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 ﴾فصلت 6﴿ .فَاْسَتِقيُموا ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروهُ  •
 ﴾الذار
ت 18﴿ .ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ  َوِ�ْألَْسَحارِ  •

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ َواْستَـْغِفُروا ا%ََّ  •  ﴾املزمل 20﴿ . ِإنَّ ا%َّ
َنا •  الفتح﴾ 11﴿ .َأْمَوالَُنا َوَأْهُلوَ, فَاْستَـْغِفْر لََنا َشغَلَتـْ

َ َلَعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  •  ﴾النمل 46﴿ .َلْوَال َتْستَـْغِفُروَن ا%َّ
 نوح﴾ 10﴿ .اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا فـَُقْلتُ  •

 ﴾هود 52﴿ .َ? قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا إِلَْيهِ وَ  •
 املمتحنة﴾ 4﴿ .قـَْوَل ِإبـَْراِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَـْغِفَرنَّ َلكَ  ِإالَّ  •

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  • َ ِإنَّ ا%َّ  املمتحنة﴾ 12﴿ .َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا%َّ
 غافر﴾ 55﴿ .اْستَـْغِفْر ِلَذنِْبكَ ِإنَّ َوْعَد ا%َِّ َحقٌّ وَ  فَاْصِربْ  •

َ َكاَن َغُفورًا رَِحيًما • َ ِإنَّ ا%َّ  ﴾النساء 106﴿ .َواْستَـْغِفِر ا%َّ
 النصر﴾ 3﴿ .ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّا�ً  َفَسبِّحْ  •
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ُ َهلُمْ  ِإنْ  •  ﴾التوبة 80﴿ .َتْستَـْغِفْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فـََلْن يـَْغِفَر ا%َّ
 ﴾النساء 64﴿ .تـَوَّاً� رَِحيًما َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا%ََّ  •

 ﴾يوسف ٩٧﴿ .قَاُلوا َ? َأَ�َ, اْستَـْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا ِإ,َّ ُكنَّا َخاِطِئنيَ  •
َ َغُفوٌر رَِحيمٌ  • َ ِإنَّ ا%َّ  ﴾املمتحنة 12﴿ .فـََباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا%َّ

 ﴾هود 90﴿ .ِه ِإنَّ َريبِّ رَِحيٌم َوُدودٌ رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَيْ  َواْستَـْغِفُروا •
 ﴾التوبة 114﴿ .َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـَْراِهيَم ِألَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدةٍ  •

 ﴾هود 61﴿ .ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروهُ  أَْنَشَأُكمْ ُهَو  •
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُْم َوَشاوِ  •  ﴾آل عمران 159﴿ .ْرُهْم ِيف اْألَْمرِ فَاْعُف َعنـْ

 ﴾مرمي 47﴿ .قَاَل َسَالٌم َعَلْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك َريبِّ ِإنَُّه َكاَن ِيب َحِفي_ا •
 ﴾يوسف 98﴿ .قَاَل َسْوَف َأْستَـْغِفُر َلُكْم َريبِّ ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  •

َا فـَتَـنَّاُه فَاْستَـ  •  ﴾ص 24﴿ .ْغَفَر رَبَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا َوَأَ,بَ َوَظنَّ َداُووُد َأمنَّ
 ﴾التوبة 113﴿ .َما َكاَن لِلنَِّيبِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا ِلْلُمْشرِِكنيَ  •

 7﴿ .ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرhِِّْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا •

 ﴾غافر
ُتْم بَ  •  ﴾املائدة 18﴿ .َشٌر ِممَّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ َبْل أَنـْ

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُُم ا%ََّ ِإنَّ ا%ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  •  .فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
 ﴾النور 62﴿

  ﴾املنافقون 5﴿ .وَّْوا رُُءوَسُهمْ َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا َيْستَـْغِفْر َلُكْم َرُسوُل ا%َِّ لَ  •
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 5﴿ .َيْستَـْغِفُروَن ِلَمْن ِيف اْألَْرضِ َواْلَمَالِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرhِِّْم وَ  •

 ﴾الشورى
َ تـَوَّاً� رَِحيًما  • َ َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا%َّ  ﴾النساء 64﴿فَاْستَـْغَفُروا ا%َّ

َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم َأْم ملَْ َتْستَـْغِفْر َهلُْم َلْن يـَْغِفَر ا%َُّ َهلُْم  •
 ﴾املنافقون 6﴿.

 29﴿ .يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذا َواْستَـْغِفِري ِلَذنِْبِك ِإنَِّك ُكْنِت ِمَن اْخلَاِطِئنيَ  •

 ﴾يوسف
مثَُّ َأِفيُضوا ِمْن َحْيُث َأفَاَض النَّاُس َواْستَـْغِفُروا ا%ََّ ِإنَّ ا%ََّ َغُفوٌر  •

 ﴾البقرة ١٩٩﴿ .رَِحيمٌ 
صَّاِدِقَني  • صَّاِبرِيَن َوال آل  ١٧﴿َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َواْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ�ْألَْسَحاِر ال

 ﴾عمران
بـَُهْم  • بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن ا%َُّ ُمَعذِّ َوَما َكاَن ا%َُّ لِيُـَعذِّ

 ﴾األنفال 33﴿ .َوُمهَْيْستَـْغِفُرونَ 
 .رَِحيًما َيْستَـْغِفِر ا%ََّ َجيِِد ا%ََّ َغُفورًا َوَمْن يـَْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نـَْفَسُه مثَُّ  •
 ﴾النساء 110﴿

فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد ا%َِّ َحقٌّ َواْستَـْغِفْر ِلَذنِْبَك َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك  •
ْبَكارِ   ﴾غافر  55﴿ .ِ�ْلَعِشيِّ َواْإلِ

ْغِفْر َهلُْم َلْن يـَْغِفَر ا%َُّ َهلُْم ِإنَّ ا%ََّ َال َسَواٌء َعَلْيِهْم َأْستَـْغَفْرَت َهلُْم َأْم ملَْ َتْستَـ  •
  ﴾املنافقون  6﴿ .يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ 
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َا ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا  • ُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ َأمنَّ َا َأَ, َبَشٌر ِمثـْ ُقْل ِإمنَّ
 ﴾فصلت  6﴿ .ِإلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنيَ 

ا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا ا%ََّ فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوhِِْم َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُمو  •
 ﴾آل عمران 135﴿ .َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا%َُّ 

َوَ? قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا  •
 ﴾هود  52﴿ .ُكْم َوَال تـَتَـَولَّْوا ُجمْرِِمنيَ َويَِزدُْكْم قـُوًَّة ِإَىل قـُوَّتِ 

ُه فـََلمَّا تـَبَـنيََّ َلُه أَنَُّه  • َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإبـَْراِهيَم ِألَبِيِه ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَها ِإ?َّ
 ﴾التوبة 114﴿ .َعُدوٌّ ِ%َِّ تـَبَـرََّأ ِمْنُه ِإنَّ ِإبـَْراِهيَم َألَوَّاٌه َحِليمٌ 

طَاَع �ِِْذِن ا%َِّ َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا  َأْرَسْلَناَما وَ  • ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِي
 �أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا ا%ََّ َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا%ََّ تـَوَّاً

 )) ( النساء64( .رَِحيًما
مثَُّ تُوبُوا إِلَْيِه ُميَتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَىل َأَجٍل ُمَسم_ى َويـُْؤِت   َوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكمْ  •

 ) ( هود)3( .ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن تـََولَّْوا فَِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َكِبريٍ 
ْر َهلُْم َسْبِعَني َمرًَّة فـََلْن اْستَـْغِفْر َهلُْم َأْو َال َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإْن َتْستَـْغفِ  •

يـَْغِفَر ا%َُّ َهلُْم َذِلَك ِ�َنـَُّهْم َكَفُروا ِ�%َِّ َوَرُسوِلِه َوا%َُّ َال يـَْهِدي اْلَقْوَم 
 )) ( التوبة80(.اْلَفاِسِقنيَ 

َ فَاسْ  • تَـْغَفُروا ِلُذنُوhِِْم َوَمْن َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا ا%َّ
ِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُمونَ  ُ َوَملْ ُي   ) ( آل عمران)135( .يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ ا%َّ
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ُرُه ُهَو  • َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل َ? قـَْوِم اْعُبُدوا ا%ََّ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغيـْ
تُوبُوا ِإلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب  أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه مثَُّ 

 ) ( هود)61( .جمُِيبٌ 
طَاِء  • قَاَل َلَقْد ظََلَمَك ِبُسَؤاِل نـَْعَجِتَك ِإَىل نَِعاِجِه َوِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْخلَُل

صَّاِحلَاِت َوقَِليٌل  لَيَـْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا ال
َا فـَتَـنَّاُه فَاْستَـْغَفَر رَبَُّه َوَخرَّ رَاِكًعا َوَأَ,بَ  َما ُهمْ  )( 24( .َوَظنَّ َداُووُد َأمنَّ

 ص)
َنا َأْمَوالَُنا َوَأْهُلوَ, فَاْستَـْغِفْر لََنا  • َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْألَْعَراِب َشَغَلتـْ

 ِِhًئا ِإْن َأرَاَد يـَُقوُلوَن ِ�َْلِسَنِتِهْم َما لَْيَس ِيف قـُُلو ْم ُقْل َفَمْن َميِْلُك َلُكْم ِمَن ا%َِّ َشيـْ
ُ ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا  ) ( الفتح)11( .ِبُكْم َضر_ا َأْو َأرَاَد ِبُكْم نـَْفًعا َبْل َكاَن ا%َّ

ْكَن َ? أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأْن َال ُيْشِر  •
ًئا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزِنَني َوَال يـَْقتُـْلَن َأْوَالَدُهنَّ َوَال �َِْتَني بِبُـْهَتاٍن  �%َِّ َشيـِْ
ِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف فـََبايِْعُهنَّ  يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْع

َ ِإنَّ ا%ََّ   ) ( املمتحنة)12( .َغُفوٌر رَِحيمٌ  َواْستَـْغِفْر َهلُنَّ ا%َّ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِ�%َِّ َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َملْ  • ِإمنَّ

 َِّ%� َوَرُسوِلِه َيْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأولَِئَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِ
 َ ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُُم ا%ََّ ِإنَّ ا%َّ فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأِ�ِْم فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ

  ) (النور)62( .َغُفوٌر رَِحيمٌ 
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َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيف ِإبـَْراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا  •
 َكَفْرَ, ِبُكْم َوبََدا ِلَقْوِمِهْم ِإ,َّ بـَُرَآُء ِمْنُكْم َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن ا%َِّ 

َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبًَدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا ِ�%َِّ َوْحَدُه ِإالَّ قـَْوَل  نَـَنا َوبـَيـْ بـَيـْ
ِإبـَْراِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن ا%َِّ ِمْن َشْيٍء رَبـََّنا 

ِصريُ َعَلْيَك تـَوَكَّ  َنا َوِإلَْيَك اْلَم  ) ( املمتحنة)4( .ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
ْصَفُه َوثـُلُثَُه َوطَائَِفٌة ِمَن  • ِإنَّ رَبََّك يـَْعَلُم أَنََّك تـَُقوُم َأْدَىن ِمْن ثـُُلَثِي اللَّْيِل َوِن

ُ يـَُقدُِّر اللَّْيَل َوالنـََّهاَر َعِلَم َأْن َلْن حتُْ  ُصوُه فـََتاَب َعَلْيُكْم فَاقْـَرُءوا الَِّذيَن َمَعَك َوا%َّ
َما تـََيسََّر ِمَن اْلُقْرَآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوَآَخُروَن َيْضرِبُوَن ِيف اْألَْرِض 
تَـُغوَن ِمْن َفْضِل ا%َِّ َوَآَخُروَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ا%َِّ فَاقْـَرُءوا َما تـََيسََّر ِمْنهُ   يـَبـْ
صََّالَة َوَآُتوا الزََّكاَة َوَأْقِرُضوا ا%ََّ قـَْرًضا َحَسًنا َوَما تـَُقدُِّموا ِألَنـُْفِسُكْم  َوَأِقيُموا ال
ًرا َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْستَـْغِفُروا ا%ََّ ِإنَّ ا%ََّ َغُفوٌر  ِمْن َخْريٍ َجتُِدوُه ِعْنَد ا%َِّ ُهَو َخيـْ

 ) ( املزمل)20( .رَِحيمٌ 
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  مـــــرآن الكريـــــي القـــــ... ف  التوبـــــة  -  2
  

رِينَ ِإنَّ ا%ََّ  • َطهِّ  ﴾222البقرة: ﴿  . حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَت
•  ً� ﴾3النصر: ﴿  .َفَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك َواْستَـْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّا

ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ  •  ﴾املائدة 74﴿ .َأَفَال يـَُتوبُوَن ِإَىل ا%َِّ َوَيْستَـْغِفُرونَُه َوا%َّ

َ َغُفوٌر رَِحيمٌ ِمْن بـَْعِد  • ِلَك َوَأْصَلُحوا فَِإنَّ ا%َّ  ﴾آل عمران ٨٩﴿ .ذَٰ
•  ً� ﴾71الفرقان: ﴿  .َوَمْن َ¢َب َوَعِمَل َصاِحلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإَىل ا%َِّ َمَتا

، 30النور: ﴿  .َوُتوبُوا ِإَىل ا%َِّ مجَِيًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  •

31﴾ 
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ مثَُّ  • ُ ِمْن بـَْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َيَشاُء َوا%َّ  ﴾27التوبة: ﴿  . يـَُتوُب ا%َّ

ِإالَّ الَِّذيَن َ¢بُوا َوَأِن اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ُميَتِّْعُكْم َمَتاًعا  •
 ﴾هود 3﴿ .َحَسًنا

  .اِحلًا فـََعَسى َأْن َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحنيَ فََأمَّا َمْن َ¢َب َوآَمَن َوَعِمَل صَ  •
  ﴾67القصص: ﴿
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 َمْن َ¢َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فَُأولَِئَك َيْدُخُلوَن اْجلَنََّة َوَال ِإالَّ  •
ًئا  ﴾60مرمي: ﴿  .ُيْظَلُموَن َشيـْ

  .َفَمْن َ¢َب ِمْن بـَْعِد ظُْلِمِه َوَأْصَلَح فَِإنَّ ا%ََّ يـَُتوُب َعَلْيِه ِإنَّ ا%ََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  •
 ﴾39املائدة: ﴿

َ¢بُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا فَُأولَِئَك أَُتوُب َعَلْيِهْم َوَأَ, ِإالَّ الَِّذيَن  •
 ﴾160 البقرة:﴿  .التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

  .َوُهَو الَِّذي يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويـَْعُفو َعِن السَّيَِّئاِت َويـَْعَلُم َما تـَْفَعُلونَ  •
 ﴾25الشورى: ﴿

ْنِب َوقَا • طَّْوِل َال ِإلََه ِإالَّ َغاِفِر الذَّ ِبِل التـَّْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي ال
ِصريُ   ﴾3غافر: ﴿  .ُهَو ِإلَْيِه اْلَم

َوا%َُّ يُرِيُد َأْن يـَُتوَب َعَلْيُكْم َويُرِيُد الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الشََّهَواِت َأْن َمتِيُلوا َمْيًال  •
 ﴾27 النساء:﴿  .َعِظيًما

وا السَّيَِّئاِت مثَُّ َ¢بُوا ِمْن بـَْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن َوالَِّذيَن َعِملُ  •
 ﴾153األعراف: ﴿ .بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 

ِإالَّ َمْن َ¢َب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َصاِحلًا فَُأولَِئَك يـَُبدُِّل ا%َُّ َسيَِّئاِ©ِْم َحَسَناٍت  •
ُ َغُفورًا رَِحي  ﴾70 الفرقان:﴿  .ًماوََكاَن ا%َّ

رَبََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّوَء ِجبََهاَلٍة مثَُّ َ¢بُوا ِمْن بـَْعِد َذِلَك  ِإنَّ مثَُّ  •
  ﴾119النحل: ﴿  .َوَأْصَلُحوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِحيمٌ 
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َوَ? قـَْوِم اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم مثَُّ ُتوبُوا ِإلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَِزدُْكْم  •
ًة ِإَىل قـُوَّ   ﴾52هود: ﴿  .ِتُكْم َوَال تـَتَـَولَّْوا ُجمْرِِمنيَ قـُوَّ
ُصوا ِدينَـُهْم ِ%َِّ  • َصُموا ِ�%َِّ َوَأْخَل ِإالَّ الَِّذيَن َ¢بُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَت

  .فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنَني َوَسْوَف يـُْؤِت ا%َُّ اْلُمْؤِمِنَني َأْجًرا َعِظيًما
 ﴾146النساء: ﴿

ُبوَن اْلَعابُِدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن ِ�ْلَمْعُروِف التَّائِ  •
ِر اْلُمْؤِمِننيَ   ﴾112 التوبة:﴿  .َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْحلَاِفظُوَن ِحلُُدوِد ا%َِّ َوَبشِّ

لَْيِه ُميَتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإَىل َأَجٍل رَبَُّكْم مثَُّ تُوبُوا إِ  اْستَـْغِفُرواَوَأِن  •
ُمَسم_ى َويـُْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه َوِإْن تـََولَّْوا فَِإّينِ َأَخاُف َعَلْيُكْم 

 ﴾3 هود:﴿  .َعَذاَب يـَْوٍم َكِبريٍ 
طَاَع �ِِْذِن ا%َِّ َوَلْو أَنـَُّهمْ  • ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك  َوَما أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِي

َ تـَوَّاً� رَِحيًما َ َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا ا%َّ  ﴾64 لنساء:ا﴿  .فَاْستَـْغَفُروا ا%َّ
َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ِ¬َ?تَِنا فـَُقْل َسَالٌم َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم  •

رَّْمحََة أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِجبََهاَلٍة مثَُّ َ¢َب ِمْن بـَْعِدِه َعَلى نـَْفِسِه ال
 ﴾54األنعام: ﴿  .َوَأْصَلَح فَأَنَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرhِِّْم َويـُْؤِمُنوَن بِِه  •
لَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ¢بُوا َوَيْستَـْغِفُروَن لِ 

  ﴾7غافر: ﴿ .َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْجلَِحيمِ 
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ُصوًحا َعَسى رَبُُّكْم َأْن يَُكفَِّر  • َ? أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا تُوبُوا ِإَىل ا%َِّ تـَْوبًَة َن
ِتَها اْألَنـَْهاُر يـَْوَم َال ُخيِْزي َعْنُكْم َسيِّئَاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َجتِْري ِمْن حتَْ 

ا%َُّ النَِّيبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوِ�َْميَاِ�ِْم يـَُقوُلوَن 
 ﴾8التحرمي: ﴿  .رَبـَّنَا َأمتِْْم لَنَا نُورََ, َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ 

ا التـَّْوبَُة َعَلى ا%َِّ لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبََهاَلٍة مثَُّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب ِإمنََّ  •
فَُأولَِئَك يـَُتوُب ا%َُّ َعَلْيِهْم وََكاَن ا%َُّ َعِليًما َحِكيًما َولَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن 

َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإّينِ تـُْبُت اْآلَن َوَال الَِّذيَن  يـَْعَمُلوَن السَّيَِّئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضرَ 
 ﴾18، 17النساء: ﴿  .َميُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدَ, َهلُْم َعَذاً� أَلِيًما

ُطوا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى  • َوآَخُروَن اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوhِِْم َخَل
يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ ا%ََّ َغُفوٌر رَِحيٌم ُخْذ ِمْن َأْمَواهلِِْم َصَدَقًة  ا%َُّ َأنْ 

يٌع  ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهْم hَِا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن َهلُْم َوا%َُّ مسَِ َطهِّ ُت
صََّدقَاِت  َعِليٌم َأملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ ا%ََّ ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعنْ  ِعَباِدِه َو�َُْخُذ ال

 ﴾104 - 102التوبة: ﴿  .َوَأنَّ ا%ََّ ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
َصاِر الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه ِيف َساَعِة   • َلَقْد َ¢َب ا%َُّ َعَلى النَِّيبِّ َواْلُمَهاِجرِيَن َواْألَْن

ُهْم مثَُّ َ¢َب َعَلْيِهْم ِإنَُّه hِِْم َرُءوٌف  اْلُعْسَرِة ِمْن بـَْعِد َما َكاَد يَزِيُغ قـُُلوبُ  َفرِيٍق ِمنـْ
رَِحيٌم َوَعَلى الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبَا رَُحَبْت 

ْيِه مثَُّ َ¢َب َعَلْيِهْم َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َوظَنُّوا َأْن َال َمْلَجَأ ِمَن ا%َِّ ِإالَّ ِإلَ 
َ ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ    ﴾118، 117التوبة: ﴿  .لِيَـُتوبُوا ِإنَّ ا%َّ
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  هدــــــفوائو  ــــــــهفضل ...ارـــــــاالستغف 3
  

طريق  • االستغفار يريح القلب ويساعد اإلنسان املسلم على الرجوع إىل ال
. عند استغفار هللا سبحانه وتعاىل يرفع العقوبة عن اإلنسان املؤمن وقد قاحل

ُ  قال هللا تعاىل يف سورة األنفال بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن ا%َّ َوَما َكاَن ا%َُّ لِيُـَعذِّ
بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُرونَ   ”.ُمَعذِّ

االستغفار يساعد على توسيع الرزق واخلري ويزيد من األموال   •
والربكة يف حياته املسلم . يقرب املؤمن إىل اجلنة ويبعد عنه أذى 

باده الذين يستغفرون له أثناء الليل الشياطني. يرضي هللا عن ع
 والنهار.

االستغفار نعمة عظيمة من نعم هللا سبحانه وتعاىل على مجيع عباده حىت   •
ال ييأسوا من رمحة هللا تعاىل بسبب مجيع الذنوب واملعاصي اليت يرتكبها 
صروا يف حق عبادته إن هللا  عباده املؤمنني ويستغفروا هللا تعاىل إن أذنبوا أو ق

  سعت رمحته كل شيء وكان األنبياء يستغفرون هللا كثريا حىت يرضي هللا و 
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عنهم، وكان موسى عليه السالم يقول (قَاَل َربِّ ِإِينّ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل 
 بكثرة وسلم عليه هللا صلى الرسول أمر,). الرَِّحيمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  فـََغَفَر َلُه ۚ
 وأدعية أذكار قراءة وخاصة املسلم ذنوب عن تكفر حىت هللا االستغفار

ء اخلمس صلوات، واالستغفار يكون من أفضل العبادات الستغفار بعد أداا
عند هللا عز وجل واليت تكفر مجيع ذنوب املسلمني وقد قال النيب صلى هللا 
عليه وسلم (من لزم االستغفار جعل هللا له من كّل هّم فرجاً، ومن كّل ضيق 

  خمرجًا، ورزقه من حيث ال حيتسب).
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  الدكتور جمال التركي إعداد:

   2021صيـــف  -  الثالث  االصـــدار
 أذكـــــــار الحمــــد و الشكــــر "

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib3.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=464&controller=product&id_lang=3 
  

  2021 - اإلصدار الخامس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  15



  أذكـــــــــــــار االستغفــــــــــــــار والتوبــــــــــــــة
  

  ةـــــــــــة النبويّ ـــــــــــالسن  فيار  ـــــــــــاالستغف  ـــــــــةأدعيـــــ 4
  

   ]١٨][١٧[وارزُقين" "اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وعافين، •
ظُْلًما َكِثريًا، وَال يـَْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ أْنَت،  "اللهم إين ظلمُت نفسي •

ِين إنََّك أْنَت الَغُفوُر فَاْغِفْر يل َمْغِفَرًة ِمن ِعنِدَك، واْرمحَْ 
  ] ٢٠][١٩.[الرَِّحيُم"

خلقتِين وأ, عبُدَك وأ,   أنت رّيب ال إله إال أنت " اللهم " سّيِد االسِتْغَفارِ  •
طعُت أعوُذ بَك من شّر ما صنعُت وأبُوُء لَك  على عْهدك ووعدَك ما است

ذنوَب إال ال يغفُر ال بنعمتَك علّي وأعرتُف بذنوِيب فاغفْر يل ذنويب إنه
  ] ٢٢][٢١[أنت".

طيئيت • َوَجْهِلي، وإْسَراِيف يف َأْمِري، َوما أَْنَت  "اللهم اغفر يل خ
، طَِئي َوَعْمِدي، وَُكلُّ   اللهم اغفر يل َأْعَلُم به ِمينِّ ِجدِّي َوَهْزِيل، َوَخ
ما َقدَّْمُت َوما َأخَّْرُت، َوما َأْسَرْرُت َوما   اللهم اغفر يل  ذلَك ِعنِدي،

ُر، َوأَْنَت َأْعلَ  ُم َوأَْنَت املَُؤخِّ ، أَْنَت املَُقدِّ ْنُت، َوما أَْنَت َأْعَلُم به ِمينِّ
  ] ٢٤][٢٣[عَلى ُكلِّ شيٍء َقِديٌر".
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  ةـــــــــار والتوبــــــــــاالستغف  أدعيــــــــــــة -5
  

  ...  اللهم اغفر لي
 . اللهم اغفر يل وارمحين وعافين وارزقين •

 ...اللهم اغفر يل اللهم اغفر يل اللهم اغفر يل •
 ...غفر يلارمحين يل اللهم ارمحين واو اللهم اغفر  •

  .اللهم اغفر يل وارمحين وهادين وعافين وارزقين •
 .اللهم اين أسألك توبة قبل املوت، اغفر يل اللهم •

 .اغفر يل ? من تقبل التائبني ليس يل رب سواك اللهم •
 .اللهم تب علي أعوذ بك أن أعود اىل املعاصي ،اغفر يل اللهم •

طئي وعمدي وكل ذلك عن •  ..دياللهم أغفر يل جدي وهزيل وخ
 . ارمحين فانك يب راحم وال تعذبين فانك علي قادرو  اغفر يل اللهم •

اللهم اليك أشكو عقآل أنعمت به علي مث ، اغفر يل اللهم •
  .نسيك

  .التعذبين وأ, ادعوك وال تضيعين وأ, أرجوكو  اغفر يل اللهم •
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اللهم اليك أشكو قبآل خلقته مث غفل عنك ، اغفر يل اللهم •
 .ونسيك

طردين عن �بك اللهم •  .اغفر يل ? رب أغلقت األبواب اال �بك فال ت
اللهم اليك أشكو عينآ نظرت �مرك مث نظرت ، اغفر يل اللهم •

 .للحرام
 .اغفر يل ? من تسمع كالمي وترى مكاين وال خيفى عليك شيء من أمري اللهم •

اللهم اغفر ملن أذنب يف الليل والنهار اللهم اغفر يل نعمآ  •
 .أنعمت hا علي واستملتها يف غضبك

يل تقواك  اللهم أغفر يل ذنيب مغفرة أنسى hا كل شئ سواك ، وهب •
 ..وأجعلين ممن حيبك وخيشاك

? من يبسط يده �لليل ليتوب مسيء النهار ، اغفر يل اللهم •
 .ويبسط يده �لنهار ليتوب مسيء الليل

? رب تبت اليك فأعين أن أقلع عن املعاصي اللهم تب  ،اغفر يل اللهم •
 .علي وال جتعل املعاصي يف قليب

عقوق الوالدين اللهم اغفر  اللهم اغفر يل الكبائر اللهم اغفر يل •
طأ يف حقك ?رب العاملني  يل ترك احلجاب اللهم اغفر ملن أخ

اللهم اغفر يل ذنويب كلها دقها وجلها سرها وعالنيتها أوهلا وآخرها جدها  •
  وهزهلا ما علمت منها وما مل أعلم ما اجرتأت عليك فيه
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اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعملت وما  •
  .أسرفت وما أنت أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت

اغفر يل اللهم اين فقري ومسكني ليس يل رب سواك فأعبده ?رب  للهما •
طردين. ?رب عدت اليك فال تردين للمعاصي   .عدت اليك فال ت

اللهم تب علي ? أرحم الرمحني اللهم تب علي ، اغفر يل اللهم •
? من تتنزل يف الثلث األخري من الليل وتنادي هل من ¢ئب فأتوب 

 .له له هل من مستغفر فأغفر
وأغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات  •

اىل يوم الدين يف كل حلظة ابدا مثل ذلك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة 
 . عرشك ومداد كلماتك

طيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت اعلم به  • اللهم اغفر يل خ
طئي وعمدي  وكل ذلك عندي اللهم مين اللهم اغفر يل َجدِّي وهزيل وخ

اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به 
  ).مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق علية

طيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري وما أنت اعلم به مين  • اللهم اغفر يل خ
طئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر يل  اللهم اغفر يل َجدِّي وهزيل وخ

ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مين أنت 
  املقدم وأنت املؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق علية) . 
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اللهم اغفر يل وارمحين وهادين وعافين وارزقين، اللهم لك  •
أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 

ال أنت اللهم إين ظلمت أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إ
نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنوب إال أنت فاغفر يل مغفرة من 

 عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم.
 

 ... اللهم اني أستغفرك
  .سبحان هللا وحبمده أستغفر هللا وأتوب إليه •

  .اللهم أعين على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك •
 . )تفق عليةسبحانك اللهم وحبمدك اللهم اغفر يل (م •

 .أستغفر هللا الذي ال اله اال هو احلي القيوم وأتوب اليه •
 .ال اله اال أنت سبحانك اين كنت من الظاملني ،أستغفرك •

 .اللهم اين أستغفرك من كل ذنب تبت منه مث عدت اليه •
 .أستغفرك ال اله اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني •

اغفر  اللهم .يعةاللهم اين أتوب اليك من كل كذب وغش وخد •
 .يل

  .أعوذ بك أن أموت على املعاصي واغفر يل، اللهم تب علي اللهم •
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اغفر  اللهم .اللهم اين أتوب اليك فتب علي من عقوق الوالدين •
 .يل

 .اغفر يل اللهم .اللهم اين أتوب اليك فتب علي من كل ما فات ومضى •
طع اآلمال  • اللهم إين أستغفرك لكل ذنب يدين اآلجال ويق

 ..ويشني األعمال
 .اغفر يل اللهماللهم اين أتوب اليك فتب علي من كل غفالت الليل والنهار  •

اللهم تب علي ألتوب ? ودود ? كرمي ? من أنت غين عن  •
 ..عذايب يوم القيامة

واغفر  اللهم تب علي واغفر يلاللهم تب علي  واغفر يل اللهم تب علي •
 .يل...

أستغفر هللا أستغفر ، اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار •
  .هللا أستغفر هللا

النعم اليت أنعمت hا علي فاستعنت hا على  اللهم اين أستغفرك من •
 .معاصيك

طين به ما  • اللهم اين أستغفرك ملا أردت به وجهك الكرمي فخال
 .ليس لك به رضا

اللهم اين أستغفرك ملا دعاين اليه اهلوى من قبل فيما اشتبه علي وهو  •
  .عندك حمرم
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صفون وسالم على املرسلني  • سبحان ربك رب العزة عما ي
 .واحلمدÄ رب العاملني

ب إليه وأسأله أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتو  •
 .. التوبة واملغفرة

اللهم إين أستغفرك لكل ذنب يعقب احلسرة. ويورث الندامة  •
 ..وحيبس الرزق ويرد الدعاء

أستغفرك ? هللا ? هللا ال اله اال انت سبحانك اين كنت من الظاملني ال اله  •
 .ال أنت ?رب العاملني

على سيد, وال حول وال قوة اال �Ä العلي العظيم وصلى هللا  •
 .دمحم النيب األمني وعلى آله وصحبه وسلم

صية  • اللهم إين أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل مع
 ..أرتكبتها. فأغفر يل ? أرحم الرامحني

اللهم إين أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم وحيل النقم ويهتك  •
طيل السقم ويعجل األمل  ..احلَُرم ويورث الندم وي

ل فريضة وجبت علي يف آ,ء الليل وأطراف النهار وتركتها أستغفرك من ك •
Çطأ أو ©او  .سهوآ أو غفلة أو خ

اللهم إين أستغفرك لكل ذنب مييت القلب ويشعل الكرب  •
طان ويسخط الرمحن   ..ويشغل الفكر ويرضي الشي
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صرف عين رمحتك أو حيل يب نقمتك أو  • اللهم إين أستغفرك من كل ذنب ي
 ..حيرمين كرامتك أو يزيل عين نعمتك

ألحد اللهم إين أسألك �ين أشهد أنك هللا ال إله إال أنت، ا •
صمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفواً أحد   .ال

اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة احمليا  •
 .واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال

 اللهم اغفر يل كل مافات اللهم اغفر يل اآلن اللهم تب علي •
 .اللهم بدل سيئايت حسنات .اللهم امح عين ما فات

طيل ا • طع منك رجائي وي للهم إين أستغفرك لكل ذنب يُردُّ عنك دعائي ويق
صر يب عنك أملي طك عنائي ويق  ..يف سخ

أنت ريب ال اله اال أنت وحدك ال شريك لك لك احلمد ولك  •
 .امللك سبحانك ?رب العاملني وأنت على كل شيء قدير

ْطُع الرجاء و  • رد الدعاء اللهم إين أستغفرك لكل ذنب يكون يف إجرتائه َق
 ..وتوارد البالء وترادف اهلموم وتضاعف الغموم

اللهم إين أستغفرك لكل ذنب ميحق احلسنات ويضاعف  •
 ..السيئات وحيل النقمات ويغضبك ? رب األرض والسماوات

اللهم إين أستغفرك من كل ذنب يدعو إىل الكفر ويورث الفقر وجيلب  •
صد عن اخلري ويهتك السرت ومينع السرت   ..العسر وي
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ر يل اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثرياً، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغف •
 .مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم إين أستغفرك لكل ذنب يدعو إىل غضبك أو يدين إىل  •
طك أو ميل يب إىل ما �يتين عنه أو يبعدين عما دعوتين إليه  ..سخ

اللهم إين أستغفرك ? عامل الغيب والشهادة من كل ذنب آتيته يف ضياء  •
 ..وخالٍء وسٍر وعالنية ? حليمالنهار وسواد الليل ويف مٍأل 

اللهم إين أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته.  •
وأستغفرك من كل الذنوب اليت ال يعلمها غريك ، وال يسعها إال 

 ..حلمك
طلع عليها احد سواك وال ينجي  • اللهم اين أستغفرك من الذنو اليت ال ي

 .ها اال عفوكمنها أحد غريك وال يسعها اال حلمك وال ينجي من
صمد الذي مل يلد ومل  • اللهم إين أسألك ? هللا �نك الواحد األحد ال

 .يولد ومل يكن له كفواً أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم
اللهم اين أستغفرك ملا قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت  •

 .ء قديرأعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شي
اللهم إين أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك  •

من أن أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من 
  .عذاب القرب
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أستغفر هللا أستغفر هللا أستغفر هللا العظيم الذي ال اله االهو احلي القيوم  •
 .وأتوب اليه من مجيع ما يكرهه قوآل وفعآل سرآ وعالنية حاضرآ أو غائبآ

ب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح اللهم إين أعوذ بك من عذا •
الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا وفتنة املمات، اللهم إين أعوذ بك 

 .من املأمث واملغرم
طر رمحتك الواسعة من خزائن جودك ، فأغثين ?  • اللهم إين مستغيث أستم

رمحن. ال إله إال أنت سبحانك وحبمدك ظلمت نفسي فأرمحين إنك أرحم 
 ..الرامحني

غفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأنوب إليه أست •
وأسأله التوبة واملغفرة أنه هو التواب الرحيم ( يل ولوالدي وألمة 

طفي صلي هللا علية وسلم ص  ).م
طرة من سحائب   • ? من إذا عٌظمت على عبده الذنوب وكثرة العيوب ، فق

له عيبًا ، أسألك ?  كرمك ال تبقي له ذنبا ، ونظرُةُ◌ من رضاك ال ترتك
 ..موالي أن تتوب علي وتغفر يل

إين أسألك �ن لك احلمد، ال إله إال أنت وحدك ال  اللهم •
شريك لك، املنان، ? بديع السموات واألرض ? ذا اجلالل واإلكرام 

  .? حي ? قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار
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على عهدك ووعدك  عبدك وا, انت خلقتين وا, اللهم أنت ريب ال اله اال •
طعت أعوذ ما نعمتك علي وأبوء بذنيب صنعت أبوء لك ب بك من شر ما است

  .فأغفر يل فانه ال يغفر الذنوب اال انت
أستغفرك ال اله اال أنت ? عالم الغيب والشهادة من كل سيئة  •

وأنت  وفعال قوالعملتها يف سواد الليل وبياض النهار ويف فأل ومأل 
صيان ? كرمي ? حنان ?  ,ظر ايل اذا كتمتها وترى ما أتيتها من الع

 .منان
م لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك الله •

خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
  ).أعلنت أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت (متفق عليه

اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب، ورمحتك أرجي عندي من  •
 عملي إنك عملي. سبحانك ال إله غريك أغفر يل ذنيب وأصلح يل

تغفر الذنوب ملن تشاء. وأنت الغفور الرحيم ? غفار أغفر يل ? 
 ..تواب تب علي ? رمحن أرمحين ? عفو أعفو عين ? رؤف أرأف يب

طانك ? أرحم  • ? ربنا لك احلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سل
ذنب ? الرمحني ? رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ? مسيع ? تواب ? غافر ال

قابل التوب ? من أنت أقرب ايل من حبل الوريد ? من تسمع كالمي وترى 
  .مكاين وال خيفى عليك شيء من أمري
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اللهم إين أستغفرك من كل ذنب تبت منه مث عدت إليه. وأستغفرك  •
من النعم اليت أنعمت hا علي فأستعنت hا على معاصيك. وأستغفرك 
طلع عليها أحد سواك. وال ينجيين منها أحد  من الذنوب اليت ال ي

 ..يين منها إال عفوكغريك. وال يسعها إال حلمك وكرمك وال ينج
اللهم إين أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه مث عدت فيه وأستغفرك من كل  •

طين فيه غريك وأستغفرك من كل نعمة أنعمت hا  عمل أردت به وجهك الكرمي فخال
صيتك وأستغفرك ? علم الغيب والشهادة من كل ذنب  على فاستعنت hا علي مع

 .لليل يف مأل أو خالء أو سر أو عالنية ? حليمأتيته يف ضياء النهار أو سواد ا
طائك وسيئايت من قضائك فجد مبا  • اللهم إن حسنايت من ع

طاع إال �ذنك  أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك جللت أن ت
صيتك إسخفافا حبقك  صيتك حني ع صى إال بعلمك اللهم ما ع أو تع

إليك  وال إستهانه بعذابك لكن لسابقة سبق hا علمك فالتوبة
  .واملغفرة لديك ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

?من جتري املستجري ومنجي الغريق واملكروب، و منقذ البائس من الضيق  •
واهلموم نسألك إجارته و جندته يف قربه ورمحته وتسلية اهله وسلوا�م ? هللا أنت 

ائك ونسألك أن جتعله احمليي وأنت كذلك املميت، اللهم إ, ال نعرتض على قض
نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قربه من قبله، اللهم أره منزله جبنتك، 

صاحل الذي ارتضيته منه يف حياته وسره وعلنه.  صحبة والعمل ال   وأكرمه حبسن ال
  

  2021 - اإلصدار الخامس   : ن"اـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  27



  أذكـــــــــــــار االستغفــــــــــــــار والتوبــــــــــــــة
  

اللهم اين أسألك مسألة املساكني وأخضع اليك خضوع الضعفاء  •
صاة املذنبني أدعوك دعاء  وأبتهل اليك ابتهال األذالء وأدعوك دعاء الع

صيبت ه أدعوك دعاء من من كثرت ذنوبه أدعوك دعاء من عظمت م
قلت حيلته أدعوك دعاء من أغرقته املعاصي أدعوك دعاء من ¢ه يف 
الظلمات أدعوك دعاء من عرف أنك الغفور الودود فعاد ووقف بني 

 .يديك وطرق األبواب و,داك أن تغفر له
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريًا يل  •

ة خريًا يل، اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وتوفين ما علمت الوفا
صد يف الفقر والغىن،  وأسألك كلمة اإلخالص يف الرضا والغضب، وأسألك الق
طع، وأسألك الرضا بعد القضاء،  وأسألك نعيمًا ال ينفد، وأسألك قرة عني ال تنق

قائك وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل ل
 .من غري ضرَّاء مضرة وال فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين

 ِإِينّ َأْستَـْغِفُرَك من كل ذنب تـُْبُت ِمْنُه مثَُّ ُعْدُت إلَْيهِ  اللَُّهمَّ    •
ُت بِِه َوَأْستَـْغِفُرَك ِلَما َأْردَ  َوَأْستَـْغِفُرَك ِلَما َوَعْدُتَك ِمْن نـَْفِسي َوَأْخَلْفُتكَ 

طَُه َما لَْيَس َلكَ  َوَأْستَـْغِفُرَك لِلنـََّعِم الَِّيت أَنـَْعْمَت hَِا َعَليَّ  َوْجَهَك َفَخاَل
ِصَيِتكَ  ِصَيٍة  فـَتَـّقوَّْيُت hَِا َعَلى مْع ُتُه، َأْو َمْع َوَأْستَـْغِفُرَك ِلُكلِّ َذْنٍب َأْذنـَبـْ

تُـَها ُتُه ِيف َوَأْستَـْغِفُرَك َ? َعاِملَ اْلغَ  اْرَتَكبـْ ْيِب َوالشََّهاَدِة ِمْن ُكلِّ َذْنٍب أَتـَيـْ
َ? َحِليُم ?  ِضَياِء النـََّهاِر َوَسَواِد اللَّْيِل، ِيف َمٍإل أْو َخَالٍء، َوِسرٍّ َوَعالنَِيةِ 

ْنَب الَعِظيَم.   .اللَُّهمَّ أمني َعِظيُم يـُْرَجى ِلُكلِّ َأْمٍر َعِظيٍم، ِإْغِفْر ِيلَ الذَّ
  

  2021 - اإلصدار الخامس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  28



  أذكـــــــــــــار االستغفــــــــــــــار والتوبــــــــــــــة
  

 ... هللا العظيم  استغفر
طىن به غريك •  ... استغفر هللا العظيم من كل عمل أردت به وجهك فخال

يكون وعدد احلركات  كان وعدد ما أستغفر هللا العظيم عدد ما •
  والسكون...

استغفر هللا العظيم من كل نعمة أنعمت على hا فاستعنت hا على  •
صيتك  .مع

استغفر هللا العظيم من كل ذنب اذنــبــــتـــه ... استغفر هللا العظيم  •
 .من كل فرض تركـــــتــه

انسان ظلـمـتــــه ... استغفر هللا العظيم من كل  استغفر هللا العظيم من كل •
 .صاحل جـفــوتــــه

استغفر هللا العظيم من كل ظامل صاحـــبتــه ... استغفر هللا العظيم  •
 .من كل بـــر أجـــــلتـــــه

استغفر هللا العظيم من كل ,صح أهنــتـــــه ... استغفر هللا العظيم من كل  •
 .حممود سئـمــتـــه

طقت بــــه ... استغفر هللا استغ • فر هللا العظيم من كل زور ن
 .العظيم من كل حق أضــعــتـــــه

استغفر هللا العظيم من كل �طل إتبعــتـــــه ... استغفر هللا العظيم من كل  •
  .وقت أهــــدرتــــه
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استغفر هللا العظيم من كل ضمري قـــتلــــته ... استغفر هللا العظيم  •
 .من كل سر أفشـــيـــــتـــه

غفر هللا العظيم من كل استغفر هللا العظيم من كل أمني خدعــتـــــه ... است •
 .وعد أخلــفـــــتـــه

استغفر هللا العظيم من كل عهد خــــــنتــــه ... استغفر هللا العظيم  •
 .من كل امرئ خذلــــــتـــه

استغفر هللا العظيم من كل صواب كتمــــته ... استغفر هللا العظيم من كل  •
طأ تفوهــت بـــه  .خ

تكتــــه ... استغفر هللا العظيم استغفر هللا العظيم من كل عرض ه •
 .من كل سرت فضــــحـــتــه

استغفر هللا العظيم من كل لغو مسعــــتــــه ... استغفر هللا العظيم من كل  •
 .حرام نظرت إليـــه

استغفر هللا العظيم من كل كالم هلوت بـــه ... استغفر هللا العظيم  •
 .من كل إثــم فـعـــــلتــــــــه

صح خالفتـــــه ... استغفر هللا العظيم من كل استغفر هللا •  العظيم من كل ن
 .علم نـســيــتـــــــــه

استغفر هللا العظيم من كل شك أطعـــــتـــه ... استغفر هللا العظيم  •
  .من كل ظن الزمــــتــــــــه
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استغفر هللا العظيم من كل ضالل عرفتـــه ... استغفر هللا العظيم من كل  •
 .ديــن أمهــلــتـــــــه

وحني أمسي أشهدأن الإله إال هللا وأن دمحم رسول هللا حني أصبح  •
 وحني أموت وحني أبعث حيه...

استغفر هللا العظيم من كل ذنب أذنبته ىف ضياء النهار أو سواد الليل او  •
 .ىف مأل أو خال أو سراً أو عالنية

استغفر هللا العظيم من كل مال إكتسبته بغري حق... استغفر هللا  •
 .العظيم من كل علم ُسـئـلـت عنه فكتمته

ذي ال اله اال هو الرمحن الرحيم احلي القيوم الذي أستغفرهللا العظيم ال •
  .الميوت وأتوب اليه , رب أغفر يل

استغفر هللا العظيم من مجيع الذنوب كبائرها وضغائرها...  •
 .استغفر هللا الذي ال اله اال هو احلي القيوم واتوب اليه

استغفر هللا العظيم من كل قول مل أعمل به و خالفته... استغفر هللا  •
 .عظيم من كل فرض خالفته ومن كل بدعه إتبعتهاال

استغفر هللا العظيم من كل ذنب تبت لك به... استغفر هللا  •
 .مث عدت فيه من نفسى ومل أوىف به العظيم من كل ما وعــدتـــك بـــــه

استغفر هللا العظيم على النعم اليت انعم علي hا ومل اشكره... استغفر هللا  •
Öطع الرحمالعظيم من الر?ء وا   .اهره �لذنب وعقوق الوالدين وق
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الدي وللمؤمنني واملؤمنات واملسلمني استغفر هللا العظيم يل ولو  •
وصلي اللهم على دمحم وعلى ، واملسلمات االحياء منهم واالموات

 .آله وصحبه اىل يوم الدين
أستغفر هللا العظيم الذي ال اله اال هو احلي القيوم واتوب اليه توبة عبد ظامل ال    •

ظة ابدا مثل ذلك ميلك لنفسه ضرا وال نفعاوال مو¢ وال حياة وال نشورا يف كل حل
 ...) مرات صباحا ومساء7عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته . (

أستغفر هللا العظيم من كل ذنب أذنبته، ومن كل فرض تركته، ومن   •
كل إنسان ظلمته، ومن كل صاحل جفوته. اللهم ? �رئ الرب?ت، 

طلع على الضمائر والني طيات، وعامل اخلفيات، امل ات، ? من وغافر اخل
أحاط بكل شيء علماً، ووسع كل شيء رمحة، وقهر كل خملوق عزة 

  .وحكماً، اغفر يل ذنويب، وجتاوز عن سيئايت إنك أنت الغفور الرحيم
أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم غفار الذنوب ذا  •

Øم ومن كل اجلالل واإلكرام وأتوب إلية من مجيع املعاصي كلها والذنوب واآل
طأ ظاهرا و�طنا قوال وفعال يف مجيع حركايت وسكنايت  ذنب أذنبته عمدا و أخ
طرايت وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب  وخ
طه القلم وعدد ما  صاه الكتاب وخ الذي ال أعلم عدد ما أحاط به العلم وأح

صته اإلرادة ومداد كلمات هللا ص  كما ينبغي جلالل وجه ربنا أوجدته القدرة وخ
  . ومجاله وكماله وكما حيب ربنا ويرضى
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  ... لهم اني أستغفركال
طين به ما ليس لك به رضا •  .اللهم اين أستغفرك ملا أردت به وجهك الكرمي فخال

اللهم اين أستغفرك ملا دعاين إليه اهلوى من قبل فيما اشتبه على  •
 .وهو عندك حمرم

اللهم إين أستغفرك من النعم اليت أنعمت hا علي فاستعنت hا على  •
 .معاصيك

• Ä� العلي العظيم وصلى هللا على سيد, وال حول وال قوة اال 
  ..دمحم النيب األمني وعلى آله وصحبه وسلم

طلع عليها احد سواك وال ينجي  • اللهم إين أستغفرك من الذنو اليت ال ي
 .منها أحد غريك وال يسعها إال حلمك وال ينجي منها اال عفوك

طوت إليه برجلي، أو مددت  • اللهّم إّين أستغفرك لكّل ذنب خ
طق به إليه  صري، أو أصغيت إليه �ذين، أو ن يدي أو Ùّملته بب

صياين فرزقتين،  لساين، أو أتلفت فيه ما رزقتين ّمث اسرتزقتك على ع
صيانك فسرتته علّي، وسألتك الّز?دة فلم  ّمث استعنت برزقك على ع

 .حترمين وال تزال عائدا علّي حبلمك وإحسانك ? أكرم األكرمني
كل ذنب تبت إليك منه مث عدت فيه وأستغفرك   اللهم إين أستغفرك من •

طين فيه غريك وأستغفرك من كل  من كل عمل أردت به وجهك الكرمي فخال
صيتك وأستغفرك ? علم الغيب    نعمة أنعمت hا على فاستعنت hا علي مع
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والشهادة من كل ذنب أتيته يف ضياء النهار أو سواد الليل يف مأل أو خالء 
طيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري  أو سر أو عالنية ? حليم. اللهم اغفر يل خ

طئي وعمدي وكل ذلك وما أنت اعلم به م ين اللهم اغفر يل َجدِّي وهزيل وخ
عندي اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت 
أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت علي كل شيء قدير (متفق 

 علية).
أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من استغفرك و إّين  اللهمّ  •

هّم إّين أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن أرّد عذاب القرب، الل
إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الّدنيا، وأعوذ بك من عذاب 
القرب، ال إله إّال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو 
طي ملا  طيت، وال مع على كّل شيٍء قدير، اللهّم ال مانع ملا أع

اجلد. اللهّم إّين أسألك �ّين أشهد  منعت، وال ينفع ذا اجلّد منك
ّصمد، اّلذي مل  �نك أنت هللا ال إله إّال أنت الواحد األحد، الفرد ال
يلد ومل يولد، ومل يكن له كفوًا أحد، اللهّم عاملنا مبا أنت أهله وال 
تعاملنا مبا حنن أهله فأنت أهل الّتقوى وأهل املغفرة، سبحان الذي 

األرض وال يف الّسماء وهو السميع ال يضّر مع امسه شيء يف 
العليم. اللهّم إّين أسألك عيش الّسعداء، ونزل الّشهداء، ومرافقة 

صر على األعداء.   األنبياء، والّن
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 االستغفـار من الذنوب والتوبة
  استغفر هللا الذي ال اله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه . •

 .اللهم إين أستغفرك من كل ذنب تبت منه مث عدت إليه •
 إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت Ä رّب العاملني، ال شريك له وبذلك •

 .أمرت
استغفر هللا العظيم من كل ما وعــدتـــك به ، مث عدت فيه من  •

 نفسي ومل أوىف به .
سبحان اّلذي ال يضّر مع امسه شيء يف األرض وال يف الّسماء وهو  •

 .السميع العليم
رك الشقاء، وسوء ، ودالبالء اللهّم إّين أعوذ بك من جهل •

 .القضاء، ومشاتة األعداء
استغفر هللا العظيم من كل عرض هتكتــــه ، ومن كل سرت فضـحـــتــه ، ومن   •

 كل لغو مسعــــتــــه .
اللهّم إّين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلٍب ال خيشع، ومن  •

 .دعاٍء ال يستجاب ? رّب العاملني
 العظيم الذي ال إله إال هو ايل القيوم استغفر هللا استغفر هللا أستغفر هللا •

  .وأتوب اليه من مجيع ما اكرهه
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استغفر هللا العظيم من كل ذنب أذنبته ومن كل فرض تركـتـه  •
 ومن كل إنسان ظلـمـتــــه ومن كل صاحل جـفــوتــــه .

استغفر هللا العظيم من كل ظامل صاحـــبتــه و من كل بـــر أجـــــلتـــــه و من كل  •
 ,صح أهنــتـــــه ومن كل حممود سئـمــتـــه .

يف مقامي هذا من كبائر ذنويب وصغائرها اللهم إين أتوب إليك  •
 .وبواطن سيئايت وظواهرها وسوالف زّاليت وحوادثها

اللهّم إّين أستغفرك من كّل سيّئة ارتكبتها يف بياض الّنهار وسواد الليل،  •
 .يف مأل وخالء وسرٍّ وعالنية وأنت ,ظر إيلّ 

و  استغفر هللا العظيم على النعم اليت انعم علي hا ومل اشكره ، •
طع الرحم  .من الر?ء واÖاهرة �لذنب وعقوق الوالدين وق

طين به غريك ،  • استغفر هللا العظيم من كل عمل أردت به وجهك فخال
صيتك .  ومن كل نعمة أنعمت على hا فاستعنت hا على مع

اللهم أخرج حب املعاصي من قلوبنا، فكلما تبنا عد,، وكلما  •
، ريب إهد, ورد, إليك رًدا ندمنا كرر,، وكلما عاهد,ك نقضنا

 .مجيالً 
اللهم اين أستغفرك ملا قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت  •

 .أعلم به مين أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير
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طيعًا ألمرك فيما أمرت به من  • اللهم فها أ, ذا قد جئتك م
الدعاء، متنجزًا وعدك فيما وعدت به من اإلجابة، إذ تقول ادعوين 

 .أستجب لكم
عظيم الذي ال إله إالهو احلي القيوم أستغفر هللا أستغفر هللا أستغفر هللا ال •

 .وأتوب إليه من مجيع ما يكرهه قوآل وفعآل سرآ وعالنية حاضرآ أو غائبا
استغفر هللا العظيم من كل حرام نظرت إليـــه ، و من كل كالم  •

صح خالفتـــــه ، ومن   هلوت بـــه ، ومن كل إثــم فـعـــــلتــــــــه ، ومن كل ن
 ــــــه .كل علم نـســيــتـــ

استغفر هللا العظيم من كل قول مل أعمل به و خالفته ، استغفر هللا العظيم   •
من كل فرض خالفته ومن كل بدعه أتبعتها ، ومن مجيع الذنوب كبائرها 

 وصغائرها .
طقت بــــه و من كل حق  • استغفر هللا العظيم من كل زور ن

بعــتـــــه و من كل وقت أضــعــتـــــه ، استغفر هللا العظيم من كل �طل إت
 أهــــدرتــــه و من كل ضمري قـــتلــــته .

صل على دمحم وآله والقين مبغفرتك كما لقيتك �قراري، وارفعين  • اللهم ف
صارع الذنوب كما وضعت لك نفسي، واسرتين بسرتك كما Ùنيتين عن  عن م

 .االنتقام مين
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استغفر هللا العظيم من كل شك أطعـتـه ، ومن كل ظن الزمته ،  •
، استغفر هللا  ومن كل ضالل عرفتـــه ، و من كل ديــن أمهــلــتـــــــه

 العظيم من كل ذنب تبت لك به .
صرييت، ووفقين من  • اللهم وثّبت يف طاعتك نييت، وأحكم يف عبادتك ب

طا? عين، وتوفين على ملتك وملة نبيك دمحم  األعمال ملا تغسل به دنس اخل
 .عليه السالم إذا توفيتين

استغفر هللا العظيم يل ولوالدي ولذوي احلقوق علي وللمؤمنني  •
وصلي …املؤمنات واملسلمني واملسلمات األحياء منهم واألموات و 

 اللهم على سيد, دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني إىل يوم الدين
اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأ, عبدك وأ, على عهدك  •

طعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي،  ووعدك ما است
 .فإنه ال يغفر الذنوب إال أنتوأبوء بذنيب فاغفر يل 

ــه  • ـــ ــه و من كل أمني خدعــت ــتـ ـــ ــي استغفر هللا العظيم من كل سر أفشـ
ــه ، ومن كل امرئ  ــ ــنت ــه ، ومن كل عهد خــ ــتـ و من كل وعد أخلــفـــ

ــه . طأ تفوهــت بـ ــته ، و من كل خ ــه ، ومن كل صواب كتمــ ــتـ  خذلـ
ش الّسعداء، ونزل الّشهداء، ومرافقة األنبياء، اللهّم إّين أسألك عي •

طاء، وّجهت وجهي  صر على األعداء، ? مسيع الّدعاء، ? ذا قوٍل وع والّن
طر السماوات واألرض حنيفًا، وما أ, من املشركني   .لّلذي ف
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استغفر هللا العظيم من كل ذنب أذنبته يف ضياء النهار أو سواد  •
الليل أو يف مأل أو خال أو سرًا أو عالنية ، استغفر هللا العظيم من  

هللا العظيم من كل علم ُسـئـلـت كل مال إكتسبته بغري حق ،استغفر 
 عنه فكتمته .

اللهم إين أتوب إليك من كل ما خالف إرادتك أو زال عن حمبتك من  •
طرات قليب وحلظات عيين وحكا?ت لساين، توبًة تسلم hا كل جارحٍة على  خ

طواتك  .حياهلا من تبعاتك وÙمن مما خياف املعتدون من أليم س
�نك أنت هللا ال إله إّال أنت  اللهّم إّين أسألك �ّين أشهد •

ّصمد، اّلذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً  الواحد األحد، الفرد ال
أحد، اللهّم عاملنا مبا أنت أهله وال تعاملنا مبا حنن أهله فأنت أهل 

 .الّتقوى وأهل املغفرة
طوت إليه برجلي، ومددت إليه يدي أو  • اللهم إين أستغفرك لكل ذنب خ

طق به لساين، أو أتلفت فيه ما Ùملته ب صري، وأصغيت إليه �ذين، أو ن ب
صيانك  صياين فرزقتين، مث استعنت برزقك على ع رزقتين مث اسرتزقتك على ع
فسرتته علي، وسألتك الز?دة فلم حترمين وال تزال عائًدا علي حبلمك 

 .وإحسانك ? أكرم األكرمني
 عبدك ملت نفسي، أنت امللك ال إله إّال أنت رّيب، وأ, اللهمّ  •

   واعرتفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيعًا، إنّه ال يغفر الذنوب إّال 
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أنت، وأهدين ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إّال أنت، و 
صرف عّين سّيئها إّال أنت، لّبيك وسعديك،  أصرف عّين سّيئها ال ي
واخلري كّله بيديك، والشّر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك 

 .وأتوب إليك
، اللهم عذاب القرب اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من •

إين أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من 
فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القرب، ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له 

طيت، وال امللك وله احلمد، وهو على كل شي ٍء قدير، اللهم ال مانع ملا أع
طي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد  .مع

اللهم إين أستغفرك من كل فريضة أوجبتها علي يف آ,ء الليل  •
طًأ أو عمدًا أو نسياً, أو جهًال، وأستغفرك من كل  والنهار تركتها خ

 عليه سنة من سنن سيد املرسلني وخامت النبيني سيد, دمحم صلى هللا
وسلم تركتها غفلًة أو سهوًا أو نسياً, أو ©اوً, وجهًال أو قلة مباالة 
hا، أستغفر هللا وأتوب إىل هللا مما يكره هللا قوًال وفعًال و�طنًا 
طيبني  وظاهرًا، اللهم صل وسلم على سيد, دمحم وعلى آله وصحبه ال

طاهرين  .ال
حلي القيوم وأتوب إليه وأسأله أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو ا   •

التوبة واملغفرة أنه هو التواب الرحيم. شاهد أيضا: أدعية اإلستغفار املستجابة 
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طلع  طيات وعامل اخلفيات امل وأمهيته ىف حياة املسلم اللهم ? �رئ الرب?ت وغافر اخل
على الضمائر والنيات ?من أحاط بكل شئ علما ووسع كل شئ رمحةً  وقهر كل 

لرحيم.) خملوقٍ  عزةً  وحكماً, إغفر ىل ذنويب وجتاوز عن سيئايت إنك أنت الغفور ا
طيت  اللهم إىن أسألك �مسك األعظم الذي إذا ُد عيت به أجبت وإذا سئلت به أع
صمد الذي مل يلد ومل  , أسألك �ىن أشهد أنك أنتَ  هللا , ال إله إال أنت األحد ال

 يولد , ومل يكن له كفواً أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنتَ  الغفورُ  الرحيم .
 إله إال هو احلي القيوم غفار الذنوب ذا أستغفر هللا العظيم الذي ال •

اجلالل واإلكرام وأتوب إلية من مجيع املعاصي كلها والذنوب واآلØم 
طأ ظاهرا و�طنا قوال وفعال يف مجيع  ومن كل ذنب أذنبته عمدا و أخ
طرايت وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب  حركايت وسكنايت وخ

صاه الذي أعلم ومن الذنب الذي ال  أعلم عدد ما أحاط به العلم وأح
صته اإلرادة ومداد  ص طه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخ الكتاب وخ
كلمات هللا كما ينبغي جلالل وجه ربنا ومجاله وكماله وكما حيب ربنا 
طائك وسيئايت من قضائك فجد مبا  ويرضى. اللهم إن حسنايت من ع

طاع إال �ذنك أنعمت علي ما قضيت وامح ذلك بذلك جللت أن ت
صيتك استخفافا حبقك  صيتك حني ع صى إال بعلمك اللهم ما ع أو تع
وال استهانة بعذابك لكن لسابقة سبق hا علمك فالتوبة إليك واملغفرة 

  .لديك ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني
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طائك وسيئايت من قضائك، فجد مبا أنعمت علي،  • اللهم إن حسنايت من ع
صيتك  صيتك حني ع صى إال بعلمك، اللهم ما ع طاع إال �ذنك، أو تع جللت أن ت

حبقك، وال استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق hا علمك، فالتوبة إليك،  استخفافاً 
واملغفرة لديك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني. أستغفر هللا العظيم 
الذي ال إله إال هو احلي القيوم غفار الذنوب، ذا اجلالل واإلكرام وأتوب إليه من 

طأ ظاهراً مجيع املعاصي كلها والذنوب واآلØم،  ومن كل ذنب أذنبته عمدًا أو خ
طرايت وأنفاسي كلها، من الذنب  و�طناً، قوًال وفعالً، يف مجيع حركايت وسكنايت وخ
صاه الكتاب  الذي أعلم ومن الذنب الذي ال أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأح
صته اإلرادة، ومداد كلمات هللا كما  ص طه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخ وخ

نبغي جلالل وجه ربنا ومجاله وكماله وكما حيب ربنا ويرضى. اللهم إىن أسألك ي
طيت، أسألك �ين  �مسك األعظم الذي إذا ُدعيت به أجبت، وإذا سئلت به أع
صمد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له   أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت، األحد ال

غفور الرحيم. اللهم إين أستغفرك من النعم كفواً أحد، أن تغفر يل ذنويب إنك أنت ال
 اليت أنعمت hا علي فاستعنت hا على معاصيك.

  

 االستغفـار قبل النوم
 .وأتوب إليه   أستغفر هللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم •

  فاغفر لنا معاصينا، وتب علينا إّنك أنت التّواب الرحيم. اللهم •
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 الّلهم اغفريل ولوالدّي وللمؤمنني واملؤمنات يوم يقوم احلساب.  •
طيئايت، إنك أنت الّلهم اعف عن ذنويب، واسرت عيويب، واغفر  • خ

  الرمحن الرحيم.
اللهم إّ, حنن الضعفاء إليك، ال حيلة لنا إال بك، اللهم إّ, بضعف مّنا  •

صيناك   .ع
طا?,   • اللهم إّ, نرجوا رمحتك وخنشى عذابك، اللهم ّجننا من خ

 واغفر لنا وتب علينا ? غفور ? رحيم.
فر يل ذنيب، واعف عن الّلهم ? حّي ? قّيوم، ? ذا اجلالل واإلكرام، اغ •

طيئيت، وارمحين إنك أرحم الرامحني.  خ
اللهم ? واسع املغفرة، ? رمحن الدنيا واآلخرة، اغفر لنا ذنوبنا  •

  وجتاوز عن سّيئاتنا، وال ختز,يوم القيامة ? أكرم األكرمني.
الّلهم إنك قلت وقولك احلق ادعوين أستجب لكم، اللهم إ, جئناك  •

  هم فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. مثقلني بذنوبنا، الل
طاء، ? رب ابن آدم  • اللهم ? سامع الدعاء، ?ذا املّن والع

طيئيت وجتاوز عن سيئيت، إنك أنت العزيز  طّاء، اغفر يل خ اخل
  احلكيم. 

اللهم إنك خلقت اإلنسان ظلوم جهول، ضعيف عجول، وجبهلي  •
صيتك، اللهم فاغفريل وتّب علي، إّنك أنت     التّواب.وضعفي ع
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صوت، و? سابق الفوت، و? حميي العظام بعد •  اللهم ? سامع ال
املوت، أسألك أن تغفر يل ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، 

  إنك أنت الّرب الغفار.
اللهم إين أسألك بعزك الذي ال يرام وملكك الذي ال يضام وعظمتك  •

اليت ال يبلغها أي شيء أن تغفر يل ذنيب وأن تعاملين مبا أنت أهله وليس مبا 
 أ, أهله.

جلالل واإلكرام، نسألك ? هللا بكل ? هللا، ? هللا، ? هللا، ? ذا ا •
طا?,  اسم هو لك، مسيت به نفسك، أن تغفر ذنوبنا، ومتحو خ

  .وتتجاوز عنا إنك أنت الّرب الغفور
اللهم ? من ال يرد سائله وال خييبين إذ إين أرجو منك التوبة والعفو  •

يل  الغفران، ? من يسمع ندائي يف دجى الليل البهيم أعّين على ذنويب واغفر
  إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أنك رحيم تّواب، حتب من عبادك األّواب، الّلهم إين   •
أتوب إليك جئتك بذنويب، اللهم فاتب علي واكتب يل بتوبيت 

  العقاب، واسرتين يوم احلساب.  الثواب، وابعد عين
اللهم منَّ علي مبغفرة منك جتعلين يف الفرودس األعلى من اجلنة، و�عد   •

طا?ي كما �عدت بني املشرق واملغرب، اللهم اجعلين ممن غفرت  بيين وبني خ
  هلم فال خوف عليهم وال هم حيزنون، إنك ريب مسيع جميب عظيم رحيم غفور.
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  أخرىاستغفـار  أذكار  
طوت إليه برجلي .. أو مددت إليه    • اللهم إين أستغفرك لكل ذنب .. خ

طق به لساين .. أو  صري .. أو أصغيت إليه �ذين .. أو ن يدي .. أو Ùملته بب
صياين فرزقتين مث استعنت برزقك أتلفت فيه ما رزقتين مث اسرتزقتك على  ع

صيانك .. فسرتته علي وسألتك الز?دة فلم حترمين وال تزال عائدا  على ع
علي حبلمك وإحسانك .. ? أكرم األكرمني اللهم إين أستغفرك من كل سيئة 
ارتكبتها يف بياض النهار وسواد الليل يف مأل وخالء وسر وعالنية .. وأنت 

فرك من كل فريضة أوجبتها علي يف آ,ء الليل والنهار ,ظر إيل اللهم إين أستغ
طأ أو عمدا أو نسيا, أو جهال وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد  تركتها خ
املرسلني وخامت النبيني سيد, دمحم ملسو هيلع هللا ىلص تركتها غفلة أو سهوا أو نسيا, أو ©او, 

   أو جهال أو قلة مباالة hا.

ملا قدمت وأخرت وأعلنت وما أنت أعلم به أين أستغفرك  اللهم •
مين ..أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شئ قدير .. اللهم 
اين أستغفرك من كل ذنب تبت منه مث عدت إلية.. أستغفرك ملا 
طين فيه ماليس لك به رضا ..  أردت به وجهك الكرمي فخال

هو عندك وأستغفرك ملا دعاين إليه اهلوى من قبل فيما إشتبه علي و 
حمرم .. واستغفرك من النعم اليت أنعمت hا علي فأستعنت hا على 

طلع عليها أحد سواك    معاصيك .. وأستغفرك من الذنوب اليت ال يت
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وال ينجي منها أحد غريك وال يسعها اال حلمك وال ينجي منها اال 
عفوك .. وأستغفرك من كل ميني حنثت فيه وهو عندك حمرم وا, 
مؤاخذ به,, وأستغفرك ال إله إال أنت ? عامل الغيب والشهادة من  

سواد الليل وبياض النهار .. ويف فال ومال قوال  كل سيئة عملتها يف
صيان ?كرمي ?  وفعال وانت ,ظر إيل إذا كتمتة وترى ما أتيتة من الع
منان ? حليم.. وأستغفرك ال إله إال انت سبحانك إين كنت من 

وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي يف أ,ء الليل … الظاملني 
طأ وأ, مسؤل hا .. وأطراف النهار وتركتها سهوا أو غفل ه أو خ

وأستغفرك من كل ُسنة من سنن سيد املرسلني وخامت النبيني سيد, 
طأ أو ©او,  فإين أستغفرك … دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وتركتها سهوا أو غفلة أو خ

ال إله …? هللا ? هللا ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 
ت ريب ال إله إال انت وحدك ال شريك إال أنت ?رب العاملني .. ان

لك .. سبحانك ?رب العاملني .. وأنت على كل شئ قدير .. وال 
حول وال قوة إال �Ä العلي العظيم .. وصلى هللا على سيد, دمحم 
ملسو هيلع هللا ىلص النيب األمي وعلى آله وصحبه أمجعني .. سبحانك رب العزة 

صفون وسالم على املرسلني و   احلمد Ä رب العاملني.عما ي
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  التركيالدكتور جمال   إعداد: 

  

    2021صيـــف  - الثاني     االصـــدار

لَـــٍة المُّبَـارََكــٍة "  أذكـــــــار الليـْ
 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf 
 سسة العلوم النفسية العربيةتحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤ 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
 

   2021صيـــف  -  الرابع  االصـــدار

  التسبيـــــح أذكـــــــار
 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib4.pdf  
 سسة العلوم النفسية العربيةتحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤ 

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_lang=3  
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