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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد                    

 اآليات القرآنية[من ]األدعية اإللهامية من السنة النبوية و  
 (أدعية شهر رمضان المبارك)

  0441من شعبان  5موافق  02/4/0202
 بنها مسجد الرحمن ـ منشية بدوي 

     

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 :ةحسنة اآلخر ة الدنيا و حسنػ  1
َيا َحَسَنًة َوِفي االِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ "  نـْ  البقرة(.201)"  رَبَـَّنا َآتَِنا ِفي الدُّ

ُيكرره أثناء طوافو فيما بُت الركن اليماين  صلى اهلل عليو وسلَّمىذا الدعاء كاف رسوؿ اهلل 
 لدنيا وحسنة اآلخرة.واحلجر األسعد، وفيو يطلب اإلنساف من اهلل حسنة ا

وحسنة اآلخرة قد تكوف وحسنة الدنيا قد تكوف الزوجة الصاحلة ألهنا كنٌز من كنوز اجلنة، 
اجلنة ألهنا أهبى نعيٌم يتمناه اإلنساف، وحسنة الدنيا قد تكوف اإلدياف والعمل الصاحل ومها أىم ما 

قاىا وأهباىا النظر إىل وجو اهلل وحسنة اآلخرة أعالىا وأر حيتاجو اإلنساف ليبلغ بو رضا الرْحن، 
 والدخوؿ يف قولو سبحانو وتعاىل: تبارؾ وتعاىل

 )القيامة(.( 23)"  ِإَلى رَبْـَّها نَاِظَرةٌ ( 22) ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضَرةٌ " 
فجمع ىذا الدعاء بُت حسنات الدنيا يعٍت ما حيتاجو اإلنساف من األشياء احلسنة يف 

 اف من األشياء احلسنة يف اآلخرة وىو دعاٌء شامٌل وعاـ وكامل.الدنيا، وما حيتاجو اإلنس
ويف  ،حسنةيف الدنيا وأف يُعطينا  ،أف يُعطينا خَتي الدنيا واآلخرة وتعاىلنسأؿ اهلل سبحانو 

 عذاب النار.من وأف يقينا ويكألنا وحيفظنا  ،اآلخرة حسنة
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم 

 ين آمنوا برسول رب العالمين:دعاء المؤمنين الذػ  2
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وبـََنا رَبَـَّنا ِإنَـَّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلاليَماِن َأْن َآِمُنوا ِبَربُّْكْم َفَآَمنَّا رَبَـَّنا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُ "  
رَبَـَّنا َوَآتَِنا َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك َوال ُتْخزِنَا يـَْوَم ( 193) َع االبـَْرارِ وََكفّْْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا َوتـََوفَـَّنا مَ 

 )آؿ عمراف(. (194)" اْلِقَياَمِة ِإنََّك ال ُتْخِلُف اْلِميَعاَد 
صلى وعندما تُليت عليو قاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمىذه األدعية ادلباركة نزلت علىى الرسوؿ 

 يف مقدمتها: ماهلل عليو وسلَّ 
"  ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواالْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر اليَاٍت الوِلي االْلَبابِ " 

 آؿ عمراف(.190)
اآلف آيات ويٌل دلن قرأىن ومل يتفكَّر، مث ذكر ىذه األدعية وىذه األدعية شاملة  عليَّ نزلت 

 لدنيوية والنعم الدينية والنعم اأُلخروية.لكل ما حيتاجو اإلنساف من النعم ا
 باذلداية: تبارؾ وتعاىلوأعظم ىذه النعم ىي نعمة الرسوؿ الذي أرسلو اهلل 

ف أػ ينادي لإلدياف ػ أي التصديق ػ  صلى اهلل عليو وسلَّمربنا إننا مسعنا مناديا ػ وىو الرسوؿ 
 أمنوا بربكم فامنا ػ أي صدقنا بو.

 لك من اهلل ما ينجيو يـو لقاء اهلل فيطلب ادلغفرة:مث يطلب اإلنساف بعد ذ
 آؿ عمراف(.193)" رَبَـَّنا فَاْغِفْر َلَنا ُذنُوبـََنا " 

 ويطلب أف يسًت اهلل عنو ذنوبو اليت فعلها ورمبا مل يُتب منها:
 اف ػ ف خيتم اهلل لو باإلديأإنساف  كلػ ويطلب نعمة ُعظمى يتمناىا  " وََكفّْْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا " 
 آؿ عمراف(.193)"  َوتـََوفَـَّنا َمَع االبـَْرارِ " 
 :و ادلؤمن العاقل يف اآلخرةيطلب ما حيتاجمث 
الرضا عند حضرة من األمن واألماف و ػ َما َوَعْدتـََنا َعَلى ُرُسِلَك ػ يعٍت أعطنا ػ رَبَـَّنا َوَآتَِنا " 
 آؿ عمراف(.194)"  َك ال ُتْخِلُف اْلِميَعادَ ِإنَّ ػ أي ال تفضحنا يـو القيامة ػ َوال ُتْخزِنَا الرْحن ػ 
ف حيقق لنا ما فيها من أدعية أو  ،ىذه الدعوات ادلستجاباتأىل ؿ اهلل أف جيعلنا من نسأ
 مباركات.

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
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 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 سالم:دعاء كليم اهلل سيدنا موسى عليو الػ  3
 دعا موسى ربو فاستجاب لو وقاؿ لو:

 َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني( 26) َوَيسّْْر ِلي َأْمِري( 25) قَاَل َربّْ اْشَرْح ِلي َصْدِري" 
 )طو(.( 30)"  َىاُروَن َأِخي( 29) َواْجَعْل ِلي َوزِيًرا ِمْن َأْىِلي( 28) يـَْفَقُهوا قـَْوِلي( 27)

ـٌ ىل وأدعية األنبياء دعا اهلل سبحانو وتعا وتوفيق فيما ينطقوف بو  ،من اهللفيها إذلا
ف حُيبب اهلل إليو اإلدياف ويزينو يف أف يشرح صدره، وشرح الصدر أهلل، دعا اهلل بو ويتوجهوف 

فكلما مشى  ،ف يُيسر اهلل تعاىل لو أمرهل إمرٍئ يف ىذه احلياة الدنيا، وأقلبو وىذا أمٌر يتمناه ك
 اهلل سبحانو وتعاىل تيسَته.مٍر توىل أيف 

وينطق  ،بالصواب فُيحل ُعقدة احلياء اليت فيوينطق وأف جيعل اهلل سبحانو وتعاىل لسانو 
ديده اهلل مبن يُعينو على إبالغ رساالت اهلل،  كاف يواجو جربوت فرعوف وقومو، وأفباحلق ولو  

 ،ما شيًا لو على هنجو ،لووأف يكوف عونًا لو على ذكر اهلل، فيجعل لو أخاه ىاروف موافقًا 
  .مساعداً لو يف كل ما يريد

، فكلنا ف يدعو هبا مراراً وتكراراً أوىذا الدعاء من األدعية ادلباركة اليت ينبغي على كل مسلم 
 إىل ما يف ىذا الدعاء.يف أمسِّ احلاجة 
 ،كل أمر  وأف يُيسر لنا ،لدعاء من رجاءأف حيقق لنا ما يف ىذا اسبحانو وتعاىل ندعوا اهلل 

 خ احلاـز الرشيد.ف يرزقنا دائماً وأبداً القوؿ السديد واأل، وأف يشرح لنا كل صدروأ
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبسْ 

  الم:براىيم خليل الرحمن عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأتم السدعاء إػ  4
و السعداء، مَ ودعاء األنبياء فيو نوٌر وضياء ينبغي أف يُلهَ  ،راىيم داعيًا ربوقاؿ سيدنا إب

ويدعوف بو يف كل موقٍف يف الدنيا، حىت حُيوِّؿ اهلل دنياىم إىل رخاٍء وىناء، وآخرهتم إىل سعادة 
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 وارفٍة يف عامل البقاء، قاؿ عليو وعلى نبينا أفضل الصالة وأمت السالـ:  
 ِخرِينَ َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآل( 83) ًما َوَأْلِحْقِني بِالصَّاِلِحينَ َربّْ َىْب ِلي ُحكْ " 

 )الشعراء(. (85)"  َواْجَعْلِني ِمْن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ ( 84)
انو وتعاىل أف يهب لو من عنده ُحكم نفسو حىت ال تتحكم فيو، ويتحكم دعا اهلل سبح

وباريو، ودعا اهلل سبحانو وتعاىل أف جيعل ىذه األمة أمة خامت األنبياء فيها فيسَت آمناً إىل خالقو 
 تدعوا لو يف كل صالة:

 الشعراء(.84)"  ِخرِينَ َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآل" 
يف ذلك أف أمرنا عندما تصلي ، وكاف من ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلَّمة النيب وىم أُم

     براىيم فنقوؿ: ونسلم عليو أف نذكر معو إ
اللهم صلِّ على حممد وعلى آؿ حممد، كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم، وبارؾ 

براىيم وعلى آؿ إبرىيم، إجابًة ذلذا الدعاء الذي إكما باركت على   ،على حممد وعلى آؿ حممد
 اهلل. استجاب لو اهلل فجعل ىذه األمة تذكره يف كل صالة كما نبَّو ونوَّه سيدنا رسوؿ

أف يكوف من أىل جنة النعيم ومن أىل الوراثة فيها حىت يكوف يف مث دعا اهلل يف اآلخرة 
 وال يتحوَّؿ عنو إىل غَته، فقاؿ:اً ىذا النعيم مقيم

 الشعراء(.85)"  َواْجَعْلِني ِمْن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ " 
 رج منها مطلقا.والوراثة تقتضي أف يكوف يف اجلنة خالداً فيها أبداً ال خي

وأف  ،وأف يستجيب مبا فيو من رجاء ،بركة ىذا الدعاءأف يرزقنا  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 
 يرزقنا أمجعُت معية سيد الرسل واألنبياء، وجوار خليل اهلل يف اجلنة أمجعُت.

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 

 ِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبسْ 
 دعاء حملة العرش للمؤمنين:ػ  5

ذكر اهلل سبحانو وتعاىل من فضلو العظيم علينا مجاعة ادلؤمنُت أف أعلى ِصنٌف من ادلالئكة 
وىم ْحلة العرش سخَّرىم اهلل سبحانو وتعاىل يف الدعاء للمؤمُت وادلؤمنات، فقاؿ ادلقربُت 
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 سبحانو وتعاىل: 
َلُو ُيَسبُّْحوَن ِبَحْمِد رَبِّْهْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِو َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحوْ 

َب َآَمُنوا رَبَـَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَـّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذا
اِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّ ( 7) اْلَجِحيمِ 

َوِقِهُم السَّيَّْئاِت َوَمْن َتِق السَّيَّْئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِحْمَتُو ( 8) َوُذرّْيَّاِتِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ 
 )غافر(. (9) َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

ُيَسبُّْحوَن ِبَحْمِد رَبِّْهْم أي ومن حولو من ادلالئكة ػ  ػ الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلوُ " 
 " )غافر(. َويـُْؤِمُنوَن ِبِو َوَيْستَـْغِفُروَن ِللَِّذيَن َآَمُنوا رَبَـَّنا

 ماذا يقولوف يف عريضة الدعوى اليت يقدموهنا حلضرة اهلل:
َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوِعْلًما فَاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتَـّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب  ارَبَـّنَ  "

رَبَـَّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّتي َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَاِئِهْم َوَأْزَواِجِهْم ( 7) اْلَجِحيمِ 
َوِقِهُم السَّيَّْئاِت َوَمْن َتِق السَّيَّْئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِحْمَتُو ( 8) نََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ َوُذرّْيَّاِتِهْم إِ 

 )غافر(. (9)"  َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ويدعوف للمؤمنُت باتباع السبيل القومي، والدين الكرمي الذي جاء  ،يدعوف للمؤمنُت بادلغفرة

بالوقاية من النار، ويدعوف ذلم بأف ذلم ؿ اجلنة ويدعوف و لرؤؼ الرحيم، ويدعوف ذلم بدخبو ا
كـر ىذا أ، فما أعظم ىذا الدعاء وما يكونوا مع آبائهم وأزواجهم وذرياهتم مجيعًا يف اجلنة

 الرجاء.
أف جيعلنا من الداخلُت يف ىذا الدعاء، ومن الذين يستغفر ذلم  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 

   يدعوا ذلم مالئكة السماء. و 
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 :رضي اهلل عنودعاء أبي بكٍر الصديق ػ  6
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دعا هبذا قد كاف ىو الذي   رضي اهلل عنوبكر الصديق  أباورد يف إحدى الروايات أف  
 إىل يـو لو وأنزؿ ىذا الدعاء ليكوف متلوًا من ادلؤمنُت عاىلتبارؾ وتالدعاء، فاستجاب اهلل 

 الدين، دعا اهلل فقاؿ:
 األحقاؼ(.15)"  َربّْ َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ " 

 أكوف من عبادؾ الشاكرين: وأوزعٍت يعٍت أذلمٍت أف
َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ "   األحقاؼ(.15)" الَِّتي َأنـْ
صلى اهلل عليو هلل ىي نعمة اإلدياف والقرآف والنيب العدناف نعمة تستحق الشكر منا كرب وأ
 .وسلَّم

 األحقاؼ(.15)"  َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا تـَْرَضاهُ " 
 وأف يوفقو اهلل للعمل الصاحل، ألف العمل الصاحل حيتاج إىل توفيٍق من اهلل: 

 ىود(.88)"  كَّْلُت َوِإَلْيِو أُنِيبُ َعَلْيِو تـَوَ  َوَما تـَْوِفيِقي ِإال بِاهللِ " 
 أف ُيصلح لو أبناءه وأحفاده وىم ذريتو:ويدعو اهلل سبحانو وتعاىل 

 األحقاؼ(.15)"  َوَأْصِلْح ِلي ِفي ُذرّْيَِّتي ِإنّْي تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإنّْي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ " 
وأف يُلهمنا العمل  ،اكريننسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف جيعلنا من عباده الشاكرين الذ

    الصاحل الذي يُرضيو يف كل وقٍت وحُت، حنن وأبناءنا وأحفادنا وُذرياتنا إىل يـو الدين.  
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 :دعاء القنوتػ  7
أي يدعو اهلل سبحانو وتعاىل يف صالة ػ نت هلل مبا أراه مواله يق صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 

نًة بعد إنتهاء الركعة الثانية، وأحيانًا بعد إنتهاء القراءة يف الركعة الثانية قبل آالفجر يف كل يوـٍ 
 الركوع، ومن ىذه األدعية الكثَتة ىذا الدعاء:

يك، نتوب إليك ونؤمن بك ونتوكَّل علو  ،م إنا نستعينك ونستهديك ونستغفركالله}
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 .{ونُثني عليك الخير كلو 
 [.عنو ]صحَّ عن عمر بن الخطاب رضي اهلل

ليكوف دعاء القنوت عنده يف  رضي اهلل عنوىذا الدعاء دعاء القنوت واختاره اإلماـ مالٍك 
صالة الفجر بعد إنتهاء القراءة يف الركعة الثانية وقبل الركوع، وفيو يتوسل اإلنساف إىل اهلل 

 اهلل ألحسن األمور كلها يف ىذه احلياة.هديو باهلل أف يويستعُت 
وأف يغفر لو ذنوبو وأف يتوب عليو توبًة نصوحا، وأف يُثبتو على اإلدياف، وأف جيعلو حسن 

 التوكل عليو يف كل أمٍر وشأٍف، وأف يهب لو اخلَت كلو على الدواـ.
ف جيعلنا وحُت، وأ الداعُت لو يف كل وقٍت ف جيعلنا من عباده القانتُتأنسأؿ اهلل عز وجل 

 من الذين يتقبَّل دعاءىم أمجعُت.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

ْلَيْسَتِجيُبوا ِلي ػ  8 َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنّْي فَِإنّْي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فـَ
  البقرة(.186) ِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ َوْليُـؤْ 

 :نزلت ىذه اآلية ادلباركة وسط آيات فريضة الصياـ
ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم "  يَا َأيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصَّْياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ
 البقرة(.183)"  تـَتـَُّقونَ 

صلى اهلل ؿ الدعاء وحتقيق الرجاء، وقد حدَّد النيب عز وجل أف الصياـ يف قبو نا اهلل ليعلم
 :صلى اهلل عليو وسلَّمأكثر من موضٍع لقبوؿ الدعاء نكتفي منها بقولو  عليو وسلَّم

 ]   [   )للصائم عند فطره دعوٌة ال تُردُّ(.
 َعْن َأِبي ُىَريـَْرَة قَاَل قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم :]

اْلَغَماِم َوتـَُفتَُّح َلَها َأبـَْواُب السََّماِء َثالثٌَة ال تـَُردُّ َدْعَوتـُُهْم اإِلَماُم اْلَعاِدُل َوالصَّائُِم ِحيَن يـُْفِطُر َوَدْعَوُة اْلَمْظُلوِم يـَْرفـَُعَها فـَْوَق 
  [واه الترمذير  ـ َويـَُقوُل الرَّبُّ َعزَّ َوَجلَّ َوِعزَِّتي ألَْنُصَرنَِّك َوَلْو بـَْعَد ِحينٍ 
تنفعو يف  أف يبدأ قبل أف يأكل أو يشرب بدعوٍة صاحلةٍ فينبغي للصائم إذا أراد اإلفطار، 

 ُدنياه وُأخراه، فإف ىذه الدعوة مقبولة وال تُرد.
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 :يقوؿ مارضي اهلل عنهيدعو اهلل سبحانو وتعاىل، وقد كاف سيدنا عبد اهلل بن عمر  
 كل شيئ أف تغفر يل[.  ين أسألك برْحتك اليت وسعتإ]اللهم 

ذا ُوفقُت إلحياء ليلة القدر فماذا إا قالت: يا رسوؿ اهلل رضي اهلل عنهوالسيدة عائشة 
 قويل: صلى اهلل عليو وسلَّمأقوؿ؟ فقاؿ 

 .{اللهم أنك عفوّّ كريٌم تحب العفو فاعف عنا}
  .[ارضي اهلل عنهالترمذي عن عائشة ]

 ة لو ولنفسو وألوالده فإهنا دعوًة مقبولة.فليجعل ادلسلم لنفسو كل يـو دعوًة خاص
 نسأؿ اهلل أف يتقبل منا صيامنا ودعاءنا ويستجيب لنا.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء اإلفطار:ػ  9
مر ادلبلوؿ بادلاء، أو لتمن ىديو الكرمي عند فطره أف يفطر على ا صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 
 أف يقـو إىل الصالة حىت يتقبل اهللأو على ادلاء، ويدعو اهلل عز وجل بعد إفطاره قبل  على التمر

 سبحانو وتعاىل منو ىذه الطاعة اليت يُريد هبا وحو اهلل، فكاف يقوؿ:
 .{فتقبل منا إنك أنت السميع العليم ،وعلى رزقك أفطرنا ،اللهم لك صمنا}
  .[مرفوعاً رضي اهلل عنو بن أبي طالب  عن علي  ]

إذا كاف سيفطر على متٍر أو ماء، وعليو أف يُعيدىا  اإلفطارأوؿ فعلى ادلسلم أف يقوذلا عند 
فطار التاـ بعد أف يتناوؿ الطعاـ، ألهنا دعوة مباركة واردٌة عن احلبيب ادلصطفى بعد أف يفطر اإل

إف ادلسلم جيعل صيامو هلل ال يرجو بو سواه، وجيعل رزقو فيها جتديٌد للنية، ف صلى اهلل عليو وسلَّم
 الذي يأكل منو شكراً هلل الذي رزقو على ىذا الطعاـ ويطلب من اهلل أف يتقبَّل عملو.

 وىذا مراد كل مسلم.
واألرزاؽ احلالؿ وأف يتقبل  ،وأف يرزقنا ُحسن الطوايا ،نسأؿ اهلل عز وجل أف ُيصلح نوايانا

 ألعماؿ.منا الصياـ ومجيع ا



9 

 على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.وسلم وبارؾ وصلى اهلل  

 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء بعد الطعام والشراب:ػ  10

ف يشكر بعد كل أمٍر يسره أأف ادلسلم ينبغي  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف من ىدي الرسوؿ 
 ي يأمر ادلؤمنُت يف كل وقٍت وحُت ألف اهلل يقوؿ:لو اهلل، وعماًل بقوؿ اهلل سبحانو وتعاىل الذ

 سبأ(.13)"  اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ " 
السعي لنأخذ ما قدره إال وىو الذي يسوقها إلينا وما علينا ودلا كانت األرزاؽ بيد الرزاؽ 

تبارؾ طعاـ يأكلو يف أي وقٍت إعًتافًا بفضل اهلل ف يشكر بعد أي أاهلل لنا، فينبغي على ادلؤمن 
 .وتعاىل

بعد تناوؿ أي طعاـ سواٌء يف  تبارؾ وتعاىلأف ندعوا اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمفعلمنا النيب 
 الفطر أو يف الصياـ وأف نقوؿ:

 .{الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين}
  .اهلل عنو[رضي رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري ]

وأف يتقبل منا أعمالنا ودعاءنا نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف يرزقنا األرزاؽ احلالؿ ادلباركة، 
  ف جيعلنا من عباده ادلسلمُت ادلسلمُت.وأ

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء العفو والعافية:ػ  11
التامة السابغة الكاملة أف يدعو اإلنساف اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمن أدعية الرسوؿ كاف م

صلى اهلل عليو وأف يشملو بالعافية والصحة الدائمة، فكاف يقوؿ  ،سبحانو وتعاىل بالعفو عنو
 :وسلَّم
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اللهم إني أسألك العافية في الدنيا واآلخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في } 
 .{واستر عوراتي يا أكرم األكرمين ،يا وأىلي وماليُدنيا

  .[ما صحيح البخاريرضي اهلل عنهعن إبن عمر ]
للعبد العفو فإنو ال يتعرض يـو القيامة للسؤاؿ يف احلساب فإذا وىب اهلل سبحانو وتعاىل 

ا يؤمر بو وال دلرارة العتاب والتوبيخ واإلىانة يـو العرض واحلساب، وال ادلرور على الصراط، وإمن
  من القبور إىل القصور.

وال حيتاج إىل أحٍد من  ،وفق لطاعة اهللإنو يُ وإذا رزؽ اهلل عز وجل العبد العافية يف الدنيا ف
 خلق اهلل، وىاتاف من أعظم النعم اليت يهبها اهلل دلن حُيبو ويرضاه.

ى الدواـ العافية، وأف يهب لنا عل ،فنسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف ديُن علينا أمجعُت بالعفو
 وال يكلنا إىل أحٍد غَته طرفة عٍُت وال أقل.

   وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 :رِ دعاء التباعد عن الشَّ ػ  12

كل يُعلمنا أنو مع أف اهلل سبحانو وتعاىل حفظو وعصمو من   صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
 سوٍء يف الدنيا واآلخرة، ومن كل شرٍّ يتعرض لو أي إنساف، فقد قاؿ لو:

 ادلائدة(.67" ) َواهلل يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ " 
ف حيفظو من أيف ُعاله  تبارؾ وتعاىلإال أنو مع ذلك كاف دائم اإلسغاثة مبواله والدعاء لو 

 الشر واألشرار على الدواـ.
 :لَّمصلى اهلل عليو وسفكاف يقوؿ 

يا ُعدَّتي عند كربتي، ويا صاحبي عند ِشدَّتي، ويا وليَّ نعمتي، يا إلهي وإلو آبائي، ال }
 .{ب من الشر وأتباعد من الخيرتكلني إلى نفسي فأقرُ 

  .[مرفوعاً  رضي اهلل عنوعن عليّْ ]
مع كماؿ عصمتو يطلب من اهلل اف ال يتخلى عنو بعنايتو  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ 
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أننا يف أمس احلاجة إىل ف ال يكلو إىل نفسو طرفة عٍُت وال أقل، حىت نعلم علم اليقُت أمجعُت وأ 
 معونة اهلل يف كل وقٍت وحُت.

وأف حيفظنا من  ،أف ال يكلنا أمجعُت إىل أنفسنا طرفة عُت وال أقل تبارؾ وتعاىلفنسأؿ اهلل 
دًا على األخيار واألطهار، بسوٍء ومضار، وأف جيمعنا دائمًا وأالشر واألشرار ومن كل 

 والصديقُت واألبرار يف الدنيا ويـو القرار.
 وآلو وصحبو وسلَّم.النيب ادلختار وصلى اهلل على سيدنا حممد 

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء الغنى من الفقر:ػ  13
  نزؿ مبقدار:رزاؽ من اهلل عز وجل تيعلم علم اليقُت أف األ صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 

 الرعد(.8)"  وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدارٍ " 

وقٍت  عطي عطاءاً مدراراً يف أيف اهلل سبحانو وتعاىل إف شاء يُ أولكنو فتح لنا الباب لنعلم 
 ح يف الدعاء.لِّ ػُػيدمي لو السؤاؿ والدعاء، فإف اهلل حُيب العبد ادلمن ليٍل أو هنار دلن 

 نو غٍتٌّ دوماً باهلل فيقوؿ:أيدعو اهلل مع  سلَّمصلى اهلل عليو و فكاف 
اللهم فالق المصباح وجاعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا إقض عني الدين، }

 .{ني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتنيوأغنني من الفقر وأمتع
  .[عن يحي بن سعيد في الموطأ]

ل عن السؤاؿ، وأف ال يسكت نفساً فادلؤمن ينبغي مهما زادت أرزاقو يف الدنيا أف ال يكِّ 
عن الطلب من الواحد ادلتعاؿ، ألف اهلل فتح باب الدعاء، ويُريد من عباده أف يدعوه على الدواـ 

 فإنو يفرح بذلك ويتوىلَّ إجابتهم على ذلك.
حجره وفتح حىت أف سيدنا أيوب عليو السالـ رأى السماء مُتطر جرادًا من ذىب، فخرج 

 :تبارؾ وتعاىلاهلل  وأخذ جيمعو، فقاؿ
 .{يا رب ولكن ال غنًى لي عن بركاتكيا أيوب أما أغنيناك عن ىذا؟ قال: نعم }

وأف جيعلنا دائمًا وأبدًا متعرضُت  ،وأف يزيدنا من بركاتو ،نسأؿ اهلل أف يزيدنا من نعمائو
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  لعطائو وىباتو. 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 لرَّْْحَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اهلل ا

 دعاء العلم النافع وفعل الخيرات:ػ  14
ادلؤمنُت أف يعلموا علم اليقُت أف خَت ما يتفضل بو اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمو النيب وجَّ 

صلى سبحانو وتعاىل على العبد من النعم أف يُفقهو يف الدين، وأف يزيده يف العلم، ولذلك قاؿ 
 :اهلل عليو وسلَّم

 .{أحب اهلل عبداً فقهو في الدينإذا }
  .[إبن عباس وأبو ىريرة ومعاوية رضي اهلل عنهم عن الشيخان وابن ماجة]

اهلل سبحانو وتعاىل سائلُت أف يُعلمنا لُيعلمنا أف ندعوا ولذلك كاف يدعو لُيعلمنا أف ندعوا 
 العلم النافع فيقوؿ:

أسألك فعل  قًا طيباً، اللهم إنيباًل، ورز اللهم إني أسألك علمًا نافعاً، وعماًل متق}
 .{الخيرات وترك المنكرات

 .[ارضي اهلل عنهإبن ماجة في كتاب الصالة، والنمسائي في السنن، عن أم سلمة ]
 بدأ بالدعاء بالعلم ألف العلم ىو أساس العمل، والعمل ىو سُر النجاح والفالح.

أف جيعلنا من عباده األتقياء األنقياء فنسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف يُعلمنا علماً بغَت تعلم، و 
 الذين يدخلوف يف قولو:

 البقرة(.282)"  َواتَـُّقوا اهلل َويـَُعلُّْمُكُم اهلل" 
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاٌء عقب سماع اآلذان:ػ  15
أف دخوؿ اجلنة حيتاج إىل فضل اهلل، وحيتاج إىل شفاعة  مصلى اهلل عليو وسلَّ أخربنا النيب 
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 :صلى اهلل عليو وسلَّمنبينا سيدنا رسوؿ اهلل، فقاؿ  
لن يدخل أحدكم الجنة بعملو، قالوا: حتى أنت يا رسول اهلل، قال: حتى أنا إال أن }

 .{يتغمدني اهلل برحمتو
 [أبو ىريرة رضي اهلل عنو ـ في الصحيحين]

وكلنا حنتاج إىل أف اهلل عز وجل وعده بالشفاعة يـو القيامة   عليو وسلَّمصلى اهللوأخربنا 
 بو بشفاعتو؟  تبارؾ وتعاىلما العمل الذي ُيكرمنا اهلل فشفاعتو، 

 سهَّل النيب ىذا األمر لنا وبُت لنا ذلك يف قولو يف احلديث الصحيح:
اهلل لي الوسيلة وقولوا:  إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ، وسلوا}

الوسيلة  صلى اهلل عليو وسلَّماللهم رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة آتي محمدًا 
ثم قال: فمن قال ذي وعدتو، إنك ال ُتخلف الميعاد ـ وابعثو المقام المحمود ال ،والفضيلة

 .{ذلك وجبت لو شفاعتي يوم القيامة
 .[ـ رواه مسلم مانهرضي اهلل ععن عبد اهلل بن العاص ]

فهنيئًا دلن يداـو على ىذه الكلمات ويقوذلا يف شىتَّ األوقات ألنو هبا يدخل يف شفاعة 
 سيدنا رسوؿ اهلل.

وأف حيشرنا يـو  ،وأف يُدخلنا حتت لواء شفاعتو ،أف ُيشفِّع نبيو فينانسأؿ اهلل عز وجل 
 .مرتو، وأف جيعلنا من رفقائو يف جنتوالقيامة يف زُ 

 .هلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّموصلى ا
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 اإلستغفار:ػ  16

 يستغفر اهلل سبحانو وتعاىل على الدواـ، ويقوؿ للمؤمنُت:  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 
وأستغفره في  تبارك وتعالىفإني أتوب إلى اهلل  ،أيها الناس توبوا إلى اهلل واستغفروه}

 .{اليوم مائة مرة
 .[ـ رواه أحمد وصححو األلباني رضي اهلل عنوعن أبي موسى األشعري ]
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علينا أف  تبارؾ وتعاىلغفر لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر، ومن فضل اهلل قد مع أف اهلل  
بعد أف نوَّه عن فضل اإلستغفار وعظيم ما حيدث لإلنساف  صلى اهلل عليو وسلَّمالرسوؿ اهلل 

األجر م سِّهل علينا ادلداومة عليها، ويبُت عظييُ لعقبو، إال أنو أعطانا صيغًا مباركًة لإلستغفار 
 :صلى اهلل عليو وسلَّممن اهلل الذي نأخذه إذا كررناىا، فقاؿ 

القيوم وأتوب إليو، ُغفرت لو  من قال أستغفر اهلل العظيم الذي ال إلو إال ىو الحيُّ }
 .{ذنوبو وإلن كان فرَّ من الزحف

 .[ـ على شرط مسلم رضي اهلل عنوعن ابن مسعود ]
الفرار من الزحف كبَتٌة من الكبائر، لكن اإلنساف إذا واظب على ىذه الصيغة ادلباركة غفر 

ف ال يعود إىل ىذا أـز وع ،ندـ على ما فعل، ماداـ قد اهلل لو ذنوبو ولو كانت فرارًا من الزحف
 ف يغفر لو.الذنب أبداً وطلب من اهلل أ

ىذه الصيغة ادلباركة عقب كل صالٍة ثالث مرات يف على  وفولذا كاف سلفنا الصاحل يداوم
 مجاعة ألهنا صيغٌة مباركة.

  ف يعفوا عن خطايانا.أأف يغفر لنا ذنوبنا وأف يسًت لنا عيوبنا و  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 
  .هلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّموصلى ا

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 :تبارك وتعالىدعاء الرضا عن اهلل ػ  17
على كل حاؿ، ويعلم علم اليقُت  تبارؾ وتعاىلينبغي للمؤمن على الدواـ أف يرضى عن اهلل 

ينو وُأخراه، فإذا رضي عن اهلل دخل يف أف اهلل ال خيتار لو إال األحسن واألمت واألكـر يف دنياه ود
 :تبارؾ وتعاىلقوؿ اهلل 
ُهْم َوَرُضوا َعْنوُ "   ادلائدة(.119)"  َرِضَي اهلل َعنـْ

صيغة للرضا عن اهلل وعن دين اهلل وعن رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمولذا علمنا النيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالرضا، قاؿ ينبغي صباحاً ومساءاً إعالنا عن متاـ  صلى اهلل عليو وسلَّم

 تبارك وتعالىمن قال رضيُت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيًا ورسوال، رضي اهلل }



15 

 .{عنو 
 رضي اهلل عنو[عن أبي سعيد والنسائي في " الكبرى "  وابن ماجو .  مام أحمد وأبو داود والترمذيواه اإل]

صباحًا ومرًة مساءًا ليناؿ هبا الرضا عن اهلل، ويكوف  ولذا ينبغي على ادلؤمن أف ُيكررىا مرةً 
 من الذين رضي اهلل عنهم، ورضوا عنو.

نسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل أف يرزقنا الرضا عن حضرتو، وأف يوفقنا للعمل الذي يُرضي 
 حضرتو، وأف جيعلنا من الراضُت عن اهلل يف كل وقٍت وحاؿ.

 .على آلو وصحبو وسلَّمعلى سيدنا حممد و وسلم وبارؾ وصلى اهلل 
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 التسبيحات المباركة الجامعة:ػ  18

م على األعماؿ اجلامعة ألمر على أصحابو ادلباركُت، فيدذليُيسر ا صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 
جملود اليت حتصد الكثَت من احلسنات واخلَتات والربكات، ويؤديها ادلرء بأقل ما ينبغي من ا

 واألوقات.
ػ ذات يوـٍ فوجد زوجتو ادلباركة السيدة ميمونة بنت احلارث  صلى اهلل عليو وسلَّمفخرج  

تذكر اهلل سبحانو وتعاىل منذ صالة الفجر  وكاف خروجو بعد شروؽ الشمس ػ فوجدىا جالسة
 إىل بعد شروؽ الشمس بثُلث ساعة، فقاؿ ذلا:

خيرًا لك من ىذه الجلسة: قالت: وماذا أقول يا كلمات إذا قلتيها كان   مكِ اال ُأعلّْ }
 . {رسول اهلل، قال: قولي سبحان وبحمده عدد خلقو وزنة عرشو

 .[رواه النسائي في الكبرى]
فإذا قاؿ ادلرء ىذه التسبيحة ادلباركة أغنت عن الوقت الكثَت وعن العمل الكثَت ألهنا صيغٌة 

 .مصلى اهلل عليو وسلَّ مباركة من البشَت النذير 
وقاتنا يف فيها قنا ألكثر األعماؿ خَتًا وبركة وأف جيعل أنسأؿ اهلل سبحانو وتعاىل اف يوف
 مباركة، وأف جيعلنا من عباده ادلوفقُت.

  .على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّموسلم وبارؾ وصلى اهلل 
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 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء الحمد:ػ  19
أف نكوف حامدين هلل يف السراء والضراء ويف كل حاؿ،  هلل عليو وسلَّمصلى اعلمنا النيب 

فنحن عندما نصلي نقوؿ يف ركعٍة من ركعات الصالة احلمد رب العادلُت، وكلمة احلمد هلل رب 
 ف حنمده على مجيع نعمو. أالعادلُت كلمٌة جامعة، فإف اهلل عز وجل ينبغي 

نعمو وبالتايل عجزنا عن الشكر عليها مجيعاً  عجزنا عن عدِّ  تبارؾ وتعاىلودلا علم اهلل 
 فحمد نفسو بنفسو، وارتضى ىذا احلمد من خلقو وقاؿ لنا قولوا: احلمد هلل رب العادلُت.

صيغة مباركة للُمخِلصُت وادلػُخَلصُت من ادلؤمنُت، أف  صلى اهلل عليو وسلَّموعلمنا النيب 
 :تبارؾ وتعاىليقولوا زيادًة يف احلمد هلل 

 .{ا ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانكرب لك الحمد كم يا}
 .[مارضي اهلل عنهإبن ماجة عن ابن عمر ]

 .تبارؾ وتعاىلادلباركة فيها كماؿ احلمد هلل ىذه الصيغة اجلامعة 
أف نكوف من عباده احلامدين الشاكرين، الراضُت عنو يف كل وقٍت  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 

 وحُت.
 .حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم وصلى اهلل على سيدنا

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء سعة الرزق:ػ  20
 تبارؾ وتعاىلتستجلب سعة الرزؽ من اهلل أشياءًا كثَتة  صلى اهلل عليو وسلَّمعلمنا النيب 

حىت ال يقف ادلسلم على باب مواله، وال ديد يديو بالطلب إال إىل حضرة اهلل، فعلمنا قراءة 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمسورٍة كردية من كتاب اهلل، وىي سورة الواقعة قاؿ فيها 

 .{من قرأ سورة الواقعة كل يوٍم مرة، لم ُتصبو فاقة أبداً }
 .رضي اهلل عنو[البيهقي عن ابن مسعود ]
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 صلى اهلل عليو وسلَّمبالدعاء الوارد عن النيب د ادلزيد فعليو وىي وقاية من الفقر، أما من يُر  
 يقوؿ يف ذلك: صلى اهلل عليو وسلَّمليزيد اهلل يف أرزاقو، فقد كاف 

وأفض عليَّ من فضلك، وأنشر عليَّ من رحمتك،  ،أسألك مما عندك نيإاللهم }
 .{وأنزل عليَّ من بركاتك

 ويف رواية:
، وأفض علي من فضلك ، وانشر علي من رحمتك ،  اللهم أىدني من عندك}  

من أبواب الجنة يدخل من إنو من وافى بهن تفتح لو أربعة أبواب وأنزل علي من بركاتك ، 
 أيها شاء{

وابن السني  وابن األثير في "أسد الغابة"ىذا الحديث رواه الطبراني في "المعجم الكبير" وأبو نعيم في "المعرفة" ]
ُهَما قَاَل[عَ في "عمل اليوم والليلة"    .ِن اْبِن َعبَّاٍس ، َرِضَي اللَُّو َعنـْ

 :صلى اهلل عليو وسلَّمإذا أحلَّ هبذا الدعاء دخل يف قوؿ رسوؿ اهلل ف
 .{إن اهلل حيّّ كريم يستحي من عبده أن يرفع يديو فيسألو فيردُّه صفرًا من عطائو}
 .رضي اهلل عنو[أبو داود عن سلمان الفارسي ]

 فالبد أف ستجيب لو.
ف ال يشغلنا باألرزاؽ أو  ،حالؿف تكوف من أو  ،ف يرزقنا سعة األرزاؽأنسأؿ اهلل عز وجل 
 للصوؿ إىل أعلى الدرجات يف اجلناف.عًة لنا عن الرزاؽ، وأف جيعلها طيِّ 

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء الغنى عن الناس:ػ  21

 اإلديانية على الدواـ:ب أصحابو على العزة يدرِّ  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف 
 ادلنافقوف(.8" ) َوهلل اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمْؤِمِنينَ " 

وال تتم العزة إال إذا استغٌت اإلنساف يف كل طلباتو عن اخللف وكاف استمداده كلو من 
 حضرة احلق سبحانو وتعاىل. 
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 م:يأمر أصحابو ادلباركُت ويقوؿ ذل صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك كاف  
 .{ن يلحق بي في الجنة فال يسأل الناس شيئاً أمن أراد }

 أي ال يطلب منهم شيئاً صغَتاً أو كبَتاً، وإمنا يسأؿ اهلل، فماذا يقوؿ هلل؟ 
 ىذا الدعاء ادلأثور الذي كاف يقولو عند طلوع الشمس: صلى اهلل عليو وسلَّمعلمنا 

أن تستجيب لنا دعواتنا أسألك  ،اللهم أنت السالم وإليك السالم ومنك السالم}
 .{وأن تغنينا عمن أغنيتو عنا من خلقك يا رب العالمين ،وأن تُعطينا رغباتنا

      .[ارضي اهلل عنهمسلم وأبو داود عن عائشة ]
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء التفكُّر في النعم:ػ  22
 نا اهلل سبحانو وتعاىل وحنن يف غفلة عن حضرة الرزاؽ، فقاؿ سبحانو وتعاىل:دعا
ْليَـْنظُِر االْنَساُن ِإَلى َطَعاِموِ "  َنا اْلَماَء َصبِّا( 24) فـَ  ثُمَّ َشَقْقَنا االْرَض َشقِّا( 25) َأنَّا َصَببـْ

َنا ِفيَها َحبِّا( 26) َبتـْ ( 30) َوَحَداِئَق ُغْلًبا( 29) ُتونًا َوَنْخالَوزَيْـ ( 28) َوِعَنًبا َوَقْضًبا( 27) فَأَنـْ
َعاِمُكمْ ( 31) َوفَاِكَهًة َوَأبِّا  )عبس(.( 32)"  َمَتاًعا َلُكْم َوالنـْ

إىل ل فإنو ينظر أو حولو أو فيو، وإذا أكفينبغي على ادلؤمن أف يتفكَّر يف كل شيٍئ دير عليو 
اإلكراـ، ليشكره عليو، والشكر يستوجب و هبذا نعم الذي تفضل عليو هبذا الطعاـ، وخصَّ ادلػُػ

 مزيد النعم:
 إبراىيم(.7" ) َلِئْن َشَكْرُتْم الزِيَدنَُّكمْ " 

 يدعوا اهلل مع أصحابو إذا تناولوا الطعاـ فيقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمفكاف 
 ،الحمد هلل الذي كفاني وداواني وأطعمني وسقاني، الحمد هلل الذي منَّ عليَّ فأفضل}

عطاني فأجزل، الحمد هلل على كل حال، ىو رب كل شيٍئ ومليكو، فللو الحمد والذي أ
 . {ملء السماوات وملء األرض، وملء ما شاء من شيٍئ بعد

 .[عن أنس بن مالك مرفوعاً ]
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 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم 
 

 :ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 الذنب: دعاء رفع الهم وغفرانػ  23

على الدواـ أف يرفع وحده  تبارؾ وتعاىلأف نطلب من اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّموجهنا النيب 
 عنا مهومنا وأف يغفر لنا ذنوبنا، فإذا حتقق ذاؾ لنا كنا يف الدنيا يف حياٍة طيبٍة مباركٍة إف شاء اهلل.

 :صلى اهلل عليو وسلَّمفقد قاؿ 
 .{ء أدناىا الهمالصدقة تدفع سبعين باباً من البال}
 .[مرفوعاً رضي اهلل عنو عن أنس بن مالك ]

أف اإلنساف إذا وحَّد إقبالو على اهلل كل صباح كفاه اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّموعلمنا النيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّممجيع مهومو، فقاؿ 

 .{من أصبح وجميع ىمومو ىماً واحدًا كفاه اهلل جميع ىمومو}
دقة وباإلضافة إىل توحيد اذلم، أمرنا اهلل هبذا الدعاء الذي يرفع اذلمَّ، باإلضافة إىل الص

 :صلى اهلل عليو وسلَّمويغفر الذنب، فكاف يقوؿ 
نت ثقتي وأنت رجائي، اللهم اكفني ما أىمَّني، وما أنت أعلم بو مني، أاللهم }

 .{وزوّْدني التقوى واغفر ذنبي، ووجهني للخير حيثما توجهتُ 
 .رضي اهلل عنو[لحسين عن سيدنا ا]

 آمُت آمُت يا رب العادلُت. 
 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء الخروج إلى الصالة في المسجد:ػ  24
أف حنرص على الصالة يف بيت اهلل، ووعدنا أننا إذا  صلى اهلل عليو وسلَّمأمرنا رسوؿ اهلل 

وُغفر لنا بكل مشينا إىل بيت اهلل، ُكتب لنا بكل ُخطوة حسنة ورُفع لنا بكل ُخطوة درجة، 
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  خطوٍة سيئة. 
جر الكثَت أف سبعُت ألٍف ملٍك يستغفروف لنا حىت نصل ومع ذلك كاف لنا كذلك من األ

ذا ف يدعو هبمن يستغفر ىؤالء ادلالئكة عليو بأفي صلى اهلل عليو وسلَّمإىل بيت اهلل، فقاؿ 
 الدعاء حىت تستغفر لو مالئكة السماء، فإذا خرج من بيتو وقاؿ:

إلى الصالة أشرًا ـ يعني فرحًا فرحًا زائدًا ـ وال بطرًا وال أخرج بسم اهلل اللهم إني لم }
فاسألك أن تعيذني من النار،  ،وابتغاء مرضاتكسخطك رياًء وال ُسمعًة، وخرجت اتقاء 

فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت ـ قال: من قال ذلك  ي الجنة،ن ُتدخلنأتغفر لي ذنوبي و وأن 
 .{لو حتى يرجع تبارك وتعالىسخَّر اهلل لو سبعين ألف ملك يستغفرون اهلل 

   [مام أحمدرضي اهلل عنو ـ اإلأبو سعيد الخدري ]
 وفقنا اهلل لذلك وجعلنا أىاًل لذلك.

 .وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 

 ْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ بِ 
 ليلة القدر:دعاء ػ  25

ليلة القدر ليلُة إجابة الدعاء، فما من داٍع يدعو فيها إال واستجاب لو اهلل، وكاف الصحابة 
صلى اهلل عليو دعية اليت يدعوف هبا فيسألوف يف ذلك رسوؿ اهلل ادلباركُت حيرصوف على أكمل األ

 .وسلَّم
: يا تك أُـ ادلؤمنُت السيدة عائشة رضي اهلل عنها، فقالس على ذلأحرص الناوكاف من 

 رسوؿ اهلل إذا أصبُت ليلة القدر، فماذا أقوؿ؟ قاؿ: قويل:
 .{اللهم أنك عفوّّ كريٌم تحب العفو فاعف عنا}
  .[ارضي اهلل عنهالترمذي عن عائشة ]

هلل سبحانو وتعاىل ىو العفو، ا أف خَت ما يطلبو ادلرء من صلى اهلل عليو وسلَّمفأخربنا النيب 
ألف اهلل إذا عفا عنو فقد أمن النار، وأمن من العذاب يـو القيامة، وأصبح من الضامنُت لدخوؿ 

 .اجلنة
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دخلنا ف يُ أنسأؿ اهلل أف يعفو عنا أمجعُت، وأف يتغمدنا بعفوه ورْحتو، وأف يؤمننا من النار و  
 اجلنة مع األبرار أمجعُت.

 حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.وصلى اهلل على سيدنا 
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء الوالدين:ػ  26

دعاء الولد ألبيو كدعاء الوالد إلبنو، فإف دعاء الوالد والوالدة  صلى اهلل عليو وسلَّمجعل 
 عليو صلى اهللالولد ألبيو مستجاٌب وال يُردُّ، فقد قاؿ  إلبنهما مستجاب وال يُردُّ، وكذلك دعاء

 يف عالمة الولد الصاحل: وسلَّم
إذا مات بن آدم إنقطع عملو إال من ثالث: صدقٌة جارية، أو علٌم يُنتفع بو، أو ولد }

 .{صالٌح يدعو لو
 رضي اهلل عنو[اإلمام مسلم عن أبي ىريرة ]

ؿ رجٌل رجاًل من الصاحلُت فقاؿ: كيف أعلم أين رجٌل صاحل، قاؿ: إذا كنت ولذا سأ
 ك فأنت رجٌل صاحلٌ، أل احلديث يقوؿ:تدعو ألبي

 )أو ولٌد صاحلٌ يدعو لو(.
الولد ألبيو الوارد عن بو فجعل الولد الذي يدعو ألبيو ولٌد صاحل، وخَت الدعاء الذي يدعو 

 والذي كاف يقوؿ فيو: صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
فإنك أرحم الذين من قبلو، )اللهم اغفر ألُمي وأيب ووسِّع منزذلما حبق نبيك وحق األنبياء 

 الراْحُت(.
 اللهم استجب لنا ىذا الدعاء أمجعُت واجعلنا بررة وأتقياء أمجعُت.

    وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء صالة الحاجة:ػ  27
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أو ينتابو  ،ةثة، فما من مسلم يقع يف شدَّ جعل اهلل سبحانو وتعاىل بابًا لإلجابة سريع اإلغا 
، مث يدعو بدعاء صالة احلاجة الوارد عن إال وُيصلي ركعتُت هلل مها صالة احلاجة ،ىمٌّ أو كربٌ 
لصالة احلاجة  ، فقد ورد عن حضرتو أكثر من عشرين دعاءً صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 

بعد صالة الركعتُت، عجَّل اهلل لو قضاء حاجتو منهم ىذا الدعاء اللطيف الذي إذا دعا بو ادلرء 
 واستجاب دعوتو:

الحمد هلل رب العالمين أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسالمة من  }
، والفوز بالجنة والنجاة من النار، ال تدع لي ذنبًا إال غفرتو وال  كل إثم، والغنيمة من كل بر 

ولنا غنى إال وقضيتها ويسرتها بجودك ورحمتك يا  ىمًا إال فرجتو، وال حاجًة ىي لك رضىَ 
 .{أرحم الراحمين

 [ـ أحمد رضي اهلل عنوعن عبد اهلل بن أبي أوفى األسلمي ]
   اللهم استجب لنا أمجعُت. 

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء الحياة الطيبة:ػ  28
ادلؤمنُت أف ال يرضوا أف يعيشوا يف احلياة الدنيا إال حبياٍة طيبة،  سبحانو وتعاىلاهلل دعا 

 وأوجد السبيل إىل ذلك، فقاؿ يف ذلك:
َلُنْحِييَـنَُّو َحَياًة طَيَّْبةً "  َثى َوُىَو ُمْؤِمٌن فـَ  النحل(.97)"  َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنـْ

الصاحلة وكاف صادقًا فيها مع مواله، جعل اهلل حياتو حياًة  فإذا عمل اإلنساف األعماؿ
طيبة، ويف ذلك البد لو أف يسأؿ اهلل ويدعو اهلل أف ُيكرمو باحلياة الطيبة باألدعية الواردة عن 

 :صلوات ريب وتسليماتو عليوومنها قولو  صلى اهلل عليو وسلَّمرسوؿ اهلل 
نصر من إبتغي، وأرأف من ملك، وأجود اللهم إنك أحق من ذُكر وأحُق من ُعبد، وأ}

 .{وأوسع من أعطى، وفقني بفضلك لفضلك، واغفر ذنوبي يا أرحم الراحمين ،من سأل
 .[مرفوعاً  رضي اهلل عنوعن أبي أُمامة الباىلي ]
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 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم. 
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 لحفظ:دعاء الرجاء واػ  29
ادلؤمن دائمًا يا أحبة يرجو اهلل يف كل وقٍت أف ال يتخلى عنو بعنايتو، وأف ال يًتكو إىل غَته 

احلياة الدنيا، وأف حيفظو  و من كل ُمضٍر وُمؤمٍل وُملٍم يفطرفة عٍُت وال أقل، وأف حيفظو حبفظ
 حبفظو يـو القيامة من اخلزي والفضيحة ودخوؿ النار.

علمنا أف يكوف من مجلة أدعيتنا دعاٌء يف ىذه ادلعاين يُ  يو وسلَّمصلى اهلل علولذلك كاف 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالطيبة الكردية العظيمة، فكاف يقوؿ 

كل ىالٌك إال وجهك، لم ُتطاع إال و اللهم أنت الملك ال شريك لك، والفرد يهلك }
 ي باب الرجاء،لطاع فتشكر، وتُعصى فتغفر، فافتحي ذنك، ولم تُعصى إال بعلمك، تُ بإ

 .ليك يا حفيظ{إأنت أقرب شهيد وآوني  ،بحفظكأنت واحفظني 
 .[مرفوعاً  رضي اهلل عنوعن أبي أُمامة الباىلي ]

 واجعلنا من ادلدديُت عليو يا رب العادلُت. ،اللهم حقق لنا هبذا الدعاء اإلجابة
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ْْحَِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اهلل الرَّ 

 دعاء تحميد الرب عز وجل:ػ  30
شكره كل  جمليد الذي حيمده كل خملوقاتو، وتىو الرْحن الرحيم، احلميد ا سبحانو وتعاىلاهلل 

كائناتو وينبغي للعبد ادلسلم أف يكوف من مجلة ىؤالء احلامدين هلل على كل حاؿ، ألف اهلل عز 
 وجل مسَّى ىذه األمة: 

  على كل حاؿ"  "احلمَّادوف هلل
 عز وجل بدعاء احلمد فنقوؿ:أف ندعوا اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمفعلمنا إماـ احلامدين 

والسر عندك عالنية، الحالل ما أحللت، والحرام ما  ،اللهم إن القلوب لك ُمفضية}
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، واألمر ما قضيت، والخلق خلقك والسعيد عبدك، فاعفو عنا حرمت، والدين ما شرعت 
 .{منا وأنت خير الراحمينواغفر وارح

 .[عن أبي أمامة الباىلي ـ مرفوعا]
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 ر:االنجاة من الندعاء ػ  31
 أف ندعوا اهلل بأدعيٍة كثَتٍة للنجاة من النار، من مجلتها صلى اهلل عليو وسلَّمعلمنا النيب 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقوؿ 
ات، قالت النار: يا من قال إذا أصبح: اللهم إني أسألك النجاة من النار سبع مر }

يستجريك مني فأجره، فإذا قالها في المساء قالت النار: يا رب عبدك  رب عبدك فالن
 .{فأجره فالن يستجير بك مني

والنسائي والطبراني وابن حبان في صحيحو عن الحارث بن أخرجو الحافظ بن حجر في "نتائج األفكار" وأبو داود ] 

 .رضي اهلل عنو[مسلم التميمي 
دعاًء بسيطًا فيو اخلَت والنماء، وفيو  صلى اهلل عليو وسلَّمباإلضافة إىل ذلك علمنا النيب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمالنجاة من جهنم والشقاء، فقاؿ فيو 

، رض وبكل حٍق ىو لكالسموات واأل أسألك اللهم بنور وجك الذي أشرقت لو}
 .{وبحق السائلين عليك، أن تقبلني وُتجيرني من النار بقدرتك

 .[ما مرفوعارضي اهلل عنهعن ابن عباس ]
   ، واجعلنا من أىل اجلنة يا أكـر األكرمُت.اللهم أجرنا من النار أمجعُت

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ  ِبْسِم اهلل
 دعاء تهوين المصائب:ػ  32
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على الدواـ، فإف الدعاء وحده ىو سبحانو أف ندعوا اهلل  صلى اهلل عليو وسلَّمعلمنا النيب  
 :صلى اهلل عليو وسلَّمعن األناـ، فقاؿ الذي يدفع ادلصائب 

 )الدعاء يدفع البالء(.
كل شٍر ينزؿ من السماء أو   سبحانو وتعاىل ا وقاه اهللكلما استمر اإلنساف يف الدعاء كلمف

 خيرج من األرض.
 وكاف من أدعيتو ادلأثورة الطيبة ادلباركة يف ذلك:

تبلغنا تحول بو بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما }
ل ومن اليقين ما تهون علينا بو مصائب الدنيا، واجعل الحياة زيادة لنا في كبو جنتك، 

 .{خير، واجعل الموت راحًة لنا من كل شر
 .رضي اهلل عنو[الترمذي في "الدعوت" والنسائي في "الكبرى" والحاكم عن ابن عمران ]

 آمُت آمُت يا رب العادلُت.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء الرحمة:ػ  33
 بو من النعم ىي الرْحة اليت يقوؿ فيها تعاىل: تبارؾ وتعاىليطنا اهلل أفضل ما حي

 األعراؼ(.156" ) َوَرْحَمِتي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ " 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمويقوؿ فيها 

إن اهلل أنزل لخلقو مائة رحمة، واحدٌة منها في الدنيا، وادَّخر التسعة والتسعين للدار }
 .{اآلخرة
 .رضي اهلل عنو[عن أبي ىريرة صحيح مسلم ]
لكل شيئ، فما األشياء اليت نطلب فيها والرْحة شاملة ذا سألت اهلل فاسأؿ اهلل الرْحة، فإ

فقاؿ  صلى اهلل عليو وسلَّمرْحة اهلل؟ ىي اليت حددىا الدعاء العظيم الذي ذكره لنا رسوؿ اهلل 
 يف ذلك: 
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وتجمع بها شملي، وتلُّم بها  ،اللهم إني أسألك رحمًة من عندك تهدي بها قلبي} 
بها أُلفتي، وُتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاىدي، وتُزكي  شعسي، وتردُّ 

 .{بها عملي، وتبيّْض بها وجهي، وتُلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء
 [. رضي اهلل عنو]إبن خزامة عن ابن عباس 

هبذه الرْحة اجلامعة امجعُت، وأف يُدخلنا برْحتو يف أف يتنزؿ لنا  تبارؾ وتعاىلنسأؿ اهلل 
 عباده الصاحلُت.

 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء اإليمان الخالص:ػ  34

ذا رزقو أغلى شيٌئ يتفضَّل بو اهلل عز وجل على العبد يف الدنيا أف يرزقو إديانًا خالصاً، فإ
صًا لو يف اآلخرة وكاف خُملِّ صًا يف الدنيا من النوائب والكروب والفنت، كاف لو خملِّ إديانًا خالصاً،  

 من فنت اآلخرة وموبقاهتا، وكاف سبباً لدخولو اجلنة.
مع أنو  صلى اهلل عليو وسلَّممن مواله، ولذا كاف فاإلدياف اخلالص أكرب شيٍئ يتمناه العبد 

 وللمؤمنُت أمجعُت يقوؿ: سبب اإلدياف لنا
اللهم إني أسالك إيمانًا خالصًا يباشر قلبي، وأسألك يقينًا صادقًا حتى أعلم أنو لن }

 .{، والرضا بما قسمتو ليإال ما كتبت عليَّ ُيصيبني 
 .رضي اهلل عنو[الحكيم الترمذي في "نوادر األصول" عن علي  بن أبي طالب ]

 أمجعُت، واجعلنا من خالصة عبادؾ ادلؤمنُت.اللهم ارزقنا ىذا اإلدياف اخلالص 
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.

 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

 دعاء اإليمان الصادق:ػ  35
أف لإلدياف ركنُت ال يتم إال هبما، اإلخالص وىذا يقتضي  صلى اهلل عليو وسلَّمبُت النيب 
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إال وجو اهلل تبارؾ، والصدؽ يعٍت يبغي بو متابعة نيب اهلل غي باإلدياف أف يكوف اإلنساف ال يب 
 .صلى اهلل عليو وسلَّمورسولو 

 ولذلك كاف يدعو أحيانًا باإلدياف، وأحيانًا باإلدياف الصادؽ الذي يوفق اهلل طالبو للصدؽ
 ذلك:يف  صلى اهلل عليو وسلَّمدؽ يف االتباع، فقاؿ يف القوؿ والصدؽ يف العمل، والص

، ورحمة أنال بها شرف كرامتك ًا صادقاً، ويقينًا ليس بعده كفرٌ اللهم ىب لنا إيمان}
 .{في الدنيا واآلخرة

 .رضي اهلل عنو[ـ وفي رواية عن أبي ذٍر  رضي اهلل عنوالحكيم الترمذي في "نوادر األصول" عن علي  بن أبي طالب ]
 آمُت آمُت يا رب العادلُت.

 حممد وعلى آلو وصحبو وسلَّم.وصلى اهلل على سيدنا 
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء الفوز والصبر:ػ  36

ف يفوز يـو أف يفوز يف كل معركة يتعرض ذلا، ويتمٌت أ دائمًا اإلنساف ادلؤمن يف دنياه يتمٌت
 اهلليُلعهمو القيامة بدخوؿ اجلنة وشفاعة رسوؿ اهلل، والنظر إىل وجو اهلل، وىذا يقتضي أف 
 ويُعطيو الصرب اجلميل، فهو الذي يساعده على ىذا العطاء، وعلى قبوؿ ىذا الدعاء.

 بُت الفوز والصرب، فكاف يقوؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمولذا قرف 
عند اللقاء، والصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش  اللهم إني أسألك الفوز}

 .{بياءالسعداء، والنصر على األعداء، ومرافقة األن
 .[ما مرفوعارضي اهلل عنهعن ابن عباس ]

 آمُت آمُت يا رب العادلُت.
 

 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 
 دعاء الكفاية والشفاء:ػ  37

ذا نزلت ضائقًة أنزذلا مبواله، وإذا إحتاج إىل أي  عما سواه، فإاإلنساف ادلؤمن يكتفي باهلل
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 .تبارؾ وتعاىلٌء سأؿ اهلل يف شفائو، فهو الذي ديلك ذلك حاجة رفعها إىل اهلل، وإذا حلَّ بو دا 
أف نوحد اهلل يف دعائنا، وأف جنعل اهلل ىو الباب الفريد يف  صلى اهلل عليو وسلَّمعلمنا النيب 

 كل طلباتنا، فكاف يقوؿ لنا معلما وىاديا كي نقوؿ كقولو:
عملي، وافتقرُت اللهم إني أُنزل بك حاجتي، وإن ضُعف رأيي وقلت حيلتي وقُصر }

إلى رحمتك، فأسألك يا كافي األمور، ويا شافي الصدور، كما ُتجير بين البحور أن ُتجيرني 
 .{ومن فتنة القبور وأن تُنجينا أجمعين يوم النشور ،من عذاب السعير، ومن دعوة الصدور

 .[ما مرفوعارضي اهلل عنهعن ابن عباس ]
 لى آلو وصحبو وسلَّم.على سيدنا محمد وعوسلَّم وبارك وصلى اهلل 

   
 

 
 
       

 

 

 

       

 

 

 

 


