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 آداب الذكـــــر والدعــــــــاء-1
 

 حترى احلالل  •
 أمكن القبلة إنال استقب •
 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

 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين وحذو املنكبني •
 على رسول هللا  والصالةلبدء حبمد هللا ا •
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  وجتنباختيار جوامع الكلم  •
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 تكرار الدعاء ثالc وإذا دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك  •
ين عقب الدعاء ومحد هللا ومتجيده والصالة والسالم أن متسح الوجه [ليد •

 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 ، نيب ملسو هيلع هللا ىلصأفتح دعائك بذكر هللا عز وجل مث [لصالة على ال •

  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، 
إبطك فقد قال يديك حبيث يرى بياض  وأرفعادع هللا مستقبال القبلة  •

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  •
أن يصدق يف القريب من عبادة، لكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب 

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

 60غافر:َوقَاَل رّبُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمّْ  •
 110اإلسراء: َىن قُل اْدُعواْ اّ�َ أَِو اْدُعواْ الرَّْمحَـَن أَ�� مَّا تَْدُعواْ فـَلَهُ اَألْمسَاء اْحلُسْ  •
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
َوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدعْ  •

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

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

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

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

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

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

ْبِلِه َلِمَن  ُتْم ِمْن قـَ  ]198[البقرة:  لضَّالَِّني﴾اُكنـْ

َ َ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 ا�ََّ  ﴿َواذُْكُروا  •  ِيف َأ�َّ
َعَلْيِه َوَمْن ¢ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه 

 ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا  ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتكَ  رّب اْجَعلْ  ﴿قَالَ  • َ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 اْلُمْؤِمِنَني ِكَتا ً[ 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 َوَلُه ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَ 

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

 اْلُقُلوُب﴾�َِّ َتْطَمِئنُّ آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر ا�َِّ َأَال ِ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 ِلَشْيٍء ِإّينِ فَ  ﴿َوَال  • اِعٌل َ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
ْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي ِمْن ِلَساِين * يَـ 

* 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  •
 ]130[طه:  تـَْرَضى﴾آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك ُغُروªَِا َوِمْن 
ٌر فَاذُْكُروا  ﴿َواْلُبْدنَ  • َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َلُكْم ِفيَها َخيـْ

َها َوَأْطِعمُ  َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ وا اْسَم ا�َِّ َعَليـْ
 َ اْلَقانَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ
ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم 

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

ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّنا ا�َّ
ْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  بـَْعَضهُ 

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

ْمِدِه وََكَفى بِِه َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَ  ﴿َ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 الصََّالَة ِإنَّ  ﴿اْتلُ  • 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 • ذُكُِّروا ªَِا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد  يـُْؤِمُن ِ°َ�تِنَا الَِّذيَن ِإَذا ﴿ِ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﴾رَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا َهلُْم ِمْن قُـ 
َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�ََّ َواْليَـْوَم   ﴿َلَقدْ  •

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

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

وَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ َواْحلَاِفِظَني فـُرُ 
ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا   ]35[األحزاب:  َعِظيًما﴾ا�َّ

ي َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا ا�ََّ ِذْكًرا َكِثريًا * َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال * ُهَو الَّذِ  ﴿�َ  •
 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  •

ِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني * ِمَن اْلُمْدحَ 
َ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 

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

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

َع َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا�َِّ َوَذُروا اْلبَـيْ  ﴿�َ 
ُتْم تـَعْ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َلُموَن * َ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 
الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر أَيـَُّها  ﴿�َ  •

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

ًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه اْسَم رّب َك ُبْكرَ  ﴿َ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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 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة  -4
 

 دعاء من سورة الفـاتحة

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

 

 أدعية من سورة البقرة

 )127أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ( ربـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنَّكَ  •

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

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة حَ  ربّنا •  )201َسَنًة َ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  ِذيَن ِمن قـَْبِلَنا ربّناَمحَْلَتُه َعَلى الَّ  َوَال ُحتَمِّ

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

 أدعية من سورة آل عمران

ا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنَت الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـنَ 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  •

اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  اِلكَ الّلهم مَ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء  َتَشاء َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

َنا •  )53(َمَع الشَّاِهِديَن  ربّنا آَمنَّا ِمبَا أَنَزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ
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َأْمرَِ� َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ�  ربّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف  •
 )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 ربّنا ناربّ  • فَاْغِفْر لََنا  ِإنـََّنا مسَِ
 )193(ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر 

اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَ  َوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختِْزَ� يـَْومَ  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(ا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن ربّنا ظََلْمنَ  •
 )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 وَ  • َنا َصبـْ  )126(تـََوفـََّنا ُمْسِلِمَني 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�َّ
 َِª ُّنَـُتَك ُتِضل ا َمن َتَشاء َوتـَْهِدي َ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(َقْوِم اْلَكاِفرِيَن الْ 
 

 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

نُـ  • َيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما فَاِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ
 )101(َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني 
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 أدعية من سورة ابراهيم

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

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

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

 أدعية من سورة االسراء

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

 )80(لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا 
 

 الكهفدعاء من سورة  

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

 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  •  ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين َواْحُلْل  )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 اْلَوارِِثَني َتَذْرِين فـَْردً  رّب َال  •  )89(ا َ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 الرَّاِمحَِني آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َوارْ  ربّنا •  )109(َمحَْنا َوأَنَت َخيـْ

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

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

  اءأدعية من سورة الشعر 

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

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

 دعاء من سورة النمل

َمَل َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأعْ  رّب َأْوزِْعِين  •
 )19(َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني 

 

 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
ا َسِبيَلَك َوِقِهْم ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ¤بُوا َواتـَّبَـُعو  •

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( َمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّيَِّئاِت يـَوْ 
 

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

 

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

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

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

 )10(آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم  لِّلَِّذينَ 
 

 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(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  •
 

 أدعية من سورة نوح

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

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

 

  دعاء من سورة الممتحنة

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

 

 دعاء من سورة الفـلق

َوِمن  )3( َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقبَ  )2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1( ِبرّب اْلَفَلقِ َأُعوُذ 
  )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(َشرِّ النـَّفَّاcَِت ِيف اْلُعَقِد 

 

 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 
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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  
ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوَال  رّب اْغِفرْ " •

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

َن اْخلَاِسرِيَن".   ].47 - [هود َ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  َوِمْن ُ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(يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننيَ  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 َعَلْيَك تـَوَكَّلْ  "ربّنا • َال َجتَْعْلَنا  ربّنا )4(َنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنۖا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  ". )5(ِفتـْ

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

 

 ة السالم)(عليمن دعاء هود  

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

 

 (علية السالم)من أدعية لوط  

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

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

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

 

 (علية السالم)من دعاء شعيب  

نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  ربّناُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا  َوِسَع ربّنا • افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتِنيَ    ].89 -. [األعراف َوأَنَت َ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 ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ  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 -[األنبياء  .َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ َأّينِ  •
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 (علية السالم)اء سليمان  من دع

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

 

 (علية السالم)من دعاء يونس  

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

 (علية السالم)من أدعية زكريا  

يُع الدَُّعاء".  "ربّ  •   ].38 -[آل عمران َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ
ُر اْلَوارِثِ  رّب َال " •  ].89 -[األنبياء َني". َتَذْرِين فـَْرداً َوأَنَت َخيـْ

 

 (علية السالم)من دعاء يعقوب  

•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ   ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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  في الحياة والعمل  التيسيرأدعية   -6
  

بسم هللا على نفسي ومايل وديين، اللهم رّضين بقضائك، و[رك يل فيما قُّدَر يل.  •
 اللهم إين أسألك اهلدى والتّقى والعفاف والغىن. 

 رب أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج صدق، واجعل يل من •
لدنك سلطاً� نصريًا، رب اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل 
عقدة من لساين يفقهوا قويل، بسم هللا الفتاح، اللهم ال سهل إال ما 
جعلته سهًال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهًال � أرحم الرامحني، اللهم 
افتح عليَّ فتوح عبادك العارفني، اللهم انقلين من حويل وقويت وحفظي 

 .حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل يل من لدنك سلطاً� نصريًاإىل 
رّب اشرح يل صدري، ويّسر يل أمري واحلل عقدة من لساين، يفقهوا قويل،  •

بسم هللا الفتاح، اللهّم ال سهل إال ما جعلته سهالً، وأنت جتعل احلزن مىت شئت 
  سهالً، � أرحم الرامحني.

وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت  ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا،  •
  الوهاب، حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 
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فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا رَبَُّكْم إِنَُّه َكاَن غَفَّارًا* يـُْرِسِل السََّماَء َعلَْيُكم مِّْدرَارًا* َوُميِْددُْكم  •
 ِ¬َْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعل لَُّكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعل لَُّكْم أَنـَْهارًا. 

ني، � حي � قيوم ال إله إال أنت سبحانك إّين كنت من الظامل •
برمحتك أستغيث، رب إّين مّسين الضّر وأنت أرحم الرامحني. اللهّم 
� جامع الناس ليوم ال ريب فيه امجع علّي ضاليت. احلمد i الذي 

  هدا� هلذا وما كنّا لنهتدي لوال أن هدا� هللا.
 اللهّم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك. •

، ويف قليب نورًا، ويف مسعي نوراً، ويف بصري اللهّم اجعل يل نوراً  •
نوراً، ويف شعري نوراً، ويف عظامي نوراً، وىف دمي نوراً، ونورًا من 
خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن مييين، ونورًا عن مشايل، ونورًا من 

 حتيت، ونوراً من فوقي، اللهّم زدين نوراً، واجعل يل نوراً.
لدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا مبعرفة العلم، اللهم أخرجنا من ظلمات ا •

وحّسن أخالقنا [حللم، وسّهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رمحتك � 
  أرحم الرامحني.

اللهم ارزقنا جناحًا يف كل أمر، ونيًال لكل مقصد، وارزقنا القمة  •
ح يف درجات العلم. اللهم أغدق بكرمك علينا بكل جناح وكل صال

 وكل فالح.
اللهم ارزقين زوًجا صاحلًا ويّسر يل أمري [لزواج، اللهم ارزقين الصرب والفرج  •

  القريب ال إله إال أنت وال حول وال قّوة إّال بك. 
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اللهم أسألك أن تيسري يل هذا االمتحان، وجتعل اخلرية فيه إنك  •
على كل شي قدير، اللهم إين أسألك مبقاعد العز من عرشك، 
ومنتهى الرمحة من كتابك، وامسك األعظم وكلماتك، أن تفتح علّي 

 فتوح العارفني.
رح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدة من لساين يفقه قويل، افتح اللهم اش •

 .علي فتوح العارفني بفضلك
 اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل، َواْرَمحِْين، َواْهِدِين، َوَعاِفِين َواْرزُْقِين. •

اللهم افتح علّي فتوح العارفني حبكمتك، وانشر علّي رمحتك، وذّكرين ما نسيت  •
عزمي حبولك وقوتك، فإنّه ال حول وال قوة إال بك � وأطلق به لساين، وقوي به 

 أرحم الرّامحني.
اللهّم افتح لنا من خزائن رمحتك رمحة ال تعذبنا بعدها أبدًا ىف  •

الدنيا واآلخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حالًال طيبًا ال تفقر� بعده 
 إىل أحد سواك أبداً، وتزيد� لك ªما شكرًا وإليك فاقة وفقراً، وبك

 عمن سواك غىن وتعففاً. 
اللهّم اقذف يف قليب رجاءك، واقطع رجائي عن من سواك حىت ال أرجو أحداً  •

 غريك.
 اللَّهمَّ اكفين ِحبالِلَك عن حراِمَك، وأغِنين ِبَفضِلَك َعمن سواَك.  •

أعوذ   اللهم اكفين حباللك عن حرامك، واغنين بفضلك عّمن سواك، اللهم إينّ  •
  والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.  بك من اهلم واحلزن

  

  2023 - 30اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــقري"ةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  27



  أدعيـــــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجــــــــــــــــاح  
  

اللهّم ألِّف بني قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهد� سبل السالم،  •
وجنِّنا من الظلمات إىل النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما 

طن، و[رك لنا يف أمساعنا، وأبصار�، وقلوبنا، وُتب علينا ِإنك أنت ب
التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنني ªا عليك قابلني هلا 

 وأمتمها علينا. 
اللهم أهلمين الصواب يف اجلواب، وبلغين أعلى املراتب يف الدين والدنيا   •

  واآلخرة، وحفظين وأصلحين وأصلح يب األمة.
ّم إليك تقصد رغبيت، وإ�ك أسأل حاجيت ومنك أرجو الله •

جناحي، وبيدك مفاتيح مسأليت، ال أسال اخلري إال منك وال أرجوه 
من غريك وال أµس من روحك بعد معرفيت بفضلك، � من مجعت  
كل شيء حكمته، و� من نفذ كل شيء حكمه، � من الكرمي امسه، 

آمله، وال أجعل لغريك ال أحد يل غريك فأسأله، وال أثق بسواك ف
مشيئة من دونك أعتصم ªا، وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، 

 ومبن أثق إذ عرفتك. 
فبارك يل يف رحليت وسفري، و[رك يل يف  أهلي طلبا للعلماللهم إن غادرت  •

 ، و[رك يل يف أهلي وبييت، إّنك أنت اخلليفة يف املال واألهل والولد.عملي
فأنزله، وإن كان يف بطن األرض  رزقي يف السماء  اللهم إن كان •

كان فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقّربه، وإن كان عسريًا فيّسره، وإن  
  قليالً فأكثره، و[رك فيه برمحتك � أرحم الرامحني.
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توفيق واهلداية، والرشد واإلعانة، والرضى والصيانة، واحلب اللّهم إّ� نسألك ال •
واإل�بة، والدعاء واإلجابــة، اللّهم ارزقنا نورًا يف القلب، وزينة يف الوجه، وقوة يف 

، اللهم هبنا علًما ينتفع به، وعمًال يقربنا إليك، وترضىالعمل اللهم اهد� ملا حتب 
  وهبنا صربًا وثباً¤ يف الدين.

 إّ� نسألك عمالً [راً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً.  اللهمّ  •
اللهّم إّين أسألك أن تبارك يف نفسي، ويف مسعي، ويف بصري، ويف روحي، ويف  •

َخْلقي، ويف ُخلُقي، ويف أهلي، ويف حمياي، ويف ممايت، ويف عملي، فتقبَّل حسنايت، 
 وأسألك الدرجات العلى من اجلنة.

ع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، فر اللهّم إّين أسألك أن ت •
وتطهر قليب، وحتصِّن فرجي، وتُنوِّر قليب، وتغفر يل ذنيب، وأسألك 

 الدرجات العلى من اجلنة آمني. 
اللهم إّين أسألك خبويف من أن أقع [حلرام، وحبفظي جلوارحي، وأسألك � رّب  •

اي فإّنك على كّل ينبصاحل أعمايل أن ترزقين زوجًا صاحلًا يعينين يف أمور ديين ود
 شيء قدير، اللهّم اغفر ذنيب وحصن فرجي، وطّهر قليب.

اللهّم إّين أسألك خري املسألة، وخري الدعاء، وخري النجاح،  •
وخري العمل، وخري الثواب، وخري احلياة، وخري املمات، وثِبّتين، 
وثقِّل موازيين، وحقق إمياين، وارفع درجايت، وتقبَّل صاليت، واغفر 

 وأسألك الدرجات الُعلى من اجلنة.  ،خطيئيت
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أفعل، وخري ما أبطن، وخري ما أظهر،  اللهّم إّين أسألك خري ما آيت، وخري ما •
 والدرجات العلى من اجلنة آمني. 

اللهّم إّين اسألك فهم النبّيني، وحفظ املرسلني واملالئكة  •
املقربني، اللهّم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا خبشيتك، 

  وأسرار� بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.
وجوامعه، وأوله، وظاهره، و[طنه،  ،هاللهّم إّين أسألك فواتح اخلري، وخوامت •

 والدرجات العلى من اجلنة.
اللهّم إّين استعففت فأغنين من فضلك حبّق قولك: َوْلَيْستَـْعِفِف  •

  الَِّذيَن َال َجيُِدوَن ِنَكاًحا َحىتَّ يـُْغِنيَـُهُم اللَّـُه ِمن َفْضِلِه.
 .رم األكرمنيكأاللهم إين استودعتك أموري كلها، فوفقين ملا حتبه وترضاه �  •

اللهم إين استودعتك ما علمتين إ�ه فرده إيل حني حاجيت إليه  •
وال تنسيين إ�ه بفضلك وكرمك � أرحم الرامحني � بديع السماوات 

 .واألرض
اللهّم إّين استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعّلمت، فرّده عند حاجيت اليه،  •

. اللهّم إّين توكلت عليك، وسلمت ليإنك على كل شيء قدير، حسبنا هللا ونعم الوك
 أمري إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك. 

اللهّم إين أعوذ بك من ¢ّخر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقين  •
 خرياً ممّا أستحق.
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اللُهّم إين أعوُذ بَك مَن اهلمِّ واحلَزِن، وأعوُذ بَك مَن العجِز والكسِل، وأعوُذ بَك  •
 مَن اجلُِنب والبخِل، وأعوذُ بَك ِمن غلبِة الدَّيِن وقهِر الرجاِل. 

َنِة  اللَُّهمَّ إِينّ أُعوذُ  • بَك ِمَن الَكَسِل واهلََرِم، واملَْأمثَِ واملَْغَرِم، وِمْن ِفتـْ
َنِة  َنِة النَّاِر وَعذاِب النَّاِر، وِمْن َشرِّ ِفتـْ الَقْربِ، وَعذاِب الَقْربِ، وِمْن ِفتـْ
َنِة املَِسيِح  َنِة الَفْقِر، وَأُعوُذ بَك ِمن ِفتـْ الِغَىن، وَأُعوُذ بَك ِمن ِفتـْ

ُهمَّ اْغِسْل َعينِّ َخطا�َي مباِء الثـَّْلِج والبَـَرِد، وَنقِّ قـَْلِيب لَّ لالدَّجَّاِل، ا
َنِس، و[ِعْد بـَْيِين وبْنيَ  ِمَن اخلَطا� كما نـَقَّْيَت الثـَّْوَب األبـَْيَض ِمَن الدَّ

 َخطا�َي كما [َعْدَت بْنيَ املَْشِرِق واملَْغِرِب.  
 .ملجأ وال منجى منك إال إليك اللهم إين توكلت عليك وسلمت أمري إليك، ال •

اللهّم إّين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماٍض ّيف حكمك، عدل  •
و لك، مسيت به ّيف قضاؤك، �صييت بيدك، أسألك بكل اسم ه

نفسك أو أنزلته يف كتابك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أو 
عّلمته أحد من خلقك أن جتعل القرآن ربيع قليب ونور صدري 

 وجالء حزين وذهاب مهي ونور بصري. 
َلى  وحبّق قولك: ِإنَّ اللـََّه عَ  اللهّم حبّق قولك: َواللـَُّه يـَْرزُُق َمن يََشاُء بَِغْريِ ِحَساٍب، •

اللهّم امجع بيننا [حلق، وافتح بيننا [حلق، وأنت الفتّاح العليم،  ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر،
   وارزقين زوجاً تقّر به عيين وتقّر يب عينه.
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اللَّهمَّ ربَّ السَّماواِت وربَّ األرِض، وربَّ كلِّ شيٍء، فالَق احلبِّ  •
، أنت  والنـََّوى، ُمنِزَل التَّوراِة واإلجنيِل، أِعْذين من شرِّ كلِّ ذي شرٍّ

الباطُن فليس  آِخٌذ بناصيِته، أنت األوَُّل فليس قبلك شيٌء، وأنت
دونك شيٌء، وأنت الظَّاهُر فليس فوقك شيٌء، اْقِض عينِّ الدَّيَن 

 وأْغِنين من الفقِر.
اللهم رب جربائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات واألرض، عامل الغيب  •

والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون، اهدين ملا اختُلف فيه من 
 .ك Çدي من تشاء إىل صراط مستقيمناحلق Ýذنك، إ

اللهّم رّضين مبا قضيت يل وعافين فيما أبقيت حىت ال أحب  •
  تعجيل ما أّخرت وال ¢خري ما عّجلت. 

اللهم سخر يل مجيع خلقك كما سخرت البحر لسيد� موسى عليه السالم،  •
Ýذنك،  وألن يل قلوªم كما ألنت احلديد لداوود عليه السالم، فإÞم ال ينطقون إال

نواصيهم يف قبضتك، وقلوªم يف يديك تصرفها كيف شئت، � مقلب القلوب، ثبت 
  قليب على دينك.

 اللهم صّب علينا اخلري صباً صباً، وال جتعل عيشنا كداً كداً. •
اللهم صّل صالة كاملة وسلّم سالًما ¤م�ا على سّيد� حمّمد، الفاتح ملا أغلق،  •

حلق، واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله حق واخلامت ملا سبق، �صر احلق [
 قدره ومقداره العظيم.
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ارج اهلم، كاشف الغم، جميب دعوة املضطرين، رمحن فاللهم  •
الدنيا واآلخرة ورحيمهما، أنت ترمحين فارمحين رمحة تغنيين ªا عن 

 .رمحة من سواك
اللهم قوي إمياننا وÝمياننا قوي عملنا، وبعملنا زد من جناحاتنا. اللهم ارزقين قوة  •

 احلفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن
 وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصاحلني.  اللهم ال ترد� خائبني •

اللهم ال تصرفنا عن حبر جودك خاسرين وال ضالني وال مضلني، واغفر لنا إىل  •
 يوم الدين، برمحتك � أرحم الرامحني. 

 .زن إذا شئت سهالاللهم ال سهل إال ما جعلته سهال، وأنت جتعل احلَ  •
 َي لِما َمنَـْعَت، وَال يـَـنَْفُع ذَا اجلَدِّ ِمْنَك اجلَدُّ.اللَُّهمَّ ال َمانَِع لِما أْعطَْيَت، وَال ُمْعطِ  •

اللهم لك احلمد � من علم األنبياء واملرسلني، اللهم لك احلمد  •
� من علم املالئكة املقربني، اللهم لك احلمد � من علم العلماء 
العاملني، اللهم لك احلمد � من علم األولياء الصاحلني، اللهم � 

د، و� صاحب كل فريد، و� قريًبا غري بعيد، و� يمؤنس كل وح
شاهًدا غري غائب، و� غالًبا غري مغلوب، صلِّ على سيد� دمحم 

 .عبدك ورسولك النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرياً 
ِذلُّ تاللهمَّ مالَك امللِك تُؤيت امللَك َمن تشاءُ، وتنزُع امللَك ممن تشاءُ، وتُِعزُّ َمن تشاءُ، و  •

َمن تشاءُ، بيِدك اخلُري إنك على كلِّ شيٍء قديٌر، رمحُن الدنيا واآلخرِة ورحيُمهما، تعطيهما 
  من تشاءُ، ومتنُع منهما من تشاءُ، ارْمحين رمحةً تُغنيين ªا عن رمحِة َمن سواك. 
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اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن  •
استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغىن 

بك فلن  بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن خيذل، ومن استعان
يغلب، ومن توكل عليك فلن خييب، ومن جعلك مالذه فلن يضيع، 

 ومن اعتصم بك فقد هدي إىل صراط مستقيم.
اللهم نسألك � غفور � رمحن � رحيم أن تفتح ألدعيتنا أبواب اإلجابة، � من  •

 إذا سأله املضطر أجاب، � من يقول للشيء كن فيكون قل ألحالمنا كوين.
يوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى قاللهم � حي �  •

ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أكرمين جبودة احلفظ وسرعة الفهم، وارزقين احلكمة 
 .واملعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل واحللم

اللهّم � دليل احلائرين و� رجاء القاصدين، � كاشف اهلموم � فارج الغموم،  •
ك عن حرامك � هللا � كرمي � رب العرش اYيد، وارمحنا لاللهّم زّوجنا وأغننا حبال

 برمحتك � أرحم الرّامحني. 
اللهّم � عظيم السلطان، � قدمي اإلحسان، � دائم النعماء، �  •

[سط الرزق، � كثري اخلريات، � واسع العطاء، � دافع البالء، � 
الشدائد، �  سامع الدعاء، � حاضرًا ليس بغائب، � موجودًا عند

خفي اللطف، � حليمًا ال يعجل، اللهم الطف بنا يف تيسري كل أمر 
عسري فإن تيسري العسري عليك يسري فنسألك التيسري واملعافاة يف 

  الدنيا واآلخرة. 
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اللهم � معلم موسى علمين، و� مفهم سليمان فهمين، و� مؤيت لقمان احلكمة  •
وفصل اخلطاب آتين احلكمة وفصل اخلطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، 

 .كل شيء قدير و[إلجابة جدير وقلوبنا خبشيتك، وأسرار� بطاعتك، إنك على
] ١اللهم � من قلت وقولك احلق َوَعلَّمناُه ِمن َلُدّ� ِعلًما،[ •

ارزقين من لدنك علمًا يقربين إليك، اللهم � من قلت وقولك احلق 
] اجعلين من عبادك املتقني، وعلمين ٢َواتـَُّقوا اللَّـَه َويـَُعلُِّمُكُم اللَّـُه،[

لمتين وزدين علمًا وعمًال وفقهًا وإخالصًا يف عما ينفعين وانفعين مبا 
 الدين.

اللهّم � من لطفه خبلقه شامل، وخريه لعبده واصل ال خترجنا عن دائرة األلطاف،  •
 وأمنا من كل ما خناف وكن لنا بلطفك اخلفي الظاهر. 

� كاشف السوء، � قاضي احلاجات، بك أنزل حاجيت وأنت  •
  .أعلم ªا فاقضها � رب � كرمي
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  الدراسة العلم  في النجاح أدعية -7
  

 جين ُخمرََج ِصدٍق َواجَعل يل ِمن لَُدنَك ُسلطاً� نَصريًا. أَدِخلين ُمدَخَل ِصدٍق َوَأخرِ  •
اللهم أعوُذ بك أن َأِضلَّ أو ُأَضلَّ أو َأِزلَّ أو ُأَزلَّ أو َأْظِلَم أو  •

 ُأْظَلَم أو َأْجَهَل أو ُجيَْهَل َعَليَّ.
 َربِّ اشرَح يل َصدري* َويَسِّر يل أَمري* َواحُلل ُعقَدًة ِمن ِلساين.   •

 يَهِدَيِن َرّيب ِألَقَرَب ِمن هـذا َرَشًدا.  نَعسى أَ   •
 قُِل اللَُّهمَّ اْهِدِين َوَسدِّْدِين.  •

"اللهم إّين أستودعك ما علمتين، وأسألك أن تذكرين به عند   •
 حاجيت إليه، وما توفيقي إال [i عليه توكلت وإليه أنيب".

ك، ال راّد ي"اللهم وكلت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، وفّوضت أمري إل  •
 لفضلك، وال مانع لعطائك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني".

اللهم إّين أسألك أن توفقين يف امتحا�يت، وأن ترزقين النجاح   •
 والتفوق � كرمي.

  
  

  2023 - 30صدار  إلا: ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  36



  أدعيـــــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجــــــــــــــــاح  

اللهم هّون علّي صعوبة االمتحا�ت، وأكرمين ªا يف أكمل الدرجات، واهدين  •
 إىل اإلجابة الصحيحة.

اللهم إين أعوُذ بَك مَن اهلمِّ واحلَزِن، وأعوُذ بَك مَن العجِز  •
مَن اُجلِنب والبخِل؛ وأعوُذ بَك ِمن غلبِة الدَّيِن  والكسِل، وأعوُذ بكَ 

 وقهِر الرجاِل. 
اللَّهمَّ إِينّ عَبُدك، وابُن عبِدك، وابُن أمِتك، �ِصَييت بيِدَك، ماٍض يفَّ حكُمَك،  •

عْدٌل يفَّ قضاؤَك، أسأُلَك بكلِّ اسٍم هَو لَك مسَّيَت بِه نفَسك، أو أنزلْتَه يف كتاِبَك، أو 
ًدا من خلِقك، أو استأثرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدك، أن جتعَل الُقرآَن ربيَع حعلَّمتَه أ

 قليب، ونوَر َصدري، وَجالءَ َحَزين، وَذهاَب َمهِّي.
اللَّهمَّ ال َسْهَل إالَّ ما جعلَته َسهًال وأنَت جتعُل احلزَن إذا ِشئَت  •

 َسْهًال. 
ال إلَه إال ُهللا العظيُم احلليُم، ال إلَه إال  ال إلَه إال ُهللا ربُّ العرِش العظيِم الكرِمي، •

هللاُ ربُّ السمواِت وربُّ األرِض ربُّ العرِش العظيِم، ال إلَه إال هللاُ ربُّ العرِش الكرِمي، 
 ال إلِه إال هللاُ ربُّ السمواِت وربُّ األرِض ربُّ العرِش الكرِمي.

 . ال إلَه إال أنَت ُسبحاَنَك إين كنُت مَن الظاِلمنيَ  •
 � حيُّ � قيُّوُم بَرمحِتَك أستَغيُث.  •

احلمد هللا الذي هدا� هلذا، وما كّنا لنهتدي لوال أن هدا� هللا  •
  .رب العاملني
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ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني، اللهم � مالك امللك، تؤيت امللك  •
من تشاء، وتنزع امللك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك اخلري إنك 

 أرحم الرامحني على كل شيء قدير، � رب وفقنا يف االمتحا�ت، وارزقنا النجاح، �
ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني، � حي، � قيوم  •

برمحتك استغيث، رب اشرح يل صدري ويّسر يل أمري، واحلل 
عقدًة من لساين يفقه قويل، بسم هللا الفتاح، اللهم ال سهل إال ما 

 دعاء النسيان».. جعلته سهًال، وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهًال 
عل يل نوراً، ويف قليب نوراً، ويف مسعي نوراً، ويف بصري نوراً، ويف شعري نوراً، جاللهّم ا •

ويف عظامي نوراً، وىف دمي نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً من أمامي، ونورًا عن مييين، ونوراً 
 .عن مشايل، ونوراً من حتيت، ونوراً من فوقي، اللهّم زدين نوراً، واجعل يل نوراً 

عربة وقدوة للخري، اللهم قوي إمياننا وÝمياننا قوي  اللهم اجعلنا •
 .عملنا، وبعملنا زد من جناحاتنا

اللهّم أخرجنا من ظلمات اجلهل والوهم، وأكرمنا ¬نوار املعرفة والفهم، وافتح   •
علينا مبعرفة العلم، وحّسن أخالقنا [حللم، وسّهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من 

 خزائن رمحتك.
رجنا من ظلمات اجلهل، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح خاللهم أ •

علينا مبعرفة العلم، وحّسن أخالقنا [حللم، وسّهل لنا أبواب 
  .فضلك، وانشر لنا من خزائن رمحتك � أرحم الرامحني
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اللهم أخرجين من ظلمات الوهم وأكرمين بنور الفهم وافتح عليَّ مبعرفة العلم  •
وحسن أخالقي [حللم، وحبب إىل قليب وعقلي ونفسي وكل جوارحي القراءة 

 علًما أعرف به أوامرك وأجتنب به نواهيك، ينوالدراسة والتعلم واملطالعة، اللهم أهلم
وارزقين بالغة فهم النبيني وفصاحة حفظ املرسلني، وسرعة إهلام املالئكة املقرّبني، 

 .وعّلمين أسرار حكمتك � حي � قيوم
اللهم ارزقين قوة احلفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم  •

يف الدين والدنيا  أهلمين الصواب يف اجلواب، وبلغين أعلى املراتب
 .واآلخرة، وحفظين وأصلحين وأصلح يب األمة

اللَُّهمَّ أْسَلْمُت وْجِهي إلَْيَك، وفـَوَّْضُت أْمرِي إلَْيَك، وَأْجلَْأُت ظَْهرِي إلَْيَك، رَغَْبًة  •
    لذي أنـَْزْلَت.اورَْهبَةً إلَْيَك، ال َمْلَجأَ وَال َمْنَجا ِمْنَك إالَّ إلَْيَك، اللَُّهمَّ آَمْنُت بِكتَاِبَك 

اللهم أعين على الدراسة وال جتعل قليب ميل منها وكن معي يف   •
كل حلظة ووفقين ملا حتب وترضى، اللهم ال جتعل الدرجات أكرب 

 .مهي ومبلغ علمي وراضين مبا قضيت يل
، وال جتعل قليب ميل منها، وكن معي يف كل حلظة، اللهم أعين على الدراسة  •

ووفقين ملا حتب وترضى، وارزقين النجاح اللهم أكرمين جبودة احلفظ وسرعة الفهم، 
لك ﷽èéê: "الرمحن علم و وثبات العقل والذهن والذاكرة، حبق ق

 دعاء من القرآن "القرآن خلق اإلنسان علمه البيان
•   
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، وامكر يل يّ اللهّم أعّين وال تعن علّي، وأنصرين وال تنصر عل •
وال متكر يب، واهدين ويّسر اهلدى يل، وانصرين على من بغى علّي، 
رب اجعلين لك شّكارًا، لك ذّكارًا، لك رّها[ً، لك مطواعًا، لك 
خمبتاً، لك أواهًا منيباً، رب تقبل توبيت واغسل حوبيت وأجب دعويت 

 وثّبت حجيت واهِد قليب وسّدد لساين واسلل سخيمة صدري.
افتح يل أبواب حكمتك، وانشر علي رمحتك، وامنن علي [حلفظ والفهم،  اللهم  •

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، إنك أنت العليم احلكيم اللهم افتح علينا مبعرفة 
العلم، وحسن أخالقنا [حللم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن 

 .رمحتك، � أرحم الرامحني
رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حىت  اللهّم اقذف يف قليب •

ال أرجو أحدًا غريك. اللهّم � من لطفه خبلقه شامل، وخريه لعبده 
واصل ال خترجنا عن دائرة األلطاف، وأمنا من كل ما خناف وكن لنا 

 بلطفك اخلفي الظاهر. بسم هللا على نفسي ومايل وديين،
والذهن والذاكرة حبق  لاللهم أكرمين جبودة احلفظ وسرعة الفهم وثبات العق •

قولك: الرَّْمحَـُن، َعلََّم اْلُقْرآَن، َخَلَق اْإلِنَساَن، َعلََّمُه الْبَـيَاَن، الشَّْمُس َوالَْقَمُر ِحبُْسبَاٍن، 
َك ئُ وحبق اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِ[لَْقَلِم، َعلََّم اْإلِنَساَن َما َملْ يـَْعَلْم، وحبق َسنـُْقرِ 

َفَال تَنَسى، ِإالَّ َما َشاَء اللـَُّه إِنَُّه يـَْعَلُم اْجلَْهَر َوَما َخيَْفى، وحبق فـََفهَّمناها ُسلَيماَن وَُكال� 
  آتَينا ُحكًما َوِعلًما

  2023 - 30اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  40



  أدعيـــــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجــــــــــــــــاح  
  

 اللَّهمَّ اكفين ِحبالِلَك عن حراِمَك، وأغِنين ِبَفضِلَك َعمن سواكَ  •
اللهم أهلمين علمًا أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقين اللهم فهم   •

املالئكة املقربني، وأكرمين اللهم  موبالغة النبيني، وفصاحة حفظ املرسلني، وسرعة إهلا
 .بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجين من ظلمات الوهم، وافتح يل أبواب رمحتك

الّلهم إّ� نسألك التوفيق واهلداية، والرشد واإلعانة، والرضى  •
والصيانة، واحلب واإل�بة، والدعاء واإلجابــة، الّلهم ارزقنا نورًا يف 

وقوة يف العمل اللهم اهد� ملا حتب و  ،القلب، وزينة يف الوجه
 .ترضى

 .عمالً [راً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً و  علما �فعا، اللهّم إّ� نسألك  •
 .اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعين  •

اللهم أىن أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيد� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أ، تقضى حاجىت،  •
   أىن أتوجه بك اىل ريب ليشفعك فيا ويقضى حاجىترسول هللا �

اللهّم إّين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري،  •
وتطهر قليب، وحتصِّن فرجي، وتُنوِّر قليب، وتغفر يل ذنيب، وأسألك 

 .الدرجات العلى من اجلنة آمني
لعمل، وخري االلهّم إّين أسألك خري املسألة، وخري الدعاء، وخري النجاح، وخري  •

الثواب، وخري احلياة، وخري املمات، وثبِّتين، وثقِّل موازيين، وحقق إمياين، وارفع 
  .درجايت، وتقبَّل صاليت، واغفر خطيئيت، وأسألك الدرجات الُعلى من اجلنة
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اللهّم إّين أسألك خري ما آيت، وخري ما أفعل، وخري ما أبطن،  •
 .وخري ما أظهر، والدرجات العلى من اجلنة آمني

ه، ناللهّم إّين أسألك فواتح اخلري، وخوامته، وجوامعه، وأوله، وظاهره، و[ط •
 .والدرجات العلى من اجلنة

اللهم إين استودعك ما علمتين فاحفظه يل يف عقلي وذهين  •
وقليب، ورده إيل عند حاجيت إليه، وال تنسيين إ�ه � عليم � حفيظ 
فاi خٌري حافظًا وهو أرحم الرامحني، اللهّم إنك تعلم سري 

يل  وعالنييت فاقبل معذريت وتعلم حاجيت، فأعطين سؤايل، واغفر
ذنيب � من يعلم خائنة األعني، وما ختفي الصدور أستغفرك وأتوب 

 .«إليك وأجلأ إليك وأتوّكل عليك
اللهم إين أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجيت إليه،  •

إنك على كل شيء قدير ريب أدخلين مدخل صدق، وأخرجين خمرج صدق، واجعل 
شرح يل صدري، ويسر يل أمري، واحلل عقدة ايل من لدنك سلطاً� نصريًا رب 
 .لساين، يفقهوا قويل، بسم هللا الفتاح

اللهمَّ إين عبُدك وابُن عبِدك وابُن َأَمِتك �صييت بيِدك ماٍض يفَّ  •
حكُمك َعْدٌل يفَّ قضاُؤك أسأُلك بكلِّ اسٍم هو لك مسيَت به 

أو استأثرَت  نفَسك أو أنزلَته يف كتاِبك أو علَّمَته أحًدا ِمْن خلِقك
به يف علِم الغيِب عنَدك أْن جتعَل القرآَن ربيَع قليب ونوَر صدري 

  وجالَء ُحْزين وَذهاَب َمهِّي
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اللهم إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك �صييت بيدك ماٍض يفَّ حكمك عدٌل يفَّ  •
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك مسيت به نفسك أو أنزلته يف كتابك أو علمته أحد 
من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفني حبكمتك 

ر عليَّ من خزائن رمحتك وذكرين من العلم ما نسيت � فتاح � عليم � خبري شوأن تن
� حكيم � ذا اجلالل واإلكرام سبحان هللا واحلمد i وال إله إال هللا وهللا أكرب وال 
حول وال قوة إال [i العلي العظيم عدد كل حرف ُكِتَب ويُكَتُب إىل أبد اآلبدين 

 .لرامحني � رب العاملنياودهر الداهرين � أرحم 
اللهم تقبل هذا العلم مين واجعل كل حرف وكلمة أدرسها   •

 .خالصة لوجهك الكرمي وال جتعلين أغرت بعلمي وقدرايت
رب  اللهم ثبت أقدامنا وأفئدتنا وعقولنا، وذكر� ما نسينا من العلم، اللهم � •

 .وسلم بهالعاملني سدد إجابتهم، وصل اللهم على سيد� دمحم وآله وصح
اللهم ذكرين منه ما نسيت وال حول وال قوة إال [i اللهم إين  •

توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، ال إله إال هللا، احلليم الكرمي 
 .رب العرش العظيم

الّسبع ورب األرض ورّب العرش العظيم، ربنا ورّب كل  تالسماوااللّهم رّب   •
إلجنيل والفرقان، أعوذ بك من شّر كل شيء وا شيٍء فالق احلَّب والّنوى ومنّزل الّتوراة

أنت آخذ بناصيته، اللهّم أنت األول فليس قبلك شيء وأنت اآلخر فليس بعدك 
شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا 

  .الدَّين واغننا من الفقر
  

  2023 - 30اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــي"قر ةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  43



  أدعيـــــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجــــــــــــــــاح  
  

اللهم رزقًا واسًعا، وشفاًء من كل داء وسقم، � من ترزق من  •
تشاء بغري حساب، رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما، اللهم ارمحين 

ا عمن سواك، إهلي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، ª رمحة تغنيين
وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق املضطر البائس الفقري 
الذي ال جيد لكشف ما هو فيه من الذنوب إّال أنت، � غياث 

  أغثين، � غياث أغثين، � غياث أغثين
دى والتّقى اهلاللهم رّضين بقضائك، و[رك يل فيما قُّدَر يل. اللهم إين أسألك  •

 .والعفاف والغىن
اللهّم رّضين مبا قضيت يل، وعافين فيما أبقيت، حىت ال أحب   •

  تعجيل ما أّخرت وال ¢خري ما عّجلت.
اللهم سهل علي ما صعب حفظه ويسر يل ما استغلق فهمه واجعل هذا العلم   •

 .حجة يل ال علي
د، مّ اللهم صّل صالة كاملة وسّلم سالًما ¤م�ا على سّيد� حم •

الفاتح ملا أغلق، واخلامت ملا سبق، �صر احلق [حلق، واهلادي إىل 
 صراطك املستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

 .اللَُّهمَّ ال َمانَِع لِما أْعطَْيَت، وَال ُمْعِطَي لِما َمنَـْعَت، وَال يـَـنَْفُع ذَا اجلَدِّ ِمْنَك اجلَدُّ  •
•    
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اللهم لك احلمد � من علم األنبياء واملرسلني، اللهم لك احلمد  •
 من علم العلماء د �� من علم املالئكة املقربني، اللهم لك احلم

العاملني، اللهم لك احلمد � من عّلم األولياء والصاحلني، اللهم � 
مؤنس كل وحيد و� صاحب كل فريد و� قريًبا غري بعيد و� شاهًدا 
غري غائب و� غالًبا غري مغلوب صِل على سيد� دمحم عبدك ونبيك 

 .اثريً ورسولك النيب األمّي وعلى آله وصحبه وسّلم تسليًما ك
 تشاُء،وتُِعزُّ َمن  تشاُء،وتنزُع امللَك ممن  تشاءُ،اللهمَّ مالَك امللِك تُؤيت امللَك َمن  •

واآلخرةِ رمحُن الدنيا  قديٌر.بيِدك اخلُري إنك على كلِّ شيٍء  تشاُء،وتِذلُّ َمن 
رمحِة  ªا عنارْمحين رمحةً تُغنيين  تشاُء،ومتنُع منهما من  تشاُء،تعطيهما من  ورحيُمهما،
 َمن سواك

 .اللهم هبنا علًما ينتفع به، وعمًال يقربنا إليك، وهبنا صربًا وثباً¤ يف الدين •
اللهم � جامع الناس إىل يوٍم ال ريب فيه رد إيل حاجيت وأنت أرحم الرامحني،   •

ا اللهم افتح علينا بسيد� دمحم ما أُغِلق علينا، اللهم صل صالة كاملة وسلم سالًما ¤م� 
سّيد� حمّمد الفاتح ملا أغلق واخلامت ملا سبق، �صر احلق [حلق واهلادي إىل على 

 .صراطك املستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم � حي � قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى  •

 ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص، أكرمين جبودة احلفظ وسرعة الفهم، وارزقين احلكمة
  .رفة والعلم وثبات الذهن والعقل واحللمواملع
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اكني، و� ذا القوة املتني، و� خري الناصرين، م املساللهم � رازق السائلني، � راح •
� ويل املؤمنني، � غيّاث املستغيثني، إ�ك نعبد وإّ�ك نستعني، اللهم إين أسألك رزقًا 
واسًعا طيبًا من رزقك. � مقيل العثرات، � قاضي احلاجات، اقض حاجيت، وفرج  

ًعا حالًال طيبًا من غري  ا واسكربيت، وارزقين من حيث ال أحتسب. اللهم ارزقين رزقً 
كدٍّ، واستجب دعائي من غري رد، وأعوذ بك من الفقر والّدين، اللهم � رازق 
السائلني، � راحم املساكني، و� ذا القوة املتني، و� خري الناصرين، � ويل املؤمنني، � 

  غيّاث املستغيثني، إ�ك نعبد وإّ�ك نستعني
لَّمناُه ِمن َلُدّ� ِعلًما، ارزقين ق َوعَ اللهم � من قلت وقولك احل  •

من لدنك علًما يقربين إليك، اللهم � من قلت وقولك احلق َواتـَُّقوا 
اللَّـَه َويـَُعلُِّمُكُم اللَّـُه، اجعلين من عبادك املتقني، وعلمين ما ينفعين 

 .وانفعين مبا علمتين وزدين علًما وعمًال وفقًها وإخالًصا يف الدين
 .َسهًال، وأنَت َجتَعُل احلَْزَن إذا ِشئَت َسهلً   َجَعلتَه  ما  إالَّ   هلَ سَ   ال  اللَّهمَّ  •

� جواد جد علينا وعاملنا مبا أنت أهله إنك أنت أهل التقوى  •
 وأهل املغفرة

� رب كن معي فإين فقري إليك، ضعيف من دونك، ال حول يل وال قوة إال بك،  •
 جبهدي واجتهادي فقط، أنت، الوما يب من نعمة أو فضل أو اجتهاد، فبفضلك 

 .فلك احلمد ولك الشكر والفضل، ولك الثناء احلسن
•   
  

  2023 - 30اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  46



  أدعيـــــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجــــــــــــــــاح  
  

لم سيد� إبراهيم علمين، و� مفهم سيد� سليمان فهمين، � مع •
 .و� ملهم سيد� يوسف أهلمين

اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرمحته وسألك فأعطيته وتوكل  •
 .عليك فكفيته وإىل حلول دارك دار السالم أدنيته
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  على النجاح  الحمدأدعية    -8
  

اللهم إين أسألك إجابة الدعاء والشكر يف الشدة والرخاء وهزم األعداء ونصر  •
  غريكطيتين إ�ه سبحانك ريب ال يقال لاملال والبنني الذي أع  علىاملسلمني، حنمد هللا

اللهم لك احلمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط هلا أهال   •
مىت ازددت تقصريًا تزدين تفضًال كأين [لتقصري أستوجب الفضل 
سبحانك ما أحلمك، وحبايل ما أعلمك، وعلى تفريج ّمهي ما 

ل حسن ظّين فيك جزائي سبحان ، فاجعأقّدرك، أنت ثقيت ورجائي
واحلمد i يف سري ويف علين. العظيم، احلمداّ� وحبمده سبحان اّ� 
 .i يف حزين ويف سعدي

•  i اللهم لك احلمد والشكر يف السراء والضراء، وعلى أي حال تقدره يل احلمد
 .رب العاملني
ال ء عليك و اللهم إن نعمك كثرية علينا ال حنصيها وال حنصي ثنا •

نقدر وأنت سبحانك كما اثنيت على نفسك وأنت سبحانك غين 
  .عن العاملني
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i رب العاملني خالق اللوح وخالق القلم وخلق اخللق من عدم ودبر األجل احلمد  •
واألرزاق وحكم [لعدل وجعل الليل والنهار احلمد i فهو حيب من دعا خفيًا ويزيل 

 من كان منه حيا دمحم على ما قدمته إىل وعلى درجايت وارتفاعي وجناحي
عباد الذي � رب اللك احلمد محدا كثريا ولك الشكر - اللهم   •

ال يشرك يف حكمه أحد والذي خلق اجلن وخلق اإلنس وخلق 
 .السماء واألرض وما بينهم واجعلهم طرائق قددا

اللهم لك احلمد محًدا ال ينفد أوله وال ينقطع آخره اللهم لك احلمد فأنت أهل  •
 .”أن حتمد وتعبد وتشكر

دد حبات احلمد i عدد ما محد به خلقه وعباده، والشكر له ع •
احلصى يف األرض، وقطرات املاء يف البحر، واحلمد i ملء 
السماوات واألرض، والشكر i بعدد ما سبح املالئكة حول عرش 
الرمحن. سبحان هللا وحبمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، 

 .ومداد كلماته
َهداَ� اللـَّهُ، إن احلمَد iِ وال أَن احلَمُد لِلـَِّه الَّذي َهدا� ِهلـذا َوما ُكنّا لَِنهَتِدَي لَ   •

نستعينُه، ونستغفرُه، ونعوُذ [iِ ِمن شروِر أنفِسنا، َمن يهِده ُهللا فال مضَل له، وَمن 
يُْضِلْل فال هادَي له، وأشهُد أن ال إلَه إال هللاُ وأشهُد أن حممًدا عبُده ورسولُه، احلمد 

ويسر عسري�، وسهل صعبنا. احلمد  ر أمر�،i الذي أجاب دعوتنا، وكفا� مهنا، ودب
هللا قاضي احلاجات، مفرج الكر[ت، غافر الزالت، سامع الدعوات. احلمد i مغين 

   .الفقري، مقوي الضعيف، معز الضعيف، جميب الداعي، مغيث امللهوف
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على البالء، وحنمدك على اخلري، وحنمدك احلمد لك اللهم   •
على الصحة واملرض، وحنمدك على الرزق والكرم. وحنمدك على 

جلود لسان حيمدك، وأصابع تسبحك، �ذا اجلالل والكرم وا
 حسان.واإل

اللهم بك نستعني وحنمدك على عونك، وبك نستجري وحنمدك على إشارتك،  •
 .فاللهم لك احلمد ولك الفضل واملّن وحدك
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  ادعية  الشفـاء من المرض -9
  

 "أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى املسلمني". •
"أسألك اللهم أن تشفيه، ال ضر إال ضرك، وال نفع إال نفعك،  •

يوم � احلي القوال ابتالء إال ابتالؤك، وال معافاة إال معافاتك، أنت 
 رب العاملني � أكرم األكرمني إنك على كل شيء قدير".

 "اللهم ارزقه مع كل خفقة قلب وطرفة عني فرجاً وخمرجاً وشفاءً وعفواً وأمناً وإميا�ً". •
"اللهم اشف كل من شكى أملاً، وخّفف على من بكى حز�ً،  •

 رب أرح مث هّون على كل نفس ال يعلم بوجعها إال أنت � رب
  � أكرم األكرمني إنك على كل شيء قدير".العاملني

"اللهم اشف مرضا� ومرضى املسلمني شفاًء ال يغادر سقماً، اللهم � من تعيد  •
 املريض لصحته، وتستجيب ُدعاء البائس، اشِف كل مريض".

واغرس يف نبضاته راحة ويف  -يذكر االسم-"اللهم اشِف  •
رب العاملني أنت أكرم محني � جسده عافيًة ال تفارقه � أرحم الرا

  األكرمني وأنت على كل شيء قدير".
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س بعده سقٌم أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم احرسه بعينك شفاًء لي"اللهّم اشفه  •
الّيت ال تنام، واكفه بركنك الذي ال يرام، واحفظه بعّزك الّذي ال يُضام، واكأله يف 

 الّليل ويف الّنهار � رب العاملني � أكرم األكرمني إنك على كل شيء قدير".
نت شفاؤه وأ"اللهم اشفه واشِف كل من أتعبه مرضه و¢خر  •

 وحدك عونه وشفائه اللهم ال شايف إال أنت سبحانك".
"اللهّم ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجًال غري آجل � أرحم الرامحني، اللهّم  •

 اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم آمني".
"اللهم إ� نسألك ¬مسائك احلسىن وبصفاتك العال وبرمحتك  •

ا [لشفاء العاجل، وأّال تدع فينا ّن عليناليت وسعت كّل شيء، أن مت
جرحًا إّال داويته، وال أملًا إال سكنته، وال مرضًا إال شفيته، وألبسنا 
ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجل، وشاِفنا وعاِفنا واعف عنا، 

 وامشلنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برمحتك � أرحم الرامحني".
فيه � رب العاملني � أرحم الرامحني أنت لك أن تش"اللهّم إّ� نسألك بكل اسٍم  •

 أكرم األكرمني وأنت على كل شيء قدير".
"اللهّم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسرتك اجلميل أن  •

 تشفيه ومتّده [لصّحة والعافية".
يف ودائعك � هللا وودائعك ال تضيع أبًدا  - يذكر االسم- "اللهم إين وضعت  •

ر سقًما � رب العاملني � أرحم الرامحني إنك على كل شيء ال يغاد اللهم اشفه شفاءً 
  قدري فاشفه وتولّه وارحم ضعفه وعافه � رب العاملني".
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"اللهّم رّب الّناس، مذهب البأس، اشفه أنت الّشايف، ال شايف  •
 إّال أنت � رب العاملني � أكرم األكرمني إنك على كل شيء قدير".

املعايف � رب   الشايف  "اللهم شايف أجساد ذبلت وأهلكها املرض إنك أنت •
 شيء قدير". ك على كلالعاملني � أكرم األكرمني إن

"اللهّم فارج اهلم، كاشف الغم، مذهب احلزن، اكشف اللهّم  •
عّنا ّمهنا وغّمنا، وأذهب عنّا حزننا � رب العاملني � أكرم األكرمني 

 إنك على كل شيء قدير".
"اللهم فرّج مهنا ونّفس كربنا واشِف مرضا� � رب العاملني إنك على كل شيء  •

 قدير".
نجا منك إّال إليك إّنك على كّل شيٍء جأ وال م"اللهّم ال مل •

 قدير، رّيب قد مّسه الضّر وأنت أرحم الّرامحني".
"اللهم ما عجز عنه األطباء فأنت ال يعجزك شيء اللهم اشفه وأرح قلبه � هللا �  •

 رب العاملني � أكرم األكرمني ارمحه بقدرتك عليه".
وصفها، أحد على "اللهم نسألك بصفاتك العليا اليت ال يقدر  •

و¬مسائك احلسىن اليت ال يقدر أحد أن حيصيها، وأسألك بذاتك 
اجلليلة ووجهك الكرمي أن تشفي كل مريض، وتعافيه حبولك 
وقوتك، أفوض أمري إىل هللا، وهللا بصري [لعباد، ال إله إال أنت 

  سبحانك إين كنت من الظاملني".
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"اللهم � أرحم الرآمحني � من أنت ألطف من أم على ابنها ألطف مبن أÞكه  •
 املرض وترفق به � رب العاملني".

ّهر جسده من كل أمل وتعب اللهم أنت اشِفه وط"اللهم � رب  •
الشايف املعايف، اللهم اشفه اللهم اجعل جسده صابًرا على البالء 
اللهم أنت أعلم حباله مين ومن األطباء جلأت إليك � جميب الدعاء 
ريب احفظه وعافه � رحيم � رب العاملني من للضعيف غريك فتولّه 

 العاملني". نه � ربوارحم ضعفه وشافه وعافه واعُف ع
"اللهّم � سامع دعاء العبد إذا دعاك، � شايف املريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء  •

ال يغادر سقماً، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية � رب العاملني � أكرم األكرمني 
 إنك على كل شيء قدير".

"اللهم � سامع كل شكوى، و� شاهد كل جنوى، و� عامل كل  •
شف كل كرب وبلية، و� منجي نوح وإبراهيم وموسى ، و� كاخفية

وعيسى ودمحم عليهم السالم، أدعوك � إهلي دعاء من اشتدت به 
فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته، دعاء الغريق امللهوف املكروب 
املشغوف الذي ال جيد كشف ما نزل به إال منك، ال إله إال أنت 

� أكرم األكرمني إنك على   العاملنيفارمحنا � أرحم الرامحني � رب 
  كل شيء قدير".
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 احلديد، و� منجز الوعيد، أخرج مرضا� و� ملّني "اللهم � مسّهل الشديد،  •
ومرضى املسلمني من حلق الضيق إىل أوسع الطريق، بك أدفع عن املسلمني ما ال 

 يطيقون، وال حول وال قوة إال [i العلي العظيم".
"اللهم � من يعيد املريض لصحته و� من يستجيب دعاء  •

سقًما وأبعد  يغادر البائس الضعيف اشفه واشف كل مريض شفاًء ال
 عنها وعنهم كل أمل � رب.

"إهلي أذهب البأس رّب النّاس، � رب اشف وأنت الّشايف، ال شفاء إال شفاؤك،  •
شفاًء ال يغادر سقماً، � رب أذهب البأس رّب النّاس، بيدك الّشفاء، ال كاشف له 

يل، رتك اجلمإّال أنت � رب العاملني، اللهم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك وس
أن تشفيه ومتّده [لصّحة والعافية، ال ملجأ وال منجا منك إّال إليك، إّنك على كّل 

 شيٍء قدير".
"ربنا هللا الذي يف السماء، تقدس امسك، أمرك يف السماء  •

واألرض، كما رمحتك يف السماء، اجعل رمحتك يف األرض، واشِفه 
أ � رب العاملني لوجع فيرب شفاًء ال يغادر سقًما، اللهم ُمنَّ على هذا ا

 � أكرم األكرمني إنك على كل شيء قدير".
ومن عندك تتحقق األمنيات اللهم اشفه شفاًء عاجًال   "ريب بك تطيب اخلواطر •

 وكن هلا سنًدا وجابرًا ومعيناً � رب العاملني".
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الضر وأنت أرحم الرامحني  -يذكر االسم- "� رب قد مس  •
اللهم اشفه واعُف عنه واجعل مرضه يف ميزان حسناته برمحتك � 

فاستجب �  شيء قديرأرحم الرامحني � رب العاملني إنك على كل 
 رب".

"� ُمفرّج الكرب � ُجميب دعوة املُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة  •
والعافية عاجًال غري آجل � أرحم الرامحني، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، 

 اللهم آمني".
 .أسأل هللا أن يزيل عنك كل ¬س •

غادر سقًما اللهم إين ًال ال يالغايل شفاًء عاج - يذكر االسم- اللهم اشِف  •
 أستودعك إ�ه فاحفظ وديعتك � أكرم األكرمني � رب العاملني".

اللهم � قدير � عظيم � من حتيي العظام وهي رميم سبحانك �  •
ذا اجلالل واإلكرام نسألك بلطفك أن متن عليه [لشفاء العاجل 

 .فإّنك ويل ذلك والقادر عليه
ستشفاء اللهم اشف كل مريض وعّلمتنا طرق اال والدواء � رّب � من خلقت الطب

  .يتأمل
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شفـاء  على ال  دالحمادعية   - 10
  

احلمد i الّذي بعزّته وجالله تتّم الصاحلات، � رّىب لك احلمد كما ينبغي جلالل  •
وجهك وعظيم سلطانك، اللهّم اغفر لنا وارمحنا وارض عنّا، وتقّبل منّا وأدخلنا اجلنّة 

 وجنّنا من النّار، وأصلح لنا شأننا كلّه
ل لكل رًا، وجعاحلمد i رب العاملني الذي جعل لكل شيء قد •

 .قدر أجًال، وجعل لكل أجل كتا[ً 
احلمد i رب العاملني الذي سبحت له الشمس والنجوم الشهاب، و�جاه  •

 الشجر والوحش والدواب والطري ىف أوكارها كُلُ  له أواب
احلمد i يف سري وعلين ويف حزين وسعاديت واحلمد i عما  •

   عليناوأنعم هللا غاب عن [يل واحلمد i على نعمه فضائله
 .احلمد i كما ينبغى جلالل وجهك وعظيم سلطانك •

سبحانك � رب اُمسك خري اسم وذكُرك شفاُء للُسقم، حُبك  •
 .راحٌة للروح، واجلسم فضُلَك ال حيصى بعدٍّ أو ِعلم

•   
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سبحانك � من إليه املرجع واملآب. سبحانك � رب ال يُقال لغريك ُسبحان  •
 .وأنت عظيم الربهان شديد السلطان ال يُعجزَك إنٌس وال جان

ى نعمه نشكرك علاحلمد i والشكر i اللهم إين حنمدك و  •
الكثرية اليت ال حتصى وال تعد وأنت سبحانك كما أثنيت على 
نفسك وأنت سبحانك غين عن العاملني والشكر محدا كثريا طيبا 
مباركا فيه سبحانك اللهم وحبمدك رب العرش العظيم سبحانك 

 .واحلمد i رب العاملني
وال حول وال قوة إال   أكربسبحان هللا واحلمد i وال إله إال هللا وهللا أكرب وهللا •

 .[i العلى العظيم
 .سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم •

 .سبحانك اللهم وحبمدك.. سبحانك رب العرش العظيم، واحلمد i رب العاملني •
اللهّم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجر� من خزي الّدنيا  •

، � من ال  القبيحوعذاب اآلخرة اللهّم � من أظهر اجلميل وسرت
 .يؤاخذ [جلريرة وال يهتك السرت، � عظيم العفو وحسن التجاوز

اللهم ارضنا بقضائك ومبا قسمته لنا، واجعلنا من احلامدين لك يف السراء  •
 والضراء

 اللهم ان شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعّلمين كيف اشكرك •
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اللهم صّل على نبينا ُحممد جاع فصرب، وربط على بطنه احلجر، مث أُعطي فشكر  •
 وجاهد وانتصر.

لقلب ألبقى وااللهم صّل على نبينا ُحممد صاحب الكتاب ا •
األتقى والثوب األنقى خري من هّلل ولىب وأفضل من طاف وسعى 

 .وأعظم من سبح ربُه األعلى
اللَُّهمَّ لك احلَْمـُد َأْكَملُهُ، ولك الثـَّنَاُء أْمجَلُهُ، ولك القـَْوُل أبـْلَغُهُ، ولك الِعْلُم  •

 .أْعظَُمهُ أْحَكُمهُ، ولك السُّْلطَاُن أقْـَوُمهُ، ولك اجلَالُل 
ُهمَّ لَك احلمُد أنَت نُوُر السمواِت واألرِض وَمْن فيِهنَّ، ولَك اللَّ  •

ولَك احلَْمُد، أنَت  فيهنَّ،احلَْمُد، أنَت قيُِّم السموات واألرض ومن 
ولك احلمُد أنت احلقُّ، ووعُدَك  فيهنَّ،ملك السموات واألرض ومن 

حقٌّ والسَّاعُة  ، والنَّارُ حقٌّ، وقوُلَك حقٌّ ولقاؤَك َحقٌّ، واجلَنَُّة حقٌّ 
 . حقٌّ، والنَِّبيُّوَن َحقٌّ، وُحممٌَّد ملسو هيلع هللا ىلص َحقٌّ 

 .اللَُّهمَّ لك احلَْمُد ِجبَِمْيِع املََحاِمد ُكـلَِّها •
اللَُّهمَّ لك احلْمُد َمحًْدا ْميُأل اِملْيزان، ولك احلَْمُد َعَدَد ما َخطَُّه  •

 الرَّْمحَةُ  وَوِسَعْتهُ الَقلُم وأْحَصاُه الِكَتاُب 
اللَُّهمَّ لك احلَْمُد على ُكلِّ نِْعَمٍة أنـَْعْمَت ªَِا َعليـْنَا يف قَِدميٍْ أْو َحِدْيٍث، أْو خاصٍَّة أْو  •

 . َعامٍَّة أْو ِسٍر أْو َعالنِيٍَة او حي او ميت او شاهد او غائب
•   
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اللَُّهمَّ لك احلْمُد على ما أْعطَْيَت وماَمنَـْعت، وما قـََبْضَت وما  •
 َبَسطْـتَ 

 .اللهم لك احلمد على نعمك اليت ال حيصيها غريك •
 يسر والعسراحلمد يف الاللهم لك  •

 اللَُّهمَّ لك احلَْمُد كالَِّذي تـَُقوُل، وَخيـْرًا مـِمَّا نـَُقولُ  •
اللَُّهمَّ لك احلَْمُد ُكلُُّه، وإلَْيك يـَْرِجُع األْمُر ُكلُُّه، َعالنِيَـُتُه وِسرُُّه.  •

 دْيرَفَحقٌّ أْنَت أْن تـُْعَبد، وَحقٌّ أْنَت أْن ُحتَْمد، وأْنَت على ُكلِّ َشْيٍء قَ 
 .لك احلمد كما أنت أهله ووليه وكما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانكاللهم  •

ْدَت نـَْفَسك يف أُمِّ الِكَتاِب والتـَّْورَاِة  • اللَُّهمَّ لك احلَْمُد َكَما محَِ
 واِإلْجنْيِل والــزَّبُوِر والفــُْرقَان

نهما اللهم لك احلمد والشكر عدد ذرات الكون يف السموات واألرض وما بي •
 .اء ذلكوما ور 

اللهم لك احلمد والشكر كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم  •
 .سلطانك وعلو مكانك

اللهم لك احلمد والشكر ملئ السموات واألرض وما بينهما ومليء ما شئت من  •
 .بعد

احلمد i رب العاملني الذي عال فقهر، وملك فقدر، وعفا  •
  .فغفر، وعلم وسرت، وهزم ونصر، وخلق ونشر
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احلمد i يف السر ويف العالنية، والشكر i يف الفرح ويف احلزن، فاحلمد لك �  •
ه، والشكر لك عما جهلته وغاب عن خلدي. احلمد i والشكر له  عما علمتهللا

على فضائله اليت عمت حيايت، وعلى نعمه اليت ال تُعد وال حتصى، فاحلمد لك � هللا 
يتبعه الشكر. اللهم إن نعمك علي ال حتصي وال تُعد، فسبحانك ال نستطيع الثناء  

اليت أنعمت علي ªا وعلى  ن أشكر نعمككما أثنيت على نفسك، فأوزعين � ريب أ
والدي. احلمد i محًدا طيبًا كثريًا مبارًكا فيه، والشكر i عدد ما كان وعدد ما 
سيكون، وعدد احلركات والسكون. احلمد i عدد ما محد به خلقه وعباده، والشكر 
له عدد حبات احلصى يف األرض، وقطرات املاء يف البحر، واحلمد i ملء 

 .رض، والشكر i بعدد ما سبح املالئكة حول عرش الرمحنسماوات واألال
لطفه خبلقه شامل، وخريه لعبده واصل، ال خترجين وذرييت  من�  اللهم •

وأهلي وأحبايب من دائرة األلطاف، وآمنا من كل ما خناف، وكن لنا بلطفك 
سماوات اخلفي الظاهر، احلمد i احلنان املنان، احلمد i مالك خزائن ال

رض، احلمد i محًدا يوايف كرمه وجوده. احلمد i له امللك وله الفضل واأل
  وله املنة وله اإلحسان على ما رزقتنا

  
  
  
  

  

  2023 - 30اإلصدار  : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  61



ـــــــــــة التيسيـــــــــــــر والنجـــــــــــــ   ـــاح  أدعيــ

  

  الثالثـــــــــــــوندار  ـــــاإلص : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  

  

  

  2023 -  30اإلصدار   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                            

                                          

                                          

                                            

                                            

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

  2023 اءـــــــــشت  - ونـــــــالثالثدار  ــــــاإلصــ

 ة العلـــوم النفسيـــة العربيـــةمؤسســـ
 

 

 


	أدعيـــة التيسيــــر والنجــاح
	الفهرس
	1-آداب  الذكـــــر والدعــــــــاء
	2- فضـــــل الذكـــــــر والدعــاء
	3- الذكـــــر والدعـــــاء في القـــــران الكريـــــم 
	4-أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة
	5- أدعيــــة الأنبيـــــاء فـــي القــــرآن 
	6- أدعية التيسير في الحياة والعمل
	7- أدعية النجاح في العلم الدراسة 
	8- أدعية  الحمد على النجاح
	9- ادعية  الشفاء من المرض
	10- ادعية الحمد على الشفاء 

	الغــــلاف الأخيــــر



