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  الدعــــــــاءالذكـــــر و   آداب-1
  

 حترى احلالل  •
 إن أمكن  استقبال القبلة •
 مالحظه األوقات الفاضله و احلاالت الشريفه •
كيوم عرفه و شهر رمضان و يوم اجلمعه و الثلث األخري من الليل ووقت  •

اإلقامه و إلتقاء  السحر وأثناء السجود و نزول الغيث و بني اآلذان و
 اجليوش و عند الوجل و رقه القلب 

 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين و حذو املنكبني •
 البدء حبمد هللا و الصاله على رسول هللا  •
حضور القلب و إظهار الفاقه و الضراعه إىل هللا جل شأنه و خفض  •

 الصوت بني املخافته و اXاهره 
 الدعاء بغري إمث و قطيعه رحم •
 م إستبطاء اإلجابه و الدعاء مع اجلزم [إلجابهعد •
  اختيار جوامع الكلم و جتنب الدعاء على األهل و النفس و املال •
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  ـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  أذكـــــــــــــار األزِْمن
  

 تكرار الدعاء ثالc و إذا دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك  •
أن متسح ا لوجه [ليدين عقب الدعاء و محد هللا و متجيده و الصالة و  •

 السالم على الرسول صلى هللا عليه و سلم 
• i التضرع و اخلشوع. 
 .اءال ترفع بصرك أيل السم •
 .اليقني يف استجابة هللا للدعاء •
 .أخفض صوتك بني املخافتة و اجلهر و ال تتكلف السجع يف الدعاء •
مث أسال هللا ,أفتح دعائك بذكر هللا عز و جل مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص  •

   حاجتك وأختتم [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
: كيوم عرفة من السنة ,و رمضان من ترصد لدعائك األوقات الشريفة  •

 .األشهر ,و يوم اجلمعة من األسبوع ,ووقت السحر من ساعات الليل
ادع هللا مستقبال القبلة و أرفع يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  •

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((إن رّبكم حىي كرمي يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم أن 
 .أمسح بيديك وجهك يف أخر الدعاء يردها صغرا )) مث

إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان و احتياجه إىل هللا السميع البصري  •
القريب من عبادة، لكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف 

 .عبوديته, فالدعاء بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان
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  كــر والدعــاءفضل الذ -2

 60غافر :َوقَاَل رّبُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمّْ  •
  110اإلسراء : قُل اْدُعواْ اّ�َ أَِو اْدُعواْ الرَّْمحَـَن أَ�� مَّا تَْدُعواْ فـَلَهُ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن  •
إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان و احتياجه إىل هللا السميع البصري  •

  من عبادة القريب
ولكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف عبوديته,فالدعاء  •

 .بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن  •

ْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليُـْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرشُ    186البقرة :ُدوَن  فـَ
 83َوأَيُّوَب ِإْذ َ�َدى رّب ُه َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني  •

ْن ِعنِدَ�  َلُهم مََّعُهْم َرْمحًَة مِّ َناُه َأْهَلُه َوِمثـْ َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتـَيـْ فَاْسَتَجبـْ
 ) 83,84األنبياء : (84َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن 

" َوزََكرِ�َّ ِإْذ َ�َدى رّب ُه رّب  ال تََذْرِين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـُْر  :يقول تعاىل •
نَا لَُه َحيَْىي َوَأْصَلْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنـَُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِيف  89اْلَوارِِثَني  نَا لَُه َوَوَهبـْ فَاْسَتَجبـْ

رَاِت َويَْدُعونَـ    ) "89,90" األنبياء : .(90نَا رََغبًا َورََهبًا وََكانُوا لَنَا َخاِشِعَني اْخلَيـْ
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  الكريم القران في والدعاء الذكر -3
  

 ]152[البقرة: ﴿ فَاذُْكُروِين َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن ﴾   •

تَـُغو   • ا َفْضًال ِمْن رّب ُكْم فَِإَذا َأَفْضُتْم ﴿ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْحلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن   ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا ا�َّ

ْبِلِه َلِمَن الضَّالَِّني ﴾  ُتْم ِمْن قـَ  ]198[البقرة: ُكنـْ

ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا ا�ََّ   •  َكذِْكرُِكْم آَ[ءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن ﴿ فَِإَذا َقَضيـْ
نـَْيا َوَما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق ﴾   ]200[البقرة: النَّاِس َمْن يـَُقوُل ربّناآتَِنا ِيف الدُّ

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ   • ﴿ َواذُْكُروا ا�ََّ ِيف َأ�َّ
ْيِه َوَمْن ¦ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه َعلَ 

  ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن ﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا  • ﴿ قَاَل رّب  اْجَعْل ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ�َّ
ْبَكاِر ﴾  َواذُْكْر ربّ    ]41[آل عمران: َك َكِثريًا َوَسبِّْح ِ[ْلَعِشيِّ َواْإلِ
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ُتُم الصََّالَة فَاذُْكُروا ا�ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  • ﴿ فَِإَذا َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[  ْطَمْأنـَنـْ فَِإَذا ا

 ]103[النساء:  َمْوُقوً̈ ﴾
ِيف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْجلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِ[ْلُغُدوِّ ﴿ َواذُْكْر رّب َك   •

َواْآلَصاِل َوَال َتُكْن ِمَن اْلغَاِفِلَني * ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رّب َك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن 
 ]206، 205[األعراف: ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن ﴾ 

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُـُتوا َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا  ﴿ �َ  •
 ]45[األنفال: َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾ 

﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر ا�َِّ َأَال ِبذِْكِر ا�َِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ﴾  •
 ]28[الرعد: 

َوُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف  ﴿ •
ُْه َتْكِبريًا ﴾    ]111[اإلسراء: اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

ُ َواذُْكْر رّب َك ِإَذا  ﴿ َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا * ِإالَّ َأْن َيَشاءَ  • ا�َّ
 ]24، 23[الكهف:  نَِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِديَِن رّب ي ِألَْقرّب  ِمْن َهَذا َرَشًدا ﴾

ْر ِيل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة  • ﴿ قَاَل رّب  اْشَرْح ِيل َصْدِري * َوَيسِّ
يًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي ِمْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل َوزِ 

* اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  
  ]35 - 25[طه: َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصريًا ﴾ 
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طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  • ﴿ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل 
ْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى ﴾ُغُروِ®َا َوِمْن آَ�ِء اللَّيْ   ]130[طه:  ِل َفَسبِّْح َوَأ

ٌر فَاذُْكُروا  • ﴿ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َلُكْم ِفيَها َخيـْ
ْطِعُموا  َها َوَأ َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ اْسَم ا�َِّ َعَليـْ

َ اْلَقانِ  َع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ
ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم 

ِر اْلُمْحِسِنَني  ُوا ا�ََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ   ]37، 36[احلج: ﴾ لُِتَكربِّ
َ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن  • ﴿ ُأِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِ°َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ ا�َّ

ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّناا�َّ
َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ   بـَْعَضُهْم بِبَـْعضٍ 

َ َلَقِويٌّ َعزِيٌز ﴾ ُ َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ ا�َّ  ]40، 39[احلج:  َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ ا�َّ

َكَفى بِِه ﴿ َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وَ  •
 ]58[الفرقان: ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ﴾ 

﴿ َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْن يَذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا  •
 ]62[الفرقان: ﴾ 

َالَة ﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصَّ  •
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر ا�َِّ َأْكبَـُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن  تـَنـْ

  ]45[العنكبوت: ﴾ 
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﴿ َفُسْبَحاَن ا�َِّ ِحَني متُُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن * َوَلُه اْحلَْمُد ِيف السََّماَواِت  •
 ]18، 17[الروم: َواْألَْرِض َوَعِشي�ا َوِحَني ُتْظِهُروَن ﴾ 

تِنَا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ®َا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد ﴿ ِإمنََّا يـُْؤِمُن �³َِ  •
رّب ِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن 

طََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما  ُأْخِفَي رّب ُهْم َخْوفًا َو
 ]17 -  15[السجدة:  َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾

َ َواْليَـْوَم  • ﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�َّ
َ َكِثريًا ﴾   ]21[األحزاب: اْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ

ْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني ﴿ ِإنَّ اْلمُ  •
َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني 

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائِ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َماِت َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ 

ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ﴾   ]35[األحزاب: ا�َّ
ًة َوَأِصيًال * ُهَو الَِّذي َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا ا�ََّ ِذْكًرا َكِثريًا * َوَسبُِّحوُه ُبْكرَ ﴿  •

 ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن ِ[ْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما ﴾

 ]43 - 41[األحزاب: 
اَهَم ﴿ َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني * ِإْذ أَبََق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن * َفسَ  •

َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن 
  ]144 - 139[الصافات: اْلُمَسبِِّحَني * لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبْـَعُثوَن ﴾ 
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ًرا َونَِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـُوَ  • قُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ﴿ ِإ�َّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ]9، 8ُبْكَرًة َوَأِصيًال ﴾ [الفتح: 

طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  • ﴿ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل 
 ]40، 39[ق: اْلُغُروِب * َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَ[َر السُُّجوِد ﴾ 

َك فَِإنََّك °َِْعُيِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك ِحَني تـَُقوُم * َوِمَن اللَّْيِل  ﴿ َواْصِربْ ِحلُْكِم ربّ  •
 ]49، 48[الطور: َفَسبِّْحُه َوِإْدَ[َر النُُّجوِم ﴾ 

﴿ َأملَْ «َِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن اْحلَقِّ َوَال  •
نُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري َيُكو 

ُهْم فَاِسُقوَن ﴾   ]16[احلديد: ِمنـْ
َوَذُروا اْلبَـْيَع  ﴿ َ� َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا�َِّ 

ُتْم تـَْعَلُموَن * َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َذِلُكْم َخيـْ
ى * ]َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّ 10، 9َفْضِل ا�َِّ َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾ [اجلمعة: 

  1األعلى: [َوذََكَر اْسَم رّب ِه َفَصلَّى ﴾ 
﴿ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر  •

 ]9ا�َِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن ﴾ [املنافقون: 
 ]8[املزمل: ِإلَْيِه تـَْبِتيًال ﴾  ﴿ َواذُْكِر اْسَم رّب َك َوتـَبَـتَّلْ  •

﴿ َواذُْكِر اْسَم رّب َك ُبْكَرًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَُه  •
َطوِيًال ﴾   ]26، 25[اإلنسان: َوَسبِّْحُه لَْيًال 

﴿ َسبِِّح اْسَم رّب َك اْألَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى *  •
 ]5 - 1[األعلى: الَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى * َفَجَعَلُه غُثَاًء َأْحَوى ﴾ وَ 

  ]15، 14[األعلى: ﴿ قَْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم رّب ِه َفَصلَّى ﴾  •
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  ةـــــــــــــــــــة قرآنيـــــــــــــدعيأ  -4
  

 سورة الفـاتحةمن  دعاء  
َراَط املُسَتِقيَم  • غُضوِب ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَ  )6(اهِدَ� الصِّ

 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 
 

 سورة البقرةدعية من  أ
 )127ربـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ( •

َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأرَِ�  ربّنا •
َنآ ِإنَّ   )128(َك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ( •  )201ربّناآتَِنا ِيف الدُّ

ًرا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  ربّنا • َنا َصبـْ  َأْفرِْغ َعَليـْ

)250(  

َطْعنَ  • ْعَنا َوَأ   )285(ا ُغْفَراَنَك ربّناَوِإلَْيَك اْلَمِصُري مسَِ
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َنا ِإْصًرا َكَما  ربّنا • َال تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� ربّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا  ْلَنا َما َال  َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا ربّناَوَال ُحتَمِّ

 )286(  َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْر�َ 
 

 سورة آل عمراندعية من  أ
الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنَت ربّنا  •

 )8(اْلَوهَّاُب 

 ِلُف اْلِميَعادَ ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال خيُْ  ربّنا •

)9( 

 )16(ربّنا ِإنـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  •

الّلهم  َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  •
ُر إِ  نََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

ُتوِلُج اللَّْيَل ِيف اْلنـََّهاِر َوُتوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج اْحلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرُِج  •
 )27(اَلَميََّت ِمَن اْحلَيِّ َوتـَْرُزُق َمن َتَشاء ِبَغْريِ ِحَساٍب 

يُع الدَُّعاء رّب  َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّ  • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ   )38(يًَّة 

َنا َمَع الشَّاِهِديَن  •   )53(ربّنا آَمنَّا ِمبَا أَنَزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ
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ربّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف َأْمرَِ� َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ�  •
 )147(َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

ِطًال ُسْبحَ  •  )191(اَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر ربّنا َما َخَلْقَت َهذا َ[

َتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر  • ربّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ
)192( 

ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن َأْن آِمُنوْا ِبرّب ُكْم َفآَمنَّا ربّنافَاْغِفْر لََنا  • ربّناِإنـََّنا مسَِ
 )193(ا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر ُذنُوبـَنَ 

ربّناَوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختْزَِ� يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَ  •
 )194(ُختِْلُف اْلِميَعاَد 

 
 سورة النساءمن  دعاء  

املِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِي�ا َواْجَعل ربّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّ  •
 )75(لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا 

 
 سورة األعراف  دعية منأ
 )23(ربّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن  •

  )47(ْوِم الظَّاِلِمَني ربّنا الَ َجتَْعْلَنا َمَع اْلقَ  •
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نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ َوِسَع ربّنا ُكلَّ َشْيٍء عِ  • ْلًما َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتِنيَ   )89( َوأَنَت َخيـْ

ًرا َوتـََوفـََّنا ُمْسِلِمَني  • َنا َصبـْ  )126(ربّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
 )151(الرَّاِمحَِني  رّب  اْغِفْر ِيل َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِيف َرْمحَِتَك َوأَنَت َأْرَحمُ  •

َي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل  • رّب  َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهم مِّن قـَْبُل َوِإ�َّ
نَـُتَك ُتِضلُّ ِ®َا َمن َتَشاء َوتـَْهِدي َمن َتَشاء  السَُّفَهاء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ

ُر   )155(اْلَغاِفرِيَن أَنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
  

 سورة يونسمن  دعاء  
َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمَني ( • ) َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن 85َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
 

 سورة هودمن  دعاء  
 بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َوتـَْرَمحِْين رّب ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل  •

َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ
 

 سورة يوسفمن  دعاء  
نـَُيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • ِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ فَا

  )101(َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني 
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 سورة ابراهيمدعية من  أ
ا َخيَْفى َعَلى ا�ِّ ِمن َشْيٍء َيف اَألْرِض ربّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َومَ  •

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

 )40(رّب  اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ربّناَوتـََقبَّْل ُدَعاء  •

 )41(ربّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  •
 

 اءسورة االسر دعية من  أ
  )24( رّب  اْرَمحُْهَما َكَما رّب َ�ِين َصِغريًا •

رّب َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن  •
 )80(لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا 

 

 سورة الكهفمن  دعاء  
 )10(َشًدا ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَ� رَ  •
•  
 سورة مريمدعية من  أ
ًبا َوَملْ َأُكن ِبُدَعاِئَك رّب  َشِقي�ا  • رّب ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
)4( 

  )5(َهْب ِيل ِمن لَُّدنَك َولِي�ا  •
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 سورة طهدعية من  أ
ْر ِيل َأْمِري  )25(رّب اْشَرْح  ِيل َصْدِري  •  َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(رّب  ِزْدِين ِعْلًما  •
  
 سورة األنبياءدعية من  أ
 )83( َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

 )87(الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني  •

ُر اْلَوارِِثَني  •  )89(رّب  َال َتَذْرِين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـْ
 

 رة المؤمنونسو دعية من  أ
ُر اْلُمنزِِلَني  •  )29(رّب  أَنزِْلِين ُمنَزًال مَُّبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

ِطِني  • َوَأُعوُذ ِبَك رّب  َأن  )97(رّب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َمهََزاِت الشََّيا
 )98(َحيُْضُروِن 

ُر الرَّاِمحَِني  •  )109(ربّناآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ

ُر الرَّاِمحَِني   ربّ  •   )118(اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخيـْ
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 سورة الفرقـاندعية من  أ
 )65(ربّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراًما  •

تِنَا قـُرََّة أَْعُنيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما  َهبْ ربّنا  •   )74(لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ�َّ
  

 سورة الشعراءدعية من  أ
َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83(ا َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني رّب  َهْب  ِيل ُحْكمً  •

َواْغِفْر ِألَِيب ِإنَُّه َكاَن ِمَن  )85(َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم  )84( اْآلِخرِينَ 
َعثُوَن 86(الضَّالَِّني  ِإالَّ  )88(َوَال بـَُنوَن  يـَْوَم َال يَنَفُع َمالٌ  )87() َوَال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

َ بَِقْلٍب َسِليٍم   )89(َمْن أََتى ا�َّ
 )169(رّب  َجنِِّين َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن  •
 

 سورة النملمن  دعاء  
رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •

 )19(اُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني َصاِحلًا تـَْرضَ 
 

 سورة القصصمن  دعاء  
 )16( رّب  ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل  •
 

 سورة العنكبوتمن  دعاء  
  )30(رّب  انُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  •
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 سورة غافرمن  دعاء  
بُوا َواتـَّبَـ  • َ̈ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن 

ربّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعدتـَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن  )7( َعَذاَب اجلَِْحيمِ 
Ìِِْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن  )8(آَ[ئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ�َّ

 )9( يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّيَِّئاِت 
 

 سورة الدخانمن  دعاء  
 )12(ربّنااْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإ�َّ ُمْؤِمُنوَن  •

 

 سورة األحقـافمن  دعاء  
َأْن َأْعَمَل رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ وَ  •

 )15( َصاِحلًا تـَْرَضاُه  َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 
 

 سورة الحشرمن  دعاء  
ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال�  • ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ[ْإلِ ربّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
 )10(ِذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم لِّلَّ 
 

 سورة الممتحنةمن  دعاء  
َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

 )5(ُم َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكي
 سورة التحريمدعية من  أ
  )8(ربّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  •
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  ار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  أذكـــــــــــــ
  

ًتا ِيف اْجلَنَّةِ  •  )11( رّب اْبِن ِيل ِعنَدَك بـَيـْ
 )11(َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
 

 سورة نوحدعية من  أ
رًا  • َذْرُهْم ُيِضلُّوا ِإنََّك ِإن تَ  )26(رّب  َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ

 )27(ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا 
رّب  اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني  •

 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 
  

 سورة الممتحنةمن  دعاء  
َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري ربّنا َعلَ  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(ْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 

 سورة الفـلقمن  دعاء  
َوِمن  )3(ِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب وَ  )2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1(َأُعوُذ ِبرّب  اْلَفَلِق 

  )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(َشرِّ النـَّفَّاcَِت ِيف اْلُعَقِد 

 

 سورة الناسمن  دعاء  
ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس  )3(إِلَِه النَّاِس  )2(َمِلِك النَّاِس  )1(أَُعوُذ بِرّب  النَّاِس  •

  )6(ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّاِس  )5(ْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس الَِّذي يـُوَ  )4(اْخلَنَّاِس 
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رآن  ــــــــــالق  فـــياء  ــــــــــاألنبي أدعيـــــــة - 5
  

 )علية السالم(آدم  من دعاء  
 ].23 - [األعراف  نَا لََنُكونَنَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن"."ربّنا ظََلْمنَا أَنُفَسنَا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لَنَا َوتـَْرمحَْ  •

 

  )علية السالم(نوح  من أدعية  
رّب  اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوَال " •

 ].28 - [نوح  َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا".
ُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل " رّب  ِإّينِ أَ  •

َن اْخلَاِسرِيَن".   ].47 - [هود َوتـَْرَمحِْين َأُكن مِّ
ُر اْلُمنزِِلَني". •  ].29 - [املؤمنون  "رّب  أَنزِْلِين ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخيـْ
  

  )علية السالم(إبراهيم  من أدعية  
َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك  ربّنا )127(تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  ا"ربّن   •

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ
  ].128-127 -[البقرة  ".)128(

  
  2022 -اإلصدار الخامس عشر   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  22



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

 )40( َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ  نا"رّب  اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ ربّ  •
 - [إبراهيم  )".41(اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  ربّنا

40-41.[ 
َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83("رّب  َهْب ِيل ُحْكًما َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني  •

 ].85-83 - [الشعراء )". 85َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم ( َواْجَعْلِين ِمن )84(اْآلِخرِيَن 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ربّناَال َجتَْعْلَنا  )4("ربّناَعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنۖا  ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  ". )5(ِفتـْ

 ].5-4 -  [املمتحنة
 ].100 -". [الصافات "رّب  َهْب ِيل ِمَن الصَّاِحلِنيَ  •

 

  )علية السالم(هود  من دعاء  
"ِإّينِ تـَوَكَّْلُت َعَلى ا�َِّ رّب ي َورّب ُكم ۚ مَّا ِمن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ۚ  •

 ].56 - . [هود ِإنَّ رّب ي َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم"
 

  )علية السالم(لوط  ة  من أدعي
 ].30 -[العنكبوت  "رّب  اْنُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن". •

 ].169 -[الشعراء  "رّب  َجنِِّين َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن". •
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  )علية السالم(يوسف  من دعاء  
نـَْيا َواْآلِخَرِة ۖ تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • ِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ "فَا

 .]101 - [يوسف  ".َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلِنيَ 
 

  )علية السالم(شعيب  من دعاء  
نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  • "َوِسَع ربّناُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّناافْـَتْح بـَيـْ

ُر اْلَفاِحتَِني"  ].89 - . [األعراف َوأَنَت َخيـْ
  

  )علية السالم(موسى  من أدعية  
 ].16 -[القصص  نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل".رّب  ِإّينِ ظََلْمُت � •

 - . [القصص "رّب  ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِّْلُمْجرِِمَني" •

17.[ 
 ].24 - ". [القصص "رّب  ِإّينِ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ  •

ْر ِيل َأْمِري  )25("رّب  اْشَرْح  ِيل َصْدِري  • َواْحُلْل ُعْقَدًة  )26(َوَيسِّ
 ].28-25 - [طه  ".)28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(مِّن لَِّساِين 

 
  )علية السالم(أيوب  من دعاء  

 ].83 - [األنبياء  "َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني". •
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  )علية السالم(سليمان  من دعاء  
ْن َأْعَمَل "رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَ  •

 ].19 -[النمل الصَّاِحلَِني".  َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدكَ 
 

  )علية السالم(يونس  من دعاء  
 ].87 -[األنبياء " الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني".  •
•  

  )علية السالم(زكريا  أدعية  من  
يُع الدَُّعاء".  رّب " • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ  ].38 - [آل عمران َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة 

ُر اْلَوارِِثَني".  •  ].89 -[األنبياء "رّب  َال َتَذْرِين فـَْرداً َوأَنَت َخيـْ
 

  )علية السالم(يعقوب  من دعاء  
•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ  ].86 -[يوسف "ِإمنَّ

   انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  الدكتور جمال التركي إعداد: - 2021صيـــف  -  السابع  االصـــدار

  )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاء :1الجـــزء  (ة  ـــــــقرأنيأذكـــــــار  

 علمي لشبكة العلوم النفسية العربيةتحميل حر من الموقع ال

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib7.pdf 
 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
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  اذكار االزمنة المباركة  -6
  

هناك أزمنة جعلها الشارع مباركة، هي مثل غريها من الزمان، لكن ملا خصها 
 هللا بشيء من عنده صارت مباركة.

(قد  اهده:كما جاء يف احلديث احلسن لشو   شهر رمضان شهٌر مبارك، •
 جاءكم رمضان شهر مبارك).

َلٍة  ليلة القدر وصفها هللا تعاىل °Ôا ليلة مباركة:• {ِإ�َّ أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ
ٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر}  ]3[الدخان:  ُمَبارََكٍة} َلُة اْلَقْدِر َخيـْ  ].3[القدر: {لَيـْ

طلعت عليه الشمس  :قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص  يوم اجلمعة، فإنه يوم مبارك، • (خري يوم 
 وهو كذلك يوم مبارك يف األسبوع.  يوم اجلمعة)

 يوم عرفة الذي يباِهي هللا فيه املالئكة بعباده. •
 أ�م عشر ذي احلجة أ�م مباركة. •
 ثلث الليل األخري وقت النزول اإلهلي وقت مبارك. •
ل عبد ال يُشرك [i شيئاً، إال واخلميس تُفَتح فيهما أبواب اجلنة، فيُـْغَفر لك االثنني •

  (أْنِظروا هذين حىت يصطلحا)  فيقول هللا ملالئكته:  رجالً كانت بينه وبني أخيه شحناء،
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  يــــــــــــوم الجمعــــــــــــةـــــة  ــــــأدعيـ  -7

  

  في السنة النبوية  الجمعة  - 1.7
 من وَمسَّ  اجلُُمعِة، يـََوم اغَتَسلَ  َمنِ (  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال •

 فَريَكعَ  املَسِجدَ  «يتَ  حىت َخَرجَ  مث ثيابِه، أحَسنِ  من ولَِبسَ  عنَده، كان إنْ  ِطيبٍ 
ومل يـُْؤِذ أَحًدا، مث أنَصَت إذا َخَرَج إماُمه حىت ُيصلَِّي؛ كانت كفَّارًة  له، َبدا إنْ 

َنها وبْنيَ اجلُُمعِة األخرى).  ِلَما بيـْ

طََلَعْت عليه الشَّْمُس   قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  • ُر يَوٍم  يـَْوُم (َخيـْ
اجلُُمَعِة، فيه ُخِلَق آَدُم، وفيِه ُأْدِخَل اجلَنََّة، وفيِه ُأْخرَِج ِمْنها، وال تـَُقوُم 

 السَّاَعُة إالَّ يف يَوِم اجلُُمَعِة)

أنه قال: (أنَّ َرسوَل ا�َِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم  -Ú-ُروي عن أيب هريرة   •
: فيه َساَعٌة، ال يـَُواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم، وهو قَائٌِم ُيَصلِّي، ذََكَر يَوَم اجلُُمَعِة، َفقالَ 

ُه وَأَشاَر بَيِدِه يـَُقلُِّلَها). َ تـََعاَىل شيًئا، إالَّ أْعطَاُه إ�َّ  َيْسَأُل ا�َّ
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 جمعةلل األدعية المأثورة   - 2.7
اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء  •

، � جميب ماشئت بعدمها. الّلهم إّين أسألك � فارج اهلم، و� كاشف الغم
دعوة املضطرين، � رمحن الدنيا � رحيم اآلخرة، ارمحين برمحتك. اللهم ارزقنا 
لّذة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك غري ضالني، والمضلني، وغري 

 مفتونني، اللهم ظّلنا حتت ظّلك يوم ال ظّل إّال ظّلك. 
ا صلوا إن هللا ومالئكته يصلون على النيب � أيها الذين آمنو  •

عليه وسلموا تسليما اللهم عاملنا [حسانك وتداركنا بفضلك 
وامتنانك وتولنا برمحتك وغفرانك واجعلنا من عبادك الذين ال 
خوف عليهم وال هم حيزنون اللهم امني، وصل هللا على نبينا دمحم 

 وآله وصحبه وسلم 

ل هللا من أراد أن يسأ” جاء يف احلديث الشريف عن أبو سليمان الداراين  •
مث يسأل حاجته، مث خيتم [لصالة  –ملسو هيلع هللا ىلص  –حاجة فليبدأ [لصالة على النيب 

اللهم � حي � قيوم ، � ذا اجلالل واإلكرام ، أسألك “ ملسو هيلع هللا ىلص  -على النيب
[مسك األعظم الطيب املبارك ، األحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، 

محت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن جتعلنا يف هذه وإذا اسرتمحت به ر 
الدنيا من املقبولني واىل أعلى درجاتك سابقني ، واغفر يل ذنويب وخطا�ي 

طك    ومجيع املسلمني اللهم اغفر يل وعافين واعف عين واهدين اىل صرا
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املستقيم وارمحين � أرحم الرامحني برمحتك أستعني سبحان هللا واحلمد i وال 
خلقك ورضى نفسك إله إال هللا ، وهللا أكرب وi احلمد ، وأستغفر هللا عدد 

وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمني مجيعا األحياء منهم 
واألموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك احلمد ، وصلى 
اللهم على أشرف اخللق سيد املرسلني دمحم صلى هللا عليه وآهلوسلم وعلى 

  أهله وصحبه أمجعني .
يَّ، َواْنُصْرِين َوَال تـَْنُصْر َعَليَّ، َواْمُكْر ِيل َوَال َربِّ َأِعينِّ َوَال تُِعْن َعلَ  •

َمتُْكْر َعَليَّ، َواْهِدِين َوَيسِِّر اهلَُدى ِإَيلَّ، َواْنُصْرِين َعَلى َمْن بـََغى َعَليَّ. 
َربِّ اْجَعْلِين َلَك َشكَّارًا، َلَك ذَكَّارًا، ِإلَْيَك ُخمِْبًتا َأوَّاهًا ُمِنيًبا، َربِّ 

ْل تـَْوَبِيت، َواْغِسْل َحْوَبِيت، َوَأِجْب َدْعَوِيت، َوثَبِّْت ُحجَِّيت، َواْهِد تـََقبَّ 
ْد ِلَساِين، َواْسُلْل َسِخيَمَة قـَْلِيب.   قـَْلِيب، َوَسدِّ

ال إله إّال هللا امللك احلق املبني ال إله إّال هللا العدل اليقني، ال إله إّال هللا  •
ك إّين كنت من الظاملني، ال إله إّال هللا وحده ال ربنا ورب آ[ئنا األولني سبحان

شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حّي ال ميوت بيده اخلري وإليه 
 املصري وهو علي كّل شيء قدير. 

هللا أكرب ليس كمثله شيء يف األرض وال يف الّسماء وهو  •
تطّهر ®ا  السميع البصري، اللهّم إّين أسألك يف صاليت ودعائي بركة

  قليب، وتكشف ®ا كريب، وتغفر ®ا ذنيب، وتصلح ®ا أمري، وتغين 
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®ا فقري، وتذهب ®ا شّري، وتكشف ®ا ّمهي وغّمي، وتشفي ®ا 
سقمي، وتقضي ®ا ديين، وجتلو ®ا حزين، وجتمع ®ا مشلي، وتبّيض 

  ®ا وجهي � أرحم الّرامحني.
اللهم ارزقنا لّذة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك غري ضالني،  •

 ، اللهم ظّلنا حتت ظّلك يوم ال ظّل إّال ظّلك.وال مضلني، وغري مفتونني
اللهم اقسم يل من خشيتك ما حتول به بيين وبني معصيتك، ومن  •

 ما Ìّون به على مصائب الدنيا.   اليقني  طاعتك ما تبلغين به جنتك، ومن
اللهم إ� نسألك يف هذه اجلمعة يسرا ليس بعده عسر ورزقا ليس بعده  •

عادة ليس بعدها شقاء. اللهم يف يوم اجلمعة فقر وأمنا ليس بعده خوف وس
اجعلنا ممن عفوت عنهم، ورضيت عنهم وغفرت هلم و حرمتهم على النار، و  
گتبت هلم اجلنه. اللهم أسعدين أكثر مما ¦ملت وأرحين أكثر مما تعبت وال 

 ختيب أمايل فأنت حسيب ونعم الوكيل 
أن تشفيه  اللهم إين أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسرتك اجلميل •

ومتده [لصحة والعافية، اللهم إ� نسألك °مسائك احلسىن وبصفاتك 
العال وبرمحتك اليت وسعت كّل شيء، أن متن علينا [لشفاء العاجل، وأال 
تدع فينا جرحا إال داويته، وال أملا إال سكنته، وال مرضا إال شفيته، 

وعاِفنا واعف  وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجال، وشاِفنا
  عنا، وامشلنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برمحتك � أرحم الرامحني. 
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الّلهم إّين أسألك � فارج اهلم، و� كاشف الغم، � جميب دعوة املضطرين،  •
  � رمحن الدنيا � رحيم اآلخرة، ارمحين برمحتك.

اللهم يف هذه اجلمعه أفرح قليب وقلوب أحبيت وأغسل أحزاننا  •
 ومهومنا وأغفر ذنوبنا وخطا�� إنك على كل شئ قدير.

وم اجلمعة مجيع األمنيات قر®ا، هوÔا يسرها [ركها وأنسنا ®ا، اللهم يف ي •
 ريب أنسج لنا من أقدار� أثواب فرح ال تبلى. 

اللهم يف يوم اجلمعه ارحم أيب وأمي وكل االنفس الطيبه اليت  •
انتقلت إىل جوارك واغفر هلم ووسع هلم يف قبورهم وامجعنا ®م يف 

ين أكثر مما ¦ملت وأرحين أكثر جناتك. ويف يوم اجلمعة اللهم أسعد
مما تعبت وال ختيب أمايل فأنت حسيب ونعم الوكيل. اللهم إ� 
نسألك يف يوم اجلمعه أن متسح عنا أوجاعنا وتنور ظلمات ليالينا، 

 اللهم إسقنا فرحا وارزقنا من كل مدخل خري. 
اللهم ال حترم سعة رمحتك، وسبوغ نعمتك، ومشول عافيتك، وجزيل  •

عطائك، وال متنع عىن مواهبك لسوء ما عندي، وال جتازين بقبيح عملي، وال 
 تصرف وجهك الكرمي عىن برمحتك � أرحم الرامحني. 

اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهما  •
  وملء ما شئت بعدمها. 
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اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما بينهما وملء  •
ئت بعدمها. الّلهم إّين أسألك � فارج اهلم، و� كاشف الغم، � جميب ماش

 دعوة املضطرين، � رمحن الدنيا � رحيم اآلخرة، أرمحين برمحتك. 
اللهم � [سط اليدين [لعطا� � قريب � جميب دعوة الداعي إذا  •

دعاه � حنان � منان، � رب � ارحم الرامحني، � بديع السماوات 
رض � احد � صمد اعطي املتويف، من خري ما اعطيت به نبيك واال

دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عطاء ماله من نفاد، من مالك خزائن السموات واالرض، 
عطاء عظيما من رب عظيم عطاء ماله من نفاد، عطاء أنت له أهل، 

 عطاء يليق جبالل وجهك وعظيم سلطانك. 
ب فيه امجع (املتويف) بنبينا دمحم صلى اللهم � جامع الناس اىل يوم ال ري •

هللا عليه وسلم، كما مجعت بني الروح واجلسد اسأل هللا العظيم رب العرش 
كم وموتى املسلمني،  � وم̈و العظيم، أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، ويغفر مل̈و

 وان حيسن خامتتنا انه قادر على كل شيء. 
رام اهد� يف من هديت الّلهم � حي � قيوم � ذو اجلالل واإلك •

وعافينا يف من عافيت واقض عّنا برمحتك شّر ما قضيت، إّنك 
تقضي [حلق وال يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك 
الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما أّخر� وما أسرر� وما أعلّنا وما 

  أنت به أعلم أنت املقدم وأنت املؤخر وأنت على كل شيء قدير.
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وة املتني، و� خري اللهم � رازق السائلني، � راحم املساكني، و� ذا الق •
الناصرين، � وّيل املؤمنني، � غيّاث املستغيثني، إ�ك نعبد وإّ�ك نستعني، اللهم 

طيبًا من رزقك. اللهم إين أسألك فهم النبيني، وحفظ   رزقاً   إين أسألك واسعًا 
املرسلني واملالئكة املقربني، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا خبشيتك، 

  بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا هللا ونعم الوكيل. وأسرار�
اللهم � شاهًدا غري غائب، و� قريبًا غري بعيد، و� غالبًا غري  •

 مغلوب، اجعل يل من أمري فرًجا وخمرًجا، وارزقين من حيث ال أحتسب 
اللهّم � نور السماوات واألرض، � عماد السماوات واألرض، � جبّار  •

رض، � دّ�ن السماوات واألرض، � وارث السماوات واألرض، السماوات واأل
� مالك السماوات واألرض، � عظيم السماوات واألرض، � عامل السماوات 
واألرض، � قّيوم السماوات واألرض، � رمحن الّدنيا ورحيم اآلخرة. اللهم أنت 

لهم أغثنا غيث الغين وحنن الفقراء، واسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطني، ال
اإلميان يف القلوب وال متنع عنا رمحتك �رب العاملني. ال إله إّال هللا إقراراً بربو بيته 

  سبحان هللا خضوعاً لعظمته وال حول وال قوة إّال [i العلي العظيم. 
� هللا اللهم يف يوم اجلمعة عايف كل مريض وأرحم كل ميت  •

اجلمعة فرج لكل صابر  وأشرح صدور� ويسر أمور� وأجعل هذه
اللهم صل وسلم و[رك على   واستجابة لكل دعاء �رب العاملني

  سيد� ونبينا دمحم وعلى آله وأصحابه والتابعني أمجعني. 
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�رب يف يوم اجلمعة وعدت عبادك بقبول دعواÌم.. سأدعو لقلب قريب ِمن  •
قليب، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، الّلهم قدر له 

غيب. اللهم ال حترم سعة رمحتك، وسبوغ ذلك قبل أن ¦ذن مشس اجلمعة [مل
نعمتك، ومشول عافيتك، وجزيل عطائك، وال متنع عىن مواهبك لسوء ما عندي، 
 وال جتازين بقبيح عملي، وال تصرف وجهك الكرمي عىن برمحتك � أرحم الرامحني.

  

 الجمعة قبل المغرب   أدعية  - 3.7
لك اهلداية هلم يف عاقب أسالك اللهم الربكة يف زوجيت وولدي وأهلي، كما أسأ •

األمر وعاجله, دعاء الرسول يوم اجلمعة اللهم صب علينا من اخلريات ما علمنا منها 
وما مل نعلم، واحفظنا اللهم من الشرور وأصحاب الشر. دعاء يوم اجلمعة يريح القلب 

  ربنا هب لنا من لدنك رمحات ، وأذقنا اللهم حالوة الطاعات والقر[ت.
ملال الكثري الواسع املبارك، كما أسألك اللهم أسألك اللهم ا  •

طريق.   الرزق العميم والتوفيق يف كل 
بسم هللا أصبحنا وأمسينا أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحماً رسول هللا، وأّن  •

اجلنة حق والنار حّق، وأّن الساعة آتية ال ريب فيها، وأّن هللا يبعث من يف 
يت ودعائي بركة تطهر ®ا قليب وتكشف فيها  القبور. اللهم إّين أسألك يف صال

كريب وتغفر ®ا ذنيب وتصلح ®ا أمرى وتغين ®ا فقرى وتذهب ®ا شرى 
وتكشف ®ا مهي وغمي وتشفي ®ا سقمي وتقضي ®ا ديين وجتلوا ®ا حزين 

  وجتمع ®ا مشلي وتبيض ®ا وجهي � أرحم الرامحني. 
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يف يوم اجلمعة هناك ساعة استجابة ال يرد فيها دعاء وهذه   •
Ôار يوم اجلمعة، حتديدا قبل الساعة يقال اÔا الساعه االخرية من 

  املغرب بساعة ومن أدعية اجلمعة يف ساعة االستجابة ما يلي :
ال إله إّال هللا العدل اليقني، ال إله إّال هللا  ال إله إّال هللا امللك احلق املبني  •

ربنا ورب آ[ئنا األولني سبحانك إّين كنت من الظاملني ال إله إّال هللا وحده ال 
ه امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حّي ال ميوت بيده اخلري وإليه شريك له، ل

  املصري وهو علي كّل شئ قدير.
لّلهم إّين أسألك أن لك احلمد، ال إله إّال أنت احلنان املنان بديع ا •

السماوات واألرض ذو اجلالل واإلكرام برمحتك � أرحم الرامحني. 
عت، وال مانع ملا أعطيت، اللهم ال هادي ملن أضللت، وال معطي ملا من

 وال [سط ملا قبضت، وال مقّدم ملا أّخرت، وال مؤّخر ملا قّدمت. 
واملعاصي، اللهم  اللهم أبعد عين رفقاء السوء، اللهم جنبين الفواحش •

طّهر قليب، وارمحين برمحتك � أرحم الرامحني. اللهّم � نور  اغفر يل ذنيب، و
واألرض، � جّبار السماوات  السماوات واألرض، � عماد السماوات

واألرض، � دّ�ن السماوات واألرض، � وارث السماوات واألرض، � مالك 
السماوات واألرض، � عظيم السماوات واألرض، � عامل السماوات 
واألرض، � قّيوم السماوات واألرض، � رمحن الّدنيا ورحيم اآلخرة، اللهم 

  توبيت، وارحم ضعف   بيت، فاقبلإليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغ
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قبل معذريت، واجعل يل من كل خري نصيباً، وإىل  قّويت، واغفر خطيئيت، وا •
كل خٍري سبيًال، برمحتك � أرحم الرامحني. اللهم ال حترمين سعة رمحتك، 

وسبوغ نعمتك، ومشول عافيتك، وجزيل عطائك، وال متنع عين مواهبك لسوء 
ما عندي، وال جتازين بقبيح عملي، وال تصرف وجهك الكرمي عين برمحتك � 

  .أرحم الرامحني
م المتنع بذنوبنا هوحب من حيبك. الل اللهم أرزقنا حبك  •

ورمحتك � أرحم الرامحني و� أكرم األكرمني اللهم التسلط  فضلك
  من الخيافك فينا وال يرمحنا.  علينا بذنوبنا

طك املستقيم وارمحين �   • اللهم اغفر يل وعافين واعف عين واهدين إىل صرا
ان هللا واحلمد i وال إله إال هللا ، وهللا أكرب أرحم الرامحني برمحتك أستعني سبح

  وi احلمد ، وأستغفر هللا عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
اللهم إن هذا يوم اجلمعة وأÔا آخر حلظات يف Ôار هذا اليوم  •

املبارك وحنن عبيدك � i فال تدع هذا اليوم مير اال وانت راضي عنا 
ني ، اللهم اجعل هذا اليوم شافع لنا يوم نلقاك فيه. فيه �رب العامل

اللهم انت احلق وقولك حق واجلنة حق والنار حق ال اله إال انت 
  سبحانك إين كنت من الظاملني.

وأنت اجلواد فال تبخل، وأنت العزيز فال تذّل،   الّلهم أنت احلليم فال تعجل،  •
  أنت على كل شيء قدير.وأنت املنيع فال ترام، وأنت اXري فال تضام، و 
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اسقنا الغيث وال جتعلنا من اللهم أنت الغين وحنن الفقراء، و  •
القانطني، اللهم أغثنا غيث اإلميان يف القلوب وال متنع عنا رمحتك 

 �رب العاملني. 
بركة تطهر ®ا قليب وتكشف فيها    اللهم إّين أسألك يف صاليت ودعائي  •

كريب وتغفر ®ا ذنيب وتصلح ®ا أمرى وتغين ®ا فقرى وتذهب ®ا شرى 
ي ®ا سقمي وتقضي ®ا ديين وجتلوا ®ا حزين وتكشف ®ا مهي وغمي وتشف

  وجتمع ®ا مشلي وتبيض ®ا وجهي � أرحم الرامحني.
اللهم ال حترم سعة رمحتك، وسبوغ نعمتك، ومشول عافيتك،   •

وجزيل عطائك، وال متنع عىن مواهبك لسوء ما عندي، وال جتازين 
بقبيح عملي، وال تصرف وجهك الكرمي عىن برمحتك � أرحم 

امحني. اللهم ارزقنا لّذة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك الر 
غري ضالني، وال مضلني، وغري مفتونني، اللهم ظّلنا حتت ظّلك يوم 
ال ظّل إّال ظّلك. الّلهم إّين أسألك � فارج اهلم و� كاشف الغم ، � 
جميب دعوة املضطرين ، � رمحن الدنيا � رحيم اآلخرة ، ارمحين 

ك. الّلهم إّين أسألك أن لك احلمد، ال إله إّال أنت احلنان برمحت
املنان بديع السماوات واألرض ذو اجلالل واإلكرام برمحتك � أرحم 
الرامحني. اللهم لك احلمد ملء السموات وملء األرض وملء ما 

  بينهما وملء ما شئت بعدمها. 
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اللهم ال تصّد عنا وجهك يوم أن نلقاك، الّلهم ال تطرد� من [بك فمن لنا � ربنا  •
طردتنا � رب العاملني و� وسبوغ    أرحم الرامحني. اللهم ال حترم سعة رمحتك،إن 

نعمتك، ومشول عافيتك، وجزيل عطائك، وال متنع عىن مواهبك لسوء ما عندي، وال 
  جتازين بقبيح عملي، وال تصرف وجهك الكرمي عىن برمحتك � أرحم الرامحني.

طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك احلمد   • الّلهم لك احلمد محدًا كثريًا 
ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك احلمد عدد كما 

خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، الّلهم لك احلمد 
  حىت ترضى ولك احلمد على الرضى. 

الّلهم � حي � قيوم � ذو اجلالل واإلكرام، اهد� يف من هديت، وعافنا  •
ضي [حلق وال يف من عافيت، واقِض عّنا برمحتك شّر ما قضيت، إّنك تق

يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما 
قّدمنا وما أّخر�، وما أسرر� وما أعلّنا، وما أنت به أعلم، أنت املقدم وأنت 

 املؤخر وأنت على كل شيء قدير.
  

 الجمعة في رمضان     أدعية  4.7
ال تعاملنا مبا حنن أهله وعاملنا  اللهم ال تؤاخذ� مبا فعل السفهاء منا، اللهم •

مبا أنت أهله. اللهّم افتح لنا خزائن رمحتك، اللهّم رمحة ال تعّذبنا بعدها يف الدنيا 
طيباً، وال حتوجنا وال تفقر� إىل  واآلخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حالًال 

  وتعّففاً.  أحد سواك، وزد� لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عّمن سواك غىنً 
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عت، وال مانع ملا اللهم ال هادي ملن أضللت، وال معطي ملا من •
أعطيت، وال [سط ملا قبضت، وال مقّدم ملا أّخرت، وال مؤّخر ملا 
قّدمت، اللهم ارزقنا حبك وحب من حيبك، اللهم ال متنع بذنوبنا 
فضلك ورمحتك � أرحم الرامحني و� أكرم األكرمني، اللهم ال 

 تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا. 
لّذة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك غري ضالني، وال اللهم ارزقنا  •

مضلِّني، وغري مفتونني، اللهم ظلّنا حتت ظّلك يوم ال ظّل إّال ظّلك. الّلهم لك 
أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر يل 

ؤّخر، ال إله ما قّدمت وما أّخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت املقّدم وأنت امل
طن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.   إّال أنت األول واآلخر والظاهر والبا

قليب،   الّلهم إّين أسألك يف صاليت ودعائي بركًة تطّهر ®ا •
وتكشف ®ا كريب، وتغفر ®ا ذنيب، وُتصلح ®ا أمري، وتُغين ®ا 
فقري، وُتذهب ®ا شري، وتكشف ®ا مهي وغمي، وتشفي ®ا 

قمي، وتقضي ®ا ديين، وجتلو ®ا حزين، وجتمع ®ا مشلي، وتبّيض س
 ®ا وجهي، � أرحم الرامحني، � أكرم األكرمني. 

� رب يف يوم اجلمعة وعدت عبادك بقبول دعواÌم، سأدعو لقلب قريب  •
ِمن قليب، اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، 

  ك قبل أن ¦ذن مشس اجلمعة [ملغيب. الّلهم قّدر له ذل
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ك أن لك احلمد، ال إله إّال أنت احلنّان املنّان بديع الّلهم إّين أسأل •
 السماوات واألرض ذو اجلالل واإلكرام برمحتك � أرحم الرامحني.

�رب يف يوم اجلمعة وعدت عبادك بقبول دعواÌم.. سأدعو لقلب قريب  •
ِمن لقليب، اللهم ارزقه مايريد وارزق قلبه مايريد واجعله لك كما تريد، الّلهم 

 ذلك قبل أن ¦ذن مشس اجلمعة [ملغيب. قدر له 
اللهم ال حترم سعة رمحتك، وسبوغ نعمتك، ومشول عافيتك،    •

وجزيل عطائك، وال متنع عىن مواهبك لسوء ما عندي، وال جتازين 
بقبيح عملي، وال تصرف وجهك الكرمي عىن برمحتك � أرحم الرامحني. 

 أكرب، وi احلمد، وأستغفر سبحان هللا، واحلمد i، وال إله إّال هللا، وهللا •
هللا عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر 
للمسلمني مجيعا األحياء منهم واألموات وأدخلهم جناتك، وأعّزهم من 
عذابك، ولك احلمد، وصلى اللهم على أشرف اخللق سيد املرسلني دمحم صلى 

  ني. هللا عليه وسلم وعلى أهله وصحبه أمجع
طك املستقيم  • اللهم اغفر يل وعافين، واعف عين واهدين اىل صرا

 ،i وارمحين � أرحم الرامحني برمحتك أستعني سبحان هللا، واحلمد
وال إله إّال هللا، وهللا أكرب، وi احلمد، وأستغفر هللا عدد خلقك 
ورضى نفسك وزنة عرشك، ومداد كلماتك، الّلهم اغفر للمسلمني 

  حياء منهم واألموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من مجيعا األ
  

  2022 -اإلصدار الخامس عشر   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  40



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  

ولك احلمد، وصلى اللهم على أشرف اخللق سّيد املرسلني عذابك، 
    دمحم ê وعلى أهله وصحبه أمجعني. 

الّلهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك  •
حاكمت، فاغفر يل ما قّدمت وما أّخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت 

طن، عليك املقّدم وأنت املؤّخر، ال إله إّال   أنت األول واألخر والظاهر والبا
  توكلت وأنت رب العرش العظيم.

  

  توفينالجمعة للم  يةدعأ  - 5.7
َواْعُف عْنه َوَعاِفِه، َوَأْكرِْم نـُُزَلُه، َوَوسِّْع ُمْدَخَلُه،   (اللَُّهمَّ، اْغِفْر له َواْرَمحُْه،  •

اَخلطَاَ� كما يـُنَـقَّى الثـَّْوُب األبـَْيُض ِمَن َواْغِسْلُه مبَاٍء َوثـَْلٍج َوبـََرٍد، َونَقِِّه ِمَن 
ًرا ِمن  ًرا ِمن َأْهِلِه، َوَزْوًجا َخيـْ ًرا ِمن َدارِِه، َوَأْهًال َخيـْ الدََّنِس، َوأَْبِدْلُه َدارًا َخيـْ

َنَة الَقْربِ َوَعَذاَب النَّاِر).   َزْوِجِه، َوِقِه ِفتـْ
وغائِبنا وَصغري� وَكبري�  وشاهد�  (اللَّهمَّ اْغِفْر حليِّنا ومِيِّتنا  •

وذَكرِ� وأُنثا� اللَّهمَّ َمْن أحييَته ِمنَّا فأحِيه عَلى اإلسالِم ومن تـََوفَّيَته 
ِمنَّا فَتوفَُّه عَلى اإلمياِن اللَّهمَّ ال حترمنا أجَره وال ُتضلَّنا بعَده) 

 ). ، وَسلوا َلُه التَّثبيَت ، فإنَُّه اآلَن ُيسَألُ  (استغِفروا ألخيُكم
يف ِذمَِّتك وحبِل ِجواِرك َفِقِه من فتنِة القِرب  (اللَّهمَّ إنَّ فالَن بَن فالنٍ  •

وعذاِب النَّاِر وأنَت أهُل الوفاِء واحلقِّ فاغفر َله وارمحُه إنََّك أنَت الغفوُر 
وأنت هديتها لإلسالم، وأنت  الرَّحيُم). (اللهم أنت ر®ا، وأنت خلقتها،

  بسرها وعالنيتها، جئنا شفعاء فاغفر له).  قبضت روحها، وأنت أعلم
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 مأهله. اللهّم اجزه ممبا ه ممبا أنت أهله، وال تعامله مهاللهّم عامل •
 واعن اإلحسان إحساً�، و عن اإلساءة عفًوا و غفراً� اللهّم إن كان

. مفتجاوز عن سيّئاÌ نيمسيئً  وا، و إن كانمفزد من حسناÌ نيحمسنً 
  اجلنة من غري مناقشة حساب، وال سابقة عذاب. ماللهّم أدخله

دته، ويف وحشته، ويف غربته. اللهّم أنزله منزًال مبارًكا، اللهم انسه يف وح  •
و أنت خري املنزلني. اللهّم أنزله منازل الصّديقني، و الّشهداء، و الّصاحلني، و 

  حسن أولئك رفيًقا. 
  

  عزّاءالجمعة لأل  ادعية  - 6.7
وظهره سرور، وعصره استبشار،   جعل هللا صباح يوم اجلمعة لكم نور، •

جعل لكم دعوة ال ترد، ووهبكم رزق ال يُعد، وفتح لكم ومغربه غفران، و 
فيذكرك وتذكره،  [ب يف اجلنة ال ُيسد. الّلهم أيقظه يف أحب األوقات إليك

ويستغفرك فتغفر له، ويطلبك فتعطيه، ويستنصرك فتنصره، وحيبك فتحبه 
فاحفظه واحفظ عليه دينه، وأسعد  وتكرمه اللهم وأشهدك أين أحبه فيك،

  ًا، و[رك له يف مجعته.قلبه دائم
وأجاب يف هذا اليوم من دعاه، أن يعطيك   أسأل الذي جتّلى يف عاله •

من عطا�ه ومينحك اجلنة ورضاه، ويبارك يف يومك هذا وما تاله. الّلهم 
أذق قلوب أحبتك برد عفوك، وحالوة حّبك، وافتح مسامع قلو®م 

  .لذكرك وخشيتك، واغفر هلم بكرمك وأدخلهم جنتك برمحتك
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   ألسبوع سيأيت.لزالت أسبوع مضى، وفاحتة خري جعل هللا مجعتكم غفرا�ً  •

أسعدكم الرمحن يف هذا اليوم، وال ضاق لكم صدر، وال خاب  •
لكم فيه أمر، وجعل لكم فيه يف كل خطوة توفيق ويسر، وأدام 

  عليكم العافية مدى الدهر.

ال يشوبه حزن، وسعادة ال يعّكرها شقاء،  اللهم ارزق أحبيت سرور  •
وّفرج مههم، ويّسر  أسعدهم، وعافية ال تزول، الّلهم بعدد من َسجد لك

ألصحاب كطيب املسك ذكراهم، أ�  أمرهم، وسّهل در®م. سألت هللا توفيقاً 
  ر[ه وفقهم ودع اجلنات مأواهم. 

اللهم ارزقنا لّذة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك غري   •
ضالني، وال مضلني، وغري مفتونني. اللهم ظّلنا حتت ظّلك يوم ال 

للهم افتح أبواب السعادة والراحة واألمل يف قلوب ظّل إّال ظّليل . ا
أحبيت. اللهم إ� نسألك أن تفتح ألدعيتنا أبواب اإلجابة � من إذا 
دعيت به أجبت، وإذا اسرتمحت به رمحت، وإذا استفرجت به 
فرجت، أن جتعلنا يف هذه الدنيا من املقبولني وإىل أعلى درجاتك 

  .يع املسلمنيسابقني، واغفر يل ذنويب وخطا�ي ومج
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  م  الليــــــــــــلأدعيــــــــــــة قيــــــــــــا  -8

  

  فضل الثلث األخير من الليل -1.8 
أمن هو قانت آ�ء الليل ساجًدا وقائًما حيذر اآلخرة ويرجو رمحة ربه قل “ •

سورة ” هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولو األلباب
  ” الزمر. 

ومن الليل فتهجد به �فلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما  •
  ” سورة اإلسراء ” موًداحم

ص منه قليال أو زد عليه  • � أيها املزمل قم الليل إال قليال نصفه أو انق
طئا  ورتل القرآن ترتيال إ� سنلقي عليك قوال ثقيال إن �شئة الليل هي أشد و

  سورة املزمل. ” وأقوم قيال
طلوع الشمس “ • فاصرب على ما يقولون وسبح حبمد ربك قبل 

طراف النهار لعلك ترضىوقبل غرو®ا ومن  ” آ�ء الليل فسبح وأ
طمعا ومما رزقناهم “ تتجاىف جنو®م عن املضاجع يدعون ر®م خوفا و

  ” ينفقون
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ينزل ربنا تبارك امسه كل ليلة “عن أيب هريرة Ú قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  •
حني يبقى ثلث الليل األخري إىل السماء الدنيا فيقول: من يدعوين فأستجيب 

رواه اإلمام ” أغفر له حىت يطلع الفجرله من يسألين فأعطيه، من يستغفرين ف
  أمحد.

عن محيد بن عبد الرمحن قال: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أفضل  •
  ” الصالة بعد الفريضة قيام الليل

أي الدعاء أمسع قال جوف الليل “عّن أيب أمامة قال: قيل � رسول هللا  •
  ” اآلخر ودبر الصلوات املكتو[ت

رحم هللا رجال قام من ” ول هللا ملسو هيلع هللا ىلصعن احلسن قال: قال رس •
الليل فصلى مث أيقظ أهله فصلوا، رحم هللا امرأة قامت من الليل 

  ” فصلت مث أيقظت زوجها فصلى
  

  الثلث األخير من الليل  يةدعأ   - 2.8
اللهم لك احلمد أنت نور السماوات واألرض ولك احلمد أنت رب  •

احلق وقولك احلق ووعدك احلق ولقاؤك  السماوات واألرض ومن فيهن، أنت
حق واجلنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت 
وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر يل ما 

  قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إهلي ال إله إال أنت
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اللّهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء وبقوتك اليت “ •
وعزتك  قهرت ®ا كل شيء وخضع وذل هلا كل شيء، وجبربوتك

اليت غلبت ®ا كل شيء وبعظمتك وسلطانك الذي على كل شيء، 
وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء � أول األولني وآخر اآلخرين، 

  ” اللهم اغفر يل الذنوب اليت Ìتك العصم

طر وإسرافيل وميكائيل جربائيل رب اللهم •  عامل واألرض السماوات فا
 اهدين اللهم خيتلفون، فيه كانوا مافي عبادك بني حتكم أنت والشهادة الغيب

  ”املستقيم صراط إىل تشاء من Ìدي إنك íذنك احلق من فيه اختلف ملا

اللّهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك �صييت بيدك ماض يف  •
حكمك عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت به 
 نفسك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أو
علمته أحدا من خلقك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري 

  وجالء حزين وذهاب مهي

اللهم إين أسألك رمحة من عندك Ìدي ®ا قليب وجتمع ®ا شتات مشلي  •
وتلم ®ا شعثي وترد ®ا الفنت عين وتصلح ®ا ديين، وحتفظ ®ا غائيب وترفع ®ا 

®ا رشدي وتعصمين ®ا من  شاهدي وتزكي ®ا عملي وتبيض ®ا وجهي وتلهم 
  ”كل سوء، اللهم ارزقىن ذرية صاحلة تقودين إىل اجلنة وحتجب عين النار
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اللهم � مؤنس كل غريب و� صاحب كل وحيد و� ملجأ كل ”  •
خائف و� كاشف كل كربة، أسألك أن تقذف رجاءك يف قليب حىت 
ال يكون يل هم وال شغل غريك، وأسألك أن جتعل ىل من أمرى فرجا 

  وخمرجا إنك على كل شيء قدير

حتصنت بك � ريب من كل شر واعتصمت ” “اللهم ارزقين ذرية صاحلة  •
بك � ريب من جربوت اإلنس واجلن، اللهم صل وسلم و[رك على نبينا دمحم 

  صالة تنحل ®ا العقد وتنفرج ®ا الكرب وتفتح هلا أبواب الفرج 

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك وفجاءة “ •
  ” نقمتك ومجيع سخطك

لقدرة ألرضى مبا ليس منه بد، وهبين اللهم اللهم هبين الصرب وا“  •
الشجاعة والقوة ألغري ما تقوى على تغيريه يد، وهبين اللهم السداد واحلكمة 

  ”ألميز بني اخلري والشر

اللهم إنك تسمع كالمي وترى مكاين وتعلم سري وعالنييت وال “ •
خيفى عليك شيء من أمري أ� البائس أ� الفقري أ� املستغيث بك 

  ”أ� املستجري الوجل أ� املعرتف بذنبه � ريب

للّهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع ودعاء ال يسمع ومن نفس ال ا •
  تشبع، ومن علم ال ينفع، أعوذ بك من هؤالء األربع
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اللهم أنت ريب عظم سلطانك وعال مكانك وخفي مكرك “ •
وغلب قهرك وجرت قدرتك، اللهم ال أجد لذنويب غافرا وال 
للمعاصي اليت ارتكبتها غريك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من 

 ”املني ظلمت نفسي وجترأت جبهلي فاغفر يل � أكرم األكرمنيالظ

لَِّة ، وأعوُذ بك “ • اللَّهمَّ إين أعوُذ بك من الفقِر ، وأعوُذ بك من الِقلَِّة والذِّ
اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت َوَربَّ األْرِض َوَربَّ الَعْرِش الَعِظيِم، ” “أن َأْظِلَم أو ُأْظَلمَ 

ُكلِّ شيٍء، فَاِلَق اَحلبِّ َوالنـََّوى، َوُمْنِزَل التـَّْورَاِة َواِإلْجنِيِل َواْلُفْرقَاِن، رَبـََّنا َوَربَّ  
َأُعوُذ بَك ِمن َشرِّ ُكلِّ شيٍء أَْنَت آِخٌذ بَناِصَيِتِه، اللَُّهمَّ أَْنَت األوَُّل فليَس 

َلَك شيٌء، َوأَْنَت اآلِخُر فليَس بـَْعَدَك شيٌء، َوأَْنَت الظَّاهِ  ُر فليَس فـَْوَقَك قـَبـْ
ْيَن، َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقرِ  ِطُن فليَس ُدوَنَك شيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّ    ”شيٌء، َوأَْنَت الَبا

اللهم إين أعوُذ بَك مَن اهلمِّ واحلَزِن، وأعوُذ بَك مَن العجِز ”  •
والكسِل، وأعوُذ بَك مَن اجلُِنب والبخِل ؛ وأعوُذ بَك ِمن غلبِة الدَّيِن 

اللهمَّ إين عبُدك وابُن عبِدك وابُن َأَمِتك �صييت ” “ِر الرجالِ وقه
بيِدك ماٍض يفَّ حكُمك َعْدٌل يفَّ قضاُؤك أسأُلك بكلِّ اسٍم هو لك 
مسيَت به نفَسك أو أنزلَته يف كتاِبك أو علَّمَته أحًدا ِمْن خلِقك أو 

يب ونوَر استأثرَت به يف علِم الغيِب عنَدك أْن جتعَل القرآَن ربيَع قل
  ”صدري وجالَء ُحْزين وَذهاَب َمهِّي
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  قيام الليل   ار صالة  أذك - 3.8
  

  التهجد  أداب- 1.3.8
طعموا الّسالم، أفشوا النّاس أيّها: ”  قال أنه وسلم عليه هللا صلي النيب عن ورد  الطّعام، وأ

  .الرتمذي رواه ،“ بسالم اجلنّة تدخلوا نيام، والنّاس [لليل وصلوا األرحام، وصلوا
 من فرض توليس ، النوافل من �فلة هي الليل قيام صالة وقت 

  .الفجر آذان قبل وحيت العشاء صالة بعد من قيام صالة تبدأ ، الفروض
  

   ركعاÌا وعدد الليل قيام صالة كيفية
 أن يشرتط ولكن ، عدداً  هلا حيدد ومل مفتوحة ركعات بعدد الليل قيام تصلي
 يصبح حيت والوتر الشفع بركعيت ختتم وبعدها زوجياً  الركعات عدد يكون
 تكون أن وسلم عليه هللا صلي النيب عن املستحب من ولكن ، فردي العدد
 السيدة عن ورد فقد ، ركعة عشرة ثالث أو ركعة عشرة إحدى الركعات عدد

 عليه هللا صلى – هللا رسول كان ما:  “ عنها هللا رضي املؤمنني أم عائشة
  . ”ركعة عشرة إحدى على غريه يف وال رمضانَ  يف يزيدُ  -وسّلم

 سيقوم أنه نومه قبل ينوي أن املسلم علي البد ليلال قيام آداب
 علي يستطيع حيت ®ا يتقوى عبادة مبثابة نومه وأن والعبادة للصالة

 هللا صلي النيب أن عنها هللا رضي عائشة فعن الليل وقيام االستيقاظ
 نوم عليها فغلبه بليل صالة له تكون امرئ من ما: ”  قال وسلم عليه
  . النسائي رواه ،“ عليه صدقةً  نوُمه وكان صالته، أجر له هللا كتب إال
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 إله ال:  ”  ويقول تعايل هللا ويذكر وجهه عن ميسح النوم من يستيقظ اعندم
 قدير، شيء كل على وهو احلمد، وله امللك له له، شريك ال وحده هللا إال

 [i إال قوة وال حول وال أكرب، وهللا هللا، إال إله وال i، واحلمد هللا، سبحان
 صلي للرسول استنا�ً  بركعتني صالته ويبدأ“    يل اغفر ربِّ  العظيم، العلي

 – هللا رسول كان عنها هللا رضي عائشة السيدة حلديث وفقا وسلم عليه هللا
 بركعتني صالته افتتح ليصلي الليل من قام إذا – وسّلم عليه هللا صّلى

  .مسلم رواه ،“ خفيفتني
  

  التهجدادعية صالة    - 2.3.8
طاعتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني •  معصيتك ومن 

ما تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما Ìون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم 
°مساعنا وأبصار� وقواتنا أبدًا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا، واجعل òر� على 
من ظلمنا وانصر� على من عادا� وال جتعل مصيبتنا يف ديننا وال جتعل الدنيا 

مبلغ علمنا وال إىل النار مصري� واجعل اجلنة هي دار� وال أكرب مهنا وال 
  ” تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا برمحتك � أرحم الرامحني

اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَلَك  •
َواْألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَلَك اْحلَْمُد أَْنَت  اْحلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّماَواتِ 

  َمِلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، َوَلَك اْحلَْمُد أَْنَت اْحلَقُّ، 
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َوَوْعُدَك اْحلَقُّ َوِلَقاُؤَك َحقٌّ، َوقـَْوُلَك َحقٌّ، َواْجلَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، 
َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك َوالنَّبِيُّوَن َحقٌّ، َوُحمَمٌَّد َحقٌّ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ 

آَمْنُت َوَعلَْيَك تـَوَكَّْلُت، َوإِلَْيَك أَنـَْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك 
َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِيل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما 

، أَْنَت اْلُمَقدُِّم، َوأَ  ُر، َال إِلََه ِإالَّ أَْنَت، َوَال إِلََه أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمينِّ ْنَت اْلُمَؤخِّ
ُركَ    .غَيـْ

اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك مسعي وبصري « •
طيًبا مبارًكا فيه«  ». وخمي وعظمي وعصيب   ». ربنا ولك احلمد محًدا كثريًا 

ربنا لك احلمد ملء السماوات واألرض وملء ما شئت من « •
.«ثناء واXد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبدشيء بعد، أهل ال

اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك 
    ».اجلد

اللهم لك احلمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من «   •
طهرين [لثلج والربد واملاء البارد   ».شيء بعد، اللهم 

طهرين من الذنوب واخلطا�«   • كما ينقى الثوب األبيض   اللهم 
 .من الوسخ

اللهم إين أسألك الصرب عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل  •
  الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على األعداء، ومرافقة األنبياء.
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اللهم إين أنزل بك حاجيت وإن ضعف رأيي، وقصر عملي،  •
وافتقرت إىل رمحتك. فأسالك � قاضي األمور، وشايف الصدور، كما 

دعوة الثبور وفتنة البحور أن جتريين من عذاب السعري ومن  جتري بني
اللهم وما َضُعَف عنُه رْأِيي، وقصر عنه عملي، ومل تبلغه نيَّيت   القبور. 

وأمنييت من خٍري وعدتُه أحدًا من عباِدك، أو خٍري أنت معطيِه أحداً 
  من خلِقك، فإين راغُب إليك فيه وأسألكُه � رب العاملني.

ني، حر[ً ألعدائك، وِسْلماً اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غري ضاّلني وال مضلّ   •
  .ألوليائك، حنبُّ حببِّك الناس، ونعادي بعداوتك من خالَفك من خلِقك

اللهم هذا الدعاُء ومنَك اإلجابة، وهذا اجلهُد وعليك التُّكالن،   •
وإ�َّ �َّ وإ� إليه راجعون، وال حول وال قوة إّال [�َّ العلي العظيم، 

رشيد، أسألك األمَن يوَم الوعيد، ذي احلبل الشديد، واألمر ال
واجلّنَة يوَم اخللود، مع املقرَّبني الشهود، الرُّكَّع السجود، واملُْوِفَني 

 .لك [لُعهود، إنَك رحيٌم ودود، وأنت تفعُل ما تريد
  

  السحر   عند أدعية   - 4.8
 ِعباِدكَ  ِمن فيهِ  اجَعلين وَ  ، املُستَـْغِفرينَ  ِمنَ  يف هذا السحر، اجَعلين الّلُهمَّ  •

 اَرَحمَ  � ِبَرأفَِتكَ  ، املَُقرَّبنيَ  َاْولياِئكَ  ِمن فيهِ  اجَعلين وَ  ، القانِتنيَ  الّصاحلنيَ 
   ِعباِدكَ  ِمن فيهِ  اجَعلين وَ  ، املُستَـْغِفرينَ  ِمنَ  فيهِ  اجَعلين اَلّلُهمَّ . الّرامحنيَ 
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اَرَحَم  � ِبَرأفَِتكَ  ، املَُقرَّبنيَ  َاْولياِئكَ  ِمن فيهِ  اجَعلين وَ  ، القانِتنيَ  الّصاحلنيَ 
 وَ  ، ِذْكِركَ  َحالَوةِ  فيهِ  َاِذقين وَ  ، اَمِركَ  ِاقاَمةِ  َعلى فيهِ  َقوِّين مَّ اَلّلهُ .  الّرامحنيَ 
 اَبَصرَ  � وَسْرتِكَ  ِحبِفِظكَ  فيهِ  اْحَفْظين وَ  ، ِبَكَرِمكَ  ُشْكِركَ  ِألداءِ  فيهِ  َاْوزِْعين

طعامَ  وَ  األَيْتامِ  َرَمحةَ  فيهِ  اْرزُْقين اَلّلُهمَّ .  الّناِظرينَ   َوُصْحَبةَ  ِاْفشاءَ وَ  الطَّعامِ  ِا
 َرمحَِتكَ  ِمن َنصيباً  فيهِ  يل اْجَعل اَلّلُهمَّ .  األِملنيَ  َمْلَجاَ  � ِبَطْوِلكَ  الِكرامِ 

ِطَعةِ  ِلَرباهيِنكَ  فيهِ  اْهِدين وَ  ، الواِسَعةِ   َمْرضاِتكَ  إىل بِناِصَييت ُخذْ  وَ  ، الّسا
  املُشتاقنيَ  َاَملَ  � ِمبََحبَِّتكَ  اجلاِمَعةِ 

� مؤنس كل وحيد و� صاحب كل فريد و� قريبا غري اللهم  •
بعيد و� شاهدا غري غائب و� غالبا غري مغلوب � حي � قيوم � ذا 

  اجلالل واالكرام � بديع السموات واألرض.
أسألك [مسك الرمحن الرحيم احلي القيوم الذي عنت له الوجوه   •

لي على دمحم وخشعت له األصوات ووجلت له القلوب من خشيته أن تص
  وعلى آل دمحم. ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني 

اللهم إين سائل فقري فأغنين من سعة فضلك خائف مستجري  •
  فأجرين من عذابك. 

اللهم ارحم يف الدنيا غربيت وعند املوت صرعيت ويف القبور وحديت ومقامي  •
  غدا بني يديك . 

  ا اجلهد وعليك التكالناللهم هذا الدعاء وعليك اإلجابة وهذ •
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را يف قربي ونورا من بني يدي ونورا من اللهم اجعل يل نورا يف قليب ونو  •
  خلفي ونورا عن مييين ونورا عن مشايل ونورا من فوقي ونورا من حتيت ونورا. 

اللهم أعظم يل نورا وأعطين نورا واجعل يل نورا سبحان ذي الفضل  •
  والنعم سبحان ذي اXد والكرم سبحان ذي اجلالل واإلكرام. 

 واجعل نور، بسمعي واجعل نور، بقليب واجعل بنورك، قليب انر اللهم •
 مشايل على واجعل نور، مييين على واجعل نور، بيدي واجعل نور، ببصري

  .نور حتيت واجعل نور، فوقي واجعل نور،
 واجعلين برضاك، الفائزين من واجعلين عليك، املتوكلني من اجعلين اللهم •

 .آمني اللهم íحسانك، الطامعني من فأ� إليك، املقربني األشخاص من
 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َ®ِيٌّ، َ®اِئكَ  وَُكلُّ  َ°ْ®اهُ  َ®اِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  •

 ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َمجيٌل، َمجاِلكَ  وَُكلُّ  °َِْمجَِلهِ  َمجاِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، بَِبهاِئكَ 
 َجليٌل، َجالِلكَ  وَُكلُّ  °ََِجلِّهِ  َجالِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  لِِّه،كُ  ِجبَماِلكَ  َأْسأَُلكَ 
 وَُكلُّ  °َِْعَظِمها َعَظَمِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، ِجبَالِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ 

  ُكلِّها ( تسأل مسألتك ) َعَظَمِتكَ بِ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َعظَيَمٌة، َعَظَمِتكَ 
ٌ، نُوِركَ  وَُكلُّ  ِ°َنـَْورِهِ  نُوِركَ  ِمنْ  َأَسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ   •  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  نـَريِّ

 وَُكلُّ  °َِْوَسِعها َرْمحَِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، بُِنوِركَ  َأْسأَُلكَ 
 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِّها، ِبَرْمحَِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  ُهمَّ اَللّ  واِسَعٌة، َرْمحَِتكَ 

  ِبَكِلماِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ¨مٌَّة، َكِلماِتكَ  وَُكلُّ  °َِمتَِّها َكِلماِتكَ  ِمنْ 
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 كاِمٌل، َكَماِلكَ  وَُكلُّ  °َِْكَمِلهِ  َكماِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلَِّها،
 َأمساِئكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ِه،ُكلِّ  ِبَكماِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ 

 اَلّلُهمَّ  ُكلِّها، °َِْمساِئكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َكبريٌَة، َأْمساِئكَ  وَُكلُّ  °َِْكَربِها
 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َعزيَزٌة، ِعزَِّتكَ  وَُكلُّ  َ°َعّزِها ِعزَِّتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ 

  ُكلِّها ( تسأل مسألتك ) ِعزَِّتكَ بِ 
َئِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  • َئِتكَ  وَُكلُّ  °َِْمضاها َمِشيـْ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ماِضَيٌة، َمِشيـْ

َئِتكَ  َأْسأَُلكَ   اْسَتطَْلتَ  الَّيت ِ[ْلُقْدرَةِ  ُقْدرَِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِّها، ِمبَِشيـْ
 ُكلِّها، بُِقْدرَِتكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُمْسَتطيَلٌة، ُقْدرَِتكَ  وَُكلُّ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى ا®ِ 

 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  �ِفٌذ، ِعْلِمكَ  وَُكلُّ  ِ°َنـَْفِذهِ  ِعْلِمكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ 
 ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َرِضيٌّ، قـَْوِلكَ  وَُكلُّ  °َِْرضاهُ  قـَْوِلكَ  ِمنْ  ْسأَُلكَ أَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، ِبِعْلِمكَ 
 وَُكلُّ  ِالَْيكَ  °ََِحبِّها َمسائِِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، بَِقْوِلكَ  َأْسأَُلكَ 

  ُكلِّها ( تسأل مسألتك ) ِمبَسائِِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َحبيَبٌة، ِالَْيكَ  َمسائِِلكَ 
 اَلّلُهمَّ  َشريٌف، َشَرِفكَ  وَُكلُّ  °َِْشَرِفهِ  َشَرِفكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ   •
 وَُكلُّ  °َِْدَوِمهِ  ُسْلطاِنكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، ِبَشَرِفكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ 

 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه، ِبُسْلطاِنكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  دائٌِم، ُسْلطاِنكَ 
 ِمبُْلِككَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  فاِخٌر، ُمْلِككَ  وَُكلُّ  °َِْفَخرِهِ  ُمْلِككَ  ِمنْ 

 ّينِ إِ  اَلّلُهمَّ  عاٍل، ُعُلوِّكَ  وَُكلُّ  °َِْعالهُ  ُعُلوِّكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه،
  ُكلِِّه ( تسأل مسألتك ) بُِعُلوِّكَ  َأْسأَُلكَ 
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 ِمبَنِّكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َقدميٌ، َمنِّكَ  وَُكلُّ  °َِْقَدِمهِ  َمنِّكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  •
 ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َكرميٌَة، آ�ِتكَ  وَُكلُّ  °َِْكَرِمها آ�ِتكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِِّه،

 َواْجلَبَـُروِت، الشَّأنِ  ِمنَ  فيهِ  أَْنتَ  ِمبا َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  ُكلِّها، �³ِِتكَ  َأْسأَُلكَ 
 بِهِ  ُجتيُبين ِمبا َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اَلّلُهمَّ  َوْحَدها، وَجبَـُروتٍ  َوْحَدهُ  َشْأنٍ  ِبُكلِّ  َوَأْسأَُلكَ 

 ( تسأل مسألتك ) .َاiُ  � فََأِجْبين َأْسأَُلكَ  حنيَ 
 اللَُّهمَّ  �ِفٌذ، ِعْلِمكَ  وَُكلُّ  ِ°َنـَْفِذِه، ِعْلِمكَ  ِمنْ  ْسأَُلكَ أَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ  •
 وَُكلُّ  °َِْرضاُه، قـَْوِلكَ  ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ  ُكلِِّه، بِِعْلِمكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ 

، قـَْوِلكَ   ِمنْ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ  ُكلِِّه، بَِقْوِلكَ  َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  الّلُهمَّ  َرِضيُّ
 َأْسأَُلكَ  ِإّينِ  اللَُّهمَّ  َحِبيَبٌة، ِإلَْيكَ  وَُكلُّها ِإلَْيَك، °ََِحبِّها َمسائِِلكَ 
  ُكلِّها.( تسأل مسألتك ) ِمبَسائِِلكَ 

 غبت فيما واحفظين [لتقوى آخريت وعلى [لدنيا ديين على أعين اللهم •
 ينقصه وال الذنوب تضره ال من � علي حظرته فيما نفسي اىل تكلين وال عنه

  .  الوهاب أنت إنك يضرك ال ما يل واغفر ينقصك ال ما يل هب العفو
 البال� من والعافية واسعا ورزقا مجيال وصربا قريبا فرجا أسألك •

 العافية على الشكر وأسألك العافية دوام وأسألك العافية متام وأسألك
  .  العظيم العلي i[ اال قوة وال حول وال الناس عن الغىن وأسألك

 خيفي وال وعالنييت سري وتعلم مكاين وترى كالمي تسمع إنك اللهم  •
   املشفق الوجل املستجري املستغيث الفقري البائس أ� أمري من شىء عليك
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 املذنب ابتهال اليك وأبتهل املسكني مسألة بذنبه،أسألك املعرتف املقر
  . الضرير اخلائف دعاء وأدعوك الذليل

 � رحيما رؤوفا حفيا يب وكن شقيا رب بدعائك جتعلين ال اللهم  •
 ، القبيح وسرت اجلميل أظهر من �.  املعطني خري و� املسؤولني خري

 � التجاوز حسن � ، السرت يهتك وال [جلريرة يؤاخذ ال من �
 � جنوى كل صاحب � [لرمحة اليدين [سط � ، املغفرة واسع
 قبل النعم مبتدئ � املن عظيم � الصفح كرمي � شكوى كل منتهى

  . استحقاقها
  

  اء الصائم عند السحر:دع
 يساويها ال اليت رمحتك من نصيباً  الشهر هذا يف لنا اجعل اللهم
 .وحمبتك رضاك إىل بناصيتنا وخذ لك، واهد� رمحة،
 وقرب والغموم، اهلموم شر واكفنا الواسعة، برمحتك ارمحنا اللهم
 وعن عنا راضٍ  وأنت وتوفنا وقيامنا، صيامنا منا وتقبل منك، قلوبنا
 .آمني اللهم آمني نا،أعمال

 عنا وأرضى القرآن، وقراءة الزكاة وعلى والقيام، الصيام على اعنا اللهم
  .اإلسالم دينُ  دين أعظم على وثبتنا الشهر، ®ذا أعمالنا
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