( حرف النون )
ْ
َّالل ُه َم َص ِّل َع َلى َسيِّـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد الف َــاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق
ِّب ْال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي َ
إلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّــيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق ق َـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيــم
ينْ ،ال َح ْم ُد ِّلل َّال ِّذي َف َّض َل َنا َع َلى َكـ ِّثير ِّمنْ
َص َل َة َع ْب ٍد َق َال َح ْمدا َو ُش ُك ْراِّ 1لل َر ِّب ْال َع َال ِّم َ
ٍ
ْ
َ ْ
ينْ ،ال َح ْم ُد للَّ 2الذي َن َّج َانا م َن ْال َق ْوم َّ
الظا ِّل ِّم َ
َ
ُ
ينَ ،ر ِّب ا ْن ِّزل ِّنيُ 3م ْن َزال
ن
م
و
م
ال
ِّعب ِّاد ِّه ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ُم َب َاركا َوا ْن َت َخ ْي ُر ْال ُم ْن ِّزل َ
ينَ ،ر ِّب ِّإ ِّني َظ َل ْم ُت َن ْف ِّسي َف ْاغ ِّف ْر ِّلي َف َغ َف َر َل ُهَّ ،إن ُه ُه َو ال َغ ُفو ُر
ين 6ا ِّم َ
ون َظهيراْ 5ل ُل ُم ْجر ِّم َ
َّالر ِّح ُيم َ ،ر ِّب ب َما ا ْن َع ْم َتَ 4ع َل َّي َف َل ْن ا ُك َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
ْ
ْ
َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي
ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َلة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها
ْ
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َّ 7
الل َو ْاش َه ْد با َّنا ُم ْس ِّل ُم َ
ونَ ،ر َّب َنا ا َم َّنا ِّب َما ا ْن َزل َتَ 8و َّات َب ْع َنا
ب
ِّ
ِّ
ِّمن ال ِّذين يقولون ربنا امنا ِّ
َّالر ُس َول َفا ْكـ ُت ْب َنا َم َع َّ
الش ِّاه ِّد َين ا ِّم َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـات ِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َق،
ْ
ْ
ْ
َوالخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى
اله َحـ َّـق َقـ ْـدر ِّه َوم ْق َـدار ِّه َالعظـيــمَ ،ص َل َة َع ْبد َق َال ُم ْع َترفـا 9ب َكـ ْث َر ِّة الذ ُ
وب،
ن
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
1ـ حمدا وشكرا إلخ  :أي على ما أسدى وأعطى وتفضل به على جميع خلقه من األزل إلى األبد حمدا موافيا لنعمه ومكافيا لمزيده.
2ـ الحمد هلل إلخ ،فينبغي لكل من نجاه هللا من كل فتنة ومحنة ومن شر كل ظالم وجائر أن يحمد هللا تعالى بهذا الدعاء ويكثر منه  ،وأما قبل ذلك
فليكثر من بسم هللا الرحمن الرحيم وال حوال وال قوة إ ال باهلل العلي العظيم ـ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ـ إلخ  ،فإن هللا تعالى يفرج عليه
وينقذه مما وقع فيه .
3ـ رب أنزلني منزال مباركا  ،فينبغي لمن أراد أن يسكن قرية أو يتخذ دارا أو غيرها أن يكثر من هذا الدعاء فإن له بركة عظيمة .
4ـ رب بما أنعمت علي إلخ  :أي يا رب بحق إنعامك وإحسانك إلي اخفظني واعصمني من أن أكون .
5ـ ظهيرا  :أي معينا ومصاحبا.
6ـ للمجرمين  :المسرفين في الذنوب  ،وينبغي لمن وقع في شبكة أن يكثر من هذا الدعاء فإن هللا ينجيه من خلطهم وصحبتهم ويجعل بينه وبينهم
حجابا مستورا.
7ـ آمنا  :صدقنا.
8ـ أنزلت من الكتب على رسلك على نبينا وعليهم الصالة والسالم.
9ـ معترفا  :بضم الميم  ،من اعترف بالذنب  :أقر به ولم ينكره.

َو ُم ْس َت ْغ ِّفراَ 1ع َّل َمْ 2ال ُغ ُيوبَ ،3ر َّب َـنا َظ َل ْم َنا 4ا ْن ُف َس َنا َو ِّإ ْن َل ْم َت ْغ ِّف ْرَ 5ل َنا َو َت ْر َح ْم َناَ 6ل َن ُك َوننَّ
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
ل َن ُك َون َّن ِّم َن ال َخ ِّاس ِّر َين ،7ا ْن َت َو ِّلي َناَ 8ف ْاغ ِّف ْر ل َناَ 9و ْار َح ْم َنـ ــاَ 10وا ْن َت َخ ْي ُر ال َغ ِّاف ِّر َين،
ْ
َو َتق َينا 11ب َها َنارا َو ُق ُ
ود َهاَّ 12النا ُسَ 13وال ِّح َج َار ُةَ 14ع َل ْي َها َم َل ِّئ َكةِّ 15غ َلظِّ 16ش َدادَ 17ال
ِّ ِّ
ون َ
ون َما ُيو َم ُرو َن ا ِّم َ
للا َما ا َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُل َ
َي ْع ُص َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد
َالفـاتِّـح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،و ْالخ َــات ِّــم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاصر ْال َحق ب ْال َحقَ ،واله َـ ِّـادي إ َلى ِّصر ِّاطكَ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َلة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َن ال ِّذ َين ُه ْم
ونَ ،18و َّالذ َين ُه ْم َعن الل ْغوُ 19م ْعر ُض َ
ِّفي َص َل ِّته ْم َخ ِّاش ُع َ
ونَ ،وال َّذ َين ُه ْم َّللز َك ِّاة
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ونَ ،20و ِّالذ َين ُه ْم ِّل ُف ُرو ِّجه ْم َح ِّاف ُظ َ
َف ِّاع ُل َ
ونِّ ،إ َّال َع َلى ا ْز َو ِّاج ِّه ُم ا ْو َما َم َل َك َت ا ْي َما ِّن ِّه ْم
ِّ
َّ
ينَ ،21ف َمن ا ْب َت َغىَ 22و َر َاءَ 23ذ ِّل َك َف ُا َول ِّئ َك ُه ُم ْال َع ُاد َ
َف ِّإ َّن ُه ْم َغ ْي ُر َم ُل ِّوم َ
ونَ ،24وال ِّذ َين ُه ْم
ِّ

1ـ مستغفرا بضم الميم  :أي طالبا مغفرة الذنوب من الكريم.
2ـ عالم بالنصب مفعول به.
3ـ الغيوب كقعود جمع غيب  :ما غاب وستر عن العيون.
4ـ ربنا ظلمنا إلخ  ،مقول قال ،ظلمنا أسأنا إلى أنفسنا بارتكاب الخطايا والذنوب ،وقيل  :أفضل الكالم ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة " ،ربنا
ظلمنا أنفسنا "إلخ.
5ـ تغفر بفتح الفوقية وكسر الفاء  ،من غفر هللا ذنبه كضرب  :ستره وغطاه ولم يؤاخذ بما فعل.
6ـ ترحمنا بفتح الفوقية والحاء من رحم كعلم  :أي بمحض فضلك وكرمك.
7ـ الخاسرين  :الهالكين بذنوبهم.
8ـ انت ولينا  :أي متولي أمرنا والقائم بنا وناصرنا وحافظنا.
9ـ فاغفر لنا جميع ذنوبنا وبدلها لنا حسنات.
10ـ ارحمنا بمحض فضلك وكرمك.
11ـ تقينا بفتح الفوقية  :تحفظنا وتحمينا.
12ـ وقودها بفتح الواو كرسول  :ما توقد به النار من خطب وغيره.
13ـ الناس  :الكفرة والفجرة والفسقة.
14ـ الحجارة  :حجارة الكبريت ألنها أشد التهابا وحرارة وأسرع إيقادا وأنتن ريحا وألصق بدنا  ،أجارنا هللا والمسلمين منها آمين.
15ـ مالئكة  :هم الزبانية التسعة عشر وأعوانهم.
16ـ غالظ ككتاب جمع غليظ :أي فيهم الغلظة والفظاظة وشدة عبوسة على أهل النار.
17ـ شداد ككتاب شديد  :أقوياء أصحاء يدفع الواحد منهم بدفعة واحدة سبعين ألفا من أهل النار ،لم يخلق هللا فيهم الرحمة على أهل النار.
18ـ خاشعون  :خائفون خاضعون  ،والخشوع في الصالة جمع الهمة لها واإلعراض عما سواها والتدبر فيما يجري على اللسان من القراءة والذكر.
19ـ اللغو كفلس  :كل كالم باطل ولهو ولعب ..
20ـ فاعلون  :أي مخرجون للزكاة الواجبة ويدفعونها لمن يستحقها ممن ذكر هللا وكتابه وال يجمعونها صالت ومودات بين اإلخوان واألحباب كما
شاهدنا ذلك في هذا الزمان والعياذ باهلل.
21ـ ملومين بفتح الميم اسم مفعول كمقول من الم كقال  :عابه وذمه بشيء قبيح.
22ـ ابتغى  :طلب.
23ـ وراء :أي خلف ،وسوى ما ذكر من الزوجات واإلماء.
24ـ العادون  :الظالمون المتعدون  :الذين تركوا ما أحل هللا وطلبوا ما حرم هللا.

َ
ونَ ،1و َّال ِّذ َين ُه ْم َع َلى َص َل َوا ِّته ْم َي َح ِّاف ُظ َ
ال َم َانا ِّته ْم َو َع ْه ِّد ِّه ْم َر ُاع َ
ون ،2اول ِّئ َك ُه ُم
ِّ
ِّ
ون ا ِّم َ
ون ْال ِّف ْر َد ْو َسُ ،3ه ْم ِّف َيها َخا ِّل ُد َ
ون َّال ِّذ َين َي َرُث َ
َالوارُث َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا
ِّ
ْ
ْ
ْ
ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي ِّإ َلى
ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـق ِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ .،ص َلة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها ِّم َن
َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ َ 5 َ ُ ْ ُ ْ َ 4
ُ
َ
ات َربه ْم ُيو ِّم ُن َ
َ
ونَ ،و َّال ِّذ َين ُهمْ
ْ
ال ِّذين هم ِّمن خشي ِّة ر ِّب ِّهم مش ِّفقون  ،وال ِّذين هم ِّباي ِّ ِّ ِّ
َ
ونَ ،و ِّالذ َين ُيو ُت َ
ُه ْم ب َربه ْم َال ُي ْشر ُك َ
ون َما ا َت ْوا َو ُق ُـل ُوب ُه ْم َو ِّج َل ُة 6ا َّن ُه ُم ِّإلى َر ِّب ِّه ْم
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َّ
ات َو ُه ْم َل َها َساب ُق َ
ونُ ،او َل ِّئ َك ُي َسار ُع َ
َر ِّاج ُع َ
ون ِّفي ْال َخ ْ
َ
ونَ ،و ُت ِّع ُيذ َناِّ 7ب َها ِّم َن ال ِّذ َين
ر
ي
ِّ
ِّ
ِّ
ون 10ا ِّم َ
ون ْال َم ُاع َ
ون ،8ا َّل ِّذ َين ُه ْم ُي َر ُاؤو َنَ 9و َي ْم َن ُع َ
ُه ْم َع ْن َص َل ِّته ْم َس ُاه َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل
ِّ
ْ
ْ
ْ
َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغ ْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّق،
َواله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َلة
ْ
ونَ ،و َّال ِّذ َين َي ْج َت ِّن ُب َ
َت ْج َع ُل َنا ب َها ِّم َن َّال ِّذ َين ا َم ُنوا َو َع َلى َربه ْم َي َت َو َّك ُل َ
ونَ 11ك َبـ ـ ــا ِّئ َرِّ 12الث ِّم
ِّ
ِّ ِّ
الص َـلةَ
َو ْال َف َو ِّاح َشَ 13و ِّإ َذا َما َغ ِّض ُبوا ُه ْم َي ْغ ِّف ُرو َن َو َّال ِّذ َين ْاس َت َج ُابوا ِّل َر ِّب ِّه ْم َوا َق ُاموا َّ
ْ
َ ْ ُ ُ ْ ُ َرىَ َ َّ َ ْ ُ َ َ 14ز ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ
ونَ ،وال ِّذ َين ِّإ َذا ا َص َاب ُه ُم ال َب ْغ ُيُ 15ه ْم
وامرهم شو بينهم و ِّمما ر قناهم ين ِّفق
1ـ راعون  :حافظون ما ائتمنوا عليه  :يوفون بما عاهدوا هللا عليه.
2ـ يحافظون  :يداومون ويواظبون عليها في أوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها وجميع أركانها وآدابها.
3ـ الفردوس  :هو أعلى الجنة وأوسطها وأفضلها  ،وفي الحديث  ":إذ سألتم هللا الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان " كما مر.
4ـ خشية كتمرة  :الخوف.
5ـ مشفقون  :خائفون وجلون.
6ـ وجلة كنبقه  :خائفة وخاشعة أن ال يقبل منهم ما يؤتونه من الصدقات واألعمال الصالحات لتقصيرهم وعدم إخالصهم.
7ـ تعيذنا بضم الفوقية  :تحصننا وتعصمنا.
8ـ ساهون :أي غافلون عنها ويخرجونها عن أوقاتها ويتوانون بها.
9ـ يراؤون  :أي يظهرون األعمال الصالحات ليعتقد فيهم الناس الخير والصالح.
10ـ الماعون  :الزكاة والعارية والمعروف كله مما يتعاطاه الناس فيما بينهم من ملح ونار وغربال وإبرة ورحى وغير ذلك.
11ـ يجتنبون  :يتركون.
12ـ كبائر اإلثم  :كالقتل والزنا وشرب الخمر والربا والسرقة.
13ـ الفواحش جمع فاحشة  :كل ما فحش وعظم قبحه من األفعال واألقوال.
14ـ شورى كطوبى  :يتشاورون بينهم في أمورهم  .وعن الحسن  ":ما تشاور قوم إال هدوا ألرشد وأفلح أمرهم ".
15ـ البغي  :الظلم والجور والتعدي.
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َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّل َما ُاغْـ ِّل َقَ ،والخ َــات ِّـ ِّـم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاص ِّر ال َح ِّق ِّبال َح ِّقَ ،واله َـ ِّـادي
ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َلة َت ْج َع ُل َنا ِّب َها
1ـ ينتصرون  :أي يعين بعضهم بعضا ويأخذون ثأرهم وحقهم ممن بغى عليهم.
2ـ اغفر بكسر الفاء فعل أمر من غفر كضرب  :ستره وعفا عنه.
3ـ إسرافنا بكسر الهمزة مصدر أسرف  :جاوز الحد في الشيء وأفرط فيه.
4ـ وثبت بفتح المثلثة وكسر الموحدة المشددة  :فعل أمر  ،من التثبيت ضد التحرك والتزلزل.
5ـ أقدامنا أي ذواتنا في قتال العدو في سبيل هللا.
6ـ انصرنا بضم الصاد فعل أمر من النصر  :هو اإلعانة وقهر العدو والظفر به.
7ـ الكافرين باهلل وبرسوله صلى هللا عليه و على آله وسلم.
8ـ وعلى النفس  :أي ألنها أمارة بالسوء.
9ـ والشيطان ألنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
10ـ أسس بضم الهمزة وكسر السين المشددة مبني للمفعول من التأسيس  :بناء أساس الدار وقواعدها وإتقانها على وجه الثبوت والدوام.
11ـ وعمله عطف تفسير للبنيان ألن كل عامل بان فإن أخلص هلل في عمله فبنيانه على تقوى ورضوان من هللا  ،وإن أشرك في عمله فبنيانه على
شفا جرف هار ساقط والعياذ باهلل.
12ـ تلهمنا بضم الفوقية  ،من ألهمه خيرا  :ألقاه في قلبه.
13ـ نعمتك كسدرة ،وأفضلها وأعظمها اإليمان باهلل واإلسالم فله الحمد والشكر على ذلك في األولى واآلخرة.
14ـ صالحا  :أي عمال صالحا.
15ـ أصلح بفتح الهمزة وكسر الالم  ،من أصلحه بالهمزة  :ضد أفسده.
16ـ ذريتي  :أوالدي ما تناسلوا ،فإن من إنعام هللا على عبده وإحسانه إ ليه أن يجعل أوالده وزوجاته صلحاء أتقياء  ،قال تعالى  " :والذين آمنوا
واتبعهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم " إلخ .
17ـ تبت  :أنبت ورجعت إليك بالضراعة والتذلل واالبتهال.
18ـ يتقبل بضم التحتية  :أي يقبل منهم ما عملوه من الحسنات واألعمال الصالحات بمحض فضله وكرمه  ":وهللا خلقكم وما تعملون ".
19ـ يتجاوز بضم التحتية مبني للمفعول ،فإن هللا سبحانه يتجاوز عنهم وال يؤاخذهم بما فعلوه من السيئات.
20ـ وعد كفلس نصب على المصدر  :أي وعدهم هللا وعد صدق بأن يتقبل حسناتهم ويغفر لهم سيئاتهم.

ِّم َن َّال ِّذ َين َي ُق ُول َونا َر َّب َنا ا َم َّنا َف ْاغ ِّف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنا َوا ْن َت َخ ْي ُر َّالر ِّاح ِّم َ
ينَ ،و ِّم َن َّ
الصـا ِّب ِّر َين
ُ
الصـابر َينَّ 1ال ِّذ َين ِّإ َذا ا َص َاب ْت ُه ُم م ِّص َيبةَ 2ق ُالوا ِّإ َّنا ِّللَ 3و ِّإ َّنا ِّإ َل ْي ِّه َر ِّاج ُع َ
َّ
ونَ ،4و َقالوا َع َسى
ِّ ِّ
للا ُس ُيو ِّت َيناُ 7
ونَ ،6ح ْس ُب َنا ُ
َع َسى َرب َنا ا ْن ُيب َـ ِّد َل َناَ 5خ ْيرا ِّم ْن َها ِّإ َّنا ِّإ َلى َرب َنا َر ِّاغ ُب َ
للا ِّم ْن
ِّ
ُ
َ
َ
ون 8ا ِّم َ
للا َر ِّاغ ُب َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـات ِّـ ِّح ِّل َما
ف ْض ِّل ِّه َو َر ُسول ُه ِّإ َّن ِّإلى ِّ
ُاغْـ ِّل َقَ ،و ْالخ َــات ِّــم ِّل َما س َـب َـ َـقَ ،ن ِّاصر ْال َحق ب ْال َحقَ ،واله َـ ِّـادي إ َلى ِّصر ِّاطكَ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ 9
ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َل َة َع ْب ٍد َن َاد َاك ِّفي بح ِّر
ُظـ ُل َمات ُذ ُنوبه َوا ْو َزاره 10ا ْن َال إ َل َه إ َّال ا ْن َتُ 11س ْب َح َان َك إني ُك ْن ُت م َن َّ
الظا ِّل ِّم َ
ين،
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َف ْاغ ِّف ْرَ 12زَل ِّتـ ـ ــيَ 13وا ِّق ْلَ 14ع ْث َ ِّرتي َوا ْن ِّق ْذ ِّنيِّ 15م ْن َو ْح َل ِّتيَ ،16و ُخ ْذ ب َي ِّدي ب َم ْ
ض َف ْض ِّل َك
ح
ِّ ِّ ِّ
َور َض َ
اك َي َاغ َّفـ ُـار َيا َر ْح َم ُانَ ،و َق َال ُم ْس َت ِّعيداِّ 17ب َك ِّم ْن ُك ِّل َخـا ِّط ٍرَ 18ش ْي َطا ِّن ٍيَ ،ر ِّب
ِّ
ُ ُ 19
َ
َ
َ
ْ
ات 20ال َّش َي ِّـاطين َوا ُع ُوذ ب َك َر ِّب ا ْن َي ْح ُض ُرو ْن 21ا ِّم َ
َ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل
ز
م
ه
ن
م
ك
ب
ِّ
اعوذ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
1

1ـ الصابرين الذين حبسوا أنفسهم على الشدائد واألمراض والمصائب  ،وفي الحديث  ":قال هللا تعالى إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في
بدنه أو في ولده أو في ماله فاستقبلها بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا ".
2ـ مصيبة  :كل ما يسوء المؤمن ويؤذيه ويكرهه فهو مصيبة.
3ـ إنا هلل إلخ  :أي نحن ملك هلل وعبيده دنيا وأخرى.
4ـ راجعون  :ذاهبون وصائرون إلى هللا في اآلخرة  ،وفي الحديث  ":من استرجع عند المصيبة جبر هللا مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا
صالحا يرضاه ".
5ـ يبدلنا بضم التحتية من التبديل  :أي يعوضنا أفضل وأحسن وأبقى لنا منها دنيا وأخرى.
6ـ راغبون  :أي طالبون وراجون من هللا بمحض فضله وكرمه أن يعوضنا ويعطينا ما هو أفضل وأبقى دنيا وأخرى.
7ـ سيؤتينا  :أي يعطينا ويمنحنا فضال وكرما منه ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر ،وكان ذلك على هللا يسيرا.
8ـ راغبون وطامعون فيما عند هللا وعند هللا رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم.
9ـ بحر كفلس  :الماء الكثير وكنى به عن كثرة الذنوب والسيئات.
10ـ أوزاره جمع وزر كضرس  :اإلثم والذنب.
11ـ أن ال إله إال أنت إلخ  :وفي الحديث  " :ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إال استجيب له"  .وفي آخر  " :أال أخبركم بشيء إذا نزل برجل
كرب أو بالء من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه ،دعاء ذي النون ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمي".
12ـ فاغفر  :استر.
13ـ زلتي  :خطيئتي وذنبي.
14ـ أقل بفتح الهمزة وكسر القاف  ،من أقال هللا عثرته  :أنقذه وخلصه من الهلكة والشدة.
15ـ أنقذني بفتح الهمزة من أنقذه هللا  :حلصه ونجاه وحفظه من البلية والرزية.
16ـ وحلتي  :محل الوحل والزلق والدحش.
17ـ مستعيذا بضم الميم من استعاذ  :متحصنا ومعتصما ومستجيرا.
18ـ خاطر إلخ وهاجس نفساني.
19ـ رب أعوذ إلخ مقول قال  ،أعوذ  :أتحصن وأتحفظ.
20ـ همزات بفتحات وسوسات ونزغات.
21ـ يحضرون في شيء من األشياء في الحياة وعند الممات وعند خروج الروح.

َْ ْ
َ ُْ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح ِّلما اغ ـ ِّلق ،والخ ــات ِّـ ِّـم ِّلما س ـبــق ،ن ِّاص ِّر الح ِّق ِّبالح ِّق،
َواله َـ ِّـادي ِّإ َلى ِّصر ِّاط َك ُالم ْس َـت َـقِّـ ِّـيمَ ،و َع َلى ا ِّل ِّه َحـ َّـق َقـ ْـد ِّر ِّه َو ِّم ْق َـد ِّار ِّه َالع ِّظـيـ ِّـمَ ،ص َل َة
َع ْبد َد َعا َم ْو َال ُه ْال َغ َّف َارُ 1د َع َاء ذيْ 2
اض ِّط َر ٍارَ 3و ْان ِّك َس ٍـارِّ ،4م ْن َكـ ْث َر ِّة َما َج َنىِّ 5م َن
ٍ
ِّ
ْ
اال ْو َز ِّارَ ،6ر َّب َنا َال ُت َوا ِّخذ َنا ِّإ ْن َن ِّس َينا 7ا ْو ا ْخ َطا َناَ 8ر َّب َنا َو َال َت ْح ِّم ْلَ 9ع َل ْي َنا ِّإ ْصراَ 10ك َما
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ 12 َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ 11
َ ْ ُ 13
َّ
َ
َ
حملته على ال ِّذين ِّمن قب ِّلنا ،ربنا وال تح ِّملنا ما ال طاقة لنا ِّب ِّه ،واعف عن ـ ـ ــا،
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َو ْاغ ِّف ْر 14ل َناَ ،و ْار َح ْم َنا ،15ا ْن َت َم ْو َال َنا َف ِّن ْع َم ال َم ْولى َو ِّن ْع َم َّالن ِّص ُيرَ ،وا ْن َت ال ُم ْس َت َعـ ـ ـ ـ ُان،
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الس ِّر َو ِّال ْع َل ِّن ،وي ِّسر ِّبها امورنا مع الراح ِّة ِّلقلو ِّبنا
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َوا ْب َدا ِّن َناَ ،21و َّ
الس َل َم ِّةِّ 22في ِّد ِّين َناَ 23و ُد ْن َيا َناَ 24وا ِّخ َ ِّرت َنا ،25ا ْن َت َو ِّل ِّي ـي ِّفي الد ْن َيا َواال ِّخ َر ِّة
ين ا ِّم َ
الصا ِّل ِّح َ
َت َو َّف ِّنيُ 26م ْس ِّلمـ ــاَ 1وا ْل ِّح ْق ِّني ِّب َّ
ينَّ .الل ُه َّم َص ِّل َع َلى َس ِّيـ ِّـدن َـا ُم َح َّم ٍد َالفـاتِّـ ِّح
1ـ الغفار كشداد :كثير المغفرة لذنوب عباده.
2ـ دعاء ذي إلخ  :أي دعاء عبد مخلص صاحب.
3ـ اضطرار  :شدة االفتقار واالحتياج.
4ـ انكسار قلب واحتقار ومذلة  ،فإن هللا عند المنكسرة قلوبهم.
5ـ جنى كرمى  :اكتسب واقترف.
6ـ األوزار جمع وزر كضرس  :الذنوب واآلثام.
7ـ نسينا  :أي أذنبنا نسيانا.
8ـ أخطأنا  :أذنبنا عمدا  ،اللهم ال تعاقبنا وال تعذبنا بما فعلناه من الذنوب نسيانا وعمدا.
9ـ تحمل بفتح الفوقية وكسر الميم  ،من حمل الحمل على الدابة كضرب  :جعله على ظهرها :أي ال تكلفنا وال تلزمنا.
10ـ إصرا بكسر الهمزة كضرس  :عهدا ثقيال وأمرا عظيما ال نستطيع القيام والوفاء به.
11ـ كما حملته إلخ كقتل النفس في التوبة ،قال تعالى  ":فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم "إلخ  ،وكإخراج ربع المال في الزكاة وقطع موضوع
النجاسة  ،ومن أذنب ذنبا أصبح ذلك الذنب مكتوبا على فم باب داره وغير ذلك من الشدائد ،اللهم لك الحمد ولك الشكر على رأفتك ورحمتك بهذه
األمة المحمدية ببركته صلى هللا عليه وسلم ،قال تعالى  ":بالمؤمنين رؤوف رحيم " " وما جعل عليكم في الدين من حرج ".
12ـ وال تحملنا بضم الفوقية وكسر الميم المشددة  :ال تكلفنا وال تلزمنا.
13ـ اعف من عفا عنه كدعا  :تركه ولم يعاقبه بذنبه.
14ـ اغفر لنا  :استرنا بسترك الجميل.
15ـ ارحمنا بمحض فضلك وكرمك ورحمتك التي وسعت كل شيء.
16ـ التكالن بضم الفوقية وسكون الكاف  :االعتماد.
17ـ يسر بفتح التحتية وكسر السين المشددة فعل أمر من التيسير  :التسهيل.
18ـ أمورنا في ديننا ودنيانا.
19ـ الراحة  :ضد التعب والعناء.
20ـ لقلوبنا بأن تمألها باليقين والثقة بك فتستريح من هموم الدنيا وأنكادها.
21ـ وأبداننا  :أي ومع الراحة ألبداننا  ،بأن تستعملها في طاعتك وترضى بما قسم هللا لها وتقتنع به  ،وفي الحديث  ":أوحى هللا إلى الدنيا يا دنيا من
خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه ".
22ـ والسالم بالجر  :أي و مع السالمة.
23ـ في ديننا بأن تكون تعبداتنا وتوجهاتنا كلها هلل تعالى ال رياء وال سمعة فيها.
24ـ ودنيانا بأن تكون مصونة محفوظة من األفات والمصائب.
25ـ وآخرتنا بأن نكون مأمونين من جميع األهوال والعذاب ونفوز بالجنة بال حساب وال عقاب وال عتاب  ،وكان ذلك على هللا يسيرا.
26ـ توفني بفتح الفوقية فعل أمر  :أي اقبض روحي.
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اك َر ِّاغباِّ 3في َف ْض ِّل َك ْال ِّم ْد َر ِّارَّ ،4الل ُه َّم َر َّب َنا ا ْن ِّز ْل َع َل ْي َنا َما ِّئدةِّ 5م َن َّ
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ون ل َنا ِّعيدا 9ال َّو ِّل َنا َوا ِّخ ِّرَن ـ ــا َوا َيةِّ 10م ْن َك َو ْارُز ْق َنا َوا ْن َت َخ ْي ُر
وه ِّبية و ِّخلفة قط ِّبية تك
ينَ ،و ْاف َت ْح َل َنا َف ْتحا ُمبينا َوا ْن َت َخ ْي ُر ْال َفا ِّت ِّح َ
َّالراز ِّق َ
ينَ ،و ْاغ ِّف ْر َل َنا َو ْار َح ْم َنا َوا ْن َت َخ ْيرُ
ِّ
ِّ
ين ا ِّم َ
َّالر ِّاح ِّم َ
ين.

1ـ مسلما  :أي كامال طيبا مطيبا طاهرا مطهرا.
2ـ اضطرار  :شدة احتياج وافتقار.
3ـ راغبا وراجيا وطامعا.
4ـ المدرار كمصباح  :الكثير والسيالن.
5ـ مائدة  :خوانا فيه طعام  ،وإن لم يكن فيه طعام فال يسمى مائدة وإنما هو خوان أو طبق  ،وخوان ككتاب وغراب  :ما يؤكل عليه الطعام.
6ـ والية بالنصب بدل أوعطف بيان لمائدة  ،فالمسؤول مائدة معنوية أبدية وهبية  :أي موهوبة وممنوحة من خزائن الجود والكرم.
7ـ خالفة عن هللا في كل شيء.
8ـ قطبية  :هي الخالفة الربانية الكبرى ،فصاحبها خليفة هللا في أرضه وسمائه وفي جميع عوالمها.
9ـ عيدا  :أي يتخذ ذلك اليوم الذي تكرمت وتفضلت بها علينا يوم عيد وفرح وسرور وعبادة  ،وطاعة حمدا وشكرا لك على ما أوليت وأعطيت.
10ـ آية  :حجة وبرهانا على قدرتك فإنك تعطي ما تشاء لمن تشاء وتخص برحمتك من تشاء كيف تشاء على أي حال تشاء  ،ربنا أتمم لنا نورنا
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير  ،وهللا تعالى أعلم.

