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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني. اللهم صل . بسم هللا الرمحن الرحيم

وإلخواننا الذين  لنا فراغ ناعلى حممد واله الطاهرين. رب
 سبقوان لألميان.

هذا كتاب خمتصر يف االدعية اليت جاءت يف القران الكرمي 
والسنة الشريفة، رتبتها حسب املواضيع اليت تضمنتها 

سنة ولقد ألفته يف فرتة انتشار وابء كوروان نصوصها. 
الذي اجتاح العامل جلوء منا اىل هللا تعاىل وتضرعا ( 1441)

تعاىل اليه فهو القائل )ادعوين استجب لكم(، سائلني هللا 
سالمة يف ديننا ودنياان وان يكشف هذا البالء الالعافية و 

 عنا انه مسيع جميب.

والسنة الشريفة ابألحاديث  من القران والكرمي هذه االدعية
صحيحة متنا توجب  لهاهذه كاألحاديث الصحيحة متنا. ف
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من حمكم القران ومصدق ا شاهد أي ان هل ملالعلم والع
 .لنقد املتينابالسنة فهي صحيحة  ومتفق

يف مناسبات زمانية ومكانية  أحاديثلقد ذكرت ادعية يف 
كثرية اال انه ال شاهد هلا وال مصدق من القران والسنة 

 .فلم اخرجها

وامنا والدعاء فعل انساين وجداين مطلق ال توقيفية فيه، 
هنا صيغا وردت يف الدعاء يف القران والسنة اضافة  اذكر
غراضها فإهنا تبني ما حيسن طلبه وما ال مواضيعها وااىل 

اليت حيسن  ملواضيعا وتبنيحيسن ترك طلبه من هللا تعاىل، 
فيها الدعاء وال حيسن تركه مع كون هذه الصيغ هي االجود 

 رغبةمن حيث الرتكيب ولو صدرت إبخالص وعمق و 
. فاحلث عليها أتدييب تعليمي وليس تقييدي كملأكانت 

وان من او توقيفي بل لإلنسان ان يدعو ابي صيغة شاء.  
 .اليه والتعبري خملصا بهالرغبة الشديدة متام الدعاء عمقه و 

 و )ت( يعين تعليق. ة.س: يعين سن   الرموز:
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 اصول عامة يف الدعاء
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 فضل الدعاء
 

ْب َلُكْم.َوقَاَل   رَبُُّكُم اْدُعويني َأْسَتجي

ُقلي اْدُعوا اَّللهَ َأوي اْدُعوا الرهمْحََن َأًّيا َما َتْدُعوا فَ َلُه اأْلَمْسَاُء 
 احْلُْسََن.

 ُقْل َما يَ ْعَبأُ بيُكْم َرّب ي َلْواَل ُدَعاؤُُكْم. 

 سالح املؤمن الدعاء. س.

 س.الدعاء مخ العبادة وال يهلك مع الدعاء أحد. 
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 الثناء
ُقلي اْدُعوا اَّللهَ َأوي اْدُعوا الرهمْحََن َأًّيا َما َتْدُعوا فَ َلُه اأْلَمْسَاُء 

 احْلُْسََن.

 

 

 الدعاء سرا
 ..تعلم ما خنفي وما نعلن إنكربنا 

ره َوَأْخَفى. ْلَقْولي فَإينهُه يَ ْعَلُم الس ي  َوإيْن ََتَْهْر ابي
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 االانبة
 املصري.ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك 

ْب َلُكْم.  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعويني َأْسَتجي

الدعاء اانبة وجلوء، والدعاء امر عريف وجداين ويكون 
حبسب طريقة العقالء، فيدعو االنسان ربه عند احلاجة جلوء 
اليه وطلبا منه وابلصيغة اليت حيب وينبغي ان خياطب هبا 
ربه. ولعلمنا ان اخلري كل من هللا وانه هو من يدفع الضر 

 فان دوام الدعاء والطلب عقالئي ايضا وحسن. 

الدعاء انشاء وتعبري انساين، فكلما كان عميقا وخملصا ان 
يراه  ومباولإلنسان ان يدعو بطريقته وأبلفاظه  .أحسنكان 

وبلغته وبلسانه فال جيب التقيد بلفظ وال  وحيسنهويفهمه 
 وأخلص أعمقبصيغة بل ان كان ما يكون بلسانه والفاظه 

  أفضل.كان 
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 االستجابة
ْب َلُكْم. ت: وهللا تعاىل قوله حق  َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعويني  َأْسَتجي

 فينبغي االطمئنان وتقني االستجابة.

 

 لآلخرينالدعاء 
 ابآلخرتعميم الدعاء ادب قراين وهو يعمق الشعور ان 

 جاء به القران والسنة.و 

ًنا َوليْلُمْؤمينينَي  َ ُمْؤمي َرب ي اْغفيْر ِلي َوليَواليَديه َوليَمْن َدَخَل بَ ْييتي
.َوالْ   ُمْؤميَناتي

 رَب هَنا َواْجَعْلَنا ُمْسليَمنْيي َلَك َوميْن ُذر ييهتيَنا ُأمهًة ُمْسليَمًة َلَك.

. ميَاني إْلي ْخَوانيَنا الهذييَن َسبَ ُقواَن ابي  رَب هَنا اْغفيْر لََنا َوإليي
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 العامة ةاالدعية اجلامع
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 الربكة عند االبتداء
 

()بيْسمي اَّللهي  يمي  .الرهمْحَني الرهحي

 

 

 

 الرمحة
 (.انت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وانت خري الغافريناللهم )

 الرامحني(.أين مسين الضر وانت ارحم رّب )

 .ربنا اتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من امران رشدا

 .ربنا امنا فاغفر لنا وارمحنا وانت خري الرامحني
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ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة 
 .انت الوهاب إنك

 س. اللهم اغفر ِل، وارمحين، واهديين، وعافيين وارزقين.

وان مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من  أنفسناربنا ظلمنا 
 (7/23اخلاسرين )

إنك أنت الغفور  وارمحين،ِل مغفرة من عندك  )اغفراللهم 
 . س.(الرحيم
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 العفو
 اللهم إنك عفوٌّ حتب العفو؛ فاعُف عين.

 

 

 املغفرة
 النار.ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 

  ابإلميان.الذين سبقوان  وإلخوانناربنا اغفر لنا 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، 
 .إليكأستغفُرك وأتوب 

 س. اللهم اغفر ِل، وارمحين، واهديين، وعافيين وارزقين.

 قدير.على كل شيء  إنكربنا امتم لنا نوران واغفر لنا 
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مؤمنا وللمؤمنني  بييتولوالدي وملن دخل  ِل رب اغفر
 . ت: دخل بييت أي من اصحاّب.واملؤمنات

 .ربنا اغفر ِل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 .ربنا امنا فاغفر لنا وارمحنا وانت خري الرامحني

 الغافرين.انت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وانت خري 

 أستغفر هللا وأتوب إليه. س. وحبمده،سبحان هللا 
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 التوبة
 .انت التواب الرحيم إنكربنا: تب علينا 

 أستغفر هللا وأتوب إليه. س. وحبمده،سبحان هللا 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، 
 س. .إليكأستغفُرك وأتوب 
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 العافية
 

رب أدخلين مدخل صدق واخرجين خمرج صدق واجعل 
ِل من لدنك سلطاان نصريا. ت: مدخل صدق أي دخول 
حسن يف امر معني وخروج حسنا منه. أي بعافية. وهذا 
يعم كل امر صغري وكبري وخصوصا ما يهم ويعظم فانه طلب 

 للعافية يف الدخول فيه واخلروج منه.

 ة. س.اللهم أحيين يف عافية وأمتين يف عافي

اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين 
 فيمن توليت. س.
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 االدعية اخلاصة
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 املغفرة
 مغفرة الذنوب 

 .ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرار

( ت: إنه ال يغفر الذنوب إال أنت. ِل،اغفر إين )اللهم 
 س. ابوء أي اعرتف.

 س. إنه ال يغفر الذنوب أحد غريك. ِل،اللهم اغفر 

 .ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امران
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 غفران االسراف
 .ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امران

 

 غفران ظلم النفس
وان مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من  أنفسناربنا ظلمنا 

 اخلاسرين.

 ِل. فاغفر نفسيرب اىن ظلمت 

اللهم إين ظلمت نفسي ظلًما كثريًا، وال يغفر الذنوب إال 
أنت؛ فاغفر ِل مغفرًة من عندك وارمحين؛ إنك أنت الغفور 

 س. الرحيم.
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 العفو
 

 العفو عن النسيان 
ترك : النسيان هنا اخطاان. تان نسينا او  ال تؤاخذانربنا 

 الطاعة.

 العفو عن اخلطأ 
اخلطأ حبقك أي ت: . اانتؤاخذان ان نسينا او اخط ربنا ال

 ابملعصية. 

 العفو عن امث اخالف العهد
. ربنا وال حتمل علينا اصرا كما محلته على الذين من قبلنا

ت: االصر هنا امث اخالف العهد وال حتمل علينا أي ال 
 تؤاخذان.
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 التكفري عن السيئات 
. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرار

 التكفري التجاوز.ت: 
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 التوفيق
 

 االسالمالتوفيق اىل 
 .رَب هَنا َواْجَعْلَنا ُمْسليَمنْيي َلَك َوميْن ُذر ييهتيَنا ُأمهًة ُمْسليَمًة َلكَ 

 

 

 توفيق الطاعة
 س. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة.

وطاعة  طاعتك،وارزقين  لذكرك،اللهم افتح مسامع قليب 
 س. وعمال بكتابك. وسلم،رسولك صلى هللا عليه 

م لَنا من طاعتيَك ما تبلي غُنا بيهي جن هَتَك. س  اللههمه اقسي
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 اليقني
نيا.  م لَنا من اليقنيي ما تُ َهوي ُن بيهي عَلينا ُمصيباتي الدُّ اللههمه اقسي

 س.

 العمل ابلكتاب
وطاعة  طاعتك،وارزقين  لذكرك،اللهم افتح مسامع قليب 

وارزقين  س. وعمال بكتابك. وسلم،رسولك صلى هللا عليه 
 عمال بكتابك.

 

 

 تقبل العمل
 العليم.انت السميع  إنكربنا تقبل منا 

 اللهم إين أسألك علًما انفًعا، ورزقًا طيًبا، وعماًل متقبهاًل.
 س.
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 الصرب
 

 .علينا صربا وتوفنا مسلمني أفرغربنا 

 

 

 العافية
 يف االمورالعافية 

مدخل صدق واخرجين خمرج صدق واجعل  أدخلينرب 
ت: مدخل صدق أي دخول . ِل من لدنك سلطاان نصريا

 بعافيةحسنا منه. أي  وخروجحسن يف امر معني 

 يف عافية. س. وأمتيناللهم أحيين يف عافية 
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 السالم
يعود السالم حينا  وإليكالسالم  ومنكاللهم أنت السالم 
 ربنا منك ابلسالم.

 

 

 اقامة الصالة 
 .رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء
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 الرشد يف االمر
 

 .ربنا اتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا من امران رشدا

 س. .من شر نفسي وأعذينرشدي  أهلمين اللهمقل 

 

 الصدرشرح 
 

 .رب اشرح ِل صدري ويسر ِل امري

اللهم اجعل ِل يف مسعي نورا ، ويف بصري نورا ، اللهم اغفر 
 س. ِل ذنيب ، ويسر ِل أمري ، واشرح ِل صدري.
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 زًّيدة العلم
  علما.رب زدين 

إنك على  وعلما وفهما وبصرااللهم اجعل ِل يف قليب نورا 
 س. كل شي ء قدير.

. انَفْعين مبا علهمَتين، وعل يمين ما ينفعين، وزيْدين علًما(اللهم 
 س.
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 العلم النافع
 اللهم إين أسألك علًما انفًعا، ورزقًا طيًبا، وعماًل متقبهاًل.

 س.

. اللهم انَفْعين مبا علهمَتين، وعل يمين ما ينفعين، وزيْدين علًما(
 س.

 

 املنزل املبارك
 (، 23/29منزال مباركا وانت خري املنزلني ) أنزلينرب 

 

 امامة املتقني 
 

ربنا هب لنا من ازواجنا وذرًّيتنا قرة اعني واجعلنا للمتقني 
 اماما. ت: أي يف حسن الطاعة هلل تعاىل.
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 والغَن. س. والعفاف، والتقى، اهلدى،اللهم إين أسألك 

 

 العفاف
 والغَن. س. والعفاف، والتقى، اهلدى،اللهم إين أسألك 

 

 العمل املرضي
انعمت على وعلى  اليتان اشكر نعمتك  أوزعينرب 

عبادك  يفبرمحتك  وأدخلينوان اعمل صاحلا ترضاه  والدي
 الصاحلني.
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 احلكمة
حكما واحلقَن ابلصاحلني. ت: حكما أي  ِلرب هب 

 احلكمة.

 

  الكتابة مع الشاهدين
. فاكتبنا مع الشاهدين ربنا امنا مبا انزلت واتبعنا الرسول

 الشاهدين للرسل ابلصدق أي املؤمنني.ت: أي 

 

 

 العمل الصاحل املرضي
 

انعمت على وعلى  اليترب اوزعين ان اشكر نعمتك 
اىن  ذرييت يفِل  وأصلحوالدي وان اعمل صاحلا ترضاه 

 املسلمني.من  يناو تبت اليك 
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 امتام النور
 .على كل شيء قدير إنكربنا امتم لنا نوران واغفر لنا 

اللهم اجعل ِل يف مسعي نورا ، ويف بصري نورا ، اللهم اغفر 
 س. ِل ذنيب ، ويسر ِل أمري ، واشرح ِل صدري.

 

 

 بيت يف اجلنة
 .رب ابن ِل عندك بيتا ىف اجلنة
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 اهلداية
َراَط  َراَط اْلُمْسَتقييَم * صي ْم َغرْيي اْهدياَن الص ي الهذييَن َأنْ َعْمَت َعَلْيهي

ْم َواَل الضهال ينَي.  اْلَمْغُضوبي َعَلْيهي

 س. اللهم اغفر ِل، وارمحين، واهديين، وعافيين وارزقين.

وتولين  عافيت،وعافين فيمن  هديت،اللهم اهدين فيمن 
 فيمن توليت. س.

زي ينها بزينةي أعوُذ بك مين ضرهاَء مضرٍة، وفتنٍة مضلهٍة، اللهم 
 س. اإلميان، واجَعْلنا هداًة مهتدين.

 والغَن. س. والعفاف، والتقى، اهلدى،اللهم إين أسألك 
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 توِل هللا 
وتولين  عافيت،وعافين فيمن  هديت،اللهم اهدين فيمن 
 فيمن توليت. س.

 

 عدم الغل للمؤمنني
 .امنوا(ربنا )ال َتعل يف قلوبنا غال للذين 

 

 ابلقضاءالرضا 
 ِل اخلري حيث كنت مث ارضين بقضائك. س. أقدراللهم 

 اخلشية
م لَنا من خشيتيَك ما حَيوُل بيَننا وبنَي معاصيكَ  . )اللههمه اقسي

 .س
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 النجاة
 

 الوقاية من عذاب النار
 النار.ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 

 

 

 عدم اخلزي يوم القيامة
 

 إنكربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزان يوم القيامة 
 امليعاد.ال ختلف 
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 الوقاية من عذاب النار
 .ربنا ما خلقت هذا ابطال سبحانك فقنا عذاب النار

 

 

 الظامل اهلهااالخراج من القرية 
ربنا اخرجنا من هذه القرية الظامل اهلها واجعل لنا من لدنك 

. ت: الظلم هنا هو الطغيان نصريا وليا واجعل لنا من لدنك
 كفرا.

 

 صرف عذاب جهنم
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذاهبا كان غراما اهنا 

  ومقاما.ساءت مستقرا 
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 النجاة من عاقبة اعمال الظاملني
 يعملون. ت: أي الظاملني.رب جنين واهلي مما 

 عدم اخلزي يوم القيامة
يوم يبعثون يوم ال ينفع مال وال بنون اال من اتى  ختزينوال 

  سليم.هللا بقلب 

 

 كشف العذاب
 مؤمنون.ربنا اكشف عنا العذاب اان 

 كشف البالء
 اللهم اكشف عين البالء.

بعد الشدة  وابلرخاءاللهم إنك أتيت ابليسر بعد العسر 
 بعد البالء. وابلعافية
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 عدم افتتان الكافرين بنا
انت  إنكربنا ال َتعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا 

  احلكيم.العزيز 

 

 النجاة من الظاملني
الظاملني. ت: الظاملون هنا أي الطاغون وجنين من القوم 

 كفرا.
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 اخلري 
 

 خري الدنيا 
ربنا اتنا يف الدنيا حسنة ويف االخرة حسنة وقنا عذاب 

 النار.

دييين الذي هو عصمة أمري، وأصلح ِل اللهم أصليْح ِل 
دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح ِل آخريت اليت فيها 
معادي، واجعل احلياة زًّيدًة ِل يف كل خرٍي، واجعل املوَت 

 راحًة ِل من كل شر. س.
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 خري االخرة
ربنا اتنا يف الدنيا حسنة ويف االخرة حسنة وقنا عذاب 

 النار.

دييين الذي هو عصمة أمري، وأصلح ِل اللهم أصليْح ِل 
دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح ِل آخريت اليت فيها 
معادي، واجعل احلياة زًّيدًة ِل يف كل خرٍي، واجعل املوَت 

 راحًة ِل من كل شر. س.

 

 االستخارة من هللا
اللهم إين استخريك بعلمك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا 

جله فأقدره ِل، ويسره ِل األمر خري ِل يف عاجل أمري وآ
مث ابرك ِل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر شٌر ِل يف 

 عاجل أمري، وآجله، فاصرفه عين، واصرفين عنه. س.
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 تقدير اخلري
 اللهم أقدر ِل اخلري حيث كنت مث ارضين بقضائك. س. 

 

 الغَن
 والغَن. س. والعفاف،اللهم إين أسألك اهلدى، والتقى، 

اللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغنين حب
 س.

 

 الرزق
 اللهم اغفر ِل، وارمحين، واهديين، وعافيين وارزقين. س.

اللهم إين أسألك علًما انفًعا، ورزقًا طيًبا، وعماًل متقبهاًل. 
 س.
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 الفضل
ْن َفْضليهي َوَرُسولُُه إيانه إيىَل  اَّللهي َحْسبُ َنا اَّللهُ َسيُ ْؤتييَنا اَّللهُ مي

 رَاغيُبوَن. ت: أي ورسوله من فضل هللا.

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

اللهم أغنين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. 
 س.
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 احلالل
اللهم أغنين حباللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. 

 س.

 

 

 والقوةاالمتاع ابخلري ابألمساع واالبصار 
اللههمه متي عنا أبمساعينا وأبصاريان وقوهتنا ما أحييَتنا. س. ت: 

 أي ابخلري واحلالل.

 

 عدم جعل الدنيا االهم االكرب
نيا َأْكرَب هي نا وال مبلَغ عيلمينا، وال تسلي ط  اللههمه ال َتعلي الدُّ

 عَلينا َمن ال يرمَحُنا. س.
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 الفوز
 الوفاة مع االبرار

 

 .فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع االبرارربنا 

 

 الثواباتيان 
 إنكربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزان يوم القيامة 

 .ال ختلف امليعاد

 

 الوفاة مسلمني
 مسلمني.علينا صربا وتوفنا  أفرغربنا 
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اللهم توفنا مسلمني وأحينا مسلمني وأحلقنا ابلصاحلني غري 
 احينا أي يوم البعث. ت: مفتونني. س. والخزاًّي 

انت وليي يف الدنيا واالخرة توفين مسلما واحلقين 
 ابلصاحلني.

 االحلاق ابلصاحلني
انت وليي يف الدنيا واالخرة توفين مسلما واحلقين 

 ابلصاحلني.

 ابلصاحلني.حكما واحلقَن  ِلرب هب 
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 جنة النعيم
لسان  ِلحكما واحلقَن ابلصاحلني واجعل  ِلرب هب 

ت: لسان  النعيم.االخرين واجعلَن من ورثة جنة  يفصدق 
 عندهم. مصدقاصدق أي 

 س. اللهم إين أسألك اجلنة، وأعوذ بك مين النار.

 ادخال يف الرمحة
 

انعمت على وعلى  اليتان اشكر نعمتك  أوزعينرب 
عبادك  يفوان اعمل صاحلا ترضاه وادخلَن برمحتك  والدي

  الصاحلني.
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 النصر
 

 تثبيت االقدام
 

علينا صربا وثبت اقدامنا وانصران على القوم  أفرغربنا 
 الكافرين الظاملني.ت أي  الكافرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امران وثبت اقدامنا وانصران 
 الكافرين الظاملني.الكافرين. ت: أي على القوم 

 

 الظاملني النصر على الكافرين
ربنا أفرغ علينا صربا وثبت اقدامنا وانصران على القوم 

 الكافرين. ت أي الكافرين الظاملني.
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ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف امران وثبت اقدامنا وانصران 
 على القوم الكافرين. ت: أي الكافرين الظاملني.

 نالنصر على املفسدي

دييَن.  َرب ي اْنُصْريني َعَلى اْلَقْومي اْلُمْفسي

 اللجوء 
وبك  أرجو،وإًّيك  أعبد،ولك  ألوذ.وبك  أعوذ.اللهم بك 

 س. وبك أستغيث. أستكفي.وبك  أستعني،

 إليك،ووجهت وجهي  إليك،اللهم أسلمت نفسي 
وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة  إليك،وفوضت أمري 

 س. ال ملجأ وال منجا منك إال إليك. إليك،

 الرجاء
وبك  أرجو،وإًّيك  أعبد،ولك  ألوذ.وبك  أعوذ.اللهم بك 

 س. وبك أستغيث. أستكفي.وبك  أستعني،
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 االستعانة 
اللهم بك أعوذ. وبك ألوذ. ولك أعبد، وإًّيك أرجو، وبك 

 س.أستعني، وبك أستكفي. وبك أستغيث. 

 س. اللهم أعين ي على ذيكرك، وُشكرك، وُحسن عبادتك.

 االستكفاء
اللهم بك أعوذ. وبك ألوذ. ولك أعبد، وإًّيك أرجو، وبك 

 أستعني، وبك أستكفي. وبك أستغيث. س.
 

 االستغاثة
 س. اللهم أغيْثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.

اللهم بك أعوذ. وبك ألوذ. ولك أعبد، وإًّيك أرجو، وبك 
 أستعني، وبك أستكفي. وبك أستغيث. س.
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 عدم ازاغة القلب
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة 

 .انت الوهاب إنك

 الكفار الظاملةالنجاة من 
ربنا ال َتعلنا فتنة للقوم الظاملني وجننا برمحتك من القوم 

 الكافرين. ت: أي الكافرين الظاملني يف املوضعني.

  

 فسدينمللكفرة االنصر على ا
 

املفسدين. ت: أي الكفرة رب انصرىن على القوم 
 املفسدين.

 النصر على العدو الظامل
 لظامل الكافر.اللههمه انُصران عَلى من عاداان. س. أي العدو ا
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 الظاملني عدم تسلط الكافر
ربنا ال َتعلنا فتنة للقوم الظاملني وجننا برمحتك من القوم 

 يف املوضعني.الظاملني الكافرين. ت: أي الكافرين 

 الظاملني الفتح مع الكافرين
. ت: ربنا افتح بيننا وبني قومنا ابحلق وانت خري الفاحتني

 الظاملني.أي قومننا الكافرين 

 النصر ابحلجة
مدخل صدق واخرجين خمرج صدق واجعل  أدخلينرب 

السلطان النصري أي ت: . ِل من لدنك سلطاان نصريا
 احلجة.

 عدم تسلط من ال يرحم
 اللههمه ال تسلي ط عَلينا َمن ال يرمَحُنا. س.
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 التعوذ
 

 التعوذ املطلق
وبك  أرجو،وإًّيك  أعبد،ولك  ألوذ.وبك  أعوذ.اللهم بك 

 وبك أستغيث. أستكفي.وبك  أستعني،

 

 التعوذ من هزات الشياطني
رب اعوذ بك من هزات الشياطني واعوذ بك رب ان 

  حيضرون.

 التعوذ من حضور الشياطني
رب اعوذ بك من هزات الشياطني واعوذ بك رب ان 

 حيضرون.

 به علم لإلنسانالتعوذ من سؤال ما ليس 
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ك ما ليس ِل به علم واال تغفر رب اين اعوذ بك ان اسال
 .ِل وترمحين اكن من اخلاسرين 

 

 التعوذ من شر النفس
 س.  .اللهم إين أعوذ بك من شر نفسي

 س. .رشدي وأعذين من شر نفسي أهلمين اللهمقل 

 

 التعوذ من النار
 س. اللهم إين أسألك اجلنة، وأعوذ بك مين النار.
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 التعوذ من الضالل واالضالل
، أو َأظليم  له أو أَضله، أو أزيله أو أَزله اللهم أعوذ بك أن أضي

.  س. أو ُأظَلم، أو أجَهل أو جُيَهل عليه

 

 التعوذ من الزلل
، أو َأظليم  له أو أَضله، أو أزيله أو أَزله اللهم أعوذ بك أن أضي

.  س. أو ُأظَلم، أو أجَهل أو جُيَهل عليه

 

 ظلمالتعوذ من ال
، أو َأظليم  اللهم أعوذ له أو أَضله، أو أزيله أو أَزله بك أن أضي

 س. أو ُأظَلم، أو أجَهل أو جُيَهل عليه.
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 التعوذ من اجلهل 
، أو َأظليم  له أو أَضله، أو أزيله أو أَزله اللهم أعوذ بك أن أضي

.  س. أو ُأظَلم، أو أجَهل أو جُيَهل عليه

 

 التعوذ من الضراء املضرة
أعوُذ بك مين ضرهاَء مضرٍة، وفتنٍة مضلهٍة، اللهم زي ينها اللهم 

 س. بزينةي اإلميان، واجَعْلنا هداًة مهتدين.

 

 التعوذ من الفتنة
أعوُذ بك مين ضرهاَء مضرٍة، وفتنٍة مضلهٍة، اللهم زي ينها اللهم 

 س. بزينةي اإلميان، واجَعْلنا هداًة مهتدين.
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 البالءالتعوذ من جهد 
 س. اللهم َاعُوُذ بيَك ميْن َجْهدي اْلَبالءي.

 

 التعوذ من الشيطان عند قراءة القران
 فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل من الشيطان الرجيم.

 

 لدفع عروضهالتعوذ من الشيطان 
َّللهي. َزَغنهَك ميَن الشهْيطَاني نَ ْزٌغ فَاْسَتعيْذ ابي ت: ينزغ أي  َوإيمها يَ ن ْ

 .يعرض، ابلتسويس ابملعصية
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 يسريالت
 

 عدم حتميل ما ال طاقة به
ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا 

  .انت موالان فانصران على القوم الكافرين

 

 تسهيل االمور
اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال، وأنت َتعل احلزن إذا 

 شئت سهال

 تيسري االمر
رب اشرح ِل صدري ويسر ِل امري واحلل عقدة من 

 .لساين يفقهوا قوِل

 اللهم إين أسألك اليسر بعد العسر. س.
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 واشرح ِل صدري. أمري،ويسر ِل  ذنيب،اللهم اغفر ِل 
 س.

 كشف الضر
 (.أين مسين الضر وانت ارحم الرامحنياللهم )

 س. ضري. واكشفعافييت  وعجلاللهم فرج عين كربيت 
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 الشكر
 شكر النعم

انعمت على وعلى  اليتان اشكر نعمتك  أوزعينرب 
عبادك  يفوان اعمل صاحلا ترضاه وادخلَن برمحتك  والدي

 الصاحلني.

 

 احلمد
ُر َدْعَواُهْم َأني احْلَْمُد َّلليهي َرب ي اْلَعاَلمينَي.  َوَآخي

 والرخاء والشدة والسراءاللهم لك احلمد يف الضراء 
 س. .والبالء والعافية

 س. احلمد هلل سامع الدعاء.

 



57 
 

 الذرية
 

 طلب الوارث
 .فردا وانت خري الوارثني تذرينرب ال 

 

 قرة العني من االزواج والذرية
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرًّيتنا قرة اعني واجعلنا للمتقني 

 اماما.

 

 اصالح الذرية
انعمت على وعلى  اليترب اوزعين ان اشكر نعمتك 
اىن  ذرييت يفِل  وأصلحوالدي وان اعمل صاحلا ترضاه 

 املسلمني.من  وإينتبت اليك 
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 اسالم الذرية
 ُمْسليَمنْيي َلَك َوميْن ُذر ييهتيَنا ُأمهًة ُمْسليَمًة َلَك.رَب هَنا َواْجَعْلَنا 

 

 الذرية الطيبة
 .مسيع الدعاء إنك رب هب ِل من لدنك ذرية طيبة

 َرب ي َهْب ِلي ميَن الصهاحليينَي.
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 للغريالدعاء 
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 للنيب صلى هللا عليه
 س. حممد. وآلاللهم صل على حممد 

حممٍد وعلى آل حممٍد كما صليَت على آل اللهم صل ي على 
إبراهيم؛ إنك محيد جميد، اللهم ابرك على حممٍد وعلى آل 

 س. حممٍد كما ابركَت على آل إبراهيم؛ إنك محيد جميد.

 . س.لوليك الفرج وعجلحممد  وآلاللهم صل على حممد 
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 آلل حممد
 اللهم صل على حممد وآل حممد. س.

وعلى آل حممٍد كما صليَت على آل  اللهم صل ي على حممدٍ 
إبراهيم؛ إنك محيد جميد، اللهم ابرك على حممٍد وعلى آل 

 حممٍد كما ابركَت على آل إبراهيم؛ إنك محيد جميد. س.

 اللهم صل على حممد وآل حممد وعجل لوليك الفرج. س.
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 للوِل صلوات هللا عليه.
 .لوليك الفرج وعجلحممد  وآلاللهم صل على حممد 

بنت نبيك املسمى ابسم  وابنوليك  وابناللهم اظهر وليك 
 .وآلهرسولك صلواتك عليه 

وليك األْرَض َعْداًل وقيْسطًَا َكما ُمليَئْت ظُْلمًا  َأللهُهمه اْمأل هبي
يٌع جمُييٌب.  وَجْوراً إينهَك مسَي
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 لألهل
 

شاملة لألهل اضافة اىل عموم ما تقدم من لفظة )ان( فإهنا 
االصحاب واملؤمنني واضافة اىل عموم ما أييت من الدعاء 
 لكافة املؤمنني فان هناك ادعية خاصة ابألهل واالصحاب.

 

 ينلدشكر نعم هللا على الوا
انعمت على وعلى  اليتان اشكر نعمتك  أوزعينرب 

عبادك  يفوان اعمل صاحلا ترضاه وادخلَن برمحتك  والدي
  الصاحلني.
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 جناة االهل من عاقبة اعمال الظامل
 . ت: أي الظاملون.رب جنين واهلي مما يعملون

 

 

 املغفرة للوالدين
 .ربنا اغفر ِل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب

 وللمؤمنني مؤمنا بييت دخل وملن ولوالدي ِل اغفر رب
 .واملؤمنات

 

 شكر نعمة هللا على الولدين
انعمت على وعلى  اليترب اوزعين ان اشكر نعمتك 

اىن  ذرييت يفوالدي وان اعمل صاحلا ترضاه واصلح ِل 
 املسلمني.تبت اليك واىن من 
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 للصالة لذريةا اقامة 
 .رب اجعلين مقيم الصالة ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء

 تعويذ الولد والذرية من الشيطان
. ت. هللا إيين ي ُأعييُذَها بيَك َوُذر ي  يمي َن الشهْيطَاني الرهجي ي هتَ َها مي
 ولالبن )اعيذه وذريته(.
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 لألصحاب
 

اضافة اىل عموم ما تقدم من لفظة )ان( فإهنا شاملة لألهل 
االصحاب واملؤمنني واضافة اىل عموم ما أييت من الدعاء 
 لكافة املؤمنني فان هناك ادعية خاصة ابألهل واالصحاب.

 

 املؤمنني لألصحاباملغفرة 
مؤمنا وللمؤمنني  بييتولوالدي وملن دخل  ِل رب اغفر

 واملؤمنات. ت: دخل بييت أي املؤمن اصاحب ِل.
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 اكثار املال الصحاب مع الربكة
 )اللهم أكثيْر ماَله، وولَده، وابريْك له فيما أعطَيَته(. س.

 اكثار مال الصحاب مع الربكة
 ماَله، وولَده، وابريْك له فيما أعطَيَته(. س.)اللهم أكثيْر 

 

 الربكة للصاحب فيما اعطي
 )اللهم أكثيْر ماَله، وولَده، وابريْك له فيما أعطَيَته(. س.
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 للمؤمنني
 

 

 للمؤمنني املغفرة
 واتبعوا اتبوا للذين فاغفر وعلما رمحة شيء كل  وسعت ربنا

 تعاىل لقوله املؤمنون وهم: ت. اجلحيم عذاب وقهم سبيلك
 (.َآَمُنوا ليلهذيينَ  َوَيْستَ ْغفيُرونَ )

 .احلساب يقوم يوم وللمؤمنني ولوالدي ِل اغفر ربنا
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 اجلنة املؤمنني وذرًّيت وزوجات اابء ادخال
 وعدهتم اليت عدن جنات وأدخلهم ربنا) للمؤمنني اغفر ربنا

 العزيز انت إنك وذرًّيهتم وازواجهم اابئهم من صلح ومن
 رمحته فقد يومئذ السيئات تق ومن السيئات وقهم احلكيم
 (.العظيم الفوز هو وذلك

 

 

 النجاة للمستضعفني من املؤمنني
 س. اللهم أنجي املستضعفني من املؤمنني.
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 اجلنة املؤمننيادخال 
جنات عدن اليت وعدهتم  وأدخلهمربنا ربنا اغفر للمؤمنني )

انت العزيز  إنكومن صلح من اابئهم وازواجهم وذرًّيهتم 
احلكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رمحته 

  العظيم.وذلك هو الفوز 

 

 

 وقاية املؤمنني السيئات
وقهم السيئات ومن تق السيئات ربنا اغفر للمؤمنني و )

 العظيم.يومئذ فقد رمحته وذلك هو الفوز 

 

 

 سبقوان ابإلمياناملغفرة ملن 
  ابإلميانالذين سبقوان  وإلخوانناربنا اغفر لنا 
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 غل يف القلب للمؤمننيالعدم 
وال َتعل يف  ابإلميانالذين سبقوان  وإلخوانناربنا اغفر لنا 

. ت: أي ال رءوف رحيم إنكا قلوبنا غال للذين امنوا ربن
يكون غل يف قلوبنا واجلعل نسبته اىل هللا تعاىل من حيث 

 اخللق.

 

 

 املغفر للمؤمنني واملؤمنات
مؤمنا وللمؤمنني  بييتولوالدي وملن دخل  ِل رب اغفر

 واملؤمنات.
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