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 آداب الذكـــــر والدعــــــــاء-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  دوعن
 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين وحذو املنكبني •
 على رسول هللا  والصالةالبدء حبمد هللا  •
إىل هللا جل شأنه وخفض الصوت  والضراعة الفاقة وإظهارحضور القلب  •

  واYاهرة املخافتةبني 
 رحم وقطيعهالدعاء بغري إمث  •
 إلجابة[مع 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  •
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 والوجلهر أخفض صوتك بني املخافتة  •
مث أسال هللا ، أفتح دعائك بذكر هللا عز وجل مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص •

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

  .ووقت السحر من ساعات الليل، األسبوعويوم اجلمعة من األشهر، 
يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  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  احتياجهو إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان  •
القريب من عبادة، لكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف 

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

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

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

 .دية دعاء بال روح وال إميانبغري عبو 
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن  •

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

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

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

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

 ]152[البقرة:  َتْكُفُروِن﴾َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال  ﴿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:  الضَّالَِّني﴾ُكنـْ

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

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

 ]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 َوعَ  ﴿فَِإَذا • َلى ُجُنوِبُكْم َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[  ْطَمْأنـَنـْ فَِإَذا ا

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

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

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

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

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

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

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

ِثريًا * َونَْذُكَرَك  * اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك كَ 
 ]35 - 25[طه:  َبِصريًا﴾َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا 
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طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  ﴿فَاْصِربْ  • َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل 
ْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك   ]130[طه:  تـَْرَضى﴾ُغُروªَِا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأ

ٌر فَاذُْكُروا َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ  ﴿َواْلُبْدنَ  •  َلُكْم ِفيَها َخيـْ
ْطِعُموا  َها َوَأ َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ اْسَم ا�َِّ َعَليـْ
 َ اْلَقانَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ

َها َوَلِكْن يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم ُحلُوُمَها َوَال ِدَماؤُ 
ِر  ُوا ا�ََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ  ]37، 36[احلج:  اْلُمْحِسِنَني﴾لُِتَكربِّ

َ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر * الَّذِ  ﴿ُأِذنَ  • يَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِ¬َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ ا�َّ
ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّنا ا�َّ

بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  
 ُ َ َلَقِويٌّ َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ ا�َّ   ]40، 39[احلج:  َعزِيٌز﴾َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ ا�َّ

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

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

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

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

َا • يـُْؤِمُن ِ°َ�تِنَا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ªَِا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد  ﴿ِإمنَّ
ِن اْلَمَضاِجِع يَْدُعوَن رّب ِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم عَ 

طََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي  رّب ُهْم َخْوفًا َو
 ]17 -  15[السجدة:  يـَْعَمُلوَن﴾َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا 

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

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

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

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

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

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

َعُثوَن﴾َىل يـَْوِم لََلِبَث ِيف َبْطِنِه إِ   ]144 - 139[الصافات:  يـُبـْ
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ًرا َونَِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه َأْرَسلْ  ﴿ِإ�َّ  • َناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ]9، 8[الفتح:  َوَأِصيًال﴾ُبْكَرًة 

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

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

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

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

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

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

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

ْسَم رّب َك اْألَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى * ا ﴿َ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
ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب  )6(َراَط املُسَتِقيَم اهِدَ� الصِّ  •

 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 
 

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

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

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

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

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

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

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

 )8(اْلَوهَّاُب 

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

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

اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  الّلهم َماِلكَ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َتَشاء َوتُ  ِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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

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

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

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

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

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

 
 نساءدعاء من سورة ال

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

 
 أدعية من سورة األعراف

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

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

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

ُر اْلَغاِفرِيَن َولِيـَُّنا فَاغْ   )155(ِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
 

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

 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
 

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

َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ
 

 دعاء من سورة يوسف
نـَُيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • ِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ فَا

 )101(اِحلَِني َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّ 
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 أدعية من سورة ابراهيم
ا ُخنِْفي َوَما نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى ا�ِّ ِمن َشْيٍء َيف اَألْرِض ربّنا ِإنََّك تـَْعَلُم مَ  •

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

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

 )41(اُب ربّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلِْسَ  •
 

 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(ْئ لََنا ِمْن َأْمِرَ� َرَشًدا ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّ  •
•  

 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(ُهوا قـَْوِيل يـَْفقَ  )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  رّب َال  •  )89(َتَذْرِين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـْ
 

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

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

 

ُر الرَّاِمحِ  ربّنا •  )109(َني آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َ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�َّ
  

  أدعية من سورة الشعراء
َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83(ا َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني ِيل ُحْكمً  رّب َهبْ  •

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

 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
َوِقِهْم  ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ¤بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلكَ  •

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( ْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـَقَ 
 

 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( َ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(ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم لِّلَِّذيَن آَمُنوا 
 

 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 
 سورة التحريم  أدعية من

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

 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 
 

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

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 

 دعاء من سورة الفـلق
َوِمن  )3(َب َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوقَ  )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".
 بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل  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(ُع اْلَعِليُم "ربّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّمي   •

َ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(اِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب اْغِفْر ِيل َوِلوَ  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  ربّنا )4(َعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنۖا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  ". )5(ِفتـْ

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

 

 (علية السالم)من 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  ْلُمْفِسِديَن"."رّب اْنُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم ا •

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

  .]101 -[يوسف  َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني.
 

 (علية السالم)من دعاء شعيب  
نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  ٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّناُكلَّ َشيْ  َ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 َلْن َأُكوَن َظِهرياً لِّْلُمْجرِِمنيَ أَنـَْعْمَت َعَليَّ فَـ  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  .َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •
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 (علية السالم)من دعاء سليمان  
َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  رّب َأْوزِْعِين " •

  ].19 -لنمل [االصَّاِحلَِني".  َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدكَ 
 

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

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

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

 (علية السالم)من دعاء يعقوب  
•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ   ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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  مــــــــــــران الكريــــــــــــي القـــــــف ةـــــــــــــالَجن 6-
  

رّب اشرح يل صدري، ويّسر يل أمري واحلل عقدة من لساين، يفقهوا قويل،  •
 الفتاح، اللهّم ال سهل إال ما جعلته سهالً، وأنت جتعل احلزن مىت شئت بسم هللا

  سهالً، � أرحم الرامحني.
ُ آَ�تِِه لِلنَّاِس لََعلَُّهْم  اْجلَنَّةِ  ﴿َوا�َُّ يَْدُعو ِإَىل   • َواْلَمْغِفَرِة Ôِِْذنِِه َويـُبَـنيِّ

 )221: (البقرةيـََتذَكَُّروَن﴾ 
ِْم َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر قُْل أَُؤنـَبُِّئُكْم ِخبَ  • ِّªَْريٍ ِمْن ذَِلُكْم لِلَِّذيَن اتـََّقْوا ِعْنَد ر

ُ بَِصٌري ِ[ْلِعبَادِ   )آل عمران( (15) َخالِِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمطَهََّرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن ا�َِّ َوا�َّ
ِطيُعوا ا�ََّ َوالرَُّسوَل لََعلَُّكْم تـُْرَمحُونَ  • َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفَرٍة ِمْن  (132) َوَأ
 )آل عمران( (133)  ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنيَ رَبِّ 

ُكلُّ نـَْفٍس ذَائَِقُة اْلَمْوِت َوإِمنََّا تـَُوفـَّْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلِقيَاَمِة فََمْن زُْحزَِح َعِن النَّاِر  •
 )آل عمران( (185) َوَما اْحلَيَاةُ الدُّنـْيَا ِإالَّ َمتَاعُ اْلغُُرورِ  َوأُْدِخَل اْجلَنَّةَ فـََقْد فَازَ 

رِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َلِكِن الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم َهلُْم َجنَّاٌت جتَْ  •
  )عمران آل (198) ( نـُُزًال ِمْن ِعْنِد ا�َِّ َوَما ِعْنَد ا�َِّ َخـيٌْر ِلْألَبـْرَارِ 
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لَُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر تِْلَك ُحُدوُد ا�َِّ َوَمْن يُِطِع ا�ََّ َورَُسو   •
 )النساء( (13) َخالِِديَن ِفيَها َوذَِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها  َجنَّاتٍ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َسُنْدِخُلُهمْ ﴿َوالَّ  •
اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا َهلُْم فِيَها أَْزَواٌج ُمطَهََّرٌة َونُْدِخُلُهْم ِظال� ظَلِيًال﴾ 

 )57(النساء: 
ِخلُُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َسنُدْ  •

ْهِل لَْيَس ِ¬ََمانِيُِّكْم َوَال أََماِينِّ أَ  (122) ِفيَها أَبًَدا َوْعَد ا�َِّ َحق�ا َوَمْن َأْصَدُق ِمَن ا�َِّ قِيًال 
َوَمْن  (123) اْلِكتَاِب َمْن يـَْعَمْل ُسوءًا ُجيَْز بِِه َوَال َجيِْد لَُه ِمْن ُدوِن ا�َِّ َولِي�ا َوَال نَِصريًا

ٌن فَأُولَِئَك يَْدُخلُوَن اْجلَنََّة َوَال يُظَْلُموَن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت ِمْن ذََكٍر أَْو أُنـْثَى َوُهَو ُمْؤمِ 
 )النساء() (124) نَِقريًا

بَـُروا َعـنَْها َال تـَُفتَُّح َهلُْم أَبـَْواُب السََّماِء َوَال ِإنَّ الَِّذيَن َكذَّبُوا ِ°َ�تِنَا َواْسَتكْ  •
يَْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اْجلََمُل ِيف َسمِّ اْخلِيَاِط وََكَذِلَك َجنِْزي 

 )األعراف( (40) اْلُمْجرِِمنيَ 
َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َال نَُكلُِّف نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة  •

َونـََزْعنَا َما ِيف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر َوقَالُوا  (42) ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 
نَا اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َهَداَ� ِهلََذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي لَْوَال أَْن َهَداَ� ا�َُّ لََقْد َجاَءْت رُُسُل رَبِّ 

َوَ�َدى َأْصَحاُب اْجلَنَِّة  (43) ُم اْجلَنَُّة أُورِثـْتُُموَها ِمبَا ُكـنُْتْم تـَْعَملُونَ ِ[ْحلَقِّ َونُوُدوا أَْن تِْلكُ 
رَبُُّكْم َحق�ا قَالُوا  َأْصَحاَب النَّاِر أَْن قَْد َوَجْدَ� َما َوَعَدَ� رَبـُّنَا َحق�ا فـََهْل َوَجْدُمتْ َما َوَعدَ 

نَـُهْم أَْن لَْعنَةُ ا�َِّ َعَلى الظَّالِِمنيَ    )األعراف( (44) نـََعْم فَأَذََّن ُمَؤذٌِّن بـَيـْ
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اِهلِْم َوأَنـُْفِسِهْم أَْعظَُم ﴿الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسبِيِل ا�َِّ ِ¬َْموَ  •
ُرُهْم رَبـُُّهْم بَِرْمحٍَة ِمْنهُ  * َدرََجًة ِعْنَد ا�َِّ َوأُولَِئَك ُهُم اْلَفائُِزونَ  ـيَُبشِّ

َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا ِإنَّ ا�ََّ ِعْنَدُه َأْجٌر  * َهلُْم ِفيَها نَِعيٌم ُمِقيمٌ  َوَجنَّاتٍ  َوِرْضَوانٍ 
 )22 -  20بة: (التو َعِظيٌم﴾ 

َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن فِيَها  َجنَّاتٍ  ﴿َوَعَد ا�َُّ اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَاتِ   •
طَيِّبًَة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن ا�َِّ َأْكبَـُر ذَِلَك ُهَو اْلَفْوُز الَْعِظيُم﴾  (التوبة: َوَمَساِكَن 

72(  
الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت يـَْهِديِهْم رَبـُُّهْم ÔِِميَاØِِْم َجتْرِي ِمْن ﴿ِإنَّ   •

َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِيـَّتُـُهْم فِيَها  * النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر ِيف 
 )10، 9(يونس:  َربِّ اْلَعالَِمَني﴾َسَالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم أَِن اْحلَْمُد ِ�َِّ 

لِلَِّذيَن  * ﴿َوا�َُّ يَْدُعو ِإَىل َداِر السََّالِم َويـَْهِدي َمْن يََشاُء ِإَىل ِصرَاٍط ُمْستَِقيمٍ   •
ْم فِيَها َأْحَسنُوا اْحلُْسَىن َوزَِ�َدٌة َوَال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قـَتَـٌر َوَال ِذلَّةٌ أُولَِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة هُ 

 )26، 25(يونس:  َخالُِدوَن﴾
َِْ́ت َال تََكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ Ôِِْذنِِه فَِمـنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيدٌ  • فَأَمَّا  (105)  يـَْوَم 

َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت  (106)  الَِّذيَن َشُقوا فَِفي النَّاِر َهلُْم فِيَها زَِفٌري َوَشِهيقٌ 
َوأَمَّا  (107)  السََّماَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما َشاَء رَبَُّك ِإنَّ رَبََّك فـَعَّاٌل لَِما يُرِيدُ 

ا َداَمِت السََّماَواُت َواْألَْرُض ِإالَّ َما الَِّذيَن ُسِعُدوا فَِفي اْجلَنَِّة َخالِِديَن فِيَها مَ 
  )هود( (108)  َشاءَ رَبَُّك َعطَاًء غَيـَْر َجمُْذوذٍ 
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﴿أَفََمْن يـَْعَلُم أَمنََّا أُنْزَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك اْحلَقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى ِإمنََّا يـََتذَكَُّر أُولُو  •
ُ َوالَّذِ  * الَِّذيَن يُوفُوَن بَِعْهِد ا�َِّ َوَال يـَنـُْقُضوَن اْلِميثَاقَ  * اْألَلْبَابِ  يَن يَِصلُوَن َما أََمَر ا�َّ

ِْم  * بِِه أَْن يُوَصَل َوَخيَْشْوَن رَبـَُّهْم َوَخيَافُوَن ُسوَء احلَِْسابِ  ِّªََوالَِّذيَن َصبَـُروا ابْتِغَاَء َوْجِه ر
نَِة السَّيِّئََة أُولَِئَك َهلُْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا رَزَقْـنَاُهْم ِسر�ا َوَعَالنِيًَة َويَْدرَُؤوَن ِ[ْحلَسَ 

Çِِْم  َجنَّاتُ  * ُعْقَىب الدَّارِ  َعْدٍن يَْدُخلُونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن آَ[ئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ�َّ
ْقَىب الدَّاِر﴾ َسَالٌم َعلَْيُكْم ِمبَا َصبَـْرُمتْ فَنِْعَم عُ  * َواْلَمَالئَِكُة يَْدُخلُوَن َعلَْيِهْم ِمْن ُكلِّ َ[بٍ 

 )24 -  19رعد:  (ال
الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر أُُكلَُها َدائٌِم  اْجلَنَّةِ  ﴿َمثَلُ    •

  )35(الرعد: َوِظلَُّها تِْلَك ُعْقَىب الَِّذيَن اتـََّقْوا َوُعْقَىب اْلَكاِفرِيَن النَّاُر﴾ 
َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن  َجنَّاتٍ  نُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاتِ ﴿َوأُْدِخَل الَِّذيَن آمَ    •

ِْم حتَِيـَّتُـُهْم ِفيَها َسَالٌم﴾ ِّªَِِْذِن رÔ 23(إبراهيم:  ِفيَها(  
َونـََزْعنَا َما  * اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم آِمِننيَ  * َوعُيُونٍ  َجنَّاتٍ  ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف   •
َال َميَسُُّهْم ِفيَها َنَصٌب َوَما  * ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ ِإْخَواً� َعَلى ُسُرٍر ُمتَـَقابِِلنيَ  ِيف 

  )48 -  45(احلجر: ُهْم ِمنـَْها ِمبُْخَرِجَني﴾ 
نـْيَا ﴿َوِقيَل لِلَِّذيَن اتـََّقْوا َماذَا أَنـَْزَل رَبُُّكْم قَالُوا َخيـْرًا لِلَِّذيَن َأْحَسنُوا ِيف َهِذِه الدُّ   •

َعْدٍن يَْدُخلُونـََها َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها  َجنَّاتُ  * َحَسنٌَة َولََداُر اْآلِخَرِة َخـيٌْر َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَِّقنيَ 
ُ اْلُمتَِّقنيَ  طَ  * اْألَنـَْهاُر َهلُْم ِفيَها َما يََشاُءوَن َكَذِلَك َجيْزِي ا�َّ يِِّبَني الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمَالئَِكةُ 
  )32 -  30(النحل: يـَُقولُوَن َسَالٌم َعلَْيُكُم اْدُخلُوا اْجلَنَّةَ ِمبَا ُكنـْتُْم تـَْعَملُوَن﴾ 
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﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت ِإ�َّ َال نُِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن  •
َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتِهُم اْألَنـَْهاُر ُحيَلَّْوَن فِيَها ِمْن  َجنَّاتُ  أُولَِئَك َهلُمْ  * َعَمًال 

ٍب َويـَْلَبُسوَن ثِيَاً[ ُخْضرًا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْستَــبَْرٍق ُمتَِّكِئَني فِيَها َأَساوَِر ِمْن َذهَ 
 )31، 30(الكهف: َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا﴾ 

َخالِِديَن  * اْلِفْرَدْوِس نـُُزًال  َجنَّاتُ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َكاَنْت َهلُمْ  •
  )108، 107(الكهف: ِفيَها َال يـَبـْغُوَن َعنـَْها ِحَوًال﴾ 

﴿َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصََّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف  •
َوَال  اْجلَنَّةَ  ِإالَّ َمْن َ¤َب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِحلًا فَأُولَِئَك يَْدُخلُونَ  * يـَْلَقْوَن غَي�ا

َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعَد الرَّْمحَُن ِعبَاَدُه ِ[ْلغَْيِب إِنَُّه َكاَن َوْعُدهُ  * يُظَْلُموَن َشيـْئًا
َال يَْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا ِإالَّ َسَالًما َوَهلُْم رِزْقـُُهْم فِيَها بُْكَرًة  * َمأْتِي�ا

  )63 -  59(مرمي:  ُث ِمْن ِعبَاِدَ� َمْن َكاَن تَِقي�ا﴾تِْلَك اْجلَنَّةُ الَِّيت نُورِ  * َوَعِشي�ا
َِْ́ت رَبَّهُ ُجمْرًِما فَِإنَّ لَهُ َجَهنََّم َال َميُوُت فِيَها َوَال َحيَْىي   • ْتِِه ُمْؤِمنًا قَْد  * ﴿إِنَّهُ َمْن  َ́ َوَمْن 

َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر  تُ َجنَّا * َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَأُولَِئَك َهلُُم الدَّرََجاُت اْلُعَلى
 )76 -  74(طه:  َخالِِديَن ِفيَها َوذَِلَك َجزَاءُ َمْن تـَزَكَّى﴾

َال  (101) ِإنَّ الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا اْحلُْسَىن أُولَِئَك َعنـَْها ُمـبَْعُدونَ  •
َال َحيْزُنـُُهُم  (102) يَْسَمُعوَن َحِسيَسَها َوُهْم ِيف َما اْشتَـَهْت أَنـُْفُسُهْم َخالُِدونَ 

ُكـنُْتْم اْلَفزَُع اْألَْكبَـُر َوتـَتَـلَقَّاُهُم اْلَمَالئَِكُة َهَذا يـَْوُمُكُم الَِّذي  
  )األنبياء( (103) تُوَعُدونَ 
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َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر  َجنَّاتٍ  ﴿ِإنَّ ا�ََّ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاتِ  •
َوُهُدوا ِإَىل الطَّيِِّب ِمَن  * َهٍب َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسُهْم فِيَها َحرِيرٌ ُحيَلَّْوَن فِيَها ِمْن َأَساوَِر ِمْن ذَ 

 )24، 23احلج: (الَْقْوِل َوُهُدوا ِإَىل ِصرَاِط اْحلَِميِد﴾ 
قُْل أَذَِلَك َخـيٌْر أَْم َجنَُّة اْخلُْلِد الَِّيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن َكاَنْت َهلُْم َجزَاءً  •

رَبَِّك َوْعًدا  َهلُْم ِفيَها َما يََشاُءوَن َخالِِديَن َكاَن َعَلى (15)  َوَمِصريًا
 )الفرقان( (16)  َمْسُئوًال 

َخالِِديَن فِيَها َوْعَد ا�َِّ  * ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َجنَّاُت النَِّعيمِ  •
  )9، 8(لقمان:  َحق�ا َوُهَو الَْعزِيُز اْحلَِكيُم﴾

اْلَمْأَوى نـُُزًال ِمبَا َكانُوا  َجنَّاتُ  الصَّاِحلَاِت فـََلُهمْ  ﴿أَمَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا  •
  )19(السجدة:  يـَْعَمُلوَن﴾

﴿مثَُّ أَْورَثـْنَا اْلِكتَاَب الَِّذيَن اْصطََفـيْنَا ِمْن ِعبَاِدَ� فَِمنـُْهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمـنُْهْم ُمْقَتِصٌد   •
َعْدٍن يَْدُخلُونـََها  َجنَّاتُ  * ا�َِّ ذَِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  َوِمنـُْهْم َسابٌِق ِ[ْخلَيـْرَاِت Ôِِْذنِ 

َوقَالُوا اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي  * ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساوَِر ِمْن َذَهٍب َولُْؤلًُؤا َولِبَاُسُهْم فِيَها َحرِيرٌ 
الَِّذي َأَحلَّنَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َميَسُّنَا  * رٌ أَْذَهَب َعنَّا اْحلََزَن ِإنَّ رَبـَّنَا لَغَُفوٌر َشُكو 
  )35 -  32(فاطر: ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسُّنَا فِيَها لُغُوٌب﴾ 

ُهْم َوأَْزَواُجُهْم ِيف ِظَالٍل  * الْيَـْوَم ِيف ُشغٍُل فَاِكُهونَ  اْجلَنَّةِ  ﴿ِإنَّ َأْصَحابَ   •
َسَالٌم قـَْوًال ِمْن  * َهلُْم فِيَها فَاِكَهٌة َوَهلُْم َما يَدَُّعونَ  * ئُونَ َعَلى اْألَرَاِئِك ُمتَّكِ 

  )58 -  55(يس: َربٍّ رَِحيٍم﴾ 
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 ِيف  (42)  فـََواكِهُ َوُهْم ُمْكرَُمونَ  (41) أُولَِئَك َهلُْم رِْزٌق َمْعلُومٌ  (40)  إِالَّ ِعبَاَد ا�َِّ الُْمْخَلِصنيَ  •
بَـْيَضاءَ لَذَّةٍ  (45)  ِعنيٍ يُطَاُف عَلَْيِهْم بَِكْأٍس ِمْن مَ  (44)  ِلنيَ عَلَى ُسرٍُر مُتَـَقابِ  (43)  َجنَّاِت النَّعِيمِ 

َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف   (47)  َال فِيَها غَْوٌل َوَال ُهْم عَـنَْها يُــنْزَفُونَ  (46) لِلشَّارِبِنيَ 
قَاَل قَائِلٌ  (50) فَأَقْـبََل بَـْعُضُهْم عَلَى بَـْعٍض يَـَتَساءَلُونَ  (49)  َكأَنـَُّهنَّ بَـْيٌض َمْكنُونٌ  (48) ِعنيٌ 

 )اتالصاف( (52)  يَـُقوُل أَإِنََّك لَِمَن الُْمَصدِِّقنيَ  (51)  ِمـنُْهْم ِإّينِ َكاَن ِيل قَرِينٌ 
 لِِمْثِل َهَذا فـَلْيَـْعَمِل الْعَاِملُونَ  (60)  ِإنَّ َهَذا َهلَُو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  •
 )الصافات( (61)  

ُمتَِّكِئَني ِفيَها يَْدُعوَن فِيَها بَِفاِكَهٍة َكِثريٍَة  (50)  َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة َهلُُم اْألَبـَْوابُ  •
َهَذا َما تُوَعُدوَن لِيَـْوِم  (52)  َوِعْنَدُهْم قَاِصرَاُت الطَّْرِف أَتْـرَابٌ  (51)  َوَشرَابٍ 
 )ص( (54) ِمْن نـََفادٍ ِإنَّ َهَذا لَرِزْقـُنَا َما لَهُ  (53) احلَِْسابِ 

زَُمرًا َحىتَّ ِإذَا َجاُءوَها َوفُِتَحْت  اْجلَنَّةِ  ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا رَبـَُّهْم ِإَىل  •
ِطـبُْتْم فَاْدُخُلوَها َخالِِدينَ أَبـَْوابُـ  َوقَالُوا  * َها َوقَاَل َهلُْم َخَزنـَتُـَها َسَالٌم َعلَْيُكْم 

اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي َصَدقـَنَا َوْعَدُه َوأَْورَثـَنَا اْألَْرَض نـَتَـبَـوَُّأ ِمَن اْجلَنَِّة َحْيُث نََشاءُ 
 )74، 73(الزمر: فَنِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني﴾ 

َحنُْن أَْولِيَاؤُُكْم ِيف اْحلَيَاِة الدُّنـْيَا َوِيف اْآلِخَرِة َوَلُكْم فِيَها َما َتْشَتِهي أَنـُْفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها  •
 )فصلت( (32)  نـُُزًال ِمْن غَُفوٍر رَِحيمٍ  (31) َما تَدَُّعونَ 

تـََرى الظَّالِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا َكَسبُوا َوُهَو َواِقٌع ªِِْم َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا  •
ِْم ذَِلَك ُهَو اْلَفْضُل  ِّªَالصَّاِحلَاِت ِيف رَْوَضاِت اْجلَنَّاِت َهلُْم َما يََشاُءوَن ِعْنَد ر

  )الشورى( (22)  اْلَكِبريُ 
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ُء يـَْوَمِئٍذ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَّ  • َ� ِعبَاِد َال َخْوٌف َعلَْيُكُم  (67)  ِقنيَ اْألَِخالَّ
نـْتُْم اْدُخلُوا اْجلَنََّة أَ  (69) الَِّذيَن آَمُنوا ِ°َ�تِنَا وََكانُوا ُمْسِلِمنيَ  (68) يَـْوَم َوَال أَنـْتُْم َحتْزَنُونَ الْ 

يُطَاُف َعلَْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَهٍب َوأَْكَواٍب َوفِيَها َما َتْشَتِهيِه  (70) َوأَْزَواُجُكْم ُحتْبَـُرونَ 
ُكـنْتُْم   َوتِْلَك اْجلَنَُّة الَِّيت أُورِثـْتُُموَها ِمبَا (71)  اْألَنـُْفُس َوتـََلذُّ اْألَْعُنيُ َوأَنـْتُْم ِفيَها َخالُِدونَ 

 )الزخرف( (73)  ةٌ َكِثريَةٌ ِمنـَْها َ¢ُْكُلونَ َلُكْم فِيَها فَاِكهَ  (72)  تـَْعَمُلونَ 
يـَْلَبُسوَن ِمْن  (52) ِيف َجنَّاٍت َوعُيُونٍ  (51) ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َمَقاٍم أَِمنيٍ  •

يَْدُعوَن  (54) َكَذِلَك َوزَوَّْجنَاُهْم ِحبُوٍر ِعنيٍ  (53)  ُسْنُدٍس َوِإْستَـبـَْرٍق ُمتَـَقابِِلنيَ 
َال يَُذوقُوَن فِيَها اْلَمْوَت ِإالَّ اْلَمْوتَةَ اْألُوَىل  (55)  ِفيَها ِبُكلِّ فَاِكَهٍة آِمِننيَ 
 َفْضًال ِمْن رَبَِّك ذَِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  (56)  َوَوقَاُهْم َعَذاَب اْجلَِحيمِ 

 )الدخان ( (57) 
ِإنَّ ا�ََّ يُْدِخُل الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِحلَاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر  •

َُْ́كلُوَن َكَما َ¢ُْكُل اْألَنـَْعاُم َوالنَّاُر َمثـًْوى َهلُمْ   َوالَِّذينَ   )دمحم( (12) َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو
ِيت ُوِعَد اْلُمتـَُّقوَن ِفيَها أَنـَْهاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ آِسٍن َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمثَُل اْجلَنَِّة الَّ  •

طَْعُمهُ َوأَنـَْهاٌر ِمْن َمخٍْر لَذٍَّة لِلشَّارِِبَني َوأَنـَْهاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصف�ى  َلَنبٍ َملْ يـَتَـغَيـَّْر 
ِْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد ِيف النَّاِر َوُسُقوا َوَهلُْم فِيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرةٌ ِمْن رَ  ِّª

 )دمحم( (15) َماًء محَِيًما فـََقطََّع أَْمَعاَءُهمْ 
َمْن  * َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ أَوَّاٍب َحِفيظٍ  * ْلُمتَِّقَني غَـيَْر بَعِيدٍ لِ  اْجلَنَّةُ  ﴿َوأُزْلَِفتِ   •

َهلُْم َما  * اْدُخُلوَها ِبَسَالٍم ذَِلَك يـَْوُم اْخلُُلودِ  * َخِشَي الرَّْمحََن ِ[ْلغَْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيبٍ 
  )35 -  31(ق:  يََشاُءوَن ِفيَها َولََديـْنَا َمزِيٌد﴾
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آِخِذيَن َما آَ¤ُهْم رَبـُُّهْم ِإنـَُّهْم  (15)  ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ  •
 ِل َما يـَْهَجُعونَ َكانُوا قَِليًال ِمَن اللَّيْ  (16)  ُحمِْسِننيَ  َكانُوا قـَْبَل َذِلكَ 

َوِيف َأْمَواِهلِْم َحقٌّ لِلسَّاِئِل  (18)  َيْستَـْغِفُرونَ   َوِ[ْألَْسَحاِر ُهمْ   (17)
 )الذار_ت( (19)  َواْلَمْحُرومِ 

َوَوقَاُهْم رَبـُُّهْم َعَذاَب فَاِكِهَني ِمبَا آَ¤ُهْم رَبـُُّهْم  * َونَِعيمٍ  َجنَّاتٍ  ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف    •
ُمتَِّكِئَني َعَلى ُسُرٍر َمْصُفوفٍَة َوزَوَّْجنَاُهْم  * ُكُلوا َواْشرَبُوا َهنِيئًا ِمبَا ُكـنْتُْم تـَْعَمُلونَ  * اْجلَِحيمِ 

نَاُهْم ِمْن َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتـَّبَـَعتـُْهْم ُذرِّيـَّتـُُهْم Ôِِميَاٍن أَْحلَْقنَا ªِِْم ُذرِّ  * ِحبُوٍر ِعنيٍ  يـَّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ
َوأَْمَدْدَ�ُهْم بَِفاِكَهٍة َوَحلٍْم ِممَّا  * َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ ِمبَا َكَسَب رَِهنيٌ 

ْم  َويَطُوُف َعلَْيِهْم ِغْلَماٌن هلَُ  * يـَتَـنَازَُعوَن فِيَها َكْأًسا َال لَْغٌو ِفيَها َوَال َ¢ْثِيمٌ  * يَْشتَـُهونَ 
قَالُوا إِ�َّ ُكنَّا قـَْبُل ِيف أَْهلِنَا  * َوأَقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءَلُونَ  * َكأَنـَُّهْم لُْؤلٌُؤ َمْكُنونٌ 

نَا َوَوقَاَ� َعَذاَب السَُّمومِ  * ُمْشِفِقنيَ  بَـرُّ ِإ�َّ ُكنَّا ِمْن قـَْبُل نَْدُعوُه إِنَُّه ُهَو الْ  * فََمنَّ ا�َُّ َعلَيـْ
 )28 -  17(الطور: الرَِّحيُم﴾ 

تَـَهى (13) َولََقْد رَآُه نـَْزلًَة أُْخَرى • ِعْنَدَها َجنَّةُ  (14)  ِعْنَد ِسْدرَِة اْلُمنـْ
 )النجم( (15) اْلَمْأَوى

فَبَِأيِّ  * َذَواَ¤ أَفْـنَانٍ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * َجنـَّتَانِ  ﴿َولَِمْن َخاَف َمَقاَم رَبِّهِ   •
فِيِهَما ِمْن   * تَُكذَِّ[نِ فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  * فِيِهَما َعـيْنَاِن َجتْرَِ�نِ  * آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ 
ُمتَِّكِئَني َعَلى فـُُرٍش بَطَائِنُـَها ِمْن  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * ُكلِّ فَاِكَهٍة زَْوَجانِ 

  ْرِف ملَْ فِيِهنَّ قَاِصرَاُت الطَّ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * ِإْستَـبـَْرٍق َوَجَىن اْجلَنـَّتَـْنيِ َدانٍ 
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َكأَنـَُّهنَّ الْيَاقُوُت  * يِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ فَبِأَ  * يَْطِمثْـُهنَّ إِْنٌس قـَـبَْلُهْم َوَال َجانٌّ 
فَبَِأيِّ آَالِء  * َهْل َجزَاُء اْإلِْحَساِن ِإالَّ اْإلِْحَسانُ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * َواْلَمْرَجانُ 

فَبَِأيِّ  * ُمْدَهامَّتَانِ  * َالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ فَبَِأيِّ آ * َجـنَّتَانِ  َوِمْن ُدوØَِِما * رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ 
فِيِهَما فَاِكَهةٌ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * فِيِهَما َعـيْنَاِن نَضَّاَختَانِ  * آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ 

فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  * يِهنَّ َخـيْرَاٌت ِحَسانٌ فِ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * َوَخنٌْل َورُمَّانٌ 
ملَْ يَْطِمثْـُهنَّ إِْنٌس  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * ُحوٌر َمْقُصورَاٌت ِيف اْخلِيَامِ  * تَُكذَِّ[نِ 

َعَلى رَفْـَرٍف ُخْضٍر َوعَـبَْقرِيٍّ  ُمتَِّكِئنيَ  * فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[نِ  * قـَـبَْلُهْم َوَال َجانٌّ 
 )77 -  46(الرمحن: فَبَِأيِّ آَالِء رَبُِّكَما تَُكذَِّ[ِن﴾  * ِحَسانٍ 

ثـُلٌَّة ِمَن  * النَّعِيمِ  َجنَّاتِ  ِيف  * أُولَِئَك الُْمَقرَّبُونَ  * ﴿َوالسَّابُِقوَن السَّابُِقونَ  •
ُمتَّكِِئَني َعلَـيَْها  * ى ُسُرٍر َمْوُضونَةٍ َعلَ  * َوقَلِيٌل ِمَن اْآلِخرِينَ  * اْألَوَِّلنيَ 
ِ¬َْكَواٍب َوأََ[رِيَق وََكْأٍس ِمْن  * يَطُوُف عَلَْيِهْم وِْلَداٌن ُخمَلَُّدونَ  * ُمتَـَقابِِلنيَ 

طَْريٍ ِممَّ  * َوفَاِكَهٍة ِممَّا يَـَتَخـيَُّرونَ  * َال يَُصدَُّعوَن عَـنَْها َوَال يُـْنزِفُونَ  * َمِعنيٍ  ا َوَحلِْم 
َال  * َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَملُونَ  * َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُونِ  * َوُحوٌر ِعنيٌ  * يَْشتَـُهونَ 

َوَأْصَحاُب الْيَِمِني َما  * ِإالَّ قِيًال َسَالًما َسَالًما * يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َوَال َ¢ْثِيًما
طَْلٍح َمْنُضودٍ  * ُضودٍ ِيف ِسْدٍر خمَْ  * َأْصَحاُب الْيَِمنيِ  َوَماٍء  * َوِظلٍّ َممُْدودٍ  * َو

إِ�َّ  * َوفـُُرٍش َمْرفُوَعةٍ  * َال َمْقطُوَعٍة َوَال َممْنُوعَةٍ  * َوفَاكَِهٍة َكِثريَةٍ  * َمْسُكوبٍ 
ثـُلٌَّة ِمَن  * يَِمنيِ ِألَْصَحاِب الْ  * ُعُرً[ أَتْـرَا[ً  * َفَجعَلْنَاُهنَّ أَبَْكارًا * أَْنَشْأَ�ُهنَّ إِْنَشاءً 

  )40 -  10(الواقعة:  َوثـُلَّةٌ ِمَن اْآلِخرِيَن﴾ * اْألَوَِّلنيَ 
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يـَْوَم تـََرى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمنَاِت يَْسَعى نُورُُهْم بـَْنيَ أَيِْديِهْم َوِ¬َْميَاØِِْم بُْشرَاُكُم الْيَـْوَم  •
 )احلديد( (12)  َجنَّاٌت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخالِِديَن فِيَها ذَِلَك ُهَو الَْفْوُز اْلَعِظيمُ 

﴿َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب   •
تـُْؤِمنُوَن ِ[�َِّ َورَُسولِِه َوُجتَاِهُدوَن ِيف َسبِيِل ا�َِّ ِ¬َْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم  * أَلِيمٍ 

يـَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم  * َلُمونَ َذِلُكْم َخيـٌْر َلُكْم ِإْن ُكنـْتُْم تـَعْ 
طَيِّبًَة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن  َجنَّاتٍ  َويُْدِخْلُكمْ  َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َوَمَساِكَن 

 )12 -  10(الصف: َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم﴾ 
 ِإّينِ ظَنَـْنُت َأّينِ ُمَالقٍ  (19)  كِتَابِيَهْ   فَأَمَّا َمْن أُوِيتَ كِتَابَُه بَِيِمينِِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقْـَرُءوا •

قُطُوفـَُها  (22)  ِيف َجنٍَّة َعالِيَةٍ  (21)  فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة رَاِضيَةٍ  (20)  ِحَسابِيَهْ 
ِم اْخلَالِيَةِ  (23)  َدانِيَةٌ   )احلاقة( (24)  ُكلُوا َواْشرَبُوا َهنِيئًا ِمبَا َأْسلَْفتُْم ِيف اْألَ�َّ

َعِن  (40)  ِيف َجنَّاٍت يَـَتَساءَلُونَ  (39)  ِإالَّ َأْصَحاَب الْيَِمنيِ  •
َوَملْ  (43)  قَالُوا َملْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  (42) َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ  (41) ُمْجرِِمنيَ الْ 

وَُكنَّا نَُكذُِّب بِيَـْوِم  (45)  وَُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلَائِِضنيَ  (44)  َنُك نُطِْعُم اْلِمْسِكنيَ 
 )املدثر( (47)  َحىتَّ أََ¤َ� الْيَِقنيُ  (46) الدِّينِ 

نًا يَْشَرُب ªَِا ِعبَاُد ا�َِّ  * ﴿ِإنَّ اْألَبـْرَاَر يَْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكافُورًا  • َعيـْ
ُرونـََها تـَْفِجريًا َويُطِْعُموَن الطََّعاَم  * ا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًايُوفُوَن ِ[لنَّْذِر َوَخيَافُوَن يـَْومً  * يـَُفجِّ

  ِإمنََّا نُطِْعُمُكْم لَِوْجِه ا�َِّ َال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوَال  * َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكينًا َويَتِيًما َوَأِسريًا
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فـََوقَاُهُم ا�َُّ َشرَّ َذِلَك  * ِإ�َّ َخنَاُف ِمْن رَبَِّنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمَطرِيًرا * ُشُكورًا •
ُمتَِّكِئَني ِفيَها  * َوَحرِيًرا َجنَّةً  َوَجَزاُهْم ِمبَا َصبَـُروا * ُسُرورًااْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضَرًة وَ 

َوَدانَِيًة َعَلْيِهْم ِظَالُهلَا َوُذلَِّلْت  * َعَلى اْألَرَاِئِك َال يـََرْوَن ِفيَها َمشًْسا َوَال زَْمَهرِيًرا
ضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َوُيطَاُف َعَلْيِهْم ِ°نَِيٍة ِمْن فِ  * ُقُطوفـَُها َتْذلِيًال 

َوُيْسَقْوَن ِفيَها َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَها  * قـََوارِيَر ِمْن ِفضٍَّة َقدَُّروَها تـَْقِديًرا * قـََوارِيَرا
ًنا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبيًال  * َزْجنَِبيًال  َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن ُخمَلَُّدوَن ِإَذا  * َعيـْ

ُثورًارَأَيـْتَـُهْم َحِسبْـ  َوِإَذا رَأَْيَت مثََّ رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلًكا   * تَـُهْم ُلْؤُلًؤا َمنـْ
َرٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن ِفضٍَّة َوَسَقاُهْم  * َكِبريًا َعالِيَـُهْم ثَِياُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوِإْستَـبـْ

َطُهورًا (اإلنسان: اَن َسْعُيُكْم َمْشُكورًا﴾ ِإنَّ َهَذا َكاَن َلُكْم َجَزاًء وَكَ  * رَبـُُّهْم َشَراً[ 
5  - 22(  

ُكلُوا َواْشرَبُوا  * َوفـََواكَِه ِممَّا يَْشتَـُهونَ  * َوعُيُونٍ  ِظَاللٍ  ﴿ِإنَّ اْلُمتَِّقَني ِيف    •
  )44 -  41(املرسالت: إِ�َّ َكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني﴾  * َهنِيئًا ِمبَا ُكـنْتُْم تـَْعَملُونَ 

َال  * وََكْأًسا ِدَهاقًا * وََكَواِعَب أَتْـرَا[ً  * َوأَْعنَا[ً  َحَدائِقَ  * تَِّقَني َمَفازًا﴿ِإنَّ لِْلمُ   •
  )36 -  31(النبأ: َجزَاًء ِمْن رَبَِّك َعطَاءً ِحَساً[﴾  * يَْسَمُعوَن فِيَها لَْغًوا َوَال ِكذَّا[ً 

تـَْعِرُف ِيف ُوُجوِهِهْم  * ُرونَ َعَلى اْألَرَاِئِك يـَْنظُ  * نَِعيمٍ  ﴿ِإنَّ اْألَبـْرَاَر لَِفي •
ِختَاُمُه ِمْسٌك َوِيف ذَِلَك فـَْليَـتَـنَاَفِس  * يُْسَقْوَن ِمْن رَِحيٍق َخمْتُومٍ  * نَْضَرَة النَِّعيمِ 
نًا يَْشَرُب ªَِا اْلُمَقرَّبُونَ  * َوِمزَاُجهُ ِمْن َتْسنِيمٍ  * اْلُمتَـنَاِفُسونَ    ِإنَّ الَِّذيَن  * َعيـْ
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َوِإَذا  * ْم يـَتَـغَاَمُزونَ َوِإذَا َمرُّوا ªِِ  * َأْجَرُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا يَْضَحُكونَ 
َوَما  * َوِإذَا رَأَْوُهْم قَالُوا ِإنَّ َهُؤَالِء َلَضالُّونَ  * انـَْقلَُبوا ِإَىل أَْهِلِهُم انـَْقلَبُوا َفِكِهنيَ 

َعَلى  * فَالْيَـْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر َيْضَحُكونَ  * أُْرِسُلوا َعلَْيِهْم َحاِفِظنيَ 
  )36 -  22(املطففني: َهْل ثـُوَِّب اْلُكفَّاُر َما َكانُوا يـَْفَعلُوَن﴾  * اِئِك يـَْنظُُرونَ اْألَرَ 

َال َتْسَمُع فِيَها  * َعالِيَةٍ  َجنَّةٍ  ِيف  * ِلَسْعِيَها رَاِضيَةٌ  * ﴿ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َ�ِعَمةٌ   •
َوَمنَارُِق  * َوأَْكَواٌب َمْوُضوَعةٌ  * ِفيَها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ  * ِفيَها َعْنيٌ َجارِيَةٌ  * َالِغيَةً 

  )16 -  8(الغاشية: َوزَرَاِيبُّ َمبـْثُوثٌَة﴾  * َمْصُفوفَةٌ 

َجزَاُؤُهْم  * ﴿ِإنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت أُولَِئَك ُهْم َخـيُْر اْلَربِيَّةِ   •
ِمْ  ِّªََعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ  َجنَّاتُ  ِعْنَد ر ُ نـَْهاُر َخالِِديَن فِيَها أَبًَدا َرِضَي ا�َّ

  )8، 7(البينة: َعنـُْهْم َوَرُضوا َعْنهُ ذَِلَك لَِمْن َخِشَي رَبَُّه﴾ 
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  في االحاديث النبوية الشريفة الَجنة -7
  

َجنَّتاِن ِمن ِفضٍَّة آنِيَـُتهما، وما فيهما، « مرفوعاً: - l- عن أيب موسى األشعري  •
م إالَّ رِداءُ  وَجنَّتاِن ِمن َذَهٍب آنِيَـتُهما، وما فيهما، وما بني القومِ  ِّªوبني أْن ينظروا إىل ر

 .«الِكْربِ�ءُ على وجِهه يف َجنَّة َعْدنٍ 
إن يف اجلنة « قال: - ملسو هيلع هللا ىلص- عن النيب  - l- عن أيب سعيد اخلدري  •

ورو�ه ». َواَد اْلُمَضمََّر السريع مائة سنة ما يقطعهاشجرة يسري الراكب اجلَْ 
يف  يسري الراكب«قال:  - å- يف الصحيحني أيًضا من رواية أيب هريرة 

 .«مئة سنة ما يقطعها ظلها
-تعاىل- قال هللا « :- ملسو هيلع هللا ىلص- قال: قال رسول هللا  - l- عن أيب هريرة  •
ٌن مسََِعت، وال َخطَر على قَلب لِعبَادي الصَّاحلني ما ال َعْنيٌ رَأت، وال أُذُ  أَْعَدْدتُ  :

َجزَاء مبا كانوا  من قـُرَّة أَْعُنيِ  بََشر، واقْـَرُؤوا إن ِشـئْتُْم: (فال تَعلم نفس ما أُْخِفي هلم
َجمِْلَسا َوَصَف  - ملسو هيلع هللا ىلص- هدت من النيب قال: شَ  - å- يعملون). عن سهل بن سعد 

فيها ما ال َعْنيٌ رَأت، وال أُُذٌن مسََِعت، «فيه اجلَنَّة حىت انتهى، مث قال يف آخر حديثه: 
- تعاىل- مث قرأ:(تتجاىف ُجُنوªم عن املََضاِجع) إىل قوله » وال َخطَر على قَلب بََشر

  .)رَّة أَْعُنيِ :(فال تعلم نفس ما أُْخِفي هلم من قُـ 
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اْحَتجَِّت اجلنَّة والنَّار، فقالِت «مرفوعاً:  - l- عن أيب سعيد اخلدري  •
ُون. وقالِت اجلنَّة: يفَّ ُضَعَفاء الناِس ومساكِينـُُهم،  النَّار: يفَّ اجلبَّارون واملَُتَكربِّ

اء، وإِنك النَّار عذايب فقضى هللا بـَـيْنَـُهَما: إِنك اجلنَّة رْمحَيت أَرحم بك من أش
 .«أُعذب بك من أشاء، وِلِكلَْيُكَما عليَّ ِمْلُؤَها

"َمْن لَِقَي هللا  قال: - ملسو هيلع هللا ىلص- أن رسول هللا  - رضي هللا عنهما- عن جابر بن عبد هللا  •
 ."دخل اجلنَّة، ومن لَِقيَه يُشرك به شيئا دَخل النار ال يُْشرِك به َشيئا

أهل اجلنة ليَـَرتاَءْوَن  إن«قال:  - ملسو هيلع هللا ىلص- عن النيب  - l- عن أيب سعيد  •
من  األفق يف الغابر الكوكب الدري أهل الغرف من فوقهم كما تَراَءْونَ 

قالوا: � رسول هللا؛ تلك منازل » املغرب لِتَفاُضِل ما بينهماملشرق أو 
بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا [i «األنبياء ال يبلغها غريهم قال: 

 .«وصدقوا املرسلني

إذا دخَل أهُل اجلنِة : «مرفوعاً  - نهمارضي هللا ع- عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة  •
اجلنَة يـُنَاِدي ُمناٍد: إن لكم أن َحتْيوا، فال َمتوتُوا أبداً، وإن لكم أن َتِصحُّوا، فال تَسَقُموا 

 .«أبداً، وإن لكم أن َتِشبُّوا فال Çََرُموا أبداً، وإن لكم أن تَنَعُموا، فال تـَْبأُسوا أبداً 

إن أول زمرة : « قالملسو هيلع هللا ىلص عن أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه عن النيب  •
تدخل اجلنة من أميت على صورة القمر ليلة البدر، مث الذين يلوØم على 

  أشد جنم يف السماء إضاءة، مث هم بعد ذلك منازل ال يتغوطون، وال 
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طهم الذهب، وجمامرهم األلوة،  يبولون، وال يتمخطون، وال يبصقون، أمشا
طول أبيهم آدم  ورشحهم املسك، أخالقهم على خلق رجل واحد، على 

 « عليه السالم ستون ذراعا يف السماء

إن الرجل من أهل اجلنة يعطى « ملسو هيلع هللا ىلص :عن زيد بن أرقم l قال قال يل رسول هللا  •
قوة مئة رجل يف األكل والشرب والشهوة واجلماع، فقال رجل من اليهود : فإن 

حاجة أحدهم ملسو هيلع هللا ىلص : ال : فقال له رسول هللا الذي ´كل ويشرب تكون له احلاجة؟ ق
 «. عرق يفيض من جلده، فإذا بطنه قد َضُمر

إذا دخل أهل اجلنة « ملسو هيلع هللا ىلص :عن صهيب بن سنان l قال قال رسول هللا  •
اجلنة، قال : يقول هللا تبارك وتعاىل : تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون : أمل 

ا من النار؟ قال : فيكشف احلجاب، تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة، وتنجن
ويف رواية : وزاد مث .» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إىل رªم عز وجل 

 )26(يونس :  ﴿للذين أحسنوا احلسىن وز�دة﴾تال هذه اآلية : 

إن للمؤمن يف اجلنة : « ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب موسى األشعري عبدهللا بن قيس قال رسول هللا  •
طوهلا ستون ميال، للمؤمن فيها أهلون، يطوف عليهم خليمة من لؤلؤة واحدة  جموفة، 

 « املؤمن فال يرى بعضهم بعًضا
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 لفوز بالجنة  ل أدعية من القران و السنة -8
  

 )201(البقرة : ﴿ رَبـَّنَا آتِنَا ِيف الدُّنـْيَا َحَسنَةً َوِيف اْآلِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر ﴾ •
 )16(آل عمران: ﴾  ﴿ رَبـَّنَا إِنـَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبـَنَا َوِقنَا َعَذاَب النَّارِ  •

ِطًال ُسْبَحاَنَك فَِقنَا َعَذاَب النَّاِر * رَبـَّنَا إِنََّك َمن تُْدِخِل  • ﴿ رَبـَّنَا َما َخلَْقَت َهذا َ[
ْعنَا ُمنَاِدً� ـيُنَاِدي ِلِإلميَانِ    أَنْ النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْتَُه َوَما لِلظَّالِِمَني ِمْن أَنَصاٍر * رَّبـَّنَا إِنـَّنَا مسَِ

(آل  ﴾ آِمنُوْا بَِربُِّكْم فَآَمنَّا رَبـَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبـَنَا وََكفِّْر َعنَّا َسيِّئَاتِنَا َوتـََوفـَّنَا َمَع األبـْرَارِ 
 )193، 191عمران:

﴿ رَبـَّنَا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما * إِنـََّها َساَءْت  •
  )65(الفرقان:  ا َوُمَقاًما ﴾ُمْستَـَقر� 

 اللهّم آتنا يف الدنيا حسنة، ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. •
 اللَُّهمَّ إّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنَّةَ َوَأْسَتِجيـُْر ِبَك ِمَن النَّاِر. •

 اللَُّهمَّ إّينِ َأْسأَُلَك اْلِفْرَدْوَس أَْعَلى اْجلَنَّة.  •
ِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَْقْربِ،  اللَُّهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبكَ  •

  َوأَُعوذُ ِبَك ِمَن اْلِفَنتِ َما ظََهَر ِمنـَْها َوَما بَطََن، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن ِفتـْنَِة الدَّجاِل.
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اللَُّهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن فِتـْنَِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، َوِفـتْنَِة الَْقْربِ، َوَعَذاِب اْلَقْربِ، َوَشرِّ  •
فِتـْنَِة الَْفْقِر، اللَُّهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِفـتْنَِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل، اللَُّهمَّ ِفتـْنَِة اْلِغَىن، َوَشرِّ 

اْغِسْل قـَْلِيب ِمبَاِء الثـَّْلِج َوالْبَـَرِد، َونَقِّ قـَْلِيب ِمْن اْخلَطَاَ� َكَما نـَقَّْيَت الثـَّْوَب اْألَبـَْيَض ِمْن 
 َوبـَْنيَ َخطَاَ�َي َكَما َ[َعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب. اللَُّهمَّ ِإّينِ الدََّنِس، َوَ[ِعْد بـَْيِين 

 أَُعوذُ ِبَك ِمْن اْلَكَسِل َواْلَمْأمثَِ َواْلَمْغَرِم.
اللَُّهمَّ إ�َّ نَْسأُلَك ُموِجباِت َرْمحَِتَك، َوَعزائَِم َمْغِفَرِتَك، والسَّالَمَة ِمْن ُكلِّ   •

 نِيَمةَ ِمْن ُكلِّ بِرٍّ، والَفْوَز [جلَنَِّة، والنَّجاةَ ِمَن النَّاِر.إٍمث، والغَ 
(اللَُّهمَّ ِإّينِ  َعْن َعائَِشة � أَنَّ َرُسوَل ا�َِّ َصلَّى ا�َُّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعلََّمَها َهَذا الدَُّعاء: •

ِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َملْ أَْعَلم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن الشَّرِّ  َأْسأَُلَك ِمْن اْخلَْريِ ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجلِ 
ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما ملَْ أَْعَلم، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمْن َخْريِ َما َسأََلَك 

َعْبُدَك َونَبِيُّك، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنََّة َوَما  َعْبُدَك َونَبِيُّك، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ بِهِ 
قـَرََّب إِلَيـَْها ِمْن قـَْوٍل أَْو َعَمل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن النَّاِر َوَما قـَرََّب إِلَـيَْها ِمْن قـَْوٍل أَْو َعَمل، 

 )مرجعَوَأْسأَُلَك أَْن َجتَْعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضـيْتَهُ ِيل َخيـْرًا.(
(اجلنُة مائُة درجٍة، ما بني كلِّ درجَتِني كما بني السماِء واألرِض، 

أعلى اجلنِة، وأوسطُها، وفوقَه عرُش الرَّمحِن، ومنها يتفجَُّر أØاُر   والفردوسُ 
 )مرجع.(الِفْرَدوسَ   اجلنَِّة، فإذا سألتُُم هللاَ فاسألوه

قاَل: أعَلى درجٍة يف اجلنَِّة ال  ؟  الوسيلةُ   اقالوا: _ رسوَل ا�َِّ وم  الوسيلة  َسلوا ا�ََّ يلَ  •
   يَناُهلا إالَّ رجٌل واحٌد أرجو أن َأكوَن أَ� هَو.
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اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأ� عبدك وأ� على عهدك  •
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 

من قاهلا يف ليلة فمات  وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
 .يومه فمات دخل اجلنةيف ليلته دخل اجلنة ومن قاهلا يف 

  .﴾ يوم القيامة ﴿ اللهم ال ختزينملسو هيلع هللا ىلص: قال النيب  •
يوم  ﴿ اللهم ال ختز� كان يقولملسو هيلع هللا ىلص ذكر يف حديث شريف إن النيب  •

  .القيامة، وال ختزين يوم البأس، فإن من ختزه يوم البأس فقد أخزيته ﴾
 اللهم: اجلنة قالت ثال� اجلنة هللا سأل من: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  •

  النار من أعذه اللهم: النار قالت ثالc النار من [i تعوَّذ ومن اجلنة، أدخله
 .الِْقيَاَمةِ  يـَْومَ  ُختِْزِين  الَ  اللَُّهمَّ : الفتح عام وسلم عليه هللا صلى قال •

 بن عبادة فعن الدعوات، هذه يقول كان أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن وجاء •
 من فإن البأس، يوم ختزين وال القيامة، يوم ختزين ال اللَّهم :قال عنه هللا رضى الصامت

  (وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم واحلمد � رب العاملني). .أخزيته فقد البأس يوم ختزه
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  لفوز بالجنةأدعية من التراث ل - 9
  

اَللُّهمَّ اْجَعْلين ِمَن اْلُمتَـوَّكِلَني َعلَْيَك، َواْجَعْلين ِمَن الفائِزيَن لََدْيَك، َواْجَعْلين ِمَن  •
 .ْيَك، Ôِْحساِنَك � غايَةَ الطّالِبنيَ اْلُمَقرَّبَني اِلَ 

اَللُّهمَّ َحبِّْب إَيلَّ اإلْحساَن، وََكرِّْه إَيلَّ اْلُفُسَوق َواْلِعْصياَن، َوَحّرِْم َعَليَّ  •
َط َوالّنرياَن، بَِعْوِنَك � ِغياَث اْلُمْستَغيثنيَ   .السََّخ

ِرت َوالَعفاِف، َواستـُْرين بِ  • لباِس اْلُقنُوِع َواْلَكفاِف، َوامحِْْلين على اَللُّهمَّ زَِيّينّ ِ[لسِّ
 .العدِل واإلنصاف، وآمّين من كّل ما أخاف، بِِعْصَمِتَك � ِعْصَمةَ اْخلائِفنيَ 

ين َعلى كائِناِت األَقْداِر،  • طَهِّْرين ِمَن الدََّنِس َواألَْقذاِر، َوصربِّ اَللُّهمَّ 
 .َعْوِنَك � قـُرََّة َعْنيِ اْلَمساكنيَ َوَوفِّقْين للِتُّقى َوُصْحبَِة األَبْراِر، بِ 

اللَُّهمَّ ِإين أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َومْن َعَذاِب الَقْربِ، َوِمْن ِفـتْنَِة املَْحيا  •
واملَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفتـْنَة املَِسيِح الدَّجَّال، اللَُّهمَّ إين أُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب الَقْربِ، َوأُعوذُ 

َك ِمْن فِتـْنَِة املَسيِح الدَّجَّال، وأُعوذُ ِبَك ِمْن ِفـتْنَِة املَْحيا واملَماِت، اللَُّهمَّ إين أُعوذُ ِبَك بِ 
من املأِمث واملَْغَرم، وِمَن اهلَّم واحلُزن، وأُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز والَكَسِل، وأُعوُذ ِبَك ِمَن 

  .ِة الدَّْيِن َوقـَْهِر الّرجالاجلُْنبِ والُبخِل، وأعوذُ ِبَك ِمْن غَلَبَ 
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َشّر نـَْفِسي، َوِمْن َشّر ُكّل َدابٍَّة أْنَت آِخٌذ  اللَُّهمَّ ِإين أُعوُذ ِبَك ِمنْ  •
 .بِناِصيَتها برمحتك � أرحم الرامحني

وأسألك مغفرة [لليل والنهار. اللهم إين أعوذ بك من جهد  للهم جنين من النار،ا •
 .البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، ومشاتة األعداء

له إال أنت األحد الصمد "اللهم إ� نسألك ¬نك أنت هللا الذي ال إ •
الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفًوا أحد، الرمحن الرحيم احلي القيوم املنان 
بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام أن ترزقنا الفردوس األعلى 

 من اجلنة من غري حساب وال سابق عذاب آمني � رب العاملني".
 آمني، اللهم ارزقنا منازل الشهداء والفردوس "اللهم احشر� مع نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص •

 األعلى من اجلنة آمني".
"اللهم إين أسألك ¬ن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك  •

املنان � بديع السموات واألرض � ذا اجلالل واإلكرام � حي � قيوم إين 
 أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار".

عافية حّىت Çنيين [ملعيشة، واختم يل [ملغفرة حّىت ال تضّرين "اللهّم ألبسين ال •
الّذنوب، واكفين كّل هول دون اجلنة حّىت تبلغنيها برمحتك � أرحم الرّامحني، اللهّم 
خّفف عنّا ثقل أوزار�، وارزقنا عيشة األبرار، واكِفنا واصرف عنّا شّر األشرار، وأعتق 

عشريتنا من عذاب القرب ومن الّنريان، برمحتك � أرحم رقابنا ورقاب آ[ئنا وأّمهاتنا و 
  الرّامحني".
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"اللهم ال تسلمين إىل عدو يؤذيين، وال إىل صديق يرديين، وارزقين رزقاً  •
 حالالً يغنيين، ومن ماء الكوثر اسقيين واجلنة � رب ارزقين".

"اللهم � خري من سئل و� أجود من أعطى و� أكرم من عفا و� أعظم من غفر  •
ن راقب و� و� أعدل من حكم و� أصدق من حدث و� أوىف من وعد و� أبصر م

أسرع من حاسب و� أرحم من عاقب و� أحسن من خلق و� أحكم من شرع و� أحق 
من عُبد و� أوىل من دعي و� أبر من أجاب أسألك ¬ن ترزقين اجلنة وما يقّرب إليها 
 من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من قول أو عمل � رب العاملني".

ك اجلنة وما قّرب إليها من قوٍل وعمٍل، وأعوذ بك من اللهّم إّين أسأل  •
النار وما قّرب إليها من قوٍل وعمٍل، وأعوذ بك أن أقول زورًا أو أغشى 

 فجوراً أو أكون بك مغروراً.
اللهمَّ إّين أعوذ بك من قلٍب ال خيشع، ومن دعاٍء ال يُسمع، ومن نفٍس ال  •

 ك من هؤالء األربع.تشبع، ومن علٍم ال ينفع، اللهّم إّين أعوذ ب
اللهمَّ ال تسّلمين إىل عدو يؤذيين، وال إىل صديق يرديين، وارزقين رزقاً   •

 حالالً يُغنيين، ومن ماء الكوثر اسقيين.
اللهمَّ � خري من ُسِئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل  •

اسب من حكم وأصدق من حدث وأوىف من وعد وأبصر من راقب وأسرع من ح
وأرحم من عاقب وأحسن من خلق وأحكم من شرع وأحق من عُبد وأوىل من دعي 

  وأبر من أجاب اللهّم ّجنين من النار، اللهّم أسألك مغفرًة يف الليل والنهار.
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اللهّم إّين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء،  •
 ومشاتة األعداء.

اللهمَّ � َمن ال متّل من حالوة ذكره ألسنة اخلائفني، وال تكل من الرغبات إليه  •
لنا ذنوً[ حالت بيننا وبني ذكرك، واعُف عن تقصري� يف  مدامع اخلاشعني، اغفر

 طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نوراً Øتدي به إليك.
اللهمَّ إّين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وحب املساكني، وأن  •

، تغفر يل وترمحين، وإذا أردت فتنة قوم فتوّفين غري مفتوٍن، وأسألك حبك
 وحب من حيبك، وحب كل عمٍل يقرّبين إىل حبك.

اللهمَّ سبحانك، اللهّم [بك مفتوح للراغبني، وخريك مبذول للطالبني، فاهدين  •
هدى املهتدين وال جتعلين من الغافلني، واغفر يل يوم الدين، وأسألك اللهم صرباً 

 مجيالً، وفرجاً قريباً، وقوالً صادقاً، وأجراً عظيماً.
ب ما أكثر عفوك وأجّل ذكرك وما أوىف عهدك وأجنز وعدك اللهمَّ ر   •

وما أمشل نفعك وأتقن صنعك وما أوسع رزقك وأعظم شكرك وما ألطف 
خريك وأقوى أمرك وما أكثر فرجك وأحكم صنعك وما أمجل حكمك 

 وأصدق قولك.
اللهّم إّين أسالك ¬ّن لك احلمد ال إله إّال أنت وحدك ال شريك لك املنان �   •

السماوات واألرض � ذا اجلالل واإلكرام � حي � قيوم إّين أسألك اجلنة وأعوذ  بديع
بك من النار، اللهّم ألبسين العافية حّىت أهنأ [ملعيشة، واختم يل [ملغفرة حّىت ال 

  تضّرين الّذنوب، واكفين كّل هوٍل دون اجلنة حّىت تبلغنيها برمحتك � أرحم الرّامحني 
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اللهّم خّفف عنّا ثقل أوزار�، وارزقنا عيشة األبرار، واكِفنا واصرف عنّا شّر  •
، األشرار، واعتق رقابنا ورقاب آ[ئنا وأّمهاتنا وعشريتنا من عذاب القرب ومن الّنريان

 برمحتك � أرحم الرّامحني.
اللهّم إّين أسألك النعيم يوم العيلة، واألمن يوم اخلوف، وأعوذ بك من  •

 شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا.
اللهّم إّين أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر يل ذنيب،   •

ِفين ما أّمهين من وأسألك الدرجات العلى من اجلنة اللّهم � من كفا� كّل شيء، اك
أمور الدنيا واآلخرة وثبّتين اللهم على ما يرضيك، وقرّبين ممّن يواليك، واجعل غاية 
حيب وبغضي فيك، وال تقرّبين ممّن يعاديك، اللهّم أدم علي نعمتك وبّرك، وال تـُْنِسين 

ية ذكرك، وأهلمين يف كل حاٍل ُشكَرك، اللهّم عرِّفين قدر النعم بدوامها، وقدر العاف
 [ستمرارها.
اللهّم حّبب إلينا اإلميان، وزيّنه يف قلوبنا، وكرّه إلينا الكفر والفسوق  •

 والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
اللهّم إّ� نسألك ز�دًة يف اإلميان، وبركًة يف الُعمر، وصحًة يف اجلسد، وسعًة يف   •

وت، وعفوًا عند الرزق، وتوبًة قبل املوت، وشهادًة عند املوت، ومغفرًة بعد امل
احلساب، وأماً� من العذاب، ونصيبًا من اجلنة، وارزقنا النظر إىل وجهك الكرمي، 

 اللهّم ارحم مو¤� وموتى املسلمني، واشف مرضا� ومرضى املسلمني.
 اللهّم ّجنين من النار، اللهّم أسألك مغفرًة [لليل والنهار.  •
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اللهّم إّين أسالك إميا�ً دائماً اللهّم إّين أسالك قلباً خاشعاً اللهّم إين أسالك علماً  •
ّين أسالك يقينًا صادقاً، اللهّم إين أسالك دينًا قيماً، اللهّم إّين أسالك �فعًا اللهّم إ

العافية من كّل شرٍّ اللهّم إّين أسالك متام العافية، اللهّم إين أسالك دوام العافية، اللهّم 
 إّين أسالك الشكر على العافية، اللهّم إّين أسالك الغىن عن الناس.

وال سابقة عذاٍب، اللهّم ارزقنا جنةً  اللهّم ارزقنا اجلنة بال حسابٍ   •
عرضها السماوات واألرض واغفر لنا خطا�� وال تقبض أرواحنا إّال وأنت 

 راٍض عنّا، � رب إّ� نسألك حسن اخلامتة.
اللهّم ارزقنا اجلنة بغري حساب وال سابق عذاٍب، اللهّم اجعلنا من ورثة جنّة  •

 جهك الكرمي.النعيم، اللهّم ارزقنا لذة النظر إىل و 
اللهّم ارزقنا اجلنة ووالدينا وَمن حنب ومن فقد� واملسلمني مجيعاً وارزقنا  •

 � هللا شفاعة نبينا حممٍد.
اللهّم ارزقنا اجلنًة ونعيمها وخلودها مع من حنب واعتق رقابنا ووالدينا من النار،  •

 اللهّم أدخلنا جنات الفردوس األعلى بغري حساٍب وال سابق عذاٍب.
ّم إّين أسألك اجلنة يل ولوالدي وإلخويت وجلميع أحبيت ومجيع الله •

 املسلمني األحياء منهم واألموات.
 اللهم ارزقنا اجلنة ونعيمها وخلودها، واعتق رقابنا ووالدينا من النار. •

، - صّلى هللا عليه وسلّم- اللهّم أورد� حوض نبيك سيد� حممٍد  •
ة شربةً ال نظمأ بعدها أبداً، ربنا ِقنا واجعله لنا شفيعاً، واسقنا من يده الشريف
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مسعنا مناد�ً ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا  عذاب النار، ربنا إنّنا
فاغفر لنا ذنوبنا وكّفر عنا سيئاتنا وتوفّنا مع األبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رُُسلك وال ختز� يوم القيامة إّنك ال ختلف امليعاد، اللهّم اغفر 

موات، إّنك للمؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، األحياء منهم واأل
 مسيٌع قريٌب جميب الدعوات � رب العاملني.

 "اللَُّهمَّ إّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنَّةَ َوَأْسَتِجـيُْر ِبَك ِمَن النَّاِر" •
اللَُّهمَّ إ�َّ نَْسأُلَك ُموِجباِت َرْمحَِتَك، َوَعزائَِم َمْغِفَرِتَك، والسَّالَمَة ِمْن ُكلِّ  •

 بِرٍّ، والَفْوَز [جلَنَِّة، والنَّجاةَ ِمَن النَّاِر. إٍمث، والغَنِيَمةَ ِمْن ُكلِّ 
اللَُّهمَّ إّين أُعوُذ ِبَك ِمْن يـَْوِم السُّوِء، َوِمْن لَيـْلَِة السُّوِء، َوِمْن َساَعِة السُّوِء، َوِمْن  •

نََّة َوَأْسَتِجـيُْر َصاِحِب السُّوِء، َوِمْن َجاِر السُّوِء يف َداِر اْلُمقاَمِة. اللَُّهمَّ إّينِ َأْسأَُلَك اجلَْ 
 ِبَك ِمَن النَّاِر. اللَُّهمَّ فـَقِّْهِين ِيف الدِّيِن.

لَِما َال أَْعَلُم.  َوَأْستَـْغِفُركَ اللَُّهمَّ ِإّينِ أَُعوُذ ِبَك أَْن ُأْشرَِك ِبَك َوأََ� أَْعَلُم،  •
َوزِْدِين ِعْلًما. اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك  اللَُّهمَّ انـَْفْعِين ِمبَا َعلَّْمَتِين، َوَعلِّْمِين َما يـَـنَْفُعِين،

طَيِّبًا، َوَعَمًال ُمتَـَقبًَّال.  ِعْلًما َ�ِفًعا، َورِزْقًا 
اْلَمنَّاُن َ�  ،اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِ¬َنَّ َلَك اْحلَْمَد، الَ إِلََه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك الَ َشرِيَك َلكَ  •

ألَْرِض، َ� ذَا اْجلَالِل َواِإلْكرَاِم، َ� َحيُّ َ� قـَيُّوُم، ِإّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنَّةَ بَِديَع السََّمَواِت َوا
 .َوأَُعوذُ ِبَك ِمَن النَّارِ 
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اللهّم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهّم اعتق رقابنا من النار، اللهّم  •
اعتق رقابنا من النار، � عزيز � غفار، � ذا اجلالل واإلكرام اغفر لنا � 

علينا قادر، ربنا ال تزغ قلوبنا إهلنا، وارمحنا فإّنك بنا راحم، وال تعّذبنا فإّنك 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إّنك أنت الوهاب، اصرف عنا 
عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إّن عذاªا كان غراماً، إØّا 

 ساءت مستقراً ومقاماً.
طاعِتك ما تبلّغُنا  • اللهّم اقسم لنا من خشيِتك ما حيوُل بيننا وبني معاصيَك، ومن 

به جنَتك، ومن اليقِني ما يهوُن علينا مصائب الدنيا، ومتّعنَا ¬مساِعنا وأبصارِ� وقوتِنا ما 
أحييتَنا، واجعْله الوارَث منا، واجعْل ìر� على مْن ظلَمنا، وانصْر� على مْن عادا�، 

ْط وال جتعْل مصيبَتنا يف دينِنا، وال جتعِل الدنيا أكَرب ِمهّنا، وال مبلَغ علِمنا، و  ال تسل
 علينا مْن ال يرمحُنا.

اللهّم إّين أسأُلك العفَو والعافيَة، يف الدنيا واآلخرِة، اللهمَّ إين أسأُلك  •
العفَو والعافيَة، يف ِديين ودنياَي وأهلي ومايل، اللهمَّ استـُْر عورايت، وآِمْن 
روعايت، واحفظين من بني يدي، ومن خلفي، وعن مييين، وعن مشايل، ومن 

  أعوذُ بك أن أُْغتَاَل من حتيت.فوقي، و 
اللَُّهمَّ � من ال متل من حالوة ذكره ألسنة اخلائفني، وال تكل من الرغبات إليه  •

مدامع اخلاشعني، اغفر لنا ذنوً[ حالت بيننا وبني ذكرك، واعف عن تقصري� يف 
  .طاعتك وشكرك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وهب لنا نوراً Øتدي به إليك
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ن وترك املنكرات، وحب املساكني، وأ اللَُّهمَّ إين أسألك فعل اخلريات، •
 تغفر يل وترمحين، وإذا أردت فتنة قوم فتوفين غري مفتون

 .وحب من حيبك، وحب عمل يقربين إىل حبك اللهم أسألك حبك، •
اللهم [بك مفتوح للراغبني، وخريك مبذول للطالبني،  اللَُّهمَّ سبحانك، •

 هدى املهتدين وال جتعلين من الغافلني فأهدين
هم صرباً مجيالً، وفرجاً قريباً، وقوالً صادقاً، وأسألك الل اللهم واغفر يل يوم الدين، •

 .وأجراً عظيماً 
وأجل ذكرك وما أوىف عهدك وأجنز وعدك وما  اللَُّهمَّ ريب ما أكثر عفوك •

أمشل نفعك وأتقن صنعك وما أوسع رزقك وأعظم شكرك وما ألطف 
خريك وأقوى أمرك وما أكثر فرجك وأحكم صنعك وما أمجل حكمك 

 .وأصدق قولك
 واملغفرة، [لرمحة، عبادك تُفاجئ الذي الرحيم الرمحن التواب أنت إنك ربنا •

 السعداء من هللا � واجعلنا اآلخرة، احلياة يف التعساء من جتعلنا ال فاللهم واهلداية؛
 .الرامحني أرحم � العال جناتك الساكنني اYبورين

 ك،أوامر  مجيع وإتباع وحبك، رسولك، وجوار جناتك، ارزقنا ربنا � •
 .الرامحني أرحم � برمحتك نواهيك مجيع واجتناب

 األعلى الفردوس يف وسلم عليه هللا صلى دمحم رسولك ولقاء لقاءك، ارزقنا هللا � •
 سيئاÇم، عن وجتاوزت رمحتهم، ممن واجعلنا هلم، املغفور من اجعلنا اللهمو  اجلنة؛ من

  .العاملني رب � األبرار من واجعلنا
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 كتاªم ´خذون ممن جتعلنا وال بيميننا، كتابنا îخذ أن نسألك إ� اللهم •
 .الرامحني أرحم � عليني يف واجعلنا ظهورهم، وراء من وأ بيسارهم،

 رضاك، إىل ويُوفقنا عنا، يُرضيك الذي والتقى اهلدى، نسألك إ� العاملني رب � •
 .العلمني رب � وقربك

 عطائك ومن رمحتك، ومن جنتك، ومن قُربك، من حترمنا ال اللهم •
 أرحم � الكرمي هكجو  إىل النظر لذة نذوق اجعلنا فاللهم له؛ حد ال الذي

 .الرامحني
 قربك وُحنب ُحنبك، إ� فاللهم مجيًال؛ رًدا إليك وترد� Çد�، أن نسألك إ� هللا � •
 من األعلى الفردوس يف واجعلنا اآلخرة، ويف الدنيا، يف القرب هذا فارزقنا هللا؛ �

 .الرامحني أرحم � هانئني سعداء جناتك
 إليك، النظر لذة من حترمنا فال ر؛يقد شيء كل على أنت إنك ربنا � •

 .العاملني رب � جناتك إىل الوصول فرحة من حترمنا وال
 وترمحهم، عبادك، عن تعفو من أنت وإنك الرحيم، الرزاق الوهاب أنت إنك اللهم •

 .العاملني رب � برمحتك اجلنة وأدخلنا توليت، فيمن تولنا فاللهم وتنصرهم؛ هلم، وتغفر
 الصاحلني؛ عبادك ورؤية رسولك، ورؤية ورؤيتك، جلنة،ا نسألك إ� اللهم •

 .الرامحني أرحم � برمحتك العال جناتك يف االجتماع هذا ارزقنا فاللهم
 مقتك، عنا وارفع �رك، يف تُعذبنا ال فاللهم الرمحة؛ ذو الغفور أنت إنك ربنا �

والنجاة يف  برمحتك العفو، واملغفرة، نسألك إ� فاللهم هللا؛ � وسخطك وغضبك،
  الدنيا، واآلخرة، ونسألك � ربنا الرمحة اليت تُدخلنا ªا جناتك � أرحم الرامحني
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للفوز بالجنة    أدعية للمتوفي - 10
  

ــــــــن � رب  اللهم إنه من يسكن قليب فال حترمه • ــ من أن يسكن جنتك آميـــ
ــــــــن ــ  .العامليــ

طن األرض فأخرجه  اللهم إن كان رزقه يف السماء فأنزله • وإن كان يف [
فيسره له وإن كان قليل فأكثره وإن كان   وإن كان بعيد فقربه وإن كان قريباً 

 كثري فبارك له فيه
 وله احلمد وله امللك وهو على كل شيء قدير ال إله إال هللا وحده ال شريك له •

 .”إين كنت من الظاملني ال إله إال أنت سبحانك“ •
من عفوك ومن حالوة حبك وعمر أ�مه بذكرك وأحفظه  اللهم أرح قلبه [للطف •

 .وأسعد قلبه دائماً  وأحفظ عليه دينه
اليت متأل نفسك و[لرضا الذي يغمر قلبك  أسأل هللا لك [لراحة •

وبعمل يرضي ربك و[لسعادة تعلو وجهك و[لنصر يقهر عدوك وبذكرك 
 .i يشغل وقتك و[لعفو يغسل ذنبك
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ميحو مهه � رب إين أحببته فيك � رب وأحفظه عن  اللهم أسألك فرجاً  •
 معاصيك وأجعل له عمر مديد فيما يرضيك

يا على دينك وأبعثه ن� رب وثبته يف الد � رب وأكرمه يوم ان يالقيك •
 يف اآلخرة من أهل اليمني

 .يوم الدين وفرحه [جلنان وبرؤيتك � الرمحن اجعله � هللا ممن تتهلل وجوههم •
وأهًال خريًا من أهله، وأدخله اجلنّة، ، للهّم أبدله دارًا خريًا من دارها •

 .وأعذه من عذاب القرب، ومن عذاب النّار
 .تعامله مبا هو أهله اللهّم عامله مبا أنت أهله، وال •

 .وعن اإلساءة عفواً وغفرا�ً  اللهّم اجزه عن اإلحسان إحسا�ً، •
 .اللهّم إن كان حمسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته •

 .من غري مناقشة حساب، وال سابقة عذاب اللهّم أدخله اجلنّة •
 .ويف وحشته، ويف غربته اللهّم آنسه يف وحدته، •

 .وأنت خري املنزلني أنزله منزالً مباركاً، مّ الله •
 .اللهّم أنزله منازل الصّديقني، والّشهداء، والّصاحلني، وحُسن أولئك رفيقاً  •

من ر�ض اجلنّة، وال جتعله حفرًة من حفر  اللهّم اجعل قربه روضةً  •
 .النّار

 .مّد بصره، وافرش قربه من فراش اجلنّة اللهّم افسح له يف قربه •
  .ه من عذاب القرب، وجفافِ األرض عن جنبيهاذاللهّم أع •
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   هوال يوم القيامةأأدعية النجاة من   - 11
  

 .جهنم نـار على وشعري وعظمي وجلدي حلمي حرم اللهم •
 أعتق املوت بعد حلًما العظام كاسى � الفوت، سابق � الصوت سامع � اللهم  •

 .النار من رقابنا
 .النار من والدينا ورقاب رقابنا أعتق اللهم النار من رقابنا أعتق اللهم •

 َغرَاًما َكانَ  َعَذابـََها ِإنَّ  َجَهنَّمَ  ابَ َعذَ  َعنَّا اْصِرفْ  رَبـَّنَا  •
 إِنـََّها َغرَاًما َكانَ  َعَذابـََها ِإنَّ  جهنم عذاب عنا اصرف ربنا يقولون والذين •

  .َوُمَقاًما ُمْستَـَقر�ا َساَءتْ 
 حنن العاملني رب يـا النار، من رقابنا أعتق اللهم النار، من رقابنا أعتق اللهم •

 عبادك، حنن ارمحنا اللهم منّا، ضعًفا إمنا بعظمتك، افًافاستخ عصيناك ما عبادك،
حملتاجني، رجاء نرجوك  .نصري من سواك من لنا وما ا

 على أسَرفُوا الذين عبادي �َ  قُل( احلق وقولك قُلت أنت اللهم •
 الغفور هو إنه مجيعًا الُذنُوب يغفرُ  هللا إن هللا َرمحة من تقنطوا َال  أنُفسهم
   )2()1).(الرحيم
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 اللهم وات،مواأل منهم األحياء واملسلمات املسلمني ومجيع النار من أجر� اللهم •
 العفو حتب عفو إنك اللهم جهنم، �ر على وشعري وعظمي وجلدي حلمي حرم

 املوت بعد حلما العظام كاسي � الفوت، سابق � الصوت سامع � اللهم عنا، فاعف
 من والدينا ورقاب رقابنا أعتق اللهم النار من رقابنا أعتق اللهم النار، من رقابنا أعتق
 .النار

 .العاملني رب � النار نم أجر� اللهم •
 بك ونعوذ وعمل، قول من إليها قرب وما اجلنة، ربنا � برمحتك نسألك إ� اللهم •
 فاللهم وعمل، قول من إليها قرب وما �رك، ومن عذابك، من الرامحني أرحم �

 .الرامحني أرحم � هللا � استجب
  جهنم �ر من أجر� اللهم •

 وتُقابلنا ُخمطئني، îيت هللا � عبادك فنحن النار؛ بعذا ُجتنبنا أن نسألك إ� اللهم •
 الطاعة، وارزقنا الذنوب، من قدمنا ما مجيع عن جتاوز فاللهم والرمحة؛ والعفو، [لتوبة،
 .الرامحني أرحم � هللا � إليك يُقربنا ما كل والتزام الصحيح، طريقك والتزام

 ونتوب، نُذنب، إ� مهالل و وعذاªا؛ النار، حتمل نستطيع ال إ� اللهم •
 لنا حول وال خطائني، بشر كلنا ربنا فيا عذابك؛ من خائفني وحنن ونُذنب

 تزغ ال واللهم التوبة، ارزقنا فاللهم شيء؛ األمر من منلك وال وقوة، وال
 الفردوس وارزقنا النار، تُدخلنا وال العاملني، رب � هديتنا إذ بعد قلوبنا

  .نيالعامل رب � اجلنة من األعلى
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 أن يف إليك ونتوسل نسألك، إ� فاللهم شيء؛ كل وسعت رمحتك إن رب � •
  .العاملني رب � اجلنة وتُدخلنا النار، عذاب ُجتنبنا

 إليها تُوفقنا اليت األعمال من إليها قرب وما اجلنة، نسألك إ� ربنا � •
 اليت األعمال ومن وعذاªا، النار، من العاملني رب � بك ونعوذ برمحتك،

 ختز� وال إليك، قربنا رب فيا عنك؛ البعد ومن البشري، ضعفنا من ªا نقع
 .العاملني رب �

 � املقيم نعيمك وارزقنا عذابك، قنا فاللهم عذابك؛ من بك نستغيث إ� اللهم •
 من ربنا � حترمنا فال الكرمي؛ رسولك وإىل إليك، نشتاق إ� اللهم العاملني، رب � هللا

 .الرامحني أرحم � لنا وغفرانك عفوك،
وفتنة القرب وعذاب  ارنال وفتنة النار اللهم إين أعوذ بك من عذاب •

 .القرب
 .النار اللهم أجرين من •

 .جهنم �ر اللهم إين أعوذ بك من حر هذا اليوم ومن حر •
يوم القيامة، وال ختزين يوم يوم البأس، فإن من ختزه  ﴿ اللهم ال ختزينملسو هيلع هللا ىلص: قال النيب 

 يوم البأس فقد أخزيته
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