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احلم�د هلل ال�ذي يس�تجيب مل�ن دع�اه، 
والصاة والس�ام عىل حممٍد عبِد اهلل وخري 

من دعاه، أما بعد:

فهذا خمترص م�ن األدعية، فيه اختياراٌت 
م�ن اآلي�ات، ومج�ٌع للرواي�ات، ومراع�اٌة 
األرض  رب  س�ؤال  يف  لألولوي�ات، 
املس�لمني،  إلخ�واين  مجعت�ه  والس�اوات، 

أسأل اهلل أن ينفع به.

وإن الدعاء إذا مجع االفتقار، واالنكسار، 
واالضط�رار، واإلرسار، والثن�اء ع�ىل اهلل، 



- 6 -

بالذن�ب  واالع�راف  بنعمت�ه،  واإلق�رار 
أن  َح�ريٌّ  القل�ب:  وحض�ور  واإلحل�اح، 

اب. يجُ

واهلل سميع عليم.

حممد صالح املنجد
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سؤال اهلل الجنة
والنجاة من النار

وذجُ بَِك ِمَن . 1 َك الَجنََّة، َوَأعجُ مَّ إيِنيِّ َأْسَألجُ »اللَّهجُ
النَّاِر«.

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ(.. 2

َربيِّ )    مب  *   ٱ  ٻ  . 3
ڀ   پ   پ     * پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ڀ   ڀ(.
ەئ  . 4 ائەئ   ائ   ى   ى   )ې  

وئ  وئ      ۇئ(.



- 8 -

�مَّ َربَّ ِجْباِئي�َل َوِميكاِئيَل، َوَربَّ . 5 »اللَّهجُ
وذجُ بَِك ِم�ْن َحريِّ النَّاِر، َوِمْن  إرِْسافِي�َل، َأعجُ

.» َعذاِب الَقْبِ
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سؤال اهلل
المغفرة والرحمة

پ  . 6 پ   پ    ٻ   ٻ       )ٻ   

ى     )ى   ڀ(،  ڀ   پ   
وئ     * ەئ   ەئ   ائ   ائ  
ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ   ۇئ  

ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی(.

)ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ(.. 7

)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  . 8

ڀ  ڀ   ڀ(.
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چ  . 9 چ   چ   چ   ڃ   ڃ   )ڃ   

ی   ی    ی    ىئ       )ىئ   ڇ(، 
ی(.

ڀ  . 10 پ   پ      پ       )پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ(.

األح�دجُ . 11 اهللجُ  ي�ا  َك  أس�ألجُ إين  »الله�م 
وَل�د، ومل  ، ال�ذي مل يل�د ومل يجُ الصم�دجُ
فوًا أح�ٌد، أن َتغِفَر يل ذنويب،  يكن له كجُ

.» إنك أْنت الغفورجُ الرحيمجُ

َوَجْه�ِ�، . 12 َخطِيَئتِ�ي  يِل  اْغِف�ْر  �مَّ  »اللهجُ
َوإرِْسايِف يِف َأْم�ِري، َوما َأْن�َت َأْعَلمجُ بِِه 
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ي َوَهْزيِل،  �مَّ اْغِف�ْر يِل ِج�ديِّ ِمنيِّ�ي، اللهجُ
لُّ َذلَِك ِعنِْدي،  َوَخَطِئ�ي َوَعْمِدي، َوكجُ
 ، ْرتجُ ْم�تجُ َوما َأخَّ �مَّ اْغِفْر يِل ما َقدَّ اللهجُ
، َوم�ا َأْنَت  ْرتجُ َوم�ا َأْعَلنْتجُ َوم�ا َأرْسَ
مجُ َوَأْنَت  َق�ديِّ َأْعَل�مجُ بِ�ِه ِمنيِّ�ي، َأْن�َت المجُ

ٍء َقِديٌر«. ليِّ َشْ ، َوَأْنَت َعىَل كجُ رجُ َؤخيِّ المجُ

َأْن�َت، . 13 إاِلَّ  إَِل�َه  الَ  َريبيِّ  َأْن�َت  �مَّ  »اللَّهجُ
َك، َوَأن�ا َعىَل َعْهِدَك  َخَلْقَتنِ�ي َوَأنا َعْبدجُ
�وذجُ بَِك ِمْن  ، َأعجُ َوَوْعِدَك ما اْس�َتَطْعتجُ
، َأبجُ�وءجُ َل�َك بِنِْعَمتِ�َك  َشيِّ م�ا َصنَْع�تجُ
هجُ  ، َوَأبجُوءجُ َلَك بَِذْنبِ�ي فاْغِفْر يِل، َفإِنَّ َع�َ�َّ

نجُوَب إاِلَّ َأْنَت«. الَ َيْغِفرجُ الذُّ
])َوَأنا َعَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك ما اْس�َتَطْعُت(: الَعْهد 
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هو األمر والنهي، ووعَده�م عىل وفائهم بعهده 
ثيَبهم بأعىل املثوبات. )أُبوُء(: أعرف[. أن يجُ

ْلًا َكثرًِيا، . 14 �مَّ إيِنيِّ َظَلْمتجُ َنْف�ِ� ظجُ »اللَّهجُ
نجُ�وَب إاِلَّ َأْنَت، فاْغِفْر يِل  َوالَ َيْغِف�رجُ الذُّ
َمْغِفَرًة ِمْن ِعنْ�ِدَك، واْرَحْنِي إِنََّك َأْنَت 

.» ِحيمجُ ورجُ الرَّ الَغفجُ

15 . ، هجُ هجُ َوِجلَّ ، ِدقَّ هجُ لَّ �مَّ اْغِفْر يِل َذْنبِي كجُ  »اللهجُ
.» هجُ ، َوَعانَِيَتهجُ َورِسَّ َلهجُ َوآِخَرهجُ َوَأوَّ

ه وِجلَّه(: صغريه وكبريه، أو قليله وكثريه. ])دقَّ
له وآخره(: املقصود مجيع الذنوب[. )أوَّ

ِد، واملاِء الباِرِد . 16 ْريِن بِالثَّْلِج والَبَ مَّ َطهيِّ  »اللهجُ
نجُ�وِب واخلَطايا، َكا  ْريِن ِمَن الذُّ �مَّ َطهيِّ اللهجُ

ى الثَّْوبجُ األَْبَيضجُ ِمَن الَوَسِخ«. نَقَّ يجُ
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، إِنََّك َأْنَت . 17 »َربيِّ اْغِف�ْر يِل، َوتجُ�ْب َع�َ�َّ
.» ِحيمجُ ابجُ الرَّ التَّوَّ

مَّ اْغِفْر حِلَييِّنا، َوَمييِّتِنا، َوَصِغرِينا، . 18  »اللَّهجُ
َوَكبرِِين�ا، َوَذَكِرن�ا َوأجُْنثان�ا، َوش�اِهِدنا 
مَّ َم�ْن َأْحَيْيَتهجُ ِمنَّ�ا َفَأْحِيِه  َوغاِئبِن�ا، اللَّهجُ
هجُ َعىَل  ْيَتهجُ ِمنَّا َفَتَوفَّ َعىَل اإِلياِن، َوَمْن َتَوفَّ

اإِلْساِم«.

مَّ . 19 نجُويِب َوَخطاياَي، اللهجُ مَّ اْغِفْر يِل ذجُ »اللهجُ
يِن، واْه�ِديِن لِصالِ�ِح  َأْنِعْش�نِي، واْج�ِبْ
َيْ�ِدي  ال  َفإِنَّ�هجُ  واألَْخ�اِق،  األَْع�اِل 
فجُ َسييَِّئها إاِلَّ َأْنَت«. ها، َوال َيرْصِ لِصاحِلِ

])أنِعْشني(: قويِّ قلبي ونف� وارَفْعني.
دَّ فقري ونْقيص[. )واْجُبين(: أْغنِني وسجُ
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َوَأْخِس�ْئ . 20 َذْنبِ�ي،  يِل  اْغِف�ْر  �مَّ  »اللَّهجُ
َشْيطايِن، َوفجُكَّ ِرهايِن«.

])َوَأْخِس�ْئ َش�ْيطايِن(: اْجعل�ه مط�روًدا عن�ي، 
ممنوًعا عن تثبيطي عن الطاعة.

.] )َوُفكَّ ِرهايِن(: خليِّص رقبتي عن كليِّ حق ع�َّ

َك بَِك . 21 وذجُ بَِك ِمْن َأْن نجُْشِ مَّ إِنَّ�ا َنعجُ »اللهجُ
.» َك لِما ال َنْعَلمجُ ، َوَنْسَتْغِفرجُ هجُ َشْيًئا َنْعَلمجُ

واْه�ِديِن، . 22 واْرَحْنِ�ي،  يِل،  اْغِف�ْر  �مَّ  »اللَّهجُ
ْقنِي، واْرَفْعنِي«. يِن، َوعافِنِي، واْرزجُ ْ واْجبجُ
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سؤال اهلل الهداية والرشد 
والثبات على الدين

�َدى والتَُّق�ى، . 23 َك الهجُ �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللهجُ
والَعفاَف والِغنَى«.

داَد«.. 24 َدى والسَّ َك الهجُ مَّ إيِنيِّ َأْسَألجُ »اللهجُ

َأْم�ِري، . 25 أِلَْرَش�ِد  َأْس�َتْهِديَك  �مَّ  »اللهجُ
وذجُ بَِك ِمْن َشيِّ َنْفِ�«. َوَأعجُ

�مَّ اْهِديِن فِيَم�ْن َهَدْيَت، َوعافِنِي . 26 »اللَّهجُ
ْيَت،  نِ�ي فِيَمْن َتَولَّ فِيَمْن عاَفْيَت، َوَتَولَّ
َوب�اِرْك يِل فِي�ا َأْعَطْي�َت، َوِقنِي َشَّ ما 
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ْقَض َعَلْيَك،  َقَضْيَت، إِنََّك َتْقِض َوال يجُ
َوإِنَّ�هجُ ال َيِذلُّ َمْن واَلْي�َت، َوال َيِعزُّ َمْن 

نا َوَتعاَلْيَت«. عاَدْيَت، َتباَرْكَت َربَّ

َويِف . 27 نجُ�وًرا،  َقْلبِ�ي  يِف  اْجَع�ْل  �مَّ  »اللَّهجُ
ي نجُوًرا، َويِف َس�ْمِعي نجُوًرا، َوَعْن  َب�رَصِ
نجُ�وًرا،  َيس�اِري  َوَع�ْن  نجُ�وًرا،  َيِمينِ�ي 
تِ�ي نجُ�وًرا، َوَأماِمي  َوَفْوِق�ي نجُ�وًرا، َوَتْ
نجُوًرا، َوَخْلِفي نجُوًرا، واْجَعْل يِل نجُوًرا«.

)گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  . 28

ڱ  ڱ(.

)ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   . 29

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ(.
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لجُ�وِب َثبيِّ�ْت َقْلبِ�ي َعىَل . 30 َقليِّ�َب القجُ »ي�ا مجُ
لجُ�وِب،  َف القجُ �رَصيِّ �مَّ مجُ ِدينِ�َك«، »اللهجُ

لجُوَبنا إَِل طاَعتَِك«. ْف قجُ َصيِّ

31 . ، ، َوبِ�َك آَمنْتجُ �مَّ َل�َك َأْس�َلْمتجُ »اللهجُ
، َوبَِك  ، َوإَِلْيَك َأَنْبتجُ ْل�تجُ َوَعَلْيَك َتَوكَّ
تَِك، ال  وذجُ بِِعزَّ مَّ إيِنيِّ َأعجُ ، اللهجُ خاَصْمتجُ
إَِلَه إاِلَّ َأْن�َت، َأْن تجُِضلَّنِ�ي، َأْنَت الَحيُّ 
واإِلْن�سجُ  واجِل�نُّ   ، �وتجُ َيمجُ ال  �ِذي  الَّ

وتجُوَن«. َيمجُ

َك الثَّب�اَت يِف األَْمِر، . 32 �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللهجُ
َك  َوَأْس�َألجُ ْش�ِد،  الرُّ َع�ىَل  والَعِزيَم�َة 
وِجباِت َرْحَتِ�َك، َوَعزاِئَم َمْغِفَرتَِك،  مجُ
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ْس�َن  َوحجُ نِْعَمتِ�َك،  �ْكَر  شجُ َك  َوَأْس�َألجُ
َس�ِليًا،  َقْلًب�ا  َك  َوَأْس�َألجُ ِعباَدتِ�َك، 
َك ِمْن َخرْيِ ما  َولِس�اًنا صاِدًقا، َوَأْس�َألجُ
 ، �وذجُ بِ�َك ِمْن َشيِّ م�ا َتْعَلمجُ ، َوَأعجُ َتْعَل�مجُ
مجُ  ، إِنَّ�َك َأْنَت َعاَّ َك ملِا َتْعَلمجُ َوَأْس�َتْغِفرجُ

يجُوِب«. الغجُ

33 . ، �وذجُ بَِك َأْن َأِض�لَّ َأْو أجَُضلَّ مَّ َأعجُ »اللَّهجُ
، َأْو َأْظِل�َم َأْو أجُْظَل�َم، َأْو  َأْو َأِزلَّ َأْو أجَُزلَّ

.» َْهَل َعَ�َّ َأْجَهَل َأْو يجُ
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سؤال اهلل
َخْيَري الدنيا واآلخرة

ۅ  . 34 ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   )ۈ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې(.

�ِه . 35 ليِّ َك ِم�َن الَخْي�ِر كجُ �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
عاِجِل�ِه َوآِجِل�ِه، م�ا َعِلْم�تجُ ِمنْ�هجُ َوما 
ِه  ليِّ يِّ كجُ �وذجُ بِ�َك ِم�َن ال�شَّ مَلْ َأْعَل�ْم، َوَأعجُ
عاِجِل�ِه َوآِجِل�ِه، ما َعِلْمتجُ ِمنْ�هجُ َوما مَلْ 
َك ِم�ْن َخرْيِ ما  مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ َأْعَل�ْم، اللَّهجُ
وذجُ بَِك ِمْن  َك َوَنبِيَُّك، َوَأعجُ َس�َأَلَك َعْبدجُ
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مَّ إيِنيِّ  َك َوَنبِيَُّك، اللَّهجُ َشيِّ م�ا عاَذ بِِه َعْبدجُ
َب إَِلْيها ِمْن َقْوٍل  َك الَجنََّة َوما َقرَّ َأْس�َألجُ
�وذجُ بِ�َك ِمَن النَّ�اِر َوما  َأْو َعَم�ٍل، َوَأعجُ
َك  َب إَِلْيها ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسَألجُ َقرَّ

لَّ َقضاٍء َقَضْيَتهجُ يِل َخرْيًا«. َعَل كجُ َأْن َتْ

�ْع يِل يِف . 36 �مَّ اْغِف�ْر يِل َذْنبِ�ي، َوَوسيِّ »اللَّهجُ
داِري، َوباِرْك يِل فِيا َرَزْقَتنِي«.

ْمَتنِي، َوَعليِّْمنِي ما . 37 مَّ اْنَفْعنِي بِا َعلَّ »اللَّهجُ
نِي، َوِزْديِن ِعْلًما«. َينَْفعجُ

مَّ اْقِس�ْم َلنا ِمْن َخْشَيتَِك ما َيجُولجُ . 38 »اللَّهجُ
َبْينَن�ا َوَب�نْيَ َمعاِصيَك، َوِم�ْن طاَعتَِك 
نا بِ�ِه َجنََّت�َك، َوِم�َن الَيِقنِي ما  َبليِّغجُ م�ا تجُ
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ْنيا، َوَمتيِّْعنا  ِصيباِت الدُّ نجُ بِ�ِه َعَلْينا مجُ َويِّ تجُ
تِنا ما َأْحَيْيَتنا،  وَّ بَِأْسماِعنا َوَأْبصاِرنا َوقجُ
واْجَعْلهجُ الواِرَث ِمنَّا، واْجَعْل َثْأَرنا َعىَل 
نا َع�ىَل َمْن عادانا،  ْ َم�ْن َظَلَمنا، واْنرصجُ
َعِل  ِصيَبَتنا يِف ِدينِنا، َوال َتْ َع�ْل مجُ َوال َتْ
نا َوال َمْبَل�َغ ِعْلِمنا، َوال  ْني�ا َأْكَبَ َهيِّ الدُّ

نا«. َسليِّْط َعَلْينا َمْن ال َيْرَحمجُ تجُ

)ى     ائ  ائ  ەئ  . 39 �ّم  اللهجُ
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ   ۆئ  

ۈئ  ۈئ(.

�ْكِرَك، َوِذْكِرَك، . 40 �مَّ َأِعنَّ�ا َع�ىَل شجُ »اللهجُ
ْسِن ِعباَدتَِك«. َوحجُ



- 22 -

َفَأْحِس�ْن . 41 َخْلِق�ي،  َأْحَس�نَْت  �مَّ  »اللهجُ
لجُِقي«. خجُ

َفْضِل�َك . 42 ِم�ْن  َك  َأْس�َألجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللهجُ
ها إاِلَّ َأْنَت«. َوَرْحَتَِك؛ َفإِنَّهجُ ال َيْمِلكجُ

)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  *  ٴۇ  ۋ  ۋ(.. 43

)ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ(.. 44

)ٺ  ٿ  ٿ(.. 45

بَّ َمْن . 46 بَّ�َك، َوحجُ َك حجُ �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللهجُ
بيَِّك«. نِي إَِل حجُ بجُ َقريِّ بَّ َعَمٍل يجُ ِبَُّك، َوحجُ يجُ
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الدعاء للوالدين
واألهل والذرية

حب  . 47 جب   يئ   ىئ   مئ      حئ     (
خب   مب  ىب  يب(. 

)ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ(.. 48

)ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  . 49
ھ  ھ  ھ   ے    

ے(. 

)پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  . 50
ٺ        ٺ  ٺ(.
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ې  . 51 ې   ې   ۉ   )ۉ  
ېى  ى  ائ   ائ(.

ڦ  . 52 ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   )ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   
چچ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  

چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ(.
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سؤال اهلل صالح الدين 
وصالح اآلخرة

�َو . 53 �ِذي هجُ الَّ ِدينِ�ي  يِل  َأْصِل�ْح  �مَّ  »اللهجُ
تِي  ْنياَي الَّ ِعْصَمةجُ َأْم�ِري، َوَأْصِلْح يِل دجُ
تِي  فِيها َمع�اِش، َوَأْصِل�ْح يِل آِخَرِت الَّ
فِيها َمعاِدي، واْجَعِل احلَياَة ِزياَدًة يِل يِف 
، واْجَعِل امَل�ْوَت راَحًة يِل ِمْن  ليِّ َخ�رْيٍ كجُ

.» ليِّ َشٍّ كجُ

ْدَرتَِك َعىَل . 54 �مَّ بِِعْلِمَك الَغْيَب، َوقجُ »اللَّهجُ
ا  اخلَْل�ِق، َأْحِينِي ما َعِلْم�َت احلَياَة َخرْيً
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ا  نِ�ي إِذا َعِلْم�َت الَوف�اَة َخ�رْيً يِل، َوَتَوفَّ
يِل«.

ْنيا، . 55 وذجُ بَِك ِمْن ِضيِق الدُّ �مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
َوِضيِق المقام َيْوَم الِقياَمِة«. 

�وذجُ بِ�َك ِم�ْن َقْل�ٍب ال . 56 �مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
، َوِم�ْن  ْس�َمعجُ ، َوِم�ْن دجُع�اٍء ال يجُ َيَْش�عجُ
 ، ، َوِم�ْن ِعْل�ٍم ال َينَْفعجُ َنْف�ٍس ال َتْش�َبعجُ

الِء األَْرَبِع«. وذجُ بَِك ِمْن َهؤجُ َأعجُ

م�ا . 57 َشيِّ  ِم�ْن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللهجُ
، َوِمْن َشيِّ ما َلْم َأْعَمْل«. َعِمْلتجُ

ِْزيِن َيْوَم الِقياَمِة«.. 58 مَّ ال تجُ »اللهجُ

مَّ اْفَتْح يِل َأْبواَب َرْحَتَِك«. . 59 »اللهجُ



- 27 -

ابنَِي، واْجَعْلنِي . 60 مَّ اْجَعْلنِي ِمَن التَّوَّ »اللَّهجُ
ِريَن«. َتَطهيِّ ِمَن المجُ

َك َخْش�َيَتَك يِف الَغْي�ِب . 61 �مَّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
َك َكِلَم�َة الَحقيِّ يِف  �هاَدِة، َوَأْس�َألجُ والشَّ
َك الَقْصَد يِف  ضا والَغَضِب، َوَأْسَألجُ الريِّ
 ، َك َنِعيًا ال َينَْفدجُ الَفْقِر والِغنَى، َوَأْس�َألجُ
َك  ، َوَأْسَألجُ َة َعنْيٍ ال َتنَْقطِعجُ رَّ َك قجُ َوَأْسَألجُ
َك َبْرَد  ض�اَء َبْع�َد الَقض�اِء، َوَأْس�َألجُ الريِّ
َة  َك َلذَّ الَعْي�ِش َبْع�َد الَم�ْوِت، َوَأْس�َألجُ
ْوَق إَِل لِقاِئَك  النََّظِر إَِل َوْجِهَك، والشَّ
ٍة،  ِضلَّ ٍة، َوال فِْتنٍَة مجُ َّ�ِ� اَء مجُ يِف َغرْيِ َضَّ
داًة  نَّا بِِزينَِة اإِلياِن، واْجَعْلنا هجُ مَّ َزييِّ اللَّهجُ

ْهَتِديَن«. مجُ
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�َمواِت واألَْرِض، . 62 السَّ فاطِ�َر  �مَّ  »اللَّهجُ
هاَدِة، ال إَِلَه إاِلَّ َأْنَت،  عامِلَ الَغْيِب والشَّ
�وذجُ بَِك ِمْن  ، َأعجُ ٍء َوَمِليَك�هجُ ليِّ َشْ َربَّ كجُ
ِكِه،  ْيطاِن َوِشْ َشيِّ َنْفِ�، َوِمْن َشيِّ الشَّ
هجُ  رَّ �وًءا َأْو َأججُ َف َعىَل َنْفِ� سجُ َوَأْن َأْق�َرِ

ْسِلٍم«. إَِل مجُ
كِ�ه(: ما يدعو إليه من اإلشاك باهلل، ويف  ])وِشْ
ِك�ه(: أي: َمصاِئِدِه الت�ي َيْفَتتِنجُ هبا  رواي�ة: )وَشَ

.] الناسجُ
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سؤال اهلل صالح الدنيا 
وصالح الحال

63 . ، »يا َح�يُّ ي�ا َقيُّ�ومجُ بَِرْحَتَِك َأْس�َتِغيثجُ
، َوال َتِكْلنِي إَِل  لَّ�هجُ َأْصِل�ْح يِل َش�ْأيِن كجُ

.» َنْفِ� َطْرَفَة َعنْيٍ

مَّ اْكِفنِ�ي بَِحالَِك َعْن َحراِمَك، . 64 »اللهجُ
ْن ِسواَك«. َوَأْغنِنِي بَِفْضِلَك َعمَّ

َك، اْبنجُ َعْبِدَك، اْبنجُ َأَمتَِك، . 65 مَّ إيِنيِّ َعْبدجُ »اللهجُ
َك، َعْدٌل  ْكمجُ ناِصَيتِي بَِيِدَك، ماٍض يِفَّ حجُ
َو َلَك  ليِّ اْس�ٍم هجُ َك بِكجُ َك، َأْس�َألجُ يِفَّ َقضاؤجُ
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ْمَت�هجُ َأَح�ًدا  َأْو َعلَّ َنْفَس�َك،  ْيَت بِ�ِه  َس�مَّ
ِم�ْن َخْلِق�َك، َأْو َأْنَزْلَت�هجُ يِف ِكتابِ�َك، َأِو 
اْس�َتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم الَغْي�ِب ِعنَْدَك، َأْن 
ْرآَن َربِيَع َقْلبِي، َونجُوَر َصْدِري،  َعَل القجُ َتْ

ْزيِن، َوَذهاَب َهيِّي«. َوِجاَء حجُ

�اواِت َوَربَّ األَْرِض . 66 مَّ َربَّ السَّ »اللهجُ
ليِّ  نا َوَربَّ كجُ َوَربَّ الَع�ْرِش الَعظِيِم، َربَّ
نْ�ِزَل  ٍء، فالِ�َق احلَ�بيِّ والنَّ�َوى، َومجُ َشْ
وذجُ بَِك  ْرقاِن، َأعجُ التَّْوراِة واإِلْنِجيِل والفجُ
ٍء َأْنَت آِخ�ٌذ بِناِصَيتِِه،  ليِّ َشْ ِم�ْن َشيِّ كجُ
ٌء،  لجُ َفَلْي�َس َقْبَلَك َشْ �مَّ َأْنَت األَوَّ اللهجُ
ٌء، َوَأْنَت  َوَأْنَت اآلِخرجُ َفَلْيَس َبْعَدَك َشْ
ٌء، َوَأْن�َت  الظَّاِه�رجُ َفَلْي�َس َفْوَق�َك َشْ
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ٌء، اْقِض َعنَّا  وَن�َك َشْ الباطِنجُ َفَلْيَس دجُ
ْيَن، َوَأْغنِنا ِمَن الَفْقِر«.  الدَّ

مَّ ال َس�ْهَل إاِلَّ ما َجَعْلَتهجُ َس�ْهًا، . 67 »اللَّهجُ
َعلجُ احلَْزَن إِذا ِشْئَت َسْهًا«. َوَأْنَت َتْ

])احَلْزن(: الصعب الشديد[.

و، َف�ا َتِكْلنِي إَِل . 68 �مَّ َرْحََتَك َأْرججُ »اللَّهجُ
، َوَأْصِلْح يِل َش�ْأيِن  َنْف�ِ� َطْرَف�َة َع�نْيٍ

، ال إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«. لَّهجُ كجُ

َك ِمْن َفْضِلَك«.. 69 مَّ إيِنيِّ َأْسَألجُ »اللهجُ

�مَّ اْجَعْل َأْوَس�َع ِرْزِقَك َعَ�َّ ِعنَْد . 70 »اللَّهجُ
ِري«. مجُ ِكَبِ ِسنيِّي، واْنِقطاِع عجُ
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سؤال اهلل
العفو والعافية

ِ�بُّ الَعْفَو فاْعفجُ . 71 وٌّ تجُ �مَّ إِنَّ�َك َعفجُ »اللَّهجُ
َعنيِّي«.

َك الَعْفَو والعافَِيَة يِف . 72 �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
َك الَعْفَو  مَّ َأْس�َألجُ ْنيا واآلِخَرِة، اللَّهجُ الدُّ
َوَأْه�ِ�  ْني�اَي  َودجُ ِدينِ�ي  يِف  والعافَِي�َة 
ْ َع�ْوراِت، َوآِمْن  �مَّ اْس�رجُ َوم�ايِل، اللَّهجُ
 ، َرْوع�اِت، واْحَفْظنِ�ي ِم�ْن َب�نْيِ َيَديَّ
َيِمينِ�ي، َوَع�ْن  َوِم�ْن َخْلِف�ي، َوَع�ْن 
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وذجُ بَِعَظَمتَِك  ِش�ايِل، َوِمْن َفْوِقي، َوَأعجُ
تِي«. َأْن أجُْغتاَل ِمْن َتْ

تِ�ي( أي:  ])َوَأُع�وُذ بَِعَظَمتِ�َك َأْن ُأْغت�اَل ِم�ْن َتْ
أهلك من تتي، وهو الَخْسف[.

ْنيا . 73 عاف�اَة يِف الدُّ َك المجُ مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
واآلِخَرِة«.

َك الَعْف�َو والعافَِي�َة، . 74 �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
والَيِقنَي يِف اآلِخَرِة واألجُوَل«.

مَّ عافِنِي يِف . 75 مَّ عافِنِي يِف َبَديِن، اللَّهجُ »اللَّهجُ
ي، ال إَِلَه  مَّ عافِنِي يِف َبرَصِ َسْمِعي، اللَّهجُ

إاِلَّ َأْنَت«.

ي َحتَّى . 76 مَّ َمتيِّْعنِي بَِس�ْمِعي َوَبرَصِ »اللَّهجُ
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ا الواِرَث ِمنيِّي، َوعافِنِي يِف ِدينِي  َعَلهجُ َتْ
�ْن َظَلَمنِ�ي  يِن ِممَّ ْ َوَجَس�ِدي، واْن�رصجُ

ِرَينِي فِيِه َثْأِري«. َحتَّى تجُ
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االستعاذة من
اآلفات البدنية والنفسية

الَعْج�ِز . 77 ِم�َن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللَّهجُ
ْبِن والبجُْخ�ِل، والَهَرِم  والَكَس�ِل، والججُ
ِة  لَّ والَقْس�َوِة، والَغْفَل�ِة، والَعْيَل�ِة والذيِّ
�وذجُ بِ�َك ِم�َن الَفْق�ِر  والَمْس�َكنَِة، َوَأعجُ
�قاِق،  والشيِّ �وِق،  سجُ والفجُ ْف�ِر،  والكجُ
وذجُ  ي�اِء، َوَأعجُ �ْمَعِة، والريِّ والنيِّف�اِق والسُّ
نجُوِن،  َم�ِم والَبَك�ِم والججُ بِ�َك ِم�َن الصَّ
ِص، َوَسييِِّئ األَْسقاِم«. ذاِم، والَبَ والججُ
قاق(: العداوة واخِلاف[. ])الَعْيلة(: الفقر. )الشِّ
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هجُ . 78 وِع، َفإِنَّ �وذجُ بَِك ِمَن الججُ مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
وذجُ بَِك ِمَن اخِلياَنِة،  ، َوَأعجُ ِجيعجُ بِْئَس الضَّ

.» ا بِْئَسِت البِطاَنةجُ َفإِنَّ
])بئَس الضجي�ع(: الناِئم معي يف فِراش واحد، 
وع ووظائف العبادات. ني من النوم واهلجُججُ يمنعجُ

ته املاِزمة له[. )بِْئَسِت البِطاَنة( أي: خاصَّ

ْب�ِن . 79 الججُ ِم�َن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللهجُ
ْدِر،  ِر، َوفِْتنَِة الصَّ مجُ وِء العجُ والبجُْخِل، َوسجُ

.» َوَعذاِب الَقْبِ
ْدر(: م�ا ينَطوي علي�ه الصدر من  ])فتن�ة الصَّ
ياء  العقائ�د الباطل�ة واألخ�اق الس�ييِّئة، كالريِّ
ني�ا واحِلْقد  ّب الدُّ والنيِّف�اق وم�وت القلب وحجُ
ونح�و  الش�يطانيَّة،  والوس�اوس  واحلََس�د، 

ذلك[.
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ها َأْنَت . 80 �مَّ آِت َنْفِ� َتْقواها، َوَزكيِّ »اللهجُ
اه�ا، َأْنَت َولِيُّها َوَمْوالها،  َخرْيجُ َمْن َزكَّ
 ، وذجُ بَِك ِم�ْن ِعْلٍم ال َينَْفعجُ �مَّ إيِنيِّ َأعجُ اللهجُ
، َوِم�ْن َنْفٍس ال  َوِم�ْن َقْل�ٍب ال َيَْش�عجُ

ْسَتجابجُ هَلا«. ، َوِمْن َدْعَوٍة ال يجُ َتْشَبعجُ

وذجُ بَِك ِمَن اهلَميِّ والَحَزِن، . 81 مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
ْبِن،  والَعْجِز والَكَس�ِل، والبجُْخِل والججُ

جاِل«. ْيِن، َوَغَلَبِة الريِّ َوَضَلِع الدَّ
جال(:  ته. )َغَلب�ة الرِّ ْي�ن(: ثَِقل�ه وِش�دَّ ])َضَل�ع الدَّ
نيوي[. هم وتسلُّطهم بالباطل، يف أمٍر دينيٍّ أو دجُ قهرجُ

َجْه�ِد . 82 ِم�ْن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللَّهجُ  
وِء الَقضاِء،  قاِء، َوسجُ الَبَاِء، َوَدَرِك الشَّ

َوَشماَتِة األَْعداِء«.
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ة  ])َجْهُد البالء(: كلُّ ما أصاَب اإلنس�اَن من ِشدَّ
�قاِء(:  ة، ممَّا ال طاقة له بَحْمِله. و)َدَرُك الشَّ املش�قَّ
ني�ا  الدُّ أم�ور  يف  ب�ه،  واللَّح�اقجُ  اهل�اك  إدراكجُ 
واآلخرة. و)ُسوُء الَقضاِء(: ما ينشأجُ عنهجُ سوٌء يف 

الديِن والدنيا والبَدِن واملاِل واخلامتِة[.

�ْوِء، . 83 وذجُ بَِك ِمْن َيْوِم السَّ �مَّ إيِنيِّ َأعجُ  »اللهجُ
ْوِء،  �ْوِء، َوِمْن س�اَعِة السَّ َوِمْن َلْيَلِة السَّ
َوِم�ْن ج�اِر  �ْوِء،  السَّ َوِم�ْن صاِح�ِب 

ْوِء يِف داِر املجُقاَمِة«. السَّ

الَه�ْدِم، . 84 ِم�َن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللَّهجُ
وذجُ بَِك ِمَن  ديِّي، َوَأعجُ َ وذجُ بَِك ِمَن الرَّ َوَأعجُ
وذجُ بَِك  الَغَرِق، والَح�َرِق، والَهَرِم، َوَأعجُ
�ْيطانجُ ِعنْ�َد الَمْوِت،  َأْن َيَتَخبََّطنِ�ي الشَّ
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ْدبًِرا،  وَت يِف َسبِيِلَك مجُ وذجُ بَِك َأْن َأمجُ َوَأعجُ
وَت َلِديًغا«. وذجُ بَِك َأْن َأمجُ َوَأعجُ

َزواِل . 85 ِم�ْن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللهجُ
ِل عافَِيتِ�َك، َوفجُج�اَءِة  �وُّ نِْعَمتِ�َك، َوَتَ

نِْقَمتَِك، َومَجِيِع َسَخطَِك«.

�وذجُ بِِرضاَك ِمْن َس�َخطَِك، . 86 �مَّ َأعجُ »اللهجُ
وذجُ بَِك  وَبتَِك، َوَأعجُ قجُ عافاتَِك ِم�ْن عجُ َوبِمجُ
ِمنْ�َك ال أجُْح�يِص َثن�اًء َعَلْي�َك َأْنَت َكا 

َأْثنَْيَت َعىَل َنْفِسَك«.

نَْك�راِت األَْخ�اِق، . 87 �مَّ َجنيِّْبنِ�ي مجُ »اللَّهجُ
واألَْهواِء، واألَْعاِل واألَْدواِء«.

وذجُ بَِك ِمْن َشيِّ َس�ْمِعي، . 88 مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
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ي، َوِم�ْن َشيِّ لِس�ايِن،  َوِم�ْن َشيِّ َب�رَصِ
َوِمْن َشيِّ َقْلبِي، َوِمْن َشيِّ َمنِييِّي«.

])شِّ منيِّ�ي(: الَف�ْرج، ف�ا يق�ع يف ح�رام أو يف 
نا والنظرة واللمسة[. ماته، كالزيِّ مقديِّ

ِص، . 89 �وذجُ بِ�َك ِم�َن ال�َبَ �مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
َس�ييِِّئ  َوِم�ْن  �ذاِم،  والججُ نجُ�وِن،  والججُ

األَْسقاِم«.

الَفْق�ِر، . 90 ِم�َن  بِ�َك  �وذجُ  َأعجُ إيِنيِّ  �مَّ  »اللَّهجُ
�وذجُ بَِك ِم�ْن َأْن  �ِة، َوَأعجُ لَّ والِقلَّ�ِة، والذيِّ

َأْظِلَم، َأْو أجُْظَلَم«.
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االستعاذة باهلل
من الفتن

َك فِْع�َل اخلَ�رْياِت، . 91 �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
�بَّ امَلس�اِكنِي،  َوَت�ْرَك املجُنَْك�راِت، َوحجُ
فاْقبِْضنِ�ي  فِْتنَ�ًة  بِِعب�اِدَك  َأَرْدَت  َوإِذا 

إَِلْيَك َغرْيَ َمْفتجُوٍن«.

وذجُ بَِك ِمَن الَكَسِل واهلََرِم، . 92 مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
 ، والَمْأَث�ِم والَمْغ�َرِم، َوِم�ْن فِْتنَ�ِة الَق�ْبِ
، َوِم�ْن فِْتنَِة النَّاِر َوَعذاِب  َوَعذاِب الَقْبِ
وذجُ بَِك  النَّ�اِر، َوِمْن َشيِّ فِْتنَ�ِة الِغنَى، َوَأعجُ
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�وذجُ بِ�َك ِم�ْن فِْتنَِة  ِم�ْن فِْتنَ�ِة الَفْق�ِر، َوَأعجُ
�مَّ اْغِس�ْل َعنيِّ�ي  �اِل، اللَّهجُ جَّ امَلِس�يِح الدَّ
ِد، َوَنقيِّ َقْلبِي  َخطاياَي بِ�اِء الثَّْلِج وال�َبَ
ْيَت الثَّ�ْوَب األَْبَيَض  ِم�َن اخلَطايا َك�ا َنقَّ
َنِس، َوباِع�ْد َبْينِي َوَبنْيَ َخطاياَي  ِمَن الدَّ

َكا باَعْدَت َبنْيَ الَمْشِرِق والَمْغِرِب«.

93 . ، وذجُ بَِك ِمْن َعذاِب الَقْبِ مَّ إيِنيِّ َأعجُ »اللَّهجُ
وذجُ بَِك ِم�ْن َعذاِب النَّاِر،  �مَّ إيِنيِّ َأعجُ اللهجُ
وذجُ بِ�َك ِمَن الِفَتِن ما َظَهَر  مَّ إيِنيِّ َأعجُ اللهجُ
�وذجُ بَِك ِم�ْن فِْتنَِة  ِمنْه�ا َوم�ا َبَطَن، َوَأعجُ
وذجُ بِ�َك ِمْن فِْتنَِة  اِل، َوَأعجُ جَّ امَلِس�يِح الدَّ
وذجُ  مَّ إيِنيِّ َأعجُ الَمْحيا، َوفِْتنَ�ِة امَلاِت، اللَّهجُ

بَِك ِمَن امَلْأَثِم وامَلْغَرِم«.
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 )ىئ  ىئ    ی    ی  ی     ی(،. 94
)ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

ھ(.
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سؤال اهلل الحفظ والنصرة

ڤ  . 95 ڤ   ٹ   ٹ   )ٹ  ٹ   ن�ا  َربَّ
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ(.

ک  . 96 ک   ڑ   ڑ   )ژ   

گ   گ    گ   گ   ک   ک  
ڳ  ڳ(.

)مت  ىت  يت  جث    مث(.. 97

)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  *  . 98

ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ(.
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يِن . 99 ْ ، واْنرصجُ ِعْن َع�َ�َّ »َربيِّ َأِعنيِّ�ي َوال تجُ
�ْر  �ْر يِل َوال مَتْكجُ ، واْمكجُ ْ َع�َ�َّ َوال َتنْ�رصجُ
 ، إيَِلَّ �داَي  هجُ  ْ َوَي��يِّ واْه�ِديِن   ، َع�َ�َّ
مَّ  ، اللَّهجُ يِن َع�ىَل َمْن َبَغ�ى َع�َ�َّ ْ واْن�رصجُ
اْجَعْلنِي َلَك ش�اِكًرا، َل�َك ذاِكًرا، َلَك 
ْبًِتا، َلَك  راِهًب�ا، َلَك ِمْطواًعا، إَِلْي�َك خمجُ
نِيًبا، َربيِّ َتَقبَّْل َتْوَبتِي، واْغِسْل  اًها مجُ َأوَّ
َوَثبيِّ�ْت  َدْع�َوِت،  َوَأِج�ْب  َحْوَبتِ�ي، 
ْد لِس�ايِن،  تِي، واْهِد َقْلبِي، َوَس�ديِّ جَّ حجُ

واْسلجُْل َسِخيَمَة َقْلبِي«.

])اْغِسل َحوبتي(: امحجُ َذنبي.
ه وِغلَّه وِحْقَده  )اْسُلْل َسخيمَة قلبي(: أخِرْج ِغشَّ

وَحَسده ونحَو ذلك[.
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�مَّ اْحَفْظنِ�ي بِاإِلْس�اِم قاِئ�ًا، . 100 »اللَّهجُ
قاِع�ًدا،  بِاإِلْس�اِم  واْحَفْظنِ�ي 
َوال  راِق�ًدا،  بِاإِلْس�اِم  واْحَفْظنِ�ي 
مَّ إيِنيِّ  ا حاِسًدا، اللَّهجُ وًّ تجُْش�ِمْت يِب َعدجُ
ليِّ َخ�رْيٍ َخزاِئنجُهجُ بَِيِدَك،  َك ِمْن كجُ َأْس�َألجُ
َخزاِئنجُ�هجُ  َشٍّ  ليِّ  كجُ ِم�ْن  بِ�َك  �وذجُ  َوَأعجُ

بَِيِدَك«.
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توسالت
يبتدئ بها الداعي سؤاله

• 	 ، َك بِ�َأنَّ َل�َك الَحْم�دجُ �مَّ إيِنيِّ َأْس�َألجُ »اللَّهجُ
�َمواِت  ، َبِديعجُ السَّ ال إَِل�َه إاِلَّ َأْن�َت امَلنَّ�انجُ
واألَْرِض، يا ذا الَجاِل واإِلْكراِم، يا َحيُّ 

 .» يا َقيُّومجُ
ويذُكُر حاَجَتُه.

• »الله�م إين أس�الجُك أين أْش�َهدجُ أَنَك أنَت 	
، الذي  مدجُ اهلل، ال إله إال أنَت، األَحدجُ الصَّ

وًا أحٌد«. وَلْد، ومل يكن له كفجُ مل َيلْد ومل يجُ
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• �َمواِت 	 �مَّ َلَك الَحْم�دجُ َأْنَت نجُورجُ السَّ »اللَّهجُ
َقييِّ�مجُ  َأْن�َت  الَحْم�دجُ  َوَل�َك  واألَْرِض، 
�َمواِت واألَْرِض، َوَل�َك الَحْمدجُ َأْنَت  السَّ
، َأْنَت  َمواِت واألَْرِض َوَمْن فِيِهنَّ َربُّ السَّ
 ، �َك الَحقُّ ، َوَقْولجُ َك الَح�قُّ ، َوَوْعدجُ الَح�قُّ
 ، ، والنَّارجُ َحقٌّ ، والَجنَّةجُ َحقٌّ َك الَح�قُّ َولِقاؤجُ

.»... اَعةجُ َحقٌّ ، والسَّ والنَّبِيُّوَن َحقٌّ
)ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  

ڻ  ۀ(. 

• �اواِت 	 نا َلَك الَحْمد، ِمْلَء السَّ مَّ َربَّ »اللَّهجُ
 ، ٍء َبْعدجُ واألَْرِض، َوِمْلَء ما ِش�ْئَت ِمْن َشْ
 ، َأْه�َل الثَّناِء والَمْجِد، َأَح�قُّ ما قاَل الَعْبدجُ
مَّ ال مانَِع ملِا َأْعَطْيَت،  نا َلَك َعْبٌد، اللَّهجُ لُّ َوكجُ
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ْعطِ�َي ملِا َمنَْع�َت، َوال َينَْفعجُ ذا الَجديِّ  َوال مجُ
.»... ِمنَْك اجلَدُّ

• ٍد، َكا 	 َمَّ ٍد َوَعىَل آِل حمجُ َمَّ مَّ َصليِّ َعىَل حمجُ »اللَّهجُ
ْي�َت َعىَل إِْبراِهيَم، َوَع�ىَل آِل إِْبراِهيَم،  َصلَّ
ٍد  َمَّ مَّ باِرْك َعىَل حمجُ إِنَّ�َك َحِميٌد َمِجيٌد، اللَّهجُ
ٍد، َكا باَرْكَت َعىَل إِْبراِهيَم،  َمَّ َوَع�ىَل آِل حمجُ

َوَعىَل آِل إِْبراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«.

)پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ(.

واحلمد هلل ربيِّ العاملني.










