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 الدعاء من السنة النبوية الصحيحة -2

 « َّهم مُ دُ، أن َت قَ الَحـم  َربَّنَا لََك  اللَـّ ، َولََك االسَّمَ  ة ِـّ ضِّ دُ أن َت الَحـم  َواتِّ َواألر 

ضِّ َوَمن  اَربُّ السَّمَ  ةَواتِّ َواألر  ، َولََك فِـّ نَّ َواتِّ ادُ أن َت نُوُر السَّمَ الَحـم  هِّ

ضِّ َوَمن   ةَواألر  ، أفِـّ نَّ لَُك الن َت هِّ ، َوقَو  دَُك الَحقُّ ، َوَوي  قَاُؤَك الَحقُّ ، َولِّ َحقُّ

، وَ ال ، الَحقُّ ، َوالسَّاَي ُ َحقٌّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ همَّ َجنَّ ُ َحقٌّ ُت، َوبَِّك لَـم  لََك أس   اللَـّ

فِّر  لَـة  َك تََوكَّل ُت، َوإِّ لَـة  آَمن ُت، َويَ  ُت، فَاغ  ُت، َوبَِّك َحاَكم  َما  لِّـيَك َخاَصم 

لَن ُت، َوَما أن َت أي   ُت َوأي  َرر  ُت، َوأس  ر  ُت َوَما أخَّ هِّ  لَـمُ قَدَّم  يمِّ  بِـّ  لَـهَ ، ال إِّ ن ِـّ

     .(1)متفق يلةه  .«إِّال أن تَ 

 « َّهم ئ َت َحـم  َربَّنَا لََك ال اللَـّ ُء َما شِّ ل  ، َومِّ ضِّ ُء األَر  ل  ُء السََّماَواتِّ َومِّ ل  دُ، مِّ

ٍء بَع دُ أه لَ  ن  َشي  ، ال َمانَِّع َمـج  الثَّنَاءِّ َوال مِّ َي لِّـمَ دِّ َطة َت، َوال ُمع طِّ ا لِّـمَ ا أي 

ن َك الَجدُّ   .(2)أخرجه مسلم  .«َمنَع َت َوال يَن فَُع ذَا الَجد ِّ مِّ

 « همَّ ُسب َحانََك َك، َحـم  َربَّنَا َوبِّ  اللَـّ همَّ دِّ فِّر   اللَـّ      .(3)متفق يلةه «.لِّـياغ 

 « َّهم ة  ٍد، َكَما صَ َحـمَّ ـآلِّ مُ  لَـىٍد َويَ َحـمَّ ـمُ  ـىلَ َصل ِّ يَ  اللَـّ ةَم،  لَـىَت يَ لَـّ إِّب َراهِّ

ةَم، إِّنََّك  لَـىَويَ  همَّ ةدٌ، َمـجِّ ةدٌ َحـمِّ آلِّ إِّب َراهِّ ك  يَ  اللَـّ  لَـىٍد َويَ َحـمَّ ـمُ  لَـىبَارِّ

ةَم َويَ  لَـىٍد، َكَما بَاَرك َت يَ َحـمَّ ـآلِّ مُ  ةدٌ َحـمِّ ةَم، إِّنََّك آلِّ إِّب َراهِّ  لَـىإِّب َراهِّ

     .(4)متفق يلةه «.ةدٌ َمـجِّ 

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ي ظُ لَـم  ظَ  ن ِـّ فِّر  ل ـمُت نَف سِّ اً َكثِّةراً َوالَ يَغ فُِّر الذُّنُوَب إِّالَّ أَن َت، فَاغ 

                                                 

 (.769ومسلم برقم )واللفظ له، (, 7442أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.471برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.484ومسلم برقم )واللفظ له، (, 794أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.406ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3370أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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َك َوار   لِّـي ن دِّ ن  يِّ يَحـم  َمغ فَِّرةً مِّ ةمُ ال، إِّنََّك أَن َت نِـّ حِّ      .(1)متفق يلةه «.غَفُوُر الرَّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ،  ن ِـّ لِّ ، َوالُجب نِّ َوالَهَرمِّ َوالبُخ  زِّ َوالَكَسلِّ َن العَج  أَُيوذُ بَِّك مِّ

ن  فِّت نَ ِّ ال ن  َيذَابِّ القَب رِّ َومِّ      .(2)متفق يلةه «.اتِّ َمـمَ ةَا َوالَمـح  َوأَُيوذُ بَِّك مِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َن  ن ِـّ ، وَ الوَ  الَهـم ِّ أُيوذُ بَِّك مِّ زِّ وَ الَحَزنِّ ، وَ العَج  ُجب نِّ الَكَسلِّ

َجالِّ الوَ  ، َوَغلَبَ ِّ الر ِّ ، َوَضلَعِّ الدَّي نِّ لِّ      .(3) أخرجه البخاري  .«بُخ 

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ل،ِّ َوالَهَرمِّ  ن ِـّ ، َوالُجب نِّ َوالبُخ  زِّ َوالَكَسلِّ َن العَج  أَُيوذُ بَِّك مِّ

 ، همَّ َوَيذَابِّ القَب رِّ ي تَق َواَها اللَـّ َها أَن َت خَ آتِّ نَف سِّ َمن  َزكَّاَها، أَن َت  ة ـرُ ، َوَزك ِّ

هَ وَ  ـةُـّ الََها لِّ همَّ ا َوَمو  يإِّ  اللَـّ ن  يِّ  ن ِـّ ن  قَل ٍب الَ  ل ـمٍ أَُيوذُ بَِّك مِّ الَ يَن فَُع َومِّ

َوةٍ الَ يُس  يَـخ   ن  عدَي  بَُع، َومِّ ن  نَف ٍس الَ تَش       .(4)أخرجه مسلم .«الَـهَ اُب تَـجَ َشُع، َومِّ

 «همَّ ال يإِّ  لَـّ َن  ن ِـّ ، وَ الَكَسلِّ وَ الأُيوذُ بَِّك مِّ ، الَمغ َرمِّ وَ الَهَرمِّ همَّ َمأ ثَمِّ يإِّ  اللَـّ  ن ِـّ

، َوفِّت نَ ِّ  ن  َيذَابِّ النَّارِّ َوفِّت نَ ِّ النَّارِّ ، َوَشر ِّ القَب رِّ َوَيذَابِّ الأُيوذُ بَِّك مِّ قَب رِّ

ن  ال، َوَشر ِّ فِّت نَ ِّ نَـىغِّ الفِّت نَ ِّ  ، َومِّ ، الَشر ِّ فِّت نَ ِّ  فَق رِّ الِّ ةحِّ الدَّجَّ همَّ َمسِّ ل   اللَـّ اغ سِّ

ـجِّ َخَطايَاَي بَِّماءِّ الثَّ 
ِّ قَل  الوَ  ل  ، َونَق  يبََرعدِّ َن  بِـّ ُب المِّ َخَطايَا، َكَما يُنَقَّى الثَّو 

د  ب ـةَ األ ، َوبَايِّ َن الدَّنَسِّ يبَـة  ُض مِّ َن بَـة  َن َخَطايَاَي َكَما بَاَيد َت بَـة  وَ  نِـّ

قِّ وَ َمش  ال بِّ الرِّ       .(5)متفق يلةه .«َمغ رِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َن  ن ِـّ َن الأُيوذُ بَِّك مِّ ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ ن  أن  الُجب نِّ ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ لِّ بُخ 

                                                 

 .(2705, ومسلم برقم )واللفظ له (834أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 2706ومسلم برقم ) (,2823أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.6369برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.2722برقم ) أخرجه مسلم( 4)

فههي كتههاب  (589)( 49)ومسههلم بههرقم واللفههظ لههه، (, 6375أخرجههه البخههاري بههرقم ) ،متفققق عليققه( 5)

 .الذكر والدياء
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ذَلِّ  لَـىأَرعدَّ إِّ  ن  فِّت نَ ِّ الدُّ الأر  ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ أخرجه   .«قَب رِّ الا، َوَيذَابِّ ن ـةَ عُُمرِّ

     .(1)البخاري

 

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ن  َشر ِّ َما  ن ِـّ ل ُت، َومِّ ن  َشر ِّ َما َيمِّ َمل   لَـم  أَُيوذُ بَِّك مِّ أخرجه   .«أَي 

     .(2)مسلم

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ن  فِّت نَ ِّ  ن ِـّ ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ ن  َيذَابِّ النَّارِّ ن  فِّت نَ ِّ النَّارِّ َومِّ أُيوذُ بَِّك مِّ

ن  َيذَابِّ ال ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ ن  فِّت نَ ِّ ال قَب رِّ ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ ، َوأُيوذُ بَِّك نَـىغِّ القَب رِّ

ن  فِّت نَ ِّ  ن  فِّت نَ ِّ المِّ ، َوأُيوذُ بَِّك مِّ الِّ الفَق رِّ ةحِّ الدَّجَّ      .(3)متفق يلةه  .«َمسِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ن  َزَوالِّ نِّع َمتَِّك، وَ  ن ِـّ لِّ َياتَـحَ أَُيوذُ بَِّك مِّ ةَ وُّ ق َمتَِّك، تَِّك َوفَُجاَءةِّ نِّ فِـّ

كَ ـَوجَ  ةعِّ َسَخطِّ      .(4)أخرجه مسلم  .«مِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ قَامِّ  ن ِـّ ن  َسة ِّئِّ األَس  َن البََرصِّ َوالُجنُونِّ َوالُجذامِّ َومِّ  .«أَُيوذ بَك مِّ

     .(5) أخرجه أبو عداوعد والنسائي

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َمالِّ  ن ِـّ الَقِّ َواألَي  ن  ُمن َكَراتِّ األَخ  َواءِّ  أَُيوذ بَك مِّ أخرجه  .«َواألَه 

     .(6) الترمذي

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ن  َشر ِّ لَِّسا ن ِـّ ي َومِّ ن  َشر ِّ بََصرِّ ي َومِّ عِّ ن  َشر ِّ َسم  يأَُيوذ بَك مِّ  نِـّ

                                                 

 (.6374برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.2716برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.587ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6376أخرجه البخاري برقم ) ،ق عليهمتف( 3)

 (.2739برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.5493برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1554برقم )أبو عداوعد أخرجه  صحيح/( 5)

 (.3591برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 6)
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ن  َشر ِّ مَ  ن  َشر ِّ قَل بي َومِّ يَومِّ ة ِـّ      .(1) أخرجه الترمذي والنسائي  .«نِـّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َن الفَق رِّ  ن ِـّ ن  أَن  أَظ   أَُيوذ بَك مِّ لَّ ِّ َوأَُيوذ بَك مِّ لَّ ِّ َوالذ ِّ أَو   لِّـمَ َوالقِّ

     .(2) أخرجه أبو عداوعد والنسائي .«لَـمَ أُظ  

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ن   ن ِـّ تَاَل مِّ يتَـح  أَُيوذ بعََظَمتَِّك أَن  أُغ  أخرجه أبو عداوعد   .«تِـّ

     .(3)والنسائي

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َن ال ن ِـّ َن الَهـد  أَُيوذ بَك مِّ رَ مِّ َوأَُيوذ بَك مِّ َن عد ِّي َوأَُيوذ بَك مِّ تَـّ

يبَّطَ تَـخَ مِّ َوأَُيوذ بَك أَن  يَ الغََرقِّ َوالَحَرقِّ َوالَهر تِّ  نِـّ ن دَ الَمو  الشَّة َطاُن يِّ

يَوأَُيوذ بَك أَن  أَُموَت  ً  فِـّ يغا أخرجه   .«َسبةلَِّك ُمد براً َوأَُيوذ بَك أَن  أَُموَت لَدِّ

     .(4) يأبو عداوعد والنسائ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َن الخَ  ن ِـّ أَلَُك مِّ  لَـم  َوَما  ن ـهُ ُت مِّ لِّـم  َما يَ  لِّـهِّ َوآجِّ  لِّـهِّ َياجِّ  ل ِّـهِّ كُ  ة ـرِّ أَس 

َن الشَّر ِّ كُ  لَـم  أَي    لَـم  َوَما  ن ـهُ ُت مِّ لِّـم  َما يَ  لِّـهِّ َوآجِّ  لِّـهِّ َياجِّ  ل ِّـهِّ َوأَُيوذ بَك مِّ

همَّ  لَـمِّ أَي   يإِّ  اللَـّ ن  خَ أَس   ن ِـّ ن   ة ـرِّ أَلَُك مِّ َما َسأَلََك َيب دَُك َونَبةَُّك َوأَُيوذ بَك مِّ

همَّ َشر ِّ َما َياذ بهِّ َيب دَُك َونَبةَُّك  يإِّ  اللَـّ َب إِّ  ن ِـّ أَلَُك الَجنَّ َ َوَما قَرَّ ن  لَـة ـهَ أَس  ا مِّ

َب إِّ  َن النَّارِّ َوَما قَرَّ ٍل أَو  َيَمٍل َوأَُيوذ بَك مِّ ٍل أَو  َيَمٍل ا مِّ لَـة ـهَ قَو  ن  قَو 

أَلَُك أَن        .(5) أخرجه أحمد وابن ماجه  .«اً ة ـرخَ  لِّـي تَـهُ عََل ُكلَّ قََضاٍء قََضة  تَـج  َوأَس 

 « َّهم يإِّ  اللَـّ أَلَُك يَا  ن ِـّ َمدُ الَّذِّي هللاُ أَس  دُ األََحدُ الصَّ يُولَد   لَـم  يَلِّد  وَ  لَـم  بأَنََّك الَواحِّ

ةمُ  لِّـيأََحدٌ أَن  تَغ فَِّر  اً ُكفُو ـهُ لَ يَُكن   لَـم  وَ  حِّ   .«ذنُوبي إِّنََّك أَن َت الغَفُوُر الرَّ

                                                 

 (.5455برقم )خرجه النسائي أووهذا لفظه، (, 3492ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)

 (.5460برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1544برقم )أبو عداوعد أخرجه صحيح/ ( 2)

 .وهذا لفظه(, 5529برقم )وأخرجه النسائي (, 5074برقم )أبو عداوعدأخرجه صحيح/ ( 3)

 (.5531برقم )أخرجه النسائي ووهذا لفظه، (, 1552برقم )أبو عداوعد أخرجه صحيح/ ( 4)

 .وهذا لفظه(, 3846برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 25533برقم )أحمد أخرجه صحيح/ ( 5)
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     .(1)أخرجه أبو عداوعد والنسائي

 « َّهم يإِّ  اللَـّ أَلَُك بأَنَّ لََك ال ن ِـّ يُع السََّماَواتِّ  لَـهَ دَ الَ إِّ َحـم  أَس  إِّالَّ أَن َت الَمنَّاُن بَدِّ

ضِّ يَا ذا الَجالَلِّ  َرامِّ يَا َحيُّ يَا قَةُّوُم إِّ َواألَر  يَواإلك  أَلُكَ  ن ِـّ أخرجه أبو عداوعد  .«أَس 

     .(2) والنسائي

 « َّهم يإِّ  اللَـّ َ  ن ِـّ أَلَُك بأ يأَس  َمدُ  لَـهَ الَ إِّ   أَنََّك أَن َت هللاُ  َهـدُ أَش   ن ِـّ إِّالَّ أَن َت األََحدُ الصَّ

ي       .(3) أخرجه الترمذي وابن ماجه .«أََحدٌ  اً ُكفُو لَـهُ ن  يَكُ  لَـم  يُولَد  وَ  لَـم  يَلِّد  وَ  لَـم  الَّذِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ أَلَُك ال ن ِـّ      .(4)أخرجه مسلم .«ى َوالسَّدَاعدَ ُهـدَ أَس 

 « َّهم يإِّ  اللَـّ أَلَُك فِّع َل الخَ  ن ِـّ ةنِّ َوإِّذا تَـر  اتِّ وَ ة ـرَ أَس  َك الُمن َكَراتِّ َوُحبَّ الَمَساكِّ

َك  بَاعدِّ يفِّت نَ ً فَاق بض  أََرعد َت بعِّ      .(5) أخرجه الترمذي .«َمف تُونٍ  ة ـرَ َك غَ لَـة  إِّ  نِـّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ أَلَُك ال ن ِـّ      .(6) أخرجه مسلم  «.نَـىى َوالتُّقَى َوالعَفَاَف َوالغِّ ُهـدَ أَس 

 « َّهم يأَيِّ  اللَـّ بَاعدَتِّكَ  لَـىيَ  ن ِـّ نِّ يِّ َك َوُحس  رِّ َك َوُشك  رِّ ك  ي في أخرجه البخار .«ذِّ

     .(7) وأبو عداوعد «األعدب المفرعد»

 « َّهم عَل   اللَـّ ياج  يقَل   فِـّ ي، وَ اً نُور بِـّ ي نُور فِـّ ي، وَ اً بََصرِّ ي نُور فِـّ عِّ ، اً َسم 

يةيَـمِّ َوَين   ي نُوراً نُور نِـّ قِّي نُوراً ، َوَين  يََسارِّ يتَـح  ، وَ اً ، َوفَو  ، اً نُور تِـّ

ي نُور م  ، َويَ اً نُور فِّـي، َوَخل  اً َوأَمامِّ      .(8) أخرجه مسلم  .«اً نُور لِّـيظ ِّ

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1301برقم )وأخرجه النسائي (, 985برقم )أبو عداوعد أخرجه صحيح/ ( 1)

 .وهذا لفظه(, 1300برقم )وأخرجه النسائي (, 1495برقم )أبو عداوعد أخرجه  صحيح/( 2)

 (.3857برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 3475) ي برقمترمذأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.2725برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.3233ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 5)

 (.4721برقم )أخرجه مسلم ( 6)

 (.1522برقم )وأخرجه أبو عداوعد (, 771برقم ) «األعدب المفرعد»في أخرجه البخاري  صحيح/( 7)

 (.763برقم )أخرجه مسلم ( 8)
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 « َّهم ي لِّـي لِّـح  أَص   اللَـّ يعدِّ ي، َوأَص   نِـّ رِّ َم ُ أَم  ص  ي ُهَو يِّ اَي ن ـةَ عدُ  لِّـي لِّـح  الَّذِّ

يالَّ  ة تِـّ ي، َوأَص  فِـّ رَ  لِّـي لِّـح  َها َمعَاشِّ يآخِّ يالَّ  تِـّ ة تِـّ عَلِّ فِـّ َها َمعَاعدِّي، َواج 

يَاعدَةً  ي لِّـيالَحةَاةَ زِّ َت َراَح ً ة ـرٍ ُكل ِّ خَ  فِـّ عَلِّ الَمو  ن  ُكل ِّ َشر ٍ  لِّـي، َواج    .«مِّ

     .(1) أخرجه مسلم

 « َّهم فِّر   اللَـّ ةئَ  لِّـياغ  يَخطِّ َرا لِّـي، َوَجه  تِـّ يَوإِّس  ي َوَما أَن َت  فِّـي، فِـّ رِّ أَم 

هِّ  لَـمُ أَي   يمِّ  بِـّ همَّ ، ن ِـّ فِّر   اللَـّ ي َوَهز   لِّـياغ  د ِّ ي َوُكلُّ ذَلَِّك َوَخَطئِّي وَ  لِّـيجِّ دِّ َيم 

ن دِّي،  همَّ يِّ فِّر   اللَـّ لَن ُت َوَما  لِّـياغ  ُت َوَما أَي  َرر  ُت َوَما أَس  ر  ُت َوَما أَخَّ َما قَدَّم 

هِّ  لَـمُ أَن َت أَي   يمِّ  بِـّ ُر، َوأَن َت يَ  ن ِـّ ُم َوأَن َت الُمَؤخ ِّ ٍء  لَـىأَن َت الُمقَد ِّ ُكل ِّ َشي 

يرٌ       .(2)متفق يلةه .«قَدِّ

 « َّهم فِّر   اللَـّ يَحـم  َوار   لِّـياغ  ـدِّ َوا نِـّ يه  ُزق   نِـّ يَوار       .(3) أخرجه مسلم .«نِـّ

 « َّهم فِّر   اللَـّ يذَن   لِّـياغ  هُ كُ  بِـّ قَّهُ َوجِّ لَـّ هُ ، عدِّ َرهُ، َوَيال لَـهُ ، َوأوَّ لَـّ ةَ َوآخِّ  تَـهُ نِـّ

هُ  رَّ      .(4)أخرجه مسلم  .«َوسِّ

 « َّفِّر  لِّـي َما قَد همَّ اغ  لَن ُت، َوَما اللَـّ ُت َوَما أي  َرر  ُت، َوَما أس  ر  ُت َوَما أخَّ م 

َرف ُت، َوَما أن   لَـُم بِـّـأس  ُم َوأن َت المُ ـَت أي  ي، أن َت الُمقَد ِّ ن ِـّ ُر، ال إِّلَـهَ ـَؤخ ِّ ــهِّ مِّ

     .(5)أخرجه مسلم .«تَ ـإِّال أن  

 « َّهم يأن َت رَ  اللَـّ يإِّال أن َت، َخلَق تَ  لَـهَ ال إِّ  ب ِـّ ـدِّ يَ  لَـىَوأنَا َيب دَُك، َوأنَا يَ  نِـّ َك ه 

ن  َشر ِّ َما َصنَع ُت، أبُوُء لََك بِّنِّع َمتَِّك  تََطع ُت، أُيوذُ بَِّك مِّ َك َما اس  دِّ َوَوي 

                                                 

 (.2720برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 2719ومسلم برقم )، (6398أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.2697برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.483برقم ) أخرجه مسلم (4)

 (.771برقم ) أخرجه مسلم (5)
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يَوأبُوُء لََك بِّذَن   لَـيَّ يَ  فِّر   بِـّ هُ ، فَإِّ لِّـيفَاغ  أخرجه  . «ال يَغ فُِّر الذُّنُوَب إِّال أن تَ  نَـّ

     .(1)البخاري

 « َنِّي فِّةَمن  َهدَي ت دِّ  ،َوتََولَّنِّي فِّةَمن  تََولَّة تَ  ،َوَيافِّنِّي فِّةَمن  َيافَة تَ  ،اللَُّهمَّ اه 

َطة َت َوقِّنِّي َشرَّ َما قََضة تَ  ك  لِّي فِّةَما أَي  ي َوالَ يُق َضى  ،َوبَارِّ إِّنََّك تَق ضِّ

زُّ مَ  ،َيلَة كَ  لُّ َمن  َوالَة َت َوالَ يَعِّ ا ــَت َربَّنَ ــَت تَبَاَرك  ــــن  َياعدَي  ــــَوإِّنَّهُ الَ يَذِّ

 .(2)عد والترمذيأبو عداوأخرجه  .«تَ ــَوتَعَالَة  

 « َّهم ـدِّ ا اللَـّ يه  عد   نِـّ يَوَسد ِّ      .(3) أخرجه مسلم . «نِـّ

 « َّهم َك أَنَب ُت َوبَِّك لَـة  َك تََوكَّل ُت، َوإِّ لَـة  ُت، َوبَِّك آَمن ُت، َويَ لَـم  لََك أَس   اللَـّ

ُت َخاصَ  همَّ م  يإِّ  اللَـّ تَِّك الَ إِّ  ن ِـّ زَّ لَّ  لَـهَ أَُيوذُ بِّعِّ يإِّالَّ أَن َت أَن  تُضِّ ، أَن َت الَحيُّ نِـّ

ي الَ  ن ُس يَـمُ الَّذِّ نُّ َواإلِّ      .(4)متفق يلةه .«وتُونَ يَـمُ وُت، َوالجِّ

 « َّهم يَربَّنَا آتِّنَا  اللَـّ يا َحَسنَ ً، وَ ن ـةَ الدُّ  فِـّ َرةِّ َحَسنَ  فِـّ  ً، َوقِّنَا َيذَاَب اآلخِّ

     .(5)متفق يلةه .«النَّارِّ 

 « َّهم ف  قُلُوبَنَا يَ  اللَـّ َف القُلُوبِّ َصر ِّ      .(6)أخرجه مسلم  .«َطاَيتِّكَ  لَـىُمَصر ِّ

 « َينِّكَ  لَـىيَا ُمقَل َِّب القُلُوب ثبت  قَل بي ي      .(7) أخرجه أحمد والترمذي  .«عدِّ

 « َّهم يإِّ  اللَـّ ةَ َيب دَُك، َواب   ن ِـّ َك، َواب ُن أََمتَِّك، نَاصِّ يُن َيب دِّ ةَ  تِـّ َك، َماٍض بِـّ يَّ دِّ  فِـّ

ُمَك، َيد ٌل  يَّ ُحك  ة َت  فِـّ ٍم ُهَو لََك َسمَّ أَلَُك بُِّكل ِّ اس  هِّ قََضاُؤَك، أَس  نَف َسَك، أَو   بِـّ

                                                 

 (.6306برقم )أخرجه البخاري  (1)

 .(464) برقم ، وأخرجه الترمذي، وهذا لفظه(1425برقم )أخرجه أبو عداوعد صحيح/ ( 2)

 (.2725برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 .واللفظ له(, 2717(, ومسلم برقم )7383أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.2688(, ومسلم برقم )6389أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 5)

 (.2654برقم )أخرجه مسلم ( 6)

 (.2140برقم ) رجه الترمذيوأخ(, 12107برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 7)
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ي تَـهُ أَن َزل   تَابَِّك، أَو  يَ  فِـّ م  كِّ تَأ ثَر   اً أََحد تَـهُ لَـّ ن  َخل قَِّك، أَوِّ اس  هِّ َت مِّ ي بِـّ  ل ـمِّ يِّ  فِـّ

ن دََك، أَن  ال آَن رَ العََل تَـج  غَة بِّ يِّ ةقُر  يَع قَل  بِـّ الََء بِـّ ي، َوجِّ ، َونُوَر َصد رِّ

يُحز        .(1) أخرجه أحمد . «يَهـم ِّ ، َوذََهاَب نِـّ

 « َّهم ةِّ  لَـىَك الغَة َب َوقُد َرتَِّك يَ ل ـمِّ بعِّ  اللَـّ يالَخل قِّ أَح   ة ـراً خَ  اةَ َحةَ َت اللِّـم  َما يَ  نِـّ

يَوتََوفَّ  لِّـي همَّ  لِّـي ة ـراً َت الَوفَاةَ خَ لِّـم  إِّذا يَ  نِـّ ةَتََك  اللَـّ أَلَُك َخش  يَوأَس  الغَة ب  فِـّ

أَلَُك كَ  ِّ لِّـمَ َوالشََّهاعدَةِّ َوأَس  ي َ الَحق  دَ  فِـّ أَلَُك القَص  َضا َوالغََضب َوأَس  يالر ِّ  فِـّ

ةم نَـىالفَق رِّ َوالغِّ  أَلَُك نَعِّ ً َوأَس  أَلَُك  ا ُع َوأَس  ةَ َية ٍن الَ تَن قَطِّ أَلَُك قُرَّ الَ يَن فَدُ َوأَس 

أَلَُك لَذةَ النََّظرِّ  تِّ َوأَس  عدَ العَة شِّ بَع دَ الَمو  أَلَُك بَر  َضاَء بَع دَ القََضاءِّ َوأَس  الر ِّ

َق إِّ  لَـىإِّ  َك َوالشَّو  هِّ قَائَِّك  لَـىَوج  يلِّ ةٍ َوالَ  ة ـرِّ غَ  فِـّ رَّ اَء ُمضِّ لٍَّ  َضرَّ فِّت نٍَ  ُمضِّ

همَّ  عَل نَا  اللَـّ ينَ ِّ اإليَمانِّ َواج  ينَ ُهـدَ َزي ِّنَّا بزِّ تَدِّ      .(2)أخرجه النسائي  .«اةً ُمه 

 « َّهم يٌم  اللَـّ يبُّ العَف َو فَاي ُف يَ تُـحِّ إِّنََّك ُيفُوٌّ َكرِّ  أخرجه الترمذي وابن ماجه  .«ن ِـّ

(3).     

 « َّهم ك  لَنَا نَا الَـة  َحب ِّب  إِّ  اللَـّ َها، َوبَارِّ ح  ينَ َ َكَما َحبَّب َت َمكَّ َ أو  أَشدَّ َوَصح ِّ لَمدِّ

ي ل   فِـّ ِّ َها، َوَحو  َها َوُمد ِّ فَ ِّ  لَـىاَها إِّ ُحـمَّ َصايِّ      .(4)متفق يلةه .«الُجح 

 « َّهم ك  لَنَا  اللَـّ يبَارِّ ينَتِّنَا وَ  فِـّ يَمدِّ نَا وَ  فِـّ يثَِّمارِّ نَا وَ  فِـّ يُمد ِّ نَا،  فِـّ بََرَك ً َصايِّ

     .(5) أخرجه مسلم  .«َمَع بََرَك ٍ 

 « َّهم هُ دُ كُ الَحـم  لََك  اللَـّ همَّ ، لُـّ َط لِّـمَ الَ قَابَِّض  اللَـّ ا لِّـمَ ا بََسط َت، َوالَ بَاسِّ

                                                 

 (.199رقم )انظر السلسل  الصحةح  (, 4318برقم ) أحمد أخرجه صحيح/( 1)

 (.1305ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 2)

 (.3850برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 3513برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 3)

 .واللفظ له(, 1376م )ومسلم برق (,1889أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 (.1373برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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َي  َت، َوالَ َهاعدِّ لَّ لِّـمَ قَبَض  لَل َت َوالَ ُمضِّ َي َهـدَ ن  لِّـمَ ا أَض  ا لِّـمَ ي َت، َوالَ ُمع طِّ

َب لِّـمَ َمانَِّع  َمنَع ت،َ َوالَ  َطة َت، َوالَ ُمقَر ِّ دَ لِّـمَ ا أَي  ا لِّـمَ ا بَاَيد َت، َوالَ ُمبَايِّ

ب َت،  همَّ قَرَّ ن  بََرَكاتَِّك َورَ لَـة  اب ُسط  يَ  اللَـّ ـمَ نَا مِّ قَِّك، ح  ز  لَِّك َورِّ همَّ تَِّك َوفَض   اللَـّ

يإِّ  ةَم  ن ِـّ أَلَُك النَّعِّ ي الَ الأَس  ةَم الَّذِّ همَّ يَُزوُل،  وُل َوالَ يَـحُ ُمقِّ يإِّ  اللَـّ أَلَُك  ن ِـّ أَس 

َم  ةَم يَو  َم عَة لَ ِّ َواألَ الالنَّعِّ َن يَو  ، الم  فِّ همَّ َخو  يإِّ  اللَـّ ن  َشر ِّ َما  ن ِـّ َيائِّذٌ بَِّك مِّ

َطة تَنَا َوَشر ِّ َما َمنَع َت،  همَّ أَي  يَماَن َوَزي ِّ لَـة  َحب ِّب  إِّ  اللَـّ ِِّ ي ن ـهُ نَا اإل  قُلُوبِّنَا،  فِـّ

ه  إِّ َوكَ  يَن، الفُُسوَق وَ الُكف َر وَ النَا لَـة  ر ِّ دِّ اشِّ َن الرَّ عَل نَا مِّ ةَاَن، َواج  ص  همَّ عِّ تََوفَّنَا  اللَـّ

ةِّنَا ُمس  لِّـمِّ ُمس   ال ـحِّ ةَن َوأَ لِّـمِّ ةَن َوأَح  ةَخَزايَا َوالَ َمف تُو ة ـرَ ةَن غَ لِّـحِّ ق نَا بِّالصَّ َن نِـّ

همَّ  يَن القَاتِّلِّ  اللَـّ بُوَن ُرُسلََك، َويَُصدُّوَن ين سَ َكفََرةَ الَّذِّ ةيَُكذ ِّ عَل  بِـّ لَِّك، َواج 

ـم  يَ  َزَك َوَيذَابََك،  لَـة ـهِّ ج  همَّ رِّ يَن أُوتُوا القَاتِّلِّ  اللَـّ تَاَب، إِّ الَكفََرةَ الَّذِّ  لَـهَ كِّ

 ِّ      .(1) «األعدب المفرعد»أخرجه أحمد والبخاري في   .«الَحق 

 « َّهم َراَربَّ َجب َرائِّةَل َومِّ  اللَـّ ةةَكائِّةَل َوإِّس  ، فِـّ ضِّ َماَواتِّ َواألَر  َر السَّ َل، فَاطِّ

َك بَـة  ُكُم تَـح  الغَة بِّ َوالشََّهاعدَةِّ، أن َت  لِّـمَ َيا بَاعدِّ ةَن يِّ ةَما َكانُوا فِـّ تَلِّفُوَن، يَـخ  هِّ فِـّ

ـدِّ ا يه  تُلَِّف لِّـمَ  نِـّ ةا اخ  ِّ بِّإِّذ نَِّك إِّنََّك فِـّ َن الَحق  ـدِّ هِّ مِّ  لَـىُء إِّ ي َمن  تََشاتَـه 

تَقِّةمٍ  َراٍط ُمس       .(2) أخرجه مسلم  .«صِّ

 « َّهم ن  ُخلُقِّي اللَـّ سِّ َسن َت َخل قِّي فَأَح       .(3) أخرجه أحمد .«أَح 

 «  فِّر اُب الغَفُورُ  لَـيَّ َوتُب  يَ  لِّـيَرب اغ  أحمد أخرجه  .«إِّنََّك أَن َت التَّوَّ

                                                 

بهرقم  «األعدب المفهرعد»أخرجه البخهاري فهي ووهذا لفظه، (, 15573برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

(720.) 

 (.770برقم ) أخرجه مسلم( 2)

 (.24392برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 3)
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     .(1)الترمذيو

 « َّهم َضاَك مِّ  اللَـّ ن  ُيقُوبَتَِّك، َوأُيوذُ بَِّك أُيوذُ بِّرِّ َك، َوبُِّمعَافَاتَِّك مِّ ن  َسَخطِّ

ي ثَنَاًء يَ  صِّ ن َك، ال أح  كَ  لَـىَت يَ نَـة  َك، أن َت َكَما أث  لَـة  مِّ      .(2) أخرجه مسلم .«نَف سِّ

                                                 

 (.3434)ي برقم مذرتأخرجه ال، و(4726برقم )أخرجه أحمد  صحيح/( 1)

 (.486برقم ) أخرجه مسلم( 2)
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