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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  •

اآلذان و اإلقامه و إلتقاء السحر وأثناء السجود و نزول الغيث و بني 
 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 
 ه رحمالدعاء بغري إمث و قطيع •
 عدم إستبطاء اإلجابه و الدعاء مع اجلزم [إلجابه •
  اختيار جوامع الكلم و جتنب الدعاء على األهل و النفس و املال •
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 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. 
 .أيل السماءال ترفع بصرك  •
 .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
الشريفة: كيوم عرفة من السنة ,و رمضان من  ترصد لدعائك األوقات  •

 .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 
 .را )) مث أمسح بيديك وجهك يف أخر الدعاءيردها صغ

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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  فضل الذكــر والدعــاء -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 •

  القريب من عبادة
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 َلَعلَُّهمْ    186البقرة :يـَْرُشُدوَن   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 : (84ِديَن َوِذْكَرى لِْلَعابِ 

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

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

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

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

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

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

  ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن ﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا  • ﴿ قَاَل رّب  اْجَعْل ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ�َّ
ْبَكاِر ﴾ َواذْ    ]41[آل عمران: ُكْر رّب َ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 ﴾
رّب َك ِيف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْجلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِ[ْلُغُدوِّ  ﴿ َواذُْكرْ   •

َ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 ﴾  •
 ]28د: [الرع

﴿ َ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 َأنْ  • َيَشاَء 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
ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي ِمْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل 

* 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�ءِ   ]130[طه:  اللَّْيِل َ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
 َ اْلَقانَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ
ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم 

ِر اْلُمحْ  ُوا ا�ََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ   ]37، 36[احلج: ِسِنَني ﴾ 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�َّ
بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ   بـَْعَضُهمْ 

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

ْمِدِه وََكَفى بِِه ﴿ َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَ  •
 ]58[الفرقان: ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ﴾ 

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

نَّ الصََّالَة ﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة إِ  •
َ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 يـُْؤمِ  • ِ́ ُن 
رّب ِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن 

طََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نَـ  ْفٌس َ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�َّ

نَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني ﴿ إِ  •
َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني 

قَاِت َوالصَّائِِمَني وَ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ الصَّائَِماِت َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ 

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

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

 ]43 - 41[األحزاب: 
وِن * َفَساَهَم ﴿ َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني * ِإْذ أَبََق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشحُ  •

َ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 َوتـَُعّزُِرو  • ُه َوتـَُوقُِّروُه َ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 ﴾ 

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

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

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

ُتْم تـَْعَلُموَن * َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َذِلُكْم َخيـْ
تـَزَكَّى *  ]َقْد َأفْـَلَح َمنْ 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: تـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال ﴾ ﴿ َواذُْكِر اْسَم رّب َك وَ  •

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

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

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

 سورة الفـاتحةمن  دعاء  
َراَط املُسَتِقيَم  • َغِري املَغُضوِب  ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهمْ  )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 ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم َمَناِسَكَنا َوُتْب َعلَ   )128(يـْ

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

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

)250(  

ْعَنا وَ  • َطْعَنا ُغْفَراَنَك ربّناَوِإلَْيَك اْلَمِصُري مسَِ   )285(َأ
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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( فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� 
 

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

 )8(اْلَوهَّاُب 

  َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ ا�َّ  ربّنا •

)9( 

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

الّلهم  َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اخلَْ  يـْ

 )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 لَّدُ  • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ   )38(ْنَك ُذرِّيًَّة 

َ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 

طِ  •  )191(ًال ُسْبَحاَنَك َ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(ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر 

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

 
 سورة النساءمن  دعاء  

ِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِي�ا َواْجَعل ربّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَ  •
 )75(لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا 

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

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

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

َ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 اْلَغاِفرِيَن  أَنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنتَ   )155(َخيـْ
  

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

 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
 

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

َ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
ِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى ا�ِّ ِمن َشْيٍء َيف اَألْرِض ربّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُعْ  •

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

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

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

 ورة االسراءسدعية 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(ِرَ� َرَشًدا ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأمْ  •
•  
 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(ْوِيل يـَْفَقُهوا قَـ  )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
 

 سورة المؤمنونعية من  دأ
ُ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  •   )118(رّب  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( ُحْكًما َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني رّب  َهْب  ِيل  •

َواْغِفْر ِألَِيب ِإنَُّه َكاَن ِمَن  )85(َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم  )84( اْآلِخرِينَ 
َعثُوَن 86(الضَّالَِّني  ِإالَّ  )88(ُع َماٌل َوَال بـَُنوَن يـَْوَم َال يَنفَ  )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(ا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني َصاحلًِ 
 

 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  
بُو  • َ̈ ا َواتـَّبَـُعوا َ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( يَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّ 
 

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

 

 سورة األحقـافمن  دعاء  
َديَّ َوَأْن َأْعَمَل رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالِ  •

 )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(لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم 
 

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

 )5(اْحلَِكيُم  َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيزُ 
 سورة التحريمدعية من  أ
  )8(ربّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  •
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ًتا ِيف اْجلَنَّةِ  •  )11( رّب اْبِن ِيل ِعنَدَك بـَيـْ
 )11(َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
 

 سورة نوحدعية من  أ
رًا  • َك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا ِإنَّ  )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  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 

 سورة الفـلقمن  دعاء  
َوِمن  )3(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  )2(َق ِمن َشرِّ َما َخلَ ) 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(ِذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس الَّ  )4(اْخلَنَّاِس 
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  ـــــــــــــــٍة  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارَكَ 
  

رآن  ــــــــــالق  فـــياء  ــــــــــاألنبي أدعيـــــــة - 5
  

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

 

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

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

َ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  "ربّنا   •

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ
  ].128-127 -[البقرة  ".)128(
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 )40( َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ  ِيت ۚ ربّنا"رّب  اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَّ  •
 - [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 )". 85ْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم (َواْجعَ  )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  من أدعية  
 ].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  اِحلَِني".َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّ 
 

  )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  ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل".رّب  ِإّينِ � •

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

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

ْر ِيل أَ  )25("رّب  اْشَرْح  ِيل َصْدِري  • َواْحُلْل ُعْقَدًة  )26(ْمِري َ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  
َديَّ َوَأْن َأْعَمَل "رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالِ  •

 ].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".  •
•  

  )معلية السال(زكريا  أدعية  من  
يُع الدَُّعاء". " • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ  ].38 - [آل عمران رّب  َ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  
 الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربيةتحميل حر من  

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  احلسن لشواهده:كما جاء يف احلديث   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. •
ْغَفر لكل عبد ال يُشرك [i شيئاً، إال واخلميس تُفَتح فيهما أبواب اجلنة، فيُـ  االثنني •

  (أْنِظروا هذين حىت يصطلحا)  فيقول هللا ملالئكته:  رجالً كانت بينه وبني أخيه شحناء،
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  ةــــــــــــن ذي الحجــــر مــــــــــــالعشام   ــــــــــــاالي ةــــــــــــأدعي -7

  

 العشر  االيام    ل  فض- 1.7
العشر من ذي اِحلّجة العشر من ذي اِحلّجة هي األّ�م الَعشر األوىل األّ�م  •

فقد فّضلها هللا، وَأفرَدها عن غريها منه، وتـَُعّد من أعظم األزمنة واألوقات؛ 
من األوقات، وَمّيزها عن أوقاٍت أخرى [لعديد من الفضائل واملّيزات؛ َشحذاً 
للِهَمم والعزائم، وَسعيًا إىل ز�دة األجور واحلَسنات؛ إذ جتتمع فيها أّمهات 
العبادات؛ من صالٍة، وصياٍم، وحجٍّ، وغريها، وال يكون ذلك يف غري الَعشر 

 أّ�م السنة من
بّني العلماء أّن أّ�م العشر من ذي احلّجة أفضل من األّ�م العشر األخرية  •

من شهر رمضان، أّما ليايل العشر األخرية من شهر رمضان فهي أفضل من 
 ليايل الَعشر من ذي اِحلّجة

ال يُقسم إّال  -تعاىل- ®ا يف القرآن الكرمي، وهللا  - عّز وجلّ - أقسم هللا  •
: (َواْلَفْجِر*َولََياٍل َعْشٍر)، واملقصود [لليايل - تعاىل-يٍم؛ قال هللا بشيٍء عظ

  الَعشر؛ العشر من ذي اِحلّجة على الصحيح ممّا ورد عن املُفسِّرين والعلماء.
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تشمل األّ�م العشر من ذي احلّجة أفضل األّ�م، مثل: يوم عرفة؛ وهو  •
طا�، وتُعَتق فيه الرِّقاب من يوم احلَّج األكرب الذي تُغَفر فيه الذنوب واخل

: (إنَّ -عليه الصالة والسالم-النار، ومنها أيضًا يوم النَّحر؛ لَقْول النّيب 
.( ِم عنَد ا�َِّ تباَرَك وتعاَىل يوُم النَّحِر مثَّ يوُم الُقرِّ  أعظَم األ�َّ

 ُتؤّدى فيها فريضة احلّج اليت تـَُعّد من أعظم الفرائض. َشِهَد هلا رسول هللا •
ٍم أعَظُم  -عليه الصالة واسالم- °Ôّا أعظم أّ�م الدُّنيا؛ إذ قال: (ما ِمن أ�َّ

ِم الَعشِر، فأكِثروا فيهنَّ  ِعنَد ِهللا وال أَحبُّ إليه ِمن الَعَمِل فيهنَّ ِمن هذه األ�َّ
 ِمن التَّهليِل والتَّكبِري والتَّحميِد).

ج اإلمام البخارّي عن عبدهللا جتتمع فيها أّمهات العبادت فيها؛ كما أخر  •
ٍم أْفَضَل منها يف هِذه؟ قالوا: -رضي هللا عنهما-بن عباس  : (ما الَعَمُل يف أ�َّ

ِطُر بنَـْفِسِه وَماِلِه، فـََلْم يـَْرِجْع  وَال اِجلَهاُد؟ قَاَل: وَال اِجلَهاُد، إالَّ رَُجٌل َخَرَج ُخيَا
 بشيٍء).

-ة األّ�َم املعلومات الواردة يف قـَْول هللا تـَُعّد األّ�م الَعشر من ذي اِحلجّ  •
ٍم مَّْعُلوَماٍت).- تعاىل  : (َويَْذُكُروا اْسَم اللَّـِه ِيف َأ�َّ

 

  َفْضل العمل في األيـّام الَعشر - 2.7
وردت العديد من األحاديث النبويّة اليت تُبّني َفْضل العمل يف الَعشر   •

  ، ومنها: قـَْوله:-عليه وسّلمصّلى هللا -األوىل من ذي اِحلّجة عن رسول هللا 
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ٍم أْفَضَل منها يف هِذه؟ قالوا: وَال اِجلَهاُد؟ قَاَل: وَال  • (ما الَعَمُل يف أ�َّ
ِطُر بنَـْفِسِه وَماِلِه، فـََلْم يـَْرِجْع بشيٍء)  اِجلَهاُد، إالَّ رَُجٌل َخَرَج ُخيَا

ند يف حديٍث آخر:(ما من عمٍل أزكى ع -صّلى هللا عليه وسّلم -وقوله  •
 ِهللا وال أعظَم أجًرا من خٍري يعمُله يف َعشِر اَألضحى)

ٍم أعَظُم ِعنَد ِهللا وال أَحبُّ إليه ِمن الَعَمِل فيهنَّ   • وقوله أيضاً: (ما ِمن أ�َّ
ِم الَعشِر، فأكِثروا فيهنَّ ِمن التَّهليِل والتَّكبِري والتَّحميِد).   ِمن هذه األ�َّ

 

   الَعشر م  عباداٌت ُمستَحّبةٌ في األيـّا- 3.7
جيدر [ملسلم استغالل األّ�م الَعشر من ذي اِحلّجة [لعديد من العبادات،  

  واألعمال الصاحلة، يُذَكر منها:
ما يُؤّدى من العبادات يف ذي اِحلّجة؛  أفضلأداء شعائر احلَّج والُعمرة، وذلك   •

قال:  - الة والسالمعليه الص- أّن النّيب  - Û- إذ ثبت يف الصحيح عن أيب هريرة 
نَـُهَما، واحلَجُّ املَبـُْروُر ليَس له َجزَاٌء إالَّ اجلَنَُّة).   (الُعْمَرُة إىل الُعْمَرِة َكفَّارٌَة ِلما بيـْ

الصيام، وُخيَّص منه صيام يوم عرفة، وقد ورد يف َفْضل صيامه قـَْول النّيب  •
ُب عَلى ِهللا َأْن ُيَكفَِّر السََّنَة : (ِصَياُم يَوِم َعَرَفَة، َأْحَتسِ - صّلى هللا عليه وسّلم-

َلُه، َوالسََّنَة الَّيت بـَْعَدُه).   الَّيت قـَبـْ
التكبري، والتحميد، والتهليل، والذِّكر؛ فهي األّ�م املعلومات اليت ورد   •

  . احلّض فيها على ذلك. التوبة، واالستغفار، واإلقالع عن الذنوب واملعاصي
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  لدعاء، واألمر [ملعروف، والنَّهي عن املُنَكر. التقرُّب إىل هللا [لصالة، وا •
؛ إذ ثبت أّن أنس بن - عليه الصالة والسالم- اُألضحية؛ اقتداًء [لنّيب  •

قال: (َضحَّى النيبُّ َصلَّى ُهللا عليه وسلََّم بَكْبشِني أْمَلَحْنيِ  - Û- مالك 
  َضَع رِْجَلُه عَلى ِصَفاِحِهَما).أقْـَرنـَْنيِ، َذَحبَُهما بَيِدِه، وَمسَّى وَكبـََّر، ووَ 

  احلرص على أداء صالة العيد. •
أداء خمتلف األعمال الصاحلة؛ من الصدقات، وقراءة القرآن، وإكرام الضيف،   •

وِصَلة الرَِّحم، وِحفظ اللسان، وبِّر الوالدين، والدعاء هلما، واحلرص على صالة 
 ن، وغري ذلك من صاحل السَُّنن الرواتب، وإدخال السرور على قلوب اآلخري

 
 العشر   االيام    ذكر فيالأفضل  - 4.7

إّن ذكر هللا سبحانه وتعاىل من أفضل العبادات إىل هللا تبارك وتعاىل والرسول 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، حيث قال تعاىل يف كتابه العزيز: (لَِيْشَهُدوا َمَناِفَع َهلُْم َويَْذُكُروا اْسَم 

ٍم َمْعلُ  وَماٍت)، وأّكد الّرسول عليه الّصالة والّسالم هذا األمر يف ِهللا ِيف َأ�َّ
ٍم أعظُم عنَد ا�َِّ وال أحبُّ إليِه مَن العمِل فيهنَّ  احلديث الّشريف: (ما من أ�َّ

ِم الَعشِر فَأْكثروا فيهنَّ مَن التَّهليِل، والتَّكبِري، والتَّحميِد).  من هِذِه األ�َّ
 أعلمْ  مل وما منهُ  علمتُ  ما وآجلِهِ  عاجلِهِ  كلِّهِ  اخلريِ  نَ م أسأُلكَ  إِينّ  اللَّهمَّ ( •

 إِينّ  اللَّهمَّ  أعلمْ  مل وما منهُ  علمتُ  ما وآجلِهِ  عاجلِهِ  كلِّهِ  الشَّرِّ  منَ  بكَ  وأعوذُ 
   عبُدكَ  منه عاذَ  ما شرِّ  من بكَ  وأعوذُ  ونبيُّكَ  عبُدكَ  سألكَ  ما خريِ  من أسأُلكَ 
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 النَّارِ  منَ  بكَ  وأعوذُ  وعملٍ  قولٍ  من إليها قرَّبَ  وما اجلنَّةَ  أُلكَ أس إِينّ  اللَّهمَّ  ونبيُّكَ 
  )..خريًا يل قضيتَهُ  قضاءٍ  كلَّ  جتعلَ  أن وأسأُلكَ  عملٍ  أو قولٍ  من إليها قرَّبَ  وما

 واجعلين برضاك، الفائزين من واجعلين عليك، املتوكلني من اجعلين اللهم •
 .آمني اللهم áحسانك، امعنيالط من فأ� إليك، املقربني األشخاص من

من قال: ال إلهَ إالَّ هللاُ وحَده ال شريَك له، له املُْلُك وله احلْمُد، وهو على   •
، وُكتِبت له مائةُ رِقابٍ كلِّ شيٍء قديٌر، يف يوٍم مائةَ مرَّةٍ كانت له ِعدُل عشِر 

يوَمه ذلك حىتَّ  حسنٍة، وحمَُِيْت عنه مائةُ سيِّئٍة، وكانت له ِحرزًا من الشَّيطانِ 
 .جٌل عِمل أكثَر منهُميسَي، ومل «ِت أحٌد °فضَل ممَّا جاء به إالَّ ر 

أنه كان يكربُِّ ِمن َغداِة عرفَة إىل آخِر  –رضي هللاُ عنهما  –عِن ابِن عباٍس • •
أ�ِم التشريِق، وكان ال يكربُِّ يف املغرِب، وكان تكبريُه: هللاُ أكُرب كبرياً، هللاُ أكُرب  

 . أكُرب على ما َهدا�كبرياً، هللاُ أكُرب كبرياً وiِ احلمُد، هللاُ أكُرب وأجلُّ، هللاُ 
َ يف ُدبُِر ُكلِّ َصالةٍ ثَالcً وثَالثَِني، ومحََِد  • قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (َمن َسبََّح ا�َّ

َ ثَالcً وثَالثِ  َ ثَالcً وثَالثَِني، وَكـبََّر ا�َّ َني، فـَتِْلَك تِْسَعةٌ وتِْسُعوَن، وقاَل: َمتاَم ا�َّ
ُ وْحَدهُ ال َشرِيَك له، له املُْلُك وله احلَْمُد وهو عَلى ُكلِّ شيٍء  املِئَِة: ال إلَهَ إالَّ ا�َّ

 قَِديٌر غُِفَرْت َخطا�هُ وإْن كانَْت ِمثَْل زَبَِد الَبْحِر).
ُأْخِربَُك َ°َحبِّ الَكَالِم إىل ِهللا؟ قُلُت: � قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: (َأَال • 

َرُسوَل ِهللا، َأْخِربِْين َ°َحبِّ الَكَالِم إىل ِهللا، َفقاَل: إنَّ َأَحبَّ الَكَالِم إىل 
  ِهللا: ُسْبَحاَن ِهللا َوِحبَْمِدِه).
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اللهــم اجعــْل يف قلــيب نــورًا، ويف مسعــي نــورًا، وعــن مييــين نــورًا، وعــن يســاري • 
ا، وفوقي نورًا، وحتيت نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نـورًا، وأعِظـْم يل نـورًا اللهـم نورً 

اجعــْل يل نــورًا يف قلــيب، واجعــْل يل نــورًا يف مسعــي، واجعــْل يل نــورًا يف بصــري، 
واجعْل يل نورًا عن مييين، ونورًا عن مشايل، واجعْل يل نـورًا مـن بـني يـديَّ، ونـورًا 

 ، وِزْدين نورًا، وِزْدين نورًا.من خلفي، وِزْدين نورًا
اللهـــمَّ إين أســـأُلك العفـــَو والعافيـــَة، يف الـــدنيا واآلخـــرِة، اللهـــمَّ إين • 

ودنيــاَي وأهلــي ومــايل، اللهــمَّ اســتُـْر  ِديــينأســأُلك العفــَو والعافيــَة، يف 
عــورايت، وآِمــْن روعــايت، واحفظــين مــن بــني يــدي، ومــن خلفــي، وعــن 

 ، وأعوُذ بك أن ُأْغَتاَل من حتيت.مييين، وعن مشايل، ومن فوقي
ربَّنا ُهللا الذي يف السَّماِء تقدَّس اُمسك أمُرك يف السَّماِء واألرِض كما رمحُتك • 

ــــا وخطــــا�� أنــــت ربُّ  ــــماِء فاجعــــْل رمحَتــــَك يف األرِض اغفــــْر لنــــا ُحوبَن يف السَّ
 .الطَّيِّبَني أنِزْل رمحًة وشفاًء من شفاِئك على هذا الوجِع فيربأُ 
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  رةــــــــــــالعمج و ــــــــــــة الحــــــــــــأدعي - 8
  

 دعاء السفر
هللا أكرب، هللا أكرب، هللا أكرب، ُسْبحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه  • 

ُمْقرِِنَني* َوِإ�َّ ِإَىل رَبَِّنا َلُمنَقِلُبوَن، اللهم إ� نسألك يف سفر� هذا الّرب والتقوى، 
طِو عنا بعده، اللهم أنت ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علين ا سفر� هذا وا

الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر 
 وكآبة املنظر وسوء املنَقَلب يف املال واألهل والولد

قال دعاء السفر وزاد عليه: آيبون، ¨ئبون،   عند العودة من السفر • 
 عابدون، لربنا حامدون.

 حرامبعد اإل دعاء  

لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك, إن احلمد والنعمة   
  لك وامللك ال شريك لك.
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 عند دخول الحرمدعاء  
أعوذ [i العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم • 

[سم هللا واحلمد i، والصالة والسالم على رسول هللا، اللهم اغفر يل ذنويب 
 بواب رمحتك. وافتح يل أ

  عند رؤية الكعبة دعاء  

اللهم ِزْد هذا البيت تشريًفا وتعظيًما وتكرميًا ومهابة، وِزْد من شرَّفه “
وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريًفا وتكرميًا وتعظيًما وبر�ا، اللهم أنت 

 ”.السالم، ومنك السالم، فَحيَِّنا ربنا [لسالم

 بين الركن والحجر األسود 
 نا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب • 

  عند صعود الصفـا  دعاء  

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت “يقرأ قوله تعاىل: 
رً  َ َأْو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِ®َِما َوَمْن َتَطوََّع َخيـْ ا فَِإنَّ ا�َّ

 ول بعدها (أبدأ مبا بدأ هللا به)، مث يق”َشاِكٌر َعِليمٌ 
مث يرقى على الصفا حىت يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها  •  

عند الدعاء ويقول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب, ال إله إال هللا وحده ال شريك 
قدير، ال إله إال هللا وحده ال  له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء

  . شريك له، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده
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  دعاء عند صعود المروة

ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأْو اْعَتَمَر َفَال “ 
َ َشاِكٌر َعِليمٌ ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِ®َِما َوَمْن َتَطوَّ  ًرا فَِإنَّ ا�َّ ، مث ”َع َخيـْ

 يقول بعدها (أبدأ مبا بدأ هللا به)
يرقى على املروة حىت يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها  مث  • 

عند الدعاء، ويقول: هللا أكرب هللا أكرب هللا أكرب, ال إله إال هللا وحده ال 
على كل شيء قدير، ال إله إال هللا  شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو

  وحده ال شريك له، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده
 

 مأثورة في الحجأدعية  - 1.8
َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه •   رَبـََّنا الَ تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� رَبـََّنا َوالَ َحتِْمْل َعَليـْ

طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبلِ  ْلَنا َما الَ  َنا رَبـََّنا َوالَ ُحتَمِّ
 َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن. 

بُوا َواتـَّبَـ •   َ̈ ُعوا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن 
َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْجلَِحيِم، رَبـََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت 
Ìِِْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز  َوَعدتـَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن آَ[ئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ�َّ

َمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك اْحلَِكيُم، َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت يـَوْ 
  . ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
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ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر، رَبـََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل •   رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا َ[
َتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر، رَّبـََّنا ِإنـََّنا مسَِ  ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ

َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع 
ِإنََّك َال ُختِْلُف األبـَْرار، رَبـََّنا َوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختْزَِ� يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

 .اْلِميَعادَ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. •    رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

ًرا َوتـََوفـََّنا ُمْسِلِمني.•   َنا َصبـْ  رَبـََّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
 َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ� ربـََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف َأْمرِ�َ •   

  َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن. 
ْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن. •    رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّ

اء، رَبـََّنا اْغِفْر َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدعَ •  
 ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ. 

 رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرَِ� َرَشًدا. •  
ُر الرَّاِمحَِني. •     رَبـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال� رَبـَّ  •   ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ[ْإلِ َنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
 .لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري. رَبـََّنا َال جتَْ •   ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة رَّبـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ َعْلَنا ِفتـْ
  لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَبـََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم. 

  
  2022اإلصدار السادس عشر   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  35



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل. اللهم اسرت •  
عورايت, وآمن روعايت، اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي, وعن مييين 

   .ي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيتوعن مشايل، ومن فوق

اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي, اللهم عافين يف •   
بصري، ال إله إال أنت. اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر، 

   .وأعوذ بك من عذاب القرب, ال إله إال أنت
 اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأ� عبدك, وأ� على عهدك•   

ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علّي, 
 .وأبوء بذنيب, فاغفر يل, فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن, وأعوذ بك من العجز •   
والكسل, وأعوذ بك من اجلنب والبخل, وأعوذ بك من غلبة الدين 

 .وقهر الرجال
هذا اليوم صالًحا، وأوسطه فالًحا, وآخره جناًحا,  اللهم اجعل أول•   

 .وأسألك خريي الدنيا واآلخرة � أرحم الرامحني

اللهم إين أسألك الرضى بعد القضاء, وبرد العيش بعد املوت, •   
ولذة النظر إىل وجهك الكرمي, والشوق إىل لقائك, يف غري ضرّاء 

لم, أو َأعتدي أو مضرة, وال فتنة مضلة, وأعوذ بك أن َأظلم أو ُأظ
  يُعتدى علي, أو أكتسب خطيئة أو ذنًبا ال تغفره.
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  اللهم إين أعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر.•  
اهدين ألحسن األعمال واألخالق ال يهدي ألحسنها إال  اللهم•  

 أنت، واصرف عين سيئها ال يصرف عين سيئها إال أنت.
 رك يل يف رزقي. اللهم أصلح يل ديين, ووّسع يل يف داري، و[•   

اللهم إين أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة واملسكنة، وأعوذ •  
بك من الكفر والفسوق والشقاق والسمعة والر�ء، وأعوذ بك من 

 .الصمم والبكم واجلذام وسيئ األسقام
 اللهم آِت نفسي تقواها, وزّكها أنت خري من زكاها, أنت وليها وموالها. •   

بك من علم ال ينفع, وقلب ال خيشع, ونفس ال اللهم إين أعوذ •  
  تشبع, ودعوة ال يستجاب هلا.

اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت, ومن شر ما مل أعمل, وأعوذ بك •  
 من شر ما علمت, ومن شر ما مل أعلم.

إين أعوذ بك من زوال نعمتك, وحتول عافيتك, وفجاءة  اللهم•  
 نقمتك, ومجيع سخطك.

ذ بك من اهلدم والرتدي ومن الغرق واحلرق واهلرم, وأعوذ اللهم إين أعو •   
بك من أن يتخبطين الشيطان عند املوت, وأعوذ بك من أن أموت لديغًا, 

طمع يهدي إىل   .طبعوأعوذ بك من 
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اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء •  
 ألعداء.واألدواء, وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر العدو ومشاتة ا

اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري, وأصلح يل دنياي اليت فيها •  
معاشي, وأصلح يل آخريت اليت إليها معادي, واجعل احلياة ز�دة يل يف كل 
خري, واجعل املوت راحة يل من كل شر, رّب أعين وال تعن علي, وانصرين 

 .وال تنصر علي, واهدين ويسر اهلدى يل
ين ذّكارًا لك, شّكارًا لك, مطواًعا لك, خمبًتا إليك, اللهم اجعل•   

أواًها منيًبا, رب تقبل توبيت, واغسل حوبيت, وأجب دعويت, وثّبت 
 حجيت, واهِد قليب، وسدِّد لساين, واسلل سخيمة صدري. 

اللهم إين أسألك الثبات يف األمر, والعزمية على الرشد, أسألك شكر •  
ًبا سليًما, ولساً� صادقًا, وأسألك من نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قل

خري ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأستغفرك مما تعلم, وأنت عالم 
 .الغيوب

أهلمين رشدي, وقين شر نفسي. اللهم إين أسألك فعل  اللهم•   
اخلريات وترك املنكرات, وحب املساكني, وأن تغفر يل وترمحين, 

  إليك منها غري مفتون.وإذا أردت بعبادك فتنة, فتوفين 

اللهم إين أسألك حبك, وحب من حيبك, وحب كل عمل يقربين إىل •  
  حبك. 
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إين أسألك خري املسألة, وخري الدعاء، وخري النجاح, وخري  اللهم•  
الثواب, وثبتين وثقل موازيين, وحقق إمياين, وارفع درجيت, وتقبل 

  جلنة.صاليت, واغفر خطيئايت, وأسألك الدرجات العلى من ا

اللهم إين أسألك فواتح اخلري, وخوامته, وجوامعه, وأوله وآخره, وظاهره •  
طنه والدرجات العلى من اجلنة، اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري, وتضع  و[
وزري, وتطهر قليب, وحتصن فرجي, وتغفر يل ذنيب, وأسألك الدرجات العلى 

بصري, ويف روحي, ويف  من اجلنة, اللهم إين أسألك أن تبارك يف مسعي, ويف
ُخلقي, ويف أهلي, ويف حمياي, ويف عملي, وتقبل حسنايت,  َخلقي, ويف

 وأسألك الدرجات العلى من اجلنة.
إين أعوذ بك من جهد البالء, ودرك الشقاء, وسوء  اللهم•  

القضاء, ومشاتة األعداء, اللهم مقلِّب القلوب, ثبت قليب على 
 دينك.

طاعتك. اللهم زد� اللهم مصرِّف القلوب و •    األبصار, صرِّف قلوبنا على 
وال تنقصنا, وأكرمنا وال Ìنا, وأعطنا وال حترمنا, وآثر� وال تؤثر علينا. اللهم 

 أحسن عاقبتنا يف األمور كلها, وأجر� من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معصيتك, •  

طاعتك ما ت بلغنا به جنتك, ومن اليقني ما Ìون به علينا ومن 
  مصائب الدنيا, ومتعنا °مساعنا وأبصار� وقواتنا ما أحييتنا، واجعله 
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الوارث منا, واجعل êر� على من ظلمنا, وانصر� على من عادا�, 
الدنيا أكرب مهنا وال مبلغ علمنا، وال جتعل مصيبتنا يف  جتعلوال 

 .يرمحنانوبنا من ال خيافك وال ديننا، وال تسلط علينا بذ

اللهم إين أسألك موجبات رمحتك, وعزائم مغفرتك, والغنيمة من كل بر, •   
  والسالمة من كل شر, والفوز [جلنة, والنجاة من النار.

اللهم ال تدع لنا ذنًبا إال غفرته, وال عيًبا إال سرتته, وال مه�ا إال •  
إال قضيته, وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة هي  ديًنافرجته, وال 

 لك رًضا ولنا صالح إال قضيتها � أرحم الرامحني. 
اللهم إين أسألك رمحة من عندك, Ìدي ®ا قليب, وجتمع ®ا أمري, وتلم •  

عثي, وحتفظ ®ا غائيب، وترفع ®ا شاهدي, وتبّيض ®ا وجهي, وتزكي ®ا ®ا ش
 عملي, وتلهمين ®ا رشدي, وترد ®ا الفنت عين, وتعصمين ®ا من كل سوء. 

إين أسألك الفوز يوم القضاء, وعيش السعداء, ومنزل  اللهم•  
 الشهداء, ومرافقة األنبياء، والنصر على األعداء. 

صحة يف إميان, وإمياً� يف حسن خلق, وجناًحا يتبعه اللهم إين أسألك •  
 فالح, ورمحة منك، وعافية منك، ومغفرة منك ورضواً�.

إين أسألك الصحة والعفة, وحسن اخللق, والرضاء [لقدر.  اللهم•  
اللهم إين أعوذ بك من شر نفسي, ومن شر كل دابة أنت آخذ 

  بناصيتها, إن ريب على صراط مستقيم. 
  

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



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  

نك تسمع كالمي, وترى مكاين، وتعلم سري وعالنييت, وال خيفى اللهم إ•  
عليك شيء من أمري، وأ� البائس الفقري, واملستغيث املستجري, والوجل 
املشفق املقر املعرتف إليك بذنبه، أسألك مسألة املسكني, وأبتهل إليك 
ابتهال املذنب الذليل, وأدعوك دعاء اخلائف الضرير, دعاء من خضعت لك 

 ه, وذّل لك جسمه, وَرِغم لك أنفه. رقبت
وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيًفا، وما أ�  إين•  

من املشركني، قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت i رب العاملني 
ال شريك له وبذلك أمرت وأ� من املسلمني، اللهم أنت امللك ال 

رتفت بذنيب إله إال أنت، أنت ريب وأ� عبدك، ظلمت نفسي واع
فاغفر يل ذنويب مجيًعا، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت، واهدين 
ألحسن األخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها 
ال يصرف عين سيئها إال أنت، لبيك وسعديك واخلري كله يف 
يديك، والشر ليس إليك، أ� بك وإليك تباركت وتعاليت، 

 أستغفرك وأتوب إليك.
م إين أسألك الطيبات، وفعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب الله•   

املساكني، وأن تتوب علّي، وتغفر يل وترمحين، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفين 
إليك غري مفتون، اللهم وأسألك حبك وحب من حيبك وحب كل عمل 

  .يقربين إىل حبك

  2022اإلصدار السادس عشر   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  41



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجر� من خزي الدنيا  اللهم•  
  عذاب اآلخرة.و 

طاعتك ما •    اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك، ومن 
تبلغنا به جنتك ومن اليقني ما Ìون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا °مساعنا وأبصار� 
ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل êر� على من ظلمنا وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، 

 لدنيا أكرب مهنا، وال تسلط علينا بذنوبنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا.وال جتعل ا
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق، أحيين ما علمت •  

احلياة خريًا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريًا يل، اللهم أسألك 
خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك كلمة احلق يف الغضب 

 الفقر والغىن، وأسألك نعيًما ال ينفد، والرضا، وأسألك القصد يف
وأسألك قرة عني ال تنقطع، وأسألك لذة النظر إىل وجهك، 
وأسألك الشوق إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة، 

 .مهتديناللهم زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة 

ر رّب أعين وال تعن علي، وانصرين وال تنصر علي، وامكر يل وال متك•   
علي، واهدين ويسر اهلدى يل، وانصرين على من بغى علي، رب اجعلين لك 
شكارًا، لك ذكارًا، لك رهاً[، لك مطواًعا، لك خمبًتا، إليك أواًها منيًبا، رب 
تقبل توبيت، واغسل حوبيت، وأجب دعويت، وثبت حجيت، وسدد لساين، 

  .واهِد قليب، واسلل سخيمة صدري
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� الصالح والعافية، وحفظهم كتابك اللهم إ� نسألك ألوالد•  
الكرمي والعمل به وسنة نبيك األمني، اللهم إ� نسألك هلم الرفقة 

اليت تذكرهم إذا نسوا، وتنبهم إذا غفلوا، وتعلمهم إذا  الصاحلة
  جهلوا، وÌديهم إذا ضلوا.

اللهم اجعل حبك أحب إيل من نفسي وأهلي ومايل وولدي ومن املاء •  
مأ، اللهم حببين إليك وإىل مالئكتك وأنبيائك ومجيع خلقك. البارد على الظ

 .اللهم إين أسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرًدا غري خمز وال فاضح•  
فارج اهلم، كاشف الغم، جميب دعوة املضطرين، رمحان  اللهم•   

 الدنيا واآلخرة ورحيمهما ارمحين رمحة تغنيين ®ا عن رمحة من سواك.
 لنا إىل أنفسنا فنعجز وال إىل الناس فنضيع.اللهم ال تك•   

مجّل أمري ما أحييتين، وعافين ما أبقيتين، و[رك يل فيما  اللهم•  
خولتين، واحفظ علّي ما أوليتين، وارمحين إذا توفيتين، وآنس وحشيت 
إذا أقربتين، وتفضل علّي إذا حاسبتين، وال تسلبين اإلميان وقد عرفتين. 

ك حىت كأين أراك، وأسعدين بتقواك، وال جتعلين اللهم اجعلين أخشا•  
 . مبعصيتك مطروًدا، ورضين بقضائك، و[رك يل يف قدرك

اللهم ألبسين العافية حىت Ìنيين [ملعيشة، واختم يل [ملغفرة حىت •  
ال تضرين الذنوب، واكفين كل هول دون اجلنة حىت تبلغنيها برمحتك 

  .� أرحم الرامحني

  2022اإلصدار السادس عشر   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  43



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

   ةــــــــــــوم عرفــــــــــــة يأدعيــــــــــــ  - 9

  

إن خري الدعاء هو دعاء يوم عرفة وخري ما “قال الرسول صل هللا عليه وسلم عن هذا اليوم 

ال إله إال هللا وحده ال شريك له. له امللك وله احلمد " قلت أ_ والنبيون من قبلي
 "وهو على كل شيء قدير

اللهم انقلين من ذل املعصية إىل عز الطاعة، واكفين حباللك عن  •
فضلك عمن سواك، ونور قليب وقربي. واغفر يل حرامك واغنين ب

من الشر كله، وامجع يل اخلري، أستودعك ديين وأمانيت وقليب وبدين 
وخواتيم عملي. ومجيع ما أنعمت به علي وعلى مجيع أحبائي 

 واملسلمني أمجعني.
اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن، اللهم يسرين لليسرى وجنبين  •

طاعتك ما أبقيتين. استودعك مين ومن أحبايب واملسلمني العسرى، وا رزقين 
 .أد�ننا وأما�تنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا ومجيع ما أنعمت به علينا

اللهم لك احلمد كالذي نقول وخريًا مما نقول، اللهم لك   •
   صاليت ونسكي وحمياي وممايت وإليك مآيب ولك رب تراثي.
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بك من عذاب القرب ووسوسة الصدر وشتات األمر، اللهم اللهم إين أعوذ  •
 . إين أعوذ بك من شر ما جتيء به الريح

 اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار •
اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثريًا كبرياً، وإنه ال يغفر الذنوب إال أنت.   •

®ا يف الدارين، وتب علي توبة  فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحين رمحة أسعد
 . نصوحاً ال أنقصها أبداً ألزمنا سبيل االستقامة ال أزيغ عنها أبداً 

ربنا ال تؤاخذ� إن نسينا أو أخطأ� ربنا، وال حتمل علينا إصراً   •
طاقة لنا به.  كما محلته على الذين من قبلنا، ربنا وال حتملنا ما ال 

موال� فانصر� على القوم  واعُف عنا و أغفر لنا وارمحنا، أنت
 . الكافرين

اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواألَْرِض ، َوَلَك اْحلَْمُد أَْنَت قـَيُِّم  •
السََّمَواِت َواألَْرِض ، َوَلَك اْحلَْمُد أَْنَت َربُّ السََّمَواِت َواألَْرِض ، َوَمْن ِفيِهنَّ أَْنَت 

ُدَك اْحلَقُّ َوقـَْوُلَك اْحلَقُّ ، َولَِقاُؤَك اْحلَقُّ ، َواْجلَنَُّة َحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، اْحلَقُّ ، َوَوعْ 
َوالنَّبِيُّوَن َحقٌّ ، َوالسَّاَعُة َحقٌّ ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت ، َوِبَك آَمْنُت ، َوَعلَْيَك تـَوَكَّْلُت 

َوإِلَْيَك َحاَكْمُت ، فَاْغِفْر ِىل َما َقدَّْمُت َوَما  ، َوإِلَْيَك أَنـَْبُت ، َوِبَك َخاَصْمُت ،
  َأخَّْرُت ، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت ، أَْنَت ِإهلَِى ، الَ إِلََه ِإالَّ أَْنتَ 

اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأْسأَُلَك ِ°َنََّك أَْنَت ا�َُّ اَألَحُد الصََّمُد الَِّذى ملَْ يَِلْد َوَملْ  •
  َوَملْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ  يُوَلدْ 
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اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأْسأَُلَك °َِنَّ َلَك اْحلَْمَد َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن َبِديُع السََّمَواِت •  
  َواَألْرِض َ� َذا اْجلََالِل َواِإلْكَراِم َ� َحىُّ َ� قـَيُّوُم.

  ّينِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك إِ  •
اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك َوِمبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك  •  

  َال ُأْحِصى ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْنَـْيَت َعَلى نـَْفِسكَ 
  َعَفاَف َواْلِغَىن اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأْسأَُلَك اْهلَُدى َوالتـَُّقى َوالْ  •

  اللَُّهمَّ اْكِفِىن ِحبَالَِلَك َعْن َحَراِمَك َوَأْغِنِىن ِبَفْضِلَك َعمَّْن ِسَواكَ  •  
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمَن اْخلَْريِ ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما  •

ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َملْ َملْ َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِّ 
َأْعَلْم، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما َسأََلَك َعْبُدَك َونَِبيَُّك َوَأُعوُذ ِبَك 
ِمْن َشرِّ َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنََّة َوَما قـَرََّب 
َها ِمْن قـَْوٍل  َها ِمْن قـَْوٍل َأْو َعَمٍل َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قـَرََّب ِإلَيـْ ِإلَيـْ

ًرا. َتُه ِيل َخيـْ   َأْو َعَمٍل َوَأْسأَُلَك َأْن َجتَْعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضيـْ
  اللَُّهمَّ َأِعىنِّ َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ  •  

ْسَالِم قَاِعًدا،  اللَُّهمَّ  • ْسَالِم قَائًِما، َواْحَفْظِين ِ[ْإلِ اْحَفْظِين ِ[ْإلِ
ْسَالِم رَاِقًدا، َوَال ُتِطْع ِيفَّ َعُدو�ا َوَال َحاِسًدا، اللَُّهمَّ ِإّينِ  َواْحَفْظِين ِ[ْإلِ

َخَزائُِنُه  َأْسأَُلَك ِمْن ُكلِّ َخْريٍ َخَزائُِنُه بَِيِدَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 
  .بَِيِدكَ 
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اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْهلَمِّ َواْحلََزِن َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َوَأُعوُذ  •  
ْيِن َوقـَْهِر الّرَِجالِ    ِبَك ِمَن اجلُْْنبِ َواْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّ

  ِمْن َفْضِلَك َوَرْمحَِتَك فَِإنَُّه َال َميِْلُكَها ِإالَّ أَْنتَ  اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلكَ  •
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِىل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما َأْسَرْفُت   •  

ُر الَ ِإَلَه  ُم َواْلُمَؤخِّ   ِإالَّ أَْنتَ َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمىنِّ أَْنَت اْلُمَقدِّ
َفُعِين َوِزْدِين ِعْلًما •   اللَُّهمَّ انـَْفْعِين ِمبَا َعلَّْمَتِين َوَعلِّْمِين َما يـَنـْ

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك الثـََّباَت ِيف اَألْمِر َوَأْسأَُلَك َعزِميََة الرُّْشِد َوَأْسأَُلَك ُشْكَر  •  
ْلًبا َسِليًما َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  نِْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوَأْسأَُلكَ  ِلَساً� َصاِدقًا َوقـَ

  َما تـَْعَلُم َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما تـَْعَلُم َوَأْستَـْغِفُرَك ِممَّا تـَْعَلُم ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ 
َق احلَْبِّ اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت َوَربَّ األَْرِض َوَربَّ ُكلِّ َشيٍء فَالِ  •

َوالنـََّوى ُمنَـزَِّل التـَّْورَاِة َواِإلْجنِيِل َواْلُقْرآِن أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِذي َشرٍّ أَْنَت 
َلَك َشيٌء َوأَْنَت اآلِخُر فـَلَْيَس بـَْعَدَك  آِخٌذ بِنَاِصيَِتِه أَْنَت األَوَُّل فـَلَْيَس قـَبـْ

ِطُن فـَلَْيَس ُدوَنَك َشيءٌ َشيٌء َوأَْنَت الظَّاِهُر فـَلَْيَس فـَوْ    َقَك َشيٌء َوأَْنَت اْلبَا
اللَُّهمَّ ِإّىنِ ظََلْمُت نـَْفِسى ظُْلًما َكِثريًا ، َوَال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت ، فَاْغِفْر  •  

  ِىل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك ، َواْرَمحِْىن ، إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
َأْصِلْح ِيل ِديِين الَِّذى ُهَو ِعْصَمُة َأْمِرى َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياي  اللَُّهمَّ  •

الَِّيت ِفيَها َمَعاِشي َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت ِفيَها َمَعاِدى َواْجَعِل اْحلََياَة 
  ِزَ�َدًة ِيل ِيف ُكلِّ َخْريٍ َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 
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َفُعِين َوِزْدِين ِعْلًما •   اللَُّهمَّ انـَْفْعِين ِمبَا َعلَّْمَتِين َوَعلِّْمِين َما يـَنـْ
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك الثـََّباَت ِيف اَألْمِر َوَأْسأَُلَك َعزِميََة الرُّْشِد َوَأْسأَُلَك ُشْكَر  •  

ْلًبا َسِليًما َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ  نِْعَمِتَك َوُحْسَن ِعَباَدِتَك َوَأْسأَُلكَ  ِلَساً� َصاِدقًا َوقـَ
  َما تـَْعَلُم َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما تـَْعَلُم َوَأْستَـْغِفُرَك ِممَّا تـَْعَلُم ِإنََّك أَْنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ 

َق احلَْبِّ اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت َوَربَّ اَألْرِض َوَربَّ ُكلِّ َشيٍء فَالِ  •
َوالنـََّوى ُمنَـزَِّل التـَّْورَاِة َواِإلْجنِيِل َواْلُقْرآِن َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ ِذي 
َلَك َشيٌء َوأَْنَت اآلِخُر  َشرٍّ أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه أَْنَت اَألوَُّل فـََلْيَس قـَبـْ

ِطُن فـََلْيَس بـَْعَدَك َشيٌء َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَوْ  َقَك َشيٌء َوأَْنَت اْلَبا
  فـََلْيَس ُدوَنَك َشيءٌ 

اللَُّهمَّ ِإّىنِ ظََلْمُت نـَْفِسى ظُْلًما َكِثريًا ، َوَال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت ، فَاْغِفْر  •  
  ِىل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك ، َواْرَمحِْىن ، إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

َأْصِلْح ِيل ِديِين الَِّذى ُهَو ِعْصَمُة َأْمِرى َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياي  اللَُّهمَّ  •
الَِّيت ِفيَها َمَعاِشي َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت ِفيَها َمَعاِدى َواْجَعِل اْحلََياَة 

  ِزَ�َدًة ِيل ِيف ُكلِّ َخْريٍ َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 

َراِت َوتـَْرَك اْلُمْنَكَراِت َوُحبَّ اْلَمَساِكِني َوِإَذا اللَّ  •   ُهمَّ ِإّىنِ َأْسأَُلَك ِفْعَل اْخلَيـْ
َر َمْفُتونٍ  َنًة فَاْقِبْضِىن ِإلَْيَك َغيـْ   َأَرْدَت ِبِعَباِدَك ِفتـْ

  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َوَعاِفِين َواْرزُْقِين  •
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َعُث ِعَباَدكَ اللَُّهمَّ ِقِىن َعَذابَ  •     َك يـَْوَم تـَبـْ
اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت َوِإلَْيَك أَنـَْبُت  •

َوِبَك َخاَصْمُت اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ بِِعزَِّتَك الَ ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأْن ُتِضلَِّين أَْنَت 
  َواِإلْنُس َميُوُتونَ  اْحلَىُّ الَِّذى الَ َميُوُت َواجلِْنُّ 

  اللَُّهمَّ اْجَعْل َأْوَسَع رِْزِقَك َعَليَّ ِعْنَد ِكَربِ ِسينِّ َواْنِقطَاِع ُعُمِري •  
اللَُّهمَّ! ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّوِء ِيف َداِر اْلُمَقاِم فَِإنَّ َجاَر  •

نـَْيا يتحّول   الدُّ

لَِّة، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأْظِلَم أو ُأظلماللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك مِ  •     ْن الفقر َوالذِّ
  اللَُّهمَّ! َ� ُمَقلَِّب القلوب، ثبت قليب على دينك •

طَاَعِتكَ  •     اللَُّهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف قـُُلوبـََنا َعَلى 
يُع، َوَأُعوُذ ِبَك اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْجلُوِع , فَِإنَُّه بِْئَس الضَّجِ  •

  .ِمْن اْخلَِيانَِة، فَِإنـََّها بِْئَسِت اْلِبطَانَةُ 

اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد ُكلُُّه، اللَُّهمَّ َال قَاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َوَال ُمَقرَِّب ِلَما  •  
نَِع ِلَما َأْعطَْيَت. َ[َعْدَت، َوَال ُمَباِعَد ِلَما قـَرَّْبَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال َما

َنا ِمْن بـَرََكاِتَك َوَرْمحَِتَك، َوَفْضِلَك َورِْزِقَك، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك  اللَُّهمَّ اْبُسْط َعَليـْ
  .النَِّعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي َال حيول وال يزول

َلِة، َواْألَْمَن  • يـَْوَم اْحلَْرِب، اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك النَِّعيَم يـَْوَم اْلَعيـْ
َنا تَـَنا، َوَشرِّ َما َمنَـْعَت ِمنَّا اللَُّهمَّ َحبِّْب ِإلَيـْ   َعاِئًذا ِبَك ِمْن ُسوِء َما َأْعطَيـْ
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َنا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن  ميَاَن َوزَيِّْنُه ِيف قـُُلوبَِنا، وََكّرِْه ِإلَيـْ اْإلِ
يَن. اللهم توفنا مسلمني وأحيينا ُمْسِلِمَني، َوَأْحلِْقَنا َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشدِ 

َر َخَزاَ�، َوَال َمْفُتوِنَني. اللَُّهمَّ قَاتِِل اْلَكَفَرَة الذي  ِ[لصَّاِحلَِني، َغيـْ
بُوَن ُرُسَلَك، َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَك  َيُصدُّوَن َعْن َسِبيِلَك َويَُكذِّ

  اِتِل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب، إله احلق".َوَعَذاَبَك. اللَُّهمَّ قَ 
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْهلََرِم َواْلَمْغَرِم َواْلَمْأمثَِ ، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ •  

نَ  َنِة النَّاِر َوَعَذاِب اْلَقْربِ ، َوَشرِّ ِفتـْ َنِة ِبَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوِفتـْ ِة اْلِغَىن ، َوَشرِّ ِفتـْ
َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل ، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَاَ�ي ِمبَاِء الثـَّْلِج  اْلَفْقِر ، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ
َواْلبَـَرِد ، َوَنقِّ قـَْلِيب ِمَن اْخلَطَاَ� ، َكَما يـُنَـقَّى الثـَّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدََّنِس ، 

   َوبـَْنيَ َخطَاَ�َى َكَما َ[َعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ َوَ[ِعْد بـَْيِين 
اللهم إين أعوذ بك من العجز و الكسل و اُجلنب و الُبخل و  •

اهلرم و القسوة و الغفلة و الَعيلة و الذلة و املسكنة و أعوذ بك 
من الفقر و الكفر و الفسوق و الشقاق و النفاق و السمعة و 

وذ بك من الصمم و الَبكم و اجلنون و اجلذام و الربص الر�ء و أع
  و سيء األسقام

ُر َمْن زَكَّاَها أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوَالَها  •   اللَُّهمَّ آِت نـَْفِسى تـَْقَواَها َوزَكَِّها أَْنَت َخيـْ
َفُع َوِمْن قـَْلٍب َال َخيَْشُع وَ  ِمْن نـَْفٍس َال َتْشَبُع اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال يـَنـْ

  َوِمْن َدْعَوٍة الَ ُيْسَتَجاُب َهلَا
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اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َمسِْعى َوِمْن َشرِّ َبَصِرى َوِمْن َشرِّ  •
  ِلَساِىن َوِمْن َشرِّ قـَْلِىب َوِمْن َشرِّ َمِنّىيِ 

َوَحتَوُِّل َعاِفَيِتَك َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك  اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتكَ  •  
يِع َسَخِطكَ    َومجَِ

  اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوَشرِّ َما َملْ َأْعَملْ  •

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب  •  
  اْلَقْربِ، َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ 

اللَُّهمَّ اْجَعْل ِيف قـَْلِيب نُورًا َواْجَعْل ِيف ِلَساِين نُورًا َواْجَعْل ِيف َمسِْعي  •
نُورًا َواْجَعْل ِيف َبَصِرى نُورًا َواْجَعْل َخْلِفي نُورًا َوَأَماِمي نُورًا َواْجَعْل ِمْن 

  ا اللَُّهمَّ َوَأْعِظْم ِيل نُورًافـَْوِقى نُورًا َوِمْن َحتِْيت نُورً 
ًرا ِيل  •   اللَُّهمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدرَِتَك َعَلى اْخلَْلِق َأْحِيِين َما َعِلْمَت اْحلََياَة َخيـْ

ًرا ِىل اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك َخْشيَـَتَك ِيف اْلغَْيِب َوالشََّهادَ  ِة َوتـََوفَِّين ِإَذا َعِلْمَت اْلَوفَاَة َخيـْ
َوَأْسأَُلَك َكِلَمَة اْحلَقِّ ِىف الرَِّضا َواْلَغَضِب َوَأْسأَُلَك اْلَقْصَد ِيف اْلَفْقِر َواْلِغَىن 
َقِطُع َوَأْسأَُلَك الرَِّضاَء بـَْعَد  َفُد َوَأْسأَُلَك قـُرََّة َعْنيٍ َال تـَنـْ َوَأْسأَُلَك نَِعيًما َال يـَنـْ

بـَْعَد اْلَمْوِت َوَأْسأَُلَك َلذََّة النََّظِر ِإَىل َوْجِهَك  اْلَقَضاِء َوَأْسأَُلَك بـَْرَد اْلَعْيشِ 
َنٍة ُمِضلٍَّة اللَُّهمَّ زَيِّنَّا ِبزِيَنِة اِإلميَاِن  َوالشَّْوَق ِإَىل ِلَقاِئك ِيف َغْريِ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة َوَال ِفتـْ

  َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِدينَ 
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َرائِيَل وَ  • ِميَكائِيَل َوَربَّ ِإْسَراِفيَل َأُعوُذ ِبَك ِمْن َحرِّ اللَُّهمَّ َربَّ ِجبـْ
  النَّاِر َوِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ 

  اللَُّهمَّ ِإّىنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكَراِت اَألْخَالِق َواَألْعَماِل َواَألْهَواءِ  •  

ِطَر السَّ    • َرائِيَل َوِميَكائِيَل َوِإْسَراِفيَل فَا َمَواِت اللَُّهمَّ َربَّ ِجبـْ
َ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت َحتُْكُم بـَْنيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه  َواَألْرِض َعاِمل
َخيَْتِلُفوَن اْهِدِين ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْحلَقِّ áِِْذِنَك ِإنََّك تـَْهِدى َمْن 

  َتَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

ُذ ِبَك ِمَن اْهلَْدِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التـََّردِّي َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَغَرِق اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعو  •  
َواْحلََرِق َواْهلََرِم َوَأُعوُذ ِبَك َأْن يـََتَخبََّطِين الشَّْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت َوَأُعوُذ ِبَك َأْن 

  ِديًغاَأُموَت ِيف َسِبيِلَك ُمْدِبًرا َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت لَ 

َربِّ َأِعىنِّ َوَال تُِعْن َعَلىَّ َواْنُصْرِين َوَال تـَْنُصْر َعَلىَّ َواْمُكْر ِيل َوالَ  •
ِر اْهلَُدى ِيل َواْنُصْرِين َعَلى َمْن بـََغى َعَلىَّ َربِّ  َمتُْكْر َعَلىَّ َواْهِدِين َوَيسِّ

ُمِطيًعا ِإلَْيَك ُخمِْبًتا ِإلَْيَك  اْجَعْلِين َلَك َشكَّارًا َلَك ذَكَّارًا َلَك َرهَّاً[ َلكَ 
َأوَّاًها ُمِنيًبا َربِّ تـََقبَّْل تـَْوَبِيت َواْغِسْل َحْوَبِيت َوَأِجْب َدْعَوِيت َواْهِد قـَْلِيب 

ْد ِلَساِين َوثـَبِّْت ُحجَِّيت َواْسُلْل َسِخيَمَة قـَْلِيب    َوَسدِّ

نـَْيا َحَسَنةً  •     ، َوِىف اآلِخَرِة َحَسَنًة ، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  اللَُّهمَّ رَبـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ
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اللهم اقسم يل من خشيتك ما حيول بيين وبني معاصيك ومن  •
طاعتك ما تبلغين به جنتك ومن اليقني ما Ìون به عليين مصيبات 
الدنيا ومتعين °مساعي وأبصاري وقويت ما أحييتين واجعله الوارث 

وانصرين على من عاداين وال جتعل مين واجعل êري على من ظلمي 
مصيبيت يف ديين وال جتعل الدنيا أكرب مهي وال مبلغ علمي وال 

  تسلط علي من ال يرمحين

اللهم إين أعوذ بك ِمْن َجْهِد اْلَبَالِء ، َوَدَرِك الشََّقاِء ، َوُسوِء اْلَقَضاِء ،  •  
  َوَمشَاتَِة اَألْعَداءِ 
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