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 :(بإذن هللا تعالى ) حاجتنا للدعاء في شھر رمضان المبارك الُمجاب فیھ الدعاء 
 

 أخوتي وأحبتي السالم علیكم .

كما ستقرؤون  اأحببت أن أضع بین أیدیكم ھذا الموضوع الذي فیھ الكثیر من الكنوز عن فضل الدعاء وحاجتنا إلیھ
 فیما سأذكر من بعض اآلیات القرآنیة الكریمة واألحادیث النبویة الشریفة ..

عظیمة ، فكثیٌر منا یرغب بالدعاء  فوائدثم سأذكر لكم بعضاً من جوامع الدعاء منقولةً عن موقع صید الفوائد ففیھا 
 .. كما ستقرؤون ، وجوامع الدعاء ھذه تعطینا المطلوب وزیادة ولكن ال یعلم ماذا یدعو 

وأوقات اإلجابة المشھورة والمشھودة (ساعة اإلفطار ، وعند الثلث األخیر من اللیل ، یوم الجمعة وخصوصاً بین 
 صالة العصر والمغرب والذي یغفل عنھ كثیر من المسلمین ... ) 

 منقولة ..ثم سأختم ھذا الموضوع ببعض األدلة المنقولة عن بعض ما سیتم ذكره في جوامع الدعاء ال

 فأرجو منكم االستفادة من ھذا الموضوع المرجعي في الدعاء وفضلھ وما فیھ من جوامع الدعاء ..
  : ویمكنكم تحمیل نسخة منسقة منھ من الرابط التالي
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 ولنبدأ على بركة هللا تعالى :

 

 قال هللا تعالى :

 

 ]60لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِي َسیَْدُخلُوَن َجَھنََّم َداِخِریَن} [غافر :  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي{َوقَاَل َربُُّكُم  •
 ]77فَقَْد َكذَّْبتُْم فََسْوَف یَُكوُن ِلَزاًما} [الفرقان :  ُدَعاُؤُكمْ {قُْل َما یَْعبَأُ بُِكْم َربِّي لَْوَال  •
ًعا َوُخْفیَ  اْدُعوا{ •  ]55ةً إِنَّھُ َال یُِحبُّ اْلُمْعتَِدیَن} [األعراف : َربَُّكْم تََضرُّ
فَْلیَْستَِجیبُوا ِلي َوْلیُْؤِمنُوا بِي لَعَلَُّھْم یَْرُشُدوَن}  َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعانِ {َوإِذَا َسأَلََك ِعبَاِدي عَنِّي فَإِنِّي قَِریٌب أُِجیُب  •

 ]186[البقرة : 
ْن یُِجیُب اْلُمْضطَرَّ إِذَا  • ِ قَِلیًال َما تَذَكَُّروَن} [النمل  َدَعاهُ {أَمَّ َویَْكِشُف السُّوَء َویَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء اْألَْرِض أَإِلَھٌ َمَع �َّ

 :62[ 
 

 :والترغیب فیھ ومما ورد من بعض األحادیث النبویة الشریفة المدھشة بفضل الدعاء 
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 :-صلى هللا علیھ وسلم  -عن النبي  -رضي هللا عنھ  -ر عن النعمان بن بشی •

ي َسیَْدُخلُوَن َجَھنَّمَ ُھَو اْلِعبَاَدةُ، ثُمَّ قََرأَ: {َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذیَن یَْستَْكبُِروَن َعْن ِعبَاَدتِ  الدُّعاءُ "
 َداِخِریَن}  ".

واللفظ لھ، وقال: حدیث حسن صحیح، والنسائي، وابن ماجھ، وابن حبان في صحیحھ، رواه أبو داود، والترمذي، 
 والحاكم، وقال: صحیح اإلسناد .

 

، وقرأ: {َوقَاَل َربُُّكم اْدُعونِي أَْستَِجْب الدعاءوعن ابن عباس رضي هللا عنھما مرفوعاً: " أفضل العبادة  •
 ) .1579لباني رحمھ هللا في الصحیحة (رقم:) ، وحسنھ العالمة األ1/491لَُكْم} "  المستدرك (

 

 الدعاءعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، عن النبّيِ صلى هللا علیھ وسلم قال: " لیس شيء أكرم على هللا من  •
) ، المستدرك 870) ، وصحیح ابن حبان (رقم:3829) ، وابن ماجھ (رقم:3370" سنن الترمذي (رقم:

 ) .549رحمھ هللا في صحیح األدب المفرد (رقم:) ، وحسنھ العالمة األلباني 1/490(
 

هللا سبحانھ َغِضَب  َمن لَم یدعُ وعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: "  •
) 3827) ، وابن ماجھ (رقم:3373) ، وسنن الترمذي (رقم:477، 2/443علیھ "  المسند لإلمام أحمد (

) ، وحسَّنھ األلبانيُّ في الصحیحة 4/92ده: " ھذا إسناٌد ال بأس بھ)) . التفسیر (، وقال ابن كثیر عن إسنا
 ) .2654(رقم:

 

، الدعاءوعن أبي ھریرة رضي هللا عنھ ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: " أعجُز الناس َمن عجز عن  •
) ، وصحیح ابن حبان 1042وأْبخُل الناس َمن بخل بالسالم "  األدب المفرد لإلمام البخاري (رقم:

) ، وصحح العالمة األلباني رحمھ هللا الموقوف والمرفوع. 5591) ، والمعجم األوسط (رقم:4498(رقم:
 ) .601الصحیحة (رقم:

 

هُ أَْن یَْستَِجیَب هللاُ  -صلى هللا علیھ وسلم  -أَن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن أَبي ھریرة  • قال: "َمْن َسرَّ
فِي الرَخاَء". رواه الترمذي، والحاكم، من حدیثھ، ومن حدیث  الدَُّعاءِ لكرب والشََّدائِِد فَْلیُْكثِْر ِمَن لَھُ ِعْنَد ا

 سلمان، وقال في كل منھما: صحیح اإلسناد .

 

 یَْدُعوقال:  "َما ِمْن ُمْسِلٍم  -صلى هللا علیھ وسلم  -أن النبي  -رضي هللا عنھ  -وعن أَبي سعید الخدري  •
َل لَھُ َدْعَوتَھُ  ةٍ بَِدْعوَ  ا أَْن یُعَّجِ ا أَْن یَدَِّخَرَھا لَْیَس فِیَھا إثْمٌ َوَال قَِطیعَةُ َرِحٍم إِالَّ أَْعَطاهُ هللاُ بَِھا إِْحَدى ثََالٍث: إِمَّ ؛ َوإِمَّ

ا أَْن یَْصِرَف َعنْھُ ِمَن السُّوِء ِمثْلََھا".  لَھُ فِي اآلِخَرةِ؛ َوإِمَّ

 قال: "هللاُ أَْكثَُر".قالوا: إذًا نُْكثِر. 
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 رواه أحمد، والبزار، وأبو یعلى، بأسانید جیدة ، والحاكم وقال: صحیح اإلسناد ، ووافقھ الذھبي .

 ن فضلھ وعطاءه أكثر مما تسألون .أي أومعنى "هللا أكثر" 

 

َحیِيٌّ َكِریٌم، یَْستَْحیِي : "إِنَّ هللاَ -صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن َسْلَماَن  •
ُجُل إِلَْیِھ یَدَْیِھ أَْن یَُردَُّھَما ِصْفراً َخائِبَتَْیِن". رواه أبو داود، والترمذي، وَحسنَّھ، واللفظ لھ، وابن  َرفَعَ إِذَا  الرَّ

 ماجھ، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم وقال: صحیح على شرط الشیخین .

ْفر"   الفاء: ھو الفَاِرغُ ، والمعنى أن یردھما فارغتین . بكسر الصاد وإسكان -"الّصِ

 

 :-صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن ثَْوبَاَن  •

ْزَق بِالذَّنِْب یُذْنِبُھُ". رواه ابن حبان فيالدَُّعاءُ "َال یَُردُّ اْلقََدَر إِالَّ  ُجَل لیُْحَرُم الّرِ ، َوإِنَّ الرَّ  ، َوَال یَِزیدُ فِي اْلعُُمِر إالَّ اْلبِرُّ
 صحیحھ، والحاكم واللفظ لھ، وقال: صحیح اإلسناد ، ووافقھ الذھبي .

 

 وھذه بعض جوامع الدعاء منقولة من موقع صید الفوائد
 

َمائِِر َوالنِّیَّاِت ،  اللَُّھمَّ  • یَا َمْن أََحاطَ یَا بَاِرَئ البَِریَّاِت ، َوَغافَِر الَخـِطیَّاِت ، َوَعاِلَم الَخِفیَّاِت ، الُمطَِّلُع عَلَى الضَّ
ةً َوُحْكماً ، اْغِفْر ِلي ذُ  نُوبِي ، َواْستُْر عُیُوبَِي بُِكّلِ َشيٍء ِعْلماً ، َوَوِسَع ُكّل َشْيٍء َرْحَمةً ، َوقََھَر ُكّل َمْخلُوٍق ِعزَّ

ِحیمُ    . ، َوتََجاَوْز َعْن سَیِّئَاتَِي إِنََّك أَْنَت اْلغَفُوُر الرَّ
َعَواِت ، یَا ُمِقیَل العَثََراِت ، یَاقَاِضَي الَحاَجاِت ، یَا َكاِشَف الَكُربَاِت ، یَا َرفِیَع الدََّرَجا • ِت ، َویَا یَا َسِمیَع الدَّ

الَّتِ  یٌع  ، اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمیَن َوالُمْسِلَماِت ، َوالُمْؤِمنِیَن َوالُمْؤِمنَاِت، األْحیَاِء ِمْنُھم َواألْمَواِت ، إِنََّك َسمِ َغافَِر الزَّ
  . قَِریٌب ُمِجیُب الدََّعَواتِ 

ا ُسئِْلَت بِِھ أَْعطَـْیَت ، أَْسأَلَُك بِأَنِّي أَُشَھُد اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِاْسِمَك األَْعَظِم ، الَِّذي إِذَا دُِعیَت بِِھ أََجْبَت ، َوإِذَ  •
َمُد ، الَِّذي لَْم یَِلْد، َولَْم یَولَْد ، َولَْم یَُكْن لَھُ  ُكفًُوا أََحٌد ؛ أَْن تَْغِفَر ِلي أَنََّك أَْنَت هللاُ ال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ، األََحُد الصَّ

ِحیمُ ذُنُوبِي ، إِنََّك أَْنَت الغَفُوُر   . الرَّ
 .اللَُّھمَّ إِنََّك َعفُوٌّ َكِریٌم تُِحبُّ العّْفَو فَاْعُف عَنِّي •
  . َرّبِ اْغِفْر ِلي َولَِواِلَديَّ َوِلَمْن دََخَل بَیْتَِي ُمْؤِمنًا َوِلْلُمْؤِمنِیَن َوالُمْؤِمنَاتِ  •
، َوَما أَْنَت أَْعـلَُم بِِھ ِمنّـِي ، اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي َھْزِلي  اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي َخِطیئَتِي َوَجْھِلي ، َوإِْسَرافِي فِي أَْمِري •

ي ، َوَخَطئِي َوَعْمِدي ، َوُكلُّ ذَِلَك ِعْنِدي   . َوِجّدِ
  . َرّبِ إِنِّي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي •
، َوأَنَا َعلَى َعْھِدَك َوَوْعِدَك َمااْستَطَعُْت، أَُعوذُ بَِك ِمْن َشّرِ اللَُّھمَّ أَْنَت َربِّي ال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت َخلَقْتَنِي َوأَنَا عَْبُدَك  •

  . أَنْتَ َما َصنَْعُت أَبُوُء لََك بِنِْعَمتَِك َعلَيَّ َوأَبُوُء لََك بِذَنْبِي فَاْغِفْر ِلي فَإنَّھُ ال یَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ 
  .نِي ، َوَعافِنِي َواْرُزْقنِي ، َواْجبُْرنِي ، َواْرفَْعنِياللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي ، َواْرَحْمنِي َواْھدِ  •
 .َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوإْسَرافَنَا فِي أَْمِرنَا َوثَبِّْت أَْقَداَمنَا َواْنُصْرنَا َعلَى القَوِم الَكافِِرینَ  •
هُ الذُّنُوُب ، َوال تُْنِقُصھُ الَمغْ  • َك ، َوھَْب لَنَا َماال یُْنِقُصكَ اللَُّھمَّ یَا َمْن ال تَُضرُّ  .ِفَرةُ ، اْغِفْر لَنَا َما ال یَُضرُّ
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هُ  • لَھُ َوآِخَرهَ ، َوَعالَنِیَتَھَ َوِسرَّ  .اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي ذَْنبِي ُكلّھُ ، ِدقَّھُ َوُجلَّھُ ، َوأَوَّ
  . َكِریُم ، فَاْغِفْرَھا ِلياللَُّھمَّ إِنَّ ذُنُوبِي ِعَظاٌم َوِھي ِصغَاٌر فِي َجْنِب َعْفِوَك یَا  •
ْع ِلي فِي َداِري ، َوبَاِرْك ِلي فِي ِرْزقِي •   . اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي ذَْنبِي ، َوَوسِّ
قَْبِلنَا ، َربَّنَا َوال ِذیَن ِمْن َربَّنَا ال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخَطأْنَا ، َربَّنَا َوال تَْحِمْل َعلَینَا إِْصَراً َكَما َحَمْلتَھَ َعلَى الَّ  •

ْلنَا َما ال َطاقَةَ لَنَا بِِھ ، َواْعُف عَنَّا ّواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوالنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى القَ   . ْوِم الَكافِِرینَ تَُحّمِ
 ، اإلیَماِن بَِك ، َواِإلْقَراِر بَِك ، َولَْم نَْعِصَك فِي أَْبغَِض اللَُّھمَّ إِنَّا قَْد أَطَعْنَاَك فِي أََحّبِ األْشیَاِء إِلَْیَك أَْن تَُطاعَ فِْیھِ  •

 . األَْشیَاِء أَْن تُْعَصى فِیِْھ ؛ الُكْفِر َوالَجْحِد بَِك ، اللَُّھمَّ فَاْغِفْر لَنَا َما بَْینَُھَما
ْرُت ، َوَما أَْعلَْنُت َوَما أَ  • ُم َوأَْنَت اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي َما قَدَّْمُت َوَما أَخَّ ْسَرْرُت ، وما أنت أعلم بھ مني ، أَْنَت الُمقَّدِ

ُر ال إِلَھَ إِالَّ أَنْـتَ   . الُمَؤّخِ
  . َربَّنَا اْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا َوتََوفَّنَا َمَع األَْبَرارِ  •
ً فَاْغِفْر ِللَِّذیَن تَابُوا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوإلْخَوانِنَا الَِّذیَن  • سَبَقُونَا بِاِإلْیَماِن ، َربَّنَا َوِسْعَت ُكّل َشيٍء َرْحَمةً َوِعْلما

 . َواتَّبَعُوا َسبِیلََك َوقِِھْم َعذَاب الَجِحیمِ 
  . َوتََوفَّنَا َمَع األَْبَرارِ اللَُّھمَّ أَقِْل َعثََراتِنَا ، َواْغِفْر َزالَّتِنَا ، َوَكفِّْر َعنَّا َسیِّئَاتِنَا ،  •
َّلْجِ اللَُّھمَّ بَاِعْد بَیْنِي َوبَیَن َخَطایَاَي َكَما بَاَعْدَت بَیَْن الَمْشِرِق َوالَمْغِرْب ، اللَُّھمَّ اْغِسْلنِي ِمْن َخطَ  • ایَاَي بِالَماِء َوالث

 َّ نِي ِمْن الَخَطایَا َكَما یُنَقَّى الث نَِس َوالبََرِد ، اللَُّھمَّ نَقِّ   . وُب األَبْیَُض ِمـَن الدَّ
ْنَدَك ، َواْرَحْمنِي اللَُّھمَّ إِنِّي َظلَْمُت نَفِْسي ظْلماً َكثِیراً ، َوال یَْغِفُر الذُّنُوب إِالَّ أَنَْت . فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرةً ِمْن عِ  •

ِحیمُ    . إِنََّك أَْنَت الغَفُوُر الرَّ
َمُد ، الَِّذي لَْم یَِلْد َولَْم یُولَْد َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفُواً أََحٌد ، أَْن تَ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك یَا هللاُ  • ْغِفَر  بِأَنََّك الَواِحدُ األََحُد ، الصَّ

ِحیمُ    . ِلي ذُنُـوبِي ، إِنََّك أَْنَت الغَفُوُر الرَّ
تِي َحاَجتِي ، َوعُدَّتِي فَاقَتِي ، فَاْرَحْمنِي •  . إِلَِھي : ُحجَّ
فََخیُر َراِحٍم أَْنَت لَِھي : َكْیَف أْمتَنُِع بِالذَّنِْب ِمَن الدَُّعاِء ، َوال أََراَك تَْمنَُع َمَع الذَّْنِب ِمَن العََطاِء ، فَإِْن َغفَْرَت إِ  •

 . ، َوإِْن عَذَّْبَت فَغَْیُر ظَاِلٍم أَْنتَ 
  . إِلَِھي: أَْسأَلَُك تَذَلُّالً فَأَْعِطنِي تَفَضُّالً  •
ى َوقدََّر فََھَدى ، َوأَْعَطى ُكّل شَيٍء َخْلقَھُ ثُمَّ َھَدى ،اللَّھُ  • یَاَمْن  مَّ یَاَمْن َعلَى العَْرِش اْستََوى ، یَاَمْن َخلََق فََسوَّ

 َ ، َوأَْعَطى َوَمنََع أَْضَحَك َوأَْبَكى، َوأََماَت َوأَْحیَا ، َوأَْسعََد َوأَْشقَى ، َوأَْوَجَد َوأَْبلَى ، َوَرفََع َوَخفََض ، َوأَعَزَّ َوأ ذَلَّ
  . ، َوَرفََع َوَوَضعَ 

َر النََّھاَر َعلَى اللَّیِل َواللَّیَل َعلَى النََّھاِر ، یَا َمنْ  َھَدى ِمْن َضاللٍَة  یَا َمْن شَقَّ البَِحاَر ، َوأَْجَرى األَْنَھاَر ، َوَكوَّ
َمائَِر َواألَْفَكارَ ، َوأَْنقَذَ ِمْن َجَھالٍَة ، َوأَنَاَر األَبَْصاَر ، َوأَْحیَ   .ا الضَّ

 .اللَُّھمَّ اْھِدنَا فِیَمْن َھَدْیَت ، َوَعافِنَا فِیَمْن َعافَیَت ، َوتََولَّنَا فِیَمْن تََولَّیْتَ  •
یِقیَن وَ  • ّدِ َراَط الُمْستَِقیَم ، ِصَراَط الَِّذیَن أَْنعَْمَت عَلَیِھم ِمَن النَّبِیِّیَن َوالّصِ اِلِحینَ اللَُّھمَّ اْھِدنَا الّصِ  . الشَُّھَداِء َوالصَّ
 . اللَُّھمَّ َوفِّْقنَا ِلُھَداَك َواْجعَْل َعَملَنَا فِي ِرَضاكَ  •
ِّبَاَعھُ، َوأَِرنَا البَاِطَل بَاِطالً َواْرُزْقنَا اْجتِنَابَھُ  •   . اللَُّھمَّ أَِرنَا الَحقَّ حقَّاً َواْرُزْقنَا ات
َھا أَنَْت َخْیُر َمْن َزكَّاھَا، أَْنَت َولِیَُّھا َوَمْوالَھااللَُّھمَّ آِت نَْفِسي تَْقَواَھا ، َوزَ  •   . ّكِ
  . َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َواْغِفْر لَنَا إِنََّك َعلَى ُكّل َشيٍء قَِدیرٌ  •
ِه إلَینَا الُكْفَر َوالفُسُ  • اِشِدینَ اللَُّھمَّ َحبِّْب إلَینَا اإلیَماَن َوَزیِّنْھُ فِي قُلُوبِنَا ، َوَكّرِ   . وَق َوالِعْصیَاِن ، َواْجعَْلنَا ِمَن الرَّ
ْف قُلُوبَنَا َعلَى َطاَعتِكَ  • َف القُلُوِب َصّرِ   . اللَُّھمَّ ُمَصّرِ
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 . اللَُّھمَّ ُخْذ بِنََواِصینَا ِلْلبِّرِ َوالتَّْقَوى ، َوِلَما تُِحبُّ ِمَن العََمِل َوتَْرَضى •
َكائِیَل ، َوإْسَرافِیَل ، فَاِطَر السََّماَواِت َواألَْرَض ، َعالِمَ الغَْیِب َوالشََّھاَدةِ ، أَْنَت تَْحُكُم اللَُّھمَّ َرّبِ ِجْبَرائِیَل َوِمی •

ى ِصَراٍط ي َمْن تََشاُء إِلَ بَیَْن ِعبَاِدَك فِیَما َكانُوا فِْیِھ یَْختَِلفُوَن ، اْھِدنَا ِلَما اْختُِلَف فِْیِھ ِمَن الَحّقِ بِإْذنَِك ، إِنََّك تَْھدِ 
  . ُمْستَِقیمٍ 

، أَْسأَلَُك بُِكّلِ  اللَُّھمَّ إِنِّي َعْبُدَك اْبُن عَْبِدَك ابُْن أََمتَِك ، نَاِصیَتِي بِیَِدَك ، َماٍض فِيَّ ُحْكُمَك ، عَْدٌل فِيَّ قََضاؤكَ  •
یَت بِِھ نَْفَسَك ، أَْو أَْنَزْلتَھُ فِي ِكتَابَِك ، أَْو عَ  لَّْمتَھُ أََحداً ِمْن َخْلِقَك ، أَْو اْستَأْثَْرَت بِِھ فِي ِعْلِم اْسٍم ُھَو لََك ، َسمَّ

ي   . الغَیِب ِعْنَدَك ، أَْن تَْجعََل القُْرآَن َربِیَع قَْلبِي ، َونُوَر َصْدِري ، َوَجالَء َحَزنِي ، َوذََھاَب َھّمِ
بََصِري نُوراً ، َوَعْن یَِمینِي نُوراً ، َوَعْن ِشَماِلي نُوراً  اللَُّھمَّ اْجعَْل فِي قَْلبِي نُوراً ، َوفِي َسْمِعي نُوراً ، َوفِي •

، َوأَْعِظْم ، َوِمْن بَیَْن یََديَّ نُوراً ، َوِمْن َخْلِفي نُوراً ، َوِمْن فَوقِي نُوراً ، َوِمْن تَْحتِي نُوراً ، َواْجعَْل ِلي نُوراً 
  . ِلي نُوراً 

ْلنِي بِالعَافِیَةِ اللَُّھمَّ أَْغنِنِي بِالِعْلِم ، َوزَ  •   .یِّنِّي بِالِحْلِم ، َوأَْكِرْمنِي بِالتَّْقَوى ، َوَجّمِ
ِلیَن َعلَـْیَك ،  • َوتََوكَُّل الُموقِنِیَن بَِك ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلَم الَخائِِفیَن ِمْنَك ، َوَخوَف العَاِلِمیَن بَِك ، َویَِقیَن الُمتََوّكِ

تِیَن إِلَْیَك ، َوإِْخبَاَت الُمنِیبیَن إِلَْیَك ، َوُشْكَر الصَّابِِریَن لََك ، َوَصْبَر الشَّاِكـِریَن لََك ، َولََحاقاً َوإِنَابَةَ الُمْخبِ 
  .بِاألَْحیَاِء الَمْرُزوقِیَن ِعْنَدكَ 

ْدنِي ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الُھَدى َوالسََّدادَ  •   . اللَُّھمَّ اْھِدنِي َوَسّدِ
  . ُھمَّ أَْلِھْمنِي ُرْشِدي ، َوأَِعْذنِي ِمْن َشّرِ نَْفِسياللَّ  •
•  ً  .اللَُّھمَّ اْنفَْعنِي بَِما َعلَّْمتَنِي ، َوَعلِّْمنِي َما یَْنفَعُنِي ، َوِزْدنِي ِعْلما
 . اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلماً نَافِعاً ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ِعْلٍم ال یَنْفَعُ  •
ً اللَُّھمَّ  •  .ثَبِّتْنِي َواْجعَلْنِي ھَاِدیاً َمْھِدیّا
تِ  • َك ، ال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت اللَُّھمَّ لََك أَْسلَْمُت ، َوبَِك آَمْنُت ، َوَعلَیَك تََوكَّْلُت ، َوإِلَیَك أَنَْبُت ، َوبَِك َخاَصْمُت، أَُعوذُ بِِعزَّ

  . َوالِجنُّ َواإلْنُس یَُموتُونَ ، أَْن تُِضلَّنِي ، أَْنَت الَحيُّ الَِّذي ال یَُموُت ، 
ي سَیِّئََھا إِالَّ اللَُّھمَّ اْھِدنِي ألَْحسَِن األَْخالَِق ال یَْھِدي ألَْحَسنَِھا إِالَّ أَنَْت ، َواْصِرْف َعنِّي سَیِّئَھا ال یَْصِرُف عَنِّ  •

 . أَْنتَ 
  .اللَُّھمَّ َكَما أَْحَسْنَت َخْلِقي فَأَْحِسْن ُخلُِقي •
اِعَل فَاِلَق الَحّبِ َوالنََّوى ، َوُمْخِرَج الَحّيِ ِمَن الَمیِِّت َوُمْخِرَج الَمیِِّت ِمَن الَحّيِ ، فَاِلَق اِإلْصبَاحِ ، َوجَ  اللَُّھمَّ  •

 .ّرِ َوالبَْحرِ اللَّیِل َسَكناً ، َوالشَّْمَس والقََمَر ُحْسبَاناً ، یَا َمْن َجعََل لَنَا النُُّجوَم لِنَْھتَِدَي بَِھا فِي ُظلَُماِت الْبَ 
  .اللَُّھمَّ َجلَّْت قُْدَرتَُك ، َوتَعَالَْت ِحْكَمتَُك ، َوتَبَاَرَك اْسُمَك ، َوتَعَالَى َجدَُّك ، َوال إِلَھَ غَْیُركَ  •
ألَْرِض، ذُو الَجالِل َواِإلْكَراِم ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك بِأَنَّ لََك الَحْمَد ، ال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت ، الَمنَّاُن ، بَِدیُع السََّماَوات َوا •

 .یَا َحيُّ یَا قَیُّومُ 
ْن ِسَواَك ِغنىً  •  .اللَُّھمَّ اْرُزْقنَا ِرْزقًا یَِزیُدنَا لََك ُشْكراً ، َوإِلَیَك فَاقَةً َوفَْقراً ، َوبَِك َعمَّ
 .عِ ُعُمِرياللَُّھمَّ اْجعَْل أَْوَسَع ِرْزقَِك َعلَيَّ ِعْنَد ِكبَِر ِسنِّي ، َواْنِقَطا •
 .اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن فَْضِلَك َوَرْحَمتَِك فَإِنَّھُ ال یَْمِلُكَھا إِالَّ أَْنتَ  •
 .َرّبِ ال تَذَْرنِي فَْرداً َوأَْنَت َخیُْر اْلَواِرثِینَ  •
الِِحینَ  •  .َرّبِ َھْب ِلْي ِمَن الصَّ
 .ي فِیِْھ ، َواْخلُْف َعلَيَّ ُكّل َغائِبٍَة ِلي ِمْنَك بَِخیرٍ اللَُّھمَّ قَنِّْعنِي بَِما َرَزْقتَنِي ، َوبَاِرْك لِ  •
•  ً ة أَْعیٍُن َواْجعَْلنَا ِلْلُمتَّقِیَن إَِماما یَّاتِنَا قُرَّ  .َربَّنَا َھْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُّرِ
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ُھوِلـــَھا َوفَِجاِجَھا ، َوالبَِحاُر بِأَْحیَائَِھا َوأَْمَواِجَھا یَا َمْن تُسَبُِّح لَھُ السََّماَواُت بِنُُجوِمَھا َوأَْبَراِجَھا ، َواألَْرُض بِسُ  •
یْ  بَاعُ فِي فَلََواتَِھا ، َوالطَّ ُر فِي َوَكنَاتَِھا ، یَا ، َوالِجبَاُل بِِقَمِمَھا َوأَْوتَاِدَھا ، َواألَْشَجاُر بِفُُروِعَھا َوثَِماِرَھا ، َوالسِّ

اُت َعلَ  ْبُع َواألَْرُض َمْن تَُسبُِّح لَھُ الذَّرَّ اُت َعلَى ِكبَِرَھـا ، یَا َمْن تَُسبُِّح لَھُ السََّماَواُت السَّ ى ِصغَِرَھا ، َوالَمَجرَّ
 .َوَمْن فِیِھنَّ ، ِوإْن ِمْن َشيٍء إِالَّ یَُسبُِّح بَِحْمِده

َوى ، یَا َمْن لَھُ َما فِي السََّماَوات َوَما فِي یَا َمْن َخلََق األَْرَض َوالسََّماَواِت العُلَى ، یَا َرْحَماناً َعلَى العَْرِش اْستَ  •
َر َوأَْخفَى، یَا َمْن لَھُ األَْسَماُء الُحْسنَى ، یَا َمْن َمَع  األَْرِض َوَما بَْینَُھَما ، َوَما تَْحَت الثََّرى ، یَا َمْن یَْعلَُم الّسِ

 .ھُ ثُمَّ َھَدىِعبَاِدِه یَْسَمُع َویََرى ، یَا َمْن أَْعطَى ُكّل َشيٍء َخْلقَ 
اِلبِی • ِھ العَابِِدیَن ، َوأَْنَت البَاِدُئ بِالعََطایَا قَْبَل َطلَِب الطَّ  .َن َوأَنَْت الَوھَّابُ أَْنَت البَاِدُئ بِاِإلْحَساِن ِمْن قَبِْل تََوجُّ
َب إِلَْیَھا ِمْن قَْوٍل َوَعَمٍل ، َوأَعُ  • َب إِلَْیَھا ِمْن قَْوٍل َوَعَملٍ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَجنَّة َوَما قَرَّ  .وذُ بَِك َمَن النَّاِر َوَما قَرَّ
 .َرّبِ اْبِن ِلي ِعْنَدَك بَْیتاً فِي الَجنَّةِ  •
 .اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِرَضاَك َوالَجنَّةَ ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن َسَخِطَك َوالنَّارِ  •
  .ُكلَِّھا ، َوأَِجْرنَا ِمْن ِخْزيِ الدُّنْیَا َوَعذَاِب اآلِخَرةِ  اللَُّھمَّ أَْحِسْن َعاقِبَتِنَا فِي األُُمورِ  •
•  ً  .َربَّنَا اْصِرْف عَنَّا َعذَاب َجَھنَّم إِنَّ َعذَابََھا َكاَن َغَراما
  .َربَّنَا إِنَّنَا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقِنَا َعذَاب النَّارِ  •
  .ةَ ، َوأْستَِجیُر بَِك ِمَن النَّاِر اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الَجنَّ  •
 . َربَّنَا َوآتِنَا َما َوعَْدتَنَا َعلَى ُرِسِلَك َوال تُْخِزنَا یَوَم الِقیاَمة إِنََّك ال تُْخِلُف الِمیعَادِ  •
 .اللَُّھمَّ َحاِسْبنِي ِحَساباً یَِسیراً  •
 .اللَُّھمَّ إِنَّا نَعُوذُ بَِك أَْن نُْشِرَك بَِك شَْیئاً نَْعلَُمھُ ، َونَْستَْغِفُرَك ِلَما ال نَْعلَُمھُ  •
 لدَُّعاءاللَُّھمَّ إنِّْي أُعوذُ بَِك ِمْن َجْھِد البَالء ، وَدَرِك الّشــَقَاء ، وســوء القضاء ، وَشَماتَة األْعدَاء ، یَا َسِمْیع ا •

.  
ِة الَمِسیحِ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب َجَھنََّم ، َوِمْن َعذَابِ القَْبِر ، َوِمْن فِتْنَِة الَمْحیَا َوالَمَمـاِت ، َوِمْن فِتْنَ  اللَُّھمَّ 

اِل ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الَمأْثَِم َوالَمْغَرمِ    . الدَّجَّ
َعذَاِب النَّاِر ، َوفِتْنَِة القَْبِر ، َوَعذَاِب القَْبِر ، َوَشّرِ فِتْنَِة الِغنَى ، َوَشّرِ فِتْنَِة اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن فِتْنَِة النَّاِر وَ  •

الِ   . الفَْقِر ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشّرِ فِتْنَِة الَمِسیحِ الدَّجَّ
 قَْلبَِي ِمْن الَخَطایَا َكَما نَقَّیَْت الثَّْوَب األَْبیََض ِمَن الدَّنَِس ، َوبَاِعْد اللَُّھمَّ اْغِسْل قَْلبِي بَِماِء الثَّْلجِ َوالْبََرِد ، َونَقِّ  •

 .بَیْنِي َوبیَْن َخَطایَاَي َكَما بَاعَْدَت بَْیَن الَمْشِرِق َوالَمْغِربِ 
  .اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الَكَسِل َوالَمأْثَِم َوالَمْغَرمِ  •
  .ِجْبَرائِیَل ، َوِمیَكائِیَل ، َوَرّبِ إِْسَرافِیَل ، أَُعوذُ بَِك ِمْن َحّرِ النَّاِر َوِمْن َعذَاِب القَْبرِ  اللَُّھمَّ َربِّ  •
لُ  •  .اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َجاِر السُّوِء فِي َداِر الُمقَاَمِة ، فَإِنَّ َجاَر البَاِدیَِة یَتََحوَّ
لَِّة ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِ  • َك ِمَن العَْجِز َوالَكَسِل ، َوالُجبِْن َوالبُْخِل ، َوالَھَرِم َوالقَْسَوةِ ، َوالغَْفلَِة َوالعَْیلَِة َوالذِّ

یَاِء  قَاِق َوالنِّفَاِق، َوالسُّْمعَِة َوالّرِ  بَِك ِمَن ، َوأَُعوذُ َوالَمْسَكنَِة ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن الفَْقِر َوالُكْفِر ، َوالفُُسوِق َوالّشِ
َمِم َوالبََكِم ، َوالُجنُوِن ، َوالِجذَاِم ، َوالبََرِص ، َوسَیِِّئ األَْسقَامِ   .الصَّ

 آِت نَْفِسي تَْقَواَھا اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن العَْجِز َوالَكسَِل ، َوالُجبِْن ، َوالبُْخِل ، َوالَھَرِم ، َوَعذَابِ القَْبِر، اللَُّھمَّ  •
َھا أَْنَت َخیُْر َمْن َزكَّاَھا ، أَْنَت َولِیَُّھا َوَمْوالََھا، َوزَ   .ّكِ

 .ةٍ ال یُْستََجاُب لََھااللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ِعْلٍم ال یَْنفَُع ، َوِمْن قَْلٍب ال یَْخَشُع ، َوِمْن نَْفٍس ال تَْشبَُع ، َوِمْن دَْعوَ  •
 .ُمْنَكَراِت األَْخالَِق َواألَْعَماِل َواألَْھَواِء َواألَْدَواءِ  اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمنْ  •
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َن فِي لََوائِحِ العُیُوِن عَالنِیَتِي ، َوتُقَبَِّح فِي َخفِیَّاِت العُیُوِن َسرِ  • یَرتِي ، اللَُّھمَّ َكَما اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَْن تَُحسِّ
 .ا ُعْدُت فُعُْد َعلَيَّ أََسأُْت َوأَْحَسنَْت إِلَيَّ ، فَإِذَ 

بِي ، ومن شـّرِ اللَُّھمَّ إِنِّي أَعُوذُ بَِك ِمْن َشّرِ َسْمـِعي ، َوِمْن شَّرِ بََصــِري ، َوِمْن َشــّرِ ِلَسـانِْي ، َوِمْن شَّرِ قَـْلـ •
 .َمنِیِّي

ً اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك أَْن أَقُوَل ُزوراً ، أَْو أَْغَشى فُُجوراً ، أَ  •  .ْو أَُكوَن بَِك َمْغُرورا
قَاِق َوالنِّفَاِق ، َوُسوِء األْخالقِ  •  .اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الّشِ
لَْیَك ، أَْنَت اللَُّھمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك ، َوبُِمعَافَاتَِك ِمْن ُعقُوبَتَِك ، َوبَِك ِمْنَك ، ال أُْحِصى ثَنَاًء عَ  •

 .أَثْنَْیَت َعلَى نَْفِسكَ َكَما 
ْبعِ َوَربَّ األَْرِض ، َوَربَّ العَْرِش العَِظیِم ، َربَّنَا َوَربَّ ُكّل َشيٍء ، فَاِلقَ  •  الَحّبِ اللَُّھمَّ َربَّ السََّماَواِت السَّ

َّْوَراةَ َواإلْنِجیَل َوالفُْرقَاَن ، أَُعوذُ بَِك ِمْن شَّرِ ُكلّ  َل الت  َشيٍء أَْنَت آِخذٌ بِنَاِصیَتِِھ ، اللَُّھمَّ أَنَْت َوالنََّوى ، َوُمنَّزِ
ُل فَلَیَس قَْبلََك َشيٌء ، َوأَْنَت اآلِخُر فَلَیَس بَْعَدَك َشيٌء ، َوأَْنَت الظَّاِھُر فَلَیَس فَْوقََك َشيٌء ، اقْ  ِض عَنَّا الدَّْیَن األَوَّ

 .َوأَْغنِنَا ِمَن الفَْقرِ 
ْیِن ، َوغَلَبَِة العَُدّوِ ، َوَشَماتَِة األَْعَداءِ اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بِكَ  •  . ِمْن غَلَبَِة الدَّ
لَِّة ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن أَْن أَْظِلَم أَْو أُْظلَمَ  •   .اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الفَْقِر َوالِقلَِّة َوالذِّ
 .، َوِمْن َشّرِ فِتْنَِة الفَْقرِ  اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشّرِ فِتْنَِة الِغنَى •
ِل َعافِیَتَِك ، َوفَُجاَءةِ نِْقَمتَِك ، َوَجِمیعِ َسَخِطكَ  •  . اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتَِك ، َوتََحوُّ
ِة السُّوِء ، َوِمْن َصاِحِب السُّوِء ، َوِمْن َجاِر اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن یَْوِم السُّوِء ، َوِمْن لَیْلَِة السُّوِء ، َوِمْن َساعَ  •

  . السُّوِء ، فِي َداِر الُمقَاَمةِ 
ٍم ال یَْنفَُع ، أَُعوذُ اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن قَْلٍب ال یَْخَشُع ، َوِمْن دَُعاٍء ال یُْسَمُع ، َوِمْن نَْفٍس ال تَْشبَُع ، َوِمْن ِعلْ  •

  . ِء األَْربَعِ بَِك ِمْن َھُؤالَ 
َرّدِي ، َوالَھْدِم ، َوالغََرِق ، َوالَحْرِق َوأَُعوذُ بَِك أَْن یَتََخبََّطنِي ال • شَّیَطاُن ِعنْدَ الَمْوِت اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن التـَّ

ً ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن أَْن أَُموَت فِي َسبِیِلَك ُمْدبِراً ، َوأَُعوذُ بَِك أَْن أَُموتَ   . لَِدیغا
یَاِطیِن ، َوأَُعوذُ بَِك رّبِ أَْن یَْحُضُرونَ  •  . َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َھَمَزاِت الشَّ
اِر ، وِمْن َطَواِرِق اللَّْیِل والنََّھاِر إالَّ  •  َطاِرقَاً یَْطُرُق بَِخْیٍر اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن َشّرِ األَْشَراِر ، َوِمْن َكْیِد الفُجَّ

  . یَا َرْحَمنْ 
 .َرّبِ أَُعوذُ بَِك ِمْن أَْعیُِن العَائِنِیَن ، َوِمْن ِسْحِر السَّاِحِریَن ، َوِمْن َشّرِ ُكّلِ ِذي َشرِّ  •
 .البَِطانَةُ ِت اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمَن الُجوعِ ، فَإِنَّھُ بِئَْس الضَِّجیُع ، َوأَعُوذُ بَِك ِمْن الِخیَانَِة ، فَإنََّھا بِئْسَ  •
ْن تَغَیُِّر األَْصِدقَاِء ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن ُعقُوِق األَْبنَاِء ، َوِمْن قَِطیعَِة األَْقِربَاِء ، َوِمْن َجْفَوةِ األَْحیَاِء ، َومِ  •

 . َوِمْن َشَماتَِة األَْعَداءِ 
 . ، أَْو أَِضلَّ أَْو أَُضلَّ ، أَْو أَْظِلَم أَْو أُْظلََم ، أَْو أَْجَھَل أَْو یُْجَھَل َعلَيَّ اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوذُ بَِك ِمْن أْن أَِزلَّ أَْو أَُزلَّ  •
لّھُ ، َونُثْنِي َعلَْیَك الَخْیَر كُ اللَُّھمَّ إِنَّا نَْستَِعینَُك َونَْستَْھِدیَك، َونَْستَْغِفُرَك َونَتُوُب إِلَْیَك َونُؤِمُن بَِك ، َونَتََوكَُّل عَلَْیَك  •

ُد ، َوإِلَیَك نَْسعَى ، نَْشُكُرَك َوال نَْكفُُرَك ، َونَْخلَُع َونَتُْرُك َمْن یَْفُجُرَك ، اللَُّھمَّ إِیَّاَك نَْعبُُد ، َوَلَك نَُصلِّي َونَْسجُ 
 .َونَْحِفُد ، نَْرُجو َرْحَمتََك ، َونَْخَشى َعذَابََك ، إِنَّ َعذَابََك الِجدَّ بِالُكفَّاِر ُمْلِحقٌ 

نَا بِاِإلْسالِم ، َوأَِعزَّ بِنَا اإلْسالَم ، اللَُّھمَّ أَْعِل بِنَا َكِلَمةَ اإلْسالَِم ، َواْرفَْع بِنَا  •  .َرایَةَ القُْرآنِ َربَّنَا أَِعزَّ
أَْسأَلَُك بِاْسِمَك األَْعَظِم الَِّذي اللَُّھمَّ ُمْنِزَل الِكتَابِ ، َوُمْجِرَي السََّحابِ َوَھاِزمَ األَْحَزابِ ، َعالِمَ الغَْیبِ َوالشََّھاَدةِ  •

 .إِذَا ُدِعیَت بِِھ أََجبَْت َوإِذَا سُئِْلَت بِِھ أَْعطَْیتَ 
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 .لَّ إِالَّ ِظلَُّك یَاَحيُّ یَا قَیُّوُم ، یَاَحيُّ یَاقَیُّوُم ، یَاَحيُّ یَا قَیُّوُم ، اللَُّھمَّ أَِظلَّنِي فِْي ِظّلِ َعْرِشَك یَْومَ ال ظِ  •
یِن ُكلِّھُ َولَْو َكِرهَ الُمْشِرُكونَ اللَُّھمَّ  •  .  أَْظِھْر ِدینََك َعلَى الدِّ
الَمْسُجونِیَن اللَُّھمَّ یَا َمْن یُِجیُب الُمْضَطرَّ إِذَا َدعَاهُ ، َویَْكِشُف السُّوَء ، اْكِشِف السُّوَء عَْن إِْخَوانِنَا األَُساَرى وَ  •

ُھْم إِلَى أَْھِلیِھْم َوالُمْعتَقَِلیَن ، اللَُّھمَّ اْفُكْك بِقُ  تَِك أَْسَرُھْم ، َواْجبُْر بَِرْحَمتَِك َكْسَرُھْم ، َوتََولَّ بِِعنَایَتَِك أَْمَرُھْم ، َوُردَّ وَّ
 .َساِلِمیَن َغانِِمینَ 

ُھم ، َونَفِّْس َكْربَھُ  • ْج َھمَّ م ، َوأَقِْل َعثَْرتَُھم َوتََولَّ بِنَْفِسَك اللَُّھمَّ ُكْن ِلْلُمْسِلمیَن َوالُمْستَْضعَِفیَن فِي ُكلَّ َمَكاٍن ؛ فَّرِ
ُھمْ ،  أَْمَرُھم ْد َصفَُّھم ، َواْجَمْع َكِلَمتَُھم ، َوُردَُّھم إِلَْیَك َردَّاً َجِمیالً ،    اللَُّھمَّ اْرفَْع َرایَتَُھم ، َواْكبِْت َعُدوَّ  اللَُّھمَّ َوّحِ

مَ بِِھم ِمْنَك، َوال أَْرأََف بِِھم ِمْنَك .. اللَُّھمَّ ُھْم ِمْنَك َوإِلَیَك .. اللَُّھمَّ فَاْجعَِل اللَُّھمَّ ال أَبَرَّ بِِھم ِمْنَك ، َوال أَْرحَ ، 
 . الدَّائَِرةَ لَُھم ال َعلَیِھم َوالنَّْصَر َحلِیفَُھْم .. یَا َربِّ 

َظَم َمْن َغفََر ، َوأَْعَدَل َمْن َحَكَم ، َوأَْصَدَق َمْن یَا َخْیَر َمْن سُئَِل ، َوأَْجَوَد َمْن أَْعَطى ، َوأَْكَرَم َمْن َعفَا ، َوأَعْ  •
ْن َخلََق َحدََّث ، َوأَْوفَى َمْن َوَعَد ، َوأَْبَصَر َمْن َراقََب ، َوأَْسَرعَ َمْن َحاَسَب ، َوأَْرَحمَ َمْن َعاقََب ، َوأَْحَسَن مَ 

 . َمْن دُِعَي ، َوأَبَرَّ َمْن أََجابَ ، َوأَْحَكَم َمْن َشَرعَ ، َوأََحقَّ َمْن ُعبَِد ، َوأَْولَى 
َواِب ، َوَخیَر الَحیَاةِ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْیَر الَمْسأَلَِة ، َوَخیَر الدَُّعاِء ، َوَخیَر النََّجاحِ ، َوَخیَر العََمِل ، َوَخیَر الثَّ  •

ْق إِیَمانِي ، َواْرفَْع َدَرَجاتِي ، َوتَقَبَّْل َصالَتِي ، َواْغفِْر ، َوَخیَر الَمَماِت ، َوثَبِّتْنِي ، َوثَقِّْل َمَواِزینِي ، َوَحقِّ 
 .َخِطیئَتِي ، َوأَْسأَلَُك الدََّرَجاِت العُلَى ِمَن الَجنَّةِ 

لَھُ ، َوَظاِھَرهُ ،  • َوبَاِطنَھُ ، َوالدََّرَجاِت العُلَى ِمَن اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك فََواتَِح الَخیِر ، َوَخَواتِـَمھُ ، َوَجَواِمعَھُ ، َوأَوَّ
 ..الَجنَّة آِمینَ 

َما َظَھَر ، َوالدََّرَجاِت اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْیَر َما آتِي ، َوَخْیَر َما أَْفعَُل ، َوَخیَر َما أَْعَمُل ، َوَخْیَر َما بَطََن ، َوَخْیَر  •
  .العُلَى ِمَن الَجنَِّة آِمینَ 

َن فَْرجِ اللَُّھمَّ  • َر قَلـْبَِي ، َوتَُحّصِ َي ، إِنِّي أَْسأَلَُك أَْن تَْرفََع ِذْكِري ، َوتََضَع ِوْزِرَي ، َوتُْصِلَح أَْمِرَي ، َوتَُطّھِ
َر قَْلبَِي ، َوتَْغِفَر ِلي ذَْنبَِي ، َوأَْسأَلَُك الدََّرَجاِت العُلَى ِمَن الَجنَِّة آِمینَ   .. َوتُنَّوِ

أَْسأَلَُك أَْن تُبَاِرَك فِي نَفِْسي ، َوفِي َسْمِعي ، َوفِي بََصِري ، َوفِي ُروِحي ، َوفِي َخْلِقي ، َوفِي ُخلُِقي  اللَُّھمَّ إِنِّي •
ِة ى ِمَن الَجنَّ ، َوفِي أَْھِلي ، َوفِي َمْحیَاي ، َوفِي َمَماتِي ، َوفِي َعَمِلي ، فَتَقَبَّْل َحَسنَاتِي ، َوأَْسأَلَُك الدََّرَجاِت العُلَ 

 .آِمینَ 
ْضلَْلَت َوال ُمِضلَّ اللَُّھمَّ لََك الَحْمُد ُكلُّھُ ، اللَُّھمَّ ال قَابَِض ِلَما بََسْطَت ، َوال بَاِسَط ِلَما قَبَْضَت ، َوال َھاِدَي ِلَمْن أَ  •

َب َربِّ  ْبَت ِلَمْن َھَدْیَت ، َوال ُمْعِطي ِلَما َمنَْعَت َوال َمانَِع ِلَما أَْعطَیَت ، َوال ُمقَّرِ  ِلَما بَاعَْدَت ، َوال ُمبَاِعَد ِلَما قَرَّ
لُمِقیَم الَِّذي ال یَُحوُل َوال ، اللَُّھمَّ اْبُسْط َعلَینَا ِمْن بََرَكاتَِك َوَرْحَمتَِك َوفَْضِلَك َوِرْزقَِك ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك النَِّعیَم ا

یمَ یَْوَم العَْیلَِة َواألَْمِن یَْوَم الَخوِف ، اللَُّھمَّ إِنِّي َعائِذٌ بَِك ِمْن َشّرِ َما أَْعطَْیتَنَا َوشَّرِ یَـُزوُل ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك النَّعِ 
 .َما َمنَْعتَنَا 

ه إِلَیْنَا الُكْفَر َوالفُُسوَق َوالِعْصیاَن ، اِشِدیَن ،  اللَُّھمَّ َحبِّْب إِلَینَا اِإلیَماَن َوَزیِّْنھُ فِي قُلُوبِنَا َوَكّرِ َواْجعَْلنَا ِمَن الرَّ
الِِحیَن َغیَر َخَزایَا َوالَ َمْفتُونِینَ  ، اللَُّھمَّ قَاتِِل الَكفََرةَ الَِّذیَن  اللَُّھمَّ تََوفَّنَا ُمْسـِلِمیَن ، َوأَْحینَا ُمْسِلِمیَن ، َوأَلِْحْقنَا بِالصَّ

بُوَن ُرُسلََك ، َویَُصدُّوَن َعْن َسبِیِلَك ،  .َواْجعَْل َعلَیِھم ِرْجَزَك َوَعذَابََك ،  إِلَھَ الَحّقِ .. آِمینَ  یَُكذِّ
ا َعِلْمَت الَوفَاةَ َخْیراً اللَُّھمَّ بِِعْلِمَك الغَیِب ، َوقُْدَرتَِك َعلَى الَخْلِق ؛ أَْحیِنِي َما َعِلْمَت الَحیَاةَ َخْیراً ِلي ، َوتََوفَّنِي إِذَ  •

َضا َوالغََضِب ، َوأَْسأَلَُك ِلي ، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلُ  َك َخْشیَتََك فِي الغَْیبِ َوالشََّھاَدةِ ، َوأَْسأَلَُك َكِلَمةَ الَحّقِ فِي الّرِ
ةَ َعْیٍن ال تَْنقَُطُع ، َوأَْسأَلُكَ  َضا بَْعدَ القَْصَد فِي الِغنَى َوالفَْقِر ، َوأَْسأَلَُك نَِعیماً ال یَْنفَُد ، َوأَْسأَلَُك قُرَّ القََضاِء   الّرِ

اَء ، َوأَْسأَلَُك بَْرَد العَیِْش بَْعَد الَمْوِت ، َوأَْسأَلَُك لَذَّةَ النََّظِر إِلَى َوْجِھَك ، َوالشَّْوَق إِلَى ِلقَائَِك  ، فِي َغیِْر َضرَّ
ةَ َوال فِتْنَةً ُمِضلَّةَ ، اللَُّھمَّ َزیِّنَّا بِِزینَِة اِإلیَماِن ، َواْجعَْلنَا ُھَدا  .ةً ُمْھتَِدینَ ُمِضرَّ
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َمنِي ، َوإذَا أََرْدَت اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك فِْعَل الَخْیَراِت ، َوتَْرَك الُمْنَكَراِت ، َوُحبَّ الَمَساِكیَن ، َوأَْن تَْغِفَر ِلي َوتَْرحَ  •
 ُ بُنِي إِلَى ُحبِّـكَ فِتْنَةَ قَوٍم فَتََوفَّنِي غَْیَر َمْفتُوٍن ، َوأَْسأَلَُك ُحبََّك ، َوُحبَّ َمْن یُِحبّـ  .َك ، َوُحبَّ كل َعَمٍل یُقَّرِ

 بَِك ِمْن الشَّّرِ ُكلِّھُ عَاِجِلِھ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمَن الَخیِْر ُكلِّھُ ؛ َعاِجِلِھ َوآِجِلِھ ، َما َعِلْمُت ِمنْھُ َوَما لَْم أَْعلَْم ، َوأَُعوذُ 
 .ْم أَْعلَمْ َوآِجِلِھ ، َما َعِلْمُت ِمْنھُ َوَما لَ 

، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن شَّرِ (صلى هللا علیھ وسلم) د محمّ ورُسولك اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْیِر َما َسأَلََك َعْبُدَك َونَبِیَُّك  •
 (صلى هللا علیھ وسلم ) . محمد ورسولك َما اْستَعَاذَ بَِك ِمنْھُ عَْبُدَك َونَبِیُّكَ 

َب إِلَْیَھا مِ اللَُّھمَّ إِنِّي أَ  • َب إِلَْیَھا ِمْن قَْوٍل أَْو َعَمٍل ، َوأَُعوذُ بَِك ِمَن النَّاِر َوَما قَرَّ ْن قَْوٍل أَْو ْسأَلَُك الَجنَّة ، َوَما قَرَّ
 ً   . َعَمٍل ، َوأَْسأَلَُك أَْن تَْجعََل ُكلَّ قََضاٍء قََضیْتَھُ ِلي َخْیرا

َما تَُحوُل بِِھ بَْینَنَا َوبَْیَن َمعَاِصیَك ، َوِمْن َطاَعتَِك َما تُبَلِّْغنَا بِِھ َجنَّتََك ، َوِمَن الیَِقیِن  اللَُّھمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشیَتِكَ  •
اتِنَا َما ُن بِِھ َعلَیْنَا َمَصائَِب الدُّنْیَا ، اللَُّھمَّ َمتِّْعنَا بِأَْسَماِعنَا ، َوأَْبَصاِرنَا ، َوقُوَّ ا ، َواْجعَْلھُ الَواِرَث أَْحیَْیتَنَ َما تَُھّوِ

ا َوال تَْجعَْل ِمنَّا ، َواْجعَْل ثَأَْرنَا َعلَى َمْن َظلََمنَا ، َواْنُصْرنَا َعلَى َمْن َعادَانَا ، َوال تَْجعَْل ُمِصیبَتَنَا فِي ِدینِنَ
نَا ، َوال َمْبلََغ ِعْلِمنَا ، َوال تَُسلِّْط عَلَْینَا َمْن ال ْنیَا أَْكبََر َھّمِ   . یَْرَحْمنَاالدُّ

ِمْن ُكّلِ بِّرِ ، َوالفَْوَز  اللَُّھمَّ إِنَّا نَْسألَُك ُموِجبَاِت َرْحَمتَِك ، َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك ، َوالسَّالَمةَ ِمْن ُكّلِ إثٍْم ، َوالغَنِیَمةَ  •
 . بِالَجنَِّة ، َوالنََّجاةَ ِمَن النَّارِ 

ْجتَھُ ، َوال دَْینًا إِالَّ قََضْیتَھُ ، َوال َمِریضاً إِالَّ َشفَیْتَھُ ، َوال  اللَُّھمَّ ال تََدْع لَنَا ذَْنبًا إِالَّ  • ا إِالَّ فَرَّ َغفَْرتَھُ ، َوال َھم�
ً إِالَّ  تَھُ ، َوالُمْبتَلَى إِالَّ َعافَیْتَھُ ، َوال َضاالً إِالَّ َھَدْیتَھُ ، َوال َغائِباً إِالَّ َرَدْدتَھُ ، َوال َمْظلُوماً إِالَّ نََصرْ  أَِسیرا
ْرتََھا بِفَْضِلَك یَا أَْكَرَم فََكْكتَھُ ، َوال َمیِّتاً إِالَّ َرِحْمتَھُ ، َوال َحاَجةً لَنَا فِیَھا َصالٌح َولََك فِیَھا ِرضاً إِالَّ قََضیْتََھا َویَسَّ 

 .األَْكَرِمینَ 
ِر الُھَدى َرّبِ أَِعنِّي َوال تُِعْن َعلَيَّ ، َواْنُصْرنِي َوال تَْنُصْر عَ  لَيَّ ، َواْمُكْر ِلي َوال تَْمُكْر َعلَيَّ ، َواْھِدنِي َویَّسِ

 . إِلَيَّ ، َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن بَغَى َعلَيَّ 
اھاً ُمنِیباً  •  تَقَبَّْل تَْوبَتِي ، ، َربِّ َرّبِ اْجعَْلنِي لََك َشكَّاراً ، لََك ذَكَّاراً ، لََك َرھَّاباً ، لََك ِمْطـَواعاً ، إِلَْیَك ُمْخبِتاً أَوَّ

ْد ِلَسانِي ، َواْسلُْل َسِخیَمةَ قَ  تِي ، َواْھِد قَْلبِي ، َوَسّدِ  .ْلبِيَواْغِسْل َحْوبَتِي ، َوأَِجْب دَْعَوتِي ، َوثَبِّْت ُحجَّ
اً لَْیَس بَْعَدهُ َخْوٌف ، َوَسعَاَدةً لَْیَس بَْعَدھَا اللَُّھمَّ إِنَّا نَْسألَك یُْسراً لَْیَس بَْعَدهُ ُعْسٌر ، َوِغنًى لَْیَس بَْعَدهُ فَْقٌر ، َوأَْمن

  . َشقَاءٌ 
نَا ِمَن الظُّلَُماتِ  •  إِلَى النُّوِر ، َوَجنِّبْنَا اللَُّھمَّ ألِّْف بَیَْن قُلُوبِنَا ، َوأَْصِلْح ذَاَت بَیْنِـنَا ، َواْھِدنَا سُبَُل السَّالِم ، َونَّجِ

یَّاتِنَا ، الفََواِحَش َما َظَھَر ِمْنَھا  َوَما بََطَن ، َوبَاِرْك لَنَا فِي أَْسَماِعـنَا ، َوأَْبَصاِرنَا ، َوقُلُوبِنَا ، َوأَْزَواِجـنَا ، َوذُّرِ
ِحیُم ، َواْجعَْلَنا َشاِكِریَن لِنِعَِمَك ُمثْنِیَن بَِھا عَلَْیَك قَابِِلی اُب الرَّ  .أَتِْمْمَھا َعلَیْنَاَن لََھا وَ َوتُْب َعلَیْنَا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ

َدْیتَنَا ، وال تَْفتِنَّا فِي اللَُّھمَّ یَا ُمقَلَِّب القُلُوِب َواألَْبَصاِر ، ثَبِّْت قُلُوبَنَا َعلَى َطاعَتَِك ، َوال تُِزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد إِْذ ھَ 
راً ِمْن یَْومـِنَا ، َواْجعَْل َخْیَر أَْعَماِرنَا أََواِخَرَھا ، َوَخْیَر ِدینِنَا ، َواْجعَْل یَْوَمنَا َخْیراً ِمْن أَْمِسنَا ، َواْجعَْل َغَدنَا َخیْ 

 .أَْعَماِلنَا َخَواتِیَمَھا ، َوَخْیَر أَیَّاِمنَا یَْوَم نَْلقَاَك َوأَْنَت َراٍض عَنَّا
تَْسِقیِن ، َوإذَا َمِرْضُت فَأَنَْت تَْشِفیِن ، َوأَنَْت الَِّذي اللَُّھمَّ أَْنَت الَِّذي َخلَْقتَنِي فَأَْنَت تَْھِدیِن ، َوأَنَْت الَِّذي تُْطِعُمنِي وَ  •

 ً یِن ، َرّبِ َھْب ِلي ُحْكما الِِحیَن  تُِمیتُنِي ثُمَّ تُْحـیِیِن ، َوأَْنَت الَِّذي أَْطَمُع أَْن یَْغِفَر ِلي َخِطیئَتِي یَْومَ الّدِ َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ
َھاتِنَا ِمَن الُمْسِلِمیَن ، َواْجعَْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق فِ  ي اآلِخِریَن ، َواْجعَْلنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعیِم ، َواْغِفْر آلبَائِنَا َوأُمَّ

 .َوال تُْخِزنِي یَْوَم یُْبعَثُوَن ، یَْومَ ال یَْنفَُع َماٌل َوال بَنُوَن ، إِالَّ َمْن أَتَى هللاَ بِقَْلٍب َسِلیمٍ 
ّواً ي بِاإلْسالَِم قَائِماً ، َواْحفَْظنِي بِاِإلْسالَِم قَاِعداً ، َواْحفَْظنِي بِاِإلْسالِم َراقِداً ، َوالَ تُْشِمْت بِي َعدُ اللَُّھمَّ اْحفَْظنِ 
 ً  . َوال َحاِسدا
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 .ھُ بِیَـِدكَ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن ُكّلِ َخْیٍر َخَزائِنُھُ بِیَِدَك ، َوأَُعوذُ بَِك ِمْن ُكّلِ شَّرٍ َخَزائِنُ  •
ِشیـِد ، أَْسأَلَُك األَْمَن یَْوَم الَوِعیِد ، َوالَجنَّةَ َداْر ال بِیَن اللَُّھمَّ یَا ذَا الَحْبِل الشَِّدیِد ، َواألَْمِر الرَّ ُخلُوِد ، َمَع الُمقَرَّ

كَّعِ السُُّجوِد ، الُموفِیَن بِالعُُھوِد ، إِنََّك َرِحیٌم َوُدوٌد   .، َوإِنََّك تَْفعَُل َما تُِریدُ الشُُّھوِد ، الرُّ
ائَِك ، نُِحبُّ بُِحبَِّك اللَُّھمَّ اْجعَْلنَا َھاِدیَن ُمْھتَِدیَن ، غَْیَر َضالِّیَْن َوال ُمِضلِّیَن ، ِسْلماً ألَْولِیائَِك ، َوَحْرباً على أَْعدَ  •

  َمْن أََحبََّك ، َونُعَاِدي بِعََداَوتَِك َمْن َخالَفََك.
َعاُء َوِمْنَك اِإلَجابَةُ ، اللَُّھمَّ َھذَا الُجْھُد َوَعلَْیَك التُّْكالنُ اللَُّھمَّ ھَ  •  .ذَا الدُّ
ٍد فِي أَْعلَى  •  .َجنَِّة الُخْلدِ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك إِیَماناً ال یَْرتَدُّ ، َونَِعیماً ال یَْنفَُد ، َوُمَرافَقَةَ نَبِیَِّك ُمَحمَّ
ً اللَُّھمَّ آتِنِي الِحكْ  •  .َمةَ الَّتِي َمْن أُوتِیََھا فَقَْد أُْوتَِي َخْیراً َكثِیرا
 .اللَُّھمَّ أَِعنِّي عَلَى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسَن ِعبَاَدتِكَ  •
اِزقِیَن ، َواْغفِْر ِلي فَأَْنتَ  • اِحِمیَن ، َواْرُزْقنِي ، فَأَْنَت َخیُْر الرَّ َخیُْر الغَافِِریَن ،  اللَُّھمَّ اْرَحْمنِي ، فَأَْنَت َخْیُر الرَّ

 .َواْنُصْرنِي ، فَأَْنَت َخْیُر النَّاِصِرینَ 
َ إِالَّ  •  .أَنْتَ اللَُّھمَّ َرْحَمتََك أَْرُجو فَال تَِكْلني إِلى نَْفِسي َطْرفَةَ َعیٍْن ، َوأَْصِلْح ِلي شَأْنِي ُكلَّھُ ، ال إِلَھ

ال تُـِھنَّا ، َوأَْعِطنَا َوال تَْحِرْمنَا ، َوآثِْرَنا َوال تُْؤثِْر َعلَینَا ، َوأَْرِضنَا َواْرَض اللَُّھمَّ ِزْدنَا َوال تَْنقُْصنَا ، َوأَْكِرْمنَا وَ 
 .َعنَّا

ً َغیَْر ُمْخٍز َوال فَاِضحٍ  •  .اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعیشَةً نَِقیَّةً ، َوِمیتَةً َسـِویَّةً ، َوَمَرّدا
َمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت عَلَيَّ َوَعلَى َواِلَديَّ ، َوأَْن أَْعَمَل َصالَِحاً تَْرَضاهُ َوأَْدِخْلنِي بَِرْحَمتَِك َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِعْ 

اِلِحینَ   .فِي ِعبَاِدَك الصَّ
ْنیَا َواآلِخَرةِ  •  .اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك العَْفَو َوالعَافِیَةَ َوالُمعَافَاةَ فِي الدُّ
 . نِّي أَْسأَلَُك الُھَدى ، َوالتُّقَى ، َوالعَفَاَف َوالِغنَىاللَُّھمَّ إِ  •
  . اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِعْلماً نَافِعَاً ، َوِرْزقاً َطـیِّباً ، َوَعَمالً ُمتَقَبَّالً  •
  .اِم یَْوَم القِیاَمةِ اللَُّھمَّ اْغِفْر ِلي ، َواْھِدنِي َواْرُزْقنِي ، َوَعافِنِي ، أَعُوذُ بِا�ِ ِمْن ِضیِق الَمقَ  •
ُت َوَما أَْخَطأُْت اللَُّھمَّ قِنِي شَرَّ نَْفِسي ، َواْعِزْم ِلي َعلَى أَْرشَِد أَْمِري ، اللَُّھمَّ اْغفِْر ِلي َما أَْسَرْرُت ، َوَما أَْعلَنْ  •

  . ، َوَما َعَمْدُت ، َوَما َعِلْمُت ، َوَما َجِھلُتُ 
َولَِدي ، َوبَاِرْك ِلي فِیَما أَْعَطیْتَنِي ، َوأَِطْل َحیَاتِي َعلَى َطاَعتَِك ، َوأَْحِسْن َعَمِلي َواْغِفْر اللَُّھمَّ أَْكثِْر َماِلي ، وَ  •

  . ِلي
ِشَماِلي ،  اللَُّھمَّ اْستُْر َعَوَراتِي ، َوآِمْن َرْوَعاتِي ، َواْحفَْظنِي ِمْن بَیِْن یََديَّ َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن یَِمینِي َوَعنْ  •

 .َوِمْن فَْوقِي ، َوأَُعوذُ بَِك أَْن أُْغتَاَل ِمْن تَْحتِي
لَيَّ ، َواْرَض اللَُّھمَّ أَْكِرْمنِي َوال تُِھنِّي ، َوأَْعِطنِي َوال تَْحِرْمنِي ، َوِزْدنِي َوال تَْنقُْصنِي ، َوآثِْرنِي َوال تُْؤثِْر عَ  •

 .َعنِّي َوأَْرِضنِي
ُمبِیناً ، َواْھِدنَا ِصَراطاً ُمْستَقِیماً ، َواْنُصْرنَا نَْصراً عَِزیزاً، َوأَتِمَّ َعلَیْنَا نَْعَمتََك ، َوأَنِْزْل فِي اللَُّھمَّ اْفتَْح لَنَا فَتْحاً  •

 .قُلُوبِنَا سَِكینَتََك ، َواْنُشْر َعلَیْنَا فَْضلََك َوَرْحَمتَكَ 
 .وبِنَا ، َوَضْعِف إَِرادَتِنَا ، َوال تَِكْلنَا إِلَى أَْنفُِسنَا َوال إِلَى أََحٍد غَْیَركَ اللَُّھمَّ أِعنَّا َعلَى َشَھَواِت أَْنفُِسنَا، َوقَْسَوةِ قُلُ  •
  .اللَُّھمَّ ال تَِكْلنَا إِلَى أَْنفُِسنَا َطْرفَةَ عَْیٍن َوال أَقَلَّ ِمْن ذَِلكَ  •
ْنیَا َحسَنَةً َوفِي اآلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَ  •  .اَب النَّارِ َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ
  .ِر فِي َخْلِقَك َوالتَّفَقُّھَ فِي ِدینِكَ اللَُّھمَّ اْشغَْل قُلُوبَنَا بُِحبَِّك ، َوأَْلِسنَتَنَا بِِذْكِرَك ، َوأَْبَدانِنَا بِطَاعَتَِك ، َوُعقُولَنَا بِالتَّفَكُّ  •
 .  ، َوفُكَّ أَْسَرانَا ، َواْجبُْر كَْسَرانَااللَُّھمَّ اْشِف َمْرَضانَا ، َواْرَحْم َمْوتَانَا ، وَعاِف ُمبْتَالَنَاْ  •
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نَا ِمْن َضْعٍف ، َوَعلِّْمنَا ِمْن َجَھالٍَة، َوأَْنِقْذنَ •  .ا ِمْن َضالَلَةٍ اللَُّھمَّ أَْطِعْمنَا ِمْن ُجوعٍ ، َوآِمنَّا ِمْن َخْوٍف، َوقَّوِ
الَِحاِت أَْعَمالََنا ،  • ا یُْرِضـیَك آَمالَنَااللَُّھمَّ اْختِْم بِالصَّ  .َوبِالسَّعَاَدةِ آَجالَنَا ، َوبَلِّْغنَا ِممَّ
ي آِخَرتِي الَّتِي اللَُّھمَّ أَْصِلْح ِلي ِدینِي الَِّذي ُھَو ِعْصَمةُ أَْمِري ، َوأَْصلِْح ِلي دُْنیَاَي الَّتِي فِیَھا َمعَاِشي، َوأَْصِلْح لِ  •

 .یَاَدةً ِلي فِي ُكّلِ َخیٍْر ، َواْجعَِل الَمْوَت َراَحةً ِلي ِمْن ُكّلِ َشرٍّ فِیَھا َمعَاِدي ، َواْجعَِل الَحیَاةَ زِ 
 .اللَُّھمَّ اْجعَْل َخْیَر ُعُمِري أََواِخَرهُ ، َوَخیَْر َعَمِلي َخَواتَِمھُ ، َوَخیَْر أَیَّاِمي یَْوَم ِلقَاكَ  •
اً اللَُّھمَّ اْحفَْظنِي بِاإلْسالِم قَائِماً ، َواْحفَْظنِي بِاإل • ْسالِم قَاِعداً ، َواْحفَْظنِي بِاِإلْسالِم َراقِداً ، َوال تُْشِمْت بَِي َعُدوَّ

  . َوال َحاِسَداً 
اِلِحینَ  •  .اللَُّھمَّ أَْحیِنَا ُمْسِلِمیَن ، َوتََوفَّنَا ُمْسِلِمیَن ، َوأَْلِحقْنَا بِالصَّ
ِة أَْمَر ُرْشٍد ، یُعَزُّ  •  فِیِْھ أَْھُل َطاعَتَِك ، َویُذَلُّ فِْیِھ أَْھُل َمْعِصیَتَِك ، َویُؤَمُر فِْیِھ بِالَمْعُروِف ، اللَُّھمَّ أَْبِرْم ِلَھِذِه األُمَّ

 .َویُْنَھى فِیِْھ عَِن الُمْنَكرِ 
د وعلى آلھ وصحبھ أجمعین •  ..والحْمد � رّبِ العالمین، اللھمَّ صّلِ وسلِّْم وباِرْك علَى َعْبِدَك وَرُسْوِلَك محمَّ

ِ َرّبِ اْلعَالَِمینَ  ا یَِصفُوَن* َوَسَالٌم َعلَى اْلُمْرسَلِیَن* َواْلَحْمُد ِ�َّ ةِ َعمَّ  ]ثالث مرات} [{ُسْبَحاَن َربَِّك َرّبِ اْلِعزَّ

 
 بعض األحادیث المرجعیة في الذكر والدعاء :

 :-صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال: رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -عن أَبي ھریرة  •
ْحمِن: سُْبَحاَن هللاِ وبَِحْمدِ  ِه، سُْبَحاَن هللاِ "َكِلمتَاِن َخِفیفَتَاِن َعلَى اللَِّساِن، ثَقیِلَتَاِن في الِمیَزاِن، َحبیبَتَان إِلَى الرَّ

  اْلعَِظیم".
 رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجھ.

 
 :-صلى هللا علیھ وسلم  -هللا  قال: قال رسول -رضي هللا عنھ  -وعن أَبي ھریرة  •

ا َطلَعَتْ   عَلَْیِھ الشَّْمُس". "ألَْن أَقُوَل: ُسبَْحاَن هللاِ، َوالَحْمُد ِ�ِ، َوَال إِلھَ إِالَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَُر، أََحبُّ إَليَّ ِممَّ
 رواه مسلم، والترمذي.

 
 :-صلى هللا علیھ وسلم  - قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنھما  -وعن عبد هللا بن عمرو   •

ةَ إِالَّ بِا�ِ، إِالَّ   كَفََّرْت َعنْھُ َخَطایَاهُ، "َما َعلَى األَْرِض أََحٌد یَقُوُل: َال إلھَ إِالَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكبَُر، َوَال َحْوَل َوَال قُوَّ
 َولَْو َكانَْت ِمثَْل َزبَِد اْلبَْحِر".

ھ، وقال: حدیث حسن ، وروى شعبة ھذا الحدیث عن أبي بَْلج بھذا رواه النسائي، والترمذي، واللفظ ل
 اإلسناد نحوه، ولم یرفعھ. انتھى.

ورواه ابن أبي الدنیا، والحاكم، وزادا: "وسبحاَن هللا، والحمد �" وقال الحاكم: حاتم ثقة، وزیادتھ مقبولة، 
 یعني حاتم بن أبي صغیرة .

 
من عندھا، ثم رجع بعد أَن أَْضَحي  -صلي هللا علیھ وسلم  -أَن النبي  :-رضي هللا عنھا  -عن ُجَوْیِریَةَ و •

 وھي جالسة فقال:
"لَقَْد قُْلُت بَْعَدِك  -صلى هللا علیھ وسلم  -"َما ِزْلِت َعلَى الَْحاِل الَّتِي فَاَرْقتُِك عَلَْیَھا؟ " قالت: نعم. قال النبي 

اٍت  -أَْربََع َكلَماٍت  : سْبَحاَن هللاِ َوبَِحْمِدِه، َعَدَد َخْلِقِھ، لَْو وُ  -ثََالَث َمرَّ ِزنَْت بَِما قُْلِت ُمْنذُ الْیَْوِم لََوَزنَتُْھنَّ
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 َورَضاَء نَْفِسِھ، َوِزنَةَ عَْرِشِھ، َوِمَداَد َكِلَماتِِھ" .
 رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجھ، والترمذي.

 
 

، فقال  -صلي هللا علیھ وسلم  -رآني النبي  قال: -رضي هللا عنھ  -عن أَبي أُمامة و • ، وأَنا أُحرك َشفَتَيَّ
 لي:

ُك َشفَتَْیَك یَا أَبَا أَُماَمةَ؟ " فقلت: أَذكر هللا یا رسول هللا فقال: "أَال أُْخبُِرَك بِأَْكثََر وَ  أَْفَضَل ِمْن "بِأَّيِ َشْيٍء تَُحّرِ
 ا رسول هللا. قال:ِذْكِرَك بِاللَّْیِل َوالنََّھاِر؟ " قلت: بلى ی

َماِء] "تَقُوُل: ْسبَْحاَن هللا َعَدَد َما َخلَق، سُْبَحاَن هللاِ ِمْلَء َما َخلََق، سُْبَحاَن هللاِ َعَدَد َما فِي األَْرِض [َوالسَّ 
هللاِ ِمْلَء َما أَْحصي ُسْبَحاَن هللاِ ِمْلَء َما في األَرِض َوالسََّماء، سُْبَحاَن هللاِ َعَدَد َما أَْحصي ِكتَابھُ، ُسبَْحاَن 

 ِكتَابُھُ، سُْبَحاَن هللا َعَدَد َكّلِ َشيِء، ُسبَْحاَن هللاِ ِمْلَء ُكّلِ َشْيٍء.
اْلَحْمُد �ِ ِمْلَء اْلَحْمد �ِ َعَدَد َما َخلََق، َوالَْحْمُد �ِ ِمْلَء َما َخلَق، َواْلَحْمُد �ِ َعَدَد َما فِي األَْرِض َوالسََّماِء، وَ 

ُد �ِ ا فِي األَْرِض َوالسََّماِء، َواْلَحْمُد �ِ َعَدَد َما أْحصى ِكتَابُھُ، واْلَحْمد �ِ ِمْلَء َما أَْحصي ِكتَابُھُ َواْلَحمْ مَ 
 َعَدَد كّلِ َشْيٍء، َواْلَحْمُد �ِ ِمْلَء ُكّلِ َشْئٍء".

ن حبان في صحیحیھما باختصار، رواه أحمد، وابن أبي الدنیا واللفظ لھ، والنسائي، وابن خزیمة، واب
 والحاكم وقال: صحیح على شرط الشیخین ووافقھ الذھبي .

 
 قال لھ: -صلى هللا علیھ وسلم  -أَن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن أَبي موسي  •

ةَ إِالَّ بِا�ِ، فإِنّھا َكْنٌز ِمْن ُكنُوِز اْلَجنَّة".  "قُْل: َال َحْوَل َوال قُوَّ
 ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجھ. رواه البخاري،

 
 

 :-صلي هللا علیھ وسلم  -قال: قال النبي  -رضي هللا عنھ  -عن أَبي مسعود و •
 "َمْن قََرأَ بِاآلیَتَیِْن ِمْن آِخِر سُوَرةِ اْلبَقََرةِ فِي لَْیلٍَة َكفَتَاهُ".

 ، وابن ماجھ، وابن ُخَزْیمة.رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي
"َكفَتَاهُ": أي: أْجَزأَتَاه عن قیام تلك اللیلة، وقیل: َكفَتَاه ما یكون من اآلفات تلك اللیلة، وقیل: َكفَتَاه من كل 
شیطان فال یَْقَربھ لیلتھ، وقیل: معناه: َحْسبُھ بھما فضًال وأْجًرا، وقال ابن خزیمة في صحیحھ: باب ذكر 

 ن القراءة في قیام اللیل، ثم ذكره، وھذا ظاھر، وهللا أعلم.م یجزئأقل ما 
 وآخر آیتین من سورة البقرة : 

ِ َوَمَالئَِكتِِھ َوُكتُبِِھ َوُرسُ (( ُسوُل بَِما أُنِْزَل إِلَیِْھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِا�َّ ُق بَْیَن أََحٍد ِمْن ُرُسِلِھ آَمَن الرَّ ِلِھ َال نُفَّرِ
ُ نَفًْسا إِالَّ ُوْسعََھا لََھا َما َكَسبَْت َوَعلَْیَھا َما ) الَ 285َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َوإِلَْیَك اْلَمِصیُر (  یَُكلُِّف �َّ

ھُ عَلَى الَِّذیَن ِمْن قَْبِلنَا َربَّنَا َوَال اْكتََسبَْت َربَّنَا َال تَُؤاِخْذنَا إِْن نَِسینَا أَْو أَْخطَأْنَا َربَّنَا َوَال تَْحِمْل عَلَْینَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَ 
ْلنَا َما َال َطاقَةَ لَنَا بِِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَنَْت َمْوَالنَا فَانُْصْرنَا َعلَى اْلقَوْ تُ   ) ) 286ِم اْلَكافِِریَن (َحّمِ

 
 قال: -صلى هللا علیھ وسلم  -أَن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن أَبي ھریرة  •

ٌر، فِي یَْوٍم ِمائةَ "َمْن قَاَل: َال إِلھَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ ال شَِریَك لَھُ، لَھُ الُمْلُك، َولَھُ اْلَحْمُد َوُھَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِدی
ةٍ، َكانَْت لَھُ عَْدَل عَْشِر ِرقاٍب، َوُكتِبَْت لَھُ ِمائةُ َحسَنٍَة، َوُمِحیَْت َعنْھُ ِمائةُ سَیِّئَ  ٍة، َوَكانَْت لَھُ ِحْرًزا ِمَن َمرَّ
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ا َجاَء بِِھ، إِالَّ أََحٌد َعِمَل أَْكثَ  ْیَطاِن یَْوَمھُ ذَِلَك، َحتَّى یُْمِسَي، َولَْم یَأِْت أََحٌد بِأَْفَضَل ِممَّ  َر ِمْن ذَِلَك".الشَّ
 رواه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وابن ماجھ.

"ومن قال سبحان هللا وبحمده، في یوم مائَة مرة، ُحطَّْت خطایاه ولو وزاد مسلم، والترمذي، والنسائي: 
 كانت مثل َزبَِد البحر .

 
 قال: -صلى هللا علیھ وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -عن أبي ھریرة  •

 "َمْن َصلَّى َعلَيَّ َصَالةً َواِحَدةً َصلَّى هللاُ َعلَیِْھ عَْشراً".
 لنسائي، والترمذي، وابن حبان في صحیحھ .رواه مسلم، وأبو داود، وا

 
 

سمع رجالً  -صلى هللا علیھ وسلم  -أَن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -عن عبد هللا بن بَُرْیَدةَ عن أَبیھ  •
َمد، الذي لم یَلد، ولم یُولد، ولم  یقول: اللھم إِني أَسأَلك بأَني أَشھد أَنك أَنت هللا ال إلھ إِالَّ أَنت األَحد الصَّ

 یكن لھ ُكفُواً أَحد، فقال:
 "لَقَْد َسأَْلَت هللاَ بِاِالسِم األَْعَظِم الَِّذي إِذَا سُئَِل بِِھ أَْعطَي، َوإذَا ُدِعَي بِِھ أََجاَب".

رَواه أبو داود، َوالترمذي وَحسَّنھ، وابن ماجھ، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم، إال أنھ قال فیھ: "لقْد 
 عظِم" وقال: صحیح على شرطھما ووافقھ الذھبي.سألَت هللاَ باسِمھ األ

وقال المنذري: قال شیخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وإسناده ال مْطعََن فیھ، ولم یرد في ھذا الباب 
 حدیٌث أْجَوُد إسناداً منھ.

 
رَ  -صلى هللا علیھ وسلم  -وعن أَنس بن مالك قال: مرَّ النبيُّ  • قي، وھو بأَبي عیاش زید بن الصامت الزُّ

 یصلي وھو یقول:
اللھم إني أَسأَلك بأَن لك الحمد، ال إِلھ إِالَّ أَنت، یا َحنَّان، یا َمنَّان، یا بدیع السموات واألَرض، یا ذا الجالل 

 :-صلى هللا علیھ وسلم  -واِإلكرام؛ فقال رسول هللا 
 ِھ أََجاَب، َوإِذَا ُسئَِل بِِھ أَْعَطي"."لَقَْد َسأَْلَت هللاَ بِاْسِمِھ األَْعَظِم، الَِّذي إِذَا ُدعَي بِ 

رواه أحمد، َواللفظ لھ، وابن ماجھ، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان في صحیحھ، والحاكم، وزاد 
ھؤالء األربعة: "یا حيُّ یا قیوُم" وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم ووافقھ الذھبي ، وزاد الحاكم في 

 وأعوذ بك من النار". روایة لھ: "أسألك الجنة،
 
 

 :-صلى هللا علیھ وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -وعن سعد بن أَبي َوقَّاص  •
 اِلِمیَن" فَإِنَّھُ لَمْ "َدْعَوةُ ِذي النُّوِن إِْذ َدَعاهُ َوُھَو فِي بَْطِن اْلُحوِت "َال هللاَ إِالَّ أَْنَت ُسبَْحانََك إِنَِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ 

 یَْدعُ بَِھا َرُجٌل ُمْسِلٌم فِي َشْيٍء قَطُّ إِالَّ اْستََجاَب هللاُ لَھُ".
 رواه الترمذي، واللفظ لھ، والنسائي، والحاكم، وقال: صحیح اإلسناد ووافقھ الذھبي .

وزاد في طریق عنده ؛ فقال رجل: یا رسول هللا، ھل َكانت لیونس خاصة، أم للمؤمنین عامة؟ فقال 
 :-صلى هللا علیھ وسلم  -رسول هللا 

یْنَاهُ ِمَن اْلغَّمِ َوَكذَِلَك نُْنِجي اْلُمْؤِمنِیَن} (اآلیة: -َعزَّ َوَجلَّ  -"أَال تَْسمُع إلَى قَْوِل هللاِ  من سورة  88: {َونَجَّ
 األنبیاء.) ".
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 قال: -صلى هللا علیھ وسلم  -أَن رسول هللا  -رضي هللا عنھ  -عن أبي ُھَرْیَرةَ  •

 َوُھَو َساِجٌد، فَأَْكثُِروا الدُّعَاَء". -َعزَّ َوَجلَّ  -ُب َما یَكون اْلعَْبُد ِمْن َربِِّھ "أَْقرَ 
 رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

 
ومما ورد في كتاب األذكار لإلمام النووي رحمھ هللا تعالى في (باُب دعاِء الَكْرِب والدعاُء عنَد األموِر 

 المھّمة) :
یحي البخاري ومسلم " عن ابن عباس رضي هللا عنھما، أن رسول هللا صلى هللا علیھ روینا في " صح  •

 ُ ُ العظیم الحلیم، ال إلھ إال �َّ َرّب العَْرِش العظیم، ال إلھ إال �َّ  وسلم كان یقول عند الكرب: " الَ إِلھَ إِالَّ �َّ
 یُم ".َربُّ السََّمَواِت َوَربُّ األْرِض َربُّ العَْرِش الَكرِ 

وفي روایة لمسلم: " أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا َحَزبَھ أمر قال ذلك " قولھ " حزبھ أمر " أي 
 نزل بھ أمر مھم، أو أصابھ غّم.

 
وروینا في كتاب الترمذي، عن أنس رضي هللا عنھ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أنھ كان إذا كربھ   •

 وُم، بَِرْحَمتَِك أْستَِغیُث " قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح اِإلسناد.أمر قال: " یا َحيُّ یا قَیُّ 
 

 وروینا فیھ عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ، أن النبي صلى هللا علیھ وسلم كان إذا أھّمھ األمر  •
 ". رفع رأَسھ إلى السماء فقال: سُْبحاَن هللا العَِظیِم، وإذا اجتھد في الدعاء قال: " یا َحيُّ یا قَیُّومُ 

 
 

وروینا في " صحیحي البخاري ومسلم " عن أنس رضي هللا عنھ قال: كان أكثُر دعاِء النبّي صلى هللا   •
ْنیا َحسَنَةً، وفي اآلخرة حسنة، وقنا َعذَاَب النَّاِر " زاد مسلم في روایتھ قال:  علیھ وسلم: " اللَُّھمَّ آتِنا في الدُّ

 ا أراَد أن یدعَو بدعاء دعا بھا فیھ.وكان أنس إذا أراَد أن یدعَو بدعوة دعا بھا، فإذ
 

وروینا في سنن النسائي، وكتاب ابن السني، عن عبد هللا بن جعفر، عن علّي رضي هللا عنھم قال: لَقَّنني   •
رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھؤالء الكلمات، وأمرني إن نزل بي كرب أو شّدة أن أقولھا: " ال إِلھَ إِالَّ 

ُ الَكِریُم ا ِ َرّب العالَِمیَن ".�َّ ُ َربُّ العَْرش العَِظیِم، الَحْمُد ِ�َّ  لعَِظیُم، سُْبحانَھُ، تَباَرَك �َّ
 
 وكان عبد هللا بن جعفر یلقنھا وینفث بھا على الموعوك، ویعلِّمھا المغتربة من بناتھ. 

 قلت: الموعوك: المحموم، وقیل: ھو الذي أصابھ مغث الحمى.
ج إلى غیر أقاربھا.والمغتربة من النسا  ء: التي تُزوَّ

 
 

وروینا في " سنن أبي داود " عن أبي بكرة رضي هللا عنھ، أن رسوَل هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: "   •
لھَ إِالَّ إِ َدَعَواُت الَمْكُروب: اللَُّھمَّ َرْحَمتََك أْرُجو فَال تَِكْلنِي إلى نَْفسي َطْرفَةَ َعیٍْن، وأْصِلْح لي َشأنِي ُكلَّھُ، ال 

 أْنَت ".
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وروینا في سنن أبي داود، وابن ماجھ، عن أسماء بنت ُعَمْیس رضي هللا عنھا، قالت: قال لي رسوُل هللا   •
ُ َربي ال أُْشِرُك  -أو في الكرب  -صلى هللا علیھ وآلھ وسلم: " أال أَُعلُِّمَك َكِلماٍت تَقُوِلیْنَُھنَّ ِعْنَد الَكْرِب  َّ� ُ َّ�

 شَْیئاً ".بِِھ 
 
 

وروینا في كتاب ابن السني، عن قتادة رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " َمْن قَرأ   •
ُ َعزَّ َوَجلَّ "  .  آیَةَ الُكْرِسّي َوَخَواتِیَم ُسوَرةِ البَقََرةِ ِعْنَد الَكْرِب، أغاثَھُ �َّ

 
نھ قال: سمعُت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول: " وروینا فیھ عن سعد بن أبي وقاص رضي هللا ع  •

َج َعْنھُ: َكِلَمةَ أخي یُونَُس َصلَّى هللا علیھ وسلََّم، (فنَادَ  ى فِي الظُّلُماِت: إِني ألَْعلَمُ َكِلَمةً ال یَقُولَُھا َمْكُروٌب إِالَّ فُّرِ
] "، ورواه الترمذي عن سعد قال: قال 87ِلِمیَن) [األنبیاء: أْن ال إِلھَ إِالَّ أْنَت سُْبحانََك إنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّا

نََك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " دَْعَوةُ ِذي النُّوِن إْذ َدعا َربَّھُ َوُھَو في بَْطِن الُحوِت: ال إِلھَ إِالَّ أْنَت سُْبحا
 شئ قَطُّ إِالَّ اْستَجاَب لھ ". إنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمیَن، لَْم یَْدعُ بِھا َرُجٌل ُمْسِلٌم فِي

 
 

 (ما یَقُوُل إذا أصابَھ ھمٌّ أو َحَزن) : 
 روینا في كتاب ابن السني، عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ قال:  •

أَنَا َعْبُدَك، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " َمْن أَصابَھُ َھمٌّ أْو َحَزٌن فَْلیَْدعُ بَِھِذِه الَكِلماِت، یقول: اللَُّھمَّ 
ّل اْسٍم ُھَو اْبُن َعْبِدَك، اْبُن أََمتَِك، فِي قَْبَضتَِك، ناِصیَتِي بِیَِدَك، ماٍض فِيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل فِيَّ قََضاُؤَك، أسألَُك بِكُ 

ْیَت بِِھ نَفَْسَك، أْو أْنَزْلتَھُ فِي ِكتابَِك، أْو َعلَّْمتَھ أَحداً ِمْن َخْلِقَك، أوِ  اْستَأثَْرَت بِِھ فِي ِعلِْم الغَْیبِ ِعْنَدَك  لََك، َسمَّ
أْن تَْجعََل القُرآَن نُوَر َصْدِري، َوَربِیَع قَْلبِي، َوجالَء ُحْزنِي، َوذََھاَب َھّمي، فقال رجل من القوم: یا رسول 

، فإ نَّھُ َمْن قَالَُھنَّ اْلتِماَس ما هللا إن المغبوَن لمن غُبن في ھؤالء الكلمات، فقال: " أَجْل فَقُولُوھُنَّ َوَعلُِّموھُنَّ
ُ تَعالى ُحْزنَھُ، وأطاَل فََرَحھُ "  .  فِیِھنَّ أْذَھَب �َّ

 
 (ما یَقولُھ إذا وقَع في َھلََكة) : 

روینا في كتاب ابن السني عن علّي رضي هللا عنھ قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " یا َعِليُّ   •
 أال أَُعلُِّمَك َكِلماٍت إِذَا َوقَْعَت فِي َوْرَطٍة قُْلتَھا؟ " قلُت: بلى، جعلني هللا فداك، قال: " إذَا َوقَْعَت فِي َوْرَطةٍ 

ْحمَ  ِ الرَّ ِ العَِلّي العَِظیِم.فَقُْل: بِْسِم �َّ ةَ إِالَّ با�َّ ِحیِم، َوال َحْوَل َوال قُوَّ  ِن الرَّ
َ تَعالى یَْصِرُف بھا ما شاَء ِمْن أنَْواعِ البَالِء "  .  فإنَّ �َّ
 .قلت: الَوْرَطة بفتح الواو وإسكان الراء: وھي الھالك 

 
 : (ما یَقوُل إذا خاَف قوماً)

سنن أبي داود، والنسائي، عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنھ، أن النبي  روینا باِإلسناد الصحیح في  •
 صلى هللا علیھ وسلم كان إذا خاف قوما قال: " اللَُّھمَّ إنا نجعلك في نُُحوِرِھْم، َونَعُوذُ بَِك ِمْن شرورھم ".

 
 : (ما یَقوُل إذا خاَف ُسْلطاناً)

 عنھما، قال: قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: " روینا في كتاب ابن السني، عن ابن عمر رضي هللا  •
ِ َرّب السََّمَواِت السَّ  ُ الَحِلیُم الَكریُم، سُْبحان �َّ ْبع ورب العرش إذَا ِخْفَت ُسْلطاناً أْو َغْیَرهُ فَقُْل: ال إِلھَ إِالَّ �َّ

 العظیم، ال إلھ إال أْنَت، َعزَّ جاُرَك، َوَجلَّ ثَناُؤَك ".
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 : قوُل إذا استصعَب علیھ أمٌر)(ما ی
روینا في كتاب ابن السني، عن أنس رضي هللا عنھ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: " اللَُّھمَّ ال   •

 َسْھَل إِالَّ ما َجعَْلتَھُ َسْھالً، وأْنَت تَْجعَُل الَحْزَن إذَا شئت سھالً "
 

 :(ما یقوُل إذا تَعَسََّرْت علیھ معیشتُھ)
روینا في كتاب ابن السني، عن ابن عمر رضي هللا عنھما، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال: " ما   •

ِ على نَْفِسي ومَ  الي وِدینِي، یْمنَُع أَحَدُكْم إذَا َعُسَر َعلَیِْھ أْمُر َمِعیشَتِِھ أْن یَقُوَل إذَا َخَرَج ِمْن بَیْتِِھ: بِْسِم �َّ
ْلَت "  .اللَُّھمَّ رّضنِي بِقَضائِ  ْرَت وال تأخیَر ما َعجَّ  ك، وبارْك لي فِیما قُّدَر لي حتَّى ال أُِحبَّ تَْعِجیَل ما أخَّ

 
 : (ما یقولُھ إذا كان علیھ دیٌن َعَجَز عنھ)

روینا في كتاب الترمذي، عن علّي رضي هللا عنھ، أن ُمكاتباً جاءه فقال: إني عجزُت عن كتابتي فأعنِّي، قال: 
 لماٍت َعلمنیھّن رسوُل هللا صلى هللا علیھ وسلم، لو كاَن َعلیَك مثُل جبل ِصْیٍر َدیْناً أدَّاهُ عنك؟أال أُعلّمك ك

ْن ِسواَك " قال الترمذي: حدیث حسن. قال: قُِل: " اللَُّھمَّ اْكِفني بَِحالِلَك عَْن َحَراِمَك، َوأْغنِني   بِفَْضِلَك َعمَّ

 

 : "كنوز إسالمیة"الموضوع على موقع تطبیق : رابط 
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 انتھى بفضل هللا تعالى وكرمھ

 إلى رحمة هللا وعفوه الفقیر 

 قاوجي أخوكم جالل
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