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 قا  هللا تعالى:

 (     ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)

 [186البقرة/ ]
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 اقدعاــة

 :أنواع الدعاء 

 الدعاء نوعان: دعاء عبادة، ودعاء مسألة، وكل واحد منهما مستلزم لآلخر.

تعالى لحصول مطلوب، أو دفع مكروه، أو هللا هو التوسل الى  دعاء العبادة: -1

 كشف ضر بإخالص العبادة له وحده.

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) قال هللا تعالى:

 .[88-87]األنبياء/ (ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۀ ۀ ہ

 ، أو كشف ضر.هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفعدعاء المسألة:  -2

 .[16 ]آل عمران/   ( ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ) تعالى:هللا قال 

  :قوة الدعاء 

األدعية والتعوواا  بمنزلوة السوالو، والسوالو بهوا به ه بحوده فقو ، فمتوى 

كان السالو تاماً ه آفة به، والساعد ساعداً قوياً، والمانع مفقووداً حصولب بوه 

حد من الثالثة تخلّف األثر، والدعاء سوالو النكاية في العدو، ومتى تخلّف وا

المؤمن ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وبقد  قوة اليقين علوى هللا، واهسوتقامة 

على أوامر هللا، وبذل الجهد إلعالء كلموة هللا تكوون اجابوة الودعاء وحصوول 

 المطلوب. 

 :إجابة الدعاء 

، أو يؤخره ليكثور اما أن يعطي السائل حاهً اهلل ااا حصل الدعاء بشروطه، ف

المسلم من البكاء والتهرع، أو يعطيه شيئاً آخر أنفع له من سؤاله، أو يودفع 

أو يوؤخره الوى يووم القياموة، فواهلل أعلوم بموا يصول، لعبواده، فوال  ،به عنه بوالء

 .[3]الطالق/(   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)نستعجل 

 (ىئ ىئ ىئ یى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ) تعووووووووالى:هللا قووووووووال 
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 .[186]البقرة/

  :موانع إجابة الدعاء 

الدعاء مون أقووا األسوباب فوي دفوع المكوروه وحصوول المطلووب، ولكون قود 

يتخلف عنه أثره، اما لهعفه في نفسه بأن يكوون دعواء ه يحبوه هللام لموا فيوه 

واما لهعف القلوب وعودم اقبالوه علوى هللا تعوالى وقوب الودعاء، ، من العدوان

انع من اإلجابة من أكول الحورام، واسوتيالء الةفلوة والسوهو، واما لحصول الم

وتووراكم الووذنوب علووى القلووب، وامووا اسووتعجال اإلجابووة وتوور  الوودعاء، و بمووا 

منعه في الدنيا ليعطيه في اآلخرة أعظم منه، و بما منعه وصور  عنوه مون 

الشر مثله، و بموا كوان فوي حصوول المطلووب  يوادة اثوم فكوان المنوع أولوى، 

 عه لئال ينشةل به عن  به فال يسأله وه يقف ببابه.و بما من

  :حاالت الدعاء مع البالء 

الدعاء من أنفع األدوية، وهو عدو البالء، يمنع نزوله، ويرفعوه ااا نوزل، أو 

 يخففه، وله معه ثالث حاه : 

 : أن يكون الدعاء أقوا من البالء فيدفعه. اقولى

 ء فيقوا عليه البالء. : أن يكون الدعاء أضعف من البالالثاناة

 : أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. الثالثة

  :فضل الدعاء 

 (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی) قال هللا تعالى: -1

 .[186]البقرة/

 . [60] غافر/ (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ) قال هللا تعالى:و -2

 :آداب الدعاء وأسباب اإلجابة 

عووز وجوول، وأن يبوودأ بحموود هللا تعووالى والثنوواء عليووه، ثووم  ٬: اإلخووالص منهووا
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 في أول الدعاء وآخره.  ×الصالة على النبي 

حهووو  القلووب أثنوواء الوودعاء، خفوول الصووو  بالوودعاء، اهعتوورا  بالووذنب 

واهستةفا  منوه، اهعتورا  بالنعموة وشوكر هللا تعوالى عليهوا، الودعاء ثالثواً، 

ي الودعاء موع اليقووين م اسوتبطاء اإلجابوة، الجوزم فوواإللحواو فوي الودعاء، وعوود

 يعتدي في الدعاء.  هّ  حم، أيدعو بإثم أو قطيعة  هّ باإلجابة، أ

عدم الدعاء علوى األهول والونفا والموال والولود، أن يكوون مطعموه ومشوربه 

وملبسه من حالل،  د المظالم ان كانب، التهرع والخشوع، والطهوا ة مون 

يوودين الووى المنكبووين ضوواماً لهمووا وبطونهمووا نحووو الحوودث والخبوور، و فووع ال

السماء، وان شواء قننعوعن بهموا وجهوه وههو هموا نحوو القبلوة، واسوتقبال القبلوة 

أثناء الودعاء، الودعاء فوي الرخواء والشودة، الودعاء باألدعيوة التوي هوي مظنوة 

 اإلجابة مما ثبب. 

 :ما يجوز من الدعاء وما ال يجوز 

 الدعاء أنواع:

أو أنمور اسووتحباب كاألدعيوة الوووا دة فووي  ،العبود بووه اموا أنموور ايجوواب أُموور نووع   -1

 ويرضاه.هللا الصالة وغيرها مما و د في القرآن والسنة فهذا يحبه 

ي العبود عنوه كاهعتوداء فوي الودعاء، مثول أن يسوأل العبود موا هوو مون نُـه نوع   -2

يء أن يجعله بكل شيء عليم، أو على كل شوهللا خصائص الرب، كأن يسأل 

 وه يرضاه.هللا قدير، أو يطلعه على الةيب ونحو الك، فهذا ه يحبه 

 مباو كأن يسأل الفهول التي ه معصية فيها. نوع   -3

 

  :أفضل اقوقات واقماحن واقحوا  التي يستجاب فا ا الدعاء 

 أفضل أوقات الدعاء:  -1

اان جوووو  الليووول اآلخووور، ليلوووة القووود ، دبووور الصووولوا  المكتوبوووا ، بوووين األ
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واإلقامة، ساعة من كل ليلوة، سواعة مون يووم الجمعوة وهوي آخور سواعة بعود 

العصر، وعند النداء للصلوا  المكتوبة، ااا نام على طها ة ثوم اسوتيقم مون 

 الليل ودعا، الدعاء في شهر  مهان ونحو الك. 

 أفضل أماحن الدعاء:  -2

لمووروة، دعوواء يوووم عرفووة فووي عرفووة، والوودعاء علووى الصووفا، والوودعاء علووى ا

والدعاء عند المشعر الحرام، والدعاء بعد  مي الجمرة الصةرا والوسطى 

 في النسك، ونحو الك.

 أفضل اقحوا :  -3

، الوودعاء «ه الووه اه أنووب سوبحانك انووي كنووب موون الظووالمين»عنود الوودعاء بـووـ 

حالة اقبال القلب على هللا عوز وجول، الودعاء بعود الوضووء، دعواء المسوافر، 

دعواء المهوطر، الودعاء   ،دعاء المظلوم، دعاء الوالد لولده دعاء المريل،

حووال السووجود، وعنوود اجتموواع المسوولمين فووي مجووالا الووذكر، وعنوود صووياو 

ثوم اسوتةفر  وحده... الو  الديكة، وااا تعا ع المرء من الليل فقال: ه اله اه هللا

 ودعا ونحو الك. 

 نة النبوية الصحيحة: واليك بعل األدعية الوا دة في القرآن الكريم والس 
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 الدعاء من الن آ  ال  ي  -1

  أنووزل هللا القوورآن تبيانوواً لكوول شوويء، وهوودا و حمووة وشووفاء، وهووذه بعوول

األدعية مما و د في القرآن الكريم يدعو بها المسلم ويختا  منهوا موا يناسوب 

 حاله: 

 (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ) [/ 23 األعرا] . 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ) [4ة/]الممتحن. 

 (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ) [53عمران/ ]آل . 

 (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ) /[109]المؤمنون . 

 (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ) /[83]المائدة . 

 (ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ )/[16]آل عمران . 

 (ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ) /[8]التحريم. 

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   )/[10]الحشر . 

 (ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ       ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ ٺ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  )

 . [128-127]البقرة/

 ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي) [5لممتحنة/ا] . 

 ( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ    ے  ه  ه  ه  ه  ہ  ہ) /[86-85]يونا . 

 (يائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ)  /[147]آل عمران . 

 (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) /[10]الكهف. 

 (ۀ ہ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ) /[74]الفرقان . 

 (ۈئ ېئ ۆئ ۆئ ۈئ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ) /[66-65]الفرقان . 

 (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې)  /[201]البقرة . 
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 (ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) /[285]البقرة . 

 ( ی ی   ىئ ىئ ېئ ىئ   ېئ ېئ   ۈئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ەئ  ائ ەئ   ائ  ى  ى  ې ې   ې

 .[286]البقرة/(   جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئي ي 

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ) /[8]آل عمران . 

 ( جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی ی ي ي) [9عمران/ ]آل . 

 (ۅ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ه ه ه ے ے ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه

ىئ ىئ ىئ ی ۈئ ېئ ېئ ېئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ وئ ۇئ ۇئ  وئۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 . [194-191عمران/]آل  (يی

 (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ) /[41]ابراهيم. 

 (ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ) /[87]األنبياء . 

 (  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ہ ہ ہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ) /[19]النمل. 

 (ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ) /[40 ]ابراهيم. 

 ( ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڤ ڤ ڤ  ڻ ڤ) 

 . [15]األحقا /

 (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ) /[16]القصص . 

 (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)   /[28-25]طه . 

 (ڇ ڇ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڦ   ڦ  ڤ   )/[47]هود . 

 (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ) /[85-83]الشعراء. 

 (جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ   جئ  جئ  جئ  جئ جئ جئ جئ  جئ  )/[28]نوو. 

 (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ) /[38]آل عمران. 

 (ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) /[89]األنبياء . 

 (وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ) / [100]الصافا . 
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 (  جئىئ ىئ ی ی ي ي )/[118]المؤمنون . 

 ( ۀ ہ ہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں ں  ڱ ڱ ڱ) [98 -97 /]المؤمنون . 

 (ٺ ٿ ٿ ٿ  )/[114]طه . 

 (ڱژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ)  /[80]اإلسراء . 

 (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ٿ) /[29]المؤمنون . 

 (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں) /[17]القصص. 

 (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ) / [30]العنكبو . 
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 ×من دعاء ال بي  - 2

  ودُُكَم فنلَ : »×عون أنووا  ضوي هللا عنووه قوال: قووال  سوول هللا ووا أنحن ِزِم ينووـعَ اانا دنعن

ه  نلنةن ون َسأ : اللع ينوـقُ المن نَعطِ  ُهوـمع ولننع متفو  «. لنوـهُ ِرهن تنوـكَ نِي، فنإنعوهُ ه ُمسَ اَن ِشوئَبن فنوأ

 .(1)عليه

  وعلوى المسولم أن ×هذه بعل األدعية الصحيحة التي كان يدعو بها النبي ،

 يدعو بها، ويختا  منها ما يناسب حاله، مع األخذ باألسباب المشروعة.

 « بعننا لنكن ال ُهـمع اللع ـمَ  ن األن حن اِ  ون اون لنوكن الدُ، أنَنبن قنيُِّم السعمن وـمَ َ ِ،، ون ب  حن دُ أنَنوبن  ن

لنكن ال ، ون َن فِيِهنع من األنَ ِ، ون اِ  ون اون ـمَ السعمن األنَ ِ، حن اِ  ون اون دُ، أنَنوبن نُووُ  السعومن

نعوةُ  الجن ، ون و   ِلقناُؤ ن الحن ، ون َعدُ ن الحن   ون ، ون قنولُكن الحن   ، ون ، أنَنبن الحن   َن فِيِهنع من ون

النع  ، ون السعاعنةُ حن ٌّ احن ٌّ ، ون  . ُ  حن ٌّ

بِووكن لنووـمَ لنووكن أنسَ  ُهووـمع اللع  ووَمُب، ون اصن اليووكن خن كعَلووُب، ون لنيووكن تنون عن َنووُب، ون بِووكن آمن ُب، ون

ا أنَنبن أنعَ  من أنَعلنَنُب، ون َ ُ  ون أنَسرن َرُ ، ون ا أنخع من ا قندعَمُب ون اكنَمُب، فناَغِفَر ِلي من  لنوـمُ حن

هن اِمنِّي ه  بِـهِ   .(2)متف  عليه«. أنَنبن  هع ا لـن

  وننةً،  ُهـمع اللع : »×وكان أكثر دعاء النبي سن ةِ حن فِوي اآلِخورن وننةً، ون سن آتِننا فِي الد َنينا حن

قِننا  . (3)متف  عليه«. عنذنابن النعا ِ  ون

 « الُجوَبِن ون العنَجوِز ون الانِّي أنُعواُ بِكن ِمنن  ُهـمع اللع ِم ون الكنسنوِل، ون ورن أنُعوواُ لِ بُوـخَ الهن ، ون

ِمَن فِتَننِة الالبِكن ِمَن عنذناِب  ـحَ قنَبِر، ون المن ـمن ينا ون  .(4)متف  عليه«.  ِ امن

  َهووِد اهلل يتعوووا بِوو» ×وكووان  سووول هللا ُسوووِء الووِمووَن جن ِ  الشعووقناِء، ون دن ن بنالِء، ون
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شنمن ال اِء، ون  .(1)متف  عليه«. اتنِة األنَعدناءِ قنهن

 « أصَ ِلوي دِ  ِلـ،َ أصَ  ُهـمع اللع ةُ أنَموِري، ون ِلوي دَُنينواين العتِوي  ِلوـ،َ ينِوي العوِذي ُهوون ِعَصومن

أصَ  عناِشي، ون ا من ينواةن ِ ينوادنةً ِلوي  ِلـ،َ فِيهن اَجعنِل الحن عناِدي، ون ا من تِي العتِي فِيهن ِلي آِخرن

ةً ِلي  احن و ن  ن اَجعنِل المن يٍر، ون  .(2)أخرجه مسلم«. ِمَن ُكّلِ شنرٍّ فِي ُكّلِ خن

 « نلُكن  ُهـمع اللع الت قنى ون الانِّي أنَسأ  .(3)مسلمأخرجه «. ِةننىالعنفنا ن ون الُهدنا ون

 « الُجوَبِن ون العنَجِز ون الانِّي أنُعواُ بِكن ِمنن  ُهـمع اللع وذناِب الِل، ون بُوـخَ الكنسنِل، ون عن ورِم ون هن

َيووُر  ُهووـمع قنَبووِر، اللع ال ووا أنَنووبن خن هن ّكِ ووا، ون ن اهن ووا آِ  ننَفِسووي تنَقون ِلي هن ووا، أنَنووبن ون كعاهن ووَن  ن من

وههنا، اللع  من ِموَن قنَلوٍب ه  َلوـمٍ انِّي أنُعواُ بِكن ِموَن عِ  ُهـمع ون ِموَن ينوـخَ ه ينَنفنوُع، ون شنُع، ون

عُ ننَفٍا ه تنشَ  ةٍ ه بـن ِمَن دنَعون جن يُسَ ، ون هن اُب تـن  .  (4)أخرجه مسلم «.الـن

 « َدنِي ُهووـمع اللع وودِّ سن نلُكن  ُهووـمع لع ال« »اَهووِدنِي ون السعوودنادن ُهووالانِّوووي أنَسووأ أخرجوووه «. دنا ون

 .(5)مسلم

 « وا  ُهـمع اللع وّرِ من ِموَن شن اعنِمَلوُب، ون وّرِ من ولَ  لنوـمَ انِّي أنُعوواُ بِوكن ِموَن شن أخرجوه «. أنَعمن

 .(6)مسلم

 « ـمِّ الانِّي أنُعواُ بِكن ِمنن  ُهـمع اللع ِن، ون  هن زن الحن الُجوالعنَجِز ون الون ِل، بُوـخَ الَبِن ون كنسنِل، ون

جن  لنبنِة الّرِ غن لنعِ الدعَيِن، ون ضن  .(7)أخرجه البخا ي«. الِ ون

 «هن ه ا ِليُم، ه االهللا  هع ا لـن ب  هللا  هع ا لنوـهن عنِظيُم الحن ِِ ال ن  هع ا لنوـهن عنِظويِم، ه االعنوَر
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ب  هللا  ب  األنَ ِ،، ون ن اِ ، ون ن اون ب  السعمن ِِ ال ن  .(1)متف  عليه«. كنِريمِ العنَر

 « ّرِ ن  ُهـمع اللع َ  قُلُوبنننا عنلن الُمصن ّرِ  .(2)أخرجه مسلم«. ى طناعنتِكن قُلُوِب صن

 « أنُعوواُ بِوكن ِمونن  ُهـمع اللع أنُعوواُ بِوكن ِموَن أنَن بُوـخَ الانِّي أنُعواُ بِكن ِمنن الُجبِن، ون ِل، ون

دع النووى أنَ انِل  أنُعووواُ بِووكن ِموونَ الأُ ن ووذنا عُُمووِر، ون عن أخرجووه «. قنَبوورِ الِب فِتَننووِة الوود َنينا ون

 .(3)البخا ي

 « أَثنِم، اللع الكنسنِل ون الانِّي أنُعواُ بِكن ِمنن  ُهـمع اللع المن ِم، ون َةرن المن ِم، ون رن انِّوي أنُعوواُ  ُهـمع هن

فِتَننووِة  فِتَننووِة النعوواِ ، ون ووذناِب النعوواِ ، ون ووذناِب البِووكن ِمووَن عن عن ووّرِ فِتَننووِة قن القنَبووِر، ون شن َبووِر، ون

شنّرِ فِتَننِة ال اِل. الِةننى، ون ِسي،ِ الدعجع ِمَن شنّرِ فِتَننِة المن  فنَقِر، ون

واِء الثع  ُهـمع اللع  طنايناين بِمن وا يُننقعوى الون  َلوـ ِ اَغِسَل خن طناينوا كنمن ننوّ ِ قنَلبِوي ِمونن الخن ِد، ون بنورن

بناِعوو ووَد ن بنووينن الثعوووُب األنَبووينُل ِموونن الوودعننِا، ون ووا بناعن طناينوواين كنمن بنووينن خن َد بنَينِووي ون

ال َشِرِق ون َةِربِ المن  .(4)متف  عليه«. من

 « مَ انِّي هن  ُهـمع اللع ه َلـمُب ننَفِسي هُ لـن ثِيراً، ون ةَ اً كن ، فناَغِفَر ِلي  هع ِفُر الذ نُوبن ايـن أنَنبن

ا َ  ، ون ةً ِمَن ِعَنِد ن َةِفرن ـمَ من ِحيمُ ةن ال نِي انعكن أنَنبن حن  .(5)متف  عليه«. فُوُ  الرع

 « بِوووكن لنوووـمَ لنوووكن أنسَ  ُهوووـمع اللع النيوووكن أنننَبوووُب، ون كعَلوووُب، ون لنيوووكن تنون عن َنوووُب، ون بِوووكن آمن ُب، ون

وَمُب، اللع  اصن تِكن ه ابِووـعِ انِّوي أنُعوواُ  ُهوـمع خن ووي   هع ا لنوـهن زع أنَنوبن أنَن تُِهولعنِي، أنَنوبن الحن

مُ العِذي ه  الِجن  ون ويـن مُ اإلَنُا ُ ، ون  .(6)متف  عليه«. وتُونن يـن

 « ا أنَنبن أنعَ  ُهـمع اللع من افِي فِي أنَمِري، ون اَسرن َهِلي، ون جن ِطَيئنتِي ون  بِـهِ  لنـمُ اَغِفَر ِلي خن

ُكول  انِلوكن ِعَنوِدي  ُهوـمع ِمنِّي، اللع  ِدي ون َمو عن ئِوي ون طن خن َزِلوَي، ون هن َي ون دِّ اَغِفوَر ِلوي ِجو
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ا أنَنوبن  ُهـمع اللع  منو ا أنَعلنَنوُب، ون منو َ ُ  ون ا أنَسورن من َرُ ، ون ا أنخع من ا قندعَمُب ون اَغِفَر ِلي من

لنوى ُكوّلِ شنوَيٍء قنوِدير   بِـهِ  لنـمُ أنعَ  أنَنوبن عن ُر، ون ّخِ ؤن أنَنوبن الُمو ُم ون  «.ِمنِّي، أنَنبن الُمقندِّ

 . (1)متف  عليه

 « ون  ُهـمع اللع ، ون انِّوي أنُعوواُ بِوكن ِموَن  ن تِوكن ، تنوـحن اِل نَِعمن تِوكن ةِ نَِقمن واءن فُجن ، ون ِل عنافِينتِوكن و 

ـمِ ون  ِطكن جن  .(2)أخرجه مسلم«. يعِ سنخن

 « ا َ  ُهـمع اللع ـمَ اَغِفَر ِلي ون عنافِنِ حن اَهِدنِي، ون اَ ُ َقنِينِي، ون  .(3)أخرجه مسلم«. ي، ون

 « تِ  ُهـمع اللع اَبُن أنمن َبِد ن ون ، انِّي عنَبدُ ن واَبُن عن اٍ، فِيع ُحَكُمكن ، من ، نناِصينتِي بِينِد ن كن

َيبن  ، سنمع نلُكن بُِكّلِ اَسٍم ُهون لنكن ، أنَسأ اُؤ ن لَ  بِوـهِ عنَدل  فِيع قنهن ، أنَو أنَنزن فِوي  تنوـهُ ننَفسنوكن

هُ ِكتنابِكن أنَو عنلعمَ  ، أنَو اَستنأَثنَر ن  تـن َلِقكن داً ِمَن خن ، أنَن ةنيوِب ِعَنوال َلوـمِ فِي عِ  بِـهِ أنحن دن ن

جَ  انهنوابن العنلن تـن والءن ُحزنِوي، ون جن وَدِ ي، ون نُوو ن صن بِيعن قنَلبِوي، ون وـمِّ قُرآنن  ن «. يهن

 .(4)أخرجه أحمد

 « (5)أخرجه أحمد والترمذي«. ِدينِكن قُلُوِب ثنبَِّب قنَلبِي عنلنى الينا ُمقنلِّبن.  

  نلُوا : »×قال مَ داً عنافِينةن، فنإنع أنحن العنَفون ون الهللا اَسأ يوراً ِموينوـقِ الدن بنوـعَ  ن يُـعَ  لـن نن يِن خن

 .(6)أخرجه الترمذي«. العنافِيةِ 

 « وانِي،  ُهـمع اللع وّرِ ِلسن ِموَن شن وِري، ون وّرِ بنصن ِموَن شن وَمِعي، ون انِّي أنُعواُ بِكن ِمَن شنّرِ سن

ِمَن شنّرِ من  ِمَن شنّرِ قنَلبِي ون  .(7)أخرجه الترمذي والنسائي«. نِيِّيون

 « األنَسوقنامِ الانِّوي أنُعوواُ بِوكن ِمونن  ـمع هُ اللع َِ ويِّ ِموَن سن الُجوذناِم ون الُجنُووِن ون ِص ون «. بنورن
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 .(1)خرجه أبو داود والنسائيأ

 « واِل  ُهـمع اللع األنَعمن اِ  األنَخوالِق ون اءِ انِّي أنُعواُ بِوكن ِموَن ُمَنكنورن األنَهوون أخرجوه «. ون

 .(2)الترمذي

 « ه تُِعَن ّبِ أنِعنِّي ون ه  ن اَمُكَر ِلي ون ، ون ه تنَنُصَر عنلنيع اَنُصرنِي ون ، ون مَ عنلنيع ُكر تـن

ِر  ينّسِ اَهِدنِي ون ، ون َن العنلنيع اَنُصَرنِي عنلنى من ةن ُهدنا ِلي، ون ّبِ اَجعنَلنِي بـن ،  ن ى عنلنيع

اعاً، لنكن  هعاباً، لنكن ِمَطون اهاً ُمنِيباً. بِتاً، الُمـخَ لنكن شنكعا اً، لنكن انكعا اً، لنكن  ن  يكن أنوع

َد  وودِّ سن تِووي، ون ثنبِّووَب ُحجع تِي، ون أنِجووَب دنَعووون ووَوبنتِي، ون اَغِسووَل حن ّبِ تنقنبعووَل تنووَوبنتِي، ون  ن

َدِ ي ةن صن اَسلَُل سنِخيمن اَهِد قنَلبِي، ون  .(3)أخرجه أبو داود والترمذي«. ِلسنانِي، ون

 « يِر ُكلِّ  ُهـمع اللع نلُكن ِمنن الخن وا عن ِلوـهِ ون آجِ  ِلـهِ ِه، عناجِ انِّي أنَسأ وا  َنوـهُ ُب مِ ِلوـمَ ، من من  لنوـمَ ون

مَ أنعَ  وِه، عناجِ لـن أنُعواُ بِكن ِمونن الشعوّرِ ُكلِّ وا عن ِلوـهِ ون آجِ  ِلوـهِ ، ون وا  َنوـهُ ُب مِ ِلوـمَ ، من من  لنوـمَ ون

مَ أنعَ  ، ون  ُهـمع ، اللع لـن ننبِي كن نلنكن عنَبدُ ن ون أ ا سن يِر من نلُكن ِمَن خن وّرِ انِّي أنَسأ أنُعوواُ بِوكن ِموَن شن

ا عناان  .  بِـهِ من ننبِي كن  عنَبدُ ن ون

بن الن  ُهـمع اللع  وا قنورع نعوةن ومن نلُكن الجن أنُعوواُ بِوكن ِمونن َيوـهن انِّي أنَسوأ وٍل، ون ا ِموَن قنووٍل أنَو عنمن

بن الن  ا قنرع من نلُكن أنَن َيـهن النعاِ  ون أنَسأ ٍل، ون جَ ا ِمَن قنوٍل أنَو عنمن يَ عنلن كُ تـن اٍء قنهن  تنوـهُ لع قنهن

 .(4)أخرجه أحمد وابن ماجه«. َيراً ِلي خن 

 « ا  ُهـمع اللع َشينتِكن من حُ اَقِسَم لنننا ِمَن خن وا يـن تِوكن من ِمَن طناعن ، ون عناِصيكن بنينن من وُل بنَيننننا ون

نع  بِـهِ تُبنلِّةُننا  كن جن ِمونن تـن وا ينوـقِ ال، ون ُن تنوـهُ يِن من لنيننوا ُمِصويبن  بِوـهِ ّوِ تَِّعننوا عن من اِ  الود َنينا، ون

اَجعن  ا أنَحينَيتنننا، ون تِننا، من قُوع اِ ننا، ون أنَبصن اِعننا، ون نَسمن ننا ال َلـهُ بِأ اَجعنَل ثنأَ ن اِ ثن ِمنعا، ون ون

َن هن  من عنلنى من ه لـن وَن عنادناننوا، ون اَنُصَرننا عنلنوى من عنَل ُمِصويبنتنننا فِوي ِدينِننوا، تنوـجَ ننا، ون

                                                           

 (.5493(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1554/أخرجه أبو داود برقم )صحاح( 1)

 (.3591/أخرجه الترمذي برقم )صحاح( 2)

 (، وهذا لفظه.3551(، وأخرجه الترمذي برقم )1510/أخرجه أبوداود برقم )صحاح( 3)

أخرجه ابن ماجه (، و1542(، انظر السلسلة الصحيحة  قم )25533/أخرجه أحمد برقم )صحاح( 4)

 (، وهذا لفظه.3846برقم )
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ه  وووـمِّ عنِل الووود َنينا أنَكبنووورن تنوووـجَ ون َبلنوووعن عِ هن ه من وووَن ه َلوووـمِ ننا، ون لنَيننوووا من ووولَِّ  عن ه تُسن ننا، ون

ـمُ ينرَ   .(1)أخرجه الترمذي«. نناحن

 « أنُعووواُ بِووكن ِموونن الانِّووي أنُعووواُ بِووكن ِموونن  ُهووـمع اللع ي، ون دِّ أنُعووواُ بِووكن ِموونن التعوورن ووَدِم، ون هن

مِ  وورن ِق والهن وورن الحن ِق ون أنُعووواُ بِووكن أنَن ين الةنوورن وووِ ، تنووـخن ، ون بعطننِين الشعووَيطناُن ِعَنوودن المن

أنُعواُ بِكن أنَن أنُموو ن لنوِدي بِيِلكن ُمَدبِراً، ون أنُعواُ بِكن أنَن أنُمو ن فِي سن ً ون أخرجوه «. ةا

 .(2)أبو داود والنسائي

 « وجِ  ُهـمع اللع أنُعوواُ بِوكن ِمونن الِخيناننوِة انِّي أنُعواُ بِكن ِمنن الُجوعِ فنإنعهُ بِئَان الهع يُع، ون

ا بِئَسنِب البِطنانن  .(3)يأخرجه أبو داود والنسائ«. ةُ فنإنعهن

 « أنُعوواُ بِوكن ِموَن أنَن أنهَ الانِّي أنُعواُ بِوكن مون الفنَقوِر، ون  ُهـمع اللع لعوِة، ون الذِّ أنَو  ِلوـمن ِقلعوِة ون

من أُهَ   .(4)أخرجه أبو داود والنسائي«. لـن

 « نلُكن ينا  ُهـمع اللع ننعكن هللا انِّي أنَسأ دُ، العوِذي البِأ من دُ الصع اِحدُ األنحن يُولنوَد،  لنوـمَ ينِلوَد ون  لنوـمَ ون

مَ ون  هُ ينُكَن  لـن د  أنَن تنَةِفرن ِلي اُنُوبِي انعكن أنَنبن  لـن ِحيمُ الُكفُواً أنحن أخرجوه «. ةنفُوُ  الورع

 .(5)أبو داود والنسائي

 « ننع لنووكن الانِّوو ُهووـمع اللع نلُكن بِووأ ووـمَ ي أنَسووأ اِ   هع ا لنووـهن دُ، ه احن اون أنَنووبن المنعوواُن بنووِديُع السعوومن

نلُ  وي  ينوا قني ووُم انِّوي أنَسوأ اِم، ينوا حن اإلَكورن الِل ون األنَ ِ،، يناانا الجن أخرجوه أبوو «. كن ون

 .(6)داود والنسائي

 « دُ أننع  ُهـمع اللع ننِّي أنَشهن نلُكن بِأ هن ه اهللا كن أنَنبن انِّي أنَسأ دُ العوِذي  هع ا لـن ومن دُ الصع أنَنبن األنحن

                                                           

 (.3502/أخرجه الترمذي برقم )حسن( 1)

 (.5531(، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم )1552/أخرجه أبوداود برقم )صحاح( 2)

 (.5468(، وأخرجه النسائي برقم )1547/أخرجه أبوداود برقم )حسن( 3)

 (.5460ه، وأخرجه النسائي برقم )(، وهذا لفظ1544/أخرجه أبوداود برقم )صحاح( 4)

 (، وهذا لفظه.1301(، وأخرجه النسائي برقم )985/أخرجه أبو داود برقم )صحاح( 5)

 (، وهذا لفظه.1300(، وأخرجه النسائي برقم )1495/أخرجه أبوداود برقم )صحاح( 6)
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مَ  مَ ينِلَد، ون  لـن مَ يُولنَد، ون  لـن هُ ينُكَن  لـن  .(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه«. د  ُكفُواً أنحن  لـن

 « ِح اُب الرع تَُب عنلنيع انعكن أنَنبن التعوع ّبِ اَغِفَر لي ون أخرجوه الترموذي وابون «. يمُ  ن

 .(2)جهما

 « تِكن عنلنى الكن َلـمِ بِـعِ  ُهـمع اللع قَُد ن ، ون وا عن الةنَيبن َلِ ، أنَحيِنِوي من يوراً ِلوـمَ خن ينواةن خن بن الحن

تنوفعني اانا عن  َيوراً ِلوي، اللع ِلـمَ ِلي، ون فنواةن خن َشين  ُهوـمع بن الون نلُكن خن أنَسوأ ةنيوِب الفِوي  تنوـكن ون

نلُكن كن  أنَسووأ ادنةِ، ون الشعووهن ووا ون ةن اِلووـمن ون ضن ووّ ِ فِووي الّرِ نلُكن اللحن أنَسووأ ووِب، ون قنصوودن فِووي الةنهن

 ِةننى.الفنَقِر ون ال

وويٍن ه تننَ  ةن عن نلُكن قُوورع أنَسووأ نلُكن ننِعيموواً ه ينَنفنوودُ، ون أنَسووأ وواون ضن نلُكن الّرِ أنَسووأ دن بنووـعَ  قنِطووُع، ون

نلُكن بنوَردن ال أنَسوأ اِء، ون ِِ القنهن نلُكن لنوبنوـعَ عنوَي أنَسوأ ، دن الموَوِ ، ون َجِهوكن وِر النوى ون ذعةن النعظن

ه فِتَننووٍة ُمِهوولعٍة، اللع  ةٍ، ون اءن ُمِهوورع وورع َيووِر ضن ، فِووي غن الشعوووقن النووى ِلقنائِووكن يِّنعووا  ُهووـمع ون  ن

اَجعنَلننا ُهدناةً  اِن، ون  .(3)أخرجه النسائي«. ُمَهتنِدينن  بِِزيننِة اإليمن

 « ِري، ون  ُهـمع اللع بنصن تَِّعنِي بِسنَمِعي ون اَنُصوَرنِي عنلنوى ـمن َلـهُ اَجعن من اِ ثن ِمنِّوي، ون ا الون

َن ينظَ  ُخَذ مِ ِلـمُ من  .(4)أخرجه الترمذي«. بِثنأِ ي َنـهُ نِي، ون

 « لنبنووِة  ُهووـمع اللع غن لنبنووِة الوودعيِن، ون اتنِة األن الانِّووي أنُعووواُ بِووكن ِمووَن غن وومن شن ، ون «. َعوودناءِ عنوودُّوِ

 .(5)أخرجه أحمد والنسائي

 « تِكن أنَن أَُغتنوووالن ِمووون بِوووـعن انِّوووي أنُعوووواُ  ُهوووـمع اللع أخرجوووه أبوووو داود «. تِيتنوووـحَ ظنمن

 .(6)والنسائي

                                                           

 .(3857(، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم )3475/ أخرجه الترمذي برقم )صحاح( 1)

 (، وهذا لفظه.3814(، وأخرجه ابن ماجه برقم )3434/ أخرجه الترمذي برقم )صحاح( 2)

 (.1305/أخرجه النسائي برقم )صحاح( 3)

 (.3604/ أخرجه الترمذي برقم )حسن( 4)

(،  وأخرجوه النسوائي 1541(، انظور السلسولة الصوحيحة  قوم )6618/ أخرجه أحمد بورقم )حسن( 5)

 (، وهذا لفظه.5475برقم )

 (، وهذا لفظه.5529(، وأخرجه النسائي برقم )5074/أخرجه أبو داود برقم )صحاح( 6)
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 « ـمَ لنكن ال ُهـمع اللع ه بناِسو ن ِلـمن ه قنابِلن  ُهـمع دُ ُكلعهُ، اللع حن ، ون ، ِلوـمن ا بنسنوَطبن ا قنبنَهوبن

ه هناِدي  هِلـمن ون ، ون ودنَيبن ه ُمِهولع لمون هن ، ون ه ِلوـمن ُمَعِطوين  ا أنَضلنَلبن ، ون ننَعوبن ا من

ووانِعن  بن ِلووـمن من ه ُمقنووّرِ ، ون ه ُمبناِعوودن ِلووـمن ا أنَعطنيووبن ، ون ووَد ن ، اللع ِلووـمن ا بناعن َبووبن  ُهووـمع ا قنرع

كناتِكن ون ن  لنَيننا ِمَن بنرن . َحـمن اَبُسَ  عن ِ َ قِكن فنَهِلكن ون  تِكن ون

نلُكن النعِعويمن الُمِقوي ُهـمع اللع  ه ينوُزوُل، اللع ينوـحُ من العوِذي ه انِّي أنَسأ نلُكن انِّوي  ُهوـمع وُل ون  أنَسوأ

وووِ ، اللع الالنعِعوويمن ينووومن  األنَموونن ينووومن الخن ووا  ُهووـمع عنَيلنووِة، ون ووّرِ من انِّووي عنائِووذ  بِووكن ِمووَن شن

، اللع  ننَعبن ا من شنّرِ من َيتنننا ون يِّ  ُهـمع أنَعطن ، ون ن وانن بَِّب النيننا اإليمن َه فِو َنوـهُ حن وّرِ كن ي قُلُوبِننوا، ون

. الفُُسوقن ون الُكَفرن ون الالنيننا  اِشِدينن اَجعنَلننا ِمنن الرع ، ون  ِعَصينانن

فّننا ُمسَ  ُهـمع اللع  أنَحيننا ُمسَ ِلـمِ تنون ، ون أن ِلـمِ ينن ، ون ه َلـحِ ينن اينوا ون زن ، غنيورن خن الحينن َقننا بِالصع

، اللع  َفتُووونِينن فنوورن القناتِووِل  ُهووـمع من ، كن ووبِيِلكن ووَن سن ينُصوود ونن عن ، ون بُونن ُ ُسوولنكن ووذِّ ةن العووِذينن يُكن

لني اَجعنَل عن ، اللع  ِهـمَ ون عنذنابنكن ةن العوِذينن أُوتُووا القناتِوِل  ُهوـمع ِ َجزن ن ون فنورن  لنوـهن ِكتنوابن االكن

 .(1)أحمد والبخا ي في األدب المفردأخرجه «. الحن ِّ 

 « نِّوالب  تُوـحِ ىم  انعكن عنفُوٌّ كنورِ  ُهـمع اللع أخرجوه الترموذي وابون «. يعنَفوـون فناَعوـُف عن

 .(2)ماجه

 « نِّيعنَفون فناَعُف الب  تُـحِ انعكن عنفُوٌّ  ُهـمع اللع  .(3)أخرجه أحمد وابن ماجه«. عن

 « أنُعواُ بِوكن ِمَنو ُهـمع اللع ، ون بُِمعنافناتِكن ِمَن عنقُوبنتِكن ، ون ِطكن ا ن ِمَن سنخن كن أنُعواُ بِِرضن

ا أنثَننَيبن  ، أنَنبن كنمن  .(4)أخرجه مسلم«. عنلنى ننَفِسكن  ه أَُحِصي ثننناًء عنلنيكن

 « وعن  ُهـمع اللع كنوةً من واِعننا، بنرن فِوي صن ننا ون فِوي ُمودِّ اِ ننوا ون فِوي ثِمن وِديننتِننا ون بناِ َ  لنننا فِي من

                                                           

(، وهوذا لفظووه، وأخرجوه البخوا ي فوي األدب المفورد بوورقم 15573/ أخرجوه أحمود بورقم )صلحاح( 1)

(720.) 

 (.3850(، وهذا لفظه،  وأخرجه ابن ماجه برقم )3513/ أخرجـه الترمـذي برقم )صحاح( 2)

 (.3850(،  وأخرجه ابن ماجه برقم )25898أخرجه أحمد برقم )/ صحاح( 3)

 (.486برقم ) أخ جه مسل ( 4)
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كنةٍ   .(1)أخرجه مسلم«. بنرن

 « نَ  يـاَهِدنِوو اللعُهوومع وودنيَ  فِوويمن ووافِنِي ،بن هن عن نَ  ون لعنِي ،عنافنَيووبن  فِوويمن تنووون نَ  ون لعَيووبن  فِوويمن  ،تنون

بناِ  َ  ا ِلي ون قِنِي ،أنَعطنَيبن  فِيمن ا شنرع  ون َيبن  من هن  تنَقِهي اِنعكن  ،قنهن  ،عنلنَيكن  يَُقهنى ون

وونَ  ينووِذل   هن  اِنعووهُ و النَيووبن  من هن  ،ون وونَ  ينِعووز   ون ، من َكووبن  عنادنَيووبن بعننووا تنبنا ن تنعنالنَيووبن   ن «. ون

 .(2)أبو داود والترمذيأخرجه 

                                                           

 (.1373برقم ) أخ جه مسل ( 1)

 (.464برقم ) الترمذي(، وهذا لفظه،  وأخرجه 1425برقم ) أبو داود/ أخرجـه صحاح (2)
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