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وبه نستعني
عىل  ونشكرك  اجلميل،  ك  ِ ِسترْ عىل  اللَّهم  نحمدك 
بام  ونبوء  الذنوب،  بقبائح  لك  ونعتُف  اجلزيل،  َك  بِرِّ
كربيائك  لِعزِّ  ونخضع  العيوب،  فضائح  من  اقتفنا 
بالعجز  عطائك  كنز  يف  ونطمع  غار،  والصَّ بالذلِّ 
ونسألك  احتياجنا،  أيدَي  َغنائك  إىل  ونمد  واالفتقار، 
الرضاعة  أكف  إليك  ونرفع  اعوجاجنا،  لسوية  هداية 
واالبتهال، َرَغًبا للتوفيق يف الطاعة وإصالح احلال، فإن 
أضللته  من  والضالَّ  السبيل،  سواء  هديته  من  املهديَّ 
فليس له دليل، وكل يشء بالتيسري منك وسبق التقدير، 

والقلوب بيدك تقلبها كيف شئت، وإليك املصري.
الشاملة،  وبركاتِك  الكاملة،  صالتك  وأدم  ربِّ 
النبيني،  خاتم  عىل  األعم،  باملعنى  األتم  وسالَمك 
واآلخرين  األولني  وسيد  أمجعني،  اخللق  وأرشف 
وعىل آله وصحبه والتابعني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم 

الدين.
أما بعد:

بالعبادة،  خلواهتم  يعمرون  صاحلني  عباًدا  هلل  فإن 
الرَبِّ  موالهم  إىل  الشكوى  ورفع  واملناجاة،  والذكر، 

الرحيم، واستمطار رمحته وغياثه - عز وجل- 
لعلني البيوِت  بييِن  ِمييْن  وأخيييرُج 

خاليا  ِّ بالسِّ النفَس  عنَك  ُث  ُأَحييدِّ
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وال شك أن باب الدعاء توقيفي ال ينبغي اخلروج 
فيه عامَّ رسمه الشارع يف اجلملة، واملقصود بالدعاء هنا: 
اتبة التي تتكرر، ويالزمها املكلف، أو التي  األدعية الرَّ

ختتص بوقٍت معني، أو وظيفة معينة، أو صفة معينة.
أما مطلق األدعية التي حتصل من املكلف بدون حترٍّ 
االلتزام  األفضل  لكن  توقيفية،  ليست  فهي  ومالزمة؛ 
باملأثور، وإال فقد استبدل الداعي الذي هو أدنى بالذي 

هو خري.
-رمحه  عبدالوهاب  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  قال 
اهلل تعاىل-: »األذكار والدعوات من أفضل العبادات، 
يسنَّ  أن  ألحد  وليس  االتباع،  عىل  مبناها  والعبادات 
الناس  يواظب  راتبًة  عادًة  وجيعَله  املسنون،  غري  منها 

هو  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  عن  صحَّ  بام 
دعاء  يبقى  لكن  واألسلم،  واألحسن  مطلًقا  األفضل 
التكلف  من  سالمته  برشط  املباح  دائرة  يف  الصاحلني 
النووي  قال  الصحيحة،  العقيدة  وخمالفة  والتعدي 
 -رمحه اهلل- يف رشح قول النبي -صىل اهلل عليه وسلم-: 
»ثم يتخري من املسألة -ويف لفظ: من الدعاء- ما شاء«، 
(2) بام شاء من أمور اآلخرة والدنيا،

 »وفيه أنه جيوز الدعاء (1)
ما مل يكن إثاًم، وهذا هو مذهبنا ومذهب اجلمهور، وقال 
أبو حنيفة -رمحه اهلل-: ال جيوز إال بالدعوات الواردة 

.(()

يف القرآن والسنة«(2)

والنهاية«،  »البداية  وانظر:  السالم،  وقبل  التشهد،  بعد  أي:   (1)
.(259 ،258/11)

(2) »رشح النووي عىل صحيح مسلم« (117/4).

لكن تقرص عبارته عن اإلفصاح عنها، فإذا وقف عىل 
من ُفتح عليه يف هذا الباب، وصادف عنده ُجرح قلبه 

ومعاناة نفسه؛ انتفع هبا.
يف   - وجلَّ -عزَّ  ربه  مناجاة  اعتاد  من  أن  كام 
ما  املناجاة  ة  ولذَّ املعرفة  حالوة  من  ذاق  اخللوات، 

تتصاغر معه الدنيا بام فيها، حتى قال بعضهم:
يل  فيفتح  فأدعوه،  حاجة؛  اهلل  إىل  يل  ليكون  »إنه 
من لذيذ معرفته، وحالوة مناجاته ما ال أحب معه أن 
ل قضاء حاجتي خشية أن تنرصف نفيس عن ذلك؛  يعجِّ

ألن النفس ال تريد إال حظها، فإذا ُقيض انرصفت«(1).
ودعاَءه  وجل-  عز   - اهلل  عىل  الثناء  أن  شك   وال 

(1) انظر: »جمموع الفتاوى« (4/10)))، (85/22)).

اجَلييوى بييأنَّيياِت  ُملِئت  ِقيييييثيياريت 
فيضاِن ميين  للمكبوِت  بييد  ال 

مهجتي  خواطُر  شفتي  إىل  َصِعدت 
ولييسيياين  َميينييطِييقييي  عنها  لييُيييبييَن 

والييريض القناعَة  تعديت  ما  أنييا 
لييكيينييا هيييي قييصييُة األشييجييان

يعش مل  قلٌب  اللَّهم  لييك  يشكو 
األكييييواِن يف  ُعيييياَك  حلييمييِد  إال 

وهذه حماولة لرصد يشء مما ُأثِر عنهم يف مناجاهتم 
م يف اخللواِت، لعل القلوَب ختشع، والعيوَن تدمع،  رهبَّ

واجلوارَح َتِذلُّ وختضع.
املعاين،  نفسه  يف  تنقدح  قد  الناس  من  كثرًيا  فإن 
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كشفَتها قد  ُكرَبٍة  من  كم  احلمُد  لك 
لَِّت َتَ اخلييِفيييِّ  اللطِف  من  بنوٍر 

)1(
لك احلمُد فاكِشف كربة احلرِش إن َدَجْت)5(

التي والييرمحييِة  الغفراِن  من  بنوٍر 
اللَّهم صلِّ عىل حممد عبِدك ورسولك النبي األمي، 
عىل  صليَت  كام  وذريته،  وأزواجه  حممد  آل  وعىل 
إبراهيم، وبارك عىل حممٍد، وعىل آل  إبراهيم وعىل آل 
حممد وأزواجه وذريته، كام باركَت عىل إبراهيم، وعىل 

آل إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد.
َهمٍّ  كلِّ  من  يل  اجعل  واإلكرام  اجلالل  ذا  يا   -
أمسيُت فيه فرًجا وخمرًجا، اللَّهم إن عفوك عن ذنويب، 

(1) َدَجا: تمَّ واكتمل.

َرِضيت،  إذا  احلمد  ولك  ترىض،  حتى  احلمد  لك 
وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلََّم.

الغيِب  عاملَ  واألرض،  السامواِت  فاطَر  اللَّهم   -
والشهادة، يا ذا اجلالل واإلكرام، إين أعهُد إليك يف هذه 
ِهُدَك -وكفى بك شهيًدا- أين أشهد  احلياة الدنيا، وُأشرْ
وأن حممًدا  أنت وحدك، ال رشيك لك،  إال  إله  أن ال 
عبُدك ورسولك، وأشهد أن وعَدك حق، ولقاءك حق، 
واجلنَة حق، والناَر حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، 
نفيس  إىل  َتِكلرْني  إن  فإنك  القبور،  تبعُث من يف  وأنك 
َتِكلرْني إىل ضعٍف وعورٍة، وذنٍب وخطيئٍة، وإين ال أثق 
إال برمحتك، فاغفر يل ذنويب كلها، وتب عيلَّ إنك أنت 

التواب الرحيم.

بسم اهلل الرمحن الرحيم، ال حول وال قوة إال باهلل 
العيل العظيم، إياك نعبد، وإياك نستعني.

خلقتنا،  بام  احلمُد  لك  ربنا  اللَّهم  هلل،  احلمد   -
ورزقتنا، وهديتنا، وعلمتنا ، وأنقذتنا ، وفرجت عنا.

ولك  باإلسالم،  احلمد  ولك  باإليامن،  احلمُد  لك 
احلمد بالقرآن، ولك احلمد باألهل واملال واملعافاة.

أمننا،  وأظهرَت  رزقنا،  وبسطَت  نا،  عُدوَّ َكَبتَّ 
َقَتنا، وأحسنَت معافاَتنا، ومن كل ما سألناك  ومجعت ُفررْ

نا أعطيتنا، فلك احلمد عىل ذلك محًدا كثرًيا. ربَّ
لك احلمد بكل نعمٍة أنعمَت هبا علينا يف قديٍم أو 
حديٍث، أو رسٍّ أو عالنيٍة، أو خاصٍة أو عامٍة، أو حيٍّ 

أو ميٍت، أو شاهٍد أو غائٍب.

ما  ، بخالف  اهلل  به  يأذن  مل  دين  ابتداع  بل هذا  عليها، 
يدعو به املرء أحياًنا من غري أن جيعله ُسنَّة«(4).

بصفٍة  ُتقرأ  أن  املناجاة:  هذه  مع  التعامل  فرشط 
وديدنه  شعاره  وجيعلها  عليها،  يواظب  أن  دون  عابرة 
كأهنا سنة، وأال ينشغل هبا عن دعوات القرآن الكريم، 

والسنة الرشيفة، واحلمد هلل رب العاملني.

* * *

(4) »ملحق مصنفات شيخ اإلسالم حممد بن عبدالوهاب« ص(46).



ويا سيَدَنا ويا موالنا ويا غايَة َرغبتِنا، أسألك يا أهلُل أن 
ال َتْشِوَي َخْلقي بالنار.

- إهلي ما أكرمك! إن كانت الطاعات؛ فأنت اليوَم 
اليوم  فأنت  الذنوب؛  كانت  وإن  تقبلها،  وغًدا  تبذهلا، 
تستها، وغًدا تغفرها، فنحن من الطاعات بني عطيتَِك 

وَقبولِك، ومن الذنوب بني َستك ومغفرتك.
لنا  طاقة  وال  النار،  عىل  قوٌة  لنا  ما  الناِر  ربَّ  يا   -

بغضب اجلبار.
ثقيُل وزري  األميييياَن  األميييياَن 

َتييُطييوُل ُعييييييِدْدَن  إذا  وذنييييويب 
أوبييقييتيينييي وأوثييقييتيينييي ذنيييويب

سبيُل اخليييياِص  إىل  يل  فيييرى 

ِحلُمك  َعُظَم  احلمد،  فلك  فهديَت،  نورك  تم   -
فلك  فأعطيَت،  يدك  بسطَت  احلمد،  فلك  فغفرَت، 
أعظم  وجاُهك  الوجوه،  أكرُم  وجُهك  نا  ربَّ احلمد، 
ربنا  ُتطاُع  وأهناها،  العطيِة  أفضُل  وعطيُتك  اجلاه، 
وتكشف  املضطر،  وجتيب  فتغفر،  وُتعىص  فتشكر، 
التوبة،  وتقبل  الذنب،  وتغفر  السقيم،  وتشفي   ، َّ الرضُّ

َحَتَك قوُل قائل. وال جُيرِْزي بآالئك أحد، وال يبلغ ِمدرْ
من  يا  القبيَح،  َوَسَتر  الجميل،  أظهر  من  يا   - 
رت، يا َحَسَن التجاوز،  ال يؤاخذ بالجريرة، وال يهتك السِّ
يا واسَع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحَب 
ْفح،  الصَّ كريَم  يا  شكوى،  ُكلِّ  منتهى  يا  نجوى،  ُكلِّ 

 

، يا مبتدًئا بالنَِّعِم قبَل استحقاقها، يا ربنا  يا عظيم الَمنِّ

ملجأ  ال  يديك،  بني  اخلاطئُة  الكاذبُة  ناصيتي  هذه 

 

املسكني،  مسالَة  أسألك  إليك،  إال  منك  َمنرَْجى  وال 
دعاَء  وأدعوك  الذليل،  اخلاضع  ابتهاَل  إليك  وأبتهل 
اخلائِف الرضير، سؤاَل من خضَعترْ لك رقبُته، وَرِغَم 

لك أنُفه، وفاضت لك عينُه ، وَذلَّ لك قلُبه.
رقدوا قد  والناُس  الرجا  ثوَب  لبسُت 

أجُد ما  مييوالي  إىل  أشكو  وقمُت 
نائبٍة كييل  يف  يت  ُعيييدَّ يييا  وقييلييت: 

أعتمُد الييُ�ِّ  لكشف  عليه  وَمييْن 
يييدي واليي�ُّ مشتمل وقييد مييددُت 

يُد إليه  ْت  ُميييدَّ من  َخييْ�َ  يا  إليك 
خائبة ربِّ  ييييا  ييييا  نَّ تييييُردَّ فيييا 

َيييِرُد من  كييلَّ  َيييروي  ُجييودك  فبحر 

عميل،  قبيح  عن  وَستك  خطيئتي،  عن  وجتاوَزك 
فيه،  قرصُت  بام  أستحقه  ال  ما  أسالك  أن  أطمَعني 
، وإين  أدعوك آمنًا، وأسألك مستأنًسا، وإنك ملحسٌن إيلَّ
ُض  وأتبغَّ  ، إيلَّ تتودُد  وبينك،  بيني  فيام  نفيس  إىل  مليسء 
إليك، ولكن الثقة بك محلتني عىل اجلراءة عليك، َفُجدرْ 

، إنك أنت التواب الرحيم. بفضِلك وإحسانِك َعيلَّ
طريُح الييرجيياِء  بيياب  عىل  غريٌب 

وينوُح اجَلييوى  مييوصييوَل  يناديك 

ساملٌ والييروُح  اجلسِم  عييذاُب  هيون 
جييروُح املستهام  وروُح  فكيف 

َرمِحتني،  إال  ُذيلِّ  مع  بعزك  أسألك  إين  اللَّهم 

 

وأسالك بقوتك مع َضعفي، وبَغنائك مع فقري إليك، 
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عفي بيييذييييل  اسيييتيييجيييار  وقييييد 
جفا ُمييييْذ  عييقييابييك  ميين  يييييِوَك 

وعيييافِيييِه عيينييه  اعيييييُف  ربِّ 
عييفييا َمييييين  أوىل  فييييَأنييييَت 
الذنوب  كثرُة  عندك  الوجوَه  َأْخَلَقِت  إلهي   -
ومساوي األعمال، يا من ال يعرف عباده منه إال الجميل، 

أنت تعلم السر وأخفى، اللَّهم أغثنا وتب علينا.
به أعيييييييُش  قيييليييٌب  يل  كييييان 

َتيييَقيييلُّيييبِيييه يف  مييينيييي  ضيييييياَع 
فقد عيييييَّ  فيييييييييارُدْده  ربِّ 

َتييَطييلُّييبِييه  يف  صيييييدري  ضيييياق 
َرَميييييٌق يب  دام  ميييا  وأِغييييييْث 

به املييسييتييغيييييِث  ِغييييييييياَث  ييييا 

كلِّ  فوَق  إحساُنُه  َمن  يا  اإلحسان،  قديَم  يا   -
إحسان، يا مالَك الدنيا واآلخرَة، يا حيُّ يا قيوم، يا ذا 
اجلالِل واإلكرام، يا من ال ُيعجزه يشء، وال يتعاظمه، 

أسألك العفَو والعافيَة يف الدنيا واآلخرة.
- عفَوَك يا عُفوُّ عفَوَك، يف املحيا عفَوَك، ويف املامت 
عفَوَك، ويف القبور عفَوَك، وعند النشور عفَوَك، وعند 
تطاير الصحف عفَوَك، وعند ممرِّ الرصاط عفَوَك، وعند 

امليزان عفَوَك، ويف مجيع األحوال عفَوَك يا َعُفوُّ عفَوَك
أتييياك قيييد  عيييبيييُدك  ربِّ  ييييا 

وقييييييد أسييييييياء وقييييييد هييفييا
ييييكيييفيييييييه مييينيييك حييييييياؤه

ِميييين سييييوء ميييا قيييد أسييلييفييا

وال باسَط ملا قبضَت، وال هادَي ملن أضللَت، وال ُمِضلَّ 
ملن هديَت، وال معطَي ملا منعَت، وال مانع ملا أعطيت، 
بَت، اللَّهم ابُسط  َب ملا باعدَت، وال مباعد ملا َقرَّ وال ُمقرِّ
علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك، اللَّهم إين 
أسألك النعيَم املقيَم الذي ال حيوُل وال يزول، اللَّهم إين 
أسألك األمَن يوَم اخلوف، اللَّهم إين عائٌذ بك من رش 
ما أعطيتنا، ومن رش ما منعتنا، اللَّهم َحبِّبرْ إلينا اإليامن، 
ه إلينا الكفَر والفسوَق والعصيان،  وزينه يف قلوبنا، وَكرِّ
وأحلقنا  مسلمني،  توفنا  اللَّهم  الراشدين،  من  واجعلنا 
بالصاحلني غرَي خزايا وال مفتونني، اللَّهم قاتل الكفرة 
بون ُرسَلك ويصدون عن سبيلك، واجعل  الذين ُيكذِّ

َزَك وعذاَبك إلَه احلق. عليهم ِرجرْ

- اللَّهم أنت أحقُّ َمن ُذكر، وأحقُّ من ُعبِد، وأعظُم 
من ابُتِغي، وأرأُف َمن َمَلك، وأجوُد من ُسِئل، وأوسُع 
من أعطى، أنت امللك ال رشيك لك، والفرُد ال نِدَّ لك، 
كل يشء هالك إال وجَهك، لن ُتطاَع إال بإذنك، ولن 
ُتعىص إال بعلمك، ُتطاع فتشكر، وُتعىَص فتغفر، أقرُب 
وأخذت  النفوس،  دون  ُحلرَْت  حفيظ،  وأدنى  شهيد، 
القلوُب  اآلجال،  ونسخَت  اآلثار،  وكتبَت  بالنوايص، 
ما أحللَت،  ُّ عندك عالنية، احلالل  لك مفضية، والسِّ
ما  واألمر  رشعت،  ما  والدين  مَت،  َحرَّ ما  واحلرام 
الرءوف  قضيت، اخللُق خلُقك، والعبد عبدك، وأنت 

الرحيم.
بسطَت،  ملا  قابض  ال  كلُّه،  احلمُد  لك  اللَّهم   - 
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أعتقتني لييو  الييذنييوَب  ييي�  مييا 
املشيب عييياين  فييقييد  يل  رمحييييًة 

* * *

ذنَبه ُيييِفييي  العبد  إن  ربِّ  يييا 
عيبه ميين  بييدا  مييا  بِحلمك  فاسر 

شافع ميين  لييه  وميييا  أتييياك  ولييقييد 
شيبه شييفيياعييَة  فيياقييبييْل  لييذنييوبييه 

* * *

عبيدهُم شييابييت  إذا  املييلييوك  إن 
أبييراِر ِعييْتييَق  عتقوهم  ِرقييهييم  يف 

كرًما بييذا  أوىل  سيدي  يييا  وأنييت 
الناِر من  فاعتقني  الرق  يف  ِشبُت  قد 

الذي الواسُع  عفوَك  عني  ضاَق  لئن 
َلييتييالِييُف فييإين  إلرسايف  ييييى  ُأَرجِّ

َن يف لوائح العيون  اللَّهم إين أعوذ بك أن ُتحسِّ  -
عالنيتي، وُتَقبَِّح يف َخِفيَّاِت العيون سريريت، اللَّهم كما 

. ، فإذا ُعْدُت َفُعْد َعليَّ أسأُت وأحسنَت إليَّ
عايص أنييا  خمطئ  أنييا  مييذنييٌب  أنييا 

هييو غييافييٌر هييو راحيييٌم هييو عايف
قييابييلييُتييهيين ثييياثييية بييثيياثيية

ولييتييغييلييبييْن أوصييياُفيييه أوصيييايف
اُد إلى الذنب،  - يا ربِّ أنت أنت، وأنا أنا، أنا العوَّ

اُد إلى المغفرة. وأنت العوَّ
الييذنييوْب ميينييي  تييريييد  يشء  أيَّ 

تغيْب عني  فليس  يب  ُشييِغييَفييْت 

ورحمتك  ذنوبي،  من  أوسُع  مغفرُتك  اللَّهم   -
أرجى عندي من عملي.

واقييُف بابَك  عنَد  اخَلطايا  َأسييُ� 
عييىل َوَجيييٍل ممييا بييه َأنيييَت عييارُف

َغْيُبها عنَك  يغب  مل  ذنوبًا  ييياُف 
وَخائُف راٍج  فهو  فيها  ويرجوَك 

ويتَّقي ِسييواَك  َيرجو  الذي  ذا  ومن 
خُمالُف القضاِء  فصل  يف  لَك  وما 

َصحيفتي يف  ختزين  ال  سيدي!  فيا 
الصحائُف احلساِب  يوَم  ُنرِشْت  إذا 

عندما القرِب  ظلمِة  يف  ُمؤنيس  وكن 
املوالُف وَيُْفو  الُقربى  ذوو  َيُصدُّ 

وإن  َلُلؤم،  إصراري  مع  استغفاري  إن  اللَّهم   -
فكم  َلَعْجز،  عفِوك  بَسعة  علمي  مع  استغفاَرك  تركي 
إليك  أتبغض  غناك عني! وكم  مع  بالنعم  إليَّ  تتقرُب 
بالمعاصي مع فقري إليك! يا من إذا وعد َوَفى، وإذا 
يف  ُجرمي  عظيم  أدِخل  عفا،  بفضله  شاء  فإن  أوعد 

عظيم عفوك يا أرحم الراحمين.
ربنا  ميين  الييعييفييَو  ييي  ُنييَرجِّ ال  مِلَ 

ِحييْلييِمييه يف  نييطييمييُع  ال  وكيييييف 
أنييه  أتييييى  الييصييحيييييحيين  ويف 

ييييه بيييعيييبيييِده أرحييييييُم ِميييين ُأمِّ
- اللَّهم إن تغفر لي، فأنت أهُل ذاك، وإن تعذبني، 

فأنا أهُل ذاك.
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قبل طاعتِهم لك يا أرحَم الراحمين.
كأنني  حييتييى  اهللَ  ألرجيييو  وإين 

صانُِع اهللُ  ما  الظنِّ  بجميِل  أرى 
على  بقدرتك  أسألك  شيء،  كلِّ  ربَّ  يا  اللَُّهمَّ   -
كلِّ شيء، أن تغفَر لي كلَّ شيء، حتى ال تسأَلني عن 

شيء.
أمٌل يل  الغفران  عن  ذنبي  َجييلَّ  إن 

ُمْعَتَصِم خيي�  يف  يعلني  اهلل  يف 
- اللَّهم إن لي ذنوًبا فيما بيني وبينك، وذنوًبا فيما 
بيني وبين خلقك، اللَّهم ما كان لك منها فاغفره، وما 
ْله عني، وأِغثني بفضلك إنك  كان منها لخلِقَك فتحمَّ

واسُع المغفرة.

تحت  واجعل  الجميل،  بِسرتَك  اسرتنا  اللَّهم   -
ْتِر ما ترضى به عنا. السِّ

فإن  رحمَتك،  أبلَغ  أن  أْهالً  أكن  لم  إن  اللَّهم   -
تبُلغني؛ رحمُتك وِسَعْت كلَّ شيء،  أن  أهٌل  رحمَتك 
وأنا شيء، َفْلَتَسْعني رحمُتك يا أرحَم الراحمين، وُتْب 

عليَّ ألتوب.
والييَكييَدْر األسييى  هييذا  ما  نفُس  يا 

قييد وقيييع اإلثييييُم وضييياع احليييذْر
الييذي إال  العفِو  ُحييْلييَو  ذاق  هييل 

واغييتييفييْر عييفييا  واهلل  أذنيييييب، 
اللَّهم إنك خلقَت قوًما فأطاعوك فيما أمرَتهم،   -
كانت  إياهم  فرحمُتك  له،  خلقَتهم  الذي  يف  وعِملوا 

أهُله أنييت  الييذي  احلمد  لك  إهلييي 
أها هلييا  َقييطُّ  كنُت  مييا  نِعم  عييىل 

تفضا تييزدين  تقصً�ا  ازددُت  إن 
الَفْضا أستوجُب  بالتقص�  كييأنَّ 
أملي  ُتَخيِّْب  ال  أطلب،  أن  قبَل  إليَّ  محسنًا  يا   -

فيك وأنا أطلب.
فال  به  أنعمَت  وما   ْمُه،  َفَتمِّ به  مننَت  ما  اللَّهم   -

َتْسُلْبُه، وما سرتَته فال َتهتِْكُه، وما َعلِْمَته فاغِفْره.
أْذَنييَبييْت نفًسا  َييييَديَّ  بن  مييُت  َقييدَّ

وأتيييييُت بيين اخليييوِف واإلقييييراِر
ذنوَبا ِسييواَك  عن  أسييُر  وجعلُت 

بِستاِر يل  َفييُميينَّ  َعيييِيييييُت  حتى 

- اللَّهم َدبِّْر لنا، فإنا ال ُنحِسُن التدبير.
تحت  وارحمني  األرض،  فوق  اسرتُين  اللَّهم   -

األرض، وال ُتخِزين يوَم العرض.
َوحشتي يوَم  ُمؤنًِسا  يل  كن  ربِّ  فيا 

ُق فيييإين ملِيييا أنييزلييَتييُه َليييييُمييَصييدِّ
صييائييٌر اهللِ  إىل  أين  ين  َضَّ وميييا 

وأشفُق َأَبيييرُّ  أهييي  ِميين  هييو  وَميين 
صاعٌد،  إليك  وشري  نازل،  إليَّ  خيُرك  إلهي   -
قبيح!  بعمل  مني  إليك  قد صِعد  كريم  َمَلٍك  من  وكم 
أنت مع غناك عني تتحبُب إليَّ بالنعم، وأنا مع فقري 
ُت إليك بالمعاصي، وأنت يف ذلك  َأتَمقَّ إليك وفاقتي 

تجربين، وتسرتين، وترزقني.
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ثم  نفسي،  من  أعطيُت  لما  استغفرك  إين  اللَّهم   -
لم أوفِّ لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويُت هبا على 
وجهك  به  أردت  خيٍر  لكل  وأستغفرك  معصيتك، 

فخالطني فيه ما ليس لك.
فيه لييتييقييوَم  ِرْزَقييييييه  أنييياَليييَك 

ييه َحييقِّ بييعييَض  وتييشييكييَر  بطاعته 
فييلييم تييشييكييْر ليينييعييمييتييه ولييكيين

قييويييَت عييىل مييعيياصيييييه بييرزِقييه
وغششُت  ظاهًرا،  لَِخْلقك  نصحُت  إين  اللَّهم   -

نفسي باطنًا، فهب لي ِغشي نفسي لِنُْصحي لخلقك.
- اللَّهم ارزقني عينين هطَّالتين َتْشفيان القلَب بذروف 

الدموع، قبل أن تكون الدموُع دًما، واألضراُس َجمًرا.

فمن  المجتهدين  إال  ترحم  ال  كنَت  إن  إلهي   -
فمن  المخلِصين  إال  تقبل  وإن كنت ال  رين؟!  للمقصِّ
فمن  المحسنين  إال  تكرُم  ال  كنت  وإن  للُمْخلِطين؟! 

للمسيئين؟!
مذاهبي وضاقت  قلبي  قسا  وملييا 

ُسلَّا عفوك  دون  رجائي  جعلُت 
قرنُته فييلييا  ذنييبييي  تييعيياَظييَميينييي 

أعظا عييفييُوَك  كييان  ريب  بعفِوك 
َتَزْل مل  الذنِب  عن  عفٍو  ذا  زلَت  فا 

مييا َتييييوُد وتييعييفييو ِميينَّييًة وتييَكييرُّ
- إلهي إليك فررُت بذنوبي، واعرتفُت بخطيئتي، 

فال تجعلني من القانطين، وال ُتْخزين يوم الدين.

جيييسيييميييي ضيييينيييياه الييعيينييا
حييينيييانيييييييَك خيييييذ بيييييييدي
عقابك؛  من  أخافتني  قد  ذنوبي  كانت  إن  إلهي   -
عفوَت  فإن  ثوابك،  يف  أطَمَعني  قد  الظن  حسَن  فإنَّ 
فمن أولى منك بذلك؟! وإن عذبَت فمن أعدُل منك 

هنالك؟!
ضعيف عييبييد  إين  أمييييييوالي 

أتيييييتييك أرغييييب فيييييا لييديييْك
الذنوب ُمييصيياَب  أشكو  أتيتك 

إليك إال   ُّ الييي�ُّ ُيشتكى  وهييل 
فيييُمييينَّ بيييعيييفيييِوك ييييا سيييييدي

عليك إال  اعيييتيييادي  فييليييييس 

عند  بَِك  وَأنزَل  فاقُتُه،  اشتدْت  من  سؤاَل  أسألك 
الشدائِد حاَجَته، وَعُظَم فيما عندك رغبُته.

أييييييا َمييييين َسيييينيييياه اخييتييفييى

الييييَبييييرَشْ حيييييييدوِد  وراَء 
َنيييِسيييييييُتيييك يييييييوَم الييصييفييا

الييييَكييييَدر يف  تيينييسيينييي  فييييا 
أييييييييا غييييييافييييييًرا رامًحيييييييا

وغييييدي أمييييييس  ُذلَّ  ييييييرى 
تييينيييِقيييا  أن  َمييييييعيييييياذك 

وِحييييْلييييُمييييك مييييييلُء األبيييييِد
ميييراعيييييييك ُخيييييييْ�ُ امليينييى

هيييييي امليييشيييتيييهيييى سييييِّيييدي
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ُنقِسُم باهلل َجْهَد أْيمانِنا َلَتْبَعثنَّ من يموُت، َأَفرتاَك تجمُع 
بين أهِل الَقَسَمْين يف داٍر واحدة؟!

َكْثرًة ذنييويب  َعُظَمْت  إن  َربِّ  يا 
أعظُم عفَوك  بييأنَّ  َعلِْمُت  فلقد 

ُمْييِسييٌن إال  يييرجييوَك  ال  كييان  إن 
املجِرُم ويرجو  يدعو  الييذي  فمن 

ت�ًعا  أمييرَت  كا  ربِّ  يا  أدعييوك 
َيييْرَحييُم ذا  فمن  ُرِدْدُت  فيييإذا 

الرجا إال  وسيييييلييٌة  إليييييك  يل  مييا 
ُمييْسييلِييُم إينِّ  ثييم  عييفييِوَك  ومجيييييُل 
- اللَّهم لك الحمُد كالذي نقول، وخير مما نقول، 
وإليك  وممايت،  وَمحَياَي  وُنُسكي،  صاليت  لك  اللَّهم 

بالِجبِِت  وكفرُت  وحَده،  العظيِم  باهللِ  آمنُت   -
انفصاَم  ال  الوثقى  بالعروة  واستمسكُت  والطاغوِت، 

لها، واهلل سميع عليم.
طاعتِْك يف  أخلصُت  أكيين  مل  إن 

رمحيييتِيييْك يف  أطيييميييُع  فييإنيينييي 
ِعشُت قييد  أنني  يل  يشفُع  وإنييا 

َوْحيييييدتِيييييْك يف  أرشُك  ال 
- اللَّهم إنا أطعناك يف أحبِّ األشياِء إليك أن تطاَع 
فيه: اإليماِن بك واإلقراِر بك، ولم َنْعِصَك يف أبغض 
اللَّهم  بك،  والَجْحد  الكفِر  فيه:  ُتْعصى  أن  األشياء 

فاغْفر لنَا ما بينهما، وأنت قلت: ﴿ڻ ۀ ۀ 
ونحن  ]النحل:38[،  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 

َمْظلَِمٌة ظلمُته هبا يف بدنه، أو ماله أو ِعرِضه، وقد غاب، 
فأرضِه  منه،  َلها  َتحلُّ أو  ها،  ردَّ أستطيع  وال  مات،  أو 
عني بما شئَت، ثم َهْبها لي من لدنك، فإن كرَمك َيَسَع 

 

ذلك كلَّه.
عندها  لك  قلَّ   ، عليَّ هبا  أنعمَت  نعمٍة  كم  ربِّ   -
عندها  لك  قلَّ  هبا،  ابتليتنِي  بليٍة  من  وكم  شكري! 
يحرمني،  فلم  شكري  نعمته  عند  َقلَّ  َمن  فيا  صربي، 
من  ويا  يخذلني،  فلم  صربي  بالئه  عند  قلَّ  َمْن  ويا 
 رآين على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي 
عدًدا،  ُتحَصى  ال  التي  النعم  ذا  ويا  أبًدا،  ينقضي  ال 
على  صليَت  كما  وآله  محمٍد  على  تصلي  أن  أسألك 

إبراهيم، إنك حميد مجيد.

- ربِّ قِني ُشحَّ نفسي، ربِّ قِني ُشحَّ نفسي.
ني بقضائك، وبارك لي يف َقَدرك، حتى  - اللَّهم رضِّ

لَته. ْرَته، وال تأخيَر شيٍء عجَّ ال أحبَّ تعجيَل شيٍء أخَّ
ن أخالقنا ، وابُسط أرزاَقنا. - اللَّهم حسِّ

ِوحديت،  القرب  ويف  غربتي،  الدنيا  يف  ارحم  ربِّ   -
وطوَل مقامي غًدا بين يديك.

ا يا رحمُن. - اجعل لي ُودًّ
من  فادح  من  وكم  سرتَته!  قبيٍح  من  كم  اللَّهم   -
مكروٍه  من  وكم  َوَقْيَته!  ِعثاٍر  من  وكم  أَقْلَته!  البالء 

دفعَته! وكم من ثناٍء جميل - لسُت أهالً له- َنَشرَته!
- يا ربِّ أستغفرك وأتوب إليك من مظالَم كثيرٍة 
قَِبلي  له  كانت  عبادك  من  عبٍد  فأيُّما  قَِبلي،  لعبادك 
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ومحياي، ويف عملي، وأسألك الدرجاِت العال من الجنة.
- اللَّهم ارحم يف دار الدنيا ُغربَتنا، وارحم لنزول 
وارحم  َوحشَتنا،  القبور  يف  وآنِْس  مصرَعنا،  الموت 
وارحم  وجوِهنا،  وَمنَْشَر  أفواِهنا،  وَفْغَر  أيدينا،  َبْسَط 

وقوَفنا بين يديك.
ُمْرَتنا ُحييْفييرٍة  بَقْعِر  أصبحُت 

َكَفنا إال  دنييييياي  ميين  أمييلييُك  ال 
يييا ميين وِسيييَعيييْت عييبيياَده رمحييُتييه

أنا املسيئن  عييبييادِك  بييعييِض  ِميين 
* * *

ضيَفُه ُيَيييِّييب  ال  بييجيياٍر  نييزلييُت 
جهنَِّم عييذاِب  ِميين  نجايت  يييي  ُأَرجِّ

واثييٌق  اهللِ  ِميين  خييويف  عييىل  وإين 
ُميينْييِعييِم َأكييييرُم  واهللُ  بييإْنييعيياِمييِه 

من  وأعذين  الرجيم،  الشيطان  من  أِعْذين  اللَّهم   -
اللَّهم  فيه،  لي  وبارْك  رزقَتني،  بما  َوَقنِّْعني  سوٍء،  كل 

ألزمني سبيَل االستقامِة حتى ألقاك يا ربَّ العالمين.
ْرنا فيها، ونكرُه  - اللَّهم إنا ُنِحبُّ طاعَتك وإن قصَّ
لم  وإن  بالجنة  علينا  ْل  فتفضَّ َركِبناها،  وإن  معصيَتَك 

ها، وَخلِّْصنا من النار وإن استوجبناها. َنْسَتِحقَّ
وإن منك  يل  ُبيييدَّ  ال  عيني  َة  ُقيييرَّ

َلييُل الييزَّ وبينك  بيني  َأْوَحيييييَش 
َفييُخييْذ الييغييريييُق  أنييا  عيني  قيييرَة 

َكييييفَّ غييريييٍق عييليييييك َيييتَّييكِييُل
اللَّهم إين أسألك أن تبارَك لي يف سمعي وبصري،   -
ممايت  ويف  وذريتي،  أهلي  ويف  ُخُلقي،  ويف  رزقي  ويف 

- اللَّهم اجعلني ُأْعظُِم شكَرك، وُأْكثُِر ذكرك، وأتَّبُع 
ُنْصَحك، وأحفُظ َوِصيتََّتك.

ر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء،  - اللَّهم طهِّ
تعلم  فإنك  الخيانة،  من  وعيني  الكذب،  من  ولساين 

خائنَة األعُين وما تخفي الصدور.
- اللَّهم اجعل سريريت خيًرا من عالنيتي، واجعل 
عالنيتي صالحة، اللَّهم إين أسألك من صالِح ما ُتؤيت 
. الناَس من األهل والمال والولد غيِر الضالِّ والُمِضلِّ

وُيكافئ  نَِعَمَك،  يوايف  حمًدا  الحمُد  لك  اللَّهم   -
منها  علمُت  ما  محامدك،  بجميع  أحمُدك  َمِزيَدك، 
وما لم أعلم، وعلى كل حال، اللَّهم صلِّ وسلم على 

محمد وعلى آل محمد.

مآلي ولك ربِّ ُتراثي، اللَّهم إين أعوذ بك من عذاب 
القرب، ووسوسِة الصدر، وَشتاِت األمر، اللَّهم إين أعوذ 

بك من شر ما تجيء به الريح.
- اللَّهم اغفر لي مغفرًة َيْصُلُح هبا شأين يف الدارين، 
وارحمني رحمًة أسعُد هبا يف الدارين، وُتْب َعَليَّ توبة 
االستقامِة  سبيَل  وألِزمني  أبًدا،  أنكثها  ال  نصوًحا 

 

ال أزيغ عنها أبًدا، اللَّهم انقلني من ُذلِّ المعصية إلى ِعزِّ 
الطاعة، وأغنني بحاللك عن حرامك، وبطاعتك عن 
ر قلبي وقربي،  ن سواك، ونوِّ معصيتك، وبفضلك َعمَّ

وأِعذين من الشر كلِّه، واجمع لَي الخْيَر كلَّه.
َشكوًرا،  واجعلني  َصبوًرا،  اجعلني  اللَّهم   -

واجعلني يف عيني صغيًرا، ويف أعين الناس كبيًرا.
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ف���ي���ا وي��������اه ي�����ا وي�����اه
أواه ال���ن���وى  ط����ول  وم����ن 

* * *

ح���ي���ائ���ي م���ن���ك ُي��ب��ع��دين
وداع�����ي ال���ش���وق ي��دع��وين
يُخِجلني ��ْف��ِح  ال��صَّ ووج���ُه 
وي���ق���ت���ل���ن���ي وُي��ح��ي��ي��ن��ي
وأي������ام������ي ت���ق���اض���ي���ن���ي
ع��ل��ى م���ا ك����ان ي���ا أس��ف��اه
أواه ال���ن���وى  ط����ول  وم����ن 

* * *

خ���ل���وُت إل���ي���ك ي���ا ربِّ���ي
وق���ل���ت ع���س���اك ت��ق��ب��ل��ن��ي

بيني م���ا  وُب����ْع����ُد  ه�����واك 
وب��ي��نَ��ك  ِس����رُّ ت��ب��ري��ح��ي)))
ع��ل��ى  ع��ي��ن��ي ع��ل��ى روح��ي
ف�����وا غ����وث����اه ي����ا غ���وث���اه
أواه ال���ن���وى  ط����ول  وم����ن 

* * *

كأسي َش������ْدِوه  م��ن  ص��ح��ا 
وق����د ن����ام ال���َخ���ِل���يُّ���ون���ا)))
نفسي م���ن  أفِ������رُّ  ف��ك��ي��ف 
ال���ُم���ِح���بُّ���ون���ا ه������اَم  إذا 
نفسي َج��نَ��ْت  نفسي  ع��ل��ى  

جه. (1) التباريح: الشدائد، وتباريح الشوق: َتَوهُّ
: الرجل الفارغ البال من اهلم. (2) اخَليِلُّ

ال يشء أعظم من ذنبي سوى طمعي
يف ُحْسن عفوك عن ُجْرمي وعن زلي

إن كنُت أرسفُت حينًا فاقبل توبتي كرًما
الَوِجِل اخلائِف  ثواَب  بذنبي  وابُدل 
إلى  يسَتبُِقون  الليالي  ُدجى  العابدون  قطع  إليك 
أسألك  إلهي  يا  فبك  مغفرتك،  وفضِل  رحمتك 

 

وأن  السابقين،  زمرة  أول  يف  تجعلني  أن  بغيرك،  ال 
وأن  المقربين،  درجة  يف  عليين  يف  لديك  ترفَعني 
الرحماء،  أرحُم  فأنت  الصالحين،  بعباِدك  ُتْلِحَقني 

وأعظُم العظماء، وأكرُم الكرماء يا كريم.
عيني َب���َك���ْت  ع��ي��ن��ي  ع��ل��ى 
َج��نَ��ْت ُروح��ي على ُروح��ي 

ّلَدْيْه  الذنُب  َكُثَر  ن  َعمَّ العفِو  كثيَر  يا 
جاءك المذنُب يرجو الصفَح عن ُجْرم َيَدْيه 
إليه إحساٌن  الضيِف  وج��زاُء  ضيٌف  أنا 

- يا من لوجهه َعنَِت الوجوُه، َبيِّْض وجهي بالنظر 
ُذلِّ  من  وَأِجرين  لك،  المحبة  من  قلبي  وامأل  إليك، 
التوبيِخ غًدا عندك، فقد آن لَي الحياُء منك، وحان لي 
َيَسْعني  لم  ِحْلُمك  اإِلعراض عنك، لوال  الرجوُع عن 

أجلي، ولوال عفُوك لم ينبسط فيما عندك أملي.
عييفييَوه أسييييأُل  اهللَ  ألدعيييو  وإين 

ويغفُر يعفو  اهلل  أن  وأعييلييم 
فإنا الييذنييوَب  الناُس  أعظَم  لئن 

َتْصُغُر اهلل  رمحيية  يف  عظمت  وإن 
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الذليِل،  المذنِب  ابتهاَل  إليك  وأبتهل  المسكين، 
وأدعوك دعاَء الخائِف الضريِر، دعاَء َمن َخَضَعْت لك 

رقبُته، وذلَّ لك جسُمه، وَرِغَم لك أنفه.
وَيسمُع الضمِ�  يف  ما  يرى  َمن  يا 

ييُع أنيييت امُليييَعيييدُّ لييكييلِّ مييا ُيييَتييوقَّ
كلِّها الشدائِد  يف  ييى  ُيييَرجَّ من  يا 

وامَلييْفييَزُع املشتَكى  إليييييه  ميين  يييا 
ُكْن  قييوِل  يف  رزقييِه  خييزائييُن  من  يا 

ُاميينُييْن فيييإنَّ اخليييَ� عيينييدك أمجييُع 
وسيلٌة إليك  فقري  ِسييوى  يل  ما 

أدفييُع  فييقييرَي  إليييييك  فباالفتقاِر 
حيلة لبابك  قرعي  ِسييوى  يل  مييا 

أقييرُع  بيياٍب  فييأيَّ  ُرِددُت  فييلئن 

المذنُب  أنا  كريُم،  يا  عظيُم،  يا  حليُم،  يا  رحيُم،  يا 
، أنا الجريُء الذي ال ُأْقلِع، أنا المتمادي الذي  الُمِصرُّ
والبائِس  المسكين،  المتضرِع  َمقام  هذا  أستحيي،  ال 
ل  َفَعجِّ الغريق،  والهالِك  الحقير،  والضعيِف  الفقير، 
َبْرَد  وأِذْقني  رحمتِك،  آثاَر  وأرين  وفرجي،  إغاثتي 

عفِوك ومغفرتك، يا أرحم الراحمين.
مييييددُت ييييدي إليييييَك َفيييُردَّهيييا

يياِد احلييسَّ بييشيياتييِة  ال  بييالييعييفييِو 
اللَّهم إنك تسمع كالمي، وترى مكاين، وتعلم   -
أمري،  من  شيء  عليك  يخفى  وال  وعالنيتي،  سري 
والوِجُل  المستجيُر،  والمستغيُث  الفقيُر،  البائُس  وأنا 
مسألَة  أسألك  بذنبه،  إليك  المعرتُف  الُمِقرُّ  الُمشِفُق، 

لها  وبقي  لها،  النظر  يف  نفسي  على  ُجْرُت  قد  إلهي 
إنك  إلهي  ُتْسِعْدها،  لم  إن  لها  فالويل  تدبيِرك،  ُحْسُن 
بعد  ك  بِرَّ عني  تقطْع  فال  حيايت،  أياَم  ا  َبرًّ بي  تزل  لم 
بإحسانه،  حيايت  يف  توالين  ممن  َرَجْوُت  ولقد  ممايت، 
من  أيأس  كيف  إلهي  بغفرانه،  ممايت  عند  ُيسعَفني  أن 
إحسانِك بعد ممايت، ولم ُتولني إال الجميَل يف حيايت، 
إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافتني، فإن محبتي لك قد 
أجارتني، فتولَّ من أمري ما أنت أهُله، وُعد بفضلِك 

ه جهُله. على َمن غرَّ
أردَت  ولو  لما هديتني،  إهانتي  أردَت  لو  إلهي   -
وَأِدْم  هديَتني،  له  بما  فمتِّْعني  تسرتين،  لم  فضيحتي 
رحمُن،  يا  الراحمين،  أرحَم  يا  سرتَتني،  به  ما  لي 

 

ذن��ب��ي أرى  ب���ال���ي  ف���م���ا 
وأي�������ام�������ي  ت�����ط�����اردين
م�����������������������ددُت ي��������دي
ف����������خ����������ذ ب�������ي�������دي
إل����ي����ك وم����ن����ك ي����ارب����اه
أواه ال���ن���وى  ط����ول  وم����ن 

رجائي  وأعظَم  لقائك!  إلى  أشوَقني  ما  إلهي   -
أمُل  لديك  َيخيب  ال  الذي  الكريم  وأنت  لجزائك! 
إن  إَلهي  المشتاقين،  شوُق  عندك  َيْبطُل  وال  اآلملين، 
َجعلُت  فقد  عملي،  منك  ْبني  ُيَقرِّ ولم  أجلي  دنا  كان 
االعرتاَف بالذنب وسائَل ِعللي، فإن عفوَت فمن أولى 
منك هنالك؟!  أعدُل  فمن  بَت  َعذَّ وإن  بذلك؟!  منك 
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َخييَلييدي يف  منك  ِذكيييٌر  داَر  مييا 
َطييييْريف بييأدمييعييي  مييييأُت  إال 
- ال إله إال اهلل، نِْعَم الربُّ ونعَم اإلله، ُأِحبُّه وأخشاه.

هييا وَحييرِّ اجلحيم  نييار  يف  ييرُت  فييكَّ
مناِص حييَن  والَت  ويييلييتيياه  يييا 

وسيلتي خيي�  أن  ريب  فييدعييوُت 
ييييوَم املييعيياِد شييهييادُة اإلخييياِص

ولكن:  فعصيُت،  وأمرَتني  فأبيُت،  هنيَتني  ربِّ   -
»ال إله إال اهلل«، أشهد هبذه الكلمة شهادًة خالصة من 
صميم القلب، مع شطرها »محمد رسول اهلل«، والخير 

كله بيديك، والشر ليس إليك.
ذنيييويب يف  يييْرُت  تيييفيييكَّ مييهييا 

ِخيييْفيييُت عييىل قييلييبييي احيييراَقيييْه

ثقيل ُمييَتييَبييٌس  َييييييَديَّ  َوَبيييييَن 
َكييييَأينيّ َقيييد ُدعيييييُت َليييُه َكيييَأين

فيها  الييُزهييَد  َصييَدقييُت  َأينيّ  َوَليييو 
َقييَلييبييُت ألهييلِييهييا َظييهييَر املِييَجيينِّ

* * *

اليييييَجييَزْع هييذا  امليييوِت  ِم  أتيييزُع 
ورمحييييُة ربِّييييك فيييييهييا الييطَّييَمييْع

وليييو بيييذنيييوِب الييييورى ِجييْئييَتييه
َتيييَسيييْع يشٍء  كييييلَّ  فيييرمحيييُتيييه 
من  إين  لعباده،  الرحمَة  نفسه  على  َكَتَب  َمن  يا   -

عبادك فارحمني يا أرحم الراحمين.
وصفي ُمييييياِوٌز  إليييييك  شييوقييي 

ُأخييفييي مييا  دوَن  وُحييبييي  ُودِّي 

َفيييييإيِن بييينيييي  ُتيييَعيييذِّ ال  إهَِليييييي 
ُمييِقييرٌّ بِيييالَّيييذي َقيييد كييياَن ِميينِّييي

َرجييائييي  إاِل  حيييييَلييٌة  يل  َفييييا 
َظنِّي َوُحسُن  َعَفوَت  إِن  لَِعفِوَك 

اخلطايا  يف  يل  َزلَّييييٍة  ِمييين  َفييَكييم 

َوَمييينِّ َفييضييٍل  ذو  َعيييَيَّ  َوَأنييييَت 
َعَليها  ُقييُدمييي  يف  ييرُت  َفييكَّ إِذا 

ِسنِّي َوَقييَرعييُت  َأنيياِمييي  َعَضضُت 
َوإيِنِّ  َخييييً�ا  يب  اليينيياُس  َيييُظيينُّ 

َعنِّي َتييعييُف  مَل  إِن  اليينَّيياِس  َليييرَشُّ 
ُجنوًنا الييُدنيييييا  بِيييَزهيييَرِة  ُأَجيييينُّ 

بِالَتَمنِّي فيها  الييُعييْمييَر  َوُأفيينييي 

باسِمِه  وأهتُِف  أدعييو  الييذي  ومن 
ُيمنُع  فيقِ�ك  عن  فضُلك  كان  إن 

عاِصًيا ُتقنَِّط  أن  جلييوِدك  حاشا 
أوسُع واملييواِهييُب  أجييزُل  فالفضُل 
عملي،  طاعتِك  َجنْب  يف  َصُغَر  كان  إن  إلهي!   -
فقد كُبر يف جنب رجائك أملي، إلهي! كيف أنقلُب من 

عندك محروًما، وقد كان ُحْسُن ظنِّي بك َمنُوًطا؟!
هارًبا وجئُتك  ُأْحِسْن  ومل  أسييأُت 

َمييْهييَرُب مواليه  ميين  لعبٍد  وأييين 
ظنُّه فييإْن خيياب  ييُل غييفييراًنييا  ُيييَؤمِّ

أخيُب األرِض  عىل  منه  أحييٌد  فا 
* * *
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 (((

ُموجباِت رحمتِك، وعزائَم)1) إنا نسألك  اللَّهم   -
مغفرتِك، والسالمَة من كل إثم، والغنيمَة من كل بِر، 

والفوَز بالجنة، والنجاَة من النار.
َعلِمت وقد  نفيس  أرسَفْت  قد  رب  يا 

آثيياري أحصيَت  لقد  يقينًا  علًا 
يا خُمِرَج الروِح من نفيس إذا احُتِ�ت

الناِر عن  زحزحني  الكرِب  وفييارَج 
إال  ا  همًّ وال  غفرَته،  إال  ذنًبا  لي  تدْع  ال  اللَّهم   -
فرجَته، وال َدْينًا إال قضيَته، وال حاجًة من حوائج الدنيا 
واآلخرة، هي لك رًضا إال قضيَتها يا أرحم الراحمين.
اللَّهم إين أسأُلك الثباَت يف األمِر، وأسأُلك العزيمَة 

(1) مجع عزيمة، وهي عقد القلب عىل إمضاء األمر، أي: نطلب منك أن 
ترزقنا العزائم منا عىل الطاعات التي نتوصل هبا إىل مغفرتك.

عييييىل قييلييبييي وضييييعييييُت ييييدا
ونييييحييييَوك قيييد مييييييددُت يييدا

هيييدى  بيييغييي�  ليييييييي  رسى 
َمييييدى أليِّ  أدري  وال 

ييييييطييييياردين األسيييييييى أبييييدا
وييييييرعييييياين اجليييييييوى أمييييدا

َسييينَيييٌد يل  سييييييواك  وليييييييس 

ييينَيييدا فيييقيييدُت األهيييييَل واليييسَّ
وخواتَِمه  الخيِر  فواتَح  أسالك  إين  اللَّهم   -
وجوامَِعه، وأوَله وآِخَره، وظاهَره وباطنَه، والدرجاِت 

العلى من الجنة.

- يا رب إن توحيًدا لم يعجز عن هدم ما قبله من 
كفر، ال يعجز عن محو ما بعده من ذنب.

 - اللَّهم أدخلني الجنة بال سابقِة عذاٍب، وال مناقشِة
حساب.

 - اللَّهم ال تكِْلني إلى نفسي فأعِجَز عنها، وال تكْلني
إلى المخلوقين فيضيِّعوين.

لِييييغييييِ�َك ميييا مييييييددُت يييدا 
َنيييدى َييييفيييييييُض  ال  وغييييييُ�ك 

وليييييييس يييضيييييُق بييياُبيييك يب
فييكيييييف تيييييرد َمييييين قييصييدا

َصيييَميييدا يييييزل  مل  وركيييينُييييك 
َوَردا َميييين  تييييييذوُد  فييكيييييف 

ولييطييُفييك ييييا خييفيييَّ الييلييطييِف
عيييدا زميييييياين  عييييييادي  إذا 

ليييكييينيييه يييينيييطيييفيييي هليييييبييي
الييبييطيياقييه)1(  بييِذْكيير مييا جييياء يف 

(1)  اإلشارة إىل احلديث الذي رواه عبداهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهام- 
اهلل  »إن  يقول:  وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  سمعت  قال: 
فينرش  القيامة،  يوم  اخلالئق  رءوس  عىل  أمتي  من  رجاًل  سُيَخلُِّص 
يقول:  ثم  البرص،  َمدِّ  مثُل  ِسِجلٍّ  كلُّ   ، ِسِجالاًّ وتسعني  تسعة  عليه 
يا رب،  فيقول: ال  أُتنكر من هذا شيًئا، أظلمك كتبتي احلافظون؟ 
إن لك عندنا  فيقول: بىل!  يا رب،  فيقول: ال  َأَفَلَك عذر؟  فيقول: 
أن  أشهد  فيها:  بطاقة  َفُيخرج  اليوم،  عليك  ظلم  ال  وإنه  حسنًة، 

 

ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، فيقول: احرض وزنك، 
فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجالت؟!! َفُيقال: فإنك 
ال ُتظلم، قال: فتوضع السجالت يف كفة، والبطاقة يف كفة، فطاشت 

السجالت وثقلت البطاقة، وال يثقل مع اسم اهلل تعاىل يشء«.
 (25  ،24/5) والتمذي   ،(221  ،21(/2) أمحد  اإلمام  رواه   
 ،(4(00) رقم   (14(7/2) ماجه  وابن  نه،  وحسَّ  ،(26(9) رقم 
مسلم،  رشط  عىل  اإلسناد  صحيح  وقال:   (529  ،6/1) واحلاكم 

ووافقه الذهبي، ثم األلباين كام يف »الصحيحة« رقم (5)1).
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عيياقييبيينييي  فييقييد  تييعيياقييبيينييي  ال 
نييييدٌم أقييلييق روحييييي والييبييدن
قيل  إذا  غًدا  يديك  بين  الوقوف  من  سوأتاه  وا   -
أمع  »ُحطوا«،  للُمْثِقلين:  وقيل  »ُجوزوا«،  ين:  للُمِخفِّ

يَن أجوز، أم مع المثقلين أحط؟ الُمِخفِّ
ويلي  ذنوبي،  َكُثَرْت  ِسنِّي  َكُبَرْت  كلَّما  َوْيلي   -
أتوب؟  متى  فإلى   ، معاصيَّ كثرت  عمري  طال  كلَّما 

وإلى متى أعود؟!!
أما آن لي أن أستحيَي من ربي؟!!
إهليييي ييييا كييثييَ� الييعييفييو عييفييًوا

الييشييبيياِب ملييا أسييلييفييُت يف زمييين 
وجًها اآلثيييام  يف  دُت  سييييوَّ فقد 

الييراب ذليييييًا خيياضييًعييا لييك يف 

ذنييييويب ِمييثييُل أعيييييداِد الييرميياِل
اجلييياِل ذا  يييا  تييوبييًة  يل  فييهييْب 

يييوٍم كيييلِّ  نيياقييٌص يف  وعييمييري 
وذنييبييي زائييييٌد كيييييَف احييتييايل
تك ما أردُت بمعصيتك مخالفَتك،  - يا ربِّ وِعزَّ
جاهل،  بجاللك  وأنا  عصيُتك،  إذ  عصيُتك  وال 

 

ولكن   ، ُمْسَتِخفٌّ لنظِرك  وال  ض،  ُمَتَعرِّ لعقوبتك  وال 
ين  َلْت لي نفسي، وأعانني على ذلك ِشقويت، وَغرَّ َسوَّ
وخالفُتك  بجهلي،  فعصيُتك   ، َعليَّ الَمْرِخيُّ  ِسرتُك 
َمْن  وبحبل  يستنِقُذين؟  َمْن  اآلن  عذابك  َفِمن  بفعلي، 

أعتصُم إن قطعَت حبَلَك َعنِّي؟
اعييييُف عيينييي وأِقييليينييي عييثييريت 

ِت الييزمييْن  يييا عييتييادي لِيييييُمييلِيياَّ

الناس،  عن  الغني  وأسألك  العافية،  ودواَم  العافية، 

 

برحمتك  العظيم،  العلي  باهلل  إال  قوة  وال  حول   وال 
يا أرحم الراحمين.

مفتِقٌر األنييفيياس  مييع  إليييييك  إين 
حاِج من  أرجييوه  ما  كل  يف  ربِّ  يا 

َلُه العريش  أغصاُن  جسمي  كييأنَّ 
متاج َكييفُّ  ُعضٍو  ِمْفَصِل  ُكييلِّ  يف 
- إلهي أنا الذي كلَّما طال عمري زادت ذنوبي، أنا 

الذي كلَّما هممُت برتك خطيئٍة َعَرَضْت لي أخرى.
وا ذنوباه! خطيئة لم َتْبُل وصاحُبها يف طلِب أخرى.

واذنوباه! إن كانت الناُر لي َمقيالً ومأوى.
وا ذنوباه! إن كانت المقامُع لرأسي ُتَهيَّأ.

شد، وأسأُلَك شكر نعمتِك، وُحْسَن عبادتك،  على الرُّ
وأسأُلك لساًنا صادًقا، وقلًبا سليًما، وأعوُذ بك من شر 
لما  وأستغفرك  تعلم،  ما  خير  من  وأسالك  تعلم،  ما 

تعلم، إنك أنت عالم الغيوب.
- اللَّهم َقنِّْعني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخُلْف 

.(3(

عليَّ كلَّ غائبٍة لي بخير)1)
المغفرُة،  ُتنِْقُصه  وال  الذنوب،  تضره  ال  من  يا   -
إنك  ُينِقُصك،  ال  ما  وأعطني  يضرك،  ال  ما  لي  اغفر 

اب. أنت الوهَّ
واسًعا،  ورزًقا  قريًبا،  فرًجا  أسألك  إلهي  يا   -
على  الشكَر  وأسالك  بلية،  كل  من  العافيَة  وأسألك 

(1) أي: اجعل يل ِعَوًضا حارًضا عام غاب عيلَّ وفات، أو ال أمتكن من 
إدراكه.
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منها، فإنه ال حول وال قوة إال بك.
- اللَّهم إين أسألك أن ترفَع ِذكري، وتضَع ِوزري، 
ذنبي،  لي  وتغفَر  َفْرجي،  َن  وُتحصِّ قلبي،  وتطهَر 

وأسالك الدرجاِت الُعلى من الجنة.
لي  عوًنا  فاجعله  ُأحب،  مما  رزقَتني  ما  اللَّهم   -
فاجعله  أحب،  مما  عني  زويَت  وما  ُتحب،  ما  على 

فراًغا لي فيما تحب.
- اللَّهم ال تحرمني خيَر ما عندك بسوِء ما عندي.

عني،  فاعُف  العفو  تحب  عفوٌّ  إنك  اللَّهم   -
ذلك  وما  واآلخرة،  والدنيا  الدين  يف  العافية  وارزقني 
على اهلل بعزيز، يا أرحم الراحمين، يا لطيُف يا لطيُف، 

الطف بي بلطفك الخفي.

- اللَّهم اجعل لساين بذكِرك َلِهًجا، وقلبي بحبك 
ُمتيًَّما، َوُمنَّ عليَّ بُحْسن إجابتك، وأقِْلني َعْثرَتي، واغفر 
لي َزلتي، فإنك أمرَت عبادك بدعائك، وَضِمنَْت لهم 
اإلجابة، فإليك يا ربِّ نصبُت وجهي، ومددُت يدي، 
اللَّهم  رجائي،  تقطع  وال  دعائي،  استجب  فربحمتك 
حولك  إلى  وألجأ  وقويت،  َحْولي  من  إليك  أبرأ  إين 
بالمعيشة،  ُتَهنَِّيني  العافيَة حتى  ألبسني  اللَّهم  وقوتك، 
الذنوب، واكفني  ين  بالمغفرة حتى ال تضرَّ واختم لي 
َغنيها، برحمتك يا أرحم  ُتَبلِّ كلَّ َهْوٍل دون الجنة حتى 

الراحمين.
فتنتها،  به  تقيني  ما  الدنيا  من  أعطني  اللَّهم   -
وتغنيني به عن أهلها، ويكوُن بالًغا لي إلى ما هو خيٌر 

قيييد أنيييياَخييييْت بييييَك ُرْوحيييييي
فييياجيييعيييِل اليييعيييفيييَو ِقيييراهيييا

َفيييييْهيييييَي ختيييشييياك وتيييرجيييو
رجييياهيييا تيييقيييطيييْع  فييييا  َك 
- اللَّهم اجعلني أخشاك حتى كأين أراك، وأسِعدين 
ني  وَرضِّ مطروًدا،  بمعصيتك  تجعلني  وال  بتقواك، 
من  على  وانصرين  قدرك،  يف  لي  وبارك  بقضائك، 

ظلمني، وأرين فيه ثأري، وأقِرَّ بذلك عيني.
- اللَّهم إين أستغفرك مما ُتْبُت إليك منه ثم ُعدُت 
ُأوِف  فلم  نفسي  على  لك  جعلُته  لما  وأستغفرك  فيه، 
به وجَهَك،  أردُت  به، وأستغفرك مما زعمُت أين  لك 

فخالط قلبي ما قد علمَت.

عني الييعييفييِو  بييُحييْسييِن  َفييبيييِّييْضييُه 
ييْف ِميين عييذايب وسيياميينييي وَخييفِّ
- إلهي، سائٌل ببابك انقضت أيامه، وبقيت آثامه، 
وانقضت شهواته، وبقيت تبعاته، ولكلِّ ضيٍف قِرى)1)، 

فاجعل قِراَي الجنَة.
خطيئًة وأبييكييي  نفيس  عييىل  أنيييوُح 

الظهرا منَي  أثَقَلْت  خطايا  تقوُد 
بقاؤها قليًا  كييانييت  ليييذًة  فيا 

ُعْذرا يل  ُتْبِق  ومل  دامييْت  حسًة  ويا 
ورحمتك  ذنوبي،  من  أوسُع  مغفرُتك  اللَّهم   -

أرجى عندي من عملي.

(1) يقال: قرى الضيَف ِقًرى وَقراًء: أضافه، وأكرمه.
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- يا من أعَطانا خيَر ما يف خزائنه، وهو اإليماُن به 
قبل السؤال، ال تمنْعنا أوسَع ما يف خزائنك، وهو العفُو 

مع السؤال.
قييالييوا غيييًدا تيييأيت دييييياَر احِلييمييى

ويييينيييزُل اليييركيييُب بييَمييْغيينيياهييم
فييكييلُّ َمييين كيييان مييطيييييًعييا هلم

أصيييبيييَح مييييييسوًرا بييُلييقييييياهييم
حيلتي فييا  ذنييييٌب  فييي  قييلييُت: 

بيييييييأيِّ وجيييييييٍه أتييلييقيياهييم
شأنم ميين  الييعييفييُو  أليييييس  قييالييوا 

يياهييم تييرجَّ ييين  عيييمَّ سيييييا  ال 

ُش والطرُي بعُضها عىل بعٍض،  فبها تعِطُف الوالدُة عىل ولِدها، والَوحرْ  =
.(275() مسلم  رواه  الرمحِة«  هبذه  َمَلها  أكرْ القيامِة  يوُم  كان  فإذا 

الكفَر والفسوَق والعصياَن، واجعلني من الراشدين.
اللَّهم اصرْف عني السوَء والفحشاَء، واجعلني   -

من عبادَك المخَلصين.
َعلَّمتني،  بما  وانفعني  ينفعني،  ما  َعلِّمني  اللَّهم   -

وزدين علًما.
َم سليماَن  َم إبراهيَم َعلِّمني، ويا ُمَفهِّ - اللَّهم يا ُمَعلِّ

ْمني. َفهِّ
الدنيا،  دار  يف  خلِقك  على  َقَسْمَتها  رحمًة  إنَّ   -
من  أرجوه  ما  أعظَم  فما  اإلسالم،  نعمُة  منها  أصابني 

(((

رَتها ليوِم الحساب!)1) تسع وتسعين رحمًة أخَّ

(1)  عن سلامن الفاريس -ريض اهلل عنه- قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه 
وسلم-: »إن اهلل خلق يوَم َخَلَق السامواِت واألرَض مائة رمحٍة، كلُّ 
رمحٍة ِطباُق ما بني السامِء واألرض، فجعل منها يف األرِض رمحًة، =

اُب الرحيُم، واجعلنا  وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التَّوَّ
ها علينا. شاكرين لنعمتَك، ُمْثنِين هبا، قابليها، وأتِمَّ

- اللَّهم ما قلُت من قول، أو حلفُت من َحلِف، أو 
نذرُت من نذر، فمشيئُتك بين َيَدْي ذلك كلِّه، ما شئَت 

كان، وما لم تشْأ لم يكن، وال حوَل وال قوَة إال بك.
ْيَت،  َصلَّ َمن  فعلى  صالٍة  من  ْيُت  َصلَّ ما  اللَّهم   -
وما لعنُت من لعنٍة فعلى من َلَعنَْت، أنَت َولِيِّي يف الدنيا 

واآلخرة، َتَوفَّني مسلًما، وألحقني بالصالحين.
يف  وإيماًنا  إيمان،  يف  صحًة  أسألك  إين  اللَّهم   -
ُحْسن ُخُلق، ونجاًحا يتبعه فالٌح، ورحمًة منك وعافيًة، 

ومغفرًة منك ورضواًنا.
ْه إليَّ  نُْه يف قلبي، وَكرِّ - اللَّهم َحبِّْب إليَّ اإليماَن وَزيِّ

آدم  بيينييي  ميين  ُيييرجييى  والييعييفييو 

اليييربِّ ميين  ُييييرَجيييى  ال  فكيف 
ميينييهييُم يب  أرأُف  فيييإنيييه 

حسبي بييه  حييسييبييي  بييه  حييسييبييي 
- اللَّهم إين أسألك إيماًنا ال يرتد، ونعيًما ال ينفد، 
ومرافقَة نبيِّك محمٍد -صلى اهلل عليه وسلم- يف أعلى 
راغٌب  مستغفٌر،  تائٌب  مستجيٌر،  خائٌف  الخلد،  جنان 

راهٌب.
ذاَت  وأصلِْح  قلوَبنا،  الخير  على  اللَّهم  ألِّف   -
إلى  الظلمات  من  نا  ونجِّ السالم،  ُسُبَل  واهدنا  بينِنا، 
وما  منها  ظهر  ما  والفتن،  الفواحَش  وجنبنا  النور، 
بطن، وبارك لنا يف أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا 
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أما آن لك أن تستحيَي ممن شاهدك على المعصية 

ورآك؟!

إن عدَت  والبعِد عن موالك،  الحرمان،  ومع هذا 

إليه َقبِلك وارتضاك؟!

بك وَأدناك. وإن لزمت خدمَته، قرَّ

والصفا امليييودِة  نيل  ميين  منعوَك 

واجلفا اخليييييانييِة  عييىل  رَأْوك  ملييا 

ًما تندُّ الييدمييوَع  أرسييلييَت  أنييت  إن 

وتعطفا تييكييرًمييا  عليك  جيييادوا 

وإنييا يظلموك  أن  حيياشيياهييُم 

الوفا ألربيياب  منهم  الوفا  جعلوا 

- أما آن لك يا مسكيُن أن ُتْقلَِع عن هواك؟! أما آن 
لك أن ترجع إلى باب موالك؟!

لك وأعطاك؟! أنِسيَت ما خوَّ
أما َخَلَقَك فسواك؟!

اك؟! أما كشف عنك الكروَب وبرزقه غذَّ
أما ألهمك اإلسالَم وإليه هداك؟!

بَك بفضله وأدناك؟! أما قرَّ
ه يف كلِّ طرفِة عيٍن يغشاك؟! أما بِرُّ

فقابلَت ذلك بالغفلة وركوب الشهوات، والمبادرة 
بالخطايا والزالت، فنقضَت عهَده، وَعَصْيَت أمَره!

وخالفَت  هواك،  وأطعَت  اإلصرار،  على  وُدْمَت 
الجبار!

َعُظَم  منها،  تغسلني  أن  يف  ذلياًل  خاضًعا  يديك  بين 
الذنب عندي فْلَيْحُسِن العفُو من عندك، يا أهل التقوى 

 

ويا أهل المغفرة.
وْح ي�����ا ح����ب����ي����َب ال����������رُّ

ت���������ائ���������ٌه م������ج������روح
���������ه ُج���������������روح ك���������لُّ
الئ��������������ٌذ ب������ال������ب������اْب
ش���������وُق���������ه َدع���������������اْه

وال�����رض�����ا ُرح�����������اْب))) 

ي���ش���م���ل ال������َع������ف������اه))) 

(1) ُرحاب: واسع.
(2) العايف: الضيف، والوارُد املاء، وكل طالب معروف.

يت  تي حاجتي، وُعدَّ - إلهي، َكنْزي َعْجزي، وُحجَّ
فاقتِي، فارحمني.

عني رضييييياَك  الييعيياملييَن  إلييييَه 
وتييوفيييييقييي مليييا تيييرىض ُميينييائييي

ُتيييييِرْدُه إن  عييطييائييي  فييِحييرميياين 
َغنائي بييه  رِضيييييَت  إن  وفييقييِري 
- إلهي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، وال أراك 
تمتنُع مع الذنب من العطاء؟! فإْن غفرَت فخيُر راحٍم 

بَت فغيُر ظالم أنت. أنت، وإن عذَّ
اًل. اًل، فأعطني تفضُّ - إلهي! أسألك تذلُّ

ْفني عيوَب نفسي، وافضْحها عندي؛  إلهي! عرِّ  -
إليك  وأبتهَل  عنها،  ه  للتنزُّ التوفيق  يف  إليك  ألتضرَع 
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حوَل  ال  فإنه  منها،  خير  هو  ما  إلى  لي  بالًغا  ويكوُن 

 

وال قوَة إال بك.
- اللَّهم إين أعوذ بك من َبَطِر الِغنى، وَجْهِد الفقر، 
خلقتني ولم أُك شيًئا، ورزقتني ولم أك شيًئا، وإين ُمِقرٌّ 
ُينقص من ملكك شيًئا،  فال  فإن عفوَت  بذنوبي،  لك 

وإن عذبتني فال يزيد يف سلطانك شيًئا.
خييلييقييَتيينييي أنيييييت  ربِّ  يييييا 

مني وخييلييقييَت  يل  وخييلييقييَت 

سييبييحييانييك اليييلَّيييهيييم عيييياملَ

كيييييلِّ غيييييييٍب ُميييْسيييَتيييكِييينِّ
طييياقيييٌة بيييشيييكيييِرك  يل  مييييا 

ُتييِعيينِّييي مل  إن  سيييييييدي  ييييا 

يييًعيييا ُميييَتيييَخيييشِّ يل  فيييانيييقييياد 
نييييرَتيييينييييي رآك  ملييييييا 

وكييسييوَتيينييي ثيييييوَب الييِغيينييى
وميييين امُلييييغييييالِييييِب ُصيينييَتيينييي

فييييييإذا َسيييييَكيييييتُّ بييدأتيينييي
أجييبييَتيينييي سييييألييييُت  وإذا 

فييييييإذا شيييكيييرُتيييك ِزدَتيييينييييي
فييميينييحييتيينييي وَبَييييرتيييينييييي

فييالييي بيييامليييال  أُجييييييْد  إن  أو 
أميييييييييواَل أنيييييت ميينييحييتيينييي
- اللَّهم يا كثيَر الخير، ويا دائَم المعروف، أعطني 
أهلها،  عن  به  وتغنيني  فتنتها،  به  تقيني  ما  الدنيا  من 

وأنا المسافر الذي صاحبته، فلك الحمد.
يته، فلك الحمد.  وأنا الغائب الذي أدَّ

وأنا الراجل الذي حملته، فلك الحمد.
وأنا المريض الذي شفيته، فلك الحمد.
وأنا العاصي الذي سرتَته، فلك الحمد.
وأنا السائل الذي أعطيته، فلك الحمد.
وأنا الداعي الذي أجبته، فلك الحمد.

فلك الحمد ربَّنا حمًدا كثيًرا على َحمدي لك.
ييييا ميينييتييهييى اآلمييييييياِل أنييت

َكيييَفيييْليييَتييينيييي وحييِفييظييَتيينييي
كي  عيييييَّ  اليييظيييليييوُم  وعيييييدا 

ييييتييياَحييينيييي فييميينييعييَتيينييي

- إلهي أنا الصغيُر الذي ربَّْيَته، فلك الحمد. 
يَته، فلك الحمد. وأنا الضعيُف الذي قوَّ

وأنا الفقيُر الذي أغنيَته، فلك الحمد.
وأنا الجاهُل الذي علَّمَته، فلك الحمد.

وأنا الغريُب الذي آويَته، فلك الحمد.
لته، فلك الحمد. )3) الذي َموَّ

ْعلوك)1) وأنا الصُّ
جَته، فلك الحمد. وأنا الَعَزُب الذي زوَّ

، فلك الحمد. (((

))) الذي أسبغته)3)

وأنا الساِغُب)))
وأنا العاري الذي كسوته، فلك الحمد.

وأنا الضال الذي هديته، فلك الحمد.

لوك: الفقري. عرْ (1) الصُّ
(2) الساغب: من َسَغَب: جاع مع تعب.

ع عليه، وأسبغ اهلُل عليك النعمة: أكمَلها وأمتَّها. ()) يقال: أسبغ له يف النفقة: وسَّ
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ُل، يا ذا النوافل والنَِّعم، يا عظيُم يا ذا العرِش  يا متفضِّ
العظيم، اجعل لي مما أنا فيه فرًجا ومخرًجا.

ييُلييه يييا َميييْن ألييييوُذ بييه فيييييا ُأؤمِّ
وَمييييْن أعييييوذ بييه فيييييا أحيييياذره

كارسه أنييت  عظًا  الناُس  َيْييرُبُ  ال 
جابره أنييت  عظًا  هُييضون  وال 
- اللَّهم إين أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له 
السماوات واألرض، أن تجعلني يف ِحْرِزك وِحْفظك، 

وِجواِرك، وتحت َكنَِفك.
يشملني منك  ُلْطٌف  زال  ما  ربِّ  يا 

تعلمه أنيييت  مييا  يب  تيييدد  وقيييد 
كرًما دتني  عوَّ كا  عني  فارصفه 

يرمحه الييعييبييِد  هلييذا  سيييواك  فييَميين 

- اللَّهم اجعل لي وللمسلمين من كلِّ همٍّ فرًجا، 
ومن كلِّ ضيٍق مخرًجا، ومن كلِّ بالء عافيًة.

 ، الحقِّ غير  على  األمة  هذه  مِن  كان  َمْن  اللَّهم   -
؛ ليكوَن من  ُه إلى الحقِّ َفُردَّ  ، وهو يظن أنه على الحقِّ

 

. أهل الحقِّ
ويقينًا  قلبي،  يباشر  إيماًنا  أسألك  إين  اللَّهم   -
لي،  كتبَت  ما  إال  يصيبني  لن  أنه  أعلم  حتى  صادًقا؛ 
وأنَّ ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأين لم يكن 

ليصيبني.
ُد بنعمتك إلى من يؤذيك، فكيف  - إلهي، أنت َتودَّ

ُدك إلى من ُيؤَذى فيك؟! تودُّ
المذنبين،  راحَم  يا  الُمِضلِّين،  هادَي  يا   - 
يا ُمقيَل َعثراِت العاثرين، يا محسُن يا ُمجِمُل يا منعُم 

 

بعيٍد يتجهمني، أو إلى َعُدوٍّ ملَّكَته أمري؟ إن لم يكن 
بك غضٌب عليَّ فال أبالي، ولكن عافيتك أوسُع لي من 
ذنوبي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرَقْت له الظلماُت، 
بي  يحلَّ  أن  من  واآلخرة،  الدنيا  أمُر  عليه  وَصَلَح 
حتى  الُعتبى)1)  لك  عذاُبَك،  َعَليَّ  ينزَل  أو  َسَخُطَك 

ترضى، وال حوَل وال قوَة إال بك.
مييريييرٌة واحلييييييياُة  حتييلييو  فليتك 

ِغضاُب واألنيييياُم  تييرىض  وليتك 
عامر وبينك  بيني  الييذي  وليت 

وبييييينييي وبييين الييعييامَليين خيييراُب
ٌ َهيينِّ فالكل  اليييُودُّ  منك  صييحَّ  إذا 

وكييلُّ الييذي فييوق اليييراب تييراُب

(1) الُعترَْبى: الرضا، يقال: ُيعاَتب من ُترجى عنده العتبى أي: ُيرجى عنده 
الرجوُع عن الذنب واإلساءة.

وعُدك،  ُيْخَلُف  وال  جنُدك،  ُيهزُم  ال  اللَّهم   -
نُْت باهلل الذي ال إله إال هو،  سبحانك وبحمدك، َتحصَّ
إلهي وإله كلِّ شيء، واعتصمُت بربي وربِّ كلِّ شيء، 
وتوكلت على الحيِّ الذي ال يموت، واستدفعُت الشرَّ 
ُكلَّه بال حوَل وال قوَة إال باهلل العليِّ العظيم، حسبَي اهلل 
ونعم الوكيل، حسبَي الربُّ من العباد، حسبَي الخالق 
من المخلوقين، حسبَي الرازق من المرزوقين، حسبَي 
منتهى،  اهلل  وراَء  ليس  دعا،  لمن  اهلُل   اهلُل وكفى، سِمَع 
ال إله إال هو، عليه توكلت، وُهو ربُّ العرِش العظيم.

- اللَّهم إين أشكو إليك َضعَف قويت، وقِلَة حيلتي، 
أنت  العالمين،  ربَّ  يا  برحمتك  الناس،  وهواين على 
إلى  َتكُِلني؟  َمْن  إلى  ربي،  وأنت  المستضعفين،  ربُّ 
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المسائل،  ُيْغلُِطه  ال  من  يا  أسألك  إين  اللَّهم   - 
ويا َمن ال يشغله سمٌع عن سمع، ويا من ال ُيربمه إلحاُح 
ين أن تجعَل لي يف ساعتي هذه فرًجا ومخرًجا  الُملِحِّ
من حيث أحتسب، ومن حيث ال أحتسب، ومن حيث 
ومن  أرجو،  حيث  ومن  أعلم،  ال  حيث  ومن  أعلم، 
حيث ال أرجو، وخذ لي بقلب عدوي وسمِعه وبصِره 
ِه، فإن قلَبه  ولسانِه ويِده ورجلِه، حتى تعافَيني من شرِّ

وناصيَته بيدك.
وإسحاَق  وإسماعيَل  إبراهيَم  ربَّ  اللَّهم   -
ويعقوَب، وربَّ جربائيَل وميكائيَل وإسرافيَل، وُمنِْزَل 
عني  ادرأ  الكريم  والقرآِن  والزبوِر  واإلنجيِل  التوراِة 

شرَّ أعدائي.

هبا  ُتمسك  التي  بقدرتك  أسألك  إين  اللَّهم   -
السمواِت السبَع أن يقَع بعُضُهن على بعض، أن تكفينَا 

بأَس الذين كفروا، إنك أشدُّ بأًسا وأشدُّ تنكياًل.
ااًل  - يا غفوُر يا ودوُد، يا ذا العرِش المجيد، يا فعَّ
لما تريد، أسألك بعزك الذي ال ُيرام، وبُملكك الذي 
ال ُيضام، وبنوِرك الذي مأل أركاَن عرِشك، أن تكفَيني 
شر أعدائي، يا ُمِغيُث أغثني، يا مغيُث أغثني، يا مغيُث 

أغثني.
وظلمي  إساءيت  على  أين  تعلم  إنك  اللَّهم   -
ا، وال صاحبًة،  نِدًّ َوَلًدا وال  وإسرايف أين لم أجعل لك 
أنت  فإنك  تغفر  وإن  فعبدك،  تعذب  فإن  ُكُفًوا،  وال 

العزيز الحكيم.

فقير فأغنني.
الغنى ذا  يييا  بييالييفييقيير  أتيييييُتييك 

ُمسنا تيييزل  مل  الييييذي  وأنييييت 
واألمَن   ،(((

الَعْيلة)1) يوَم  النعيَم  أسألك  إين  اللَّهم   -
يوَم الخوف.

ْم َسلِّْم. - اللَّهم َسلِّ
- اللَّهم َسلِّمني، وَسلِّم مني.

غيَر  صادقًة  سبيلك  يف  شهادًة  ارزقني  اللَّهم   -
كاذبة، كاملًة غيَر ناقصة.

المجيد، اصرف  العرِش  ذا  يا  يا حميُد  يا عزيُز   -
عني كلَّ جباٍر عنيد.

(1) الَعيرَْلة: الفقر واحلاجة.

ين  ضالِّ غير  مهديِّين،  هادين  اجعلنا  اللَّهم   - 
ألعدائك،   (3(

حرًبا))) ألوليائك،   (((

ِسْلًما)1) ُمِضلِّين،  وال 
نحبُّ بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك.

، مجيَب دعوِة  الغمِّ ، وكاشَف  الهمِّ فارَج  اللَّهم   -
ورحيَمهما،  واآلخرة  الدنيا  رحمَن  المضطرين، 

ارحمني رحمة ُتْغنِيني هبا عن رحمة َمن سواك.
جي وَعرِّ بالكريم  ُعييوذي  نفُس  يا 

نِعَمَتْه إلينا  ُيييْسييِدي  الييذي  فُهَو 
بى الرُّ َيييروي  الييذي  الغيَث  ُل  وُينزِّ

رمحتْه وينرُش  قنطوا  ما  بعِد  ِميين 
ين، وإين  ين، وإين ذليٌل فأِعزَّ - اللَّهم إين ضعيٌف َفَقوِّ

لم: امُلسامل امُلصالح. (1) السِّ
ب: املعادي املخاصم، تسميًة باملصدر. (2) احَلررْ
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فإنك عليَّ قادر.
رأيي،  ر  قصَّ وإن  حاجتي،  بَك  ُأْنِزُل  إين  اللَّهم   -
فأسألك  رحمتك،  إلى  وافتقرُت  عملي،  وَضُعف 
بين  ُتجير  كما  الصدور،  شايفَ  ويا  األمور،  قاضَي  يا 
فتنة  ومن  السعير،  عذاب  من  تجيرين  أن  البحور)1) 

القبور، ومن دعوة الثبور))).
عنه عملي  وَضُعَف  رأيي،  عنه  ر  قصَّ وما  اللَّهم   -
وعلمي، ولم تبلْغه مسألتي، مِن خيٍر وعدَتُه أحًدا من 
َخلقك، أو خيٍر أنت ُمعطيه أحًدا من عبادك، فإين أرغُب 

إليك فيه، وأسألك إياه، برحمتك يا ربَّ العالمين.
من  وكربني  أهمني  ما  كل  من  لي  اجعل  اللَّهم   -

(1) أي: تفصل بينهام، ومتنع أحدها من االختالط باآلخر.
(2) أي: اهلالك.

لما  ااًل  فعَّ يا  الوريد،  حبل  من  أقرب  هو  من  يا   -
يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، ُحْل بيننا وبين من 
يؤذينا بحولك وقوتك، يا كافَِي كلِّ شيء، وال َيكفي 
يا  واآلخرة،  الدنيا  أمر  من  نا  ُيِهمُّ ما  اْكِفنا  شيء،  منه 

أرحم الراحمين.
- اللَّهم إين أعوذ بك من شرِّ السلطان، ومن شرِّ ما 
تجري به أقالُمهم، وأعوذ بك أن أقول بحقٍّ أطلب به 
غيَر طاعتك، وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشيٍء َيشينُني 
عندك، وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على 
من  ألحد  ِعْبرًة  تجعَلني  أن  بك  وأعوذ  بي،  نزل  ُضرٍّ 
َعلَّمَته  بما  أسعَد  أحًدا  تجعل  أن  بك  وأعوذ  خلقك، 
بني  منِّي، اللَّهم ال ُتخزين فإنك بي عالم، اللَّهم ال تعذِّ

صمد ييييا  قيييييييوُم  ييييا  حيييييُّ  ييييا 
تييييينيييييزه عييييين ُميييييضييييياِدد

أنييييت الييعييليييييُم بيييا ُبييليييييُت 
بييييه وأنييييييت عييليييييه شيياهييد

ه يييييا بيييدييييَع  أنيييييت امُلييييينَيييييزَّ
اخليييليييِق عييين ُوْلييييييٍد ووالِيييييد

أنيييت الييرقيييييُب عيييىل الييعييبيياِد
واحيييد املييلييكييوت  يف  وأنيييييت 

أنيييييت امليييعيييز مليييين أطييياعيييك
وامُلييييييييييييِذلُّ ليييكيييل جيياحييد

ْج بيييحيييولِيييك ُكييربييتييي َفيييييييرِّ
ييييا مييين ليييه ُحيييْسيييُن الييعييوائييد

قرار  إلى  عرشك  دون  معبود  كلَّ  أن  أشهد   -

أي   ، ربِّ َأْي  الكريم،  وجهك  غير  باطل  األرضين 

! ، َأْي ربِّ ربِّ

فقيُرك  بفنائك،  مسكينُك  بفنائك،  ُعَبيُدك   -

بفنائك، سائُلك بفنائك، يا َوليَّ نعمتي، ويا صاحبي يف 

يت يف ُكربتي،  ِوحديت، ويا مؤنسي يف َوحشتي، ويا ُعدَّ

ج عني، واجعل لي مخرًجا. قد ترى ما أنا فيه ففرِّ

يييييييلُّ بييييِذكييييِرِه يييييا ميييين حُتَ

ُعيييَقيييُد اليينييوائييِب والييشييدائييْد

يييييا ميييين إليييييييييه املييشييتييكييى

وإليييييييه أميييييُر اخليييليييِق عييائييد



- اللَّهم أصلحني قبل املوت، وارمحني عند املوت، 
واغفر يل بعد املوت.

ت���ائ���ٌب ت���ج���ري دم���وع���ي َن���َدم���ا
ي����ا لِ��ق��ل��ب��ي م����ن دم������وع ال���ن���دِم
ل���ي���ت���ن���ي ذب�������ُت ح�����ي�����اًء ك��ل��م��ا
���ْت���ُر ع���ط���اَء ال��ُم��ن��ِع��ِم َد ال���سَّ َج������دَّ

* * *

الماْك ص��دري  يف  الشيطاُن  عانق 
وت�����ح�����ي�����رُت ب����ه����ذا وب��������ذاْك
ث��م ص��اح ال��وه��ُم ك��ن ط���وَع ه��واْك
ج��م��ح اإلث������ُم ب��أم��س��ي ف��ارت��م��ي
ح���اض���ري ي��م��س��ح ُج������ْرَح األل����ِم

* * *
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ِلَمٍة يطلبني هبا بعد  قبل املوت، وال متتني وألحد عيلَّ َمظرْ
بعد  توبٍة نصوح  املوت، فاجعله عىل  بدَّ من  املوت، وال 
اإلخالص من مظامل نفيس ومظامل العباد، قتاًل يف سبيلك، 
األولون  هبا  يغبطني  شهادة  رسولك،  وسنة  سنتك  عىل 
جنات  يف  ورحيان  ٍح  َرورْ إىل  النقلة  واجعل  واآلخرون، 

ِليِة جحيم. النعيم، وال جتعلها إىل ُنُزل من محيم وَتصرْ
* * *

ألبييكيين بييدمييع الييعيين ميين أسييٍف
ألبييكيين بييكيياء الييوالييِه اليييييَحييِزِن

* * *

موته عند  بالُبكا  ملثي  وُحيييقَّ 
اقييرْب قد  ومييويت  أبكي  ال  يل  ومييا 

خالقي أحصاه  اللوح  يف  عمل  ويل 
لئن مل َيُْد بالصفِح رِصُت إىل الَعَطْب

تقبَضني وأنا عليه.
نا بسنَِّة نبيِّنا -صىل اهلل عليه وسلم-  - اللَّهم استعملرْ
مرافقته،  وارزقنا  يه،  هبدرْ نا  وأوِزعرْ ِملَّته،  عىل  وتوفنا 
ا ال نظمأ بعده أبًدا،  َضه، واسِقنا مرشًبا َرِوياًّ نا حورْ وأوِردرْ
اللَّهم أحلقنا بنبيِّنا غرَي َخزايا وال نادمني، وال خارجني 
من  واجعلنا  مرتابني،  وال  لني  مبدِّ وال  فاسقني،  وال 
يقني والشهداء  دِّ الذين أنعمَت عليهم من النَّبيِّني والصِّ

والصاحلني، وحُسن أولئك رفيًقا.
من  نا  واعِصمرْ الِفتن،  ُمِضالِت  َجنِّبنا  اللَّهم   -
ِّ والَعَلن،  املَِحن، واغِفر لنا ذنوَبنا التي جنيناها يف السِّ

إنك قريب جميب.
يشء  كل  ومظامل  نفيس  مظامل  من  خلصني  اللَّهم   -

أمر دنياي وآخريت فرًجا ومخرًجا، وارزقني من حيُث 
قلبي،  ال أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك يف 

واقطعه ممن سواك، حتى ال أرجَو أحًدا غيَرك.
َوِوْجَهتي َوْجهي  الخلِق  إل��َه  إليك 
والجهرِ السرِّ  يف  أدع��وه  الذي  وأنت 
��ٍة وأن����ت ِغ��ي��اث��ي ع��ن��د ُك����لِّ ُم��ِل��مَّ
قبري ويف  حياتي  يف  َم���اذي  وأن��ت 

- اللَّهم احفظني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك.
ين للُيسى، وجنِّبني الُعسى، واغفر  - اللَّهم يسِّ

يل يف اآلخرة واألوىل، واجعلني للمتقني إماًما.
ٺ﴾  ٺ  ﴿ٺ  قلت:  إنك  اللَّهم   -
هديتني  إذ  اللَّهم  امليعاد،  خُتِلُف  ال  وإنك  ]غافر:60[، 

حتى  مني،  ه  تنزعرْ وال  منه،  ني  تنزعرْ فال  لإلسالم، 



ُمييَضيييَّييٌع فييالييغييراُم  وإال  وفيييييك 
كيياِذُب ُث  فييامُلييَحييدِّ وإال  وعنك 

* * *

الصاحلني،  وهذا آخر ما قصدت مجعه من مناجاة 
سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  واحلمد 

املرسلني، وعىل آله وصحبه أمجعني.

راحييٍم أكييرُم  فأنت  رمِحييَت  فلئن 
وبييحيياُر ُجيييوِدك يييا إهلييي زاخييره

وِوحييديت القبور  يف  مبيتي  آنِييْس 
ناِخره تبقى  حن  عظامي  وارحييم 

فييأنييا امُلييَسييْيييكييُن اليييذي أييياُمييه
متواتره غييدت  بييييأوزاٍر  َولَّييييْت 

َوَتيييولَّيييُه بييالييلييطييِف عيينييد مييآلِييه
اآلِخيييره وربَّ  الدنيا  مييالييَك  يييا 
وقد  إجابَتك،  ووعدَتنا  بدعائك،  أمرَتنا  اللَّهم   -

دعوناك كام أمرتنا، فأِجبرْنا كام وعدتنا.
كييائييُب الييرَّ ُتييَشييدُّ  ال  وإال  إليييييَك 

خييائِييُب ييُل  فييامُلييَؤمِّ وإال  وميينييك 

عميل  وخرَي  آِخَرُه،  ُعُمري  خرَي  اجعل  اللَّهم   -
خوامِتَُه، واجعل خرَي أيامي يوَم ألقاك.
اليقْن ِعييْلييَم  األرساِر  عيييامِلَ  يييا 

البائسْن عيين   ِّ الييي�ُّ كيياشييَف  يييا 
يييا قييابييَل األعييييييذاِر فِييئيينييا إىل

التائبْن تييوبييَة  َفيياقييَبييْل  ظِييلِّييَك 
* * *

ي�����ا ُم����خ����طِ����ًئ����ا م�����ا أغ����ف����َل����ْك
������ْل وب������������اِدْر َأَج������َل������ْك َع������جِّ
واخ�����ت�����م ب����خ����ي����رٍ َع����َم����َل����ْك

* * *

اآلخييره دييياِر  إىل  الرحيُل  َقيييُرَب 
آخييَره ُعييُمييري  خييَ�  إهلييي  فاجعل 

للساْم ش��وًق��ا  اإلث���َم  َزِه�����ْدُت  ق��د 
ال��ُح��ط��اْم أي���ن ظ��ل اهلل م��ن زي���ف 
أي��ن ن���وُر ال��ح��قِّ م��ن وه��م ال��ظ��اْم
أش���رَق���ْت روح����ي ف��ه��ام��ت َن��َغ��م��ا
وص���ف���ا ق��ل��ب��ي ص���ف���اَء ال��ُم��ْل��َه��ِم

* * *

ي���ا إل��ه��ي ش��اق��ن��ي ه����ذا ال���وج���وْد
ت��ل��ك دن���ي���اي ف��م��ا ب����اُل ال��خ��ل��وْد
ال��س��ج��وْد ُذلِّ  يف  ب��ك  ق���دري  َع���زَّ 
َم��ْغ��نَ��م��ا ك��ف��اين  ت��رض��ى  إن  أن����ت 
َم��ْغ��نَ��ِم م���ن  ل���ي  اهللِ  ب���ع���َد  ل��ي��س 
ل���ي���ت���ن���ي ذب�������ت ح����ي����اء ك��ل��م��ا
���ْت���ُر ع���ط���اء ال��م��ن��ع��م ج����دد ال���سَّ
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