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 تصدير
 

سَحارِ واملستَغِفريَن } :قال تعاىل
َ
 {باأل

 {واستَغِفرُه إنُّه اكَن تَّوابا   ،فَسّبح حبَمِد رّبَك }
ار ا  :َفُقلُْت } َماَء َعلَيُْكْم  يُرِْسلِ  (10)اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َغفَّ السَّ

  (11)ِمْدَرار ا
ْمَواٍل َوَبنِنَي َوََيَْعْل لَُكْم َجنَّاٍت َوََيْعَ 

َ
ْنَهار ا َوُيْمِدْدُكْم بِأ

َ
 { (12)ْل لَُكْم أ

 .نوح
** ** ** 
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 ناَجاَك قَلٌب أنَت قد ألَهمتَهُ 
 أنَت قَد َسّويتَهُ  َورََجاَك َعبدٌ     

ما    فَامنَْح فُؤاِدي َما رََجاَك تَكرُّ
 وأِجْر ُعبَيَدَك ِمن ِحَجابَِك إنُّه     
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 :القائل يف كتابه املبني ،رب العاملنياحلمد هلل 
 ،انلرص {(3) واسَتغِفرهُ إنُّه اكَن تَّوابا   ،فَسّبح حبَمِد رّبَك }

 ىلع سيّدنا حمّمد وأفضل الصالة وأتّم التسليم 
يَُّها انلَّاُس تُوُبوا إََِل اهللِ وَاْسَتْغِفُروهُ  ) :القائل

َ
فَإِِّني  ،يَا أ

ْسَتْغِفرُهُ ِِف ُُكي يَْوٍم ِمائَ 
َ
تُوُب إََِل اهللِ وَأ

َ
ةٍ أ صّّل  .(1)(  َة َمرَّ

وبعد ؛ فال  ،وىلع آهل وصحبه أمجعنيعليه وسلّم اهلل 
 ،وبراكته ال حتىص ،خيىف أن فضل االستغفار عظيمٌ 

َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا } :اهلل جّل وعالويكيف فيها قوُل 
ارا   َماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَ  (10)َربَُّكْم إِنَُّه اَكَن َغفَّ ارا  يُْرِسْل السَّ
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ْمَواٍل َوَبنِيَ  (11)
َ
َوََيَْعْل لَُكْم َجنَّاٍت  ،َويُْمِدْدُكْم بِأ

ْنَهارا  
َ
 :قول انليّب املصطىف و ،نوح {(12)َوََيَْعْل لَُكْم أ

 ،َمْن لَزَِم االْستِْغَفاَر َجَعَل اهلُل ََلُ ِمْن ُُكي ِضيٍق ََمْرَجا  ) 
  .(1)(  ُه ِمْن َحْيُث ال ََيْتَِسُب َوَرَزقَ  ،َوِمْن ُُكي َهمٍّ فَرَجا  

ومن ثّم فهذه جمموعة من صيغ االستغفار مجعتها 
ورتّبتها رجاء أن تكون عونا  للمؤمنني ىلع حتقيق 

وقد قّدمت  ،معىن اتلوبة واالستغفار من لّك اذلنوب
مأثورة  عن  ،تسبيحاٍت وداٍت ميحتى وجناوَ قبلها 
ى وثناٌء جنوَ "  :يتهاوسمّ  ،مجعتها من مظانّها ،السلف

وقسمت الكًّ من  ،ستغفار "دي االيبني واعتذاٌر 
ستغفارات إىل ستّة أقسام تلقرأ يف االى وجاوَ انل

 ،وتُوّزع ىلع أيّام األسبوع عدا يوم اجلمعة ،األسحار
اذلي استحّب كثري من السلف أن يكون يوما  

  .للصالة ىلع احلبيب األعظم 
                                                 

  .رضي هللا عنهما  َعبَّاس  َعِن اْبنِ  /1297رواه أبو داود برقم /( ـ 1)
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 ت رجايئ أكرَم الرامحنَي أن
 خلِقْك  أكرمُ  إيلك وَشفييع    

رى بني أكرمنِي ُمضاما  
ُ
 أأ
ْك      أو ُمضااع  َحاشا الوفاَء وَحقِّ

وَيكتَب يل  ،واهلَل تعاىل أرُجو أن ينفَع بها عباَده
وَيمَعنا  ،قَولٍ ائِلِِ لّك قوَيزَل َمثوبَة  ،بها الرضا والقبول

حببّنا هلم يف  ،مستقّر رمََحِتهو ،مِتهِرِِ كرادااجلنِّة  يفمعُه 
وخشيِتهم  ،وتطّفلنا ىلع موائِد عبوديِّتهم هلل تعاىل ،اهلل

 .وحبِّهم
ِمن تتبّعُت الكَم األخياِر ما أنيّن علم تنّك إ امهللّ

عن يت عّّبَت ال ،عباِدك إاّل اتلماسا  ألنفاِسهم الطيّبة
 ،فيكهم أحبّ أنيّن و ،بوديِّتهموصدِق ع ،صفاِء قلوبِهم
 ،وحترشين معهم ،برمحتك فيهمتدخلين وأرجوك أن 

أن اللُهّم وأسألَك  .ب رجايئختيّ وال  ،ّد سؤايلتر فال مهللّا
تُلِهم تايلَها ولكَّ منتِفٍع بها دعوة  يل وهلم يف ظهِر الغيِب 
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وأنت املرّّج نليِل  ،إنَك يا موالنا أكرُم مسئول ،صاحلة
 .ا ونعم الوكيلوأنت حسبن ،لكِّ مأمول

   ـه 12/1419 /1
 وكتبه رايج عفو رّبه       

 عبد املجيد بن أسعد ابليانوين
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 ى وثناء جناوَ 
 ستغفاردي االيبني واعتذار 

 

 ــ 1ــ 

َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ
َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك َولَْم يَ  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ ُكْن هَلُ ََشِ

لِّ  ،يِف الُْملِْك   ،واهلل أكُّب كبريا   ،َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ ِمَن اذلُّ
ِمن وبُمعافاتِك  ،ِمن َسَخِطك اكَ إّّن أُعوُذ برِض مّ اللهُ 

حِص 
ُ
أنَت  ،ليَك اء  عثَن ُعُقوبِتك، وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نَ أثنيَت ىلعكَما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهمحبو ُسبحاَن اهلل

  .هماتِ لكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
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َمالِِك يَْوِم  ،الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  ،احْلَْمُد هلِل رَبِّ الَْعالَِمنيَ 
يِن  ال  ،أنت اهلل مَّ هُ الل ،يفعُل ما يُريدُ  ،ال هلإَ إاّل اهلل ،اَلِّ

 . .الفقراء وحننُ  ،َت الغينّ أن ،هلإ إاّل أنت
رَْض 

َ
َمَواِت َواأل ي َخلََق السَّ ِ وََجَعَل  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ

لَُماِت َوانلُّورَ  يَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َيْعِدلُونَ  ،الظُّ ِ  .ُثمَّ اذلَّ
 ،نا فهدانا عليْ منَّ  ،احلْمُد هلِل اذلي يُطِعُم وال يُطَعمُ 

رَي احلمُد هلِل غ ،ناولكَّ بالٍء َحَسٍن أبال ،وأطعمنا وسقانا
ٍع   .وال مستغىن  عنه رّبنا ،وال َمكُفورٍ  ،ُمودَّ

 ،كتَاٍب  ه يُستفتُُح لُكُّ بتحميدِ مُد هلل اذلي احل
يتنّعُم أهُل انلعيم يف وحبمِده  ،وبذكِره يُصّدر لكُّ خطاٍب 

وبه  ،وباسِمه يُشىَف لُكُّ داء ،داِر اجلزاِء واثلواب
رّضِع وإيله تُرفُع األيدي باتل ،ء وباليُكشُف لكُّ غم  

مٌع وهو سا ،والرّساِء والرّضاء ،والرخاء يف الشّدةِ  ،واَلاعء
 ،خلطاب ىلع اختالِف اللغاتبفنوِن ا ،صواتميِع األجل

ما أْوىل مُد ىلع لكِّ احلُه فل ،رّ وجميُب اَلاعِء للمضط
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 ىلع ماو ،َطىما أنعَم وأعلكِّ ُر ىلع وهل الشك ،وأسدى
 . .املحّجِة وهدىأوضح من 

 ،واآلالِء الظاهرة ،رِة ابلاهرةهلل ذي القداحْلَْمُد 
ويكوُن  ،محدا  يُؤِذُن بمزيِد نعِمه ،ِم املتظاهرةوانلع

  .مانعا  ِمن نقِمهصنا  ح
ما اكَن عبُدَك إىل  ،لوال أنّك بالفضِل جتود !إليه

  .نِب يُعوداذل
 ،أمهلَت َمن يُبارزَُك بالعصيان ما ،حمبّتُك للغفرانولوال 

وقابلَت إساءتَنا  ،وأسبلت سرتك ىلع من ترسَبَل بالنسيان
  .منَك باإلحسان

 ،ةاملغفرَت تُريُد  وأنما أمرتَنا باالستغفاِر إالّ  !إليه
  .ةاملعذرولوال كرُمك ما أهلمتَنا 

واملعطي ِمن  ،أنَت املبتدُئ بانلواِل قبَل السؤالِ 
وال  ،ا ال نرُجو إاّل غفرانَكإنّ  ،فوَق اآلمال اإلفضالِ 

 .نَطلُب إاّل إحسانَك



 نجاوى واستغفارات 12

أِن وِمن ش ،وأنا الُميسءَت املحسُن أن !إليه
وِمن شأِن امليسِء االعرتاُف  ،ماُم إحسانِهاملحسن إت

  .بعدوانِه
َت أن ،وَسرَت حّّت كأنّه غَفر ،وما أهَمليا َمن أمهَل 
 . .وأنَت العزيُز وأنا اذليلل ،الغينُّ وأنا الفقري

 ؟أطمَعنا يف عفوِك وجوِدك وكرِمكسواَك َمن  !إليه
بَنا فيما ورغّ  ،وأىت بنا إىل بابِك ،وأهلَمنا ُشكَر نعمائِك

 ،دللتَنا عليَك  ،هل ذلَك لكُّه إاّل منَك  ؟حبابِكأعدّدتَه أل
  .جئَت بنا إيلكو

َة َمن أبعدتَه رسواح! .واخيبَة َمن طردتَه عن بابِك
 ! .عن طريِق أحبابِك

تك للمحسنني فإىل أين تذهب رمح تاكن إن !إليه
 ؟! .آمال املذنبني
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وبكرِمَك  ،وملعروفَِك تعّرضنا ،انأخنببابَِك  !إليه
وأنَت أكرُم َمسئُوٍل وأعظُم  ،وبتقصرِينا اعرتفنا ،تعلّقنا
  :مأُمولٍ 

   راكئيب  أخنُت  قد  رِّّب   ببابَِك 
 ومايل َمن أرُجوُه يا خرَي واِهِب   

 فإن ُجدَت بالفضِل اذلي أنَت أهلُه
 راَغئيب  بِنَيِل   آمايل جُنحَ  فيا  

 َخطيئيت محاكَ  عن أبعدتيْن  إنو
 جانيِب  فيا خيبَة املسََع وضيعةَ   

وأطَمَعهم  ،ُهم طوُل إمهالِكارحم عبادا  غرّ  اللُهمّ 
وتَيّقنُوا أاّل  ،كريِم نوالِكيديَهم إىل وا أومدّ  ،دواُم إفضالِك

  .ِغىن  هلم عن ُسؤالِك

ويا  ،دينويا رسوَر العاب ،يا حبيَب اتلائبنيَ  اللُهمّ 
ويا ِحرَز  ،ويا أنيَس املنفردين ،قُّرَة أعنِي العارفني
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ويا َمن حنّت إيلِه قلوُب  ،ويا َظهر املنقطِعني ،الالجئني
وِحزبِك  ،ا ِمن أويلائَِك املقّربنيَ اجعلن ،الصّديقني
  .املفلحني
 ،ولكُّ ُشغٍل بسواَك باطل ،لكُّ فرٍح بغريِك زائل !إليه

و الزوُر هوالرسوُر بغرِيك  ،و الرسورهوالرسوُر بك 
 .ورالُغرو

و أردتَّ ول ،نانتَنا لم تهدِ لو أردتَّ إها !إليه
وال تسلُبنا  ،ِه بدأتَنافتّمِم امهللّ ما ب ،رتنافضيحتَنا لم تَس

  .تَناما بِه أكرم
ولسانا   ،وجها  اكن لَك ساجدا  اِر بانلحتِرُق أ !إليه

  ؟وقلبا  اكن بَك اعِرفا   ،اكَن لَك ذاكرا  
إذا وملجُؤنا  ،إن ضاقَِت احليَلإليه أنَت مالُذنا 

وإىل جوِدك  ،بِذكِرك نَتنّعُم ونفتِخر ،انقطَع األمل
 .إيلك فقُرناو ،فبَك فخُرنا ،تِقرنلتِجُئ ونف
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 ،وارحم ُذنّلا بنَي يديك ،عليكُدنّلا بَك  للُهمّ ا
وال  ،وال حتِرمنا بذنوبِنا ،واجَعل رغبتَنا فيما ََليك

 .تطُردنا بعيوبِنا
فكيَف ال أكوُن فقريا  يف  ، ِغناييفنا الفقرُي أ !إليه

 ! ؟فَقري
ُهوال  فكيَف ال أُكوُن جَ  ،هُل يف ِعليمأنا اجلا !إليه
 ؟! .يف َجهيل

وِمنَك ما يَِليُق  ،ِمين ما يِليُق بلُؤِم  !إليه
 .بكَرِمك
 ،هيلمَع عظيِم جَ  !وأكرَمكما أعطَفك يلعَّ  !إليه

 !وما أقرَبك ِمين برمحِتك ،يلمع قبيِح فِع !وما أرمَحك يب
 ؟! .هيل وإرسايف ىلع نفيِس عَدّن عنك بَ وما أب
تُك القاِهرة لم يرُتاك ومشيئ ،حكُمك انلافِذ !ليهإ

  .وال ذِلي حاٍل حاال   ،ذِلي َمقاٍل مقاال  
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كيف يُستَدلُّ عليَك بما هو يف وجوِده ُمفتقٌر  !إليه
الظُهوِر ما ليَس لك حّّت ُن لغرِيك ِمن ؟! أيُكو.إيلك

  ؟.هو الُمظِهَر لكيُكوَن 

؟ .إىل ديلٍل يَُدلُّ عليكّت ِغبَت حّّت حتتاَج مَ  !إليه
 ؟ .إيلكاآلثاُر يَه اليت تُوِصُل ن وَمّت بُعدتَّ حّّت تُكو

وَشِفييع إيلَك  ،إليه وَِسيليت إيلَك أنعُمَك يلعّ 
 .سانُك إيلّ إحْ 

إّن  ،بّليَك ال ََشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
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 ــ 2ــ 
َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ

َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ َولَْم يَُكْن هَلُ ََشِ

لِّ  ،يِف الُْملِْك   ،واهلل أكُّب كبريا   ،َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ ِمَن اذلُّ
ِمن اتِك وبُمعاف ،ِمن َسَخِطك اكَ إّّن أُعوُذ برِض مّ اللهُ 

حِص 
ُ
أنَت  ،ليَك اء  عثن ُعُقوبِتك، وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نأثنيَت ىلعكما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهحبمو ُسبحاَن اهلل

 .هماتِ لكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
نَزَل ىلَعَ َعبِْدهِ الِْكتَاَب َولَْم ََيَْعْل 

َ
ي أ ِ احْلَْمُد هلِل اذلَّ

َل الُْفْرقَاَن ىلَعَ َعبِْدهِ  .َقيِّما   ،وَجا  هَلُ عِ  ي نَزَّ ِ  ،َتبَارََك اذلَّ
ا َمَواِت  ،يِلَُكوَن لِلَْعالَِمنَي نَِذير  ي هَلُ ُملُْك السَّ ِ اذلَّ

رِْض 
َ
ا ،َواأل يٌك يِف الُْملِْك َولَْم يَُكْن هَلُ  ،َولَْم َيتَِّخْذ َوََل  ََشِ

رَ  ٍء َفَقدَّ اوََخلََق لُكَّ ََشْ  .ُه َتْقِدير 
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 اذليمُد هلل احل ،ن ذكَرهال يَنََس مَ  اذليمُد هلل احل
ال يَِكُل َمن تَولكَّ  اذليمُد هلل احل ،ال خييُب َمن داعه

 ،ِحنيٍ هو ثقتُنا يف لكِّ اذلي مُد هلل احل ،إىل غرِيهعليه 
هو رَجاؤنا ِحنَي  اذليمُد هلل احل ، تَنقِطُع عنَّا احليَلوِحنيَ 

نا  اذليمُد هلل احل ،وُء ُظنُونُنا بأعمانِلاتَسُ  يَكِشُف ُُضّ
مُد احل ،َيِزي باإلحساِن إحسانا  اذلي مُد هلل احل ،وكرَبنا

َيِزي بالصِّب  اذليمُد هلل احلَعفوا   باتلقصريِ َيِزي  اذليهلل 
 .جناة  

املِلِك  ،الكريِم املقصود ،هلل الغفوِر الودوداحْلَْمُد 
ال خيىَف عليه  ،جلودالعميِم ا ،وجودديِم الالق ،بوداملع

حسَّ ويسَمُع  ،دبيُب انلملِة السوداِء يف الليايل السود
ويَرى جرياَن املاِء يف باطِن  ،اَلوِد يف خالِل العود

فما  القادرِ  ،دِ ّدَد األنفاِس يف اهلبوِط والصعووتر ،داجلُلُمو
 ،ألقداره تصاريُف اوبمشيئتِ  ،درتِه َموجودسواه بق
ُعوده ووحبكمتِ  وَم ه قوتِ أباَد بسط ،قسمِته اإلدباُر والسُّ
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وسلَّط ضعيَف ابلعوِض  ،ودهوقوَم هلَك اعدا  وأ ،وحنُ 
 ..نمرودالطاغيِة ىلع 

 ،وواِهِب احلياةِ  ،وجودات ُمنِشِئ املهللاحْلَْمُد 
 ،وجميِب اَلعوات ،األصواِت  وسامعِ  ،وباِعِث األموات

وُمنيج  ،رصارواغفِِر اإل ،اعلِم األرسار ،كُرباتواكشِف ال
 . .هلِك الكّفارومُ  ،األبرار

ا َيُقولُوَن ُعلُّوا  َكِبريا  تَُسبُِّح هَلُ  ُسبَْحانَُه َوَتَعاىَل َعمَّ
رُْض 

َ
بُْع َواأل َمَواُت السَّ ٍء إاِّل  ،َوَمْن ِفيِهنَّ  ،السَّ َوإِْن ِمْن ََشْ

إِنَُّه اَكَن  ،َولَِكْن ال َتْفَقُهوَن تَْسِبيَحُهمْ  ،يَُسبُِّح حِبَْمِدهِ 
 .َحِليما  َغُفورا  
اآلخِر اذلي  ، ابتداءّوِل اذلي ليَس هلاأل ُسبحانَ 

الواِحِد  ،ُوزراءصمِد اذلي ليَس هل ال ،ليَس هل انتهاء
  . َُشاكءليَس هلاذلي 

 ،القديِر السميِع ابلصري ،العليِم اخلبري ُسبحانَ 
 ..فرِِد باتلدبرياملن
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وطّهَر  ،ه قلوَب أحبابِهّوَر بمعرفتِ َمن ن ُسبحانَ 
لم يؤّيْده احلكيُم  ن. يا خيبَة مَ .رسائَرهم فتمتُّعوا خبطابِه

يا ُمصيبَة  ،يا حرسَة َمن لم يقبلْه املِلُك العظيم ،احلليم
 .! .وُد العميمَمن فاتَه هذا اجل

 ! ؟هتَ أنَت خلقيه كيَف حييُط بَك عقٌل إل

 ؟ .رٌص أنَت شققتَهبكيَف يُدرُكَك أم 
  ؟كيَف يدنُو منَك فِكٌر أنَت وفّقتَهأم 
كيَف حُيِص اثلناَء عليك لساٌن أنَت خلقتَه أم 
 ؟ .وأنطقتَه

صلواِت َمن يَعصيَك يف يف اليُناجيَك كيَف  !إليه
 ؟ .اخللَوات
ُعوك يف احلاجاِت والُكُرباِت َمن يدكيَف أم 

 ؟.انلعماء لوال فضلُك عندَ  يَنساكَ 
 . .ويا أنيَس لكِّ كئِيب ،بيَب لكِّ غِريبيا ح اللُهمَّ 
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  ؟بنعمِتكه أيُّ منقطٍع إيلَك لم تكفِ 
 ؟ .يُّ طالٍب لم تلَقه برمحِتكأأم 
َر فيَك اخللَق ابتغاَء مرضاتَِك فلم يُّ هاجٍر هجَ أأم 

 ؟ .ولم تُعوّْضه ،تِصلْه
 ؟ .ذكِرك فلم تُؤنِْسهيُّ حمب  خال بأأم 
 ؟.فلم جِتبْهُمضطّرا  اٍع داعَك يُّ دأأم 

 ىلع السؤال مع إليه كيَف 
ُ
اخلطايا كرثِة نَتجّرأ

 ؟ .توالزالّ 
الَفقِر ِشّدِة أم كيَف نَستغين َعن السؤاِل مع 

 ؟ .والفاقات
 ؟! .َمن اذلي اعَملك بصدٍق ولم يَربحْ 
 ! ؟.ومن اذلي اتلجأ إيلَك فلم يَفرحْ 

وصَل إىل بِساِط قُربِك واشتىَه أن اذلي وَمن 
 ؟! .يَّبح
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وال حوَل  ،عِتك إاّل بإاعنِتكطا ىلعّوَة ال ق !يا ربِّ 
 منَك إاّل إيلكوال مَ  ،عن معصيِتك إاّل بمشيئِتك

َ
 ،لجأ

 . .ديكيوال خرَي يُرَّج إاّل يف 
إّّن اسألُك باسِمَك الطيِّب الطاهِر املبارِك  مَّ هُ الل

وإذا ُسئِلَت به  ،ِه أجبَت اذلي إذا ُدعيَت ب ،ألحبِّ إيلكا
  .اسرُتمِحَت به رمحَت وإذا استُفرِجَت بِه فَرّجَت وإذا  ،أعطيَت 

 ،ربَّ ِجّبيَل وِمياكئيَل وإرسافيل وحمّمد  مَّ هُ الل
أنَت  ،اعلَم الغيِب والشهادة ،فاِطَر السمواِت واألرض

 .نُوا فيِه خيتَِلُفونحتُكُم بنَي عباِدك فيما اك
مَّ أنَت املِلُك هُ الل ،يا يحُّ يا قيّوُم برمحِتك أستِغيث

 ،بّليَك وسعَديك ،ا عبُدكأنَت رِّّب وأن ،ال هلإَ إاّل أنت
 ،أنا بَك وإيلك ،والرشُّ ليَس إيلك ،ُه يف يديكواخلرُي لكّ 

  .تباركَت وتعايلت
وتعلَُم رّسي  ،إنّك تسَمُع الكم وترى ماكِّن  مَّ هُ الل

أنا ابلائُِس  ،ال خيىَف عليك َشٌء ِمن أمِري ،وعالنييت
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املقرُّ  ،شِفقالوِجُل المُ  ،املستِغيُث املستجري ،الفقري
ِهُل إيلَك وأبت ،أسألَُك مسألَة املسِكني ،املعرتُِف بذنِبه

 ،وأدُعوك ُداعَء اخلائِِف الرِضير ،ابتهاَل املذنِب اذليلل
ورِغَم لَك  ،وفاَضت لَك عيناه ،ت لَك رقبتُهَمن خضعَ 

 .أنُفه وذلَّ لَك جَسُده
اهلِل وُسبحاَن  ،ريا  هلِل كثواحلمُد  ،اهلُل أكُّب كبريا  

 .وأصيال  ة  بُكر
 ،ُت وأمالُكها السمواهلُ ت ُسبحاَن َمن سبّحَ 

 ،وابِلحاُر وِحيتانُها ،انُهواألرُض وساّك  ،وانلُجوُم وأفالُكها
 ،والرَمالواآلاكُم  ،والشَجُر واَلواّب  ،ُم واجلبالانلُجوو

  .ٍب وَيابِس ولكُّ يَح  وَميّتولكُّ رط

يا  ،يا قديَم اإلحسان ،السلطانامللِك ويا عظيَم 
يا واِسَع  ،يا كثرَي اخلري واجلود ،االمتناندائَم انلَعم و

يَل يا مج ،اللطفيا خيفَّ  ،يا باسَط الرزق ،العطايا
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 اليا كريما   ،يا حليما  ال يَعَجل ،يا مجيَل السرت ،الصنع
 .يا حكيما  أبدَع احِلكم ،يَبَخل

يا و ،لكِّ كسري يا جابرَ و ،يا ميرّسَ لكِّ عسري امهللّ
ويا ُمقّوَي لكِّ  ،ويا ُمغيَن لكِّ فقري ،صاحَب لكِّ فريد

  .ضعيف
 الرضِّ اكِشَف  ويا ،َة لكِّ َمكُروبنّفَس ُكربميا 

عنَي صفيِّه بيُوسَف أقّر َمن يا و ،وابللَوى عن أيّوب
ِمن إبراهيَم و ،ونَّجَّ نُوحا  ِمن الغَرق ،وبيعقُ ونبيِّه 
ِمن وهاُروَن وسلّم ُموىس  ،ويونَُس ِمن الظلمات ،احلَرق

 ،ِمن كيِد الاكئِدينِعيََس ونَّجَّ  ،ََشّ اجلبابرِة الُعتاة
 .نِّ واجل نساإلِمن شيَاطني   حمّمدا  وأاعَذ 

يا يلعُّ يا  ،يا يحُّ يا قيّومُ  ،يا رمحُن يا رِحيماهلُل يا 
 ، مِلُك امللوكأنَت اهللُ  ،يا ذا اجلالِل واإلكرام ،عظيمُ 

الظاِهُر  ،املحيُط الرسيع ،العزيُز القاهرُ  ،الرمحُن الرحيم
 .الكِريم انلارِصُ  ،الغالب
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إّن  ،بّليَك ال َشيَك لَك بّليَك  ،يَك بلّ امهللّ بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
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 ــ 3ــ 
َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ

َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ َولَْم يَُكْن هَلُ ََشِ

لِّ َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ  ،يِف الُْملِْك   ،واهلل أكُّب كبريا   ،ِمَن اذلُّ
ِمن وبُمعافاتِك  ،ِمن َسَخِطك اكَ إّّن أُعوُذ برِض مّ اللهُ 

حِص 
ُ
أنَت  ،ليَك اء  عثن ُعُقوبِتك، وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نأثنيَت ىلعكما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهحبمو ُسبحاَن اهلل

 .هاتِ ملكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
رِْض احْلَْمُد 

َ
َمَواِت َوَما يِف األ ي هَلُ َما يِف السَّ ِ  ،هلِل اذلَّ

َيْعلَُم َما يَِلُج  ،َوُهَو احْلَِكيُم اخْلَِبريُ  ،َوهَلُ احْلَْمُد يِف اآلِخَرةِ 
رِْض 

َ
َماءِ  ،َوَما خَيُْرُج ِمنَْها ،يِف األ َوَما  ،َوَما يزَِنُل ِمْن السَّ

 .َوُهَو الرَِّحيُم الَْغُفورُ  ،َيْعُرُج ِفيَها
 ،بما خلقتَنااحْلَْمُد اللُهمَّ ربَّنا لَك  ،احْلَْمُد هلل

احْلَْمُد ولَك  ،وفرّجَت عنّا ،وأنقذتَنا ،وهديتَنا ،ورزقتَنا
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 ،باألهِل واملاِل واملعافاةاحْلَْمُد ولَك  ،العظيمبالقرآِن 
ومَجعَت  ،رَت أمنَناوأظهَ  ،وبْسطتَّ رزقَنا ،ناكبتَّ عدوَّ 

وِمن لُكّ ما سأنلاَك ربَّنا  ،وأحسنَت معافاتَنا ،فُرقتَنا
  .َطيّبا  ىلع ذلَك محدا  كثريا  احْلَْمُد لَك ف ،يتَناأعط

احْلَْمُد بُكلِّ نِعمٍة أنعمَت بها علينا يف لَك  اللُهمَّ 
 ،أو خاّصٍة أو اعّمة ،أو رِسّ أو عالِنية ،قديٍم أو حديث

  .اغئب أو شاِهٍد أو ،أو ميّت يح   أو
حّّت احْلَْمُد لََك و ،احْلَْمُد يف لُكِّ حنٍي وآنلََك  اللُهمَّ 

 إذا رِضيت.احْلَْمُد ولَك ترىض 

ن نعمٍة أنعمَت بها يلعَّ قلَّ لَك عنَدها رَبِّ كْم مِ 
وكْم ِمن بليٍّة ابتليتيَن بِها قلَّ لَك عنَدها  ،ُشكري
ويا  ،ه ُشكري فلم حيِرمينقلَّ عنَد نعمتِ فيا َمن  ،صّبي

يا َمن رآّن ىلَع و ،عنَد بليِّته صّبي فلَم خيُذلينَمن قلَّ 
 ،ويا ذا انلعِم اليت ال حُتىَص أبدا   ، يفَضحيناملعاِِص فلمْ 
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اغفر يل جرائيِم  ،ويا ذا املعروِف اذلي ال يَنقِطُع أبدا  
 .نيايوأِعيّن ىلع ِديين بدُ  ،وتَفريطي
وَيعلَُم َضمائَِر  ،ن يمِلُك حوائَِج السائلنييا مَ  اللُهمَّ 
ويا َمن ليس  ،يا َمن ليَس معُه ربٌّ يُدَع  ،الصامتني

وال  ، يُؤَت ويا َمن ليَس هُل َوزيرٌ  ،خُيَش  قُه خالٌق فو
يا َمن ال يزداُد ىلع َكرثِة السؤاِل إاّل ُجودا   ،حاِجٌب يُرَش 

  .وإحسانا  تَفّضال   وائِِج إالّ احلوكرما  وىلع كرثِة 
وال َسمٌع عن  ،أنٍ ششأٌن َعن يَا َمن ال يَشغلُه  اللُهمَّ 

وال تَشتِبُه عليِه األصوات وال ختتَِلُف عليِه  ،سمع
  .وال تُغلُِّطه املسائل ،اللغات

ني وال تُضِجره َمسألُة  ،يا َمْن ال يُِّبُمه إحلاُح امللحِّ
  .وذّلَة مناجاتِك ،بَرَد عفوِكأذقْنا  ،السائلني

 ،إليه إن تُعّذبين بميِع ما عِملُت فأنا بِه َحِقيق
وأنَت  ،وإن تَرمحين مَع عظِم إجراِم فأنَت بذلَك أوىل

 . .أحقُّ َمن تَكّرَم ورِحم
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ُه وإىل َمن أ ؟ُد وأنَت املقصودملن أقِص  !رّب  توجَّ
أنت صاحب و ،وَمن ذا اذلي يُعطي ،وجودوأنَت امل

 ؟داملعبوَت الربُّ وَمن ذا اذلي أسأُل وأن ؟واجلود لكَرمِ ا
أم هل يف الُملِك هلإٌ  ؟واك فيدَع ِد ربٌّ سِ الوُجووهل يف 

ُب ؟ أم هل كريٌم غرُيك يُطلَ .وإيله يُسََع  ،غرُيك فرُيَّج 
أم هل  ؟الرضاأم هل َجواٌد ِسواَك فيُسأَل ِمنُه  ،ِمنُه الَعطا
هل رَحيٌم أم  ؟ك فيُناَل منه الفضُل وانلعَم َحليٌم غريُ 

أم هل حاِكٌم غرُيك فرُتَفَع  ؟غرُيك يف األرِض والسما
ٌب غرُيَك يَكِشُف الرضَّ طبيهل أم  ؟إيله الشكوى

 األُكفُّ إيله يٌك ِسواَك تُبَسُط هل َمل؟ أم .وابللَوى
 ،اجاِت جوُدك لقضاِء احلرُمك وفليَس نلا إاّل ك ؟باَلاعء

. يا َمن .وليس نلا إاّل فضلُك ونعمتُك إلجابِة اَلعوات
 م

َ
 . .وال َياُر عليه ،يا َمن َيريُ  !نه إاّل إيلهال َملجأ

أم إىل  ،وأنَت العليُم القادر ،َمن أشتِك يا ربِّ إىل 
أم بمن أستَنرِصُ وأنَت  ،الساتِريُم وأنَت الكر ،َمن أتلِجئُ 
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أم  ،وأنَت الوِلُّ القاِهر ،تِغيُث أس منبأم  ،الوِلُّ انلارِص 
ن ذا أم مَ  ،نَت للُقلوِب جابِروأ ،اذلي َيُّب كرسي َمن ذا

العليُم  َت ! أن؟وأنَت الرحيم الغافر ،اذلي يغِفُر ذنيب
 . .املّطلُع ىلع اخلواِطر ،اخلبرُي بالضمائِر ،بالرسائِر

ن ُهو مّطلٌع يا مَ  ،فوَق ِعباِده قاِهرو يا َمن هُ  اللُهمَّ 
يا َمن ُهو  ،وحاُِض منهم يا َمن ُهو قريٌب  ،يِهم وناِظرعل

رحيُم يا  ، الِعباديا هلإَ  ،وابلاِطُن والظاِهر ،األّوُل واآلِخرِ 
يا ذا  ،يا صاِحَب اجلوِد والكَرِم واإلحسان ،يمُ كريا 

ون ،الفضِل وانلَعِم والُغفران يا  ،يا َمن عليه يَتولكُّ املتَولّكُّ
يا َمن بِكرِمه ومجيِل عوائِده  ،ن إيلِه يَلجأ اخلائِفونمَ 

وعظيِم قُدرتِه  ،يا َمن بُِسلطاِن قَهِره ،يَتعلُّق الراُجون
 ،وَسَعِة رمحِته ،يا َمن لِواسِع َعطائِه ،املضّطُرونيَستغيُث 

ويَسأُل  ،ومجيِل ِمنّته تُبَسُط األيِدي ،فضِله يلِ وجز
 . .السائلون
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وقاِِضَ  ،واغفَِر اخلطيئات ،ُمفّرَج الكُربات يا
 ،واكِشَف الظلمات ،وُمستجيَب اَلعوات ،احلاجات

وهلإَ  ،وَرفيَع اَلرجات ،وَساتَِر العورات ،ودافَِع ابلليّات
  .مواتاألرِض والس

وال  ،يا َمن إذا َشاَء فَعل ،يا َمن عليِه وحده املتّلك
 . .َمن ال يُِّبُمه ُسؤاُل َمن سأليا  ،يُسأُل عّما يَفَعل

إبراهيَم ىلع يا َمن نرَصَ  ،يا َمن أجاَب نُوحا  يف قوِمه
يا َمن َكَشَف  ،وسَف ىلع أبيه يعُقوبرَّد يُ يا َمن  ،أعدائِه

يا َمن قبَل  ،َة زكرّيادعويا َمن أجاَب  ،َعن أيّوب الرضَّ 
 . .تَسبيَح يونَُس بِن َمّّت 

؟ .فكيَف ال أرُجوك ،ا   رَحيمإليِه قد وجدتَُك 
 ؟ .فكيَف ال أدُعوك ،ووجدتُك نارِصا  ُمعينا  

يِن إذا ؟ وَمن ذا اذلي يرَُضُّ .تينقطعَمن يل إذا إليِه 
بين وَمن ذا اذلي  ؟َنَفعتَين وَمن ذا اذلي  ؟إذا رمَِحتيَنيُعذِّ
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ذا يُمرُِضيِن إ ذا اذليوَمن ؟ .جنَّيتيَنيَقَرُبين بُِسوٍء إذا 
  ؟اعفيتيَن

عزيُز ال حتيُط بالهِل يا  ،يا ذا اجلالِل واإلكرام
الغيّن عن لُكّ  وهو ،عنهيا َمن ال ِغىن  ليشٍء  ،األوهام

َمن ِرزُق لكِّ ََشٍء يا  ،هيا َمن البُدَّ ِللكِّ ََشٍء من ،َشءٍ 
 ،يا َمن يُعطي َمن ال يَسأهُل  ،وَمصرُي لُكِّ َشٍء إيله ،هعلي

لُه ىلعوَيودُ  ها حنُن عبيُدَك اخلاضعوَن  ، َمن ال يُؤمِّ
ن مجيَل الراُجو ،املتذلّلوَن لعزِّك وعظمِتك ،هليبِتك

 ،ولم تَقَطْع عنّا نِعَمك ،أمرتَنا ففرَّطنا ،وَعفوِكرمَحِتك 
وظلَْمنا أنفَسنا  ،ونَهيتَنا فَعصينا ولم تَقَطْع عنّا كرَمك

 .ِغناَك يا كريم  عنّافلم تقَطعْ  ،َمَع فقِرنا إيلك

وأنرُص  ،وأحقُّ َمن ُعِبد ، َمن ُذكرأنَت أحقُّ  مَّ هُ الل
وأوسُع َمن  ،وأجوُد َمن ُسئل ،ملََك َمْن وأرأُف  ،َمن ابتُِغَ 

  .أعطى
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لكُّ  ،والفرُد ال نِدَّ لك ،أنَت املِلُك ال ََشيَْك لك
ولْن تُعىَص  ،لن تُطاَع إاّل بإذنَِك  ،َشٍء هالٌك إاّل وجَهَك 

  .فتَغِفروتُعىَص  ،تُطاُع فتَشُكرُ  ،إاّل بِعلِمَك 
ُحلَت ُدوَن  ،ىن حفيٍظ قرُب شهيٍد وأدْ أيا رّب أنَت 

نسخَت و ،وكتبَت اآلثارَ  ،وأخذَت بانلواِِص  ،انلُفوس
 ،ةعالنيوالرسُّ عنَدك  ،الُقلُوُب لَك ُمفضية ،اآلجاَل 

َليُن ما وا ،َما حّرمَت  رامُ واحل ،َت احلالُل ما أحلل
َخلُقَك، والعبُد واخلَلُْق  ،واألمُر ما قَضيَت  ،َشعَت 
  .وأنَت اهلُل الرُءوُف الرحيم ،عبُدك

عُظَم ِحلُمَك فعفوَت  ،تّم نورُك فهديَت فلََك احلمدُ 
ربَّنا  ،فلََك احلمدُ بَسطتَّ يَدك فأعطيَت  ،فلََك احلمدُ 

وعطيّتُك  ،ُهك أعظُم اجلاهوجا ،وجُهك أكرُم الوُجوهِ 
  .أفضُل العطيّة وأهناها

ْعىَص ربَّنا وتُ  ،فلَك احلمدُ  ،ربَّنا فتَشكرُ تُطاُع 
َّ  ،وجُتيُب الُمضَطرَّ  ،فلَك احلمدُ  ،فتَغفرُ   ،وتَكِشُف الرضُّ
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وال َيِزي  ،وتقبُل اتلوبةَ  ،وتَغفُر اذلنَب  ،وتَشيف السقم
  .ُل قائِلٍ قودحتَك وال يَبلغ مِ  ،بآالئِك أحدٌ 

املطلُوُب ِمنَْك و ،املرُغوبفيَك يا ربِّ ُسبحانََك 
ي قُّ َت احلأن ،واملرُهوب ِ ُه غرُيه وال مع ،هال َحقَّ ِسوااذلَّ
لطانالعظمَ لََك  ،لوالهوال ََشَء  ُة والقدرُملُك وال ،ة والسُّ

 .وِرفعُة الشان
يِف لَك ٍة حاج غريِ ِمن ِمنَك  ة  رمحَق اخللْ َت خلقْ 
 ،ِمَن انلعمبما ِشئَت ومددتَهم  ،همورزقِ خلِْقهم 

 .بأجِلهم ورزقِهملَت وتكفّ 
 ،رمَحة  وِعلما  حلمُد وِسعَت لُكَّ ََشٍء َك الإليِه 

ة  ورأفمنَك انا  َحن ،وسرتَت الُعيُوب ،َغفرَت اذلنُوب
 .وِحلما  

شُف اك ،َجواد ويفٌّ جميد ،إنَّك وِلٌّ مَحيد اللُهمَّ 
وجميُب  ،وُمغِدُق الَّباَكت ،وباِسُط اخلريات ،الكُربات
 ،قولَُك احلّق  ،رضنَي والسمواتورَبُّ األ ،اَلَعوات
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 ،وقد وعدتَّ بانلجاِة عباَدك املؤمنني ،ووَعُدك الصدق
َدك . وَع.إّّن ُكنُت ِمن الظاملنيال هلإَ إاّل أنَت سبحانَك 

 . العالَمنييا رَبَّ وَعَدك 
ويا اكيَس  ،ويا ساِمَع الصوت ،ا سابَق الَفوتي لُهمَّ ال

وُمسرّيُ  ،أنَت رِّّب ورَبُّ األرَباب ،املوت الِعظاِم حلما  بعدَ 
 .وُمعِتُق الرقاب ،السَحاب

 ،وتبارَك اسُمَك  ،ا وحبمِدكَ رّبن اللُهمَّ ُسبحانََك 
  .ىل جّدَك وال هلإ غريكوتعا

إّن  ،بّليَك ال َشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك اللُهّم بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
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 ــ 4ــ 
َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ

َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ َولَْم يَُكْن هَلُ ََشِ

 ،واهلل أكُّب كبريا   ،لِّ َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ ِمَن اذلُّ  ،يِف الُْملِْك 
ِمن وبُمعافاتِك  ،ِمن َسَخِطك اكَ إّّن أُعوُذ برِض مّ اللهُ 

حِص  ،ُعُقوبِتك
ُ
أنَت  ،ليَك اء  عثن وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نأثنيَت ىلعكما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهحبمو ُسبحاَن اهلل

 .هماتِ لكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
رِْض 

َ
َمَواِت َواأل َجاِعِل  ،احْلَْمُد هلِل فَاِطِر السَّ

ْجِنَحةٍ 
َ
وِِل أ

ُ
 ،َمثىَْن َوثاُلَث َوُرَباعَ  ،الَْمالئَِكِة رُُسال  أ

ٍء قَِديرٌ  ،يَِزيُد يِف اخْلَلِْق َما يََشاءُ  َما  ،إِنَّ اهلَل ىلَعَ لُكِّ ََشْ
َوَما ُيْمِسْك  ،ْمِسَك لََهاَيْفتَِح اهلُل لِلنَّاِس ِمْن رمَْحٍَة فاَل مُ 

 .َوُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيمُ  ،فاَل ُمرِْسَل هَلُ ِمْن َبْعِدهِ 
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 ،هلِل اذلي أحاَط بكلِّ َشٍء قُدرة  وِعلما  احْلَْمُد 
أحاَط بِكلِّ ي هلِل اذلاحْلَْمُد و ،ووَِسَع لكَّ ََشٍء ِحلما  

 .ووِسَعت لُكَّ ََشٍء رمَحتُه ،ََشٍء ُسلطانُه
ولَك  ،ك بعَد ِعلمكىلع ِحلمِ احْلَْمُد لَك  مَّ هُ الل
 ،لكُّهاحْلَْمُد مَّ لَك هُ الل ،َد قُدرتِكىلع َعفوِك بعاحْلَْمُد 

ه ،وبيِدَك اخلرُي لكُّه   .وإيلَْك يرِجُع األمُر لكُّه عالنيتُه ورسُّ
 ،ُدك بمحاِمِدَك لكِّها ما علمُت منهاإّّن أمحَ  اللُهمَّ 

 .علَموما لم أ
وعظيِم  ،كما يَنبِغ جلالِل وَجِهَك احْلَْمُد يا ربِّ لَك 

أنَت كما  ، عليَك حنِص ثَناء  نَك ال ُسبحا ،ُسلطانِك
  .أثنيَت ىلع نفِسك

 ُر السمواِت أنَت نُو ،محدا  كثريا  احْلَْمُد لَك  مَّ هُ الل
السمواِت قيُِّم أنَت احْلَْمُد لَك و ،واألرِض وَمن ِفيهنّ 

ووعدك  ،أنَت احلقُّ  ،احْلَْمدُ ولَك  ،هنّ ألرِض وَمن ِفيوا
 ،وانلاُر َحقٌّ  ،واجلنُّة َحقٌّ  ،ولقاُؤَك َحقٌّ  ،وقولَُك َحقٌّ  ،َحقٌّ 
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لَك  مَّ هُ الل ،حقٌّ  وحمّمٌد  ،َحقٌّ يّوَن وانلب ،والساعُة َحقٌّ 
 ، أنبُت وإيلَك  ، آمنُت وبَك  ،وعليَك تَولّّكُت  ،أسلمُت 

  .َك حاَكمُت وإيل ،خاصمُت  وبَك 
 ،ِملَء السمواِت وِملَء األرِض احْلَْمُد لَك  مَّ هُ الل

أَحقُّ  ،أهَل اثلنَاِء واملجدِ  ،بَعدِمْن َشٍء وِملَء ما ِشئَت 
 ملا ال مانَع  مَّ هُ الل ،بْد عولّكُّنا لَك  ،ما قاَل العبد

َ
 ،عطيَت أ

  .اجلدُّ  َك منْ  وال يَنَفُع ذا اجلدِّ  ،وال ُمعطَي ملا َمنعَت 
ين  ،طّهريِن باملاِء واثللِج والّبد مَّ هُ الل ِمن اخلَطايا ونقِّ

بيُض ِمَن اَلنِس اثلوُْب كما يُنَّقَّ 
َ
  .األ

يا َمْن ال يُؤاخُذ  ، القبيحوَسرتَ  ،أظهَر اجلميَل  يا َمن
يا واسَع  ،يا َحسَن اتلجاُوز ،وال يَهِتُك السرتَ  ،باجلريرةِ 
 ،يا صاِحَب لُكِّ جنوى ،يا باسَط ايلديِن بالرمحة ،املغفرة

يا  ،املنِّ يا كريَم الصفِح يا َعظيَم  ،يا ُمنتىَه لُكّ َشكوى
ويا  ،يا ربَّنا ويا سيَّدنا ،ُمبْتدئ انلعِم قبَل استحقاقِها
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تَشِوَي َخليق أسألُك يا اهلل أاّل  ،ويا اغيَة رغبتِنا ،َموالنا
  .بانلار

رِْض َسبََّح هللِ 
َ
َمَواِت َواأل َوُهَو الَْعِزيُز  ، َما يِف السَّ

رِْض  ،احْلَِكيمُ 
َ
َماَواِت َواأل َوُهَو  ،حُييِْي َوُيِميُت  ،هَلُ ُملُْك السَّ

ٍء قَِديرٌ  ُل َواآلِخرُ  ،ىلَعَ لُكِّ ََشْ وَّ
َ
اِهُر َوابْلَاِطنُ  ،ُهَو األ  ،َوالظَّ

ٍء َعِليمٌ   .َوُهَو بُِكلِّ ََشْ
َمَواِت يَُسبِّ  رِْض  ،ُح هلِل َما يِف السَّ

َ
الَْمِلِك  ،َوَما يِف األ

وِس الَْعِزيِز احْلَِكيمِ    .الُْقدُّ
 ،بُحاتالسُّ ِل َمن هل باليَليُق حا  تَسبياهلِل ُسبَْحاَن 

فُِئ َمزيَده ىلع مجيِع ُيكاو ،يُوايف نِعَمه ،واحلمُد هلِل كثريا  
ِء والُعَظماء فأنَت  الُكّباتعاَظمَت ىلع !. إلَهنا.تاحلاال

 ،واألغنياءِ مَت ىلع الُفقراِء وتَكرّ  ،الكبرُي العِظيمهلُل ا
طائعنَي والَت ىلع الُعصاِة وَمنن ،فأنَت اهلُل الغينُّ الكريم

نا  ،نَت اهلُل الرمحُن الرحيمبَِسعِة رمَحِتَك فأ تَعلَُم رِسَّ
  .لَعليمهلُل افأنَت ا ،وأنَت أعلُم بنا ِمنّا ،وَجهَرنا
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رِْض 
َ
َماَواِت َواأل ا  ،ُسبَْحاَن رَبِّ السَّ رَبِّ الَْعْرِش َعمَّ

رِْض إِهَلٌ  ،يَِصُفونَ 
َ
َماِء إِهَلٌ َويِف األ ي يِف السَّ ِ َوُهَو  ،َوُهَو اذلَّ

َماَواِت  ،احْلَِكيُم الَْعِليمُ  ي هَلُ ُملُْك السَّ ِ َوَتبَارََك اذلَّ
رِْض َوَما بَيْنَهُ 

َ
اَعةِ  ،َماَواأل َوإِيَلِْه  ،وَِعنَْدُه ِعلُْم السَّ

 .تُرَْجُعونَ 
نّا قد أطعناَك يف أحبِّ األشياِء إيلَك أن إ لُهمَّ ال

يف ِصَك ولم نَع ،واإلقراُر بَك  ،ماُن بَك اإلي :تُطاَع فيه
ُر واجلحُد الكف :أبغِض األشياِء إيلَك أن تُعىَص فيه

 .بَينَُهماا مفاغِفر نلا  لُهمَّ ال ،بَِك 
ال يَبَعُث  :وأقَسُموا بِاهللِ َجهَد أيمانِِهم} :وأنَت قُلَت 
تَلَبعََثَّ وحنن نُقِسُم باهلِل َجهَد أيمانِنا  {اهلُل َمن َيُموُت 

 ! . داٍر واحدةيفنِي بنََي أهِل الَقَسمَ أفرتاَك جتَمُع  ،وتَيمُ  َمن

ةِ واآلخر يا رمحَن اَلنيا ،ا أرحَم الرامحنيَ ي لُهمَّ ال
ك أسرْيُ  ،َذيللَُك بِبابَِك  ،ُدَك ببابِكَعبإّّن ورَِحيَمُهما 

يا رَبَّ  ،َضيُفك بِبابِك ،بِبابِكِمسِكينَُك  ،بِبابِك
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 ،يا غياَث الُمستَِغيثني ،الطالح بِبابِكُدَك َعب ،العاملني
  .يا اكشَف ُكَرِب املكُروبني ،بِبابِكوُمك َمهمُ 

وَهل يَرَحُم الُميسُء  ،افُر وأنا الُميسءُ َت الغأن !إليه
 ؟إاّل الغافِر

وهل  ،أنَت الربُّ وأنا العبدُ  !إليهَموالَي َموالَي 
  ؟يَرَحُم العبَد إاّل الرّب 
وهل  ،َت املالُِك وأنا اململُوكُ أن !إليهَموالَي َموالَي 

  ؟ املالِكاململُوَك إالّ يَرَحُم 
وهل  ،َت العزيُز وأنا اذليلُل نأ !إليهَموالَي َموالَي 

 ؟ العزيزيَرَحُم اذليلَل إالّ 
وهل  ،أنَت الكريُم وأنا اللئيمُ  !إليهَموالَي َموالَي 

  ؟ الكريمإالّ اللئيَم يَرَحُم 
وهل  ،نا املرُزوُق أنَت الرّزاُق وأ !إليهَموالَي َموالَي 

  ؟ الرّزاقاملرزوَق إالّ يَرَحُم 
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  !َمعذَريت يا إليهوَعالنييت فاقبْل لُم رِسّي أنَت تَع
ِة اجلفاِء وحشِمن آهِ  !يانِة اذلنُوِب والِعصكرثآهِ ِمن 

 !.واحِلرمان
وتَفَضُح  ،كَشُف األستارفالِس يَوَم تُ اإلِمن آهِ 
 !َفُع اعتذاروال َينْ  ،األوزارُ 

إّن  ،بّليَك ال َشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك عَمَة وانلاحلمَد 
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 ــ 5ــ 
َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ

َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ َولَْم يَُكْن هَلُ ََشِ

لِّ  ،يِف الُْملِْك   ،واهلل أكُّب كبريا   ،َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ ِمَن اذلُّ
ِمن وبُمعافاتِك  ،ِمن َسَخِطك اكَ أُعوُذ برِض إّّن  مّ اللهُ 

حِص 
ُ
أنَت  ،ليَك اء  عثن ُعُقوبِتك، وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نأثنيَت ىلعكما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهحبمو ُسبحاَن اهلل

 .هماتِ لكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
َماَواِت  رِْض َومَ  ،يَُسبُِّح هلِل َما يِف السَّ

َ
 ،هَلُ الُْملُْك  ،ا يِف األ

ٍء قَِديرٌ  ،َوهَلُ احْلَْمدُ  ي َخلََقُكمْ  ،َوُهَو ىلَعَ لُكِّ ََشْ ِ  ،ُهَو اذلَّ
 ،َتْعَملُوَن بَِصريٌ  َواهلُل بَِما ،َوِمنُْكْم ُمْؤِمنٌ  ،فَِمنُْكْم اَكفِرٌ 

رَْض بِاحْلَقِّ 
َ
َمَواِت َواأل   ،َخلََق السَّ

َ
َرُكْم فَأ ْحَسَن وََصوَّ

رِْض  ،َوإِيَلِْه الَْمِصريُ  ،ُصَوَرُكمْ 
َ
َمَواِت َواأل  ،َيْعلَُم َما يِف السَّ

وَن َوَما ُتْعِلنُونَ  ُدورِ  ،َوَيْعلَُم َما ترُِسُّ   .َواهلُل َعِليٌم بَِذاِت الصُّ
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وتوّحَد بماِل  ،هلِل اذلي تفّرَد بالِل َملُكوتِهاحْلَْمُد 
 ،يِّتهوتَقّدَس بُِسموِّ َصمدِ  ،ِديِّتهأحوِّ وتَعّزَز بعل ،جُّبوتِه

وتزَّنَه يف ِصفاتِه  ،ن ُمضارعِة لُكِّ نظريوتكّّبَ يف ذاتِه ع
ه ،وقُُصور تَناهٍ َعن لكِّ   ،هل الصَفاُت املختّصُة حبقِّ

  .اآلياُت انلاِطقُة بأنّه غرُي ُمشبٍّه خبلِقهو
وال عدَّ  ،ال حدَّ يناهُل  ،ُسبْحانَه ِمن َعزيٍز قادر

 ،وال وََل يشفُعه ،وال أحَد ينرُصه ،هوال أمَد حيرصُ  ،حيتاهُل 
 ،وال زمان يُدرُكه ،وال ماكَن يمسُكه ،مُعهوال عدَد َي

كِمثِلِه ََشٌء وُهو ليَس  ،وال َوهَم يُصّورُه ،وال َفْهَم يُقّدرُه
  .ابلصريُ السميُع 
ي ال إهَِلَ إِاّل هُ اهلُل ُهَو  ِ َهاَدِة ُهَو اذلَّ َو اَعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ

ي ال إِهَلَ إِاّل ُهَو الَْمِلُك اهلُل ُهَو  ،الرَّمْحَُن الرَِّحيمُ  ِ اذلَّ
الُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز اجْلَبَّاُر  وُس السَّ الُْقدُّ

 ُ ُكونَ اهلِل ُسبَْحاَن  ،الُْمتََكّبِّ ا يرُْشِ اِلُق اخْلَ اهلُل ُهَو  ،َعمَّ
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رُ  ْسَماُء احْلُْسىَن  ،ابْلَاِرُئ الُْمَصوِّ
َ
يَُسبُِّح هَلُ َما يِف  ،هَلُ األ

رِْض وَُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيمُ 
َ
َمَواِت َواأل  .السَّ

محدا   ،آالئِهوَضوايف  ،ىلع َسوابِِغ نَعمائِههلِل احْلَْمُد 
 َماكَن اإلماكنِ 

ُ
شذاُه وُيعّطُر  ،وأراكَن األمِكنةِ  ،يمأل

  .لُعصوِر واألزمنةَخياشيَم ا
العزيِز الغّفار، ُمقّدِر  ،الواحِد القّهارهلِل احْلَْمُد 

تَبرِصة   ،هارُمكّوِر الليِل ىلع انل ،ُمرّصِف األمور ،األقدار
مِد ىلع مجيِع ُده أبلَغ احلأمح ،ألوِل الُقلوِب واألبصار

 .هوَكرمِ وأسأهُل املزيَد ِمن فَضِله  ،نِعِمه
َخلََق  ،اذِلي َعلََّم الُْقْرآنَ  ،الرَّمْحَِن املِلِك هلِل احْلَْمُد 

 .َعلََّمُه ابْلَيَانَ  ،اإِلنَسانَ 
ْكَرمِ هلِل احْلَْمُد 

َ
ي َعلََّم بِالَْقلَمِ  ،َربِّنا األ ِ َعلََّم  ،اذلَّ

 .اإِلنَساَن َما لَْم َيْعلَمْ 
ا  يَعِدُل محَد محْد ،نِهساهلِل ىلع مجيِع إحْ احْلَْمُد 

سِمَع يا ربِّ  ،َمالئكتِه الُمقّربنَي وأنبيائِه املرسِلني
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املذنبُون حبُسِن سِمَع و ،بذكِرك فَخضُعوا العابُِدون
  .وَِك فطمُعواَعف

 ،وجِهلُت أْمري ،وعُظَم ذنيب ،إليه قَسا قليب
  !يينوخِبلت باملاِء عَ 

ال كيَف ! و؟وَك وقد عَصيتُككيَف أدعُ إليه 
 ،! َمددتُّ إيلَك يدا  باذلنُوِب مملُوءة؟وَك وقد َعرفتَُك أدعُ 

ن داعَك بانلدِم تَذلُّال   ملوُحقَّ  ،ويمينا  بالرجاِء َمشُحونة
 .جتيبَُه بالَكرِم تَفّضال  أن 

عاِت انلرياِن وِمنْ  ،أبعَد اإليماِن تُعّذبيُنإليه   ُمقطَّ
يناألشقياِء حتوإىل جهنَّم مع  ،تُلِبُسين وإىل َمالٍك  ،رُشُ

 ،وفيها يا ذا العفِو واإلحساِن تُدِخليُن ،خازنِها تُسِلُمين
فيا َمن ُهو غيِنٌّ َعن  !وعفَوك اذلي كنُت أرُجو حترمين

 ،وارمحين ،َعذايب وأنا ُمفتِقٌر إىل عفِوه ورمحِته اغِفر يل
 .واقبلين
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 ،فُركَ ونَستغ ،ونَستهديَك  ،إِنَّا نَستعينَُك  مَّ هُ الل
 ،لكَّه اخلريَ ونُثين عليَك  ،ونَتولكُّ عليَك  ،ونُؤِمُن بَك 

 مَّ هُ الل ،وخنلَُع ونرَتُك َمن يَفُجُرك ،وال نَكُفُرك ،نَْشكُركَ 
 ،وإيلَك نَسََع وحنِفدُ  ،ولََك نُصيلِّ ونَسُجدُ  ،إيّاَك نَعبُدَ 

بالكّفار عذابَك اجِلدَّ إّن  ،وخنَش َعذابَك ،نَرُجو رمَحتََك 
  .ُملِْحٌق 

ورّب لّك ربَّنا  ،ربَّ السموات ورّب األرضني مَّ هُ الل
وُمزِنَل اتلوراِة  ،فالَق احلّب وانلوى ،ََشٍء ومليَكه

وأنَت  ،أنَت األّوُل فليَس قبلََك ََشءٌ  ،جِنيِل والقرآنواإل
 ،فليَْس فوقَك ََشءٌ ُر والظاه ،اآلخُر فليَْس بعَدَك ََشءٌ 

  .ُن فليَس ُدونَك ََشءٌ وابلاطِ 
 ! .ن أجِلكمِ  املنكرسةِ َر الُقلوِب جاب ايَك انَ ُسبْح
  !أعظَمك امَجّل جاللُك َك انَ ُسبْح
  !أعظَمك ام جاُهك عزّ َك انَ ُسبْح
  !أعظَمك امأسماُؤك َست تَقدّ َك انَ ُسبْح
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  !أعظَمك ام جُهكوتَبارَك َك انَ ُسبْح
 !رمَحكوأرَمك وأك ،وأحلَمكأعظَمك  امَك انَ ُسبْح

 أثنيَت ىلعأنَت كما  ،ليَك اء  عحُنِص ثنال َك انَ ُسبْح
  .فِسكن

وآمنُت بَك يف لّك  ،وقاِت أذنبُت يف بعِض األ !إليه
مجيَع فكيَف يغِلُب بَعُض ُعمري ُمذنبا   ،ِت األوقا

  .ُعمري مؤمنا  
لو َسأتَلين َحسنايت جلعلتُها لَك مَع ِشّدة  !إليه

فكيَف ال أرُجوك أن تَهَب يل  ،يت إيلها وأنا عبدٌ حاجَ 
 ! ؟وأنَت رّب  ،مَع ِغناك َعينيّئايِت سَ 

اإليماُن بِه وُهو  ،خزائِنهفيا َمن أعطانا خرَي ما يف 
وُهو العفُو  ،خزائِنكال تمنْعنا أوسَع ما يف  ،قبل السؤال
  .مَع السؤالِ 
يت فَاقيَت ،ُحّجيت حاَجيت !إليه وأنَت رَجايئ  ،وُعدَّ

  .فارمحين
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  .فأعِطين َتَفّضال   ،تذلاّل  أسألَُك  !إليه
  أأذُكُر حاَجيت أم قد َكَفاّن

 َك إّن شيمتََك احلياُء َحياؤُ    
   املرُء يَوما   عليَْك  أثىن إذا

 اثلناُء  تَعّرِضه ِمن كفاهُ    
به  ثَل ما محدَت م ،ا  كثريدا  محاحْلَْمُد لَك  اللُهمّ 

وسبَّحَك به  ،ُدوناحلامِ وأضعاَف ما محَدَك به  ،نفَسَك 
ُدونوجمّ  ،املسبُِّحون ََك بِه املكّّبون ،َدَك بِه املمجِّ  ،وكّبَّ

ُسونَسَك بِه الُمقوقدَّ  ،وهلَّلََك بِه الُمهلِّلُون َدَك  ،دِّ ووحَّ
ُدونبِه ا مُ َمَك بوعظَّ  ،لُموحِّ  واستغَفَرَك بهِ  ،ونِه الُمعظِّ

 .ُرونالُمستَغفِ 
َما يَليُق وِمنَك  ،إليه ِمين ما يَليُق بِلُؤِم 

 . .بَِكَرِمك
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َت يل ؟إليه كيَف تَِكليُن ُم وكيَف أضا ،وقد تَولّكَّ
 . .أم كيَف أِخيُب وأنَت احليفُّ يِب  ،وأنَت انلصرُي يل

وَما أرمَحََك يب  !هيِل إليه ما ألطَفَك يب مَع عظيِم جَ 
  !فِعيِل مَع قَبيِح 

 ،أنَطَقين َكَرُمك ،وُظليِم إليه لكَّما أخرََسين لُؤِم 
 ..يِف أطَمَعتين ِمننَُك وَصاأولّكَّما أيأَستين 
وَما اذلي فقَد َمن  ؟َذا وَجَد َمن فقَدكَ إليه ما

 ! ؟وََجَدك
وأنَت ما قَطعَت  ،إليه كيَف يُرَّج ِسواكَ 

َة لَت اَعد َما بدّ ُب ِمن غرِيك وأنَت وكيَف يُطلَ  ؟اإلحسانَ 
 ! ؟المتنانا

 ؟ .إليه كيَف أخيَب وأنَت أميِل 
هاُن وعليَك ُمتَََّكِ أم كيَف 

ُ
 !؟أ
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إّن  ،بّليَك ال َشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
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 ــ 6ــ 
َ ُسبحاَن  ىلع العيلِّ َرِّبِّ

َ
 الَوّهاب األ
ي لَْم َيتَِّخْذ َوََلا   ِ يٌك  ،احْلَْمُد هلِل اذلَّ َولَْم يَُكْن هَلُ ََشِ

لِّ  ،يِف الُْملِْك   ،واهلل أكُّب كبريا   ،َولَْم يَُكْن هَلُ َوِِلٌّ ِمَن اذلُّ
ِمن  وبُمعافاتِك ،ِمن َسَخِطك اكَ إّّن أُعوُذ برِض مّ اللهُ 

حِص  ،ُعُقوبِتك
ُ
أنَت  ،ليَك ء  عاثن وأُعوُذ بَك ِمنَك ال أ

 .فِسك نأثنيَت ىلعكما 
 ،ورضاَء نفِسه ،عَدَد خلِقه ،ِدهحبمو ُسبحاَن اهلل

 .هماتِ لكَد وِمدا ،هوِزنََة َعرشِ 
ٍء قَِديرٌ  ي بِيَِدهِ الُْملُْك َوُهَو ىلَعَ لُكِّ ََشْ ِ  ،َتبَارََك اذلَّ

يُّ 
َ
ي َخلََق الَْموَْت َواحْلَيَاَة يِلَبْلَُوُكْم أ ِ ْحَسُن َعَمال  اذلَّ

َ
 ،ُكْم أ

ي َخلََق َسبَْع َسَمَواٍت ِطبَاق ا َما  ،َوُهَو الَْعِزيُز الَْغُفورُ  ِ اذلَّ
تََرى يِف َخلِْق الرَّمْحَِن ِمْن َتَفاوٍُت فَارِْجْع ابْلَرَصَ َهْل تََرى 

َتنْيِ يَنَقِلْب إِيَلَْك ابْلرََصُ  ،ِمْن ُفُطورٍ  ُثمَّ ارِْجْع ابْلَرَصَ َكرَّ
  .َوُهَو َحِسريٌ َخاِسئ ا 
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 ،وباطنا  َظاِهرا   ،خرا  وآّوال  أ ،هلل ربِّ العاملنياحْلَْمُد 
 ،لكماتِهوِمداَد  ،َعرِشهوِزِِنَة  ،ء نَفَسهورَِضا ،خلقهعدَد 

 ،يف ِكتاٍب ُمبنيورطٍب ويابٍس  ، َشفٍع وَوترٍ وَعدَد لُكّ 
 ،دا  طيّبا  ُمباراك  مرَس دا  أب ،يِع ما خلَق رّبنا وَذرأ وَبرأومج

َر فَهَدى ،َخلََق فَسوَّىاذلي هلِل ُد محلا ماَت وأ ،وقدَّ
 ،أسَعَد وأشََّق و ،وقرََّب وأدىَن  ،بَكىوأضَحَك وأ ،وأحيا

 .َطىومنَع وأع
 ،هلل اذلي بِكِلَمِته قاَمت السبُع الشداداحْلَْمُد 

 ، الِمهادواستقرَّت األرُض  ،وبِها رَست الروايِس واألوتَاد
يا  ،هاروانليا ُمدبَّر الليل  ،يا اعلَم األرسار ،نُوَر األنوارِ يا 

  .ارحيُم يا وَدوُد يا َغفّ يا رَ  ،َمِلُك يا َعزيُز يا قّهار
يا َستّاَر  !يا ُمقلَِّب الُقلُوب !يا عاّلَم الُغيوب

 يا !ملكُروبيا ُمفّرَج ُكرِب ا !ذلنُوبا غّفاَر اي !الُعيوب
يا َمن  !يا رَسيَع احلساب !يا ُمزنَل الكتاِب  !رَّب األرباب

ا قَريُب يا سميُع يا ي !نيا رَحيُم يا رمَح !إذا ُدِِع أجاب
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 يا يا يَحُّ  !يا ذا اجلالِل واإلكرام !يا حنّاُن يا َمنّان !جميب
 . .وَعليَك اتلالكن ، املستعان احلمُد وأنَت لَك  !قيُّوم

ُونيا َمن عليهِ  ُ املتَولّكِّ جأ يَلا َمن إيلِه ي ، يَتَولكَّ
 ،راُجونيا َمن بِكرِمه ومجيِل عوائِده يَتعلَُّق ال ،اخلائُِفون

ُث وبِّره يَستِغييا َمن بُِسلطاِن قهِره وعظيِم رمحِته 
ون ومجيل فَضِله ونَعمائِه  ،يا َمن لواِسع َعطائِه ،املضطرُّ
 . .ونويَسأُل السائلُ  ،ديتُبسُط األي
وفَضلَُك َمبُذوٌل  ،بابُك َمفتُوٌح للسائِل !إليه

 . .وإيلَك ُمنتىَه الشكَوى واغيُة املسائِل ،نَائللل
 !َم الرّس وانلجَوىيا اَعل !رَفُع الشكَوىيا َمن إيله تُ 

  !وَيرىيا َمن يَسَمُع 
يا َمن إذا ُدِِع  ،بيا َعظيَم اجلنا ،ربَّ األربابيا 
  !يا َكريُم يا وّهاب ،رَسيَع احلسابيا  ،أجاب

  .ولَك املنُّ فضال   ،ا  شكرِذكرا  واحْلَْمُد لَك  مَّ هُ الل
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يا ُركين  ،رثيتيا ُمقيَل عَ  ،يا راِحَم َعّبيِت  مَّ هُ الل
يا  ،ويا رَبَّ ابليِت الَعتيق ،ويا َموالَي الُمشفق ،الوثيق

ويا جُميَب  ،َل الَقطرِ ويا ُمزنِ  ،واكِشَف الَغمّ  ،مّ فارَج اهل
يا  ،حيَمهمايا رمَحَن اَلنيا واآلخرِة ورَ  ،َدعوِة املضطّرين

يا أرحَم  ،ويا اعلَم لُكِّ َخفيّة ،َبليّةاكِشَف لُكّ ُُضّ و
  .الرامحني
 ،وال ختالُطه الظنون ،ُه العيونيا َمن ال ترا مَّ هُ الل

وال  ،والسنونُث وال تُغرّيُه احلواد ،وال يَصفُه الواِصُفون
 ،وَماكييل ابلحار ،َيْعلُم َمثاقيَل اجلبال ،رخيَْش اَلوائِ 

وعدَد ما  ،وعدَد ورِق األْشجار ،وَعدَد قطِر األمطار
َشو ،أظلَم عليه الليُل 

َ
اري يا َمن ال تُوَ  ،َق عليِه انلهارُ أ

 ،وال حبٌر ما يف قعِره ،وال أرٌض أرَضا   ،ه سماٌء سماء  منْ 
وما  ،أّخرُت اغِفر يل َما قّدمُت وما  ، جبٌل ما يف وَعِرهوال

وما أنَت أعلُم بِه  ،وما أرسفُت  ،أرسرُت وما أعلنُت 
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 ،وخرَي َعميل خواتَمه ،واجَعل خرَي ُعمري آخَره ،ميّن 
  .وخرَي أيّام يوَم ألقاَك وأنَت راٍض َعيّن 

 ،نائَِك بفِ ِمسكينُك  ،بِفنائَِك  اذليلُل ُعبيُدك إليه 
  .بِفنائَِك فقرُيَك  ،بِفنائَِك سائلَُك 

الرجاَل وقهَر  ،َمن قَهَر اخللَق باملوِت اَن ُسبْح
 . .اخللقبأضعِف 
 . .العزائِمَ وفلَّ  ،َمن َمنَح اهلممَ  انَ ُسبْح
وسَع العطاِء وأعَطى أ ،رَم باملنِح كأَمن  انَ ُسبْح

 . .باملنع
فقّرَب  :وأبَعدَ  َب َمن أعطى ومنع وقرَّ  انَ ُسبْح

  .دالرشيِد للُمبعيد . وأعَطى املز.دىَن الطريدوأ ،ابلعيدَ 
. .املستضعفنَي بقدرتِهاملؤمننَي  أعزّ َمن  انَ ُسبْح

 . .بعّزتِهاريَن وأذلَّ الطغاَة واجلبّ 
 . .هَل إاّل تسبيُح اليَكوُن  الَمن  انَ ُسبْح
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 ،إيلكإحسانَُك أوصلين و ،ُجوُدك دليّن عليَك إليه 
 عليَك وأسألَُك ما ال يعرُسُ أشكو إيلك ما ال خيىَف 

يا مفّرَج  ،إذ علُمَك باحلاِل يُغين َعن السؤالِ  ،عليَك 
نَْت } :فّرج عيّن ما أنا فيه ،كرِب املكروبني

َ
 ،ال إََِلَ إاِلّ أ

الِِمَي   ،فَاْسَتَجْبَنا ََلُ  (87)ُسْبَحانََك إِِّني ُكنُت ِمْن الظَّ
 .{(88)َوَكَذلَِك ُنْنِِج الُْمْؤِمنَِي  ،ْيَناهُ ِمْن الَْغمي َوَنَّ 

يَا ذا اجلالِل  ،يا ذا املنِّ وال ُيَمّن عليه امهللّ
إاّل أنَت َظهَر  ال هلإَ  ،يا ذا الطوِل واإلنعام ،كرامِ واإل

وكزَن  ،وجاَر الُمستِجريين ومأَمَن اخلائِفني ،الالجنيَ 
  .الطابلني

ل هَك انَ ُسبْح! ؟تِكِعباد َحّق يُت أدّ ل هَك نَ اُسبْح
ل شكرتُك َحّق هَك انَ ُسبْح! ؟ّققُت بُِعبوديّتكحت

ن مِ أتمىّن أن يكوَن ِللُكّ خليّة َك انَ ُسبْح! ؟ُشكِرك
وُيقوم  ،هُج بذكِرك وُشكِركيَلٌن لساخاليا َجَسدي 

 نّرٍة مِ أتمىّن أن يَُكوَن ِللّك ذَك انَ ُسبْح. .تِكبِعباد
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أيف بعَد ذلَك حبقِّ هل و. .ليُق باللِكيٌح يتَسبياّن كِ 
رَّب َحّق رتاُب هاَت أن يَبلَُغ الهاَت هيهي؟ .ُعبوديّتك
َعن جتاوز و ،ُمقّل الَد ّب جهرَ  ايتَقبّْل ِميّن ف !األرباب

 !تَفِريطيريي وتَقص
 اسزتادة  وأعنَت قَت َما وفَّ ىلع أمحُدك إّّن  امهللَّ
وأمحُدك  ،وُيكافِئ َمزيَدك ،دا  يُوايف نِعَمَك مح ،لفضِلَك 

حييا  ،َمشُموٍل حبلِمك ،بعطائِكٍِ عبٍد َمغُمورٍ محَد 
  .كريِم عفوِكإىل وَيفتَِقُر  ،بِرمحِتك

 ،ُشكِرك وقياما  حبّق  ،لِرِضاكَ استدرارا  وأمحُدك 
  .يف اآلخرةاحْلَْمُد ولََك  ،يف األوىلاحْلَْمُد فلََك 

بالِل وجِهك وعظيِم محدا  يَليُق ك وأمحدُ 
ُ  ،ُسلطانِك فإنَّك  ،فضِلَك سَع ووا ،كُجودِ َغيَث َك وأسأل

  .وجتوُد بأجزِل انلوال ،ِمن غرِي ُسؤالتُعطي 
وال حييُط  ،قدَر عظمِتَك غرُيكال يَعلُم َك انَ ُسبْح

  .بوصِفَك الواِصُفون
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 ،فُؤاديبَك آَمَن و ،ادي وَخيايللَك َسوَسجَد امهللَّ 
يا َعظيُم يُرَّج  ،يِس فنىلَع َجنيُت  مايَِدي وهذهِ رَّب 
  .العظيماذلنَب فاغِفر يل  ،َعظيمِللكِّ 

بُّ كَما حتاحْلَْمُد ولََك  ،حّّت تَرىضاحْلَْمُد لََك 
  .رىَض وتَ 

َوهَلُ  ،وَِحنَي تُْصِبُحونَ  ،ِحنَي ُتْمُسونَ  ،فَُسبَْحاَن اهللِ 
رِْض احْلَْمُد يِف 

َ
َمَواِت َواأل  ،وَِحنَي ُتْظِهُرونَ  ،وََعِشيًّا ، السَّ

، َوحُييْي  ،خُيِْرُج الََْحَّ ِمْن الَْميِِّت  َوخُيِْرُج الَْميَِّت ِمْن الََْحِّ
رَْض َبْعَد َمْوتَِها

َ
  .َوَكَذلَِك خُتْرَُجونَ  ،األ

ا ِة َعمَّ َسالٌم ىلَعَ وَ  ،يَِصُفونَ  ُسبَْحاَن َربَِّك رَبِّ الِْعزَّ
 .الُْمرَْسِلنَي َواحْلَْمُد هلِل رَبِّ الَْعالَِمنيَ 

إّن  ،بّليَك ال َشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال ََشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 

ِميُع الَْعِليمُ  نَْت السَّ
َ
َوتُْب َعلَيْنَا  ،َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

اُب الرَِّحيمُ إِ  نَْت اتلَّوَّ
َ
 .نََّك أ
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مَّ صّل ىلع عبِدك ونبيّك سيِّدنا حمّمٍد انليّب األّمّ هُ لّ ال
 .وىلع آهل وصحبه وسلّم

كما  ،مَّ صّل ىلع سيِّدنا حمّمٍدوىلع آل سيّدنا حمّمدهُ لّ ال
يف  ،صلّيت ىلع سيّدنا إبراهيم وىلع آل سيّدنا إبراهيم

وبارك ىلع سيِّدنا حمّمٍدوىلع آل  ،ك محيد جميدالعاملني إنّ 
كما باركت ىلع سيّدنا إبراهيم وىلع آل  ،سيّدنا حمّمد

 يف العاملني إنّك محيد جميد. ،سيّدنا إبراهيم
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 :وعنَد املقامِ  احلرِم ِفورٌة أدعيٌة مأث

 
 ،فاقبل معِذريِت  ،تَعلُم رِسّي وَعالنِييتإنَّك  مَّ هُ لّ ال

ما يف نفيِس فاغِفر يل تَعلَُم و ،اَجيت فأعِطين ُسؤِلعلَم حوتَ 
 .ُذنوِّب
 ّّت وَيقينا  صادقا  ح ،إّّن أسألُك إيمانا  يُباَِشُ قَليب مَّ هُ لّ ال

ين بما قَسمَت  ،أعلَم أنّه ال يُصيبيُن إاّل َما كتبَت يل ورَضِّ
 .يا أرحَم الرامحني ،يل

ذا املسِجُد احلرام وبيتُك وه ،احلرامبدُلَك هذا  مَّ هُ لّ ال
تُك وقد جئ ،وأنا عبُدَك وابُن عبِدَك وابُن أمِتك ،احلرام

 ،بذلَِك وأنَت َمننَت يلّع  ،ُمبتغيا  َمرضاتَك ،طابلا  رمحتَك
  .إنّك ىلع لكِّ ََشٍء قَديرٌ  ،فاغِفر يل وارمحين

 ،أتيتُك بُذنوٍب كثريةٍ  ،عبُدَك وابُن عبِدكَ إّّن  مَّ هُ لّ ال
وهذا َمقاُم العائِِذ بَك ِمن  ،اٍل َسيّئةوأعمَ  ،وأوزاٍرٍِ َكبرية

 .وُر الرحيمَت الغفُ فاغِفر يل إنَّك أن ،انلار
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وطواعيِة رَُسولِك  ،اعصمين بديِنَك وطواعيِتَك  مَّ هُ لّ ال
، َجنّبين ُحدوَدك  مَّ هُ لّ ال 

 وحيبُّ  ،تَكوحيبُّ َمالئك ،اجعلين مّمن حيبُّك مَّ هُ لّ ال
  .وحيبُّ ِعباَدَك الصاحلني ،رُُسلَك
 ،رُُسِلَك إىل و ،ِتَك َمالئكوإىل  ،إيلَك َحبّبين  مَّ هُ لّ ال
  .ِعباِدك الصاحلنيوإىل 

واغِفر يل يف  ،وَجنّبين الُعرسى ،يرَّس يل اليرَُسى مَّ هُ لّ ال
 .األوىلآلخرِة وا

 ،تَُّك عليهبعهِدك اذلي اَعهد اجَعلين أويف مَّ هُ لّ ال
واغِفر  ،وِمن َورثِة َجنِّة انلعيم ،واجعلين ِمن أئّمِة املتّقني

 .ينيل َخطيئيت يوَم اَل
ما تَكّفلَت وال تَشَغلين ب ،فرّغين ملا خلقتَين هَل  مَّ هُ لّ ال
بين وأنا أستغِفُرك ،لُكوال حتِرمين وأنا أسأ ،يل به  .وال تعذِّ
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 ،إنَّك ُكنَت غّفارا   ،َك ِمن لُكِّ ذنٍب إّّن أستغِفرُ اللُهّم  
 ،الفرُد الّصمدُ  ،الواحُد األحدُ  ،أنَت الَحُّ القيّومُ  إنّكو

بديُع  ،احلنّاُن املنّانُ  ،وأشهد أنّك أنَت اهلل ال هلإَ إاّل أنَت 
مواِت واألرِض  وأسألَُك بأسمائَك احلُسىن لكّها ما  ،السَّ

 ،وأسألُك باسِمك األعظمِ  ،ومالم أعلمُ  ،علمُت منها
اذلي إذا ُدعيَت به  ،املبارِك األحّب إيلك ،األجّل األكرمِ 

 ،وإذا اسرُتمحَت به رمحَت  ،وإذا ُسئلَت به أعطيَت  ،أجبَت 
 ،وإذا استُنرِصَت به نرَصَت  ،وإذا استُفرِجَت به فرّجَت 
قّها دِ  ،أن تغِفَر يل ُذنوِّب لكَّها ،وإذا استُكفيَت به َكفيَت 

فََصلي  ،ومالم أعلمُ  ،ما علمُت منها ،أّوهلا وآخَرها ،وُجلّها
دٍ  َولََعَ آِل َسييِدنا  ،يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ     .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ
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قوَي عليِه بَدِّن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وانبسَطْت إيلِه يدي  ،وناتله قُدريت بِنعمِتَك  ،عافيتَك ب

دٍ  ،بَسعِة رزقَِك   ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 احتجبُت به عن ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
واتّكلُت فيه عند خويف منَك ىلع  ،انلاِس بسرِتكَ 

وعّولُت فيه  ،ووثقُت ِمن َسطوتِك يلّع حبلِمك ،أمانَِك 
فََصلي يَا َربي وََسليم  ،وعظيِم عفوِك ،ىلع َكَرِم وجِهك

دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .افِرينَ يَا َخرَي الغَ 

 ،يدُعو إىل َغَضِبك  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو  ،أو يميل يب إىل ما نَهيتين عنه ،أو يُدّن ِمن َسَخِطك

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،يُبعدّن عّما َدعوتين إيله
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ اغِفر يل يَا َخرَي وَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 الَغافِريَن.
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أسلمُت إيله أحدا   ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،فعلّمته ما جِهَل  ،أو خدعتُه حبيليت ،ِمن خلِقك بغواييت

وأوزاٍر َمَع  ،ولقيتُك غدا  بأوزاري ،وزّينُت هل ما قد عِلمَ 
دٍ فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،أوزاري َولََعَ  ،لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِريَن. ،آِل َسييِدنا حممَّ
 ،يدُعو إىل الَغّ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وخيِمُل  ،ويمحُق اتلاَلةَ  ،وُيقّل الوفرَ  ،وُيِضلُّ َعن الرُّشدِ 
بي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا فََصلي يَا رَ  ،ويقّل العددَ  ،اذلكرَ 
دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

أتعبُت فيه جواريِح  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،وقد استرتُت حياء  ِمن عباِدك بسرتكَ  ،يف يليل أو نهاري

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،تينوال سرَت يل إاّل ما سرت
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 الَغافِريَن.
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قََصَدّن به أعدايئ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،ولم تُعنهم ىلع فضيحيت ،فرصفَت كيَدهم عين ،هلتك

فكم  ،ونرصتين حّّت كأّّن لك وِلّ  ،ُمطيعٌ  كأّّن لك
وكم  !وكم أيسُء فال تؤاخُذّن !يارّب أعصيك فتمهليُن

فأّي شكٍر مين يَقوُم  !سأتلك مع سوِء فعيل فأعطيتين
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  !بنعمٍة ِمن نعِمَك يلعّ 

دٍ  دٍ َولََعَ آِل َسييِدنا حم ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،مَّ
 الَغافِريَن.

قّدمُت إيلَك توبيت  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فلّما قصدّن بكيِده  ،وأشهدتُك بذلَك ىلع نفيس ،منه

 ،ودعتين نفيس إىل العصيانِ  ،وماَل يب اخِلذالنُ  ،الشيطانُ 
وأنا  ،بهيل وجتّرأُت عليَك  ،استرتُت حياء  ِمن عباِدك

وال حيُجُب نظَرك  ،أعلُم أنه ال يمنعين منَك ِسرٌت وال باٌب 
فما كشفَت عين  ،فخالفتُك إىل ما نهيتيَن عنه ،ِحجاٌب 

 ،وكأّّن ال أزاُل لَك ُمطيعا   ،أويلائِك  فكأّّن من ،السرتَ 
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فلبّسُت ىلع  ،وِمن وعيِدَك آمنا   ،وإىل أمِرك ُمرساع  
 ،أسبغَت يلّع انلعمَ و ،أعلُم برسيريت وأنَت  ،عباِدكَ 

! .فلَك احلمُد يا موالي فأسألُك يا اهلل ،حبلِمَك وفضِلك
 ،أاّل تَفضَحين يوَم القيامةِ  كما سرتَت يلّع يف اَلنيا

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  !برمحِتَك يا أرحَم الرامحني
دٍ  دٍ َولََعَ آِل سَ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،ييِدنا حممَّ

  .الَغافِرينَ 
أتعبُت فيه قليب  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وأنا  ،وِزينِة املتقني ثّم أصبحُت حبليِة الصاحلني ،وَبَدّن
فََصلي يَا َربي وََسليم  ،ُمضِمٌر ِخالَف رِضاَك ياربَّ العاملنيَ 

دٍ َوَبارِك لََعَ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 

ظلمُت به َويلّا  ِمن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو تكلّمُت  ،و نرصُت به عدّوا  ِمن أعدائِكأ ،أويلائِك

أو  ،أو نهضُت فيِه إىل غرِي طاعِتك ،فيه لغرِي حمبِّتك
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فََصلي يَا َربي وََسليم  ،ومرضاتَِك توّجهُت فيه إىل غرِي أمِرك 
دٍ  ٍد، َواغِفر يل  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
 ،يُورُِث الشحناءَ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وحيِبُس القطَر ِمن  ، األعداءَ ويُشِمُت  ،وحيلُّ ابلالءَ 
دٍ  ،السماءِ  ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

ٍد، َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ   .آِل َسييِدنا حممَّ
أهلاّن عّما هديتيَن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
مما  ،أو دللتَين عليه ،أو نهيتيَن عنه ،أو أمرتيَن به ،إيلهِ 

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،والقرُب ِمنَك  ،فيه رضاَك وحمبتُك
دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
 ،حصيتَهنَسيتُه وأ ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ولو تُبُت  ،وجاهرتَُك به فسرتتَه يلعّ  ،وتَهاونُت به وأثبتَّه
وما أعظَم  !فُسبحانَك ما أحلَمك يلعّ  ،إيلَك لغفرتَه
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دٍ  !.حّجتك  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   يَن.َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِر ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

توقّعُت قبَل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وأسبلَت يلّع سرتا   ،انقضائِه تعجيَل العقوبِة فأمهلتيَن

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،فلم آُل يف هتِكه عين
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َغافِرينَ ال
نَهيتيَن عنه  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وقبّحتَه يّل  ،وحّذرتيَن منه فأقمُت عليه ،فخالفتُك إيلهِ 
فََصلي يَا َربي وََسليم  ،فزينَته يل نفيس األّمارُة بالسوءِ 

دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ اغِفر يل وَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 يَا َخرَي الَغافِريَن.

يرَصُف عين  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو يُزيل  ،أو حيرمين كرامتَك ،أو حيّل يب نقمتَك ،رمحتَك
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دٍ  ،عين نعمتَك  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .ر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ َواغفِ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

عرّيُت به أحدا  ِمن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ثّم تَقّحمُت  ،أو قبّحتُه ِمن فعِل أحِد برّيِتك ،خلِقك

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،وجهال  وانتهكتُه َجراءة مين  ،عليه
دٍ  دٍ َولََعَ آ ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،ِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
ثّم  ،تُبُت إيلَك منه ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ورهبتُك  ،فاستحييُت منَك وأنا عليه ،أقدمُت ىلع فعِله
فََصلي يَا َربي وََسليم  ،وأنا فيِه ثّم استقلتُك منه وُعدُت إيلهِ 

دٍ َوَبارِك لََعَ  دٍ  ، َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 

يف َشٍء  وَجَب يلعّ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو ذّمٍة  ،أو عقٍد عقدتُه لَك  ،فعلتُه بعهٍد اعهدتك عليه

ن غرِي ثّم نقضُت ذلَك مِ  ،آيلُت بها ألحٍد ِمن خلِقَك 
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 ،بل استزنليَن عن الوفاِء بِه ابلطرُ  ،ُضورٍة لزمتين فيهِ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،وأسقطين َعن راعيِته األَشُ 

دٍ  ٍد، َواغِفر يل يَا َخرَي  ،لََعَ َسييِدنا حممَّ َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

إّن  ،بّليَك يَك لَك ال رشبّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال رَشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
 

 ــ 2ــ 
حلقين بنعمٍة أنعمَت  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،وخالفُت فيها أمَرك ،فتقّويُت بها ىلع معاصيك ،بها يلعّ 
ارِك لََعَ فََصلي يَا َربي وََسليم َوبَ  ،وأقدمُت بها ىلع وعيِدكَ 

دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

قّدمُت فيه َشهويت  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فأرضيُت  ،وآثرُت فيه حمبيت ىلع أمِرك ،ىلع طاعِتك
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وقّدمَت  ،إذ نَهيتين ،وعّرضتُها لَسَخِطَك  ،نفيس بغضِبك
فََصلي  ،فأستغِفُرك امهللّ وأتوُب إيلَك  ،إيّل إنذارَك ووعيَدك

دٍ  َولََعَ آِل َسييِدنا  ،يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ

 علمتُه ِمن نفيس ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 
ُ
وهو مما ال  ،أو تعّمدتُه أو أخطأُت فيه ،نسيتُه أو ذكرتُهفأ

فََصلي يَا َربي  ،وأّن نفيس به ُمرتَهنةٌ  ،أشُك أنّك سائيل عنه
دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
واجهتُك فيه وقد  ،َك ِمن لُكِّ ذنٍب إّّن أستغِفرُ اللُهّم   

 ،فنويُت أن أتوَب إيلك منه ،أيقنُت أنّك تراّن عليه
نسيت أن أستغفَرك منه

ُ
 ،وما أنسانيِه إاّل الشيطانُ  ،وأ

دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   . الَغافِرينَ َواغِفر يل يَا َخريَ  ،َسييِدنا حممَّ
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َدخلُت فيه حبسِن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ورجوتُك ملغفرتهِ  ،أنّك ال تُعّذبين عليه ،ظيّن فيَك 

أاّل تَفضَحين به  ،وقد عّولُت ىلع كرِمك ،فأقدمُت عليه
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،بعد إذ سرتتَه يلعّ 

دٍ  دٍ  ،حممَّ  َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِريَن. ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
استوجبُت بِه رّد  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،وخيبَة الطمِع وانقطاَع الرجاءِ  ،وِحرماَن اإلجابةِ  ،اَلاعءِ 
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َسييِدنا حممَّ
يُورُث الضىن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وُيوِجُب ابلالَء وانلَِّقَم وُيطيُل يوَم القيامِة  ،والسَقم
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،احلرسَة وانلدمَ 

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 ،يُعِقُب احلرسةَ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا  ،وَيردُّ اَلاعءَ  ،وحيِبُس الرزَق  ،وُيورُث انلدامةَ 
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دٍ  دٍ َولََعَ  ،َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ، آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

أو  ،َمدحتُه بلساّن ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ت إيله نفيس ،أضمرتُه بناّن أو  ،أو أثبتُّه بلساّن ،أو هشَّ

أو  ،أو ارتكبتُه بهيل ،أو كتبتُه بيدي ،أتيتُه بسوِء عميل
فََصلي يَا َربي  ،زّينتُه ألحٍد ِمن عباِدك بغفليتسّوتُله و

دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

خلوُت به يف يليل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
حيُث ال يراّن فيه إاّل  ،وأرخيُت فيه يلّع الستارَ  ،أونهاري

أو  ،فارتابت نفيِس بني تريك هل خبوفِك !يا جبّارُ  ،أنَت 
وأنا اعرٌف  ،فسّولَت يل اإلقداَم عليه ،انتهايك هل بغفليت

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،وقُبِح فَعليت ،بمعصييت
دٍ  وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،دٍ َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ  ،َسييِدنا حممَّ

 .الَغافِرينَ 
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استقللتُه  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،ورّطين فيه حلمك، واستصغرتُه فاستكّبتَه ،فاستعظمتَه

فََصلي يَا َربي وََسليم ، وجهيل باللِك ،وتفريطي يف جنِبك
ٍد َولََعَ آِل َسيي  دٍ َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل يَا  ،ِدنا حممَّ

 .َخرَي الَغافِرينَ 
أضللُت بِه أحدا   ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا َربي  ،أو أسأُت به إىل أحٍد ِمن برّيِتك ،ِمن خلِقك
دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

 ه يل يَا َخرَي الَغافِريَن.َواغِفر
زّينتْه يل نفيِس  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

و أ ،أو دللُت عليه غريي ،الظلومةُ األّمارُة بالسوِء 
فََصلي يَا َربي  ،أو اقرتفتُه بهيل ،أرصرُت عليه بَعمِدي

ٍد َولََعَ آِل سَ  دٍ وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،ييِدنا حممَّ
 َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِريَن.
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أو  ،ُخنُت به أمانيت ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو أغويُت فيه َمن  ،أو آثرُت فيه ذّليت ،قّدمُت فيه َشهويت

 ،أو قهرُت عليه َمن غلبين ،أو اكبرُت َمن منعين ،تبعين
َصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ فَ  ،أو غلبُت عليِه حبيليت

دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفره يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

استعنُت عليِه بما  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو  ،أو استظهرُت به ىلع أهِل طاعِتك ،يُدّن ِمن غضِبك

 ،أو راءيُت به بعَض ِعباَدك ،دا  ِمن خلِقكاستملُت به أح
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َسييِدنا حممَّ
إّن  ،بّليَك ال رشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 

 .ال رَشيَك لَك  ،لَك لَك والمُ وانلعَمَة احلمَد 
 

 ــ 3ــ 
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اكَن مين بُعجٍب أو  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو ِخيانٍة أو  ،أو ِحقٍد أو َشحناءَ  ،أو سمعٍة أو ِرياءٍ  ،ُغُرورٍ 
أو محيٍّة أو  ،أو أََشٍ أو بَطرٍ  ،أو َحسٍد أو ِعنادٍ  ،ُخيالءَ 

ويكوُن يف  ،مثِله اذلنوُب أو نوٍع مما تُكتَسُب ب ،َعصبيّةٍ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،اتّباِعه اخِلزُي واحلُوُب 

دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفره يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

و أ ،رَِهبُت فيه ِسواكَ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وخذلُت  ،و وايلُت أعداَءكأ ،أويلاَءكبهيل فيه  اعديُت 
فََصلي يَا َربي  ،فعّرضُت نفيس ملقِتك وغضِبك ،أحبّاَءك

دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

سبَق يف علِمك أّّن  ،ٍب إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذناللُهّم   
 ،وىلع لكِّ َشٍء  ،بقدرتِك اليت قدرَت بها يلعّ  ،فاعلُه
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دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
ٍد، َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ   .َسييِدنا حممَّ

ُثّم  ، إيلَك منهتُبُت  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
َجراءة  مين  ونَقضُت فيه العهَد بيين وبينَك ،ُعدُت فيه

فََصلي يَا َربي  ،واغرتارا  بعفوِكَ  ،وجهال  بعظمِتك ،عليَك 
دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
أو  ،يُدّن ِمن عذابِك ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب ّم اللهُ   

أو  ،أو يكّدُر نعمتَك ،أو حيجُب رمحتَك ،يُبِعُد ِمن ثوابِك
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،حيرم ِمن صفاِء الوقِت معَك 

دٍ  دٍ  ،لََعَ َسييِدنا حممَّ ا َخرَي َواغِفره يل يَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

حللُت به عقدا   ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ُحرمُت به خريا  ف ،حللتَهأو شددُت به عقدا   ،شددتَه

ه نفسا   أو َمنعُت  ،أستحّقه فََصلي يَا َربي وََسليم  ،تَستِحقُّ
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دٍ  دٍ َولََعَ آِل َسييِدنا حم ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،مَّ
 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 

 ،ارتكبتُه بعافيِتك ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو أردُت به وجَهك  ،أو مددُت إيله يدي بسابِغ رزقِك

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،فخالَطه ما ليَس فيه رضاكَ  ،الكريمَ 
دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
داعّن إيله احلرُص  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فانتهكُت فيه ما  ،أو اتلّبيُر واتلأويُل  ،أو الرَُّخُص 
دٍ  ،حّرمَت  ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

ٍد، َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ   .آِل َسييِدنا حممَّ
 ،َخيَف ىلع خلِقك ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ثّم عدُت  ،فاستقلتُك منه فأقلتين ،ولم يعُزْب َعن علِمَك 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،فيه فسرتتَه يلعَّ 

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
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أو  ،بيدي باَشتُه ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ذّن ،أو تأّمله برَصي ،خطوُت إيله برجيل

ُ
 ،أو أصَغت إيله أ

 فََصلي يَا َربي  ،أو عَقد عليه َجناّن ،أو نَطق بِه لِساّن
دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
أتلفُت فيه ما  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ثّم استعنُت  ،ثّم اسرتزقتُك ىلع ِعصياّن فَرزقتين ،رزقتين
ثّم سأتُلك الزيادَة فلم  ،برزقِك ىلع ِعصيانِك فسرتَت يلعّ 

فال أزاُل  ،ثّم جاهرتُك بعَد الزيادِة فلم تفضحين ،حتِرمين
 ،وال تزاُل اعئدا  يلّع حبلِمك وكرِمَك  ،ُمرّصا  ىلع معصيِتك

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  !.يا أكرَم األكرمني
ٍد، َولََعَ آِل َسييِدنا حم دٍ حممَّ  .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،مَّ

يُوِجُب صغرُيه أيلَم  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ويف إتيانِه تعجيُل  ،وحيّل كبرُيه شديَد ِعقابِك ،عذابِك
فََصلي يَا َربي  ،ويف اإلرصاِر عليه زواُل نعمِتك ،نقمِتك
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دٍ وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدن دٍ  ،ا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

لم يّطِلع عليه أحٌد  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فال يُنجيين منه إاّل  ،ولم يعلَم بِه أحٌد غرُيك ،سواكَ 
بي فََصلي يَا رَ  ،وال يسُعين إالَّ َمغفرتُك وِحلُمك ،عفُوك

دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

وحيّل يَب  ،يُزيُل انلعمَ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،وُيعّجُل األلمَ  ،وُيطيُل السَقمَ  ،ويهِتُك احلرمَ  ،انلقمَ 

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،انلدمَ ذللَّ واوُيورُِث 
دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 ،يمَحُق احلسناِت  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ربَّ وُيغضبُك يا  ،وحيّل انلقماِت  ،وُيضاِعُف السيئاِت 
مواِت  فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،األرضنَي والسَّ
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دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفره يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

إّن  ،بّليَك ال رشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .َك ال رَشيَك ل ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 

 ــ 4ــ 
 ،أنَت أحقُّ بمغفرتِه ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،فإنَّك أهُل اتلقوى وأهُل املغفرةِ  ،إذ ُكنَت أوىل بسرِته
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .افِرينَ َواغِفره يل يَا َخرَي الغَ  ،َسييِدنا حممَّ
ِملُت فيه َمَع أهِل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،أحَد أويلائك و ظلمُت بهأ ،معصيِتك
دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
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 ،ألبَسين اذللةَ  ،غِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب إّّن أستاللُهّم   
وأوقعين يف  ،أو قرّص يب َعن الطاعةِ  ،وأبعدّن َعن الرمحةِ 

دٍ  ،املعصيةِ  ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
ٍد، َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ   .آِل َسييِدنا حممَّ

يُورثيُن اهللكَة  ،تغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب إّّن أساللُهّم   
ين مَع  ،والشقاَء إن لم تُسعْفين حبلِمك ورمحِتك وحيرُشُ

وُيدخليُن داَر ابلواِر إن  ،الفّجاِر إن لم تتدارْكين بعفوِك
ويسلُُك يب سبيَل الّغ  ،لم تُْكِرْمين بتوفيِقك ونعمِتك

يَا َربي وََسليم فََصلي  ،إن لم تتدارْكين بإرشاِدك وفضِلك
دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
يكوُن فيه قطُع  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وتراُدُف اهلُموِم  ،وتَواتُُر ابلالءِ  ،وردُّ اَلاعءِ  ،الرجاءِ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،مومِ وتضاُعُف الغُ 

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ



 نجاوى واستغفارات 84

أو يُطيل  ،يَردُّ ُداعيئ ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
بي وََسليم فََصلي يَا رَ  ،أو يَقطُع عين أميِل ورَجايئ ،عنايئ

دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
 يَا َخرَي الَغافِريَن.

يكوُن به سوُء  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،وخيبُة اآلمالِ  ،املآلِ 
دٍ  ٍد، َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ  .َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 ،يميُت القلَب  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فََصلي يَا  ،وُيعيِم الِفكَر وَيطِمُس ابلصريةَ  ،وُيزِنُل الكرَب 

دٍ  دٍ َولََعَ آِل َسيي  ،َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،ِدنا حممَّ
 .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 

يُعِقُب ابلعَد َعن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وُيوِجُب احِلرماَن ِمن َسَعِة  ،وُموجباِت َمغفرتِك ،رمحِتك

فََصلي  ،ويُسِخُطك يا رمحنُ  ،وُيرِض الشيطانَ  ،ما عندك 
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دٍ يَا َربي وََسليم َوَبا َولََعَ آِل َسييِدنا  ،رِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ

َمَقتُّ عليه نفيس  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وسأتُلك العفَو  ،وأظهرُت لَك اتلوبَة فقِبلَت  ،إجالال  لك

عظمِتَك َغفلة  عن  ،ثّم اعدّن اهلَوى إىل معاوَديت ،فعفوَت 
 ،وكريِم عفوِك وفضِلك ،طَمعا  يف َسَعِة رمحِتَك و ،جاللَِك و

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،راجيا  جلميِل وعِدك ،ناسيا  لوعيِدك
دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

 يَا َخرَي الَغافِريَن.
 يُورُِث اذللَّ وسوادَ  ،ّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب إاللُهّم   

 ،وتَسودُّ وُُجوُه أعدائِك ،يوَم تبيَّض وُجوُه أويلائِك ،الوجوه
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َسييِدنا حممَّ
احلرسَة يُورُِث  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب  اللُهمّ  

 ،وَم يُقِبُل بعُض املجرمنَي ىلع بَعٍض يَتالَوُمونوانلدامَة ي
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يّ } :هلمفتَقوُل  ْمُت إََلُكم  ،ال ََتَْتِصُموا ََلَ َوقَد قَدَّ
 :وُيقاُل هلم ،ويرُجون الرمحَة فال يُرمحون ،{بالوَِعيدِ 

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،{ تُكليُموِنِِاخَسأُوا فِيها وال}
دٍ  دٍ  ،لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .الَغافِرينَ 
 ،علمتُه ِمن نفيِس  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

عنَد  وَصَمتُّ عنُه حياء  منك ،واعرتفُت به يف رِسّي
فإنّك  ،وأنَت أعلُم به مين ،أو كتمتُه يف صدري ،ذكِره

وتعلُم خائنَة األعنِي وما ختيِف  ،تعلَُم الرسَّ وأخىَف 
ُدورُ  دٍ  ،الصُّ ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،آِل َسييِدنا حممَّ
 ،يُبّغضين إىل عباِدك ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي  ،أو يُوحُشين ِمن أهِل طاعِتك ،وينّفُر عين أويلاَءك
دٍ  َولََعَ آِل َسييِدنا  ،يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ
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 ،يدُعو إىل الُكفرِ  ،إّن أستغفُرك من لّك ذنٍب ّم اللهُ   
ويمنُع  ،وَيِلُب الُعرسَ  ،وُيورُِث الفقرَ  ،وُيظِلُم الِفكرَ 

رتَ  ،ويصّد َعن اخلريِ  ،اليرسَ  فََصلي يَا َربي  ،وَيهِتُك السِّ
دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .اغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ وَ 
إّن  ،بّليَك ال رشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 

 .ال رَشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 
 

 ــ 5ــ 
 ،يُفسُد األعماَل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

َء وُيو ،وُينِذُر بضنِْك اآلجالِ  ،وَيقطُع اآلمال رُِث يَسّ
دٍ  ،اخِلاللِ  َولََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،آِل َسييِدنا حممَّ
أو  ،يُدنُّس ما طّهرتَه ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،نتَهأو يُقبُّح ما زيّ  ،يَكِشُف ما سرتتَه
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دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
 يَا َخرَي الَغافِريَن.

 ،ال يُناُل به عهُدك ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وال تَدوُم  وال تزَنُل به رمحتُك ،وال يُؤَمُن معُه غضبُك

دٍ  ،عه نِعمتُكم  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

استخفيُت به عن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
َّ  ،وبارزتُك به بغفليَت ،عباِدكأعنِي   وأنا أعلُم أّن الرسِّ

 ،وأنّه ال يمنُعين منَك مانعٌ  ،واخلفيَّة جليّةٌ  ،عنَدك عالنيةٌ 
إاّل إن أتيتُك بقلٍب  ،وال يَنفُعين عنَدك ماٌل وال بنونَ 

ٍد َولََعَ آِل  ،سليمٍ  فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   ريَن.َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِ  ،َسييِدنا حممَّ

يُورُِث النسياَن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،واألمَن ِمن مكِرك ،أو يُعِقُب الغفلَة عن حتذيِرك ،ذلكِرك

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،أو يُؤيُِس ِمن خرِي ما عندك
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دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ يل يَا َخرَي  َواغِفره ،لََعَ َسييِدنا حممَّ
 الَغافِريَن.

حلقين حببِس الرزِق  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،ومييِل إىل عباِدك وُركويِن  ،وغفليت وإعراِِض عنك ،عين

دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
ٍد، َواغِفره يل يَا خَ   .رَي الَغافِرينَ َسييِدنا حممَّ

لِزمين بكربٍة  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فََصلي  ،أو استعنُت عليها بسواك ،استغثُت عنَدها بغرِيك

دٍ  َولََعَ آِل َسييِدنا  ،يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ

محلين عليه اخلوُف  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب لُهّم ال  
أو الطمِع  ،و داعِّن إىل اذللِّ ألحٍد ِمن خلِقكأ ،ِمن غريك

دٍ  فيما عنَده  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
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مثّلْت يل نفيِسَ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وقلّلتْه  ،وصّورْت يل استصغاَره ،األّمارُة بالسوِء استقالهَل 

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،حّّت وّرطتيْن فيه يف نظِري
دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ يَا َخرَي  وَاغِفره يل ،َسييِدنا حممَّ

 الَغافِريَن.
وما  ،ما علمُت منه ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،إنّك كنَت غّفارا   ،لم أعلمُ 
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .الَغافِرينَ 
أدخلين يف  ، أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب إّّن اللُهّم   

بهاِت   ،وحجبيَن َعن الصاحلاِت، وزّيَن يل الغَفالِت  ،الشُّ
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،وحرَمين ِمن رفيِع اَلرَجاِت 

دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفره يل يَا َخرَي  ،لََعَ َسييِدنا حممَّ
 الَغافِريَن.
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يُبعُدّن عن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
أو حيرُمين ِمن  ،أو حيجبيُن عن نفحاتِك ،مرضاتِك

دٍ  ،براكتِك ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،آِل َسييِدنا حممَّ

 ،ثّقلين َعن طاعِتك ،أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب  إّّن اللُهّم   
فََصلي  ،أو صّدّن َعن مرضاتِك ،أو أرسَع يب إىل معصيِتك

دٍ  َولََعَ آِل َسييِدنا  ،يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
ٍد، َواغِفره يل يَا َخرَي الَغافِرينَ   .حممَّ

 استغفارا  يُوِجُب  ،لُكِّ ذنٍب إّّن أستغِفُرَك ِمن اللُهّم   
 ،ويعِصُم ِمن غضِبَك وِخذالنِك ،توفيقك ورضوانَك

ُن ِمن أهواِل يوِم لقائِك وُينيِج ِمن عذابَِك  ،وُيؤمِّ
دٍ  ،وِنريانِك  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َخرَي الَغافِرينَ  َواغِفر يل يَا ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
استغفارا  يكوُن يل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وثباتا   ،وُحّجة  يف احلساِب  ،وأمنا  يف احلرشِ  ،نُورا  يف الَقّبِ 
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اِط  دٍ  ،ىلع الرصِّ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

إّن  ،بّليَك ال رشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك امهللّ بّليَك 
 .ال رَشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 

 ــ 6ــ 
استغفارا  يَليُق حبقِّ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

فََصلي يَا  ، إهليِّتكوَعظمةِ  ،وَجالِل ُربوبيِّتك ،ُعبوديِّتك
دٍ  دٍ  ،َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
استغفارا  يَليُق  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ُسبحانَك ال  ،وتَفريطي يف جنِبك ،بتقصرِيي َعن حّقك
فََصلي يَا  ،أنَت كَما أثنيَت ىلع نفِسك ، ثناء  عليَك حنص

دٍ  دٍ  ،َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
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استغفارا  يُدنيين ِمن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
ويَسلُُكين يف ِعداِد  ،َعن َسخِطك وُيبعُدّن ،رمحِتك

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،أويلائِك وأهِل قُربِك
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .الَغافِرينَ 
استغفارا  يَكوُن يل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

أو أيلِم  ،واَعِجِل نقمِتك ،ِمن َسخِطك وَمقِتكجناة  
دٍ  ،عقابِك َولََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،آِل َسييِدنا حممَّ
استغفارا  ال يَعلُم  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،وال أقوى عليِه إاّل برمحِتك وفضِلك ،ٌد إاّل أنَت َمداه أح
فََصلي يَا َربي  ،وال يكوُن ملنتهاُه َمبلٌَغ ُدوَن رِضاَك واجلنّةِ 

دٍ  دٍ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
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استغفارا  نلا  ،ِمن لُكِّ ذنٍب  إّّن أستغِفُركَ اللُهّم   
وال جتعل يف قلوبِنا  ،وإلخوانِنا اذليَن سبُقونا باإليمانِ 

فََصلي يَا َربي  ،ربَّنا إنَّك رُءوٌف رحيمٌ  ،آمنُوا ِغالًّ لذلينَ 
دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ  ،وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

 .َغافِرينَ َواغِفر يل يَا َخرَي ال
استغفاَر عبٍد ظالٍم  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،َطامٍع بعفوِك ورضاك ،مقر  برائِمه وخطاياه ،نلفِسه أثيمٍ 
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .فِرينَ َواغِفر يل يَا َخرَي الَغا ،َسييِدنا حممَّ
استغفاَر عبٍد ظالٍم  ،إّن أستغفُرك من لّك ذنٍب اللُهّم   

يَعلَُم أنّه ال يَغفُر اذلنوَب إاّل  ،نلفِسه ُظلما  كثريا  كبريا  
فاغِفر يل مغفرة  ِمن  ،وال يَكِشُف الكُروَب ِسواكَ  ،أنَت 

فََصلي يَا َربي  ،وأرمحين إنّك أنَت الَغُفوُر الرِحيمُ  ،عنِدك
دٍ وَ  دٍ  ،َسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ 
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استغفارا  عظيما   ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وِصَفاتِك الُعليا  ،َيعُل يل ِمن بَراكِت أسمائِك احلُسىن

 ،ُن يل نُورا  يف قليبويكو ،وأزىك قريٍب  ،أوىف نصيٍب 
ونُورا  َعن  ،ونُورا  يف نرَشي وَحرشي ،ونُورا  يف قّبي

ونُورا  يوَم الَعرِض عليَك  ،ونُورا  َعن شمايل ،يميين
دٍ  ،وَشفيعا   ولَََعَ  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .رَي الَغافِرينَ َواغِفر يل يَا خَ  ،آِل َسييِدنا حممَّ
استغفارا   ،وخطيئةإّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

إنّك أنَت اهلُل  ،وأسألك بأسمائِك احلُسىن ،دائما  ُمتواصال  
وُس  ،يا رمحُن يا رحيمُ  ،اذلي ال هلإَ إاّل ُهوَ  يا  ،يا مِلُك يا قُدُّ

يا  ،اُر يا ُمتكّّبُ يا َعزيُز يا جبّ  ،يا ُمهيِمنُ  سالُم يا ُمؤِمنُ 
يا  ،يا غّفاُر يا قّهاُر يا َوّهاُب  ،َخاِلُق يا باِرئ يا ُمصّورُ 

يا خافُِض يا  ،يا قابُض يا باِسُط  ،رّزاُق يا فتّاُح يا عليمُ 
 ،يا َحَكُم يا َعْدُل  ،يا سميُع يا بصريُ  ،يا ُمعزُّ يا ُمذلُّ  ،رافعُ 

 ،يا َشُكورُ يا َغُفوُر  ،يمُ يا حليُم يا عظ ،يا لطيُف يا خبريُ 
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يا  ،يا َحِسيُب يا جليُل ، يا حفيُظ يا ُمقيُت  ،يا يلعُّ يا كبريُ 
يا  ،يا وُدودُ يا حكيُم  ،يا جميُب يا واسعُ  ،رقيُب يا كريُم 
 ،يا قويُّ يا متنيُ  ،يا وكيُل يا حقُّ  ،يا شهيدُ يا باعُث  ،جميُد 

يا حميي يا  ،ُمبِدُئ يا معيدُ يا حمِص يا  ،يا محيدُ يا وِلُّ 
 ،يا واِحُد يا صَمدُ  ،يا واِجُد يا ماِجدُ  ،يا يحُّ يا قيّومُ  ،مميُت 

يا ، يا أّوُل يا آِخرُ  ،يا مقّدُم يا مؤّخرُ  ،يا مقتدرُ يا قادُر 
يا ُمنتِقُم  ،يا تّواُب يا برُّ  ،يا وايل يا متعايل ،ظاِهُر يا باطنُ 

 ، يا ذا اجلالِل واإلكرامِ  ،يا مالَِك الُملِك  ،يا عفوُّ يا رءوُف 
يا ضارُّ يا  ،يا َغيّن يا ُمغين يا مانُِع  ،يا ُمقِسُط يا جاِمعُ 

يا  ،يا وارُِث يا رشيدُ  ،يا بديُع يا باِق  ،يا نوُر يا هاِدي ،نافعُ 
يا أرحَم  ،يا اهلُل يا اهلُل يا اهللُ  ،َحنّاُن يا َمنّانُ صبُوُر يا 

يا يَحُّ يا قيّوُم برمحِتك  ،يا ذا اجلالِل واإلكرامِ  ،رامحنيَ ال
دٍ  ،أستغيُث   ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
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 إنّك أنَت رِّب ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وأنا ىلع  ،خلقتيَن وأنا عبُدك ،ال هلإ إاّل أنَت  ،العظيم

أعوُذ بَك ِمن ََشِّ ما  ،عهِدك ووعِدك ما استطعُت 
 ،فاغِفر يل ،وأبوُء بذنيب ،أبُوُء لَك بِنعمِتك يلعّ  ،صنعُت 

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،فإنّه ال يغِفُر اذلنُوَب إاّل أنَت 
دٍ لََعَ َسييدِ  دٍ  ،نا حممَّ َواغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

ظلمُت نفيِس  فإّّن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فاغِفر يل  ،وال يَغِفُر اذلنُوَب إاّل أنَت  ،ُظلما  كثريا  كبريا  

 ،رحيمُ وارمحين إنّك أنَت الغُفوُر ال ،َمغفرة  ِمن عنِدك
دٍ  َولََعَ آِل  ،فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ

دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َسييِدنا حممَّ
ال هلإ  ،إنّك أنَت رِّب ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

وال  ،ييتيا َمن ال ترَّضه َمعص ،وأنا عبُدك األثيمُ  ،إاّل أنَت 
، واعرتفُت بذنيب ،بهيلظلمُت نفيِس إّّن  ،تنفُعه طاعيت
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فإنّه ال  ،فاغِفر يل ،وتُبُت إيلَك ِمن إرصاري وتَفريِطي
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،يغِفُر اذلنُوَب إاّل أنَت 

دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ يَا َخرَي وَاغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

 ،جرى به القلمُ  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
وِمن مجيِع  ،عُمري إىل آخِره ِمن أّولِ  ،وأحاَط به العلمُ 

 ،أّوهلا وآخِرها ،ما علمُت منها وما لم أعلمُ  ،ُذنوِّب لكِّها
 ،صغرِيها وكبرِيها ،قليِلها وكثرِيها ،َعمِدها وَخطأِها
 ،رسِّها وعالنيِتها ،وحديِثهاقديِمها  ،دقيِقها وجليِلها

ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا  فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ
دٍ   .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،حممَّ

وأسألُك أن تغِفَر يل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
فإّن لعباِدك يلّع  ،صيتَه يلع ِمن مظالِم العباِد قِبَيلما أح

 امهللّ إنّها ،وأنا بها ُمرَتَهنٌ  ،أنَت تَعلُمها ،ُحقوقا  ومظالمَ 
فإنّها يف جنِب عفوِك ورضاك  ،وإن اكنت كثرية  كبرية  
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فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك  ،فتحّملها عين يا كريمُ  ،يسريةٌ 
دٍ لََعَ َسيي  دٍ  ،ِدنا حممَّ َواغِفرها يل يَا  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .َخرَي الَغافِرينَ 
أو حّق ألحٍد ِمن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

 ،اكنت هل مظلمٌة عنِدي ،فأيما عبٍد أو أمةٍ  !امهللّ ،عباِدك
لم ، دنِهأو عرِضه أو ب ،يف أرِضه أو ماهِل  ،قد غلبتُه عليها

فأسألُك بكرِمك  ،أو لم أستِطع رّدها إيله ،استحللْها منه
 ،وقلِّة ذاِت يدي ،وسعِة ما عنِدك ،وفقري وذيّل  ،وجوِدك

فإّن عنَدك ما  ،وال جتعْل هلم يلعَّ شيئا   ،أن تُرضيَهم عين
وال جتعْل هلم  ،يُرضيهم وليس عندي ما ،يُرضيهم عين

وال لسيئاتِهم  ،ِمن حسنايت َسبيال   يوَم القيامِة ىلع َشءٍ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،ىلع َحسنايت َسبيال  

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
فإنّك أنَت اهلل  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ِمن  وأتوُب إيلَك  ،اذلي ال هلإ إاّل هَو الَحُّ القيُّومُ  ،العظيمُ 
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وحتريكِة  ،استغفارا  يَزيُد يف لكِّ طرفِة عنيٍ  ،لّك ذنٍب 
 ،مائَة ألِف ألِف ِضعٍف  ،ويستغِرُق ُشئوين وأحوايل ،َنَفٍس 

ويبَّق مَع بقاِء  ،استغفارا  يَُدوُم مَع دواِم اهلل الَّح القيّومِ 
وال انتقاَص مللِكه وال  ،وال زواَل  ،فناَء هل اذلي ال اهلل

 ،رَسَمدا  يف رسَمدٍ  ،ودهَر اَلاهرينَ  ،أبََد اآلبدينَ  ،انتقاَل 
 ،! امهللّ اجعله داعء  وافَق إجابة  .فاستِجب ُداعنا يا اهلل

إنَّك  ،ومسألة  وافَقت منَك أفضَل العطيِّة يف هذهِ العشيّةِ 
َصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا فَ  ،ىلع لكِّ َشٍء قديرٌ 

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
باستغفاِر سيِّد  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

عبِدك ونبيّك  ،العابدينوأوبِة سيِّد الُعبّاِد  ،املستغفرين
فََصلي يَا َربي وََسليم  ،سيِّد األّولنَي واآلخرينَ ّمٍد سيِّدنا حم

دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
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استغفارا  تُزىّك به  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   
 ،وتُطَوى به َصحائُفنا ،آجانُلاوختتُم به أعمانُلا و ،رَسائُرنا

فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،ونَلقاك به ُسعداَء َمرضيّنيَ 
دٍ  دٍ  ،َسييِدنا حممَّ وَاغِفر يل يَا َخرَي  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 الَغافِريَن.
استغفارا  يليق  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم  

فََصلي يَا َربي وََسليم  ،وحقِّ ألوهيِّتَك  ،وبيّتكبالل رب
دٍ  دٍ  ،َوَبارِك لََعَ َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ

 .يَا َخرَي الَغافِرينَ 
استغفارا  َيعلُنا ِمن  ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم   

ويسلُُكنا  ،ك يف علّيّنيوَيرفُعنا عندَ  ،العابديَن اذلاكرينَ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ َسييِدنا  ،يف عباِدَك املقّربني

دٍ  دٍ  ،حممَّ  .َواغِفر يل يَا َخرَي الَغافِرينَ  ،َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ
استغفارا  اعّما   ،إّّن أستغِفُرَك ِمن لُكِّ ذنٍب اللُهّم  

 ،ورَحيِم وُذّرّييت ،ولزوجيت وأوالدي ،شامال  يل ولواَلّي 
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 املؤمنني واملؤمناِت  وجلميعِ  ،وإخواّن وَمن هل حقٌّ يلعّ 
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،وملن دخَل بييت ُمسلما  

دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل يَا َخرَي  ،َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 

إّن  ،بّليَك ال رشيَك لَك بّليَك  ،بّليَك مهللّ ابّليَك 
 .ال رَشيَك لَك  ،لَك والُملَك وانلعَمَة احلمَد 

 ،وىلع آهِل وَصحِبه ،صلِّ ىلع سيِّدنا حمّمدٍ اللُهّم 
ال ُمنتىه هلا دوَن ، باقية  ببقائِك ،صالة  دائمة  بدواِمك

يا ربَّ وتَرىض بها عنّا  ،وتُرضيهِ  صالة  تُرضيك ،علِمك
كما  ،طيّبا  ُمباراك  فيه ،وسلِّم عليِه تَسليما  كثريا   ،العاملني

 ،واحلمُد هلِل ىلَع ذلَك  ،وكما ُهو أهلُه عندكَ  ،أنَت أهلُه
فََصلي يَا َربي وََسليم َوَبارِك لََعَ  ،ونَستغِفُر اهلل ِختاَم ذلَك 

دٍ  ٍد َولََعَ آِل َسييِدنا حممَّ َواغِفر يل يَا َخرَي  ،َسييِدنا حممَّ
 .الَغافِرينَ 
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وَكرُثَ األِنني وَيئَِس  ،ارمحنا إذا َعِرَق اجلبنياللُهّم 
 وبَكى علينا احلبيب  ،منّا الطبيُب 
 ،ووّدَعنا األحباُب  ،ارمحنا إذا وارانا الرتاُب اللُهّم 

 وانقطَع النِسيم  ،وفارقَنا انلِعيمُ 
وانمََح  ،ونيُِس اسُمنا ،ناارمحنا إذا بيَِل ِجسمُ اللُهّم 

 ..واندرََس قُّبنا ،ِذكُرنا
وتُبَدى الضمائُِر  ،ارمحنا يوَم تُبَّل الرسائِرُ اللُهّم 

 .وتُنَصُب املوازين ،وتُنرَشُ اَلواوين
 .برمحِتك نَستَِعنُي يا أرَحَم الرامحناللُهّم 
ىل وال إ ،فال تِكلنا إىل أنفِسنا ،رمحتَك نَرُجواللُهّم 

وأصِلح  ،طرفَة َعنٍي وال أقلَّ ِمن ذلَِك  ،أحٍد ِمن خلِقك
وأصِلحنا ظاِهرا   ،ال هلإَ إاّل أنَت  ،نلا َشأنَنا لكَّه بفضِلَك 

 .وباِطنا  يا ُمصِلَح الصاحلني
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ِميُع الَْعِليمُ  نَْت السَّ
َ
َوتُْب َعلَيْنَا  ،َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

نَْت ا
َ
اُب الرَِّحيمُ إِنََّك أ  .تلَّوَّ

 
  .ما هو أهله حمّمدا  نبيّنا جزى اهلل عنّا 

وسالٌم ىلع  ،ُسبحاَن رّبك رّب العزِة عما يَصفونَ 
 واحلمُد هلل ربِّ العاملني ،املرسلنيَ 
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 حلّجة اإلسالم ر استغفا
  رمحه اهللاإلمام أيب حامد الغزايّل 

 
أو  ،بِه القَدمُ ا زلّت مَ  عاىل ِمن لُكّ تغفُر اهلَل تَ نَس

 .ِبناويف سائِر ُكت ،يف كتابِنا هذا ،طََغ بِه القلَم
 ،ونَستغفُره ِمن أقوانِلا اليت ال توافُِقها أعمانُلا

ه وأظَهرناه ِمن الِعلِم وابلصريِة ِمن ونَستغفُره مّما اّدعينا
  .ديِن اهلِل مع اتلقصرِي فيه

 قصدنا بِه وجَهه ونَستغفُره ِمن لُكّ ِعلٍم وعمٍل 
 .ثّم خالَطه غرُيه ،الكريم

ِمن لُكِّ وَعٍد وعدناه بِه ِمن أنفِسنا ثّم ونَستغفُره 
 .قرّصنا يف الوفاِء به

بها فاستَعنّا  ،ونَستغفُره ِمن لُكّ نِعمٍة أنعَم بها علينا
 .ىلع َمعصيِته
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وتَزّيٍن يف خطرٍة دعتنا إىل تَصنٍّع ِمن لُكّ ونَستغفُره 
أو علٍم أفدناُه أو  ،أو الكٍم نظمناه ،ٍب َسطرناهكتا

 ،يِع ذلَك لكِّه نلاونرُجو بعَد االستغفاِر ِمن مج ،استفدناهُ 
أن يُكَرَم  ،أو سمَعه ،أو كتبَه ،هذان طالََع يف كتابِنا مل

اِهرا  السيّئاِت ظَعن مجيِع رمحِة واتلجاُوِز الوباملغفرِة 
ىلع جلوَد وا ،والرمحَة واسعةٌ  ،يمٌ مالكَرَم عفإّن  ،وباطنا  

ال  ،لٌق ِمن َخلِق اهللِ وحنُن خ ،ئٌض فاأصناِف اخلالئِق 
 .وَسيلَة نلا إيلِه إاّل فضلُه وكرُمه "

  .ما هو أهله حمّمدا  نبيّنا جزى اهلل عنّا 

وسالٌم ىلع  ،ُسبحاَن رّبك رّب العزِة عما يَصفونَ 
 .لعاملنيربِّ اواحلمُد هلل  ،املرسلنيَ 
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  السالم ىلع انليّب املصطىف 
 صاحبيه ىلع السالم و

 
صّّل  ،السالُم عليَك أيُّها انليبُّ ورمحُة اهلِل وبراكتُه

أفضَل صالٍة وأزاكَها وأسناها  !اهلُل عليَك يا رسوَل اهللِ 
وأكمَل صالٍة صالّها ىلع أحٍد ِمن أنبيائِه  ،وأعالها

 .وأصفيائِه
رِسلَت بهِ أنَّك بلّغ !رسوَل اهللِ  أشهُد يا

ُ
 ،َت ما أ

كنَت و ،قنيوعبدَت ربَّك حّّت أتاَك ايل ،ونصحَت أّمتَك
لََقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن } :تََك اهلُل تعاىل يف كتابِهكما نع

نُفِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم 
َ
أ

وإنَّك } :وكَما قاَل ُسبحانَه ،{ِحيمٌ بِالُْمْؤِمنَِي َرُءوٌف رَ 
 ومالئكِته وأنبيائِه فصلواُت اهللِ  ،{لَعََل ُخلٍُق َعِظيمٍ 

يا ومجيِع خلِقه ِمن أهِل سمواتِه وأرِضه عليَك  ،ورسِله
  .رسوَل اهلِل 
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يا نيبَّ السالُم عليَك  !السالُم عليَك يا رسوَل اهلل
 نيبَّ السالُم عليَك يا  !اهلل السالُم عليَك يا صيفَّ  !اهلل

السالُم عليَك يَا . .يا شفيَع األّمةِ السالُم عليَك  !الرمحةِ 
السالُم  !بيّنييا َخاتم انلالسالُم عليَك  !نيملرسلسيَِّد ا

السالُم عليَك  !السالُم عليَك يَا ُمّدثّر !عليَك يا ُمّزّمل
يف  ودُ  أمحُد املحمالسالُم َعليَك يا أيُّها انليبُّ  !يا حمّمدُ 

تك السالُم عليَك وىلَع أهل بي !السمواِت واألرض
هَب اهلُل عنُهم الرجَس اذليَن أذ ،ين الطاهرالطيّبنيَ 

رهم تَطهريا     .وطهَّ
 ،هأفضَل ما جَزى نبيّا  عن قومِ تعاىل جزاَك اهلُل 

وأشَهُد أنََّك  ،أشهد أاّل هلإ إاّل اهللُ  ،ورَُسوال  َعن أّمته
وأّديَت  ،الةَ غَت الرسد بلّ ق ،َحّقا  وِصدقا   رَُسوُل اهلِل 

وجاَهدتَّ  ،وأوَضحَت احلُّجةَ  ،ونَصحَت األّمة ،األمانةَ 
  . َحقَّ ِجهاِده " اهللِ يف
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 ،والَفضيلةَ الوَسيلَة  آِت َسيَّدنا حمّمدا   اللُهمَّ 
يَسأهُل وابعثُه َمقاما  حممودا  اذلي وَعدتَه، وآتِه اغيَة ما 

 ،اللُهمَّ أورِدنا َحوَضه ،أكِرمنا بِشفاعِته اللُهمَّ  ،السائلُون
 .واسِقنا ِمن يِده الرشيفِة ََشبة  ال نَظمأ بعَدها أبدا  

وىلع آِل  ،َصلِّ ىلع سيِّدنا حمّمٍد انليبِّ األّمِّ  اللُهمَّ 
إبراهيَم كَما صلّيَت ىلَع  ،سيِّدنا حمّمٍد وأزواِجه وذّرّيِته

وىلَع آِل سيِّدنا  ،ىلَع سيِّدنا حمّمدٍ وبارِك  ،وىلَع آِل إبراهيمَ 
يف  ،إبراهيِم وىلَع آِل إبراهيمَ كَما باَركَت ىلع  ،حمّمدٍ 

  .يٌد "يٌد جمالعاملنَي إنَّك مح
يا أبا  يا َصاِحيب رَُسوِل اهلِل  السالُم عليُكما

اهلُل َعن  جزاُكما ،بكٍر ويا ُعَمر ورمحُة اهلِل وبراكتُه
 ،سالِم وأهِله أفضَل َما جَزى به وزيَري نيب  يف حياتِهاإل

فقد كنتُما  ،بعَد وفاتِهّمِته وىلع ُحسِن خالفِته يف أ
وخلفتُماه يف أّمِته بعَد  ،وزيَري ِصدقٍ  رَُسوِل اهلِل ل

ولِلُمؤمننَي  ونصحتُما هلِل ولرَُسوهِل  ،َعدلِ وفاتِه بال
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 ذلَك بمرافَقِته يف ما اهلُل َعن لُكِّ فجزاكُ  ،باإلحسانِ 
إنّه  ،برمحِته وفضِله ،وأحلَقنا بُكم بمحبّتِنا لُكم ،اجلنّةِ 

  .رحُم الرامحنيوأ ،نيَ أكرُم األكرم
شِهُدكَ امهللّ

ُ
 ،ُد َعبَدك ورَُسولَك املصَطىَف وأشهِ  ، إّّن أ

وأشِهُد  ،وأشِهُد أبا بكٍر وُعَمر ،َسيَّدنا حمّمدا  
والعاكفنَي  ،ني بهِذهِ الروضِة الرشيفةِ ملالئكَة انلاِزلا

 وأشَهُد أنَّ حمّمدا   ،أّّن أشَهُد أاّل هلإَ إاّل اهللُ  ،يهاعل
وَسيُّد  ،وإماُم املرسلنيَ  ،بينّيَ َخاَتُم انل ،ورَُسوهُل عبُده 

  .اخللِق أمجعني
وَخٍّب  ،وأشَهُد يا رِّّب أنَّ لكَّ َما جاَء بِه ِمن أمٍر ونيٍه 

وعّما هَو اكئٌن فهو ِصدٌق الشكَّ فيه وال  ،عّما اكنَ 
يف  ،وإّّن ُمقّر لَك يا ربَّ بناييَت وَمعصييت ،امرتاء
فيما أعلُم وما ال  ،واإلرادةِ  لعزمِ وا ،رةِ ِة والفكاخلطر
فامُُن يلّع بما  ،بميِع ذلَك فقد ظلمُت نفيِس  ،أعلَمُ 

فإنَّك  ،يائَِك وأهِل وداِدكوأصفمننَت بِه ىلع أويلائَِك 



 111  واستغفاراتنجاوى 

الغُفوُر  ،ذو اجلالِل واإلكرامِ  ،أنَت اهلُل املِلُك املنّانُ 
 .الّبُّ اتلّواُب الكريمُ  ،الرحيمُ 

ورمحُة اهلِل  السالُم َعليَك يَا َخليفَة رَُسوِل اهللِ 
 ،صاِحَب رَُسوِل اهلِل يف الغارالسالُم َعليَك يَا  ،وبراكتُه

السالُم َعليَك يَا  ،سفاريف األليَك يا رفيَقه السالُم عَ 
وسلكَت  ،ه ىلع األرسار، لقد َخلفتَه بأحسِن ِخلفةٍ أمينَ 

وَمّهدتَّ  ،ِة وابلَدِع وقاتَلت أهَل الردّ  ،طريَقه وَمنهَجه
لم تََزل قائما  باحلقِّ نارصا  و ،امَ ووََصلَت األرح ،اإلسالمَ 

فجزاَك اهلُل عنّا أفضَل ما  ،حّتَّ أتاَك ايلِقني ،ألهِله
ِة نبيِّه   .جَزى إماما  َعن أمَّ

ورمحُة السالُم َعليَك يا أمرَي املؤمننَي ُعَمُر الفاُروُق 
السالُم  ،سالمِ اإلِهَر السالُم َعليَك يا ُمظ ،اهلِل وبراكتُه

َ األصنام السالُم َعليَك يا ُُمزِي  ،َعليَك يَا ُمكرسِّ
فلقد  ،ورَِِض اهلُل َعّمن استخلََفَك  ،املرشكني والُمنافقني

ووَصلَت  ،فَكَفلَت األيتامَ  ،نرََصَت اإلسالَم واملسلمني
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نَي خليفة  وُكنَت لِلمسلم ،وقَوَي بَك اإلسالمُ  ،األرَحام
مَجعَت شملَُهم  ،َهاديا  َمهديّا  و ،رضيّا  وإماما  مَ  ،راشدا  
 ،َك اهلُل عنّافجزا ،ّبَت كرَسهموج ،يَت فقرَيهموأغن

ه وأوفاه ،أفضَل اجلزاءِ وَعن اإلسالِم واملسلمنَي   .وأتمَّ
وُحبَّ عبِدك ونبيّك سيِّدنا  ،ارزقنا حبّك ُهمَّ الل
وُحّب سائِر  ،وُحّب صاحبيِه أيب بكر وعمر ،حمّمٍد 

 ،بني الطاهرينيِته الطيّ ل بوُحّب آ ،أصحابِه الكرامِ 
 ، علّيّنيهم عنَدك يفوارفعنا حببِّ  ،نيوانفعنا حببِِّهم أمجع

واجَعلنا مَع اذليَن أنعمَت عليِهم ِمن انلبينَّي 
  .وَحُسَن أوئلَك رفيقا   ،والصّديقنَي والشهداِء والصاحلنيَ 

 ،ونَواٍح بعيدةٍ  ،ٍد شاِسعةٍ ِجئنا ِمن بال إنّااللُهّم 
َك وقضاَء حقِّ نبيِّ  ،امتثاِل أمرِكقاصديَن اتلقّرَب إيلَك ب

،  طايا قد قصَمت فإنَّ اخل ،إىل آثاِره ومآثِرهوانلظَر
وُهو الشافُِع  ،واألوزاَر قد أثقلَت كواِهلَنا ،ُظهوَرنا

ُع املوُعوُد بالشفاعِة واملقاِم املحُمود وقد قلَت يا  ،املشفَّ
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نُفَسُهْم } :الَعزيزبِك ربِّ يف كتا
َ
نَُّهْم إِْذ َظلَُموا أ

َ
َولَْو أ

َواْسَتْغَفَر لَُهْم الرَُّسوُل لَوََجُدوا  ،فَاْسَتْغَفُروا اهللَ  َجاُءوكَ 
ا  ،ين خبطاياناوقد جئناَك ُمقرّ  ،{اهلَل تَوَّاب ا رَِحيم 
عه فيناامهللّ  ،ُمستغفرين ذلنوبِنا ُهمَّ فَشّفعه الل ، فَشفِّ

عه فيناالل ،فينا دنا وأورِ  ،نا ىلع ُسنِّتهتَوفَّ ُهمَّ الل ،ُهمَّ فَشفِّ
  ،ََشبة  َهنيئة  يِده الرشيفِة واسِقنا ِمن  ،حوَضه

ُ
ال نَظمأ

 .غرَي َخزايا وال نَاِدمني ،بعَدها أبدا  
 :وأزواِجنا وذّرّياتِنا ،اغِفر نلا وآلبائِنا وأّمهاتِنااللُهّم 

ِيَن َسَبُقونَا بِاإِليَمانِ } َوال  ،َربََّنا اْغِفْر نَلَا َوإِلْخَوانَِنا اَّلَّ
يَن آَمُنواَتْ  ِ َربََّنا إِنََّك َرُءوٌف  ،َعْل ِِف قُلُوبَِنا ِغالًّ لَِّلَّ

ْنَيا َحَسَنة  َوِِف اآلِخَرةِ َحَسَنة  } {رَِحيمٌ   ،َربََّنا آتَِنا ِِف اَلُّ
ِميُع } {َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ  نَْت السَّ

َ
َربََّنا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

نَْت اتلَّوَّاُب الرَِّحيمُ َوتُْب  ،الَْعلِيمُ 
َ
 .{َعلَْيَنا إِنََّك أ
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وسالم ىلع  ،يصفونرّبك رّب العّزة عّما  انسبح
 .د هلل رّب العاملنيواحلم ،املرسلني
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 :ألصميّع اإلمامافائدٌة من اخلتام ومسك 
  

وَقَف أعرايبٌّ ُمقابَل  :ألصميّع رمحه اهللاقال اإلمام 
  :وداع اهلَل تَعاىل فقاَل  ،رشيِف الالقِّب 

 ،وُّكشيطاُن عدوال ،وأنَا عبُدك ،حبيبُك هذا اللُهمَّ 
 ،َب َعُدوُّكَ وغِض  ،وفاَز عبُدكَ  ،فإن غَفرَت يل رُسّ حبيبُك

  .وَهلََك عبُدك ،ورَِِض َعُدوُّك ،تَغِفر يل ُغّم َحبيبُكوإن لم 
 ،عتَُقوا ىلع قّبِهأسيٌّد َت إّن العرَب الكراَم إذا مااللُهّم 

  .ارِمن انلَ فأعِتقين  ،َسيُّد العاملنيَ وإّن هذا 
  :ألصميعُّ اقاَل 

قد غَفر لََك ِب إنَّ اهلل تَعاىل يا أخا العرَ  :فُقلُت 
  .وأعتَقك حبُسِن هذا السؤالِ 

 
 



 نجاوى واستغفارات 116

  :وَيرَحُم اهلُل القائَِل 
   َعِبيُدهُم إّن امللُوَك إذا َشابَت 

 أحرارِ  ِعتَق  ُقوُهمأعتَ  ِرقِّهم يف 
  وأنَت يا سيّدي أوىل بذا َكَرما  

 فاعِتقين ِمن انلارِ ِشبُت يف الرقِّ قَد   

 
 آمني آمني آمني امهللّ

 

وصّّل اهلل وسلّم وبارَك ىلع سّيِدنا حمّمد وىلع آهل وصحبه 
 واحلمُدهلِل رّب العاملني ،أمجعني
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