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 قاتامللح
  

حتتوى على ثالثة عشر مواضع وكلها " املناجاة"اضع يف قصيدة املو
  :الدعاء
 )٤-١ (البيت األول حىت املرابع   -١

 الدعاءبني عن مقدمة 
 )٨-٦ (البيت السادس حىت الثامن -٢

بني عن ابتداء الدعاء يطلب إىل اهللا تعاىل اسبال سترا على القبائح 
 واألخطال

 )١٢-٩ (البيت التاسع حىت الثاىن عشر -٣
بني عن الدعاء يطلب العفو إىل اهللا تعاىل من الذنب واصالح 

 .القصود واالعمال ورضاه
 )١٨-١٣ (البيت الثالث عشر حىت الثامن عشر -٤

تكرار الدعاء يطلب العفو إىل اهللا تعاىل بالشكو والبكاء بني عن 
إليه من شؤم الظلم واإلفك وسوء الفعل وشهوة القيل والقال 

 لدنيا٧وحب
 )٢٢-١٩ (البيت التاسع عشر حىت الثاىن وعشرون -٥

بني عن العبد يشكو ويندم عن النفس الغوية من السبيل السوية 
 .ويقصد عن اجلاه واملال

 )٢٤-٢٣ ( وعشرونالسابعحىت  البيت الثالث وعشرون -٦
 بني عن العبد يطلب اإلستعانة ملداومة القلب وحل عقدة الكرب



 )٢٦-٢٥ (ىت السادس وعشرونشرون حوعالبيت اخلامس  -٧
  العوايفیطلببني عن العبد 

 )٢٨-٢٧ ( وعشرونالثامن السابع وعشرون حىت البيت -٨
 تعالى اهللا من الثواب عن  العبد رجاء عن بين

 )٣٢-٢٩ (البيت التاسع وعشرون حىت الثاىن وثالثون -٩
 بني عن أدعية العبد إىل ربه عن عسره وعذره وذنبه

 )٣٦-٣٣ (وثالثون السادس حىت وثالثون الثالث`البيت -١٠
 بني عن محد اهللا والثناء عليه

 )٣٨-٣٧ (ن وثالثونمالبيت السابع وثالثون حىت الثا -١١
بني عن الدعاء يطلب كل اخلري واجلنة املصري واختتام اآلجال 

 باإلميان
 )٤٠-٣٩ (البيت التاسع وثالثون حىت الرابعون -١٢

  اهللا عليه وسلم صلىلنيببني عن الصالة على ا
 )٤٢-٤١ (البيت الواحد وأربعون حىت الثاىن وأربعون -١٣

  .بني عن اختتام الدعاء حبمد اهللا والثناء عليه
 




