الصلوات من يعصيك يف اخللوات لوال حلمك

وكيف يدعوك عند احلاجات من ينساك عند الشهوات لو ال فضلك .
  ارزقنا اإلقبال عليك ، وحسن التوكل عليك .. وارزقنا الفهم عنك

طاعة نبيك.. وارزقنا البصرية يف أمرك.. وعن نبيك.. وارزقنا طاعتك و
والنفاذ يف طاعتك، واملواظبة عليها.. وحسن األدب يف املعاملة معك.. 

والتفويض والتسليم إليك .
 ربنا ال قوة لنا عيل طاعتك إال بإعانتك، وال حتول لنا عن معصيتك إال

بعصمتك.. وال ملجأ وال منجي منك إال إليك 
 .. إنا قد أتيناك طالبني فال تردنا خائبني .. مل نزل بباب جودك مائلني
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فاصلح كل قلب قسا ال يلني ..واسلك بنا مناهج املتقني .
 إنا ال نربح عن بابك فال تعذبنا بأليم حجابك .. ونحن إن مل نكن كام

. إيل من نلجأ إن أمرتنا فأنت ذو عز وغني .. نحن واملساكني إن مل تكن لنا .
رصفتنا ، وإيل أين نذهب إن طردتنا.

 اصنع بنا ما أنت أهله، وال تصنع بنا ما نحن أهله .. فأنت أهل التقوي
وأهل املغفرة .

 .أفردنا ملا خلقتنا له.. وال تشغلنا بام تكلفت لنا به
ل واإلنعام .يا ذا اجلالل واالكرام .. يا ذا الطو
 اكشف عنا من البالء ما نعلم وما ال نعلم وما أنت به أعلم .. إنك أنت

اهللا األعز األكرم .
 اجعلني ممن لزم ملة نبيك حممد ..وعظم حرمته.. وأعز كلمته ..

وحفظ عهده وذمته .. ونرص حزبه ودعوته .. وكثر تابعيه ومل خيالف سبيله 
وسنته.
  اعصمني من رش الفتن.. وعافني من مجيع املحن.. واصلح مني ما
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ظهر وما بطن ، ونق قلبي من احلقد واحلسد. 
. وفقني لألخذ بأحسن ما تعلم ، والرتك لرش ما تعلم
راعة ـإنا نعوُذ بك من الذُل إال لك .. ومن اخلوف إال منك .. ومن الض

إليك .. ومن الوقوف إال بباك .إال 
. إين أعوذ بك أن أقول زورًا أو أغيش فجورًا أو أكون بك مغروًا
. ال جتعلني بدعا رب شقيًا وال حمرومًا
 ال تنسنا ذكرك وال هتتك عنا سرتك .. وال تأمنا مكرك .. وال جتعلنا من

الغافلني .
رحم ترضعنا .. وأمن خوفنا .. وتقبل أعاملنا .. واصلح أحوالنا .. ا

واجعل بطاعتك اشتغالنا .. وإيل اخلري مآلنا .. وحقق يف الزيادة أملنا .. 
واختم بالسعادة أجلنا .

 هذا حالنا ال خيفي عليك .. وهذا ضعفنا ظاهر بني يديك .. فعاملنا يا
منك وإليك .موالنا باإلحسان إذ الفضل

 يا من لطفت باألجنة يف بطون أمهاهتا .. فالطف بنا يف قضائك وقدرك
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.. لطفا يليق بكرمك وجودك يا أرحم الرامحني .
 يا إهلي لوال ما جهلت من أمري ما شكوت عثرايت .. ولوال ما ذكرت

العثرات بمرسالت من اإلفراط ما سحت عربايت .. أهلي فامح مثبتات 
العربات.. وهب كثري السيئات لقليل احلسنات .

 هون علينا سكرات املوت وذكرنا الشهادة .. وأنطق ألسنتنا بقول ال
إله إال اهللا .. إذا يبس اللسان وضعف اجلنان .. ويبست القدمان .. وشلت 

اليدان .. وشخصت العينان .. وقربت األكفان .
.اجعلنا ممن يبرش عند املوت بروح ورحيان ورب راض غري غضبان
. بدل خوفنا أمنا .. وارفع منازلنا يف جنة عالية قطوفها دانية
 .. آنس وحشتنا يف القبور .. إذا عالنا الرتاب وتقطعت بنا األسباب

للسؤال واجلواب وحرض احلساب .. وانرصف عنا األحباب .. وآتانا امللكان 
.

. ثبتنا بالقول الثابت ولقنا اجلواب
  سكن رعبنا وأمن خوفنا إذا جيء بجهنم هلا سبعون ألف زمام، مع
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كل زمام سبعون ألف ملك جيروهنا ، وهي سوداء مظلمة .
يام .. سكن رعبنا وأمن خوفنا .. إذا تشققت السامء بالغامم .. وطال الق

وضعفت األبدان .. واشتد الزحام .. وعريت األجسام .. وبدت الفضائح 
والقبائح واملخازي بني األنام .

  .. سكن رعبنا .. وأمن خوفنا .. يف اليوم املوعود .. وشاب املولود
واشتد العطش .. وكثر العرق .. وتغريت األلوان .. واشتدت األحزان .. 

..وبرزت النريان .. وأخذت الكتب بالشامئل واأليامنونصب امليزان ..
  سكن رعبنا .. وأمن خوفنا إذا زلزلت األرض زلزهلا وأخرجت

األرض أثقاهلا وقال اإلنسان ما هلا، ووضعت احلوامل أمحاهلا.. وذهلت املرأة 
عن أطفاهلا، وجاءت القيامة بأهواهلا. 

 خوفنا .. إذا كثر البكاء والصياح وارتفع الرصاخ سكن رعبنا .. وأمن
.

  .. ارحم يف موقف العرض ذُل مقامنا .. وثبت عيل الرصاط أقدامنا
ونجنا من كرب يوم القيامة .. ومن أهوال الطامة .. وبيض وجوهنا يوم 
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تبيض وجوه وتسود وجوه .
لعاصون حياًء من ندم املفرطون عيل تفريطهم يف طاعتك وخجل اأهلنا ..

مراقبتك ، وأطرق املذنبون من جالل هيبتك .
 أفض علينا من بحر جودك وكرمك العميم العظيم .. ومتعنا بالنظر

إيل وجهك الكريم .. واجعلنا من ورثة جنة النعيم .
 إن كنت ال تقبل إال املخلصني فمن للمخلطني؟ وإن كنت ال ترحم إال
دين فمن ألهل التفريط املقرصين ؟وإن كان ال يفوز يوم احلرش إال املجته

املتقون فبمن يثتغيث املذنبون ؟
. أنت مالذنا إذا غابت احليل .. وملجأنا إذا انقطع األمل
. ال ختيب رجائنا .. وال ترصف وجهك عنا .. وأقرر يف القيامة عيوننا
  ذنويب .. وانقطعت مقالتي فال حجة يل وال عذر فأنا املقر أفحمتني

بجرمي املعرتف بإساءيت واألسري بذنبي املرهتن بعميل .
.إن صغر يف جنب طاعتك عميل.. فقد كرب يف رجائك أميل
 أنت اجلواد الذي ال يبخل.. واحلليم الذي ال تعجل.. أنت الذي تسرت
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وتقبل توبة التائبني.. وتعفو عـن اخلاطئني.عيل العاصني..
 إن أوحشتني اخلطايا  من حماسن لطفك .. فقد آنسني اليقني بمكارم

عطفك .
 إن أوقفتني الغفلة عن االستعداد للقائك .. فقد انبهتني املعرفة بكريم

آالئك .
  .. ولو مل تطلق لساين بدعائك ما لو مل هتدين لإلسالم ما اهتديت

دعوت .. ولو مل تعرفني حالوة معرفتك ما عرفت .. ولو مل تبني يل شديد 
عقابك ما استجرت .

  إن أقعدين التخلف عن السري مع األبرار فقد أقامتني الثقة بك عيل
مدارج األخيار .

أطباق نريانك.نفسى أعززهتا بتأييد إيامنك .. كيف تذهلا بني
  كل مكروب فإليك يلتجأ وكل حمزون فإليك يرجتي .. أهلنا .. أنت

أرحم الرامحني .. فمن الذي جلأ إيل جنابك فطردته ، ومن الذي تاب إليك فام 
قبلته .. ومن الذي سألك فام أعطيته .. ومن الذي استغفرك فلم تغفر له .
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 .. أنت الذي تغفر الذنوب .. وتسرت العيوب .. وتغيث املكروب
وترحم الباكي الندوم .. وأنت عالم الغيوب .

  ربنا، وقفنا عيل بابك فاكتبنا من أحبابك، واسقنا من رشابك، وال
حترمنا من جناتك، وأعذنا من نريانك، يا ذا اجلالل واإلكرام

 زيل ثوابك فخشعوا.. وسمع املذنبون بسعة سمع العابدون بج
غفرانك فطمعوا.. حتى ازدمحت عصائب العصاة عيل بابك.. وعج إليك 

منهم العجيج والضجيج والدعاء.. فال تردهم عن باب جودك خائبني. 
 شهد قلبي بتوحيدك .. وانطلق لساين بتحميدك .. ودلني القرآن عيل

رجائي بحسن موعودك .فضل جودك.. فكيف ال يتحقق
  كأين بنفيس وقد أضجعت يف حفرهتا، وانرصف عنها املشيعون من

عشريهتا، ورمحها املعادي هلا يف احلياة عند رصعتها، ومل خيف عيل الناظرين ذُل 
فاقتها .. فأصبحت غريبا نأي عنه األقربون، وبعيد ُجفاه األهلون، وخذله 

لحد غريبًا .. وقد كنت يف دار الدنيا داعيًا .. املؤملون .. فأصبحت يف ال
ورمحتك إياي يف هذا اليوم راجيًا .. فأحسن ضيافتي .. وكن أشفق عيل من 



y)(W١٨٣

!  آمني ُهمَّ أهيل وعشرييت . اللَّ
 ، ارمحنا ربنا ، إذا عرق منا اجلبني ، وكثر منا األنني ويئس منا الطبيب

وبكي علينا احلبيب.
ُهمَّ  ارمحنا ربنا، إذا نيس الناس اسمنا، واندرس رسمنا وقربنا، فلم يزرنا !  ! اللَّ

٠زائر، ومل يذكرنا ذاكر 
  ،ارمحنا ربنا إذا التفت الساق بالساق، ونادي األقربون متي التالق

ومحل اجلسد عيل األعناق .
اجلبال كالعهن ارمحنا ربنا، يوم يكون الناس كالفراش املبثوث، وتكون

املنفوش.
 .ارمحنا ربنا إذا زلزلت األرض زلزهلا وأخرجت األرض أثقاهلا
 يا أنيس كل غريب آنس يف القرب وحشتي .. وارحم وحديت .. يا عامل

الرس وأخفي .. يا كاشف الرض والبلوي .. كيف نظرك يل من بني ساكني 
دار الوحشة والبيل .. كنت يب لطيفا يف حيايت الثري .. وكيف صنيعك يب يف 

.. فال تقطع عني برك بعد ممايت .. يا خري من دعاه داٍع .. وخري من رجاه راٍج 
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.. يا من عليه اعتامدي يف حيايت وبعد ممايت .
.خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك
. اصلح فساد قلوبنا وقلوب املسلمني
  أعز اإلسالم واملسلمني .. وأذل الرشك واملرشكني .. ودمر أعدائك

أعداء الدين .. واجعل هذا البلد آمنا ومجيع بالد املسلمني .
 اصلح أئمتنا وواله أمورنا ، وأيد باحلق إمامنا وويل أمرنا
.وفقه ملا ُحتب وتريض وخذ بناصيته للرب والتقوى
. كن له عيل احلق مؤيدًا ونصريًا ومعينًا وظهريًا
  انرص به دينك وأعز به أوليائك وامجع به كلمة املسلمني عيل احلق

واهلدي يا رب العاملني.
 وفق مجيع واله املسلمني للحكم برشيعتك واتباع سنة نبيك.
ادك املؤمنني.اجعلهم رمحًة عيل عب
 ثبتنا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة يا حي يا قيوم يا أكرم
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األكرمني ويا أجود األجودين .
  سبحانك ربنا ما أحكمك .. سبحانك ربنا ما أكرمك .. سبحانك

ربنا ما أجودك .
 اك فال تطردنا عن جنابك، قد حرضنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا بب

ال إَلَه إالَّ اهللا َعدد ما َمشى عىل فإن طردتنا فإنه ال حول وال قوة لنا إال بك ..
َمَواِت واألَرِضْنيَ وَدَرج، واَحلْمُد هللا الَِّذي بَِيِدِه َمَفاتِيُْح الَفَرج، يا فَرَجنَا إذا  السَّ

ويا رجاؤنا إذا انقطعت . ِت األْبَواب.اْنَقَطَعِت األْسَباب، ويا رَجاَءَنا إذا ُأْغلِقَ 
األسباب وحيل بيننا وبني األهل واألحباب .. واألخوة واألصحاب.

 !  ! ُهمَّ اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خري منازلنا، وأفسح فيها ضيق اللَّ
مالحدنا.
اجعلها لنا وللمسلمني رياضًا من رياض اجلنة ، وال جتعلها حفرة من

حفر النار .
 ..ثقل ميزاننا.. ويرس حسابنا، ويمن كتابنا، وثبت عيل الرصاط أقدامنا

وتوافنا وأنت راٍض عنا غري غضبان.
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  ! ُهمَّ اجعل آخر كال منا من الدنيا شهادة أن ال اله إال اهللا حممد رسول اهللا اللَّ
  فامجعنا يف جنات النعيم مع النبيني كام مجعتنا يف هذا املكان املبارك

والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا .
  ، إنه كان لنا علامء وأحبه وأقرباء رسي هبم البالء ووراهم الرتاب

فارفع درجاهتم يف املهديني، واخلفهم يف الغابرين .. وال حترمنا أجرهم .. وال 
تفتنا بعدهم .

. انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إيل جناتك جنات اخللود
ليس لنا يف الوجود إله غريك فيدعي، وليس لنا يف الكون إله غريك إهلنا ..

فريجى .. نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار .
. أصلح بناتنا .. وأزواجنا .. وذرياتنا
 وألسنتنا من الكذب،وقلوبنا من النفاق،ر أعاملنا من الرياءطه،

اجعلهم قرة ،إنك تعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور،وأعيننا من اخليانة 
أعني ملجتمعاهتم يا ذا اجلالل واإلكرام.

 والعفاف واحلجاب واحلشمة يا اصلح نساء املسلمني.. وزينهم باحلياء
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واإلكرام.ذا اجلالل 
 . وفق إخواننا العاملني يف جمال الدعوة إليك
. وفقهم يا ذا اجلالل واإلكرام
.وفق القائمني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر
.سددهم وثبتهم وأعنهم يا ذا اجلالل واإلكرام
يف سبيل اهللا يف كل مكان.انرص إخواننا املجاهدين
 َواقض الدين عن املدينني ، ونفث كرب املكروبني ،املهومنيمَّ فرج ه،

واشف مرضانا ومريض املسلمني يا رب العاملني.
. اصلح أحوال املسلمني يف كل مكان
ررين .. والبأساء عن البائسني .ـارفع الرض عن املتض
.انرص إخواننا يف فلسطني عيل اليهود الغاصني
.انقذ املسجد األقىص من أيد اليهود الغاصبني احلاقدين املعتدين
. اجعله شاخمًا عزيزًا إيل يوم الدين
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 ! ُهمَّ أخرج إخوان القردة واخلنازير منه أذلًة صاغرين .اللَّ
العاملني.ه صالة قبل املامت يا رب ارزقنا في

!  أن تعجل بنرص املسلمني يف كل مكان. نسألك اللَُّهمَّ
. عليك بأعدائك فإهنم ال يعجزونك
.أنزل عليهم رجزك وعذابك إله احلق آمني
.ال ترفع هلم يف األرض راية واجعلهم لغريهم عربًة وآية
جعل كيدهم يف وبال وأمرهم يف سفال وسعيهم يف ضالل إنك أنت ا

اهللا الكبري املتعال .
. اجعلها أدوات للدعوة واإلصالح
.اصلح مناهج التعليم يف بالد اإلسالم يا رب العاملني
وفقنا ملا ُحتب وترىض.
 بدر منا من تقصري أو نسيان أو زيادة أو نقصان .اعف عنا عام
  هؤالء عبادك رفعوا أكف الرضاعة إليك يرجون رمحتك وخيشون
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عذابك .. فال تردهم خائبني وال عن بابك مطرودين وال من رمحتك حمرومني 
!  آمني . ُهمَّ .. اللَّ

 قراء إليك، أنزل علينا إنك أنت اهللا ال اله إال أنت الغني ونحن الف
الغيث وال جتعلنا من القانطني.

أغثنا ،! ُهمَّ وبالدنا باخلريات ، أغث قلوبنا باإليامن والتقوى واليقنياللَّ
واألمطار يا رب العاملني .

  تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتالوتنا يا رب
العاملني .
.اختم لنا بخري.. واجعل عواقب أمورنا إيل خري
.إنك تتفضل عيل عبادك يف آخر يوم من رمضان بعتق رقاهبم من النار
 اجعلنا ممن كتبتهم يف عتقائك من النار ومن املقبولني برمحتك يا أرحم

الرامحني .
 إنك قلت وقولك احلق ُوِينَ َأْسَتِجْب َلُكْم اْدع)١(.

ية١( غافر سورة (٦٠ .
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ِ ْهُد َوَعَلْيَك التُّْكَالُن َجاَبُة َوَهَذا اْجلُ َعاُء َوَعَلْيَك اْإلِ َحْوَل َوَال والَهَذا الدُّ
َة إِالَّ بِاهللاَِّ اْلَعِيلِّ اْلَعظِيِم  .ُقوَّ

الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب
.. واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني األحياء منهم وامليتني برمحتك يا 

أرحم الرامحني .
 صل عيل سيدنا حممد النبي األمي وأزواجه أمهات املؤمنني وذريته وآل

بيته كام صليت عيل إبراهيم .. وبارك عيل سيدنا حممد النبي األمي وعيل اله 
ته وذريته كام باركت عيل إبراهيم وعيل آل إبراهيم يف العاملني وأزواجه وآل بي
إنك محيد جميد .

 صل عيل حممد وعيل آل حممد كام صليت عيل إبراهيم وعيل آل إبراهيم
انك محيد جميد .

! ُهمَّ اجعل يف املصطفني حمبته ويف املقربني مودته ويف األعلني ذكره . اللَّ
منا السالم واردد علينا منه السالم .أبلغه
  صل عيل سيدنا حممد النبي عدد من صيل من خلقك عليه.. وصل
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عليه كام ينبغي لنا أن نصيل عليه.. وصل عليه كام أمرتنا أن نصيل عليه.
.صل عيل حممد يف الليل إذا يغيش وصل عيل حممد يف النهار إذا جتيل
 صل عيل حممد عدد من صيل عليه وصيل عيل حممد بعدد من مل يصيل

عليه .
  ْيَت َعَىل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَىل ٍد، َكَام َصلَّ ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ

د، َكَام َباَرْكَت َعَىل آِل إِْبَراِهيَم، ِيف اْلعَ  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ يٌد.ُحمَمَّ املََِني، إِنََّك َمحِيٌد َجمِ
 ْيَت َعَىل إِْبَراِهيَم، َوَباِرْك َعَىل ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك، َكَام َصلَّ َصلِّ َعَىل ُحمَمَّ

ٍد، َكَام َباَرْكَت َعَىل إِْبَراِهيَم. ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ُحمَمَّ
  ٍد ا ِمْن َمجِيِع األَْهَواِل َواآلَفاِت َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ َصالًَة ُتنِْجينَا ِهبَ

ا ِعنَْدَك  يِّئاِت َوَتْرَفُعنَا ِهبَ ا ِمْن َمجِيِع السَّ ُرَنا ِهبَ اَجاِت َوْتَطهِّ ا َمجِيَع اْحلَ َوَتْقِيض َلنَا ِهبَ
ا َأْقَىص اْلَغاَياِت ِمْن َمجِيِع  ُغنَا ِهبَ َرَجاِت َوُتَبلِّ َياِة َوَبْعَد َأْعَىل الدَّ اِت ِيف اْحلَ ْريَ اْخلَ

املََْامِت.   اجعْل سيَدنا حممدًا أْصَدَق قائٍِل وأْنَجَح سائٍِل، وأوَل شافٍِع
ْعُه يف أمتِِه بشفاَعٍة يغبُطُه هبا األولوَن واآلخروَن ، وإذا  ٍع ، وَشفِّ وأفَضَل ُمَشفَّ

َدنا حممدًا يف األصدقَِني قيًال، َميَّْزَت عباَدَك بفصِل قضائَِك، فاجعل سيـ
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واألحسنَِني عمًال، ويف املهِديَِّني سبيًال ، اللهمَّ اجعل َنبِيَّنا لنا فرطًا ، واجعل 
لِنَا وآِخِرنا. حوَضُه لنا موعدًا ألوَّ

 صل عىل سيدنا حممد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت األرضون
ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبَّل احلجر.باملطر وحج حاج واعتمر ولبَّى 

 ْفنا وجَهُه تِِه ، وَعرِّ نَا عىل ِملَّ احُشـْرنا يف ُزْمَرتِِه ، واستعِمْلنا يف ُسنَّتِِه وَتَوفَّ
.، واجعلنا يف ُزْمَرتِِه وِحْزبِِه 

 ْق بيننا وبينَُه حتى ُتْدِخَلنَـا امجْع بيننا وبينَُه كام آَمنَّا بِِه ومل َنَرُه ، وال ُتَفرِّ
َمْدَخَلُه ، وُتوِرَدنا حوَضُه ، وجتعلنا ِمْن ُرَفقائِِه ، َمَع املُنَْعِم عليهم ِمَن النَّبِيَِّني 

َني ، وَحُسَن أولئَك  اِحلِ َهداِء والصَّ يِقَني والشُّ دِّ رفيقًا ، واحلمُد هللاِ َربِّ والصِّ
.العاملََِني .
 ! ُهمَّ اجعلنا من رفقائه مع النبيني، من أحبابه والصديقني والشهداء اللَّ

.والصاحلني وحسن أولئك رفيق 
 يَْت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل ٍد َكَام َصلَّ ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ ْم َعَىل ُحمَمَّ َصلِّ َوَسلِّ

ٍد َكَام َباَرْكَت َعَىل إِْبَراِهيَم َوَعَىل آِل  ٍد َوَعَىل آِل ُحمَمَّ إِْبَراِهيَم َوَباِرْك َعَىل ُحمَمَّ
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يٌد َعَدَد َخْلِقَك َوِرَضا َنْفِسَك َوِزَنَة َعْرِشَك إِْبَراِهيَم ِيف اْلَعاملََِني إِنََّك َمحِيٌد  َجمِ
َام  َوِمَداَد َكلَِامتَِك ُكلَّ

اكُِروَن َوُكًلَام َغَفَل َعْن ِذْكِرِه اْلَغافُِلونَ  ،َذَكَرَك الذَّ  َصلِّ عيل حممد ما
.وصيل عيل املهاجرين واألنصار،اختلف الليل والنهار

 ا عىل سنته، وتوفنا عىل ملته، واحرشنا حتت لواءه، وارزقنا احين
شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده رشبة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها 

أبدا، ومتعنا برؤيته، وأكرمنا بمصاحبته.
 َْمُد هللاِّ َرّب اْملُْرَسلَِني *  ُسْبَحاَن َرّبَك َرّب اْلِعّزِة َعّام َيِصُفوَن * َوَسَالٌم َعَىل َواْحلَ

)١. (اْلَعاَملِنيَ 

 
 
 
 

)١٨٢: ١١٨٠.
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َر النَُّوَر  َعُه، َوَنوَّ يَن َوَرشَّ َلَق َفاْبَتَدَعُه، َوَسنَّ الدِّ َصَدَق اهللاَُّ اْلَعظِيُم الَِّذي َخَلَق اْخلَ

َعُه، َوَرضَّ َخَلْقُه َوَنَفَعُه، َوَأْجَرى املَْاَء َوَأْنَبَعُه، َوَشْعَشَعهُ  ْزَق َوَوسَّ ، َوَقَدَر الرِّ
 َ َامَء َسْقَفًا َحمُْفوَظًا َمْرُفوَعًا َرَفَعُه، واألَْرَض بَِساَطًا َوَضَعُه، َوَسريَّ َوَجَعَل السَّ

َوَأْرَفَعُه، َوَأَعزَّ ُسْلطَاَنُه َوَأْبَدَعُه، َال َرادَّ ملَِا اْلَقَمَر َفَأْطَلَعُه، ُسْبَحاَنُه َما َأَعَىل َمَكاَنهُ 
َعُه، َوَال ُمِذلَّ ملَِْن َرَفَعُه، َوَال ُمِعزَّ ملَِْن َوَضَعُه، َوَال  َ ملََا اْخَرتَ َصنََعُه، َوَال ُمَغريِّ

يَك َلُه، َوَال إَِلَه َمَعُه.  َعُه، َوَال َرشِ َق ملَِا َمجَ ُمَفرِّ
َف األُُموَر، َوَعلَِم َهَواِجَس َصَدَق  َر املَْْقُدوَر، َوَرصَّ ُهوَر، َوَقدَّ َر الدُّ اهللاَُّ الَِّذي َدبَّ

ُدوِر، َوَتَعاُقَب الدَّ  َر اْلَبْحَر هالصُّ َ املَْْيُسوَر، َوَسخَّ َل الـمـَْعُسوَر، َوَيرسَّ وِر، َوَسهَّ
ُبوَر، َوَأْقَسَم املـَْسُجوَر، َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن َوالنََّوَر، وَ  التَّْوَراَة واِإلْنِجيَل َوالزَّ

قِّ املَْنُْشوِر، َواْلَبْيِت املَْْعُموِر،  بِاْلُفْرَقاِن َوالطُّْوِر، َواْلكَِتاِب الـمـَْسُطوِر ِيف الرِّ
ْوَر، َواْجلِ  نَاَن َواْلَبْعِث َوالنُُّشوِر، َوَجاِعَل الظُّْلَامِت َوالنَُّوَر، َواْلِوْلَداَن َواْحلُ

َواْلُقُصوَر، إِنَّ اهللاََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقُبوِر. 
ٍء لَِعَظَمتِِه َصَدَق اهللاَُّ اْلَعظِيُم، الَِّذي َعزَّ َفاْرَتَفَع، َوَعَال َفاْمَتنََع، َوَذلَّ ُكلَّ َيشْ

َامَء َوَرَفَع، َوفَ  َك السَّ َر اْألَْهنَاَر َفأَْنَبَع، َوَخَضَع، َوَسمَّ َرَش اْألَْرَض َوأْوَسَع، َوَفجَّ
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َر النُّْوَر َفَلَمَع، َوَأْنَزَل اْلَغْيَث  َر النُُّجوَم َفَأْطَلَع، َوَنوَّ َوَمَرَج اْلبَِحاَر َفَأْتَرَع، َوَسخَّ
ىلَّ لِْلَجَبلِ  َالُم َفَأْسَمَع، َوَجتَ َم ُموَسى َعَليِه السَّ َفتََقطََّع، َوَوَهَب َفَهَمَع، َوَكلَّ

َق َوَمجََع، َوَأْنَشَأُكْم ِمْن  َع، َوَفرَّ َوَنَزَع، َوَرضَّ َوَنَفَع، َوَأْعَطى َوَمنََع، َوَسنَّ َوَرشَ
َنْفٍس َواِحَدٍة، َفُمْستََقٌر َوُمْستَْوَدٌع. 

اُب، الَِّذي َخَضَعْت  اُب اْلَغُفوُر اْلَوهَّ قاُب، َصَدَق اهللاَُّ اْلَعظِيُم، التَّوَّ لَِعَظَمْتِه الرِّ
داُد الِصَالُب، َعاُب، َوَالَنْت َلُه الشِّ وتِِه الصِّ َربُ َواْسَتَدلَّْت بَِصنَْعتِِه َوَذلَّْت ِجلَ

َحاُب، ْعُد َوالسَّ ُق األَْلَبَاُب، َوُيْسبُِّح بَِحْمِدِه الرَّ اُب،َواْلَربْ َجرُ َوالرسَّ َوالشَّ
َواُب، َربُّ اْألَْرَباِب  ، َوُمَسبُِّب األَْسَباِب، َوَمنِْزُل اْلكَِتاِب، َوَخالُِق َوالدَّ

ْنِب، َوَقابُِل الَتْوِب، َشِديُد اْلِعَقاِب، َال إَِلَه إِالَّ  اِب، َغافُِر الذَّ َ َخْلِقِه ِمَن الرتُّ
ْلُت َوإَِلْيِه َمَتاِب. َصَدَق اهللاَُّ الَِّذي َملْ َيَزْل َجلِْيَالً دَ  .لِْيَالً ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

اِدي إَِليِه  ْذُتُه َوكِيَالً، َصَدَق اهللاَُّ اْهلَ َ َصَدَق َمْن َحْسبَِي بِِه َكِفيَالً، َصَدَق َمْن اختَّ
َسبِْيَالً، َصَدَق اهللاَُّ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَِّ قِيَالً، َصَدَق اهللاَُّ َوَصَدَقْت َأْنَباُؤُه، 

اُؤُه، َصَدَق اهللاَُّ َوَجلَّْت آالَُؤُه، َصَدَق اهللاَُّ َوَصَدَقْت َوَصَدَق اهللاَُّ َوَصَدَقْت َأْنبِيَ 
اِهُد اْلَعلِيُم اْلَغُفوُر  َأْرُضُه َوَسَامُؤُه، َصَدَق اهللاَُّ اْلَواِحُد اْلَقِديُم املَْاِجُد اْلَكِريُم الشَّ

ةَ  بُِعوا ِملَّ لِيُم، ُقْل َصَدَق اهللاَُّ َفاتَّ ُكوُر اْحلَ ِحيُم الشَّ .إِْبَراِهيمَ الرَّ
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يُّ  يُّ اْلَعلِيُم، اْحلَ ِحيُم، اْحلَ ْمحَُن الرَّ َصَدَق اهللاَُّ اْلَعظِيُم الَِّذي َال إَِلَه إِالَّ ُهَو الرَّ
ْكَراِم،  َالِل َواْإلِ يُّ الَِّذي َال َيُموُت َأَبَدًا، ُذو اْجلَ يُّ اْلباقِي، اْحلَ اْلَكِريُم، اْحلَ

قِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَىل واألَْسَامِء اْلِعَظاِم، َوا ُسُل اْلكَِراُم بِاْحلَ َغِت الرُّ َساِم، َوَبلَّ ملِْنَِن اْجلِ
نَا َوَسْيُدَنا َوَمْوَالَنا  َالُم. َوَنْحُن َعَىل َما َقاَل اهللاُ َربُّ َم َوَعَلْيِهُم السَّ ٍد َوَسلَّ َسيِِّدَنا ُحمَمَّ

اِهِديَن، َوَما َأَوْجَب َوَأْلَزَم َغْريَ  ْمُد هللاَِِّ َربِّ اْلَعاملََِني، ِمَن الشَّ َجاِحِديَن، َواْحلَ
َمْنيِ َسيِِّدَنا  ٍد َخاَتِم النَّبِيَِّني، َوَعَىل َأَبَوْيِه املَُْكرَّ َوَصَلَواُتُه َعَىل َسْيِدَنا َوَسنَِدَنا ُحمَمَّ

لِيِل إِْبَراِهيَم، َوَعَىل َمجِيِع إِْخَوانِِه ِمْن النَّبِيِّنيَ  َأْهِل َبيْتِِه الطَّاِهَرْيَن، ، َوَعَىل آَدَم َواْخلَ
َهاِت املُْْؤِمنَِني، َوَعَىل التَّابَِعْنيَ  ، َوَعَىل َأْزَواِجِه الطَّاِهَراِت ُأمَّ َوَعَىل َأْصَحابِِه اْملُنَْتَخبِْنيَ

يِن، َعَلينَا َمَعُهْم بَِرْمحَتَِك يا َأْرَحَم الّرا ْم بإِْحَساٍن إَِىل َيْوِم الدِّ ِمحَِني. َهلُ
ْلَطاِن، َجبَّاٌر َال ُيَراُم، َعِزيٌز َال  ْكَراِم، َواْلَعَظَمِة َوالسُّ َالِل َواْإلِ َصَدَق اهللاَُّ ُذو اْجلَ
َساُم،  ُيَضاُم، َقْيُوٌم َال َينَاُم، َلُه األَْفَعاُل اْلكَِراُم، َواملََْواِهُب اْلِعَظاُم، واألََياِدي اْجلِ

، َواْلَكَامُل َوالتََّامُم، ُتَسبُِّح َلُه املََْالئَِكُة اْلكِراُم، َواْلَبهائُِم واِإلْفَضاُل واِإلْنَعامُ 
الَُم  وُس السَّ َياُء َوالظََّالُم، َوُهَو اهللاُ املَْلُِك اْلُقدُّ َياُح َواْلَغَامُم، َوالضِّ ، َوالرِّ ـَوامُّ َواْهلَ

نَا َجلَّ َثنَاُؤُه، َسْت َأْسَامُؤُه، َوَجلَّْت آالَُؤُه، َوَنْحُن َعَىل َما َقاَل اهللاُ َربُّ َوَتَقدَّ
َوَشِهَدْت َأَرُضُه َوَسَامُؤُه، َوَنَطَقْت بِِه ُرُسُلُه َوَأْنبَِياُؤُه َشاِهُدوَن َال إَِلَه إِالَّ ُهَو 
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كِيمُ  يَن ِعنَْد َواملََْالئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقائًِام بِاْلِقْسِط َال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْحلَ إِنَّ الدِّ
نَا َواملََْالئَِكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم ِمَن َخْلِقِه ملََِن  ْسَالُم. َوَنْحُن بَِام َشِهَد اهللاُ َربُّ اهللاَِّ اْإلِ
ا املَُْؤِمَن اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد،  ِميُد، َوَداَن ِهبَ ا اْلَعِزيُز اْحلَ اِهِديَن، َشَهاَدًة َشِهَد ِهبَ الشَّ

شيِد، َوَأْخ  الِِح الرَّ َهاَدةِ لِِذي اْلَعْرِش املَِْجيِد، َيْرَفُعَها بِاْلَعَمِل الصَّ َلَص بِالشَّ
ُلوَد ِيف َجنٍَّة َذاِت ِسْدٍر َخمُْضوٍد َوَطْلٍح َمنُْضوٍد َوظِلٍّ َممُْدوٍد َوَماٍء  ُيْعَطى َقائُِلَها اْخلُ

ُهوَد، ُجوَد، َواْلباِذَلْنيَ ِيف َطاَعتِِه َمْسُكوٍب ُيَرافُِق فِيَها النَّبِيَِّني الشُّ َع السُّ َوالـُّـركَّ
َغاَيَة اْملَْجُهوِد.

 َِهاَدة ِذِه الشِّ ْدِق َشاِهَدْيَن، َوِهبَ َذا الصِّ ، َوِهبَ َذا التَّْصِديِق َصاِدقِْنيَ اْجَعْلنَا ِهبَ
َذا  ِدْيَن، َوِهبَ يَامِن ُمَوحِّ َذا اْإلِ ، َوِهبَ َذا اِإلْخَالِص ُمْؤِمنِْنيَ ، َوِهبَ التَّْوِحيِد ُخمْلِِصْنيَ

َذا اْال  ، َوِهبَ فِْنيَ ِذِه املَْْعِرَفِة ُمْعَرتِ ، َوِهبَ َذا اِإليَقاِن َعاِرفِْنيَ ، َوِهبَ ْعِرتاِف ُموقِنِْنيَ
ِذِه اِإلَناَبِة َفائِزيَِن، َوفِيَام لََديَك َراِغبَني، َوملَِا ِعنَْدَك َطا ، َوِهبَ ، َوَباِه بِنَا ُمنِيبِْنيَ لَِبْنيَ

َهَداِء  يِقَني َوالشُّ دِّ َنا َمَع النَّبِيَِّني َوالصِّ ، َواْحُرشْ املََْالئَِكَة اْلكِراَم اْلَكاتِبِْنيَ
يِن،  ْنيا َعْن الدِّ ، َفَشَغَلتُْه بِالدُّ َياَطْنيُ َّْن اْسَتْهَوْتُه الشِّ َعْلنَا ِمم َني، َوَال َجتْ اِحلِ َوالصَّ

ُلوَد ِيف َجنَّاِت َفَأْصَبَح ِمنْ  يَن، َوَأْوِجَب َلنَا اْخلُ اِرسِ النَّاِدِمَني، َوِيف اآلِخرِة ِمْن اْخلَ
ْمُد َوَأْنَت لِْلَحْمِد َأْهٌل، َوَأْنَت  ُهمَّ َلَك اْحلَ اِمحَِني. اللَّ النَِّعيِم بَِرْمحَتَِك يا َأْرَحَم الرَّ
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ِقيُق بِاملِْنَِّة ُثمَّ اْلَفْضِل، َلَك اْحلَ  ْمُد َعَىل َتَواُتِر اْحلَ ْمُد َعَىل َتَتاُبِع إْحَسانَِك، َوَلَك اْحلَ
ْمُد َعَىل َتَراُدِف اِْمتِنانَِك، إْنَعاِمَك، َوَلَك اْحلَ

 َهاِت ِصَغاَرًا، َوَضاَعْفَت َعَلينَا نَِعَمَك َعطََّفْت َعَلينَا َقُلوَب اآلَباِء واألُمَّ
ْمُد. كَِباَرًا ، َوَواَلْيَت  َك ِمْدَراَرًا، َوَجِهْلنَا َوَما َعاَجْلَتنَا ِمَراَرًا، َفَلَك اْحلَ إَِلينَا بِرَّ

ْمُد إِْذ  ًا َوِجَهاَرًا، َوَنْشُكُرَك َحمَبًَّة َواْختَِيارًا ، َفَلَك اْحلَ ا َنْحَمُدَك ِرسَ ُهمَّ فإِنَّ اللَّ
مْ  ْمَتنَا ِمَن اَخلطأِ اْستِْغفارًا، َوَلَك اْحلَ ُد َفاْرُزْقنَا َجنًَّة َواْحُجْب َعنَّا بَِعْفِوَك َنارًا، َأْهلَ

لِْكنَا َيْوَم اْلَبْعِث َفَتْجَعَلنَا َبْنيَ املََْعاِرشِ َعارًا، َوَال َتَفَضْحنَا بُِسوِء َأَفَعالِنَا  َوَال ُهتْ
ْمُد َيْوَم لَِقائَِك، َفُتْكسَينَا ِذلًَّة َواْنكِسارًا بَِرْمحَتَِك يا َاْرَحَم الرّ  ُهمَّ لََك اْحلَ اِمحَِني. اللَّ

ْمَتنَا َقْبَل رْغَبتِنَا ِيف  ُهمَّ َأْنَت َعلَّ ْكَمَة َواْلُقْرَآَن؛ اللَّ ْمَتنَا اْحلِ َكَام َهَدْيَتنَا لِْإلِِسَالِم َوَعلَّ
ْصَتنَا بِِه  َقْبَل َمْعِرَفتِنَا َتْعلِيِمِه، َوَمنَنَْت بِِه َعَلْينَا َقْبَل ِعْلِمنَا بَِمْعِرَفتِِه، َوَخصَّ

بَِفْضلِِه.
  َفإَِذا َكاَن َذلَِك ِمْن َفْضلَِك ُلْطَفًا بِنَا َواْمتِنَاًنا َعَلْينَا ِمْن َغْريِ ِحيَلتِنَا َوَال

ِه، َوِحْفَظ آَياتِِه، َوَعَمَالً بُِمـْحَكِمِه، َوإِيَام  ُهمَّ ِرَعاَيَة َحقِّ تِنَا، َفَهْب َلنَا َاللَّ ًنا ُقوَّ
ًة ِيف ُنوِرهِ  ِرِه، َوَتَفُكرًا ِيف َأْمَثالِِه َوُمْعِجَزتِِه، َوَتْبِرصَ بِـُمَتَشاِهبِِه، َوُهَدًى ِيف َتَدبُّ
ُكوُك ِيف َتْصِديِقِه، َوَال َخيْتَلُِجنَا الَزْيُغ ِيف َقْصِد َطِريِقِه.  َوُحْكِمِه، َال ُتَعاِرُضنَا الشُّ
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 ِْكِر اَحلكِيِم، َوَتَقبَّْل ِمنَّا اْنَفْعنَا بِالق َرآِن الَعظِيِم، َوَباِرْك َلنَا ِيف اآلَياِت َوالذِّ
ِحيُم بَِرْمحَتَِك َيا  اُب الرَّ ِميُع الَعلِيُم، َوُتْب َعَلْينَا إِنََّك َأْنَت التَّوَّ إِنََّك َأْنَت السَّ

اِمحِنيَ  .َأْرَحَم الرَّ
ُهمَّ اْجَعِل الُقْرآَن َربِ  يَع ُقُلوبِنَا، َوِشَفاَء ُصُدوِرَنا، َوَجَالَء َأْحَزانِنَا، َوَذَهاَب َاللَّ

وِمنَا وُغُموِمنَا، َوَسائَِقنَا َوَقائَِدَنا َوَدلِيَلنَا إَِليَْك َوإَِىل َجنَّاتَِك َجنَّاِت النَِّعيِم  ُمهُ
اِمحَِني. تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ بَِرْمحَ

  ُِقُلوبِنَا ِضَياًء، َوِألَْبَصاِرَنا َجَالًء، َوِألَْسَقاِمنَا َدَواًء، اْجَعِل الُقْرآَن ل
َصًا، َوِمَن النَّاِر ُخمَلَِّصاً  .َولُِذُنوبِنَا ُممَحِّ

ُهمَّ ُاْكُسنَا بِِه اُحلَلَل، َوَأْسكِنَّا بِِه الُظَلَل، َوَأْسبِْغ َعَلْينَا بِِه النَِّعَم، َواْدَفْع بِِه َعنَّا  َاللَّ
اكِِريَن، َوِعنَْد ا لنَِّقَم، َواْجَعْلنَا بِِه ِعنَْد اَجلَزاِء ِمْن الَفائِِزيَن، َوِعنَْد النَْعَامِء ِمَن الشَّ

ْنَيا َعْن  َياطُِني، َفَشَغَلْتُه بِالدُّ َّْن اِْسَتْهَوْتُه الشَّ َعْلنَا ِمم ابِِريَن، َوَال َجتْ الَبَالِء ِمَن الصَّ
يِن، َفَأْصَبَح ِمنَ  اِمحَِني. الدِّ تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ يَن بَِرْمحَ اَخلاِرسِ

  اَط بِنَا َزاِئًال، َوَال َنبِيَّنَا َوَسيَِّدَنا َ َعِل الُقْرآَن بِنَا َماِحًال، َوَال الرصِّ َال َجتْ
َم ِيف الِقَياَمِة َعنَّا ُمْعِرَضًا َوَال ُمْوَليـًَّا، اْجَعْلُه َيا َدَنايَوَس  دًا َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُحمَمَّ

باً  َفَعًا، َوَأْوِرْدَنا َحْوَضُه َواْسِقنَا بَِكْأِسِه َمْرشَ نَا َيا َخالَِقنَا َيا َراِزَقنَا َلنَا َشافَِعًا ُمشَّ َربَّ
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ًا َسائِغًا هَ  نِيًَّا َال َنْظَمُأ َبْعَدُه َأَبدًا، َغْريَ َخَزاَيا َوَال َناكِثَِني، َوَال َجاِحِديَن َوَال َرَويَّ
اِمحَِني. تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ َمْغُضوبًا َعَلْينَا َوَال َضالَِّني بَِرْمحَ

 ََدَت ُسْلَطاَنُه َوَبيَّنَْت اْنَفْعنَا بِالُقْرآِن الَِّذي َرَفْعَت َمَكاَنُه َوَثبَّتَّ َأْرَكان ُه، َوَأيَّ
َغَة الَعَربِيََّة الَفِصيَحَة لَِساَنُه، َوُقَلَت َيا َعزَّ ِمْن َقائٍِل ُسْبَحاَنُه  َبَرَكاتِِه، َوَجَعْلَت اللُّ

بِْع ُقْرَآَنُه ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنُه َوُهَو َأْحَسُن ُكُتبَِك نِ  َظامًا َوَأْوَضُحَها َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّ
َياَدةِ  َهاِن َحمُْروٌس ِمَن الزِّ َكَالمًا َوَأْبَينَُها َحَالالً َوَحَرامًا، ُحمَْكُم الَبَياِن َظاِهُر الُربْ
ِديٌد َال َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوَال  ِوْيٌف َوَهتْ َوالنُّْقَصاِن، فِيِه َوْعٌد َوَوِعْيٌد َوَختْ

ْقنَا ِمْن َخ  َف َواملـَِزيَد، َوَأْحلِ َ ُهمَّ َفَأْوِجْب َلنَا بِِه الرشَّ ْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َمحِيٍد َاللَّ
ِشيِد، إِنََّك َأْنَت الَقِريُب  الِِح الرَّ بُِكلِّ بِرٍّ َسِعيٍد، َواْسَتْعِمْلنَا ِيف الَعَمِل الصَّ

اِمحِ  تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ َني. املـُِجيُب بَِرْمحَ
 ِقَني َفاْجَعْلنَا بِتَِالَوتِِه ُمنَْتِفِعَني، َواَىل قَِني َوملَِا فِيِه ُحمَقِّ َفَكَام َجَعْلَتنَا بِِه ُمَصدِّ

، َوِألََواِمِرِه  ْيِن، َوِألَْحَكاِمِه َجاِمَعْنيَ َلِذيِذ ِخَطابِِه ُمْسَتِمِعَني، َوبَِام فِيِه ُمْعَتِربَ
َخاِضِعَني، َوِعنَْد َخْتِمِه ِمْن الَفائِِزيَن، َولَِثوابِِه َحائِِزيَن، َوَلَك ِيف َمجِيِع َوَنَواِهيهِ 

ُشُهوِدَنا َذاكِريَِن، َوإَِلْيَك ِيف َمجِيِع ُأُموِرَنا َراِجِعَني، َواْغِفْر لِنَا ِيف َلْيَلتِنَا َهِذهِ 
اِمحِنيَ  تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ َعْنيَ بَِرْمحَ .َأْمجَ
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 اْجَعْلنَا ِمَن الَِّذيَن َحِفُظوا لِلُقْرآِن ُحْرَمَتُه ملََّا َحِفظُوُه، َوَعظَُّموا َمنِْزَلَتُه ملََّا
وُه، َواْلَتَزُموا ُحْكَمُه َملَّا َفاَرُقوُه، َوَأْحَسنُوا  ُبوا بِآَدابِِه ملََّا َحَرضُ َسِمُعوُه، َوَتَأدَّ

اَر اآلِخَرَة، َفَوَصَلوا بِِه ِجَواَرُه ملََّا َجاَوُروهُ  ، َوَأَراُدوا بِتَِالَوتِِه َوْجَهَك الَكِريَم َوالدَّ
َّْن ِيف َدَرِج اِجلنَاِن َيْرَتَقي، َوبِنَبِيِِّه َصىلَّ اهللاُ  إَِىل املـََقاَماِت الَفاِخَرِة، َواْجَعْلنَا بِِه ِمم

َم َيْوَم َعْرِضِه َوُهَو َراٍض َعنْهُ  َيْلَتِقي، فاملـُتََشِفُع بِالُقْرآِن َغْريُ َشِقٍي َعَلْيِه َوَسلَّ
اِمحَِني.  تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ بَِرْمحَ

 نَّ َعَىل َها َوَسِمَعَها َوَأمَّ اْجَعْلَها َخْتَمًة ُمَباَرَكًة َعَىل َمْن َقَرَأَها َوَحَرضَ
ا عَ  ُهمَّ ِمْن َبَرَكاِهتَ وِر ِيف َدْوِرِهْم، َوَعَىل َأْهِل ُدَعائَِها، َوَأْنِزْل َاللَّ َىل َأْهِل الدُّ

الُقُصوِر ِيف ُقُصوِرِهْم، َوَعَىل َأْهِل الُثُغوِر ِيف ُثُغوِرِهْم، َوَعَىل َأْهِل اَحلَرَمْنيِ ِيف 
تِنَا َأْنِزْل َعَلْيهِ  ُهمَّ َوَأْهِل الُقُبوِر ِمْن َأْهِل ِملَّ ْم ِيف َحَرَمْيِهْم ِمْن املـَُؤِمنَِني، َاللَّ

يَِّئاِت ُغْفَرانًا،  َياَء والُفْسَحَة، َوَجاِزِهْم بِاِإلْحَساِن إِْحَسانًا، َوبِالسَّ ُقُبوِرِهْم الضِّ
اِمحَِني. َنا إَِىل َما َصاُروا إَِلْيِه بَِرْمحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ نَا إَِذا ِرصْ َواْرَمحْ

 ْوِت، َوَيا َكاِيسَ الِعَظاَم َبْعَد املـَْوِت، يا سابَِق الَفْوِت ، َوَيا َساِمَع ال صَّ
يَفِة  ِ ْيَلَة الرشَّ ٍد، َوَال َتَدْع َلنَا ِيف َهِذِه اللَّ ٍد َوَعَىل آِل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ

ْجَتُه، َوَال  ً إِالَّ املـَُباَرَكِة َذْنباً إِالَّ َغَفْرَتُه، َوَال َمهـًَّا إِالَّ َفرَّ ْسَتُه، َوَال َغامَّ َكْرَبًا إِالَّ َنفَّ
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ْفَتُه، َوَال َمِريَضًا إِالَّ َشَفْيَتُه، َوَال ُمْبَتَىلً إِالَّ َعافِْيَتُه، َوَال  َكَشْفَتُه، َوَال ُسوَءًا إِالَّ َرصَ
ًا إِالَّ اِْسَتْخَرْجَتُه، َوَال َغائِ  بًا إِالَّ َرَدْدَتُه، َوَال َعاِصيًا إِالَّ َذا إَِساَءٍة إِالَّ َأَقْلَتُه، َوَال َحقَّ

ْنَيا  َتُه، َوَال َحاَجًة ِمْن َحَوائِِج الدُّ ْتُه، َوَال َميِّتًا إِالَّ َرِمحْ َهَدْيَتُه، َوَال َوَلدًا إِالَّ َجَربَ
ْرسٍ ِمنَْك َواآلِخَرِة َلَك فِيَها ِرضًا َوَلنَا فِيَها َصَالٌح إِالَّ َأَعنَْتنَا َعَىل َقَضائَِها بِيُ 

ُهمَّ َعافِنَا َواْعُف َعنَا بَِعْفِوَك  اِمحَِني. َاللَّ تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ َوَعافَِيٍة َمَع املـَْغِفَرِة بَِرْمحَ
َك اَجلِميِل، َوإِْحَسانَِك الَقِديِم، َيا َدائَِم الـَمْعُروِف، َيا َكثَِري  الَعظِيِم، َوِسَرتِ

، َوَصلِّ َعَىل َسيِّ  ٍد َوَعَىل إِْخَوانِِه األَْنبَِياِء َوَعَىل آلِِه اَخلْريِ ِدَنا َوَسنِْدَنا ُحمَمَّ
ًة َوَهيِّْئ َلنَا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا،  نَا َآتِنَا ِمْن َلُدْنَك َرْمحَ ، َربَّ ْم َتْسلِيَامً َواملـََالئَِكِة َوَسلِّ

تَِك يَ  اِمحَِني. َوَوْفِقنَا لَِعَمٍل َصالٍِح ُيْرِضيَك َعنَّا بَِرْمحَ ا َأْرَحَم الرَّ
ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا  َالَلِة، َاللَّ ٍد َكَام َهَدْيتَنَا بِِه ِمَن الضَّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ َاللَّ

ٍد َكَام اْسَتنَْقْذَتنَا ٍد َكَام َبلََّغ ُحمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ بِِه َمْن اَجلَهاَلِة؛ َاللَّ
اِد  ٍد َشْمِس البَِالِد َوَقَمِر الـِمَهاِد َوَزْيِن الُورَّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ َساَلَة، َاللَّ الرِّ

تِِه َوَمجِيِع َوَشِفيِع الـمـُْذنِبَِني َيْوَم الَتنَاِد؛ َاللَُّهمَّ َص  يَّ ٍد َوُذرِّ لِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
اِمحَِني.  تَِك َيا َأْرَحَم الرَّ تِِه َوَجَرْوا َعَىل ُسنَّتِِه بَِرْمحَ َصَحاَبتِِه، الَِّذيَن َقاُموا بِنُْرصَ

ْدِق  ٍد الَِّذي بِاَحلقِّ َبْعَثَتُه، َوبِالصِّ ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ َنَعتَُّه، َوبِاِحلْلِم َاللَّ
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ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا  ْعَتُه، َاللَّ تِِه َشفَّ ــْيَتُه، َوِيف الِقَياَمِة ِيف ُأمَّ َد َسمَّ َوَسْمَتُه، َوبَِأْمحَ
ٍد َما َتَالَمحَِت الُغُيوُم، َوَصلِّ  ٍد َما َأْزَهَرِت النُُّجوُم، َو َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ ُحمَمَّ

ٍد َما َذَكَرُه األَْبَراُر، َعَىل  ُهمَّ َصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ ٍد َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم. َاللَّ َسيِِّدَنا ُحمَمَّ
ٍد َوَعَىل  ْيُل َوالنََّهاُر، َوَصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ ٍد َما اْخَتَلَف اللَّ َوَصلِّ َعَىل َسيِِّدَنا ُحمَمَّ

اِمحَِني.الـمـَُهاِجِريَن َواألَ  ْنَصاِر بَِرْمحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ
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داب السفر
قبل السفر جيهز اإلنسان أغراضه ثم ُيصيل ركعتني، فإذا دخل عليه وقت )١

فريضة فيصليها وال يقرص ما دام داخل بنيان القرية، وإذا كانت صالة مثل 
قرص.الظهر فله أن جيمع معها صالة العرص مجع تقديم بدون 

َخَرَج يف َغْزَوِة َتُبوَك ) (وعن كعِب بن مالك، َرَيض اهللاَُّ عنه، َأنَّ النبيَّ )٢
ُرَج َيْوَم اَخلِميس. متفٌق عليه. ويف رواية يف  َيْوَم اَخلِميِس، َوَكاَن ُحيِبُّ َأْن َخيْ

ُرُج إِالَّ يف َيوم اَخلِميِس ) (لقلَّام كاَن رسوُل اهللاَِّ « الصحيحني:  ».َخيْ
حلديث املُْطِعم وُيستحّب للمسافر عند إرادتِه اخلروَج أن يصيلِّ ركعتني: )٣

ما َخلََّف أَحٌد ِعنَْد َأْهلِِه أْفَضَل ":قال) (بن املقدام الصنعاين أن رسول اهللاّ 
."مْن َرْكَعَتْنيِ َيْرَكُعُهام عنَْدُهْم حَني ُيِريُد َسَفراً 

) (وأن يودع أهله: ملا ورد عن ابن عمر ريض اهللاّ عنهام عن رسول اهللاّ )٤
."إنَّ اهللاّ َتعاىل إذا اْسُتوِدَع َشْيئًا َحِفَظُه ":أنه قال

َمْن َأَراَد أْن ":قال)(وعن أيب هريرة ريض اهللاّ عنه، عن رسول اهللاّ )٥
."أْسَتْوِدُعُكُم اهللاََّ الَّذي ال َتِضيُع َوَدائُِعهُ :ُيسافَِر َفْليَُقْل ملَِْن ُخيَلُِّف 
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إذا أَراد أَحُدُكم َسَفرًا ":قال) (وعن أيب هريرة أيضًا، عن رسول اهللاّ )٦
."َفْلُيَوّدْع إْخَواَنُه، فإنَّ اهللاََّ َتعاىل جاِعٌل ِيف ُدعائِِهْم َخْرياً 

قال يل :يف سنن أيب داود، عن قزعة قالكام:والسنَّة أن يقول له َمن يوّدعه)٧
تعاىل ُأوّدعك كام وّدعني رسوُل اهللاّ :ابن عمَر ريض اهللاّ عنهام

)(:" أْسَتْوِدُع اهللاََّ ِدينََك وأماَنَتَك َوَخَواتِيَم َعَملَِك".
إذا وّدع ) (كان النبّي :ويف الرتمذي أيضًا عن نافع عن ابن عمر قال)٨

، )(بيده فال يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدُع رسول اهللاّ رجًال أخذ
."أْسَتْوِدُع اهللاََّ ِدينََك وأماَنَتَك وآِخَر َعَملَِك ":ويقوُل 

اْدُن :يف الرتمذي عن سامل؛ أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً )٩
أْسَتْوِدُع اهللاََّ ِدينََك ":يوّدعنا، فيقول)(منّي ُأوّدعك كام كان رسول اهللاّ 

.:"وأماَنَتَك َوَخَواتِيَم َعَملَِك 

يا رسول اهللاّ إين :فقال)(جاء رجل إىل النبّي :وعن أنس ريض اهللاّ قال)١٠
َوَغَفَر ":ِزدين، قال:قال"َزّوَدَك اهللاَُّ التَّْقَوى":ُأريد سفرًا فزّودين، فقال

َ َلَك اَخلْريَ َحْيُثام ُكنَْت ":زدين، قال:قال"َذْنَبَك  :"َوَيرسَّ

.
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يا :يب هريرة ريض اهللاّ عنه أن رجًال قالويف الرتمذي وابن ماجه، عن أ)١١
َعَلْيَك بَتْقَوى اهللاَِّ َتعاىل، ":إين ُأريد أْن أسافَر فأوصني، قال!رسوَل اهللاّ

ٍف، فلام وىلَّ الرجُل قال ْن :َوالتَّْكبِِري عىل ُكّل َرشَ !  اْطِو َلُه الَبِعيَد، وَهوِّ ُهمَّ اللَّ
َفرَ  .:قال"َعَلْيِه السَّ

يف سنن أيب داود والرتمذي وغريمها، عن عمَر بن اخلطاب ريض اهللاّ عنه )١٢
ال َتنَْسنا يا ُأَخيَّ ِمن ":يف العمرة، فأِذَن وقال)(استأذنُت النبّي : قال

ين أنَّ يل هبا الدنيا"ُدعائَِك  ْكن":ويف رواية قال.فقال كلمًة ما يرسُّ ا يا أْرشِ
.:"أِخي يف ُدعائَِك 

إَِذا َخَرَج ِمْن َمْن َقاَل َيْعنِي) (َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َقاَل َأَنِس ْبِن َمالٍِك َعنْ )١٣
ْلُت َعَىل اهللاَِّ َال َبْيتِِه بِْسِم اهللاَِّ  َة إِالَّ بِاهللاَِّ َحْوَل َتَوكَّ ُيَقاُل َلُه ُكِفيَت َوُوقِيَت َوَال ُقوَّ

ْيَطانُ  ى َعنُْه الشَّ َقاَل َأُبو ِعيَسى الرتمذي َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َوَتنَحَّ
.َغِريٌب 

حايبِّ ريض اهللاَّ ع)١٤ نُْه، َأنَّ رُسول اهللاَِّ وعن صْخِر بِن َوَداَعَة الغاِمِديِّ الصَّ
)( :تي يف ُبُكوِرها « َقاَل !  َباِرْك ألُمَّ ُهمَّ ًة َأْو جيشًا » اللَّ يَّ وَكان إِذا بعَث َرسِ
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َل النَّهار،  ِل النََّهاِر َوكان صْخٌر َتاِجرًا، َوَكاَن َيْبعُث ِجتارتُه َأوَّ بَعَثُهم ِمْن َأوَّ
والرتمذيُّ وقال: حديٌث حسن . َفَأْثرى وَكُثَر ماُلُه. رواه أبو داود

َلْو َأنَّ النَّاَس : « )(وَعن اْبِن ُعَمَر رِيضَ اهللاَّ َعنُْهام َقاَل: َقاَل رُسوُل اهللاَّ )١٥
» َيْعَلُموَن ِمَن الوْحدِة ما َأَعلُم ما َساَر َراكٌِب بَِلْيٍل وْحَدُه 

ِه )١٦ َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه َقاَل: قال َرُسوُل وعن عمرو بن ُشَعْيٍب، عن َأبيه، عن َجدِّ
اكِبان َشيَطاناِن، والثَّالَثُة َركٌب : « )(اهللاَِّ  اكُِب َشيَطاٌن، والرَّ رواه أبو » الرَّ

داود، والرتمذي، والنسائي بأَسانيد صحيحة، وقال الرتمذي: حديٌث حسن. 
وعن َأيب سعيٍد وَأيب ُهريرَة رَيض اهللاَُّ تعاىل َعنُْهَام َقاال: َقال رسوُل اهللاَِّ )١٧

)( ُروا َأحدهم حديث حسن، رواه أبو داود » : إِذا َخَرج َثالَثٌة يف سَفٍر فلُيَؤمِّ
بإسناٍد حسن. 

َحاب« قال: ) (وعن اْبِن عبَّاٍس رِيض اهللاَُّ َعنُْهام عن النبيِّ )١٨ ِة َخُري الصَّ
ايا َأْرَبُعِامَئٍة، وَخُري اُجلُيوش َأْربعُة آالٍف، وَلن ُيْغَلَب اْثنَا  َأْرَبَعٌة ، َوَخْريُ الرسَّ

ة  : » عرش َأْلفًا مْن قِلَّ
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م يف إذا ساَفْرتُ : « )(وعن َأيب ُهَرْيَرة رِيضَ اهللاَُّ َعنُْه قال: قال َرُسوُل اهللاَِّ )١٩
ِمَن األَْرِض، وإِذا ساَفْرُتْم يف اَجلْدِب، )١(اِخلْصِب َفأْعُطوا اِإلبَِل حظََّها

ْسُتم، َفاجَتنُِبوا الطَّريَق  ا نِْقيََها، َوإذا عرَّ ْريَ َوبادروا ِهبَ ُعوا َعَلْيَها السَّ َا َفَأْرسِ ، َفإِهنَّ
ْيِل  وابِّ ، َومْأوى اَهلوامِّ باللَّ » طُرُق الدَّ

إِذا كاَن يف سَفٍر، ) (وعن َأيب َقَتادَة رَيض اهللاَُّ عنُه َقاَل: كاَن َرسوُل اهللاَِّ )٢٠
ْبِح َنَصَب ِذَراَعُه  س ُقبْيَل الصُّ َس بَلْيٍل اْضَطَجَع َعىل َيمينِِه، َوإِذا َعرَّ َفَعرَّ

ه . رواه مسلم . قال العلامُء:  َوَوَضَع َرْأَسُه َعىل َكفِّ

ِة، : « )(وعْن َأنٍس ريض اهللاَّ عنُه َقال: قال رسوُل اهللاَّ )٢١ ْجلَ َعَلْيُكْم بِاْلدُّ
يِل  َجلة « رواه أبو داود بإسناد حسن. » َفإِنَّ األَْرَض ُتْطَوى بِاللَّ ْريُ يف » الدُّ السَّ

ْيِل .  اللَّ

» « ) معنى ١(
 » «

» : «
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وعْن َأيب َثْعَلبَة اُخلَشنِي َريض اهللاَّ عنُه قال : كاَن النَّاُس إذا َنَزُلوا َمنْزالً )٢٢
عاِب واألَوْ  ُقوا يف الشِّ َقُكْم يف َهِذِه : « )(ِديِة. فقاَل رسول اهللاَّ َتَفرَّ إن َتَفرُّ

يَْطان  عاِب َواألْوِدية إِنَّام ذلُكْم مَن الشَّ َفَلْم ينْزُلوا بْعَد ذلك منْزالً إِالَّ » الشِّ
.اْنَضمَّ َبعُضُهْم إىل بْعٍض. 

ب)٢٣ يِع بِن َعمرو األْنَصاريِّ املَعروِف وَعْن َسْهِل بِن عمرو َوقيَل َسْهِل بن الرَّ
َضوان، رَيض اهللاَّ عنه قاَل: مرَّ رسول اهللاَِّ  بابِن احلنَْظليَِّة، وُهو مْن أْهل َبْيعِة الرِّ

)( :َق َظْهُرُه ببْطنِِه فقال ُقوا اهللاَّ يف هذه البَهائِم املُْعجمِة « ببِعٍري َقْد َحلِ اتَّ
ًة، وُكُلوه » ا صاَحلة َفاْركُبوها َصاِحلَ

وَعن أيب جعفٍر عبِد اهللاَِّ بِن جعفٍر، رَيض اهللاَّ عنهام قال: َأْردفني رسول )٢٤
ث بِِه أَحدًا ِمَن النَّاِس، )(اهللاَّ  ، ذات َيْوم َخْلَفه، َوأَرسَّ إِيلَّ حِديثًا ال ُأَحدِّ

اُهللا َعَلْيِه وَسلَّم ِحلاَجتِِه َهَدٌف َأْو وكاَن َأحبَّ َما اْسَتَرت بِِه رسول اهللاَّ َصّىل 
."َحائُش َنخل. َيْعني: َحائَِط َنْخل
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َحتَّى )١(وعن َأنٍس َرَيض اهللاَُّ عنُْه ، قال : ُكنَّا إِذا َنَزْلنَا َمنِْزالً، ال نَسبُِّح )٢٥
َحاَل.  . َنُحلَّ الرِّ

مل يرد سفرًا إال قال حني )(أن رسول اهللاّ : وعن أنس ريض اهللاّ عنه)٢٦
!  اْكفني ":ينهض من جلوسه ُهمَّ ْهُت، َوبَِك اْعَتَصْمُت؛ اللَّ ! إَِلْيَك َتَوجَّ ُهمَّ اللَّ

ْدِين التَّْقَوى، َواْغِفْر يل َذْنبِي وَ  !  َزوِّ ُهمَّ ني َوَما ال َأْهَتمُّ َلُه، اللَّ ْهنِي ما َمهَّ َوجِّ
ْهُت  )٥(."لِْلَخْريِ أْينََام َتَوجَّ

شهدُت عّيل بن :يف أيب داود والرتمذي والنسائي عن عّيل بن ربيعة قال)٢٧
كاب قال :أيب طالب ريض اهللاّ عنه ُأيت بداّبة لريَكبها، فلام وضَع رجَله يف  الرِّ

َر َلنا َهَذا َوَما ُكنَّا اَحلْمُد هللاَِِّ{بِاْسِم اهللاّ، فلام استوى عىل ظهرها قال  الَّذي َسخَّ
نا ملَُنَْقلِبُونَ  ا إىل َربِّ اهللاَُّ :اَحلْمُد هللاَِِّ ثالث مرات، ثم قال:ثم قال}َلُه ُمْقِرنَِني َوإِنَّ

ُه ال َيْغِفُر ـُِسْبحاَنك إين َظَلْمُت َنْفس:أْكَربُ ثالث مرات، ثم قال ي فاْغِفْر يل، إنَّ
؟من أّي يشء ضحكت،يا أمري املؤمنني:فقيل!ُنوَب إِالَّ أْنَت، ثم َضِحَك الذُّ 

،يا رسوَل اهللاّ:فقلُت !فعل مثَل ما فعلُت ثم َضِحَك ) (رأيُت النبّي :قال

)١ » «
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:إنَّ َربََّك ُسْبَحاَنُه َيْعَجُب ِمْن َعْبِدِه إَذا قاَل ":قال؟من أّي يشء ضحكت
ياغْ  ُنوَب َغْريِ ُه ال َيْغِفُر الذُّ قال ."ِفْر يل ُذُنويب، َيْعَلُم أنَّ

:.:.
يف صحيح مسلم يف كتاب املناسك، عن عبد اهللاّ بن عمر ريض اّهللا )٢٨

ريه خارجًا إىل سفر كربَّ كان إذا استوى عىل بع)(عنهام؛ أن رسول اهللاّ 
نَا ":ثالثًا، ثم قال ا إىل َربِّ َر َلنا َهَذا َوما ُكنَّا َلُه ُمْقِرنَني، َوإِنَّ ُسْبحاَن الَّذي َسخَّ

ا َنسألَُك ِيف سَفِرَنا َهَذا الِربَّ َوالتَّْقَوى، َوِمْن الَعَمِل ما .ملَُنَْقلُِبونَ  !  إنَّ ُهمَّ اللَّ
ُهمَّ  اِحُب .!  َهّون َعَلْينا َسَفَرَنا َهَذا، َواْطِو َعنّا ُبْعَدهُ َتْرَىض، اللَّ !  أْنَت الصَّ ُهمَّ اللَّ

َفِر َواَخللِيَفُة يف األْهلِ  َفِر وكآَبِة .ِيف السَّ !  إين أُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثاِء السَّ ُهمَّ اللَّ
آيُِبوَن :َرجع قاهلّن وزاد فيهنّ وإذا .املَنَْظِر َوُسوِء املُنَْقَلِب يف املَاِل واألْهلِ 

نَا حاِمُدون . زاد أبو داود .هذا لفظ رواية مسلم"تائُبوَن عابُدوَن لَربِّ
٢٩(          

)( بعد الَكْون، إذا سافر يتعّوذ من َوْعَثاِء السفر، وكآبة املنقلب، واَحلْوِر
.ودعوة املظلوم، وسوء املنظر يف األهل واملال

ِجس ريض اهللاّ عنه )٣٠ ويف الرتمذي والنسائي وابن ماجه، عن عبد اهللاّ بن َرسْ
َفِر ":إذا سافر يقول)(كان النبّي : قال اِحُب ِيف السَّ !  أْنَت الصَّ ُهمَّ اللَّ
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!  إين َفِر وكآَبِة املُنَْقَلِب، َوِمَن َواَخللِيَفُة ِيف األْهِل؛ اللَُّهمَّ أُعوُذ بَِك ِمْن َوْعثاِء السَّ
قال ."اَحلْوِر َبْعَد الَكْوِن، َوِمْن َدْعَوِة املَْظُلوِم، َوِمْن ُسوِء املَنَْظِر ِيف األْهِل َواملَالِ 

).١.(::قال.:

َوقاَل اْرَكبُوا فيها بِْسِم اهللاَِّ (:: قال اهللاّ تعاىلَيقوُل إذا َركَِب سفينةً ما )٣١
بفتح امليمني وضّمهام مع اإلمالة وعدمها، َجمْراها وَمْرساها) َجمَْراَها َوُمْرساها 

َوَجَعَل {:) وقال اهللاّ تعاىلمصدران؛ أي جرهيا ورسيها، أي منتهى سريها
.]١٢:الزخرف[}الُفْلِك َواألْنعاِم ما َتْرَكُبونَ َلُكْم ِمنَ 

قال : ويف كتاب ابن السني، عن احلسني بن عّيل ريض اهللاّ عنهام قال)٣٢
تِي ِمَن الَغَرِق إَذا َركُِبوا أْن َيُقوُلوا":)(رسول اهللاّ  بِْسِم اهللاَِّ {:أماٌن ألُمَّ

َوَما َقَدُروا اّهللا َحقَّ {]٤١:هود[}َلَغُفوٌر َرِحيمٌ َجمَْراَها وُمْرَساها، إنَّ رّيب 
..مل يقل السفينة"إذا ركبوا"هكذا هو يف النسخ "اآلية]٦٧:الزمر[}َقْدِرهِ 

)١ » «

.
:.:

،:.
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َنا، : ويف صحيح البخاري، عن جابر ريض اهللاّ عنه قال)٣٣ ْ كنّا إذا َصِعْدَنا َكربَّ
.وإذا نزلنا سبَّحنا

كان النبّي صىل اهللاّ :ويف سنن أيب داود عن ابن عمر ريض اهللاّ عنهام قال)٣٤
وا، وإذا َهبَطوا سبَُّحوا .عليه وسلم وجيوُشه إذا َعَلوا الثنايا كربَّ

اِد: َعْن ُجَبْريِ ْبِن ُمْطِعٍم َقاَل: َقاَل ِيل َرُسوُل اهللاَِّ  )٣٥ َكُة ِيف الزَّ ُصُل بِِه اْلَربَ َما َحتْ
)( :" ،َأُحتِبُّ َيا ُجَبْريُ إَِذا َخَرْجَت ِيف َسَفٍر َأْن َتُكوَن ِمْن َأْمَثِل َأْصَحابَِك َهْيَئًة

َوَر "َوَأْكَثِرِهْم َزاًدا ؟  ي، َقاَل: َفاْقَرْأ َهِذِه السُّ . َفُقْلُت: َنَعْم. بَِأِيب َأْنَت َوُأمِّ
َا اْلَكافُِروَن )، َو  ْمَس: ( ُقْل َياَأهيُّ ( إَِذا َجاَء َنْرصُ اهللاَِّ َواْلَفْتُح )، َو ( ُقْل ُهَو اْخلَ

اهللاَُّ َأَحٌد )، َو ( ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق )، َو ( ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس )، َواْفَتتِْح 
ِحيِم ، َواْختِْم قَِراَءَتَك بِبِْسِم اهللاَِّ ْمحَِن الرَّ ِحيِم ُكلَّ ُسوَرٍة بِبِْسِم اهللاَِّ الرَّ ْمحَِن الرَّ الرَّ

: َوُكنُْت َغنِيا َكثَِري املَْاِل، َفُكنُْت َأْخُرُج [ َمَع َمْن َشاَء اهللاَُّ َأْن َأْخُرَج " َقاَل ُجَبْريٌ
َمنِيِهنَّ  ُهْم َزاًدا، َفَام ِزْلُت ُمنُْذ َعلَّ ُهْم َهْيَئًة، َوَأَقلَّ َمَعُهْم ] ِيف َسَفٍر، َفأَُكوُن َأَبذَّ

َم - وُل اهللاَِّ َرُس  َوَقَرْأُت ِهبِنَّ َأُكوُن ِمْن َأْحَسنِِهْم َهيَْئًة، -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َوَأْكَثِرِهْم َزاًدا ، َحتَّى َأْرِجَع ِمْن َسَفِري [ َذلَِك ]. َرَواُه َأُبو َيْعَىل، َوفِيِه َمْن َملْ 

» كت» َأْعِرْفُهْم. 

17112.(
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كان :ويف صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن عمر ريض اهللاّ عنهام قال)٣٦
:وال أعلمه إال قال:إذا َقَفل من احلّج أو العمرة ـ قال الراوي) (النبيُّ 

َ ثالثًا ثم قال ال إِلَه إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه ال ":الغزو ـ كلام أوىف عىل ثنية أو َفْدَفٍد كربَّ
ٍء َقِديٌر، آيُِبوَن عابُِدوَن،  يَك َلُه، َلُه املُْلُك، َوَلُه اَحلْمُد َوُهَو َعَىل ُكّل َيشْ َرشِ
نا حاِمُدوَن، َصَدَق اهللاَُّ َوْعَدُه، َوَنَرصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم األْحَزاَب  ساِجُدوَن لَِربِّ

وال "اية البخاري، ورواية مسلم مثله إال أنه ليس فيها هذا لفظ رو"َوْحَدهُ 
إذا قفل من اجليوش أو الرسايا أو احلّج أو "وفيها "أعلمه إال قال الغزو

."العمرة
٣٧() (َعَلْيَك بَِتْقَوى اهللاّ َتعاىل، َوالتَّْكبِِري عىل ":قال

ٍف  ."ُكلِّ َرشَ
صحيح البخاري ومسلم، عن أيب موسى األشعري ريض اهللاّ عنه ويف)٣٨
نا وارتفعْت )(كنّا مع النبّي :قال ْ لنا وكربَّ ، فكنّا إذا أرشفنا عىل واٍد هلَّ

ا النَّاُس اْرَبُعوا عىل أْنُفِسُكْم فإنَُّكْم ال ":)(أصواُتنا، فقال النبيُّ  َ يا أهيُّ
ه َسِميٌع َقِريٌب َتْدُعوَن أَصمَّ َوال غائِبًا، ُه َمَعُكْم إنَّ ."إنَّ
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إذا ) (كان النبّي :ويف كتاب ابن السني، عن أنس ريض اهللاّ عنه قال)٣٩
ٍف، َوَلَك اَحلْمد ":عال رشفًا من األرض قال ُف عىل ُكلِّ َرشَ َ !  لَك الرشَّ ُهمَّ اللَّ

."عىل ُكّل حالٍ 
مسعود ريض اهللاّ عنه، عن رسول ويف كتاب ابن السني، عن عبد اهللاّ بن )٤٠
ُة أَحِدُكْم بأْرِض َفالٍة َفْلُينادِ ":قال)(اهللاّ  !يا ِعباَد اهللاّ :إَذا اْنَفَلَتْت دابَّ

."اْحبُِسوا، فإنَّ هللاَِِّ َعزَّ َوَجلَّ يف األْرِض حاِرصًا َسَيْحبُِسهُ !اْحبُِسوا، يا ِعباَد اهللاَِّ
شيوخنا الكبار يف العلم أنه افلتت له داّبة أظنُّها بغلة، حكى يل بعض:قلت

.وكان َيعرُف هذا احلديث، فقاله؛ فحبَسها اهللاّ عليهم يف احلال
ْعَبِة ففي ابن السني، عن السيد اجلليل )٤١ اّبِة الصَّ باُب ما يقوُلُه عىل الدَّ

د اهللاّ املجمع عىل جاللته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته؛ أيب عب
ليس رجل :ُيونس بن ُعبيد بن دينار البرصي التابعي املشهور، رمحه اهللاّ قال

َأَفَغْريَ ِديِن اهللاَِّ َيْبُغوَن، َوَلُه أْسَلَم َمْن يف {يكوُن عىل دابٍة صعبٍة فيقوُل يف ُأُذِهنا 
َمَواِت َواألْرِض َطْوعًا وَكْرهًا َوإَِلْيِه ُيْرَجعونَ  إال ]٨٣:عمرانآل[}السَّ

.وقفت بإذن اهللاّ تعاىل
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أن : ويف سنن النسائي وكتاب ابن السني، عن ُصهيب ريض اهللاّ عنه)٤٢
!  َربَّ السَمَواِت ":مل يَر قريًة ُيريد دخوَهلا إال قال حني َيراَها) (النبّي  ُهمَّ اللَّ

ْبِع َوما أقْ  ْبِع َوما أْظَلْلَن، َواألَْرضِني السَّ ياطِني َوَما أْضَلْلَن، السَّ َلْلَن، َوَربَّ الشَّ
َوَربَّ الّرياِح َوَما َذَرْيَن، أسأُلَك َخْريَ َهِذِه الَقْرَيِة َوَخْريَ أْهلِها َوَخْريَ ما فيها، 

ها َوَرشّ أْهلها َوَرشّ ما فِيها ."َوَنُعوُذ بَِك ِمْن َرشّ
كان رسوُل : عنها قالتويف كتاب ابن السني، عن عائشَة ريض اهللاّ تعاىل )٤٣
!  إين أسأُلَك ِمْن ":إذا أرشَف عىل أرٍض ُيريد دخوَهلا قال) (اهللاّ  ُهمَّ اللَّ

ها َوَرشّ ما َمجَْعَت فِيها،  َخْريِ َهِذِه َوَخْريِ ما َمجَْعَت فِيها، وأُعوُذ بَِك ِمْن َرشّ
!  اْرُزْقنا جناها، َوَأِعْذنا ِمْن َوباَها، وَ  ُهمَّ َحبِّْبنا إىل أْهلَِها، َوَحبِّْب َصاِحلي اللَّ

."أْهلِها إَِليْنا
!  بارك لنا فيها( ثالث مرات). ُهمَّ ويقول: اللَّ

ما َيدُعو به إذا خاَف ناساً أو غَريهم: يف سنن أيب داود والنسائي، عن أيب )٤٤
ُهمَّ ":كان إذا خاَف قومًا قال) (موسى األشعري، أن رسول اهللاّ  !  إنَّا اللَّ

وِرِهمْ  وُيستحّب أن يدعَو معه "َنْجَعُلك يف ُنُحوِرِهْم، َوَنُعوُذ بَِك ِمْن ُرشُ
.بدعاء الكرب وغريه مما ذكرناه معه
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إَذا ":قال) (ويف كتاب ابن السني، عن جابر ريض اهللاّ عنه؛ أن النبيَّ )٤٥
َلْت َلُكُم الِغيالن َفناُدوا باألَذان .)١.("َتَغوَّ

ما َيقوُل إذا نزَل َمنزالً: يف صحيح مسلم وموطأ مالك وكتاب الرتمذي، )٤٦
)(سمعُت رسول اهللاّ :وغريها، عن خولَة بنِت حكيم ريض اهللاّ عنها قالت

اِت ِمْن َرشّ َما َخَلَق، َمل :َمْن َنَزَل َمنْزالً ُثمَّ قاَل ":يقول أُعوُذ بَِكلِامِت اهللاَِّ التَّامَّ
ٌء َحتى َيْرَحتَِل ِمْن َمنِْزلِِه ذلَك يَ  ُه َيشْ ."ُرضُّ

فإذا أمسى وأقبل الليل: يف سنن أيب داود وغريه، عن عبد اهللاّ بن عمر )٤٧
إذا ساَفَر فأقبَل الليُل ) (كان رسوُل اهللاّ :اخلطاب ريض اهللاّ عنهام قال

ِك َوَرشّ ما فِيِك، َوَرشّ ما َيا أْرُض َريبِّ َوَربُِّك اهللاَُّ، أُعوُذ باهللاَِّ":قال ِمْن َرشِّ
ُخلِِق فِيِك، َوَرشّ ما َيدبُّ َعَلْيِك؛ أُعوُذ بَِك ِمْن أَسٍد وأْسَوَد، َوِمَن اَحليَِّة 

.)٢("َوالَعْقَرِب، َوِمْن ساكِِن الَبَلِد َوِمْن َوالٍِد َوما َوَلَد 

)١:

)٢:""
:قال.:
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وأسحر يقول سمع كان إذا كان يف سفر ) (عن أيب هريرة أن النبي )٤٨
سامع بحمد اهللا وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا باهللا من 

النار. رواه مسلم(ثالث مرات ويرفع هبا صوته).
وُيستحب له: أن يقول ما ورد يف كتاب ابن السني، عن أيب برزة ريض )٤٩

ال أعلم إالّ :ح ـ قال الراويـإذا صّىل الصب) (كان رسول اهللاّ :اهللاّ عنه قال
!  أْصلِْح يل ديني الَّذي ":قال يف سفرـ رفع صوته حتى يسمع أصحابه ُهمَّ اللَّ

!  أْصلِْح يل ُدْنَياَي الَّتِي َجَعْلَت فِيها َمعاِيش ـ  ُهمَّ َجَعْلَتُه ِعْصَمَة أْمِري، اللَّ
!  أْصلِْح يل آِخَرِيت التي َجَعْلَت إِلَ  ُهمَّ يْها َمْرِجعي ـ ثالث ثالَث مّرات ـ اللَّ

!  أُعوُذ بَِك ـ ثالَث مّرات ـ  ُهمَّ !  أُعوُذ بِِرَضاَك ِمْن ُسْخطَِك؛ اللَّ ُهمَّ مرات ـ اللَّ
."ال مانَِع ملَِا َأْعَطْيَت، َوال ُمْعطَِي ملَِا َمنَْعَت، َوال َينَْفُع َذا اَجلّد ِمنَك اَجلدُّ 

صحيح مسلم، عن أنس ريض اهللاّ عنه، ما يقوُل إذا َرَجَع ِمن َسفِرِه: يف )٥٠
أنا وأبو طلحة، وصفّية رديفته عىل ناقته، حتى إذا )(أقبلنا مع النبّي :قال

::: ،
.
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فلم يزْل يقوُل "آيُِبوَن تائُِبوَن عابُِدون لَِربِّنا حاِمُدونَ ":كنّا بظهر املدينة قال
.ذلك حتى َقِدْمنَا املدينةَ 

ا َقَرارًا َوِرْزقًا َحَسناً "بلدَته:ويقول إذا َرَأى )٥١ !  اْجَعْل َلنا ِهبَ ُهمَّ ."اللَّ
كان رسول اّهللا :يف كتاب ابن السني، عن ابن عباس ريض اهللاّ عنهام قال)٥٢

) (نا أْوبًا، ال ُيغادُِر ":إذا رجع من سفره، فدخَل عىل أهله قال َتْوبًا َتْوبًا لَِربِّ
).١(."َحْوباً 

اَحلْمد هللاَِِّ الَِّذي َسلََّمَك، أِو اَحلْمُد هللاَِِّ :يستحّب أن ُيقال ملن عاد من سفر)٥٣
ْمَل بَِك، أو نحو ذلك، قال اهللاّ تعاىل ُكمْ {:الَِّذي َمجََع الشَّ لَئِْن َشَكْرُتْم ألِزيَدنَّ

.]٧:إبراهيم[}
كان رسول اهللاّ :وُيقال ملن َيْقَدُم من غزو: عن عائشة ريض اهللاّ عنها قالت)٥٤

)(اَحلْمُد هللاَِِّ الَّذي :فقلت":يف غزو، فلام دخل استقبلُته فأخذُت بيده
َك وأْكَرَمَك  َك وأَعزَّ .َنَرصَ

)١::
.:

:.
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ن السني، عن ابن عمر ما ُيقال ملن َيْقَدُم من َحّج وما يقوُله: يف كتاب اب)٥٥
إين ُأريُد احلّج، فمشى معه :فقال) (جاَء غالٌم إىل النبّي :ريض اهللاّ عنهام قال

، َوَكَفاَك !يا ُغالمُ ":فقال)(رسوُل اهللاّ  َهَك يف اَخلْريِ َدَك اهللاَُّ التَّْقَوى، َوَوجَّ َزوَّ
َك، !يا ُغالمُ ":قالف) (فلام رجع الغالم سلَّم عىل النبّي "اَهلمَّ  َقبَِل اهللاَُّ َحجَّ

."َوَغَفَر َذْنبََك، وأْخَلَف َنَفَقتََك 
قال رسول اّهللا : يف سنن البيهقي، عن أيب هريرة ريض اهللاّ عنه قال)٥٦

)(:"اْغِفْر لِْلحاّج َوملَِِن اْسَتْغَفَر َلُه احلاج  ! ُهمَّ هو صحيٌح :قال احلاكم"اللَّ
.عىل رشط مسلم
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أذکار الصباح
َأْصـَبْحنا َوَأْصـَبَح املُـْلُك هللا َواَحلمُد هللا، ال إلَه إالّ اهللاُّ َوحَدُه ال َرشيَك لُه، -١

لُه املُـلُك ولُه اَحلْمـد، وُهَو عىل كّل َيشٍء قدير، َربِّ أْسـَأُلـَك َخـَري ما يف 
ما َبْعـَده، هـذا اليوم َوَخـَري ما َبْعـَده، َوَأعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ هـذا اليوم َوَرشِّ 

َربِّ َأعـوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلكِـَرب، َربِّ َأعـوُذ بَِك ِمْن َعـذاٍب يف 
]٤/٢٠٨٨النّـاِر َوَعـذاٍب يف الَقـْرب. [ 

!  بَِك َأْصـَبْحنا َوبَِك َأْمَسـينا، َوبَِك َنْحـيا َوبَِك َنُمـوُت َوإَِلـْيَك -٢ ُهمَّ اللَّ
]٥/٤٦٦النُّـُشور. 

!  َأْنَت َربِّـي ال إلَه إالّ َأْنَت، َخَلْقتَنـي َوَأنا َعْبـُدك، َوَأنا َعلـى -٣ ُهمَّ اللَّ
وُذ بَِك ِمْن َشـرِّ ما َصنَـْعت، َأبـوُء َلـَك َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك ما اْسَتـطَْعـت ، َأعـ

نـوَب إِالّ َأْنَت . [  ـُه ال َيْغـِفُر الذُّ بِنِْعـَمتِـَك َعَلـيَّ َوَأبـوُء بَِذْنـبي َفاْغفـِْر يل َفإِنَّ
]٧/١٥٠البخاري 

!  إِنِّـي َأْصَبـْحُت ُأْشـِهُدك، َوُأْشـِهُد َمحََلـَة َعـْرِشـك، وَ -٤ ُهمَّ َمالئَِكتِك، اللَّ
َوَمجـيَع َخْلـِقك، َأنَّـَك َأْنـَت اهللاُ ال إلَه إالّ َأْنـَت َوْحـَدَك ال َرشيَك َلـك ، 

]٤/٣١٧َوَأنَّ ُ ُحمَّمـدًا َعْبـُدَك َوَرسـوُلـك .(أربع مرات )[ أبو داود 
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!  ما َأْصَبـََح يب ِمـْن نِْعـَمٍة َأو بَِأَحـٍد ِمـْن َخْلـِقك،- ٥ ُهمَّ َفِمـنَْك َوْحـَدَك اللَّ
ْكـر. [ أبو داود  ْمـُد َوَلـَك الشُّ ].٤/٣١٨ال رشيَك َلـك، َفَلـَك اْحلَ

!  عافِـني يف - ٦ ُهمَّ !  عافِـني يف َسْمـعي ، اللَّ ُهمَّ !  عافِـني يف َبَدنـي، اللَّ ُهمَّ اللَّ
َبَصـري، ال إلَه إالّ َأْنـَت. (ثالثًا). 

!  إِّنـي َأعـوذُ  ُهمَّ بَِك ِمَن اْلُكـفر ، َوالَفـْقر، َوَأعـوُذبَِك ِمْن َعذاِب الَقـْرب، ال اللَّ
].٤/٣٢٤إلَه إالّ َأْنـَت . (ثالثاً)  [ أبو داود 

ـلُت َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَعظـيم . ( - ٧ َحْسبِـَي اهللاُّ ال إلَه إالّ ُهَو َعَلـيِه َتَوكَّ
]٤/٣٢١داود موقوفًا سبع َمّرات حَني يْصبِح َويميس)    [ .أبو

َأعـوُذ بَِكلِمـاِت اهللاِّ الّتـاّمـاِت ِمْن َشـرِّ ما َخَلـق. (ثالثًا)  [أمحد - ٨
]٣/١٨٧، وصحيح الرتمذي ٢/٢٩٠
٩ -  ! ُهمَّ ْنـيا َواآلِخـَرة ، اللَّ !  إِنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيَة يف الدُّ ُهمَّ اللَّ

  ! ُهمَّ إِنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيَة يف ديني َوُدْنـياَي َوأْهـيل َومالـي، اللَّ
!  اْحَفْظـن ُهمَّ ي ِمن َبـِني َيَديَّ َوِمن َخْلفـي اْسُتـْر عـْورايت َوآِمـْن َرْوعاتـي، اللَّ

َوَعن َيمـيني َوَعن ِشمـايل، َوِمن َفْوقـي، َوَأعـوُذ بَِعَظَمـتَِك َأن ُأْغـتاَل ِمن 
تـي. [صحيح ابن ماجه  ]٢/٣٣٢َحتْ
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!  عالِـَم الَغـْيِب َوالّشـهاَدِة فاطِـَر الّسامواِت َواألْرِض َربَّ كـلِّ -١٠ ُهمَّ اللَّ
َكه ، َأْشَهـُد َأْن ال إِلـَه إِالّ َأْنت ، َأعـوُذ بَِك ِمن َشـرِّ َنْفسـي َوِمن َشـيٍء َوَمليـ

ُه إِلـى  ْيـطاِن َوِشـْركِه ، َوَأْن َأْقَتـِرَف َعلـى َنْفسـي سوءًا َأْو َأُجـرَّ َشـرِّ الشَّ
].٣/١٤٢ُمْسـلِم. [ صحيح الرتمذي 

َيشٌء يف األْرِض َوال يف الّسمـاِء بِسـِم اهللاِ الذي ال َيُضـرُّ َمَع اسِمـهِ -١١
]٣٢٣/ ٤َوهـَو الّسمـيُع الَعلـيم. (ثالثًا) [ أبو داود 

ٍد صىل اهللا عليه وسلم َنبِّيـاً. -١٢ ـًا َوبِاإلْسالِم ديـنًا َوبُِمَحـمَّ َرضيـُت بِاهللاِ َربَّ
]٤/٣١٨(ثالثاً) [ أبو داود 

ْلـِقه ، َوِرضـا َنْفِسـه، َوِزَنـَة َعـْرِشـه ، ُسْبحـاَن اهللاِ َوبَِحْمـِدِه َعَدَد َخ -١٣
]٢٠٩٠/ ٤َوِمـداَد َكلِمـاتِـه . (ثالثاً)  [ مسلم 

]٤/٢٠٧١ُسْبحـاَن اهللاِ َوبَِحْمـِدِه . (مائة مرة) [ مسلم - ١٤
يا َحـيُّ يا َقّيـوُم بِـَرْمحَـتِِك َأْسَتـغـيث، َأْصلِـْح يل َشـْأنـي ُكلَّـه، َوال -١٥

].١/٢٧٣َتكِلـني إِىل َنْفـيس َطـْرَفَة َعـني. [ صحيح الرتغيب والرتهيب 
ال إلَه إالّ اهللاُّ وْحـَدُه ال َشـريَك لُه، لُه املُـْلُك ولُه اَحلْمـد، وُهَو عىل ُكّل -١٦

].٤/٢٠٧١ومسلم ٤/٩٥َيشٍء َقدير. (مائة مرة) [البخاري 
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!  إِنِّـي أْسـَأُلـَك َأْصَبـْحـنا َوَأْصَبـْح املُـلُك -١٧ ُهمَّ هللاِ َربِّ العـاملَـني، اللَّ
َخـْريَ هـذا الـَيْوم، َفـْتَحُه، َوَنْصـَرُه، َونـوَرُه َوَبـَرَكَتـُه، َوُهـداُه، َوَأعـوُذ بِـَك 

ِمـْن َشـرِّ ما فـيِه َوَشـرِّ ما َبْعـَده. [أبو داود].
، َوَعَىل َكلَِمِة اِإلْخالَِص، َوَعَىل ِديِن َنبِيِّنَا َأْصَبـْحـنا َعَىل فِطَْرِة اإلْسَالمِ _١٨

ِة َأبِينَا إْبَراِهيَم َحنِيفاً ُمْسلًِام َوَما َكاَن ِمَن  َم، َوَعَىل ِملَّ ٍد َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّ ُحمَمَّ
كَِني ( ثالث مرات). املُْرشِ

َامواِت َفُسْبَحاَن اهللاَِّ ِحَني ُمتُْسوَن َوِحَني ُتْصبِ _ ١٩ ْمُد ِيف السَّ ُحوَن. َوَلُه اْحلَ
يِّ  ِرُج املْيَِّت ِمَن اْحلَ يَّ ِمَن املَْيِِّت َوُخيْ ِرُج اْحلَ واألَْرِض َوَعِشيا َوِحَني ُتظِْهُروَن. ُخيْ

َرُجوَن. ا، َوَكَذلَِك ُختْ َوُحيْيي األَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ
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أذکار المساء
املـلُك هللا َواَحلمُد هللا ، ال إلَه إالّ اهللاُّ َوحَدُه ال َرشيَك لُه، َأْمَسْيـنا َوَأْمسـى- ١

لُه املُـلُك ولُه اَحلْمـد، وُهَو عىل كّل َيشٍء قدير، َربِّ أْسـَأُلـَك َخـَري ما يف 
ـْيلِة َوَرشِّ ما  ـْيَلِة َوَخـَري ما َبْعـَدهـا، َوَأعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ هـذِه اللَّ هـذِه اللَّ
َبْعـَدهـا، َربِّ َأعـوُذ بَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلكِـَرب، َربِّ َأعـوُذ بَِك ِمْن 

].٢٠٨٨/ ٤.[ مسلم َعـذاٍب يف النّـاِر َوَعـذاٍب يف الَقـْرب 
!  بَِك َأْمَسـينا، َوبَِك َأْصـَبْحنا، َوبَِك َنْحـيا، َوبَِك َنمـوُت َوإَِلـيَْك - ٢ ُهمَّ اللَّ

]٥/٤٦٦الرتمذي .[املَصـري 
!  َأْنَت َربِّـي ال إلَه إالّ َأْنَت، َخَلْقَتنـي َوَأنا َعْبـُدك، َوَأنا َعلـى - ٣ ُهمَّ اللَّ

َعْهـِدَك َوَوْعـِدَك ما اْسَتـَطْعـت، َأعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ ما َصنَـْعت، َأبـوُء لَـَك 
نـوَب إِالّ َأْنَت بِنِْعـَمتِـَك َعَلـيَّ َوَأبـوُء بَِذْنـبي َفاْغفـِْر  . يل َفإِنَّـُه ال َيْغـِفُر الذُّ

]٧/١٥٠[البخاري 
!  إِنِّـي َأمسيُت ُأْشـِهُدك، َوُأْشـِهُد َمحََلـَة َعـْرِشـك، َوَمالئَِكتِك، -٤ ُهمَّ اللَّ

ُ َوَمجـيَع َخْلـِقك، َأنَّـَك َأْنـَت اهللاُ ال إلَه إالّ َأْنـَت َوْحـَدَك ال َرشيَك َلـك، َوَأنَّ 
].٤/٣١٧.(أربع مرات) [أبو داود ُحمَّمـدًا َعْبـُدَك َوَرسـوُلـك
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!  ما َأمسى يب ِمـْن نِْعـَمٍة َأو بَِأَحـٍد ِمـْن َخْلـِقك ، َفِمـنَْك َوْحـَدَك - ٥ ُهمَّ اللَّ
ْكـر.  ْمـُد َوَلـَك الشُّ ].٤/٣١٨[أبو داود ال رشيَك َلـك ، َفَلـَك اْحلَ

!  عافِـني يف - ٦ ُهمَّ !  عافِـني يف َسْمـعي، اللَّ ُهمَّ !  عافِـني يف َبَدنـي، اللَّ ُهمَّ اللَّ
َبَصـري، ال إلَه إالّ َأْنـَت. 

!  إِّنـي َأعـوُذ بَِك ِمَن اْلُكـفر، َوالَفـْقر، َوَأعـوُذ بَِك ِمْن َعذاِب الَقـْرب، ال  ُهمَّ اللَّ
].٤/٣٢٤بو داود (ثالثاً) [ أإلَه إالّ َأْنـَت. 

ـلُت َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَعظـيم . - ٧ ( َحْسبِـَي اهللاُّ ال إلَه إالّ ُهَو َعَلـيِه َتَوكَّ
]٤/٣٢١سبع َمّرات حَني يْصبِح َويميس) [أبو داود موقوفًا 

د . (ثالثًا إِذا أمسى) [أمحَأعـوُذ بَِكلِمـاِت اهللاِّ الّتـاّمـاِت ِمْن َشـرِّ ما َخَلـق - ٨
].٣/١٨٧، وصحيح الرتمذي ٢/٢٩٠
٩ -  ! ُهمَّ ْنـيا َواآلِخـَرة ، اللَّ !  إِنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيَة يف الدُّ ُهمَّ اللَّ

  ! ُهمَّ إِنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـافِـيَة يف ديني َوُدْنـياَي َوأْهـيل َومالـي، اللَّ
!  اْحَفْظـني ِمن َبـِني َيَديَّ َوِمن َخْلفـي اْسُتـْر عـْورايت َوآِمـْن رَ  ُهمَّ ْوعاتـي، اللَّ

َوَعن َيمـيني َوَعن ِشمـايل، َوِمن َفْوقـي، َوَأعـوُذ بَِعَظَمـتَِك َأن ُأْغـتاَل ِمن 
تـي.  ]٢/٣٣٢[صحيح ابن ماجه َحتْ
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!  عالِـَم الَغـْيِب َوالّشـهاَدِة فاطِـَر الّسامواِت َواأل-١٠ ُهمَّ ْرِض َربَّ كـلِّ اللَّ
َشـيٍء َوَمليـَكه، َأْشَهـُد َأْن ال إِلـَه إِالّ َأْنت، َأعـوُذ بَِك ِمن َشـرِّ َنْفسـي َوِمن 
ُه إِلـى  ْيـطاِن َوِشـْركِه، َوَأْن َأْقَتـِرَف َعلـى َنْفسـي سوءًا َأْو َأُجـرَّ َشـرِّ الشَّ

]٣/١٤٢[صحيح الرتمذي ُمْسـلِم.  
ذي ال َيُضـرُّ َمَع اسِمـِه َيشٌء يف األْرِض َوال يف الّسمـاِء بِسـِم اهللاِ ال-١١

]٤/٣٢٣(ثالثًا) [أبو داود َوهـَو الّسمـيُع الَعلـيم. 
ٍد صىل اهللا عليه وسلم َنبِّيـاً. -١٢ ـًا َوبِاإلْسالِم ديـنًا َوبُِمَحـمَّ َرضيـُت بِاهللاِ َربَّ

]٤/٣١٨(ثالثاً) [أبو داود 
َوبَِحْمـِدِه َعَدَد َخْلـِقه، َوِرضـا َنْفِسـه، َوِزَنـَة َعـْرِشـه، ُسْبحـاَن اهللاِ-١٣

].٤/٢٠٩٠(ثالثًا) [ مسلم َوِمـداَد َكلِمـاتِـه. 
].٤/٢٠٧١(مائة مرة) [ مسلم ُسْبحـاَن اهللاِ َوبَِحْمـِدِه . - ١٤
يا َحـيُّ يا َقّيـوُم بِـَرْمحَـتِِك َأْسَتـغـيث، َأْصلِـْح يل َشـْأنـي ُكلَّـه، َوال -١٥

]٢٧٣/ ١[ صحيح الرتغيب والرتهيب َتكِلـني إِىل َنْفـيس َطـْرَفَة َعـني. 
ال إلَه إالّ اهللاُّ وْحـَدُه ال َشـريَك لُه، لُه املُـْلُك ولُه اَحلْمـد، وُهَو عىل ُكّل -١٦
]٤/٢٠٧١ومسلم ٤/٩٥(مائة مرة) [البخاري ٍء َقدير . َيش 
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!  إِنِّـي أْسـَأُلـَك َخـْريَ -١٧ َأْمَسْيـنا َوَأْمسـى املُـلُك هللاِ َربِّ العـاملَـني، اللَُّهمَّ
هـذا الـَيْوم، َفـْتَحُه، َوَنْصـَرُه، َونـوَرُه َوَبـَرَكتَـُه ، َوُهـداُه ، َوَأعـوُذ بِـَك ِمـْن 

ما فـيِه َوَشـرِّ ما َبْعـَده .  [أبو داود].َشـرِّ 
!  َوبَِحْمِدَك، َأْشَهُد َأالَّ إِلَه إِالَّ َأْنَت، َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك.  ُهمَّ ُسْبَحاَنَك اللَّ

ْمُد هللاَِِّ. الَ إِلَه إِالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه الَ  يَك َلُه، َلُه املُْْلُك َأْمَسْينَا َوَأْمَسى املُْْلُك هللاَِِّ واْحلَ َرشِ
ٍء َقِديٌر. ْمُد َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ َوَلُه اْحلَ

ْيَلِة َوَخْريِ َما َبْعَدَها، َوأُعوُذ بَِك ِمْن  !  إِينِّ َأْسَأُلَك ِمن َخْريِ َما ِيف هِذِه اللَّ ُهمَّ اللَّ
يَْلِة َوَرشِّ َما َبْعَدَها. َرشِّ هِذِه اللَّ
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الشرعیۀالرقیۀ 
ِحيِم * َمالِِك ( ْمحَِن الرَّ ْمُد ِهللاَِّ َربِّ اْلَعاملََِني * الرَّ بسم اهللا الرمحن الرحيم * اْحلَ

اَط  اَط املُْْسَتِقيَم * ِرصَ َ اَك َنْستَِعُني * اْهِدَنا الرصِّ اَك َنْعُبُد َوإِيَّ يِن * إِيَّ َيْوِم الدِّ
الَِّني الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْريِ املَْ  }ْغُضوِب َعَلْيِهْم َوال الضَّ

الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب *َذلَِك اْلكَِتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني *امل 
َّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن * َوالَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بَِام ُأْنِزَل إَِليَْك َوَما  الة َوِمم َوُيِقيُموَن الصَّ

ِْم َوُأْوَلئَِك *ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوبِاآلخَرِة ُهْم ُيوقِنُوَن  ُأْوَلئَِك َعَىل ُهًدى ِمْن َرهبِّ
.اْملُْفلُِحونُهمْ 

ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّتِي {• َمَواِت َواألَْرِض َواْختِالِف اللَّ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
َامِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه األَْرَض  ِري ِيف اْلَبْحِر بَِام َينَفُع النَّاَس َوَما َأنَزَل اهللاَُّ ِمْن السَّ َجتْ

ا َوَبثَّ  ِر َبْنيَ َبْعَد َمْوِهتَ َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَتْرصِ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ
َامِء َواألَْرِض آلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن  }السَّ

َمَواِت َومَ {• يُّ اْلَقيُّوُم ال َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوال َنْوٌم َلُه َما ِيف السَّ ا اهللاَُّ ال إَِلَه إِالَّ ُهَو اْحلَ
ِيف األَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إِالَّ بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبْنيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم 
َمَواِت َواألَْرَض َوال  ٍء ِمْن ِعْلِمِه إِالَّ بَِام َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ َوال ُحيِيُطوَن بَِيشْ
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}َعِيلُّ اْلَعظِيُم َيُئوُدُه ِحْفظُُهَام َوُهَو الْ 

ِه َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللاَِّ َوَمالئَِكتِِه َوُكتُبِِه {• ُسوُل بَِام ُأنِزَل إِلَيِْه ِمْن َربِّ آَمَن الرَّ
نَا َوإَِليْ  ُق َبْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َربَّ َك َوُرُسلِِه ال ُنَفرِّ

نَا  ا َما َكَسبَْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربَّ املَِْصُري * ال ُيَكلُِّف اهللاَُّ َنْفسًا إِالَّ ُوْسَعَها َهلَ
ْلَتُه َعَىل الَِّذيَن  ِمْل َعَلْينَا إِْرصًا َكَام َمحَ نَا َوال َحتْ ال ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ

ْلنَا َما ال َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلنَا ِمْن َقْبلِنَا رَ  مِّ نَا َوال ُحتَ نَا َأْنَت بَّ َواْرَمحْ
َنا َعَىل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن  }َمْوالَنا َفانُرصْ

اٍم ُثمَّ اْسَتوَ {• َمَواِت َواألَْرَض ِيف ِستَِّة َأيَّ ُكْم اهللاَُّ الَِّذي َخَلَق السَّ ى َعَىل إِنَّ َربَّ
َراٍت  ْمَس َواْلَقَمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخَّ ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيثًا َوالشَّ اْلَعْرِش ُيْغِيش اللَّ

ْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك اهللاَُّ َربُّ اْلَعاملََِني  }بَِأْمِرِه َأال َلُه اْخلَ

ْيِل َوالنََّهاِر آلَياٍت ألُوِيل {• َمَواِت َواألَْرِض َواْختِالِف اللَّ إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
ُروَن ِيف َخْلِق  األَْلَباِب * الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللاََّ قَِيامًا َوُقُعودًا َوَعَىل ُجنُوِهبِْم َوَيَتَفكَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذ  َمَواِت َواألَْرِض َربَّ }ا َباطًِال ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر السَّ

ُكْم إَِليْنَا ال ُتْرَجُعوَن * َفَتَعاَىل اهللاَُّ املَْلُِك {• َام َخَلْقنَاُكْم َعَبثًا َوَأنَّ َأَفَحِسْبُتْم َأنَّ
قُّ ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم * َوَمْن َيْدُع َمَع اهللاَِّ  إَِهلًا آَخَر ال ُبْرَهاَن اْحلَ
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ُه ال ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن * َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم  ِه إِنَّ َام ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ َلُه بِِه َفإِنَّ
اِمحَِني  }َوَأْنَت َخْريُ الرَّ

قُّ َوَأْوَحْينَا إَِىل ُموَسى َأْن َأْلِق َعَصاَك َفإَِذا ِهَي َتْلَقُف َما َيْأفِكُ {• وَن * َفَوَقَع اْحلَ
}َوَبَطَل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن * َفُغلُِبوا ُهنَالَِك َوانَقَلُبوا َصاِغِريَن 

ْم ُموَسى {• َحَرُة َقاَل َهلُ َوَقاَل فِْرَعْوُن اْئُتوِين بُِكلِّ َساِحٍر َعلِيٍم * َفَلامَّ َجاَء السَّ
ْحُر إِنَّ اهللاََّ َسُيبْطُِلُه َأْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْلُقوَن * َفَلامَّ  َألَْقْوا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِه السِّ

قَّ بَِكلَِامتِِه َوَلْو َكِرَه املُْْجِرُموَن  }إِنَّ اهللاََّ ال ُيْصلُِح َعَمَل املُْْفِسِديَن * َوُحيِقُّ اهللاَُّ اْحلَ

ا َأنْ {• ا َأْن ُتْلِقَي َوإِمَّ َل َمْن َأْلَقى * َقاَل َبْل َأْلُقوا َقاُلوا َيا ُموَسى إِمَّ َنُكوَن َأوَّ
َا َتْسَعى * َفَأْوَجَس ِيف َنْفِسِه  يَُّل إَِلْيِه ِمْن ِسْحِرِهْم َأهنَّ ْم َوِعِصيُُّهْم ُخيَ َفإَِذا ِحَباُهلُ

ْف إِنََّك َأْنَت األَْعَىل * َوَأْلِق َما ِيف َيِمينَِك تَ  ْلَقْف َما ِخيَفًة ُموَسى * ُقْلنَا ال َختَ
اِحُر َحْيُث َأَتى  َام َصنَُعوا َكْيُد َساِحٍر َوال ُيْفلُِح السَّ }َصنَُعوا إِنَّ

ُكْم َلَواِحٌد {• اِجَراِت َزْجرًا * َفالتَّالَِياِت ِذْكرًا * إِنَّ إَِهلَ اِت َصّفًا * َفالزَّ افَّ َوالصَّ
َمَواِت َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَام َوَربُّ  ْنَيا * َربُّ السَّ َامَء الدُّ نَّا السَّ ا َزيَّ املََْشاِرِق * إِنَّ

ُعوَن إَِىل املٍَْإل األَْعَىل  مَّ بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب * َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِرٍد * ال َيسَّ
ْم َعَذاٌب َواِصٌب * إِالَّ َمْن َخطَِف  َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجانٍِب * ُدُحورًا َوَهلُ
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}ْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاقٌِب اْخلَ 

ِحيُم * ُهَو {• ْمحَُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُهَو اهللاَُّ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشَّ
الُم املُْْؤِمُن املَُْهْيِمُن اْلعَ  وُس السَّ بَّاُر اهللاَُّ الَِّذي ال إَِلَه إِالَّ ُهَو املَْلُِك اْلُقدُّ ِزيُز اْجلَ

ُر َلُه األَْسَامُء  الُِق اْلَباِرُئ املَُْصوِّ ُكوَن * ُهَو اهللاَُّ اْخلَ ُ ُسْبَحاَن اهللاَِّ َعامَّ ُيْرشِ املَُْتَكربِّ
كِيُم  َمَواِت َواألَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْحلَ ْسنَى ُيَسبُِّح َلُه َما ِيف السَّ .}اْحلُ

ُل ِمْن اْلُقرْ {• ٌة لِْلُمْؤِمنَِني َوال َيِزيُد الظَّاملَِِني إِالَّ َوُننَزِّ آِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ
}َخَسارًا 

ُه {• ْكَر َوَيُقوُلوَن إِنَّ َوإِْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا َليُْزلُِقوَنَك بِأَْبَصاِرِهْم ملََّا َسِمُعوا الذِّ
.}ملََْجنُوٌن 

ُه َتَعاَىل َجدُّ َربِّ {• َذ َصاِحَبًة َوال َوَلداً َوَأنَّ َ }نَا َما اختَّ

ا اْلَكافُِروَن * ال َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن * َوال َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد * َوال { َ ُقْل َيا َأهيُّ
ْم * َوال َأْنُتْم َعابُِدوَن َما َأْعُبُد * َلُكْم دِينُُكْم َوِيلَ دِيِن  }َأَنا َعابٌِد َما َعَبدتُّ

َمُد * َملْ َيلِْد َوَملْ ُيوَلْد * َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد {• }ُقْل ُهَو اهللاَُّ َأَحٌد * اهللاَُّ الصَّ

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق * ِمْن َرشِّ َما َخَلَق * َوِمْن َرشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب * {•
اَثاِت ِيف اْلُعَقِد  }* َوِمْن َرشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد َوِمْن َرشِّ النَّفَّ



y)(W٢٣٣

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس * إَِلِه النَّاِس * ِمْن َرشِّ اْلَوْسَواِس {•
نَِّة َوالنَّاِس  نَّاِس * الَِّذي ُيَوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس * ِمْن اْجلِ .}اْخلَ



y)(W٢٣٤
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الفهــــــرس
الصفحةاملوضوعم
٣املقدمة١
٧فضل الدعاء٢
٩آداب الدعاء٣
مْ ٤ ١٢الذين َال ُتَردُّ َدْعَوُهتُ
١٤من أسباب استجابة الدعاء٥
١٦موانـــع اإلجــــابـة٦
٢٠أوقــات اإلجــــــابة٧
٢٢أماكــــن اإلجـــــابة٨
٢٣الدعـــــــاء٩

٢٠٤آداب السفر١٠
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٢٢١أذكار الصباح١١
٢٢٥أذكار املساء١٢
٢٢٩الرقية الرشعية١٣
٢٣٤املراجع١٤
٢٣٥الفهرس١٥
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