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  الدعــــــــاءالذكـــــر و   آداب-1
  

 احلالل  ىحتر  •
 أمكن القبلة إناستقبال  •
 الشريفة واحلاالت الفاضلةمالحظه األوقات  •
األخري من الليل ووقت  والثلث اجلمعة ويومرمضان  وشهركيوم عرفه  •

اجليوش  التقاءو  واإلقامةالسحر وأثناء السجود ونزول الغيث وبني اآلذان 
 الوجل ورقه القلب  وعند

 حذو املنكبنيو من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين  •
 على رسول هللا  والصالةالبدء حبمد هللا  •
إىل هللا جل شأنه وخفض الصوت  والضراعة الفاقة وإظهارحضور القلب  •

  اYاهرةو  املخافتةبني 
 رحم وقطيعهالدعاء بغري إمث  •
 [إلجابةوالدعاء مع اجلزم  اإلجابة استبطاءعدم  •
  نفس واملاللاختيار جوامع الكلم وجتنب الدعاء على األهل وا •
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  دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك وإذاتكرار الدعاء ثال`  •
 والصالة ومتجيدهأن متسح ا لوجه [ليدين عقب الدعاء ومحد هللا  •

  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  ،مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص وجل زأفتح دعائك بذكر هللا ع •

   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،ويوم اجلمعة من  األشهر،
يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  فعر وأادع هللا مستقبال القبلة  •

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

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

 .فالدعاء بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان عبوديته،
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  فضل الذكــر والدعــاء -2

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

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

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

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

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

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

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

 ]152[البقرة:  َتْكُفُروِن﴾ُكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال أَذُْكْر  ﴿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 ِمْن قَـ   ]198[البقرة:  الضَّالَِّني﴾ْبِلِه َلِمَن ُكنـْ

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

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ  اذُْكُرواوَ ﴿  • ا�ََّ ِيف َأ�َّ
َعَلْيِه َوَمْن ¥ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه 

  ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا ِيل آيَ  رّب اْجَعلْ  ﴿قَالَ  • ًة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ�َّ
ْبَكاِر﴾َواذُْكْر رّب َك َكِثريًا َوَسبِّْح ِ[ْلَعِشيِّ    ]41[آل عمران:  َواْإلِ
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ُتُم الصََّالَة فَاذُْكُروا ا�ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  ﴿فَِإَذا • َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعلَ  ى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[ فَِإَذا اْطَمْأنـَنـْ

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

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

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

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

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

ُ َواذُْكْر رّبَك ِإَذا و تـَقُ  ﴿َوَال  • َلنَّ ِلَشْيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا * ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا�َّ
 ]24، 23[الكهف:  َرَشًدا﴾َهَذا  ِألَْقرّب ِمنْ نَِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِديَِن رّب ي 

ْر ِيل َأْمِري * َواْحُلْل ُعقْ  رّب اْشَرحْ  ﴿قَالَ  • ًة دَ ِ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:  َبِصريًا﴾َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا 
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َوقـَْبَل  سِ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّمْ  ﴿فَاْصِربْ  •
 ]130[طه:  تـَْرَضى﴾ُغُروَِا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك 

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

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

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

ُع ا�َِّ النَّاَس فْ ا�َُّ َوَلْوَال دَ  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّنا
بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  

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

ي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى بِِه ذِ َعَلى اْحلَيِّ الَّ  ﴿َوتـَوَكَّلْ  •
 ]58[الفرقان: ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ﴾ 

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

َهى تَ َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلكِ  ﴿اْتلُ  • اِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ
 َتْصنَـُعوَن﴾َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر ا�َِّ َأْكبَـُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َما 

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

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

ُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي لَ رّب ُهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَعْ 
 ]17 -  15[السجدة:  يـَْعَمُلوَن﴾َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا 

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

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

قَاِت َوالصَّائِِمنيَ  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َوالصَّائَِماِت  َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ 

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

 رَِحيًما﴾ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن ِ[ْلُمْؤِمِنَني 
 ]43 - 41[األحزاب: 

ِن * َفَساَهَم َفَكاَن و يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني * ِإْذ َأَبَق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشحُ  ﴿َوِإنَّ  •
ِمَن اْلُمْدَحِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني * 

َعُثوَن ﴾    ]144 - 139[الصافات: لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
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ًرا َوَنِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروهُ  ﴿ِإ�َّ  • َ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 * َوِمَن اللَّْيِل  كَ ِحلُْكِم رّب َك فَِإنَّ  ﴿َواْصِربْ  •
 ]49، 48[الطور:  النُُّجوِم﴾َفَسبِّْحُه َوِإْدَ[َر 
ºَِْن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن اْحلَقِّ َوَال  ﴿َأملَْ  •

َن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري يَيُكونُوا َكالَّذِ 
ُهْم   ]16[احلديد:  فَاِسُقوَن﴾ِمنـْ

ْيَع َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا�َِّ َوَذُروا اْلبَـ  ﴿�َ 
ُتْم تـَْعَلُموَن * َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َذِلُكْم َخيـْ

َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى *  ] َقدْ 10، 9[اجلمعة:  تـُْفِلُحوَن﴾َفْضِل ا�َِّ َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم 
  1األعلى: [ َفَصلَّى﴾َم ربِّه َوذََكَر اسْ 

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر  ﴿�َ  •
 ]9[املنافقون:  اْخلَاِسُروَن﴾ا�َِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم 

 ]8[املزمل:  ﴾تـَْبِتيًال اْسَم رّب َك َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه  ﴿َواذُْكرِ  •
اْسَم رّب َك ُبْكَرًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه  ﴿َواذُْكرِ  •

 ]26، 25[اإلنسان:  َطوِيًال﴾َوَسبِّْحُه لَْيًال 
اْسَم رّب َك اْألَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى *  ﴿َسبِّحِ  •

 ]5 - 1[األعلى:  َأْحَوى﴾ى * َفَجَعَلُه غُثَاًء عَ َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمرْ 
  ]15، 14[األعلى:  َفَصلَّى﴾أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم ربِّه  ﴿قَدْ  •
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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 ( •

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

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

ًرا َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ  ربّنا • َنا َصبـْ  َأْفرِْغ َعَليـْ
)250(  

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

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

 سورة آل عمراندعية من  أ

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

 ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ  ربّنا •
)9( 

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

اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  َماِلكَ  الّلُهمَّ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء  َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

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

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

َتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر قَ ربّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فَـ  • ْد َأْخَزيـْ
)192( 

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

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

 
 سورة النساءمن  دعاء  

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

 
 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 وَ   )89( أَنَت َخيـْ

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

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

ُر اْلَغاِفرِيَن   )155(َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
  

 سورة يونسمن  دعاء  

) َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن 85َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمَني (َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتْـ  •
 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

 

 سورة هودمن  دعاء  

رّب ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َوتـَْرَمحِْين  •
َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ

 

 ورة يوسفسمن  دعاء  

نـَُيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • فَاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ
  )101(َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني 
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 سورة ابراهيمدعية من  أ

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

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

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

 سورة االسراءدعية من  أ

  )24( َكَما ربـَّياِين َصِغريًا  رّب اْرَمحُْهَما •
ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن  رّب َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمَْرجَ  •

 )80(لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا 
 

 سورة الكهفمن  دعاء  

 )10(ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَ� َرَشًدا  •
 
 سورة مريمدعية من  أ

ًبا َوَملْ َأكُ  •  رّب َشِقي�اِبُدَعاِئَك  نرّب ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
)4( 

  )5(َهْب ِيل ِمن لَُّدنَك َولِي�ا  •
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 سورة طهعية من  دأ

ْر ِيل َأْمِري  )25(َصْدِري  اْشَرْح ِيل رّب  •  َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(ِعْلًما  رّب زِْدِين  •
  

 سورة األنبياءدعية من  أ

 )83( َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

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

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

 سورة المؤمنوندعية من  أ

ُر اْلُمنزِِلَني  رّب أَنزِْلِين  •  )29(ُمنَزًال مَُّبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

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

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

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

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

  

 سورة الشعراءدعية من  أ

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

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

 سورة النملمن  دعاء  

َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  ِين عْ رّب َأْوزِ  •
 )19(َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني 

 

 سورة القصصمن  دعاء  

 )16( ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل  رّب ِإّينِ  •
 

 كبوتنسورة العمن  دعاء  

  )30(َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  رّب انُصْرِين  •
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 غافر  ةسور من  دعاء  
ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ§بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم  •

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

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

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

 

 فسورة األحقـامن  دعاء  
َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  رّب َأْوزِْعِين  •

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

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

 )10(لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم 
 

 سورة الممتحنةمن  دعاء  
َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن  ربّنا َال َجتَْعلْ  )4(ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ َنا ِ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  رّب َال  • ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  )26(َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
 )27(ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا 

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

  

 سورة الممتحنةمن  دعاء  

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 

 

 سورة الفـلقمن  ء  ادع

َوِمن  )3(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  )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(الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس  )4(اْخلَنَّاِس 
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رآن  ــــــــــالق  فـــياء  ــــــــــاألنبي أدعيـــــــة - 5
  

 )علية السالم(آدم  من دعاء  

 ].23 - [األعراف  نَا أَنُفَسنَا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لَنَا َوتـَْرَمحْنَا لََنُكونَنَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن".مْ "ربّنا ظَلَ  •
 

  )علية السالم(نوح  من أدعية  

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

َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل  رّب ِإّينِ "  •
َن اْخلَاِسرِيَن".   ].47 - [هود َوتـَْرَمحِْين َأُكن مِّ

ُر اْلُمنزِِلَني". رّب أَنزِْلِين " •  ].29 -نون م[املؤ  ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخيـْ
  

  )علية السالم(إبراهيم  من أدعية  

َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك  ربّنا )127(تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  "ربّنا   •
َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّ  اُب الرَِّحيُم َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  ].128-127 -[البقرة  ".)128(
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 )40( َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ  الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ ربّنا ُمِقيمَ  رّب اْجَعْلِين " •
 - [إبراهيم  )".41(اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  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 َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  "ربّنا • َال َجتَْعْلَنا  ربّنا )4(َعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا  ". )5(َعزِيُز اْحلَِكيُم أَنَت الْ  ربّنۖا ِإنَّكَ ِفتـْ

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

 

  )علية السالم(هود  من دعاء  

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

 

  )علية السالم(لوط  من أدعية  

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

 ].169 -[الشعراء  َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن". رّب َجنِِّين " •
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  )علية السالم(يوسف  من دعاء  

نـَْيا َواْآلِخَرِة ۖ تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • "فَاِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ
 .]101 - [يوسف  ِ[لصَّاِحلَِني". َوَأحلِْْقِين 

 

  )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  ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل". ِإّينِ  ربّ � •
 - . [القصص أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِّْلُمْجرِِمَني" رّب ِمبَا" •

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

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

 
  )علية السالم(أيوب  من دعاء  

 ].83 - [األنبياء  "َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني". •
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  )علية السالم(سليمان  من دعاء  

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

 

  )علية السالم(يونس  من دعاء  

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

  )علية السالم(زكريا  أدعية  من  

يُع الدَُّعاء".  رّب َهبْ " •  ].38 -[آل عمران ِ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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www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
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  الكــــــــــرب واالبتــــــــــالء والصبــــــــــر  أدعيــــــــــة  

  

 في القرآن الكريموالصبر  أدعية الكرب واالبتالء  -6
  

رَبـَّنَا َال تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسينَا أَْو َأْخطَْأَ� ۚ رَبـَّنَا َوَال َحتِْمْل َعلَيـْنَا ِإْصرًا َكَما َمحَْلتَُه َعَلى “ •
 ”  رَبـَّنَا َوَال ُحتَمِّْلنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِِه ۖ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَمحْنَا ۚ ۚالَِّذيَن ِمن قـَْبلِنَا

 ﴾.القصص 24﴿” فـََقاَل َربِّ ِإّينِ لَِما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ فَِقريٌ “ •

 ”.ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني“ •

:(َآَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنْزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه ا قوله تعاىلٰ آيتني من سورة البقرة: ومه •
َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن ِ[�َِّ َوَمَالئَِكتِِه وَُكتُبِِه َورُُسِلِه َال نـَُفّرُِق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن رُُسِلِه 

ْعنَا َوأَطَْعنَا غُْفرَاَنَك رَبـَّنَا َوإِلَْيَك ا ْلَمِصُري * َال يَُكلُِّف ا�َُّ نـَْفًسا ِإالَّ َوقَالُوا مسَِ
ُوْسَعَها َهلَا َما َكَسَبْت َوَعلَيـَْها َما اْكَتَسَبْت رَبـَّنَا َال تـَُؤاِخْذَ� ِإْن نَِسينَا أَْو 

نَا ِإْصرًا َكَما َمحَْلتَُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبلِنَا رَبـَّ  نَا َوَال َأْخطَْأَ� رَبـَّنَا َوَال َحتِْمْل َعلَيـْ
ُحتَمِّْلنَا َما َال طَاقََة لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَمحْنَا أَْنَت َمْوَالَ� فَاْنُصْرَ� 

 َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن).

  النحل﴾. 110﴿مثَّ َجاَهدوا َوَصَربوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بـَْعِدَها لَغَُفوٌر رَِحيٌم  •
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 87﴿ ”نُت ِمَن الظَّالِِمنيَ فـَنَاَدٰى ِيف الظُُّلَماِت أَن الَّ إِلَٰهَ ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ كُ “  •
 ﴾.األنبياء

رب أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني، ال اله اال أنت سبحانك    •
 اين كنت من الظاملني.

 ربنا  ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب. •

 ربنا أفرغ علينا صربا وتوفنا مسلمني. •

 ﴾.الرعد 24﴿ْرْمت فَنِْعَم عْقَىب الدَّاِر َسَالٌم َعلَْيكْم ِمبَا َصبَـ   •

ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم َويـَْعَلَم “  • أَْم َحِسبـْتُْم أَْن تَْدُخلُوا اْجلَنََّة َولَمَّا يـَْعَلِم ا�َّ
 ﴾.آل عمران 142﴿ ”الصَّابِرِينَ 

اِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانِتَاِت َوالصَّاِدِقَني ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَ ”  •
َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِيَن َوالصَّابِرَاِت َواْخلَاِشِعَني َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِِّقَني َواْلُمَتَصدِّقَاِت 

َ َكِثريًا َوالذَّاِكرَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّا  ِكرِيَن ا�َّ
ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما  ﴾.األحزاب 35﴿ ”أََعدَّ ا�َّ

قُْل َ� ِعبَاِد الَِّذيَن آَمنُوا اتـَُّقوا رَبَُّكْم لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا ِيف َهِذِه الدُّنـْيَا َحَسنَةٌ ”  •
 ﴾.الزمر 10﴿ ”َوىفَّ الصَّابُِروَن أَْجَرُهْم بَِغْريِ ِحَسابٍ َوأَْرُض ا�َِّ َواِسَعةٌ إِمنََّا يُـ 

َْمرَِ� لَمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ³َِ�تِنَا يُوقُِنونَ ”  • ِ̄   ﴾.السجدة 24﴿  َوَجَعْلنَا ِمنـُْهْم أَئِمَّةً يـَْهُدوَن 
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 ﴾.الشورى 43﴿ ”َوَلَمْن َصبَـَر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ “ •

 ْرآِن، َوأُمُّ اْلِكَتاِب، َوالسَّْبُع اْلَمثَاِين ".) أُمُّ اْلقُ ( اْحلَْمُد ِ�َِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني  سورة الفاحتة •

ُأولَِئَك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبَا َصبَـُروا َويَْدَرُؤوَن ِ[حلََْسَنِة السَّيَِّئَة “  •
 ﴾.القصص 54﴿َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ 

َفُد َوَما ِعْنَد ا�َِّ َ[ٍق ”  • َِْ̄حَسِن َما ِعْندَُكْم يـَنـْ َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم 
 ﴾.النحل 96﴿ َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيمٍ ”  •
 ﴾.فصلت 35﴿

َعِن اْلُمْنَكِر َواْصِربْ َعَلى َما  َ� بـَُينَّ َأِقِم الصََّالَة َوْأُمْر ِ[ْلَمْعُروِف َواْنهَ “  •
 ﴾.لقمان 17﴿ ”َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اْألُُمورِ 

لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ ”  •
 ﴾.البقرة 177﴿ َمْن آَمَن ِ[�َِّ َواْليَـْوِم اْآلِخرِ 

آل  ١٧﴿ِبرِيَن َوالصَّاِدِقَني َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َواْلُمْستَـْغِفرِيَن ِ[ْألَْسَحاِر الصَّا •
 عمران﴾.

قَاَال رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن  •
  ﴾.األعراف 23﴿” اْخلَاِسرِينَ 
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ُ َربُّ الَعْرِش الَعِظيمِ  • ُ الَعِظيُم احلَلِيُم، ال إلََه إالَّ ا�َّ ُ َربُّ ال إلََه إالَّ ا�َّ ، ال إلََه إالَّ ا�َّ
 .وَربُّ الَعْرِش الَكِرميالسََّمَواِت وَربُّ األْرِض، 

الحول وال قوة إال [k، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من  •
 الظاملني. 

َعُثونَ 143فـََلْوَال أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني (“  •  ) لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىلٰ يـَْوِم يـُبـْ
 ﴾.الصافات 143-144﴿ )”144(

َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس ۗ ُأولَِئَك الَِّذيَن  •
َصَدُقوا ۖ َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقوَن. َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِ[لصَّْربِ 

  ﴾.١٥٣البقرة ﴿يَن َوالصََّالِة ۚ ِإنَّ ا�ََّ َمَع الصَّاِبرِ 

َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى  •
َواْلَمَساِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَاِب َوَأقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة 

ِهْم ِإَذا َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس َواْلُموُفوَن ِبَعْهدِ 
 ”ُأولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

(ا�َُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم َال َ¥ُْخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم َلُه َما ِيف   •
اَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ Ùِِْذنِِه يـَْعَلُم َما السَّمَ 

بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء َوِسَع  
  َما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم).ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض َوَال يـَُئوُدُه ِحْفُظهُ 
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 ﴾.فصلت 44﴿ًدى َوِشَفاٌء) (ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا هُ  •

 ﴾.الشعراء 80﴿(َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفِني)   •

 ﴾.اإلسراء 82﴿(َونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني)   •

 69﴿ (َخيُْرُج ِمْن بُُطوÚَِا َشَراٌب ُخمَْتِلٌف أَْلَوانُُه ِفيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس)  •
 ﴾.نحلال

 ﴾.التوببة 14﴿ (َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني)  •

َوَملۡ  (3) َملۡ يَِلۡد َوَملۡ يُوَلدۡ  (2) ٱلصََّمدُ  ٱ�َُّ  (1) َأَحدٌ  ٱ�َُّ  ُقۡل ُهوَ  •
 
ۢ
 (4) َيُكن لَُّهۥ ُكُفًوا َأَحُد

ِمن َشرِّ  (3) ِإلَِٰه ٱلنَّاسِ  (2) َمِلِك ٱلنَّاسِ  (1) ُقۡل َأُعوُذ ِبَربِّ ٱلنَّاسِ   •
َنَّاسِ 

ۡ
َوۡسَواِس ٱخل

ۡ
ِمَن ٱۡجلِنَِّة  (5) ٱلَِّذي يـَُوۡسِوُس ِيف ُصُدوِر ٱلنَّاسِ  (4) ٱل

 (6) َوٱلنَّاسِ 

َفَلقِ  •
ۡ
َوِمن َشرِّ َغاِسٍق  (2) ِمن َشرِّ َما َخَلقَ  (1) ُقۡل َأُعوُذ ِبَربِّ ٱل

ُعَقدِ  (3) ِإَذا َوَقبَ 
ۡ
َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا  (4) َوِمن َشرِّ ٱلنـَّفَّٰثَِٰت ِيف ٱل

 (5) َحَسدَ 

ٌر لِلصَّاِبرِيَن  •  ﴾.النحل 126﴿َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ
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 ﴾.آل عمران 146﴿َوَما َضعفوا َوَما اْسَتَكانوا َوا�َّ ِحيبُّ الصَّاِبرِيَن  •

 ﴾.يونس 57﴿ َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر. •

َن اْخلَْوِف َواْجلُوِع َونَـ  • ُلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ َن اْألَْمَواِل َولَنَـبـْ ْقٍص مِّ
ِر الصَّابِرِيَن.   َواْألَنُفِس َوالثََّمَراِت ۗ َوَبشِّ

َنًة} • ُلوُكم ِ[لشَّرِّ َواْخلَْريِ ِفتـْ  وقال هللا تعاىل: {َونـَبـْ

وقوله تعاىل {أَحِسَب النَّاُس َأن يـُْرتُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال  •
 ]٣[يـُْفتَـُنوَن}

ُلَونَُّكمْ  • ِبَشْيٍء مَِّن اْخلَوْف َواْجلُوِع َونـَْقٍص مَِّن اَألَمَواِل َواألنُفِس  {َولَنَـبـْ
 ]٢[َوالثََّمَراِت َوَبشِِّر الصَّاِبرِيَن}

 - عليه الصالة والسالم- قال هللا تعاىل على لسان نبيه سليمان  •
ُلَوِين أََأْشُكُر َأْم َأْكُفُر}   .]١٢[:{َهَذا ِمن َفْضِل َريبِّ لِيَـبـْ
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  السنة النبوية  فيوالصبر    أدعية الكرب واالبتالء -7
  

ك ضعف قّويت، وقّلة حيليت وهواين على النّاس � أرحم "اللهّم إّين أشكو إلي •
الرامحني، أنت رّب املستضعفني، وأنت رّيب إىل من تكلين إىل بعيٍد يتجّهمين أم 
إىل عدوٍّ ملكته أمري، إن مل يكن بك غضٌب علّي فال أ[يل، ولكن عافيتك هي 

مر الّدنيا أوسع يل أعوذ بنور وجهك اّلذي أشرقت به الظّلمات، وصلح عليه أ
واآلخرة من أن حيّل يب غضبك، أو حيّل علّي سخطك، لك العتىب حّىت ترضى 

 ).315رواه الّطرباين يف (الّدعاء . ص/”. وال حول وال قّوة إّال بك

اللَُّهمَّ ِإِينّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَْدِم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التَـَردِّي، َوَأُعوُذ “  •
ْرِق، َواهلََرِم، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن يـََتَخبََّطِين الَشْيطَاُن ِبَك ِمَن الَغَرِق، َواحلَ 

ِعْنَد املَْوِت، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِيف َسِبِيِلَك ُمْدِبَرا. َوَأُعوُذ ِبَك َأْن 
 ”.َأُموَت َلِديَِغا

إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ، والعجز والكسل والبخل واجلنب،  اللهم“ •
  ” .لبة الرجالوضلع الدين وغ
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، َوَدْرِك الَشَقاِء، َوُسوِء اللَُّهمَّ ِإِينّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن َجْهِد الَبَالءِ “  •
 ”.الَقَضاِء، َوَمشَاتََة اَألْعَداءِ 

اللَّهمَّ اهدين فيمن هديَت، وعافين فيمن عافيَت، وتولَّين فيمن تولَّيَت، “ •
و[ِرك يل فيما أعطيَت، وِقين شرَّ ما قضيَت، إنََّك تقضي وال يُقضى عليَك 

حديث ” عاديَت، تبارَكَت ربَّنا وتعاليتَ وإنَُّه ال يِذلُّ من واليَت، وال يِعزُّ من 
حسن، يتجلى يف احلديث األدب يف طلب العون من هللا، ويستخدم الدعاء 

 العديد من الشيوخ ملا فيه من فضل وثناء على هللا.

ال إله إال هللا العظيم احلليم ، ال إله إال هللا رب العرش العظيم ”  •
 ”..  الكرمي، ال إله إال هللا رب السموات ورب العرش 

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إ� نستغيث بك فأغثنا، نشكو ” •
 ”.إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا

أَعوُذ بكِلماِت ِهللا التامَّاِت، الَّيت ال ُجياوِزُُهنَّ بـَرٌّ وال فاجٌر، ِمن شرِّ «  •
ما يعرُُج فيها، ما خلَق، وذرأَ، وبرأَ، وِمن شرِّ ما ينزُِل ِمن السَّماِء، وِمن شرِّ 

وِمن شرِّ ما ذرأَ يف األرِض وبرأَ، وِمن شرِّ ما َخيرُج ِمنها، وِمن شرِّ ِفَنتِ اللَّيِل 
 ».والنَّهاِر، وِمن شرِّ كلِّ طارٍق يطُرُق، إالَّ طارقًا يطرُق ِخبٍَري، � َرمحنُ 

  ».وِمْن ُكلِّ َعْنيٍ َالمَّةٍ َأُعوُذ بَكِلَماِت ا�َِّ التَّامَِّة، ِمن ُكلِّ شيطَاٍن وَهامٍَّة، «  •
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وهواين على الناس  اللهم إليك أشكو ضعف قويت وقلة حيليت«  •
� أرحم الرامحني أنت ربُّ املستضعفني، اللهم من اعتّز بك فلن 
يُذل، ومن اهتدى بك فلن يِضّل، ومن استكثر بك فلن يقّل، ومن 
استقوى بك فلن يضعف، ومن استغىن بك فلن يفتقر، ومن 

 ».استنصر بك فلن ُخيذل

و إمث اقرتفناه أو وزر اللهم ان كان هذا الو[ء والبالء بذنب ارتكبناه أ«  •
جنيناه او ظلم ظلمناه أو فرض تركناه او نفل ضيعناه او عصيان فعلناه او Úي 

 ».أتيناه أو بصر أطلقناه، فإ� §ئبون إليك فتب علينا �رب وال تطل علينا مداه 

اللَّهمَّ إِينّ أسأَُلَك ِمن اخلِري كلِّه عاجِله وآجِله ما عِلْمُت منه «  •
ْم وأعوُذ بَك ِمن الشَّرِّ كلِّه عاجِله وآجِله ما عِلْمُت منه وما ملَْ أعلَ 

وما ملَْ أعَلْم، اللَّهمَّ إِينّ أسأَُلَك ِمن اخلِري ما سأَلَك عبُدك ونَبيَُّك 
وأعوُذ بَك ِمن الشَّرِّ ما عاذ به عبُدك ونَبيَُّك وأسأَُلَك اجلنََّة وما قرَّب 

ن النَّاِر وما قرَّب إليها ِمن قوٍل إليها ِمن قوٍل وعَمٍل وأعوُذ بَك مِ 
َته يل خريًا  ».وعَمٍل وأسأَُلَك أْن جتَعَل كلَّ قضاٍء قَضيـْ

� فارج اهلّم و� كاشف الغم فرج مهنا ويسر أمر�، وارحم ضعفنا وقلة «  •
حيلتنا، وارزقنا من حيث ال حنتسب � رب العاملني، اللهم إين نسألك أن جتعل 

  ».أ�منا يوم نلقاك فيه، إّنك على كل شيٍء َقديرخري عملنا آخره، وخري 
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 ».ُقْدرَتِِه ِمن َشرِّ ما َأِجُد َوُأَحاِذرُ َأُعوُذ [�َِّ وَ « •
، ال َشرِيَك َلهُ « •  ».هللاُ هللاُ َريبِّ

اللهم ارضنا بقضائك و مبا قسمته لنا، واجعلنا من احلامدين « •
لك يف السراء والضراء، اللهم � من لطفه خبلقه شامل، وخريه لعبده 

ف، وآمنا واصل، ال خترجين وذرييت وأهلي وأحبايب من دائرة األلطا
 ».من كل ما خناف، وكن لنا بلطفك اخلفى الظاهر

اللهم إين نسأُلك العفَو والعافيَة، يف الدنيا واآلخرِة، اللهمَّ إين نسأُلك « •
العفَو والعافيَة، يف ِديننا ودنيا� وأهلنا ومالنا، اللهمَّ استُـْر عوراتنا، وآِمْن 

ميينا، وعن مشالنا، ومن  روعاتنا، واحفظنا من بني يدينا، ومن خلفينا، وعن
 ».فوقنا، ونعوُذ بك أن أنْغَتاَل من حتتنا

اللهم لك احلمُد كلُّه، اللهم ال قابَض ملا بسطَت، وال ُمَقرَِّب ملا « •
[عدَت، وال ُمباِعَد ملا قرَّبَت، وال ُمعِطَي ملا منْعَت، وال مانَع ملا َأعطيَت 

ك ورزِقك، اللهم إين اللهم ابُسْط علينا من بركاِتك ورمحِتك وفضلِ 
أسأُلك النَّعيَم املقيَم الذي ال ُحيوُل وال يزوُل اللهم إين أسأُلك النَّعيَم 
َلِة، واألمَن يوَم احلرِب، اللهم عائًذا بك من سوِء ما أُعِطينا،  يوَم الَعيـْ
وشرِّ ما منَـْعت منا اللهم حبِّْب إلينا اإلمياَن وزَيِّْنه يف قلوبِنا، وَكرِّه إلينا 
الكفَر والفسوَق والعصياَن واجعْلنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلِمني، 

  ».وأْحِينا مسلِمني وأحلِْقنا [لصاحلني، غَري خزا�، وال مفتونني
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، »سلوا هللا العفو والعافية؛ فإن أحًدا مل يُعَط بعد اليقني خريًا من العافية« •
 أما كان هؤالء يسألون هللا العافية«بقوم مبتلني، فقال:  -ملسو هيلع هللا ىلص - فلما مر رسول هللا 

ضب فال أ[يل ولكن عافيتك هي أوسع إن مل يكن بك على غ  •
 يل.

أنت ريب ورب املستضعفني إىل من تكلين إىل بعيد يتجهمين، أم إىل عدو   •
 ملكته أمرى.

اللَُّهمَّ إّينِ أُعوُذ بَك ِمَن اهلَمِّ واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، واجلُْنبِ “  •
ْيِن، وَغَلَبِة الّرِجالِ  ذا الدعاء حني تصبح  فأدعِ ” والُبْخِل، وَضَلِع الدَّ

 ومتسي.

ٌر. « • املُؤِمن اْلَقِويُّ خٌري َوَأحبُّ ِإىل ا�َِّ ِمَن املُْؤِمِن الضَِّعيِف ويف ُكلٍّ خيـْ
َفُعَك، واْسَتِعْن ِ[�َِّ َوَال تـَْعَجْز. وإْن أصاَبك شيٌء فَال تقْل:  اْحِرْص َعَلى َما ينـْ

ُ، وَما َشاَء فـََعَل، فَِإنَّ َلْو تـَْفَتُح َلْو َأّينِ َفعْلُت كاَن َكَذا وَكَذا، وَ  َلِكْن ُقْل: قدََّر ا�َّ
 رواه مسلم.». َعَمَل الشَّْيطَان

َما ِمْن عبٍد ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة، فيقوُل: ِإ�َّ �َِّ َوِإ�َّ ِإليِه رَاِجُعوَن: «  •
َها، ِإالَّ أَ  َجَره ا�َُّ تَعاىل اللَّهمَّ أجرين يف ُمِصيَبيت، َواْخُلف يل َخْريًا ِمنـْ

َها   » يف ُمِصيبِتِه َوَأْخَلف له َخْرياً ِمنـْ
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 ” كان يتعوَُّذ ِمن َجهِد البالِء وَدَرِك الشَّقاِء وسوِء القضاِء وَمشاتِة األعداءِ “ •

اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء “  •
القضاء ومشاتة األعداء، اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول 
عافيتك، وفجأة نقمتك ومجيع سخطتك، ال إله إال أنت سبحانك 

 ”.نت من الظاملنيإين ك

ُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َال ِإَلَه ِإالَّ  • ُ اْلَعِظيُم اْحلَِليُم، َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َّ
ُ َربُّ السََّمَواِت، َوَربُّ اْألَْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرِمي .  ا�َّ

 ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني اللهم فارج اهلم َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِينّ  •
وكاشف الغم جميب دعوة املضطرين، رمحَّن الدنيا و اآلخرة 

 ورحيمهما ، أن ترمحين فأرمحين رمحة تغىن ا عن رمحة من سواك .

اللهم إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، � أرحم  •
يتجهمين، أو إىل قريب ملكته أمري، إن مل  الرامحني، إىل من تكلين، إىل عدو

يكن بك علي غضب فال أ[يل، غري أن عافيتك أوسع يل، أعوذ بنور وجهك 
الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة، أن تنزل يب 

غضبك، أو حيل علي سخطك، لك العتىب حىت ترضى، وال حول وال قوة إال 
  ” بك 
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اللهم إ� نسألك [مسك األعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت  •
̄نك أنت األحد به أعطيت، وإذا اسرتمحت ب ه رمحت، اللهم إ� نسألك 

ن  الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، اللهم إ� نسألك̄ 
لك احلمد، ال إله إال أنت احلنان املنان بديع السماوات واألرض، � ذا 
اجلالل واإلكرام، � حي � قيوم، برمحتك نستغيث، اللهم اصرف عنا هذا 

حصنا، وحصن أوالد�، وأهلنا، وأهل األرض أمجعني، من هذا الو[ء، اللهم 
 الو[ء، واصرفه عنا، [مسك األعظم � أرحم الرمحني".

َر َعَملي آِخَرُه، َوَخَري أ�مي يَوماً ألقاَك فيه،   • اللَُّهمَّ ِإِينّ أسأُلَك أن َجتَعَل َخيـْ
 إنَّك َعلى ُكلِّ َشيٍء َقدير.

بالء ودرك الشقاء وسوء القضاء اللهم إين أعوذ بك من جهد ال •
 ومشاتة األعداء

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

اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك، �صييت بيدك، ماض يف  •
حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به 

من خلقك، أو  نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا
استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع 

  قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي.
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اللهم إين نسألك أن جتعل خري عملي آخره، وخري أ�منا يوم نلقاك فيه،  •
إّنك على كل شيٍء َقدير. كذلك اللهّم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك 

 وسرتك اجلميل أن تشفيه ومتّده [لصّحة والعافية.

 ل ضيقاللهم خذ بيدي إىل الرشد وجنين من ك •

اللَُّهمَّ َرْمحََتَك َأْرُجو َفال َتِكْلِين ِإَىل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْنيٍ َوَأْصِلْح ِيل َشْأِين ُكلَُّه  •
 ال ِإَلَه ِإال أَْنَت.

اللهمَّ عاِفين يف بدين، اللهمَّ عاِفين يف مسعي، اللهمَّ عاِفين يف   •
 ضطرين.بصري. � كاشف اهلم، � ُمفرج الكرب، � ُجميب دعوة املُ 

اللَُّهمَّ َمن عاداين َفعاِده، َوَمن كاَدين َفِكدُه، َوَمن بـََغى َعَليَّ ََِلَكٍة فَأهِلكُه،  •
 َوَمن أراَدِين ِبسوٍء َفُخذُه، وأطِفأ َعينِّ �َر َمن أَشبَّ ِيلَ َ�رَُه.

دِّي وأعوُذ “  • اللَّهمَّ إّينِ أعوُذ بَك مَن اهلْدِم وأعوُذ بَك مَن الرتَّ
الغَرِق واحلْرِق واهلَرِم وأعوُذ بَك أن يتخبَّطين الشَّيطاُن عنَد  بَك منَ 

املوِت وأعوُذ بَك أن أموَت يف سبيِلَك مدبًرا وأعوُذ بَك أن أموَت 
 ” لديًغا

َواكِفِين َهمَّ َمن أدَخَل َعَليَّ َمهَّه، َوأدِخلين يف ِدرِعك اَحلصيَنة، َواسُرتين   •
  ِبِسِرتَك الواقي.
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اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما “ •
ن الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل مل أعلم، وأعوذ بك م

أعلم، اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك 
من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 

 ”.  خريًاعمل، وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل

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

 � حي � قيوم برمحتك أستغيث . •

 � رَفيُق َفرِّج َعينِّ ُكلَّ ضيق، َوال ُحتَِملين ما ال أطيق. •
� فارج اهلّم و� كاشف الغم فرج مهنا ويسر أمر�، وارحم ضعفنا  •

 نا، وارزقنا من حيث ال حنتسب � رب العاملني.وقلة حيلت
� َمن َكفاين ُكلَّ َشيٍء اكِفين ما َأَمهَّين ِمن أمِر الدُّنيا واآلِخَرة، َوَصدِّق   •

 َقويل َوِفعلي [لَتحقيق، � َشفيُق.
، اللَُّهمَّ اْستُـْر َعْورَاِيت، َوآِمْن َرْوَعاِيت، اللَُّهمَّ اْحَفْظِين ِمْن بـَْنيِ يََديَّ  •

َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َميِيِين، َوَعْن ِمشَاِيل، َوِمْن فـَْوِقي، َوَأُعوُذ بَِعَظَمِتَك َأْن 
  ُأْغَتاَل ِمْن َحتِْيت.
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اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما  •
نـَْيا َواآلِخَرِة، اللَُّهمَّ ِإّينِ  عاذ به عبدك ونبيك. اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ

 ِيف ِديِين َوُدنـَْياَي َوَأْهِلي َوَماِيل.  َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ 

اللهم إين أعوذ بُك ِمن ُسوِء الَقَضاِء، َوِمْن َدَرِك الشََّقاِء، َوِمْن  •
 َمشَاتَِة األْعَداِء، َوِمْن َجْهِد الَبَالِء. 

اللهم رمحتك أرجو فال تكلين اىل نفسي طرفة عني وأصلح يل شأين كله ال  •
 إله أنت.

برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين � حي � قيوم  •
 إىل نفسي طرفة عني.

كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يتعوذ من جهد يف صحيحي البخاري ومسلم عن أيب هريرة:  •
البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء، قال عليه الصالة 

، وَدَرِك الشَّقاِء، وُسوِء الَقضاِء، وَمشاتَِة والسالم: "تـََعوَُّذوا [�َِّ ِمن َجْهِد الَبالءِ 
 ]٧[األْعداِء"

نـَْيا، َفقاَل  • ْلُه يل يف الدُّ اللَُّهمَّ ما ُكْنَت ُمَعاِقِيب به يف اآلِخَرِة، فـََعجِّ
َرسوُل ِهللا َصلَّى ا�َُّ عليه وسلََّم: ُسْبَحاَن ِهللا ال ُتِطيُقُه، َأْو ال 

نـَْيا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة َحَسَنًة،  َتْسَتِطيُعُه، َأفال قـُْلَت: اللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ
َ له، َفَشَفاُه"   ].٨[َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر قاَل: َفَدَعا ا�َّ
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اللَُّهمَّ إِينّ َأُعوُذ بَك ِمن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَحتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك،  •
يِع َسَخِطَك"   ]١٠[َومجَِ

أحبَّ قوًما "إنَّ ِعَظَم اجلزاِء مع ِعَظِم البالِء ؛ و إنَّ َهللا تعاىل إذا  •
 "]٥[ابتالهم ، فمن رضَي فله الرَِّضى ، و من سِخط فله السُّخطُ 
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 في التراث العربإسالميوالصبر   أدعية الكرب واالبتالء - 8

: بسِم ِهللا الذي ال يَضُر مع اِمسه شيءٌ َمن قال" قال: - �- حديث عثمان بن عفان  •
األرِض وال يف السماِء وهو السميُع العليِم . ثالُث مراٍت ، مل تصْبه فجأةُ بالٍء  يف

 ]٩[وَمن قاهلا حَني يُصبُح ثالَث مراٍت مل ُتصْبه فجأةُ بالٍء حىت ُميسي." حىت يُصبَح ،
قال صلى هللا  سؤال هللا العافية والتعوذ من جهد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء: •

عليه وسلم "تـََعوَُّذوا [�َِّ ِمن َجْهِد الَبالِء، وَدَرِك الشَّقاِء، وُسوِء الَقضاِء، 
 ] ٧[اِء"وَمشاتَِة األْعد

ال اله اال هللا احلليم الكرمي ال اله اال هللا العلى العظيم ال اله اال هللا، رب  •
 السماوات السبع و رب العرش العظيم

ال اله اال هللا قبل كل شيء، وال اله اال هللا بعد كل شيء، وال  •
 اله اال هللا يبقى ربنا ويفىن كل شيء.

من أمر دنياي وأمر آخريت فرجا وخمرجا اللهم اجعل يل من كل ما أمهين واكربين  •
وارزقين من حيت ال احتسب واغفر يل ذنيب وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حىت 

  ال أرجو أحدا غريك. 

  2022 -  28اإلصدار  »: دعـــــــــــــــانب إذا  ـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  42
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اللهم اجعل يل من كل هم يهمين فرجا وخمرجا، وارزقين من  •
حيث ال أحتسب، � سابق الفوت، و� سامع الصوت، و� كاسي 
العظام بعد املوت، صل على دمحم وآل دمحم، واجعل يل من أمري 

ر وال أقدر وأنت عالم فرجا وخمرجا انك تعلم وال أعلم وتقد
الغيوب، � هللا  � رمحن � رحيم، � تواب � ذا اجلالل واإلكرام، � 
غياث املستغيثني، � جميب دعاء املضطرين وجهت وجهي إليك، 
وتوكلت منيبا خالصا عليك، ال أرفع حاجيت إال إليك، خاشعا بني 

جباللك،  يديك، صل اللهم حبايل حببالك وأحلقين [لصاحلني، وأيدين
واجعلين من عبادك املتقني، ال تصرف وجهي حبقك إال إىل جانبك، 
وال جتذب قليب إال إىل [بك، وأطلق لساين بشكرك، واستعمل 

 �طقيت وقليب بذكرك.

اللهّم اّنك أنت مفّرج كّل هّم ومنقض كّل كرب مذهب كّل غّم وخمّلص   •
ين من عبادك املنقذين كّل عبد ومنقذ كّل نفس خّلصين الّلهّم برمحتك واجعل

 � رب العاملني

اللهم انك تعلم سري وعالنييت وما نزل يب، وال حول وال قوة  •
إال بك، � هللا � علي � عظيم فرج عين ما أمهين وتول أمري 

   .بلطفك، وتداركين برمحتك وكرمك انك على كل شيء قدير
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اللهم إين أنتظر فرجك، وأرقب لطفك، صل على دمحم وآل دمحم وألطف  •
ذلك،  يب وال تكلين إىل نفسي وال إىل أحد من خلقك طرفة عني وال أقل من

� جبار السموات واألرض ال اله اال أنت ال اله اال هللا احلليم الكرمي، ال اله 
اال هللا الرمحن الرحيم، ال اله اال هللا رب السموات واألرض ورب العرش 
العظيم، اللهم اين أنزلت بك حاجايت كلها الظاهرة والباطنة، الدنيوية 

 واألخروية.

مذهب احلزن، اكشف اللهّم عنّا اللهّم فارج اهلم، كاشف الغم،  •
ّمهنا وغّمنا، وأذهب عّنا حزننا اللهّم � صبور صّربين على ما بلوتين 
وامتحنتين � أرحم الّرامحني اللهّم إّين أعوذ بك من زوال نعمتك 

 وفجأة نقمتك، وحتّول عافيتك ومجيع سخطك.

و�  اللهم � سامع كل شكوى، و� شاهد كل جنوى، و� عامل كل خفية،  •
كاشف كل كرب وبلية، و� منجي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ودمحم عليهم 
السالم، أدعوك � اهلي دعاء من اشتدت به فاقته وضعفت قوته وقلت 
حيلته، دعاء الغريق امللهوف املكروب املشغوف الذي ال جيد كشف ما نزل 

نا ما نزل بنا به إال منك، ال اله اال أنت فارمحنا � أرحم الرامحني، واكشف ع
من عدو� وعدوك الشيطان الرجيم، � رب العاملني � [رئ ال [رئ لك، � 

حميي املوتى، و� قائم على كل نفس مبا كسبت   .دائم ال نفاذ لك، و� حي � 
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اللهم � جملي العظائم من األمور، و� كاشف صعاب اهلموم، و�  •
مفرج الكرب العظيم، و� من إذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن 
فيكون، ر[ه ر[ه أحاطت بعبدك الضعيف غوائل الذنوب وأنت 

 املدخر هلا ولكل شدة، ألطف يب يف أموري كلها.

اللهم � مسهل الشديد و� ملني احلديد، و� منجز الوعيد، و� من هو   •
كل يوم يف أمر جديد، أخرجين من حلق الضيق إىل أوسع الطريق، بك أدفع 
ما ال أطيق، وال حول وال قوة إال [k العلي العظيم، رب ال حتجب دعويت، 

يت، وال تدعين حبسريت، وال تكلين إىل حويل وقويت، وارحم وال ترد مسأل
عجزي فقد ضاق صدري، و§ه فكري وحتريت يف أمري، وأنت العامل 
سبحانك بسري وجهري، املالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كريب 

 وتيسري أموري.

اهلي انك أنت العزيز اجلبار الذي ال اله إال أنت إهلا� واله كل  •
واحدا، أسألك حبرمة الكلمات التامات كلها األمن والعفو شيء إهلا 

والعافية واملعافاة الدائمة يف الدنيا واآلخرة، واألهل واجلسد واملال 
والولد واملسلمني أمجعني � رب العاملني انك على كل شيء قدير، 
وارمحين برمحتك � أرحم الرامحني، واكشف عين ما نزل يب من ضر 

  األمور، وخلصين خالصا مجيال � رب العاملني. وشر كل ما أردت من
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