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 ●مقدمة  ●

رغبنا بذكره، وأاثبنا عليه أجرا بفضله، ومنَّ علينا حفظا حبفظه، وصلى هللا احلمد هلل الذي 
 عدــــوبوسلم على سيد الذاكرين واملسبحني وعلى آله وصحبه وحزبه، 

خلقوا من محأ  ني أهنم، على ححمنة البشر أهنم مكلفون ابالرتقاء إىل املأل األعلىفإن 
. 1ة، يتطلب قدرا كبريا من الطهر والشرف واألدبمسنون. ذلك أن االرتفاع إىل مستوى العبودي

 .منهاج لألنبياء مسلوك، وطريقهم املسبوك وذكر هللا ومناجاته حتقيقا للعبودية، ومتابعة للسنة النبوية

نبوية واآلاثر الوالدعوات ار ذكاأل من شرعيةاألوراد اليف ورقات منتقاة  من هنا كانت هذه
املأثورة ، وهو أعظم كتب األذكار 2وجردهتا مع زايدات من كتاب األذكار النوويةانتقيتها  ،املروية

، وهو كتاب يغين عن غريه يف اببه، وال يغين تفاقاب العلم أويلغالب من العمل  إبطالق، وعليه
طريف اليوم والليلة، والنوم  نبوية يف لصلوات، وأورادأذكار أدابر ا انتقاء علىفيه واقتصرت  .غريه عنه

تاج اكرارهـ ـ مما يكثر توهذه األذكار ، -مأثورة وفضائل وأذكاردعوات بمع لواحق - واالستيقاظ ، وُيح
 .-النووية ومن أراد االزدايد فعليه ابألذكار- ، وحفظهااإىل استحضاره

                                                           
 .13، 3فن الذكر والدعاء، الغزايل، ص 1
وية يف اختصار األذكار النووية لـ حبرق األسرار النب -2وكذا من خمتصره املشهور  -وهو األصل اجملرد-للنووي -األذكار -1من:  طالعت وانتقيت هذه األذكار 2

بح واملتجر الرا -6للمقدسي احلنبلي،  –واألدعية الصحيحة  -5لصاحبه ابن السين،  –وعمل اليوم والليلة  -4للنسائي،  –وعمل اليوم والليلة  -3، احلضرمي
 -واحلصن احلصني-10 له -والوابل الصيب  -9 البن القيم –وجالء األفهام  -8 ،-مع شرحه للعيين – البن تيمية –والكلم الطيب -7للدمياطي،  –

 احلنبلي )خمطوط(الصاحلي - (ع يف أوراد اليوم والليلة واألسبوعو ى املرفقتالدر املن: داوودبن بكر  وبأورد و )= -12 للمنبجي احلنبلي، –واملصباح -11للجزري، 
والدر  -15 للقسطالين –ومسالك احلنفا  -14)خمطوط(.  دة  العباد وأدلة األورافحت: احلنبلي الصاحليداوود  نبد الرمحن بن أيب بكر بعولده  -13 مع كتاب
  للنبهاين، –ورايض اجلنة يف أذكار الكتاب والسنة  -18 ملال علي القاري –احلزب األعظم و  -17 للسيوطي؛ -حوداعي الفال-16البن حجر  –املنضود 

حملمد  –ودعاء السحر  -22ليوسف القرضاوي  –وابتهاالت ودعوات  -21لعبد احلليم حممود  –وفاذكروين أذكركم  -20 حلسن البنا  –واملأثورات  -19
وحصن  -26لعلي الدهامي،  -وإرشاد العامل إىل الورد الكامل -25ألمحد عيسى،  –وزاد األتقياء  -24لفتح هللا كولن  –ورات وخالصة املأث -23الصواف 

والدعوات  -29لعبدالعزيز الطريفي،  -وأذكار الصباح واملساء  -28، -ومنهما جل أدعية القرآن والسنة-للقحطاين –كالمها-لدعاءكتاب او  -27، املسلم
 وغريها من البن ابز، –وحتفة األخيار  -31حملمد الغزايل،  –وفن الذكر والدعاء -30 لعبد هللا السعد، -املأثورة عن النيب املختار يف اليوم والليلة  واألذكار
 لنفسي رغبة يف العمل هبا. وهللا املوفق. -أصالة  -وقد انتخبتها .صحاح، ومسانيد، وجماميع -32 من: الكتب
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أن ُيافظ اإلهلية ك طريق العبودية النبوي أعلى ما ينبغي على املؤمن والسالو  والذكر القرآين
 ابلذكر القرآين والنبويق للعمل ف   عليه، وهو ذكر أوىل من كل ذكر، وأوىف من كل حزب، ومن وح 

، فقد تقدم يف مراقي الفالح، ومسقت روحه إىل ذرى الشرف ماعلى جادة السنة، وتفقه يف معانيه
اتباع الوارد يف األحاديث الصحيحة ":( ـه826افظ ويل الدين العراقي )ت: احل قال قدو  والنجاح.

درجة إذا مل يصل إىل  –ورد يف األحاديث الضعيفة  يف غريها، بل ما أوىل من اإلقدام على ما
يف األحاديث منع  تيف غريها أيضا، مع أن تلك األوراد اليت ليس مقدم على ما –الوضع 
  .هــ.أ" 3-وهللا أعلم-أوىل شريعة مقررة، إال أن ما يف األحاديث  إذا مل تناف   :منها

نسأل أن يرزقنا حضورا يف ذكره، ومغفرة من معصيته، ودخوال يف جنته، ورفقة مع  وهللا  
 عباده، وأن يغفر يل ولوالدي وسائر املسلمني. أنبيائه ورسله وصال  

 املؤلف                                                                                                                

 ه1426من شهر رمضان/لعام /21                                                                                                                     
 م                                                                                                                       2005-10-24

 هـ1440/شوال/1مراجعة                                                                                                                        
                                                                                                                    ail.comahmadaalhamdi@gm 

                                                                                                                    WWW.ALHAMDI.BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (، دراسة وحتقيق: حممد اتمر، مكتبة التوعية اإلسالمية، 83هـ( )ص: 826ويل الدين العراقي )ت:  – ة عن األسئلة املكيةاألجوبة املرضي 3

 ، ط، دار املنهاج.334األذكار اليت تقال بعرفات، ص يف معرض كالمه عنوبنحوه قال النووي يف أذكاره،  م.1991-ـه1411مصر،

mailto:ahmadaalhamdi@gmail.com
http://www.alhamdi.blog/
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 ● وقفات ●

 : قالوا! وما من شيء أجنى من عذاب هللا من ذكر هللا، القلوب ذكر هللا 4قالةقالة وإن ص  إن لكل شيء ص  " ●
 ."5ولو أن يضرب بسيفه حىت ينقطع: قال! وال اجلهاد يف سبيل هللا

 ."7القلوب ذكر هللا عز وجل 6وإن جالء، إن لكل شيء جالء "●

 .8..."لقخح  كله  نالدي" قال ابـن قـيم الـجوزية●

 ."10القلوب ذكر هللا عز وجل 9وإن جالء، الءلكل شيء ج  إن " جاء يف اخلربو  ●

 أعطيته ،إايي مسائلته من 11علي ثناؤه العبد شغل إذا:"-جل و عز-هللا يقول كان  قال احلارث بن مالك عن●
12"السائلني أعطي ما أفضل

 

 هللا يكفيك نإذ" :قال عليك؟ كلها  صاليت جعلتح  إن أرأيت   هللا رسول اي: رجل قال: قال كعب  بن أيب عن●
لك  ويغفر ك،مه تكفى نإذ" :بلفظ -وحسنه- الرتمذي رواهو  ".وآخرتك دنياك من مهك ما وتعاىل تبارك
 .13"ذنبك

 

                                                           
 (".  1/154ينظف به". انظر:"خمتار الصحاح ) أي: -يفقالة:"ما يصقل  به السومعىن ص     4

 (".254ص/2ج)الرتغيب والرتهيب ("، وحسنه املنذري يف:"362ص/1ج)الدر املنثور كما يف:"   –مرفوعا  -والبيهقي عن عبد هللا بن عمرو، ابن أيب الدنيا هأخرج - 5

 ومعىن جالء: مطهر، ومصقــل.6

 .-موقوفا على أيب الدرداء -(".60ص)الوابل الصيب(، وذكره ابن القيم يف:" 396ص/1ج)شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف:"  7
 .2/307السالكني، مـدارج  8

 ومعىن جالء: مطهر، ومصقــل .  9

 .-موقوفا على أيب الدرداء -(".60ص)الوابل الصيب(، وذكره ابن القيم يف:" 396ص/1ج)شعب اإلميان أخرجه البيهقي يف:"  10
(، والطرباين يف: )الدعاء، 137(، والبزار، )برقم: 567...". أخرجه: البيهقي يف:)الشـــعب، من شــهلذ ذيرع عن مســ ليت" -وهو األشـــهر-آلخرواللفظ ا 11

 ".الدعاء حيصل مما أفضل حيصل الثناء(: "140: 9 املفاتيح مرعاة)( وغريهم. قال املباركفوري، يف: 1850برقم: 

 (.929، برقم: الزهد(، وابن املبارك يف: )3199، برقم: املصنفعبد الرزاق) 12

 - القلم دار، احلصـــــــني احلصـــــــن بعدة الذاكرين حتفةقال الشـــــــوكاين يف:) ."جيد وإســـــــناده ،أمحد رواه:"17279( برقم: 26: 11 جممع الزوائداهليثمي )  13
 صـــلى- هللا رســـول على الصـــ ة ة الدعاء:مجل ومن ،دعاءال هنا ابلصـــ ة املراد "كلها  صـــاليت لك جعلت" قوله(: "م1984 ،األوىل ط، - لبنان - بريوت
 ..."أ.هـواألريان األذيار ذات الص ة املراد وليس -وسلم عليذ هللا
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 :املكتوبات أذكار أدبار الصلوات •

    ." 14ذا اجل ل واإليرامم، ومنك الس م، تباريت اي نت الس اللهم أ(" ث اث") هفر هللاــأست"  -1
 ل ما َمان عَ  ال الَلههمَ  َقد يٌر، شيء   يهل     عَلى َوهو احلَْمده  َوَلذه  املهْلكه  لذ لذ، َشر يكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  إاَل  إَلذَ  " ال -2

َفعه  َواَل  َمنَـْعَت، ل ما مهْعط يَ  َواَل  َأْعطَْيَت،   ". 15اجلَد   م ْنكَ  د   جلَ ا َذا يـَنـْ

 قـهَوةَ  َواَل  َحْولَ  ال َقد يٌر، شيء   يهل     عَلى َوهو احلَْمده  َوَلذه  املهْلكه  لذ لذ، َشر يكَ  ال َوْحَدهه  اّلَله  إاَل  إَلذَ  " ال -3
 اّلَله  إاَل  إَلذَ  ال احَلَسنه، الثـََناءه  َوَلذه  له،الَفضْ  َوَلذه  الن  ْعَمةه  لذ إاَيهه، إاَل  نـَْعبهده  َواَل  اّلَله، إاَل  إَلذَ  ال ابّللَ ، إاَل 

 ". 16الَكاف رهوَن  َير هَ   ولو الد  ينَ  لذ ُمهْل ص يَ 

 . 17(مرات10") أيرب وهللا(" مرات10")هلل احلمدو (" مرات10" )هللا سبحان"  -4

 . 18(مرة25")أيرب وهللا"(مرة25)وال إلذ إال هللا"" (مرة25")هلل واحلمد("مرة25" )هللا سبحان"= أو     
 .19(مرة 33") أيرب هللاو("مرة 33")هلل احلمدو ("مرة 33" )هللا سبحان"= أو      
 .20(مرة 34") أيرب وهللا("مرة 33")هلل احلمدو ("مرة 33" )هللا سبحان"= أو      
 املئة: ويقول متام   -21( مرة 33") أيرب وهللا("مرة 33")هلل احلمدو ("مرة 33" )هللا سبحان"= أو      
  ".هللا وحده ال شريك لذ لذ امللك ولذ احلمد وهو على يل شيء قديرال إلذ إال  "

 .22]آيـــــــة الــــــــكــــرســـي[ -5

 .23]املعوذتيو  قل هو هللا أحد،[ -6

                                                           
 (. 1336وصحيح النسائي ) (،300(، وصحيح الرتمذي )1512("، وصحيح أيب داود )591= أخرجه مسلم يف:" صحيحه  ) 14

 أخرجه البخاري ومسلم. 15

 أخرجه مسلم. 16

 والرتمذي والنسائي.خرجه أبو داوود أ 17

 وصححه األلباين. ( واللفظ له.184 /5( ابختالف يسري عندمها، وأمحد )76 /3(، والنسائي يف ))اجملتىب(( )3413أخرجه الرتمذي ) 18

 أخرجه البخاري ومسلم. 19

 أخرجه مسلم. 20

 أخرجه مسلم. 21

" وإسناده حسن( "148ص/2ج) جممع الزوائد وقال اهليثمي يف:"  (".6ص/2ج )الدر املنثورلسيوطي يف:" ، كما قاله ابسند حسن -(3/83)الطرباين  حديثها  أخرج 22
("، و" املشكاة 972("و"السلسلة الصحيحة )6464(". = وصحح حديثها األلباين يف:"صحيح اجلامع )299ص/2ج) الرتغيب والرتهيب أ.هـــ. وحسنه املنذري يف:" 

كما يف اخلرب. و ال ُيول بينك وبني دخول اجلنة إال   -كان يف ذمة هللا إىل الصالة األخرى  الصالة املكتوبةيف دبر  كثرية منها هنا: أن من قرأها : هلا فضائل  افضله(". 974)
  املوت.

 (.3/54عالن يف شرح األذكار)ما قاله ابن . كدبر الصلوات كما يف األذكار للنووي. وهي من اجملرابت يف إزالة السحر عند احملافظة عليها  ،أبو داوود 23
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 " .24اللهم أعين على ذيرك، وشكرك، وحسن عبادتك"  -7

 ،وأعوذه بك من أن أهرَد إىل أرذل  العمر   ،وأعوذه بك من البهخل   ،الَلهَم إّن   أعوذه بك من اجلهب   " -8
نيا وعذاب  القرب       .25"وأعوذه بك من فتنة  الد 

 ".26الَلهَم اذهب عين   اهلََم واحلَزنَ  ،أشَهده أن ال إَلَذ إاَل اّلَله الَرمحنه الَرحيمه " -9

األعمال واألخ ق  اللهم أنعشين واجربّن واهدّن لصاحل ،اللهم اغفر يل ذنويب وخطاايع يلها" -10
 .]تطوع وأدبر يل ص ة مكتوبة [" .       27حلها وال يصرف سيئها إال أنتفإنذ ال يهدع لصا

 ". 28لَلهَم اجَعل خرَي عمهرع آخَرهه، وخرَي عملي خوامتَذه، وخرَي أاَيمي يوَم ألقاكَ ا " -11

 ".29والفقر وعذاب القرب"اللهم إّن أعوذ بك من الكفر  -12

 ".30عبادك -جتمع ]أو[وم تبعث رب قين عذابك ي"  -13

 ".  31صاحلا  ]ويف لفظ[ وعم  متقب  ، باـورزقا طي، اللهم إّن أس لك علما انفعا"    -14
 .]بعد ص ة الفجر [                                                                                 

    .]بعد ص ة الفجر [                        ".32او له وبك أهص ،وبك أهقات له  ،الَلهَم بك أهحاو له "   -15

، وهَو على يل   شيء  قديرٌ ال إلذَ إاَل هللاه، وحَدهه ال شريَك لذه، لذه " -16 يته يي وُيه          " 33املهْلكه ولذه احلمده، حيه
 .] واملهرب مرات بعد ص ة الفجر10[                                                            

                                                           
يف:"  واحلاكم("، 2020( "، وابن حبان يف:" صحيحه )برقم: 751ابن خزمية يف:" صحيحه )برقم:  و -واللفظ له -والنسائي ، أبو داود= أخرجه 24

لباين يف:" صحيح أيب داود ) (". وصححه األ300ص/2جوحسنه املنذري يف:" الرتغيب والرتهيب) ـ،"أ.هــصحيح على شرط الشيخني:" وقالمستدركه"، 
 .  -رضي هللا عنه –(، من حديث معاذ 1302("، وصحيح النسائي )1522

 .أخرجه البخاري 25

 ( .112ابن السين يف ))عمل اليوم والليلة(( ) 26

املستدرك على الصحيحني يف:"  -ه  احلاكم "أ.هـــــ. وأخرج قريبا منرواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح(":" 112ص/10ج )جممع الزوائد= قال اهليثمي يف:" 27
 (". 1277("= وحسنه األلباين يف:" صحيح اجلامع )7893(و)برقم: 7811ويف مواضع أخـر) برقم: (". 200ص/8املعجم الكبري ج(". والطرباين يف:" 522ص/3ج)

 ، وانظر يف "األجوبة املرضية".ين يف ))عمل اليوم والليلة((ابن الس 28

 ( كما يف األذكار للنووي.111قم )ابن السين بر  29

 (". 492ص/1ج = أخرجه مسلم يف :" صحيحه ) 30

السنن الكربى (".= والنسائي يف:" 298ص/1جه )سننيف:" -واللفظ له –(". وابن ماجه 322) (و318و) (294ص/6ج) همسنديف:"اإلمام أمحد = أخرجه  31
 و) (،382ص/12ج (. و)361ص/12جه)مسنديف:" يعلى  وأب(". = و 1/143دي يف:"مسنده )(".= واحلمي33ص/6ج ه)مصنفيف:" ابن أيب شيبة(". و 31ص/6ج)

(". والبيهقي 443ص/1ج)  همسنديف:" عبد بن محيد(". و 224ص/1جه )مسنديف:"الطيالسي و   (".137ص/4جه )مسنديف:" إسحاق بن راهويه(". و 431ص/12ج
هذا إسناد رجاله ثقات خال موىل أم سلمة فإنه مل يسم ومل أر أحدا ممن صنف يف ( وقال: "114ص/1ج)ة مصباح الزجاج(". والكناين يف:"285ص/2ج)شعب اإلميان يف:"

  (".184ص(، و)100ص(، و)52ص)عمل اليوم والليلة ". وابن السين يف:" وعم  صاحلاوفيه "(". 213:  ص)الدعاء يف:"لطرباين "أ.هـــ. وااملبهمات ذكره

 .أخرجه ابن حبان، وابن السين 32

 (.9955( واللفظ له، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )3474أخرجه الرتمذي ) 33
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 .]مرات7واملهرب،بعد ص ة الفجر [                            "  . 34اللهم أجـرّن من الــنار"  -17

 .]الراتبة بعد ريعيت املهرب[                    " .  35اي مقلب القلوب ثبت قليب على دينك"  -18

 .]س م من الوترال بعد مرات 3[          " 37امل ئكة والروح رب   36سبحان امللك القدوس" -19

 :ـــيبدأ بــ ] 38الدعاء عقب األذيارإن شاء و  [ -20

 (.39)مث الدعاء مبا يشاء(... )للحديث -صلى هللا عليذ وآلذ وسلم-والثناء عليذ، والص ة على النيب حتميد هللا، 
 

 
 

 

                                                           
(، 9939الكربى)  (". والنسائي يف:320ص/4جه )سننوأبو داود يف :" (".1/538للهيثمي ) -("، و"موارد الضمآن5/666= أخرجه ابن حبان يف:"صحيحه ) 34

: اجلوار، واجلواز من فضله(". 665(. طبعة بيت األفكار، والطرباين يف:" الدعاء )برقم:   682والرتهيب ) برقم: (". وحسنه املنذري يف:"الرتغيب 433ص/19ج والطرباين )
 النار.

 .("609= أخرجه ابن السين يف:" عمل اليوم والليلة )  35

 ".رب  امل ئكة والروحوعند الثالثة، جيهر هبا، وميد هبا صوته ويقول:" 36

 (". 4640( )برقم : 3/40(". والبيهقي يف:"الكربى )2/31نسائي مرفوعا، والدارقطين يف:" سننه )= أخرجه أبو داود، وال 37

املكتوابت مع مراعات آداب الدعاء، ومنها رفع اليدين. انظر: آخر كتاب صفة الصالة من معتمدات فقه * واملذاهب األربعة على جواز واستحباب الدعاء عقب الصلوات  38
( لـ التتوي السندي، وأمحد الغماري، ث ث رسائل يف استحباب الدعاء ورفع اليدين فيذ بعد الصلوات املكتوبةاملسألة بعض األعالم برسائل مستقلة، انظر: )األربعة. وقد أفرد 

 اختصار وحتقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات، ودار البشائر، طـ، األوىل.  -د األهدلوحمم

 أدابر يف آخر أذكار)( بنحوه، وأورده اإلمام النووي 1284( واللفظ له، والنسائي )3477( ابختالف يسري، والرتمذي )23937(، وأمحد )1481أخرجه أبو داود ) 39
ُّ  - عليه  وسلَّم  صلَّى هللاح -رجالا ي ْدعحو يف صالت ه  فلْم يحص ل   على النيب    -صلَّى هللاح عليه  وسلَّم  -مسع  النيبُّ  .146ص 196م، برق(من األذكار واتالصل صلَّى هللاح عليه  -فقال النيب 
َل هذا -وسلَّم   َ لَيهَصل   على النيب   إذا صَلى أحدهيهْم فـَْليَـْبَدْأ ب َتحْ ": مثحَّ دعاهح فقال لهح أْو لغري ه   َعج  يد  هللا  والثَناء  عليذ  ُثه  ".ا شاءَ ُثَه لََيْدعه بـَْعده ب   -صَلى هللاه عليذ  وسَلمَ -م 
رأيته عبَد هللا  بَن الز بري  ورأى رج ا رافعاا يَديذ يدعو قَبَل أن يفرهَغ م ن ص ت ذ فلَما فرَغ منها قال إَن رسوَل وقد أخرج الطرباّن يف األوسط، عن حممد بن أيب حيىي قال: * 
 : رجالذ ثقات.10/172 ((.قال اهليثميص ت ذ مل يكهْن يرَفعه يَديذ حََّت يفرهَغ م ن)) -صَلى هللاه عليذ وسَلم-هللا  



يبالنوالدعوات ن الأذكار م شرعيةالأوراد ال  ةو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 
 

 
 
 
 

 الصباح والمساء أذكار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



يبالنوالدعوات ن الأذكار م شرعيةالأوراد ال  ةو
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 
 

 : أذكار الصباح واملساء

  :، وعلى آله وصحبه أمجعنيالسالم على رسول اهللاحلمد هلل ، والصالة و

 40]آية الكرسي[ .1
  الشيطان الرجيم:أعوذ باهلل من 

من ذا الذع  ،لذ ما يف السماوات وما يف األرض ،ال أتخذه سنة وال نوم ،هللا ال إلذ إال هو احلي القيوم{
وسع  ،إال با شاء ،من علمذوال حييطون بشيء  ،يعلم ما بي أيديهم وما خلفهم ،يشفع عنده إال إبذنذ

 .  }وال يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم  ،يرسيذ السماوات واألرض

 .]مرات 3 [.  41]قل هو هللا أحد، واملــــــــعوذتي[ .2

اللهم أنت ريب ال إلذ إال أنت خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك ووعدك ما :" ]سيد االستهفار[ .3
وأبوء لك بذنيب فاغفر يل فإنذ ال يهفر ، صنعت أبوء لك بنعمتك علي استطعت أعوذ بك من شر ما 

 ."42الذنوب إال أنت

 ".  43بسم هللا الذع ال يضر مع امسذ شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم . "4
 .]ا ومساءمرات صباح [3                                                                               

                                                           
(، وصححه األلباين 960(، وصححه ووافقه الذهيب، والنسائي يف:" عمل اليوم والليلة )1/56، واحلاكم ) (27،28 /10الكبري )البخاري يف التاريخ =  40

ــلها(. 658يف:" صحيح الرتغيب والرتهيب )   . -جتار من أذى اجلن  هلا فضائل كثرية، منها:: فضــــــــــ

وحسنه املنذري  (.5082وأبو داود )برقم :  .-رضي هللا عنه –(، من حديث أيب هريرة 993(، وصحيح النسائي) 2897= صحيح الرتمذي ) 41
ــ.  ومرسالدا ورواه النسائي مسن حسن صحيح غريبوالرتمذي وقال  -واللفظ له  -رواه أبو داود وقال:"  (252ص/1جيف:"الرتغيب والرتهيب ".  "أ.هــ

 .-، منها: أنك تكفى من كل شيءهلا فضائل كثرية  :فضــــــــــــلـــها

 بلي.ناحلفاريين سلل –كار ئج األف: نتاهامن .هو ذكر عظيم، صنفت فيه مصنفات: فضله(". 2323ص/5ج (يف:" صحيحه  البخاري = أخرجه 42

رواه أبو داود (". وقال:" 254ص/1ج)هيبالرتغيب والرت ".  واللفظ  له، = وحسنه املنذري يف:"  434ص/1املختارة ج= أخرجه  الضياء يف: " 43
املستدرك :""أ.هـــ . = واحلاكم يفصحيح اإلسناد:"وابن حبان يف صحيحه واحلاكم وقال ".حديث حسن غريب صحيح" :والنسائي وابن ماجه والرتمذي وقال

الكربى  السنن(.= والنسائي يف:" 144ص/3ج) حبان صحيح ابن "أ.هــ. = و هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه:" وقال695ص/1على الصحيحني ج
ه اإلمام أمحد مسند. = و (35ص/6ج همصنفيف )  ابن أيب شيبة(. = وأخرجه 4/324)   -وسكت عنه -(. = وأبو داود يف سننه7ص/6) ج
(.= وعبد بن محيد يف "مسنده")برقم 79(. = والطيالسي يف مسنده )برقم:  357(. = والبزار يف مسنده)  برقم : 528(. و)474(. وبرقم )62ص/1ج)

مل   :فضــــــــــــله. -رضي هللا عنه –(،من حديث عثمان 3134(،وصحيح ابن ماجه) 3388(،= وصحيح الرتمذي )5088(.= وصحيح أيب داود )45: 
 . فاجئة بالء ك مل تفجأإبذن هللا ، شيء  ك يضر 
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 .]مرات صباحا ومساء3 [".                      44أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق". 5

خلقك أنك أنت هللا ال إلذ أشهدك وأشهد محلة عرشك وم ئكتك ومجيع  45اللهم إّن أصبحت"  .6
 .]مرات 4 [                             46كإال أنت وحدك ال شريك لك وأن حممدا عبدك ورسول

 ".47اللهم إّن أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إّن أعوذ بك من عذاب القرب، ال إلذ إال أنت". 7
 .]مرات 3 [                                                                                            

ت   48لَلهَم أصَبحته "ا. 8 نيا ، ف ِت َ عَلَي ن عَمَتَك وعمنَك يف نعمة  وعافية  وس  تََك يف الد  افيَتَك وس 
   .]مرات صباحا ومساء3 [                                                                 ".49واآلخرة  

َ اّلَله اَل إ َلَذ إ اَل ههَو َعَلْيذ  ". 9    .]مرات صباحا ومساء7 [ ". 50تـَوََيْلته َوههَو َرب  اْلَعْرش  اْلَعظ يمَحْسيب 

وال إىل  -ال تك ْلين  إىل نـَْفسي طرَفَة عي  و  ،أصل ْح يل ش ّن  يهَلذه ، اي حي  اي قي ومه برمحت َك أْستهيثه  ". 10
 " .  51 -أحد  من الناس  

                                                           
(، وأمحد 3518(، وابن ماجه )10421(، والنسائي يف ))السنن الكربى(( )3604(، والرتمذي )3899(، وأبو داود )2709أخرجه مسلم ) 44
جاء عند احلاكم يف:" مستدركه )برقم:  -صباحا ومساء -وتقييده ابلثالث. ( خمتصراا واللفظ له2644( بنحوه، والطرباين يف ))املعجم األوسط(( )7898)

 ال يضــــــــرك شيء. ه:فضل (.8280

 .-أمسيت -قولي وعند املساء  45

السنن ". وأخرجه النسائي يف:"حديث حسن:" الرتمذي بنحوه وقالأخرجه و و اللفظ لـــه  =  -(،320ص/4ج= أخرجه أبو داود يف:" سننه  46
ملنذري (".  وحسنه ا7/227:" املختارة ("،   = وأخرجه الضياء يف738 -و -70  -و -10-و -9("، و"عمل اليوم والليلة ) برقم: 6ص/6ج)الكربى
("،= كما حسنه 2/372("، =وحسنه ابن القيم يف:" زاد املعاد) 214برقمالنووي يف:" األذكار ) إسناده (". = وجود255ص/1الرتغيب والرتهيب جيف:" 

لرتغيب يف حتقيق:" ا = وأبو يوسف حسن يف:("،276("،= وصححه األلباين يف:" األحاديث الصحيحة )برقم : 23ابن ابز يف:" حتفة األخيار )ص: 
(" ،= وضعفه األلباين مقيدا أبذكار 224حتقيق:" أذكار النووي ) ("،= وبشري عيون يف21("، = واألرانؤوط يف:" األذكار )ص : 94للمقدسي ) الدعاء،

سند الشاميني م(". = والطرباين أيضا يف:" 177ص/7ج) األوسط:" الطرباين يف("، = وأخرجه 1041السلسلة الضعيفة )الصباح واملساء، يف:"
(.= 114(.=والطرباين يف "الدعاء ) ص : 170( ".= واملقدسي يف "الرتغيب يف الدعاء )ص: 63(". = وابن أيب شيبة يف " العرش ) ص : 381ص/2ج

ار، ومن قاله ثالث مرات أعتق ثالثة أرابعه ن قاله مرتني أعتق نصفه من النمن قاله مره أعتق ربعه من النار، وم  :فضـــــلــــــه(. 1/330ومتام الرازي يف "الفوائد )
 .-من النار، ومن أ قاله أربع مرات أعتق مجعه من النار

 أخرجه أبو داوود. 47

 .-أمسيتاللهم   -يقول وعند املساء 48

 .أخرجه ابن السين 49

 (.36/149( واللفظ له، وابن عساكر يف ))اتريخ دمشق(( )5081أخرجه أبو داود ) 50
والزايدة األخرية  ( ابختالف يسري.48(، وابن السين يف ))عمل اليوم والليلة(( )6368والبزار ) واحلاكم، (،10405يف ))السنن الكربى(( ) أخرجه النسائي 51

 (.10/183اهليثمي، يف: جممع الزوائد، )ذكرها 
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 ".52وبك أمسينا، وبك حنيا، وبك منوت، وإليك النشور ،بك أصبحنا اللهم". 11

َ  َأْصَبَح املهلْ َأْصَبْحَنا وَ " . 21 َ  53كه ّلل  لذ املهْلكه َوَلذه احلَْمده  ،ال إَلَذ إاَل اّلَله، َوْحَدهه ال َشر يَك لذ ،، َواحْلَْمده ّلل 
، َوَأعهوذه بَك م ن َشر   ما يف 54هذا اليوم، وخري ما بعدهَوهو عَلى يهل   شيء  َقد يٌر، َرب   َأْس َلهَك َخرْيَ ما يف 

َن الَكَسل   ما َوَشر    هذا اليوم  ،يف الَنار  َوسهوء  الك رَب ، َرب   َأعهوذه بَك م ن َعَذاب   ،بـَْعَده، َرب   َأعهوذه بَك م 
 ".   55َوَعَذاب  يف الَقرْب  

اللهم إّن أس لك العفو والعافية يف ديين ودنياع  ،م إّن أس لك العافية يف الدنيا واآلخرةــهــالل". 13
اللهم احفظين من بي يدع ومن خلفي وعن ُييين وعن  ،وآمن روعايت ت عورايتاللهم اس ،وأهلي ومايل

 ."56مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت

فتَحذ ونصَره ونورَه  :58اللهَم إّن أس لهك خرَي هذا اليوم   ،57أصبْحنا وأصبح امللكه هلل رب   العامل يَ . "41
 ".59ما فيذ وشر   ما بعَدهوبريَتذ وهَداه وأعوذه بك من شر   

يَ  َفسهْبَحاَن اّللَ   {. 15 َي  متْهسهونَ  ح  يًّا َوح  َي تهْصب حهوَن، َوَلذه احْلَْمده يف  الَسَمَوات  َواأْلَْرض  َوَعش  َوح 
َن اْلَمي  ت  وَ  َن احْلَي   َوحيهْي ي اأْلَْرَض تهْظه رهوَن، ُيهْر جه احْلََي م  َا وََيَذل َك ُتهَْرجهونَ ُيهْر جه اْلَمي  َت م   .     }60بـَْعَد َمْوِت 

ياَن، وما مل يَشْ  مل َيكهن أعلمه أَن اّلَل على يل    سهبحاَن اّلَل وحبمد ه ، ال قَوَة إال ابّلَل ما شاَء اّللَ . " 16
 ".61أحاَط ب كهل   شيء  ع لماا شيء  قديٌر، وأَن اّلَل قد 

                                                           
 (.3391الرتمذي وحسنه برقم ). أخرجه اللهم بك أمسيناقول: يقدم  -وعند املساء 52

َ  قال  ذلك  أ ْيضاا:  سىموإذ ا أ   53 َنا َوَأْمَسى املهْلكه ّلل   .َأْمَسيـْ
 رب أس لك خري ما يف هذه الليلة، وخري ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة، وشر ما بعدها.: قال   مسىوإذ ا أ   54

 أخرجه مسلم. 55

(. =وابن أيب شيبة 427ص/3الدر املنثور ج، كما يف:"-وصححه –حلاكم وا ، وابن حبان ه، وابن ماج، والنسائي ، وأبو داود ، أمحد هأخرج=   56
وحسنه املنذري  (.=41(.= وابن السين يف "عمل اليوم والليلة )1/264)وعبد بن محيد  (.=12/343الكبري"(.= والطرباين يف6/35"املصنف يف

ــله(". 258ص/1ج)الرتغيب والرتهيبيف:"  .- عليه وسلمصلى هللا- كان من دعاءه   :فضــــــــــ

َ  : قال   مسىوإذ ا أ   57 َنا َوَأْمَسى املهْلكه ّلل   .رب العاملي َأْمَسيـْ
 اللهم إّن أس لك خري ما يف هذه الليلة،... وأعوذ بك من شر ما فيها، وشر ما بعدها.: قال   مسىوإذ ا أ   58

 ( واللفظ له.3453( )3/296(، والطرباين )5084أخرجه أبو داود ) 59
 أخرجه أبو داوود. 60

 أخرجه أبو داوود. 61
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 ،وأعوذ بك من اجلب والبخل، لعجز والكسلم واحلزن وأعوذ بك من االلهم إّن أعوذ بك من اهل. "17
 ". 62وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

ومَلة   -وسَلمَ صَلى اّلَله علْيذ  -أصَبحنا على فطرة  اإلس م  ويلمة  اإلخ ص  ودين  نبي  نا حمَمد  .  "18
 ".  63حنيفاا مسلماا وما أان مَن املشر ييَ  -صَلى اّلَله علْيذ  وسَلمَ -أبينا إبراهيَم 

"اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الهيب والشهادة، رب يل شيء ومليكذ، أشهد أن ال إلذ . 19
لى نفسي أو أجره إىل إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشريذ، وأن أقتف سوءا ع

 ".64مسلم

 ". 65 ة  الَشر    ة  اخلري  وأعوذه بك م ن َفجْ للهَم إّن   أس لهك م ن َفجْ "ا. 20

 ."66اللهم ما أصبح يب من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك، لك احلمد، ولك الشكر" .12

 ".67شيء قديرال إلذ إال هللا وحده ال شريك لذ، لذ امللك ولذ احلمد وهو على يل " .22

 واألمره والَليله والَنهاره وما َسكَن واخللقه  ّللَ   والعَظمةه  ايءه والكرب  ّللَ   واحلمده  ّللَ   أصَبحنا وأصبَح امللكه ". 23
      ".  68الَلهَم اجعل أَوَل هذا الَنهار  ص حاا وأوسَطذ جناحاا وآخَره ف حاا اي أرحَم الَرامحيَ ، ّللَ   فيه ما

 .]صباحا [                                                                                             

 .]صباحا [              ". 71-70وعم  متقب ، 69ورزقا طيبا، ّن أس لك علما انفعاإاللهم ". 42

                                                           
 (". 381ص/2ج)الرتغيب والرتهيب (". وحسنه املنذري يف:"93ص/2ج =  أخرجه أبو داود يف:"سننه ) 62

 (.224أخرجه ابن السين، وصححه النووي يف األذكار، برقم ) 63

 (.7961د )(، وأمح7699(، والنسائي )3392( واللفظ له، والرتمذي )5067أخرجه أبو داود ) 64
 .أخرجه ابن السين 65

 "أ.هـ. وفضله: فقد أدى شكر يومه وليلته.إسناده جيد( قال النووي يف األذكار" 5073أبو داوود يف سننه برقم) 66
 .-عليه السالم-كما يف األذكار: للنووي. فضله: كان له عدل رقبة من ولد إمساعيل    -أبسانيد جيدة–أبو داوود وابن ماجه  67

 .ن السينأخرجه اب 68

 .-واسعا ويف لفظ:- 69
 .-صاحلاويف لفظ:  70

عمل اليوم (، وابن السين يف:"  382ص/12جه" )مسنديف: يعلى  وأبإال يف رواية " – بصالة الصبح، بعد السالم** وأغلب ألفاظ احلديث مقيدة  71
ابن أيب شيبة و  (".382ص/12ج  -واللفظ له -مسنده (" .= وأبو يعلى يف:" 31ص/6ج) السنن الكربى (. = أخرجه النسائي يف :" 100والليلة ص

مسند  :" أمحد يفاإلمام (". = و 137ص/4ج) مسند يف:"  إسحاق بن راهويهو  (".=143ص/1ج(".= واحلميدي يف:" مسنده 33ص/6ج)  همصنفيف:"
(". = 224ص/1ج نده )مسيف" الطيالسي. = و "ورزقا واسعاوفيه:""305ص/6ج". و"322ص/6ج". و" 318ص/6ج(". و"294ص/6ج) 
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 .]صباحا [                                              ".72بسم  اّللَ  على نفسي وَأهلي ومايل". 52

وال يظل مه من ظلَمذ وال يضر به من  وع رضي َلك، ف  يشتهم من شتَمذ،الَلهَم إّن   قد َوهبته نفسي ". 26
 .]صباحا [                                                                                    ".73ضربَذ

َْمد ه  ــــسهْبحَ ". 72 ذ   ،َعَدَد َخْلق ذ   :اَن هللا  َوحب  َدادَ  ،ذ  َوز نََة َعْرش   ،َور َضا نـَْفس   ".74َيل َمات ذ   َوم 
  .]مرات صباحا  3[                                                                                     

 ".75نبيا ورسوال-صلى هللا عليذ وآلذ وسلم–رضيت ابهلل راب وابإلس م دينا، وبحمد " .82
 .]مساء [                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

:  ص) عمل اليوم والليلة". = وابن السين  يف:"وعم  صاحلاوفيه:" (". 213ص)الدعاء يف:"لطرباين (". =وا285ص/2ج) شعب اإلميان والبيهقي يف:"
ــله(". 52  .-صلى هللا عليه وسلم -كان يقوله    : فضــــــــــ

 .أخرجه ابن السين 72

 .أخرجه ابن السين 73

 مسلم.أخرجه  74

 (.8933الرتمذي وحسنه برقم ) 75
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 )=وهو ذكر داخل ضمن أذكار الصباح واملساء يف اجلملة(  اليوم والليلةالنبوي يف ورد ال

 االستغفار:

 ر(.االستغفار يف وقت السَّح   )ويستحب اإلكثار من      .] مرة 100 يل يوم [         ".76ر هللا وأتوب إليذـفـهــأست". 29

 التهليل:

 ."77وحده ال شريك لذ، لذ امللك ولذ احلمد وهو على يل شيء قدير ،ذـــــذ إال اللــال إل". 30

 .] أو يل يوم/صباحا 100[                                                                                                                                 

 :-صلى اهلل عليه وسلم-الصالة على النيب 

   .]79مرة 100 يل يوم [ أو ]78مرات  10ومساء صباحا[-اللهم صل على حممد وآلذ وسلم(( )). 13

 ثار منها يوم اجلمعة مطلقا(.ب اإلك)ويستح                                                                                                       
 التسبيح:

 .]مرة صباحا ومساء [100".                           80واحلمد هلل، وال إلذ إال هللا، وهللا أيربسبحان هللا، ".23

 احلوقلة:

هلل  ". 33  .] منها مطلقاويستحب اإليثار /مرة يف اليوم 100 [            ".                  81اَل َحْوَل َواَل قـهَوَة إ اَل اب 

 الدعاء:

 ".وأنت تطعمين، وأنت تسقيين، وأنت متيتين، وأنت حتييين خلقتين، وأنت هديتين،اللهم أنت . "34
 (.82للحديث((...شاءيُث الدعاء با ) -.]أو سبع مرات صباحا ومساء/[                                                                 

                                                           
َمن  استهَفر للمؤمني واملؤمنات  )يَل يوم  سبعاا وعشرين مَرةا أو مخساا وعشرين مَرةا أحَد العددين ( وجاء يف خرب يف إسناده ضعف " .-واللفظ له-. وابن حبان يف صحيحهالبخارع ومسلم 76

( :"رواه الطرباين وفيه عثمان بن أيب العاتكة وقال فيه حدثت عن أم الدرداء وعثمان وثقه 210ص/10جممع الزوائد) ج". قال اهليثمي يف:"أهله األرض  اَلذين يهستجابه هلم ويـهْرَزقه هبم يان م َن 
 .-هل األرضأل وتكون سببا يف الرزق  غري واحد وضعفه اجلمهور وبقية رجاله املسمني ثقات "ا.هــ. فضــــــــــله : يستجاب لك،

أخرجه أبو ((.  ، كان لهح أماٌن من الفقر   ال إلَذ إاَل هللاه اْلَمل كه احلق  املهبيٌ من قال يف اليوم  مئة  مرٍة : )) -مرفوعا-رضي هللا عنه-وجاء يف خرب عند سيدان علي بن أيب طالب  .مسلمالبخارع و  77
 وذيره ابن رجب احلنبلي يف ))يلمة اإلخ ص((.. ( ابختالف يسري266ابن عساكر يف ))معجم الشيوخ(( )(، و 12/358(، واخلطيب يف ))اتريخ بغداد(( )8/280)نعيم يف ))حلية األولياء(( 

  ـــــله:فضـــــ" أ.هــ. ورجاله وثقوا(:"120ص/10جممع الزوائد جيف :"   ي= وقال اهليثمإبسنادين أحدمها جيد رواه الطرباّن". وقال:" 261ص/1الرتغيب والرتهيب جيف:"  حسنذ املنذرع=   78
 كما قاله ابن القيم يف:"الزاد".– الص ة اإلبراهيمية. وأفضل صيغ الصالة، -صلى هللا عليه وسلم يوم القيامة  –ة النيب أدركته شفاع

 ، ط، عامل الفوائد.468جالء األفهام، برقم . ذكره ابن القيم يف أبو موسى املديين ، وحسنهأخرجذ ابن منده 79

  : حسن غريب.، وقالأخرجذ التمذع 80
ك، حطت خطااي: فضله (".6042(".والبخاري يف:" صحيحه )برقم : 2071ص/4ج 2691أخرجه مسلم يف:" صحيحه برقم:" ((، هوحبمد العظيم ]ويف رواية[ان هللاــــــسبح)) بصيهة: * أو

 . وكنت كمن حج مئة حجة، ومل أيت أحد يوم القيامة أبفضل منك.البحرولو كانت مثل زبد 
أخرجذ ابن أيب الدنيا فيما ذيره املنذرع يف  بئة يف اليوموذير العدد  ((. فضل ال حول وال قوة إال  ابهللرسالته املعروفة  ))  احلنبلي، ويف فضلها ألف ابن عبد اهلادي خارع ومسلمالب 81

 ، بسند فيذ ضعف.2476التغيب والتهيب، برقم 

ٍم فقلت أال  أحح د  ثحك -رضي هللا عنه-مسرة بن جندبقال  مل َيَسل  هللَا شيئاا إاَل أعطاه إاَيه ... احلديث: أنت خل ْقت ين اللهمَّ  ( :إذا أصَبح وإذا أمسى)م ن قال =   82 فلقيتح عبد  هللا  بن  س ال 
ثـْتحه هبذا احلديث  فقال أبيب وأم  ي رسولح هللا  م راراا وم ن أيب بكٍر م راراا وم ن عمر  م راراا  -صلَّى هللاح عليه وسلَّم-حديثاا مس ْعتحه م ن رسول  هللا   اتح هؤالء الكلم -صلَّى هللاح عليه وسلَّم -قال بلى فحدَّ

ه (يف كل   يوٍم س ْبع  م رارٍ )فكان يدعو هبنَّ  -عليه السَّالمح -قد أعطاهنَّ موسى  -ع زَّ وج لَّ  -كان هللاح   وحسنذ املنذرع"، 2/20  الطرباّن يف:" األوسط. أخرجه فال يسألح هللا  شيئاا إالَّ أعطاه إايَّ
، اإلصابة يف الدعوات املستجابة( وكذا حسنه الصنعاين يف )داعي الف ح(".  وحسنه السيوطي يف )10/121" اجملمع)يف: وحسن إسناده اهليثمي( "، 1/261يف:" الرتغيب والرتهيب) 

 : يستجاب الدعاء بـــــــعده.فضـــله( 40ص
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 النوم، واالستيقاظ:أذكار 

اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمرع إليك، وأجل ت ظهرع إليك، رهبة ورغبة إليك، ال " -1
 ". 83ملج  وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذع أنزلت، ونبيك الذع أرسلت

 .]عند النوم[                                                                                      

َك َرب   وَضْعته َجْنيب  وب َك أْرفـَعهذه، إنْ "اب -2 ي أْمَسْكتَ  مسْ  فاْرمَحْها، وإْن أْرَسْلَتها فاْحَفْظها با  نـَْفس 
 .  ]عند النوم  [                                                  ".  84حَتَْفظه بذ ع باَدَك الَصاحل  يَ 

َا َوحَمَْياَها، إنْ الَلههَم " -3 ي َوَأْنَت تـََوفَاَها، لَك مَمَاِته تَـَها َخَلْقَت نـَْفس  وإْن َأَمتَـَها فَاْغف ْر  فَاْحَفْظَها، َأْحيَـيـْ
 .  ]عند النوم  [                                                ".85هَلَا، الَلههَم إّن   َأْس َلهَك الَعاف َيةَ 

سموات  ورَب األرض  ورَب يل   شيء  فالَق احلب   والن وى مهنزَل التوراة  واإلجنيل  اللهَم رَب ال" -4
والقرآن  ؛ أعوذه بك من شر   يل   ذع شر   أنَت آخٌذ بناصيت ذ، أنَت األَوله فليس قبَلك شيٌء، وأنت 

ك شيٌء. س فوَقك شيٌء، وأنت الباطنه فليس دونَ اآلخره فليس بعَدك شيٌء، وأنت الظاهره فلي
 .]عند النوم[                                         ".  86اقض  عين   الَديَن وَأْغن ين من الفقر  

، ويلمات َك التامة  من شر   ما أنَت آخٌذ بناصيت ذ ، الَلهَم أنَت "  -5 الَلهَم إّن   أعوذه بوجه َك الكرمي 
يهزمه جندهَك، وال ُيلفه وعدهَك، وال ينفعه ذا اجلد   منَك اجلد ، هرَم وامل َُث، الَلهَم ال تكشفه امل

 .]عند النوم[                                                   ". 87سبحاَنَك الَلهَم وحبمد كَ 

أشهد أن ال إلذ  "اللهم فاطر السماوات واألرض، عامل الهيب والشهادة، رب يل شيء ومليكذ، -6
أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشريذ، وأن أقتف سوءا على نفسي أو أجره إال أنت، 
 .]عند النوم[                                                                    ".88إىل مسلم

، وفهكَ " -7 َندع  ر هاّن، واجعْلين يف البسم  هللا  وضعته جنيب، اللهَم اغفْر يل ذْنيب، وأخسْئ شيطاّن 
 .]عند النوم[                                                                     ". 89األْعلى

َ لذ َواَل مهْؤو عَ "  -8 َ  الذع َأْطَعَمَنا َوَسَقااَن، وََيَفااَن َوآَوااَن، َفَكْم مم َْن ال َيايف   ". 90احلَْمده ّلل 
 .]عند النوم[                                                                                  

                                                           
 اري، ومسلم.أخرجه البخ 83
 أخرجه البخاري، ومسلم. 84
 أخرجه أمحد ومسلم. 85
 والرتمذي والنسائي وابن ماجه. -واللفظ له -أخرجه مسلم وأبو داوود 86

 .-كما يف األذكار للنووي-أبو داوود والنسائي أخرجه  87
 (.7961(، وأمحد )7699(، والنسائي )3392( واللفظ له، والرتمذي )5067أخرجه أبو داود ) 88
 أخرجه أبو داوود. 89

 .والرتمذي أخرجه مسلم وأبو داوود 90
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 . ]عند النوم  مرات 3 [".        91-تبعث عبادك ]أو[-اللهم قين عذابك يوم جتمع عبادك "  -9

 .  ]عند النوم  مرات 3 [". 92أستهفر هللا الذع ال إلذ إال هو احلي القيوم وأتوب إليذ"   -10

 .]عند النوم  [                                            ".  93أموت وأحيااللهم ابمسك " -11

مع مجع الكفي والنفث فيهما ُث قراءِتا عند  [  .} 94قراءة سورة الصمد واملعوذتي { -12
  ]مرات   3النوم 

 .  ]م النو عند  [.                                               } 95آية الـــــكرســــي  {  -13

 .] معند النو  [          .                   }96آخر ث ث آايت من سورة البقرة {  -14

 .]عند النوم  [.                                                    97}سورة احلشر{  -15

 . ]عند النوم  [                                 .}98جدةقراءة سورة تبارك، والس {   -16

 .]عند النوم  [                                     .   }99 أيها الكافرون...اي قل{  -17

 .  ]عند النوم  [     .                            } 100الفاحتة، والصمدقراءة سورة  { -18

                                                           
ــ = وصححه األلباين يف:" صحيح أيب داود)حديث حسن صحيح(". وقال :"471ص/5ج)  هسننيف:" الرتمذي= أخرجه  91 ("، و"صحيح 5045"أ.هـ

 . اد أن ينام وضع يده حتت رأسهإذا أر   -صلى هللا عليه وسلم -كان(". فضله:  2754("، و"السلسلة الصحيحة ) 3398الرتمذي ) 

(". = وحسنه املنذري 495ص/2ج يف :" مسنده ) يعلى وأب"أ.هـــ . = و حديث حسن غريب("وقال "470ص/5ج ه)سنن= أخرجه الرتمذي يف:" 92
غفر هللا (". فضلها:   127:  ص /11ج)فتح الباري :"= وسكت عنه احلافظ ابن حجر يفبيت األفكار".  ،طـ(903) برقم :الرتغيب والرتهيب :"يف

شرح سنن ابن . قال السيوطي يف:"وإن كانت عدد أايم الدنيا ،جلرمل عاوإن كانت عدد   وإن كانت عدد ورق الشجر ،وإن كانت مثل زبد البحر ك ذنوب
حتفة األحوذي ــ . وقال املباركفوري يف:" "أ.هوهو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه يف بعض ...، رمل عاجل : "حتقيق: أبو غدة (99ص/1ج)  "ماجه

 "أ.هـــ  . سم موضع كثري الرمالوهو أيضا ا؛ ودخل بعضه يف بعض، وهو ما تراكم من الرمل(": 486ص/2ج)

 ومسلم. البخاري،ه أخرج 93

السنن الكربى لنسائي يف:" (". = وا267ص/1جه )صحيحيف:"ابن خزمية ("= و 144ص/4ج)  همسنديف:"اإلمام أمحد = وفيها حديث أخرجه  94
(". فضلها: من خري سور القرآن. أما مجع الكفني، مع 684ص/1ج) عمل اليوم والليلة :"("= وابن السين يف253ص/8ج ))اجملتىب((" = و438ص/4ج)

 .-رضي هللا عنها  –من حديث عائشة  ،قراءهتما)ثالاث(، والنفث، مث املسح، فحديثها يف البخاري

 يقربك شيطان.  ال يزال عليك من هللا حافظ ، وال(". فضلها: 3275(و)2311ثها البخاري يف:" صحيحه )=  أخرج حدي 95

  ، ط، املنهاج.284، برقم"أخرجه أبو داوود عن سيدان علي موقوفا، قال النووي يف األذكار "إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم=  96

  ووي. فضلها: إن مت مت شهيدا.( كما يف األذكار للن718ابن السين برقم ) 97

 (.14249( وأمحد )2892أخرجه الرتمذي ) 98

 .والرتمذي أبو داوودأخرجه  99

املنذري   وحسنه" أ.هــ.  = إسناده حسـن(: 40= وفيها حديث أخرجـه البزار، قال عنه املنبجي احلنبلي يف:" املصباح يف أذكار املساء والصباح )ص:  100
(":" 15ص/1الدر املنثور جل السيوطي يف:" "أ.هـ. = وقاإال غسان بن عبيد ورجاله رجال الصحيحرواه البزار (": وقال:" 235ص/1الرتغيب والرتهيب جيف:"

 " أ.هـــ. فضلها: األمن من كل شيء. بسند ضعيف  مسنده: البزار يفه وأخرج
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     ".101اللهم إّن أس لك رؤاي صاحلة، صادقة، غري ياذبة، انفعة غري ضارة "  -19
 .  ]عند النوم  [                                                                                   

   ".  102(34"") وهللا أيرب(،" 33") واحلمد هلل(، "33" )سبحان هللا" -20
 . ]عند النوم            [                                                                         

،رب   السماو  اللهم" -21 َي وما َأقـََلْت، ورَب الشياطي ،  ات  السبع  وما َأظََلْت، ورَب األَرض 
مجيعاا أن يـَْفرهَط علَي أحٌد منهم، أو أن يـَْبه َي. َعَز وما َأَضَلْت، ين يل جاراا من شر   َخْلق َك يل  ه م 

 .] عند األرق/عند النوم         [       ".103جارهَك، وجل ثناؤهَك، وال إلذ غريهَك، ال إلذ إال أنت

 .]عند االستيقاظ[     ".   104ليذ النشورإاحلمد هلل الذع أحياان بعد ما أماتنا، و "  -22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . ("، وابن أيب عاصم743قم : ابن السين يف:" عمل اليوم والليلة ) بر  -رضي هللا عنها –= أخرجه عن عائشة  101

الوابل . وقال ابن القيم يف :"خري لكما من خادم(". فضلها: 2727(". و"مسلم يف:" صحيحه برقم : 2051ص/5ج ه )صحيحيف:"  البخاري= أخرجه  102
بلهنا انذ من : قال ابن تيمية" (:132: "أ.هــ. وقال:) صن من داوم على ذلك وجد قوة يف يومذ مهنيذ عن خادمأقيل (": "    106:  ص) الصيب

 إعياء"أ.هــــ.  أيخذهحافظ على هذه الكلمات مل 

(، وابن عدي يف ))الكامل يف الضعفاء(( 146الطرباين يف ))املعجم األوسط(( )أخرجه ، و -، وضعفه النووي يف األذكارواللفظ له-وضعفه( 3523أخرجه الرتمذي ) 103
(2/209.)  

ــلــــم. = رواه البخــــــاري ، و  104  مســــ
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فإن هذا األخري قد استوعب  ؛للقحطاين من الكتاب والسنة ، والدعاءط، دار املنهاج-أذكار النوويجردت هذه الدعوات من انتقيت وأضفت و  105

نشورة من وزارة الشؤون جممل أدعية القرآن الكرمي والسنة الصحيحة: وختريج الدعوات النبوية الواردة فيه مثبتة من مصادرها املعتمدة يف طبعته امل
 غريها من الطبعات.هـ، و 1418السعودية،  -اإلسالمية 
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  : 106دعوات قرآنية •
 

 احلمد هلل وحده، و الص ة والس م على من ال نيب بعده..
1-   َْيم  * احْلَمْ ب ْسم  اّللَ  الَرمح يم  * َمال ك  يـَْوم  الد  ين  ن  الَرح  َ  َرب   اْلَعاَلم َي * الَرمْحَن  الَرح  ده ّلل 

ْم َغرْي   َراَط اَلذ يَن َأنـَْعْمَت َعَلْيه  َراط اْلمهْسَتق يَم * ص  اْلَمْهضهوب   * إ اَيَك نـَْعبهده َوإ اَيَك َنْسَتع يه * اْهد اَن الص  
 . َواَل الَضال  َي َعَلْيه مْ 

2-  َنا إ َنَك َأنَت الَسم يعه اْلَعل يمه  . رَبـََنا تـََقَبْل م 
3-  يمه َنآ إ َنَك َأنَت التَـَوابه الَرح   .َوتهْب َعَليـْ
4-   َرة  َحَسَنةا َوق نَا َعَذاَب النَار  نـْيَا َحَسَنةا َويف  اآلخ  رَبـَنَا آت نَا يف  الد. 
5-  ْعَنا َوَأطَْعَنا  .غهْفَراَنَك رَبـََنا َوإ لَْيَك اْلَمص ريه مسَ 
6-  ينَا أَْو أَْخطَْ اَن رَبـَنَا َوالَ حَتْم ْل َعلَـيْنَا إ ْصراا َيَما مَحَْلتَذه َعَلى ْذاَن إ ن نَس  الَذ يَن م ن قـَْبل نَا رَبـَنَا رَبـَنَا الَ تـهَؤاخ 

َم  ْلنَا َما الَ طَاقَ   .ْوالاََن فَانصهْراَن َعَلى الَْقْوم  اْلَكاف ر ينَ ةَ لَنَا ب ذ  َواْعفه َعنَا َواْغف ْر لَنَا َواْرمَحْنَآ أَنَت مَ َوالَ حته
7- َلدهنَك َرمْحَةا إ َنَك َأنَت اْلَوَهابه  رَبـََنا الَ تهز ْغ قـهلهوبـََنا بـَْعَد إ ْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا م ن. 
8-   رَبـََنا إ نـََنا آَمَنا فَاْغف ْر لََنا ذهنهوبـََنا َوق َنا َعَذاَب الَنار. 
9-  يعه ْنَك ذهر  يَةا طَي  َبةا إ َنَك مسَ   .الد َعاء  َرب   َهْب يل  م ن َلده

10-  ََنا َمَع الَشاه د ين بـْ َا َأنَزَلْت َواتـَبَـْعَنا الَرسهوَل فَاْيتـه  .رَبـََنا آَمَنا ب 
11- وانصهْراَن َعَلى اْلَقْوم  اْلَكاف ر ينَ  فـََنا يف  َأْمر اَن َوثـَب  ْت َأْقَداَمَناربـََنا اْغف ْر لََنا ذهنهوبـََنا َوإ ْسَرا. 
12- ل  الَناَر فـََقْد اَبط  ا سهْبَحاَنَك َفق   رَبـََنا َما َخَلْقَت َهذا َنا َعَذاَب الَنار  * رَبـََنا إ َنَك َمن تهْدخ 

ْن  ْعَنا مهَناد ايا يـهَناد ع ل إل ُيَان  َأْن آم نهوْا ب َرب  كهْم فَآَمَنا رَبـََنا َأْخَزيـَْتذه َوَما ل لظَال م َي م  َأنَصار  * رَبـََنا إ نـََنا مسَ 
سهل َك َواَل ُتهْز اَن رَبـََنا َوآت َنا َما َوَعدتـََنا َعَلى ره  ف ْر لََنا ذهنهوبـََنا وََيف  ْر َعَنا َسي  َئات َنا َوتـََوفـََنا َمَع األبـَْرار  *فَاغْ 

يَعادَ يـَْوَم اْلق َياَمة    .إ َنَك اَل ُتهْل فه اْلم 
13-  ََنا َمَع الَشاه د ين  . رَبـََنا آَمَنا فَاْيتـهبـْ
14-  َر ينَ رَبـَنَا ظََلْمنَا أَنفهَسنَا َوإ ن مَلْ تـَهْف ْر لَنَا و  .تـَْرمَحْنَا لََنكهونََن م َن اخْلَاس 
15-  َرَبـََنا الَ جَتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوم  الظَال م ي. 
نـَْيا َحَسَنةا  *َوَأْنَت َخرْيه اْلَهاف ر ينَ َأْنَت َول يـ َنا فَاْغف ْر لََنا َواْرمَحَْنا الَلههَم  -16 َواْيتهْب لََنا يف  َهذ ه  الد 

َرة    .َويف  اآْلخ 
17-  َاّلَله ال إ لَـذَ إ الَ ههَو َعلَْيذ  تـَوََيْلته و َ  .ههَو َرب  الَْعْرش  الَْعظ يم  َحْسيب 
18-   َن اْلَقْوم  اْلَكاف َنةا ل  ْلَقْوم  الظَال م َي * َوجَن  َنا ب َرمْحَت َك م   .ر ينَ رَبـََنا الَ جَتَْعْلَنا ف تـْ
19-  َن َرب   إ ّن   َأعهوذه ب َك َأْن َأْسَ َلَك َما لَْيَس يل  ب ذ  ع ْلٌم َوإ اَل تـَْهف ْر يل  َوتـَْرمَحْين  َأيهن م  

ر ينَ   .اخْلَاس 
نـَْيا َواآْلخ  الَلههم اي(( -20 َمَوات  َواأْلَْرض  َأْنَت َول ي  ي يف  الد  ا َوَأحلْ ْقين  فَاط َر الســـَ ل ما َرة  تـََوَفين  مهســـْ

لَصاحل  يَ   . اب 
                                                           

 .-رمحه هللا-للقحطاين  )الدعاء من الكتاب والسنة(من كتاب  106
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21-  ََأن نـَْعبهَد اأَلْصَنام َ  . َرب   اْجَعْل َهـَذا اْلبَـَلَد آم ناا َواْجنـهْبين  َوَبين 
22-  َالَصَ ة  َوم ن ذهر  َييت  رَبـََنا َوتـََقَبْل دهَعاء  ب   اْجَعْلين  مهق يَم ر. 
23-   َْسابه رَبـََنا اْغف ْر يل  َول َوال َدَع َول ْلمهْؤم ن َي يـَْوَم يـَقهومه احل. 
24- ا ْن َأْمر اَن َرَشدا  .رَبـََنا آت َنا م ن َلدهنَك َرمْحَةا َوَهي  ْئ لََنا م 
25-   يـَْفَقههوا قـَْويل ، ْر يل  َأْمر ع* َواْحلهْل عهْقَدةا م  ن ل  َساّن   .َرب   اْشَرْح يل  َصْدر ع* َوَيس  
26-  َار  .ب   ز ْدّن  ع ْلما
27-  َ107ال إ َلَذ إ ال َأنَت سهْبَحاَنَك إ ّن   يهنته م َن الظَال م ي

. 
28-  َوار ث يَ َخرْيه الْ َرب   ال َتَذْرّن  فـَْرداا َوَأنَت. 
29-   َرب   َأعهوذه ب َك م ْن ََهََزات  الَشَياط ي  * َوَأعهوذه ب َك َرب   َأْن حَيْضهرهون. 
30-  ََنا َواْرمَحَْنا َوَأنَت َخرْيه الَرامح  يَ ا َفاْغف ْر لَ رَبـََنا آَمن. 
31-  ََرب   اْغف ْر َواْرَحْم َوَأنَت َخرْيه الَرامح  ي. 
32-  رَبـََنا اْصر ْف َعَنا َعَذاَب َجَهَنَم إ َن َعَذاهَبَا َياَن َغَراماا*إ ََّنَا َساَءْت مهْستَـَقرًّا َومهَقاماا. 
33- نَا َوذهر  اَيت نَا قـهَرَة َأْعيه  َواْجَعْلنَا ل ْلمهتَق َي إ َماماا رَبـَنَا  .َهْب لَنَا م ْن أَْزَواج 
34-   ا َوأَ َرب   َهْب يل لَصاحل  يَ حلْ قْ  حهْكما ر يَن * َواْجَعْلين   َواْجَعْل يل  ل َسانَ * ين  اب  ْدق  يف  اآلخ  ص 

 .  م ن َورَثَة  َجَنة  الَنع يم  
35-   َفعه َماٌل َواَل بـَنهوَن * إ اَل َمْن َأَتى اّلَلَ ب َقْلب  َسل يم َعثهوَن * يـَْوَم اَل يـَنـْ  . َوال ُتهْز ّن  يـَْوَم يـهبـْ
36-  ْلين  يت  الَ َرب   َأْوز ْعين  َأْن َأْشكهَر ن ْعَمَتَك  أَنـَْعْمَت َعَلَي َوَعَلى َوال َدَع َوَأْن َأْعَملَ َصاحل اا تـَْرَضاهه َوأَْدخ 

 .ب َرمْحَت َك يف  ع بَاد َك الَصاحل  ي
37-   ي فَاْغف ْر يل  .َرب   إ ّن   ظََلْمته نـَْفس 
38-  ََن اْلَقْوم  الظَال م ي  . َرب   جَن  ين  م 
39-   َعَسى َريب   َأن يـَْهد َيين  َسَواَء الَسب يل  . 
40-  ٌَرب   إ ّن   ل َما َأنَزْلَت إ يَلَ م ْن َخرْي  َفق ري . 
41-  َد ين  . َرب   انصهْرّن  َعَلى اْلَقْوم  اْلمهْفس 
42-  ََرب   َهْب يل  م َن الَصاحل  ي. 
43-    احل اا تـَْرَضاهه ْمَت َعَلَي َوَعَلى َوال َدَع َوَأْن َأْعَمَل صَ َأْوز ْعين  َأْن َأْشكهَر ن ْعَمَتَك اَليت  َأنـْعَ َرب

َن اْلمهْسل م يَ   .َوَأْصل ْح يل  يف  ذهر  َييت  إ ّن   تـهْبته إ لَْيَك َوإ ّن   م 
44- ُيَا إل  ْخَوان َنا اَلذ يَن َسبَـقهواَن اب  َنا ن  َوال جَتَْعْل يف  قـهلهوب َنا غ  ا ل  َلذ يَن آَمنهوا رَبَـ رَبـََنا اْغف ْر لََنا َوإل  

يمٌ   .إ َنَك َرؤهوٌف رَح 
45-  ََنا َوإ لَْيَك اْلَمص ريه رَبـََنا َعَلْيَك تـَوََيْلَنا َوإ لَْيَك أ  .نـَبـْ
46-  َنةا ل  َلذ يَن َيَفرهوا  .َواْغف ْر لََنا رَبـََنا إ َنَك َأنَت اْلَعز يزه احْلَك يمه رَبـََنا ال جَتَْعْلَنا ف تـْ
47-  إ َنَك َعَلى يهل   َشْيء  َقد يرٌ رَبـََنا َأمتْ ْم لََنا نهوَراَن َواْغف ْر لََنا . 
48-   مهْؤم ناا َول ْلمهْؤم ن َي َواْلمهْؤم َنات َ  .َرب   اْغف ْر يل  َول َوال َدَع َول َمن َدَخَل بـَْييت 

                                                           
ع، ورجاله ثقات دعوة ذي النون يف بطن احلوت. أخرج حديثها أمحد يف املسند، واحلاكم يف املستدرك، والبزار، وحسن أحد إسنادي البزار اهليثمي يف اجملم 107

 (.النب ء من قصص األنبياءحتفة كمال قال ابن حجر يف )
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 دعوات نبوية وم ثورة : •

ريهَك بع ْلم َك وَأْستَـْقد رهَك بقهْدرَت َك، وَأْس َلهَك م ن ا: "دعاء ص ة االستخارة -49 لَلههَم إّن   أْسَتخ 
، اللَ  ، فإَنَك تـَْقد ره واَل أْقد ره، وتـَْعَلمه واَل أْعَلمه، وَأْنَت َعَ مه الههيهوب  ههَم إْن يهْنَت تـَْعَلمه َفْضل َك الَعظ يم 

ي وَعاق َبة  أْمر ع أَن هذا األْمَر َخرْيٌ يل يف د يين  و  ل ذ   -معاش  ل  أْمر ع وآج  ْرهه  -وَعاج  فَاْقدهْرهه يل وَيس  
ي وَعاق َبة  أْمر ع َ اَبر ْك يل ف يذ ، وإْن يهْنَت تـَْعَلمه أَن هذا األْمَر َشرٌّ يل يف د يين  ومعاش  ، ُثه ل  و  - يل  َعاج 

ل ذ   َ أْرض ين  فَاْصر ْفذه َعين   واْصر ْفين  عْنذ -أْمر ع وآج    ".108بذ ، واْقدهْر يل اخَلرْيَ َحْيثه َياَن، ُثه

احلمد  ،ال إلذ إال هللا احلليم الكرمي سبحان هللا رب العرش العظيم": دعاء ص ة احلاجة -50
والهنيمة من يل بر والس مة من يل إُث هلل رب العاملي أس لك موجبات رمحتك وعزائم مهفرتك 

 ."109غفرتذ وال َها إال فرجتذ وال حاجة هي لك رضا إال قضيتها اي أرحم الرامحيال تدع يل ذنبا إال 

 

واينـهْفين برهين ك اَلذع ال يهرامه، وارمَحْين الَلهَم احرهْسين بعين ك اَليت ال تنامه، "  دعاء الفرج: -51
، وأنت رجائي، فكم من نعمة  أنعمَت هبا علَي، قَل لك هبا شكرع، ويبقهدرت ك علَي، ف  أه م لكه

من بلَية  ابتليَتين هبا قَل لك هبا صربع، فيا من قَل عند نعمت ذ شكرع فلم حير ْمين ، واي من قَل عند 
ذع ال ينقضي م ُيذهْلين ، واي من رآّن على اخلطااي فلم يفَضْحين، اي ذا املعروف  الَ بلَيت ذ صربع فل

َصى عدداا، أس له  ا، واي ذا الَنعماء  اَليت ال حته ك أن تهصل  َي على حمَمد  وعلى آل  حمَمد ، وبك أدرأه أبدا
ا وعلى آخريت ابلَتقَوى، واحَفْظين فيما يف حنور  األعداء  واجلَبارين. الَلهَم أع ين   على ديين ابلد ني

، وال ينقهصهذ العفوه غ بته عنذ، وال تك ْلين إىل ن ، َهْب فسي فيما حظرَتذ علَي، اي من ال تضهر ه الذ نوبه
 ، ، أس لهك فَرجاا قريباا، وصرباا مجي ا يل ما ال ينقصهك، واغف ْر يل ما ال يضهر ك، إَنك أنت الوَهابه

العافية ، وأس لهك دواَم ا، والعافيَة من الب اي، وشكَر العافية . ويف رواية : وأس لهك متاَم ورزقاا واسعا 
، وال حوَل وال قَوَة إاَل ابهلل  العلي   العافية ، وأس لهك الش كَر على العافية ، وأس  لهك الهََن عن الَناس 

 ".110العظيم  

                                                           
 رواه البخــــــاري. 108
ابن  وزاد، رواه الرتمذي وابن ماجه كالمها من رواية فايد بن عبد الرمحن بن أيب الورقاء عنه:"( وقال273ص/1الرتغيب والرتهيب ج:" حسنه املنذري يف  109

 ، ورواه احلاكم ابختصار مث قال أخرجته شاهدا وفايد مستقيم احلديث".  رة ما شاء فإنه يقدرمث يسأل من أمر الدنيا واآلخ:"  -الرامحني اي أرحم  -ماجه بعد قوله
ــ"أ.فايد مرتوك روى عنه الثقات وقال ابن عدي مع ضعفه يكتب حديثه : "قال احلافظ  -والعصمة من كل ذنبوعزائم مغفرتك  -بعد قوله  وزاد وصالة  .هـ

 .احلاجة عليها العمل يف املذاهب األربعة، كما هو بني من مشهور ومعتمد كتبهم

رايض ( كما قال يف )ستهاثةاال( و)سعادة الدارين(، وبسط الكالم عليه النبهاين يف كتابيه )88-18/87يف اتريخ دمشق) -مرفوعا-أخرجه ابن عساكر  110
 ط، املنهاج. (193، صاجلنة
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 ." 111برمحتك أستهيث، اي حي اي قيوم، ال إلذ إال أنت" -52

ء ، وال إلذ إال هللاه يبقى ر بنا ويفَن ال إلَذ إال هللاه قبل يل شيء ، وال إلذ إال هللاه بعد يل   شي" -53
 ". 112يل  شيء  

، ومن طَمع  حيثه أعوذ " -54 ، وم ن َطمع  يَهدع إىل غري  َمطَمع  ابّللَ  من طمع  يَهدع إىل طَْبع 
 ".113ال َمطَمعَ 

، وَأْير ْمين  ابلتقوى، ومَج  ْلين  ابلعافية  اللهم " -55 : وزَي  ين   ابحل ْلم   ".114َأْغن ين  ابلعلم 

 ".115 اغف ْر وارَحْم واهدّن الَسبيَل األقومَ ب   ر " -56

 ".  116اللهم إّن أعوذه بَك من فتنة  النار ، وعذاب  النار  ومن َشر   اله ََن والفقر  " -57

واكَ اللهَم ايف ين حب ل َك عن "  -58  ".117حرام ك وَأغن ين بفضلَك عمن س 

، ال إَلَذ إاَل اّلَله احلَليمه عاف ين يف جَسدع، وعاف ين يف بَصرع، واجَعلذه الوا، الَلهمَ " -59 ر َث مين  
 ". 118ميه، سهبحاَن اّللَ  رب   الَعرش  الَعظيم  ، واحلمده ّللَ  رب   العامليَ الكر 

 ". 119ذنويب ورمحتهَك أرجى عندع من عمليللهَم مهفرتهَك أوسعه من "ا -60
َن احْلَق   إب  ذْ * -61 َراط  ))الَلههَم اْهد ّن  ل َما اْختهل َف ف يذ  م  ن َك، إ َنَك َِتْد ع َمْن َتَشاءه إ ىَل ص 

))  .120مهْسَتق يم 
َ َخرْياا   -62  .َيث رياا(())الَلههَم آت ين احل ْكَمَة اَليت َمْن أهوت يَها فـََقْد أهويت 
َرة (( -63 نـَْيا َويف  اآْلخ  ْلَقْول  الثَاب ت  يف  احْلََياة  الد   .))الَلههَم ثـَب  ْتين  اب 
َنا اْلكهْفَر َواْلفهسهوَق َواْلع ْصَياَن، َواْجَعْلَنا َحَبْب إ   ))الَلههمَ  -64 ُيَاَن َوزَي  ْنذه يف  قـهلهوب َنا، وََير  ْه إ لَيـْ َنا اإْل  لَيـْ

َن الرَ  د يَن((. م   اش 
َي((. -65 َن اْلمهْفل ح  ي َواْجَعْلين  م   ))الَلههَم ق ين  شهَح نـَْفس 

                                                           
للسيوطي، - األرج يف الفرجأخرجه احلاكم وصححه، وابن أيب الدنيا يف الفرج بعد الشدة )=كما يف خمتصره:  -رضي هللا عنه-مسعود أصله حديث ابن  111
ياة حلني، حل(. وهو ذكر من جمرابت الصاثياي حي اي قيوم برمحتك أستهإذا نزل به هم أو غم يقول: ) -صلى هللا عليه وسلم-( قال: كان رسول هللا 15ص

وهو يف مدارج  (".171)ص:  املصباح يف أذيار املساء والصباحالقلب، كما قاله ابن القيم، وابن تيمية، فيما نقله عنهما املنبجي احلنبلي يف كتابه :"عقل و ال
 .-بـ أربعني مرة وجاء مقيدا عنهما بني أذان الفجر وإقامتها-هــ.1440(. ط، عامل الفوائد، األوىل4/169(، )2/78ابن القيم )

 .3/58، واملنذري يف الرتغيب والرتهيب10/290للهم واحلزن، الطرباين مرفوعا،  112
 (.2662(، والبزار )115(، وعبد بن محيد يف ))املسند(( )22074أخرجه أمحد ) 113
 (.2/324أخبار قزوين(( )(، والرافعي يف ))التدوين يف 1532أخرجه ابن النجار كما يف ))اجلامع الصغري(( للسيوطي ) 114
 ط، دار الفكر(: "... رواه الطرباين يف الدعاء، موقوفاا على ابن مسعود بسند صحيح". 1/291قال العراقي يف ختريج اإلحياء) 115
(، وابن عدي 5466. وأبو يعلى )630وصحح أسانيدهم النووي يف األذكار، ص -( واللفظ له، والرتمذي والنسائي وابن ماجه1543أخرجه أبو داود ) 116

 ( ابختالف يسري.4/242مل يف الضعفاء(( )يف ))الكا
 ( واللفظ له.1381) ( ابختالف يسري، وأمحد3563)وحسنه أخرجه الرتمذي  117

 (.2/407(، وابن عدي يف ))الكامل يف الضعفاء(( )4690( واللفظ له، وأبو يعلى )3480أخرجه الرتمذي ) 118
 (.7126(، والبيهقي يف ))شعب اإلميان(( )1994أخرجه احلاكم ) 119

 .-لغالب أدعية األذكار للنوويإذ هو مستوعب - .من هنا تبدأ أدعية السنة املودعة يف يتاب الدعاء للقحطاّن، وقد اقتبستها بكاملها بتتيبذ 120
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 .اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(( ))اللهم  آتنا يف الدنيا حسنة،ويف  -66
َنة  اْلَقرْب ، َوَعَذاب  اْلَقرْب ، َوَشر     -67 َنة  الَنار  َوَعَذاب  الَنار ، َوف تـْ َنة  ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م ْن ف تـْ  ف تـْ

، الَلهه اْله ََن، َوَشر    يح  الَدَجال  َنة  اْلَمس  ْن َشر   ف تـْ َنة  اْلَفْقر ، الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م  َاء   ف تـْ ْل قـَْليب  ب  َم اْغس 
، َواَبع ْد بـَيْ  ْن الَدَنس  ْن اخْلَطَااَي َيَما نـََقْيَت الثـَْوَب اأْلَبـَْيَض م  ين  َوَبْيَ َخطَااَيَع الثـَْلج  َواْلرَبَد ، َوَنق   قـَْليب  م 

. الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب كَ  ((.َيَما اَبَعْدَت َبْيَ اْلَمْشر ق  َواْلَمْهر ب  ْن اْلَكَسل  َواْلَمْ ُثَ  َواْلَمْهَرم    م 
، َوأَعه  -68 ، والْبهْخل  ، َواجْلهْب ، َواهْلََرم  وذه ب َك م ْن َعَذاب  الَْقرْب ، ))الَلههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك م َن الَْعْجز ، َواْلَكَسل 

))  .َوم ْن ف ـتْنَة  اْلَمْحيَا َواْلَمَمات 
 .((ك  الَشَقاء ، َوسهوء  اْلَقَضاء ، َومَشَاتَة  اأْلَْعَداء  ))اللهَم إّن   أعهوذه ب َك م ْن َجْهد  اْلَبَ ء ، َوَدرَ  -69
ي، ))الَلههَم َأْصل ْح يل  د يين  اَلذ ع ههَو ع ْصَمةه َأْمر ع، َوَأْصل ْح يل  دهنـَْياَع اَليت  ف يَها مَ  -70 َعاش 

َريت  اَليت  ف يَها َمَعاد ع، َواْجَعل  احْلََياَة ز اَيَدةا يل  يف  يهل   خَ  ْن َوَأْصل ْح يل  آخ  رْي ، َواْجَعل  اْلَمْوَت رَاَحةا يل  م 
 يهل   َشر  ((.

 .))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك اهْلهَدى، َوالتـ َقى، َواْلَعَفاَف، َواْله ََن(( -71
َن اْلَعْجز ،  -72 ، َوَعَذاب  اْلَقرْب ، الَلههَم ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م  ، َواهْلََرم  ، َواْلبهْخل  ، َواجْلهْب  َواْلَكَسل 

ي تـَْقَواَها، َوزَي  َها أَْنَت َخرْيه َمْن زََياَها، َأنْ  َت َول يـ َها َوَمْواَلَها، الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م ْن ع ْلم  آت  نـَْفس 
َفعه، َوم ْن قـَْلب  اَل  ْن َدْعَوة  اَل يهْسَتَجابه هَلَا((.اَل يـَنـْ ْن نـَْفس  اَل َتْشَبعه، َوم   َُيَْشعه، َوم 

، الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك اهْلهَدى  -73  .َوالَسَداَد(())الَلههَم اْهد ّن  َوَسد  ْدّن 
يع   -74 ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م ْن َزَوال  ن ْعَمت َك، َوحَتَو ل  َعاف َيت َك، َوفهَجاَءة  ن ْقَمت َك، َومجَ 

 . َسَخط َك((
، َوم ْن َشر   َما مَلْ َأْعَمْل(())الَلههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك  -75  .م ْن َشر   َما َعم ْلته
، َوَوَلد ع، َواَبر ْك يل   -76 (())الَلههَم أْيث ْر َمايل  َتين  ، ))]َوأط ْل َحَيايت  َعَلى طَاَعت َك،  ف يَما أْعطَيـْ

)) ْن َعَمل ي،[ َواْغف ْر يل   .َوأْحس 
، اَل إ لََذ إ اَل ال يمه، اَل إ لََذ إ اَل اّلَله َرب  الْ ))اَل إ لََذ إ اَل اّلَله اْلَعظ يمه احلَْ  -77 ، َعْرش  اْلَعظ يم  ّلَله َرب  الَسَمَوات 

، َوَرب  اْلَعْرش  اْلَكر مي ((  .َوَرب  اأْلَْرض 
ي َطْرَفَة َعْي ، َوَأْصل ْح يل  َشْ ّن  يهَلذه اَل إ َلَذ إ اَل ))الَلههَم َرمْحََتَك َأْرجهو َفَ  َتك ْلين   -78  إ ىَل نـَْفس 

 .َأْنَت((
َ ))الَلههَم إ ّن   َعْبدهَك اْبنه َعْبد َك اْبنه َأَمت َك،   -79 َ حهْكمهَك، َعْدٌل يف  َييت  ب َيد َك، َماض  يف  اَنص 

اَقَضاؤهَك، َأْس َلهَك ب كهل   اْسم  ههَو َلَك مَسَْيَت ب ذ  نـَْفَسَك، َأْو َأنـَْزْلَتذه يف  ي َتاب َك، َأْو َعَلْمَتذه َأحَ  ْن  دا م 
، َونهوَر َصْدر ع، َوَجَ َء َخْلق َك، َأو  اْسَتْ ثـَْرَت ب ذ  يف  ع ْلم  اْلَهْيب  ع ْنَدَك، أَ  ْن جَتَْعَل اْلقهْرآَن رَب يَع قـَْليب 

، َوَذَهاَب ََه  ي((.  حهْزّن 
 .))الَلههَم مهَصر  َف القهلهوب  َصر  ْف قـهلهوبـََنا َعَلى طَاَعت َك(( -80
 .ت قـَْليب  َعَلى د ين َك(())اَي مهَقل  َب القهلهوب  ثـَب    -81
َرة (( -82 نـَْيا َواآلخ   .))الَلههَم إّن   أْس لهَك]اْلَيق َي[و ]اْلَعْفَو[ اْلَعاف َيَة يف  الد 
ْن َعاق بَـتَـ  -83 َرة (())اللهم  أْحس  نـَْيا َوَعَذاب  اآلخ  ْزع  الد  ْراَن م ْن خ   .َنا يف  األهمهور  يهل  َها، َوأج 
َواَل متَْكهْر َعَلَي، َواْهد ّن   َي، َواْنصهْرّن  َواَل تـَْنصهْر َعَلَي، َواْمكهْر يل  َواَل تهع ْن َعلَ ))َرب   َأع ين    -84

ر  اهلهَدى إ يَلَ، َواْنصهْرّن  َعَلى َمْن بـََهى َعَلَي، َرب   اْجَعْلين  َلَك َشَكاراا، َلَك ذََياراا، َلَك َرهَ  ، َلَك َوَيس   اابا
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، َواْغس  م ْطَواعاا،  ْب تاا َأَواهاا مهن يباا، َرب   تـََقَبْل تـَْوَبيت  ، إ لَْيَك ُمه ، َوثـَب  ْت حهَجيت  ْب َدْعَويت  ، َوَأج  ْل َحْوَبيت 
.)) يَمَة قـَْليب  ، َواْسلهْل َسخ  ، َوَسد  ْد ل َساّن   َواْهد  قـَْليب 

ْنذه  -85 ، َونـَعهوذه ب َك م ْن َشر   َما اْستَـَعاَذ  نَب ي َك حمهََمٌد ))الَلههَم إ اَن َنْس َلهَك م ْن َخرْي  َما َس ََلَك م 
ْنذه  ّللَ ((نَب ي َك حمهََمٌد  م   .، َوَأْنَت اْلمهْستَـَعانه، َوَعَلْيَك اْلَبَ غه، َواَل َحْوَل َواَل قـهَوَة إ اَل اب 

86-  ، ، َوم ْن َشر   قـَْليب  ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م ْن َشر   مَسْع ي، َوم ْن َشر   َبَصر ع، َوم ْن َشر   ل َساّن 
 .َوم ْن َشر   َمن ي  ي((

87- )) ، َوم ْن َسي  ئ  اأَلْسَقام  ، َواجْلهَذام  ، َواجْلهنهون  َن اْلرَبَص   .))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م 
، َواأْلَْهَواء (())اللَههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك م ْن  -88 ، َواأْلَْعَمال   .مهْنَكرَات  اأْلَْخَ ق 
89- ))  .))الَلههَم إ َنَك عهفهوٌّ َير ميٌ حته ب  اْلَعْفَو َفاْعفه َعين  
90- (( ، ، َوَأْن تـَْهف َر يل  ، َوحهَب اْلَمَساي ي  ، َوتـَْرَك اْلمهْنَكَرات  رْيَات  الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك ف ْعَل اخلَْ

، َوَأْس َلهكَ  َنَة قـَْوم  فـَتَـَوَفين  َغرْيَ َمْفتهون  ، َوإ َذا َأَرْدَت ف تـْ ل  حهَبَك، َوحهَب َمْن حيه ب َك، َوحهَب َعمَ  َوتـَْرمَحَين 
 يـهَقر  بهين  إ ىَل حهب  َك((.

ْنذه َوَما مَلْ َأْعَلْم، َوَأعهوذه  -91 ل ذ ، َما َعل ْمته م  ل ذ  َوآج  رْي  يهل  ذ : َعاج   ب َك ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك م َن اخلَْ
ل ذ ، مَ  ل ذ  َوآج  َن الَشر   يهل  ذ  َعاج  ْنذه َوَما مَلْ َأْعَلْم. الَلهه م  ْن َخرْي  َما َس ََلَك َعْبدهَك ا َعل ْمته م  َم إ ّن   َأْس َلهَك م 

ْنذه[ َعْبدهَك َونَب ي َك. الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك اجلَْ  َنَة، َوَما َونَب ي َك، َوَأعهوذه ب َك م ْن َشر   ]َما اْستَـَعاَذ ب َك[ ]م 
هَ  ، َوَأعهوذه ب َك م نَ قـََرَب إ لَيـْ ْن قـَْول  َأْو َعَمل  ، َوَأْس َلهَك َأْن ا م  َها م ْن قـَْول  َأْو َعَمل   الَنار  َوَما قـََرَب إ لَيـْ

َتذه يل  َخرْياا((.  جَتَْعَل يهَل َقَضاء  َقَضيـْ
َعدهو اا وال  َفظين  ابإل ْس َم  راق داا، وال تهْشم ْت يب  ))اللَههَم اْحَفظين  ابإل ْس َم  قائ ماا، واْحَفْظين  ابإل ْس َم  قاع داا، واحْ   -92

داا. اللَههَم إ ّن   أْس لهَك م ْن يهل   َخرْي خزائ نهذه ب َيد َك، وأعهوذه ب َك م ْن يهل   َشر   َخزَائ نهذه ب َيد َك((  .حاس 
يَك، َوم ْن طَاَعت َك َما تـهبَـل  ههَنا   -93 نَـَنا َوَبْيَ َمَعاص  ْم لََنا م ْن َخْشيَت َك َما حَتهوله ب ذ  بـَيـْ  ب ذ  ))الَلههَم اْقس 

مْسَاع َنا، َوأَْبصَ  َنا َمَصائ َب الد نـَْيا، الَلههَم َمت  ْعَنا ِبَ  َو  نه ب ذ  َعَليـْ تَـَنا، َجنَـَتَك، َوم َن اْلَيق ي  َما ِته ار اَن، َوقـهَوات َنا َما َأْحيَـيـْ
يبَـتَـَنا يف  د ين َنا، َواْجَعْلذه اْلَوار َث م نَا، َواْجَعْل َثََْراَن َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواْنصهْراَن عَ  َلى َمْن َعاَدااَن، َواَل جَتَْعْل مهص 

َلَغ ع لْ  َنا َمْن اَل يـَْرمَحهَنا((َواَل جَتَْعل  الد نـَْيا َأْيرَبَ ََه  َنا، َواَل َمبـْ  . م َنا، َواَل تهَسل  ْط َعَليـْ
، َوأعهوذه ب َك م ْن أْن أهَرَد إ ىَل َأْرَذل  العهمهر ، ))الَلههَم إّن   َأعوذه ب َك م َن اجلهْب ، َوأعهوذه ب َك م َن البهْخل   -94

نـَْيا َوَعَذاب  الَقرْب (( َوأعهوذه ب كَ  َنة  الد   . م ْن ف تـْ
، الَلههَم اْغف ْر يل  ))اللَ  -95 ، َوَجْهل ي، َوإ ْسَرايف  يف  أَْمر ع، َوَما أَْنَت َأْعَلمه ب ذ  م ين    ههَم اْغف ْر يل  َخط يَئيت 

د  ع، َوَخطَئي، َوَعْمد ع، وَيهل  َذل َك ع ْند ع((.َهزْ  ، َوج   يل 
ي ظهْلماا َيث رياا، َواَل يَـ  -96 ْهف ره الذ نهوَب إ اَل أَْنَت. فَاْغف ْر يل  َمْهف َرةا م ْن ع ْند َك، ))الَلههَم إ ّن   ظََلْمته نـَْفس 

يمه((  . َواْرمَحْين  إ َنَك أَْنَت اْلهَفهوره الَرح 
. الَلههَم إ ّن   للَ ))ا -97 ، َوب َك َخاَصْمته ، َوإ لَْيَك أَنـَْبته ، َوَعَلْيَك تـَوََيْلته ، َوب َك آَمْنته ههَم َلَك َأْسَلْمته
، َواجلْ ن  َواإْل ْنسه َُيهو أَ  ، أَْنَت احْلَي  اَلذ ع اَل َُيهوته َلين   .((تهونَ عهوذه ب ع َزت َك اَل إ لََذ إ اَل أَْنَت َأْن تهض 
بات  َرمْحَت َك، َوَعزائ َم َمْهف َرت َك، والَس  -98 ، والهَن يَمَة م ْن يهل   ))الَلههَم إاَن َنْس لهَك مهوج  َمَة م ْن يهل   إُث 

  .(( م َن النَار  ب ر  ، والَفْوَز ابجلََنة ، والَنجاةَ 
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((.ْلمهْؤم ن َي َواْلمه ))الَلههَم اْغف ْر ل   -99  ْؤم َنات 
ْع يل  يف  َدار ع، َواَبر ْك يل  ف يَما َرزَ  -100 ، َوَوس   (())الَلههَم اْغف ْر يل  َذْنيب   .قْـَتين 
 ))الَلههَم إّن   َأْس َلهك م ْن َفْضل َك َوَرمْحَت َك؛ فَإ نَذه الَ َُيْل كهَها إ الَ أَْنَت((.  -101
، َوالَتَد  ع،   -102 َ ))اللَههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك م َن اهلََرم  ، َوأَعهوذه ب َك َأْن يـََتَخَبَطين  ، َواحْلََرق  ، َوالْهََرق  ، َوالْهَم   َواهْلَْدم 
، َوأَعهوذه ب َك أَْن أَمهوَت يف  َسب يل َك مهْدب راا، َوأَعهوذه ب َك أَْن أَمهوَت لَد يهاا((الشَ   .ْيطَانه ع ْنَد اْلَمْوت 

؛ فَإ نَذه ب ْئَس الضَ  -103 يعه، َوَأعهوذه ب َك م َن اخلْ َيانَة ؛ فَإ ََّنَا ب ْئَست  ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م َن اجْلهوع  ج 
 .اْلب طَانَةه((

104-  ، ، واجلهْب ، والبهْخل  َن الَعْجز ، والَكَسل  ، والَقْسَوة ، والَهْفَلة ، ))الَلههَم إّن   أعهوذه ب َك م  واهلََرم 
 ، ، والن  فاق  قاق  ، والش   َن الَفْقر ، والكهْفر ، والفهسهوق  َلة ، والذ  لَة ، واملَْسَكَنة ، وأعهوذه ب َك م  والَعيـْ

، َوسَ والس ْمَعة   ، والرَبَص  ، واجلهذام  ، واجلهنهون  ، والَبَكم  َن الَصَمم  ((.، والر  ايء ، وأعهوذه ب َك م  ء  اأَلْسقام   ىي  
ْن َأْن َأْظل َم  -105 َن اْلَفْقر ، ]َواْلَفاَقة [، َواْلق َلة ، َوالذ  لَة ، َوَأعهوذه ب َك م  أو ))الل ههَم إّن   َأعهوذه ب َك م 

 .أهْظَلَم((
106- ))  .))الَلههَم إّن   َأعهوذه ب َك م ْن َجار  الس وء  يف  َدار  اْلمهَقاَمة ؛ فَإ َن َجاَر اْلَباد يَة  يـََتَحَوله
، وم ْنَ دهَعاء  الَ يهْسَمعه، َوم ْن نـَْفس  الَ َتْشَبعه، َوم ْن ع ْلم  ))الَلههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك م ْن قـَْلب  الَ َُيَْشعه  -107

 .الَ يـَنـَْفعه، أَعهوذه ب َك م ْن ههؤهالَء  األَرْبَع ((
ب  الس وء ، ))اللَ  -108 ههَم إّن  أعهوذه ب َك م ْن يـَْوم  الس وء ، َوم ْن لَـيْلَة  الس وء ، َوم ْن َساَعة  الس وء ، َوم ْن َصاح 

 .قاَمة ((َوم ْن َجار  الس وء  يف َدار  اْلمه 
109- ) َن الَنار (( )َثَ َث َمَرات  رْيه ب َك م   .))الَلههَم إّن   َأْس َلهَك اجْلََنَة َوَأْسَتج 
110- ))  .))الَلههَم فـَق  ْهين  يف  الد  ين 
 .))اللَههَم إ ّن   أَعهوذه ب َك َأْن أهْشر َك ب َك َوأاََن أَْعَلمه، َوَأْسـتَْهف رهَك ل َما الَ أَْعَلمه(( -111
، َوَعل  ْمين  َما يـَـنَْفعه  -112 َا َعَلْمَتين  ، َوز ْدّن  ع ْلماا(())الَلههَم انـَْفْعين  ب   .ين 
ا اَنف عاا، َور ْزقاا -113 (( ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك ع ْلما  .طَي  باا، َوَعَم ا مهتَـَقَب ا
ده اأْلََحده، الَصَمده، اَلذ ع ملَْ يَل ْد َوملَْ يهوَلْد، وَ  -114 ََنَك اْلَواح  ملَْ َيكهْن ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك اَي َأّلَله ِب 

يمه((َلذه يهفه  ، إ َنَك َأْنَت اْلَهفهوره الَرح   .واا َأَحٌد، َأْن تـَْهف َر يل  ذهنهويب 
َن َلَك احْلَْمَد، اَل إ لََذ إ اَل أَْنَت ]َوْحَدَك اَل َشر يَك َلَك[ اْلَمنَانه ]اَي[ بَد ي))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهكَ  -115 َع  ِبَ 

، اَي َحي  اَي قـَي ومه، إ ّن   َأْس َلهَك ]اجْلَنَةَ َوأَعهوذه ب كَ  ، اَي َذا اجْلَ ل  َواإل ْيرَام   . 121  م َن النَار [((الَسَمَوات  َواألَْرض 
ّن   َأْشَهده أََنَك أَْنَت هللاه الَ  -116  إ لََذ إ الَ أَْنَت، اأَلَحده، الَصَمده، اَلذ ع مَلْ يَل ْد، َومَلْ ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك ِبَ 

                                                           
احلديث. املنذري يف الرتغيب والرتهيب،  الَّذي إذا دحعي به أجاب وإذا سحئل به أعط ى..." ابمس ه األعظم  لقد سألت  هللا   -صلَّى هللاح عليه وسلَّم-قال رسولح هللا   121

 .-وله ألفاظ متقاربة- وصححه األلباين.
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 .واا َأَحٌد((يهوَلْد، َومَلْ َيكهْن لَذه يهفه 
، َوتهْب َعَلَي، إ َنَك َأْنَت التَـَوابه اْلَهفهوره(())َرب   اغْ  -117  .ف ْر يل 
، َوتـََوَفين   -118 ، َأْحي ين  َما َعل ْمَت احْلََياَة َخرْياا يل  إ َذا ))الَلههَم ب ع ْلم َك اْلهَْيَب، َوقهْدرَت َك َعَلى اخْلَْلق 

، الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك َخْشيَـَتَك يف  اْلَهْيب  َوالَشَهاَدة ، وَ  احْلَق   يف  َأْس َلهَك َيل َمَة َعل ْمَت اْلَوفَاَة َخرْياا يل 
َفده، وَأْس َلهَك قـهرَ  ، َوَأْس َلهَك اْلَقْصَد يف  اْله ََن َواْلَفْقر ، َوَأْس َلهَك نَع يَماا اَل يـَنـْ َة َعْي  اَل الر  َضا َواْلَهَضب 

َقط ْع، َوَأْس َلهَك الر  َضا بـََعَد اْلَقَضاء ، َوَأْس َلهَك بـَْرَد اْلَعْيش   ، تـَنـْ ْسْ لهَك َلَذَة الَنَظر  إىَل َوأَ بـَْعَد اْلَمْوت 
ُيَا َوْجه َك، َلة ، الَلههَم زَي  َنا ب ز يَنة  اإل  َنة  مهض  َرة ، َوالَ ف تـْ ، َواْجَعْلَنا َوالَشْوَق إ ىَل ل َقائ َك، يف  َغرْي  َضَراَء مهض  ن 

 ههَداةا مهْهَتد يَن((.
فَ ))الَلههَم ارزهقين حهبَ   -119 ب  فَاْجَعْلذه َك، وحهَب َمْن يـَنـْ َا أهح  عهين حهب ذه عنَدك، الَلههَم َما َرَزقْـَتين مم 

)) ب  فَاْجَعْلذه فـََراغاا يل  ف يَما حته ب  َا أهح  ، الَلههَم َما َزَوْيَت َعين   مم   .قـهَوةا يل  ف يَما حته ب 
ْن   -120 َها َيَما يـهنَـَقى الثـَْوبه اأْلَبـَْيضه م  نـْ َن الذ نهوب  َواخْلَطَااَي، الَلههَم نـَق  ين  م  ))الَلههَم َطه  ْرّن  م 
، الَلههَم َطه   الدَ  لثـَْلج  َواْلرَبَد  َواْلَماء  اْلَبار د ((َنس   .ْرّن  اب 

، َواجْلهْب  ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م نَ   -121 َنة  الَصْدر ، َوَعَذاب  اْلَقرْب (( اْلبهْخل   .، َوسهوء  اْلعهمهر ، َوف تـْ
رْبَائ يَل، َوم يَكائ يَل، َوَرَب إ ْسَراف يَل، َأعهوذه ب    -122 َن َحر   الَنا))الَلههَم َرَب ج  ر ، َوم ْن َعَذاب  َك م 

 .اْلَقرْب ((
ي((  -123  .))الَلههَم َأهلْ ْمين  رهْشد ع، َوَأع ْذّن  م ْن َشر   نـَْفس 
َفعه ،َوأَ الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك ع ْلماا اَنف عاا))  -124  .((عهوذه ب َك م ْن ع ْلم  اَل يـَنـْ
، َوَرَب اْلَعْرش  اْلعَ   -125 [ َوَرَب اأْلَْرض  ، رَبـَنَ ))الَلههَم َرَب الَسَمَوات  ]الَسْبع  ا َوَرَب يهل   َشْيء ، ظ يم 

، َأعهوذه ب َك م ْن َشر   يهل   َشْيء  َأنْ  جْن يل  َواْلفهْرقَان  ٌذ فَال َق احلَْب   َوالنَـَوى، َومهْنز َل التَـْورَاة  َواإْل  َت آخ 
َلَك َشْيٌء، َوَأْنَت اآْلخ   َيت ذ ، الَلههَم َأْنَت اأْلََوله فـََلْيَس قـَبـْ بـَْعَدَك َشْيٌء، َوَأْنَت الظَاه ره ره فـََلْيَس ب َناص 

َن اْلَفْقر ((.  فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء، َوَأْنَت اْلَباط نه فـََلْيَس دهوَنَك َشْيٌء، اْقض  َعَنا الَدْيَن َوَأْغن َنا م 
، َوجَن  َنا م َن الظ لهَمات  ))الَلههَم َأل  ْف َبْيَ قـهلهوب َنا، َوَأْصل ْح َذاَت بـَْين َنا، َواْهد اَن سه   -126 بهَل الَسَ م 

َها َوَما َبَطَن، َواَبر ْك لََنا يف  َأمْسَاع َنا، َوَأْبَصار اَن،  نـْ َش َما َظَهَر م  َنا اْلَفَواح  لهوب َنا، َوقـه إ ىَل الن ور ، َوَجن  بـْ
َنا إ َنَك َأْنَت التَـ  َنا، َوذهر  اَيت َنا، َوتهْب َعَليـْ َا َعَلْيَك، َوَأْزَواج  يمه، َواْجَعْلَنا َشاي ر يَن ل ن ْعم َك مهْثن َي هب  َوابه الَرح 

َنا((.  قَاب ل َي هَلَا، َوَأمت  ْمَها َعَليـْ
،َوَخرْيَ ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك َخرْيَ اْلَمْس َلَ   -127 ، َوَخرْيَ اْلَعَمل  ة ،َوَخرْيَ الد َعاء ، َوَخرْيَ الَنَجاح 

، َواْرَفْع َدَرَجايت  الثـََوا ، َوَحق  ْق إ ُيَاّن  ، َوثـَق  ل َمَواز يين  ، َوثَب  ْتين  ،َوَخرْيَ احْلََياة ، َوَخرْيَ اْلَمَمات  ، َوتـََقَبْل ب 
َن اجْلََنة ، الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك فـََوات َح اخلَْ  ، َوَأْس َلهَك الَدرََجات  العه َ م  ، َواْغف ْر َخط يَئيت  َذه، رْي  َصَ يت  ، َوَخَوامت 

، َوالَدرَ  َوَجَوام َعذه، َوَأَوَلذه، َوظَاه َرهه، َواَبط َنذه، َن اجْلََنة  آم ْي، الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك َخرْيَ َما آيت  َجات  اْلعهَ  م 
َن اجْلََنة  آم ْي، َوَخرْيَ َما َأفْـَعله، َوَخرْيَ َما َأْعَمله، َوَخرْيَ َما َبَطَن، َوَخرْيَ َما َظَهَر، وَ  الَدرََجات  العهَ  م 

ي، َوتـهنَـو  َر الَلههَم إّن   َأْس َلهَك أْن تـَرْ  َن فـَْرج  ، َوحتهَص   َر قـَْليب  َفَع ذ ْير ع، َوَتَضَع و ْزر ع، َوتهْصل َح أْمر ع، َوتهَطه  
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، َوَأْس َلهَك الَدرََجات  اْلعهَ  م   ، َوتـَْهف َر يل  َذْنيب  َن اجْلََنة  آم ْي، الَلههَم إّن   َأْس َلهَك أْن تـهَبار َك يف  قـَْليب 
ي، َويف   ي، َويف  َخْلق ي، َويف  خهلهق ي، َويف  َأْهل ي، َويف  حَمَْياَع، َويف  نـَْفس   مَسْع ي، َويف  َبَصر ع، َويف  رهوح 

، َوَأْس َلهَك الدَ  ، َويف  َعَمل ي، فـَتَـَقَبْل َحَسَنايت  َن اجْلََنة ، آم ْي((.مَمَايت   رََجات  العهَ  م 
، َواأْلَْدَواء (())اللَههَم َجن  ْبين  مهْنَكرَات  اَ   -128 ، َواأْلَْهَواء ، َواأْلَْعَمال   .أْلَْخَ ق 
َرْي ((  -129 ، َواَبر ْك يل ف يذ ، َواْخلهْف َعَلَي يهَل َغائ َبة  يل  ِب  َا َرَزقْـَتين   .))الَلههَم قـَن  ْعين  ب 
ريَاا((  -130 َساابَا َيس  ْبين  ح   .))الَلههَم َحاس 
 .))الَلههَم أع َنا َعَلى ذ ْير َك، َوشهْكر َك، َوحهْسن  ع َباَدت َك((  -131
َفده، َومهَرافـََقَة حمهَمَ   -132 ا اَل يـَنـْ يف  َأْعَلى َجَنة   د  ))الَلههم  إ ّن   َأْس َلهَك إ ُيَاانا اَل يـَْرَتد ، َونَع يما

 .اخْلهْلد ((
، َوَما   -133 ي، َواْعز ْم يل  َعَلى َأْرَشد  َأْمر ع، الَلههَم اْغف ْر يل  َما َأْسَرْرته ))الَلههَم ق ين  َشَر نـَْفس 
((َأعْ  ، َوَما َجه ْلته ، َوَما َعل ْمته ، َوَما َعَمْدته ، َوَما َأْخطَْ ته  .َلْنته
، َوَغَلَبة  اْلَعدهو  ، َومَشَاتَة  األْعَداء ((  -134 ْن َغَلَبة  الَدْين   .))الَلههَم إّن   َأعهوذه ب َك م 
، َأعهوذه اب    -135 ، َوَعاف ين  ، َواْرزهْقين  ، َواْهد ّن  يق  اْلَمَقام  يـَْوَم اْلق َياَمة (())الَلههَم اْغف ْر يل   .ّللَ  م ْن ض 
، َواْنصهْرّن  َعَلى َمْن َيْظل مه ))الَلههَم َمت  ْعين    -136 ، ب َسْمع ي، َوَبَصر ع، َواْجَعْلههَما اْلَوار َث م ين   ين 

ْنذه ب ثَْ ر ع((  . َوخهْذ م 
(())الَلههَم إّن   أْس لهَك ع يشَ   -137 يَتةا َسو يَةا، وَمَرد اا َغرْيَ َُمْز  وال فاض ح   .ةا نَق َيةا، وم 
َط ل َما قـََبضْ  -138 َت، َواَل َهاد َع ))الَلههَم َلَك احْلَْمده يهل ذه، الَلههَم اَل قَاب َض ل َما َبَسْطَت، َواَل اَبس 

َل ل َمْن َهَدْيَت، َواَل مهْعط َي ل مَ  ا َمنَـْعَت، َوالَ َمان َع ل َما َأْعطَْيَت، َوالَ مهَقر  َب ل َما ل َمْن َأْضَلْلَت، َوالَ مهض 
ْن بـَرََيات َك، َوَرمْحَت كَ  َنا م  ، َوَفْضل َك، َور ْزق َك، الَلههَم اَبَعْدَت، َوالَ مهَباع َد ل َما قـََرْبَت، الَلههَم اْبسهْط َعَليـْ

َلة ، َواأَلْمَن يـَْوَم إ ّن   َأْس َلهَك الَنع يَم اْلمهق يَم اَلذ ع الَ  ، الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك الَنع يَم يـَْوَم اْلَعيـْ  حَيهوله َوالَ يـَزهوله
، الَلههَم إ ّن   َعائ ٌذ ب َك م ْن َشر   َما َأْعطَيْـ  ُيَاَن َوز ي  ْنذه يف  اخْلَْوف  َنا اإل  تَـَنا َوَشر   َما َمنَـْعتَـَنا، الَلههَم َحب  ْب إ لَيـْ

د يَن، الَلههَم تـََوفـََنا َن الَراش  َنا اْلكهْفَر َواْلفهسهوَق َواْلع ْصَياَن، َواْجَعْلَنا م  مهْسل م َي، َوَأْحي َنا  قـهلهوب َنا، وََير  ْه إ لَيـْ
لَصاحل  َي َغرْيَ َخَزااَي َواَل َمْفتهون َي، الَلههَم قَات ل  اْلَكفَ مهْسل م َي، َوَأحلْ   َرَة اَلذ يَن يهَكذ  بهوَن رهسهَلَك، ْقَنا اب 

ْم ر ْجَزَك َوَعَذاَبَك، الَلههَم قَات ْل َيَفَرَة اَلذ يَن أهوتهوا اْلك تَ  َلَذ اَب، إ  َوَيصهد وَن َعْن َسب يل َك، َواْجَعْل َعَلْيه 
 احْلَق   ]آم ْي[((.

، َوَعاف ين   -139 ، َواْهد ّن  ، َواْرمَحْين  ((. ))الَلههَم اْغف ْر يل  ((.، َواْرزهْقين  ، َواْرفـَْعين   ))...َواْجربهّْن 
قهْصَنا، َوَأْير ْمَنا َواَل ِته َنا، َوَأْعط َنا َواَل حَتْر ْمَنا، َوآث ْراَن وَ  -140 َنا، ))الَلههَم ز ْداَن َواَل تـَنـْ اَل تـهْؤث ْر َعَليـْ

َنا َواْرَض َعَنا((.  َوأْرض 
ْن خهلهق ي((  -141  .))الَلههَم َأْحَسْنَت َخْلق ي فََ ْحس 
 .))الَلههَم ثـَب  ْتين  َواْجَعْلين  َهاد ايا َمْهد ايَا((  -142
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َبات  َرمْحَت َك،  ))الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك الثـََباَت يف   -143 اأْلَْمر ، َواْلَعز ُيََة َعَلى الر ْشد ، َوَأْس َلهَك مهوج 
 َصاد قَاا، َوَعَزائ َم َمْهف َرت َك، َوَأْس َلهَك شهْكَر ن ْعَمت َك، َوحهْسَن ع َباَدت َك، َوَأْس َلهَك قـَْلَباا َسل يَماا، َول َساانَا 

َأعهوذه ب َك م ْن َشر   َما تـَْعَلمه، َوأْستَـْهف رهَك ل َما تـَْعَلمه، إ َنَك أْنَت َعَ مه َوَأْس َلهَك م ْن َخرْي  َما تـَْعَلمه، وَ 
.))  اْلههيهوب 

 ))الَلههَم إّن   َأْس َلهَك اْلف ْرَدْوَس َأْعَلى اجْلََنة((. -144
(())الَلههَم َجد  د  اإلُْيَانَ  -145  . يف  قـَْليب 
َفعه((.))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه   -146  ب َك م ْن َصَ ة  اَل تـَنـْ
ْن َوَلد  َيكهونه   -147 ، َوم  يب  ))الَلههَم إّن   أ عهوذه ب َك م ْن َجار  الس وء ، َوم ْن َزْوج  تهَشي  بهين  قـَْبَل املَش 

، َوقَـ َعلَي َراب ا، َوم ْن َمال  َيكهونه َعَلَي َعَذاابَا،  نهذه تـََراّن  ْن َخل ْيل  َماي ر  َعيـْ ؛ إ ْن رََأى َحَسَنةا َوم  ْلبهذه يـَْرَعاّن 
 .َدفـَنَـَها، َوإ َذا رََأى َسي  َئةا َأَذاَعَها((

 .))الَلههَم اَل ُتهْز ّن  يـَْوَم اْلق َياَمة ((  -148
رَ   -149 نـَْيا َواآْلخ   .ة (())الَلههَم إ ّن   َأْس َلهَك اْلمهَعافَاَة يف  الد 
َفعه، َوَعَمل  اَل يـهْرَفعه، َوقـََلب  اَل َُيَْشعه، َوَقول  اَل ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك   -150 م ْن ع ْلم  اَل يـَنـْ

 .يهْسَمعه((
، َواْلبهْخل  َواجْلهْب  ، َوَضَلع    -151 ، َواْلَعْجز  َواْلَكَسل  َن اهْلَم   َواحْلََزن  ، ))الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م   الَدْين 

))  .َوَغَلَبة  الر  َجال 
َن اْلف ََت  ))  -152 ْن َعَذاب  اْلَقرْب ، َوَأعهوذه ب َك م  الَلههَم إ ّن   َأعهوذه ب َك م ْن َعَذاب  الَنار ، َوَأعهوذه ب َك م 

)) َنة  الَدجال  َها َوَما َبَطَن، َوَأعهوذه ب َك م ْن ف تـْ نـْ  .َما َظَهَر م 
 . َأْس َلهَك َشَهاَدةا يف  َسب يل َك(())الَلههَم إ ّن     -153
، الَلههَم ا  -154 ْ يـَْوَم اْلق َياَمة  فـَْوَق َيث ري  م ْن َخْلق َك م َن الَناس  ، الَلههَم اْجَعْلين  ْغف ْر ))الَلههَم اْغف ْر يل 

ْ يـَْوَم اْلق َياَمة  مهْدَخ ا َير ُياا(( ْلين  ، َوَأْدخ   .يل  َذْنيب 
ف يَمْن َعافـَْيَت، َوتـََوَلين  ف يَمْن تـََولَْيَت، َواَبر ْك يل  ف يَما  اْهد ّن  ف يَمْن َهَدْيَت، َوَعاف ين  ))الَلههمَ   -155

 .َأْعطَْيَت، َوق ين  َشَرَما ْقَضْيَت، إ نَذه ال يَذ ل  َمْن َوالَْيَت، تـََبارَْيَت رَبـََنا َوتـََعالَْيَت((
 . يـَْوَم الد  ين (())َرب   اْغف ْر يل  َخط يَئيت   -156
 .الَعظ يَم اَلذ ع الَ إَلَذ إالَ ههَو، احلَي  الَقي ومه، َوأتهوبه إلَيذ (( ))أْستَـْهف ره هللاَ   -157
، َوَأع ْذّن  م ْن مهض  ت  اْلف ََت ((  -158 ، َوَأْذه ْب َغْيَظ قـَْليب   .))الَلههَم اْغف ْر يل  َذْنيب 
َلت   ة  نَب ي  َك ))الَلههَم َأْحي ين  َعَلى سهنَ   -159 َ ت  اْلف ََت ((َوتـََوَفين  َعَلى م    .ذ ، َوَأع ْذّن  م ْن مهض 
ََمد ، َيَما َصلَْيَت َعَلى إ بـْرَاه يَم، َوَعَلى آل  إ بـْرَاه يَم، إ َنكَ )) -160 ََمد ، َوَعَلى آل  حمه  محَ يٌد َمَ يٌد، َواَبر ْك اللَههَم َصل   َعَلى حمه

َمَ  ََمد ، َيَما اَبرَيْ َعَلى حمه  .((َت َعَلى إ بـْرَاه يَم، َوَعَلى آل  إ بـْرَاه يَم، ]يف  اْلَعالَم َي[ إ َنَك محَ يٌد َمَ يدٌ د ، َوَعَلى آل  حمه
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 السور واآليات :بعض فضائل ملحق ب **

 .]وعند النوم  /ليلة يل[       . 122ن سورة البقرةآخر ث ث آايت م -1
 .]يل ليلة/وصدر اليوم والليلة[                                    .123يـــــــــــــس -2
 . ]يل ليلة[                                    . 124الواقعة -3
 .]لنوموعند ايل ليلة/[                           . 125تبــــــــــــارك امللك -4

 .]يوم اجلمعة وليلتها  [                                .126الكـــــــــهـــــف -5

 .]عند النوم  [                               .127سورة احلشر -6

 .]عند النوم  [                             . 128آية الكــــرسي -7

 .] عند النوم[                        . 129الصمد واملعوذتي -8

                                                           
 وعند أيب داوود من حديث سيدان علي موقوفا يقرأ الثالث األواخر من البقرة.* مواضع قراءهتا: يف ليلة / عند النوم. = وسبق خترجيها.  122

 (".37ص/7ج )الدر املنثور"أ.هـــ.كما يف:" بلغين أهنا تعدل القرآن كله:"خرج الدارمي عن احلسن قالوأ. ابتغاء وجه هللا غفر لهيف ليلة من قرأها  فـضلها:  123
والبيهقي  ، وابن مردويه" األوسط:"الطرباين يفه "أ.هـــ. = وأخرج إسناده جيدوقال:"  (564ص/3ج )تفسري ابن كثري، أبو يعلى كما يف :" كل ليلةقراءهتا   حديثأخرج و  •
 ("37ص/7ج )الدر املنثورمرفوعا،كما يف:" -رضي هللا عنه -جندب بن عبد هللا -ابن حبان عن  هوأخرجمرفوعا،  -رضي هللا عنه -عن أيب هريرة "، إلميانشعب ا:"يف

 للسيوطي.

 مه، وليلته".  وفيه:"أعطي يسر يو  .-مارضي هللا عنه – موقوفا على ابن عباس("، 3419: سننه ) برقمش، الدارمي يف:" صدر اليوم والليلةقراءهتا  أثر=وأخرج  •

رضي  –عن ابن مسعود  "،شعب اإلميان:" والبيهقي يف، وابن مردويه، وأبو يعلى ،رثاواحل، وابن الضريس "،فضائله:" أبو عبيد يف حديثها  أخرج مل تصبه فاقة.= فـضلها: 124
 (".3ص/8ج )الدر املنثوركما يف:"   –فوعا مر  –رضي هللا عنهما  –عن ابن عباس ، ابن عساكرمرفوعا. و  –هللا عنه 

ومل أره يف شيء من األصول وذكره أبو القاسم "جامعه:"ذكره رزين يفوقال:"  -من حديث ابن مسعود  -(" 294ص/2ج) الرتغيب والرتهيب وحسنه املنذري يف:" = •
 " أ.هــ. األصبهاين يف كتابه بغري إسناد

 = سبق خترجيها. 125

من  ومن قرأها كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، . وما بينك وبني البيت العتيق.أضاء له من النور ، مابني اجلمعتني -: فضلهاجلمعة، و ليلتها. يوم ا *مواضع قراءهتا: 126
 ومل يسلط عليه الدجال وال يكون له عليه سبيل.  مقامه إىل مكة،

مرفوعا  -عن أيب سعيد" شعب اإلميان:"والبيهقي يف، سـري وابن الض، والدارمي ، وسعيد بن منصور ، وأبو عبيد، "والبيهقي يف السنن  -بعضه–احلاكم وصحح  = أخرج حديثها
 (".355ص/5ج) الدر املنثور كما يف:"   -

وابن  ، والنسائي، والرتمذي ، داودوأبو ، ومسلم ، محدأ هأخرج". احلديث. = سورة الكهف عصم من فتنة الدجال أولعشر آايت من حفظ من : جاء يف احلديث:"  فائدة • 
 ( ". 354ص/5ج) الدر املنثور كما يف:"  ، مرفوعا وابن مردويه"سننه:"والبيهقي يف، واحلاكم  ، وابن حبان، الضريس

 "، األوسط:"والطرباين يف "، السنن:"يف والبيهقي ،-ووافقه عليه الذهيب -احلاكم وصححه هأخرج".  مث خرج الدجال مل يضره آخرهاعشر آايت من  قرأومن = وجاء يف اخلرب:"
وزكراي الباكستاين يف:"صحيح  ("،49 /3إرواء الغليل ):"(". وصححه األلباين يف355ص/5ج)الدر املنثور . كما يف:"-مرفوعا  –وابن مردويه والضياء عن أيب سعيد اخلدري 

 (". 44 -683املتجر الرابح ) 

  ( كما يف األذكار للنووي. فضلها: إن مت مت شهيدا.718السين برقم ) * مواضع قراءهتا:  عند النوم. ابن 127

 .-ال يزال عليك من هللا حافظ –. (2187برقم :) صحيحه أخرج حديثها البخاري يف  128

  وعند النوم. سبق خترجيها. * مواضع قراءهتا:  الصباح واملساء، ودبر الصلوات، 129
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