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  الدعــــــــاءالذكـــــر و   آداب-1
  

 حترى احلالل  •
 أمكن استقبال القبلة إن •
 الشريفة واحلاالت الفاضلةألوقات مالحظه ا •
األخري من الليل ووقت  والثلث اجلمعة ويومرمضان  وشهركيوم عرفه  •

اجليوش  التقاءو  واإلقامةاآلذان  وبنيالغيث  ونزولالسحر وأثناء السجود 
 الوجل ورقه القلب  وعند

 املنكبني وحذومن آداب الدعاء أيضا رفع اليدين  •
 رسول هللا  على والصالةالبدء حبمد هللا  •
إىل هللا جل شأنه وخفض الصوت  الضراعةو  الفاقة وإظهارحضور القلب  •

  واYاهرة املخافتةبني 
 الدعاء بغري إمث وقطيعه رحم •
 [إلجابةوالدعاء مع اجلزم  اإلجابة استبطاءعدم  •
  اختيار جوامع الكلم وجتنب الدعاء على األهل و النفس و املال •
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 دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك  وإذاتكرار الدعاء ثال`  •
 والصالة ومتجيدههللا  ومحدأن متسح ا لوجه [ليدين عقب الدعاء  •

  على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والسالم
 .k واخلشوعالتضرع  •
 .ال ترفع بصرك أيل السماء •
 .اليقني يف استجابة هللا للدعاء •
 .تتكلف السجع يف الدعاء وال واجلهرأخفض صوتك بني املخافتة  •
مث أسال هللا  ،أفتح دعائك بذكر هللا عز وجل مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص •

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

 .السحر من ساعات الليل تاألسبوع، ووقاجلمعة من  األشهر، ويوم
يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  وأرفعادع هللا مستقبال القبلة  •

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

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

 .فالدعاء بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان ،عبوديته
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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  •
إىل هللا السميع البصري  واحتياجهإن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان  •

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

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

ْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليُـْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم    186: يـَْرُشُدوَن البقرةفـَ
 83َوأَيُّوَب ِإْذ َ�َدى رّب ُه َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني  •

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

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

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

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

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

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

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

200[ 

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ ﴿ َواذُْكُرو   • ا 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 قَا • َل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ�َّ
ْبَكاِر ﴾    ]41[آل عمران: َواذُْكْر 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 عَ  َلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[ فَِإَذا اْطَمْأنـَنـْ

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

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

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

ذِْكِر ا�َِّ َأَال ِبذِْكِر ا�َِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ﴾ ﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم بِ  •
 ]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 َ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
ِمْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي 
* اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  

  ]35 - 25[طه: َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصريًا ﴾ 
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َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل ﴿ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب  •
 ]130[طه:  ُغُروِ®َا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى ﴾

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

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

ِ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  وا ربّناُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقولُ  ا�َّ
بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  

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

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

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

ُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة ﴿ اتْ  •
َ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: ِحَني ُتْظِهُروَن ﴾ َواْألَْرِض َوَعِشي�ا وَ 

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

ِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي رّب ُهْم َخْوفًا َوطََمًعا وَ 
 ]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 ﴾ ا  ]21[األحزاب: ْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ

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

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْخلَاِشَعاِت َوالْ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ ُمَتَصدِّ
َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ 

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

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

 ]43 - 41[األحزاب: 
ْلُمْرَسِلَني * ِإْذ أَبََق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن * َفَساَهَم ﴿ َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن ا •

َ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 * لِ  • تـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ﴿ ِإ�َّ َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ]9، 8ُبْكَرًة َوَأِصيًال ﴾ [الفتح: 

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

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

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

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

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

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

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

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

ِذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى * ﴿ َسبِِّح اْسَم رّب َك اْألَْعَلى * الَّ  •
 ]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  • ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب  )6(اهِدَ� الصِّ

 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 
 

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

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

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

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

)250(  

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

 )286( ا َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْغِفْر لَنَ 
 

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

 )8(اْلَوهَّاُب 

 ْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـ  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 وَ  ُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

َ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 

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

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

ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن َأْن آِمُنوْا ِبرّب ُكْم َفآَمنَّ  ربّنا • فَاْغِفْر لََنا  ا ربّناِإنـََّنا مسَِ
 )193(ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر 

َوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختِْزَ� يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَ  ربّنا •
 )194(ُختِْلُف اْلِميَعاَد 

 
 سورة النساءمن  دعاء  

ْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِي�ا َواْجَعل ربّنا َأْخرِ  •
 )75(لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا 

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

  )47(ربّنا الَ َجتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
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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(ْمحَِتَك َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني رّب اْغِفْر ِيل َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِيف رَ  •

َ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 وَ   )155(اْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
  

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

 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
 

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

َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ
 

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

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

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

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

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

 سورة االسراءدعية 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(ِمْن َأْمِرَ� َرَشًدا  ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا •
•  
 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 المؤمنونة من  دعيأ
ُر اْلُمنزِِلَني  رّب أَنزِْلِين  •  )29(ُمنَزًال مَُّبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

َوَأُعوُذ ِبَك رّب  َأن  )97(ِبَك ِمْن َمهََزاِت الشََّياِطِني  رّب َأُعوذُ  •
 )98(َحيُْضُروِن 

ُر الرَّاِمحَِني  ربّنا •  )109(آَمنَّا 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(َأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني ُحْكًما وَ  رّب َهْب ِيل  •

َواْغِفْر ِألَِيب ِإنَُّه َكاَن ِمَن  )85(َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم  )84( اْآلِخرِينَ 
َعثُوَن 86(الضَّالَِّني  ِإالَّ  )88( بـَُنوَن يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال  )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(َأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني َصاِحلًا تـَْرَضاُه وَ 
 

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

 سورة العنكبوتمن  دعاء  
  )30(رّب انُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  •
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 سورة غافرمن  دعاء  
بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلكَ  • َ̈ َ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( ْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـَقَ 
 

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

 

 سورة األحقـافمن  دعاء  
رّب َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •
 )15( اِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ صَ 

 

 سورة الحشرمن  دعاء  
ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال�  • ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ[ْإلِ ربّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

 )10(بّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم لِّلَِّذيَن آَمُنوا ر 
 

 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 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  • ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  )26(رّب َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ

 )27(َك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا ِعَبادَ 
ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنَني  رّب اْغِفرْ  •

 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 
  

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

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 

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

ِت ِيف اْلُعَقِد  َ̀   )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(َشرِّ النـَّفَّا

 

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

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

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

 

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

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

َ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(ِميُع اْلَعِليُم تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ  "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  ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ ربّنا رّب اْجَعْلِين " •
 - [إبراهيم  )".41(َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب اْغِفْر ِيل  ربّنا

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

 ].85-83 - [الشعراء )". 85َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم ( )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 - افات ". [الص"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  ِم اْلُمْفِسِديَن"."رّب اْنُصْرِين َعَلى اْلَقوْ  •

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

 .]101 - [يوسف  َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني".
 

  )علية السالم(شعيب  من دعاء  
نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا "َوِسَع ربّنا • افْـَتْح بـَيـْ

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

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

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

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

ْر ِيل َأْمِري  )25(َصْدِري  رّب اْشَرْح ِيل " • َ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". •
  

  
  2021 -اإلصدار الثاني المراجع   : "قريـــــــــــــب إذا دعــــــــــــان"سلسلـــــــــــــة األدعيـــــــــــة    24
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  )علية السالم(سليمان  من دعاء  
"رّب َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •

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

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

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

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

  )علية السالم(يعقوب  من دعاء  
•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ  ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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  الدكتور جمال التركي إعداد: - 2021صيـــف  -  االصـــدار السابع

  )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاء :1الجـــزء  (ة  ـــــــقرأنيأذكـــــــار  
 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

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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  مباركةال  منةاذكار االز   -6
  

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

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

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

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

  فيه املالئكة بعباده.ي هللااهِ يوم عرفة الذي يب •
 أ�م عشر ذي احلجة أ�م مباركة. •
 ثلث الليل األخري وقت النزول اإلهلي وقت مبارك. •
واخلميس تُفَتح فيهما أبواب اجلنة، فيُـْغَفر لكل عبد ال يُشرك [k شيئاً، إال  االثنني •

  هذين حىت يصطلحا) رواظِ (أنْ   فيقول هللا ملالئكته:  رجالً كانت بينه وبني أخيه شحناء،
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  شهر رمضان المبارك  ذكارأ  -7

  

  اَن في القرآن الكريمَمضَ رَ   َشْهرُ 
َن اْهلَُدٰى َواْلُفْرقَاِن ۚ  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوبـَيَِّناٍت مِّ
ٍم  ْن َأ�َّ ْلَيُصْمُه ۖ َوَمن َكاَن َمرِيًضا َأْو َعَلٰى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّ َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّْهَر فـَ

َ يُ  َر ُۗأخَ  ُوا ا�َّ ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدََّة َولُِتَكربِّ رِيُد ا�َّ
  )185(البقرة/ َعَلٰى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن " 

  خاصة بالشهر الفضيلاذكار  - 1.7
وًال، وعملي مقبهر اللهم حبق أمسائك العال اجعل صومي يف هذا الش• 

 مشكوراً، وذنيب مغفوراً.
اللهم يف خري الشهور أكتب يل هداية القلب والنفس اليت ال • 

أضل بعدها أبداً، واكفين شر غواية الشيطان والنفس، واصرف عين 
 لذة شهوات الدنيا.
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اللهم أعنا على الصيام والقيام، وأغرس يف قلوبنا اخلوف من احلرام، وأنشر 
حملبة والسالم.  بيننا يف هذا الشهر ا

بالء، وأكفنا شر الغالء، والء اللهم يف هذا الشهر ارفع عنا الو[• 
 إنك أنت احلق والقادر على جلب احلق � رب العاملني.

أعوذ بك ِمن النار وما قرَّب إليها من قوٍل أو عمٍل، وأسألك أن جتعَل كل • 
 قضاٍء قضيَته يل خريًا.

اللهم ارزقين يف رمضان خري الفعل، وقبول العمل، وسرت العيب • 
  � هللا.رمنيألكوغفران الذنب � أكرم ا

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، وفجأة نقمتك، • 
 ومجيع سخطك، اللهم إين أسألك علما �فعا ورزقا طيبا متقبال.

اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر، وامشلنا برمحتك، وجنبنا • 
 غضبك، إنك أنت الرمحن الرحيم.

ح قليب فأنت تعلم ما تكنه نفسي، وأر ي، كربيت، وأزل مهي وغم   اللهم فرج• 
 � أرحم الرامحني.

اللهم ارزقنا بياض الوجه، وجالء احلزن، وذهاب الغم، واكتب لنا • 
 يف جناتك خري مستقر.

� حي � قيوم، � رب العاملني، أقبلنا يف هذا الشهر من الصائمني، وأكتب • 
  .قنيصديلنا ثواب القائمني، وارزقنا اجلنة مع الشهداء وال
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� نك اللهم اغفر يل ذنيب، ويسر يل أمري، وثبت قليب على دي• 
  حنان � منان.

اللهم اجعلين ممن خيشونك يف السر والعلن، واصرف عين شر الفنت، • 
 وجنبين غواية النفس ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إين أسألك رزقًا واسًعا وعمًال متقبًال، واكفنا حباللك عن • 
  حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.

 ما ينقى الثوب األبيض من الدنس.ا كمنهاللهم اغفر لنا الذنوب واخلطا�، ونقنا • 
اللهم ارزقين اهلداية، واكفين شرور الشيطان والغواية، واجعل لنا • 

 جناتك العال خري غاية.
سبحان هللا واحلمد k وال إله إال هللا، وهللا أكرب وk احلمد، وأستغفر هللا • 

  عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.

 المغرب    ذانل آاذكار قب- 2.7
 َربِّ اْجَعْلِين ُمِقِيَم الصََّالِة َوِمْن ُذرِّيَِّيت رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاِء.• 

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِحبَقِّ ُحمَمٍَّد َوآِل ُحمَمٍَّد َعَلْيَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُحمَمٍَّد • 
َواْلَبِصريََة ِيف ِديِين، َواْلَيِقَني ِيف  ي،َصرِ َوآِل ُحمَمٍَّد، َوَأْن َجتَْعَل النُّوَر ِيف بَ 

ْخَالَص ِيف َعَمِلي، َوالسََّالَمَة ِيف نـَْفِسي، َوالسََّعَة ِيف ِرْزِقي،  قـَْلِيب، َواْإلِ
َتِين. َقيـْ   َوالشُّْكَر َلَك أَبَداً َما أَبـْ
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 اللهم إ� نعوُذ بك من أن ُنشِرَك بك شيًئا نعَلُمه، ونستغفرك ملا ال نعلُمه.• 
  

  االفطاراذكار ما قبل  - 3.7
مسيت به نفسك أن تصلح يل حايل ك، و لاللهم إين أسألك بكل اسم ه• 

 واجعلين من عبادك الطائعني الركع السجود � أكرم األكرمني.
اللَُّهمَّ إِينّ َأُعوُذ بَك ِمَن الَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواجلُْْنبِ، َواْهلََرِم، َواْلُبْخِل، • 

َنِة املَْحَيا َوالْ    ِت.َمامَ َوَأُعوُذ بَك ِمن َعَذاِب الَقْربِ، َوِمْن ِفتـْ
� حي � قيوم � عامل الغيب وفاطر السماوات واألرض، تقبل صيامنا • 

 وقيامنا واكتب لنا يف هذا الشهر عتقاً من النريان.
ارزقين � هللا العفو والعافية، والسرت يف الدنيا واآلخرة، وأذقين لذة • 

 الطاعة واصرف عين حب الشهوات والفنت.
 

 اذكار المساء  - 4.7
أسأُلك العفَو والعافيَة، يف الدنيا واآلخرِة، اللهمَّ إين أسأُلك العفَو  إين اللهمَّ • 

والعافيَة، يف ِديين ودنياَي وأهلي ومايل، اللهمَّ استُـْر عورايت، وآِمْن روعايت، 
واحفظين من بني يدي، ومن خلفي، وعن مييين، وعن مشايل، ومن فوقي، 

 وأعوُذ بك أن ُأْغَتاَل من حتيت.
 

  آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرَِ� َرَشًدا. َنابـَّ رَ • 
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 الَّ ِإلََٰه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإِينّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني.• 

اللَُّهمَّ إِينّ أمسيت ُأشِهُدك، وُأشِهُد َمحَلَة َعرِشَك، وَمالئَِكَتك، ومجيَع • 
 َخلِقَك: أنََّك أنَت هللاُ ال إلَه إالَّ أنَت، وأنَّ ُحممًَّدا عبُدَك ورسوُلَك.

 

 بعد صالة الفجرار  اذك- 5.7
ُ َوْحَدُه الَ َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك، َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء •  ال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ

َفُع َذا اجلَدِّ  َقِديٌر، اللَُّهمَّ الَ َمانَِع ِلَما َأْعطَْيَت، َوالَ ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوالَ يـَنـْ
  ِمْنَك اجلَدُّ.

 اللَُّهمَّ ِإِينّ َأْسأَُلَك ِعْلًما َ�ِفًعا، َوَعَمًال ُمتَـَقبًَّال، َوِرْزقًا طَيًِّبا.• 

 ”.تقال ثالث مرات“استغفر هللا العظيم. • 

 اللَّهم أنت السالم ومنك السالم تباركت � ذا اجلالل واإلكرام.• 
 

 يوم الجمعة    أذكار- 7.6
لهم ال تعاملنا مبا حنن أهله وعاملنا مبا ال نا،اللهم ال تؤاخذ� مبا فعل السفهاء م• 

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

  ًىن وتعّففاً.ك غسواسواك، وزد� لك شكراً، وإليك فقراً وفاقة، وبك عّمن 
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وال مانع ملا ت، منعاللهم ال هادي ملن أضللت، وال معطي ملا • 
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. 

ة النظر لوجهك الكرمي، والشوق إىل لقائك غري ضالني، وال لذّ  قنااللهم ارز • 
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 
ّخر، ال إله ملؤ ت اما قّدمت وما أّخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت املقّدم وأن

  إّال أنت األول واآلخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. 
قليب، وتكشف  الّلهم إّين أسألك يف صاليت ودعائي بركًة تطّهر ®ا• 

®ا كريب، وتغفر ®ا ذنيب، وُتصلح ®ا أمري، وتُغين ®ا فقري، 
سقمي، ا ي ®وُتذهب ®ا شري، وتكشف ®ا مهي وغمي، وتشف

وتقضي ®ا ديين، وجتلو ®ا حزين، وجتمع ®ا مشلي، وتبّيض ®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، 

  ذلك قبل أن ¦ذن مشس اجلمعة [ملغيب. له ّدرالّلهم ق
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لك احلمد، ال إله إّال أنت احلنّان املّنان بديع أن لك الّلهم إّين أسأ• 
 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 

 قبل أن ¦ذن مشس اجلمعة [ملغيب.  ذلكله قدر 

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، وk احلمد، وأستغفر هللا وهللا ،سبحان هللا، واحلمد k، وال إله إّال 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. مجعه أهللا عليه وسلم وعلى أهله وصحب

اللهم أرزقنا حبك وحب من حيبك.. اللهم ال متنع بذنوبنا فضلك  •
ورمحتك � أرحم الرامحني و� أكرم األكرمني، اللهم التسلط علينا 

  الّلهم � حّي � قّيوم، � ذا بذنوبنا من الخيافك فينا وال يرمحنا. 
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 ك األعظم الطيب املبارك، األحبّ اجلالل واإلكرام، أسألك [مس
إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا اسرتمحت به رمحت، وإذا 

به فرجت، أن جتعلنا يف هذه الدنيا من املقبولني وإىل جت تفر اس
 أعلى درجاتك سابقني، واغفر يل ذنويب وخطا�ي ومجيع املسلمني

اللهم اغفر يل وعافين، واعف عين واهدين اىل صراطك املستقيم وارمحين � • 
 وهللاأرحم الرامحني برمحتك أستعني سبحان هللا، واحلمد k، وال إله إّال هللا، 

أكرب، وk احلمد، وأستغفر هللا عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك، 
ومداد كلماتك، الّلهم اغفر للمسلمني مجيعا األحياء منهم واألموات 
وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك احلمد، وصلى اللهم على 

   ني. مجعه أأشرف اخللق سّيد املرسلني دمحم ç وعلى أهله وصحب
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  ر من رمضانر األواخالعش  ذكارأ -8

  

  العشر  مأثورة لليالي عيةأد- 1.8
اللـهم افتح يل فيه أبواب اجلنان، واغلق عين فيه  من رمضان: 20دعاء  

  أبواب النريان، ووفقين فيه لتالوة القرآن، � منزل السكينة يف قلوب املؤمنني.
اجعل يل فيه اىل مرضاتك دليال، وال  اللـهم رمضان:من   21دعاء   

نة يل منزال ومقيال، � قاضي حوائج ل اجلواجعجتعل للشيطان فيه علي سبيال، 
  الطالبني.

اللهم افتح يل فيه أبواب فضلك، وانزل علي  من رمضان: 22دعاء   
فيه بركاتك، ووفقين فيه ملوجبات مرضاتك، واسكين فيه حببوحات جناتك، � 

  جميب دعوة املضطرين.
 ه مناللهم اغسلين فيه من الذنوب، وطهرين في من رمضان: 23دعاء   

  يوب، وامتحن قليب فيه بتقوى القلوب، � مقيل عثرات املذنبني.الع
اللـهم اين اسألك فيه ما يرضيك، واعوذ بك مما  من رمضان: 24دعاء   

  يؤذيك، واسألك التوفيق فيه ألن اطيعك وال اعصيك، � جواد السائلني.
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اللهم اجعلين فيه حمبا ألوليائك، ومعاد�  من رمضان: 25دعاء  
  ألعدائك، مستنا بسنة خامت انبيائك، � عاصم قلوب النبيني. 

اللـهم اجعل سعيي فيه مشكورا، وذنيب فيه  ان:رمض  من 62دعاء  
  مغفورا وعملي فيه مقبوال، وعييب فيه مستورا، � امسع السامعني. 

اللـهم ارزقين فيه فضل ليلة القدر، وصري اموري  من رمضان: 27دعاء  
فيه من العسر اىل اليسر، واقبل معاذيري، وحط عين الذنب والوزر، � رؤوفا 

  . احلنيبعباده الص
اللهم وفر حظي فيه من النوافل، واكرمين فيه  من رمضان: 28دعاء  

êحضار املسائل، وقرب فيه وسيليت اليك من بني الوسائل، � من ال يشغله 
  احلاح امللحني.

اللهم يف ليلة التاسع والعشرين من شهر هو  من رمضان: 29دعاء   
ك، إهلنا حسانيل إأحب الشهور إليك امشلنا � ربنا بعفوك ولطفك ومج

وخالقنا ورازقنا، ليس يف الوجود رٌب سواك فُيدعى، وليس يف الكون إله غريك 
  فريجى، اللهم وّسع أرزاقنا، واشف أمراضنا 

اجعل صيامي فيه [لشكر والقبول على  اللـهم رمضان:من   30دعاء  
ما ترضاه ويرضاه الرسول، حمكمة فروعه [ألصول، حبق سيد� دمحم وآلة 

  احلمد k رب العاملني. ن، و اهريالط
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ق اإلنسان ومعلمه البيان.. سبحانك � رب ال خال ن �اللهم � رمحن � معلم القرآ •
بشيء من آالئك � رب نكذب.. فلك احلمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك اخلري  

على كل شيء قدير.. إنك على  أنككله.. وإليك يرجع األمر كله.. عالنيته وسره.. 
 ما تشاء قدير.
ام يه قيوقيامي ف الّصائمني،اللهّم اجعل صيامي فيه صيام  •
قائمني، ونّبهين فيه عن نومة الغافلني، وهب يل جرمي فيه � إله ال

العاملني، واعُف عّين � عافيًا عن اYرمني، اللهّم قّربين فيه إىل 
مرضاتك، وجّنبين فيه من سخطك ونقماتك، ووّفقين فيه لقراءة 

 آ�تك، برمحتك � أرحم الّرامحني.
وبني معصيتك.. واحشر� مع النبيني  بيننال به اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتو  •

 والشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيًقا.
� رب ال تدع لنا ذنًبا إال حموته وال مريًضا إال شفيته.. وال  •

طالب علٍم إال وفقته، نسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو 
 أنزلته يف كتابك أو علمته ألحٍد من عبادك أن حتقق لنا كل ما

 أن تتول أمر� وتسرت عيوبنا فإنك على كل شيء قدير... و نتمىن
اللهم حبق تلك األ�م املباركة.. نسألك اهلداية وصالح احلال.. وأن Ìل علينا العيد  •

ال فاقدين وال مفقودين، وأن ترزقنا اخلري واليمن والربكات يف تلك األ�م املباركة � 
  واحد � قهار.
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رمحن الدنيا ورحيمها � من تقول للشيء كن فيكون.. حقق لنا  •
وارزقنا السكينة لوب، ا القتلك الدعوات واألمنيات اليت فاضت ®

 والسعادة يف احلياة الدنيا اليت فيها معاشنا � رب العاملني.
اللهم � ذا اجلالل واإلكرام والطول واإلنعام نسألك التوفيق وصالح احلال.. وأن  •

 تسرت العيوب وتتولنا بني عبادك الصاحلني � أرحم الرامحني.
يسرية جيين بادة نا بعكما نعلم مجيعا إن هللا عز وجل أنعم علي •

من ورائها املسلمون اخلري الوفري، وهي الدعاء الذي يعترب وسيلة 
مباشرة للتحدث إىل هللا وسؤاله عما يدور بداخلنا وطلب 

وألن العشر األواخر من رمضان أ�م مفضلة  الدنيوية،احتياجاتنا 
وفيها تقع ليلة القدر فهذا يوضح لنا مدى أمهية الدعاء يف هذه 

 ليايل.ال
اللهم من عمل على عزة اإلسالم واملسلمني فأعزه.. ومن عمل على ذلة اإلسالم  •

 واملسلمني فأذله اللهم أذله يف الدنيا واآلخرة بقوتك وجربوتك � جبار.
اللهم صل وسلم على سيد� دمحم يف األولني وىف اآلخرين.. وىف   •

حني.. وىف املأل األعلى إىل يوم الدين اللهم أرزقنا كل وقت و 
من يده  شفاعته.. وأورد� حوضه.. وال حترمنا ز�رته.. واسقنا

 الشريفة شربة هنيئة مريئة ال نظمأ بعدها أبداً.
  � جميب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلني.اللهم � قاضى احلاجات و  •
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اللهّم ارزقين فيه الّذهن والتنبيه، و[عدين فيه من الّسفاهة والّتمويه،  •
ٍري تُنِزل فيه، جبودك � أجود األجودين، خواجعل يل نصيبًا من كّل 

 اللهّم قّوين فيه على إقامة أمرك، وأذقين فيه حالوة ذكرك.
زحزحين فيه اللهّم ال ختذلين فيه لتعّرض معصيتك، وال تضربين بسياط نقمتك، و  •

من موجبات سخطك، مبّنك وا�ديك � منتهى رغبة الرّاغبني، اللهّم أعّين فيه على 
، وجنّبين فيه من هفواته وآ`مه، وارزقين فيه ذكرك بدوامه، بتوفيقك � مهصيامه وقيا

 هادي املضّلني.
نسألك � ربنا من اخلري كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما مل  •

نعلم.. ونعوذ بك � ربنا من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه 
 وما مل نعلم.

 لدائمة يف الدين والدنيا.. � رب العاملني.ا نسألك � ربنا العفو والعافية واملعافاة •
اللهم � غىن � محيد.. اغننا حباللك عن حرامك.. وبطاعتك  •

 عن معصيتك.. وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك.
.. ومن .. ومن ساعِة السوء.. ومن ليلِة السوءاللهم اٍ� نعوذُ  بك من يوِم السوء •

 قـامة.املُـ  صاحِب السوء .. ومن جـار السوء يف دار
ضالني وال ُمضلني سـِلما  مهتدين.. غـرياللهم اجعـلنا هادين  •

. وعـدوا ألعدائك حنب حبـُبك َمن أحبـك ونعادي ألوليائك.
  بعـداوتك مـَن خالفك.
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. ورمحة ننال ®ا شرف كرامتك يف الدنيا كفـر.اللهم اعـطـنا اٍميانـًا ويقينـًا ليس بـعده   •
 واآلخـرة.

. أمتك بنو ٍامائك .. نواِصـينا عبيدك.. بنو أمتك.اللـهم ٍانـا عـبيُدك  •
ٍض فـينا ُحكمك .. عـدٌل فينا قضاؤك .. نسألك بكِل اسم يدك .. ماب

هـو لك .. مسّيَت به نفـَسـك .. أو أنزلتـَُه يف كتابك .. أو عـّلمته أحـداً 
من خلقـِك .. أو استأثرت به يف عـِلم الغـيِب عندك .. أن جتعـل القرآن 

وغـِمنا.  اب هـِمناربيَع قلوبنا .. ونوَر صدور� ..وَجالء ُحـزننا .. وذه
 وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسـلم.

 وحـدك.. الالـلهم ما أصبح أو أمسـى بنـا من نـعمة أو °حـد من خلقـك فمنك  •
 . ولك الشكـر.احلمد.شريك لك فلك 

ومنازل الشهداء  والقضاء،اللهم ٍا� نسألك الفـوز يف العـطاء  •
 .لى األعـداءوعـيش الُسعـداء والنصر عـ

اللهم ذا احلبل الشديد .. واألمر الرشيد .. نسألك األمن يوم الوعـيد .. واجلنة يوم  •
اخلـلود مع املـقرّبني الشهود الرّكع السجـود .. املـُوفني [لعهـود .. اٍنك رحيٌم ودود وأنت 

 تفعـل ما تريد.
بك ونعـوذ – ملسو هيلع هللا ىلص–اللهم ٍا� نسألك من خري ما سألك منه دمحم  •

وأنت املستعان وعـليك –ملسو هيلع هللا ىلص –من شر ما استعـاذ منه نبيك دمحم 
.k] البالغ وال حول وال قـوة ٍاال  
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اللهم ال يبلغ مدحك قول قائل وال جيزي ³الئك أحد لك احلمد ال حنصي ثناء  •
عليك أنت كما أثنيت على نفسك وجهك أكرم الوجوه وامسك اعظم األمساء 

 وعطيتك احسن العطا� انت الرب وسواك العبد .
الرازق وسواك مرزوق أنت الغين خملوق أنت  أنت اخلالق وسواك •

و سواك فقري أنت القادر وسواك عاجز ال معبود حبق سواك وال إله 
اال أنت وعبيدك سوا� كثري ربنا [مسك األعظم وبوجهك األكرم 
نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آ[ئنا وامهاتنا واخواننا ومن احبو� 

 ب .رمضان مكتو  من النار شاهد دعاء العشر االواخر من
اللهم � حنان � منان نسألك أن ترزقنا العفو والعافية يف تلك الليلة املباركة.. وأن  •

 تقربنا إليك على الوجه الذي يرضيك عنا � ذا اجلالل واإلكرام والطول واإلنعام.
اللهَّم إين اسألك توفيقًا يف طريقي وراحة يف نفسي وتيسرياً  •

الضُّر وضيق الصدر.  ت األمر ومسّ ألمري، ريب أعوذ بك من شتا
اللهم إين استغفرك من كل ذنب يعّقب احلسرة ويُورث الندامة ويرد 
الدعاء وحيبس الرزق، ريب إن كان هناك ذنب حيول بيين وبني تيسري 
أموري اغفره يل اللهم اكتب يل تغريًا لألفضل يف نفسي وحايل 

 حد.وحقق يل ما أمتىن وال جتعلين وجًعا وال عبئاً أل
� من جتيب املضطر إذا دعاك وتكشف السوء.. نسألك بكل اسم هو لك أن اللهم  •

   ترزقنا حتقيق ما نتمىن، وأن توفقنا يف تلك الليلة املباركة للتقرب إليك � أكرم األكرمني.
  

  2021 -مراجع  ر الثاني الاإلصدا : "قريـــــــــــــب إذا دعــــــــــــان"سلسلـــــــــــــة األدعيـــــــــــة    41



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

اللهم � غفور � ودود � ذا العرش اYيد � فعاال ملا تريد � من  •
 ِإلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّاِلُح يـَْرفـَُعُه، ال إله إال أنت

كنا من الظاملني، اللهم اجعلنا ممن رمحتهم وغفرت هلم   سبحانك إ�
وعفوت عنهم، اللهم اجعلنا ممن هديته صراطك املستقيم ووفقته 
إىل طاعتك واتباع أمرك اللهم اجعلنا ممن كفيته ما أمهه وأعطيته 
وأكرمته وتفضلت عليه من فضلك العظيم.. اللهم اجعلنا ممن 

أعماهلم وقبلتهم ورضيت ®م وتقبلت أصلحت شأÔم وغفرت ذنو 
 عنهم بفضلك ومنك وجودك وكرمك � ذا اجلالل واإلكرام

� ودود � مبدئ � معيد � ذا العرش اYيد � فعاال ملا يريد صب علينا اخلري صبا  •
صبا وال جتعل عيشنا كدا كدا � أحد � صمد بعزك الذي ال يرام ومبلكك الذي ال 

عرشك نسألك اجلنة ونعيمها ربنا برمحتك اليت  ي مأل أركانيضام وبنور وجهك الذ
وسعت كل شيء أعفو وأصفح إنك عفو حتب العفو فاعف عنا أغثنا � مغيث اشفنا 
من كل داء وارفع عنا البالء وأجعلنا من السعداء اللهّم صّل على سيد� دمحم عليه 

 الصالة والسالم واحلمد k رب العاملني مالك يوم الدين .
سواك وأنت رب النعم الواحد األحد الفرد  إىل من ندعو •

الصمد.. فاللهم ال تدع لنا يف تلك الليلة املباركة ذنًبا إال غفرته، 
وال عيًبا إال سرتته وال مريًضا إال شفيته، وال طالب علم إال وفقته � 

  ذا اجلالل واإلكرام � رب العاملني.
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اللُهم ال حتّرمين خَريك بقلِة ُشكري وال ِختذلّين بقلِة َصربي وال ُحتاِسبين بقلِة  •
ذّي وِسعت رَمحتك ُكل شيء. اللهم اهد�، اللهم اهد�، الكرُمي ال اَستغفاري، فأنتْ 

اللهم اهد� هداية ال نرتد بعدها أبًدا واسعد� سعادة ال نشقى بعدها أبًدا وانزل علينا 
رمحتك. اللهم ما أخشاه أن يكون صعبًا هّونه وما أخشاه أن يكون عسريًا يّسره وما 

 علين أخشى سواك.رياً وال جتأخشاه أن يكون شراً اجعل يل فيه خ
حملبة من لدنك.. وال تسلط علينا  • � رب ارزقنا السكينة وا

 بذنوبنا من ال خيافك وال يرمحنا � قوي � غفار.
اللهم اقض يل حاجيت وحاجة من وكلين له [لدعاء.. ووفقين يف تلك الليلة املباركة  •

 ملا حتب وترضى � أكرم األكرمني.
اة الدنيا.. واسرت عيويب وتولين بني ناه يف احلياللهم ارزقين ما أمت •

 عبادك الصاحلني، وال ختتربين فيما ال استطع عليه صربًا.
اللهم إنك الواحد األحد الفرد الصمد.. أسألك أن جتيب يل دعائي فأسعد به يف  •

احلياة الدنيا، وأن تقربين إليك على الوجه الذي يرضيك عين � حنان � منان � من ال 
 ل وال تنام.تغف

إله الكون ومليكه أنت القادر على فعل املعجزات.. فاللهم  •
ارزقين العفو والعافية من لدنك، واسرت عيويب، وحبق تلك الليلة 
املباركة.. أسألك أن حتشرين مع النبيني والصديقني والشهداء 

  والصاحلني � رب العاملني.
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اللهم إ� نسألك العفو والعافية يف تلك الليلة املباركة.. وأن تسرت عيوبنا وتتولنا  •
 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اجلنة وأعنافيمن توليت، اللهم اكتب لنا 

رمحن الدنيا ورحيمها نسألك أن ترزقنا العفو والرضا من  •
لدنك.. وأن تباعد بيننا وبني الذنوب واملعاصي كما [عدت بني 

 املشرق واملغرب � أكرم األكرمني.
 رب � رب إ� نسألك أن ترد� إليك رًدا مجيًال.. وأن تبدل أقدار� إىل أمجلها � •

 ني.العامل
اللهم أعـنـا على ذكـرك وشكـرك وحـسن عـبادتك . اللهم اجعـلنا  •

هادين مهتدين ..غـري ضالني وال ُمضلني سـِلما ألوليائك .. وعـدوا 
ألعدائك حنب حبـُبك َمن أحبـك ونعادي بعـداوتك مـَن خالفك. 

®ا شرف   اللهم اعـطـنا ٍاميانـًا ويقينـًا ليس بعـده كفـر .. ورمحة ننال
  امتك يف الدنيا واآلخـرة.كر 

اللهّم ارزقين يف هذه الليايل الّذهن والتنبيه، و[عدين فيها من الّسفاهة  •
والّتمويه، واجعل يل نصيبًا من كّل خٍري تُنِزل فيه، جبودك � أجود األجودين، 

 اللهّم قّوين فيه على إقامة أمرك، وأذقين فيه حالوة ذكرك.
تَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ا ِمْن َأزْ رَبـََّنا َهْب لَنَ  • َواِجَنا َوُذرِّ�َّ

  ِإَماًما.
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اللَُّهمَّ رَبـََّنا لَك احلَْمُد أْنَت قـَيُِّم السََّمَواِت واألْرِض، وَلَك احلَْمُد  •
أْنَت َربُّ السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، وَلَك احلَْمُد أْنَت نُوُر 

ْعُدَك حلَقُّ، ووَ السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، أْنَت احلَقُّ، وقـَْوُلَك ا
 احلَقُّ، وِلَقاُؤَك احلَقُّ، واجلَنَُّة َحقٌّ، والنَّاُر َحقٌّ، والسَّاَعُة َحقٌّ.

اللَُّهمَّ لَك أْسَلْمُت، وِبَك آَمْنُت، وَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، وإلَْيَك َخاَصْمُت، وِبَك   • 
، وما أْنَت أْعَلُم وَأْعَلْنتُ  َحاَكْمُت، فَاْغِفْر يل ما َقدَّْمُت وما أخَّْرُت، وَأْسَرْرتُ 

، إَلَه إالَّ أْنَت.  به ِمينِّ

   ادعية للوالدين في  العشر االواخر- 2.8
اللهم أرزقهما اجلنة وما يقر®ما إليها من قول أو عمل و[عد بينهما وبني  •

اللهم أجعلهما من الذاكرين لك   النار و بني ما يقر®ا إليهما من قول أو عمل
  املنيبني لك.لطائعني لك الشاكرين لك ا

اللهم ال جتعلنا ممن يعّقون فنعق أو ممن يهجرون فنهجر، اللهم  •
وفقنا ووّفق أزواجنا وأوالد� لّرب والدينا وارزق والدينا حب أزواجنا 
وأوالد�، اللهم رّد� إىل والدينا ردًا مجيًال اللهم ال جتعلنا ممن يرفع 

  عليهم يداه أو يرفع عليهما صوته. 

  ذخرًا لوالدينا � رب العاملني بعد وفاÌم بصالحنا وصالتنا وصدقاتنا. أجعلنا  لهمال •
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اللهم أرزقهما اجلنة وما يقر®ما إليها من قول أو عمل و[عد  •
اللهم   بينهما وبني النار و بني ما يقر®ا إليهما من قول أو عمل

  .أجعلهما من الذاكرين لك الشاكرين لك الطائعني لك املنيبني لك

ن رمضان ر األواخر ماللهم بربكة القرآن العظيم وآ�ته الكرمية وبربكة وفضل العش •
أسألك � k أن جتعل والداي من عتقائك من النار يف العشر األواخر من رمضان 

 اللهم ارزق والداي لطف القدر، وصحة اجلسد، وطيب اخلاطر وعافية الدهر.

الليلة تبدأ العشر االواخر � رب احفظ يل والداي يف ودائعك  •
افيه ب اخلاطر وعفارزقهما � ريب لطف القدر وصحة اجلسد وطي

 الدهر اللهم احفظهما بعينك اليت ال تنام �رب

اللهم يف العشر األواخر من رمضان احفظ يل والداي واعفو عنهما وأطل  •
 بعمرمها على طاعتك دائما وأبدا.

اللهم �رب السماوات واألرض، � عامل الغيب والشهادة،  •
لذي إذا أسألك °مسائك احلسىن وصفاتك العلى و[مسك العظيم ا

ت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت يف هذه العشر األواخر أن سؤل
 ترفع درجات أمي وأيب وأخويت واملسلمني أمجعني.
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   أدعية للمتوفين في العشر االواخر- 3.8
ريب إننا يف العشر األواخر وفيها الدعوات ال ترد اللهم ارمحه وأجعل املسك  

ترابه واحلرير فراشه وأسكنه يف جنات النعيم. اللهم يف العشر األواخر عطر قربه 
 ه واجعله من الضاحكني املستبشرين � هللا.محه واغفر لبرائحه اجلنة اللهم ار 

اللهم أرحم روحا صعدت إليك مل يعد بيننا وبينها إال الدعاء.  •
  اللهم أرمحها وأغفر هلا و أنظر هلا بعني لطفك وكرمك � رب العاملني. 

اللهم يف العشر األواخر من رمضان أنزل على قرب وجدان سعادة و ضياء  •
  و سعة يف قربها و ارمحها ومجيع موتى املسلمني. نور مضجعها يونس وحشتها و ي

ريب اÔا العشر األواخر وفيها الدعوات ال ترد اللهم ارمحها  •
واغفر هلا واسقها من Ôرك واجعلها من املبشرين جبنتك �رب 

 العاملني. 
اللهم يف هذا الشهر الفضيل وهذه األ�م من العشر األواخر اللهم أنزله  •

ري املنزلني اللهم أنزله منازل الشهداء والصاحلني وحسن اركا وأنت خمنزال مب
  أولئك رفيقا اللهم اجعل قربه روضة من ر�ض اجلنة. 

اللهم يف العشر األواخر من رمضان عطر قبورهم برائحة اجلنة  •
اللهم أرمحهم وأغفر هلم واجعلهم  الطيبة.اللهم أرحم تلك النفوس 

أحشرهم مع األنبياء نة. اللهم من الضاحكني املستبشرين [جل
  واملرسلني و الصديقني و الشهداء والصاحلني و حسن أولئك رفيقا.
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اللهم ارحم من فارق د�ر� وأصبح القرب داره �رب آنس وحشتهم ونور  •
وفضل هذه    قبورهم واغفر ذنو®م اللهم ابن لنا وهلم بي̈و يف جنتك بربكة

 .العشر األواخر من شهر رمضان
 

  أدعية صالة التراويح في العشر االواخر  - 4.8
يف الدنيا واآلخرة، اللهم إ� نسألك و والعافية اللهم إ� نسألك العف”  •

العفو والعافية يف ديننا ودنيا�، وأهلينا وأموالنا، اللهم اسرت عوراتنا وآمن 
روعاتنا، واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا، وعن أمياننا، وعن مشائلنا، ومن 

  فوقنا، اللهم إ� نعوذ بعظمتك أن نُغتال من حتتنا. 
 كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل ألك من اخلرياللهم إ� نس” •

نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم 
 ”.اللهم � مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم جنبنا الر�ء

سبحان هللا وحبمده، عدد خلقه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، ورضا نفسه، وكما “   •
. األبد.ه أهل من احلمد ال ينقطع وال ينفد من أزل األزل إىل أبد ه وكما هو لينبغي ل

   عامل السر واإلعالن. اإلنسان،خالق  القران،ومنزل  الفرقان،اللهم � فارق 
اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، “ •

ما وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخر�، و 
  ”. وما أعلنا، وما أنت أعلم به مناأسرر�، 
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سجدتني. بعد التشهد األخري وقبل التسليم. عن أيب بكر دعاء بني الالقنوت. ال دعاء •
 قال : قل : صاليت.علمين دعاء أدعو به يف « :أنه قال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -ó-الصديق 

(اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا ، وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر يل 
 ».غفور الرحيم)ين إنك أنت المغفرة من عندك ، وارمح

دعاء القنوت. أثناء الركوع. أثناء السجود. بعد التشهد األخري وقبل  •
! عن أيب -ملسو هيلع هللا ىلص- التسليم: ويكون ذلك بعد قول الصيغة الثابتة عن رسول هللا 

[k من إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ «هريرة أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال : 
: اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب يقول  أربع

حمليا واملمات ومن شر فتنة املسيح الدجال رواه البخاري  ».ومن فتنة ا
   ). 588) ومسلم (  1311( 

  

 أدعية صالة التهجد في العشر األواخر  - 8.5
 ].79[اإلسراء: رَبَُّك َمَقاًما حمَُّْموًدا.  ن يـَـبْعََثكَ َوِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد بِِه َ�فِلَةً لََّك َعَسٰى أَ  •

ينزل ربنا تبارك وتعاىل يف كل ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى « •
ثلث الليل اآلخر. فيقول: من يدعوين فأستجيب له؟ ومن يسألين 

 ».فأعطيه؟ ومن يستغفرين فأغفر له؟
 اللهم إنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عين. •

الذنوب، وال تنقصه املغفرة، اغفر لنا ما ال  � من ال تضرهاللهم  •
  يضرك، وهب لنا ماال ينقصك.
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 دعاء اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله ، وأوله وآخره، وعالنيته وسره. •
 كرمي،اللهم إن ذنويب عظام وهي صغار يف جنب عفوك !   •

 فاغفرها يل.
 اللهم اغفر يل ذنيب، ووسع يل يف داري ، و4رك يل يف رزقي. •
 

وأسألك برمحتك وطولك وعفوك ونعمائك وجاللك وقدمي إحسانك  اللـهم •
وامتنانك أن ال جتعله آخر العهد منا لشهر رمضان حىت تبلغناه من قابل على 

له مع الناظرين إليه واملعرتفني له يف اعفى عافيتك وانعم أحسن حال وتعرفين هال
نعمتك وأوسع رمحتك وأجزل قسمك ! ريب الذي ليس يل رب غريه ال يكون 
هذا الوداع مين له وداع فناء وال آخر العهد مين للقاء حىت ترينيه من قابل يف 

 .ءالدعاأوسع النعم وأفضل الرجاء وا^ لك على أحسن الوفاء إنك مسيع 
اللهم تقبله منا `حسن قبولك وجتاوزك وعفوك وصفحك  •

حقيقة رضوانك حىت تظف̂ر فيه بكل خري مطلوب وغفرانك و 
وجزيل عطاء موهوب وتوقينا فيه من كل مرهوب او بالء جملوب او 

 ذنب مكسوب.
اللـهم اىن اسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كرمي امسائك  •

صلي على دمحم وآل دمحم، وأن جتعل شه̂ر  ومجيل ثنائك وخاصة دعائك أن ت
صمة ديين شهر رمضان أعظمهذا    مر علينا منذ انزلتنا إىل الدنيا، بركة يف ع
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وخالص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعين يف مسائلي ومتام النعمة على 
 يل فيهوصرف السوء عين ولباس العافية 

صيتك .. ومن  • اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني مع
 ُs صائَب طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك .. ومن اليقني ما ـّون به عـلينا م

صارِ^ وعقولنا وقـواـتِنا ما أبقيتنا ..  الدنيا .. ومتـّعـنا اللهم `مساعنا وأب
ُص̂ر على من  واجعـلُه الوارَث منـّا .. واجعل ŵر على من ظلمنا.. وان
صيبـتَـنا يف ديننا .. وال جتعـل الدنيا أكَرب هـِمنا .. وال  عادا^ .. وال جتعـل م

ص̂ري .. واجعل اجلنة هي دا̂ر .. وال  مبلغَ  علِمنا .. وال ٍاىل النار م
 ُتسلط عـلينا بذنوـبِنا من ال خيافك فينا وال يرمحنا .
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  أدعيــــــة ليلـــــــــة القـــــــدر  -9

  

  المباركةيلة  للا فضل- 1.9
 ليلة القدر في القرآن الكريم-

َلِة اْلَقْدِر ( َّ̂ أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ َلُة اْلَقْدِر (1ِإ َلةُ 2) َوَما َأْدرَاَك َما لَيـْ ٌر  ) لَيـْ اْلَقْدِر َخيـْ
) 4) تـَنَـزَُّل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها �ِِْذِن َرِ�ِّْم ِمْن ُكلِّ َأْمٍر (3ِمْن أَْلِف َشْهٍر (

  )5َسَالٌم ِهَي َحىتَّ َمْطَلِع اْلَفْجِر (

***   ***   *** 
َلٍة ُمَباَر  َّ̂ أَنـَْزْلَناُه ِيف لَيـْ َّ̂ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن* ِفيَها يـُْفَرُق  "حم* َواْلِكَتاِب اْلُمِبِني* ِإ َكٍة ِإ

  )4-1(الدخان/ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم" 

  النبوية  والسّنة  األحاديث"ليلة القدر" في  -
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ُ َعْنُه َعْن النَِّيبِّ َصلَّى ا�َّ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ا�َّ

َلَة اْلَقْدرِ  ً̂ َواْحِتَسا4ً ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبهِ  َمْن قَاَم لَيـْ رواه  .ِإميَا
  .)759)، ومسلم (1901البخاري (
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 رمضان من األواخر الَعشر في أنَّها ورد ما
) عن عائشَة رِضَي هللاُ عنها قالْت: كان رسوُل هللا صلَّى هللا عليه 1(

وسلََّم ُجياوِر يف الَعْشر األواِخر من رمضاَن، ويقول: ((َحترُّوا ليلَة الَقْدر 
  .)1169)، ومسلم (2020رواه البخاريُّ ( َن)) يف الَعْشر األواِخر من رمضا

) عن أيب ُهَريَرَة رِضَي هللاُ عنُه : أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه 2(
وسلََّم قال: ((أُريُت  ليَلَة  القْدِر، مثَُّ أيقَظِين بعُض أهِلي فُنسِّيُتها؛ 

  .)1166رواه مسلم ( فاْلَتِمسوها يف الَعشِر الَغواِبِر)) 
عبدهللا بن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُهما قال: مسعُت رسوَل هللا  ) عن3(

ا  صلَّى هللا عليه وسلََّم يقول لليلِة الَقْدر: ((إنَّ ^ًسا منكم قْد ُأُروا أ£َّ
ا يف السَّبع الَغواِبر؛ فاْلتِمسوها  يف السَّبع اُألَول، وُأِري ^ٌس منكم أ£َّ

 .)1165مسلم ( رواه)) يف الَعْشر الَغواِبرِ 
) عن عبدهللا بن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُهما قال: قال رسوُل هللا صلَّى 4(

أو قال:  -هللا عليه وسلََّم: ((َحتَيَّنوا  ليلَة  الَقْدِر  يف الَعْشِر األواخِر 
 .)1165رواه مسلم (يف التِّسِع األواِخِر))  

  :األواِخر الَعشر من الَوْتر في اْلِتماسها في ورَد ما
عائشَة رِضَي هللاُ عنها أنَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلََّم  ) عن1(

قال: ((َحترُّوا لَيلَة الَقْدِر يف الَوْتر من الَعشِر األواِخِر من رمضاَن))  
  .)2017رواه البخاريُّ (

  
  2021 -دار الثاني المراجع  اإلص : "قريـــــــــــــب إذا دعــــــــــــان"سلسلـــــــــــــة األدعيـــــــــــة    53



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــٍة  
  

) عن أيب سعيٍد اخلُدريِّ رِضَي ُهللا عنُه قال: خطََبنا رسوُل ِهللا 2(
صلَّى هللا عليه وسلََّم فقال: ((إِينّ أُريُت  ليلَة  الَقْدِر، وإِينّ ُنسِّيُتها 

رواه  أو أُنسيُتها)؛ فاْلتِمسوها يف الَعشِر األواخِر من كلِّ َوتٍر)). (

  .)1167)، ومسلم (2036البخاريُّ (

  
  :الَعشر من والخامسة والسَّابعة التـَّاسعة في اْلِتماسها في ورَد ما

) عن ابِن عبَّاس رِضَي ُهللا عنُهما أنَّ النيبَّ صلَّى هللا عليه وسلََّم 1(
سوها يف الَعشر األواِخر من رمضاَن؛ لَيلَة الَقْدر يف ¦سعٍة قال: ((اْلتمِ 

 .)2021رواه البخاريُّ (  تَبَقى، يف سابعٍة تَبَقى، يف خامسٍة تـَبـَْقى))

) عن ابن عبَّاس رِضَي هللاُ عنُهما: قال: قال رسوُل هللا صلَّى هللا 2( 
 َسْبٍع عليه وسلََّم: ((ِهي يف الَعشر، هي يف ِتسع َميِضني، أو يف

  .)2022رواه البخاريُّ ( . يَبَقني))؛ يعين: ليلَة الَقْدر

 
صَّامِت قال: خَرج النيبُّ صلَّى هللا عليه وسلََّم 3(  ) عن ُعبادَة بن ال

لُيخِربَ^ بليلِة الَقْدر، فَتالَحى رُجالِن من املسلمني، فقال: ((خرجُت 
؛ فُرِفعْت! وعسى أْن ُألخِربَكم بليلِة الَقْدر، فَتالَحى فالٌن وفالنٌ 

رواه  )) يكوَن خريًا لكم؛ فاْلتِمسوها يف التَّاسعِة والسَّابعِة واخلامسةِ 

 .)1174)، ومسلم (2023البخاريُّ (
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واملعىن: يف ليلة التاسع والعشرين وما قبلها من الوتر، أو يف ليلة    
حلادي والعشرين وما بعدها من الوتر، أو يف ليلة الثاين والعشرين  ا

  وما بعدها من الشفع.
  

  اِخر:ما ورَد في اْلتِماسها في السَّبع األَو 
) عن عبدِهللا بن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُهما قال: قال رسوُل هللا صلَّى 1(

يْعِين:  ليَلَة   - هللا عليه وسلََّم: ((اْلتِمسوها يف الَعشِر األواِخِر 
فإْن َضُعَف أحدُكم أْو َعَجَز، فال يـُْغَلَنبَّ عَلى السَّْبِع   - القْدِر 

 .)1165رواه مسلم (البواِقي))  
   

ًسا ُأُروا ليلَة الَقْدر يف السَّبع  )2( عن ابن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُه أنَّ أُ̂
ا يف الَعشر األواِخر، فقال النيبُّ صلَّى هللا  ًسا أُُروا أ£َّ األواِخر، وأنَّ أُ̂

) 6991رواه البخاريُّ (عليه وسلََّم: ((اْلَتِمسوها يف السَّبع األواِخِر))  

 )1165واللَّفظ له، ومسلم (
   

) عن ابن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُهما عن النيبِّ صلَّى هللا عليه وسلََّم 3(
 .)1165رواه مسلم ( قال: ((َحترُّوا  ليَلَة  الَقْدِر  يف السَّْبِع األواِخِر)) 

   

) عن ابن ُعمَر رِضَي هللاُ عنُهما، أنَّ رِجاًال من أصحاب النيبِّ 4(
  لَة الَقْدر يف املناِم يف السَّبع األواِخر، صلَّى هللا عليه وسلََّم ُأُروا لي
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صلَّى هللا عليه وسلََّم: ((َأَرى ُرؤ!كم قد َتواطأْت يف  فقال رسوُل هللا
السَّبع األواِخر؛ فَمن كان ُمتحرِّيَها، فْلَيتحرَّها يف السَّبع األواِخر))  

  .)1165)، ومسلم (2015رواه البخاريُّ (
  

  :والِعشرين الثـَّالث ليلةُ  أنَّها في ورَد ما
نَّ رسوَل هللا صلَّى هللا عليه ِهللا بن أُنيٍس رِضَي هللاُ عنُه أ عن عبد

وسلََّم قال: ((أُريُت ليلَة الَقْدر، مثَّ أُنسيُتها، وَأراين ُصبَحها أسُجُد يف 
صلَّى بنا رسوُل هللا  ماٍء وِطٍني))، قال: فُمِطْر^ ليلَة ثالٍث وِعشرين، ف

صَرف، وإنَّ أثـََر املاء والطِّني على َجبهته  صلَّى هللا عليه وسلََّم فان
رواه مسلم   نِفه. قال: وكان عبدهللا بن أُنيٍس يقول: ثالث وِعشرين.وأ

)1168(. 
   

  ما ورَد في أنَّها ليلُة السَّابع والِعشرين:
قال ُأيبُّ بُن َكعٍب رِضَي هللاُ عنُه يف  لَيلِة  الَقْدِر: ((وِهللا، إِينّ 

صلَّى هللا عليه  َألعلُمها، وأكثُر ِعلمي هي اللَّيلُة اليت َأمَر^ رسوُل هللاِ 
 .)762رواه مسلم (وسلََّم بِقياِمها، هي ليلُة َسبٍع وِعشريَن))  

  

) عن أيب ُهَريَرَة رِضَي هللاُ عنُه قال: َتذاَكْر^  ليلَة  الَقْدِر  عند 2(
رسوِل ِهللا صلَّى هللا عليه وسلََّم. فقال: ((أيُّكم يَذُكُر حني طَلع 

  .)1170رواه مسلم (ٍة))؟  القمُر وهو ِمثُل ِشقِّ َجْفنَ 
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صعٍة؛ صف َق حلَُسِني الفارسيُّ: أْي: ليلة  (ِشقِّ َجْفَنٍة: أْي: ِن قال أبو ا
صِّفة).   َسْبع وِعشرين؛ فإنَّ الَقَمر يطُلع فيها بتلك ال

  
  المباركةيلة  للا أدعية- 2.9

َلةُ  َلٍة لَيـْ ، َأرََأْيَت ِإْن َعِلْمُت َأيُّ لَيـْ َها قَاَلْت: قـُْلُت: "َ! َرُسوَل ا�َِّ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللا َعنـْ
  َما َأُقوُل ِفيَها؟"، قَاَل: "ُقوِيل:اْلَقْدِر 

  
•"   اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ َكِرميٌ حتُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعينِّ

اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وغفرت له زّالته وآ¶مه، •
وأمَّْنته الروع يوم القيامة، وحرَّمت على النار جسده وعظامه، 

  برمحتك ! أرحم الرامحني.

اللهم إ^ نسألك يف هذا املقام املبارك ويف هذه الليلة املباركة أن تكتبنا من •
عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابَنا ورقاَب آ4ئنا وأّمهاتنا وسائر قرا4تنا من 

  النار ! عزيز ! غّفار.

الّلهم إ^ نسألك العفو والعافية واملعافاة الدائمة يف الدين والدنيا • 
لّلهم اجعلنا يف هذه الليلة من الذين نظرت إليهم وغفرت واآلخرة، ا

هلم ورضيت عنهم، الّلهم اجعلنا يف هذه الليلة من الذين ُتسّلم 
  عليهم املالئكة.
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اللهمَّ إين أسأُلك العفَو والعافيَة، يف ِديين ودنياَي وأهلي ومايل، اللهمَّ استُـْر •  
عورايت، وآِمْن روعايت، واحفظين من بني يدي، ومن خلفي، وعن مييين، وعن 

  .َتاَل من حتيتمشايل، ومن فوقي، وأعوُذ بك أن ُأغْ 

صلِّي وَنسُجُد وإليَك َنْسَعى وَحنِْفُد نرجو • اللهمَّ إ!َك نعُبُد ولَك ُن
َّ̂ نستعيُنَك  رمحَتَك وخنشى عذاَبَك إنَّ عذاَبَك 4لكافريَن ُمْلِحٌق اللهمَّ إ

  ونستغفُرَك ونـُْثِين عليَك اخلَري وال َنْكُفُرَك ونُؤمُن بَك وخنضُع لكَ 

َصِري اللَُّهمَّ اْجعَ •  ْل يل يف قـَْلِيب نُورًا، ويف ِلَساِين نُورًا، ويف َمسِْعي نُورًا، ويف َب
نُورًا، َوِمْن فـَْوِقي نُورًا، َوِمْن َحتْيت نُورًا، َوَعْن َميِيِين نُورًا، َوَعْن ِمشَاِيل نُورًا، َوِمْن 

  .ورًا، َوَأْعِظْم يل نُورًابـَْنيِ يََديَّ نُورًا، َوِمْن َخْلِفي نُورًا، َواْجَعْل يف نـَْفِسي نُ 

إِنََّك  رَبـََّنا َال ُتزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ۚ • 
 أَنَت اْلَوهَّاُب.

! حيُّ ! قيُّوُم بَرمحِتَك أسَتغيُث أصِلح يل شأين ُكلَُّه وال َتِكلين إىل نَفسي • 
 .طرفَة عنيٍ 

 ! مقلَِّب القلوِب ثبِّت قليب على ديِنَك. اللَُّهمَّ •  

ا مل يَدُْع �ا ُمسلٌم ربَّه •  َال ِإلََه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِينّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني، فإ£َّ
  .يف شيٍء َقطُّ إالَّ اسَتجاَب له
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َربِّ اْشَرْح ِيل َصْدِري* َوَيسِّْر ِيل َأْمِري* َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين* •  
 يـَْفَقُهوا قـَْوِيل.

رجو فال َتِكلين إىل نَفِسي طرفَة عٍني، وأصِلح يل َشأين كلَّه اللَّهمَّ رمحَتك أَ •  
 ال إَله إالَّ أنَت وبعُضهم يزيُد عَلى صاحِبِه.

اللَّهمَّ إِينّ َعبُدك، وابُن عبِدك، وابُن أمِتك، ^ِصَييت بيِدَك، ماٍض •  
يفَّ حكُمَك، عْدٌل يفَّ قضاؤَك، أسأُلَك بكلِّ اسٍم هَو لَك مسَّيَت بِه 

َسك، أو أنزْلَته يف كتاِبَك، أو علَّمَته أحًدا من خلِقك، أو نف
استأثرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدك، أن جتعَل الُقرآَن ربيَع قليب، ونوَر 

 .َصدري، وَجالَء َحَزين، وَذهاَب َمهِّي

ليَكُه، اللَّهمَّ عاِملَ الغَيِب والشَّهادِة، فاطَر السَّمواِت واألرِض، َربَّ كلِّ شيٍء ومَ •  
 أشهُد أن ال إلََه إالَّ أنَت، أعوُذ ِبَك ِمن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطاِن وِشرِكِه. 

اللهمَّ إِينّ أسأُلَك ِمَن اخلِري كلِِّه َعاِجِله وآِجِله ما َعِلْمُت ِمْنُه وما ملْ • 
وما ملْ َأْعلْم، وأعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ كلِِّه َعاِجِله وآِجِله ما َعِلْمُت ِمْنُه 

َأْعلْم، اللهمَّ إِينّ أسأُلَك من َخْريِ ما سأَلَك ِمْنُه َعْبُدَك ونَِبيَُّك، وأعوُذ 
ِبَك من شرِّ ما َعاَذ بِه َعْبُدَك ونَِبيَُّك، اللهمَّ إِينّ أسأُلَك اجلنَة وما 
قـَرََّب إليها من قـَْوٍل أْو َعَمٍل، وأعوُذ ِبَك ِمَن الناِر وما قـَرََّب إليها 

َتُه يل خريًامن قَـ    .ْوٍل أْو َعَمٍل، وأسأُلَك أْن َجتَْعَل كلَّ َقَضاٍء َقَضيـْ
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اللهمَّ اقسْم لنا من خشيِتك ما حيوُل بيننا وبني معاصيَك، ومن طاعِتك ما • 
صيباِت الدنيا، ومتعَنا `مساِعنا  تبلغُنا به جنَتك، ومن اليقِني ما يهوُن علينا م
صارِ̂ وقوتِنا ما أحييَتنا، واجعْله الوارَث منا، واجعْل ŵر على مْن ظلَمنا،  وأب

صْر^  صيَبتنا يف ديِننا، وال جتعِل الدنيا أكَرب وان على مْن عادا^، وال جتعْل م
 .مهِّنا، وال مبلَغ علِمنا، وال تسلْط علينا مْن ال يرمحُنا

اللهمَّ مالَك امللِك ُتؤيت امللَك َمن تشاُء، وتنزُع امللَك ممن تشاُء، •  
على كلِّ شيٍء وتُِعزُّ َمن تشاُء، وتِذلُّ َمن تشاُء، بيِدك اخلُري إنك 

قديٌر، رمحُن الدنيا واآلخرِة ورحيُمهما، تعطيهما من تشاُء، ومتنُع 
 منهما من تشاُء، ارْمحين رمحًة تُغنيين �ا عن رمحِة َمن سواك.

اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت َوَربَّ األْرِض َوَربَّ الَعْرِش الَعِظيِم، رَبـََّنا َوَربَّ ُكلِّ •  
حلَ  بِّ َوالنـََّوى، َوُمْنِزَل التـَّْورَاِة َواِإلْجنِيِل َواْلُفْرقَاِن، َأُعوُذ بَك ِمن شيٍء، فَاِلَق ا

َلَك شيٌء، َوأَْنَت  َشرِّ ُكلِّ شيٍء أَْنَت آِخٌذ بَناِصَيِتِه، اللَُّهمَّ أَْنَت األوَُّل فليَس قـَبـْ
، َوأَْنَت الَباِطُن اآلِخُر فليَس بـَْعَدَك شيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فليَس فـَْوَقَك شيءٌ 

 فليَس ُدوَنَك شيٌء، اْقِض َعنَّا الدَّْيَن، َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقِر.
الّلهم ارزقين فضل قيام ليلة القدر، وسّهل أموري فيه من العسر  •

إىل اليسر، واقبل معاذيري وحّط عين الذنب والوزر، ! رؤوفاً 
حلني، إهلي وقف السائلون ببابك، و  صا الذ الفقراء جبنابك، بعبادك ال

الّلهم ما قسمت يف هذه الليلة من علم ورزق وأجر وعافية فاجعل 
صيب. حلظ والن   لنا منه أوفر ا
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ً̂ ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، •   حلًا يُقّربنا إىل رمحتك، ولسا الّلهم ارزقنا عمًال صا
حلياة الدنيا ويف اآلخرة، ارمحنا برمحتك، وُجْد  وثبتنا الّلهم 4لقول الثابت يف ا

 م الرامحني.علينا بفضلك وِمنَّتك، واغفر لنا أمجعني برمحتك ! أرح

الّلهم إين أسألك صدق التوّكل عليك، وحسن الظّن بك، الّلهم •  
  ارزقنا قلو4ً سليمة، ونفوساً مطمئنة.

الّلهم أسكّنا الفردوس جبوار نبيك الكرمي، ! رب استودعتك دعوايت •  
  فبشرين �ا من غري حوٍل مين وال قوة. 

حلمد كما هديتنا لإلسالم، وعلمت•   حلكمة والقرآن، الّلهم لك ا نا ا
الّلهم اجعلنا لكتابك من التّالني، ولك به من العاملني، و4ألعمال 
صني، و4لقسط قائمني، وعن النار مزحزحني، و4جلنات منعمني،  خمل
وإىل وجهك ^ظرين. الّلهم اجعلنا بتالوة كتابك منتفعني، وعند 
ختمه من الفائزين، فنسألك الّلهم بكل اسم هو لك مسيت به 
نفسك، أو أنزلته ىف كتابك، أو عّلمته أحدًا من خلقك، أو 
استأثرت به ىف علم الغيب عندك، أن جتعل القران الكرمي ربيع 
، وجالء أحزاننا، وذهاب  ، وشفاء صدو̂ر صا̂ر قلوبنا، ونور أب
مهومنا وغمومنا، ودليلنا إليك وإىل جناتك جنات النعيم، برمحتك ! 

  أرحم الرامحني.
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هم الّلهم اس̂رت فوق األرض، واس̂رت حتت األرض، واس̂رت يوم العرض، اللّ •  
اشف مرضا^ ومرضى املسّلمني، وارحم مو¦^ وموتى املسّلمني، واقض 
، وفرج مهومنا، واكشف كروبنا،  حوائجنا وحوائج السائلني، الّلهم توّل أمو̂ر
الّلهم إّنك عفو كرمي حتب العفو فاعف عنا. الّلهم أورد^ حوض نبّيك سّيد^ 

واسقنا من يده الشريفة شربة ال دمحم صّلى هللا عليه وسّلم، واجعله لنا شفيعاً، 
نظمأ بعدها أبداً، ربنا ِقنا عذاب النار، ربنا إننا مسعنا منادً! ينادي لإلميان أن 
آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكّفر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع األبرار، 

امليعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا على ُرُسلك وال خت̂ز يوم القيامة إنك ال ختلف 
الّلهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات، واملسّلمني واملسّلمات، األحياء منهم 

  واألموات، إنك مسيع قريب جميب الدعوات ! رب العاملني.

الّلهم إ^ نسألك حّبك، وحّب من حيّبك، وحّب العمل الذي •  
ص̂ر على  يقّربنا إىل حّبك، وأصلح ذات بيننا، وأَلِّف بني قلوبنا، وان

دائنا، وجّنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، و4رك لنا يف أع
صا̂ر وأقوالنا ما أحييتنا، و4رك لنا يف أزواجنا وذّر!تنا ما  أمساعنا وأب
أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برمحتك ! أرحم الرامحني. الّلهم إ^ 

، وُتطّهر  ، وتضع وز̂ر ّصن فروجقلوبنانسألك أن ترفع ذك̂ر نا، ، وُحت
 ّ̂ وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الّدرجات الُعال من اجلنة، الّلهم إ

   نسألك من خري ما سألك منه عبدك ورسولك سّيد^ دمحم صّلى هللا
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عليه وسّلم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك 
سّيد^ دمحم صّلى هللا عليه وسّلم، الّلهم اختم لنا خبري، واجعل 

  عواقب أمو̂ر إىل خري ! أرحم الرامحني ! كرمي. 

اليت وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن  الّلهم إ^ نسألك برمحتك• 
حلات أعمالنا، !  صا ، وأن ختتم 4لباقيات ال ُتكّفر عنا سيئاتنا، وأن تتوىل أم̂ر
ُمفّرج الكروب فّرج كربنا، واغفر ذنبنا، واسرت عيبنا، وأدخلنا برمحتك يف 
حلني. الّلهم آت نفسي تقواها وزّكها أنت خري من زّكاها، أنت صا  عبادك ال
ّ̂ نعوذ برضاك  ولّيها وموالها، الّلهم هبنا نفوساً مطمئنة تؤمن بلقائك،  الّلهم إ
صي ثناء عليك، أنت   من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وبك منك ال حن
كما أثنيت على نفسك، الّلهم هّيئ لنا من أم̂ر َرَشداً، واجعلنا من عبادك 

  السعداء.

ْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِ • 
ِحلِنيَ  صَّا ِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك ال   .َأْعَمَل َصا

اللَّهمَّ اهِدين فيمن هدْيَت وعافين فيمن عافْيَت، وتولَّين فيمن تولَّْيَت، و4ِرْك •
ما قضْيَت، فإنَّك تقضي، وال يُقَضى عليك، وإنَّه  يل فيما أعطْيَت، وِقين شرَّ 

  .ال يِذلُّ من والْيَت، وال يِعزُّ من عادْيَت، تباركَت ربَّنا وتعالْيتَ 
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حلَْمُد أْنَت قَيُِّم السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، وَلَك • اللَُّهمَّ لَك ا
حلَْمُد أْنَت  حلَْمُد لَك ُمْلُك السََّمَواِت واألْرِض وَمن ِفيِهنَّ، وَلَك ا ا

حلَْمُد أْنَت َمِلُك السََّمَواِت نُوُر السََّمَواِت واألْرِض وَمن  ِفيِهنَّ، وَلَك ا
حلَقُّ، وِلَقاُؤَك َحقٌّ، وقـَْوُلَك  حلَقُّ وَوْعُدَك ا حلَْمُد أْنَت ا واألْرِض، وَلَك ا
َحقٌّ، واجلَنَُّة َحقٌّ، والنَّاُر َحقٌّ، والنَِّبيُّوَن َحقٌّ، وُحمَمٌَّد َصلَّى ُهللا عليه 

َحقٌّ، اللَُّهمَّ لَك أْسَلْمُت، وِبَك آَمْنُت، وَعَلْيَك  وسلََّم َحقٌّ، والسَّاَعةُ 
تـَوَكَّْلُت، وإلَْيَك أنـَْبُت، وِبَك َخاَصْمُت، وإلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر يل 
ُم، وأَْنَت  ما َقدَّْمُت وما أخَّْرُت، وما أْسَرْرُت وما أْعَلْنُت، أْنَت املَُقدِّ

ُرَك  - املَُؤخُِّر، ال إَلَه إالَّ أْنتَ  قاَل ُسْفَياُن: وزَاَد عبُد  -أْو: ال إَلَه َغيـْ
  .الَكِرِمي أبو أَُميََّة: وَال َحْوَل وَال قـُوََّة إالَّ �4َِّ 

اللهم ال تدع لنا ذنبًا إال غفرته، وال مهًا إال فرجته، وال كر4ً إال نفَّْسته، وال • 
ال يّسرته، وال عيبًا إال سرتته، غما إال أزلته، وال َديْنًا إال قضيته، وال عسريًا إ

وال مبتًال إال عافيته، وال مريضًا إال شفيته، وال ميتًا إال رمحته، وال عدوا إال 
صمته، وال  صرته وال مظلوما إال أيّدته، وال ظاملا إال ق أهلكته، وال جماهدًا إال ن

فيها ضاًال إال هديته، وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة لك فيها رضا ولنا 
  صالح إال أَعنتنا على قضائها ويّسرsا برمحتك ! أرحم الرامحني.
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َ̂ نسألك 4مسك األعظم األعّز األجّل األكرم الَِّذي ِإَذا •  اللَُّهمَّ إ
ُدعيت به أجبت، وِإَذا ُسئلت به أعطيت، اللهم ! فارج اهلم و!  
صوت و! سابق الفوت، اللهم !  كاشف الغم، اللهم ! سامع ال

ة من رمحن ! رحيم ! رمحن الدنيا واآلخرة ارمحنا رمحة تغننا عن رمح
صائب، ورّد عنا النوائب، وُكّف عنا كل  سواك. اللهم اصرف عّنا امل

حلبال املعّقدة، وسّهل األمور املشّددة.   املعائب، اللهم احلل ا
اللَُّهمَّ اْجَعْل لَنا ِمْن ُكلِّ ِضيٍق َخمَْرجاً، َوِمْن ُكلِّ َهمٍّ فـََرجاً، َوِمْن ُكلِّ َبَالٍء • 

رَاتِنا، َوَأْصِلْح نِيّاتِنا، َوُذرِّّ!تِنا، َوَأْحِسْن َخواِمتَنا، َواْحَفْظنا ِمْن َعاِفَيًة، َواْستُـْر َعوْ 
بـَْنيِ أَْيِدينا، َوِمْن َخْلِفنا، َوَعْن َأْميانِنا، َوَعْن َمشائِِلنا، َوِمْن فـَْوِقنا، َونـَُعوُذ بَِعَظَمِتَك 

اِم، اللَُّهمَّ َأْعِطنا َوَال َحتْرِْمنا، وَُكْن لَنا َوالَ َأْن نـُْغَتاَل ِمْن َحتِْتنا، ! ذا اجلََْالِل َواِإلْكر 
ِحلاِت َأْعمالَنا، َواْشِف َمْرضا^، َواْرَحْم َمْو¦^، َوبَلِّْغ  ّصا َتُكْن َعَلْينا، َواْخِتم 4ِل
ِفيما يُرِضيَك َعّنا آمالَنا، َواْرَحْم َضْعَفنا، َواْجُبْ◌ر َكْسَر^، َوَال ُختَيِّْب ِفيَك 

اَء^، ! فـََرَجنا ِإذا ُأْغِلَقْت األَْبواُب، ! رََجاَء^ ِإذا انـَْقطَعْت اَألْسباُب، َوِحيَل رَج
َننا َوبـَْنيَ اَألْهِل َواَألْصحاِب.   بـَيـْ

اللهم فرِّج هم املهمومني من املسلمني، ونفِّس كرب املكروبني، • 
اللهم ، واشِف مرضا^ ومرضى املسلمني، املديننيواقِض الدَّْين عن 

ُفكَّ أسر املأسورين يف كل مكان. اللهم من عادا^ فعاِده، ومن آذا^ 
، مبتلون فثبّتنا، اللهم ص̂ر   فآِذه، اللهم إننا ضعفاء فقّو^، مظلومون فان
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صابنا، واشف مرضا^. اللهم  آنس وحشتنا، وأزل كربتنا، وخّفف م
اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياًء، وألفهامنا جالًء، وألسقامنا دواًء، 

صاً، الله صاً، وعن النار ُخمَلِّ م ذّك̂ر منه ما نُّسينا، وعّلمنا ولذنوبنا ُممَحِّ
منه ما جهلنا، وارزقنا تالوته آ^ء الليل وأطراف النهار على الوجه 
الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا ممن حيُِلُّ حاللَه، وُحيرِّم حراَمه، ويعمل 
حلُلل،  مبُْحَكِمه، ويؤمن مبتشا�ِه، ويتلوه حق تالوته، اللهم ألبسنا به ا

  ل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا الِنقم.وأسكنا به الظُّل
اَللَُّهمَّ اغفر للمؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات، و¦بع بيننا وبينهم • 

َتُه ِمنَّا فََأْحِيِه َعَلى  4خلريات إنك مسيٌع قريٌب جميُب الدعوات، اَللَُّهمَّ َمْن َأْحيَـيـْ
َتُه  ْسَالِم، َوَمْن تـََوفـَّيـْ ميَاِن، اللَُّهمَّ اْرَمحَْنا ِإَذا َعِرَق اْجلَبُني، وَكثـَُر َاْإلِ فـَتَـَوفَُّه َعَلى َاْإلِ

حلبيُب، اَللَُّهمَّ  صديُق وا َنا ال األنُني، وأَِيَس ِمنَّا اْلَقريُب والطبيُب، َوبكى َعَليـْ
ارمحنا إذا محلنا على األعناق، وبلغت الرتاقى وقيل من راق، والتفت الساق 

اُب، 4لساق، إل َ̂ الرتُّ يك ! ربنا يومئذ املساق، َوارَمحَْنا َ! َموالَ̂ ِإَذا َوارا
َوَودََّعَنا األْحَباُب، َوفَاَرقْـَنا النَِّعيَم، وانقَطع َعنَّا النَِّسيم، اَللَُّهمَّ كن معنا إذا نُفخ 
صور، وبُعثر ما يف القبور، إليك ! ربنا يومئٍذ النشور، كن معنا يوم  يف ال

حلسرة والندامة، يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه، وتسألك مجيع القي امة؛ يوم ا
َ̂ نسألك اْجلَنََّة َوَما قـَرََّب  الكائنات السالمة برمحتك ! أرحم الرامحني، اللَُّهمَّ إ

َها ِمْن قـَْوٍل وَ  َها ِمْن قـَْوٍل َوَعَمٍل، ونعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قـَرََّب إِلَيـْ   َعَمٍل.إِلَيـْ
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حلاجات، و! جميب الدعوات، و! غافر السيّئا• ت، ! وّيل ! قاضي ا
حلق: "ادعوين  حلسنات، و! دافع البليّات، اللهم إنك قلت وقولك ا ا
أستجب لكم"، وقلت وأنت أصدق القائلني: "وإذا سألك عبادي عين 
فإين قريب"، اللهم هذا الدعاء ومنك اإلجابة، وهذا اجلهد وعليك 
 الّتكالن، وال حول وال قوة إال بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم ال
تـَُردَّ^ خائبني، وال من رمحتك مطرودين، "ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا 

ْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني".  ِصُفوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلَني، َوا   َي
ً̂ ذاكرًا شاكرًا لنعمتك، •  حلًا يُقّربنا إىل رمحتك، ولسا الّلهم ارزقنا عمًال صا

صائمون، وثبتنا  حلياة الدنيا ويف اآلخرة، إهلي ربح ال الّلهم 4لقول الثابت يف ا
صون، وحنن عبيدك املذنبون.   وفاز القائمون، وجنا املخل

فارمحنا برمحتك، وُجْد علينا بفضلك وِمنَّتك، واغفر لنا أمجعني • 
برمحتك ! أرحم الرامحني، وصّل هللا على سيد^ دمحم وعلى آله 

  وصحبه وسّلم.
ال وال أعلم، وأنت عّالم الغيوب، إهلي إن كنت  إنك تقدر وال أقدر، وتعلم •

ّصر إذا  متكر  يف هذا الشهر إالمن أخلص لك يف صيامه فمن للمذنب املُق
  غرق يف حبر ذنوبه وآ¶مه.

الّلهم اغفر يل ولوالدي وملن أحسن إيل، الّلهم سهل لنا كل • 
  .عسري و ا̂ر يف حياتنا ما يس̂ر و يرضيك
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ترحم إّال الّلهم أسكّنا الفردوس جبوار نبيك الكرمي، إهلي إن كنت ال • 
صرين، الّلهم  الطائعني فمن للعاصني، وإن كنت ال تقبل إّال العاملني فمّن للمق
عّوضين عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته 
فكذب، استأمنته فغدر، الّلهم وال تشغلين عنك وقربين إليك، ريب وال تذّلين 

رمحتك، ! رب استودعتك لسواك، الّلهم إن ضاقت األحوال يومًا أوسعها ب
  دعوايت فبشرين �ا من غري حوٍل مين وال قوة.

حلمد كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك •  الّلهم لك ا
صالة والسالم على سّيد^ دمحم الفاتح ملا أغلق، واخلامت  وجمدك، وال
صفات،  ملا سبق النور الذايت، والسّر الّساري يف سائر األمساء وال

  ه وسّلم.وعلى آله وصحب
، وأصلح لنا دنيا^ اليت فيها •  صمة أم̂ر الّلهم أصلح لنا ديننا الذي هو ع

حلياة ز!دة لنا يف كل  معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا اليت فيها معاد^، واجعل ا
  .خري، واجعل املوت راحة لنا من كل شر

إهلنا ال حترمنا من نبيك الشفاعة، واجعل التقوى لنا أربح بضاعة، • 
جتعلنا ىف شه̂ر هذا من أهل الّتفريط واالضاعة، وآِمنّا من وال 

  خوفنا يوم تقوم الساعه، برمحتك ! أرحم الرامحني.
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اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار • 
وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إ^ نسألك ز!دة يف األميان وبركة يف 

  العمر وصحة يف اجلسد وسعة يف الرزق .
، وجالء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوب•  نا، ونور صدو̂ر

أحزاننا، وذهاب مهومنا وغمومنا. اللهم ذك̂ر منه ما َنسيناه، 
وعلمنا منه ما جهلناه، ووفقنا لتالوته والعمل به آ^ء الليل وأطراف 

  النهار .
اللهم اهد^ فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، و4رك • 

شر ما قضيت، فإّنك تقضي وال يقضى لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا 
عليك، وإنّه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، 
حلمد على ماقضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك من كل  ولك ا

  ذنب ونتوب إليك.
نَ •  َنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، َوِفتـْ ِة الَقْربِ َوَعَذاِب اللَُّهمَّ إِينّ َأُعوُذ بَك ِمن ِفتـْ

َنِة الَفْقِر، َوَأُعوُذ بَك ِمن َشرِّ  َنِة الِغَىن، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ الَقْربِ، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ
َنِة املَِسيِح الدَّجَّاِل، اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَاَ!َي مبَاِء الثـَّْلِج َواْلبَـَرِد، َوَنقِّ  ِفتـْ

الثـَّْوَب األبـَْيَض ِمَن الدََّنِس، َو4َِعْد بـَْيِين  قـَْلِيب ِمَن اخلَطَاَ!، كما نـَقَّْيتَ 
وبْنيَ َخطَاَ!َي، كما 4ََعْدَت بْنيَ املَْشِرِق َواْلَمْغِرِب، اللَُّهمَّ فإِينّ َأُعوُذ بَك 

، َواْلَمْغَرِم..   ِمَن الَكَسِل، َواْهلََرِم، َواْلَمْأمثَِ
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وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إين  نت،آماللهم لك أسلمت وبك  •
حلي الذي ال ميوت واجلن واإلنس ميوتون.  أعوذ بعزتك ال إله إال أنت أن تضلين، أنت ا

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

 اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك. •
واألرض، عامل  السنواتفاطر  وإسرافيل،جربائيل وميكائيل  اللهم رب •

الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا 
حلق �ذنك، إنك sدي من تشاء إىل صراط مستقيم.  اختلف فيه من ا

حلاجات، و! جميب الدعوات  • اقض حوائجنا وحوائج …اللهم ! قاضي ا
أنزلت القرآن الكرمي يف ليلة القدر أكرمنا يف هذه الليلة املباركة..  ! من…السائلني

ص̂ر على  والطف بنا يف هذه الليلة املباركة.. وأج̂ر من النَّار يف هذه الليلة املباركة.. وان
 القوم الكافرين بربكة هذه الليلة املباركة.

! أرحم الرَّامحني ! سامع الدَّعاء ! سامع الدَّعاء ! سامع  •
ك ! ربنا الدَّعاء.. ما لنا سواك نرجوه.. ما لنا سواك ندعوه.. نسأل

خري ما سألك منه عبدك ونبيك دمحم ونعوذ بك ! ربنا من شر ما 
استعاذك منه عبدك ونبيك دمحم نسألك ! ربنا من اخلري كّله عاجله 
وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم.. ونعوذ بك ! ربنا من الشَّر كّله 

  عاجله وآجله ما علمنا منه وما مل نعلم..
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ر�م و سبحوه .. وأحبوا الرسول واتبعوه.. ومسعوا القرآن  اللهم اجعلنا ممن عبدوا •
صدقوا 4ملال وطهروه..  ورتلوه.. وشهدوا رمضان وصامه .. وقاموا الليل وأحَيوه.. وت
صروه.. وحاربوا الشيطان وأبغضوا.. يغاثوا  حلق ̂و وطهروا املسجد وعمره.. وعرفوا ا

للخري والرب ومجعوه.. وممن رضي  امللهوف واعانة.. وفرحوا 4لضيف فأكرموه.. ودعوا
 عنهُ أُمهُ وأبوْه.. وممن أحبهُ عشريتهُ وأخوه..
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