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 ِبْسم هللا الرحمن الرحيم
 

الحمدP وحده والصالة والسالم على عبده ورسولھ وبعد: 

فھذه نبذه عن أعمال مناسك العمرة، وإلى القارئ بیان ذلك 

 

أركان العمرة 
اإلحرام ، الطواف ، السعي 

 

واجبات العمرة 
اإلحرام من المیقات أو الحل ألھل مكة  

الحلق أو التقصیر للذكر والتقصیر قدر أنُملة لألنثى  
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سنن العمرة 
الغسل    
التطیب    

لبس إزاراً ورداًء أبیضین  
التلبیة والذكر عند اإلحرام  
االضطباع لطواف القدوم  

اإلحرام بعد ركعتي فریضھ أو سنة  
 وضوء ونحوه

الرمل في األشواط الثالث األُول للذكر  
استالم الركن الیماني  

تقبیل الحجر األسود أو اإلشارة واستالمھ بالید الیمنى  
األدعیة واألذكار  

الدعاء على الصفا والمروة  
صعود جبل الصفا وجبل المروة  

السعي بین العلمین األخضرین للذكر  
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أحكام العمرة 
من ترك ركناً ولم یتم نسكھ إال بھ. 

من ترك واِجباً جبره بدم. 
من ترك سنة فال شيء علیھ.  

 

محظورات اإلحرام 
 إزالة الشعر  

إزالة الظفر من الیدین أو الرجلین  
استعمال الطیب بعد اإلحرام  

تغطیة الرأس بشيء مالصق للذكر.  
لبس المخیط للذكر  

لبس النقاب والقفازین للمرأة.  
المباشرة بشھوة  
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فدیة ھذه المحظورات أن ُیخیَّر بین:  

صیام ثالثة أیام أو إطعام ستة مساكین أو ذبح شاة في مكة أو 
في مكان فعل المحظور. وإذا كان ناسیاً أو جاھالً ال شيء 

علیھ.  
ومن محظورات اإلحرام أیضاً:    

عقد النكاح - ال فدیة فیھ  
قتل الصید - فیھ جزاؤه  

الجماع - فیھ شاه وتفسد العمرة ویحب إكمال العمرة 
وعلیھ قضاء.  

 

دعاء خروجه من المنزل 

إذا خرج المسلم من بیتھ یقول: 
ِ صلى هللا علیھ  عْن أنٍس رضي هللا عنھ َقاَل: قاَل: رسوُل هللاَّ
ْلُت َعَلى  ِ توكَّ وسلم: َمْن َقاَل -یعِني إَِذا َخَرج ِمْن بْیِتِھ-: ِبْسم هللاَّ
ِ، یقاُل لُھ ُھدیَت َوُكِفیت وُوِقیَت،  َّPَوال حْوَل َوال قُوَة إالَّ ِبا ،ِ هللاَّ

ْیَطاُن  ى َعْنُھ الشَّ وتنحَّ
 رواه أبو داوَد (5095)، والترمذيُّ (3388)  
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أم المؤمنین أم سلمة - رضي هللا عنھا - أنھا قالت: ما خرج 
النبي - صلى هللا علیھ وسلم - من بیتي قط إال رفع طرفھ إلى 
السماء، فقال: «اللھم أعوذ بك أن أَِضلَّ أو أَُضلَّ، أو أَِزل أو 

أَُزل، أو أَظلِم أو أُظَلم، أو أَجَھل أو ُیجَھل علي». 
الترمذي الرقم: (3427)، والنووي | تحقیق ریاض الصالحین الرقم: (73) 

 

دعاء المسافر إلخوانه المقيمين 

من السنة أن یدعو المقیم للمسافر قائال:  
(أستودع هللا دینك وأمانتك وخواتیم أعمالك ) 

أحمد (2 / 7 )والترمذي (5 / 499 ) وانظر صحیح الترمذي (2 / 1) 

ویجیبھ المسافر بقولھ :(أستودعك هللا الذي ال تضیع ودائعھ) 
أحمد (2 / 403) وابن ماجھ (2 / 943 ) وانظر صحیح ابن ماجھ (2 / 133). 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دعاء الركوب 
هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر 

"اللھم إنا نسألَُك في سفرنا ھذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما 
ترضى، اللھم ھون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعده، اللھم أنت 
الصاحب في السفر، والخلیفة في األھل، اللھم إني أعوذ بك من 
وْعثاِء السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال واألھل" 
وإذا رجع قالھن وزاد فیھن "آیبون، تائبون، عابدون، لربنا 

حامدون". 
رواه مسلم (2 / 998) 

 

آداب وتوجيهات عامة 

ویكثر في سفره من الذكر واالستغفار، ودعاء هللا سبحانھ 
والتضرع إلیھ وتالوة القرآن وتدبر معانیھ، ویحافظ على 

الصلوات في الجماعة. 
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ویحفظ لسانھ من كثرة القیل والقال، والخوض فیما ال 
یعنیھ واإلفراط في المزاح، ویصون لسانھ أیضا من الكذب 

والغیبة والنمیمة والسخریة بأصحابھ وغیرھم من إخوانھ 
المسلمین. 

وینبغي لھ بذل الّبر في أصحابھ وكف أذاه عنھم، وأمرھم 
بالمعروف، وینھاھم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة 

على حسب الطاقة. 

 

الميقات 
إذا وصل من یرید العمرة إلى المیقات استحب  لھ أن 

یغتسل ویتنظف . وھكذا تفعل المرأة ، ولو كانت حائضاً أو 
نفساء ، غیر أنھا ال تطوف بالبیت حتى تطھر وتغتسل .  

رواه مسلم (1209) 

 ویتطیب الرجل في بدنھ دون مالبس إحرامھ ، ویستحب 
أن یغتسل إذا وصل مكة قبل الطواف إذا تیسر ذلك . 

رواه البخاري (271) ومسلم (1190) 
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 ویتجرد الرجل من جمیع المالبس المخیطة ویلبس إزاراً 
ورداًء . ویستحب أن یكوناً أبیضین نضیفین .  

والمشروع لمن توجھ إلى مكة من طریق الجو قصد الحج أو 
العمرة أن یتأھب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب 

الطائرة. وعند وصولھ إلى المیقات وھو بالطائرة ینوي 
الدخول في النسك بقلبھ ویقول التلبیة بلسانھ. 

  
 

التلبية  
ثم ینوي الدخول في النسك بقلبھ  ویتلفظ بلسانھ قائال : 

 وإن خاف المحرم أال ( اللھم لبیك عمرة) ، ( لبیك عمرة )
 یتمكن من أداء نسكھ لكونھ مریضاً أو خائفاُ من عدٍو أو نحوه
 شرع لھ أن یشترط عند إحرامھ فیقول : ( فإن حبسني حابس
 فمحلي حیث حبستني) لحدیث ضباعة بنت الزبیر  رضي هللا

 . عنھا
رواه البخاري (5089) ومسلم (1207) 
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 ثم یلبي بتلبیة النبي صلى هللا علیھ وسلم وھي :  
(لبیك اللھم لبیك ، لبیك ال شریك لك لبیك ، إن الحمد ، والنعمة 

لك والملك ، ال شریك لك ) 
األلباني في صحیح أبي داوود (1599) ، وقولھ صلى هللا علیھ وسلم: (أفضل الحج العجُّ والثج) 

حسنھ األلباني في صحیح الجامع (1112) 

 دعاء دخول المسجد (بیت هللا الحرام ) 

 Pإذا دخلت المسجد الحرام فقدم رجلك الیمنى وقل: أعوذ با
العظیم ،وبوجھھ الكریم ،وسلطانھ القدیم ،من الشیطان 

الرجیم " [ بسم هللا ،والصالة ] [ والسالم على رسول هللا] 
" اللھم افتح لي أبواب رحمتك" 

رواه مسلم أخرجھ الحاكم،(218/1)، وصححھ على شرط مسلم، ووافقھ الذھبي، وأخرجھ 
البیھقي، (442/2) ، وحسنھ األلباني في سلسلة األحادیث الصحیحة،(624/5) ، برقم 

(2478). أبو داود، برقم (466)، وانظر: صحیح الجامع، برقم (4591) . رواه ابن السني، 
برقم (88). 
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 طواف القدوم

 إذا وصل إلى البیت توقف عن التلبیة  

وُطف حول الكعبھ مبتدئاً بالحجر األسود واستقبلھ ، ثم 
یستلمھ بیمینھ إن تیسر ذلك  وال یؤذي الناس بالمزاحمة  

رواه أحمد: [191]، وقواه األلباني في رسالة مناسك الحج والعمرة [ص:21) 

ویقول عند استالمھ ( ِبْسم هللا وهللا أكبر ) 
رواه البخاري (1632) 

یجعل البیت عن یساره ویطوف بھ سبعة أشواط  

وإذا حاذى الركن الیماني استلمھ بیمینھ إن تیسر ویقول : 
( بسم هللا وهللا أكبر ) وال یقبلھ  فإن شق علیھ استالمھ تركھ 
ومضى في طوافھ ، وال یشیر إلیھ وال یكبر ألن ذلك لم 

ینقل عن النبي صلى هللا علیھ وسلم . 
 

ویستحب الرمل: وھو اإلسراع في المشي مع تقارب !
الخطى في الثالثة األشواط األولى من طواف القدوم 

للرجل خاصة.  

كما یستحب للرجل أن یضطبع في طواف القدوم  !
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في جمیع األشواط واإلضطباع: أن یجعل وسط ردائھ تحت 
منكبھ األیمن وطرفیھ على عاتقھ األیسر. 

ویستحب اإلكثار من الذكر، والدعاء بما تیسر في جمیع !
األشواط، ولیس في الطواف دعاء مخصوص وال ذكر 

مخصوص بل یدعو ویذكر هللا بما تیسر من األذكار 
واألدعیة  

ویقول بین الركنین: (ربنا آتنا في الدنیا حسنة وِفي !
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ) في كل شوط ألن ذلك 

ثابت عن النبي صلى هللا علیھ وسلم .  
رواه أحمد في "المسند" (3/411) وصححھ ابن حبان (9/134)، والحاكم (1/625) أبي داوود 

 (1666)

 ویختم الشوط السابع باستالم الحجر األسود تقبیلھ إن !
تیسر أو اإلشارة إلیھ مع التكبیر. 

 وبعد فراغھ من ھذا الطواف یرتدي ردائھ فیجعلھ على !
كتفیھ وطرفیھ على صدره.  
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مقام إبراهيم 
بعد اإلنتھاء من الطواف یصلي ركعتین خلف المقام إن !

تیسر  
رواه أبوداود (3936), الترمذي رقم  (856)رقم (862) 

فإن لم یتمكن من ذلك صالھما في أي موضع من المسجد . 

یقرأ فیھما بعد الفاتحة  !
 

 في الركعة األولى 
 

في الركعة الثانیة  ھذا ھو األفضل، وإن 
قرأ بغیرھما فال بأس  

رواه مسلم (726) 

 

ماء زمزم 
بعد انتھائك من الركعتین یستحب لك أن تذھب لتشرب من ماء 
زمزم وتصب على رأسك لفعلیھ صلى هللا علیھ وسلم، وتنوي 
عند شربھا ما شئت من خیري الدنیا واآلخرة فقد صح عنھ 

صلى هللا علیھ وسلم أنھ  قال: ماء زمزم لما شرب لھ. 
وروى ابن ماجة (3062) وغیره عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما. 
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السعي 
ثم یخرج إلى الصفا فیرقاه، أو یقف عنده  !

والرقي أفضل إن تیسر. ویقرأ قولھ تعالى:  

 

 سورة البقرة 

ثم تقول بعده:( نبدأ بما بدأ هللا بھ ) !

وال تقل ھذا إال في بدایة الشوط األول من السعي. 
أخرجھ أبو داود كتاب «المناسك»: (315/2) 

ویستحب أن یستقبل القبلة ویحمد هللا ویكبره، ویقول  !

(ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على 
كل شيء قدیر ، ال إلھ إال هللا وحده ، أنجز وعده ، ونصر 

األحزاب وحده ) ویدعو بما یسر هللا رافعاً یدیھ ، وكرره ثالث 
مرات 

رواه مسلم: [1218) 
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ثم ینزل فیمشي إلى المروة حتى یصل إلى العلم األول ؛ !
فُیسرع الرجل في المشيء إلى أن یصل إلى الَعلم 

الثاني .  

أما المرأة فال یشرع لھا اإلسراع . 

ثم یمشي فیرتقي المروة ، أو یقف عندھا  !

والرقي أفضل إن تیسر ویقول ویفعل على المروة كما قال 
وفعل على الصفا یفعل ذلك سبع مرات، ذھاُبھ شوط ورجوعھ 

شوط .  
أخرجھ مسلم كتاب الحج (557/1) 

ومن سعي راكباً فال حرج وال سیماً عند الحاجة ویستحب أن 
یكثر في سعیھ من الذكر والدعاء بما تیسر. ولو سعى على غیر 

طھارة أجزاه ذلك 
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الحلق والتقصير 

جل رأسھ أو یقصره والحلق أفضل.  فإذا كمَّل السعي یحلق الرَّ
رواه مسلم (1303) 

وإذا كان قدومھ مكة قریباً من الحج  فالتقصیر في حقھ أفضل ، 
لیحلق بقیة رأسھ في الحج . 

 أما المرأة فتجمع شعرھا وتأخذ منھ قدر أنُملة فأقل 
"المغني" (3/196)،(3/226)  

األنملة :ھي رأس اإلصبع من المفصل األعلى. 

جمھوُر الفُقھاِء أنَّھا تأخذ قْدَر أُنملة، قال ابُن عثیمین: (ما اشُتِھَر عند النِّساِء أنَّ األُنُملَة أن تطوَي 
رفاِن فذاك الواِجُب؛ فغیُر صحیٍح). ُیْنَظر:  المرأةُ َطَرَف َشْعِرھا على إْصَبِعھا فمتى التقى الطَّ

((الشرح الممتع)) (7/329) 

فإذا فعل المحرم ما ُذكر فقد تمت عمرتھ، والحمدP وحل لھ كل 
شيء حرم علیھ باإلحرام. 

 

15



دعاء الخروج من المسجد 
فإذا انتھیت من الطواف اخرج من المسجد الحرام مقدماً رجلك 
الیسرى قائالً: (بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا ، اللھم 
إنى أسألك من فضلك ، اللھم اعصمني من الشیطان الرجیم)  

صحیح ابن ماجھ 1/ 288   

 

من جوامع الدعاء 
الحمدP معطي السائلین ومجیب المضطرین الذي أمرنا بالدعاء  

تعالى : آیھ 60 غافر ووعدنا باإلجابة فقال 

والصالة والسالم على نبینا محمد بن عبدهللا الذي آتاه هللا 
جوامع الكلم فكان یحب الجوامع من الدعاء ویدع ما سواه 

ویقول : (الدعاء ھو العبادة )  
 أخرجھ أبو داود (1479 )، والترمذي (2969 )، وابن ماجة (3828) 

وبعد : فھذه جملة من األدعیة الجامعة المقتبسة من القرآن 
الكریم والسّنة المطھرة ومن كالم أئمة المسلمین وعلمائھم فإن 
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أفضل الدعاء والذكر ما كان مأخوذا من كالم ربنا وتعالى ومن 
سنة نبینا محمد صلى هللا علیھ وسلم . 

وقبل الشروع في ذكر ھذه األدعیة علیك -أخي المسلم - مراعاة 
بعض األمور التي تكون سببا في إجابة الدعاء ومنھا: 

التوبة إلى هللا تعالى من جمیع الذنوب باإلقالع عنھا !
والندم على فعلھا والعزم على عدم العودة إلیھا ورد 

الحقوق إلى أصحابھا.  

اإلخالص P تعالى والتجرد لھ  !
 

كما قال تعالى:  (                                 ) 65 غافر 

المحافظة على أوامر هللا تعالى واجتناب نواھیھ واإلكثار !
من النوافل بأنواع العبادات .  

إظھار غایة التذلل واإلفتقار إلى هللا تعالى واالستكانة لھ !
عز وجل .  

أن یكون مطعمك ومشوبك وملبسك حالال ونفقتك من !
مال طیب فإن هللا تعالى طیب ال یقبل إال الطیب  

 
المائدة 
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إغتنام األزمان الفاضلة واألماكن المعظمة التى تضاعف !
فیھا الحسنات وتتنزل الرحمات كالمسجد الحرام 

والمشاعر المقدسة .  

تقدیم حمد هللا والثناء علیھ والصالة والسالم على رسولھ !
بین یدي الدعاء فھو أحرى لإلجابة .  

أن تدعو هللا تعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلیا  !
 

 األعراف 180
 

أن تعزم المسألة وتوقن باإلجابة فإن هللا تعالى ال مكره لھ !
وال یتعاظمھ شيء.  

 

أن تكرر الدعاء وتلح فیھ فإن هللا عز وجل یحب الملحین !
في الدعاء  

واعلم - أخي المسلم - أنھ ینبغي اإلكثار من ذكر هللا تعالى 
وتالوة آیاتھ السیما في المسجد الحرام حیث تضاعف الحسنات 
ولیتخیر المسلم ما شاء من الدعاء فإنھ لم یدر تخصص دعاء 

للطواف وال للسعي . 
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وما أحدثھ الناس من تخصیص دعاء لكل شوط من أشواط 
الطواف والسعي فال أصل لھ . 

والذي ورد في السنة الصحیحة أن النبي صلى هللا علیھ وسلم 
كان یكبر في طوافھ إذا حاذى الحجر األسود وكان یقول بین 

الركن الیماني والحجر األسود 

رواه أبو داود (1892)، وأحمد (15435)، والنسائي في (السنن الكبرى) (3934). 

والذي یدل على فضل األدعیة المأثورة أن أبا بكر الصدیق 
رضي هللا عنھ طلب من النبي صلى هللا علیھ وسلم أن یعلمھ 

دعاء یدعو بھ في صالتھ فقال :  

نوَب إِالَّ  "قُْل: اللَّھمَّ إِنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما كِثیًرا، َوال َیْغِفر الذُّ
أَْنَت، َفاْغِفر لي مْغِفَرًة ِمن ِعْنِدَك، َوارَحْمني، إِنََّك أَْنَت اْلَغفور 

ِحیم "   الرَّ
الراوي : أبو بكر الصدیق  صحیح البخاري الرقم: (834) 

وإلیك - أخي المسلم - بعضا من ھذه األدعیة الجامعة لعل هللا 
ا ویدخلنا برحمتھ في عباده  تعالى أن یغفر لنا ویتقبل منَّ
الصالحین فإنھ برٌّ رحیم جواد كریم ال یخیب من دعاه. 
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أدعية مختارة 

َنا َو  ًبا ُمَباَرًكا ِفیِھ َكَما ُتِحبُّ َربُّ اللَُّھمَّ َلَك اْلَحْمُد َحْمًدا َكِثیًرا َطیِّ
ٍد َخاَتِم  الَُم َعَلى َعْبِدَك َو َرُسولَِك ُمَحمَّ الَةُ َو السَّ َتْرَضى َو الصَّ
أَْنِبَیاِئَك َو ُرُسلَِك َو ِخیَرِتَك ِمْن َخْلِقَك َو أَِمیِنَك َعَلى َوْحِیَك َو 

َعَلى آلِِھ َو َصْحِبِھ أَْجَمِعیَن. 

 

ٰمَواِت َو اْألَْرِض َو َمْن ِفیِھنَّ َو َلَك  اللَُّھمَّ َلَك اْلَحْمُد أَْنَت ُنوُر السَّ
ٰمواِت َو اْألَْرِض َو َمْن ِفیِھنَّ َو َلَك اْلَحْمُد أَْنَت  ُم السَّ اْلَحْمُد أَْنَت َقیِّ
ُة َحقٌّ َو  اْلَحقُّ َو َوْعُدَك َحقٌّ َو َقْولَُك َحقٌّ َو لَِقاُؤَك َحقٌّ َو اْلَجنَّ
ٌد َحقٌّ .اللَُّھم َلَك  ِبیُّوَن َحقٌّ َو ُمَحمَّ اَعُة َحقٌّ َو النَّ اُر َحقٌّ َو السَّ النَّ
ْلُت،وِبَك آمْنُت وإَلیَك أَنْبُت، وِبَك خاَصْمُت  أْسَلْمُت ، وعلیَك تَوكَّ
ْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما  ْمُت َوَما أَخَّ َوإَِلْیَك َحاَكْمت اْغِفْر لِي َما َقدَّ
ُر الَ إَِلَھ إِالَّ  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ أَْعَلْنُت َوَما أَْنَت أَْعَلُم ِبِھ ِمنِّي أَْنَت اْلُمَقدِّ

َة إِالَّ ِباPّٰ اْلَعلِيِّ اْلَعِظیم.   أَْنَت َوالَ َحْوَل َو الَ قُوَّ
أخرجھ البخاري (7385)، ومسلم (769) . 
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َھا  اَھا أَْنَت َولِیُّ َھا أَْنَت َخْیُر َمْن َزكَّ اللَُّھمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَھا َوَزكِّ
َوَمْوَالَھا .  

رواه مسلم (2722). 

 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال َیْنَفُع َوِمْن َقْلٍب َال َیْخَشُع َوِمْن َنْفٍس 
َال َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال ُیْسَتَجاُب َلَھا .  

رواه مسلم (2722) 

 

اللُّھّم إِّني أَْسأَلَُك ِبأَّن َلَك اْلَحْمُد ال إَِلَھ إِالّ أَْنَت َوْحَدك ال َشِریَك 
لك المّناُن َبِدیُع الّسَماواِت َوْاألَْرِض َیاَذا اْلَجالَِل َواإلِْكَراِم َیاَحيُّ 

اُر  .   َیاَقّیوُم  إِّني أسأَلَُك اْلَجنَّة َوأَُعوُذِبَك ِمْن النَّ
رواه أبو داود (1495) والترمذي (3544) والنسائي (3/52) (1300) وابن ماجھ (3858) 

وأحمد (3/158) (12632) 

 
  

اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِفْعَل اْلَخْیَراِت، َوَتْرَك اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ 
اْلَمَساِكیِن، َوأَْن َتْغِفَر لِي، َوَتْرَحَمِني، َوإَِذا أََرْدَت ِفْتَنَة َقْوٍم َفَتَوفَِّني 
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ُبِني  َغْیَر َمْفُتوٍن، َوأَْسأَلَُك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن ُیِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُیَقرِّ
إَِلى ُحبَِّك.  

رواه الترمذي (3233، 3234)، وأحمد (1/368) (3484)، وأبو یعلى (4/475) 

 

ْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب  َنا آِتَنا ِفي الدُّ ُھمَّ َربَّ اللّٰ
اِر .   النَّ

رواه أبو داود (1892)، وأحمد (15435)، والنسائي في (السنن الكبرى) (3934).  

  
 

    
المؤمنون 

  
 

 
 آل عمران(8)
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البقرة 

  
 

 
 إبراھیم 

  
 

 

 
 الفرقان
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 الكھف
  

 

 

 آل عمران
  

 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلُھَدى، َوالتَُّقى، َواْلَعَفاَف، َواْلِغَنى.  
[2608]رواه مسلم (2721). 

  
 

اللَُّھمَّ اْقِسْم َلَنا ِمْن َخْشَیِتَك َما َتُحوُل ِبِھ َبْیَنَنا َوَبْیَن َمَعاِصیَك، َوِمْن 
ُن ِبِھ َعَليَّ  َتَك، َوِمَن اْلَیِقیِن َما ُتَھوِّ َطاَعِتَك َما ُتَبلُِّغَني ِبِھ َجنَّ

اِتي أََبًدا َما  ْنَیا، اللَُّھمَّ َمتِّْعَني ِبَسْمِعي، َوَبَصٍري، َوقُوَّ َمَصاِئَب ِالدُّ
أَْحَیْیَتِني ، َواْجَعْلُھ اْلَواِرَث ِمنَّي، َواْجَعْل َثأِْري َعَلى َمْن َظَلَمِني ، 
َواْنُصْرني َعَلى َمْن َعاَداِني، َوَال َتْجَعْل ُمِصیَبِتي ِفي ِدیِني، َوَال 
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ْنَیا أَْكَبَر َھمِّي، َوَال َمْبَلَغ ِعْلِمي، َوَال ُتَسلِّْط َعَليَّ َمْن َال  َتْجَعِل الدُّ
اِحِمین .   َیْرَحُمِني ِبَرْحَمُتَك َیا أَْرَحم الرَّ

أخرجھ النسائي في ((السنن الكبرى)) (10234)، والطبراني في ((الدعاء)) (1911). 

  
 

ِتَك َال إَِلَھ إِالَّ أَْنَت أَْن ُتِضلَِّني، أَْنَت اْلَحيُّ  اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبِعزَّ
الَِّذي َال َیُموُت، َواْلِجنُّ َواْإلِْنُس َیُموُتوَن. 

 مسلم، برقم( 2719)، و برقم:( 769)، والبخاري،  برقم (1120)، و األرقام: [6317، 
و7385، و7442، و7499]. 

  
 

مَواِت واألْرِض، َربَّ ُكلِّ  َھاَدِة، َفاِطَر السَّ اللَُّھمَّ َعالَِم الَغْیِب والشَّ
َشيٍء وَملِْیَكُھ، أْشَھُد أْن ال إَلَھ إالَّ أْنَت، أُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسي، 
ْیَطاِن َوِشْرِكِھ، وأْن أْقَتِرَف َعَلى َنْفِسي ُسوءاً، أْو  َوِمْن َشرِّ الشَّ

هُ إَلى ُمْسلٍِم.   أُجرَّ
أخرجھ أبو داود (5067)، والترمذي (3392)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7715)، 

وأحمد (51) واللفظ لھ 

  
 

اللَُّھمَّ أَْصلِْح لِي ِدیِني الَِّذي ُھَو ِعْصَمُة أَْمِري، َوأَْصلِْح لِي ُدْنَیاَي 
الَِّتي ِفیَھا َمَعاِشي، َوأَْصلِْح لِي آِخَرِتي الَِّتي ِفیَھا َمَعاِدي، َواْجَعِل 
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اْلَحَیاَة ِزَیاَدًة لِي ِفي ُكلِّ َخْیٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكلِّ 
  . َشرٍّ

أخرجھ مسلم،  برقم (2720). 

  
 

ْنَیا َواْآلِخَرَة اللَُّھمَّ إنِّي أْسأَلَُك اْلَعْفَو  اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك اْلَعاِفَیة ِفي الدُّ
العافَیَة في دیني وُدْنَیاَي وأَْھلي وَمالي، اللَُّھمَّ اْسُتر َعْوراتي 
وآِمْن َرْوعاتي. اللَُّھمَّ احَفْظني ِمْن بین یديَّ وِمن َخْلِفي وعن 
یمیني وعن ِشَمالي وِمْن َفْوِقي، وأَُعوُذ ِبَعظَمِتك أَْن أُْغَتاَل ِمْن 

َتحتي.  
رواه أبو داود (5074)، والنسائي (8/282)، وابن ماجھ (3135)، وأحمد (2/25) (4785)، 

والحاكم (1/698).  

  
 

ْنَیا  اللھّم أْحِسْن َعاِقَبَتي ِفي األُُموِر ُكلَِّھا، َوأِجْرَنا ِمْن ِخْزيِ الدُّ
َوَعَذاِب اآلِخَرة.  

أحمد، 29/ 171، برقم 17628، والحاكم، 3/ 591، والطبراني في الكبیر، 2/33/ 1169، 
وفي الدعاء، برقم 1436، وابن حبان. 
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ا َعَلى ِذْكِرَك، َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك.   اللَُّھمَّ أِعنَّ
أخرجھ أحمد، (13/ 360)، برقم (7982)، والنسائي برقم (1303)، والبخاري ، برقم 

(690)، والحاكم،( 1/ 273). 

  
 

ِل َعاِفَیِتَك، َوفَُجاَءِة  اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك، َوَتَحوُّ
ِنْقَمِتَك، َوَجِمیِع َسَخِطَك.  

أخرجھ مسلم، برقم (2739). 

  
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمَن اْلَخْیِر ُكلِِّھ , َعاِجلِِھ َوآِجلِِھ َما َعلِْمُت ِمْنُھ َوَما 
رِّ ُكلِِّھ , َعاِجلِِھ َوآِجلِِھ َما َعلِْمُت ِمْنُھ  َلْم أَْعَلْم , َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ

َوَما َلْم أَْعَلْم , اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِمْن َخْیِر َما َسأََلَك َعْبُدَك 
َوَنِبیَُّك , َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ ِبِھ َعْبُدَك َوَنِبیَُّك , اللَُّھمَّ إِنِّي 

َب إَِلْیَھا ِمْن َقْوٍل أَْو َعَمٍل ,  َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن  َة , َوَما َقرَّ أَْسأَلَُك اْلَجنَّ
َب إَِلْیَھا ِمْن َقْوٍل أَْو َعَمٍل , َوأَْسأَلَُك أَْن َتْجَعَل ُكلَّ  اِر , َوَما َقرَّ النَّ

َقَضاٍء َقَضْیَتُھ لِي َخْیًرا " .  
رواه أحمد في مسنده (24498) ، وابن ماجة في سننھ (3846) ، وصححھ األلباني في " 

صحیح الجامع " (1276) . 
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الَمَة  ا َنْسألَُك ُموِجباِت َرْحَمِتَك، َوَعزاِئَم َمْغِفَرِتَك، والسَّ اللَُّھمَّ إنَّ
ِة، والنَّجاَة ِمَن  ، والَفْوَز بالَجنَّ ِمْن ُكلِّ إثٍم، والَغِنیَمَة ِمْن ُكلِّ ِبرٍّ

اِر .   النَّ
الحاكم،( 1/525)، وصححھ، ووافقھ الذھبي، والبیھقي في الدعوات، برقم (206)، واألذكار 

للنووي، ص(340). 

  
 

ْبِني ُمْنَكَراِت اَْألَْخَالِق، َواْألَْھَواِء، َواْألَْعَماِل، َواْألَْدَواِء.   اللَُّھمَّ َجنِّ
أخرجھ الحاكم، 1/ 532، وقال: ((صحیح على شرط مسلم))، وابن حبان، (3/ 240) 

 

ُنوَب إِالَّ أَْنَت ،  ُھ َال َیْغِفُر الذُّ اللَُّھمَّ َفاْغِفْر لِي ُذُنوِبي َجِمیًعا ، إِنَّ
َواْھِدِني ِألَْحَسِن األَْخَالِق ، َال َیْھِدي ِألَْحَسِنَھا إِالَّ أَْنَت ، َواْصِرْف 

َئَھا إِالَّ أَْنَت.   َئَھا ، َال َیْصِرُف َعنِّي َسیِّ َعنِّي َسیِّ
[2461] رواه مسلم (771). 

  

 

اللَُّھمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْیَب، َوقُْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق، أَْحِیِني َما َعلِْمَت اْلَحَیاَة 
َخْیًرا لِي، َوَتَوفَِّني إَِذا َعلِْمَت اْلَوَفاَة َخْیًرا لِي، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك 

28



َضا  َھاَدِة، َوأَْسأَلَُك َكلَِمَة اْلَحقِّ ِفي الرِّ َخْشَیَتَك ِفي اْلَغْیِب َوالشَّ
َواْلَغَضِب، َوأَْسأَلَُك اْلَقْصَد ِفي اْلِغَنى َواْلَفْقِر، َوأَْسأَلَُك َنِعیَماً الَ 
َضا َبَعَد اْلَقَضاِء،  َة َعْیٍن الَ َتْنَقِطْع، َوأَْسأَلَُك الرِّ َیْنَفُد، وأَْسأَلَُك قُرَّ

َة النََّظِر   َوأَْسأَلَُك َبْرَد اْلَعْیِش َبْعَد اْلَمْوِت، َوأَْسأْلَُك َلذَّ
  

 

ٍة، َوالَ  اَء ُمِضرَّ ْوَق إَِلى لَِقاِئَك، ِفي َغْیِر َضرَّ إَلى َوْجِھَك، َوالشَّ
ا ِبِزیَنِة اإلِیَماِن، َواْجَعْلَنا ُھَداًة ُمْھَتِدیَن.   نَّ ِفْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّھمَّ َزیِّ
رواه النسائي (3/55) وأحمد (4/264) وابن حبان (5/304) والحاكم (1/705) وأبو یعلى 
(3/195)  وقال الھیثمي في ((مجمع الزوائد)) (10/177), وصححھ األلباني في ((صحیح 

الجامع)) (1301). 

  
 

اللَُّھمَّ اْجَعْلَنا ُھَداًة ُمْھَتِدیَن، َغْیَر َضالِّیَن َوالَ ُمِضلِّیَن، ِسْلماً 
ألَْولَِیاِئَك، َحْرباً َعلَى أَْعَداِئَك، ُنِحبُّ ِبُحبَِّك َمْن أََحبََّك، َوُنَعاِدي 

ِبَعَداَوِتَك َمْن َعاَداَك أَو َخاَلَفك.  
أخرجھ النسائي (3/54 ، 55) ، وفي الكبرى (1228 ، 1229) ، وھذا لفظھ وأحمد (4/264) 

، والحاكم (1/524) ، والبیھقي (ص : 120)  . 
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اللَُّھمَّ اْغِنِني ِبَحاللَِك َعْن َحَراِمَك َو ِبَطاَعِتَك َعْن َمْعِصیَتك َو 
ِبَفْضلَِك َعمَّن ِسَواك َیاَحّي َیا َقیُّوم َیا َذا اْلَجالل َو اإلْكرام .  

رواه الترمذي (3563) واللفظ لھ وقال حدیث حسن غریب، وحّسنھ الشیخ األلباني في صحیح 
الترمذي. 

  
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَھمِّ َواْلَحَزِن، َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُبْخِل 
َجاِل.   ْیِن، َوَغَلَبِة الرِّ َواْلُجْبِن ، َوَضَلِع الدَّ

البخاري، برقم( 6363). 

  
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَبَرِص، َواْلُجُنوِن، َواْلُجَذاِم، َوِمْن َسیِِّئ 
األَْسَقاِم.  

أبو داود، برقم (1554)، والنسائي،برقم (5493)، وأحمد، (20/ 309)، رقم (13004)، 
وابن حبان، (3/295)، برقم (1017)، والحاكم، (1/712) 

  
 

ْبِع َوَربَّ اْألَْرِض، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظیِم،  َمَواِت السَّ اللَُّھمَّ َربَّ السَّ
ْوَراِة  َنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، َفالَِق اْلَحبِّ َوالنََّوى، َوُمْنِزَل التَّ َربَّ
َواْإلِْنِجیِل َواْلفُْرَقاِن، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت  
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ُل َفَلْیَس َقْبَلَك َشْيٌء، َوأَْنَت اْآلِخُر  آِخٌذ ِبَناِصَیِتِھ، اللَُّھمَّ أَْنَت اْألَوَّ
اِھُر َفَلْیَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت  َفَلْیَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّ

ْیَن َوأَْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر.   ا الدَّ اْلَباِطُن َفَلْیَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّ
أخرجھ مسلم برقم ( 2713) 

  
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِفْعَل اْلَخْیَراِت، َوَتْرَك اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ 
اْلَمَساِكیِن، َوأَْن َتْغِفَر لِي، َوَتْرَحَمِني، َوإَِذا أََرْدَت ِفْتَنَة َقْوٍم َفَتَوفَِّني 
ُبِني  َغْیَر َمْفُتوٍن، َوأَْسأَلَُك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن ُیِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل ُیَقرِّ

إَِلى ُحبَِّك.  
أخرجھ أحمد ، (36/ 423)، برقم (22109)، والترمذي، برقم (3235)، بنحوه، وحسنھ، 
وقال: سألت محمد بن إسماعیل - یعني البخاري - فقال: ((ھذا حدیث حسن صحیح))، برقم 

(736) والحاكم، (1/521). 

  
 

َقاِء، َوُسوِء  اللھمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمْن َجْھِد اْلَبَالِء، َوَدَرِك الشَّ
اْلَقَضاِء، َوَشَماَتِة اْألَْعَداِء.  

أخرجھ البخاري ، برقم (6347)،ومسلم برقم (2707). 
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اللَُّھمَّ َیا ُمَقلَِّب اْلقُلُوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِدیِنَك.  
الترمذي، برقم (3522) وأحمد، (18/100)، برقم (12107)، والحاكم، (1/525)، 

و(528). 
  

 

ْف قُلُوِبي َعَلى َطاَعِتَك.   َف اْلقُلُوِب َصرِّ َیا ُمَصرِّ
مسلم،برقم (2654). 

  
 

 
 سورة البقرة

  
 

 
  سورة البقرة

  
 

32



 

 

 
سورة الحشر  

 

اللَُّھمَّ إِنِّي َعْبُدَك، اْبُن َعْبِدَك، اْبُن أََمِتَك، َناِصَیِتي ِبَیِدَك، َماٍض 
ْیَت ِبِھ  ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، أَْسأَلَُك ِبُكلِّ اْسٍم ُھَو َلَك َسمَّ

َنْفَسَك، أَْو أَْنَزْلَتُھ ِفي ِكَتاِبَك، أَْو َعلَّْمَتُھ أََحًدا ِمْن َخْلِقَك، أَِو 
اْسَتأَْثْرَت ِبِھ ِفي ِعْلِم اْلَغْیِب ِعْنَدَك، أَْن َتْجَعَل اْلقُْرآَن َرِبیَع َقْلِبي، 

َوُنوَر َصْدِري، َوَجَالَء ُحْزِني، َوَذَھاَب َھمِّي.  
رواه أحمد، (6/ 247 )برقم (3712)، ورقم (4318)، والحاكم، (!1/509)، والطبراني في 

المعجم الكبیر، (9/ 13)، والبزار، (5/ 363)، وابن أبي شیبة، ( 10/ 253). 

 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسیِح 
اِل َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمْحَیا َوِفْتَنِة اْلَمَماِت اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ  جَّ الدَّ

ِبَك ِمَن اْلَمأَْثِم َواْلَمْغَرِم  .  
رواه  البخاري( 833) 
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اللَُّھمَّ اْغِفْر لِي، َواْرَحْمِني، َواْھِدِني، َوَعاِفِني، َواْرُزْقِني.  
مسلم، ، برقم (2696)، ورقم( 2697). 

 

َجاِح،  َعاِء، َوَخْیَر النَّ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْیَر اْلَمْسأََلِة، َوَخْیَر الدُّ
َواِب، َوَخْیَر اْلَحَیاِة، َوَخْیَر اْلَمَماِت،  َوَخْیَر اْلَعَمِل، َوَخْیَر الثَّ

ْل   ْتِني، َوَثقِّل َمَواِزیِني، َوَحقِّْق إِیَماِني، َواْرَفْع َدَرَجاِتي، َوَتَقبَّ َوَثبِّ

 

ِة،  َرَجاِت الُعالَ ِمَن اْلَجنَّ َصالَِتي، َواْغِفْر َخِطیَئِتي، َوأَْسأَلَُك الدَّ
َلُھ،  اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َفَواِتَح اْلَخْیِر، َوَخَواِتَمُھ، َوَجَواِمَعُھ، َوأَوَّ

ِة آمیًن.   َرَجاِت اْلُعَال ِمَن اْلَجنَّ َوَظاِھَرهُ، َوَباِطَنُھ، َوالدَّ
أخرجھ الحاكم  ،( 1/ 520)، وصححھ ووافقھ الذھبي، 1/520، والبیھقي ، برقم (225)، 
والطبراني في الكبیر، (23/ 326)، برقم (717) واألوسط،( 6/ 213)، برقم (6218)، 

 
 

َلُھ ،  اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َفَواِتَح اْلَخْیِر ، َوَخَواِتَمُھ ، َوَجَواِمَعُھ ، َوأَوَّ
ِة ، آِمیَن  َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَّ َوآِخَرهُ ، َوَظاِھَرهُ ، َوَباِطَنُھ ، َوالدَّ
، اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َخْیَر َما آِتي ، َوَخْیَر َما أَْفَعُل ، َوَخْیَر َما أَْعَمُل 
ِة ،  َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَّ ، َوَخْیَر َما َبُطَن ، َوَخْیَر َما َظَھَر ، َوالدَّ
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آِمیَن . اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك أَْن َتْرَفَع ِذْكِري ، َوَتَضَع ِوْزِري ، 
َر لِي  َن َفْرِجي ، َوُتَنوِّ َوُتْصلَِح أَْمِري ، َوُتَطھَِّر َقْلِبي ، َوُتَحصِّ
ِة ،  َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَّ َقْلِبي ، َوَتْغِفَر لِي َذْنِبي ، َوأَْسأَلَُك الدَّ
آِمیَن .اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك أَْن ُتَباِرَك لِي ِفي َنْفِسي ، َوِفي َسْمِعي ، 
َوِفي َبَصِري ، َوِفي ُروِحي ، َوِفي َخْلِقي ، َوُخلُِقي ، َوأَْھلِي ، 
ْل َحَسَناِتي ،  َوِفي َمْحَیاَي ، َوِفي َمَماِتي ، َوِفي َعَملِي ، َوَتَقبَّ

ِة ، آِمیَن "  َرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَجنَّ َوأَْسأَلَُك الدَّ
أخرجھ الحاكم (1/ 520) وصححھ ووافقھ الذھبي، (1/520)، والبیھقي ، برقم (225)، 

والطبراني في الكبیر،( 23/ 326) برقم (717). 

 
 

اللَُّھمَّ أَْنَت اْلَملُِك َال إَِلَھ إِالَّ أَْنَت أَْنَت َربِّي َوأََنا َعْبُدَك َظَلْمُت َنْفِسي 
ُنوَب إِالَّ  ُھ َال َیْغِفُر الذُّ َواْعَتَرْفُت ِبَذْنِبي َفاْغِفْر لِي ُذُنوِبي َجِمیًعا إِنَّ

أَْنَت َواْھِدِني ِألَْحَسِن اْألَْخَالِق َال َیْھِدي ِألَْحَسِنَھا إِالَّ 
ْیَك  َئَھا إِالَّ أَْنَت َلبَّ َئَھا َال َیْصِرُف َعنِّي َسیِّ أَْنَت َواْصِرْف َعنِّي َسیِّ
رُّ َلْیَس إَِلْیَك أََنا ِبَك َوإَِلْیَك  َوَسْعَدْیَك َواْلَخْیُر ُكلُُّھ ِفي َیَدْیَك َوالشَّ

َتَباَرْكَت َوَتَعاَلْیَت أَْسَتْغِفُرَك َوأَُتوُب إَِلْیَك . 
اخرجھ مسلم ( 771) شرح صحیح مسلم لإلمام النووي رقم الحدیث (201 /ص 303 – 

  (304
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اللَُّھمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمَن الُبْخِل، َوأَعوُذ ِبَك ِمَن الُجْبِن، َوأُعوُذ ِبَك 
ْنَیا، َوأَُعوُذ ِبَك  أْن أَُردَّ إَِلى أَْرَذِل الُعُمِر، َوأُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الدُّ

ِمْن َعَذاِب الَقْبِر.  
البخاري، ، برقم (6370)، وانظر في صحیح البخاري: األرقام:( 2822، و6365، و6374، 

و6390). 

 
 

اللَُّھمَّ إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمَن الَعْجِز، والَكَسِل، والُجْبِن، والُبْخِل، 
لَِّة، والَمْسَكَنِة ،وأُعوُذ  والَھَرِم، والَقْسَوِة، والَغْفَلِة، والَعْیَلِة، والذِّ
ِبَك ِمَن الَفْقِر، والُكْفِر، والشِّْرك، والفُُسوِق، والشِّقاِق، والنِّفاِق، 

یاِء.   ْمَعِة، والرِّ والسُّ
زادھا ابن حبان في صحیحھ، (3/ 300)ك، وانظر: صحیح موارد الظمآن، (2/ 456)، برقم 

 .(2072)

  
 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت، َوِمْن َشرِّ َما َلْم 
أَْعَمْل. أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعلِْمُت َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَلم.  

مسلم، برقم (2716). 
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ي، َوأَُعوُذ ِبَك  َردِّ اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَھْدِم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن التَّ
ْیَطاُن  َطِنَي الشَّ ِمَن اْلَغَرِق، َواْلَحَرِق، َواْلَھَرِم، َوأَُعوُذ ِبَك أَْن َیَتَخبَّ
ِعْنَد اْلَمْوِت، َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَُموَت ِفي َسِبیلَِك ُمْدِبًرا، َوأَُعوُذ ِبَك 

أَْن أَُموَت َلِدیًغا.  
أخرجھ أبو داود، ، برقم( 1552)، والنسائي،برقم (5546)، وأحمد، (14/ 303) برقم 

(8667)، والطبراني في الكبیر،( 19/ 170). 

 
 

ْشِد،  َباَت ِفي اْألَْمِر، َواْلَعِزیَمَة َعَلى الرُّ اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك الثَّ
َوأَْسأَلَُك ُموِجَباِت َرْحَمِتَك، َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوأَْسأَلَُك ُشْكَر 
ِنْعَمِتَك، َوُحْسَن ِعَباَدِتَك، َوأَْسأَلَُك َقْلَباً َسلِیَماً، َولَِساَناً َصاِدَقاً، 

َوأَْسأَلَُك ِمْن َخْیِر َما َتْعَلُم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َتْعَلُم، َوأَْسَتْغِفُرَك 
لَِما َتْعَلُم، إِنََّك أْنَت َعالَُّم اْلُغُیوِب.  

أحمد، (28/ 338)، برقم (17114)، و(28/ 356)، برقم (17133)والترمذي ، 
برقم( 3407)، والنسائي، برقم( 1304). 

 
 

اللَُّھمَّ أَْلِھْمِني ُرْشِدي، َوأَِعْذِني ِمْن َشرِّ َنْفِسي.  
رواه أحمد،( 33/ 197)، برقم (19992) والترمذي، برقم (3483). 
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اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَك َتْھِدي ِبَھا َقْلِبي، َوَتْجَمُع ِبَھا 
أَْمِري، َوَتلُمُّ ِبَھا َشَعِثي، َوُتْصلُِح ِبَھا َغاِئِبي، َوَتْرَفُع ِبَھا َشاِھِدي، 

َوُتَزكِّي ِبَھا َعَملِي، َوُتْلِھُمِني ِبَھا ُرْشِدي، َوَتُردُّ ِبَھا  أُْلَفِتي، 
َوَتْعِصُمِني ِبَھا ِمْن ُكلِّ ُسوٍء .  

روى الترمذي (3419) ، وابن خزیمة في "صحیحھ" (1119) ، والطبراني في "المعجم 
الكبیر" (10668) ، وأبو نعیم في "حلیة األولیاء" (3/ 210)، والبیھقي في "األسماء 

والصفات" (105). 

 
 

ًة ِفي إِیَماٍن ، َوإِیَماًنا ِفي ُحْسِن ُخلٍُق ،  اللَُّھمَّ إِنِّي أَْسأَلَُك ِصحَّ
َوَنَجاًحا َیْتَبُعُھ َفالٌح َوَرْحَمًة ِمْنَك ، َوَعاِفَیًة َوَمْغِفَرًة ِمْنَك 

َوِرْضَواًنا”. 
الحدیث في (مستدرك الحاكم:ج1ص704ر1919) ورواه الطبراني في (المعجم 
األوسط:ج9ص132ر9333) وھو في (مسند اإلمام أحمد:ج2ص321ر8255) 

 
 

ي َوَعالِنیَِّتي ال  اللَّھمَّ إنَّك َتْسمُع َكالِمي َوتَرى َمَكاني َوَتْعلُم ِسرِّ
َیْخَفى َعَلْیك َشيٌء ِمْن أَْمِري أَنا الَباِئُس الَفِقیُر الُمْسَتِغیُث 

الُمْسَتِجیُر الَوِجُل الُمْشِفُق الُمِقرُّ الُمْعَتِرُف ِبَذْنِبھ أَْسألُك َمْسألَة 
لیِل وأَْدُعوك ُدَعاَء  الِمْسِكیِن َوأَْبَتِھُل إَِلْیھ اْبِتھاَل الُمذِنِب الذَّ
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ریِر ِمن َخَضَعْت َلَك َرَقَبُتھ َوَفاَضْت َلَك َعْیَناه َوَذلَّ  الَخاِئِف الضَّ
َجَسُده َوَرِغم أَْنفُھ  

الراوي : عبدهللا بن عباس | المحدث : ابن عساكر |االصفحة أو الرقم: (2/948) 

 
 

، َواْمُكْر لِي  ، َواْنُصْرِني َوَال َتْنُصْر َعَليَّ َربِّ أَِعنِّي َوَال ُتِعْن َعَليَّ
، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن  ِر الُھَدى إَِليَّ ، َواْھِدِني َوَیسِّ َوَال َتْمُكْر َعَليَّ
اًبا، َلَك  اًرا، َلَك َرھَّ اًرا، َلَك َذكَّ ، َربِّ اْجَعْلِني َلَك َشكَّ َبَغى َعَليَّ
ْل َتْوَبِتي، َواْغِسْل  اھاً ُمِنیًبا، َربِّ َتَقبَّ ِمْطَواًعا، إَِلْیَك ُمْخِبًتا أَوَّ

ْد لَِساِني،  ِتي، َواْھِد َقْلِبي، َوَسدِّ َحْوَبِتي، َوأَِجْب َدْعَوِتي، َوَثبِّْت ُحجَّ
َواْسلُْل َسِخیَمَة َقْلِبي.  

البخاري في األدب المفرد، برقم (664، و665)، وأبو داود، برقم (1510، و1511)، 
والترمذي، كتاب الدعوات وابن ماجھ برقم (3830)، والنسائي في السنن الكبرى،( 6/ 

151)وأحمد (3/452)، برقم 1997) 

 
 

اللَُّھمَّ اْحَفظِني باإلِْسالَِم قاِئماً، واْحَفْظِني باإلِْسالَِم قاِعداً، 
واْحَفظِني باإلِْسالَِم راِقداً، وال ُتْشِمْت ِبي َعُدّواً وال حاِسداً.  
الحاكم،( 1/525 )وصححھ ووافقھ الذھبي، وابن حبان، (3/ 214) ولبیھقي، ص (165). 
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 سورة الممتحنة

 
 

 
 سورة األنبیاء

  
 

ا َیِصفوَن َوَسالٌم َعَلى الُمْرَسلیَن ِة َعمَّ  ُسْبَحاَن َربَِّك َرّب الِعزَّ
ِ َرّب الَعالِمین ّPِ والَحْمُد 
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