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بسمٌهللاٌالرحمانٌالرحيمٌ
طبعٌعلىٌنفقةٌالمؤلفٌ
ابتغاءٌوجــهٌهللاٌتعالىٌ
يوزعٌمجاناٌوٌالٌيباعٌ

2

اإلهــــــدَاء
لى ا ّلذِينٌَ َيدْ ُعونٌَ
إِ ٌَ
خ ْف َي ًٌة.
ض ُّر ًعا ٌَو ٌُ
َر َّب ُه ٌْم َت َ
3

فـــــضلٌالدّعـــــــاء
اٌسأأأأأأأع َ َل َاٌعِ َبأأأأأأأا ِد ٌ
قااااااا هَلَعاااااااا ل َ ٌ(ٌ:وإِ َذ َ
اعٌ
أأأأوٌدَ ْعأ َ
َع ِّنأأأأأٌِ َفأأأأأيِ ِّنٌِ َج ِريأأأأأوٌأ ُ ِجيأ ُ
أأأأو ٌَالأأأأأدَّ ِ
ان(1))...
إِ َذاٌدَ َع ٌِ
ض ُّر ًعـــــــــا
وق هَعا لــــــ ٌ(ٌ:ادْ ُعواٌ َر َّب ُك ٌْمٌ َت َ
ِوٌ ال ُم ْع َت ٌِديـــــــنٌَ))َ(2
ـــــــةٌإِ َّن ٌُهٌ ٌالَ ٌ ُيح ٌُّ
ًٌ
َو ُخ ْف ًي
وق هَعا لــــــــــ َ ٌ(ٌ:و َجا ٌل ٌَ َر ُّب ُك ٌْمٌادْ ُعونِـــــــِ
وٌ َل ُك ٌْم(3))...
ٌأَ ْس َت ِج ْ
ــــــــرٌ
ض َط
ٌُ
وَق هَعا ل ٌ(:أَ َّمنٌٌْ ُي ٌِ
ج
َّ
ـــــــيوٌال ُم ْ
وءَ(4))...
س ٌَ
ٌوٌ َي ْكشِ فٌال ُّ
َعاهُ َ
ٌإِ َذاٌد َ
َ
(1سورةَالبقرة 681
 ( 2سورةَاألعراف 55
 (3سورةَغ فر16

 (4سورةَالنمه16
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ـ َو َعن َأبي َهريرة َرضي َل َعنه َق هَ :ق هَ
رسوه َل َصلّ َل َعليه َوسلّمٌ (َ :إنّ ٌهللاٌ
يقولٌ :أنا ٌعند ٌظنّ ٌعبد ٌبِ ٌوأنا ٌمعه ٌإذاٌ
دعانٌِ)َرواهَالبـــــــخــــــ ريَوَمــــــــسلم.
ـَوعنَأنسَبنَم لكَرضيَ لَعنهَقــــــ هََ:
سماتَرسوهَلَصــل َلَعليهَوسلّمَيقوهَ:
(ٌجالٌهللاٌيــــــاٌابنٌآدمٌإ ّناٌماٌدعوتنــــــــــــِ
ٌورجوتنــــــــــٌِغفرتٌلاٌماٌكـــــــــانٌمـنا
والٌأبالِ)َرواهَالعرمذي-وق هََ:حــــديـــــــثَ
حسنَ.

َوعنهَق هَ:ق هَرسوهَلَصل َلَعلـــــيهَوَسلّمََ(:الٌتعجزواٌفٌِالدّعاءٌ َفيِ َّن ٌُهٌلـــــــــــنٌ
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ٌيهلاٌمعٌالدّعاءٌأحد)َرواهَابنَحبـــــــــــ نَ
َوَالح كمَوَق هَ:صحيحَاإلسنــــــــــــــــــ د.
 َوخرّ جَالعرمذيَبإسن دهَعنَأنسَرضيَلَعنهََ:أنّ َرسوهَلَصل َلَعليهَوسلّمَقــ ه:
خٌالعباد )
(الدّعاءٌ ُم ٌُّ
ـَوعنَثوب نَرضيَل َعنهَق هََ:ق هَرسوهَ
ل َصل َل َعليه َوسلّم ٌَ (:ال ٌير ّد ٌالقدر ٌإ ٌالٌّ
الرجلٌ
الدٌّعاءٌ،والٌيزيدٌفٌِالعمرٌإ ٌالٌّا ْل ِب ٌُّرٌوٌإنّ ٌ ّ
الرزقٌ َّ
بالذنوٌيذنبــــــــــه)َرواهَ
َل ُي ْح َر ٌُمٌ ّ
ابنَح ّب نَوالح كمَوق هَ:صحيحَاإلسنـــــــ
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د.

ـ َو َخرَّج َأبو َيال َبإسن ده َعن َج بر َبن َعبدَ
لَرضيَلَعنهم َق هَ:ق هَرسوهَلَصل َ
ل َعليه َوسلّم(َ :أال ٌأدٌّلكم ٌعلى ٌما ٌينجيكم ٌمنٌ
مٌويدرٌلكمٌأرزاجـــــكمٌ:تدعـــــون ٌهللا
ٌّ
عدوكــ
ٌّ
فِ لــيلــكمٌونــهاركم فينٌٌّال ٌّدعـــــــــاءٌسالح
المؤمن)َ.
ـ َوعن َأبي َهريرة َرضي َل َعنه َق هَ :ق هَ
رسوهَلَصل َلَعليه وسلّم( :الدّعــــــــاءٌ
سالحٌٌالمؤمــــــنٌوعمــــادٌٌالد ّينٌٌوٌنـــــورٌٌ
الســـــــمـــــــاواتٌواألرض)رواهٌالحــــــــ كم
ّ
َوق هَ:صحيحَاإلسن دَ.
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ـَوعنهَقــ هَ:ق هَرســـــوهَلَصل َلَعلـيه
وسلّمٌَ(:ليسٌشِءٌأكرمٌعلىٌهللاٌمنٌالدّعاء)َ
رواهَالعرمذيَوق هَ :غريبَوَابنَم جهَوابنَ
حب نَوَالح كمَوق هَ:صحيحَاإلسن دَ.
ـَوعنهَأنّ َرسوهَلَصلّ َلَعليهَوسلّم ق هَ:
سره ٌأن ٌيستجــيــوٌهللا لــــهٌ عــــندٌ
َ(من ٌ ّ
ال ّ
الرخاءٌ)َ
شدائد ٌف ْل ُي ْكث ٌِْرٌمنٌالـــــــدّعاء ٌفٌِ ّ
رواهَالعرمذيَوَالح كمَوَق هَصحيحَاإلسن د.
َ
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ـَوَعنَال ّنام نَبنَبشيرَرضيَلَعنهم َعنَ
ال ّنبي َصل َل َعليه َوسلّم َق هٌ (:الدّعاء ٌهوٌ
عــــــــونٌِ
وجالٌر ُّبٌ ٌُك ٌْم ٌادٌْ ٌُ
ٌَ
العباد )َ ث َّم َقرأ (
و َل ُك ٌْمٌ إِنٌٌَّ ا َّلذِينٌٌَ َي ْس َت ْكٌِبـــ ُرونٌٌَ َعنٌْ
أَ ْس َت ِج ٌْ
س َيدْ ُخلُونٌَ ٌ َج َه َّن ٌَمٌ
ٌعِ َبادَ تٌِِ َ

دَ اخ ِِرينٌَ()(1

رواهَابوَداودَوَالعرمذيَوَصحّ حــــــــــــــهََ،
وَالنس ئيَوَابنَم جهَوَابنَحبّـــــــــــــــــ نَ.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
(1داخرينَ:ص غرينَ ّ
أذّلءَ
َ
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دعاءٌختمٌالقرآنٌ
إذا َأراد َأحد َأن َيدعو َبهذا َال ّدع ء َباد َخعمَ
القرآنَ،فليبدأَبم َيليَ:
رَّبن َ عقبهَمَّن َ خعمَ القرآنَ،وعج وزَعَّنــ َ م
َك نَفيَعالوعهَمنَسهوَأوَنسي نَ،أوَعحريفَ
أوَعقديمَأوَعأخـيـــرَأو َزيـــ دةَ أو نقصــ ن،
َأو َعأويه َعل َغير َم َأنزلعه َأو َعاجيه َعندَ
عالوعهَأوَكسهَأوَزيغَاللّس نَ،أوَوقوفَبغيرَ
وقفَأوَإدغ مَبغيرَ َُمدغمَأوَإظه رَبغيرَبي نَ،
َالَّعـم مَ

فــــــ كعبــــــه م ّن َي َ موّلن َ عل
ّ
والمهذبَ منَكهَّاأللح نَوارزقـــن َ
وَالكم هَ
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فضهَمنَقرأهَمؤ ّدي َح ّقهَمعَاألعض ءَوَالقلبَ
سـاــــ دةَ
واللّســ نَ،وهبَ لن َ بهَ الخـيـرَ وال َّ
والبشـــ رةَ واألمـــ ن َ،وّل َعخعمَ لن َب لشرَّ
ّ
ّ
والطغـيــ ن،
والظلمَ والضَّاللــةَ
وال ّشقــــــ ءَ
ونبّــــــهن ََقـــــــبهََالمنـــــ ي ََمنَ َنـــــــ ْـو ِمَ
الغفلة َوالكسالنَ ،وأمّن َمن َعــذاب َالقبر َومنَ
سؤاه َمنكر َونكير َومن َأكه َال َّديدانَ ،وي َّمــنَ
كع بن َويسّرَحس بن َوبيّضَوجوهن َيومَالباثَ
واععق َرق بن َورق ب َآب ئن َوأمّه عن َوأزواجن َ
وأجدادن َو َذرّ ي عن َوأحب بن َوك ّه َمن َله ّ
َحقَ
علين َمنَال ّنيران.
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اللّه ّم َانفان َوارفان َوارحمن َب لقــرآن َالكريمَ،
واجالهَلن َحُــــجّ ةَيومَال ّدينَواجالهَاللّه ّمَربيعَ
قلوبن  ،وجــــــالء أحزانن  ،وذه ب َهمومن َ
وغمومن َ،وق ئدن َوس ئقن َإل َج ّنةَال ّنايمَي َربّ َ
الا لمينَ.
الّلهمَ اجاله أنيسن َفيَ الوحشةَ،ومص حبنـــــ
َفيَالوحدةَ،ومصب حن َفي َالظلمةَودلـيـلــنـــ َ
فيَالحيرةَ،ومنقذن َ فيَالفعنةَ،واعصـــمن َبهَ
ّ
َمنَالزيغَوَاألهواء)َ(1وكيدَ
ي َربّن َوي َموّلن
األعداءَووس وسَال ّشي طينَي َرحيمَي َرحم نَ.
__________________َ
هَب ألخالقَالحميدةَوَال ّعن حرَوَال ّعش جرَ
هَم َيخ َّ
َ1األهواءَ:هيَاإلعج بَب لنفسَوَك َّ
وَال ّعه ونَوَال ّعغ فهَعل

َفاهَ ِالبرََّوَاإلحس نَأوَال ّعظ هرعندَالقي مَبهم َ.
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ٌوأَدْ عِ َيةٌ
ا ْب ِت َهاالت َ
َ
ّلَّ
اللّهمَي َمنَّلَربّ َسواكَ.وَي َمن َّل َنابدَإ َ
إَّي كَوَي َمنَ ُي ِجيبَُ َالمُضطرَّ َإذا َدع كَ.ي َمنَ
هَ
ه َعل َلس نَنبيّكَالمُرْ س َِ
قلتَفيَكع بكَال ُم ْنز َِ
صل َل َعليه َو َسلّم...(َ :ادْ ُعونِِ ٌأَ ْس َت ِج ْوٌ
م(1))...
َل ُك ٌْ

ٌع ِّنٌِ َفيِ ِّنٌِ
سع َل َا ٌعِ َبا ِد َ
وَي َمنَقلتَ(َ:وإِ َذاٌ َ
انٌَ(2))...
اعٌ إِ ٌَذا َد َع ٌِ
يوٌ ْ
َج ِريوٌ أ ُ ِج ُ
دَع َو ٌَ ٌال َّد ِ
و ي َ من َقلت ٌَ (َ:و هلل ٌاألَ ْس َما ٌُء ٌال ُح ْس َنى
ها(3))...
ٌب َ
ٌ َفادْ ُعوهُ ِ
ََ)2سورةَاألعرافَ186

َ)1سورةَغ فرَ06
)3سورةَالبقرةَ180
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َ

ي َمن َهو َأنت َل ّ
َالذي َّل َإله َإّلّ َهو َع لمَ
الغيبَوَالشه دة.
ي َمنَهوَأنتَالرّ حم نَالرّ حيمَ،ي َمنَهوَأنتَ
لَالذيَّلَإلهَإّلّ َهوَالملكَ،الق ّدوسَ،السّالمَ،
المؤمن َ،المهيمنَ ،الازيزَ ،الج ّب ر ،المعكبّرَ،
ي َمن َهو َأنت َل َالذي َّل َإله َهو َالخ لقَ،
الب رئَ ،المصوّ رَ ،الغ ّف رَ ،الق ّه رَ ،الو ّه بَ،
ّ
الرزاقَ ،الف ّع حَ ،الاليمَ ،الق بضَ ،الب سطَ،
ّ
َالمازَ ،المذهَّ ،السّميعَ،
الخ فضَ ،الرّ افع،
البصيرَ ،الحكمَ ،الادهَ ،اللّطيفَ ،الخبيرَ،
الحليم َ،الاظيم َ،الغفور َ،ال ّشكور َ،الاــلــيَّ،
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الكبيرَ ،الحفيظَ ،المقيتَ ،الحسيبَ ،الجليهَ،
الكريمَ ،الرّ قيبَ ،المجيبَ ،الواسعَ ،الحكيمَ،
ُّ
َالحقَ،
الودودَ ،المجيدَ ،الب عثَ ،الشهيد،
الوكيهَ ،القويُّ َ ،المعينَ ،الوليّ َ ،الحميدَ،
المحصيَ ،المبدئَ ،المايدَ ،المحييَ ،المميتَ،
الحيّ َ ،القيّومَ،

الواجد َ،الم جد َ،الــواحد،

َالصّمدَ ،الق درَ ،المقعدرَ ،المق ّدمَ ،المؤخرَ،
ّ
َالظ هرَ ،الب طنَ ،الواليَ،
األوّ هَ ،اآلخر،
المعا ليَ ،البرّ َ ،العوّ ابَ ،المنعقمَ ،الافوّ َ،
الرَّؤوفَ،م لكَالملكَ،ذوَالجالهَوَاإلكرامََ،
المقسط َ،الج مع َ،الغنيّ  َ،المغنيَ،الماطيَ،
ض رَ ،ال ّن فعَ ،ال ّنورَ ،اله ديَ ،البديعَ،
الم نعَ ،ال َّ
الب قيَ،الوارثَ،الرّ شيدَ،الصبور ج ّهَ َجــاللهَ
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ي َمنَّلَنسأهَسواكَوي َمنَّلَنطمعَإّلّ َفيَ
رض كَ ،ي َذا َالجاله َواإلكرامَ ،ي َذا َالارشَ
المجيد َو َي َف ّا ّل َلم َعريدَ ،ي َمن َأمرك َبينَ
الك فَوالَّنونَوَي َمنَعقوهَلل ّشيءَكنَفيكونَ،
ي َأرحمَالراحمينَي َأكرمَاألكرمينَوَي َربّ َ
الا لمينَ،وي َواحدَأحدَ،ي َفرد وي َصمدَ،وَي َ
منَلمَيلدَوَلمَيولدَ،وَلمَيكن َله َكفؤاَ أحدََ.
أسألك َبك ّه َاسم َهو َلك َسمّيت َبه َنفسك َأوَ
أنزلعهَ فيَ كع بك َأو َعلّمعهَ أحداَمن َخلقكَ
أوَاسعأثرتَبهَفيَعلمَالغيبَعندكَأنَعجاهَ
القرآنَالكريمَ ربيعَ قلوبن َ وَنورَصدورن
َوَجالءَأحزانن َ وذه بَ غمومن َ وَهمومن .
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أدعيةٌمنٌالقرآنٌالكريم
السمِـــــــي ُعٌ
اٌأَ ْن ٌَ
َ َ...ر ّب َناٌ َت َق َّب ٌلٌْ ِم َّناٌإ َّنـــــــــــــ ٌَ
تٌ َّ
مَ)(1
العلِي ٌُ
ٌ َ

س َن ًٌةٌ َوٌٌفِـــــــــِ
َ َ...ر َّب َناٌآ ِت َنا ٌفٌِِال ُّد ْنٌَيـــــــــاٌ َح َ
او الٌّنـــــــا ٌِرَ)َ(2
س َن ًٌة ٌَو جٌَِنــا َع َذ ٌَ
ٌاآلخ َِر ٌِ َح َ
وأ ْد ِخ ْلن الج َّنةَ معََاألبْرا َِرَي َع ِزي َُزَي َغََّفـــــ َُرََ
ي َحلِي َُمَي َسَ َّع َُرَي َربَََّالا ل ِمين.

َ(1سورةَالبقرة121
َ

(2سورةَالبقرةَ261

17

ص ْب ًراٌ ٌَوٌٌ َث ّب ْتٌ
ـــــــر ٌْ
َ َ..ر َّب َنـــــــــاٌأَ ْف
غٌ َع َل ْي َنـــــاٌ َ
ِ
ص ْر َنــاٌٌ َع َلـــــــىٌٌال ٌَقـــــــ ْو ِمٌ
أ ْجدَ ا َم َنــــــــا وٌا ْن ُ
ٌال َكاف ِِريـــــــنٌَ))1
خـــــ ْذ َناٌ إِنْ ٌ َنسِ ي َنا ٌأَ ْوٌ أَ ْخ َطعٌَْنـاٌ
…َ َر َّب َنا الٌ ُت َؤا ٌِ
ص ًرا ٌ َك ٌَمـــــاٌ َح َم ْلٌَتـــ ُهٌ
َر َّب َنا ٌ ٌَوالٌَ َت ْح ِم ٌلْ َع َل ْي َنا ٌإِ ْ
َع َلــىٌٌا ّلذِيـــــــنٌٌٌَمِنٌٌٌْ َج ْبلٌَِنـــاٌٌٌ َر َّب َنــــــــــــــــا
َ
فٌ َعٌَّنـــا
َوالٌَ ُت َح ِّم ْلٌَنــاٌ َماٌ
ٌاع ُ
اٌب ٌْه َو ْ
الٌطا َج َةٌ َل َن ِ
ٌَوٌ ْ
تٌٌ ٌَمـــ ْوالَ َنـــــــا
اغفُ ٌْرٌٌ َل َنــــاٌٌ ٌَو ْار َح ْم َنـــاٌٌٌأَ ْن ٌَ
مٌٌال َكاف ِِريـــنٌ)(2
ص ْر َنـــــــــاٌٌ َع َلــــــىٌٌال َق ْو ٌِ
َفا ْن ُ

َ
ََ)2سورةَالبقرةَ28

َ)1سورةَالبقرةَ256
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َر ًّب ًناٌ ٌالَ ٌٌُتــ ِز ْغٌ
ٌ َل َنا ٌمِنٌْ ٌ َل ُد ْن َاٌ

َوٌ
جُلُو َب َنا ٌ َب ْع ٌَد ٌ ْإذٌ َه َد ْي َت َنا ٌ َوه ْ
َر ْح ٌَمـــ ًٌة ٌإِ َّن َاٌ أَ ْن َ
اوٌ،
الو ٌَّهـ ُ
تٌ َ

ـــــــــــــــومٌٌ
سٌٌلِ َي
اٌ َجـــــــا ِم ٌُعٌٌالٌَّنـــا ٌِ
َر َّب َناٌٌإِ َّن ٌَ
ْ
وٌٌفِـي ٌِهٌإِنٌَّ ٌهللاٌ ٌالَ
ٌالَ َر ْي ٌَ

ٌٌُي ْ
عـــاد)َ(3
ـفٌالمِي ٌَ
ـــخلِـ ٌُ

َ ...ر َّب َنـــــا إ َّنناٌآم َّنــــــاٌ َف ْ
اغف ٌِْرٌ َل َنــــــــاٌ ُذ ُنو َب َنا
ار)(4
اوٌال َّن ٌِ
َوجِ َن ٌَ
اٌعـــ َذ َ

ــــــةٌ
ًٌ
ا ٌ ُذ ِّر َي ًٌة ٌ َط ِّي َب
َو ٌلِــــِ ٌمِنٌْ ٌ َلـــــ ُد ْن ٌَ
و ٌه ٌْ
َ َ...ر ٌِّ
اءَ)(5
سمِي ُعٌال ُّد َع ٌِ
إِ َّن َاٌ َ

َ
َ)3سورةَآهَعمرانََ)4َََََََََ9-8سورةَآهَعمرانَ10
َ)5سورةَآهَعمرانَ38
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َر َّب َناٌ آمٌّنـــا ٌ ِب َماٌ أَ ْن َز ْل َ
الر ٌُ
تٌ َوا َّت َب ْع َنا ٌ َّ
ســـو ٌل َ
ٌ َف ْاكٌُت ْبٌَنـــاٌ َم َعٌال َّ
د يـــنٌَ)(1
شا ِه ٌِ
…َ َر َّب َناٌ ْ
اغ ٌفِـــ ٌْر ٌ َل َنا ٌ ُذ ُنو َب َنا ٌ َوإِ ْس َراٌَفـــ َناٌ فِِ
صـــ ْر َناٌ َع َلى
أَ ٌْمـــ ِر َنا ٌَو ٌ َث ِّب ْتٌ أٌَْجـــ َدا َم َنا ٌ ٌَو ا ْن ٌُ
ٌال َق ْو ِمٌال َكاٌفِـــ ِريـــنٌَ)َ(2
حـــا َن َاٌ
س ْب ٌَ
…َ َر َّبٌَنـــا َما ٌ َخ َل ْق َتٌ ٌ َه َذا ٌَبـــاطِ ٌ
الً ُ
ارَ ٌ،ر َّب َنا ٌإٌَِّنـــ َاٌ َمنٌْ ٌ ُتدْ خ ِِلٌ
ٌ َفقِ َناٌ َع َذ َ
اوٌ ال َّن ِ
ٌ،وٌ َما ٌللـــ َّظالِمِينٌَ ٌمِنٌْ
ارٌ َف َقدْ ٌ أَ ْخ َز ْي َت ُه َ
ٌال َّن َ
سم ِْع َناٌ ُم َنا ِدًٌيـــاٌ ُي َنا ِد
صارٌ َر َّب َناٌ إِ َّن َناٌ َ
ٌأَن َ
انٌأَنٌٌْآ ِم ُنواٌ ِب َر ِّب ُكـــــ ٌْمٌفآ ٌَم َّنـــــاٌ َر َّب َنــــــا
لإلي ٌَمـــ ٌِ
ٌ ِ
ََ)2سورةَآهَعمرانَ141

َ)1سورةَآهَعمرانََ53
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ٌ َف ْ
س ِّي َئا ِت َناٌ َو َت َو َّف َنا
اغف ٌِْر َل َناٌ ُذ ُنو َب َناَ َوٌ َك ٌّف ٌْرٌ َعٌَّنـــاٌ َ
اٌو َعدٌْ ٌَّتٌَنـاٌ
ٌ َم َعٌ األَ ْب َر ٌِ
ارَ ٌ.ر َّبٌَنـــاٌ وٌآ ِت ًنا ٌ ٌَمـــ َ
ـــ ِز َنا ٌ َي ْو َم ٌالقٌَِيـــا َمةٌِ
ا ٌ ٌَو ٌالَ ٌ ُتخ ٌْ
سلِ ٌَ
َعٌَلـــى ٌ ُر ُ
ِيعـــادٌٌٌَ(3).
ِفٌالم ٌَ
إِ َّن َاٌالٌَ ُت ْخل ُ
س َناٌ َوإِنْ ٌ َل ْمٌ َت ْغف ِْرٌ َلٌَنـــاٌ
…َ َر َّبٌَنـــا َظ َل ْم َنا أَ ْنفُ َ
ٌَو َت ْر َح ْمٌَنـــاٌ َلـ َنـ ُكوٌَنـــنَّ ٌ مِنَ ٌ

َ
الخاسٌِـــ ِرينٌََ)َ(4

جـــ َع ْلٌَنــــــاٌ ٌَمـــ َعٌ ٌال ٌَقــــــ ْو ِمٌ
…َ َر َّبٌَنـــاٌ الٌَ َت ٌْ
َّ
الظالــٌـِمِيـــنٌَ)(5

َ)3سورةَآهَعمرانََ191إل َََ194

َ)5سورةَاألعرافََ41
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ََ)4سورةَاألعرافَ23

صــــ ْب ًراٌٌ ٌَوٌٌ َت َو َّف َنـــــــا
َ َ...ر َّب َناٌٌأَ ْف ٌِر ٌْ
غٌ َع َل ْي َنـــاٌٌ َ
سلِمِيـــنٌَ)َ(1
ٌ ُم ْ

و ْ
ٌِِوٌ ٌأَدْ ِخ ْلٌَنـــاٌ ٌفِـــٌِ
ٌِوٌألَخ َ
ٌاغف ٌِْر ٌٌلِـــ َ
َ َ...ر ِّ
حـــ َم ِت َاٌ َوٌأٌَْنـــ َ
مـــينٌََ)(2
الرا ِح ٌِ
تٌ أَ ْرح ٌ
َر ٌْ
ـــَ ٌُم ٌ َّ
َ َ...ع َلىٌاللـــهٌ َت َو َّك ْل َناٌ َر َّبٌَنـــاٌ الٌَ َت ْج ٌَع ْل َنا ٌفِ ْت َن ًةٌ
ٌلِ ْل َق ْو ِمٌ ال َّظالِمِيـــنٌَ ٌ َوٌ َن ِّجٌَنـــا ِب َر ْح َم ِت َاٌ ٌِمـــنٌْ
ٌال َق ْو ِمٌال َكاف ِِريـــنٌَ)(3
ضٌأَ ْن َ
ٌولٌِِّيـــِ
ٌِوٌاألَ ْر ِ
ت َ
الس ٌَمـــ َاوات َ
َ َ...فاطٌِـــ ٌَرٌ َّ
ـــًاٌ
خـــ َر ٌِ َت َو َّفٌِنـــٌِ ُم ْسلِم ٌ
اٌوٌاآل ٌِ
ٌٌفِـــٌِال ٌُّد ْنٌَيـــ َ
صالِحــٌـِينٌَ)(4
ٌِِبال َّ
َوٌأَ ْلحــٌـِ ٌْقن ِ
َ)1سورةَاألعرافََ120

ََ)3سورةَيونسَ80َ-85

َ)2سورةَاألعرافَََ151

ََ)4سورةَيوسفَ161
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َ
ر َّب َن ْ
اٌاغف ٌِْر لِِ ٌ َوٌل َِوالِ َد ٌَّ ٌ َوٌلِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ٌ َي ْو َمٌ
او)َ(5
ِســـ ٌُ
ٌ َيقُو ُمٌ الح ٌَ
َ َ...ر ِّوٌ ْار َح ْم ُه َما ٌ َك ٌَمـــا

ِيراَ)َ(6
َر َّب َيان
ٌِِصغ َ
َ

حـــ ِريـــ ًراٌ .
اج َعلٌْ َم ْس َك َن ٌُهــ ٌَمـــاٌ َج َّن ًٌة ٌ َو ٌَ
َ ٌَو ْ
ٌر ْح َم ًٌةٌ َوٌ ٌَهـــــــٌِّي ْئٌ
…َ َر َّب َناٌآ ِتٌ َنا ٌمِنَ ٌ َل ُد ِّن َا َ
شـــدًاَ)(7
اٌر ٌَ
َل َناٌمِنْ ٌأَ ٌْمـــ ِر َن َ

ََ)0سورةَاإلسراءَ24

َ)5سورةَابراهيمَََ41
َ)1سورةَالكهفَ16
23

و ٌا ْ
سرٌلٌِِأَ ْم ِر ٌ
…َ َر ٌِّ
ٌوٌ َي ِّ
صدْ ِر َ
ش َر ْحٌ لِِ ٌ َ
سانٌِِ َي ٌْفـــ َق ُهواٌ
احـــٌلُلٌْ ٌُ
َو ٌْ
عـــ ْقدَ ًٌ ٌِمـــنٌْ ٌلِ َ
َج ْوٌلِـــِ)(1

َ َ...ر ِّوٌ ِزدْ ٌِنـــِ ٌ ِع ْل ًٌمـــاٌ

)(2

َوٌ ٌأٌَْلـــ ِح ْقٌِنـــٌِ

صا لِحِيـــنٌَ.
ِبال َّ
حـــا َن َاٌإٌِِّنــٌِ ُك ْن ُ
َ...الٌَإٌَلـــهٌإِ ٌالٌَّأَ ْن َ
تٌ ٌِمـــنَ ٌ
س ْب ٌَ
تٌ ُ
ال َظالِ ٌِمـــينٌَ

)(3

اٌوٌإِ َل ْي َاٌال ٌَمـــصٌِـــيــر
ٌرٌَّبــٌَنــ َ
ُ ..غ ٌْفــ َراٌَنــــ َا َ

)(4

ًاٌوٌأٌَْنـــ َ
ٌخـــٌْيـــ ُرٌ
ت ٌَ
َ َ...ر ِّوٌالٌٌََتـــ َذ ْرٌِنـــٌٌَِفـــ ْرد َ
ارثِيـــنٌَ)(5
ٌ َ
الو ِ
َ)1سورةَطهََ28-َ21َ-20َ-25
َ)2سورةَطهََ114

ََ)3سورةَاألنبي ءَ81
َََ)4سورةَالبقرةَ285

)5سورةَاألنبي ءَ89
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َ

ظـــالـٌـِمـٌـِينٌَ)ََ(6
وٌ َفالٌَ َت ْج َعٌْلـــنٌِِفٌِِال َق ْو ِمٌال ٌَّ
َ َر ِّ
ٌب َاٌمِنْ ٌ َه ٌَمـــ َزاتٌِال َّ
ش َياطِ ين
وَأَ ٌُ
َ ٌ...ر ٌِّ
عـــو ُذ ِ
وٌ أَنْ ٌ
ٌ َوٌأَ ٌُ
ٌب َاٌ َر ِّ
عـــو ُذ ِ

ونَ)َ(7
ضـــ ُر ٌِ
حـــ ٌُ
ٌَي ٌْ

اوٌ َج َهٌَّنـــمٌإِنَّ ٌ
اٌع َذ َ
ٌعٌَّنـــ َ
ف َ
اٌاص ِر ْ
َ َ...ر َّبٌَنـــ ْ
ســـ َت َق ًرا
سا َء ْتٌ ُم ٌْ
َع َذا َب َهاٌ َكانَ ٌ َغ َرا ًماٌإِ َّن ٌَهـــاٌ َ
م ٌَقـــا ًماَ)َ(8
ٌ َوٌ ُ

ََ)8سورةَالفرق نَ00َ-05

َ)0سورةَالمؤمنونََ94

َ)1سورةَالمؤمنونََ98-91
َ
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َوٌ َلٌَنـــا ٌمِنْ ٌ أَ ْز َوا ِج َناٌ َو ُذ ِّر َيا ِتٌَنــــا
َ َ..رٌَّب َنا ٌه ْ
اج َع ْلٌَنـــــا ٌ لِ ْل ُم َّتقِينٌَ ٌإِ ٌَمـــا ًما)َ(1
ٌجُ َّر ٌَأَ ْع ُينٌ ٌ َو ْ
الصالِحِينَ ٌ
وٌ ه ٌْ
َو ٌلِِ ٌ ُح ْك ًما ٌ َوٌ ٌأَ ْل ِح ْقنِِ ٌ ِب َّ
َر ِّ
خـــ ِرينَ ٌ
وٌاج َع ٌلْ ٌ ِّلِ ٌل َِساـــنَ ٌ صدقٌ ٌفِِ ٌاآل ٌِ
ْ
ج َّنةٌِ الٌَّنـــعِيـــم)(2
ٌاج ٌَع ْلٌِنـــٌِ ٌِمـــنٌْ ٌ َو َر َثةٌِ َ
َو ْ
) ْ
يعَالمُسْ لِمينَ(
واغ ِفرْ َلِيَوَلِوالِديَّ َوَلِج ِم ِ
ـــَ ُعٌ
َوٌالٌَ ُت ْخ ِزنِِ ٌ َي ْو َمٌ ُي ْب َعٌُثـــونٌَ ٌ َي ْو ٌَمٌ الٌَ َي ْنف ٌ
ـــٌَْلـــوٌ
ىٌهللاٌبق ٌ
ٌَمــالٌٌ َوٌالٌٌََبــٌُنـــونَ ٌإِالٌَّ َمنْ ٌأٌََتـــ
ِ
سٌلِـــيمٌَ)(3
َ

َ
َ)1سورةَالفرق نََ)3ََ َ َََ14سورةَالشاراءَ89َ-88َ-81

)2سورةالشاراءَ85-84-83
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َ َ...ر ِّوٌ أَ ْو ِز ْعنِِ ٌأَنْ ٌ أَ ْ
ش ُك َرٌ ٌن ِْع َم َت َاٌ ا ّلتِِ
ٌأَ ْن َع ْم ٌَ
ت ٌ َع َل ٌَِّ ٌَو ٌ َع َلى ٌ َوالِ َد ٌَّ ٌ ٌَو ٌأَنْ ٌأَ ْع َم ٌل َ
ضاهٌُ َوٌ أَدْ ِخ ْلنِِ ٌٌِب َر ْح َم ِت َاٌ ٌفِـــِ
صال ًِحاٌ َت ْر َ
ٌ َ
صالِحِيــــــنٌَ)ََ(4
ٌعِ ٌَبـــا ِد َاٌ ال َّ
ال َ
ظالِمِيـــنٌَ)(5

و ٌ َن ِّجنِِ ٌِمـــنٌَ ٌال َق ْو ِمٌ
َ َ...ر ٌِّ
ٌِِعٌَلـــىٌال ٌَقـــــــــ ْو ٌِم
َ َ...ر ِّوٌاٌْنـــص ٌ
ـــ ُــــــ ْرن َ
م ْفسِ دِيـــن(6).
ٌال ُ

ََ)0سورةَالانكبوتَ36

َ)4سورةَالنمهََ19
َ)5سورةَالقصصََ21
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…َ َر َّبٌَنـــاٌ ا ْغف ٌِْرٌَلنـــا ٌ َوٌإلِ ْخ َوا َن َنا ٌال ِّذيـــنَ ٌ
وب َنا
ان َ
َ
ٌوٌالٌَ َت ْج ٌَعـــلٌْفِِ ٌجٌُلُـــ ِ
س َبقُو َناٌ ِباإلِي َم ِ
ٌ ِغالٌَ

ٌرحِيم)َ(1
واٌر َّب َناٌإِ َّن َا ٌَ
ٌرؤٌُوف َ
لِ َّلذِيـــنَ ٌآ َم ُن َ

ـــَاٌ
ا ٌأَ َن ْبن ٌ
َ َ...ر َّب َناٌ َع َلٌْيـــ َاٌ َت َو َّك ْلٌَنـــاٌ َوإِ َلٌْيـــ ٌَ
َوٌإِ َل ْي َاٌال َمصٌِـــي ٌُر)ََ(2
و ْ
ٌاغف ِْرٌٌلِـــِ ٌ ٌَو ٌل َِوالِ َد َّ ٌ َوٌلِ ٌَمـــنٌْ ٌ َدٌ َخلٌَ
َر ِّ
ٌوٌال ُم ْؤ ِم َناتٌِ
َب ْيٌِتـــِ ٌ ُمؤ ِم ًناٌ َوٌلِ ْل ُم ْؤ ِمٌِنـــينَ َ
ٌالظـــالِمِيـــنَ ٌإِ ٌالَّ
َوٌالٌَ َت ِزدْ ٌَ

اراَ)(3
ٌ َتب ٌ
ـــَ ً

َ
َ)3سورةَنوحَ28

َ)1سورةَالحشرَ10

)2سورةالممعحنةَ4
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…َ َر ِّوٌ أَ ْو ِز ْعنٌِِ أَنٌْ ٌأَ ْ
ش ُك َرٌ ن ِْع َم َت َاٌ ا ّلتِِ
ٌأَ ْن َع ْم َ
تٌ َع َل ٌَِّ َوٌ َع َلىٌ َوالِ َد ٌَّ َوٌأَنٌْ ٌأَ ْع ٌَمـــ ٌل َ
صل ِْحٌ لٌِِفٌِِ ُذ ِّرٌَيـــتِِ
ضا ٌهُ ٌ َوٌأَ ْ
صال ًِحاٌ َت ْر َ
ٌ َ
ت ٌإِ َل ْي َاٌ َوٌإِ ِّنِ ٌمِنَ ٌ ال ُم ْسلِمِيـــنٌَ)ٌ(4
ٌإِ ِّنٌِ ُت ْب ٌُ
ور َناٌ َو ْ
ـــَاٌإِ َّن ٌَ
ا
ٌاغفــٌـِ ٌْر ٌ َلن ٌ
ٌ..ر َّب َناٌ أَ ْت ِم ْمٌ لً َنا ٌ ُن َ
ـــَىٌ ُكلٌٌ َ
ِءٌٌ َجدِيــــــــــــــــــــــــــــــرٌٌ)(5
َعل ٌ
ش ْ
ٌِوٌمِنْ ٌ ُذ ِّر َيٌِتـــِ
ٌاج ٌَعـــ ْلنٌِِ ُمقِي َم ٌَّ
ٌالصـــالَ َ
ٌَ ..ر ِّو ْ
اء)ٌ(6
ُعـــ ٌِ
اٌوٌ َت َق َّبلٌْد ٌَ
ٌ َرٌَّبن ٌ
ـــَ َ

َ)4سورةَاألحق فََ)0ََََََََََََََ15سورةَابراهيمَ46

َ)5سورةَالعحريمََ8
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أدعيةٌمنٌالسٌّنةٌوالمعثورَ
اللّهمَأع ّنيَعل ذكركَوشكرك وحسنَعب دعك
اللّهم َإ ّنيَ أسألكَإيم ن َك مالَوَيقين َ صـ دق
ورزق َواسا َوحالّلَ طيّب َوقلب َ خـــــ شا
ولس ن َذاكرا َوَمغفرةَقبهَالموتَوَراحةَعندَ
الموت َو َرحمة َباد َالموت َو َالافو َعندَ
الحس بَوَالفوزَ ب لج ّنةَ يومَ الما دَو َال ّنج ة
منَال ّن رَبج هكَي َعزيزَي َغف ر ََ ،ي َقويَي َ
ج ّب رَ،وَي َحليمَي َس ّع ر.
اللّه َّم َاجاه َصب حن َو َمس ءن َصب ح َو َمس ءَ
ص لحين َو َلس نن َلس ن ّ
َالذاكرين َواهدن َ
ال ّ
الصّراط َالمسعقيم َصراط َاللّذين َأنامت َعليهمَ
غيرَالمغضوبَعليهمَوّلَالض لينَواجالن َفيَ
30

زمرة َالم ّعقين َالخ شاين َالّذين َيأخذون َكع بهمَ
ب ليمينَوَعل َالصّراطَمسرعينَوَيومَالفزعَ
األكبرَمنَاآلمنين.
اللّه َّمَإنيَأسألكَخيرَالصّب ح َوَخير َالمس ءَ
وخير َم َجرى َبه َالقلم َبرحمعك َي َأرحمَ
الرّ احمين.
الحمدَهللَالذيَهدان َلإلسالمَواإليم نَ،الحمدَهللَ
الذيَجالن َمنَأمّةَسيّدن َمحمّدَصلّ َلَعليهَ
وَسلّمَخيرَاألن م.
اللّهمَبكَآمنتَفقوَّ َفيكَيقينيَ ،وبكَاععصمتَ
فأصلح َليَ دينيَ،وعليك َعو ّكلتَ ف رزقــني
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َبم َيكفينيَ،وبكَ لذتَ فنجّ نيَ م ّم َيؤذينيَ.
اللّه ّمَي َميسّرَكهَّعسيرَنجّ ن َمنَعذابَالسّايرَ
واجاهَلن َمنَالاسرَيسير َوَيسّرَلن َك ّه َأمرَ
عسيرَإنََّعيســـــــــيرَالاسيرَعليكَ يسيــــــر.
اللّه ّم َإني َأسألك َمن َالَّنــامة َعم مه َومنَ
الاصمة َدوامــهــ َومـــن َالرَّحمة َشمــوله َ
حـــصــولـــهــ َ ،ومنَ
ومـــن َالاَــــ فـــِـيــة َ َُ
الايشَأرغدهَومنَال ُامُر َأسادهَوَمنَاإلحس نَ
أعمّه َو َمن َاإلنا م َأعمّه َو َمن َالفضه َأعذبهَ
ومن َاللّطف َأنفاهَ ،اللّهم َكن َلن َو َّل َعكنَ
علينــــ َ،وَانظر َبوجهكَ الكريـــمَإلينــــــــ .
اللّهمَ اخعمَب لسّا دة َآج لن َوَح ّققَ ب ّ
لزي دة
32

َآم لن َوَاقرنَب لا فيةَغدوّ ن َوَآص لن َوَاجاهَ
إل َرحمعك َمصيرن َومآلن َوصبّ َسج هَ
عفوكَعل َذنوبن َ وَمنََّ َ علين َبإصالحَ
عيوبن َوَاجاهَال ّعقوىَزادن َ وَفي َدينكَ
اجعه دن َ ،و َعليك َعو ّكلن َو َاععم دن ََ ،وثَّبعن َ
عل َنهجَاّلسعق مة َوأعذن َفي َال ّدني َ مــنَ
موجب تَالَّندامةَيومَالقي مةَ،وَخ ّففَع ّن َثقهَ
األوزار َوارزقن عيشة َاألبرار واكــفـــنـــ
واصرف ع ّن َكيد َاألشرار َوأععق َرق بن َ
ورق ب آب ئن َوَأمّه عن َو عشــــــــــــــيرعن َ
منَعـــــــــــــــــــــذابَالقبرَ و منَالَّنيران َ
برحمعك َي َ أرحمَالرّ احمينَي َربّ َالا لمينََ.
اللّه ّمَحبّبَ إلين َاإليم ن َو َزيّنهَ في َقلوبن َ
33

وَكرّ هَ إلين َ الكفر َوَ الفسوقَ وَالاصي ن
وَاجالن َمنَالرّ اشدينَ.
اللّه ّم َإنيَأعوذَبكَمن اله ّم َوَالحَزَنَوَأعوذَ
جَْبن
بكَمنَالاجز وَالكسهَو أعوذَ بكَمن ال َُ
ْن َو َقهرَ
و َالبخه َو َأعوذ َبك َمن َغلبة َال ّدي ِ
الرّ ج هَ .
اللّه ّم َإ ّني َأعوذ َبك من َالكفر َو َالفقر َو َأعوذَ
ّلَّ
بك َمن َعـــذاب َالقبــــــــــــــــــــــر َّل َإله َإ َ
أنت.
اللّه َّمَّلَعحرمنيَمنَرضـــــــــــــــ كَوَالج ّنة.
34

َاللّه ّم َم ّعاني َب لنظر َإل َوجهك َالكريم َمعَ
ص ّديقين َوَ
اَلّذين َأنامت َعليهم َمن َال ّنبييّن َو َال ّ
ص لحينَ.
الشهداءَوَال ّ
ي َس عرَالح هَّلَعكشفَلن َح هَوَب ركَلن َفيَ
الرأيََوَاألعم هَوَاألههَوَالم هَوَالايـــــ ه
وَاكفن َشرََّم َعأعــــيَبهَاللّيـــــ ليَوَاأليّــــ م.
ي َع لمَالسرِّ َم ِّن َّلَعهعكَالسّعرَع ّن َوَعــــــ فن
َوَاعفَع ّن َوَ ُكنََْلن َحيثَ ُك َّن .
ي َذاَالجالهَواإلكرامَارفان َفيَال ّدارينَوَعندَ
المم ت َو َالقبر َفي َأعل َمق م َوأمعن َعل َ
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أحسنَخع مَوَعل َدينَاإلسالمَوَأدخلن َالج ّنةَ
بسالم َي َ معفضّال َب لجود َوَالكرمَوَالاط ءَ
وَالفضهَوَاإلحس نَ .
ع ْلمََّلَينفعَومنَعمهَّلَ
اللّه َّمَإنيَأعوذَبكَمنَ َِ
يُرفعَوَمنَدع ءَّلَيُسمعَ.
اللّه ّم َأغننيَبحاللكَعنَحرامكَوبفضلكَعمّنَ
سواكَي َربّ َالا لمينَ.
اللّه َّمَاجالنيَشكوراَواجــــــــالنيَصبــــــورا
واجالني َفي َعيني َصغيرا َو َفي َأعين َالن سَ
كبيرا.
36

اللّه ّم َهذا َال ّدع ء َوعليك َاإلج بةَ .ي َرحيمَ
ارحمني َو َي َكريم َأكرمنيَ ،و َي َسميعَ
اسمانـــــــيَوَي َمجـــــــــــــــــيبَأجبنــــــي.
اللّه ّم َب ركَلن َفيَأسم عن َوَأبص رن َوَقلوبن َ
و أزواجن َوَذرَّي عن َوََُعبََْ علين َ إ ّنكَ أنتَ
العوّ ابَالرّ حيم.
ســالمَ
اللّــــــــه َّمَألّفَبينَقلوبن َوَاهدن َسبهَال َّ
وأخرجن َمن َالظلم ت َإل َالنور َو َج ّنبن َ
الفواحشَمــــــ َظهرَمنهـــــــ َوَمـــــــ َبطن.
اللّه ّمَإ ّنيَأعـــــوذَبكَأنََْأ ُ ْش ِركََبكَوَأنــ َأعلمَ
وَاسعغفركَلِم َّلََأعْ ل َُم.
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َ
كَوَال ّشـــــرْ ِكَ
اللّه َّمَإ ّنيَأعــــــــوذَبكَمنَال ّش َّ
و َال ّشق ق َو َال ّنف ق َو َسوء َاألخالق َو َسوءَ
المنظرَوَســــوءَالاـــ قبةَوَسوءَالخعـــــــ م.
اللّه ّم َإ ّني َأسألك َموجب ت َرحمعك َو َعزائمَ
مغفرعكَوَالسّالمةَمنَكهَّ إثمَ وَالغنيمةَ منَ
هَبرََّوَالفـــوزَب لج ّنةَوَال ّنجـــ ةَمنَال ّنـــ رَ.
ك َّ
اللّه ّمَأسلمتَنفسيَإليكَ ووجّ هتَ وجهيَإليكَ
وَألجأتَظهريَإليكَوَفوّ ضتَأمريَإليكَّلَ
مَ ْلجَأَ َو َّل َمنجي َمنك َإّلّ َإليك َآمنت َبكع بكَ
الذيَأنزلتَوبنبيّكَ الذيَ أرسلتَ صلّ َ لَ
عليهَوَسلّم.
38

اللّهم َلك َأسلمت َو َبك َآمنت َو َعليك َعو ّكلتَ
بت َوَأنتَالذيَاسعغفرتَ
وإليكَأنبتَوَإليك َ ُع َُ
ُ
سررتَ
َأخرتَوَم َأ
ف غفرَليَم َق ّدمتَوَم َّ
َالمؤخر َأنتَ
َّ
وم َأعلنت َأنت َالمق ّدم َو َأنت
هَوَأنتَاآلخرَأنتَالظ هرَوَأنتَالب طنَ
َّ
األوّ
وَأنتَعل َكهَشيءَقديرَفأدخلنيَفيَحصنكَ
الحصينَي َأرحم َالراحمينَوَي َربَالا لمين.
اللّهمَ اجاهَفيَقلبيَ نوراَوَفيَ لس نيَنوراَ
و َفي َبصري َنورا َو َفي َسماي َنورا َو َعنَ
يمينيَنوراَوَعن َيس ري َنوراَوَمن َفوقي
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َنوراَوَمنَعحعيَنوراَوَمنَأم ميَنوراَومنَ
خلفيَنوراَوَاجاهَفيَنفسيَنوراَوَأعظمَليَ
نوراَ.
اللّهمَأصلحَ لي َدينيَالّذيَهوَعصمةَ أمريَ
وأصلحَليَدني يَالّعيَفيه َما شيَوَأصلحَليَ
آخرعي َالّعي َفيه َما دي َو َاجاه َالحي ة َزي دةَ
ليَفيَكهَّخيرَواجاهَالموتَراحةَليَمنَكهَّ
شرَّ.
اللّه َّمَإ ّني َأسألكَ الهدىَوَال ّعق َوَالافـــــ ف
َوَالغن َوَالسّا دةَََوَالهن ءَ.

40

اللّه ّم َأغنني َب لالم َو َزَ ّي ّني َب لحلم َو َأكرمنيَ
ب ل ّعقوىَوَجمِّل ِنيَب لا فية.
اللّه ّم َأنت َربّي َّل َإله َإّلّ َأنت َخلقعني َو َأن َ
عبدك َو َأن َعل َعهدك َووعدك َم َاسعطاتَ
أعوذ َبك َمن َشرّ َم َصنات َأبوء َلك َبنامعكَ
عليََّ َو َأبوء َبذنبي َف غفر َلي َفإنه َّل َيغفرَ
الذنوبَإّلَّأنت.
اللّه ّم َم َأصبحَبيَمنَنامةَأوَبأحدَمنَخلقكَ
فمنك َوحدك َّل َشريك َلك َفلك َالحمد َو َلكَ
ال ّشكر.
ي َربََّلكَالحمدَكمـــــ َينبغيَلجالهَوجهــك
َوَعظيمَسلط نك.
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ي َربّ َلك َالحمد َحمدا َيوافي َنامك َو َيك فئَُ
مزيدك.
الحمدَهللَالّذيَلمَي ّعخذَ ولـــــداَ،وَلمَيـــكنَله
شريكََفيَالملكَوَلمَيكنَلـــهَولــــيََّمنَالذ ّهَ
َوَلَأكبر.

بعضٌصيغٌالحمدٌمنٌالقرآنٌالكريم
ٌ
س َم َاوا ِ
ضٌ
الح ْم ُد ٌهلل ٌا ّل ِذ ٌَ
ٌو ٌاألَ ْر ِ
ت َ
ٌخٌَل َق ٌال َّ
َ َ ...
ور(1)...
ٌَو َج َعلٌَال ُّظلُ َماتٌِوٌال ُّن ٌَ

 (1سورةَاألنا مَ1
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ـــــوا ِ
تٌ
الس َم َ
الح ْم ٌُدٌهللٌا ّل ِذ ٌ َلـــــ ٌُهٌ َمـــــاٌفٌِِ َّ
َ ...
ـر ٌِ
ٌوٌ َمـــاٌفِــــٌِاألَ ْر ِ ٌ
الح ْم ٌُدٌفٌِِاآلخ َ
ضٌ ٌَوٌ َلــ ٌُهٌ َ
ٌالحكِي ُم َ
ر)َ (1
ٌالخ ِبي ٌُ
وٌه َُو َ
ُوٌ َفادْ ُعــــو ٌهٌُ ُم ْخلِصٌِــينٌَ
ٌِالٌإِالَ ٌَهٌإِ ٌالٌّه ٌَ
الح ٌّ
َ..ه ٌَ
ُوٌ َ
وٌال َعا َلمِــــــــينٌ)(2
الح ْم ٌُدٌهللٌ َر ٌِّ
َل ٌُهٌال ِّديـــــــــنٌٌَ َ

الح ْم ٌُدٌفِِ
إالٌه ٌَ
َ..وٌهُــــــــ ٌَوٌهللاٌالٌإِال ٌَهٌ ّ ٌ
ُوٌ َلـــــ ٌُهٌ َ
األُو َلــــى ٌ ٌَو ٌاآلخ َِر ٌِ ٌ ٌَو ٌ َلــــ ٌُه ٌال ُح ْك ٌُم ٌ ٌَو ٌإِل ْيــــــــ ٌِهٌ
ج ُعونٌَ). (3
ُت ْر َ

تَ
ــــــــاوا ٌِ
س َم
الح
َ
ــــــــــم ٌُدٌهللٌ َفـــــــــــاطِ رٌال ّ
ْ
… ً
ضَ(4)...
َوٌاألَ ْر ِ ٌ
ََََََ)3سورةَالقصصَ16

َ)1سورةَسبأََََََ1

َََ)4سورةَف طرَ1

)2سورةَغ فرَََََََ05
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َ
ـم ٌُدٌهللٌاٌْلـذ
الحـ ْ
َ َ...

ع ٌَده(5)َ...
صـــــــدَ َج َنـــاٌ َو ْ
ٌ َ

ــو ِمٌ
الح
ــــــم ٌُدٌهللٌ ا ْلذ ٌ َن َّجا َنـــــــاٌ مِنٌٌَال َق ْ
ْ
َ َ...
ّ
الظالِمِينٌََ(6).
ضــــ َل َناٌ َع َلـــــىٌ َكثِيرٌٌمِنٌْ
الح ْم ٌُدٌهللٌا ْلذ ٌ َف َّ
َ ...
َع َبا ِدهٌِال ُم ْؤ ِمنِينٌَ َ(7).
الح َ
ــــزنٌٌَإنٌَّ
الح ْم ٌُدٌهللٌا ْلـــذ ٌأَ ْذه ٌَ
َوٌ َع َّنـــــاٌ َ
َ َ...
ٌر ّب َناٌ َل َغفُورٌ َ
ر(8).
ش ُكو ٌُ
َ)5سورةَالزمرَََََََََََ14

َ َ)1سورةَالنمهَ15

َ)0سورةَالمؤمنونََََََََ28

ََ)8سورةَف طرََ34
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س ُيريـــــــــــــــ ُك ٌْمٌآ َيـــــــــــا ِت ِهٌ
الح ْم ُدٌ ٌهللٌ َ
َ َ...
ها(1)...
َف َت ْع ِرفُو َن َ

َ...ا ْل َح ْم ٌُدٌهللٌا ّل ِذ ٌ َه َدا َناٌلِ َهــــ َذاٌ ٌَوٌ ٌَمــاٌ ُكـــ َّنا
هللاٌُ َل َقدٌٌْ َجـا َء ٌْ
ت
لِ َن ْه َتـــــــــ ِد ٌٌَ َل ْو ٌالٌَأَنٌٌْ َه َدا َنـــاٌ ٌ
قَ(2)...
اٌبالح ٌِّ
سلٌُ َرٌّب َن
َ
ٌ ُر ُ
الّله ّم َاغفر َذنوبن َ ،واسعر َعيوبن َ ،واكشفَ
كروبن َ،وَأصلحَذاتَبينن َوَألّفَفيَط ععكَ
و َط عة َرسولك َصلّ َل َعليه َو َسلّم َبينَ
قلوبن .
الّله َّمَجمّهَأحوالن َ،وَس ّددَأقوالن َ،وَأصلحَ
ويسّرَأعم لن َ،وطهّرَقلوبن َ،وحسّنَأخـالقنـــ ،
ََ)1سورةَالنمهََََََََََ93

ََََ)2سورةَاألعرافَ43
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وطيّبَووسّعَأرزاقـــ َ،وَاقضَبفضلكَديونن َ،
و َأصلح َبكرمك َشؤوننـــــــ َ ،واجاه َإل َ
رحمعكَ ،و َرض ك َو َمج ورعك َفي َدارَ
كرامعكَمنقلبنــ َوَمصيرنـــ َوَرجوعنـــ .
الّله ّم َإ ّنيَأسألكَحبّكَوَحبّ َمنَيحبّكَوَحبّ َ
من َحـــــــبــّــــــهَيقــــرّ بن َ إل َحـــــــــبّك.
ّ
َالحق َبادَ
ك َفي
الّله ّم َإ ّني َأعوذ َبك َمن َالش ّ
اليقينَ،وَمنَال ّشيط نَ الرّ جيم َ،وَمنَشدائد
َيومَال ّدين.
الّله ّمَإ ّنيَأسألكَدوامَ ال ّنامةَ،وَحسنَالخ عمةَ
وَالا قبةَ،الّله ّمَنوّ رَقلوبن َ،وَاشرح َصدورن َ
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وَأحسنَمنقلبن َ،وَأيّدن َبروحَمنكَوو ّفقن َلم َ
عحبّهَوَعرضــــ هَ،وَثبّعنــــ َب لقوهَ ّ
الث بتَفــي
َالحي ةَال ّدنيــ َوَفيَاآلخرةَوَقنــ َعذابَال ّن ر.
الّله ّم َإ ّني َأسألك َصحّ ة َفي َإيم نَ ،و َإيم ن َفيَ
حسنَخلقَ،وَنج ح َيعباهَفالحَ،وَرحمةَمنكَ
وع فيةَ،وَمغفرةَمنكَوَرضوان َ.
الّله ّم َّلََُعحَْوجَْن َإل َأحدَسواكَوَاشملن َبك مهَ
رعــــــ يعكَوَحسنَعن يعكَوجــودكَوَكرمك
َوَفضلكَوَإحس نكَوَعفوكَومحبّعكَوَلطفكَ
ورض كَي َربّ َالا لمين.
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َ
أعوذَبكلم تَلَال ّع مةَمنَكهَّشيط نَوَه مّةَ
و َمن َك ّه َعين َّلمّةَ ،أعوذ َبكلم ت َل َالع مّةَ
منَغضبهَوَعق بهَوَشرّ َعب دهَ.
اللّه ّم َربّ َالسّم واتَالسّبعَوَم َأظَلَّتَ،وَربّ َ
األرضينَوَم َأقلّتَ،كنَلن َوَلوالدين َوَذرّ يعن َ
ّ
َّمنَلهَحق َعلين َوَأحب بن َج راَمنَشرّ َ
وَكه
ّ
خلقكَ،عزَج ركَ،وجهَّثن ؤكَوَّلَإلهَغيرك.
اللّه ّم َي َلطيف َبخلقكَ ،أنت َعاطي َوعمنعَ
الرّ جــــــ ءَفيكَي َخ لقــيَدلّنــيَكيفَأصنــع.
اللّــــــه َّمَي َخفــيََّاأللــط فَنجّ ن َممّـ َنخـ ف.
اللّــــه َّمَي َحفــيظَوَي َلطــيفَأسـألكَلطفـ َ
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َفيَ جميعَ الح ّلتَوَالحرك تَ وَالسّكــن تَ
والعقلّب ت َ،وَحفظــــــ َمن َجميعَ البـلَّيـــ ت
َوالا هــ ت واآلف تَ ،وأعَّنـــ َعل
ّ
الط ع تَ،والمس رعةَإل َالخيراتَ،وَالج ّدَفيَ
َجميعَ

ص لح تَ ،ي َع لمَ الخــفـَّيـــــــ ت
األعم هَ ال ّ
ويــ َق ضيَالح ج ت َوَيــ َمجيبَ ال ّدعواتَ.
اللّه ّم َو ّفقن َلط ععكَواسلكَبن َسبيهَمرض عكَ،
وَاجالن َممّن َي ّعقيكَ ويخــش كَ ويــــخ فك.
ه اللّه ّمَ َعل
وص َّ
وصحبهَوَسلّمَعسليم .

َسيّدن َمحمّد َوعل

ٌ
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َآلهَ

بعضٌصيغٌالصال ٌعلىٌرسولٌهللاٌصلىٌ
هللاٌعليهٌوس ّلم.
بٌِ
)إنَّ
ٌعٌَلـــىٌالٌَّنـــ ِّ
صلُّونَ َ
ٌهللاٌوٌ ٌَمـــالَ ِئ َك ِتهٌِ ُي َ
َ
ـــَاٌ ا ّلذِينَ ٌ آ ٌَمـــ ُنواٌصـــلُّواٌ َعٌَلـــ ْيهٌِ
ٌ َيا ٌأَ ُّيه ٌ
س ّل ُمواٌ َت ْسلِيمٌا ً (ََ(1).
َوٌ َ
اللّه ّمَصهَّوسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَكم َأمرتَأنَ
َُيصَلّ ََوَيسلّمَعليه.
اللّه ّم َص ّه َوسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َعدد َمنَ
صلّ َوسلّمَعليهَوعددَمنَلمَيصهَّوَلمَيسلّمَ
عليه.
(1سورةَاألحزابَ50
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ه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َصــــــــالةََ
اللّه َّم َص َّ
وسالم َدائمين َبدوامك َو َيبقي ن َببق ئك َصالةَ
وسالم َيرضي نك َوعرض َبهم َع ّن َي َربّ َ
الا لمينَ.
اللّه ّم َص ّه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّدَفيَاألوّ لينَ
وَاآلخرينَ.
الَلّه ّمَصهَّوسلّمَعل َسيّدن َمح َّمدَفيَكهَّوقتَ
وَحين.
اللّه ّم َص ّه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َفي َالمإلَ
األعـــلـــــــ َإلــــــــــــ َيومَالديــــــــــــــنَ.
اللّه ّم َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَح ّع َعرثَ
األرض ومنَعليه َوَأنتَخيرَالوارثيــــــــن.
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اللّه ّم َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَوَآهَسيّدن َ
محمّد َكم َصلّيتَوَسلّمتَعل َسيّدن َإبراهيمَ
وَعل َآه َسيّدن َ إبراهيم َفيَ الا لمينَ أنكَ
حميدَمجيد.
اللّه ّمَصهَّوسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَم َأح طَ
بهَعلمك َو َجرىَبهَقلمكَوَسبقتَبهَمشيئعكَ
شهدت َبه َمالئكعك َي َربّ َ
َْ
و َأحص ه َكع بك َو
الا لمين.
اللّه ّم َص ّه َوسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َعدد َم َ
ذكرك َ ّ
الذاكرون َوغفه َعن َذكـــــــــــركَ
الغ فلــون.
اللّه ّم َص ّه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َعدد َقطرَ
األمط ر.
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اللّه ّم َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَأوراقَ
األشج ر.
اللّه ّم َص ّه َوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَدوابّ َ
البرّ َوَالبح ر.
اللّه ّم َصهَّوسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَقطراتَ
مـيـــ هَاألوديةَوَالبـحـــ رَوَاألنهــــــــــــ ر.
اللّه ّمَصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَم َأظلمَ
عليهَالليه وأض ءَعليهَالنه رَب لغدوّ َواآلص هَ
اللّه ّم َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَالرّ م هَ
فيَالسهوهَوَالجب ه.
اللّه ّم َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَال ّنس ءَ
وَاألطف هَوَالرّ ج ه.
اللّه ّمَصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَعددَكلم عك.
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اللّه ّمَصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَمهْءَأرضكَ
وَسم واعك.
اللّه ّم َص ّه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َعددَ
مخلوق عك.
اللّه ّم َص ّه َو َسلّم َعل َسيّدن َمحمّد َأفضهَ
صالعكَوَسالمك.
اللّه ّم َي َربّ َصهَّوَسلّمَعل َسيّدن َمحمّدَخ عمَ
األنبي ءََوَالمرسلين.
اللّه َّمَي َربََّأنتَلهـــــ َوَلكهَكربَعظـــــيمَ
اللّه ّم َي َربّ َفرّ جه َبفضه َب سم َل َالرحم نَ
الرحيم.
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اللّه ّمَي َربَبفضهَالصالةَوَالسّالمَعل َسيّدن َ
محمّد َصلّ َل َعليه َو َسلّم َاخعم َلن َبخ عمةَ
السا دةَواجالن َمنَالذينَلــــهمَالحسنــــــــــ
َوَزي دة.
اللّه ّم َي َسميع َدع ء َال ّداعين َو َي َمجيبَ
المضطرّ ينَوَيـ َمغيثَالمسعغيثينَوَيـــــــــــ
ماطي َال ّس ئلينَ ،اسألك َب سمك َالاظيم َاألعظمَ
سئلتَبهَأعطيتَ
الّذيَإذاَ َُدعيتََبهَأجبتَوَإذاَ َُ
أنَعاطين َسُؤلن َوَعسعجيبَدعــــــــــــ ءن َهذا
و َعرع ن َحق َرع يعك َفي َال ّدارَين َو َعندَ
المم تَوفيَ القبرَ،نحنَماشر َالح ضــــرينََََ
وَالمسعماين َوَالمؤلّفَووالدين َو والديــــهَ
ّ
وَكهَمنَلهَحقَعلين َوَعليهَ،وَأنَعخعمَلنــ
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ولهَ بخ عمةَ السّا دةَوَعجالن وَعجالهَ منَ
الّذين َلهمَ الحسن َوَزي دةَ معم ّعاين َ بك ّهَ
َمحبّعك َوَرض كَوالج ّنةََ،وأنَعصَلّيَوَعسلّمَ
عل َسيّدن َمحمّدَصَلّ َلَعليهَوَسلّمَعبد كَ
وَرسولكَوَعل َآلهَوَصحبهَأجماين َ َومنَ
عباهمَ بإحس نَ إل َ يومَال ّدينَوَسلّمَ عسليم َ.
ٌع ٌَّمـــاٌ َيصٌِـــفُونَ ٌ
ٌر ِّب ٌَ
ســـ ْب ٌَ
ٌُ
وٌالـــع َِّز َ
ا ٌ َر ِّ
حـــانَ َ
ٌر ّوٌ
سلِينَ
ٌوالح ْم ُد ٌهلل َ
َ
ٌع َلى ٌال ُم ْر َ
سالَم َ
َو َ
العا َلمِينٌََ(1).
َ

آمـــينَ(...الف عحة).

1
)َسورةَالص ف تَ182َ-181-َ186
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الفهرس
الصفحةٌٌٌٌٌالعنوان
 ٌٌ4فضلٌالدّعاءَ.
 10دعاءٌختمٌالقرآن.
 ٌ13ابتهاالتٌوأدعية.
ٌ17أدعيةٌمنٌالقرآنٌالكريم.
ٌٌ30أدعيةٌمنٌالس ّنةٌوالمعثورٌ.
ٌ42بعضٌصيغٌالحمدٌمنٌالقرآنٌالكريمٌ.
ٌالصال ٌعلى ٌرسول ٌهللاٌ
 50بعض ٌصيغ
ّ
ص ّلىٌهللاٌعليهٌوس ّلمٌ.
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نصيحة
ُكن َعلَى َح َذر:
ِم َن
الكر ِيم إ َذا أهَ ْنتَهُ – َو ِم َن ال َعاقِ ِل إ َذا أحْ َرجْ تَهُ
ِ
ق إ َذا َمازَحْ تَهُ
َو ِم َن اللَّئِ ِيم إ َذا أ ْك َر ْمتَهُ – َو ِم َن األحْ َم ِ
اج ِر إ َذا َعا َشرْ تَهُ
َو ِم َن الفَ ِ
أج ْد أَ ْ
َوإنِّي ُذ ْق ُ
ب ِم َن ال َعافِيَ ِة
طيَ َ
ت الطَيِّبَا ِ
ت ُكلَّهَا فَلَ ْم ِ
َو ُذ ْق ُ
ت ال َم َرا َرةَ ُكلَّهَا فَلَ ْم أَ ِج ْد أ َم َّر ِم َن ال َحا َج ِة إلَى
اس
النَّ ِ
ت ال َح ِدي َد والض ْ
َونَقَ ْل ُ
أج ْد ْأثقَ َل ِم َن ال َّدي ِْن
ّخ َر فَلَ ْم ِ
إ ْعلَ ْم َّ
ك
ك َويَ ْو ٌم َعلَ ْي َ
ان ...يَ ْو ٌم لَ َ
أن ال َّد ْه َر يَ ْو َم ِ
ك فَال تَ ْب َ
ك فَاصْ بِرْ
ان َعلَ ْي َ
طرْ َ ...وإِ ْن َك َ
ان لَ َ
فَإ ِ ْن َك َ
***
ال تَ ْبطَرْ  :ال تتكبّر وال تتجاوز الح ّد في الظلم
والطغيان.
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