
 الدَُّعاُء ِمَن الِكَتاِب َوالسُّنَّةِ 
 

1-   َماِلِك يَ ْوِم  *الرَّْحَمِن الرَِّحيِم  *اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن  *ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
يِن  ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت  *اْهِدنَا الصَِّراط اْلُمْسَتِقيَم  *ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن  *الدِّ

 .(1)َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوََل الضَّالِّيَن 
2-  ُرَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليم(2) . 
3-  َنآ ِإنََّك أَنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ َوُتْب َعَلي ْ

(3). 
4-  ِرَب َّنَا آتِنَا ِفي الدُّنْ يَا َحَسنَةً َوِفي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّار

(4). 
5-  َُسِمْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصير

(5). 
6-  َتُ َؤاِخْذنَا ِإن نَِّسينَا أَْو َأْخطَأْنَا رَب َّنَا َوَلَ َتْحِمْل َعلَي ْنَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعَلى الَِّذيَن ِمن رَب َّنَا َل

نَا َعَلى فَانُصرْ  قَ ْبِلنَا رَب َّنَا َوَلَ تَُحمِّْلنَا َما َلَ طَاقََة لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َوارَْحْمنَآ أَنَت َمْوَلَنَا
اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

(6). 
7-  رَب ََّنا َلَ تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة ِإنََّك أَنَت

اْلَوهَّابُ 
(7). 

8-  ِرَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّار
(8). 

9-  َِربِّ َهْب ِلي ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة طَيَِّبًة ِإنََّك َسِميُع الدَُّعاء
(9). 

11-  َنا َمَع الشَّاِهِدينَ رَب ََّنا آَمنَّا ِبَما أَنَزَلْت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُب ْ
(10). 

11- اْلَقْوِم  رب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرافَ َنا ِفي َأْمرِنَا َوثَ بِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرنَا َعَلى
اْلَكاِفرِينَ 

(11). 
11-  * رَب ََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهذا بَاِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر

ُنوْا فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظَّاِلِميَن ِمْن أَنَصاٍر * رَّب ََّنا ِإن ََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يُ َناِدي ِلإِليَماِن َأْن آمِ 
رَب ََّنا َوآتَِنا َما  َنا َوتَ َوف ََّنا َمَع األبْ َراِر *ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتِ 
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َك َلَ ُتْخِلُف اْلِميَعادَ َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَلَ ُتْخزِنَا يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّ 
(12). 

13-  ََنا َمَع الشَّاِهِدين رَب ََّنا آَمنَّا فَاْكتُب ْ
(13) . 

41-  اْلَخاِسرِينَ رَب َّنَا ظَلَْمنَا أَنُفَسنَا َوِإن لَّْم تَ ْغِفْر لَنَا َوتَ ْرَحْمنَا لََنُكونَنَّ ِمَن
(14). 

15-  َرَب ََّنا َلَ َتْجَعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمين
(15). 

ُر اْلَغاِفرِينَ اللَُّهمَّ  -16 َواْكُتْب لََنا ِفي َهِذِه  *أَْنَت َولِي َُّنا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَْنَت َخي ْ
نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اآْلِخَرةِ   .(16)الدُّ

17-  الَْعِظيمِ َحْسِبَي اللَّهُ َل إِلَ هَ ِإَلَّ ُهَو َعلَْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َربُّ الَْعْرِش
(17). 

18-  ََنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِين َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِميَن * َوَنجِّ رَب ََّنا َلَ َتْجَعْلَنا ِفت ْ
(18). 

41-  َربِّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِلي ِبِه ِعْلٌم َوِإَلَّ تَ ْغِفْر ِلي َوتَ ْرَحْمِني َأُكن
اْلَخاِسرِينَ مَِّن 

(19). 
نْ َيا اللَُّهم يا(( -22 َواآْلِخَرِة تَ َوفَِّني ُمْسِلًما فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َولِيِّي ِفي الدُّ

 .(20) َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحينَ 
11-  ََربِّ اْجَعْل َه َذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُْبِني َوبَِنيَّ َأن ن َّْعُبَد اأَلْصَنام

(21) . 
11-  َِربِّ اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمن ُذرِّيَِّتي رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء

(22). 
13-  َيَ ْوَم يَ ُقوُم اْلِحَسابُ  رَب ََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنين

(23). 
14- رَب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا

(24). 
15-  َربِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري* َوَيسِّْر ِلي َأْمِري* َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِني، يَ ْفَقُهوا
قَ ْوِلي

(25). 
16- رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما

(26). 
17-  ََل ِإَلَه ِإَل أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمين

(27). 
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18-  َُر اْلَوارِثِين َربِّ َل َتَذْرِني فَ ْرًدا َوأَنَت َخي ْ
(28). 

19-  َِربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطيِن * َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َيْحُضُرون
(29). 

31-  َُر الرَّاِحِمين رَب ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخي ْ
(30). 

31-  ُر الرَّاِحِمينَ رَّبِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخي ْ
(31). 

31-  رَب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغَراًما*ِإن ََّها َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاًما


(32). 
33- رَب َّنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّيَّاتِنَا قُ رََّة أَْعُيٍن َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًما

(33). 
34-  َِصْدٍق ِفي اآلِخرِيَن *  َواْجَعْل ِلي ِلَسانَ * َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحين

 . (34) َواْجَعْلِني ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ 
35-  َفُع َماٌل َوََل بَ ُنوَن * ِإَلَّ َمْن َعُثوَن * يَ ْوَم ََل يَ ن ْ أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َوَل ُتْخزِِني يَ ْوَم يُ ب ْ

 .(35) َسِليمٍ 
36-  َُربِّ أَْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تَ ْرَضاه 

َوأَْدِخْلِني بَِرْحَمِتَك ِفي ِعبَاِدَك الصَّاِلِحين
(36). 

37-  ِِّإنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِلي َرب
(37). 

38-  ََربِّ َنجِِّني ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمين
(38) . 

39-  َِعَسى رَبِّي َأن يَ ْهِديَِني َسَواَء السَِّبيل
(39)  . 

41-  ٌَربِّ ِإنِّي ِلَما أَنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقير
(40) . 

41-  ََربِّ انُصْرِني َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدين
(41) . 

41-  ََربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحين
(42). 

43-  َربِّ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّتي أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا
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تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإنِّي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ 
(43). 

44-  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِِليَماِن َوَل َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالً لِّلَِّذيَن رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوِِلِ
آَمُنوا رَب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

(44). 
45-  َُنا َوِإلَْيَك اْلَمِصير ْلَنا َوِإلَْيَك أَنَ ب ْ رَّب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ

(45). 
46-  َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَب ََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ رَب ََّنا َل َتْجَعْلَنا ِفت ْ

(46). 
47-  َِّشْيٍء َقِديرٌ  رَب ََّنا أَْتِمْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكل

(47) . 
48-  َِربِّ اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَ ْيِتَي ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَنات

(48). 
اللَُّهمَّ اْهِدِني ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ بِِإْذِنَك، ِإنََّك تَ ْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط )) -49

 .(49)((ُمْسَتِقيمٍ 
ًرا َكِثيًرا اللَُّهمَّ آتِني الِحْكَمةَ )) -51  .(50)((الَّتي َمْن ُأوتِيَها فَ َقْد ُأوِتَي َخي ْ
نْ َيا َوِفي اآْلِخَرةِ )) -51  .(51)((اللَُّهمَّ ثَ بِّْتِني بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
َنا اْلُكْفرَ )) -51 يَماَن َوزَي ِّْنُه ِفي قُ ُلوبَِنا، وََكرِّْه ِإلَي ْ َنا اِْلِ َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن،  اللَُّهَم َحبَّْب ِإلَي ْ

 . (52)((َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِدينَ 
 .(53)((اللَُّهمَّ ِقِني ُشحَّ نَ ْفِسي َواْجَعْلِني ِمَن اْلُمْفِلِحينَ )) -53
 .(54)((اللهّم آتنا في الدنيا حسنة،وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار))  -54
َنِة اْلَقْبِر، َوَعَذاِب اْلَقْبِر، ))  -55 َنِة النَّاِر َوَعَذاِب النَّاِر، َوِفت ْ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ

َنِة اْلمَ  َنِة اْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ِفت ْ َنِة اْلِغَنى، َوَشرِّ ِفت ْ ِسيِح الدَّجَّاِل، َوَشرِّ ِفت ْ
َض اللَُّهمَّ اْغِسْل قَ ْلِبي ِبَماِء الث َّْلِج َواْلبَ َرِد، َوَنقِّ قَ ْلِبي ِمْن اْلَخطَايَا َكَما نَ قَّْيَت الث َّْوَب اأْلَبْ يَ 

ُهمَّ ِإنِّي ِمْن الدََّنِس، َوبَاِعْد بَ ْيِني َوبَ ْيَن َخطَايَاَي َكَما بَاَعْدَت بَ ْيَن اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب. اللَّ 
 .(55)((َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَكَسِل َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرمِ 

اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ ِبَك ِمَن الَْعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلَهَرِم، والُْبْخِل، َوأَُعوذُ ِبَك ِمْن )) -56

                                                 
 .15( سورة األحقاف، اآلية: 43)
 .11( سورة الحشر، اآلية: 44)
 .4( سورة الممتحنة، اآلية: 45)
 .5( سورة الممتحنة، اآلية: 46)
 .8( سورة التحريم، اآلية: 47)
 .18نوح، اآلية:  ( سورة48)
 .113( مقتبس من سورة البقرة، اآلية: 49)
 .169( مقتبس من سورة البقرة، اآلية:51)
 .17( مقتبس من سورة إبراهيم، اآلية: 51)
 .7( مقتبس من سورة الحجرات، اآلية: 51)
 .16( مقتبس من سورة التغابن، اآلية: 53)
 .1691، ومسلم، برقم 6389، ورقم 4511البخاري، برقم (54)
 .589، ومسلم، برقم 831البخاري، برقم ( 55)



نَِة اْلَمْحيَا َواْلَمَماتِ   .(56)((َعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن فِت ْ
اللهمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَباَلِء، َوَدَرِك الشََّقاِء، َوُسوِء اْلَقَضاِء، َوَشَماَتِة )) -57

 .(57)((اأْلَْعَداءِ 
اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِلي ُدنْ َياَي الَِّتي ِفيَها )) -58

اْلَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍر،  َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعلِ 
 .(58)((َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشر  

 .(59)((اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلُهَدى، َوالت َُّقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى)) -59
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلُبْخِل، َواْلَهَرِم، َوَعَذاِب )) -61

ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِي َُّها َوَمْوََلَها، اللَّهُ  َها أَْنَت َخي ْ مَّ اْلَقْبِر، اللَُّهمَّ آِت نَ ْفِسي تَ ْقَواَها، َوزَكِّ
َفُع، َوِمْن قَ ْلٍب ََل َيْخَشُع، َوِمْن نَ ْفٍس ََل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة ِإنِّي َأُعوُذ بِ  َك ِمْن ِعْلٍم ََل يَ ن ْ

 .(60)((ََل ُيْسَتَجاُب َلَها
 .(61)((اللَُّهمَّ اْهِدِني َوَسدِّْدِني، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلُهَدى َوالسََّدادَ )) -61
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوَتَحوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َوَجِميِع )) -61

 . (62)((َسَخِطكَ 
 .(63)((اللَُّهمَّ إِنِّي َأُعوذُ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما لَْم أَْعَملْ )) -63
]َوأِطْل َحَياِتي َعَلى ))، (64)((اللَُّهمَّ أْكِثْر َماِلي، َوَوَلِدي، َوبَاِرْك ِلي ِفيَما أْعطَْيَتِني)) -64

 .(65)((طَاَعِتَك، َوأْحِسْن َعَمِلي،[ َواْغِفْر ِلي
هُ َربُّ ََل إِلََه ِإَلَّ اللَّهُ اْلَعِظيُم اْلَحِليُم، ََل إِلََه ِإَلَّ اللَّهُ َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، ََل إِلََه ِإَلَّ اللَّ )) -65

 .(66)((السََّمَواِت، َوَربُّ اأْلَْرِض، َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ 
اللَُّهمَّ رَْحَمَتَك َأْرُجو َفاَل َتِكْلِني ِإَلى نَ ْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن، َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه ََل )) -66

                                                 
 .1716، ومسلم، برقم 1813البخاري، برقم ( 56)

يتعااوم ماان  هااد  كااان رسااول   ))، ولفظااه: 1717، ومساالم، باارقم 6347البخاااري، باارقم ( 57)
 .((البالء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء،وشماتة األعداء

 .1711أخر ه مسلم، برقم ( 58)
 .1711برقم  أخر ه مسلم،( 59)
 .1711أخر ه مسلم، برقم ( 61)
 .1715أخر ه مسلم، برقم ( 61)
 .1739أخر ه مسلم، برقم ( 61)
 .1716مسلم، برقم (63)
البخاااري،   ((اللهاامأ أك اار مالاه، وولاادك، وباارك لااه فيماا أع يتااه))ألناس:  ( يادل عليااه دعااء النباا  64)

 .661، ومسلم، برقم 1981برقم 
، وصححه األلباان  فا  سلسالة األحادياص الصاحيحة، بارقم 653( البخاري ف  األدب المفرد، برقم 65)

عنادما سا:ل:  ، وما بين المعقوفين يدل عليه قوله 144، وف  صحيح األدب المفرد، ص 1141
، وأحمااد، باارقم 1319الترماا،ي، باارقم ، ((ماان طااال عماارك وحساان عملااه))ماان خياار النااال: فقااال: 

، وقاد ساتلس ساماحة شايخنا ابان باا  رحماه 1/171، وصححه األلبان  ف  صاحيح الترما،ي، 17716
 .((نعم))  عن الدعاء به وهل هو سنة: فقال : 

 .1731ومسلم،  برقم  ،6345برقم البخاري، ( 66)



 .(67)((ِإَلَه ِإَلَّ أَْنتَ 
 .(68)((َلَ ِإَلَه ِإَلَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمينَ )) -67
نَاِصَيِتي بَِيِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل اللَُّهمَّ ِإنِّي َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن َأَمِتَك، )) -68

ِفيَّ َقَضاُؤَك، َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّْيَت ِبِه نَ ْفَسَك، َأْو أَنْ َزْلَتُه ِفي ِكَتاِبَك، َأْو 
ْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن رَبِيَع َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأثَ ْرَت ِبِه ِفي ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، أَ 

 .(69)((قَ ْلِبي، َونُوَر َصْدِري، َوَجاَلَء ُحْزِني، َوَذَهاَب َهمِّي
 .(70)((اللَُّهمَّ ُمَصرَِّف الُقُلوِب َصرِّْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعِتكَ )) -69
 .(71)((الُقُلوِب ثَ بِّت قَ ْلِبي َعَلى ِديِنكَ يَا ُمَقلَِّب )) -71
نْ َيا َواآلِخَرةِ )) -71  .(72)((اللَُّهمَّ إنِّي أْسأُلَك]اْلَيِقيَن[و ]اْلَعْفَوو[ اْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ
نْ َيا َوَعَذاِب الل)) -71 هّم أْحِسْن َعاِقَبتَ َنا ِفي األُُموِر ُكلَِّها، َوأِجْرنَا ِمْن ِخْزِي الدُّ

 .(73)((اآلِخَرةِ 
73- (( ، ، َواْمُكْر ِلي َوََل َتْمُكْر َعَليَّ ، َواْنُصْرِني َوََل تَ ْنُصْر َعَليَّ َربِّ َأِعنِّي َوََل تُِعْن َعَليَّ

، َربِّ اْجَعْلِني َلَك َشكَّارًا، َلَك  ، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن بَ َغى َعَليَّ َواْهِدِني َوَيسِِّر الُهَدى ِإَليَّ
َك ِمْطَواًعا، ِإلَْيَك ُمْخِبًتا َأوَّاهاً ُمِنيًبا، َربِّ تَ َقبَّْل تَ ْوبَِتي، َواْغِسْل ذَكَّارًا، َلَك رَهَّابًا، لَ 

ْد ِلَساِني، َواْسُلْل َسِخيَمَة  َحْوبَِتي، َوَأِجْب َدْعَوِتي، َوثَ بِّْت ُحجَِّتي، َواْهِد قَ ْلِبي، َوَسدِّ
 .(74)((قَ ْلِبي
، َونَ ُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َما َسأََلَك ِمْنُه نَِبيَُّك ُمَحمٌَّد اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك ِمْن َخْيِر )) -74

                                                 
، وفا  151/ 3، وحسانه األلباان  فا  صاحيح أبا  داود، 5/41وأحماد،  ،5191أبو داود، برقم ( 67)

 .14، وقد حسن إسنادك أيضاً العالمة ابن با  ف  تحفة األخيار، ص 161صحيح األدب المفرد، 
، وصااححه األلبااان  فاا  صااحيح 1/515، والحاااكم، وصااححه ووافقااه الاا،هب ، 3515الترماا،ي، باارقم ( 68)

أَْن اَل إِلَهَ إاِلا أَنَْس ُسبَْحانََك إِنِّ  دعوة مي النون إْم دعاك وهو ف  ب ن الحوت: ))، ولفظه: 3/168الترم،ي، 
 .((، فإنه لم يدُع بها ر ل مسلم ف  ش ء قط إال استجاب   لهُكنُْس ِمَن الظاالِِميَن 

، وحسنه الحافظ ف  تخريج األمكار،  وصححه األلباان  1/519، والحاكم، 451، 1/391أحمد، ( 69)
 .73ف  تخريج الكلم ال يب، ص

 .1654مسلم، برقم ( 71)
، وصححه ووافقاه الا،هب ، 518، و1/515، والحاكم، 4/181، وأحمد، 3511الترم،ي، برقم ( 71)

رضي   . وقد قالس أم سلمة 3/171، وصحيح الترم،ي، 6/319وصححه األلبان  ف  صحيح الجامع، 
 .((كان أك ر دعائه )) :اهلل عنها

ساالوا   ))عنااد الترماا،ي:  ، ولفظااه716، والبخاااري فاا  األدب المفاارد، باارقم 3514الترماا،ي، باارقم ( 71)
سلوا   العفاو والعافياة فاإن أحاداً لام يعاط بعاد اليقاين خياراً مان ))، وف  لفظ: ((العافية ف  الدنيا واآلخرة

 ، 3/185، و3/181، وقاااااااااد صاااااااااححه األلباااااااااان  فااااااااا  صاااااااااحيح ابااااااااان ما اااااااااه، ((العافياااااااااة
 .157-1/156، وله شواهد، انظرها ف : مسند اإلمام أحمد بترتيب أحمد شاكر، 3/171و
، وابان حباان، 1436، وف  الدعاء، برقم 1169/ 1/33، وال بران  ف  الكبير، 4/181أحمد، ( 73)

ر اال أحماد )): 11/178، قال الحافظ الهي ما  فا  مجماع الئوائاد، )موارد( 1415، 1414برقم 
 .((وأحد أسانيد ال بران  ثقات

، والترما،ي، 1511، 1511، وأباو داود، بارقم 665، و664البخاري فا  األدب المفارد، بارقم ( 74)
، والحاااكم وصااححه ووافقااه الاا،هب ، 1/117، وأحمااد 3831، واباان ما ااه، باارقم 3551باارقم 
 .3/178، وف  صحيح الترم،ي، 1/414ه األلبان  ف  صحيح أب  داود، ، وصحح1/519



َة ِإَلَّ اْستَ َعاَذ ِمْنُه نَِبيَُّك ُمَحمٌَّد  ، َوأَْنَت اْلُمْستَ َعاُن، َوَعَلْيَك اْلَباَلُغ، َوََل َحْوَل َوََل قُ وَّ
 .(75)((بِاللَّهِ 
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َسْمِعي، َوِمْن َشرِّ َبَصِري، َوِمْن َشرِّ ِلَساِني، َوِمْن َشرِّ )) -75

 .(76)((قَ ْلِبي، َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي
 .(77)((اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلبَ َرِص، َواْلُجُنوِن، َواْلُجَذاِم، َوِمْن َسيِِّئ اأَلْسَقامِ )) -76
 .(78)((اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ ِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت اأْلَْخاَلِق، َواأْلَْعَماِل، َواأْلَْهَواءِ )) -77
 .(79)((اْلَعْفَو فَاْعُف َعنِّياللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ َكرِيٌم ُتِحبُّ )) -78
َراِت، َوتَ ْرَك اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ اْلَمَساِكيِن، َوَأْن تَ ْغِفَر )) -79 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِفْعَل اْلَخي ْ

َنَة قَ ْوٍم  َر َمْفُتوٍن، َوَأْسأَُلَك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن ِلي، َوتَ ْرَحَمِني، َوِإَذا َأَرْدَت ِفت ْ فَ تَ َوفَِّني َغي ْ
 .(80)((ُيِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل يُ َقرِّبُِني ِإَلى ُحبِّكَ 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِِّه: َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، )) -81
ِمَن الشَّرِّ ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم. اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك  َوَأُعوُذ ِبكَ 

ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك َعْبُدَك َونَِبيَُّك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ]َما اْستَ َعاَذ ِبَك[ ]ِمْنُه[ َعْبُدَك 
َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َونَِبيَُّك. اللَُّهمَّ ِإنِّ  ي َأْسأَُلَك اْلَجنََّة، َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ

رً  َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسأَُلَك َأْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِلي َخي ْ  .(81)((اَوَما قَ رََّب ِإلَي ْ
اللَُّهمَّ اْحَفظِني باِِلْسالَِم قائِماً، واْحَفظِْني باِِلْسالَِم قاِعداً، واْحَفظِني باِِلْسالَِم راِقداً، وَل ))  -81

ر  تُْشِمْت بِي َعُدّواً وَل حاِسداً. اللَُّهمَّ إِنِّي أْسأُلَك ِمْن ُكلِّ َخْير خزائِنُهُ بَِيِدَك، وأُعوذُ ِبَك ِمْن ُكلِّ شَ 
 .(82)((َيِدكَ َخزَائِنُهُ بِ 
نَ نَا َوبَ ْيَن َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تُ بَ لِّغُنَا  اللَُّهمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشَيِتَك َما))  -81 َتُحوُل بِِه بَ ي ْ

                                                 
حااديص حساان هاا،ا )) ، بمعناااك، وقااال الترما،ي:3846، واباان ما اه، باارقم 3511الترما،ي، باارقم ( 75)

 .387، وضعفه األلبان  ف  ضعيف الترم،ي، ص ((غريب
، وغيارهم. وصاححه 5471، والنساائ ، بارقم 3491، والترما،ي، بارقم 1551أبو داود، برقم ( 76)

 .3/1118، وصحيح النسائ ، 3/166األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 
وصاححه األلباان  فا  صاحيح  3/191، وأحمد، 5493، والنسائ ، برقم 1554أبو داود، برقم ( 77)

 .3/184، وصحيح الترم،ي 3/1116النسائ ، 
، وال برانا  فا  531/ 1)ماوارد(، والحااكم،  1411، وابن حبان، بارقم 3591الترم،ي، برقم ( 78)

 .3/184. وصححه األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 19/19/36الكبير، 
، وصااححه األلبااان  فاا  صااحيح 7711، والنسااائ  فاا  الكباارم، باارقم 3513الترماا،ي، باارقم ( 79)

 .3/171الترم،ي، 
 -ماعيل ، بنحوك، وحسنه، وقال: ستلس محماد بان إسا3135والترم،ي، برقم  5/143أخر ه أحمد بلفظه، ( 81)

إنهااا حاااد فادرسااوها )): ، وفاا  آخاار الحااديص قااال ((هاا،ا حااديص حساان صااحيح))فقااال:  -يعناا  البخاااري 
 .318/ 3، وصححه األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 1/511، والحاكم ((وتعلأموها

، ولفاظ الئياادة ال انياة لاه، والحااكم وصاححه، 6/134، بلفظاه، وأحماد، 3846ابن ما ه، برقم ( 81)
، ولفااظ الئيااادة األولااو لااه، وصااححه األلبااان  فاا  صااحيح اباان ما ااه، 1/511ووافقااه الاا،هب ، 

1/317. 
، وفا  1/398وصححه ووافقاه الا،هب ، وحسانه األلباان  فا  صاحيح الجاامع،  1/515الحاكم، ( 81)

 .1541، برقم 4/54ألحاديص الصحيحة، سلسلة ا



نَا َمَصاِئَب الدُّنْ يَا، اللَُّهمَّ َمت ِّْعنَا بَِأْسَماِعنَا، وَ  أَْبَصارِنَا، بِِه َجنََّتَك، َوِمَن اْلَيِقيِن َما تُ َهوُِّن بِِه َعلَي ْ
َعْلهُ اْلَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعْل ثَْأرَنَا َعَلى َمْن ظََلَمنَا، َواْنُصْرنَا َعَلى َمْن َعاَدانَا، َوقُ وَّاتِنَا َما َأْحيَ ْيتَ نَا، َواجْ 

َلَغ ِعْلِمنَا، َوََل ُتَسلِّ  نَا َوََل َتْجَعْل ُمِصيبَتَ نَا ِفي ِدينِنَا، َوََل َتْجَعِل الدُّنْ يَا َأْكبَ َر َهمِّنَا، َوََل َمب ْ ْط َعلَي ْ
((ُمنَاَمْن ََل يَ ْرحَ 

(83) . 
اللَُّهمَّ إنِّي َأعوُذ ِبَك ِمَن الُجْبِن، َوأُعوُذ ِبَك ِمَن الُبْخِل، َوأُعوُذ ِبَك ِمْن أْن أُرَدَّ ِإَلى )) -83

َنِة الدُّنْ يَا َوَعَذاِب الَقْبرِ   .(84) ((أَْرَذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ
َوَجْهِلي، َوِإْسَراِفي ِفي َأْمرِي، َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي، اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيئَِتي، )) -84

 .(85)((اْغِفْر ِلي َهْزِلي، َوِجدِّي، َوَخطَئي، َوَعْمِدي، وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي
َت. فَاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن اللَُّهمَّ إِنِّي ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكثِيًرا، َوََل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ أَنْ )) -85

 .(86) ((ِعْنِدَك، َواْرَحْمِني ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ 
اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلُت، َوِإلَْيَك أَنَ ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت. )) -86

ْنُس اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ بِِعزَِّتَك ََل  ِإلََه ِإَلَّ أَْنَت َأْن ُتِضلَِّني، أَْنَت اْلَحيُّ الَِّذي ََل يَُموُت، َواْلِجنُّ َواِْلِ
 .(87)((يَُموتُونَ 
اللَُّهمَّ إنَّا َنْسأُلَك ُموِجباِت رَْحَمِتَك، َوَعزائَِم َمْغِفَرِتَك، والسَّالَمَة ِمْن ُكلِّ إثٍم، والغَنِيَمَة )) -87

، والَفْوَز بالَجنَِّة، والنَّجاَة ِمَن النَّارِ    .(88)((ِمْن ُكلِّ بِر 
 .(89)((اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناتِ )) -88
َتِني)) -89  .(90)((اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َذْنِبي، َوَوسِّْع ِلي ِفي َداِري، َوبَاِرْك ِلي ِفيَما َرزَق ْ
 .(91)((اللَُّهمَّ إنِّي َأْسأَُلك ِمْن َفْضِلَك َورَْحَمِتَك؛ فَِإنَّهُ َلَ يَْمِلُكَها ِإَلَّ أَْنتَ ))  -91

                                                 
، 446وصاححه ووافقاه الا،هب ، وابان السان ، بارقم  1/518، والحاكم، 3511الترم،ي، برقم ( 83)

 .1/411، وصحيح الجامع، 3/168وحسنه األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 
 .1811البخاري، برقم ( 84)
 .1719، ومسلم، برقم 6398متفا عليه: البخاري، برقم ( 85)
 .1715، مسلم، برقم 834متفا عليه: البخاري ، برقم (86)
 .1719، ومسلم، برقم 6398متفا عليه: البخاري، برقم ( 87)
، وانظر: األمكاار 116، وصححه، ووافقه ال،هب ، والبيهق  ف  الدعوات، برقم 1/515الحاكم، ( 88)

 .، فقد حسنه المحقا عبد القادر األرنؤوط341للنووي، ص
مان اساتغفر للماؤمنين والمؤمناات كتاب   لاه ))يقاول:  ، قاال: سامعس النبا  ( لحديص عبادة 89)

، وباارقم 334/ 3، و5191، باارقم 111/ 5، ال براناا  فاا  الكبياار، ((بكاال مااؤمن ومؤمنااة حساانة
د إساانادك الهي ماا  فاا  مجمااع الئوائااد، 1155 اانه األلبااان  فاا  صااحيح 111/ 11، و ااوا ، وحسا

 . 141/ 5، 5911الجامع، برقم 
، والترمااا،ي، بااارقم 13188، ورقااام 13114، ورقااام 16599، بااارقم 63/ 4أخر اااه أحماااد، ( 91)

، ((حساان لغياارك)): 145/ 38، وفاا  197/ 38، وفاا  144/ 17، وقااال محققااو المسااند، 3511
 .399/ 1وحسنه األلبان  ف  صحيح الجامع، 

الصااحيح غياار  ر الااه ر ااال)): 11/159( أخر ااه ال براناا . وقااال الهي ماا  فاا  مجمااع الئوائااد، 91)
 .1178، برقم 1/414، وصححه األلبان  ف  صحيح الجامع، ((محمد بن  ياد وهو ثقة



َوالْغََرِق، َواْلَحَرِق، َوأَُعوذُ ِبَك َأْن اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ ِبَك ِمَن الَهَرِم، َوالت ََّردِّي، َواْلَهْدِم، َوالَْغمِّ، ))  -91
َت يَ َتَخبَّطَِنَي الشَّْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت، َوأَُعوذُ ِبَك أَْن أَُموَت ِفي َسبِيِلَك ُمْدبِرًا، َوأَُعوذُ ِبَك أَْن أَُمو 

 .(92)((لَِديغًا
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُجوِع؛ فَِإنَُّه بِْئَس الضَِّجيُع، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلِخَيانَِة؛ )) -91

 .(93)((فَِإن ََّها بِْئَسِت اْلِبطَانَةُ 
اللَُّهمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز، والَكَسِل، والُجْبِن، والُبْخِل، والَهَرِم، والَقْسَوِة، )) -93

لَِّة، والَمْسَكَنِة، وأُعوُذ ِبَك ِمَن الَفْقِر، والُكْفِر، والُفُسوِق،  َلِة، والذِّ والَغْفَلِة، والَعي ْ
وأُعوُذ ِبَك ِمَن الصََّمِم، والَبَكِم، والُجُنوِن، والشِّقاِق، والنِّفاِق، والسُّْمَعِة، والرِّياِء، 

 .(94)((والُجذاِم، والبَ َرِص، َوَسيِّىِء اأَلْسقامِ 
لَِّة، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن )) -94 الّلُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر، ]َواْلَفاَقِة[، َواْلِقلَِّة، َوالذِّ

 .(95)((َأْظِلَم أو ُأْظَلمَ 
اللَُّهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّوِء ِفي َداِر اْلُمَقاَمِة؛ فَِإنَّ َجاَر اْلَباِديَِة )) -95

 .(96)((يَ َتَحوَّلُ 
اللَُّهمَّ إِنِّي َأُعوذُ ِبَك ِمْن قَ ْلٍب َلَ َيْخَشُع، وِمْنَ ُدَعاٍء َلَ يُْسَمُع، َوِمْن نَ ْفٍس َلَ َتْشَبُع، )) -96

 .(97)((َوِمْن ِعْلٍم َلَ يَ ن َْفُع، أَُعوذُ ِبَك ِمْن ُهُؤَلَِء األَرْبَعِ 
اللَُّهمَّ إنّي أُعوذُ ِبَك ِمْن يَ ْوِم السُّوِء، َوِمْن لَي ْلَِة السُّوِء، َوِمْن َساَعِة السُّوِء، َوِمْن َصاِحِب )) -97

 .(98)((السُّوِء، َوِمْن َجاِر السُّوِء في َداِر اْلُمقاَمةِ 
ُر ِبَك ِمَن النَّارِ )) -98  .(99))َثاَلَث َمرَّاٍت((( اللَُّهمَّ إنِّي َأْسأَُلَك اْلَجنََّة َوَأْسَتِجي ْ

                                                 
، وصااححه األلبااان  فاا  5531، ورقاام 5531، والنسااائ ، باارقم 1551أخر اه أبااو داود، باارقم ( 91)

 .415/ 1، وصحيح سنن أب  داود، 3/1113صحيح النسائ ، 
، وحسانه األلباان  فا  صاحيح النساائ ، 5483بارقم  ، والنساائ ،1547أخر ه أبو داود، برقم ( 93)

3/1111. 
، وصاااححه األلباااان  فااا  صاااحيح الجاااامع، 531/ 1، والحااااكم، 5493أخر اااه النساااائ ، بااارقم ( 94)

 .851، وإرواء الغليل، برقم 1/416
 ،وصاااححه األلباااان  فااا  صاااحيح النساااائ ،5475،والنساااائ ، بااارقم 1544أخر اااه أباااو داود، بااارقم ( 95)

، وماااا باااين المعقاااوفين عناااد ابااان حباااان )ماااوارد(، وصاااححه 1/417ح الجاااامع، ، وصاااحي3/1111
 .455/ 1األلبان ، ف  صحيح موارد الظمآن، 

الا،هب ، وأخر اه  ، وصاححه ووافقاه1/531، والحااكم، 117البخاري فا  األدب المفارد، بارقم ( 96)
، وصاااحيح النساااائ ، 1/418، و صاااححه األلباااان  فااا  صاااحيح الجاااامع، 5517النساااائ ، بااارقم 

3/1118. 
، وصححه العالمة األلباان  فا  صاحيح الجاامع، 1549، وأبو داود، برقم 3481الترم،ي، برقم ( 97)

 .3/1113، وصحيح النسائ ، 1195برقم 
. وحساانه ((ور الااه ر ااال الصااحيح)): 11/144ائااد، ( أخر ااه ال براناا  وقااال الهي ماا  فاا  الئو98)

 .1191، برقم 1/411األلبان  ف  صحيح الجامع، 
، وصااححه 5536، والنساائ ، بارقم 3341، وابان ما ااه، بارقم 1571أخر اه الترما،ي، بارقم ( 99)



ينِ )) -99  .(100)((اللَُّهمَّ فَ قِّْهِني ِفي الدِّ
 .(101)((اللَُّهمَّ إِنِّي أَُعوذُ ِبَك أَْن أُْشرَِك ِبَك َوأَنَا أَْعَلُم، َوَأْستَ غِْفُرَك لَِما َلَ أَْعَلمُ )) -111
 .(102)((اللَُّهمَّ انْ َفْعِني بَِما َعلَّْمتَِني، َوَعلِّْمِني َما يَ ن َْفعُِني، َوزِْدنِي ِعْلًما)) -111
 .(103)((َوِرْزقًا طَيًِّبا، َوَعَماًل ُمتَ َقبَّاًل اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا، )) -111
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك يَا أَللَُّه بِأَنََّك اْلَواِحُد اأْلََحُد، الصََّمُد، الَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم )) -113

 .(104)((َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، َأْن تَ ْغِفَر ِلي ُذنُوِبي، ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ يُوَلْد، َوَلْم 
إِنِّي َأْسأَُلَك بَِأنَّ َلَك اْلَحْمَد، َلَ إِلََه ِإَلَّ أَْنَت ]َوْحَدَك َلَ َشرِيَك َلَك[ اْلَمنَّاُن  اللَُّهمَّ )) -114

يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم، إِنِّي َأْسأَُلَك ]اْلَجنََّة  ،]يَا[ بَِديَع السََّمَواِت َواألَْرِض، يَا َذا اْلَجالِل َواِِلْكَرامِ 
 . (105)((َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن النَّاِر[

اللَُّهمَّ إِنِّي َأْسأَُلَك بِأَنِّي َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اهللُ َلَ ِإلََه ِإَلَّ أَْنَت، اأَلَحُد، الصََّمُد، الَِّذي ))  -115
 .(106)((َلْم يَِلْد، َوَلْم يُوَلْد، َوَلْم َيُكْن لَُه ُكُفًوا َأَحدٌ 

، ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب اْلَغُفورُ )) -116  .(107)((َربِّ اْغِفْر ِلي، َوُتْب َعَليَّ
ًرا )) -117 اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدرَِتَك َعَلى اْلَخْلِق، َأْحِيِني َما َعِلْمَت اْلَحَياَة َخي ْ

ًرا ِلي، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلغَْيِب  ِلي، َوتَ َوفَِّني ِإَذا َعِلْمَت اْلَوفَاَة َخي ْ
َحقِّ ِفي الرَِّضا َواْلَغَضِب، َوَأْسأَُلَك اْلَقْصَد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر، َوالشََّهاَدِة، َوَأْسأَُلَك َكِلَمَة الْ 

َقِطْع، َوَأْسأَُلَك الرَِّضا بَ َعَد اْلَقَضاِء،  َفُد، وَأْسأَُلَك قُ رََّة َعْيٍن َلَ تَ ن ْ َوَأْسأَُلَك نَِعيَماً َلَ يَ ن ْ

                                                                                                                                            
من ساتل   الجناة ))، ولفظه: 3/1111، وصحيح النسائ ، 1/319األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 

ت قالس الجنة: اللهمأ أدخلاه الجناة ومان اساتجار مان الناار ثاالث مارات قالاس الناار: اللهامأ ثالث مرا
 .((أ رك من النار

البخاااري، باارقم  رضيي  هلل عنييه ا الباان عبااال  بخاااري ومساالم فاا  دعاااء النباا  ياادل عليااه روايااة ال( 111)

 .1477، ومسلم، برقم 143
 ، وال براناااا  فاااا  المعجاااام األوسااااط، 337/ 11، واباااان أباااا  شاااايبة،  4/413رواك أحمااااد، ( 111)

 .1/19، وحسنه األلبان  ف  صحيح الترغيب والترهيب، 184/ 4
 .1/47،وصححه األلبان  ف  صحيح ابن ما ه، 159ما ه،  برقم ، وابن 3599أخر ه الترم،ي، برقم ( 111)
 ،194/ 6،وأحماااد، 111،والنساااائ  فااا  عمااال الياااوم والليلاااة،برقم 915أخر اااه ابااان ما اااه، بااارقم ( 113)

 .1/151، وصححه األلبان  ف  صحيح ابن ما ه، 315و
وأبااو داود، ، 7665، واللفااظ لااه، والنسااائ  فاا  الكباارم، باارقم 1311أخر ااه النسااائ ، باارقم ( 114)

 .147/ 1، وصححه األلبان  ف  صحيح سنن النسائ ، 985برقم 
، والترما،ي، بارقم 1199، والنساائ ، بارقم 3858، وابن ما ه، بارقم 1495أبو داود، برقم ( 115)

 .319/ 1، وف  صحيح ابن ما ه، 1/179، وصححه األلبان  ف  صحيح النسائ ، 3544
، 5/361، وأحمااد 3857، وابان ما اه، بارقم 3475قم ، والترما،ي، باار985أباو داود، بارقم ( 116)

 .3/163وصححه األلبان  ف  صحيح سنن الترم،ي، 
، واللفااظ لااه، والنسااائ  فاا  الكباارم، باار قاام 3434، والترماا،ي، باارقم 1518أبااو داود، باارقم ( 117)

، وفاا  1/311، وصااححه األلبااان  فاا  صااحيح اباان ما ااه، 3814،  واباان ما ااه، باارقم 11191
 .3/153، صحيح الترم،ي



َة النََّظِر إَلى َوْجِهَك،َوَأسْ َوَأْسأَُلَك بَ ْرَد اْلَعْيِش بَ ْعَد اْلَمْوِت،  َوالشَّْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك،  ْأُلَك َلذَّ
َنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ زَي ِّنَّا ِبزِيَنِة اِِليَماِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة  ِفي َغْيِر َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوَلَ ِفت ْ

 .(108)((ُمْهَتِدينَ 
َتني ِممَّا اللَُّهمَّ ارزُقني ُحبََّك، وُحبَّ َمْن يَ ن ْ ))  -118 َفُعني ُحبُُّه عنَدك، اللَُّهمَّ َما َرزَق ْ

، اللَُّهَم َما َزَوْيَت َعنِّي ِممَّا ُأِحبُّ فَاْجَعْلُه فَ َراغاً ِلي ِفيَما  ًة ِلي ِفيَما ُتِحبُّ ُأِحبُّ فَاْجَعْلُه قُ وَّ
 .(109)((ُتِحبُّ 
َها َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب ))  -119 ْرِني ِمَن الذُّنُوِب َواْلَخطَايَا، اللَُّهمَّ نَ قِِّني ِمن ْ اللَُّهمَّ َطهِّ

ْرِني بِالث َّْلِج َواْلبَ َرِد َواْلَماِء اْلَبارِدِ اأْلَبْ َيُض ِمْن الدََّنِس، اللَُّهمَّ   .(110)((َطهِّ
َنِة الصَّْدِر، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُبْخِل، ))  -111 َواْلُجْبِن، َوُسوِء اْلُعُمِر، َوِفت ْ

 .(111)((َوَعَذاِب اْلَقْبرِ 
َرائِيَل، َوِميَكائِيَل، َوَربَّ ِإْسَراِفيَل، َأُعوُذ ِبَك ِمَن حَ ))  -111 رِّ النَّاِر، اللَُّهمَّ َربَّ ِجب ْ

 .(112)((َوِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ 
 .(113)((اللَُّهمَّ أَْلِهْمِني ُرْشِدي، َوَأِعْذِني ِمْن َشرِّ نَ ْفِسي))  -111
َفعُ ،َوأَ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا))  -113  .(114)((ُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َلَ يَ ن ْ
اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت ]السَّْبِع[ َوَربَّ اأْلَْرِض، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، رَب ََّنا َوَربَّ  )) -114

ْنِجيِل َواْلُفْرقَاِن، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ   ُكلِّ َشْيٍء، فَاِلَق اْلَحبِّ َوالن ََّوى، َوُمْنِزَل الت َّْورَاِة َواِْلِ
َلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اآْلِخُر فَ َلْيَس َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ  بَِناِصَيِتِه، اللَُّهمَّ أَْنَت اأْلَوَُّل فَ َلْيَس قَ ب ْ

بَ ْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّاِهُر فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْلَباِطُن فَ َلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض 

                                                 
 ، 1/181، وصااححه األلبااان  فاا  صااحيح النسااائ ، 4/164، وأحمااد، 1315النسااائ ، باارقم ( 118)

 .181/ 1و
. ((وهاو كماا قاال))، وحسنه. وقاال الشايع عباد القاادر األرناؤوط: 3491أخر ه الترم،ي، برقم ( 119)

 .4/341انظر تحقيقه لجامع األصول، 
 .411 ، والنسائ ، برقم476أخر ه مسلم،  برقم ( 111)
يتعاوم مان خماس: مان البخال، والجابن، وساوء  كان النبا  ))، ولفظه: 5469النسائ ، برقم ( 111)

رنااؤوط فاا  ، وحساانه األ1539وأخر ااه أبااو داود، باارقم  ،((العماار، وفتنااة الصاادر، وعاا،اب القباار
 .4/363تخريجه لجامع األصول، 

، وصاححه 119، والبيهق  ف  الدعوات، برقم 61/ 6، وأحمد، 1344أخر ه النسائ ، برقم (  111)
 .1544، وسلسلة األحاديص الصحيحة، برقم 3/1111األلبان  ف  صحيح النسائ ، 

، باااارقم 197/ 13، وأخر ااااه أحمااااد، 3483، باااارقم 519/ 5رواك الترماااا،ي واللفااااظ لااااه، ( 113)
/ 33، بنحااوك أيضاااً. وقااال محققااو المسااند عاان الحااديص عنااد أحمااد، 511/ 1،، والحاااكم، 19991
، وأماا لفاظ الترما،ي فضاعفه األلباان  فا  ضاعيف ((إسنادك صحيح علاو شارط الشايخين...)): 197

 .379الترم،ي، ص 
، وحسنه األلبان  ف  صحيح سانن 3843، وابن ما ه، برقم 7867النسائ  ف  الكبرم، برقم  أخر ه( 114)

 .((سلوا   علماً نافعاً، وتعوموا باهلل من علم ال ينفع))، ولفظه: 1/317ابن ما ه، 



ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن اْلَفْقرِ   .(115)((َعنَّا الدَّ
َنا ِمَن ))  -115 اللَُّهمَّ أَلِّْف بَ ْيَن قُ ُلوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بَ ْيِنَنا، َواْهِدنَا ُسُبَل السَّاَلِم، َوَنجِّ

َها َوَما َبَطَن، َوبَاِرْك لََنا ِفي َأْسَماِعَنا،  َنا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر، َوَجنِّب ْ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم، َواْجَعْلَنا َوأَْبَصارِنَا، َوقُ لُ  وبَِنا، َوَأْزَواِجَنا، َوُذرِّيَّاتَِنا، َوُتْب َعَلي ْ

َنا  .(116)((َشاِكرِيَن لِِنَعِمَك ُمْثِنيَن ِبَها َعَلْيَك، قَابِِليَن َلَها، َوأَتِِمْمَها َعَلي ْ
َر اْلَمْسأَلَ )) -116 َر اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ َر النََّجاِح، َوَخي ْ َر الدَُّعاِء، َوَخي ْ ِة،َوَخي ْ

َر اْلَمَماِت، َوثَ بِّْتِني،َوثَ قِّل َمَوازِيِني،َوَحقِّْق ِإيَماِني َر اْلَحَياِة، َوَخي ْ َر الث ََّواِب،َوَخي ْ ، اْلَعَمِل،َوَخي ْ
، َوتَ َقبَّْل َصالَِتي، َواْغِفْر َخِطيَئِتي، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت الُعالَ ِمَن اْلَجنَِّة، َواْرَفْع َدرََجاِتي

 َوَخَواِتَمُه، َوَجَواِمَعُه، َوَأوََّلُه، َوظَاِهَرُه، َوبَاِطَنُه، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك فَ َواِتَح اْلَخْيِر،
 

رَ  َعُل، َوَخي ْ َر َما َأف ْ َر َما آِتي، َوَخي ْ  َوالدَّرََجاِت اْلُعاَل ِمَن اْلَجنَِّة آِميْن، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َخي ْ
َر َما َظَهَر، َوا َر َما َبَطَن، َوَخي ْ لدَّرََجاِت الُعاَل ِمَن اْلَجنَِّة آِميْن، اللَُّهمَّ إنِّي َما َأْعَمُل، َوَخي ْ

َر قَ ْلِبي، َوُتَحصَِّن فَ ْرِجي،  َأْسأَُلَك أْن تَ ْرَفَع ِذْكِري، َوَتَضَع ِوْزِري، َوُتْصِلَح أْمِري، َوُتَطهِّ
اْلَجنَِّة آِميْن، اللَُّهمَّ إنِّي  َوتُ نَ وَِّر قَ ْلِبي، َوتَ ْغِفَر ِلي َذنِْبي، َوَأْسأَُلَك الدَّرََجاِت اْلُعاَل ِمنَ 

َأْسأَُلَك أْن تُ َباِرَك ِفي نَ ْفِسي، َوِفي َسْمِعي، َوِفي َبَصِري، َوِفي ُروِحي، َوِفي َخْلِقي، َوِفي 
ُخُلِقي، َوِفي َأْهِلي، َوِفي َمْحَياَي، َوِفي َمَماِتي، َوِفي َعَمِلي، فَ تَ َقبَّْل َحَسَناِتي، َوَأْسأَُلَك 

 .(117)((َجاِت الُعاَل ِمَن اْلَجنَِّة، آِمينْ الدَّرَ 
 .(118)((اللَُّهمَّ َجنِّبِْني مُْنَكرَاِت اأَْلَْخاَلِق، َواأْلَْهَواِء، َواأْلَْعَماِل، َواأْلَْدَواءِ ))  -117
َرزَقْ َتِني، َوبَاِرْك لي ِفيِه، َواْخُلْف َعَليَّ ُكلَّ َغائَِبٍة ِلي اللَُّهَم قَ ن ِّْعِني ِبَما ))  -118
 .(119)((ِبَخْيرٍ 
 .(120)((اللَُّهمَّ َحاِسْبِني ِحَسابَاً َيِسيَراً ))  -119

                                                 
 .أب  هريرة  ، عن1713أخر ه مسلم، برقم ( 115)
، ((صحيح علو شرط مسلم))، وقال: 165/ 1، والحاكم، واللفظ له 969أخر ه أبو داود، برقم ( 116)

 631، وصححه األلبان  ف  صحيح األدب المفرد، برقم 1/16ووافقه ال،هب ، 
، والبيهقا  1/511الا،هب ،  ، وصححه ووافقه511/ 1أخر ه الحاكم عن أم سلمة مرفوعاً ، ( 117)

 .717، برقم 316/ 13، وال بران  ف  الكبير، 115ف  الدعوات، برقم 
، وأخر ااه 1/531، ووافقااه الاا،هب ، ((صااحيح علااو شاارط مساالم))، وقااال: 513/ 1أخر ااه الحاااكم، ( 118)

 .13، وصححه األلبان  ف  ظالل الجنة، برقم 36برقم  19/ 19ال بران  ف  المعجم الكبير، 
، رضيي  اهلل عنييه ا ، عاان اباان عبااال 1/511، وصااححه ووافقااه الاا،هب ، 531/ 1أخر ااه الحاااكم،  (119)

، وحساانه الحااافظ اباان حجاار فاا  111، وفاا  الاادعوات الكبياار، 1184والبيهقاا  فاا  اآلداب، باارقم 
 .383/ 4الفتوحات الربانية، 

ووافقااه الاا،هب ، ، ((صااحيح علاو شاارط مسالم))، وقاال: 155/ 1، والحاااكم، 6/48رواك أحماد، ( 111)
أن ينظار )): فلما انصرف قلس: يا نب    ما الحسااب اليساير: قاال: رض  اهلل عنيها ، قالس عائشة 1/155



 .(121)((اللَُّهمَّ أِعنَّا َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ ))  -111
َفُد، َوُمَرافَ َقَة ُمَحمٍَّد ))  -111 ِفي  اللَُّهّم ِإنِّي َأْسأَُلَك ِإيَمانًا َلَ يَ ْرَتدُّ، َونَِعيًما َلَ يَ ن ْ

 .(122)((َأْعَلى َجنَِّة اْلُخْلدِ 
اللَُّهمَّ ِقِني َشرَّ نَ ْفِسي، َواْعزِْم ِلي َعَلى َأْرَشِد َأْمِري، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما ))  -111

 .(123)((ْنُت، َوَما َأْخطَْأُت، َوَما َعَمْدُت، َوَما َعِلْمُت، َوَما َجِهْلتُ َأْسَرْرُت، َوَما َأْعلَ 
، َوَشَماَتِة األْعَداءِ اللَُّهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ))  -113 ْيِن، َوَغَلَبِة اْلَعُدوِّ  .(124)((َغَلَبِة الدَّ
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْهِدِني، َواْرزُْقِني، َوَعاِفِني، َأُعوُذ بِاللَِّه ِمْن ِضيِق اْلَمَقاِم ))  -114

((َم اْلِقَياَمةِ يَ وْ 
(125). 
اللَُّهمَّ َمت ِّْعِني ِبَسْمِعي، َوَبَصِري، َواْجَعْلُهَما اْلَواِرَث ِمنِّي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن ))  -115

 .(126) ((َيْظِلُمِني، َوُخْذ ِمْنُه بِثَْأِري
َر َمْخٍز وَل ))  -116 اللَُّهمَّ إنِّي أْسأُلَك ِعيَشًة نَِقيًَّة، وِميَتًة َسوِيًَّة، وَمَرّداً َغي ْ
 .(127)((فاِضحٍ 
اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُكلُُّه، اللَُّهمَّ َلَ قَاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َوَلَ بَاِسَط ِلَما قَ َبْضَت، )) -117

ِلَما  َوَلَ َهاِدَي ِلَمْن َأْضَلْلَت، َوَلَ ُمِضلَّ ِلَمْن َهَدْيَت، َوَلَ ُمْعِطَي ِلَما َمنَ ْعَت، َوَلَ َماِنعَ 
َنا ِمْن بَ رََكاِتَك،  َأْعطَْيَت، َوَلَ ُمَقرَِّب ِلَما بَاَعْدَت، َوَلَ ُمَباِعَد ِلَما قَ رَّْبَت، اللَُّهمَّ اْبُسْط َعَلي ْ
 َورَْحَمِتَك، َوَفْضِلَك، َوِرْزِقَك، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك النَِّعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي َلَ َيُحوُل َوَلَ يَ ُزوُل،

                                                                                                                                            
ف  كتابه فيتجاو  عنه إنه من نوقش الحساب يوم:، يا عائشة هلك، وكال ماا يصايب الماؤمن يكفار 

   وإسانادك ))، وقال عنه العالمة األلباان  فا  مشاكاة المصاابيح: ((به عنه حتو الشوكة تشوكه
 .(( يد

، وصااححه، ووافقااه الاا،هب ، وهااو كمااا قاااال، وهااو 1/499، والحاااكم، 199/ 1أخر ااه أحمااد، ( 111)
، وصاححه األلباان  فا  صاحيح 9973، والنساائ  فا  الكبارم، بارقم 1514  داود، بارقم عند أبا

 .534األدب المفرد، برقم 

موقوفاااً، ورواك  ، عاان اباان مسااعود 1436، باارقم 614أخر ااه اباان حبااان )مااوارد(، ص ( 111)
، وحساانه 869، والنسااائ  فاا  عماال اليااوم والليلااة، باارقم 411، 1/386أحمااد ماان طريااا آخاار، 

 ..1311ن  ف  السلسلة الصحيحة، تحس رقم األلبا
وصاححه، ووافقااه  1/511، والحااكم، 11831، بارقم 146/ 6أخر اه النساائ  فا  الكبارم، ( 113)

، وقاال الحاافظ فا  19991، برقم 197/ 33، والمسند المحقا، 4/444ال،هب ، وأخر ه أحمد، 
حين، فاا  تعليقااه علااو ، وصااححه األلبااان  فاا  تخااريج ريااا  الصااال((إساانادك صااحيح))اإلصااابة: 
 .1495الحديص رقم 

 ، وصاااححه األلباااان  فااا  صاااحيح النساااائ ، 173/ 1، وأحماااد 5475أخر اااه النساااائ ، بااارقم ( 114)
3/1113. 

،  وصاااححه األلباااان  فااا  صاااحيح سااانن 1356، وابااان ما اااه، بااارقم 1617( النساااائ ، بااارقم 115)
 1/116، وف  صحيح ابن ما ه، 1/356النسائ ، 

 ، والحاااااكم، 651، والبخاااااري فاااا  األدب المفاااارد،  باااارقم 3681( أخر ااااه الترماااا،ي، باااارقم 116)
 .3/188، وصححه ووافقه ال،هب ، وحسنه األلبان  ف  صحيح الترم،ي، 513/ 1

، وال براناا  فاا  الاادعاء، 1177، باارقم 1/441، و وائااد مسااند البائار، 541/ 1أخر اه الحاااكم، ( 4)
 .((إسناد ال بران   يد)): 11/179جمع الئوائد، ، وقال الهي م  ف  م1435برقم 



َلِة، َواأَلْمَن يَ ْوَم اْلَخْوِف، اللَُّهمَّ ِإنِّي َعاِئٌذ ِبَك ِمْن  َشرِّ َما اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك النَِّعيَم يَ ْوَم اْلَعي ْ
َنا اِِليَماَن َوزِي ِّْنُه ِفي قُ ُلوبَِنا، وََكرِّْه ِإلَ  َنا اْلُكْفَر َأْعطَْيتَ َنا َوَشرِّ َما َمنَ ْعتَ َنا، اللَُّهمَّ َحبِّْب ِإلَي ْ ي ْ

َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّاِشِديَن، اللَُّهمَّ تَ َوف ََّنا ُمْسِلِميَن، َوَأْحِيَنا ُمْسِلِميَن، 
بُو  َر َخَزايَا َوَلَ َمْفُتونِيَن، اللَُّهمَّ قَاِتِل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن ُيَكذِّ َن ُرُسَلَك، َوأَْلِحْقَنا بِالصَّاِلِحيَن َغي ْ

َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِلَك، َواْجَعْل َعَلْيِهْم رِْجَزَك َوَعَذاَبَك، اللَُّهمَّ قَاِتْل َكَفَرَة الَِّذيَن ُأوُتوا 
 .(128)((اْلِكَتاَب، ِإَلَه اْلَحقِّ ]آِميْن[

 . (129)((اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َوَعاِفِني، َواْرزُْقِني)) -118
 .(130)((َواْجبُ ْرِني، َواْرفَ ْعِني))...
ُقْصَنا، َوَأْكرِْمَنا َوََل ُتِهنَّا، َوَأْعِطَنا َوََل َتْحرِْمَنا، َوآِثْرنَا َوََل )) -119 اللَُّهمَّ زِْدنَا َوََل تَ ن ْ

َنا، َوأْرِضَنا َواْرَض َعنَّا  .(131)((تُ ْؤِثْر َعَلي ْ
 .(132)((ُلِقياللَُّهمَّ َأْحَسْنَت َخْلِقي فََأْحِسْن خُ ))  -131
 .(133)((اللَُّهمَّ ثَ بِّْتِني َواْجَعْلِني َهاِدياً َمْهِديَّاً ))  -131
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك الثََّباَت ِفي اأْلَْمِر، َواْلَعزِيَمَة َعَلى الرُّْشِد، َوَأْسأَُلَك )) -131

ُموِجَباِت رَْحَمِتَك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوَأْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك، َوُحْسَن ِعَباَدِتَك، َوَأْسأَُلَك 
، َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما تَ ْعَلُم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما تَ ْعَلُم، قَ ْلَباً َسِليَماً، َوِلَسانَاً َصاِدقَاً 

 .(134)((َوأْستَ ْغِفُرَك ِلَما تَ ْعَلُم، ِإنََّك أْنَت َعالَُّم اْلغُُيوبِ 

                                                 
، 517/ 1، ومااا بااين المعقااوفين للحاااكم، 15491، باارقم 146/ 14، و414/ 3( أحمااد بلفظااه، 118)

، وصاححه األلباان  فا  تخاريج فقاه 699، وأخر ه البخاري ف  األدب المفارد، بارقم 14 -13/ 3
، وقااال محققااو 159، ص 538 ، وفاا  صااحيح األدب المفاارد للبخاااري، باارقم184الساايرة، ص 
 .((ر اله ثقات)): 146/ 14المسند، 

، ((فإن هؤالء تجمع لك دنياك وآخرتك))، وف  رواية لمسلم: 1697، ورقم 1696( مسلم، برقم 119)
لقااد مااي يديااه ماان )): فلمااا ولاااو األعراباا  قااال النباا  )): قااال: 851وفاا  ساانن أباا  داود، باارقم 

 .((الخير
، وصححه األلبان  ف  صاحيح ابان ما اه، 898، وابن ما ه، برقم 184برقم ( انظر: الترم،ي، 131)

 .91/ 1، وصحيح الترم،ي، 148/ 1
، وصااححه، وحساانه الشاايع عبااد القااادر 98/ 1، والحاااكم، 3173، باارقم 316/ 5( الترماا،ي، 131)

 .8847، برقم 181/ 11األرنؤوط ف  تحقيقه لجامع األصول، 
، 374موارد(،وال يالسا ، – 1413، وابان حباان )1/413و،  155،  و6/68أخر ه أحماد، (131)

 .74، برقم 1/115، وصححه األلبان  ف  إرواء الغليل، 5175ومسند أب  يعلو، برقم 
 .، وغيرها.3136، 3111، وك،لك بترقام 6333برقم . انظر: البخاري، لجرير  ( دلأ عليه دعاء النب  133)
، 3417، والترماا،ي، باارقم 17133، باارقم 356/ 18، و17114، باارقم 338/ 18( أحمااد، 134)

، 7176، ورقااام 7175، و7157، وبااارقم 7135وال برانااا  فااا  المعجااام الكبيااار بلفظاااه، بااارقم 
، 935، برقم 115/ 3، وأخر ه ابن حبان ف  صحيحه، 7181، و 7179، و7178، و7177و
، وحساانه 311/ 5، وحساانه شااعيب األرنااؤوط فاا  صااحيح اباان حبااان، 1974، باارقم 311/ 5و

، ومكرك األلبان  سلسلة األحاديص الصاحيحة فا  المجلاد الساابع، 338/ 18ب رقه محققو المسند، 
 .((صحيح لغيرك))، وقال: 1418، 1416، وف  صحيح موارد الظمآن، برقم 3118برقم 



 .(135)((اللَُّهمَّ إنِّي َأْسأَُلَك اْلِفْرَدْوَس َأْعَلى اْلَجنَّة)) -133
ِد )) -134  .(136)((اِلْيَماَن ِفي قَ ْلِبياللَُّهمَّ َجدِّ
َفعُ )) -135  .(137)((اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َصاَلٍة ََل تَ ن ْ
اللَُّهمَّ إنِّي ّأُعوُذ ِبَك ِمْن َجاِر السُّوِء، َوِمْن َزْوٍج ُتَشيِّبُِني قَ ْبَل الَمِشيِب، َوِمْن )) -136

ُنُه تَ َراِني، َوَلٍد َيُكوُن َعليَّ رَبّاً، َوِمْن َماٍل  َيُكوُن َعَليَّ َعَذابَاً، َوِمْن َخِلْيٍل َماِكٍر َعي ْ
 .(138)((َوقَ ْلُبُه يَ ْرَعاِني؛ ِإْن رََأى َحَسَنًة َدفَ نَ َها، َوِإَذا رََأى َسيَِّئًة َأَذاَعَها

 .(139)((اللَُّهمَّ ََل ُتْخزِِني يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ )) -131
نْ َيا َواآْلِخَرةِ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَلُ )) -138  .(140)((َك اْلُمَعافَاَة ِفي الدُّ
َفُع، َوَعَمٍل ََل يُ ْرَفُع، َوقَ َلٍب ََل َيْخَشُع، )) -139 اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم ََل يَ ن ْ

 .(141)((َوَقوٍل ََل ُيْسَمعُ 
ْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل َواْلُجْبِن اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن، َوا)) -140

ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ   .(142)((، َوَضَلِع الدَّ
اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َوَأُعوُذ )) -141

َها َوَما َبَطنَ  َنِة الدَّجالِ ِبَك ِمَن اْلِفَتِن َما َظَهَر ِمن ْ  .(143)((، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ

                                                 
أَْوَسطُ اْلَجناِة، َوأَْعلَو اْلَجناِة، ... فَإِما َستَْلتُُم  َ فَاْستَلُوكُ اْلفِْرَدْوَل؛ فَإِنًأهُ )): ( متخوم من قول النب  135)

ُر أَْنَهاُر اْلَجناةِ  ْحَمِن، َوِمْنهُ تُفَجا  .7413، ورقم 1791. البخاري، برقم ((َوفَْوقَهُ َعْرُش الرا
إنأ اإِليمااَن لَيَْخلَاُا فا  )): ، قاال: قاال رساول   رضي  اهلل عنيه ا  مقتبس مان حاديص عباد   بان عمار (  136)

َد اإِليماااااَن فاااا  قُلُااااوبُِكْم  َ أن يَُجاااادِّ  الحاااااكم،  ،((َ ااااْوِف أحااااِدُكْم كمااااا يَْخلَااااُا ال اااااْوُب الَخلااااُا، فاْسااااتَلُوا  ا
رواك ال برانا  فا  )): 51/ 1، وصححه، ووافقه ال،هب ، وقال الهي ما  فا  مجماع الئوائاد، 4/ 1

 نه األلباااااااان  فااااااا  سلسااااااالة األحادياااااااص الصاااااااحيحة، ، وحسااااااا((الكبيااااااار، وإسااااااانادك حسااااااان
 .1585، برقم 113/ 4

 .414/ 1، وصححه األلبان  ف  صحيح سنن أب  داود، 1549أبو داود، برقم ( 137)
، وقال األلبان  ف  سلسالة األحادياص الصاحيحة، 1339، برقم 1415/ 3ال بران  ف  الدعاء، ( 138)

 .((ر اله كلهم من ر ال الته،يب...  قلس: وه،ا إسناد  يد،))،: 3137، برقم 377/ 7

، ((إسااانادك صاااحيح))، وقاااال محققاااو المساااند: 18156، بااارقم 596/ 19أحماااد فااا  المساااند، ( 139)
اللهام ال تخئنا  ياوم القياماة، )) بلفاظ: 1514، بارقم 11/ 3وأخر ه ال بران  ف  المعجام الكبيار، 

 .((وال تخئن  يوم البتل

، وفاا  سلساالة 159/ 3لبااان  فاا  صااحيح اباان ما ااه، ، وصااححه األ3851اباان ما ااه، باارقم ( 141)
 .1138األحاديص الصحيحة، برقم 

 )مااوارد(، وصاااححه األلبااان  فاا  صااحيح مااوارد الظماااآن،  1441أخر ااه اباان حبااان، باارقم ( 141)
 .1166، برقم 454/ 1

ُس أَْساَمُعهُ يُْك ِاُر أَْن ُكلاَماا نَاَئَل، فَُكْنا ُكْناُس أَْخاُدُم َرُساوَل  ِ ))، قال أناس: 6363البخاري، برقم ( 141)
 .((اللأُهما إِنِّ  أَُعوُم بَِك... ))يَقُوَل: 

ِ ِمْن َعَ،اب الناار))، وفيه: 1867مسلم، برقم ( 143) ُموا بِاهلَلا ِ ِماْن َعاَ،اب اْلقَْبار...  ((تََعوا ُموا بِاهلَلا ...، ]تََعوا
 إلو آخرك.



 .(144)((اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك َشَهاَدًة ِفي َسِبيِلكَ )) -142
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي، اللَُّهمَّ اْجَعْلِني يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ ْوَق َكِثيٍر ِمْن َخْلِقَك ِمَن )) -143

 .(145)((َذنِْبي، َوَأْدِخْلِني يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ُمْدَخاًل َكرِيًماالنَّاِس، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي 
اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعافَ ْيَت، َوتَ َولَِّني ِفيَمْن تَ َولَّْيَت، )) -144

َمْن َوالَْيَت، تَ َبارَْكَت رَب ََّنا َوبَاِرْك ِلي ِفيَما َأْعطَْيَت، َوِقِني َشرََّما ْقَضْيَت، ِإنَُّه َل َيِذلُّ 
 .(146)((َوتَ َعالَْيتَ 

ينِ )) -145  .(141)((َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي يَ ْوَم الدِّ
 .(148)((أْستَ ْغِفُر اهلَل الَعِظيَم الَِّذي ََل إَلَه إَلَّ ُهَو، الَحيُّ الَقيُّوُم، َوأتُوُب إلَيهِ )) -146
ِبي، َوَأْذِهْب َغْيَظ قَ ْلِبي، َوَأِعْذِني ِمْن ُمِضالِت اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َذنْ )) -141
 .(149)((اْلِفَتنِ 
َوتَ َوفَِّني َعَلى ِملَِّتِه، َوَأِعْذِني ِمْن ُمِضالَِّت  اللَُّهمَّ َأْحِيِني َعَلى ُسنَِّة نَِبيَِّك )) -148
  .(150)((اْلِفَتنِ 

                                                 
اَهَداِء، )): ، مقتبس من قوله 1919مسلم، برقم ( 144) ُ َمنَااِ َل الشء َل بَلاَغاهُ  ا اَهاَدةَ بِِصاْد َ الشا َماْن َساتََل  ا

 .(َوإِْن َماَت َعلَو فَِراِشِه(

لُعبَْيدل أب  عامر،  ، وهو مقتبس من دعاء النب  1498، ومسلم، برقم 4313البخاري، برقم ( 145)
 .رض  اهلل عنه األب  بردة  ومن دعائه 

، ((إسانادك صاحيح)) :149/ 3، وقاال محققاو المساند، 1713، برقم 149/ 3مسند، أحمد ف  ال( 146)
وه،ك رواية م لقة غير مقيادة باالوتر كماا  ااء فا  الرواياة األخارم، ففا  ها،ك الرواياة قاال أناس 

 :((وكان يعلمنا ه،ا الدعاء...)). 

ِحَم، : يَا َرُسوَل  ِ، إِنا اْبَن ُ ادْ ، قيل للنب  114مسلم، برقم ( 147) َعاَن َكااَن فِا  اْلَجاِهلِيااِة يَِصاُل الارا
اَل يَْنفَُعااهُ، إِناااهُ لَااْم يَقُااْل يَْوًمااا َربِّ اْغفِااْر لِاا  َخِ ي:َتِاا  يَااْوَم ))َويُْ ِعااُم اْلِمْسااِكيَن، فََهااْل َماَك نَافُِعااهُ: قَاااَل: 

 .((الدِّينِ 

َماْن قَالَاهُ َغفَاَر  ُ )): 469/ 3، وصححه األلباان  فا  صاحيح الترما،ي، 3577الترم،ي، برقم ( 148)
ْحفِ   .((لَهُ َوإِْن َكاَن فَرا ِمْن الئا

اللهما اغفْر لَها منبََها ، وأْمِهْب َغْيظَ قَْلبَِهاا، َوأَِعاْ،َها )): رض  اهلل عنهالعائشة  متخوم من دعاء النب  ( 149)

، ص ((األربعاين فا  مناقاب أمهاات الماؤمنين))أخر ه ابان عسااكر بإسانادك فا   ((الأِت الفِتَنْ ِمْن ُمضِ 
، وأخر ه ابن ((ه،ا حديص صحيح حسن، من حديص بقية بن الوليد))،وقال: رض  اهلل عنهاعن عائشة  85

  وأ رنا))، وفا  نساخة أخارم البان السان  قاال: 457السن  بنحوك ف  عمل الياوم والليلاة، بارقم 
 .4117، وانظر تخريجه عند األلبان  ف  الضعيفة، برقم ((من مضالت الفتن))بدل:  ((من الشي ان

قُاولِ  اللاُهاما )) بنحاوك، ولفظاه: 1/ 44، 16576عناد أحماد، بارقم  رض  اهلل عنيها وله شاهد عن أم سلمة 

اادل النابِاا ِّ اْغفِااْر لِاا  َمْنبِاا ، َوأَْمِهااْب َغااْيظَ قَْلبِاا ِت اْلفِااتَِن َمااا أَْحيَْيتَنَاااَربا ُمَحما ، (( ، َوأَِ ْرنِاا  ِمااْن ُمِضااالا
، 338/ 13، وهو عند ال بران  فا  المعجام الكبيار، 17/ 11وحسنه الهي م  ف  مجمع الئوائد، 

 .((ما أحييتنا))، بدون لفظة: 785برقم 

ِ َعلِّْمنِ  َدعاًء أَْدُعو بِِه، قَاَل: : قالس رض  اهلل عنهاوله شاهد عن أم هانئ  قُولِ : اللاُهما اْغفِْر ))يَا َرُسوَل  ا

، ومسااو  األخاالَ، بارقم 51الحديص، أخر اه الخرائ ا  فا  اعاتالل القلاوب، بارقم  ((لِ  َمْنبِ  ...
313. 

لاك ابان الملقان من دعاء ابن عمر موقوفاً عليه، وقد نقال م 95/ 5أخر ه البيهق  ف  الكبرم، ( 151)



ُمَحمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى إِبْ َراِهيَم، َوَعَلى آِل اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد، َوَعَلى آِل ))-149
إِبْ َراِهيَم، إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، َوبَارِْك َعَلى ُمَحمٍَّد، َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، َكَما بَارَْكَت َعَلى إِبْ َراِهيَم، 

 .(151)((َوَعَلى آِل إِبْ َراِهيَم، ]ِفي اْلَعالَِميَن[ إِنََّك َحِميٌد َمِجيدٌ 
 

                                                                                                                                            
ال يقال )): . وقال ابن مساعود ((إسنادها  يد))، وقال نقالً عن الضياء: 319/ 6ف  البدر المنير، 

إِناَماا أحدكم: اللهم إن  أعوم بك من الفتنة، فليس أحد إال وهاو مشاتمل علاو فتناة؛ ألن   يقاول: 

، أخر اه ابان ((يكم اساتعام فليساتع، بااهلل مان مضاالت الفاتن، فات 15]التغاابن:  أَْمَوالُُكْم َوأَْوالَُدُكْم فِْتنَة  

، ومكااارك ابااان ب اااال فااا  شااارحه علاااو صاااحيح 15911، بااارقم 475/ 13 ريااار، فااا  تفسااايرك، 
 .13/ 4البخاري، 

 ..415عند مسلم، برقم  ، وما بين المعقوفين من حديص أب  هريرة 3371البخاري، برقم ( 151)


