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بسم اهلل الرحمن الرحيم

مناجاة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلله العلي العظيم ،محداً كثياً يرضى علينا هبه رب العالهني ،وحيشرنا هبه
مع األو ه
لياء والصاحلني ،احلمد هلل محداً ننتصر هبه على أهو هاء الن ه
فس ورعون هاتا ،ونصلهح هبه أخطاءها
ه
األرض والسماء ،احلمد هلله محداً يكافئ ما أكرم هبه عباده همن
وهفو هاتا ،احلمد هلله عدد خملوقاتههه يف
واف هر اخل هي والعطاء ،وله احلمد والشكر عدد ذر ه
ات الّت ه
اب والفضاء ،وق ْدر ما ذكره الرسلون واألنبياء،
والصاحلون واألولياء ،واألصفياء من ه
عبادهه واألتقياء ،ومجيع خ ْل هقه من األمو ه
ات واألحياء ،احلمد هلل
محداً يو هايف نهعمه ويكافئ فضائهله ،ويسا هوي ألطافه ومجائله ،اللهم صل وسلم على سيدنا حممد
ه
ه
ادق ه
الص ه
األمني ،ه
وخالقنا العظيم ،ونعتز هبا
األنبياء والرسلهني ،صالةً نتقرب هبا إىل ربنا
وخات
بانتسابهنا إىل رسولهنا الكرمي ،صالةً نرجوها شفيعةً لنا يوم الع ْر ه
ض والدين ،ويكرمنا اهلل بفضلهها
ه
بالفردوس واحلوهر العهني .
ه
سول ه
باألنبياء والرسلهني ،واختصنا بذاك الر ه
سبحان من أكرم خلقه
األمني ،فبعثه للعا هل كله رسوالً
وبشياً ،وهادياً ونذيراً ،سبحان من أعزنا بالعبودي هة لنابهه ،وجعلنا همن ه ه
أحبابهه ،سبحان الذي
ْ
أصفيائه و ْ
ومسالك الر ه
الفالح ،ف عرفنا ه
أضاء لنا بأنوا هر العبودي هة طرق اله ه
ه
إليه دون أ ْن نراه،
الح،
شاد و ه
داية والص ه
ه
اإلميان هبه دون أ ْن نلقاه ،سبحان من أعزنا بعد أ ْن كنا يف مها هوي الشرهك والض ه
الل ،وأنقذنا
ووف قنا إىل
ْ
جالل مجالهه ه
همن الكافهرين والفاج هرين واله هال ،سبحان من مل قلوبنا مبحبتهه ،وعرفنا على ه
ومجال
وعظمة ذاتهه ،فسبحانه ه
ه
كمالهه و ه
بعباده ما ألطفه ،وما أكرمه وأرأفه ،سبحان من تن زه ع هن
كمال عظمتهه
بيه والثيل ،ووقف أمامه الكون مبا ه
الش ه
فيه صغياً ذليل ،سبحان من تن زه عن الس هم و ه
الكان ،وعن
مان ،سبحان من خلقنا ضعفاء كي نلتجئ ه
ه
الوقت والز ه
بالعمل بعد التو ه
ه
كل عليه ،سبحان
إليه ،وأمرنا
ْ
من خلقنا فقراء ث همن رزقه هه الوف هي كفانا ،وخلقنا جهالء ث همن هع ْل همه الغزي هر أغنانا ،سبحان من تاوى
ه
القياصرة ،سبحان من أنزل القرآن وحب ْف هظه ت عهد،
أمام عظمتهه تكب ر البابرة ،وفنهيت أمام قوتهه قوة
اضني ول ي عي ه
وأمهل الكاف هرين وبتعذيبههم ت وعد ،سبحان من خلق السماو ه
ات واألر ه
خبلقهن ،وأبدع
ْ ْ
ه
ه
ت عيون ،ومن
خ ْلقهن وما في ه ن ،سبحان من إذا أراد شيئاً قال له ك ْن فيكون ،ومن من خشيته بك ْ
احد األحد ،ومن ت ن زه عن الو ه
قال (( :فسبحان الل هه هحني ُتْسون و هحني تصبهحون)) ،سبحان الو ه
الد
ْ
ْ
والولد ،ومن همن ذاتهه العلهي هة نطلب الدد ،وسبحان من هدانا بعد الض ه
ه
اختصنا خب هي
الل
لإلسالم ،و ْ
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وفضله عم مجيع الخلوقات ،ومن ه
ه
بستة أيام خلق األرض
بنعمتهه ت تم الصاحلاتْ ،
األنام ،سبحان من ْ
والسماوات ،ومن بإذنهه ميوت األحياء وحيي األموات .
سبحان من إذا د هعي أجاب ،ومن ال يظلم عنده أح ٌد يوم احلساب ،ومن هدانا إىل طر هيق اخل هي
ضرتهه خيشع الذاك هرون واألحباب ،ومن ت ن زه عن الطفو هلة والكهو هلة والشباب ،ومن
والصواب ،ومن حب ْ
أكرم الؤمنني بأحس هن الثواب ،ومن صب على الكاف هرين س ْوط عذاب ،ومن يدخل إىل الن هة كل
حفيظ وأواب ،ومن بإذنهه ينزل الغيث من السحاب ،ومن ت عهد للمؤمنهني بالن هة وت وعد للكاف هرين
بأشد العهقاب ،ومن جعل داء ودواء يف الذباب ،سبحان ه
الكرمي الوهاب ،ومن كلم موسى همن ور هاء
ً ً
هحجاب ،ومن أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم خي كتاب ،ومن هزم الشركهني يوم األحزاب،
فطوب لن أطاع ربه وأناب ،وطوب لن ت فكر يف هذهه الدنيا همن أ هول األلباب ،فأعرض عنها وسار
إىل ربه وتاب ،طوب لكل م ه
ستغفر وت واب.
سبحانك رّب ما أكرمك ،وما أعدلك وأحلمك ،سبحانك جل قدرك ،وعظم شأنك ومكرك،
وعز جب روتك .
سبحانك ت قدست أمساؤك ،وعظم عطاؤك ،سبحانك ُمدت صفاتك،
إلهي ما خاب عب ٌد التجأ إليك ،وما ه
خسر عب ٌد ت وكل عليك ،إلهي خلقتنا وأنت أعلم منا بهنا ،أمرتنا
فّتْكنا وهنيتنا فارتكبنا ،إلهي أ ْعزْزتنا بعد ذلنا ،وعلمتنا بعد جهلهنا ،إلهي تثهيبنا على ما ه
إليه وفقتنا،
ْ
ْ
وترمحنا رغم ارتكابهنا لا عنه هنيتنا ،فما أكثر فضلك وكرمك ،وما أعظم شأنك ومقامك ،إلهي تغفر
بعبادك ما أرمحك ،ه
لنا رغم كثرةه ذنوبهنا ،وترمحنا رغم كثرةه عيوبهنا ،سبحانك رّب ه
وخبلقك ما أحكمك،
ه
ه
اليت رّب ما أعظمك .
وبالظالني ما أحلمك ،وخبفايا نفوسنا ما أعلمك ،تع ْ
فاقبلن عندك همن الستغف هرين والتوابهني ،وافتح علي فتوح العارفهني ،واحشرين مع األو ه
ه
لياء
إلهي
ْ
ْ
ه
القيامة لنتهك همن الداخلهني ،وعن نا هرك همن البع هدين ،واجع ْلن اللهم
والصاحلهني ،واجع ْل هن يوم
لغفرتهك همن السائلهني ،ولحبتهك همن الر هاجني ،إلهي واجع ْلن همن ال ه
هديني وال هادين ،والصاحلهني
ه
األتقياء والصادقهني ،و ه
صلحني ،و ه
وال ه
ائمني و ه
األصفياء واخلاشعهني ،والص ه
القائمني،
العلماء والقربهني ،و
ه
الساجدين والراكعهني ،والذاك هرين والقبولهني ،إلهي وال جتع ْلن همن التائهني والغافلهني ،والرائهني
و
احلاقدين ،والفا ه
احلاسدين و ه
الفاسدين ،و ه
ضني و ه
وال ه
نافقني ،والبغ ه
سقني والظالهني ،والفاتنهني والفتونهني،
ضلني والضالني ،إلهي وأبعه ْد عن الكذبني والكاف هرين ،ون هن همن ه
والب غاةه والعاقني ،وال ه
القوم الظالهني،
وخلدمة الدين ،ولا ترضى هبه عن يا أحسن ه
ه
ه
اخلالقني ،ووف ه
إلهي ووف ه
قن اللهم
صاحبة الصاحلهني،
قن ل
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اعني ،ولكتابهك همن الق هرئهني واحل ه
ألكون لدينهك همن الد ه
افظني ،ولسن هة نبهيك همن التبعهني ،ولطر هيق رضاك
اآلخرةه بص ه
الكني ،إلهي وأك هرمن يف الدنيا مبال حالل وبنني صاحلهني ،ويف ه
همن الس ه
حبة سي هد الرسلهني،
ْ
ادق األمني ،وعلى ه
بيب حممد الص ه
وصلى اهلل على سي هدي وح ه
آله الكرهام الطاه هرين ،و ْارض اللهم عن
هنجهم إىل ه
صحابتهه الغر الي هامني ،ومن تبهعهم وسار على ه
يوم الدي هن ،واحلمد هلله رب العالهني.
الفقي ه
لرمحة اهلل حممود عدنان السليمان
اخلميس  7شوال  6341ه
الوافق ُ 34توز  3162م
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