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 والدعــــــــاءآداب الذكـــــر  -1
 

 حترى احلالل  •
 أمكن القبلة إناستقبال  •
 الشريفةواحلاالت  الفاضلةمالحظه األوقات  •
والثلث األخري من الليل ووقت  اجلمعةكيوم عرفه وشهر رمضان ويوم  •

اجليوش  والتقاء واإلقامةالسحر وأثناء السجود ونزول الغيث وبني اآلذان 
 القلب  ورقهالوجل  وعند

 لدعاء أيضا رفع اليدين وحذو املنكبنيمن آداب ا •
 على رسول هللا  والصالةالبدء حبمد هللا  •
إىل هللا جل شأنه وخفض الصوت  والضراعة الفاقة وإظهارحضور القلب  •

  واYاهرة املخافتةبني 
 رحم وقطيعهالدعاء بغري إمث  •
 [إلجابةمع اجلزم  والدعاء اإلجابة استبطاءعدم  •
 واملال والنفسالدعاء على األهل  نبوجتاختيار جوامع الكلم  •

 

  2022 - 29اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل 4
 



  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
 

 لدعاء لنفسك تكرار الدعاء ثالb وإذا دعيت لغريك أن تبدأ [ •
أن متسح الوجه [ليدين عقب الدعاء ومحد هللا ومتجيده والصالة والسالم  •

 على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
• i التضرع واخلشوع. 
 .ال ترفع بصرك أيل السماء •
 .اليقني يف استجابة هللا للدعاء •
 .تتكلف السجع يف الدعاء والأخفض صوتك بني املخافتة وجلهر  •
مث أسال هللا ، كر هللا عز وجل مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلصأفتح دعائك بذ  •

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

  .ووقت السحر من ساعات الليلاألسبوع، ويوم اجلمعة من األشهر، 
يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  وأرفعالقبلة ادع هللا مستقبال  •

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

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

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

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

   القريب من عبادة
 ءعبوديته، فالدعاولكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف  •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا  رّب اْجَعلْ  ﴿قَالَ  • ِيل آيًَة 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 َعَلى الْ  ُمْؤِمِنَني ِ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﴾ِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه ِعَباَدتِ 

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   ]111[اإلسراء:  َتْكِبريًا﴾اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

ُ َواذُْكْر رّب َك ِإَذا تـَُقوَلنَّ  ﴿َوَال  • ِ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 ُعْقَدًة  رّب اْشَرحْ  ﴿قَالَ  • ِيل َصْدِري * َوَيسِّ
ْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي مِ 

* اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  
 ]35 - 25[طه:  َبِصريًا﴾َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا 
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َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  ﴿فَاْصِربْ  •
 َِª130[طه:  تـَْرَضى﴾ا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك ُغُرو[ 

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

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

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

ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّ  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّنا اَس ا�َّ
بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  

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

َسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى بِِه َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت وَ  ﴿َوتـَوَكَّلْ  •
 ]58[الفرقان:  َخِبريًا﴾ِبُذنُوِب ِعَباِدِه 

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

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

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

َا • ِإَذا ذُكُِّروا ªَِا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد  يـُْؤِمُن ِ°َ�تِنَا الَِّذينَ  ﴿ِإمنَّ
رّب ِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن 
رّب ُهْم َخْوفًا َوطََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي 

 ]17 -  15[السجدة:  يـَْعَمُلوَن﴾ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا  َهلُمْ 
َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�ََّ َواْليَـْوَم   ﴿َلَقدْ  •

  َ  ]21[األحزاب:  َكِثريًا﴾اْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ
ِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني اْلُمْسِلِمَني َواْلُمسْ  ﴿ِإنَّ  •

َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني 
قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

 فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َواْحلَاِفِظنيَ 
ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا   ]35[األحزاب:  َعِظيًما﴾ا�َّ

الَِّذي  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا ا�ََّ ِذْكًرا َكِثريًا * َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال * ُهوَ  ﴿�َ  •
 رَِحيًما﴾ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن ِ[ْلُمْؤِمِنَني 

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

ُمْدَحِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني * ِمَن الْ 
َعُثوَن﴾لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم   ]144 - 139[الصافات:  يـُبـْ
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ًرا َونَِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبِّحُ  ﴿ِإ�َّ  • وُه َ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 

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

َلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل عَ 
ُهْم   ]16[احلديد:  فَاِسُقوَن﴾ِمنـْ

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

َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى *  َقدْ  ]10، 9[اجلمعة:  تـُْفِلُحوَن﴾َفْضِل ا�َِّ َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم 
 ]1األعلى: [ َفَصلَّى﴾َوذََكَر اْسَم ربِّه 
ا الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر أَيـُّهَ  ﴿�َ  •

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

َرًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه اْسَم رّب َك ُبكْ  ﴿َواذُْكرِ  •
 ]26، 25[اإلنسان:  َطوِيًال﴾َوَسبِّْحُه لَْيًال 

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

 ]15، 14[األعلى:  َفَصلَّى﴾أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم رّب ِه  ﴿قَدْ  •
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 دعاء من سورة الفـاتحة
َراَط املُسَتِقيَم  • ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب  )6(اهِدَ� الصِّ

 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 
 

 أدعية من سورة البقرة
 )127نَت السَِّميُع اْلَعِليُم (ربـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَ  •

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

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحسَ  ربّنا •  )201َنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر (آتَِنا ِيف 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  ربّنا • َال تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� ربّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا  ن قـَْبِلَنا ربّناَمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن مِ  َوَال ُحتَمِّ

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

 أدعية من سورة آل عمران
لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنَت  الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهبْ ربّنا  •

 )8(اْلَوهَّاُب 

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

)9( 

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

ُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن الْ  الّلهم َماِلكَ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء  َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

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

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

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

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

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

 
 دعاء من سورة النساء

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

 
 أدعية من سورة األعراف

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

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

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

ُر اْلَغاِفرِيَن   )155(َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
 

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

 )86(يَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ 
 

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

َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ
 

 دعاء من سورة يوسف
نـَُيا َواآلِخَرِة تَـ  • َوفَِّين ُمْسِلًما فَاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ

 )101(َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني 
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 أدعية من سورة ابراهيم
بّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى ا�ِّ ِمن َشْيٍء َيف اَألْرِض ر  •

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

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

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

 أدعية من سورة االسراء
  )24( رّب اْرَمحُْهَما َكَما ربـَّياِين َصِغريًا •

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

 

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

 أدعية من سورة مريم
ً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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 أدعية من سورة طه
ْر ِيل َأْمِري  )25(َصْدِري  اْشَرْح ِيل رّب  •  َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(ِعْلًما  رّب زِْدِين  •
 

  أدعية من سورة األنبياء
 )83( َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

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

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

 أدعية من سورة المؤمنون
ُر اْلُمنزِِلَني  رّب أَنزِْلِين  •  )29(ُمنَزًال مَُّبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

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

 

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

ُر الرَّاِمحَِني  رّب اْغِفرْ  •  )118(َواْرَحْم َوأَنَت َخيـْ
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 من سورة الفرقـانأدعية  
 )65(ربّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراًما  •

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

  أدعية من سورة الشعراء
َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83(ِين ِ[لصَّاِحلَِني ِيل ُحْكًما َوَأْحلِقْ  رّب َهبْ  •

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

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

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

 )19(ِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخلْ 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 )10(ٌم لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحي
 

 دعاء من سورة الممتحنة
َ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 
 أدعية من سورة التحريم

 )8(لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ربّنا َأمتِْمْ  •
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ًتا ِيف اْجلَنَّةِ  رّب اْبنِ  •  )11( ِيل ِعنَدَك بـَيـْ
 )11(َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
 

 أدعية من سورة نوح
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(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 
 

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

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 

 دعاء من سورة الفـلق
َوِمن  )3(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  )2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1( ِبرّب اْلَفَلقِ َأُعوُذ 

  )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(ِد َشرِّ النـَّفَّاbَِت ِيف اْلُعقَ 

 

 دعاء من سورة الناس
ِ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 
 

  2022 - 29اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل 20



  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
 

أدعيـــــــة األنبيــــــــــاء فـــي القــــــــــرآن   - 5
 

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

 

 (علية السالم)من أدعية نوح  
ِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوَال ِيل وَ  رّب اْغِفرْ " •

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

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

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

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َوِمنْ  ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ
 ].128-127 -[البقرة  ".)128(
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 )40( َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ  "رّب اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ ربّنا •
 - [إبراهيم  )".41(اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  ربّنا

40-41.[ 
 

َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83("رّب َهْب ِيل ُحْكًما َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني  •
 ].85-83 - [الشعراء )". 85َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم ( )84(اْآلِخرِيَن 

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

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

 

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

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

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

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

  .]101 -[يوسف  َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني.
 

 (علية السالم)من دعاء شعيب  
نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َوِسَع ربّنا • افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتِنيَ َوأَ    ].89 -. [األعراف نَت َخيـْ
 

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

 ].17 -. [القصص أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهرياً لِّْلُمْجرِِمنيَ  رّب ِمبَا •
 
 ].24 - . [القصص ْريٍ َفِقريٌ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن خَ  رّب ِإّينِ  •

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

 
 (علية السالم)من دعاء أيوب  

 ].83 -اء [األنبي .َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •
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 (علية السالم)من دعاء سليمان  
َليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َك الَِّيت أَنـَْعْمَت عَ َأْن َأْشُكَر نِْعَمتَ  رّب َأْوزِْعِين " •

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

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

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

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

 لية السالم)(عمن دعاء يعقوب  
َا أَ  • ". "ِإمنَّ   ].86 -[يوسف ْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ
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  ن من القرآن الكريمأدعية على الظالمي -6
  

تعد اآلية احلادي واألربعني من سورة األعراف (َهلُم مِّن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمن فـَْوِقِهْم  •
ِلَك َجنْزِي الظَّالِِمَني) من اآل�ت اليت يقتبس منها أمجل دعاء على الظاملني  َغَواٍش ۚ وََكذَٰ

 .لدار اآلخرة هي أرضهم ومساهمني جهنم هلم مستقر يف اوهو.. اللهم اجعل جزاء الظامل
ِلَك نـَُويلِّ بـَْعَض الظَّاِلِمَني بـَْعًضا ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن)   • (سورة (وََكذَٰ

اللهم اضرب الظاملني [لظاملني ، وأخرجنا منهم ، )129األنعام 
اللهم انت وحدك ال إله إال أنت القادر على من جترب  ،ساملني
 .فانصر� � هللا على الظاملني، القادر على من ظلم [لظلم

اللهم الِق يف قلوب . ).151(سورة آل عمران (َوبِْئَس َمثْـَوى الظَّاِلِمَني)  •
اللهم اجعلهم من الظاملني الرعب واخلشية ملا فعلوا واجعل اللهم النار 

 . ينقضياملعذبني يف األرض واحلياة الدنيا قبل اآلخرة وعذاªا القائم الذي ال
اللهم إن الظاملني قد ، )77(سورة الزخرف اآلية  لِيَـْقِض َعلَـيْنَا رَبَُّك ۖ) (َ� َماِلكُ  •

جتربوا وعلو يف األرض مثل ما عال فرعون وجترب يف األرض، اللهم اجعل هلم 
  مستقر ومستودع يف النار ماكثني فيها اللهم اجعلهم من القائلني 
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

اللهم إ� عبادك ، )147(سورة آل عمران اآلية  (َوانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن) •
ا حكمك عدٌل فينا قضاؤك بنو عبادك بنو إماءك نواصينا بيدك ماٍض فين

 دامنا، وسدد خطا� وقوِّ ألسنتنااللهم إ� ظُلمنا فثبت اللهم أق
اللهم �  سورة األعراف).. 44(اآلية (َأن لَّْعَنُة ا�َِّ َعَلى الظَّاِلِمَني)  •

سورة  44(اآلية من لعن الظاملني (َأن لَّْعَنُة ا�َِّ َعَلى الظَّاِلِمَني) 

اجعل الظاملني ¤ئهني حائرين ال جيدون هلم يف .. اللهم األعراف)
 .ة لنفوسهم وال ألبداÔم اللهم اجعل الدائرة تدور عليهماألرض راح

  
  ""قريـــــــب إذا دعـــــــان

  السلسلــةّ المكتبيــــة : الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي  
 2022اإلصـــدار  الثامـــن والعشـــــرون /  خريــــف  

 أدعيــــــــــة الكــــــــــرب واالبتــــــــــالء والصبــــــــــر
  تونـــس )  -إعـــداد: د. جمـــال التركـــي ( الطب النفساني  

  

 من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية 
Karib28.pdf-http://arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 من المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=554&controller=product&id_lang=3   

 دليل السلسلــةّ المكتبيــــة : الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي  
http://arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm 
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  ى الظلمــــــــة والظالميــــــــنأدعيــــــــــة علـــــ
  

  ين من السنة النبويةظالمأدعية على ال -7
  

أعين علىَّ رد مظلميت اللهم كن يل عوً� فيها وال تُِعن عليِّ.. اللهم انصرين  اللهم •
ورد إيل مظلميت.. اللهم امكر يل على من ظلمين.. اللهم انصرين على من بغى عليَّ 

 حلجة ومهتِد القلب ومسدد اللسان.. اللهم اجعل سخيمة قليباللهم اجعلين bبت ا
  مسلولة وانزع عنها احلقد والغل. 

إين أسألك أن متتعين بسمعي، اللهم متعين ببصري، اللهم  اللهم  •
متعين بصحيت أبًد ما حييت اللهم انصرين على من ظلمين اللهم � مقسط 

قتص يل منه يف الدنيا � جامع انصرين على من ظلمين يف الدنيا اللهم ا
.رب العاملني واقتص يل منه مظلميت يف اآلخرة �

اللهم إين قد ظُلمت يف الدنيا فإين طالب منك النصرة يف اآلخرة، اللهم رد 
إيل مظلميت اللهم وأظهرين منتصرًا اللهم انصرين على من ظلمين ومن 

  عاداين اللهم ال جتعل ×ري إال على من جار عليَّ وظلمين. 
.. ورب العرش العظيم اللهم � رب جربائيل.. و� رب ميكائيل.. و� رب إسرافيل •

إين أسألك الفوز [جلنة لصربي وأسألك النار ملن جار علي ظاملًا واملسلمني  اللهم
  اللهم وشدد عليه من سكرات املوت وال حتنن عليه القرب بضماته.
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

 بأسماء هللا الحسنى  ينأدعية على الظالم -8
  

اللهم إين أسألك � ريب و� خالقي أن جتعل عذابك على من استأثر  •
، وظلمهم واجلور عليهم يف حقوقهم، اللهم بعبادك البطشبقوتك يف 

تدين، وال تكتبنا يف الظاملني اللهم إين أمحدك على جعلي اجعلنا من امله
  من املظلومني ال الظاملني.

اللهم سبحانك � ربنا أنت اجلليل الرقيب واسع العلم عامل الغيب والشهادة..   •
[لدعاء إال يف الشر.. اللهم إين اللهم إين أعلم أين مقصر يف العبادات وال أجلأ إليك 

ين � هللا القصاص ممن ظلمين يف اآلخرة اللهم ال تذقه النعيم ظُلمت يف الدنيا فارزق
  يف اآلخرة كما جار عليَّ يف الدنيا.

ال إله إال أنت الواحد األحد � من [لدعاء مسيع و� من مبا يف  اللهم •
ألك ¬مسائك احلسىن ، اللهم � جبار � منتقم إين أسعليمالصدور 

  اللهم هوِّن عليَّ مصيبيت ومظلميت.وصفاتك العلى ¬ن تدفع عين املظلمة 
•   

  
  2022 - 29اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  28



  ــــنأدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــ
  

ه، � من ينادي على عباده هل اللهم � من ينادي عباده هل من ¤ئب فأتوب علي •
من سائل فأعطيه مسألته فإن مسأليت هي الثأر ممن ظلمين اللهم واجعل ×ر� على من 
ظلمنا اللهم ال تذق الظاملني النعيم يف الدنيا وال يف اآلخرة اللهم ابتِلهم صعب البالء 

  جزاًء لظلمهم
  

  

 
  

  ""قريـــــــب إذا دعـــــــان
  الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي    المكتبيــــة:السلسلــةّ  

 2022والعشـــــرون /  خريــــف    السابعاإلصـــدار  

  أدعيــــــة االنــــــجاب والحمــــــل والــــــوالدة
  ) تونـــس -إعـــداد: د. جمـــال التركـــي ( الطب النفساني  

  

 من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية 
http://arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib27.pdf   

 من المتجر االلكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=543&controller=product&id_lang=3   

 دليل السلسلــةّ المكتبيــــة : الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي  
http://arabpsynet.com/apneBooks/IndexeBFaIniKarib.htm 
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

  الظالمين  الظلمة و على أدعية عامة -9
  

طغيانه وسلطانه وقوته علي، وأ� عبدك  رب إن هذا الظامل قد مجع“ •
ه من الدعاء، رب استجب يل فأ� عبدك املظلوم مجعت ما أقدر علي

فانصرين على من ظلمين، فأنت الكرمي وأنت من وعدت [ستجابة دعاء 
 .”املظلومني ولو بعد حني

رب � سامع دعاء على الظامل عليك مبن ظلمين، رب ارفع عين ظلمه وخيب “ •
ده يف ضالل، احزن قلبه كما أحزن قليب، واجعل كيده يف حنره واجعل كي آماله، رب

واجعل سلطانه وجربوته يف اضمحالل، رب إن أحييته فابقه حلزمه، وإن أمته فأمته 
 .”بغيظه، رب امحين من شره وجربوته وسطوته فأنت القوي األشد تنكيالً 

حىت ال أتوسل اليك أن تفرج عين ما أمسيت فيه وما أصبحت عليه   •
 تعظيما لوجهك..  أخاف غريك، واحفظين حال ال إله إّال أنت، سبحانك

اصرف اللهّم عّين شر عبادك.. وهب يل أمنك ومحايتك.. ولطفك وكرمك  •
وإحسانك.. وارفع مقامي.. وفرّج كربيت.. � من إذا أراد شيئا فحسبه يقول له كن 

   فيكون..
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

أعوذ [i مما أخاف وأحذر.. هللا ريب ال أشرك به شيء عّز جارك   •
 وجل ثناؤك وتقّدست أمساؤك وال إله غريك..

إليك واستغنيت بك عن مجيع خلقك، فقد خذلين كل رب اين فوضت أمري  •
لناس وختلى عين كل نصري من عبادك، رب إين جئتك أطرق [بك بعدما مغيث من ا

أُغلقت يف وجهي مجيع األبواب املرجوة، فأنت األعلم مبا يف قليب وما حل يب وأنت 
 .”السامع لشكواي

عت كل رب قد أُغلقت أمامي مجيع األبواب إال [بك، وقد انقط •
أن تتوىل أمري وتُفرج  الفرج األسباب إال إليك، فأسألك �i � عظيم

 .”مهي، وتشملين برمحتك ولطفك � كرمي � قدير
، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من رّيب إّين مّسين الضر وأنت أرحم الرامحني •

 الظاملني..
� ربنا العزة واجلربوت، وال حول لنا وال قوة إال بك � هللا، سبحانك  •

اللهم ال حول وال قوة ملن ظلم العباد وإنه بعزتك ومبشيئتك هلو من أهل 
  النار خالًدا فيها ال يذوق فيها إال الزقُّوم. 

وال حول لنا وال قوة إال بك � هللا، اللهم ال  سبحانك � ربنا العزة واجلربوت، •
قوة ملن ظلم العباد وإنه بعزتك ومبشيئتك هلو من أهل النار خالًدا فيها ال  حول وال

  يذوق فيها إال الزقُّوم. 
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  ظالميــــــــنأدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة وال
  

ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك رب العرش العظيم العادل    •
املقسط الذي ال جيور وال يظلم اللهم � فارج اهلموم، � جميب دعوة 
املظلوم إين مسين الظلم من عبادك � من حرمت الظلم على نفسك اللهم 

يل   أسألك إين مفوض أمري إليك اللهم إين ضعيف مغلوب فاكتبإين
 .النصر من عند � أرحم الرامحني

ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك رب العرش العظيم العادل املقسط    •
الذي ال جيور وال يظلم اللهم � فارج اهلموم، � جميب دعوة املظلوم إين مسين 

على نفسك اللهم إين أسألك إين الظلم من عبادك � من حرمت الظلم 
ضعيف مغلوب فاكتب يل النصر من عند �  مفوض أمري إليك اللهم إين

 .أرحم الرامحني
� قهار، ال إله إال أنت ربنا اجلليل اجلبار، �  إال أنت � واحدال إله  •

من أرا� يف النمرود اآل�ت وأغرق فرعون يف البحر بعد الظلم فمات اللهم 
 ملني يوًما جيعلهم عربة لكل ظامل جبار متكرب بسطوته علىأرين يف الظا

  العباد. 
ال إله إال أنت � واحد � قهار، ال إله إال أنت ربنا اجلليل اجلبار، � من أرا� يف  •

النمرود اآل�ت وأغرق فرعون يف البحر بعد الظلم فمات اللهم أرين يف الظاملني يوًما 
  بسطوته على العباد.  جيعلهم عربة لكل ظامل جبار متكرب
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

ال حول وال قوة إال [i وحسيب هللا العلي العظيم هو موالي  •
كل عليه ونعم النصر.. أنت حسيب � ربنا وأنت نعم الوكيل الذي يت

املستضعفني اللهم � وكيل املظلومني إين أسألك � مالك الثقلني 
مني  والدنيا واآلخرة أال تذق الظاملني من ريح اجلنة إن كانوا ظالَّ

  لعبادك. 

م ال حول وال قوة إال [i وحسيب هللا العلي العظيم هو موالي ونع •
عليه املستضعفني النصر.. أنت حسيب � ربنا وأنت نعم الوكيل الذي يتكل 

اللهم � وكيل املظلومني إين أسألك � مالك الثقلني والدنيا واآلخرة أال تذق 
مني لعبادك.    الظاملني من ريح اجلنة إن كانوا ظالَّ

هللا أكرب على من ال خياف يوم احلساب.. هللا أكرب على من  •
. هللا أكرب على من طغى وجترب.. هللا أكرب على من ظلم وجار.

ه ملك وفجر.. هللا أكرب على كل جمرم ظامل أفاك.. هللا أكرب بسطوت
  على كل مفسد يف األرض. 

يف األرض وافراً ونصيبهم   واملستضعفني اللهم اجعل حّظ عبادك املظلومني •
وعن اإلسالم  كبرياً، وما أنزلت من شر وبالء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا

من ركن إليهم ومن واالهم ممّن واملسلمني، واجعله يف الظاملني وأعواÔم و 
   .يصّرون على ما يفعلون وهم يعلمون، � رب العاملني
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  ــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــنأدعيــــ
  

الظاملني وأعواÔم ومن ركن إليهم ومن واالهم عدداً،  أحصاللهم  •
واقتلهم بدداً، وال تغادر منهم أحداً، وسّلط عليهم جنودك، ودّمرهم 
بقدرتك وجربوتك، وأذّهلم لعبادك املظلومني واملستضعفني يف األرض � 

. اللهم بّنا افتح بيننا وبني الظاملني [حلّق وأنت خري الفاحتنيرب العاملني، ر 
اجعل حّظ عبادك املظلومني واملستضعفني يف األرض وافراً ونصيبهم كبرياً، 
وما أنزلت من شر وبالء وداء وسوء وفتنة فاصرفه عنا وعن اإلسالم 

ممّن واملسلمني، وأجعله يف الظاملني وأعواÔم ومن ركن إليهم ومن واالهم 
 .يصّرون على ما يفعلون وهم يعلمون، � رب العاملني

 كلمةأرغم أنف كل ظامل، وعجل حتفه، وال جتعل له قوة إال قصمته، وال  اللهم •
جمتمعة إال فرقتها، وال قائمة علو إال وضعتها، وال ركناً إال وهنته وال سبباً إال قطعته، 

ك مجعنا له ما استطعنا من الّدعاء، � رب إن الظامل مجع كل قوته وطغيانه وحنن عبيد
 .بادك املظلومني� رب استجب لدعوة ع

وأصحاب األيكة وقوم تبع،   ومثود  اللهم أر� يف الظاملني يوماً كيوم عاد •
واهزمهم اللهم كما هزمت األحزاب وحدك � هللا � رب العاملني، رّب إين 

 . السماءمظلوم فانتصر، اللهم إنه ال يعجزك شيء يف األرض وال يف
مرِ� .. وأصلح لنا دنيا� اليت فـيها لنا دـيـنَنا الذي هـو عـصمُة أ أصلحالـلهم   •

معـاُشنا .. وأصلح لنا آخرـتَنا اليت اٍليها معـادـنا .. واجعـل احلياة ز�دًة لنا يف كل خري 
  .. واجعـل املوَت راحةً لنا من شر. 
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 اللهم اغـفـِر لنا .. وارمحـنا .. وأعــتق رقابنـا من النـار .  •
من طاعـتك ما أقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معـصيتك .. و  اللهم •

Çُـّون به علينا مصائب الدنيا .. ومتـّعـنا اللهم تبلّـغـُـنا به جنتَـك .. ومن اليقـني ما 
¬مساعنا وأبصارِ� وقـواـتِنا ما أبقيتنا .. واجعـلُه الوارَث منـّا .. واجعـل ×ر� على من 

.. وال جتعـل الدنيا ظلمنا.. وانصر� على من عادا� .. وال جتعـل مصيـبتَـنا يف دـيننا 
.. وال ٍاىل النار مصري� .. واجعـل اجلنة هي دار� .. وال أكَرب هـِمنا .. وال مبلَغ علِمنا 

  . تُسلط عـلينا بذنوـبِنا من ال خيافك فينا وال يرمحـنا
اللهّم إّن الظامل مهما كان سلطانه ال ميتنع منك فسبحانك أنت مدركه  •

جلأ، فمعاذ املظلوم بك، وتوّكل املقهور  عليه أينما وقادرأينما سلك، 
ّين أستغيث بك بعدما خذلين كّل مغيث من البشر، عليك. اللهّم إ

وأستصرخك إذ قعد عّين كّل نصري من عبادك، وأطرق [بك بعدما 
أغلقت األبواب املرجّوة، اللهّم إّنك تعلم ما حّل يب قبل أن أشكوه إليك، 

 .قديراً فلك احلمد مسيعاً بصرياً لطيفاً 
قي وترك االنتقام ممّن اللهم إن كانت اخلرية يل عندك يف ¢خري األخذ حب •

وجممع اخلصم، فأيدين منك بنّية صادقة ونصر  الفصل  ظلمين إىل يوم
دائم،وأعذين من سوء الرغبة، وَهْلع أَهْل احلرص، وصّور يف قليب مثال ما 

جعل ذلك ادخرت يل من ثوابك، وأعدد خلصمي من جزائك وعقابك، وا
ذو الفضل العظيم وأنت على  سبًبا لقناعيت مبا قضيت، وثقيت مبا ختريت، إنك 

   .كّل شيء قدير، وال حول وال قوة إال [i العلي العظيم
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اـللهم ا� نسألـُـك فعـَل اخلريات .. وترَك املنكرات .. وحَب املساكني..  •
وأن تغـفـر لنا وترمحنا وتتوب علينا .واٍذا أردت بقـوٍم فـتنًة فـتَوفـنا غـري 

ٍل يقـربنا ٍاىل مفـتونني .. ونسألك حبَـك.. وحَب َمن ُحيـبـُـك.. وحب عـم
 حـبـِك .. � رب العــاملـني .

نتقم من الظامل يف ليلة ال أخت هلا، وساعة ال شفاء منها، وبنكبة ال انتعاش اللهم ا •
معها، وبعثرٍة ال إقالة منها، ونّغص نعيمه، وأره بطشتك الكربى، ونقمتك املثلى، 

انه، واغلبه يل وقدرتك اليت هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعّز من سلط
منه مبنعتك اليت كل خلق فيها ذليل، وابتله بقّوتك القوية، وحمالك الشديد، وامنعين 

 .بفقٍر ال جتربه، وبسوء ال تسرته، وكله إىل نفسه فيما يريد، إّنك فّعال ملا تريد
دعوة، اللهم إنك وعدتنا أال ترد   للمظلوم  اللهم إنك وعدتنا أال ترد •

 .دين � هللا وانتقم ممّن ظلمينللمظلوم دعوة، فال تر 
ومن شر قضاء السوء ومن شر كل … ل شيطان مريداللهم إين أعوذ بك من ك •

 دابّة أنت آخذ بناصيتها إن ريب على كل شيء قدير.. إّن ريب على صراط مستقيم.. 
اللهم إين قد ظلمت نفسي سابًقا [لعصيان و[لذنوب (الَّ إِلََٰه ِإالَّ أَنَت   •

. اللهم إين قد جري عليَّ ).87ية (سورة األنبياء اآل ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّالِِمَني) ُسْبَحاَنكَ 
  بعدما ظلمت نفسي فاكتب اللهم يل النصرة وارزقين الثأر على من ظلمين. 

اللهم إين قد ظلمت نفسي سابًقا [لعصيان و[لذنوب (الَّ إِلََٰه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك  •
قد جري عليَّ بعدما .. اللهم إين )87(سورة األنبياء اآلية  الظَّالِِمَني) ِإّينِ ُكنُت ِمنَ 

  ظلمت نفسي فاكتب اللهم يل النصرة وارزقين الثأر على من ظلمين. 
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اللهم إين واقٌف منكسر بني يديك مظلوم على [بك � من حرَّم الظلم  •
على نفسه طالبًا نصرك يف شديت وحمنيت اليت ظُلمت فيها، اللهم من لنا 

  سواك لطلب رد املظلمة اللهم � �صر الضعفاء انصرين. 
ضاء ا، وطمه به طًما، وارمه بيوم ال مرد له، وبساعة ال انقاللهم غمه [لبالء غمً  •

 .هلا، � قاصم اجلبارين
اللهم فارج اهلم.. وكاشف الغم.. جميب دعوة املضطرين.. أن ترمحين،  •

أن ترمحين.. رمحة تغنيين ªا عن من سواك، اللهّم أجعل يل من كل هم 
يّاث املستغيثني � يهمين فرجاً وخمرجا.. وارزقين من حيث ال احتسب � غ

 جميب دعاء املضطرين.. 
ل لكافر على مؤمن سبيالً وال لظامل على مظلوم سبيالً، ربّنا افتح بيننا اللهم ال جتع •

 .وبني الظاملني [حلّق وأنت خري الفاحتني
اللهم انتقم من الظامل يف ليلة ال أخت هلا، وساعة ال شفاء منها، وبنكبة  •

 إقالة منها، ونّغص نعيمه، وأره بطشتك الكربى، ال انتعاش معها، وبعثرٍة ال
املثلى، وقدرتك اليت هي فوق كل قدرة، وسلطانك الذي هو أعّز ونقمتك 

من سلطانه، واغلبه يل بقّوتك القوية، وحمالك الشديد، وامنعين منه مبنعك 
الذي كل خلق فيها ذليل، وابتله بفقٍر ال جتربه، وبسوء ال تسرته، وكله إىل 

 .يما يريد، إّنك فعّال ملا تريدنفسه ف
من إنصافك، وال تفتنه [ألمن من مكرك فيصر على  اللهم ال تفتين [لقنوط •

  .ظلمي، وعّرفه ما وعدت الظاملني، وعرفين ما وعدت من إجابة املضطرين
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اللهم � حي � قيوم � مالك امللك سبحانك � ربنا � من تؤِت املُلك  •
من تشاء، وتنزع امللك بعزتك ممن تشاء اللهم إين أدعوك رافًعا يدي إليك 

املتشبث يف عدلك � عدل لدفع مظلميت اللهم إين عبدك املستضعف 
  ¬ن تنصرين.

شكوى أدعوك دعاء الغريب.. الغريق.. املضطر.. املظلوم  اللهّم � سامع لكلّ  •
اكشف ما يب وتداركين.. فإّين ألوذ بك فعليك كل اعتمادي واليك قراري.. ومنك 

 انتصاري.
اللهم � من أجاب نوًحا حني �داه و� من كشف الضر عن  •

 من أمَّن إبراهيم من �ر النمرود وحفظ إمساعيل أيوب يف بلواه ، �
زمزم ودمدم األرض على أصحاب األخدود اللهم اجعلين من وأمه ب

الثائرين على من ظلموين اللهم اجعل ظلمهم يف حياÇم لوال 
  تسلطهم على املسلمني. 

اللهم � من تسمع دعاء�، وتعرف ما يف صدور� سره وعالنيته حنن املستغيثون  •
أنف كل من ظلم جلون من ظلم البشر إىل عدلك � عدل � مسيع اللهم ارغم الو 

  .اللهم اجعل ظلمه وتدبريه عليه مدمرًا له
اللهم � من حفظت موسى يف اليم والتابوت .. اللهم � ذا العرش  •

اYيد سبحانك � فعاًال ملا تريد اللهم � معطي كل شيء خلقه اللهم 
كيهم اللهم � رافع � خافض إين أسألك سبحانك � مضحك الناس ومب

  بار معتد. أن تذل كل ظامل ج
  

  2022 - 29اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  38



  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

ه تنا بين اإلنسان وكرمتنا اللهم � من سنَّ الدين وعظَّماللهم � من خلق •
اللهم � رافع النجوم و� مسخر الطيور سبحانك � حميي العظام وهي رميم.. 
اللهم � من قال (َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ۖ ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا 

  ك لدفع الظلم عين � من ال يرد يًدا مدت إليه.َدَعاِن ۖ) ها أ� � هللا أدعو 
ص الظاملني وأعواÔم ومن ركن إليهم ومن واالهم أح  اللهم •

عدداً، واقتلهم بدداً، وال تغادر منهم أحداً، وسّلط عليهم جنودك، 
ودّمرهم بقدرتك وجربوتك، وأذّهلم لعبادك املظلومني واملستضعفني 

ح بيننا وبني الظاملني [حلّق وأنت يف األرض � رب العاملني، ربّنا افت
ين من تعّلقت به من خلقكً  وغدر يب وطعنين وأسلم .خري الفاحتني

القريب الصديق، واستشرت نصيحي فأشار علّي [لرغبة إليك، 
واسرتشدت دليلي فلم يدّلين إّال عليك, فرجعت إليك � موالي 

، وال خالص يل فرج إّال عندكال صاغرًا راغمًا مستكيناً، عاملًا أنّه 
  إالّ بك

خاشع بني يديك، فأيّدين � رب وّجهت وجهي إليك وتوّكلت عليك..  •
جباللك واجعلين من عبادك املتقني، وال جتذب قليب إّال إىل [بك.. قربين مما 

 حتب.. واحفظين من صحبه أعدائك وأطلق لساين وقليب بشكرك وذكرك.. 
األسباب إال إليك،  � رّب أغلقت األبواب إّال [بك، وانقطعت •

  .وال حول وال قوة إّال بك
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دك، نواصينا بيدك، تعلم مستقّر� � رّب اللهّم إّين ومن ظلمين من عبي •
بنا ومثوا�، وسّر� وعالنّيتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وحتيط ومستودعنا، وتعلم متقل

بضمائر�، علمك مبا نبديه كعلمك مبا خنفيه، ومعرفتك مبا نبطنه كمعرفتك مبا 
نظهره، وال ينطوي عليك شيء من أمور�، وال يسترت دونك حال من أحوالنا، 

 .نّانا منك معقل حيّصننا، وال حرز حيرز�، وال هارب يفوتك موال ل
� رب ها أ� ذا � ريب أسري سجني يف يدي الظامل، مغلوب مبغّي  •

علّي مظلوم، قد قّل صربي وضاقت حيليت، وانغلقت علّي املذاهب 
إّال إليك، وانسّدت علّي اجلهات إّال جهتك، والتبست علّي أموري 

واشتبهت علّي اآلراء يف إزالة ظلمه، وخذلين  يف دفع مكروهة عّين،
  ه من عبادك.من استنصرت

� رّب ها أ� ذا � رّيب، مغلوب مبغّي علّي مظلوم، قد قّل صربي وضاقت  •
حيليت، وانغلقت علّي املذاهب إال إليك، وانسّدت علّي اجلهات إال جهتك، 

راء يف إزالة ظلمه، والتبست علّي أموري يف دفع مكروهه عّين، واشتبهت علّي اآل
ين من تعلّقت به من خلقك، واستشرت وخذلين من استنصرته من عبادك، وأسلم

نصيحي فأشار علّي [لرغبة إليك، واسرتشدت دليلي فلم يدّلين إالّ عليك، فرجعت 
إليك � موالي صاغراً راغماً مستكيناً، عاملاً أنّه ال فرج إالّ عندك، وال خالص يل إالّ 

ت دك يف نصريت، وإجابة دعائي، فإّنك قلت جّل جاللك وتقّدسبك، أثق بوع
وأ� فاعل ما أمرتين به ال منّاً عليك، وكيف أمّن  ]١[أمساؤك: (اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم)،

  .به وأنت عليه دللتين، فاستجب يل كما وعدتين � من ال خيلف امليعاد
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

� عظيم فّرج عين ما أّمهين، وتوّىل أمري بلطفك ورمحتك وكرمك إّنك  •
 على كل شيء قدير.. 

امل السر وأخفي، � من ال حيتاج إىل شهادات الشاهدين؛ ألنه ع •
على كل شيء قدير مهما  � من نصرته قريبة من املظلومني؛ ألنه 

 .كانت قوة الظامل
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  الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي    المكتبيــــة:السلسلــةّ  

  أذكــــار قرآنيــــة  
 2022االصـــدار الكامــــل /  خريف  
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  ــــة والظالميــــــــنأدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــ
  

 ين  المقهور أدعية   - 10
  

اللهم � سامع دعائي على من ظلمين وقهرين، رب أسألك أن ختيب آماله “ •
وتشغله يف مهه وكربه، فاللهم إن هذا الظامل مهما بلغ سلطانه وقوته فإنه ال ميتنع 

أ، فال ملجأ منك، فأنت وحدك مدركه أينما سلك، وأنت وحدك القادر عليه أينما جل
 .”ليكللمظلوم إال إليك، وال توكل للمقهور إال ع

متىن تدمريي وَهْالكي، رب    رب إين امتىن ملن ظلمين اهلداية وهو ي“ •
إنه ال قوة وال حول يل إال انت، فأنت القادر على نصرة عبدك املسكني 

 .”� من وعدت [ستجابة دعاء املظلومني ونصرهم ولو بعد حني
، ريب ريي ووكيلي، وأنت سامع دعاء على من ظلمين وأبكاين قهراً ر[ه أنت نص“ •

انتقم ممن ظلمين واقض عليه بنكبة ال يفيق منها، ونغص عليه حياته واجعله يرى 
بطشتك الكربى، رب إن قدرتك فاقت كل قدرة وسلطانك عال عن كل سلطان، 

وحولك املديد، فاغلبه �i بقوتك و¬سك الشديد، وامحين �i بقدرتك ومنعتك 
ساتر، رب وكله لنفسه فيما يبغى ويرد، رب ال جترب له خاطر وال تسرته من رمحتك ب

  .”فأنت القوي الفعال ملا تريد
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  ـى الظلمــــــــة والظالميــــــــنأدعيــــــــــة علــــ
  

ا كما أستجبت لنا برمحتك ، عجل علينا بفرج من اللهم أستجب لن •
عندك ، جبودك وكرمك ، وارتفاعك يف علو مسائك ، �رحم الرامحيني 

  . تشأ قدير ،انك على ما
، وخري أ�مي يوم ألقاك فيه ، إنك  اللهم إين أسألك أن جتعل خري عملي آخره •

 . كل شئ قديرعلى  
 ختالطه الظنون ، وال يصفه ، وال اللهم إين أسألك �من ال تراه العيون •

الواصفون ، وال تغريه احلوادث وال الدهور ، يعلم مثاقيل اجلبال ، ومكاييل 
البحار ، وعدد قطر األمطار ، وعدد ورق األشجار ، وعدد ما يظلم علية 

، وال تواري منه مساء مساء ، وال أرض أرضاً ،  النهار الليل ، ويشرق عليه
 .يف قعره وساحله يف قعره وسَهْله ، وال حبر إال يعلم ما وال جبل إال يعلم ما

ªَْلكة فأَهْلكه ، لهم من عاداين فعاده ، ومن كادين فكده ، ومن بغى علَيِ◌ ال •
ومن أرادين بسوء فخذه ، و أطفي عين �ر من أشب يل �ره ، واكفنيهم من أدخل 
علي مهه ، وأدخلين يف درعك احلصينة ، وأسرتين بسرتك الواقي ، �من كفاين كل 

، وصدق قويل وفعلي [لتحقيق ، � شفيق  شئ أكفين ما أمهين من أمر الدنيا واآلخرة
 .كل ضيق ، وال حتملين ماال أطيق ، أنت اهلي احلق احلقيق  � رفيق فرج عين

� مشرق الربهان �قوي األركان �من رمحته يف كل مكان ويف هذا  •
املكان ، �من ال خيلو منه مكان ، أحرسين بعينك اليت ال تنام ، واكنفين يف  

، إنه قد تيقن قليب أن ال اله اال انت وإين ال أَهْلك  كنفك الذي اليرام
  .وأنت معي ، �رجائي فارمحين ، بقدرتك علي �عظيماً يرجي كل عظيم
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  الظلمــــــــة والظالميــــــــن  أدعيــــــــــة علـــــى
  

ت حباجيت عليم ، وعلى خالصي قدير ،وهو عليك يسري متم �عليم �حليم ان •
علٍي بقضائها ، �أكرم األكرمني ، � أجود االجودين ، � أسرع احلاسبني ، �رب 

 .العاملني ، أرمحين وأرحم مجيع املذنبني ، أنك على كل شئ قدير
  
  
  

  ""قريـــــــب إذا دعـــــــان
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 2022 صيف/   الخامس والعشروناالصـــدار  
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  أدعيــــــــــة علـــــى الظلمــــــــة والظالميــــــــن
  

  من ظلم الظالمين  االستعاذةأدعية   - 11
  

.. )87(سورة األنبياء اآلية   ُكنُت ِمَن الظَّالِِمَني)(الَّ إِلََٰه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحانََك ِإّينِ  •
اللهم إن ظلمنا أنفسنا فال تسلط علينا من يذلنا ويعاقبنا بظلمنا.. اللهم إنك 
  الناصر من ¬س الظاملني اللهم ال تسلط علينا من عبادك الظاملني أو أعواÔم. 

ي الَِّذيَن اللهم اجعلنا من الذين اتقوا اللهم اجعلنا من الذين قل • ت فيهم (مثَُّ ـنَُنجِّ
اللهم ال ¢خذ� بذنوبنا اللهم إ� )، 72(سورة مرمي اآلية  لظَّالِِمَني فِيَها ِجثِي�ا)اتـََّقوا وَّنََذُر ا

  آ¤� رسلك فآمنا ومسعنا الكالم وأطعناك اللهم ال تسلط علينا الظاملني. 
لهم إين العبد الضعيف اللهم إن الظاملني مجَّاعني لسطوÇم وجربوÇم ال  •

هم عجائب قدرتك، وأن جتعل منك أطلب وإليك أنيب ¬ن تريين في
 سطوÇم كّالً[ هلم يسحبهم إىل قال َسَقر

اللهم إ� مسعنا كالم رسولك وأطعناه اللهم اغفر لنا وإليك املصري، اللهم ال حتملنا  •
ر لنا أنت سبحانك موىل  من الذنوب، واألعباء ما ال طاقة لنا ªا اللهم اعُف عنا واغف

ال تولِّ علينا بذنوبنا من ال يتقيك فينا أو كل مستضعف، وقوي من عبادك اللهم 
  جيور علينا ظاملًا.
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من أصدق القائلني � ربنا � عظيم سبحانك �  اللهم إنك صدقت � •
من توحد [جلمال لكمال اجلالل تعظيًما وتقديرًا.. اللهم اصرف عن قليب 
شر الظلم اللهم إين قد ذقت الظلم وفرجته عليَّ برمحتك فال جتعل � هللا 

  للظلم يف قلب مستقر. 
� هللا � ذا اجلالل لهم إين أدعوك دعاء من أ¤ك لرمحتك راجيًا ولطلب نصرتك ال •

واإلكرام من الظلم الذي وقع يب، اللهم إين أرجو رمحتك يف رفع الظلم عين اللهم اجعل 
  مظلميت يف ميزان حسانيت ثقيالً واجعل الظلم يف ميزان من ظلمين كجبل أُُحد. 

 متكرب ال يؤمن بيوم احلساب اللهم اللهم إين أستعيذ بك من كل ظامل •
ر� من ال خيافك فينا وال يرمحنا اللهم اجعل كيد وال تسلط علينا بشرو 

  الظاملني يف تبار.. اللهم احفظنا وامشلنا برعايتك. 
اللهم صلِّ وسلم على سيد� واملبعوث رمحة للعاملني سيد� دمحم صالة Çدينا ªا   •

الة على الرسول الكرمي شافعة لنا من بطش كل إىل طريق طاعتك.. اللهم اجعل ص
ظة لنا من كل جائر اللهم اجعل لنا هذه الصالة �هيةً لنا الظلم وحفاظًا جبار.. وحاف

 .لنا من الوقوع حتت وطأة ظامل
اللهم لك احلمد فال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت.. اللهم  •

وكلت عليك � خري سبحانك � من يقضي وال يقضى عليه.. اللهم إين ت
اللهم إنك سبحانك القوي اجلبار  الوكيل ¬ن ترزقين النصر يف رد مظلميت

  املنتقم.. اللهم إين داعيك وكلي ثقة ¬نك جميب يل الدعاء. 
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اللهم � عفو � من حيب العفو والرمحة وخلقتنا ويف قلبنا مثال ذرة من رمحة فإين  •
أدعوك � هللا ¬ن ترشد الظاملني إىل صواªم وقتما ظلموا اللهم إن كان الظلم قد 

مة ظهورهم يوم القيامة، واجعلهم ممن متكن من قلوªم فاجعلهم � ربنا من املقسو 
 ميشون على وجوههم.
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