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 سيد االستغفار

 

الحؿد هلل الؿعبقد الحؿد هلل رب العالؿقـ، الحؿد هلل الؿحؿقد يف طؾقائف، 

وأشفد أن ال إلف إال اهلل وحده ال شريؽ لف، شفادًة يلمـ مـ يف أرضف وسؿائف، 

ؾ بؿؼتضاها يقم لؼائف، ما أودطفا صدٌر إال استؼر واكشرح، وال قالفا وطؿِ 

ُأشرهبا قؾٌب إال اصؿلن واكػسح، وال ُقِذف هبا طؾك باصٍؾ إال زهؼ وتزحزح، 

هل كؾؿة التؼقى، وهل العروة القثؼك، وهل التل جعؾفا إبراهقؿ كؾؿًة باققًة 

 يف طؼبِف لعؾفؿ يرجعقن.

ي اكتؼاه مـ أصفر ساللة، واصطػاه وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف الذ 

ف بالـصر الؿمزر والػؾج، رمك بف  لؾبالغ والرسالة، وأيَّده بالُحجج الُبؾغ، وخصَّ

األقران فلتاهؿ دون لبث، وأكزل طؾقف الؼرآن فؼرأه طؾك الـاس طؾك مؽث، 

 أدَّى ما طؾقف ائتؿـف، ولؿ يحتسب إال طؾك اهلل أجره وثؿـف.

طؾقف وطؾك آلف األصفار، وأصحابف األخقار، وطؾك  صؾَّك اهلل وسؾَّؿ وبارك

 التابعقـ ومـ تبعفؿ ما تعاقب الؾقؾ والـفار، وسؾَّؿ تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

يف السر والعؾـ، واطؾؿقا أن  فُلوصقؽؿ طباد اهلل وكػسل بتؼقى اهلل 

ڻ ڻ ڻ ڻ ) :التؼقى هل وصقة اهلل لألولقـ واآلخريـ: قال اهلل 

 .[131الـساء:](ہ ھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ

ک ک گ ) :كجاتؽؿ يقم ُيـصب الصراط، قال اهلل   وتؼقى اهلل

o  p 
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( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 

 .[17-17]مريم: 

ب فقف شفقًة تؿقؾ بف إلك  : خؾؼ اهلل عباد اهلل اإلكسان مـ ضعػ، وركَّ

(  ٿ ٹ ٹ) :الخطقئة، وتجـح بف إلك الذكب، قال اهلل 

لذلؽ اإلكسان بطبعف مقَّاٌل إلك الشفقات، ومقَّاٌل إلك ، و[72]النساء:

 الخطقئات، حتك يظفر طزُّ الربقبقة يف ذلِّ العبقدية. 

 له الؽؿال الؿطؾق:  ولذلك ربـا 

 كؿال الذات.

 .وكؿال الصػات

 وأما الخؾؼ فػقفؿ الػؼر:

 الذات. فؼر 

 ات.وفؼر الصػ

 ولذلؽ ربـا  ،اهلل وحتك يؽقن العباد يف حالة لجقٍء واضطراٍر إلك 

شرع لعباده جؿؾًة مـ األسباب التل يرتققن فقفا يف مدارج الؽؿال، ويتؼربقن 

 ، ومـ جؿؾة ذلؽ: االستغػار.إلك اهلل 

إكف االستغػار الذي جعؾف األكبقاء لفؿ شعاًرا، واتخذوه  كعم عباد اهلل:

 مـ األكبقاء إال ودطا ققمف إلك االستغػا
ٍّ

 .ردثاًرا، ما مـ كبل

: فؾؼد كان وأكؿؾ األكبقاء استغػاًرا هق كبقـا محؿٌد 

ا وجفاًرا، ما كان يػُطر لساكف طـ االستغػار،  يستغػر اهلل  لقاًل وهناًرا، سرًّ
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ُه َلُقَغاُن َعَؾى َقْؾبِي، َوإِكِّي ََلَْسَتْغِػُر اهللَ، فِي اْلَقْوِم » :فؾؼد قال  إِكَّ

ة    .(1) «ِماَئَة َمرَّ

كـا كعدُّ لرسقل اهلل "أهنؿ قالقا:  حابة وصحَّ طـ الص

 (2) "فيف الؿجؾس القاحد مئة مرة أستغػر اهلل وأتقب إلق. 

ـِ ُطَؿَر  ـِ اْب  فَع
ِ
  ، َقاَل: إِْن ُكـَّا َلـَُعدُّ لَِرُسقِل اهلل

ٍة:  ، إِكََّؽ »فِل اْلَؿْجؾِِس اْلَقاِحِد مِاَئَة َمرَّ َّ
اُب  َربِّ اْغِػْر لِل، َوُتْب َطَؾل َأْكَت التَّقَّ

ِحقؿُ    .(3)« الرَّ

إكف االستغػار، طبادٌة مـ العبادات، وقربٌة مـ الُؼَرب  كعم عباد اهلل:

ب هبا العباد إلك رب األرض والسؿقات.   والطاطات، يتؼرَّ

ر الخطايا والسقئات.  االستغػار طباد اهلل يؿحق الذكقب واآلثام، وُيؽػِّ

 هذه الدكقا، وُيؿتع الؿتاع الحسـ. االستغػار يعقش فقف اإلكسان يف

 االستغػار سبٌب مـ أسباب ققة الؼؾب بحقل اهلل وققتف.

 ولذلؽ األكبقاء طؾقفؿ الصالة والسالم استغػروا رهبؿ وأكابقا إلقفؿ: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )ويؼقل:  يستغػر لربف  ففذا آدم 

 .[72]األعراف:(  پ پ ڀ ڀ ڀ

                                                           

 .◙(، مـ حديث األغر الؿزين2772أخرجف مسؾؿ  ) (1)

 يـظر ما بعده. (2)

(، وابـ ماجف يف ســف 3434(، والرتمذي يف ســف )1516أخرجف أبق داود يف ســف ) (3)

، ◙(، وغقرهؿ مـ حديث ابـ طؿر4726وأحؿد يف مسـده ) (،3814)

 وصححف األلباين يف الســ.



 

 5  

 ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک)يؼقل:  وهذا مقسك  

 .[71]القصص:   (ک ک

ک ک ک ک گ گ گ گ ) :يؼقل  وهذا يقكس 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

 ذكبف وخطقئتف. فغػر اهلل  [21]األنبياء:(  ۀ

(  ې ې ې ى ى ائ): قال اهلل   وهذا داود

  .[24]ص:

، ولؼد بقَّـ أكؿؾ الـاس استغػاًرا  وكبقـا 

اَلُة َوالسَّ   اَلم ققؿة هذا االستغػار طـد اهلل القاحد الغػار: األكبقاء َطَؾْقِفؿ الصَّ

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )طـ بعض األكبقاء يؼقل لؼقمف:  قال 

 جئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

 .[27]هود:(  حئ

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ )طـ بعض األكبقاء:  وقال 

 .[2]هود:(  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ہ )ؼدس: وت يعرض التقبة واالستغػار طؾك طباده، فقؼقل  واهلل 

 .[17]املائدة:(  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

االستغػار سقًدا ورئقًسا ورأًسا، أال وهق سقد  وقد جعؾ اهلل  عباد اهلل:

  االستغػار القارد يف الحديث الصحقح.

سقُِّد االْستِْغػار َأْن يُؼول »أكف قال:  فؼد صحَّ طـ الـبل 

ُفمَّ َأْكَت َربِّي، ال إَِله إاِلَّ  َأْكَت َخَؾْؼَتـي وَأَكا َعْبُدَك، وَأَكا عؾى عْفِدَك  اْلعْبُد: الؾَّ

ُكوِب إاِلَّ  ُه ال يْغِػُر الذُّ ووْعِدَك ما اْسَتَطْعُت، َأُبوُء َلَك بَذْكبي َفاْغِػْر لي، َفإِكَّ
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 .(1)«َأْكَت 

هذا الدطاء ُيسؿك بسقد االستغػار، اشتؿؾ طؾك معاين العبقدية  :عباد اهلل

 عظقؿ لف.والت والتؼديس هلل 

، اشتؿؾ طؾك بقان ذل العبقدية، واالكطراح طؾك طتبات الؿقلك 
ض لـػحاتف   .والتعرُّ

 أتدرون ما جزاء مـ قال هذا يف لقؾف ويف هناره؟ 

لؿـ قال هذا الدطاء مققـًا مـ  اسؿعقا إلك ققل الـبل 

فؿات  قؾبف، مـ قالف يف هناره، مـ قالف يف أول يقمف مققـًا مـ ذلؽ، مققـًا بذلؽ

 مـ يقمف دخؾ الجـة، ومـ قالف يف لقؾتف مققـًا بذلؽ فؿات دخؾ الجـة.

ره اهلل  طؾك  الؾفؿ أكرب! يا لف مـ دطاٍء طظقؿ، ويا لف مـ دطاٍء يسقر، يسَّ

ُفمَّ َأْكَت َربِّي، ال إَِله إاِلَّ َأْكَت »لسان العباد:   .«الؾَّ

اق الؿالؽ، الذي هق الرب الخالؼ، ا هذا اطرتاٌف وإقرار بلن اهلل  لرزَّ

س، ال إلف إال  يعـل ال معبقد حٌؼ إال اهلل  «ال إَِله إاِلَّ َأْكَت »بقده األمر.  وتؼدَّ

 .الؿعبقد الحؼ ال إلف غقره  اهلل تتساقط جؿقع الؿعبقدات، ويبؼك اهلل 

ق العؾقؿ، وال يجقز أن  ولذلؽ كؾ ما سقى اهلل مخؾقق، واهلل  هق الخالَّ

ة إال هلل وحده ال شريؽ لف، الؾفؿ أكت ربل خالؼل ورازقل، ُتصرف العباد

: يعـل معبقدي، فلكت الؿعبقد «ال إَِله إاِلَّ َأْكَت »وطز،  ومدبري، ومالؽل 

 الحؼ وحدك ال شريؽ لؽ.

ُفمَّ َأْكَت َربِّي، ال إَِله إاِلَّ َأْكَت َخَؾْؼَتـي وَأَكا َعْبُدَك، وَأَكا عؾى عْفِدَك » الؾَّ

                                                           

 .◙(، مـ حديث شداد بـ أوس6376أخرجف البخاري  ) (1)
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 كعؿ تعرتف بلكؽ طؾك العفد األول حقـؿا أخذ اهلل  «ما اْسَتَطْعُت  ووْعِدكَ  
ٹ ٹ ٹ ٹ ) : العفد طؾك ذرية آدم وهؿ يف صؾب أبقفؿ آدم، يؼقل 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[717]األعراف:(  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

ما »تقسقر، اهلل أكرب! يا لف مـ  «وَأَكا عؾى عْفِدَك ووْعِدَك ما اْسَتَطْعُت »

حقـؿا خؾؼ  طؾك االستطاطة، ولذلؽ ربـا  : ألن أوامر اهلل «اْسَتَطْعُت 

ر طؾقفؿ ما ال  خؾؼف مـ ضعػ، وطؾِؿ أهنؿ سائرون يف ضعػ، طػا طـفؿ، ويسَّ

 يستطقعقن. 

 .[71]التغابن:(  ہ ہ ہ ھ) :ولذلؽ يؼقل 

 .[1]الطالق:(  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ) :ويؼقل 

 .[721]البقرة:(  ۈ ۈ ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆ) :ويؼقل 

 .«وَأَكا عؾى عْفِدَك ووْعِدَك ما اْسَتَطْعُت »

كعؿ طباد اهلل هؽذا تؽقن العبقدية هلل رب العالؿقـ: االطرتاف لف، واإلقرار 

 وتؼدس. ، ثؿ االطرتاف بلن كؾ كعؿٍة أكعؿفا طؾقـا هل مـف لف 

تؼقلقن دطاء فاستشعروا يا طباد اهلل هذه الؿعاين، وغقصقا فقفا حقـؿا 

 االستغػار.

أبقء: يعـل أطرتف، تعرتف بلن جؿقع الـعؿ إكؿا  «َأُبوُء َلَك بِـِْعَؿتَِك َعَؾيَّ »

 ، واإلكسان يف هذه الدكقا: هل مـ اهلل 

 .ما بقـ كعؿٍة يحتاج فقفا إلك شؽٍر هلل 

 .وما بقـ معصقٍة يحتاج فقفا إلك االستغػار هلل 
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ؿتؿ، وال  ،لـعؿ كؾفا مـ اهلل وهذه الـعؿ طباد اهلل، هذه ا ولقال اهلل ما تـعَّ

 تؼؾَّبتؿ يف هذه الـعؿ:

 .[22]النحل:(  جئىئ ىئ ی ی ی ی ) :يؼقل 

 .[72]لقامن:(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ) :ويؼقل 

 .[27]إبراهيم:(  پ پ پ ڀ ڀ ڀ) :ويؼقل 

وشؽر اهلل طؾك كعؿف أيفا الؿممـقن ال تؼػ طـد تحريؽ الؾسان فؼط كؿا 

 ٌر مـ الـاس، بؾ شؽر الـعؿة يؼقم طؾك ثالثة أركان:يعتؼد كثق

 وبعؿؾ الجقارح واألركان.-3 وبنقرار الجـان.-2  يؼقم بؾفج الؾسان.-1

 َأَفاااَدْكُؽُم الـَّْعَؿاااُء مـِّااى    ااة  

 

َبا  ِؿقَر الُؿَحجَّ َيِدي ولَِساكِى والضَّ
(1)

 

 
، مع إقرار وترصب لساكؽ بشؽر اهلل  ،تؾفج بؾساكؽ بؽثرة حؿد اهلل 

الؼؾب واطرتافف أن هذه الـعؿ مـ اهلل، ال بذكائؽ، وال بػطـتؽ، وال 

 بؾقذطقتؽ، وال بشطارتؽ.

واهلل لقال اهلل ما اهتديت، ولقال اهلل ما اغتـقت، ولقال اهلل ما اصابتؽ 

 الصحة والعافقة.

، كؿ مـ إكساٍن ُسؾِب كثقًرا مـ التذكقر فؼاده ذلؽ إلك الفالككعم عباد اهلل: 

أو إلك الضعػ، أو إلك الػؼر، أو إلك غقر ذلؽ، فاشؽر اهلل ضاهًرا وباصـًا، أواًل 

ا وجفاًرا.  وآخًرا، سرًّ

ڤ ڦ ڦ ) :وطدك وتقطدك يف آية، قال  واطؾؿ بلن ربؽ 

 .[1]إبراهيم:(  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

                                                           

 (.346/ 1غريب الحديث لؾخطابل ) (1)
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تعرتف بلن الذكقب مـؽ أكت،  «َوَأُبوُء ِبَذْكبِي»كذلؽ االطرتاف بالذكب:  

ؿت جراثقؿف، وأكت الذي أ كت الذي أقدمت طؾك الذكب، وأكت الذي تؼحَّ

ولقس بقـؽ وبقـ اهلل حجاب  ،وقعت يف مستـؼعف، ولذلؽ تعرتف إلك اهلل 

 وال واسطة.

ؾ قضقة االطرتاف بالذكب، فال تذهب طـد طالؿ، وال  ولذلؽ ربـا  سفَّ

لقس بقـؽ وبقـ  صالب طؾؿ، وال إمام مسجد، وال إلك صغقٍر، وال إلك كبقر،

ترفعفؿا بؼؾٍب كؼل، وبصدٍر  ،حجاب، بؿجرد أن ترفع يديؽ هلل  اهلل 

ى ائ )يؼقل:  لؽ ذكبؽ: فاهلل  صاهر، وبـدٍم وأسػ، يغػر اهلل 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .[721]البقرة:(  ىئ ىئ

اَلم ي: هؽذا كان األكبقاء كعم عباد اهلل اَلُة َوالسَّ عرتفقن بذكقهبؿ َطَؾْقفِؿ الصَّ

س، ولقس ثؿ واسطة، وإكؿا اهلل  بقـ يدي مقالهؿ  م الغققب،  وتؼدَّ طالَّ

 وأدرى بؿا يف الؼؾقب.

ْقلِ » :ولذلؽ يؼقل الـبل  لقُتوب  إِنَّ اهللَ يْبُسُط يدُه بِالؾَّ

ْقِل َحتَّى َكْطؾُ  ْؿُس ِمْن ُمسيُء الـََّفاِر، َويْبُسُط َيدُه بالـََّفاِر لَقُتوَب ُمِسيُء الؾَّ ُع الشَّ

 .(1) «َمْغرِبَِفا

والـدم تقبة، وبذل القسائؾ واألسباب  ،االطرتاف بالذكب تقبٌة بنذن اهلل 

ؽ يؼقل التل تؼطع طـؽ الذكب والخطقئة، كعؿ هل مـ شروط التقبة، ولذل

 :العؾؿاء: التقبة لفا شروط

 :  الـدم طؾك فعؾف. و اكق ا:    اإلقالع طـ الذكب.أوال 
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ل متؾذًذا، ومـ بؼل متذكًرا، راغًبا يف العقدة إلك الذكب والخطقئة فؿـ بؼ

الـدم أكؽ تعؾؿ يؼقـًا أن اهلل ما هنك طـف إال لؿػسدٍة  ،فؾؿ يُتب إلك اهلل 

حقـؿا هناك طـ هذا الذكب وتقؽ الخطقئة إكؿا  محضة أو راجحة، وأن اهلل 

 أراد الصالح لؽ دكقا وآخرة.

م عذ فعله، والعزم األكيد عذ عدم العود إليه؛ اإلقالع عن الذنب، والند

أما أن تكون ممن حيوم حول احِلمى، وممن يدور حول ادعصية فلم تتب إىل اهلل 

 رب العادني توبًة حقيقًة صادقة، وإنام هي توبٌة مغشوشة، توبٌة كاذبة.

 ولذلك من أراد التوبة جتاىف عن أسباهبا، وتباعد عن مناخاهتا:

 َجاَة َوَلْم َكْسُؾْك َمَسالَِؽَفاَكْرُجو الـَّ 

 

ِػقـََة الَ َكْجري عؾى اْلقََبسِ   إنَّ السَّ
(1)

 

 

ة التقبة  وإذا كان الذكب والخطقئة بقـؽ وبقـ أحٍد مـ خؾؼ اهلل، فؿـ صحَّ

أن ترد الحؼقق إلك أصحاهبا، سقاًء كاكت أدبقًة معـقيًة، أو كاكت ماديًة حسقة، 

هبا قبؾ أال يؽقن ديـاٌر وال درهٌؿ، وإكؿا حسـاٌت ال بد مـ التحؾُّؾ مـ أصحا

 وسقئات.

هذا الدطاء العظقؿ حقـؿا يؼقلف اإلكسان يف صباحف فقؿقت مـ  عباد اهلل:

لقؾتف أدخؾف اهلل الجـة، وحقـؿا يؼقلف مـ لقؾف فقؿقت مـ صباحف أدخؾف اهلل 

وأن الجـة، ولذلؽ استحؼ هذا الدطاء أن يؽقن سقًدا، وأن يؽقن رئقًسا، 

ار.  يؽقن أفضؾ صقغ االستغػار التل يستغػر هبا العباد إلك اهلل الغػَّ

أققل ما تسؿعقن وأستغػر اهلل لل ولؽؿ ولسائر الؿسؾؿقـ مـ كؾ ذكٍب 

 وخطقئة، ويا فقز الؿستغػريـ أستغػر اهلل.

                                                           

 (.417/ 1الؽشاف لؾزمخشري ) (1)
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 اخلطبة الثانية
 

إلف لحؿد هلل طؾك إحساكف، والشؽر لف طؾك تقفقؼف وامتـاكف، وأشفد أن ال ا

إال اهلل وحده ال شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف، صؾَّ اهلل وسؾَّؿ 

 وبارك طؾقف وطؾك آلف وأصحابف وإخقاكف، وسؾَّؿ تسؾقًؿا مزيًدا.

 أما بعد...

ُه »تلمؾقا يف آخر هذا الدطاء العظقؿ  :فقا عباد اهلل َوَأُبوُء بَذْكبي َفاْغِػْر لي، َفإِكَّ

ُكو َمـ الذي يغػر الذكقب؟ إكف اهلل وحده ال شريؽ لف،  «ِب إاِلَّ َأْكَت ال يْغِػُر الذُّ

ار الذكقب  س:  هق غػَّ ]آل (  ڃ ڃ چ چ چڌ)وتؼدَّ

 .[722عمران:

ولذلؽ ال أحد أبًدا يغػر ذكبؽ، ويؿحق خطقئتؽ، ويدمح معصقتؽ، إكؿا 

س، وهذا الرب الجؾقؾ العظقؿ الؼدير  الذي بقده األمر هق اهلل   وتؼدَّ

ؾك رغؿ معصقة العباد، وطؾك كثقرة ذكقهبؿ وآثامفؿ يتحبب إلقفؿ، ويتقدد ط

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ) :إلقفؿ بالتقبة، فقؼقل 

 .[17]املائدة:(  ے

ُيـادي همالء العصاة، العتاة، الؿجرمقـ، الذيـ أوغؾقا يف  بؾ ربـا 

قًؿا، الذكقب، واكغؿسقا يف اآلثام، وأسرفقا طؾك أكػسفؿ إسراًفا كبقًرا وطظ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ) :ُيـاديفؿ فقؼقل 

 .[22]الزمر:(  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

َيا اْبَن َآَدَم َلو َبَؾَغْت ُذُكوُبَك َعـَاَن »وكذلؽ جاء يف الحديث الؼدسل: 
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َؿاِء ُ مَّ اسَتْغَػْرَكـِْي َغَػْرُت َلَك َعَؾى َما َكاَن ِمـَْك َواَل ُأَبالِي  .(1) «السَّ

يا هلل! ما أطظؿ اهلل! ما أطظؿ اهلل! العباد يعصقكف، وُيشركقن بف، وُيذكبقن، 

وُيخطئقن، ومع ذلؽ يتحبب إلقفؿ بالتقبة واالستغػار، ويدطقهؿ وُيـاديفؿ 

لقؾ هنار، اهلل أكرب! يا لف مـ ربٍّ رحقؿ، أرحؿ بـا مـ أمفاتـا، وآبائـا، وأحب 

 الـاس إلقـا.

، فؿفؿا بؾغت ذكقبؽ يا ُطبقد ، فؾتتقبقا إلك اهلل أال فؾتتقبقا يا طباد اهلل

اهلل، ومفؿا بؾغت ذكقبِؽ يا أمة اهلل فنن اهلل يغػرها، وال يجقز ألحٍد أن ُيزاحؿ 

اٌر لؾذكقب  اهلل يف حؽؿف، فنن اهلل  ، ما طدا ذكًبا واحًدا ال يغػره، غػَّ

 أتدرون ما هق؟ إكف الشرك باهلل رب العالؿقـ.

من أعظم الذكوب، وأقبح اآل ام، ذلك أن الشرك باهلل ظؾٌم ذلك أن الشرك 

 عظقم:

 .[72]لقامن:(  ڦ ڄ ڄ ڄ ): يؼقل 

، ولؿا جاء ذكر الشرك [22]الزمر:(  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ) :يؼقل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ) :باهلل 

ڭ ڭ ڭ )، واآلية األخرى: [771]النساء:(  گ گ ڳ ڳ ڳ

 .[72]النساء:(  ۇ

ا وهق خؾؼؽ، ومـ أن  فؾقس هـاك أقبح وال أشـع مـ أن تتخذ مع اهلل كدًّ

تصرف العبادة لغقر اهلل وهق الذي خؾؼؽ وأوجدك وصـعؽ، وهق مالٌؽ 

 أمرك، ومدبٌر شلكؽ.

                                                           

، وصححف ◙(، مـ حديث أكس بـ مالؽ3547ســف )أخرجف الرتمذي يف  (1)

 األلباين يف ســ الرتمذي.
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إكف الشرك الذي ال يغػره اهلل رب العالؿقـ، فتقبقا إلك اهلل يا  كعم عباد اهلل: 

طؾك  ال سقؿا ما ذكره اهلل  ،اهلل طباد اهلل، واستغػروه، وتلمؾقا يف كتاب 

 لسان األكبقاء مـ دطقهتؿ إلك االستغػار.

ی )تلمؾقا ما ذكره اهلل طؾك لسان العبد الصالح كقح وهق يؼقل لؼقمف: 

پ پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ مئ حئ جئی ی ی 

 .[72-72]نوح: (  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

اء يا أيفا الؿسؾؿقن، وققلقه تقبقا إلك اهلل واستغػروه، وتلمؾقا يف هذا الدط

يف أذكار صباحؽؿ، ويف أذكار مسائؽؿ، تؽقكقا يف الؿفتديـ الراشديـ بحقل 

 اهلل رب العالؿقـ.

صؾقا طؾك خقر مـ صؾَّك وصام، واستغػر ربف وحجَّ وجاهد وقام، كبقؽؿ 

بالصالة والسالم طؾقف بعدما  طؾقف أفضؾ الصالة والسالم، إذ أمركؿ اهلل 

ڄ ڄ ) ف وثـَّك بؿالئؽة قدسف، أيَّف بؽؿ أيفا الؿممـقن أمًرا فؼال:صؾَّك طؾق

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

  .[56األحزاب:](ڇ

 

 

 


