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  الدعــــــــاءالذكـــــر و   آداب  -1
  

 حترى احلالل  •
 إستقبال القبله إن أمكن •
 مالحظه األوقات الفاضله و احلاالت الشريفه •
كيوم عرفه و شهر رمضان و يوم اجلمعه و الثلث األخري من الليل  •

ووقت السحر وأثناء السجود و نزول الغيث و بني اآلذان و اإلقامه و 
 لتقاء اجليوش و عند الوجل و رقه القلب إ

 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين و حذو املنكبني •
 البدء حبمد هللا و الصاله على رسول هللا  •
حضور القلب و إظهار الفاقه و الضراعه إىل هللا جل شأنه و خفض  •

 الصوت بني املخافته و اWاهره 
 الدعاء بغري إمث و قطيعه رحم  •
  إلجابه و الدعاء مع اجلزم \إلجابه عدم إستبطاء ا •
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 اء على األهل و النفس و املالجوامع الكلم و جتنب الدع اختيار •
 تكرار الدعاء ثالb و إذا دعيت لغريك أن تبدأ \لدعاء لنفسك  •
أن متسح ا لوجه \ليدين عقب الدعاء و محد هللا و متجيده و الصاله  •

 و السالم على الرسول صلى هللا عليه و سلم 
• g التضرع و اخلشوع. 
 .ال ترفع بصرك أيل السماء •
 .هللا للدعاءاليقني يف استجابة  •
 .أخفض صوتك بني املخافتة و اجلهر و ال تتكلف السجع يف الدعاء •
أفتح دعائك بذكر هللا عز و جل مث \لصالة على النيب صلى هللا عليه  •

  . مث أسال هللا حاجتك وأختتم \لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص,وسلم 
,و رمضان من ترصد لدعائك األوقات الشريفة: كيوم عرفة من السنة   •

 .األشهر ,و يوم اجلمعة من األسبوع ,ووقت السحر من ساعات الليل
ادع هللا مستقبال القبلة و أرفع يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  •

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((إن ربكم حىي كرمي يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم 
 .ر الدعاءأن يردها صغرا )) مث أمسح بيديك وجهك يف أخ
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 فضل الذكــر والدعــاء -2
  

 60غافر : َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمّْ◌َ  •
 ُقل اْدُعوْا اّ�َ َأِو اْدُعوْا الرَّْمحَـَن َأ�� مَّا َتْدُعوْا فـََلُه اَألْمسَاء اْحلُْسَىن  •

  110اإلسراء :
ياجه إىل هللا السميع البصري إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان و احت •

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

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

ْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َولْ    186يُـْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن  البقرة :فـَ
 83َوأَيُّوَب ِإْذ َ�َدى رَبَُّه َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني  •

َلُهم مََّعُهْم َرْمحًَة مِّْن  َناُه َأْهَلُه َوِمثـْ َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتـَيـْ فَاْسَتَجبـْ
  83,84األنبياء : ((84نِدَ� َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن عِ 
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ُر  :يقول تعاىل • " َوزََكرِ�َّ ِإْذ َ�َدى رَبَُّه َربِّ ال َتَذْرِين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـْ
َنا َلُه َحيَْىي َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنـَُّهْم َكانُوا  89اْلَوارِِثَني  َنا َلُه َوَوَهبـْ فَاْسَتَجبـْ

َراِت َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكا "  .((90نُوا لََنا َخاِشِعَني ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ
  "89,90األنبياء :

  
***   ***   ***  
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  الدكتور جمال التركي إعداد:

   2021صيـــف  -  الثالث  االصـــدار
 أذكـــــــار الحمــــد و الشكــــر "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib3.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=464&controller=product&id_lang=3  
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 آيات عن ذكر هللا في القران الكريم -3
  

 ]152: البقرة[ ﴾ َتْكُفُرونِ  َوَال  ِيل  اْشُكُرواوَ  َأذُْكرُْكمْ  فَاذُْكُروِين  ﴿  •
تَـُغوا َأنْ  ُجَناحٌ  َعَلْيُكمْ  لَْيسَ  ﴿  • ْضًال ِمْن رَبُِّكْم فَِإَذا َأَفْضُتْم فَ  تـَبـْ

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْحلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن   ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا ا�َّ
ُتْم ِمْن قـَْبلِ   ]198[البقرة: ِه َلِمَن الضَّالَِّني ﴾ ُكنـْ

ُتمْ  فَِإَذا ﴿  •  َكذِْكرُِكْم آَ\ءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن ا�ََّ  فَاذُْكُروا َمَناِسَكُكمْ  َقَضيـْ
نـَْيا َوَما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق ﴾  [البقرة: النَّاِس َمْن يـَُقوُل رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

200[ 
مٍ  ِيف  ا�ََّ  َواذُْكُروا ﴿  •  ِإمثَْ  َفَال  يـَْوَمْنيِ  ِيف  تـََعجَّلَ  َفَمنْ  َمْعُدوَداتٍ  َأ�َّ

ََ̈خََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَُّكْم إِلَْيِه  َعَلْيِه َوَمْن 
 ]203[البقرة: ُحتَْشُروَن ﴾ 

مٍ  َثَالثَةَ  النَّاسَ  ُتَكلِّمَ  َأالَّ  آيـَُتكَ  قَالَ  آيَةً  ِيل  اْجَعلْ  َربِّ  قَالَ  ﴿  •  َرْمًزا ِإالَّ  َأ�َّ
ْبَكارِ  ِ\ْلَعِشيِّ  َوَسبِّحْ  َكِثريًا رَبَّكَ  َواذُْكرْ    ]41: عمران آل[ ﴾ َواْإلِ
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ُتمُ  فَِإَذا ﴿ • قـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم وَ  ِقَياًما ا�ََّ  فَاذُْكُروا الصََّالةَ  َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّال  َة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً\ فَِإَذا اْطَمْأنـَنـْ

 ﴾ ªً103[النساء: َمْوُقو[ 
وِّ ِ\ْلُغدُ  اْلَقْولِ  ِمنَ  اْجلَْهرِ  َوُدونَ  َوِخيَفةً  َتَضرًُّعا نـَْفِسكَ  ِيف  رَبَّكَ  َواذُْكرْ  ﴿  •

ْكِربُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َواْآلَصاِل َوَال َتُكْن ِمَن اْلغَاِفِلَني * ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رَبَِّك َال َيْستَ 
 ]206، 205[األعراف: َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن ﴾ 

وا ا�ََّ َكِثريًا َواذُْكرُ  فَاثـْبُـُتوا ِفَئةً  َلِقيُتمْ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ  ﴿ •
 ]45َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾ [األنفال: 

 ﴾ اْلُقُلوبُ  َتْطَمِئنُّ  ا�َِّ  ِبذِْكرِ  َأَال  ا�َِّ  ِبذِْكرِ  قـُُلوبـُُهمْ  َوَتْطَمِئنُّ  آَمُنوا الَِّذينَ  ﴿ •
 ]28: الرعد[

ُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف يَ  َوملَْ  َوَلًدا يـَتَِّخذْ  ملَْ  الَِّذي ِ�َِّ  اْحلَْمدُ  َوُقلِ  ﴿ •
ُْه َتْكِبريًا ﴾   ]111إلسراء: [ااْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن َلُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

 ِإَذا رَبَّكَ  َواذُْكرْ  ا�َُّ  َيَشاءَ  َأنْ  ِإالَّ *  َغًدا َذِلكَ  فَاِعلٌ  ِإّينِ  ِلَشْيءٍ  تـَُقوَلنَّ  َوَال  ﴿ •
 ]24، 23[الكهف: ِديَِن َريبِّ ِألَقْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا ﴾ يـَهْ  َأنْ  َعَسى َوُقلْ  نَِسيتَ 

 ُعْقَدةً  َواْحُللْ *  َأْمِري ِيل  رْ َوَيسِّ *  َصْدِري ِيل  اْشَرحْ  َربِّ  قَالَ  ﴿ •
 َأِخي َهاُرونَ *  َأْهِلي ِمنْ  َوزِيًرا ِيل  َواْجَعلْ *  قـَْوِيل  يـَْفَقُهوا*  ِلَساِين  ِمنْ 
ي * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  َأْزرِ  ِبهِ  اْشُددْ * 

  ]35 - 25[طه: ريًا ﴾ َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبصِ 
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 َوقـَْبلَ  الشَّْمسِ  طُُلوعِ  قـَْبلَ  رَبِّكَ  ِحبَْمدِ  َوَسبِّحْ  يـَُقوُلونَ  َما َعَلى فَاْصِربْ  ﴿ •
 ]130[طه: ْيِل َفَسبِّْح َوَأْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى ﴾ اللَّ  آَ�ءِ  َوِمنْ  ُغُرو²َِا

رٌ  ِفيَها َلُكمْ  ا�َِّ  َشَعائِرِ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعْلَناَها َواْلُبْدنَ  ﴿ •  فَاذُْكُروا َخيـْ
َهاَعلَ  ا�َِّ  اْسمَ  َها َفُكُلوا ُجُنوبـَُها َوَجَبتْ  فَِإَذا َصَوافَّ  يـْ  َوَأْطِعُموا ِمنـْ
َ اْلقَ  انَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ

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

َنـَُّهمْ  يـَُقاتـَُلونَ  لِلَِّذينَ  ُأِذنَ  ﴿ •  الَِّذينَ *  َلَقِديرٌ  َنْصرِِهمْ  َعَلى ا�ََّ  َوِإنَّ  ظُِلُموا ِ́
 النَّاسَ  ا�َِّ  َدْفعُ  َوَلْوَال  ا�َُّ  رَبـَُّنا يـَُقوُلوا َأنْ  ِإالَّ  َحقٍّ  بَِغْريِ  ِدَ�رِِهمْ  ِمنْ  ُأْخرُِجوا
ْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  بـَْعَضهُ 

َ َلَقِويٌّ َعزِيٌز ﴾ ُ َمْن يـَْنُصُرُه ِإنَّ ا�َّ  ]40، 39[احلج:  َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ ا�َّ
ِحبَْمِدِه وََكَفى بِِه  َوَسبِّحْ  َميُوتُ  َال  الَِّذي اْحلَيِّ  َعَلى َوتـَوَكَّلْ  ﴿ •

 ]58[الفرقان: ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ﴾ 
 ُشُكورًا َأرَادَ  َأوْ  يَذَّكَّرَ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  ِخْلَفةً  َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ  َجَعلَ  الَِّذي َوُهوَ  ﴿ •
 ]62: لفرقانا[ ﴾

الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة  َوَأِقمِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  ِإلَْيكَ  ُأوِحيَ  َما اْتلُ  ﴿ •
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر ا�َِّ َأْكبَـُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن  تـَنـْ

  ]45[العنكبوت: ﴾ 
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 السََّماَواتِ  ِيف  اْحلَْمدُ  َوَلهُ *  ُتْصِبُحونَ  َوِحنيَ  متُُْسونَ  ِحنيَ  ا�َِّ  َفُسْبَحانَ  ﴿ •
 ]18 ،17: الروم[ ﴾ ُتْظِهُرونَ  َوِحنيَ  َوَعِشي�ا َواْألَْرضِ 

َ�تَِنا يـُْؤِمنُ  ِإمنََّا ﴿ •  َوَسبَُّحوا ُسجًَّدا َخرُّوا ²َِا ذُكُِّروا ِإَذا الَِّذينَ  ِ̧
ْمِد َر²ِِّْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع ِحبَ 

فًا َوَطَمًعا َوِممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما َيْدُعوَن رَبـَُّهْم َخوْ 
 -  15[السجدة:  ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجَزاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾

17[ 

 َواْليَـْومَ  ا�ََّ  يـَْرُجو َكانَ  ِلَمنْ  َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  ا�َِّ  َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ  ﴿ •
 ]21: األحزاب[ ﴾ َكِثريًا ا�ََّ  َوذََكرَ  اْآلِخرَ 

َواْلَقانِِتَني  َواْلُمْؤِمَناتِ  َواْلُمْؤِمِننيَ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِإنَّ  ﴿ •
َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني 

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

ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما ﴾   ]35[األحزاب: ا�َّ

 ُهوَ *  َوَأِصيًال  ُبْكَرةً  َوَسبُِّحوهُ *  َكِثريًا ِذْكًرا ا�ََّ  اذُْكُروا آَمُنوا الَِّذينَ  اَ�أَيـُّهَ  ﴿ •
ُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن َوَمَالِئكَ  َعَلْيُكمْ  ُيَصلِّي الَِّذي

  ]43 - 41[األحزاب: ِ\ْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما ﴾ 
  

  2021 -اإلصدار السادس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  11



ــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــن   أذكــــــــــ
  

*  ْشُحونِ اْلمَ  اْلُفْلكِ  ِإَىل  أََبقَ  ِإذْ *  اْلُمْرَسِلنيَ  َلِمنَ  يُوُنسَ  َوِإنَّ  ﴿ •
وُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال احلُْ  فَاْلتَـَقَمهُ *  اْلُمْدَحِضنيَ  ِمنَ  َفَكانَ  َفَساَهمَ 

َعُثوَن ﴾  أَنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمَسبِِّحَني * َلَلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ
 ]144 - 139[الصافات: 

ًرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  ِإ�َّ  ﴿ •  َوتـَُعزُِّروهُ  َوَرُسوِلهِ  ِ\�َِّ  لِتـُْؤِمُنوا*  ِذيًراَونَ  َوُمَبشِّ
 ]9، 8[الفتح: ُروُه َوُتَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال ﴾ َوتـَُوقِّ 

 الشَّْمسِ  طُُلوعِ  قـَْبلَ  رَبِّكَ  ِحبَْمدِ  َوَسبِّحْ  يـَُقوُلونَ  َما َعَلى فَاْصِربْ  ﴿ •
 ،39: ق[ ﴾ السُُّجودِ  َوَأْدَ\رَ  ْحهُ َفَسبِّ  اللَّْيلِ  َوِمنَ *  اْلُغُروبِ  َوقـَْبلَ 
40[ 

َِْ́عُيِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد رَبَِّك ِحَني تـَُقوُم * َوِمَن ِحلُكْ  َواْصِربْ  ﴿ • ِم رَبَِّك فَِإنََّك 
 ]49، 48[الطور: اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوِإْدَ\َر النُُّجوِم ﴾ 

 ِمنَ  نـََزلَ  َوَما ا�َِّ  ِلذِْكرِ  قـُُلوبـُُهمْ  َختَْشعَ  َأنْ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ¼َْنِ  َأملَْ  ﴿ •
َوَال َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد  اْحلَقِّ 

ُهْم فَاِسُقوَن ﴾   ]16[احلديد: فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري ِمنـْ
ِذْكِر  ِإَىل  فَاْسَعْوا اْجلُُمَعةِ  يـَْومِ  ِمنْ  لِلصََّالةِ  نُوِديَ  ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها �َ  ﴿ •

ُتْم تـَْعَلُموَن * فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ ا�َِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع َذِلُكْم َخيـْ
َ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾  فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل ا�َِّ َواذُْكُروا ا�َّ

  1: األعلى[ ﴾ َفَصلَّى رَبِّهِ  اْسمَ  َوذََكرَ *  تـَزَكَّى َمنْ  َأفْـَلحَ  َقدْ ]10، 9[اجلمعة: 
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يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر أَ  �َ  ﴿ •
 ]9ا�َِّ َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن ﴾ [املنافقون: 

 ]8: املزمل[ ﴾ تـَْبِتيًال  ِإلَْيهِ  بَـتَّلْ َوتَـ  رَبِّكَ  اْسمَ  َواذُْكرِ  ﴿ •
ْسَم رَبَِّك ُبْكَرًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد َلُه ا َواذُْكرِ  ﴿ •

 ]26، 25[اإلنسان: َوَسبِّْحُه لَْيًال َطوِيًال ﴾ 
*  َدىفـَهَ  َقدَّرَ  َوالَِّذي*  َفَسوَّى َخَلقَ  الَِّذي*  اْألَْعَلى رَبِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ  ﴿  •

 ]5 - 1[األعلى: اًء َأْحَوى ﴾ غُثَ  َفَجَعَلهُ *  اْلَمْرَعى َأْخَرجَ  َوالَِّذي
 ،14: األعلى[ ﴾ َفَصلَّى رَبِّهِ  اْسمَ  َوذََكرَ *  تـَزَكَّى َمنْ  َأفْـَلحَ  َقدْ  ﴿ •

15[ 

  
  

***   ***   ***  
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  القرآن الكريموالصالحين في  األنبياء    ذكارأ  -  4
  

 دعاء آدم علية السالم.
َمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن". "رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَرْ  •

  ].23 -[األعراف 
 دعاء  نوح علية السالم.

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

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

ُر اْلُمنزِِلَني".  •  ].29 -[املؤمنون "رَّبِّ أَنزِْلِين ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخيـْ
 دعاء إبراهيم علية السالم.

) رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك 127ا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ("رَبـَّنَ  •
َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  ].128-127 -[البقرة )". 128(
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) 40( ُدَعاءِ  تـََقبَّلْ وَ  رَبـََّنا "َربِّ اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ  •
 إبراهيم[)". 41( احلَِْسابُ  يـَُقومُ  يـَْومَ  َوِلْلُمْؤِمِننيَ  َوِلَواِلَديَّ  ِيل  اْغِفرْ  رَبـََّنا
- 40-41.[ 

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

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري ( َعلَْيكَ "رَّبـََّنا  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ ) رَبـََّنا َال َجتَْعْلَنا 4تـَوَكَّ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَبـََّنا ۖ ". )5( اْحلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  أَنتَ  ِإنَّكَ   ِفتـْ

 ].5-4 - املمتحنة[

  ].100 –[الصافات "َربِّ َهْب ِيل ِمَن الصَّاِحلَِني".  •

 دعاء هود علية السالم.

 ِإنَّ  ◌ۚ  بَِناِصَيِتَها آِخذٌ  ُهوَ  ِإالَّ  َدابَّةٍ  ِمن مَّا "ِإّينِ تـَوَكَّْلُت َعَلى ا�َِّ َريبِّ َورَبُِّكم ۚ  •
  ].56 - هود[". مُّْسَتِقيمٍ  ِصَراطٍ  َعَلىٰ  َريبِّ 

 لوط علية السالم.

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

  ].169 -[الشعراء َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن".  َجنِِّين  َربِّ " •
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 دعاء يوسف علية السالم.

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

 دعاء شعيب علية السالم.

نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا  • "َوِسَع رَبـَُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا رَبـََّنا افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتَِني".   ].89 -[األعراف  ِ\ْحلَقِّ َوأَنَت َخيـْ

 دعاء موسى علية السالم.

 ].16 -[القصص ِيل".  "َربِّ ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفرْ  •

 -[القصص  أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِّْلُمْجرِِمَني". ِمبَا"َربِّ  •
17.[ 

 ].24 -[القصص "َربِّ ِإّينِ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري".  •

ْر ِيل َأْمِري (25ِيل َصْدِري ( اْشَرحْ "َربِّ  • ) َواْحُلْل 26) َوَيسِّ
  .]28-25 –[طه )". 28) يـَْفَقُهوا قـَْوِيل (27َدًة مِّن لَِّساِين (ُعقْ 

 دعاء أيوب علية السالم.

  ].83 -[األنبياء  "َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني". •
  

  2021 -اإلصدار السادس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  16



ــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــن   أذكــــــــــ
  

 دعاء سليمان علية السالم.

"َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •
  ].19 –[النمل  ".ْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلِنيَ َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوأَ 

 دعاء يونس علية السالم.

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

 دعاء زكريا علية السالم.

يُع الدَُّعاء". "َربِّ َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة إِ  •  ].38 - [آل عمران نََّك مسَِ

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

 دعاء يعقوب علية السالم.

•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ   ].86 -[يوسف "ِإمنَّ

 دعاء دمحم علية الصالة و السالم  

َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن َتَشاء  ُقِل اللَُّهمَّ  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   26َوتُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

رُِج اْحلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرُِج ُتوِلُج اللَّْيَل ِيف اْلنـََّهاِر َوُتوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوختُْ 
  .اَلَميََّت ِمَن اْحلَيِّ َوتـَْرُزُق َمن َتَشاء ِبَغْريِ ِحَسابٍ 

  
  2021 -اإلصدار السادس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  17



  ـــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــنأذكــــــــــــــار األنبيـ
  

َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ  رَّبِّ َوُقل  •
 .ِمن لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا

 دعاء ذى النون علية السالم

 .الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  •

 دعاء أصحاب الكهف

  .رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمِرَ� َرَشًدا •

   انـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل
  الدكتور جمال التركي إعداد:

   2021صيـــف  -  الرابع  االصـــدار
  "" التسبيــــــــــــــــــحأذكـــــــار  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib4.pdf  

 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=465&controller=product&id_lang=3 
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في القرآن الكريم  والمالئكة  أذكار المؤمنين  -5
  

 رَبـََّنا ِإنـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  •

 رَبـََّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  •

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ  •  رَبـََّنا آَمنَّا ِمبَا أَنَزَلْت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ  •  النَّاِر  رَبـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

تَِنا قـُرََّة َأْعُنيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما •  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّ�َّ

َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمَني . َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم  • رَبـََّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
 اْلَكاِفرِينَ 

ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف َأْمِرَ� َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم  ربـََّنا اْغِفْر لََنا •
 اْلَكاِفرِينَ 

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا  • ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ\ْإلِ رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ
  ُؤوٌف رَِّحيمٌ ِغال� لِّلَِّذيَن آَمُنوا رَبـََّنا ِإنََّك رَ 
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 أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َربِّ َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت  •
 َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

رَبـََّنا َال تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك  •
أَنَت اْلَوهَّاُب . رَبـََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال 

 ُخيِْلُف اْلِميَعادَ 
َنا ِإْصًرا َكَما َمحَْلَتُه  • رَبـََّنا الَ تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� رَبـََّنا َوالَ َحتِْمْل َعَليـْ

ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َعَلى الَِّذيَن ِمن قَـ  ْبِلَنا رَبـََّنا َوالَ ُحتَمِّ
 َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

وا رَبـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ªَبُوا َواتـَّبَـعُ  •
رَبـََّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت  7َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم 

Îِِْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز  َوَعدتـَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن آَ\ئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ�َّ
َمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذِلَك َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن َتِق السَّيَِّئاِت يـَوْ  8اْحلَِكيُم 

 ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهذا َ\ِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر . رَبـََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل  •

عْ  َنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر . رَّبـََّنا ِإنـََّنا مسَِ
 َراِر . َأْن آِمُنوْا ِبَربُِّكْم فَآَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبْـ 

ِإنََّك الَ رَبـََّنا َوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختْزَِ� يـَْوَم اْلِقَياَمِة  •
  ُختِْلُف اْلِميَعادَ 
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 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم   الرسول  أذكار-6
  

  اللهم أنك عفو حتب العفو فأعفو عىن •

  .أسألك من فجأة اخلري ,وأعوذ بك من فجأة الشراللَُّهمَّ  •

  )متفق عليه(ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ رَبـََّنا َوِحبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل  •

ْن ُخُلِقي  •  )صحيح اجلامع(اللَُّهمَّ َكَما َحسَّْنَت َخْلِقي َفَحسِّ

 .كفين حباللك عن حرامك ,وأغنين بفضلك عمن سواكاللهم ا  •

  ))2796صحيح سنن الرتمذي ((َ� َحيُّ َ� قـَيُّوُم ِبَرْمحَِتَك َأْسَتِغيُث  •

صحيح (اللَُّهمَّ اْستُـْر َعْوَرِيت َوآِمْن َرْوَعِيت، َواقِض َعينِّ َدْيِين  •
  )اجلامع

  )صححه ووافقه الذهيبرواه احلاكم و (اللَُّهمَّ َحاسْبِين ِحَسا\ً َيِسرياً  •

اللهم قنعىن مبا رزقتين, و\رك يل فيه,واخلف على كل غائبة يل  •
  .خبري
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  .بسند صحيح ))234/ 4رواه أمحد ((اللَُّهمَّ الَ ُختِْزِين يـَْوَم اْلِقَياَمِة   •

رواه مسلم (اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْرَمحِْين َواْهِدِين َوَعاِفِين َواْرزُْقِين  •
)2697(.  

  ي َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمينِّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َخِطيَئِيت َوَجْهِلي َوِإْسَراِيف ِيف َأْمرِ  •

اللهم أحيين ما كانت احلياة خريا يل ,و توفين إذا كانت الوفاة  •
 .خريا يل

  ))2721رواه مسلم ((اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْهلَُدى َوالتـَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَىن  •

رواه مسلم (اَعِتَك اللَُّهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف قـُُلوبـََنا َعَلى طَ  •
)2654(( 

  )صحيح األدب املفرد(اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َوُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم   •

صحيح سنن الرتمذي ( اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ حتُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعينِّ  •
)2789((  

ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل تـَوَكَّلْ  •   ))2585صحيح سنن الرتمذي ((َنا َعَلى ا�َِّ َحْسبُـَنا ا�َّ
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صحيح سنن ( ُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب اْلَغُفورُ َربِّ اْغِفْر ِيل وَ  •
  )الرتمذي

صحيح سنن ابن (اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِعْلًما َ�ِفًعا َورِْزقًا طَيًِّبا َوَعَمًال ُمتَـَقبَّالً   •
  )ماجه

َرُه، َوَعالنِيَـَتُه اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب ُكلَُّه، ِدقَُّه َوِجلَُّه، َوَأوََّلُه َوآخِ  •
  )رواه مسلم(َوِسرَُّه 

صحيح  (اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك َوَرْمحَِتَك، فَإنُّه َال َميْلكَها ِإالَّ أَْنت •
  )اجلامع

 ))612رواه النسائي يف "عمل اليوم والليلة" ((َ� َحيُّ َ� قـَيُّوُم   •
  .بسند صحيح

صحيح (ناً َوَأِمْتِين ِمْسِكيًنا َواْحُشْرِين ِيف زُْمَرِة اْلَمَساِكِني اللَُّهمَّ َأْحِيِين ِمْسِكي •
  )اجلامع

رواه ( اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما َملْ َأْعَملْ  •
  ))2716مسلم (

يح سنن أيب داود صح(اللَُّهمَّ َأِعينِّ َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك  •
)1347((  
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عْ  • ِيل ِيف َداِري، َوَ\ِرْك ِيل ِيف رِزِقي  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب، َوَوسِّ
  )صحيح سنن الرتمذي(

اللهم ارزقين حالال ال تعاقبين يف ,و قنعين مبا رزقتين ,و استعملين به  •
 .صاحلا تقبلة مىن

صحيح (اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا …اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا… اللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا  •
  ))2875األدب املفرد (

صحيح (ُهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة الدَّْيِن َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ َوَمشَاتَِة اَألْعَداِء اللَّ  •
  )سنن النسائي

َفُعِين َوزِْدِين ِعْلًما  • صحيح (اللَُّهمَّ انـَْفْعِين ِمبَا َعلَّْمَتِين َوَعلِّْمِين َما يـَنـْ
  ))2845سنن الرتمذي(

صحيح (َك َعْن َحَراِمَك، َوَأْغِنِين ِبَفْضِلَك َعمَّْن ِسَواَك اللَُّهمَّ اْكِفِين ِحبَالَلِ  •
  ))2625اجلامع (

َ  َعْن َعْبد اmَِّ ْبن أَْوَىف o أَنَّ َرُسوَل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: • ( َسُلوا ا�َّ
  ).(3025)رواه البخاري (اْلَعاِفَيَة ) 

قيناً ليس بعده كفر, ورمحة أ�ل ²ا شرف  اللهم أعطين إميا� صادقاً, وي •
  .كرامتك يف الدنيا واآلخرة
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اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن َجاِر السُّْوِء ِيف َداِر املََقاَمة فَِإنَّ َجاَر  •
  )صحيح سنن النسائي( اْلَباِديَِة يـََتَحوَّلُ 

لَِّة َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن َأْظِلَم َأْو  • اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َواْلِقلَِّة َوالذِّ
  )ح سنن أيب داودصحي(ُأْظَلَم 

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َواْهِدِين َواْرزُْقِين َوَعاِفِين َأُعوُذ ِ\�َِّ ِمْن ِضيِق اْلَمَقاِم  •
  )صحيح سنن النسائي(يـَْوَم اْلِقَياَمِة 

اللهم اغفر لنا ,وارمحنا ,وارض عنا ,وتقبل منا ,و أدخلنا اجلنة ,و جننا من  •
 .النار ,وأصلح لنا شأننا كله

هم أسألك أميا� يباشر قليب ,حىت أعلم أنة لن يصيبين أال ما  الل •
 . كتبته يل ,و الرضا من املعيشة مبا قسمت يب

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  • رواه ( اللَُّهمَّ آتَِنا ِيف الدُّ
  ))2690) ومسلم (6389البخاري (

َما َجَعْلَتُه َسْهًال، َواَْنَت َجتَْعُل اْحلَْزَن َإَذا ِشْئَت  اللَُّهمَّ َال َسْهل ِإالَّ  •
  .) بسند صحيح351رواه ابن السين ((َسْهًال 

اللهم إين أسألك الفوز عند القضاء, ومنازل الشهداء, وعيش السعداء,  •
  .والنصر على األعداء, ومرافقة األنبياء
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اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَحتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجآءِة  •
ي   ).(2739)رواه مسلم ( ِع َسَخِطكَ نِْقَمِتَك، َومجَِ

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َذْنِيب، َوَأْخِسْئ َشْيطَاِين، َوُفكَّ رَِهاِين، َواْجَعْلِين ِيف النَِّديِّ  •
  ).(4226)صحيح سنن أيب داود (اَألْعَلى

اللهم احفظين \إلسالم قائما ,واحفظين \إلسالم قاعدا  •
 .يب عدوا حاسدا ,واحفظين \إلسالم راقدا , وال تشمت

اللهم أنك تعلم سرى و عالنييت ,فأقبل معذريت ,و تعلم حاجيت فأعطين  •
 .سؤايل ,وتعلم ما يف نفسي فأغفر يل ذنيب

اللهم احفظين من بني يدي و من خلفي , و عن مييين و عن  •
 .مشايل و من فوقى , وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت

َ َأْن َيْستُـَر َعْورَاِتُكم،  اَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة o قَ  • َسُلوا ا�َّ
َن َرْوَعاِتُكم    ))3633صحيح اجلامع ((َويؤمِّ

اللهم ألطف يب يف تيسري كل عسري ,فأن تيسري كل عسري  •
 .عليك بيسري ,وأسألك اليسر و املعافاة ىف الدنيا و اآلخرة

ًئا نـَْعَلُمُه َوَنْستَـْغِفُرَك ِلَما الَ نـَْعَلُمهُ اللَُّهمَّ ِإ�َّ  •   نـَُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُنْشِرَك ِبَك َشيـْ
  ).( 91 / 1 )صحيح الرتغيب والرتهيب (
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اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْجلُوِع فَِإنَُّه بِْئَس الضَِّجيُع، َوَأُعوُذ ِبَك  •
 )صحيح سنن النسائي(ِمَن اْخلَِيانَِة فَِإنـََّها بِْئَسِت اْلِبطَانَُة 

َرائِيلَ  • َوِميَكائِيَل، َوَربَّ ِإْسَراِفيَل، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َحرِّ النَّاِر َوِمْن  اللَُّهمَّ َربَّ ِجبـْ
  )5092صحيح سنن النسائي ((َعَذاِب اْلَقْربِ 

اللَُّهمَّ َرْمحََتَك َأْرُجو َفَال َتِكْلِين ِإَىل نـَْفِسي َطْرَفَة َعْنيٍ، َوَأْصِلْح ِيل  •
  )5090يح سنن أيب داود (صح(َشْأِين ُكلَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنتَ 

اْحلَْمُد ِ�َِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل. اللَُّهمَّ َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َوِإَلَه ُكلِّ َشْيٍء،  •
  ))4229صحيح سنن أيب داود ((َأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر 

اْنُصْرِين اللَُّهمَّ َمتِّْعِين ِبَسْمِعي َوَبَصِري َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث ِمينِّ وَ  •
 ))2854صحيح سنن الرتمذي ( ( َعَلى َمْن َيْظِلُمِين َوُخْذ ِمْنُه بِثَْأِري

َ ِعْلًما َ�ِفًعا، َوتـََعوَُّذوا ِ\�َِّ  َعْن َجابٍِر o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: • َسُلوا ا�َّ
َفُع    ))3100ماجه ( صحيح سنن ابن(ِمْن ِعْلٍم الَ يـَنـْ

ِه اْلَعبَّاس: َعنِ  • َ� َعّم أْكثر  اْبِن َعّباٍس o أَنَّ اْلَنيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل ِلَعمِّ
  .) وصححه ووافقه الذهيب 295/  1رواه احلاكم (   (الّدَعاء ِ\ْلَعاِفَيةِ 
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اللهم أصلح ذات بيننا ,وألف بني قلوبنا ,وأهد� سبل السالم ,و جننا من  •
 .الظلمات أيل النور ,و جنبنا الفواحش ما ظهر لنا و ما بطن

للهم أصلح يل ديين الذي جعلته عصمة آمري ,وأصلح يل ا •
دنياي اليت جعلت فيها معاشي ,وأصلح يل أخريت اليت جعلت أليها 

 .مرجعي

َأْفَضُل الذِّْكِر الَ ِإَلَه ِإالَّ  َعْن َجابِر ْبِن َعْبِد اo َِّm قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: •
ُ، وَ    )(2649)صحيح سنن الرتمذي (َأْفَضُل الدَُّعاِء: اْحلَْمُد ِ�َِّ ا�َّ

َلِة السُّْوِء، َوِمْن َساَعِة  • اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن يـَْوِم السُّْوِء، َوِمْن لَيـْ
السُّْوِء، َوِمْن َصاِحِب السُّْوِء،َوِمْن َجاِر السُّْوِء، ِيف َداِر اْلَمَقامِة  

  )عصحيح اجلام(

اللهم إ� نسألك موجبات رمحتك ,و عزائم مغفرتك ,و السالمة من كل  •
  .أمث ,و الغنيمة من كل بر ,و الفوز \جلنة ,والنجاة برمحتك من النار

اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل ذَْنِيب َخطَِئي َوَعْمِدي. اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْستَـْهِديَك ألْرَشِد  •
 .) بسند صحيح15835رواه أمحد ( ( نـَْفِسي أَْمرِي، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ 

َ� َحيُّ َ� قـَيُّوُم ِبَرْمحَِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِيل َشْأِين ُكلَُّه َوالَ َتِكْلِين ِإَىل نـَْفِسي  •
  . بسند حسن ))46رواه ابن السين يف عمل اليوم والليلة ((َطْرَفَة َعْنيٍ 
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َ َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة Ø قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِإَذا َسأَْلُتُم ا • َّ�
فَاْسأَُلوُه اْلِفْرَدْوَس، فَِإنَُّه َأْوَسُط اْجلَنَِّة، َوَأْعَلى اْجلَنَِّة، َوفـَْوَقُه َعْرُش 

 )رواه البخاري(الرَّْمحَِن 

ْدِين. َواذُْكرْ  َعْن َعِليٍّ o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : ُقل: •  اللَُّهمَّ اْهِدِين َوَسدِّ
  ).(2725)رواه مسلم  (ِ\ْهلَُدى ِهَدايـََتَك الطَّرِيق. َوالسََّداِد، َسَداَد السَّْهِم 

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِمبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك،  •
نـَْفِسَك َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك َال ُأْحِصي ثـََناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثـْنَـْيَت َعَلى 

  ))486رواه مسلم ((

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َمسِْعي َوِمْن َشرِّ َبَصِري َوِمْن َشرِّ ِلَساِين َوِمْن  •
  )2775صحيح سنن الرتمذي ( -يـَْعِين فـَْرَجهُ - ( َشرِّ قـَْلِيب َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي

َفُع َوقـَْلٍب َال َخيَْشُع َوُدَعاٍء الَ اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال يَـ  • نـْ
 (ُيْسَمُع َونـَْفٍس َال َتْشَبُع اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهُؤَالِء اَألْربَِع 

  )صحيح سنن النسائي

 الشََّهاَدَة قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َسَأَل ا�ََّ  َعْن َسْهِل ْبِن ُحنَـْيٍف o قَاَل: •
ُ َمنَاِزَل الشَُّهَداِء، َوِإْن َماَت َعَلى ِفرَاِشِه    ))1909رواه مسلم ((ِبِصْدٍق، بـَلََّغُه ا�َّ
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َأحتُِبُّوَن َأْن َجتَْتِهُدوا  َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : •
 (ِتَك ِيف اْلُدَعاِء؟ ُقوُلوا: اللَُّهمَّ َأِعنِّا َعَلى ُشْكِرَك َوِذْكِرَك َوُحْسِن ِعَبادَ 

  ))81صحيح اجلامع (
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْجلُْنبِ َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن أُرَدَّ ِإَىل  •

َنِة الدُّنـْيَا َوَعَذاِب اْلَقْربِ    ))6390رواه البخاري ((  أَْرَذِل اْلُعُمِر َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ
َها أَنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص َنظََر ِإَىل اْلَقَمِر فـََقاَل: َعْن َعاِئَشةَ  • َ�  َرِضَي ُهللا َعنـْ

َعاِئَشُة اْسَتِعيِذي ِ\�َِّ ِمْن َشرِّ َهَذا، فَِإنَّ َهَذا ُهَو اْلَغاِسُق ِإَذا َوَقَب 
  ))2681صحيح سنن الرتمذي ((

َ ُمَعافَاتَُه : قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعْن ُأيبَِّ ْبِن َكْعٍب o قَالَ  • َأْسَأُل ا�َّ
َ ُمَعافَاتَُه َوَمْغِفَرتَُه …َوَمْغِفَرتَهُ  َ ُمَعافَاتَُه َوَمْغِفَرتَُه … َأْسَأُل ا�َّ صحيح (َأْسَأُل ا�َّ

  ))900سنن النسائي (
َما ِمْن َدْعَوٍة َيْدُعو  ُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص :َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة o قَاَل: قَاَل رَ  •

نـَْيا َواآلِخَرِة  ²َِا اْلَعْبُد َأْفَضَل ِمَن: اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْلُمَعافَاَة ِيف الدُّ
  ))3106صحيح سنن ابن ماجه ((

 اللهم أغسل خطا�ي مباء الثلج و الربد ,و نق قليب من اخلطا� كما نقيت •
الثوب األبيض من الدنس ,و \عد بيين و بني خطا�ي كما \عدت بني 

  .املشرق و املغرب
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َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َُّ اْلَعِظيُم اْحلَِليُم، َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َُّ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم،  •
رواه (َال ِإَلَه ِإالَّ ا�َُّ َربُّ السماوات َوَربُّ اَألْرِض َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِرِمي 

  ))2730ومسلم ( (6346)البخاري 
ْر ِيل ُذنُوِيب َوَخطَاَ�َي كّلَها. اللَُّهمَّ أَْنعْشِين َواْجبُـْرِين، َواْهِدِين اللَُّهمَّ اْغفِ  •

ِلَصاِلِح اَألْعَماِل َواَألْخَالِق، فَإنَُّه َال يـَْهِدي ِلَصاِحلَِها َوَال َيْصِرف َسيّئَها ِإالَّ أَْنَت 
  )صحيح اجلامع(

ا َوَال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت اللَُّهمَّ ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي ظُْلًما َكِثريً  •
رواه (  فَاْغِفْر ِيل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَمحِْين ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 

  ))2705ومسلم ( (834البخاري (
َذا اْجلََالِل َواإلْكَراِم  أَِلظُّوا بَِيا َعْن أََنٍس o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص : •
أي: الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله ))   (2797صحيح سنن الرتمذي (

   .والتلفظ به يف دعائكم
ِإنَّ اإلميَاَن لََيْخَلُق ِيف  قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َعْن اْبِن َعْمرو o قَاَل: •

َد اِإلميَاَن ِيف َجوِف َأَحدُِكم َكَما خيلَ  ُق اْلَثوُب، فَاْسأُلوا َهللا َأْن ُجيَدِّ
  .بسند صحيح ))351رواه ابن السين ((قـُُلوِبُكم 

اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواألْرِض، َعاِملَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء  •
َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ نـَْفِسي، َوَشرِّ الشَّْيطَاِن َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، 

  )صحيح سنن أيب داود(َوِشرِْكِه 
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اللهم ارمحين \لقران ,و أجعله يل أماما و هدى و رمحة ,اهلم  •
و علمين منة ما جهلت ,و ارزقين تالوته أ�ء ,ذكرنه منة ما نسيت 

 .الليل و أطراف النهار ,وأجعله يل حجة � رب العاملني
اللهم إين أسألك موجبات رمحتك ,و عزائم مغفرتك ,و الغنيمة من كل  •
,والسالمة من كل أمث ,أسألك أال تدع ذنبا أال غفرته ,وال مها أال فرجته  بر

 .,و ال حاجة هي لك رضا أال قضيتها يل
اللهم ما قصر عنه رأيي, وضعف عنه عملي, ومل تبلغه نييت  •

وأمنييت, من خري وعدته أحدًا من عبادك, أو خري أنت معطيه أحداً 
  .� رب العاملني من خلقك, فإين أرغب إليك فيه, وأسألكه

َكاَن الَنيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َإذا اْجتَـَهَد َألَحٍد ِيف اْلُدَعاء قَاَل: َجَعَل   َعْن أََنٍس o قَاَل: •
هللاُ َعَليُكم َصَالَة َقوٍم أَبـَْرار، يـَُقوُموَن اللْيَل َوَيُصوُمون اْلنـََّهاَر، لَيُسوا ´مثة َوالَ 

  ))1810يحة ( السلسلة الصح(فّجار 
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن التـََّردِّي، َواْهلَْدِم، َواْلَغَرِق، َواْحلَرِق، َوَأُعوُذ  •

ِبَك َأْن يـََتَخبََّطِين الشَّْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِيف 
  .)صحيح سنن النسائي( َسِبيِلَك ُمْدِبًرا، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت َلِديغَاً 

اللَُّهمَّ َعاِفِين ِيف َبَدِين، اللَُّهمَّ َعاِفِين ِيف َمسِْعي، اللَُّهمَّ َعاِفِين ِيف َبَصِري. اللَُّهمَّ  •
ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ الَ ِإَلَه ِإالَّ 

  ))4245صحيح سنن أيب داود (( أَْنتَ 
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عافيت ,وتولين فيمن أهدين فيمن هديت ,وعافين فيمن  اللهم •
توليت ,و\رك يل فيما أعطيت ,وقين شر ما قاضيت فانك تقضى 

 . \حلق و ال يقضى عليك,أنة ال يذل من واليت ,تباركت وتعاليت

َ تـََعاَىل فَاْسأَُلو  • ُه َ◌ْن اْلِعْرَ\ِض Ø قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: ِإَذا َسأَْلُتُم ا�َّ
. سّر اجلّنة: أفضل موضع ))592صحيح اجلامع ( ( اْلِفْرَدْوَس، فَِإنَُّه سّر اْجلَنَّةِ 

  .فيها، و"السّر" جوف كل شيء ولّبه وخالصه

اللهم أنت رىب ,ال اله أال أنت خلقتين و أ� عبدك و أ� على  •
عهدك ووعدك ما استطعت ,أعوذ بك من شر ما صنعت ,أبوء لك 

ء لك بذنيب ,أغفر يل فأنة ال يغفر الذنوب أال بنعمتك على , و أبو 
 .أنت

سبحان الذي لبس العز وقال به. سبحان الذي تعطف \Wد وتكرم به,  •
سبحان الذي ال ينبغي التسبيح إال له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان 

  .ذي العزة والكرم. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه

اَل َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َسَأَل ا�ََّ اْجلَنََّة َعْن أََنٍس Ø قَاَل: قَ  •
َثَالَث َمرَّاٍت قَاَلِت اْجلَنَُّة: اللَُّهمَّ َأْدِخْلُه اْجلَنََّة. َوَمِن اْسَتَجاَر ِمَن النَّاِر 

رتمذي صحيح سنن ال( َثَالَث َمرَّاٍت قَاَلِت النَّاُر: اللَُّهمَّ َأِجْرُه ِمَن النَّارِ 
)2080((  
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ِين نُورًا، َواْجَعْل ِيف َمسِْعي نُورًا، َواْجَعْل اللَُّهمَّ اْجَعْل ِيف قـَْلِيب نُورًا، َوِيف ِلَسا •
ِيف َبَصِري نُورًا، َواْجَعْل ِمْن َخْلِفي نُورًا، َوِمْن َأَماِمي نُورًا، َواْجَعْل ِمْن فـَْوِقي 

  ).(763)رواه مسلم (نُورًا، َوِمْن َحتِْيت نُورًا، اللَُّهمَّ َأْعِطِين نُورًا 

 الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِيل ُدنـَْياَي اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِيل ِديِين  •
الَِّيت ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِيل آِخَرِيت الَِّيت ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل اْحلََياَة 

رواه  ( ِزَ�َدًة ِيل ِيف ُكلِّ َخْريٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِيل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 
  )2720مسلم (

لَُّهمَّ َ\ِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَاَ�َي َكَما َ\َعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب. اللَُّهمَّ ال •
َنِس. اللَُّهمَّ اْغِسْلِين ِمْن  نـَقِِّين ِمْن َخطَاَ�َي َكَما يـُنَـقَّى الثـَّْوُب األَبـَْيُض ِمَن الدَّ

  ))598ومسلم ( (744رواه البخاري ((َخطَاَ�َي ِ\ْلَماِء َوالثـَّْلِج َواْلبَـَرِد 

اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تـَوَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنـَْبُت،  •
َوِبَك َخاَصْمُت.اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ بِِعزَِّتَك َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َأْن ُتِضلَِّين، 

رواه البخاري (اجلِْنُّ َواإلْنُس َميُوُتوَن أَْنَت اْحلَيُّ الَِّذي َال َميُوُت، وَ 
  ))2717ومسلم ( (7383)

اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِّ الَ إِلََه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتِين َوَأَ� َعْبُدَك َوَأَ� َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما  •
ِتَك َعَليَّ، َوأَبُوُء َلَك اْسَتطَْعُت، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَـْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعمَ 

  )6306رواه البخاري ((ِبَذْنِيب، فَاْغِفْر ِيل فَِإنَُّه الَ يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت 
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اللهم رب السماوات السبع وما أظلت,ورب األرضيني وما  •
كن يل جارا من شر خلقك كلهم ,أقلت,ورب الشياطني وما أضلت 

مجيعا أن يفرط على أحد,أو أن يبغى على , عز جارك وجل ثناؤك 
 .,وال اله غريك, وال اله أال أنت

هم إين أنزل بك حاجيت, وإن ضعف رأيي, وقلت حيليت, وقصر عملي, الل •
وافتقرت إىل رمحتك. فأسألك � كايف األمور, و� شايف الصدور,كما جتري بني 

  .البحور,أن جتريين من عذاب السعري, ومن دعوة الثبور, ومن فتنة القبور
"اللهم إين أسألك رمحة من عندك Îدي ²ا قليب, وجتمع ²ا  •

, وتلم ²ا شعثي,وترد ²ا الفنت عين, وتصلح ²ا ديين, وحتفظ مشلي
²ا غائيب, وترفع ²ا شاهدي, وتزكي ²ا عملي, وتبيض ²ا وجهي, 

  .وتلهمين ²ا رشدي, وتعصمين ²ا من كل سوء
دِّيق َعَلى اْلِمنـَْربِ، مثَُّ بََكى، فَـ  َعْن ُمَعاذ ْبن رِفَاَعَة قَاَل: • َقاَل: قَاَم قَاَم أَبُو بَْكٍر الصِّ

َ اْلَعْفَو َواْلَعافِ  َربِ، مثَُّ بََكى، فـََقاَل: َسُلوا ا�َّ َيَة فَِإنَّ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعاَم األوَِّل َعَلى اْلِمنـْ
رًا ِمَن اْلَعاِفَيِة    ))2821صحيح سنن الرتمذي ((َأَحًدا َملْ يـُْعَط بـَْعَد الَْيِقِني َخيـْ

ِين ِ\ِإلْسَالِم قاعداً، َفْظِين ِ\ِإلْسَالِم قائمًا، َواْحَفظْ اللَُّهمَّ احْ  •
َواْحَفْظِين ِ\ِإلْسَالِم رَاقداً، َوَال تشمت ِيب َعدّوًا َوَال َحاِسداً. اللَُّهمَّ 
ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمْن ُكلِّ َخْريٍ َخَزائِنُه بَِيِدَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن ُكلِّ َشرٍّ َخَزائِنُه 

  . بَِيِدَك) رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب
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لُّ َذِلَك ِعْنِدي، اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل ِجدِّي َوَهْزِيل َوَخطَِئي َوَعْمِدي وَكُ  •
اْغِفْر ِيل َما َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمينِّ 

ُر َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ رواه البخاري (أَْنَت اْلُمَقدِّ
  ))2719) ومسلم (6399(

َدْعَوُة ِذي النُّوِن ِإْذ َدَعا  ْن َسْعٍد o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:عَ  •
َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكْنُت ِمَن  " َوُهَو ِيف َبْطِن اْحلُوتِ 

ُمْسِلٌم ِيف َشْيٍء َقطُّ  ]. فَِإنَُّه َملْ يَدُْع ²َِا رَُجلٌ 87األنبياء: ] " الظَّاِلِمنيَ 
ُ َلُه    ))2785صحيح سنن الرتمذي ((ِإالَّ اْسَتَجاَب ا�َّ

:(اْسُم ا�َِّ اَألْعَظُم ِيف َعْن َأْمسَاَء بِْنِت يَزِيد َرِضَي ُهللا َعنـَْها َأنَّ النَِّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص قَالَ  •
 ]163[البقرة: َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو الرَّْمحَُن الرَِّحيُم "  َهاتـَْنيِ اآليـَتَـْنيِ "َوِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحدٌ 

 [ 2-1[ آل عمران: َوفَاِحتَِة آِل ِعْمَراَن " آمل ا�َُّ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم " 
  )1327صحيح سنن أيب داود ( (

اْجلُْنبِ َواْلُبْخِل، َواْهلََرِم ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، وَ  اللَُّهمَّ  •
ُر َمْن زَكَّاَها  َوَعَذاِب اْلَقْربِ. اللَُّهمَّ آِت نـَْفِسي تـَْقَواَها َوزَكَِّها أَْنَت َخيـْ
َفُع َوِمْن قـَْلٍب  أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوَالَها، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال يـَنـْ

رواه مسلم (ٍس َال َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال ُيْسَتَجاُب َهلَا َال َخيَْشُع َوِمْن نـَفْ 
)2722((  
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نـَْيا َواآلِخَرةِ  • اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو  .اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ
َواْلَعاِفَيَة ِيف ِديِين َوُدنـَْياَي َوَأْهِلي َوَماِيلَ. اللَُّهمَّ اْستُـْر َعْورَاِيت َوآِمْن َرْوَعاِيت. 

ْنيِ يََديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َميِيِين َوَعْن ِمشَاِيل َوِمْن فـَْوِقي، اللَُّهمَّ اْحَفْظِين ِمْن بَـ 
  ))4239صحيح سنن أيب داود (( َوَأُعوُذ بَِعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َحتِْيت 

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْجلُْنبِ َواْلُبْخِل، َواْهلََرِم،  •
َلة، َواْلِذلَّة، َواْلَمْسَكَنة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن َوالْ  َقْسَوة، َواْلَغْفَلة، َواْلَعيـْ

اْلَفْقِر، َواْلُكْفِر، َواْلُفُسوِق، َواْلِشَقاق، َواْلِنفاِق، َواْلُسمَعِة، َواْلرَِ�ِء، 
َوَسّيِء  َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَصَمِم َواْلبْكِم َواجلُُنوِن، َواْجلَذاِم، َوالبَـَرِص،

  )صحيح اجلامع(اَألْسَقاِم 
اللهم أجعل يف بصري نورا , وأجعل يف مسعي نورا ,وأجعل يف لساين نورا  •

,وأجعل يف فمي نورا ,وأجعل عن مييين نورا ,وأجعل عن يساري نورا ,وأجعل 
وأجعل من خلفي نورا ,وأجعل من فوقى نورا , وأجعل من ,من أمامي نورا 

 .يوم القيامة نورا , و أعظم يل نوراحتيت نورا , وأجعل يل 
َ� َرُسوَل ا�َِّ  :َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب Ø قَاَل: قـُْلتُ  •

ًئا َأْسأَلُُه ا�ََّ َعزَّ َوَجلَّ؟ قَاَل: ( َسِل ا�ََّ اْلَعاِفَيَة ) .  َعلِّْمِين َشيـْ
ًما مثَُّ ِجْئُت فـَُقلْ  ًئا َأْسأَلُُه ا�ََّ؟ َفَمَكْثُت َأ�َّ ُت: َ� َرُسوَل ا�َِّ َعلِّْمِين َشيـْ

نـَْيا  : َسِل ا�ََّ اْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ فـََقاَل ِيل: َ� َعبَّاُس، َ� َعمَّ َرُسوِل ا�َِّ
  ))2790صحيح سنن الرتمذي ((َواآلِخَرِة 
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اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك الثـََّباَت ِيف اَألْمِر، َواْلَعزِميََة َعَلى الرُّْشِد، َوَأْسأَُلَك ُشْكَر  •
َن ِعَباَدِتَك، َوَأْسأَُلَك قـَْلًبا َسِليًما َوِلَساً� َصاِدقًا، َوَأْسأَُلَك ِمْن نِْعَمِتَك َوُحسْ 

رواه النسائي (َك ِمْن َشرِّ َما تـَْعَلُم، َوَأْستَـْغِفُرَك ِلَما تـَْعَلُم  َخْريِ َما تـَْعَلُم، َوَأُعوُذ ب
  .وهو حديث صحيح مبجموع طرقه ))3407) والرتمذي (1304(

• o َأيُّ   قَاَل: أَتى اْلَنِيبّ ملسو هيلع هللا ىلص َرجٌل فـََقاَل:َعْن أََنٍس ، َ� َرُسوَل ا�َِّ
نـَْيا َواآلِخَرِة  . مثَُّ  :اْلُدَعاِء َأْفَضل؟ قَالَ  َسِل ا�ََّ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ

! َأيُّ اْلُدَعاِء  َأْفَضل؟ قَاَل: َسِل ا�ََّ اْلَعْفَو َأªُه الَغد فـََقاَل: َ� َنِيبَّ ا�َِّ
نـَْيا َواآلِخَرِة،  نـَْيا َواآلِخَرِة، فَِإَذا ُأْعِطيَت اْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ َواْلَعاِفَيَة ِيف الدُّ

  ))495صحيح األدب املفرد ((فـََقد َأفْـَلحت 
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِفْعَل اْخلَيـْرَاِت،  :َعْن ُمعَاِذ بِْن َجَبٍل o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص •

َوتـَْرَك اْلُمْنَكرَاِت، َوُحبَّ اْلَمَساِكني، َوأَْن تـَْغِفَر ِيل َوتـَْرَمحَِين، َوِإذَا أَرَْدَت ِفتـْنًَة ِيف قـَْوٍم 
، َوُحبَّ َعَمٍل يـَُقرُِّب ِإَىل ُحبَِّك. فـَتَـَوفَِّين غَـيَْر َمْفتُوٍن، َوَأْسأَُلَك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن حيُِبُّكَ 

  ))2582صحيح سنن الرتمذي ((إِنـََّها َحقٌّ فَاْدرُُسوَها مثَُّ تـََعلَُّموَها 
َع النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص رَُجًال يَْدُعو َوُهَو يـَُقوُل:  َعْن بـَُرْيَدَة o قَاَل: • مسَِ

 َِ́ ُ، َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت، اَألَحُد (اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك  ّينِ َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت ا�َّ
الصََّمُد، الَِّذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحٌد. فـََقاَل: َوالَِّذي 

ِه اَألْعَظِم، الَِّذي ِإَذا ُدِعيَ  بِِه َأَجاَب،  نـَْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد َسَأَل ا�ََّ ِ\مسِْ
  )2763صحيح سنن الرتمذي ( (َوِإَذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى 
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•  g اللهم هذا الدعاء, وعليك اإلجابة, وهذا اجلهد وعليك التكالن, وإ�
وإ� إليه راجعون. وال حول وال قوة إال \g العلي العظيم, ذي احلبل الشديد, 
واألمر الرشيد. أسألك األمن يوم الوعيد, واجلنة يوم اخللود, مع املقربني الشهود, 

  ., إنك رحيم ودود, وأنت تفعل ما تريدوالركع السجود, املوفني \لعهود

َعْن َشْهر ْبن َحْوَشٍب قَاَل: قـُْلُت ألمِّ َسَلَمَة: َ� ُأمَّ اْلُمْؤِمِنَني، َما  •
َكاَن َأْكثـَُر ُدَعاء َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِإَذا َكاَن ِعْنَدِك؟ قَاَلْت: َكاَن َأْكثـَُر 

ِب ثـَبِّْت قـَْلِيب َعَلى ِديِنَك قَاَل: َ� أُمَّ َسَلَمَة، َ� ُمَقلَِّب اْلُقُلو  ُدَعائِِه:
، َفَمْن َشاَء  ِإنَُّه لَْيَس آَدِميٌّ ِإالَّ َوقـَْلُبُه بـَْنيَ ِإْصبَـَعِني ِمْن َأَصاِبِع ا�َِّ

  ))2792صحيح سنن الرتمذي (( َأقَاَم، َوَمْن َشاَء َأزَاغَ 

ما استَجاَر عْبٌد مَن الناِر سبَع  قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:َعْن َأِيب ُهَريـَْرَة o قَاَل:  •
مّراٍت ِيف يوٍم إّال قالت الّناُر: � ربِّ إّن عبدك ُفالً� قد استجاَرَك ِمّين فَأِجْرُه، 
! إّن عبَدكَ   وَال َيْسَأُل َهللا عبٌد اجلّنة يف يوم سْبَع مّراٍت إّال قالت اجلّنُة: � ربِّ

 1473-1472/  4أخرجه أبو يعلى يف مسنده (  ( ُفال�ً سألين فأدِخْلُه اجلّنة
  .بسند صحيح )

• o َأنَّ َرُسوُل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َدَخَل اْلَمْسِجَد،  َعْن ِحمَْجَن ْبَن اَألْدرَِع :
اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك َ� ِإَذا رَُجل َقْد َقَضى َصالَتَُه، َوُهَو يـََتَشهَُّد، فـََقاَل: 

 ُ    اْلَواَحُد]اَألَحُد الصََّمُد، الَِّذي َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد، َوَملْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا]ا�َّ
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َأَحٌد! َأْن تـَْغِفَر ِيل ُذنُوِيب، إِنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم. فـََقاَل َرُسوُل ا�َِّ 
 .bًَ869( صحيح سنن أيب داودملسو هيلع هللا ىلص: (َقْد ُغِفَر لَُه، َقْد ُغِفَر لَُه ) ثَال(  

اللَُّهمَّ ِإّينِ َعْبُدَك، َواْبُن َعْبِدَك، َواْبُن َأَمِتَك، َ�ِصَيِيت بَِيِدَك، َماٍض ِيفَّ  •
ُحْكُمَك، َعْدٌل ِيفَّ َقَضاُؤَك، َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َمسَّْيَت بِِه نـَْفَسَك، َأْو 

ِيف ِكَتاِبَك، َأِو اْسَتْأثـَْرَت بِِه ِيف ِعْلِم اْلَغْيِب َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو أَنـَْزْلَتُه 
ي   ِعْنَدَك، َأْن َجتَْعَل اْلُقْرآَن رَبِيَع قـَْلِيب، َونُوَر َصْدِري، َوِجَالَء ُحْزِين، َوَذَهاَب مهَِّ

  )) بسند صحيح3704رواه أمحد ((
! َأِعينِّ َوَال تُِعْن َعَليَّ، َواْنُصْرِين َوَال تـَنْ  • ُصْر َعَليَّ، َواْمُكْر ِيل َربِّ

ِر اْهلَُدى ِيل، َواْنُصْرِين َعَلى َمْن بـََغى  َوَال َمتُْكْر َعَليَّ، َواْهِدِين َوَيسِّ
! اْجَعْلِين َلَك َشكَّارًا َلَك ذَكَّارًا َلَك َرهَّاً\ َلَك ِمْطَواًعا َلَك  َعَليَّ، َربِّ

 ! تـََقبَّْل تـَْوَبِيت َواْغِسْل َحْوَبِيت َوَأِجْب ُخمِْبًتا ِإلَْيَك َأوَّاًها ُمِنيًبا، َربِّ
َدْعَوِيت َوثـَبِّْت ُحجَِّيت َوَسدِّْد ِلَساِين َواْهِد قـَْلِيب َواْسُلْل َسِخيَمَة 

  ).(2816)صحيح سنن الرتمذي (. َصْدِري
،   تـََعوَُّذوا ِ\�َِّ ِمْن َعَذاِب النَّارِ َعْن زَْيِد ْبِن َ�ِبٍت o قَاَل: قَاَل َرُسوُل اmَِّ ملسو هيلع هللا ىلص:  •

قَاُلوا: نـَُعوُذ ِ\�َِّ ِمْن َعَذاِب النَّاِر. قَاَل: تـََعوَُّذوا ِ\�َِّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ، قَاُلوا: نـَُعوُذ 
َها َوَما َبَطَن ، قَاُلوا:  ِ\�َِّ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ، قَاَل: تـََعوَُّذوا ِ\�َِّ ِمَن اْلِفَنتِ َما َظَهرَ  ِمنـْ

َنِة الدَّجَّاِل  َها َوَما بََطَن، قَاَل: تـََعوَُّذوا ِ\�َِّ ِمْن ِفتـْ نـَُعوُذ ِ\�َِّ ِمَن اْلِفَنتِ َما ظََهَر ِمنـْ
َنِة الدَّجَّاِل.    )2867رواه مسلم ((قَاُلوا: نـَُعوُذ ِ\�َِّ ِمْن ِفتـْ
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نَـَنا َوبـَْنيَ َمَعاِصيَك،  • اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما َحتُوُل بِِه بـَيـْ
َنا  َوِمنْ  طَاَعِتَك َما تـُبَـلِّغَُنا بِِه َجنـََّتَك، َوِمَن اْلَيِقِني َما تـَُهوُِّن بِِه َعَليـْ

تَـَنا، َواْجَعْلُه  َِْ́مسَاِعَنا َوأَْبَصاِرَ� َوقـُوَّتَِنا َما َأْحيَـيـْ نـَْيا، َوَمتِّْعَنا  َمَصاِئَب الدُّ
َنا، َواْنُصْرَ� َعَلى َمْن َعاَداَ�، اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل ãََْرَ� َعَلى َمْن ظََلمَ 

َلَغ  َنا، َوَال َمبـْ َيا َأْكبَـَر مهَِّ نـْ َوَال َجتَْعْل ُمِصيبَـتَـَنا ِيف ِديِنَنا، َوَال َجتَْعِل الدُّ
َنا َمْن الَ يـَْرَمحَُنا    )صحيح سنن الرتمذي(ِعْلِمَنا، َوالَ ُتَسلِّْط َعَليـْ

َنِة اْلَقْربِ، َوَعَذاِب اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن  • َنِة النَّاِر، َوَعَذاِب النَّاِر، َوِفتـْ ِفتـْ
َنِة  َنِة اْلَفْقِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِفتـْ َنِة اْلِغَىن، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ اْلَقْربِ، َوِمْن َشرِّ ِفتـْ

اْلبَـَرِد، َوَنقِّ قـَْلِيب ِمَن اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل. اللَُّهمَّ اْغِسْل َخطَاَ�َي ِمبَاِء الثـَّْلِج وَ 
َنِس، َوَ\ِعْد بـَْيِين َوبـَْنيَ َخطَاَ�َي َكَما  اْخلَطَاَ� َكَما نـَقَّْيَت الثـَّْوَب األبـَْيَض ِمَن الدَّ

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْهلََرِم َواْلَمْأمثَِ  .َ\َعْدَت بـَْنيَ اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ 
  ))589) ومسلم (6377رواه البخاري ((َواْلَمْغَرِم 

اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمَن اْخلَْريِ ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َملْ  •
َأْعَلْم َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َملْ 

َها ِمْن قـَْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ َأْعلَ  ِم، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك اْجلَنََّة َوَما قـَرََّب إِلَيـْ
َها ِمْن قـَْوٍل َأْو َعَمٍل. اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك ِمْن  ِبَك ِمَن النَّاِر، َوَما قـَرََّب إِلَيـْ

  د، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما اْستَـَعاَذَك اخلَْريِ َما َسأََلَك َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُحمَمَّ 
  

  2021 -اإلصدار السادس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  41



ــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــن   أذكــــــــــ
  

َوَرُسوُلَك ُحمَمَّد ملسو هيلع هللا ىلص، َوَأْسأَُلَك َما َقَضيَت ِيل ِمْن أَْمٍر َأْن َجتَْعَل ِمْنُه َعْبُدَك 
  )رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب (َعاِقبَتُه ِيل َرَشداً 

َصلِّي، مثَُّ ُدَعا: َعْن أََنٍس Ø : أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل ا�َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلًسا ، َورَُجٌل يُ  •
َِ́نَّ َلَك اْحلَْمَد، َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َوْحَدَك َال َشرِيَك َلَك،  !اللَُّهمَّ  ِإّينِ َأْسأَُلَك 

 !اْلَمنَّاُن، َ� بَِديَع السََّماَواِت َواَألْرِض! َ� َذا اْجلََالِل َواِإلْكَراِم! َ� َحيُّ َ� قـَيُّومُ 
ْجلَنَّة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر. فـََقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص َألْصَحابِِه: َتْدُروَن ِمبَا ِإّينِ َأْسأَُلَك ا

ِه  َدَعا؟ قَاُلوا: ا�َُّ َوَرُسولُُه َأْعَلُم. قَاَل: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، َلَقْد َدَعا ا�ََّ ِ\مسِْ
رواه البخاري ( َي بِِه َأَجاَب، َوِإَذا ُسِئَل بِِه َأْعَطىاْلَعِظيِم األعظم الَِّذي ِإَذا ُدعِ 

  )األدب املفرد" وأبو داود والّنسائي وابن ماجه بسند صحيح"يف 

اللَُّهمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدرَِتَك َعَلى اْخلَْلِق َأْحِيِين َما َعِلْمَت اْحلََياَة  •
ًرا ِيل َوتـََوفَِّين ِإَذا َعِلْمَت الْ  ًرا ِيل، اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك َخْشيَـَتَك َخيـْ َوفَاَة َخيـْ

ِيف اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة َوَأْسأَُلَك َكِلَمَة اْحلَقِّ ِيف الرَِّضا َواْلَغَضِب َوَأْسأَُلَك 
َفُد َوَأْسأَُلَك قـُرََّة َعْنيٍ َال  اْلَقْصَد ِيف اْلَفْقِر َواْلِغَىن َوَأْسأَُلَك نَِعيًما َال يـَنـْ
َقِطُع َوَأْسأَُلَك الرَِّضا بـَْعَد اْلَقَضاِء َوَأْسأَُلَك بـَْرَد اْلَعْيِش بـَْعَد اْلَمْوِت  تـَنـْ
َة النََّظِر ِإَىل َوْجِهَك َوالشَّْوَق ِإَىل ِلَقاِئَك ِيف َغْريِ َضرَّاَء  َوَأْسأَُلَك َلذَّ

َنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ زَيِّنَّا ِبزِينَ  ِة اِإلميَاِن َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمِضرٍَّة َوَال ِفتـْ
  ))1237صحيح سنن النسائي ((ُمْهَتِدينَ 
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اللَُّهمَّ َلَك اْحلَْمُد ُكلُُّه، اللَُّهمَّ َال قَاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َوَال ُمَقرَِّب ِلَما  •
َ\َعْدَت، َوَال ُمَباِعَد ِلَما قـَرَّْبَت، َوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَـْعَت، َوَال َمانَِع ِلَما َأْعطَْيَت. 

َنا ِمْن بـَرََكاِتكَ  َوَرْمحَِتَك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك  اللَُّهمَّ اْبُسْط َعَليـْ
َلِة،  النَِّعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي َال َحيُوُل َوَال يـَُزوُل. اللَُّهمَّ ِإّينِ َأْسأَُلَك النَِّعيَم يـَْوَم اْلَعيـْ

تَـَنا، َوَشرِّ َما َمنَـْعَت ِمنَّا. َواألْمَن يـَْوَم اْحلَْرِب، اللَُّهمَّ َعائِذاً ِبَك ِمْن ُسوِء َما َأْعطَ  يـْ
َنا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق  َنا اِإلميَاَن َوزَيِّْنُه ِيف قـُُلوبَِنا، وََكّرِْه ِإلَيـْ اللَُّهمَّ َحبِّْب ِإلَيـْ

، َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِديَن. اللَُّهمَّ تـََوفـََّنا ُمْسِلِمَني، َوَأْحِيَنا ُمْسِلِمنيَ 
َر َخَزاَ� َوَال َمْفُتوِنَني. اللَُّهمَّ قَاِتِل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن َيُصدُّوَن  َوَأحلِْْقَنا ِ\لصَّاِحلَِني، َغيـْ
بُوَن ُرُسَلَك، َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَك َوَعَذاَبَك. اللَُّهمَّ قَاِتِل  َعْن َسِبيِلَك، َويَُكذِّ

 )صحيح األدب املفرد(ْلِكَتاَب، ِإَلَه اْحلَقِّ اْلَكَفَرَة الَِّذيَن ُأوُتوا ا

اللهم أنت أحق من ذكر ,وأحق من عبد , وانصر من ابتغى , و  •
ارأف من ملك , و أجود من سئل , و أوسع من أعطى , أنت 
امللك ال شريك لك , والفرد ال Îلك , كل شيء هالك أال وجهك 

 ,ع فتشكر , لن تطاع أال ´ذنك , ولن تعصى أال بعلمك , تطا 
وتعصى فتغفر , اقرب شهيد , وأدىن حفيظ , حولت دون الثغور , 
و أخذت \لنواصي , وكتبت اآلbر , ونسخت اآلجال ,القلوب 

   لك مفضية ,والسر عندك عالنية , احلالل ما أحللت , واحلرام ما
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حرمت , والدين ما شرعت واألمر ما قضيت , اخللق خلقك , 
والعبد عبدك , أنت هللا الرءوف الرحيم أسألك بنور وجهك الذي 

حق هو لك , وحبق السائلني  أشركت له السماوات واألرض , كل
عليك أن تقبلين العشية وان جتريين من النار برمحتك. } مث تدعو مبا 

  شئت يستجيب هللا لك إنشاء هللا
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 مأثورة من السنة  أذكار -7
  

ا اللهم صل على دمحم ، وعلى آل دمحم و\رك على دمحم وعلى آل دمحم ، كم •
  صليت ، و\ركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك محيد جميد. 

اللهم إين عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، يف قبضتك، �صييت  •
بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو 
لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك ، أو علمته أحدا من 

أن جتعل القرآن  خلقك ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،
  العظيم ربيع قليب ، ونور صدري ، وجالء حزين ، وذهاب مهي. 

  ال إله إال هللا رب العرش العظيم.  •
  ال إله إال هللا ، رب السماوات واألرض.  •

  ال إله إال هللا رب العرش الكرمي.  •
ال إله إال هللا العلي العظيم، ال إله إال هللا احلكيم الكرمي ، ال إله  •

، سبحان هللا رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ،  إال هللا
  احلمد g رب العاملني. 
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  اللهم إين أعوذ بك من شر ما عملت ، ومن شر مامل أعمل.  •

اللهم اغفر يل ذنويب وخطا�ي كلها اللهم أنعشين ، أجربين،  •
  واهدين لصاحل األعمال واألخالق . 

اللهم إين ظلمت نفسي ظلمًا كثرياً، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل  •
  لغفور الرحيم. مغفرة من عندك، وارمحين ، إنك أنت ا

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

اللهم إين أعوذ بك من القسوة والغفلة ، والعيلة والذلة واملسكنة ، وأعوذ  •
بك من الفقر والكفر ، والفسوق ، والشقاق ، والسمعة والر�ء ، وأعوذ بك 

  اجلنون واجلذام ، وسيء األسقام. من الصمم والبكم ، و 

  ال إله إال هللا احلليم الكرمي .  •

  ال إله إال هللا العلي العظيم.  •

  ال إله إال هللا رب السماوات السبع ورب العرش الكرمي.  •

هللا متعين بسمعي وبصري ، واجعلها الوارث مين، وانصرين على من  •
  ظلمين وخذ منه بثأري. 
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اللهم اجعلين مفتاحا للخري مغالقا للشر، وال جتعلين مفتاحا  •
  للشر مغالقا للخري. 

  عوذ بك من منكرات األخالق واألعمال واألهواء. اللهم إين أ •

نعوذ \g من النار ، نعوذ \g من الفنت ، ما ظهر منها وما بطن  •
  نعوذ بلله من فتنة الدجال. 

  اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار ، ومن شر الغىن والفقر  •

 اللهم رب جربائيل وميكائيل ، ورب إسرافيل ، أعوذ بك من •
  حر النار ، وعذاب القرب. 

اللهم إين أعوذ بك من قلب ال خيشع ، ومن دعاء ال يسمع ، ومن نفس  •
  ال تشبع ، ومن علم ال ينفع ، أعوذ بك من هؤالء األربع. 

اللهم إين أعوذ بك من اهلدم ، وأعوذ بك من الرتدي، ,أعوذ  •
بك من أن يتخبطين الشيطان عند املوت، وأعوذ بك أن أموت يف 

  لك مدبراً ، وأعوذ بك أن أموت لديغا. سبي

اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأ� أعلم ، وأستغفرك ملا ال أعلم  •
  (ثالث مرات). 
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  اللهم اغفر يل ذنيب ، ووسع يل يف داري، و\رك يل فيما رزقتين.  •

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، وفتنة القرب ، وعذاب  •
القرب ، ومن شر فتنة الغىن ، ومن شر فتنة الفقر ، وأعوذ بك من شر فتنة 

ال، اللهم اغسل خطا�ي \ملاء والثلج والربد ، ونقى قليب من املسيح الدج
اخلطا� كما نقيت الثوب األبيض من الدنس ، و\عد بيين وبني خطا�ي كما 
\عدت بني املشرق واملغرب ، اللهم إين أعوذ بك من الكسل واهلرم، واملأمث 

  واملغرم. 

اتة اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين ، وغلبة العدو، ومش •
  األعداء. 

اللهم رب اغفر يل خطيئيت وجهلي وإسرايف يف أمري ، وما أنت أعلم به  •
مين، اللهم اغفر يل جدي وهزيل ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، 
اللهم اغفر يل ما قدمت ، وما أخرت ، وما أسررت ، وما أعلنت، وما أنت 

  شيء قدير. أعلم به مين ، أنت املقدم، وأنت املؤخر ، وأنت على كل 

رب أعين ، وال تعن علي ، وانصرين ،وال تنصر علي، وامكر يل،  •
وال متكر علي ، واهدين ، ويسر اهلدي يل ، وانصرين على من بغي 
علي، رب اجعلين لك ذكاراً، لك شاكرًا ، لك مطواعا، لك خمبتا، 

   إليك أواها منيبا ، رب تقبل توبيت ، واغسل حوبيت .
  

  2021 -اإلصدار السادس   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  48



ــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــن   أذكــــــــــ
  

اللهم احفظين \إلسالم قائما ، واحفظين \إلسالم قاعدًا ، واحفظين  •
تشمت يب عدوا وال حاسدا ، اللهم إين أسألك من كل  \إلسالم راقدا ، وال
  خري خزائنه بيدك. 

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. 

 أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت، األحد اللهم إين أسألك ´ين •
الصمد، الذي مل يلد ومل يولد ، ومل يكن له كفوًا أحد، أن تغفر يل ذنويب ، 

  إنك أنت الغفور الرحيم. 

اللهم أنت رىب ال إله إال أنت، خلقتين وأ� عبدك ، وأ� على  •
عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك 

  نعمتك علي، وأبوء بذنيب ، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت. ب

اللهم إين أسألك من اخلري كله، عاجله وأجله، ما علمت منه ، وما مل  •
أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله ، عاجله وأجله، ما علمت منه، وما مل أعلم، 

لنار وما وأسألك اجلنة ، وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من ا
قرب إليها من قول أو عمل ، وأسألك مما سألك منه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وأعوذ بك مما 

  تعوذ منه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ، وما قضيت يل من قضاء، فاجعل عاقبته رشدا. 
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  � ويل اإلسالم وأهله، مكين اإلسالم حىت ألقاك.  •

  اللهم جدد اإلميان يف قلوبنا.  •

  اللهم أهلمين رشدي ، وأعذين من شر نفسي.  •

، هللا أكرب كبريا، واحلمد g كثريا، ال إله إال هللا وحده، ال شريك له  •
وسبحان هللا رب العاملني ، ال حول وال قوة إال \g العزيز احلكيم ، اللهم 

  اغفر يل . 

اللهم إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات ، وحب  •
املساكني، وأن تغفر يل وترمحين، وإذا أردت فتنة قوم فتوفين غري 

حيبك، وحب كل عمل يقربين إىل  مفتون ، أسألك حبك، وحب من
  حبك. 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ، ومن  •
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ، ومن اليقني ما Îون به علينا مصائب الدنيا ، 
ومتعنا ´مساعنا، وأبصار� وقوتنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ãر� 

وانصر� على ممن عادا� ، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا ، وال على من ظلمنا ، 
  جتعل الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا. 

   هب املسيئني منا للمحسنني ، وأعط حمسننا ما سأل. اللهم •
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  هللا أعنا على شكرك، وذكرك ، وحسن عبادتك.  •

  اللهم مصرف القلوب ، صرف قلوبنا على طاعتك.  •

  ساكني. اللهم أحيين مسكينا ، وأمتين مسكينا، واحشرين يف زمرة امل •

  اللهم اكفين حباللك عن حرامك ، وأغنين بفضلك عن سواك.  •

  اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كرب سين، وانقطاع عمري.  •

اللهم إين أعوذ بك من اجلوع ، فإنه بئس الضجيع ، وأعوذ بك  •
  من اخليانة ، فإëا بئس البطانة. 

  عذاب النار. اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة، وقنا  •

  اللهم إ� نسألك أن تسرت عوارتنا ، وتؤمن روعاتنا.  •

  اللهم إين أسألك اليقني واملعافاة.  •

  اللهم إين أسألك اهلدى، والتقى ، والعفاف ، والغىن.  •

  اللهم إين أسألك من فضلك ورمحتك ، فإنه ال ميلكها إال أنت.  •

  اللهم إين أعوذ بك من شر جار السوء يف دار املقام.  •

اللهم إين أعوذ بك من الفقر ، والقلة والذلة وأعوذ بك أن أظلم أو  •
  أظلم. 
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اللهم اغفر يل ذنيب ، وخطئي وعمدي، اللهم إين أستهديك  •
  ألرشد أمري ، وأعوذ بك من شر نفسي. 

  اللهم اغفر يل ، وارمحين ، واهدين، وعافين ، وارزقين.  •

  رب اغفر يل خطيئيت يوم الدين.  •

  ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني.  •

ي، واجعله الوارث اللهم عافين يف جسدي ، وعافين يف بصر  •
مين، ال إله إال أنت ، احلليم الكرمي، سبحان هللا رب العرش العظيم 

  ، واحلمد g رب العاملني. 

اللهم إين أعوذ بك من العجز والكسل واجلنب والبخل ، واهلرم، وعذاب  •
القرب، اللهم آت نفسي تقواها ، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها 

أعوذ بك من علم ال ينفع ، ومن قلب ال خيشع ، ومن وموالها ، اللهم إين 
  نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب هلا. 

اللهم أسألك من خري ما سألك منه نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأعوذ بك  •
من شرما استعاذ منه نبيك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، وأنت املستعان ، وعليك 

  g. البالغ، وال حول وال قوة إال \
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، وما مل اللهم إين أسألك من اخلري كله ، عاجله وآجله ، ما علمت منه  •
أعلم ، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ، ما علمت منه ، وما مل أعلم، 
اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك ، اللهم إين أسألك اجلنة وما 
قرب إليها من و قول عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 

  . عمل، وأسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خرياً 

اللهم أنت ريب ، وأ� عبدك ، ظلمت نفسي ، واعرتفت بذنيب  •
  �رب ، فاغفر يل ذنيب إنك أنت رىب إنه ال يغفر الذنب إال أنت. 

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل ،  •
وتوفين إذا علمت الوفاة خري يل ، اللهم أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة 

أسألك كلمة احلق يف الرضى والغضب ، وأسألك القصد يف الفقر والغىن ، ، و 
وأسألك نعيما ال ينفذ، وأسألك قرة عني ال تنقطع ، وأسألك الرضى بعد 
القضاء، أسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك ، 

بزينة  والشوق إىل لقائك، يف غري ضراء مضرة ، وال فتنة مضلة ، اللهم زينا
  اإلميان ، واجعلنا هداة مهتدين. 

اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي ، ومن شر بصري ومن شر  •
  لساين ، ومن شر قليب . 

  اللهم حاسبين حسا\ يسريا.  •
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اللهم لك أسلمت ، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك  •
أنبت، وبك خاصمت، اللهم إين أعوذ بعزتك، ال إله أنت ، أن 

  تضلين ، أنت احلي الذي ال ميوت ، واجلن واإلنس ميوتون. 

عصمة أمري ، وأصلح يل دنياي اليت فيها  اللهم أصلح يل ديين الذي هو •
  معاشي ، وأصلح يل أخريت اليت فيها معادي ، واجعل املوت راح يل من كل شر. 

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ، وحتول عافيتك ، وفجاءة  •
  نقمتك، ومجيع سخطك. 

  اللهم إين أسألك الفردوس األعلى من اجلنة.  •

ء ، ودرك الشقاء ، سوء اللهم أين أعوذ بك من جهد البال •
  القضاء ومشاتة األعداء. 

  اللهم إين أسألك علما �فعاً، وأعوذ بك من علم ال ينفع. •
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  الدكتور جمال التركي إعداد: - 2021صيـــف  -  السابع  االصـــدار

  )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاء :1 الجـــزء(ة  ـــــــقرأنيأذكـــــــار  

 يةتحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العرب

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib2.pdf 
 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
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والصحابة والصالحين    لألنبياءأذكار مأثورة   -8
  

 دعاء آدم عليه الصالة والسالم
أن يتوب على آدم صلى  ملا أراد هللا عز وجل قالت عائشة رضى هللا عنها: •

هللا عليه وسلم طاف \لبيت سبعًا وهو يومئذ ليس مببىن ربوة محراء، مث قام 
فصلى ركعتني مث قال: "أللهم إنك تعلم سرى وعالنيىت فاقبل معذرتى، وتعلم 
حاجىت فاعطىن سؤىل، وتعلم ما ىف نفسى فاغفر ىل ذنوىب، أللهم إىن أسألك 

صادقًا حىت أعلم أنه لن يصيبىن إال ما كتبته علّى إمياً� يباشر قلىب ويقينًا 
 والرضا مبا قسمته ىل � ذا اجلالل واإلكرام"

فأوحى هللا عز وجل إليه أىن قد غفرت لك، ومل ¼تىن أحد من  •
ذريتك فيدعوىن مبثل الذى دعوتىن به إال غفرت له وكشفت غمومه 

ل ªجر ومهومه ونزعت الفقر من بني عينيه وأجترت له من وراء ك
  وجاءته الدنيا وهى راغمة وإن كان ال يريدها

اللهم إنك سرى و عالنييت فاقبل معذريت ,و تعلم حاجيت فأعطين   •
  سؤايل,و تعلم ما يف نفسي فاغفر يل ذنويب
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اللهم إىن أسألك إميا� يباشر قليب ,و يقينا صادقا حىت أعلم ما  •
يصيبين إال ما كتبته على و الرضا مبا قسمته يل � ذا اجلالل و 

  اإلكرام

 )عليه الصالة السالم(دعاء الخليل إبراهيم  
اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه علّى بطاعتك  يقول إذا أصبح: كان •

واختمه ىل مبغفرتك ورضوانك وارزقىن فيه حسنة تقبلها مىن وزكها وضاعفها 
 ىل، وما عملت فيه من سيئة فاغفرها ىل إنك رحيم ودود كرمي

  ومن دعا ²ذا الدعاء إذا أصبح فقد أدى شكر يومه قال: •

  )علية السالم  (دعاء يعقوب  
﷽íîï . � من خلق اخللق بغري مثال و � من بسط األرض  •

 { بغري أعوان , و � من دبر األمور بغري وزير ,و � من يرزق اخللق بغري مشري
  . } مث تدعو مبا شئت يستجيب هللا لك إن شاء هللا

 )عليه الصالة السالم(دعاء عيسى  
ع دفع ما أكره وال اللهم إىن أصبحت ال أستطي يقول: كان •

أملك نفع ما أرجو وأصبح األمر بيد غريى وأصبحت مرÎنًا بعملى 
   فال فقري أفقر مىن، أللهم ال تشمت ىب عدوى وال تسؤ ىب صديقى
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وال جتعل مصيبىت ىف ديىن وال جتعل الدنيا أكرب مهى وال تسلط علّى 
 من ال يرمحىن � حى � قيوم

 )رضى هللا عنه(دعاء أبى بكر الصديق  
: "اللهم إىن هللا عنه أن يقولعلَّم رسول هللا � أ� بكر الصديق رضى  •

أسألك مبحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى جنيك وعيسى كلمتك وروحك 
وتوراة موسى وإجنيل عيسى وزبور داود وفرقان دمحم ò وعليهم أمجعني، 
وبكل وحى أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطيته أو غىن أفقرته أو فقري 

هديته، وأسألك \مسك الذى أنزلته على موسى صلى هللا عليه  أغنيته أو ضال
وسلم، وأسألك \مسك الذى بثثت به أرزاق العباد، وأسألك \مسك الذى 
وضعته على األرض فاستقرت، وأسألك \مسك الذى وضعته على السموات 
فاستقلت، وأسألك \مسك الذى وضعته على اجلبال فرست، وأسألك \مسك 

ه عرشك، وأسألك \مسك الطهر الطاهر األحد الصمد الوتر الذى استقل ب
املنزل ىف كتابك من لدنك من النور املبني، وأسألك \مسك الذى وضعته على 
النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكرب�ئك وبنور وجهك الكرمي أن 

ه ترزقىن القرآن والعلم به، وختلطه بلحمى ودمى ومسعى وبصرى، وتستعمل ب
 جسدى حبولك وقوتك، فإنه ال حول وال قوة إال بك � أرحم الرامحني"
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 )ارضى هللا عنه(دعاء فـاطمة  
ò: "� فاطمة ما مينعك أن تسمعى ما أوصيك  قال رسول هللا •

به؟ أن تقوىل: � حى � قيوم برمحتك أستغيث التكلىن إىل نفسى 
 طرفة عني وأصلح ىل شأىن كله"

 )رضى هللا عنه(دعاء على بن أبى طالب  
: "إن هللا ميجد نفسه كل يوم ويقول: إىن أ� هللا رب أنه قال ò رواه عن النىب •

العاملني، إىن أ� هللا ال إله إال أ� احلى القيوم، إىن أ� هللا ال إله إال أ� العلى العظيم، إىن 
هللا ال إله أ� هللا ال إله إال أ� مل ألد ومل أولد، إىن أ� هللا ال إله إال أ� العفو الغفور، إىن أ� 

إال أ� مبدئ كل شئ وإّىل يعود العزيز احلكيم الرمحن الرحيم مالك يوم الدين خالق 
اخلري والشر خالق اجلنة والنار الواحد األحد الفرد الصمد الذى مل يتخذ صاحبة وال 
ولداً، الفرد الوتر عامل الغيب والشهادة امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز 

املتكرب اخلالق البارئ املصور الكبري املتعال املقتدر القهار احلليم الكرمي، أهل الثناء اجلبار 
واWد أعلم السر وأخفى القادر الرزاق فوق اخللق واخلليقة" وذكر قبل كل كلمة: "إىن 
أ� هللا ال إله إال أ�" كما أورد�ه ىف األول فمن دعا ²ذه األمساء فليقل: "إنك أنت هللا 

إله إال أنت كذا وكذا" فمن دعا ²ن كتب مع الساجدين واملخبتني الذين جياورون ال 
دمحمًا وإبراهيم وموسى وعيسى والنبيني صلوات هللا عليهم ىف دار اجلالل، وله ثواب 

  العابدين ىف السموات واألرضني وصلى هللا على دمحم وعلى كل عبٍد مصطفى
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  )رضى هللا عنه(دعاء عائشة  

هم أىن أسألك من اخلري كله عاجلة و أجله ما علمت منة وما لال •
من الشر كله عاجلة و أجله ما علمت منة وما  وأعوذ بك. مل اعلم
وأسألك اجلنة و ما يقرب أليها من قول و عمل . وأعوذ  . مل اعلم

وأسألك من اخلري  . بك من النار و ما قرب إليها من قول و عمل
وأستعيذك مما استعاذك منة  .ما سألك عبدك و رسولك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وأسألك ما قضيت يل من أمر أن جتعل  .عبدك و رسولك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 .عاقبته رشدا برمحتك � أرحم الرامحني

  )عليه السالم(دعاء الخضر  

ما  .بسم هللا ما شاء هللا و ال قوة إال \g . ما شاء هللا كل نعمة من هللا  •
 شاء هللا اخلري كله بيد هللا . ما شاء هللا ال يصرف السوء إال هللا

ا لطفت يف عظمتك دون اللطفاء وعلوت بعظمتك كم  اللهم •
على العظماء, وعلمت ما حتت أرضك كعلمك مبا فوق عرشك, 
وكانت وساوس الصدور كالعالنية عندك, وعالنية القول كالسر يف 
علمك,وانقاد كل شيء لعظمتك, وخضع كل ذي سلطان 

   وصار أمر الدنيا واآلخرة كله بيدك,اجعل يل من كل هم ,لسلطانك
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 أصبحت أو أمسيت فيه فرجًا وخمرجاً, اللهم إن عفوك عن ذنويب,
عن خطييت,وسرتك على قبيح عملي,أطمعين أن أسألك وجتاوزك 

مامل أستوجبه منك مما قصرت فيه,أدعوك آمناً,وأسألك 
مستأنسًا,وإنك احملسن إىل, وأ� املسيء إىل نفسي فيما بيين وبينك, 
تتودد إىل بنعمتك,وأتبغض إليك \ملعاصي,ولكن الثقة بك محلتين 

إنك أنت التواب على اجلراءة عليك,فعد بفضلك وإحسانك على,
 .الرحيم, وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم

: إن اخلضر وإلياس عليهما السالم إذا التقيا ىف كل موسم مل يفرتقا إال يقال •
عن هذه الكلمات: "بسم هللا ما شاء هللا ال قوة إال \g، ما شاء هللا كل نعمة 

 ، ما شاء هللا ال يصرف السوء إال هللا"من هللا، ما شاء هللا اخلري كله بيد هللا

فمن قاهلا ثالbً حني أصبح أمن من احلرق والغرق والسرق إن  •
  شاء هللا تعاىل

  )رضى هللا عنه(دعاء أبى الدر داء  

وكانت النار قد وقعت  - : قد احرتقت داركقيل ألىب الدرداء رضى هللا عنه •
ذلك ثالbً وهو يقول: ما  فقال: ما كان هللا ليفعل ذلك، فقيل له  -ىف حملته

  كان هللا ليفعل ذلك، مث أªه آت فقال: � أ\ الدرداء إن النار حني 
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دنت من دارك طفئت، وقال: قد علمت ذلك، فقيل له: ما ندرى أى قوليك 
أعجب؟ قال: إىن مسعت رسول هللا ò قال: من يقول هؤالء الكلمات ىف 
ليل أو ëار مل يضره شئ وقد قلتهن وهى: "اللهم أنت رىب ال إله إال أنت 

رب العرش العظيم ال حول وال قوة إال \g العلى العظيم  عليك توكلت وأنت
ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن، أعلم أن هللا على كل شئ قدير وأن هللا 
أحاط كل شئ علمًا وأحصى كل شئ عددًا، أللهم أىن أعوذ بك من شر 

 نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن رىب على صراط مستقيم"

  )رضى هللا عنه(بن مالك    دعاء أنس

﷽íîï . بسم هللا و \g . بسم هللا خري )) •
األمساء . بسم هللا رب األرض و السماء . بسم هللا الذى ال يضر 
مع أمسه شئ يف األرض وال يف السماء أذى . بسم هللا أفتتحت و 

  . \g ختمت و به أمنت . بسم هللا أصبحت ,و على هللا توكلت

بسم هللا  . بسم هللا على قلىب و نفسى . بسم هللا على عقلى و ذهىن  •
بسم هللا  .على أهلى و ماىل . بسم هللا على ما أعطاىن رىب . بسم هللا الشاىف 

املعاىف . بسم هللا الواىف . بسم هللا الذى ال يضر مع أمسه شئ ىف األرض وال 
  ىف السماء و هو السميع العليم . 
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هو هللا هللا . هللا رىب ال أشرك به شيئا . هللا أكرب . هللا أكرب . هللا  •
هم خبريك لرب . هللا أكرب . و أعز و أجل مما أخاف و أحذر . أسألك الأك

  .من خريك الذى ال يعطية غريك. عز جارك, وجل ثناؤك, وال اله غريك 
هم أىن أعوذ بك من شر نفسى . و من شر كل سلطان و من شر كل لال •

شيطان مريد , و من شر كل جبار عنيد , و من شر كل قضاء سوء , ومن 
و أنت على   . ابة انت آخذ بناصياÎا . ان رىب على صراط مستقيمشر كل د

  (كل شئ حفيظ (ان ولىي هللا الذى نزل الكتاب و هو يتوىل الصاحلني
أىن أستجريك , و أحتجب بك من كل شئ خلقته و  هملال •

و كل ما ذرأت و برأت . و أحرتس  ,أحرتس بك من مجيع خلقك 
م بني يومى هذا , و ليلىت بك منهم , وأفوض أمرى اليك . و أقد

  هذة , و ساعىت هذة و شهرى هذا .. 
﷽íîï (قل هو هللا أحد , هللا الصمد , مل يلد ومل يولد ,  •

ومل يكن له كفوا احد) . عن أمامى : ﷽íîï (قل هو هللا أحد 
. من فوقى : بسم هللا  مل يلد ومل يولد , ومل يكن له كفوا احد) , , هللا الصمد

الرمحن الرحيم (قل هو هللا أحد , هللا الصمد , مل يلد ومل يولد , ومل يكن له  
 كفوا احد) . عن مييىن : ﷽íîï (قل هو هللا أحد , هللا الصمد

,  íîï﷽ : مل يلد ومل يولد , ومل يكن له كفوا احد) . عن مشاىل
   أحد , هللا الصمد , مل يلد ومل يولد , ومل يكن له كفوا احد) .. (قل هو هللا
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﷽íîï (هللا ال إله إال هو احلي القيوم ال ¨خذه  •
سنة وال نوم له ما يف السماوات وما يف األرض من ذا الذي يشفع 
عنده إال öذنه يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال حييطون بشيء من 
علمه إال مبا شاء وسع كرسيه السماوات واألرض وال يؤده حفظهما 

  العظيم) ..  وهو العلي

﷽íîï (شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم  •
قائما \لقسط ال إله إال هو العزيز احلكيم) . و حنن على ما قال ربنا من 

فإن تولوا فقل : حسىب هللا ال اله اهلو عليه توكلت و هو رب  )الشاهدين 
  .(}سبع مرات{العرش العظيم 

 )رضى هللا عنه(يدة األسلمى  دعاء بر 

ò: "� بريدة أال أعلمك كلمات من أراد هللا وروى أنه قال له  •
به خريًا علمهن إ�ه مث مل ينسهن أبدًا قال: فقلت بلى � رسول هللا 
قال: قل: اللهم إىن ضعيف فقو ىف رضاك ضعفى وخذ إىل اخلري 

ضاى، اللهم إىن ضعيف فقوىن بناصيىت واجعل اإلسالم منتهى ر 
 وإىن ذليل فأعزىن وإىن فقري فأغنىن � أرحم الرامحني"
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 دعاء قبيصة بن المخارق
ò: علمىن كلمات ينفعىن هللا عز وجل ²ا فقد كرب  إذ قال لرسول هللا •

سىن وعجزت عن أشياء كثرية كنت أعملها فقال عليه السالم: "أما لدنياك 
 فإذا صليت الغداة فقل ثالث مرات سبحان هللا وحبمده سبحان هللا العظيم
ال حول وال قوة إال \g العلى العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم واجلزام 
والربص والفاجل، وأما آلخرتك فقل: اللهم اهدىن من عندك وأفضل علّى من 
فضلك وانشر علّى من رمحتك وأنزل علّى من بركاتك، مث قال صلى هللا عليه 

ة مل يدعهن فتح هللا له أربعة وآله وسلم: أما إنه إذا واىف ²ن عبد يوم القيام
 أبواب من اجلنة يدخل من أيها شاء

 )رضى هللا عنه(دعاء معروف الكرخى  
قال دمحم بن حسان: قال ىل معروف الكرخى رمحه هللا: أال  •

أعلمك عشر كلمات مخس للدنيا ومخس لآلخرة من دعا هللا عز 
كن وجل ²ن وجد هللا تعاىل عندهن، قلت اكتبها ىل، قال: ال ول

أرددها عليك كما رددها علّى بكر بن خنيس رمحه هللا: حسىب هللا 
لديىن، حسىب هللا لدنياى، حسىب هللا الكرمي ملا أمهىن، حسىب هللا 

   احلليم القوى ملن بغى علّى، حسىب هللا الشديد ملن كادىن بسوء،
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حسىب هللا الرحيم عند املوت، حسىب هللا الرؤوف عند املسألة ىف 
القرب، حسىب هللا الكرمي عند احلساب، حسىب هللا اللطيف عند 

 القدير عند الصراط، حسىب هللا ال إله إال هو امليزان، حسىب هللا
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"، وقد روى عن أىب الدرداء أنه 
قال: "من قال ىف كل يوم سبع مرات "فإن تولوا فقل حسىب هللا ال 
إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" كفاه هللا عز وجل 

  ن أو كاذ\ً ما أمهه من أمر آخرته صادقاً كا

 دعاء عتبة الغالم
وقد رؤى ىف املنام بعد موته فقال: دخلت اجلنة ²ذه الكلمات "اللهم �  •

هادى املضلني و� راحم املذنبني و� مقيل عثرات العاثرين إرحم عبدك ذا اخلطر 
العظيم واملسلمني كلهم أمجعني، واجعلنا مع األخيار املرزوقني الذين أنعمت 

   والصديقني والشهداء والصاحلني آمني � رب العاملنيعليهم من النبيني

  دعاء الحسن البصري كما نقـله ابن القيم
احلمد g اللهم ربنا لك احلمد مبا خلقتنا ورزقتنا ، وهديتنا  •

وعلمتنا ، وأنقذتنا وفرجت عنا ، لك احلمد \إلميان ، ولك احلمد 
واملال واملعافاة، \إلسالم ، ولك احلمد \لقرآن ، ولك احلمد \ألهل 

  كبت عدو� ، وبسطت رزقنا ،وأظهرت أمننا ، ومجعت فرقتنا ،
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وأحسنت معافاتنا ، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ، فلك احلمد 
على ذلك محداً كثرياً ، لك احلمد بكل نعمة أنعمت ²ا علينا يف قدمي 
أو حديث ، أو سر أو عالنية ، أو خاصة أو عامة ، أو حي أو ميت 
، أو شاهد أو غائب ، لك احلمد حىت ترضى ، ولك احلمد إذا 

  لى هللا على نبينا دمحم وعلى آله وصحبه وسلمرضيت ، وص

 :ومما ورد من أحوال الصاحلني يف الدعاء •

أن املدينة قحطت وغاب عنها املطر وكان ²ا رجل صاحل الزم  •
ملسجد النيب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبينما هم يف دعائهم إذ جاء رجل عليه 

يديه فقال �  طمران خلقان فصلى ركعتني وأوجز فيهما مث بسط
رب أقسمت عليك إال أمطرت علينا الساعة فلم يرد يديه ومل يقطع 
دعاءه حىت تغشت السماء \لغيم وأمطروا حىت صاح أهل املدينة 
من خمافة الغرق فقال � رب إن كنت تعلم أëم قد اكتفوا فارفع 
عنهم فسكن وتبع الرجل صاحب املطر أحد الصاليحن حىت عرف 

ليه فخرج إليه فقال إين أتيتك يف حاجة قال وما هي منزله مث بكر ع
قال ختصين بدعوة قال سبحان هللا أنت أنت وتسألين أخصك 
بدعوة قال ما الذي بلغك قال ما رأيت قال ورأيتين قال نعم قال 

  .أطعت هللا فيما أمرين وëاين فسألته فأعطاين
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  ذدعاء أبي معلق

عن أنس بن مالك قال كان رجال من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص من األنصار  •
مباله ولغريه يضرب به يف اآلفاق وكان يزن  يكىن أ\ معلق وكان ªجرا يتجر

بسدد وورع فخرج مرة فلقيه لص مقنع يف السالح فقال له ضع ما معك 
فإين قاتلك قال ما تريد إىل دمي شأنك \ملال فقال أما املال فلي ولست أريد 
إال دمك قال أما إذا أبيت فذرين أصلي أربع ركعات قال صل ما بدا لك 

ربع ركعات فكان من دعائه يف أخر سجدة أن قال � قال فتوضأ مث صلى أ
ودود � ذا العرش اWيد � فعال ملا يريد أسألك بعزك الذي ال يرام وملكك 
الذي ال يضام وبنورك الذي مأل أركان عرشك أن تكفيين شر هذا اللص � 
مغيث أغثين � مغيث ثالث مرار قال دعا ²ا ثالث مرات فإذا هو بفارس قد 

يده حربة واضعها بني أذين فرسه فلما بصر به اللص أقبل حنوه فطعنه أقبل ب
فقتله مث أقبل إليه فقال قم قال من أنت ´يب أنت وأمي فقد أغاثين هللا بك 
اليوم قال أ� ملك من أهل السماء الرابعة دعوت بدعائك األول فسمعت 

سماء ألبواب السماء فعقعة مل مث دعوت بدعائك الثاين فسمعت ألهل ال
ضجة مث دعوت بدعائك الثالث فقيل يل دعاء مكروب فسألت هللا تعاىل أن 
يوليين قتله قال أنس Ø فاعلم أنه من توضأ وصلى أربع ركعات ودعا ²ذا 

  .الدعاء استجيب له مكرو\ كان أو غري مكروب
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