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  الدعــــــــاءالذكـــــر و   آداب-1
  

 حترى احلالل  •
 أمكن القبلة إناستقبال  •
 الشريفة واحلاالت فاضلةلاألوقات مالحظه ا •
األخري من الليل ووقت  والثلث اجلمعة ويومرمضان  وشهركيوم عرفه  •

اجليوش  التقاءو  واإلقامةبني اآلذان نزول الغيث و السحر وأثناء السجود و 
 رقه القلب الوجل و  وعند

 حذو املنكبنيمن آداب الدعاء أيضا رفع اليدين و  •
  على رسول هللا والصالةالبدء حبمد هللا  •
خفض الصوت إىل هللا جل شأنه و  والضراعة الفاقة وإظهارحضور القلب  •

  اYاهرةو  املخافتةبني 
 رحم وقطيعهالدعاء بغري إمث  •
 [إلجابةالدعاء مع اجلزم و  اإلجابة استبطاءعدم  •
  املالالنفس و جتنب الدعاء على األهل و اختيار جوامع الكلم و  •
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 دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك  وإذاتكرار الدعاء ثال`  •
 والصالة دهومتجيمحد هللا ليدين عقب الدعاء و أن متسح ا لوجه [ •

  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  •
هللا سال مث أ ،[لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلصمث  وجلأفتح دعائك بذكر هللا عز  •

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

 .ووقت السحر من ساعات الليل األسبوع،يوم اجلمعة من و  األشهر،
يك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال يد وأرفعادع هللا مستقبال القبلة  •

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

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

 .ية دعاء بال روح وال إميانبغري عبودفالدعاء  عبوديته،
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  فضل الذكــر والدعــاء -2

 60غافر :َوقَاَل رّبُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمّْ  •
  110اإلسراء : فـَلَهُ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن  قُل اْدُعواْ اّ�َ أَِو اْدُعواْ الرَّْمحَـَن أَ�� مَّا تَْدُعواْ  •
إىل هللا السميع البصري  واحتياجهاعرتاف بفقر اإلنسان  عاء هوإن الد •

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

 .بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان
اِن ِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدعَ َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَ  •

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

َنا َلُه َفَكَشْفنَ  لَ فَاْسَتَجبـْ َناُه َأْهَلُه َوِمثـْ ْن ِعنِدَ� ا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتـَيـْ ُهم مََّعُهْم َرْمحًَة مِّ
 )83,84األنبياء : (84َعاِبِديَن َوِذْكَرى لِلْ 

ُر اْلَوارِِثَني  َوزََكرِ�َّ ِإْذ َ�َدى رّب ُه ربّ " :يقول تعاىل • ال تََذْرِين فَـْرًدا َوأَنَت َخيـْ
نَا لَ  89 نَا لَهُ َحيَْىي َوَأْصَلْحنَا لَهُ َزْوجَ فَاْسَتَجبـْ هُ إِنـَُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت ُه َوَوَهبـْ

  ) "89,90" األنبياء : .(90ْدُعونـَنَا رََغبًا َورََهبًا وََكانُوا لَنَا َخاِشِعَني َويَ 
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  والحمــــــل والــــــوالدةــــة االنــــــجاب  أذكــــــــار أدعيــ
  

  الكريم القران في والدعاء الذكر -3
  

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

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

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

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

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تَـ  ﴿َواذُْكُروا  • َعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ ا�ََّ ِيف َأ�َّ
َوَمْن ¥ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه  َعَلْيهِ 

  ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة أَ  رّب اْجَعلْ  ﴿قَالَ  • َّ�
ْبَكاِر﴾ْلَعِشيِّ َواذُْكْر رّب َك َكِثريًا َوَسبِّْح [ِ    ]41[آل عمران:  َواْإلِ
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  ب والحمــــــل والــــــوالدةأذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجا
  

ُتُم الصََّالَة فَاذُْكُروا ا�ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  ﴿فَِإَذا • َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّال  َة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[ فَِإَذا اْطَمْأنـَنـْ

 ]103[النساء:  َمْوُقوً§﴾
رّب َك ِيف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْجلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِ[ْلُغُدوِّ  ُكرْ اذْ ﴿وَ   •

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

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

 اْلُقُلوُب﴾ُلوبـُُهْم ِبذِْكِر ا�َِّ َأَال ِبذِْكِر ا�َِّ َتْطَمِئنُّ آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قُـ  ﴿الَِّذينَ  •
 ]28: رعد[ال

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

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

ْر  رّب اْشَرحْ  ﴿قَالَ  • ِيل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة ِيل َصْدِري * َوَيسِّ
َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي ِمْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل 

ِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  * اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأمْ 
  ]35 - 25[طه:  َبِصريًا﴾َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا 

  

  2022 -  27اإلصدار  : »دعـــــــــــــــانب إذا  ـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  8



  أذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدة
  

رّب َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمدِ  ﴿فَاْصِربْ  •
 ]130[طه:  تـَْرَضى﴾َأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك ُغُروَِا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح وَ 

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

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

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

ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس  ُقوُلوا ربّناُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يَـ  ا�َّ
اِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصوَ 

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

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

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

َهى  ﴿اْتلُ  • َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ
 َتْصنَـُعوَن﴾َفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر ا�َِّ َأْكبَـُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َما َعِن الْ 

  ]45[العنكبوت: 
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  اب والحمــــــل والــــــوالدةأذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــج
  

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

َا • وا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد يـُْؤِمُن ³َِ�تِنَا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا َِا َخرُّ  ﴿ِإمنَّ
ْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن رّب ِهْم َوُهْم َال َيْستَ 

ا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي رّب ُهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّ 
 ]17 -  15[السجدة:  يـَْعَمُلوَن﴾ِمبَا َكانُوا  َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاءً 

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

ْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َوا ﴿ِإنَّ  •
اِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ 

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْخلَاِشَعاِت َواْلمُ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َتَصدِّ
َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ  َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاتِ 

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

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

 ]43 - 41[األحزاب: 
ُمْرَسِلَني * ِإْذ َأَبَق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن * َفَساَهَم َفَكاَن يُوُنَس َلِمَن الْ  ﴿َوِإنَّ  •

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

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

َِْ̄عُيِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك ِحَني تـَُقوُم * َومِ  ﴿َواْصِربْ  • َن اللَّْيِل ِحلُْكِم رّب َك فَِإنََّك 
 ]49، 48[الطور:  النُُّجوِم﴾َفَسبِّْحُه َوِإْدَ[َر 
ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن اْحلَقِّ َوَال ºَِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر  ﴿َأملَْ  •

فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري  َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمدُ 
ُهْم   ]16[احلديد:  فَاِسُقوَن﴾ِمنـْ

ِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا�َِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَوْ  ﴿�َ 
ُتْم تـَْعَلُموَن * َفِإذَ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َذِلُكْم َخيـْ

َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى *  ] َقدْ 10، 9[اجلمعة:  تـُْفِلُحوَن﴾ َفْضِل ا�َِّ َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكمْ 
  1األعلى: [ َفَصلَّى﴾ِه َوذََكَر اْسَم ربّ 
ْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلكُ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿�َ  •

 ]9نافقون: [امل اْخلَاِسُروَن﴾ا�َِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم 
 ]8[املزمل:  تـَْبِتيًال﴾اْسَم رّب َك َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه  ﴿َواذُْكرِ  •

ِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه اْسَم رّب َك ُبْكَرًة َوَأِصيًال * وَ  ﴿َواذُْكرِ  •
 ]26، 25[اإلنسان:  َطوِيًال﴾ْحُه لَْيًال َوَسبِّ 

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

  ]15، 14[األعلى:  َفَصلَّى﴾ِه تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم ربّ  َح َمنْ أَفْـلَ  ﴿قَدْ  •
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  ةـــــــــــــــــــة قرآنيـــــــــــــدعيأ  -4
  

 سورة الفـاتحةمن  دعاء  

َراَط املُسَتِقيَم  • يَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب ِصَراَط الَّذِ  )6(اهِدَ� الصِّ
 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 

 

 سورة البقرةدعية من  أ

 )127ِميُع اْلَعِليُم (ربـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَّ  •

َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأرَِ�  ربّنا •
 )128(ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  عليناَناِسَكَنا َوُتْب مَ 

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذَ  ربنا آتنا •  )201اَب النَّاِر (ِيف الدُّ

ًرا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِ  ربّنا • َنا َصبـْ  رِينَ َ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  ِلَنا ربّناَمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَبْ  َوَال ُحتَمِّ
 )286( ْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنآ أَنَت مَ 

 

 سورة آل عمراندعية من  أ

ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنَت الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ربّنا  •
 )8(اْلَوهَّاُب 

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

)9( 

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

ْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن تـُْؤِيت ا اْلُمْلكِ  َماِلكَ  الّلُهمَّ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بِيَ  ِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

َنا َمَع الشَّاِهدِ  •   )53(يَن ربّنا آَمنَّا ِمبَا أَنَزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ
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َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ�  ربّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف َأْمرِ�َ  •
 )147(رِيَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكافِ 

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

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

فَاْغِفْر لََنا  ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن َأْن آِمُنوْا ِبرّب ُكْم َفآَمنَّا ربّناا مسَِ نـَّنَ إِ  ربّنا •
 )193(بـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر ُذنُو 

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

 
 سورة النساءمن  دعاء  

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

 
 سورة األعراف  دعية منأ

 )23(لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن ا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر ربّنا ظََلْمَنا أَنُفَسنَ  •
  )47(اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني ربّنا الَ َجتَْعْلَنا َمَع  •
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نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ َوِسَع ربّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعلَ  • ى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتِنيَ   )89( َوأَنَت َخيـْ

ًرا َوتـََوفـَّ  • َنا َصبـْ  )126(َنا ُمْسِلِمَني ربّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
 )151(َني ِيل َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِيف َرْمحَِتَك َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِ  رّب اْغِفرْ  •

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

ُر اْلَغاِفرِ   )155(يَن َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
  

 سورة يونسمن  دعاء  

َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمَني ( • ) َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن 85َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
 )86(ِم اْلَكاِفرِيَن اْلَقوْ 

 

 سورة هودمن  دعاء  

ٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َوتـَْرَمحِْين رّب ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعلْ  •
َ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

ن َشْيٍء َيف اَألْرِض ربّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى ا�ِّ مِ  •
 )38(َوَال ِيف السََّماء 

 )40(َوتـََقبَّْل ُدَعاء  ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ربّنا رّب اْجَعْلِين  •

 )41(ْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب َديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يَـ ربّنا اْغِفْر ِيل َوِلَوالِ  •
 

 سورة االسراءدعية من  أ

  )24( اِين َصِغريًايَ ا ربّـ َكمَ   رّب اْرَمحُْهَما •
رّب َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن  •

 )80(لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا 
 

 الكهفسورة  من  دعاء  

 )10(ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَ� َرَشًدا  •
 
 ة مريمسور دعية من  أ

ًبا َوَملْ َأُكن ِبُدَعاِئَك  •  رّب َشِقي�ارّب ِ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(َصْدِري  اْشَرْح ِيل رّب  •  ْقَدًة مِّن لَِّساِين ُلْل عُ َواحْ  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(ِعْلًما  رّب زِْدِين  •
  

 سورة األنبياءن  دعية مأ

 )83( َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

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

ُر اْلَوارِِثَني ْرًدا َوأَنَتَذْرِين فَـ  رّب َال  •  )89(َت َخيـْ
 

 سورة المؤمنوندعية من  أ

ُر اْلُمنزِِلَني ُمنَزًال مُّ  رّب أَنزِْلِين  •  )29(َبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

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

 )109(ُر الرَّاِمحَِني َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيْـ آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا  ربّنا •

ُر الرَّ  رّب اْغِفرْ  •   )118(اِمحَِني َواْرَحْم َوأَنَت َخيـْ
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 سورة الفرقـاندعية من  أ

 )65(َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراًما  ربّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذابَ  •
تِنَا قـُرََّة أَْعُنيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما  َهبْ ربّنا  •   )74(لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ�َّ

  

 رة الشعراءو سدعية من  أ

َساَن ِصْدٍق ِيف َواْجَعل يلِّ لِ  )83(ُحْكًما َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني  َهْب ِيل رّب  •
َواْغِفْر ِألَِيب ِإنَُّه َكاَن ِمَن  )85(َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم  )84( اْآلِخرِينَ 
َعثُونَ 86(الضَّالَِّني  ِإالَّ  )88(يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن  )87( ) َوَال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

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

 سورة النملمن  دعاء  

َأْن َأْعَمَل َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ وَ  رّب َأْوزِْعِين  •
 )19(َني الصَّاحلِِ َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك 

 

 سورة القصصمن  دعاء  

 )16( ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل  رّب ِإّينِ  •
 

 سورة العنكبوتمن  دعاء  

  )30(َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  رّب انُصْرِين  •
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 سورة غافرمن  دعاء  
وا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ§بُ  •

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

 )9( َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ يَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َتِق السَّ 
 

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

 

 سورة األحقـافمن  دعاء  
ِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوا رّب َأْوزِْعِين  •

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

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

 )10(لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم 
 

 لممتحنةسورة امن  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(ْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ربّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغفِ  •
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  ــجاب والحمــــــل والــــــوالدةيــــــة االنــــأذكــــــــار أدع
  

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

 سورة نوحدعية من  أ

رًا  رّب َال  • ُيِضلُّوا ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم  )26(َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
 )27( يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا ِعَباَدَك َوَال 

ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َوِلْلُمْؤِمِنَني  رّب اْغِفرْ  •
 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 

  

 سورة الممتحنةمن  دعاء  

ْلَنا َوِإلَْيكَ ربّنا َعَلْيَك تـَوَ  • َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  كَّ َنًة لِّلَِّذيَن  ربّنا َال جتَْ  )4(أَنـَبـْ َعْلَنا ِفتـْ
 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 

 

 سورة الفـلقمن  دعاء  

َوِمن  )3(َقَب اِسٍق ِإَذا وَ َوِمن َشرِّ غَ  )2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1( ِبرّب اْلَفَلقِ َأُعوُذ 
ِ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( بِرّب النَّاسِ أَُعوُذ  •
  )6( والنَّاسِ ِمَن اْجلِنَِّة  )5(ُصُدوِر النَّاِس الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف  )4(اْخلَنَّاِس 
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  أذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدة
  

رآن  ــــــــــالق  فـــياء  ــــــــــاألنبي أدعيـــــــة - 5
  

 )علية السالم(آدم  من دعاء  

 ].23 - [األعراف  يَن"."ربّنا ظََلْمنَا أَنُفَسنَا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لَنَا َوتـَْرَمحْنَا لََنُكونَنَّ ِمَن اْخلَاِسرِ  •
 

  )علية السالم(نوح  من أدعية  

ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوَال  رّب اْغِفرْ " •
 ].28 - [نوح  َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا".

ِفْر ِيل ْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَغْ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَ  رّب ِإّينِ "  •
َن اْخلَاِسرِيَن". َوتـَْرَمحِْين َأكُ   ].47 - [هود ن مِّ

ُر اْلُمنزِِلَني". رّب أَنزِْلِين " •  ].29 -[املؤمنون  ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخيـْ
  

  )علية السالم(إبراهيم  من أدعية  

َلَك َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ  ربّنا )127(السَِّميُع اْلَعِليُم تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت  "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(ْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب اِلَديَّ َولِْلمُ اْغِفْر ِيل َوِلوَ  ربّنا

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

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

َنا َوإِ  "ربّنا • َال َجتَْعْلَنا  ربّنا )4(لَْيَك اْلَمِصُري َعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا  ". )5(أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  ربّنۖا ِإنَّكَ ِفتـْ

 ].5-4 - [املمتحنة 
 ].100 -  ". [الصافاتِيل ِمَن الصَّاِحلِنيَ  رّب َهبْ " •

 

  )علية السالم(هود  من دعاء  

َعَلى ا�َِّ رّب ي َورّب ُكم ۚ مَّا ِمن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ۚ  "ِإّينِ تـَوَكَّْلتُ  •
 ].56 - . [هود  َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم"ِإنَّ رّيب 

 

  )علية السالم(لوط  من أدعية  

 ].30 - [العنكبوت  ُمْفِسِديَن".َعَلى اْلَقْوِم الْ  رّب اْنُصْرِين " •

 ].169 -[الشعراء  ِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن".َوَأهْ  رّب َجنِِّين " •
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  ــــــل والــــــوالدةأذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجاب والحم
  

  )معلية السال(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 افْـَتْح بـَيْـ  ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّناْلماً َعَلى لَّ َشْيٍء عِ كُ  "َوِسَع ربّنا •
ُر اْلَفاِحتَِني"  ].89 -. [األعراف ِ[ْحلَقِّ َوأَنَت َخيـْ

  

  )علية السالم(موسى  من أدعية  

 ].16 - [القصص  ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل". رّب ِإّينِ � •
 - . [القصص ُمْجرِِمَني"ْن َأُكوَن َظِهريًا لِّلْ أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـَلَ  رّب ِمبَا" •

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

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

 
  )علية السالم(أيوب  من دعاء  

 ].83 - [األنبياء  ِينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني"."َأّينِ َمسَّ  •
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  ــــوالدةنــــــجاب والحمــــــل والــأذكــــــــار أدعيــــــة اال
  

  )علية السالم(سليمان  ن دعاء  م

َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  رّب َأْوزِْعِين " •
 ].19 -ل [النمالصَّاِحلَِني".  َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدكَ 

 

  )علية السالم(يونس  من دعاء  

 ].87 -[األنبياء  ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني". " الَّ  •
•  

  )علية السالم(زكريا  أدعية  من  

يُع الدَُّعاء".  رّب َهبْ " •  ].38 -[آل عمران ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
ُر الْ  َال رّب " •  ].89 -[األنبياء َوارِِثَني". َتَذْرِين فـَْرداً َوأَنَت َخيـْ

 

  )علية السالم(يعقوب  من دعاء  

•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ  ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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  دكتور جمال التركيال إعداد: - 2021صيـــف  -  ـدار السابعصــاال

  )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاء :1الجـــزء  (ة  ـــــــقرأنيأذكـــــــار  
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والدة  ـل والـر إلى الحمـة تشيـات قرآنيـآي -6
  

ُ يـَْعَلُم َما حتَْ “ • ِمُل ُكلُّ أُنثَٰى َوَما تَغِيُض اْألَرَْحاُم َوَما تـَْزَداُد ۖ وَُكلُّ َشْيٍء ِعنَدهُ ا�َّ
  )8الرعد ( “.ِمبِْقَدارٍ 

فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا * يـُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكْم ِمْدرَارًا* “ •
َْمَواٍل َوبَِنَني َوجيَْ َوميُْ  ِ̄   )10 نوح( “.َعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًاِددُْكْم 

َوَال  نثىأُ َوا�َُّ َخلََقُكم مِّن تـُرَاٍب مثَُّ ِمن نُّطَْفٍة مثَُّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجا ۚ َوَما َحتِْمُل ِمْن ”  •
َعَلى  ذَِٰلكَ ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف كِتَاٍب ۚ ِإنَّ ِمن مَُّعمٍَّر َوَال يُنَقُص ِمْن  َتَضُع ِإالَّ بِِعْلِمِه ۚ َوَما يـَُعمَّرُ 

  )11 فاطر( ”.ا�َِّ يَِسريٌ 
ئًا َوَجَعَل َلُكُم “  • َوا�َُّ َأْخَرَجُكم مِّن بُطُوِن أُمََّهاتُِكْم َال تـَْعَلُموَن َشيـْ

  )78 (النحل ”.ُكْم َتْشُكُرونَ السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَفِْئَدةَ ۙ لََعلَّ 
َوا�َُّ أَْعَلُم ِمبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر   أنثىمَّا َوَضَعـتَْها قَاَلْت َربِّ ِإّينِ َوَضْعتُـَها فـَلَ “  •

تُـَها َمْرَميَ َوِإّينِ أُِعيُذَها ِبَك َوذُرِّيـَّتَـَها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  ۖ كاألنثى آل عمران ( “. َوِإّينِ َمسَّيـْ

36(  
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ِمنـَْها  وَخَلقَ ٍة َقُكم مِّن نـَّْفٍس َواِحدَ َ� أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخلَ “ •
 واألَرَْحامَ اّ�َ الَِّذي َتَساءلُوَن بِِه  واتـَُّقواْ  ونَِساءِمنـُْهَما رَِجاالً َكِثريًا  وَبثَّ زَْوَجَها 

  )1 (النساء ”.ِإنَّ اّ�َ َكاَن َعلَْيُكْم رَقِيبًا
نَا لَهُ ٨٩َوأَنَت َخيـُْر اْلَوارِثَِني ﴿ْرِين فـَْرًدا ِإْذ َ�َدٰى رَبَّهُ َربِّ َال تَذَ  وزََكرِ�َّ “  • ﴾ فَاْسَتَجبـْ

رَغَبًا  ويَْدُعونـَنَالَُه زَْوَجهُ ۚ إِنـَُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْرَاِت  وَأْصَلْحنَالَُه َحيَْىيٰ  وَوَهبـْنَا
  )90 األنبياء( .“لَنَا َخاِشِعنيَ  وَكانُواَورََهبًا ۖ 
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 القرآن الكريم  في  تشير إلى الحمل والوالدة  أدعية -7
  

َحتِمُل ُكلُّ أُنثى َوما تَغيُض األَرحاُم َوما تَزداُد وَُكلُّ َشيٍء ِعنَدهُ ما  اللـَُّه يَعَلمُ « •
 )8الرعد ( .»ِمبِقدارٍ 

َواللـَُّه َخلََقُكم مِّن تـُرَاٍب مثَُّ ِمن نُّطَْفٍة مثَُّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجا َوَما َحتِْمُل ِمْن « •
ن مَُّعمٍَّر َوَال يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف  ُر مِ أُنثَى َوَال َتَضُع ِإالَّ بِِعْلِمِه َوَما يـَُعمَّ 

 )11 فاطر( .»كِتَاٍب ِإنَّ ذَِلَك َعَلى اللـَِّه يَِسريٌ 
َواللـَُّه َأخَرَجُكم ِمن بُطوِن أُمَّهاتُِكم ال تَعَلموَن َشيئًا َوَجَعَل َلُكُم السَّمَع َواألَبصاَر « •

 )78 النحل( .»َواألَفِئَدةَ لََعلَُّكم َتشُكرونَ 
فـََلمَّا َوَضَعـتَْها قَاَلْت َربِّ ِإِينّ َوَضْعتُـَها أُنثَٰى َواللـَُّه أَْعلَُم ِمبَا َوَضَعْت « •

تـَُها َمْرَميَ َوِإِينّ أُِعيُذَها ِبَك َوذُرِّيـَّتَـَها ِمَن  َولَْيَس الذََّكُر َكاْألُنثَٰى َوِإِينّ َمسَّيـْ
 )36آل عمران ( .»الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 

الَّذي أَنَشَأُكم ِمن نَفٍس واِحَدٍة فَُمستَـَقرٌّ َوُمسَتودٌَع قَد َفصَّلنَا اآل�ِت لَِقوٍم  َوُهوَ « •
 )98 األنعام( .»يَفَقهونَ 

  )46 النازعات( .»َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها َملْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َعِشيَّةً أَْو ُضَحاَها« •
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َما َرْوَن فَاْصِربْ َكَما َصبَـَر أُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَال َتْستَـْعِجل هلَُّْم َكأَنـَُّهْم يـَْوَم يَـ « •
 النازعات( .»يُوَعُدوَن َملْ يـَْلبَـثُوا ِإالَّ َساَعًة مِّن نـََّهاٍر بََالٌغ فـََهْل يـُْهَلُك ِإالَّ الَْقْوُم اْلَفاِسُقونَ 

46( 
َا َوُحقَّْت، َوِإذَا اْألَْرُض ُمدَّْت، « • ِإذَا السََّماُء انَشقَّْت، َوأَِذَنْت لَِرِّ

 )35 ألحقافا( .»تْ َوأَْلَقْت َما فِيَها َوَختَلَّ 
أَمَّن جيُِيُب اْلُمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه َويَْكِشُف السُّوَء َوَجيَْعُلُكْم ُخلََفاَء اْألَْرِض أَإِلَـٌه مََّع « •

 .)62 النمل( »تَذَكَُّرونَ اللـَِّه قَلِيًال مَّا 
َدَعاِن اِع ِإذَا َوإِذَا َسأََلَك ِعبَاِدي َعينِّ فَِإِينّ قَرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ « •

 )186 (البقرة.»فـَْلَيْسَتِجيبُوا ِيل َولْيـُْؤِمنُوا ِيب لََعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ 
بـََلٰى َمْن َأْسَلَم َوْجَههُ لِلـَِّه َوُهَو ُحمِْسٌن فـَلَهُ َأْجرُُه ِعنَد رَبِِّه َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم « •

 )112 البقرة( .»َحيْزَنُونَ 
ا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن غَفَّارًا، يـُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكم مِّْدرَارًا، ْستَـْغِفُرو فـَُقْلُت ا« •

َْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعل لَُّكْم أَنـَْهارًا ِ̄ - 10 نوح( .»َوُميِْددُْكم 

12( 
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 لــــــالحام ة األمــــــة صحــــــأدعي  -8
  

 .)اتثالث مرّ ( هللا،بسم  •
 .)تاسبع مرّ (أعوذ بعزّة هللا وقدرته من شّر ما أجد وأحاذر،  •

 ..)اتثالث مرّ (� قيّوم برمحتك أستغيث، � حي  •
سبع ( العظيم،حسيب هللا ال إله إال هو عليه توّكلت وهو رّب العرش   •

 .)اتمرّ 
امل، ذَِٰلَك اْلكِتَاُب َال رَْيَب ۛ فِيِه ۛ ُهًدى لِّْلُمتَِّقَني، الَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن ِ[لْغَْيِب َويُِقيُموَن « •

ْم يُنِفُقوَن، َوالَِّذيَن يـُْؤِمنُوَن ِمبَا أُنزَِل إِلَْيَك َوَما أُنزَِل ِمن قـَبِْلَك َوِ[ْآلِخرَةِ رَزَقْـنَاهُ  الصََّالَة َوِممَّا
ِْم ۖ َوأُولٰـَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   )5- 1 البقرة( .»ُهْم يُوقِنُوَن، أُولٰـَِئَك َعَلٰى ُهًدى مِّن رَِّّ

إِلَيِه يُرِسِل السَّماَء َعلَيُكم ِمدرارًا  مثَُّ توبوا َو� قَوِم استَغِفروا رَبَُّكم« •
 )52 هود( .»َويَزِدُكم قـُوَّةً ِإىل قـُوَّتُِكم َوال تـَتَـَولَّوا ُجمرِمنيَ 

ِإذ َدَخلوا َعلَيِه فَقالوا َسالًما قاَل ِإّ� ِمنُكم َوِجلوَن، قالوا ال تَوَجل إِّ� نُـَبشُِّرَك « •
ى أَن َمسَِّينَ الِكبَـُر فَِبَم تـَُبشِّروَن، قالوا بَشَّر�َك ِ[حلَقِّ رُمتوين َعلبُِغالٍم َعليٍم، قاَل أَبَشَّ 

  )56- 52 احلجر( .»َفال تَُكن ِمَن القانِطَني، قاَل َوَمن يَقَنُط ِمن َرمحَِة رَبِِّه ِإالَّ الّضالّونَ 
  

  2022 -  27اإلصدار  : »دعـــــــــــــــانإذا   بـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  29



  أذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدة
  

َسنُرِيِهْم آَ�تِنَا ِيف اْآلفَاِق َوِيف أَنُفِسِهْم َحىتَّ يـَتَـبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه اْحلَقُّ أََوَملْ « •
 )56- 52 فصلت( .»َشِهيدٌ  لِّ َشْيءٍ يَْكِف بَِربَِّك أَنَّهُ َعَلى كُ 

فََأشاَرت إِلَيِه قالوا َكيَف نَُكِلُّم َمن كاَن ِيف املَهِد َصبِي�ا، قاَل ِإّين عَبُد اللـَِّه آ§ِينَ « •
كاِة ما ُدمُت الِكتاَب َوَجَعَلين نَبِي�ا، َوَجَعَلين ُمبارًَكا أَيَن ما ُكنُت َوأَوصاين ِ[لصَّالِة َوالزَّ 

 َوَمل َجيَعلين َجبّارًا َشِقي�ا، َوالسَّالُم َعَليَّ يَوَم ُولِدُت َويَوَم أَموُت َويَوَم َحي�ا، َوبـَر�ا بِوالَِديت
 )31- 28 (مرمي .أُبَعُث َحي�ا

 فـَلَمَّا اعتَـَزَهلُم َوما يَعبُدوَن ِمن دوِن اللَّـِه َوَهبنا لَُه ِإسحاَق َويَعقوَب وَُكال� « •
 )49 مرمي( .»َجَعلنا نَبِي�ا، َوَوَهبنا َهلُم ِمن رَمحَتِنا َوَجعَلنا َهلُم ِلساَن ِصدٍق عَلِي�ا

بِهِ َوأَيُّوَب إِْذ َ�َدى رَبَّهُ أَِينّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت أَرَْحُم الرَّاِمحَِني، فَاْسَتَجـبْنَا لَهُ فََكَشْفنَا َما « •
 )84- 83 األنبياء( .»لَهُ َوِمثْـلَُهم مََّعُهْم رَْمحَةً مِّْن ِعنِدَ� َوذِْكَرى لِْلعَابِِدينَ ِمن ُضرٍّ َوآتـَـيْنَاهُ أَهْ 

ُهَو الَّذي َخلََقُكم ِمن نَفٍس واِحَدٍة َوَجَعَل ِمنها زَوَجها لَِيسُكَن إِلَيها « •
اللـَّهَ رَبـَُّهما لَِئن  افـََلّما تـََغّشاها َمحََلت َمحًال َخفيًفا فََمرَّت بِِه فـََلّما أَثَقَلت َدَعوَ 

 )189 األعراف( .»آتَيتَنا صاِحلًا لََنكونَنَّ ِمَن الّشاِكرينَ 
ِلِه َال آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمن رَّبِِّه َوالُْمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِ[للَّـِه َوَمَالئَِكتِِه وَُكتُبِِه َورُسُ « •

لِِه َوقَالُوا مسَِْعنَا َوأَطَْعنَا غُْفرَاَنَك رَبـَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصريُ، َال يَُكلُِّف اللَّـهُ سُ نـَُفرُِّق بـَْنيَ أََحٍد مِّن رُّ 
َ� رَبـَّنَا نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعلَـيَْها َما اْكَتَسَبْت رَبـَّنَا َال تـَُؤاِخْذَ� إِن نَِّسينَا أَْو أَْخطَأْ 

ُف عَلَـيْنَا ِإْصرًا َكَما َمحَلْتَهُ عََلى الَِّذيَن ِمن قـَْبلِنَا رَبـَّنَا َوَال ُحتَمِّلْنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِِه َواعْ  ِملْ َوَال حتَْ 
  )286- 285 البقرة(.»عَنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَمحْنَا أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى الَْقْوِم اْلَكاِفرِينَ 
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  ابــــــلإلنج ل وــــــللحم  ةــــــادعي  - 9
  

على  و[ركآل إبراهيم  وعلىا صليت على إبراهيم صل على دمحم وعلى آل دمحم كم اللُّهمَّ  •
 .العاملني إنك محيد جميد يفآل إبراهيم  وعلىآل دمحم كما [ركت على إبراهيم  وعلىدمحم 

 .من لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء يلرىب هب  •
 .من الصاحلني واجعلههب يل من لدنك وليًا،  اللُّهمَّ  •

ريب هب يل من لدنك ذرية طيبة  ثني،ريب ال تذرين فردا وأنت خري الوار  •
 .الدعاءإنك مسيع 

 .ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما •
ال إله إال أنت � حي � قيوم برمحتك أستغيث ال حترمين من نعمة  •

 الذرية الصاحلة. 
يلد ومل  ذي ملإين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد ال اللُّهمَّ  •

 .الذرية الصاحلة، وارزق كل مشتاق يولد ومل يكن له كفًوا أحٌد فارزقين
أسألك ¯ن لك احلمد ال إله إال أنت احلنان املنان بديع  إين اللُّهمَّ  •

   .الذرية الصاحلة ترزقينالسموات واألرض ذو اجلالل و االكرام أن 
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ِإّينِ َأْسأَُلَك ِ[مسَِْك الطَّاِهِر الطَّيِِّب اْلُمبَاَرِك اَألَحبَّ إِلَْيَك، الَِّذي ِإذَا ُدِعيَت  ُهمَّ اللّ  •
ْبَت. َوِإذَا ُسئِْلَت بِِه أَْعطَْيَت. َوِإذَا اْستُـْرِمحَْت بِِه َرِمحَْت. َوِإذَا اْستُـْفرِْجَت بِِه ِه َأجَ بِ 

 .الذرية الصاحلة ترزقينفـَرَّْجَت ان 
أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب  إين اللُّهمَّ  •

ليها ها إنك و تقواها زكها أنت خري من زكا نفسيآت  الّلُهمَّ القرب، 
 .وموالها

 .أسألك الذرية الصاحلة رب أسألك الذرية الصاحلة � ربّ  � •
 واىنوإنك ال ختلف امليعاد » أستجب لكم ادعوين«إنك قلت  اللُّهمَّ  •

فرًدا وأنت خري  تذرينال  رب �من الذرية الصاحلة  حترمينأسألك أال 
 .الوارثني

دة وال نقصان واجعل ه ز�ارزقين ولًدا واجعله تقيًا ذكيًا ليس يف خلق اللُّهمَّ  •
 .عاقبته إىل خري
� كرمي � رحيم � رب العرش العظيم نسألك بعزك الذي ال يُرام ومبلكك  •

 .الذي ال يضام وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن ترزقنا الولد الصاحل
بشرين [لذرية الصاحلة گما بشرت زكر� بيحىي �من رزقت مرمي بال حول  اللُّهمَّ  •

 . الذرية الصاحلة املعافاةارزقينمنها وال قوة 
� من أمره بني الكاف والنون وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون ارزقين  •

  .رب امني � الّلُهمَّ الذرية صاحلة تقر ما العيون 
  

  2022 -  27اإلصدار  : »دعـــــــــــــــانب إذا  ـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  32



  أذكــــــــار أدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدة
  

البشارات اليت حنب واأل�م اليت تسر والرمحات اليت تتواىل والعافية اليت  اللُّهمَّ  •
ننعم ا واليقني الذي يريح القلوب ريب ارزقين الذرية الصاحلة ريب ال تذرين فردا وأنت 

 .خري الوارثني
عيين تالذرية الصاحلة املعافاة الطيبة املباركة اليت تسعدين و  ارزقين اللُّهمَّ  •

 .بناتدنياي من بنني و يف ديين و 
 رب � فرحين خبرب محلي � اللُّهمَّ رب ارزقين الذرية الصاحلة يف القريب العاجل  � •

 .رب عوضين كرمي �
إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل واهلرم وعذاب  اللُّهمَّ  •

 آت نفسي تقواها زكها أنت خري من زكاها إنك وليها وموالها. اللُّهمَّ .. القرب
أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع ومن نفس ال تشبع  إين اللُّهمَّ   •

 ومن دعوة ال يستجاب هلا � رب اسألك الذرية الصاحلة. 
 وأينوإنك ال ختلف امليعاد » ادعوين أستجب لكم«إنك قلت  اللُّهمَّ  •

الذرية الصاحلة � رب ال تذرين فرًدا وأنت خري ين من اسألك أال حترم
 الوارثني.

� رب اسألك الذرية الصاحلة � رب اسألك الذرية الصاحلة. رىب هب يل من   •
 لدنك ذرية طيبة إنك مسيع الدعاء. 

[لذرية  ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني � رب ارزقين •
  الصاحلة. 
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إين اسألك أين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد  اللُّهمَّ  •
 يكن له كفوا أحد أن ترزقين الذرية الصاحلة.يولد ومل الذي مل يلد ومل 

� هللا � أكرم األكرمني � رب السماوات واالرض ورب العرش العظيم،  •
إ� نسألك بعزك وكرمك وفضلك ومبلكك الذي ال يضام وبنور وجهك  اللُّهمَّ 

 الذي مليء أركان عرشك العظيم أن ترزقنا [لذرية الصاحلة � أكرم األكرمني.
ن � منان � كرمي إذا كان رزقي يف السماء فارزقين به وإذا كان رزقي � حنا اللُّهمَّ   •

يف األرض فأخرجه وإذا كان رزقي بعيدا فقربه يل أينما كان وإذا كان قريبا فيسره يل 
 وإذا كان يسريًا فأكثر منه وإذا كان كثريًا فارزقين الربكة فيه برمحتك � أرحم الرامحني.

 طفالً صاحلًا واجعله تقيا ذكيا و[ر بوالديه أن ترزقين إين اسألك اللُّهمَّ   •
 ليس يف خلقه ز�دة وال نقصان.. 

� كرمي � عظيم اسألك [مسك  اللُّهمَّ إين اسألك أن جتعل عاقبته خري يل.  اللُّهمَّ  •
 وحشيت وتنفس عن كربيت وتفرج مهي وتزيل كريب وشقائي. و¥نساألوحد أن تفرح قليب 

خريًا، وأن تقر عيين بولًدا صاحلاً صربي  وض إين اسألك أن تع اللُّهمَّ   •
 تقي ومعايف وبصحة جيدة ليس يف خلقه ز�دة وال نقصان. 

إين  اللُّهمَّ خري ولد يل، واجعله [ر بوالديه،  ارزقين بطفل سليم واجعله  اللُّهمَّ  •
 اسألك أن جتعله من عبادك املستغفرين يل عند املوت واجعله من الصاحلني.

حفظة كتابك الكرمي ومن اYاهدين يف اجعله من ارزقين بولد و  اللُّهمَّ   •
  سبيلك ويف طرق اخلري والسالم إليك � رب العاملني.
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إين أتوسل إليك أن ترزقين طفًال وأن جتعله يل صاحلًا وتقيًا وذكيا ليس يف  اللُّهمَّ  •
 أخلف يل العوض وارزقين اخللف الصاحل. اللُّهمَّ خلقه ز�دة وال نقصان، 

 اللُّهمَّ � أكرم األكرمني � ذا العرش اYيد � قوي � رمحن � رحيم،  اللُّهمَّ  •
إنك  اللُّهمَّ ر وحدك وعبادك ال يقدرون.. شي انت القادإنك قادر على كل 

 ارزقين الولد الصاحل. اللُّهمَّ أعلم من كل عبادك سبحانك وغريك ال يعلم، 
إنك تعلم ما يف  اللُّهمَّ إنك العامل بكل شيء يف األرض والسماوات،  اللُّهمَّ  •

ل أتوس اللُّهمَّ � حنان � منان اسألك أن ترزقين [لذرية الصاحلة..  اللُّهمَّ األرحام.. 
 ر عيين [خللف الصاحل يف القريب العاجل � رب العاملني.إليك أن تق

إين اسألك حبق قول ال إله إال هللا وأن سيد� دمحم رسول هللا..  اللُّهمَّ   •
إين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل  اللُّهمَّ 

الدنيا ف الصاحل يف يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد أن ترزقين الولد واخلل
 واجعله خري ثواب يل يف االخرة.

إين اسألك ¯ن لك احلمد ال إله إال أنت احلنان املنان بديع السماوات  اللُّهمَّ   •
 واألرض ذو اجلالل واالكرام أن ترزقين الذرية الصاحلة. 

� من أمره بني الكاف والنون وإذا أراد شيئاً قال له كن فيكون ارزقين  •
عيين واحفظُه حبفظك واجعله � ريب من  طيب يقرُّ بهمبولوٍد صاٍحل 

 اللُّهمَّ ارزقين الولد الصاحل والذرية الطيبة املبارك فيها..  اللُّهمَّ الصاحلني. 
أدخل السرور  اللُّهمَّ اجرب خباطري، وفك كريب وفرج مهي � رب العاملني.. 
  قليب برزقي بطفل يف القريب العاجل � أرحم الرامحني. 
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إين  الّلُهمَّ إين اسألك أن ترمحين وجتعل يل النجاة من كل صعب وشقاء..  اللُّهمَّ  •
إين أعوذ  اللُّهمَّ الء كما [عدت بني املشرق واملغرب.. د بيين وبني الباسألك أن تباع

 بك أن جتعلين عرضة إىل مشقات وعناء احلياة.
 

  أدعية تأخر الحمل  - 1.9

دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو يف بطن “: قال ملسو هيلع هللا ىلص: دعاء يونس عليه السالم •
ا رجل مسلم يف ظاملني. مل يدع احلوت: ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من ال

 ”. شيء قط إال استجاب هللا له
إين  اللُّهمَّ إين اسألك [مسك األعظم.. وبصفاتك احلسىن،  اللُّهمَّ  •

اسألك بوجهك الذي صلح عليه أمور الدنيا واآلخرة، � رب أتوسل إليك 
 اللُّهمَّ ال حترمين من رزق األطفال،  الّلُهمَّ أال حترمين من لذة الذرية الصاحلة، 

 ة الصاحلة.يل برؤية الذري عجل
هون على مشاق احلياة  اللُّهمَّ إين اسألك أن ترحم ضعفي وقلة حيليت،  اللُّهمَّ   •

تويل أمري وأقضى يل حاجيت � رب  اللُّهمَّ ال تكلين إىل نفسي طرفة عني..  اللُّهمَّ الصعبة، 
 ارزقين من حيث ال احتسب وال حترمين من عطائك � أكرم األكرمني. اللُّهمَّ العاملني، 

إنك  اللُّهمَّ تسهل يل أموري يف الرزق [لولد الصاحل، إين اسألك أن  اللُّهمَّ   •
ارزقين الذرية الطيبة املبارك فيها..  اللُّهمَّ احلنان املنان الذي ال مانع لعطائه، 

  إين أتوسل إليك أن ترزقين من حيث ال احتسب � رب العاملني. اللُّهمَّ 
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إين أتوسل إليك أال حترمين من عطائك � ذا اجلالل واإلكرام.. � رب ال  ُهمَّ اللّ  •
رب خباطري وترحم ل يل [لفرح وأن جتإين أرجوك أن تعج الّلُهمَّ جتعلين أشقي يف الدنيا، 
إين اسألك أن تصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي  الّلُهمَّ قلة حيليت وضعفي.. 

 طرفه عني.
إين اسألك مبا سألك به يعقوب عليه السالم فأجربت خباطره  اللُّهمَّ   •

يسر يل رؤية الذرية  الّلُهمَّ ورديت إليه يوسف.. بعد سنوات طويلة عجاف، 
اجعلين أمتتع [لولد  الّلُهمَّ  رب العاملني.. احلة يل قبل مويت �املباركة والص

الصاحل يف احلياة وأشعر [لفرحة به يف القريب العاجل قبل ممايت � أرحم 
 الرامحني.

استجاب  الّلُهمَّ إين اسألك أن جترب خباطر كل امرأة حمرومة من األمومة،  اللُّهمَّ   •
ال ترد خائبني،  اللُّهمَّ لذرية الطيبة.. ارزق كل مشتهي للطفل الصاحل وا اللُّهمَّ لدعواتنا، 

  أكرمنا بفضلك � عظيم � رحيم.  اللُّهمَّ 
إين اسألك بعظمتك اليت رزقت ا زكر� بعد اليأس، ورزقته  اللُّهمَّ  •

 اللُّهمَّ [لولد الصاحل وجربت خباطره، ورزقته حاجته اليت كان طاملا يريدها.. 
  أعطين مما أعطيته. 

قر عيين مبا  اللُّهمَّ املضطر إذا دعاك،  إنك مسيع جميب الدعاء وجميب اللُّهمَّ  •
أعطين  الّلُهمَّ ارزقين كما رزقت يد� زكر�،  الّلُهمَّ حتتاجه نفسي � أرحم الرامحني.. 

   طفًال سلميًا معايف واجعله خري خلف يل وارزقين بذرية صاحلة ومباركة � رب العاملني.
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̄نين قد ال أكون مؤهلة لعطائك الكرمي ولكنك  اللُّهمَّ   • إين أشهد 
ارزقين من حيث  اللُّهمَّ لكل عطاء � أكرم األكرمني،  أهالالقوي والعظيم 

 لى كل شيء قدير. أحتسب.. إنك سبحانك ع ال
 

  أدعية تيسير الحمل  - 2.9

حبق قول ال إله إال هللا  اللُّهمَّ إذا أردت شيئًا تقول له كن فيكون،  الّلُهمَّ سبحانك  •
قر أعينا  اللُّهمَّ سيد� دمحم رسول هللا.. ارزقنا الذرية الطيبة الصاحلة املبارك فيها، 

 املني. ¯طفال معافني ساملني غامنني � رب الع
سل ليك إذا كان رزقين [لولد يف السماء فأنزله وإذا كان رزقين إين أتو  اللُّهمَّ  •

[لولد الصاحل داخل األرض فأسألك � أكرم األكرمني أن تيسر خروجها.. 
 اللُّهمَّ إذا كانت األسباب بعيدة عين قرا يل، وإذا كانت صعبة يسرها يل..  اللُّهمَّ 

 العاملني. واإلكرام، أمني � رب إين اسألك بفضلك وكرمك � ذو اجلالل
ال تعاملين بقلة  اللُّهمَّ اجعلين راضية بقدري وقضائك � رب العاملني،  اللُّهمَّ   •

قرب يل كل  اللُّهمَّ أرضين وأرضي عين،  الّلُهمَّ صربي وقلة حكميت يف فهم أمرك.. 
 أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفي طرفة عني. اللُّهمَّ خري ¥خر، 
ايل أكثر من أعلم حب الّلُهمَّ الغيوب، إنك سبحانك عالم  اللُّهمَّ   •

استجب يل �  اللُّهمَّ ارزقين اخلري كله عاجًال وليس آجًال،  الّلُهمَّ عبادك.. 
   أكرمين وارزقين الذرية الصاحلة يف القريب العاجل.  الّلُهمَّ رب العاملني.. 
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ال جتعلين أشقى يف احلياة  اللُّهمَّ إين أعوذ بك من حياة عبادك األشقاء،  اللُّهمَّ  •
إين أعوذ بك أن  اللُّهمَّ ال جتعلين أعيش حياة تعيسة � رب العاملني،  الّلُهمَّ الدنيا.. 

 الّلُهمَّ أعوذ بك من احلرمان بعد العطاء،  الّلُهمَّ ا.. سلب مين النعم بعد رزقي ت
  أرجوك أال تقطع عين األمل والرجاء.

ال سهل إال ما جعلته سهًال وأنت � موال� جتعل  الّلُهمَّ سبحانك   •
لنا حاجاتنا  الّلُهمَّ سهل لنا أمور� واقض  اللُّهمَّ احلزن إذا ما شئت سهًال.. 

 ال ندري وال حنتسب.من حيث  اللُّهمَّ وارزقنا 
يسِّر محلَه ووالدتَه ورضاعتَه وتربيتَه.. واجعله مطيًعا لربه، [ر�ا بوالديه، متعاوً�  اللُّهمَّ 

 مع إخوته، �فًعا ألمته، زخراً لإلسالم واملسلمني.
 

  أدعية عند الحمل   - 3.9

 اللُّهمَّ ه.. إنك املعطاء الذي ال مانع لعطائ اللُّهمَّ إنك اجلواد ذو اجلالل واإلكرام،  اللُّهمَّ  •
كف عنا غضبك �   اللُّهمَّ ارزقنا استجابة الدعاء،  اللُّهمَّ  أكرم األكرمني، أكرمنا بفضلك �
  فرج مهومنا وكروبنا، وارزقنا من حيث ال حنتسب � رب العاملني. اللُّهمَّ أرحم الرامحني.. 

[عد بيننا وبني أسباب  اللُّهمَّ فرج مهومنا،  اللُّهمَّ فرج عنا كروبنا،  اللُّهمَّ   •
   خباطري � حنان � منان.اجرب الّلُهمَّ رمحن � رحيم.. اهلم والغم � 

ارزقنا احلياة املباركة..  اللُّهمَّ [رك علينا فيما رزقتنا،  ُهمَّ اللّ [رك لنا فيما رزقتنا،  اللُّهمَّ   •
   إنك أعلم بنا وبنفوسنا أرمحنا برمحتك � رب العاملني. اللُّهمَّ ارزقنا جرب اخلواطر..  اللُّهمَّ 
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هيأ رمحي إىل  الّلُهمَّ إين أتوسل إليك أن تصلح يل رمحي،  اللُّهمَّ   •
�  دين الستقبال الذرية الصاحلةهيأ ب اللُّهمَّ أصلح يل بدين،  الّلُهمَّ احلمل، 

  رب العاملني. 
ارزقين الولد  الّلُهمَّ إين أرجوك أن ترزقين الولد الذي يعين على شقاء احلياة،  اللُّهمَّ  •

  الصاحل الذي يتحملين عند الكرب � رب العاملني.
إين اسألك [مسك األعظم أن تغفر يل من تقدم من ذنيب، وما  اللُّهمَّ   •

 الّلُهمَّ خر أمري، عافين يف أول أمري ويف أ الّلُهمَّ اعلم منه وما ال اعلم.. 
عاملين بكرمك  الّلُهمَّ جتاوز عن سيئايت وذنويب � أرحم الرامحني.. 

  وبفضلك ال بعملي يف الدنيا � رب العاملني.
إين أتوسل عليك أن متن علينا بكرمك وعطائك الذي ال حدود له � رب  اللُّهمَّ   •

   رب العاملني.ارزقين من حيث ال احتسب � الّلُهمَّ العاملني.. 
فرج مهومنا،  الّلُهمَّ سألك أن جترب خباطر عبادك املكسورين، إ� ن اللُّهمَّ   •

ارزقنا السعادة  الّلُهمَّ ارزقنا الراحة بعد التعب..  اللُّهمَّ أزل كروبنا،  اللُّهمَّ 
  اجلرب منك بعد كل أمل، � رب العاملني. الّلُهمَّ والفرحة بعد الشقاء، 

أغفر لنا  اللُّهمَّ يننا وبني استجابة الدعاء.. إ� نعوذ بك من ذنوبنا اليت متانع ب اللُّهمَّ  •
أغفر لنا الذنوب اليت جتلب النقم علينا،  اللُّهمَّ الذنوب اليت تقف بيننا وبني النعم، 

ارزقنا اخلري بدون حساب �  الّلُهمَّ [عد بيننا وبني املعاصي اليت تزيل اخلريات..  اللُّهمَّ 
   أكرم األكرمني.
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ارزقنا  الّلُهمَّ إنك الوهاب املعطاء الذي ال مانع لعطائه،  الّلُهمَّ   •
يسر  الّلُهمَّ عاملني، أدفع عنا البالء � رب ال الّلُهمَّ بفضلك وكرمك، 

[عد بيننا وبني  الّلُهمَّ أكتب لنا اخلري يف طريقنا،  الّلُهمَّ أمور�.. 
   الشقاء والعناء يف حياتنا.

ال حترمنا � موال� �   الّلُهمَّ إين أتوسل إليك أن حتقق يل رجائي..  الّلُهمَّ  •
ارزقنا من حيث ال نتحسب � رب العاملني.  الّلُهمَّ كرمي من فضلك وعطائك، 

يسر لنا طرق  الّلُهمَّ ا كل أمر صعب يف حياتنا، يسر لن الّلُهمَّ  •
إ� نعوذ بك من احلرمان من العطاء والنعم،  الّلُهمَّ اهلداية والنجاح.. 

أجعلنا  الّلُهمَّ ال جتعلنا من عبادك اخلاسرين يف الدنيا واألخرة،  الّلُهمَّ 
  من عبادك الصاحلني. 

إين اتوسل إليك بسؤال عبادك املساكني.. وأرجوك برجاء عبادك  الّلُهمَّ  •
ارزقنا الولد  الّلُهمَّ حملرومني يف الدنيا واالخرة، ال جتعلنا من ا الّلُهمَّ الطامعني، 
قر أعينا برؤية أوالد� يف حياة  الّلُهمَّ ارزقنا اخللف الطيب..  ُهمَّ اللّ الصاحل، 

  أعينا � لطيف � حكيم. 
إين أرجوك أن جتعل يل أ� زوجي نصيب من ذرية أوالد�  الّلُهمَّ  •

بل مماتنا.. أمتعنا ق الّلُهمَّ [خللف الصاحل،  قر أعينا الّلُهمَّ يف حياتنا.. 
أجعل لنا الذرية والنبتة الصاحلة يف اخللق والعمل � رب  الّلُهمَّ 

  العاملني.
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بشرين [لذرية الصاحلة كما بشرت زكر� بيحىي، � من رزقت مرمي  الّلُهمَّ  •
  بال حول منها وال قوة ارزقين الذرية الصاحلة.

إنك بيدك  الّلُهمَّ � دودو � جميد � ذو العرش الكرمي والعظيم،  •
اجعله يل تقًيا  الّلُهمَّ احل، ارزقين اخللف والولد الص الّلُهمَّ اخلري كله.. 

عاملنا بكرمك  الّلُهمَّ اجعله سندي يف احلياة،  الّلُهمَّ .. وصاحلًا
ارزقين خري العاقبة يف أموري � أرحم  الّلُهمَّ وفضلك ورضاك، 

  الرامحني، ال إله إال أنت سبحانك أين كنت من الظاملني. 
 إين الّلُهمَّ إنك جميب املضطر إذا دعاه،  الّلُهمَّ إنك مسيع الدعاء،  الّلُهمَّ  •

ارزقين الولد الصاحل   الّلُهمَّ دنيا واألخرة، أتوسل إليك أن حتقق يل أملي يف ال
إين  الّلُهمَّ هب يل من لدنك اخللفة املباركة،  الّلُهمَّ كما رزقت زكر� بيحىي.. 

قد ال أكون أهال لذلك العطاء ولكنك الكرمي الذي ال يوجد مانع لعطائه.. 
  أمسع دعائنا � مسيع � جميب. 

على كل شيء..  إنك اخلالق القادر اللُّهمَّ األرحام.. إنك مصور  اللُّهمَّ  •
إين أتوسل إليك أن ترزقين اخللف  اللُّهمَّ إنك أنت الرزاق الوهاب،  اللُّهمَّ 

  عاملين بفضلك ورمحتك � أرحم الرامحني.  اللُّهمَّ والذرية الصاحلة، 
إين نرجوك بعزك الذي ال يرام وبفضلك الذي ال يضام وبنورك  الّلُهمَّ  •

الصاحلة والنبتة  كان عرشك العظيم، أن ترزقنا الذريةالذي يتواجد يف كل أر 
  الطيبة � أكرم األكرمني.
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إين أستودعك جنيين،  الّلُهمَّ بطين إين قد نذرت لك ما يف  الّلُهمَّ  •
  اجعله يف محايتك وعنايتك إنك أنت السميع العليم.  الّلُهمَّ 

إين اسألك ان ترزقين من لدنك الذرية الصاحلة، � من جميب  الّلُهمَّ  •
  املضطر إذا دعاه. 

 ارزقين بولد صاحلًا من لدنك � رب العاملني، اجعله من الّلُهمَّ  •
  ين صبًيا راضيا.ارزق الّلُهمَّ أبناء اإلسالم الصاحلني.. 

ارزق طفلي الربكة يف العمل وحسن العمل والز�دة يف الرزق..  الّلُهمَّ   •
  ارزقه سعادة الدارين الدنيا واألخرة. الّلُهمَّ 

إين أستودعك طفلي الذي يف أحشائي، فاجعله يف  الّلُهمَّ   •
 عنايتك � أرحم الرامحني.
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ن  ــــــل والجنيــــــت الحمــــــة تثبيــــــأدعي - 10
  

  واملرض. [عد بينه وبينه التشوهات اللُّهمَّ ن صورة.. اجعل جنيين يف أحس اللُّهمَّ  •
 نسألك [مسك األعظم أن Ëب لنا من لدنك ذرية تقر ا أعينا.. رّيب   •

  أجعلنا للمتقني إماما. اللُّهمَّ 
إين أدعوك يف كل صالة ويف كل فرض أن ترزقين ومتن على [لذرية  اللُّهمَّ   •

  الصاحلة.. � رب إنك على كل شيء قدير. 
ارزقين  اللُّهمَّ ال ختيب رجائي،  ̄نكعوك وأ� كلي يقني إين أد اللُّهمَّ  •

إين أتضرع  اللُّهمَّ أعطين مما سألتك،  الّلُهمَّ الولد الصاحل والذرية الطيبة.. 
  وأتوسل إليك فال تردين خائبة اليدين.

إنك مسهل الشديد، وملني احلديد.. � رب أجعل يل من ضيق خمرج  اللُّهمَّ   •
حقق يل مرادي، � رب  اللُّهمَّ ى قليب، أدخل السرور عل اللُّهمَّ وتفريج لكل هم، 

   الذرية الصاحلة.ارزقين
اسألك [مسك الواحد األحد أن ترزقين من لدنك بطفل سليم  اللُّهمَّ   •

  اجعله تقيًا، و[ر ¯مه وأبيه. اللُّهمَّ معايف وحناً�.. 
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إين أتوسل إليك أن تيسر والديت، وأن جتعلين قادرة على تربيته ورضاعته،  اللُّهمَّ  •
اجعله من الرجال الصاحلني النافعني  اللُّهمَّ ارزقه نصيب كبري من طاعتك..  اللُّهمَّ 

  لألمة.
 الّلُهمَّ يل ما يف رمحي،  إين أعوذ بك بكلماتك التامة أن حتفظ اللُّهمَّ   •

اجعله معاىف وكامل  اللُّهمَّ إين اسألك أن حتفظ جنني من أعني احلاسدين.. 
  يف خلقه. 

إين أدعوك يف كل فرض أن  اللُّهمَّ ارزقين جنيين يف أحسن َخلقة وُخلقة،  اللُّهمَّ  •
ابن وقر به عيين � رب  اجعله خري اللُّهمَّ تسهل يل محله وخمرجه من أحشائي، 

  له من عبادك الصاحلني. اجع ُهمَّ اللّ العاملني، 
إين اسألك أن جتعل والدة طفلي برًدا وسالًما كما جعلت النار  اللُّهمَّ  •

  برًدا وسالًما على سيد� إبراهيم. 
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 نــــــظ الجنيــــــحف  ةــــــادعي  - 11
  

 الكرمي من القرآن بعض آ`ت قراءة

 .هللاُ يعلُم ما حتمُل ُكل أُنثى وما تغيُض األرحامُ وما تزداُد وُكلُّ شيٍء عندهُ ِمبقدارٍ ”   •
ِمْن  ٍة مثَُّ َجَعَلُكْم أَْزَواًجا َوَما َحتِْملُ َوا�َُّ َخلََقُكم مِّن تـُرَاٍب مثَُّ ِمن نُّطْفَ  •

أُنثَى َوَال َتَضُع ِإالَّ بِِعْلِمِه َوَما يـَُعمَُّر ِمن مَُّعمٍَّر َوَال يُنَقُص ِمْن ُعُمرِِه ِإالَّ ِيف  
 .كِتَاٍب ِإنَّ ذَِلَك َعَلى ا�َِّ يَِسريٌ 

ئَِكتِِه وَُكتُبِِه َورُُسِلِه َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن ِ[�َِّ َوَمال آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِّهِ  •
ْعنَا َوأَطَْعنَا غُْفرَاَنَك رَبـَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصري  .ال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن رُُسِلِه َوقَالُوا مسَِ

ُ نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبتْ  • َوَعلَيـَْها َما اْكَتَسَبْت رَبـَّنَا ال  ال يَُكلُِّف ا�َّ
نَا ِإْصرًا َكَما َمحَْلتَُه َعَلى تـُؤَ  اِخْذَ� ِإْن نَِسينَا أَْو َأْخطَْأَ� رَبـَّنَا َوال َحتِْمْل َعلَيـْ

ا َواْرَمحْنَا الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِنَا رَبـَّنَا َوال ُحتَمِّْلنَا َما ال طَاقَةَ لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَ 
 .َعَلى الَْقْوِم اْلَكافرينأَْنَت َمْوالَ� فَانُصْرَ� 

وهللا أخرجكم من بطون أُمهاتكم ال تعلمون شيئًا وجعل لُكُم السمع واألبصار  •
   .واألفئدة لعلكم تشكرون
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ال َسْهَل ِإال َما َجَعْلتَُه َسْهال، َوأَْنَت ِإْن ِشْئَت َجَعْلَت اْحلََزَن  اللُّهمَّ  •
 .َسْهالً 

 خري.. . احفظ جنيين وامحِْه، وامسكه أن يسقط، وأمت محله على اللُّهمَّ  •
لق النفس من النفس � أسألك حسن اخللق وهون الطلق، � خا اللُّهمَّ  •

 خملص النفس من النفس � خمرج النفس من النفس خلصين
� من أمسكت السماء أن تقع على األرض وهي بال عمد، أمسك ما يف  اللُّهمَّ  •

 رمحي، وأمتم له على خري.
الوعيد، � من هو  � مسّهل الشديد و� ملّني احلديد و� منجز  اللُّهمَّ  •

 .حلق الضيق إىل أوسع الطريقكل يوٍم يف أمر جديد، أخرجين من 
بك أدفع ماال أطيق وال حول وال قوة إّال [k، وصّلى هللا على سّيد� دمحم وعلى  •

وصحبه أمجعني. ال إله إّال هللا العظيم احلليم، ال إله إّال هللا رب العرش العظيم، ال  آله
 .ورب األرض ورب العرش العظيم تالسماوا إله إّال هللا رب
 تالسماواأسألك ¯ن لك احلمد، ال إله إّال أنت املنان بديع  إينّ  اللُّهمَّ  •

واألرض � ذا اجلالل واإلكرام، � حي � قيوم، ال إله إّال هللا العظيم 
احلليم، ال إله إّال هللا رب العرش العظيم، ال إله إّال هللا رب السماوات 

 .كرميورب العرش ال
تنزع امللك ممّن تشاء، وتعّز من مالك امللك تؤيت امللك من تشاء و  الّلُهمَّ قل  •

  .كل شيء قدير  علىتشاء وتذّل من تشاء، بيدك اخلري إّنك 
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أمحد بن “قال اخلالل، حّدثين عبد هللا بن أمحد قال، رأيت أيب  •
، يكتب للمرأة إذا عسر عليها والدËا يف جام أبيض أو شيء ”حنبل

 .نظيف، يكتب حديث ابن عباس رضي هللا عنهما
مي، سبحان هللا رّب العرش العظيم، احلمد k رّب ال إله إال هللا احلليم الكر “وهو  •
عاملني، كأîّم يوم يروîا مل يلبثوا إال عشيًة أو ضحاها، كأîّم يوم يرون ما يوعدون مل ال

 .يلبثوا إال ساعةً من îار بالغ، فَهْل يَهْلك إال القوم الفاسقون
 .ال إلهَ إالَّ أنَت، سبحاَنك إِينّ كنُت من الظاملنيَ  •

إىل أوسع الطريق َهْل الشديد و� ملني احلديد أخرجين من حلقة الضيق � مس •
 .بك أدفع ما يطاق وما ال يُطاق، وال حول وال قوة إال [k العلي العظيم

مالك امللك تؤيت امللك من تشاء، وتنزع امللك ممن تشاء،  اللُّهمَّ قل  •
 .وتعز من تشاء، وتذل من تشاء بيدك اخلري إنّك علي كل شيء قدير

رحيم الذي ال إله إال أنت، أنت فارج اهلم، ورافع الكرب، أنت الرمحن ال اللُّهمَّ  •
بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك، أو  أسألكإين  اللُّهمَّ 

إين  اللُّهمَّ استأثرت به يف علم الغيب عندك أو احتفظت به يف كتابك � حي � قيوم، 
ال يضام، وبنورك الذي ملء أركان  أسألك بعزك الذي ال يرام، وملكك الذي

صّل وسلّم على  اللُّهمَّ  وتفرج مهي، وتزيل الكرب عين، عرشك، أن ترحم حايل
  .سيد� دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني
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أعيذ ما يف رمحي بكلماتك التّامة، ومن كّل شيطان وهاّمة، ومن   اللُّهمَّ  •
 اللُّهمَّ أسألك أن حتفظه وجتعله معايف كامل اخللقة،  اللُّهمَّ كّل عني الّمه، 

 ولوالده، حّسن َخلقه وُخلقه، وسّهل محله وخمرجه، واجعله قّرة عني يل
 .واجعله من عبادك الّصاحلني

يف رمحي، فرّده إّيل عند مولده مرّداً ساملاً معايف  الذيودعك جنيين إّىن أست اللُّهمَّ  •
 .من كّل شّر، وكّل مرض، وكّل أذى

إّين أعيذها  الّلُهمَّ ولوالده وألخواته واملسلمني،  يلاجعله قّرة عني  اللُّهمَّ  •
سّهل محله، وسّهل والدته، ويّسر  اللُّهمَّ ، جيمبك وذريّته من الّشيطان الرّ 

سبيله، أنت الذى خلقته، وأنت الذى أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حويل 
من خلفه، وعن احفظه من بني يديه، و  الّلُهمَّ ومن قويت، ال إله إال أنت، 

ه، وأعّين على تربيته � أرحم ميينه، وعن مشاله، واقذف التّوحيد يف قلب
 .الرّامحني

أنبته نباً§ حسناً، واجعله قّرة عني لوالديه واحفظه، و[رك لنا فيه، واجعله  اللُّهمَّ  •
 .من أَهْل الّصالح والتقوى

بسم هللا أرقيك، من كّل شيء يؤذيك، من شّر كّل نفس أو عني  •
ك ذريًّة طيّبةً ربِّ هْب يل من لدن .”سد، هللا يشفيك، [سم هللا أرقيكحا

  .“ إنّك مسيع الّدعاء
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رّب اجعلين مقيم الّصالة ومن “. ” لوارثني ربِّ ال تذرين فرًدا وأنت خري ا ” •
اكتب له طوَل العمر، وُحسن العمل، وسعة الّرزق،  اللُّهمَّ “. ذرييت ربّنا وتقّبل دعاء 

إّين أستودعك جنيين الذي يف رمحي، أنت الذي ال تضيع  اللُّهمَّ وسعادة الّدارين. 
 .� هللاودائعك 

له على خري. احفظ جنيين وامحه، وامسكه أن يسقط، وأّمت مح اللُّهمَّ  •
يسِّر محله، ووالدته، ورضاعته، وتربيته، واجعله مطيعًا لربّه، [رًاً  اللُّهمَّ 

 .بوالديه، متعاو�ً مع إخوته، �فعاً ألّمته، ذخراً لإلسالم واملسلمني
 .“ واجعلنا للمتقني إماًماربّنا هْب لنا من أزواجنا وذريّتنا قرّة أعني  ” •

� خمرج النفس من النفس، و� � خالق النفس من النفس و  اللُّهمَّ  •
 .فيهخملص النفس من النفس خّلصين ممّا أ� 

اهلموم، ال إله   إن ضروريت قد َحفت، وليس هلا إال أنت، فاكشفها، � مفرج اللُّهمَّ  •
� حابس يد  اللُّهمَّ ين، اكفين ما أمه اللُّهمَّ إال أنت سبحانك، إين كنت من الظاملني، 

 .على أخوته وأَهْله يوسف إبراهيم عن ذبح ابنه، � رافع شأن
� حي � قيوم � حي � قيوم � حي � قيوم ال إله إال هللا وحده ال  •

احلمد وهو على كل شيء قدير اخرج أيها املولود شريك له، له امللك وله 
املعبود � حي � قيوم برمحتك أستغيث، � أرحم الرامحني، � بقدره امللك و 

أرحم الرامحني، � أرحم الرامحني، وصّلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله 
  .وصحبه وسلم
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 والدةــــــر الــــــة تيسيــــــأدعي. 12
  

على اخىت كما جعلت النار بردا وسالما على  بردا وسالمااجعل الوالدة  � رب •
  اهيمسيد� إبر 

خملص  خمرج النفس من النفس و� نفس و�النفس من ال � خالق •
 النفس من النفس خلص اخىت

احلديد و� من هو كل يوم يف أمر جديد أخرج  و� ملني� مسَهْل الشديد  اللُّهمَّ  •
 قال تطياخىت من حلق الضيق إىل أوسع الطريق بك تدفع ما تطيق وما 

ومن وااله ðحسان إىل    ه وصحبهوعلى آل   هللا على سيد� دمحم  وصلى •
 . الدين   يوم

 .جعلته سَهْالً، وأنت إن شئت جعلت احلزن سَهْلً◌ا ال سَهْل إال ما اللُّهمَّ  •
أسألك حسن اخللق وهون الطلق، � خالق النفس من النفس،  اللُّهمَّ  •

 .و� خملص النفس من النفس، و� خمرج النفس من النفس يسر يل والديت
و� ملّني احلديد و� منجز الوعيد، � من هو كل يوٍم يف � مسّهل الشديد  اللُّهمَّ  •

  أخرجين من حلق الضيق إىل أوسع الطريق، بك ادفع ما ال أطيق وال أمر جديد، 
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 .قوة إّال [k، وصّل هللا على سّيد� دمحم وعلى آله وصحبة أمجعنيحول وال  •
ال إله إّال هللا العظيم احلليم، ال إله إّال هللا رب العرش العظيم، ال  •

إّين  الّلُهمَّ ورب األرض ورب العرش العظيم،  تالسماواإله إّال هللا رب 
واألرض  تالسماواأسألك ¯ن لك احلمد، ال إله إّال أنت املنان بديع 

� ذا اجلالل واإلكرام، � حي � قيوم، ال إله إّال هللا العظيم احلليم، ال 
إله إّال هللا رب العرش العظيم، ال إله إّال هللا رب السماوات ورب 

 .العرش الكرمي
نت الرمحن الرحيم، الذي ال إله إّال أنت، � فارج اهلّم ورافع الكرب أ الّلُهمَّ  •

هو لك مسّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك إّين أسألك بكل اسم  الّلُهمَّ 
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أو احتفظت به يف كتابك � حّي � قيوم، 

إّين أسألك بعّزك الذي ال يُرام، وملكك الذي ال ُيضام، وبنورك الذي مأل  الّلُهمَّ 
صّل وسّلم  الّلُهمَّ عرشك، أن ترحم حايل وتفرج مهي وتزيل الكرب عين،  أركان

 .ى سّيد� دمحم وعلى آله وصحبه أمجعنيعل
� حي � قيوم � حي � قيوم � حي � قيوم، ال إله إال هللا وحده ال  •

 الّلُهمَّ شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، 
بقدرتك، � حي � قيوم برمحتك أستغيث، � أرحم  املولود أخرج

  .الرامحني، � أرحم الرامحني، � أرحم الرامحني
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  والدةــــــن الــــــم  ة الخــــــوفــــــادعي. 13
  

ال سَهْل إال ما  اللُّهمَّ لى خري لك عمصار وقت والديت وا� خائفة ريب يتم اللُّهمَّ  •
أسألك حسن اخللق وهون  الّلُهمَّ ْال جعلته سَهْال، وأنت إن شئت جعلت احلزن سهَ 

والديت، � خالق النفس من النفس � خملص النفس من النفس � خمرج النفس من 
� مسَهْل الشديد و� ملني احلديد و� منجز الوعيد، � من هو   الّلُهمَّ النفس خلصين 

 . أمر جديد، أخرجين من حلق الضيق إىل أوسع الطريقكل يوم يف
 .ى من محليهون علي ما تبق اللُّهمَّ  •

 اللُّهمَّ ال سَهْل إال ما جعلته سَهْال، وأنت إن شئت جعلت احلزن سَهْال  اللُّهمَّ  •
أسألك حسن اخللق وهون الطلق، � خالق النفس من النفس، و� خملص النفس من 

 .يل والديت النفس، و� خمرج النفس من النفس يسر
وارحه  قلبه ونبضه وجهللا يف احشائي استودعتك � احفظ يل ما اللُّهمَّ  •

رب يسر يل أموري وأمتم علي  افرحين برؤية جنيين سليما معايف � اللُّهمَّ 
  .محلي وسَهْل علي والديت و احفظ يل جنيين حبفظك الكرمي
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هون علي ما تبقى من محلي  اللُّهمَّ وحدك تعلم ما أعانيه يف محلي  إنك اللُّهمَّ  •
لذة رؤية جنيين تعب فيها وال مشقه وارزقين  ويسر والديت، واجعلها يف ساعة فرج ال

 حلظة تعب يف محلي �رب اكتب يل االجر يف كل  وا� وهو ¯مت الصحة والعافية �
 .رب توكلت عليك
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  دــــــود الجديــــــللمولة  ــــــادعي. 14
  

  .[رك هللا لك يف املوهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره •
  .جعله هللا مبارًكا عليك وعلى أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص •

عني لوالديه، واحفظه و[رك لنا فيه واجعله من أنبته نباً§ حسنًا، واجعله قرة  اللُّهمَّ  •
  .أهل الصالح والتقوى

 أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس وعني حاسد، بسم هللا •
 .بسم هللا أرقيك وهللا يشفيك

 برأو أعوذ بكلمات هللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر، ومن شر ما خلق  •
ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ يف ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، و 

فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال األرض، ومن شر ما خيرج منها، ومن شر 
  .طارقًا يطرق خبري � رمحن

 اجعله من الصاحلني املصلحني البارين بوالديهم اللُّهمَّ  •
التامة،  فرح به نبيك املختار، واهده ملا تعبد � غفار. أعيذك بكلمات هللا اللُّهمَّ  •

   .من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة
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 .يف الدنيا ويف اآلخرة اجعله أوفر حظًا اللُّهمَّ  •
ديهم، وال خوف اجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بني أي اللُّهمَّ  •

  .عليهم وال هم حيزنون
الطف به �  اجعله من حراس الدنيا ومن الذاكرين واملذكورين، و  اللُّهمَّ  •

 .كرمي
 .ارزقه مجال اخللق واخلُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا واآلخرة اللُّهمَّ  •

 .اجعله من اهلداة املهتدين غري الضالني وال املضّلني اللُّهمَّ  •
ان وزيّنه يف قلبه، وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان، حبب إليه اإلمي اللُّهمَّ  •

 .واجعله من الراشدين
  .ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرّ�تنا قرّة أعني واجعلنا للمتقني إماًما •

حسن أخالقه، وامأل قلبه نورًا  الّلُهمَّ حصن فرجه،  اللُّهمَّ طّهر قلبه،  اللُّهمَّ  •
 .وحكمة

 .صلح به األّمةأّهله لقبول كّل نعمة، وأصلحه وأ اللُّهمَّ  •
  .اجعله من حرس الدين، ومن الذاكرين واملذكورين اللُّهمَّ  •

اجعله من حفظة كتابك، والدعاة لدينك، واYاهدين يف سبيلك،  اللُّهمَّ  •
ل القرآن العظيم ربيع قلبه، وشفاء اجع اللُّهمَّ واملبلغني عن رسولك ملسو هيلع هللا ىلص. 

  .صدره، ونور بصره
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  .فتوح العارفني، وارزقه احلكمة والعلم النافعافتح عليه  اللُّهمَّ  •
 .تقوى، ومجّله [لعافية، واعف عنهزين أخالقه [حللم، وأكرمه [ل اللُّهمَّ  •

 .ارزقه املعلم الصاحل والُصحبة الطيبة اللُّهمَّ  •
ارزقه القناعة والّرضى، ونزِّه قلبه عن التعّلق مبن دونك، واجعله  اللُّهمَّ  •

 .ممّن حتّبهم وحيبّونك
قه حبك وحب نبيك حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص، وحب كل من حيبك، وحب كل عمل ارز  اللُّهمَّ  •

 .حبكيقرم إىل 
اجعله ممن تواضع لك فرفعته، واستكان هليبتك فأحببته، وتقّرب  اللُّهمَّ  •

  .إليك فقرّبته، وسألك فأجبته
افتح عليه أبواب رزقك احلالل من واسع فضلك، واكفه حباللك عن  اللُّهمَّ  •

  .فضلك عّمن سواك، وال تولّه ولي�ا سواكحرامك، وأغنه ب
عزك الذي ال يرام، واحرسه احفظه بعينك اليت ال تنام، واكنفه ب اللُّهمَّ  •

من عيون اإلنس واجلن بربكة ﷽ôõö. للهم اجعله مولود 
  .خري وبركة، واجعله [رًا، وارزقه عافية من عندك � هللا

  .ن العمل، وسعة الرزق، وسعادة الداريناكتب له طول العمر، وحس اللُّهمَّ  •
 .لعبادةجعله هللا من مواليد السعادة، ووفقه للرب وا •

  .أعيذك بكلمات هللا التاّمة من كّل شيطان وهاّمة، ومن كّل عني المة •
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 .أعّين على تربيته، و¥ديبه، وبرّه اللُّهمَّ  •
إين أسألك أين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد  اللُّهمَّ  •

 الصاحلة.الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد أن ترزقين الذرية 
إين أسألك ¯ن لك احلمد ال اله اال أنت احلنان املنان بديع  اللُّهمَّ   •

 الصاحلة.ألرض ذو اجلالل و االكرام ان ترزقين الذرية السموات و ا
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