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 آداب الذكـــــر والدعــــــــاء-1
 

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

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

 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين وحذو املنكبني •
 على رسول هللا  والصالةالبدء حبمد هللا  •
إىل هللا جل شأنه وخفض الصوت  والضراعة الفاقة هاروإظحضور القلب  •

  واYاهرة املخافتةبني 
 رحم وقطيعهالدعاء بغري إمث  •
 [إلجابةمع اجلزم  والدعاء اإلجابة استبطاءعدم  •
 واملال والنفسالدعاء على األهل  وجتنباختيار جوامع الكلم  •
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 تكرار الدعاء ثالc وإذا دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك  •
أن متسح الوجه [ليدين عقب الدعاء ومحد هللا ومتجيده والصالة والسالم  •

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

  ة على النيب ملسو هيلع هللا ىلصحاجتك وأختتم [لصال
رمضان من و  ،السنةترصد لدعائك األوقات الشريفة: كيوم عرفة من   •

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن﴾

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

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

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

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

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

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

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

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

* اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا * َونَْذُكَرَك  
 ]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  ﴿َواْلُبْدنَ  • َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َلُكْم ِفيَها َخيـْ
ْطِعُموا  َها َوَأ َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ اْسَم ا�َِّ َعَليـْ

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

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

ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس  ُأْخرُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّنا ا�َّ
ُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذكَ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 رَِحيًما﴾ النُّوِر وََكاَن ِ[ْلُمْؤِمِنَني ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل 

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

اْلُمَسبِِّحَني *  ِمَن اْلُمْدَحِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمنَ 
َعُثوَن﴾لََلِبَث ِيف َبْطِنِه ِإَىل يـَْوِم   ]144 - 139[الصافات:  يـُبـْ
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ًرا َونَِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبِّحُ  ﴿ِإ�َّ  • وُه َأْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ]9، 8[الفتح:  َوَأِصيًال﴾ُبْكَرًة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ]15، 14[األعلى:  َفَصلَّى﴾أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم رّب ِه  ﴿قَدْ  •
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 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة  -4
 

 دعاء من سورة الفـاتحة
َراَط املُسَتِقيَم اه • ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب  )6(ِدَ� الصِّ

 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 
 

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

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

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

ًرا َوثـَبِّْت أَ  ربّنا • َنا َصبـْ  ْقَداَمَنا َ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 َعنَّا َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا ربّنا ْلَنا َما َال   َ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 

 النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ  ِإنََّك َجاِمعُ  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 َوتُِعزُّ  َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ

 )26(َقِديٌر 

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

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(َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

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

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

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

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

 
 دعاء من سورة النساء

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

 
 أدعية من سورة األعراف

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

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

َ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

 )155(ُر اْلَغاِفرِيَن َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيْـ 
 

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

 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 
 

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

َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ
 

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

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

 )38(َوَال ِيف السََّماء 

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

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

 أدعية من سورة االسراء
  )24( ا ربـَّياِين َصِغريًااْرَمحُْهَما َكمَ  ربّ  •

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

 

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

 مريم  أدعية من سورة
ًبا َوَملْ َأُكن ِبُدَعاِئَك  •  رّب َشِقي�ارّب ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
)4( 

 )5(َهْب ِيل ِمن لَُّدنَك َولِي�ا  •
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 أدعية من سورة طه
ْر ِيل َأْمِري  )25(َصْدِري  اْشَرْح ِيل رّب  •  َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(ِعْلًما  رّب زِْدِين  •
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 )19(َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني 
 

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

 دعاء من سورة العنكبوت
 )30(َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  رّب انُصْرِين  •

 

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار   19



  » قريـــــب إذا دعــــــان«ـــــار  الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذك
 

 دعاء من سورة غافر
ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن َ¤بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم  •

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

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

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

 

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

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

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

 )10(لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيٌم 
 

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

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 أدعية من سورة التحريم

 )8(ربّنا َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  •
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ًتا ِيف اْجلَنَّةِ  •  )11( رّب اْبِن ِيل ِعنَدَك بـَيـْ
 )11(اِلِمَني َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّ  •
 

 أدعية من سورة نوح
رًا  رّب َال  • ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  )26(َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ

 )27(ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا 
ْلُمْؤِمِنَني ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِ  رّب اْغِفرْ  •

 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 
 

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

 )5(َك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنَّ 
 

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

  )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(َشرِّ النـَّفَّاcَِت ِيف اْلُعَقِد 

 

 دعاء من سورة الناس
ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس  )3(إِلَِه النَّاِس  )2(َمِلِك النَّاِس  )1( بِرّب النَّاسِ  أَُعوذُ  •

 )6( والنَّاسِ ِمَن اْجلِنَِّة  )5(الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس  )4(اْخلَنَّاِس 
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أدعيـــــــة األنبيــــــــــاء فـــي القــــــــــرآن   - 5
 

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

 

 (علية السالم)من أدعية نوح  
ْؤِمَناِت َوَال ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلمُ  رّب اْغِفرْ " •

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

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

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

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

40-41.[ 
 

 ِلَساَن ِصْدٍق ِيف َواْجَعل يلِّ  )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 ربّ  ". )5(نۖا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم ِفتـْ

 ].5-4 - [املمتحنة 
 ].100 - ". [الصافات ِيل ِ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 ي َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم" ِإنَّ ربّ 
 

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

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

 

 (علية السالم)من دعاء شعيب  
نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َوِسَع ربّنا • افْـَتْح بـَيـْ

ُر اْلَفاِحتِنيَ    ].89 -. [األعراف َوأَنَت َخيـْ
 

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

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

ْر ِيل  )25(َصْدِري  رّب اْشَرْح ِيل  • َواْحُلْل ُعْقَدًة  )26( َأْمِري َ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 -[النمل الصَّاِحلَِني".  ِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدكَ َصا
 

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

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

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

 (علية السالم)من دعاء يعقوب  
•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ   ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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 الدعاء للوالدين: 1اإلصـدار  
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  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 القران الكريم  الذكر والدعاء في    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
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 الدعاء للوالدين في حياتهما-6

 الوالدين في القرآن والسنة-1.6
 آداب الدعاء  - 2.6
 الصحة والمرضالدعاء للوالدين في    - 3.6

 الدعاء للوالدين بعد وفـاتهما-7
 الموت في القرآن الكريم-1.7
 صالة الجنــــازة - 2.7
 عند الموت وفي المقبرة  الدعاء  - 3.7
 والترحم على الوالدين  زيارة القبور - 4.7
  أدعية للوالدين بعد الوفـاة  - 5.7
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 I أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبـَارََكـــــــــــــــةٍ : 2اإلصـدار  
 أدعيــة ليلــة القــدر  -ي العشــر  أدعيــة الليالــ  - أدعيــة شهــر رمضــان  

 "َوقَــــالَ رّبُكــــُم اْدُعونِــــي أَْسَتِجــــْب َلُكــــمّْ"



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــةٍ : يــــالثاندار  ــاإلصـ
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 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 ـــــــة قرآنيـــــــــــــــــــةأدعيــــــ-4
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 اذكار االزمنة المباركة-6

 أ ذكار شهر رمضان المبارك–7
 اذكار خاصة بالشهر الفضيل-1.7
 اذكار قبل آذان المغرب  -2.7
 اذكار ما قبل االفطار  -3.7
 اذكار المساء  -4.7
 اذكار بعد صالة الفجر-5.7

  دعاء يوم الجمعة  -7.6
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  أدعية مأثورة لليالي العشر  -1.8
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 ادعية للوالدين في العشر االواخر  -2.8
 أدعية للمتوفين في العشر االواخر  -3.8
 أدعية صالة التراويح في العشر االواخر  -4.8
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 أذكــــــــار الحمـــــــــد والشكـــــــــر: 3اإلصـدار  
ــــذَا    -  -اْلَحْمــــُد لِلـَّـــِه الـَّـــِذي َهَدانَــــا ِلهَٰ



  أذكــــــــار الحمـــــــــد والشكـــــــــر: ثـــــالثالدار  ــاإلصـ

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 "الحمد" في القرآن الكريم -6

 اْلَحامـُِدوَن / َمْحمــُوًدا / َحِميـــٌد / َحِميـًدااْلَحمــُْد / بَِحْمـــِدَك /  
 "الشكر" في القرآن الكريم -7

َشكـََر / َشَكْرتُــْم / َتْشكــُرُوا / َيْشكــُُر / َيْشُكـرُوَن / اْشكــُْر / اْشكــُرُوا / ُشْكــرًا / 
/ َشكــُوٍر / َشُكــورًا /   ُشكــُورًا / َشاكــٌِر / َشاِكــرًا / َشاِكــرُوَن / الشَّاِكرِيـنَ 

 َمْشُكــورًا
 والشكر  فضل الحمد -8
 أدعية الحمد والشكر  -9
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  لتسبيــــــــــــحاــار  ــأذكــــــ: الرابـــــعدار  ــاإلصـ

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
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 لقران الكريمآيات "التسبيح" في ا  -6
 النبوية  واألحاديثفضل "التسبيح" في السنة   -7
 أذكار "التسبيح"  -8

 سبحان  -1.8
 سبحان هللا -2.8
 سبحان هللا وبحمده-3.8
   ُسْبَحاَنكَ -4.8
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  ةــــار والتوبـــــار االستغفــــأذك: الخامــــــسدار  ـــاإلصـ

  

 االستغفـار قبل النوم  -6.10
  أذكار استغفـار أخرى  -7.10

 
 
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

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

  الدليل
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-KaribDalil.pdf  

  تونـــس )  -إعـــداد: د. جمـــال التركـــي ( الطب النفساني  
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

  على الموقع العلمي
www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/indexeBFaIniKarib.htm&current_c2=4 

 

  على  المتجر االلكتروني
www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=47&controller=category&id_lang=3 

 

  على  الفـايس بوك
https://www.facebook.com/FaInniKarib   

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    38



  ـــــــــــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــنأذكـ: الســــــادسدار  ـــاإلصـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib6.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 وني  تحميل من المتجر اإللكتر 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=471&controller=product&id_lang=3

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » نقريـــــب إذا دعــــــا«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    39

  يــــــــــــــنأذكــــــــــــــار األنبيــــــــــــــاء والصالح: 6اإلصـدار  
 -أََال ِبِذْكــِر اللـَّـِه َتْطَمئِــنُّ اْلقـُلُــوُب    -

 



  أذكــــــــــــــار األنبيــــــــــــــاء والصالحيــــــــــــــن: الســــــادسدار  ـــاإلصـ

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 ــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــةأدعيـــــ-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-6
 فضل الذكــر والدعــاء -7
 آيات عن ذكر هللا في القران الكريم  -8
 أذكار األنبياء والصالحين في القرآن الكريم  - 9

 قرآن الكريمأذكار المؤمنين والمالئكة في ال- 10
  دمحم ملسو هيلع هللا ىلصأذكار الرسول  - 11
 أذكار مأثورة من السنة    - 12
 أذكار مأثورة لألنبياء والصحابة والصالحين    - 13

  
  

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    40



  : من الفـاتحة الى النساء)1أذكـــار قرآنيـــــة (الجزء  : ـــعبــــــــالسااإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib7.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

  تحميل من المتجر اإللكتروني
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=474&controller=product&id_lang=3

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    41

 : من الفـاتحة الى النساء)1(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 7اإلصـدار  



  : من الفـاتحة الى النساء)1أذكـــار قرآنيـــــة (الجزء  : السابـــــــــــعاإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 رآنيـــــــــــــــــــةأدعيـــــــــــــة ق-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة الفـاتحة الى سورة النساء    أذكار  -6

 أذكار من سورة الفـاتحة-1.6
 أذكار من سورة البقرة  -2.6
 أذكار من سورة آل عمران  -3.6
 أذكار من سورة النساء  -4.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  و تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفسنح

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com   

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«ة واالذكـــــار  الدليــــــــل: األدعيــــــ  42



  : من المائدة الى األعراف)2(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة: الثامـــــــناإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib8.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 تحميل من المتجر اإللكتروني  
_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=509&controller=product&id

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    43

 : من المائدة الى األعراف)2(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 8اإلصـدار  



  : من المائدة الى األعراف)2(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة: الثامـــــــناإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 ـاءوالدعـــــــ  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة المائدة الى سورة األعراف    أذكار  -6

 أذكار من سورة المائدة  -1.6
 عامأذكار من سورة األن  -2.6
  أذكار من سورة األعراف  -3.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

  
  2023   -1صـــــدار  اإل - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    44



  )من األنفــال إلى يونــس: 3(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة: التاسعاإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحميل من الموقع العلمي
Karib9.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 تحميل من المتجر اإللكتروني  
found.com/index.php?id_product=478&controller=product&id_lang=3www.arabpsy

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    45

 )من األنفــال إلى يونــس: 3(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 9اإلصـدار  



  )من األنفــال إلى يونــس: 3(الجزء   أذكـــار قرآنيـــــة: التاسعاإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة األنفـال الى سورة يونس    أذكار  -6

 8أذكار من سورة األنفـال    -1.6
 9أذكار من سورة التوبة    -2.6
  10أذكار من سورة يونس    -3.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    46



  : من هـود إلى إبراهيم)4(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة: العاشــــــراإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib10.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 تحميل من المتجر اإللكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=479&controller=product&id_lang=3

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    47

 : من هـود إلى إبراهيم)4(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 10اإلصـدار  



  : من هـود إلى إبراهيم)4الجزء  ( قرآنيـــــةأذكـــار  : العاشــــــرإلصــــدار  ا

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 ــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن  أدعيــ  -5
  إبراهيمالى سورة    هودقرآنية من سورة    أذكار  -6

 11أذكار من سورة هود    -1.6
 12أذكار من سورة يوسف    -2.6
 13أذكار من سورة الرعد    -3.6
  14أذكار من سورة إبراهيم    -4.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  سنحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النف

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » عــــــانقريـــــب إذا د«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    48



  : من الحجر إلى الكهف)5أذكــار قرآنيــة (الجزء  : الحادي عشراإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib11.pdf-Books/eBhttp://www.arabpsynet.com/apne   

 تحميل من المتجر اإللكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=486&controller=product&id_lang=3 

2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«عيــــــة واالذكـــــار  الدليــــــــل: األد  49

 : من الحجر إلى الكهف)5(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 11اإلصـدار  



  : من الحجر إلى الكهف)5أذكــار قرآنيــة (الجزء  : الحادي عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 القران الكريم  الذكر والدعاء في    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة الحجر الى سورة الكهف    أذكار  -6

 15أذكار من سورة الحجر    -1.6
 16أذكار من سورة النحل    -2.6
 17االسراء  أذكار من سورة    -3.6
  18الكهف  ة  أذكار من سور   -4.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    50



  : من مريم إلى المؤمنون)6أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الثاني عشراإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
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 تحميل من المتجر اإللكتروني  
_product=486&controller=product&id_lang=3www.arabpsyfound.com/index.php?id 

2022  

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    51

 : من مريم إلى المؤمنون)6(الجزء  أذكـــار قرآنيـــــة  : 12اإلصـدار  



  : من مريم إلى المؤمنون)6أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الثاني عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  ب الذكـــــرآدا-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة مريم الى سورة المؤمنون    أذكار  -6

 19أذكار من سورة مريم    -1.6
 20أذكار من سورة طه    -2.6
 21األنبياء  أذكار من سورة    -3.6
 22الحج  أذكار من سورة    -4.6
   23أذكار من سورة المؤمنون    -5.6
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  يـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــنأدع: الثالــث عشـــــراإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
Karib13.pdf-http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB   

 ني  تحميل من المتجر اإللكترو 
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=503&controller=product&id_lang=3 
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 ــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــنأدعيـــــــــ: 13اإلصـدار  
 ربّنـــا ال تحرمنـــا أجرهـــم، وال تفتنّـــا بعدهـــم، واغفـــر لنـــا ولهـــم

 



  أدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييـــــــــــــــــــــــن: الثالــث عشـــــراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 ـــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــةأدعيــــ-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 الموت في القرآن الكريم-6
 آداب الدعاء-7
 أدعية في المقـابر إلى المتوفّيين-8

 أدعية زيارة المقـابر-1.8
 صالة الجنــــازة-2.8 

 أدعية الدخول إلى المقـابر-3.8
 لدفن وبعد الدفنأدعية قبل الدفن وعند ا-4.8

 أدعية قبل الدفن
 أدعية عند الدفن
  أدعية بعد الدفن
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  ـــنأدعيـــــــــــــــــــــــة للمتوفّييــــــــــــــــــــ: الثالــث عشـــــراإلصــــدار  

  

 أدعية مأثورة للمتوفّيين-9
 في أوقـات ممّيزة  أدعية للمتوفّيين- 10

 أدعية الليلة األولى بعد الدفن  -1.10
 أدعية للمتوفّيين في يوم الجمعة-2.10
 أدعية للمتوفّيين في شهر رمضان  -3.10
 أدعية للمتوفّيين في األعياد  -4.10
 أدعية للمتوفّيين في يوم عرفة-5.10

   ق ادعيـــة (لمن شهدوا موت أعزّائهم)ملحـــ - 11
  
  
 

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

  الدليل
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-KaribDalil.pdf  

  تونـــس) -النفساني    (الطبإعـــداد: د. جمـــال التركـــي  
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

  على الموقع العلمي
www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/indexeBFaIniKarib.htm&current_c2=4 

 

  على  المتجر االلكتروني
www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=47&controller=category&id_lang=3 

 

  الفـايس بوك  على  
https://www.facebook.com/FaInniKarib 
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  من النور إلى الشعراء): 7أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الرابع عشراإلصــــدار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تحميل من الموقع العلمي  
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 تحميل من المتجر اإللكتروني  
www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=506&controller=product&id_lang=3 
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    56

 : من النور إلى الشعراء)7(الجزء   أذكـار قرآنيـة :14اإلصـدار  



  : من النور إلى الشعراء)7أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الرابع عشرار  اإلصــــد

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 اء فـــي القــــرآن  أدعيــــة األنبيـــــ  -5
 قرآنية من سورة النور الى سورة الشعراء    أذكار  -6

 24أذكار من سورة النور    -1.6
 25أذكار من سورة الفرقـان    -2.6
  26الشعراء  أذكار من سورة  - 3.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 
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 تحميل من المتجر اإللكتروني  
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«ة واالذكـــــار  الدليــــــــل: األدعيــــــ  58

  II بـَارََكـــــــــــــــةٍ المُّ أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة   :15اإلصـدار  
  لـــام الليـــة قيـــأدعي  –ة  ـــوم الجمعـــة يـــأدعي



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــةٍ : الخامس عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 اذكـــــار االزمنـــــة المباركـــــة-6
 أدعيــــــة يـــــوم الجمعـــــة–7

 الجمعـــــة في السنـــــة النبويـــــة  -1.7
 ـــــة المأثـــــورة للجمعـــــةاألدعي  -2.7
 قبـــــل المغـــــرب  أدعيـــــة الجمعـــــة -3.7
 فـــــي رمضـــــان    أدعيـــــة الجمعـــــة -4.7
 للمتوفيـــــن  أدعيـــــة الجمعـــــة -5.7
 لألعـــــزّاء  أدعيـــــة الجمعـــــة -6.7

 أدعيــــــة قيــــــام الليــــــل  -8
  فضل الثلث األخير من الليل   -1.8
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  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــةٍ : الخامس عشراإلصــــدار  

  

 من الليلأدعية الثلث األخير    -2.8
 الليل    صالة قيامأذكار    -3.8

 التهجد  أدب-1.3.8
 دعية صالة التهجدأ -2.3.8

  السحر  أدعية عند -4.8
 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 اللكترونيالمتجر ا
http://www.arabpsyfound.com 

 

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

  الدليل
http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-KaribDalil.pdf  

  تونـــس) -النفساني    (الطبإعـــداد: د. جمـــال التركـــي  
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية

  على الموقع العلمي
www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/indexeBFaIniKarib.htm&current_c2=4 

 

  على  المتجر االلكتروني
www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=47&controller=category&id_lang=3 

 

  على  الفـايس بوك
https://www.facebook.com/FaInniKarib   
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  III أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبـَارََكـــــــــــــــةٍ  :16اإلصـدار  
 أدعية يوم عرفة  –أدعية الحج والعمرة    –أدعية األيام العشر  



  أذكـــــــــــــار األزِْمنـــَـــــــــــة المُّبَـارََكـــــــــــــــةٍ : السادس عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 ـاءفضل الذكــر والدعـ -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 اذكـــــار االزمنـــــة المباركـــــة-6
 من ذي الحجة  االيام العشرأدعية  -7

  فضل االيام العشر-1.7
 َعشر  َفْضل العمل في األيـّام ال -2.7
  األيـّام الَعشرعباداٌت ُمستَحّبةٌ في  -3.7
  االيام العشرأفضل الذكر في  -4.7

 أدعية الحج والعمرة-8
 أدعية مأثورة في الحج-1.8

 أدعية يوم عرفة    -9
  

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    62



  : من القصص إلى السجدة)8أذكـار قرآنيـة (الجزء  : السابع عشرـدار  اإلصـــ
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » ــانقريـــــب إذا دعــــ«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    63

 : من القصص إلى السجدة)8(الجزء  رآنيـة  أذكـار ق :17اإلصـدار  



  : من القصص إلى السجدة)8أذكـار قرآنيـة (الجزء  : السابع عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 ــــــــــةأدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــ-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة القصص الى سورة السجدة    أذكار  -6

 28أذكار من سورة القصص    -1.6
 29أذكار من سورة العنكبوت    -2.6
 30أذكار من سورة الروم    -3.6
 31أذكار من سورة لقمان- 4.6
  32السجدة  أذكار من سورة  - 5.6
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  : من األحزاب إلى الزمر)9أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الثامن عشراإلصــــدار  
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 : من األحزاب إلى الزمر)9(الجزء   أذكــــــار قرآنيــــة :18اإلصـدار  



  : من األحزاب إلى الزمر)9أذكـار قرآنيـة (الجزء  : الثامن عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة األحزاب الى سورة الزمر    أذكار  -6

 33أذكار من سورة األحزاب    -1.6
 34من سورة سبأ    أذكار  -2.6
 35أذكار من سورة فـاطر    -3.6
 36أذكار من سورة يــس    - 4.6
 37أذكار من سورة الصافـات    - 5.6
 38أذكار من سورة ص    - 6.6
  39أذكار من سورة الزمر    - 7.6
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  : من غافر إلى الزخرف)10أذكـار قرآنيـة (الجزء  : التاسع عشراإلصــــدار  
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  2023   -1ـدار  اإلصــــ - » ب إذا دعــــــانقريـــــ«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    67

 : من غافر إلى الزخرف)10(الجزء   أذكــــــار قرآنيــــة :19اإلصـدار  



  : من غافر إلى الزخرف)10أذكـار قرآنيـة (الجزء  : التاسع عشراإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 ة قرآنيـــــــــــــــــــةأدعيـــــــــــــ-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة غافر الى سورة الزخرف    أذكار  -6

 40أذكار من سورة غافر    -1.6
 41أذكار من سورة فصلت  -2.6
 42أذكار من سورة الشورى    -3.6
   43أذكار من سورة الزخرف    -4.6

 

 بيةشبكة العلوم النفسية العر 

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com  

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com   

  
  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«ــــــة واالذكـــــار  الدليــــــــل: األدعي  68



  : من الدخان إلى الفتح)11أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشروناإلصــــدار  
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    69

 ): من الدخان إلى الفتح11(الجزء   أذكــــــار قرآنيــــة :20اإلصـدار  



  : من الدخان إلى الفتح)11أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشروناإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 ر والدعــاءفضل الذكــ -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة الدخان الى سورة الفتح    أذكار  -6

 44أذكار من سورة الدخان    -1.6
 45أذكار من سورة الجاثية  -2.6
 46ن سورة األحقـاف  أذكار م  -3.6
 47أذكار من سورة دمحم   -4.6
  48أذكار من سورة الفتح    -5.6
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  ن): من الحجرات إلى التغاب12أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالواحد و اإلصــــدار  
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    71

 ): من الحجرات إلى التغابن12(الجزء   ةأذكار قرآنيـ :21ر  اإلصـدا



  : من الحجرات إلى التغابن)12أذكـار قرآنيـة (الجزء   :العشرونالواحد و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 قــــرآن  أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي ال  -5
 قرآنية من سورة الحجرات الى سورة التغابن    أذكار  -6

 49أذكار من سورة الحجرات    -1.6
 50أذكار من سورة ق  -2.6
 51أذكار من سورة الذاريات    -3.6
 52أذكار من سورة الطور    -4.6
 53أذكار من سورة النجم    -5.6
 54أذكار من سورة القمر    -6.6
 55أذكار من سورة الرحمان    -7.6
 56أذكار من سورة الواقعة    -8.6
 57أذكار من سورة الحديد    -9.6

  58أذكار من سورة المجادلة    -10.6
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  حجرات إلى التغابن): من ال12أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالواحد و اإلصــــدار  

  

 59أذكار من سورة الحشر    -11.6
 60أذكار من سورة الممتحنة    -12.6
 61أذكار من سورة الصف    -13.6
 62أذكار من سورة الجمعة    -14.6
 63أذكار من سورة المنافقون    -15.6
  64أذكار من سورة التغابن    -16.6

 

 شبكة العلوم النفسية العربية

  لوم وطب النفسنحو تعاون عربي رقيا بع

  الموقع العلمي
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 المتجر االلكتروني
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  تونـــس) -النفساني    (الطبإعـــداد: د. جمـــال التركـــي  
  العربيةرئيس مؤسسة العلوم النفسية  
  على الموقع العلمي

www.arabpsynet.com/menu.asp?link_c2=/apneBooks/indexeBFaIniKarib.htm&current_c2=4 
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  أذكـــــــــــــــار أدعيــــــــــــــــة الشفــــــــــــــــاء :22اإلصـدار  
 وَِإذَا َمرِْضــــُت فَُهــــَو َيْشِفْيــــنِ 



  ـــــــــــاءأذكـــــــــــــــار أدعيــــــــــــــــة الشفـــــ: العشرونالثاني و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 لكريمأدعية الشفـاء من القرآن ا  -6
 أدعية الشفـاء من السنة النبوية  -7
 دعاء العبد لنفسه بالشفـاء-8
 للشفـاء    أدعية مأثورة -9

 دعاء لشفـاء االم   - 10
 أدعية للشفـاء من االضطرابات النفسانية- 11

 من الكرب والضيق والخوف  أدعية للشفـاء-1.11
 أدعية للشفـاء من االكتئاب النفساني-2.11
 القهري    سواسمن الو أدعية للشفـاء    -3.11
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 العمليات الجراحية. أدعية  12
 ريض قبل العملية  دعاء للم-1.12
 قـاعة العملياتدعاء دخول  -2.12
 دعاء الخروج من العمليات-3.12
 ما يقـال للمريض بعد العملية  -4.12
 دعاء بعد نجاح العملية-5.12

  أدعية لراحة البال  - 13
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  تونـــس) -النفساني    (الطبإعـــداد: د. جمـــال التركـــي  
  رئيس مؤسسة العلوم النفسية العربية
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  : من الطالق إلى اإلنسان)13أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالثالث و اإلصــــدار  
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2022  
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 ): من الطالق إلى اإلنسان13(الجزء   ةأذكار قرآنيـ :23اإلصـدار  



  : من الطالق إلى اإلنسان)13أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالثالث و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 ـاءوالدعـــــــ  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 أذكار قرآنية من سورة الطالق الى سورة اإلنسان    -6

 65أذكار من سورة الطالق    -1.6
 66ريم  أذكار من سورة التح-2.6
 67أذكار من سورة الملك    -3.6
 68أذكار من سورة القـلم    -4.6
 69أذكار من سورة الحاقة    -5.6
 70أذكار من سورة المعارج    -6.6
 71أذكار من سورة الجن    -7.6
 72أذكار من سورة المزمل    -8.6
 73أذكار من سورة المدثر    -9.6

  74أذكار من سورة القيامة    -10.6
  75ة االنسان  أذكار من سور   -11.6

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    78



  : من التكوير إلى الضحى)14أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالرابع و اإلصــــدار  
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2022
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    79

 ): من التكوير إلى الضحى14(الجزء   ةأذكار قرآنيـ :24 اإلصـدار



  : من التكوير إلى الضحى)14أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالرابع و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 أذكار قرآنية من سورة التكوير الى سورة الضحى    -6

 76من سورة التكوير    أذكار  -1.6
 77أذكار من سورة االنفطار    -2.6
 78أذكار من سورة عبس    -3.6
 79أذكار من سورة المرسالت    -4.6
 80أذكار من سورة النبأ    -5.6
 81أذكار من سورة المطففين    -6.6
 82أذكار من سورة االنشقـاق    -7.6
 83أذكار من سورة البروج    -8.6
 84أذكار من سورة الطارق    -9.6

 85أذكار من سورة األعلى    -10.6
   86أذكار من سورة الغاشية    -11.6

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    80



  : من التكوير إلى الضحى)14أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالرابع و اإلصــــدار  

  

 87من سورة الفجر    أذكار  -12.6
 88أذكار من سورة البلد    -13.6
 89أذكار من سورة الشمس    -14.6
 90أذكار من سورة اللّيل    -15.6
  91أذكار من سورة الضحى    -16.6
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  : من الشرح إلى الناس)15أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالخامس و اإلصــــدار  
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  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«ــل: األدعيــــــة واالذكـــــار  الدليــــــ  82

 الناس)إلى    الشرح: من  15(الجزء   ةأذكار قرآنيـ :25اإلصـدار  



  : من الشرح إلى الناس)15أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالخامس و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  آداب الذكـــــر-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 ر والدعاء في القران الكريم  الذك  -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 أذكار قرآنية من سورة الشرح الى سورة النساء    -6

 94أذكار من سورة الشرح  -1.6
 95أذكار من سورة التين  -2.6
 96أذكار من سورة العلق  -3.6
 97ار من سورة القدر  أذك  -4.6
 98أذكار من سورة البيّنة    -5.6
 99أذكار من سورة الزلزلة    -6.6
 100أذكار من سورة العاديات    -7.6
 101أذكار من سورة القـارعة    -8.6
 102أذكار من سورة التكاثر    -9.6

 103أذكار من سورة العصر    -10.6
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  : من الشرح إلى الناس)15أذكـار قرآنيـة (الجزء  : العشرونالخامس و اإلصــــدار  

  

 104أذكار من سورة الهمزة    -11.6
 105أذكار من سورة الفيل    -12.6
 106أذكار من سورة قريش    -13.6
 107أذكار من سورة الماعون    -14.6
 108أذكار من سورة الكوثر  -15.6
 109أذكار من سورة الكافرون  -16.6
 110أذكار من سورة النصر  -17.6
 111المسد  أذكار من سورة  -18.6
 112أذكار من سورة اإلخالص  -19.6
 113أذكار من سورة الفـلق  -20.6
  114أذكار من سورة الناس  -21.6

 

  ""قريـــــــب إذا دعـــــــان
  ــة : الذكـــر... عبـــادة وعـــالج نفسانـــي  السلسلــةّ المكتبيــ

  الدليل
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  تونـــس) -النفساني    (الطبإعـــداد: د. جمـــال التركـــي  
  نفسية العربيةرئيس مؤسسة العلوم ال
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  على  الفـايس بوك
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  أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى الناس): العشرونالسادس و اإلصــــدار  
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 )من الفـاتحة الى الناسالجزء الكامل: ( ةأذكار قرآنيـ :26اإلصـدار  



  أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى الناس): العشرونالسادس و اإلصــــدار  

  

  رســــــــــــــــالفه
  

 والدعــــــــاء  الذكـــــر  آداب-1
 فضل الذكــر والدعــاء -2
 الذكر والدعاء في القران الكريم    -3
 أدعيـــــــــــــة قرآنيـــــــــــــــــــة-4
 أدعيــــة األنبيـــــاء فـــي القــــرآن    -5
 قرآنية من سورة الفـاتحة الى سورة النساء    أذكار  -6

 1أذكار من سورة الفـاتحة  -1.6
 2أذكار من سورة البقرة    -2.6
 3أذكار من سورة آل عمران    -3.6
 4أذكار من سورة النساء    -4.6

 قرآنية من سورة المائدة الى سورة األعراف    أذكار  -7
 5أذكار من سورة المائدة    -1.7
 6أذكار من سورة األنعام    -2.7
  7أذكار من سورة األعراف    -3.7
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  أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى الناس): العشرونالسادس و اإلصــــدار  

  

 قرآنية من سورة األنفـال الى سورة يونس    أذكار  -8
 8أذكار من سورة األنفـال    -1.8
 9أذكار من سورة التوبة    -2.8
 10من سورة يونس    أذكار  -3.8

 قرآنية من سورة األنفـال الى سورة يونس    أذكار  -9
 11أذكار من سورة هود    -1.9
 12أذكار من سورة يوسف    -2.9
 13أذكار من سورة الرعد    -3.9
 14أذكار من سورة إبراهيم    -4.9

 قرآنية من سورة الحجر الى سورة الكهف    أذكار  - 10
 15أذكار من سورة الحجر    -1.10
 16أذكار من سورة النحل    -2.10
 17أذكار من سورة االسراء    -3.10
 18أذكار من سورة الكهف    -4.10

 أذكار قرآنية من سورة مريم الى سورة المؤمنون    - 11
 19أذكار من سورة مريم    -  1.11
 20أذكار من سورة طه    -2.11
 21أذكار من سورة األنبياء    -3.11
 22أذكار من سورة الحج    -4.11
 23كار من سورة المؤمنون  أذ  -5.11

  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    87



  أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى الناس): العشرونالسادس و اإلصــــدار  

  

 أذكار قرآنية من سورة النور الى سورة الشعراء    - 12
  24ار من سورة النور  أذك  -1.12
 25أذكار من سورة الفرقـان    -2.12
 26أذكار من سورة الشعراء  -  3.12

 أذكار قرآنية من سورة القصص الى سورة السجدة    - 13
 28أذكار من سورة القصص    -1.13
 29أذكار من سورة العنكبوت    -2.13
 30أذكار من سورة الروم    -3.13
 31أذكار من سورة لقمان-  4.13
 32كار من سورة السجدة  أذ-  5.13

 أذكار قرآنية من سورة األحزاب الى سورة الزمر    - 14
 33أذكار من سورة األحزاب    -1.14
 34أذكار من سورة سبأ    -2.14
 35أذكار من سورة فـاطر    -3.14
 36أذكار من سورة يس    -  4.14
 37أذكار من سورة الصافـات    -  5.14
 38أذكار من سورة ص    -  6.14
 39ن سورة الزمر  أذكار م  -  7.14

 أذكار قرآنية من سورة غافر الى سورة الزخرف    - 15
 40أذكار من سورة غافر    -1.15

  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    88



  لناس)أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى ا: العشرونالسادس و اإلصــــدار  

  

  41أذكار من سورة فصلت  -2.15
 42أذكار من سورة الشورى    -3.15
 43أذكار من سورة الزخرف    -4.15

 أذكار قرآنية من سورة الدخان الى سورة الفتح    - 16
 44أذكار من سورة الدخان    -1.16
 45أذكار من سورة الجاثية  -2.16
 46أذكار من سورة األحقـاف    -3.16
 47 أذكار من سورة دمحم  -4.16
 48أذكار من سورة الفتح    -5.16

 أذكار قرآنية من سورة الحجرات الى سورة التغابن    - 17
 49أذكار من سورة الحجرات    -1.17
 50أذكار من سورة ق  -2.17
 51أذكار من سورة الذاريات    -3.17
 52أذكار من سورة الطور    -4.17
 53أذكار من سورة النجم    -5.17
 54ر  أذكار من سورة القم  -6.17
 55أذكار من سورة الرحمان    -7.17
 56أذكار من سورة الواقعة    -8.17
 57أذكار من سورة الحديد    -9.17

 58أذكار من سورة المجادلة    -10.17
  

  2023   -1اإلصـــــدار   - » قريـــــب إذا دعــــــان«الدليــــــــل: األدعيــــــة واالذكـــــار    89



  أذكـار قرآنيـة (من الفـاتحة الى الناس): عشرونالالسادس و اإلصــــدار  

  

 59أذكار من سورة الحشر    -11.17
 60أذكار من سورة الممتحنة    -12.17
 61أذكار من سورة الصف    -13.17
 62أذكار من سورة الجمعة    -14.17
 63أذكار من سورة المنافقون    -15.17
 64أذكار من سورة التغابن    -16.17

 سورة الطالق الى سورة اإلنسان    أذكار قرآنية من  - 18
 65أذكار من سورة الطالق    -1.18
 66أذكار من سورة التحريم  -2.18
 67أذكار من سورة الملك    -3.18
 68أذكار من سورة القـلم    -4.18
 69أذكار من سورة الحاقة    -5.18
 70أذكار من سورة المعارج    -6.18
 71أذكار من سورة الجن    -7.18
 72ة المزمل  أذكار من سور   -8.18
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