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إن احلمــــــد د ، نمــــــدن ونســــــتعينه ونســــــتغفرن ،      
ونعــوذ هللــاد مــن نــرور أنفســنا وســي،ام أعمالنــا ، مــن 
 يهدن هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له .

وأنـــــهد أن   إلـــــه إ  هللا ، وحـــــدن   نـــــريك لـــــه ،  
 سوله .وأنهد أن حممدا عبدن ور 

 

 َّيَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َحقَّ تـَُقاتِِه َوال ََتُوُتن
2ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 

 . 

 

   َلَقُكــْم ِمــْن َِ يَــا أَيُـَّهــا النَّــاَُّ اتَـُّقــوا رَلَُّكــُم الَـّـِذ  
ُهَما رَِجـ َها َزْوَجَها َوَلثَّ ِمنـْ َلَق ِمنـْ َِ ااًل  نـَْفٍس َواِحَدٍة َو

َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذ  َتَساَءُلوَن ِلِه َواأَلْرَحاَم 
 1ًً  ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبا

 .   022سورة آل عمران :  0                                                 

 . 0رة النساء:سو  2
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  ــــْواًل ــــا أَيُـَّهــــا الَـّـــِذيَن آَمنُــــوا اتَـُّقــــوا اَّللََّ َوُقولُــــوا قـَ َي
وَلُكْم ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُ  . َسِديداً 

2َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزاً َعِظيماً 

 

أمــــا هللعــــد ... فــــثن أصــــد  احلــــدي  كتــــاب هللا 
، وكـــل حمد ـــة  تعـــا  ، واـــ  ايـــدي هـــدي حممـــد 

  . هللدعة ، وكل هللدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار
وهلل علــا النــاَّ حــ    : يقــول هللا عــز و ــل
إليه سبيلً البيت من استطاع 

1

  . 

 . 4« ِذوا عين مناسككملتأ» :  يقولو 
وحرصــاع علـــ  نعــر العلـــم ، ورلبــةع يف   ـــيل ال ـــواب 

إذا مات الن آدم انقطع عمله إال من »:  لقوله 
، أو ولـد  علم ينتفـع لـه ، أو : صدقة جارية ثلث

 .  3«صاحل يدعو له

 .70 -72 : سورة األحزاب 0                                                 

 .97آل عمران: 2
  . 0297أار ه مسلم هللرقم  3

 .0630أار ه مسلم هللرقم  0
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 ، مبينـاع  الكـر  هـذن الرسـالة املعتمرأهدي إليك أاي 
 عمرتــــهفعلــــه مــــن ن ســــك يف  للمعتمــــرفيهــــا مــــا يعــــر  

   وسنة نبينا حممد ـمقتبساع ذلك من كالم هللا تعال
 . ومستن اع هللكالم علمائنا األعالم 

مث هللعــــد ذلــــك تكلمــــو عــــن األدعيــــة واألذكــــار       
ــــــاخلاصــــــة  ــــــ  هلل ــــــدعاء مــــــن أحســــــن العمرة ، حي إن ال

))إن :  قـال النـ  ، ويـذا  العبادام وأعالها منزلة
ــاَ     : مث قــرأ قــول  الــدعاء هــو الةبــادة   َوَق

ُْ َلُكــْم ِإنَّ الَّــِذيَن َيْســَتْكِ ُوَن  َِ رَلُُّكــُم اْدُعــوَِ َأْســَت
رِينَ  ِِ ُلوَن َجَهنََّم َدا ُِ 0َعْن ِعَباَدِت َسَيْد
  ، 

 .6   ))مــــن أ يســــأ  ل يغ ــــُ عليــــه:  وقــــال
أتون ولألســـــف فـــــثن ك ـــــ اع مـــــن النـــــا  يف عمـــــر م يـــــ

، خي  ـواا للوـواف  هللأدعية ك  ة مبتدعة مسـووعة
، وهللعـ  مـن هـذن  والسعي ، لكل نـو  دعـاء معينـا

واهللن ما ة  00060والنسائي  2969[ روان أصحاب السنن الرتمذي 62] لافر :  0                                                 
 .  0079وأهللو داود  3222

 حلاكم .أار ه أمحد والبخاري يف األدب املفرد والرتمذي واهللن ما ة وا 2
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األدعية قد   تكون مالئمـة للموقـف الـذي تسـتعمل 
، ومبقاهللل ذلك فثام يعرضون عن األدعية املأ ورة  فيه

،  يف الكتاب والسنة ، وفيها اخل  كله ، والربكة كلهـا
 ويف هـــذا الكتـــاب،  مهـــا املســـلموهـــي أحـــي هللـــأن يالز 

حيحة من األدعية ال اهللتة يف القـرآن والسـنة ال ـ اهللعض
، ويــدعو  ــا يف ولــ هم ، يفيــد منهــا احلــات واملعتمــر 

،  ، ويف مــ، ، وعرفــة ومزدلفــة أ نــاء الوــواف والســعي
، هللاإلضافة إ  ما يتيسر لـه  وعند رمي اجلمار ول ها

ا ينبغي ا نتبـان لـه من األدعية األارى اليت يريدها ومم
أن الـــــــدعاء ينبغـــــــي أن يكـــــــون م ـــــــحوهللاع هللتقـــــــوى هللا 

 يقـول ، ألن النـ    ، مقرتنـاع هللـاليقب هللاإل اهللـةـتعال
ــتم موقنــون لاإلجالــة واعلمــوا أن :  ))ادعــوا ل وأن

  .0ل ال يستَيُ دعاء من قلُ غافل اله  
ما مـن  ))قال :  وعن أيب سعيد اخلدري أن الن  

يــدعو ل لــدعوة  إال أعطــاه ل ىــا إحــد  مســلم 
ثـــلث ِصـــا  إمـــا أن تةَـــل لـــه دعوتـــه وإمـــا أن 

 أار ه الرتمذي واحلاكم يف املستدرك . 0                                                 
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مثلهـا وإمـا أن تـدِر لـه   يصرف عنه مـن السـوء 
 .هللا أك ر : إذعا نك ر قال : . وفيه قالوا0  اآلِرة

 وممــــــا   نــــــك فيــــــه أن لكــــــل إنســــــان حا اتــــــه
 ،   هللا يف قضــــائها و قيقهــــاـرلــــ  إلــــالــــيت ي اخلاصـــة

ـــــــاك مـــــــن وخيتلـــــــف فيهـــــــا عـــــــن ا اـــــــرين  ، إ  أن هن
الدعوام مما  هللد لكل مسلم ومسلمة منها و  ميكن 

الفالح يف الدنيا  للمسلم أن يستغين عنها لكي حيقي
وا ارة ، وهي األدعية اجلامعة الـيت وردم يف القـرآن 

قمــو عمــ  النبويــة . ومــن هنــا فقــد  الكــر  والســنة
ات واملعتمــر فيحف هــا أو طائفــة منهــا ليســتعب  ــا احلــ

 ـا يف مـواطن اإل اهللـة ، ويف أي وقـو   يقرأها ليدعو
 ناء . 

ر أن جيعـــل عملـــي هـــذا وأســـأل هللا العلـــي القـــدي
وآاـــــر دعوانـــــا أن احلمـــــد د رب  . اال ـــــا لو هـــــه 

 العاملب .
 

 روان أمحد والبزار وأهللو يعل  هللأسانيد  يدة . 0                                                 
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 وكتبه               
 عديل عبدالرؤوف الغزايل د/
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 صفة العمرة
 

اووام وهي مرتبة كمـا يلـي  ألداء العمرة مخس     
: 
 
 . اإلحرام من امليقام -0
 . الوواف حول الكعبة -2
الـــف مقـــام إهللـــراهيم والعـــرب مـــن مــــاء  ـــالة ال -3

 . زمزم
 . السعي هللب ال فا واملروة -0
 تق  ن .أو الععر حلي  -5

 ، نسأل هللا القبول وهللنهاية احللي تكون انتهو العمرة
 : ، وإليك تف يل ذلك 

 
 
 
 



 00 

  من امليقات اإلحرام ال :أو
 هللعــــ  ولــــه يف العمــــرة الــــداول نيــــة هــــو اإلحــــرام -0

 : وهي هايفعل أن للمحرم جيوز   اليت احمل ورام
 . نأن يأاذ ني،اع من نعرن أو أظافر   -أ

 . أن يتوي  يف  وهلله أو هللدنه -ب

 كالواقيــــــة ، مبالصــــــي هللعــــــيء رأســــــه يغوــــــي أن -ت
 . ونوها والغرتة

 .  وت ل ن ، أو خيو أن يتزوت أو يـ ز   -د
أن يبانـــــر ي أي يفعـــــل مقـــــدمام أو  جيـــــام  أن -هــــــ

 ة .اجلما  من اللمس والتقبيل ( هللعهو 
 عل  ف ّ ل ما وهو ، خميواع  الذكر يلبس نأ -و 

 أو أو الفنيلة كال وب ، أو العضو البدن مقدار
 . هللالر ال ااص احمل ور وهذا ، ونون لالسروا

 واجلرهللـو  واألرنـ  كـالغزال ، هللرياع  صيداع  يقتل أن -ز 
 .  ذلك ونو ،
 أو  ــــاهالع  احمل ــــورام هــــذن مــــن نــــي،اع  فعــــل مــــن -2

 .  فال إمث عليه و  فدية م كرهاع  أو ناسياع 



 02 

أو  - والعيــــــاذ هللــــــاد –أمـــــا مــــــن فعلهــــــا متعمـــــداع  -3
 وتف يلها كالتايل : الفدية حمتا اع لفعلها : فعليه

توي  وتغوية الفدية يف أاذ الععر أو األظافر وال -أ
: إمـــا ذهللـــ  الـــرأ  أو لـــبس القفـــازين والنقـــاب للمـــرأة 

نـان وتفريـي حلمهــا علـ  فقـراء احلــرم ، أو إطعـام ســتة 
مســـاكب لكـــل مســـكب ن ـــف صـــا  ممـــا يوعـــم ، أو 

  . صيام  ال ة أيام ، خيتار ما يعاء من األمور ال ال ة
املبانرة هللعهوة فيما دون الفرت : كالقبلة هللعهوة  -ب

عهوة ونو ذلك سواء أنزل أو مل ينـزل فقـد واللمس هلل
 وعمرتــــــه،  ارتكــــــ  حم ــــــورا مــــــن حم ــــــورام اإلحــــــرام

، وقـال عليـه أن يسـتغفر هللا ويتـوب إليـه صحي  لكن
م هللعــــ  العلمــــاء : وجيــــرب ذلــــك هللــــذهلل  رأ  مــــن الغــــن

  .وهللا أعلميوزعه عل  فقراء احلرم املكي ،
 زاء ال يد : إن كان لل يد م ل ا  هللب ذهلل   -ت
مل ـــــل وتوزيـــــ  حلمـــــه علـــــ  فقـــــراء مكـــــة أو ين ـــــر كـــــم ا

يســاوي وخيــرت مــا يقاهللــل قيمتــه طعامــا لكــل مســكب 
ن ف صا  ، وإما أن ي ـوم عـن طعـام كـل مسـكب 
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يوما . وإن مل يكن لل يد م ل ا  هللب أن ين ر كم 
قيمــة ال ــيد املقتــول وخيــرت مــا يقاهلللهــا طعامــا ويفرقــه 

أن  علـــ  املســـاكب لكـــل مســـكب ن ـــف صـــا  وهللـــب
 . ي وم عن إطعام كل مسكب يوما 

 اللهـم يستح  أن يتلفظ املعتمـر هللقـول ي لبيـك  -0
 .  عمرة ( عند إحرامه

ـرم   -5 أي يف إزار ورداء مـن لـ  املخـي  ] الر ـلحي 
عل  مقدار العضو[ ويستح  أن يكـون  ل  املف ل

 . أهلليضب
وي  والتن ف قبـل عقـد تيستح  ا لتسال وال -6

 . نية اإلحرام
( تسـميان ي ركعـيت اإلحـرام لـيس لححـرام ركعتـان -7

نه حيـرم ثلكن لو صادف وقو حضور صالة فريضة ف
 . صل  هللا عليه وسلم هللعدها لفعله

) لبيــك : تســن التلبيــة هللعــد اإلحــرام وهــي قــول  -2
إن  ال شـــريك لـــك لبيـــك ، اللهـــم لبيـــك ، لبيـــك

ويرفـ   . احلمد والنةمة لـك وامللـك ال شـريك لـك 



 00 

أصــوا ن  نأمــا النســاء فيخفضــ أصــوا م ،  ــال ــا الر 
 .فالووا اءويتوقف املعتمر عن التلبية عند اهللتد  ا .
حــــــرام وتغيــــــ ن إذا اتســــــ  جيــــــوز الــــــ  لبــــــا  اإل -9

ًع   ً اإلحــرام يف هلليتــه قبــل  ، وجيــوز للمحــرم لــبسمــ ال 
 . سفرن ولكن   يعقد نية اإلحرام إ  عند امليقام

حـرام كاألسـود أو للمرأة لبـا  معـب لح ليس  -02 
 . األاضر كما يعتقد البع 

أن تلـــبس القفـــازين أو    جيـــوز للمـــرأة احملرمـــة-00
النقـــاب ألامـــا مف ـــالن علـــ  مقـــدار العضـــو لقولـــه 

)ال تنتقـُ اررمـة وال تلـبس : وسلم  صل  هللا عليه
ويـــــــديها عـــــــن  ولكنهـــــــا تســـــــرت و ههـــــــا. 0القفـــــــازين 

  . األ ان  هللغ  القفازين والنقاب
 
 
 
 حول الكعبة الطواف انيا :ث

  . روان البخاري 0                                                 
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الكعبــــة يبــــدأ كــــل  حــــولالوــــواف ســــبعة أنــــوا   -0
  . نو  من أمام احلور األسود وينتهي هلله

 . املعتمر الكعبة عن يسارن أ ناء طوافه جيعل  -2

  ـال ال ة األولـ يسن أن يرمل املعتمر يف األنوا  -3
 . ، والر م ل هو مسارعة املعي م  تقارب اخلووام

طوافـــــــــه كلـــــــــه ،  يضـــــــــوب  املعتمـــــــــر يفأن  يســـــــــن -0
وا ضــــوبا  هـــــو أن جيعـــــل وســـــ  ردائـــــه  ـــــو كتفـــــه 

 .  األيسر األمين وطرفيه عل  كتفه
  . يزيـل املعتمـر ا ضـوبا  إذا فـر  مـن طوافـه  -5

احلوـر األسـود يأي  يسن ملن يووف أن يسـتلم  -6
يلمسه هلليـدن ( ويقبلـه عنـد مـرورن هللـه ، فـثن مل يسـتو  

ا ، فــثن مل يســتو  اســتلمه هللعــيء وقبلهــ اســتلمه هلليــدن
 ، معـه ي كالع ـا ومـا نـا ها ( وقـ بلـل ذلـك العـيء

 .فثن مل يستو  أنار إليه هلليدن و  يقبلها 
الـــركن اليمـــا  هلليـــدن  يســـن ملـــن يوـــوف أن يســـتلم -7

مل  و  يقبله ، فـثن مل يسـتو  اسـتالمه هللسـب  الزحـام
 . يعر إليه
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لحوــر ملـن يوـوف أن يكــرب عنـد اسـتالمه ل يسـن -2
 . األسود أو عند اإلنارة إليه

يســن ملـــن يوــوف أن يقـــول هللــب الـــركن اليمـــا   -9
رلنـــا آتنـــا   الـــدنيا حســـنة و  ) :  واحلوـــر األســـود

 .   اآلِرة حسنة وقنا عذاب النار
اــاص هللكــل نــو   لــيس هنــاك ذكــر أو دعــاء -02

من أنوا  الوواف كما يعتقد الـبع  . هللـل جيـوز أن 
أو يقــول مــا نــاء مــن  طوافــه ، يفيقــرأ املســلم القــرآن 

كاألدعية واألذكار الواردة ،   األدعية النبوية ال حيحة
   .  يف ااية هذا الكتاب

 أمـــا إذا انـــتق  تعـــرت  الوهـــارة للوـــواف .  -00
وضــــــوء املســــــلم وهــــــو يوــــــوف فثنــــــه يتوضــــــأ مث يعيــــــد 

، ومن العلمـاء مـن قـال جيزئـه  الوواف كله من  ديد
 . سبي أن يبين عل  ما

وهــو يوــوف فثنــه  إذا أقيمــو صــالة الفريضــة -02
و   ي ليها م  املسلمب مث يكمل ما هللقـي مـن طوافـه

 . ضوبعا وقو ال الةمهللد من تغوية كتفه إن كان 
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أن توـوف حـت توهـر    جيـوز للمـرأة احلـائ  -03
  . من حيضها

جيوز للمرأة أن تأكل حبوهللاع تؤار احلي  عنها  -00
  .   تكون مضرة هلل حتهاهللعر  أن  حت تتم عمر ا

مـن نـك يف عـدد أنـوا  الوـواف الـيت طافهـا  -05
  . يكمل فثنه ير   األقل ، مث

 
 
 
 
 
 

الصالة خلف مقام إبراهيم والشرر   ثالثا : 
 من ماء زمزم
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إذا انتهــ  مــن العــو  الســاهلل  لوّــ  كتفــه األميــن  -0
ــُذوا ِمــْن َمَقــاِم   : وانولـي إ  مقــام إهللــراهيم وقــرأ َواَّتَِّ

ِإلـَْراِهيَم ُمَصّلًا  
0. 

ــــك -2  مث ي ــــلي ركعتــــب الــــف املقــــام إن تيســــر ذل
 . يوهي سنة( وجيعل املقام هللينه وهللب البيو إن تيسر

وإن مل يتيســر لــه ذلــك لزحــام أو لــ ن صــال ا يف أي 
موض  من املسود احلرام ويستح  أن يقرأ يف الركعة 

ــا أيهــا الكــافرون :  األو  هللعــد الفا ــة يف و  قــل ي
و    قـــل هــو ل أحــد :  األاــرى هللعــد الفا ــة

 يويل فيهما .
زمــــزم  ـ وهللعــــد ذلــــك يســــتح  لــــه أن يــــذه  إلــــ -3

، ولقولــه  ويعــرب منهــا وي ــ  علــ  رأســه لفعلــه 
 روان مسـلم ، وزاد  « إنه طةام طُْةـم » : عن ماء زمزم

 . « وشفاء سقم »أهللو داود 

  . [025]سورة البقرة:  0                                                 
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تلمه إن   احلوــر األســود فيكــرب ويســـمث ير ــ  إلــ -0
ذلـــك هللعـــد انتهائـــه مـــن مـــاء زمـــزم،  اســـتوا  لفعلـــه 

 . فثن مل يتيسر له ذلك ذه  للسعي مبانرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بني الصفا واملروة  السعي رابعا :
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 الســعي ســبعة أنــوا  هللــب ال ــفا واملــروة يبــدأ مــن -0
. ال فا وينتهي هللاملروة

يسن عند قرهلله من ال فا يف هللدايـة العـو  األول  -2
ـــَفا :   ـيقـــرأ قولـــه تعالـــأن  ـــْن  ِإنَّ الصَّ َواْلَمـــْرَوَة ِم

ُجَنــاَ   َشــَةارِِر اَّللَِّ َفَمــْن َحــ َّ اْلبَـْيــَت َأْو اْعَتَمــَر فَــل
ــِ نَّ  ــًرا َف يـْ َِ ــا َوَمــْن َتَطــوََّع  ــِه َأْن َيطَـّـوََّف ِىَِم اَّللََّ  َعَلْي

ألـدأ اـا لـدأ ل ) : مث يقول هللعـدها. 5 َشاِكٌر َعِليمٌ 
يف هللدايـــة العـــو  األول مـــن  و  يقـــول هـــذا إ   لـــه 

 . السعي

 يســـن أن يرقـــ  املعتمـــر علـــ  ال ـــفا حـــت يـــرى -3
الكعبة فيستقبلها ويرف  يديـه كمـا يرفعهـا عنـد الـدعاء 

، ال إلـــه  ل أكـــ ،  ل أكـــ  ، ) ل أكـــ  : قــائالع 
لــه امللــك ولــه احلمــد  ، إال ل وحــده ال شــريك لــه

ال إلـه إال ل وحـده ال  ، قـدير وهو علا كل شيء
شـريك لــه أوـز وعــده ونصـر عبــده وهـزم األحــزاب 

يدعو مبا ناء من الدعاء مث يعيد الذكر  مث . وحده  
  . 052البقرة : 0                                                 
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الســاهللي  الســاهللي ، مث يــدعو مبــا نــاء ، مث يعيــد الــذكر
  .   املروةـمرة  ال ة ، مث يسع  إل

يفعـل املعتمـر علـ  املـروة م لمـا فعـل علـ  ال ـفا  -0
مــرام ( والــدعاء مــ   3والــذكر الســاهللي ي لتكبــ مــن ا

 . متو هاع للكعبة رف  يديه
يسـن إذا وصـل السـاعي هللـب العلمـب األاضـرين  -5

هللعـــر  أن   يضـــايي لـــ ن مـــن  أن ي ســـر  يف املعـــي
 الســـاعب ، أمـــا يف هللقيـــة املســـع  فثنـــه ميعـــي معـــياع 

، هــذا هللالنســبة للر ــل أمــا املــرأة فــال تســر  هللـــب عاديــاع 
 . العلميب

  يعــرت  أن يرقــ  الســاعي علــ  أعلــ  ال ــفا  -6
فهــو  واملــروة ، هللــل لــو ملســو ر ــالن هللدايــة ارتفاعهــا

 ائز ، ولكن السنة كمـا سـبي أن يرقـ  عليهمـا حـت 
  . يرى الكعبة إن استوا 

تعرت  الوهارة للسعي ، فلو سع  وهو ل     -7
  از ذلك ، ولكن األفضل أن يكون عل  ئمتوض

  . وضوء
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  يو د ذكر أو دعاء اـاص هللالسـعي ، فلـو قـرأ  -2
  .  ائز القرآن أو ذكر هللا أودعان مبا يتيسر فهو

إذا أقيمــو ال ــالة وهــو يســع  فثنــه ي ــلي مــ   -9
  . اجلماعة يف املسع  مث يكمل سعيه

ـــــل يكـــــون    -02 ـــــاء الســـــعي هلل يضـــــوب  املعتمـــــر أ ن
  . إحرامه عل  كتفيه

ما قد يفسد  عن جي  عل  املعتمر ل  هلل رن -00
 . عمرته

 
 
 
 
 
 

  حلق الشعر أو تقصريه خامسا: 
 حلي نعر الرأ  أو تق  ن من وا بام العمرة-0
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   حلي نـعر الـرأ  أفضـل مـن تق ـ ن . ألنـه -2
 .  دعـا للمحلقـب  ال ـاع ودعـا للمق ـرين مـرة واحـدة

، مجيـــ  أنـــاء الـــرأ  جيـــ  أن يســـتوع  التق ـــ  -3
ــــــال يكفــــــي أن يق ــــــر  هــــــة ويــــــرتك   أاــــــرى ف

:  نـعر رأسـها لقولـه    جيـوز للمـرأة أن  لـي -0
 لـــيس علـــا النســـاء حلـــق إءـــا علــــا النســـاء))

ولكــن تق ــرن ، وذلــك هللــأن تقــ  مــن  ،  0  التقصــري
 . قدر رأ  األصب  كل ضف ة من نعرها

هللعد احللي أو التق   يتحلل املعتمر من إحرامه  -5 
  . عمرته وهلله تنتهي

حيلي نعر رأسه أو يق رن مث  إذا نسي املعتمر أن -6
هلللــدن فانــه  الــ  إحرامــه فانــه مــت تــذكر ذلــك ولــو يف

يلبس إحرامه وحيلي نعر رأسه أو يق رن ، و  نـيء 
  . أعلم عليه ألنه ناسي وهللا

  . (070صحي  أيب داود ي 0                                                 
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؛ لحك ـــار مـــن الـــدعاء  فرصـــة ع يمـــة العمـــرةإن      
، ذلك أن م ـانل إ اهللـة الـدعاء  هللا فيهعل   واإلحلاح

 ، واألمــــاكن ؛ فاألوقــــام ك ــــ ة متــــوافرة  العمــــرةيف 
 -، واألوضــا  الــيت يســتواب فيهــا الــدعاء  واألحــوال
امل ــانّا الــيت تر ــ  ، فمــن تلــك  رحلــة العمــرةتتــوافر يف 

  :ما يلي العمرةفيها إ اهللة الدعاء يف 
واملســافر  

:  صل  هللا عليه وسلم -، قال الن  الدعاءمستواب 
: دعــــوة املظلــــوم،  ثــــلث دعــــوات مســــتَالات)) 

0ودعوة املسافر ودعوة الوالد لولده 
.  

 :
،  ، واحلاج الغاز    سبيل ل ):   قال الن 

  . البخاري يف األدب املفرد، وأهللو داود، وصححه األلبا  روان 0                                                 
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 وسألوه فأجالوه، دعاهم ، ل وفد واملةتمر
  .5  فأعاطاهم

  
  :فمن ذلك ما يلي 

يف اسـتالم   
يف احلوــــــر:  احلوــــــر األســــــود فضــــــل  كبــــــ  لقولــــــه 

، ولـه عينــان يبصــر  ليبةـثن ل احلَــر يـوم القيامــة»
، ويشـهد علـا مـن اسـتلمه  ، ولسان ينطق لـه ىما
سح احلَر األسـود والـركن م»:  وقال ،  6«حبق

 . 3«اليماَ حيطان اخلطايا حطا
ملـا  ـاء يف  

صـــحي  مســـلم مـــن احلـــدي  الوويـــل يف صـــفة حوـــة 
،  فبـــدأ لالصـــفا ):  ، وفيـــه الـــذي روان  ـــاهللرالنـــ 

 . ححه األلبا ، وص روان اهللن ما ه 0                                                 

 . أار ه اإلمام أمحد وحسنه الرتمذي 2

 حسنه الرتمذي وصححه اهللن حبان . 3
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 فوحــد ، القبلــة فاســتقبل ، البيــت رأ  حــى َفرقــاَ 
ه ل حده ال شريك : ال إله إال ل و  ، وقا  ، وك َّ
، وهـو علـا كـل شـيء  ، ولـه احلمـد امللـك ، لـه لـه
 ، ، أوز وعده ونصر عبده ، ال إله ل وحده قدير

، قـا  مثـل  وهزم األحزاب وحده مث دعا لني ذلـك
  .  هذا ثلث مرات

للحـدي    
)مث نــــز  املــــروة، حــــى إذا انصــــبَّت ، وفيــــه  الســـاهللي

ســـــةا حـــــى إذا َصـــــِةدتا  اد قـــــدماه   لطـــــن الـــــو 
مشــا، حــى إذا أتــا املــروة ففةــل علــا املــروة كمــا 

 .   فةل   الصفا
 

0)ماء زمزم ملا شرب له :  قال 
.  

 . األلبا  أار ه أمحد واهللن ما ه وصححه 0                                                 
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فيهـــا  هـــذا وإن هنـــاك مواضـــ  وأحـــوا ع يعـــر      
رتك فيهـا ، ويعـ ، وتر   اإل اهللة ل  مـا ذ كـر الدعاء
ســـبيل اإلمجـــال:  . ومـــن ذلـــك علـــ  ولـــ ن املعتمـــر

ـــــــل ووقـــــــو الســـــــحر ـــــــر  الـــــــدعاء يف  ـــــــوف اللي ، ودهلل
ويف  ، األذان واإلقامـــــة ، وهللـــــب ال ـــــلوام املكتوهللـــــام

،  وعنــد نــزول الغيـــ  حــال ال ــيام ، وليلــة القــدر ، 
، وعقــــ  الوضــــوء وهللعــــد ال ــــالة علــــ   ويف الســــوود

 اهللــة مــن يــوم وســاعة اإل يف التعــهد األاــ   النــ 
  .اجلمعة

 املضـور، ، ودعـاء ومن ذلك: الدعاء عند رقة القل 
، وعلـــ  ولـــدن،  ، ودعـــاء الوالــد لولـــدن ودعــاء امل لـــوم

  .ودعاء الولد ال احل لوالدن

ــَبح ان ك   ومــن ذلــك عنــد الــدعاء هللـــ    إال ــه  إا  أ نَــو  س 
 ."ال لالاماب   إاّ ا ك َنو  مان  
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ــها  ويف حالــة امل ــيبة عنــد  الــدعاء هللـــ  إانلــا د وإنلــا إال َي

ع ــون ، اللهــم آ ــر  يف م ــيبيت، واالــف يل اــ اع  ر ا ا
  ."منها
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،  ، واحلمـــد د هللا   إلـــه إ  أف ـــل الـــذكر:     
فهــــذن الكلمــــام أفضــــل .  ، وهللا أكــــرب وســــبحان هللا
 . ، وهي من القرآن القرآن الكالم هللعد

، وال ــــــــالة  : ا ســــــــتغفار األذكــــــــار الع يمــــــــةومــــــــن 
 . الن   والسالم عل 

مائة  ، فمن قايا يف اليوم : سبحان هللا وحبمدن ومنها
صــحي  .  مـرة لفــرم ذنوهللـه وإن كانــو م ـل زهللــد البحـر

 .0/2270مسلم 
وسـبحان   ، وحبمدن : سبحان ومن األذكار الع يمة

ســـان، ، فهمـــا كلمتـــان افيفتـــان علـــ  الل هللا الع ـــيم
  .حبيبتان للرمحن  قيلتان يف امليزان،

ومن األذكار الع يمة:   إله إ  هللا وحـدن   نـريك 
 ، وهو عل  كل نيء قـدير ، وله احلمد امللك له، له

أرهللعـة  ؛ فكأمنا أعتـي ، فمن قايا يف اليوم ععر مرام
، ومــن قايــا مائــة مــرة فكأمنــا  أنفــس مــن ولــد إ اعيــل

، وحوـو  مائة حسنة تبو له، وك أعتي ععرة أنفس
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، وكانو له حرزاع من العـيوان يومـه  عنه مائة اوي،ة
 .  0ذلك
 ؛  فهو التلبيةوالعمرة أع م األذكار يف احلج  وأما

؛  هللـــاد :   حـــول و  قــوة إ  ومــن األذكـــار الع يمــة
، ويـا تـأ   عويـ  يف محـل  فهي كنز من كنوز اجلنـة

  .ل رفي  األحوالوني ، ، ومكاهللدة األهوال األ قال
لصة القو   فثن الذكر مق ود العبادة األع ـم : ِو
وفوائـدن   ـل هللاملداومـة عليـه، واإلك ـار  ، وإن هللركاته

ــــه ــــه من  ، وهللاحملاف ــــة علــــ  ، واستحضــــار مــــا يقــــال في
،  ، واملقيـــدة ، واألذكـــار املولقـــة أذكـــار طـــريف النهـــار

  . املعرو  ، وخمالفة وهللاحلذر من ا هللتدا  فيه
 
 
 

 .0/2270، صحي  مسلم  3/0092صحي  البخاري  0                                                 
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ـــــا لقبولـــــه       ـــــدعاء نـــــروطا وآداهلل ـــــم أاـــــي هللـــــأن لل اعل
 رسول ايدى عليه ال الة والسـالم، وإ اهللته هللينها لنا

  هللـــــــدون هـــــــذن ـوقـــــــد يســـــــتوي  هللا ســـــــبحانه وتعالـــــــ
،  ذكورة فللــــه األمــــر مــــن قبــــل ومــــن هللعــــدالعــــرو  املــــ

ويكون يف إ اهللة دعاء العبد وهو مقيم عل  املعاصـي 
 سالمة والعافية .نسأل هللا ال استدرات له ،

 

لَــُه َدْعــَوُة     :قــ    التوحيددو إلاالصدد     -1
ُـْم ِلَشـْيٍء  َُ يُبوَن  َِ احْلَقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِـِه ال َيْسـَت

ََ فَـاُه َوَمـا ُهـَو لَِبا لُـ ِلِغـِه َوَمـا ِإالَّ َكَباِسِط َكفَّْيِه ِإََل اْلَماِء لَِيبـْ
 .0 ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ ِ  َضل ٍ 

ففـي صـحي   تطييب املطعم إلاملشدب  إلاملبد :   -2
مسلم من حدي  أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال 

ـــــُ  ال  : يي رســـــول هللا  ـــــاَّ إن ل طي أيهـــــا الن
يقبـــل إال طيبـــا ، وإن ل أمـــر املـــبمنني اـــا أمـــر لـــه 

 .00الرعد  0                                                 
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يَا أَيُـَّهـا الرُُّسـُل ُكلُـوا ِمـْن الطَّيِّبَـاِت  :   املرسلني فقا 
َِّ ِاَـا تـَْةَملُـوَن َعِلـيٌم   َواْعَمُلوا َصاحِلاً ِإ

0
  ،: وقـال  

2يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َمـا َرَزقْـنَـاُكمْ 
 

)) الرجــل يطيــل الســفر أشــةث أغــ   ــد  مث ذكــر. 
ــــا  ــــه إَل الســــماء ي ــــا رب ومطةمــــه حــــرام يدي رب ي

م وغـــذ  لــاحلرام فـــأ  ومشــرله حــرام وملبســـه حــرا
  .   يستَاب لذلك

ففـي ال ـحيحب مـن  جتنب مظامل الع دا    -3
 حـــدي  اهللـــن عبـــا  رضـــي هللا عنـــه أن رســـول هللا 

)) اتـق دعـوة املظلـوم هللع  معـاذا إ  الـيمن فقـال : 
ـــيس لينهـــا ولـــني ل حَـــاب   وروى اهللـــن  ، ف هنـــا ل

ن حــــدي  أيب هريــــرة عنــــه هللســــند حســــن أن مــــ ما ــــه
ودعــوة املظلــوم يرفةهــا )) ....قــال :  رســول هللا 

ل دون الغمـــــام يـــــوم القيامـــــة وتفـــــتح ُـــــا ألـــــواب 
 . السماء ويقو  لةزِت ألنصرنك ولو لةد حني   

 . 50املؤمنون: 0                                                 

 .  072البقرة : 2
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 أن ال يوعو بإثم إلال بقطيعة رحم   -4
يســتَاب ألحــدكم مــا أ يــدع : يي  لقــول النــ   

 (( .لقطيةة رحم  ل مث وال
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ذا دعــوم هللا إ    محددو او إلالاندداي عبيدد   -1
  ـ  فلتبــدأ أو   حبمــدن وال نــاء عليــه تبــارك وتعالـــتعالــ

.. مث هللعـدها : هللال ــالة والسـالم علــ  النـ  صــل  هللا 
عليه وسلم .. مث اهللدأ هللعد ذلك يف دعائك ومسألتك 

رضـي هللا عنـه ( : قـال : هللينـا عبيـد ي عن فضالة هللن، 
فقـــال :  قاعـــد إذ داـــل ر ـــل ف ـــل   رســـول هللا 

) :  لفـــــر يل وارمحـــــين . فقـــــال رســـــول هللا االلهـــــم 
ذا صليت فقةدت فامحد ل إعَلت أيها املصلي 

قــال : مث  .  اــا هــو أهلــه ، وصــل علــي مث ادعــه  
اـــر هللعـــد ذلـــك فحمـــد هللا وصـــل  علـــ  النـــ  آصـــل  

) أيهــا :  فقــال لــه النــ    عليــه وســلم .صــل  هللا
  . 5املصلي ادع جتُ  

مـــن آداب الـــدعاء احلســـنة : هـــو و     الوضدددوي -2
متهي،ـا …. ا حت تقبل علـ  هللا تعـا  .. طـاهر … 

 نعريأليب موس  اأويف حدي  … ملنا اته ودعائه 
لعبيد أيب عامر ،  رضي هللا عنه : ملا استغفر الن  

 . 3076روان اهللو والرتمذي / صحي  الرتمذي :  0                                                 
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لفــــر االلهــــم يمث رفــــ  يديـــه فقــــال : مبــــاء فتوضــــأ  دعـــا
2يب عامر .. (ألعبيد 

 . 

فعـن اهللـن مسـعود رضـي هللا    استق ال الق بدة -3
الكعبـة فـدعا علـ  نفـر  : يياستقبل الن   عنه قال
، وعـن عبـد هللا هللـن زيـد رضـي هللا عنـه  2(( من قريش

 ا هذا املصـلا يستسـقيـإل ِرج النيب : يي قال
، وقلـــــُ  قبل القبلـــــة، فـــــدعا واستســـــقا، مث اســـــت

 . 3((رداءه
اصتيار أحسن األلفاظ إلأن بها إلأمجعهدا لبععدان   -4

و  أحســــن ممــــا ورد يف الكتــــاب والســــنة    إلأبينهددددا
، فــــثن األدعيــــة القرآنيــــة واألدعيــــة النبويــــة  ال ــــحيحة

؛ ألاـا أك ـر    ما يـدع  هللـه هللعـد تفهمهـا وتـدهللرهاـأول
األلفــا   ، يف أنـرف ، وألاـا  امعــة للخـ  كلــه هللركـة

، وألن الغلــ  يعــرري ك ــ ا  وأفضــل العبــارام وألوفهــا

 . (290ومسلم ي (6303ي أار ه البخاري 3 . (3962أار ه البخاري يف املغازي ي  2 . روان البخاري ومسلم . واحلدي  طويل 0                                                 
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،  ،  اتالف معـارفهم يف األدعية اليت خيتارها النا 
 . وتباين مذاهبهم يف ا عتقاد وا نتحال

هذا  :   قال الوربا  مبينا سب  تأليفه كتاب الدعاء
الكتاب ألفته  امعا ألدعية رسول هللا صل  هللا عليه 

 علـ  ذلـك أ  رأيـو ك ـ ا مـن النـا  ، حـدا  وسلم
، وأدعية وضعو عل  عدد  قد متسكوا هللأدعية سو 
،   تــــروى عــــن رســــول هللا  األيـــام ممــــا ألفهــــا الوراقــــون

،  ، و  عــن أحــد مــن أصــحاهلله صــل  هللا عليــه وســلم
، مـ  مـا روي عـن  و  عن أحد من التاهللعب هللثحسان

ــــــدعاء رســــــول هللا   ، مــــــن الكراهيــــــة للســــــو  يف ال
، فألفو هذا الكتـاب هللاألسـانيد املـأ ورة  والتعدي فيه

  .  0عن رسول هللا 
ن أردم لــدعائك أإذا     التددللو إلاالقتقددار  -5

، هـــل  مـــل يف حالـــك وقـــو الـــدعاءأحقـــا . فت ي ـــعد
املســتكب  ن يــدعون دعــاء الرالــ  .. الراهــ نــو ممــأ

  مــا عنــد رهللــه تبــارك ـلــإ.. اخلاضــ  .. املتــذلل الفقــ  
 . مقدمة كتاب الدعاء للوربا  0                                                 
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… ذا دعوم دعاء لافل إاي أم انك أ  ؟ . ـوتعال
 .  ن

 نــــــاء أ  هللا ـلــــــإالتــــــذلل واخلضــــــو  وا فتقــــــار  أاــــــي :
  اهللة الدعاء . إمفعول عوي  يف  الدعاء له

ذا دعــا إحـدهم أوقـد لفـل الك ـ ون عـن ذلـك فتوـد 
.  افـــة   ا ـــر للخضـــو  والتـــذلل فيهـــااــرت كلمـــام أ

تفـــرد . املنـــه خياطـــ  ملـــك امللـــوك .أوقـــد نســـي هـــذا 
 … هللاجلالل والكربياء 

  هلللســان  قــال هللعضــهم : أد  هلللســان الذلــة وا فتقــار
 الف احة وا نوال  . 

 اهللـــة إ ـــر التـــذلل واخلضـــو  علـــ  أن إاـــي املســـلم : أ
  إئــدة و  جيــد هــذا مضــمون الفا… الــدعاء ســري  

 …  همن  رهلل
… فـــــاد  أاـــــي هلللســـــان اخلضـــــو  والتـــــذلل املســـــكنة 

حمتا ـــا … عنـــد رهللـــه تعـــا     مـــاـدعـــاء عبـــد فقـــ  إلـــ
ااضـــعا … مقـــرا هللذنوهللـــه … حســـانه إ  فضـــلة و ـلـــإ

يــرى انــه   ميلــك لنفســه ضــرا … اضــو  املق ــرين 
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  هــو مالــك النفــ  ـو  نفعــا ، هللــل أن رهللــه تبــارك وتعالــ
  الغـــين عـــن القـــة وهـــم الفقـــراء ـوالضـــر .. وهـــو تعالـــ

   .. ـليه سبحانه تبارك وتعالإ
ســرار الــدعاء أســر مــن أاــي : أفهــم هــذا  يــدا فانــه 

فتنبــــه و  تكـــــن مـــــن لك ـــــ ون .. املســــتواب  هلـــــه ا
 الغافلب .

   أن يرتصددو لوعا دد  األإلادداي الشددبيفة -6
ومواطن الدعاء الساهللي ذكرها  كععية عرفة من السنة
، وااصة الععر األواار منه،  ، ورمضان من األنهر
،  ، ويــوم اجلمعــة مــن األســبو  وهللــاألا  ليلــة القــدر

، وهللــــــب األذان  ســـــحر مــــــن ســـــاعام الليـــــلووقـــــو ال
 . واإلقامة
ِر ُهـــــْم َيْســـــتَـْغِفُرونَ َولِٱأَلْسَحــــــ    :قـــــال هللا 

0  ،
: قـــال رســـول هللا  وعـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا عنـــه قـــال

  :ــــ ــــا تبــــار  وتةال ــــز  رلن ــــة إلـــــ))ين ا ـا كــــل ليل
،  ، حـــني يبقـــا ثلـــث الليـــل اآلِـــر الســـماء الـــدنيا

 . 02الذاريام: 0                                                 
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، مـن   فأسـتَيُ لـه: من يـدعوَ فيقو  عز وجل
 . 0((، من يستغفَر فأغفر له يسألين فأعطيه

قيـل لـه:  وعن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه أنه 
: يي ــــوف  ؟ قــــال ، أي الــــدعاء أ ـــ  يـــا رســــول هللا
 . 2، ودهللر ال لوام املكتوهللام(( الليل ا ار

، ودهللـر  كالسـوود   أن يغتنم احلاالي الفاضبة -7
 .  وعند نزول الغي ،  م، وال يا ال لوام

  ييدهللر ال الة(( حيتمـل قبـل السـالم وهللعـدن،  :  قال اهللن القيم
 ير   أن يكون قبل السـالم –يعين اهللن تيمية  –وكان نيخنا 

 .3حليوان ، كدهللر ا : دهللر كل نيء منه ، فرا عته فيه فقال
نـيء  :  الـدهللر هـو آاـر كـلرمحه هللا  وقال العي  اهللن ع يمب

ورّ ــ  رمحـه هللا أن الـدعاء دهللــر   .  مــا هللعـد آاـرن، أو هـو  منـه
:  مـــا ورد مـــن  ، وقـــال ال ـــلوام املكتوهللـــة يكـــون قبـــل الســـالم
، وما ورد من الذكر مقيداع  الدعاء مقيداع هللدهللر فهو قبل السالم

 . (752، ومسلم ي (0005أار ه البخاري ي 0                                                 

وحسنه   (022ليلة ي(، والنسائي يف عمل اليوم وال3099أار ه الرتمذي يف الدعوام ي 2
 . (2722األلبا  يف صحي  سنن الرتمذي ي

 . (0/325زاد املعاد ي 3
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ــَلو  فَــهللــدهللر فهــو هللعــد ال ــالة؛ لقولــه تعــا :  َة ِ َذا َقَ ــْيُتُم صلصَّ
0ُجُنوِلُكمْ  َوقـُُةوداً َوَعَلا  ماً َفٱذُْكُروْا صَّللََّ ِقيَـ  

. 
 حداالي الردبإلرو إلاالناسدار -8

َّ
،  أن يستغو

،  ، واملـرري كالسـفر   إلساعاي الريق إلالشدوو
عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن الن  .  وكونه م لوما

 ثــــلث دعــــوات مســــتَالات ال شــــك قــــال: يي
، ودعــوة  ، ودعــوة املســافر : دعــوة املظلــوم فــيهن

  ، 2((الوالد لولده
قـــــال اهللـــــن ر ـــــ :  والســـــفر مبوـــــردن يقتضـــــي إ اهللـــــة 

  إ اهللــــة ـالــــدعاء...ومت طــــال الســــفر كــــان أقــــرب إلــــ
؛ ألنـــه م نـــة ح ـــول انكســـار الـــنفس هللوـــول  الـــدعاء

الغرهللـــة عـــن األوطـــان و مـــل املعـــا ، وا نكســـار مـــن 
 . 3أع م أسباب إ اهللة الدعاء 

 . العي  يف زاد املعاد نقالع عن كتاب الدعاء للعي  احل مد درو ن م[ ، 023]النساء: 0                                                 

( واللفظ له، وأمحد 3262(، واهللن ما ه ي0925(، والرتمذي ي0536أار ه أهللو داود ي 2
(، وله ناهد من حدي  عقبة هللن عامر عند أمحد 2699بان ي(، وصححه اهللن ح2/252ي
 (، وروي م له عن اهللن مسعود رضي هللا عنه من قوله.0/050ي
 (.0/269 ام  العلوم واحلكم ي 3
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ني -9
َّ
فعـن أيب موسـ     رقع اليوين إلبسط الاف

،  مث رفـع يديـه دعـا النـيب : يي  عنه قالرضي هللا
، وعن سلمان رضي هللا عنـه  0((ورأيت لياض إلطيه

، يســــتحي إذا  إن ل حــــي كــــرم: يي عـــن النــــ  
 ،  2((رفع الرجل إليه يديه أن يردمها صفراً ِاربتني

، أمــــا األدعيــــة  ويعــــر  هــــذا الرفــــ  يف الــــدعاء املولــــي
فيمـــا رفـــ  فيـــه النـــ  اخلاصـــة فثنـــه   ترفـــ  األيـــدي إ  

صـــل  هللا عليـــه وســـلم منهـــا، ومـــا مل ي بـــو رفعـــه فيـــه 
 . هللالن   فالسنة فيه عدم الرف ، اقتداءع 

أن يقددوب بددني يددوه  عا دد  ععدد  صدداحلا  - 11
 ندب احلسـألمـن اهـو و   إل صواة أإل صياب أكص و 

  أ ... ن يستواب دعـاؤنأوالذي ير ي هلله ل احبه 
 اهللـة . حر ـي لأ ـلوام ن الـدعاء هللعـد الأاـي أترى 

 . (2092(، ومسلم يف فضائل ال حاهللة ي0323أار ه البخاري يف املغازي ي 0                                                 

واهللن ما ه يف  (،3556ي  والرتمذي يف الدعوام ، (0022ي روان أهللو داود يف ال الة 2
 . (0757ي وصححه األلبا  يف صحي  اجلام  ، (3265ي الدعاء
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( ال ــالة املفروضــةي: وهــو نــه وقــ  هللعــد عمــل صــاحلأل
  .ـ رف  عمل هللعد توحيد هللا تعالأوهي 
يعتـرب و    ذا  عداي إن خيفض الدواع  صدوت  أ -11
فــان الــداعي منــات لرهللــه  ،ا داب اجلمليــة للــدعاء  مــن

..    افــــأ  يعلــــم الســــر و ـ  ، وهللا تعالـــــتبــــارك وتعالــــ
ك ــر أذا افــ  صــوته كــان هللــذلك إكمــا أن الــداعي 

 . واضوعا ممن رف  صوته هللالدعاءدهللا وتذلال أت
ل ـوم يف خبفـ  ا نبيه زكريـا  وقد مدح هللا 
ِذْكُر َرمْحَـِة رَلِّـَك َعْبـَدُه زََكرِيَـّا   :الدعاء ، فقـال 

ِفّياً  . َِ  . 0 ِإْذ نَاَد  رَلَُّه ِنَداًء 
    ار االسددم الددله يبيددق   لدد  يدداصت - 12

فتــدعون مبــا  ــاء يف القــرآن والســنة مــن أ ائــه احلســ، 
 اء اليت مل أل  اـلإو  تتواوز ذلك    ..ـتبارك وتعال

  ـاء الـيت اهللتـدعها املبتدعـةألو اأترد يف القرآن والسنة 

 . 3-2مر  : 0                                                 
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َوَّلِلَِّ اأْلَْْسَـاُء احْلُْسـَ   :  قـال هـواء .. وأهـل األ
  .0 فَاْدُعوُه ِىَا

ط  ي رمحة هللا ( :      هللا سبحانه مام القر اإلقال 
 ـاءن هللاحلسـ، ، ألاــا حسـنة يف األ ـا  والقلــوب ، أ

فضـاله أكرمـه و ـودن ورمحتـه و فثاا تدل عل  توحيدن و 
 . ) 
  لنواقو بعو أ اي الفبا ض االكاار من ا -13

: مـن عـاد  يل  )) إن ل قـا :  سـول هللا قال ر 
يل عبـــد  إتقـــرب ذنتـــه لـــاحلرب . ومـــا آوليـــا فقـــد 
ـــزا  إحـــُ ألشـــيء  ـــا ي ـــه ، وم يل ممـــا اف ضـــت علي

فـــــ ذا  ،حبـــــة أَل لالنوافـــــل حـــــى إعبـــــد  يتقـــــرب 
حببته كنـت ْسةـه الـذ  يسـمع لـه ، ولصـره الـذ  أ

يبصر له ويـده الـي يـبطا ىـا ، ورجلـه الـي  شـي 
عطينـــــــه ، ولـــــــ ن اســـــــتةاذَ أللين أن ســـــــإىـــــــا ، و 

  .6..  نهعيذأل
 . روان البخاري 2 . 022األعراف :  0                                                 
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ل فثاــا ترفـ  مقامــك يف الــدنيا اــي مـن النوافــأفلتك ـر 
..  ـ مـــا يف الـــدنيا : فبـــالفوز مبحبـــة هللا تعالـــأوا اـــرة 

وهــــي لايــــة الغايــــام . وإذا فــــزم هللــــذلك أعانــــك هللا 
  مــــا إ  علــــ  طاعتــــه ومرضــــاته .. فــــال تســــم  ـتعالــــ

و  تنــــال    مــــا يرضــــي هللا ،إيرضــــي هللا . و  تب ــــر 
  يف إلـــك متعـــي هللر    مـــا يرضـــي هللا . و  إهلليـــدك 

… اءك   .. ويسـتوي  هللا دعــمرضاته تبـارك وتعالـ
 … ويعيذك من كل نيء يؤذيك 

  ونعيمــة ـهللا تعالــ: فبــالفوز هللرضــوان   وأمــا يف ا اــرة
 … الباقي 
لصداحلة التد  إلققد  ىل او بأععالد  اإالتوسو  -14

فالعمــل ال ــاحل نعــم العــفي  ل ــاحبة يف    او إليهددا
ــــدنيا وا  قــــال خمل ــــا فيــــه .  هكــــان صــــاحبذا  إاــــرة ال

هللا ( : العمــــل ال ــــاحل يبلــــ   هوهــــ  هللــــن منيــــة ي رمحــــ
ــــدعاء ــــال قو  ال ــــَةُد اْلَكِلــــُم  : ه لــــ، مث ت ــــِه َيْص ِإلَْي
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ُُ َواْلَةَمُل الصَّـاِلُح يـَْرفـَُةـه   ً  الطَّيِّ
0
.  وقـال هللعضـهم

 ن يدعو هلل احل عمله . أق  يف ندة : يستح  ملن و 
ر التوســــل هللاألعمــــال  ــــأأاــــي : واــــ  واعــــظ لــــك يف 

 هصــحاهللأل ة الــيت ق ــها النــ  ال ــاحلة تلــك الق ــ
ق ــة ال ال ــة الــذين انوبقــو عــنهم وهــي :  رضــي هللا

علـــيهم ال ـــخرة فســـدم هللـــاب الغـــار الـــذي كـــانوا فيـــه 
عـف فتوسل كل واحد منهم هللعمل صـاحل عملـه ، فك

 .  2هللا عنهم ال خرة
عظم الدله ألان توعو او تعاىل بامس  أ -15
ر ـال يــدعو   ــ  النـ      جددا أ عدد  بدد   ذاإ

نـو أنـك أنـهد أ  أسـالك هللـأ  إوهو يقول : اللهـم 
حــــد ال ــــمد الــــذي مل يلــــد ومل أللـــه إ  أنــــو اإهللا   
والذ  نفسي ي ومل يكن له كفوا أحد . فقال :  يولد

 . 02فاطر :  0                                                 

 . 2703( مسلم هللرقم : 3065روان البخاري هللرقم:  واحلدي  2
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ي لـه ذا دعإعظم الذ  ألليده لقد سأ  ل لاْسه ا
  . 0((عطا أذا س ل له إجاب و أ

ن أســالك هللــأ  إاللهــم يضــا مــرة ر ــال يــدعو : أ  و ــ
رري ألنو ، هللدي  السماوام واأ إ لك احلمد   اله 

. فقــال النــ   يــا قيـوم يحــ كــرام ، يـاذا اجلــالل واإل  يـا
 : (   ذا يـدعي إلقد دعا ل لاْسـة الةظـيم الـذ
ذا ســـــ ل لـــــه إجـــــاب و أذا ســـــ ل لـــــه إجـــــاب و ألـــــه 
 .   1(عطيأ
لـ  عفـيل  العبـد    يف الدوعاي إلالتاباراح حلاال -16
، وهــــو  هللتكريــــر ذكــــر رهللوهلليتــــهيف الــــدعاء ســــبحانه  رهللـــه

، فـثن اإلحلـاح يـدل  أع م ما يول  هلله إ اهللة الدعاء
  حيــــ  امللحــــب يف ـ، وهللا تعالــــ علــــ  صــــد  الرلبــــة

، فعـــن  تكريـــر الـــدعاء وكـــذلك مـــن ا داب،  الـــدعاء

 . 0095يب داود : أصحاب السنن ول هم / صحي  أ روان 2 . 3075ما ه / صحي  الرتمذي :  روان داود والرتمذي واهللن 0                                                 
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وكـان إذا َدعـا : يي اهللن مسعود ي ف دعاء النـ  
 .   0((عا ثلثاً د
فعـن    اجلزب يف الوعاي إلالعزب يف املسدألة -17

:  : قـــال رســـول هللا  أيب هريــرة رضـــي هللا عنـــه قــال
: اللهـــم اغفـــر يل إن  إذا دعـــا أحـــدكم فـــل يقـــليي

، ولكــــن ليةــــزم  ، اللهــــم ارمحــــين إن شــــ ت شــــ ت
، فــــ ن ل ال يتةا مــــه  ، ولــــيةظم الرغبــــة املســــألة

 .، 2((شيء أعطاه
    االكاار من  عداي او تعداىل يف البصداي -18

قـال لـه:  فعن اهللن عبا  رضي هللا عنهما أن الن  
،  ، احفـــ  ل جتـــده أمامـــك احفـــ  ل حيفظـــكيي

ـاء يةرفـك   الشـدةـتةرف إل  ،3...((ا ل   الِر
: قـــال رســـول هللا  وعـــن أيب هريـــرة رضـــي هللا عنـــه قـــال

:  (، ومسلم يف الذكر والدعاء6339: هللاب ليعزم املسألة ي روان البخاري يف الدعوام 2 . (0790أار ه مسلم يف اجلهاد وايورة ي 0                                                  ، وقال الرتمذي: (2556(، وأهللو يعل  ي2506(، والرتمذي ي0/293أار ه أمحد ي 3 . ( واللفظ له2679هللاب العزم هللالدعاء ي
 .  حسن صحي  
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 نـد الشـدارد من سره أن يستَيُ ل له ع: يي
اء   . 0((والُكرب فليكثر من الدعاء   الِر

: إذا كــــــان الر ـــــل دعلــــــاء يف  قـــــال ســــــلمان الفارســـــي
، قالــو   ـ، فــدعا هللا تعالــ ، فنزلــو هللــه ضــراء الســراء

، وإذا كــــان  : صــــوم معــــروف، فعــــفعوا لــــه املالئكــــة
، فــدعا هللا  ، فنزلــو هللــه ضــراء لــيس هللــدعلاء يف الســراء

، فـال  : صـوم لـيس مبعـروف ئكة، قالو املال  ـتعال
 يعفعون له

1

 .  

: اذكــــــروا هللا يف الراــــــاء  وقــــــال الضــــــحاك هللــــــن قــــــيس
، إن يــونس عليــه ال ــالة والســالم   يــذكركم يف العــدة
، فلما وق  يف هللون احلوم قال   ـكان يذكر هللا تعال

فـََلْواَل أَنَُّه َكاَن ِمـَن صْلُمَسـّبِحنَي ل َلَلبِـَث   : هللا 
ــــ َةثُــــونَ  ِه ِإََل  ِِف َلْطِن ــــْوِم يـُبـْ 3يـَ

  ،  وإن فرعــــون كــــان
، قـال:  ، فلمـا أدركـه الغـر  لذكر هللا طالياع ناسياع 

(، وصححه 05، 00(، والوربا  يف الدعاء ي3322أار ه الرتمذي يف الدعوام ي 0                                                 
 . (6292(، ووافقه الذه ، وحسنه األلبا  يف صحي  اجلام  ي0/500احلاكم ي

 . (0/075 ام  العلوم واحلكم ي 2

 .000، 003ال افام: 3
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َن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبـُل ءال َـ   :  ، فقال هللا آمنو
وَُكنَت ِمَن صْلُمْفِسِدينَ 

0.  
مث يـدعو إلاوانـه    أن ي وأ الواع  بنفس  -19

، وأهـــل الفضـــل مـــن  ، وأن خيـــ  الوالـــدين املســـلمب
، ومـــــــــن يف صـــــــــالحه صـــــــــالح  العلمـــــــــاء وال ـــــــــاحلب

أن  املســـلمب، فعـــن أيب هللـــن كعـــ  رضـــي هللا عنــــه يي
ـــدأ  رســـو  ل  كـــان إذا ذكـــر أحـــداً فـــدعا لـــه ل
  . 2((لنفسه
،  فـذلك أع ـم إميانـا   إصفاؤه إلاالسدبار بد  -21

، وأهلللـــ  يف التضـــر  واخلعـــو ،  وأفضـــل أدهللـــا وتع يمـــا
وأهلللــ  يف مجعيــة القلــ  علــ  هللا يف  ، وأنــد إاالصــا

، وأدعـــ   ، وأدل علـــ  قـــرب صـــاحبه مـــن هللا الـــدعاء
، وأهللعــــــد عــــــن القواطــــــ     دوام الولــــــ  والســــــؤالـإلــــــ

 . (0/075 ام  العلوم واحلكم ي - 90يونس: 0                                                 

(، وصححه 3920، وأهللو داود يف القراءام ي (3325روان الرتمذي يف الدعوام ي 2
 . (0723األلبا  يف صحي  اجلام  ي
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، وأســــــــــــــلم مــــــــــــــن أذى  واملعونــــــــــــــام واملضــــــــــــــعفام
2احلاسدين

 .  
قــال احلســن: هللــب دعــوة الســر ودعــوة العالنيــة ســبعون 

ء ومـا ، ولقد كان املسلمون جيتهـدون يف الـدعا ضعفا
، إن كـــان إ   ســــا هلليــــنهم وهللــــب  ي ســـم  يــــم صــــوم
صْدُعوْا رَلَُّكْم َتَ رًُّعا يقول:   ر م، وذلك أن هللا

ــةً  ْفَي ُِ 2َو
  وإن هللا ذكــر عبــدا صــاحلا ورضــي هللفعلــه ،

ِفّياً  ِإْذ نَاَد     : فقال َِ 3رَلَُّه ِنَداء 
  .  

   التواضع إلالت لل يف الب اس إلاهليئة -21
، عــن أيب هريــرة رضــي هللا عنــه أن  وا لــربار هللالعــع 
ُربَّ أشـــــةث أغـــــ  ذ  طمـــــرين : يي قـــــال النـــــ  

0((مدفوع لاأللواب لو أقسم علا ل أللره
 .  

لالستســقاء اــرت متبــذ ع متواضــعاع  وملــا اــرت النــ  
 . متضرعاع 

 . 3مر : 3  . 55األعراف :  2 . (9-3/6ان ر: هللدائ  الفوائد ي 0                                                 

 . (6023، واهللن حبان ي (2622أار ه مسلم ي 0
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ما إلر  من األ عية إلاألذكار 
 الععبوباملتعبقة 

 إءا جةل الطواف لالبيـت»: قال رسول هللا      
، ورمـــي ارمـــار إلقامـــة ذكـــر  ، و  الصـــفا واملـــروة

  .0«ل
 

ســبحان  )ل أكــ ، ل أكــ ، ل أكــ ، ل أكــ  ،     
وإنـا اَل  سـرر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنني ،  الذ 

نا نسألك   سفرنا هذا الـ  إرلنا ملنقلبون ، اللهم 
ومــن الةمــل مــا ترضــا اللهــم هــون علينــا والتقــو  

نـت الصـاحُ أسفرنا هذا واطو عنا لةـده ، اللهـم 
  السفر واخلليفة   األهل ، اللهم إَ أعـوذ لـك 

، ر ، وكآلـة املنظـر ، وسـوء املنقلـُمن وعثاء السف
 : وإذا ر ــــ  قــــاين وزاد علــــيهنّ   املــــا  واألهــــل   

 آيبون تاربون عالدون لرلنا حامدون   .)
 وقال: حسن صحي  .( 922( والرتمذي هللنحون ي0222أار ه أهللوداود ي 0                                                 
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 : يقول يف تلبيته كان الن  
، لبيـك ال شـريك لـك  لبيك اللهم لبيـك» -أ     

ال شــريك  ، لبيــك، إن احلمــد والنةمــة لــك وامللــك
 «.لك
 «.لبيك إله احلق»: وكان من تلبيته  -ب
لبيـــك ذا »يزيـــدون:  وكـــان الـــذين مـــ  النـــ   - ــــ

 «. واضل، لبيك ذا الف املةارج
لبيـــك وســـةديك »:  وكـــان اهللـــن عمـــر يزيـــد فيهـــا -د

 . « إليك والةملواخلري ليديك والرغباء 
أنـــا جميـــ  لـــك مقـــيم :  «لبيـــك اللهـــم لبيـــك»ومعـــ،  

علــ  طاعتــك مستســلماع حلكمتــك مويعــاع ألمــرك مــرة هللعــد 
 . مرة

، ومن السنة إك ارها  والعمرة فالتلبية نعار احلج      
عنـــــد تغـــــ  احلـــــال   ـــــوم  ـــــا ورفـــــ  الويتأكـــــد قويـــــا 

،    مكـانـكركوب سيارة أو عند التنقل من مكان إل
 من امليقام إلـ  الكعبة .و 
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، اللهـــم  لســـم ل:  يقـــدم ر لـــه اليمـــ، ويقـــول     
 .، اللهم افتح يل ألواب رمحتك  صلي علا حممد

سلطانه و ،  ، ولوجهه الكرم أعوذ لاهلل الةظيم» أو
 . «القدم من الشيطان الرجيم

 

عنـــد رؤيـــة الكعبــــة يـــدعو مبـــا نــــاء ولـــيس هنــــاك      
.وإن نـاء دعـا هللـدعاء عمـر رضـي هللا  دعاء خم ـوص

، ومنك السلم فحينـا  اللهم أنت السلم »:  عنه
 .  0(( ل بوته ، فحسن    « رلنا لالسلم

 
 
 
 

  . (5/73أار ه البيهقي ي 0                                                 
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ـــــــه       عنـــــــد حمـــــــاذاة احلوـــــــر األســـــــود يســـــــتقبله هللبدن
ل بوم ذلك  0«لسم ل ول أك »:  ويستلمه قائالع 

، فهـــــذن كلمـــــام  عـــــن اهللـــــن عمـــــر رضـــــي هللا عنهمـــــا
ع يمــــــة  هللــــــد مــــــن استعــــــعارها ويف اســــــتالم احلوــــــر 

ليبةـثن ل »:  يف احلور األسود فضل  كب  لقوله 
، ولسان  ا، وله عينان يبصر ىم احلَر يوم القيامة

 وقـال 2«، ويشهد علا من استلمه حبق ينطق له
مســـح احلَــــر األســـود والــــركن اليمـــاَ حيطــــان »: 

  .3«اخلطايا حطا
 .واتباعاع لسنة نبيه  ويقبله تع يماع د     

:  ولـــذا قّبـــل عمـــر هللـــن اخلوـــاب احلوـــر األســـود وقـــال
ــوال  إَ ألعلــم أنــك حَــر ال ت ــر وال تنفــع» ، ول

  .0« يقبلك ما قبلتك  ت النيبأَ رأي
 حسنه الرتمذي وصححه اهللن حبان . 3 . أار ه اإلمام أمحد وحسنه الرتمذي 2 . (3/075وردم يف البخاري ي« هللا أكرب»( ، وقوله : 5/79روان البيهقي ي 0                                                 

 . أار ه البخاري ومسلم 0
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،  ، وتصــديقاً لكتالــك اللهـم إ انــاً لـك»:  مث يقـول
 «. ، واتباعاً لسنة نبيك حممد ووفاء لةهد 

كمـــا كـــان علـــي رضـــي هللا عنـــه يقـــول ذلـــك يف هللدايـــة 
 ،0(الوواف

رلنا آتنـا » : ويقول هللب الركن اليما  واحلور األسود
ذاب   الـــدنيا حســـنة و  اآلِـــرة حســـنة، وقنـــا عـــ

 . 2«النار
ولــه أن يـــذكر هللا ويقـــرأ القــرآن ويـــدعو مبـــا نـــاء.      

كان عبدالرمحن هللـن »:   ـقال اهللن القيم رمحه هللا تعال
يوــــوف هللالبيــــو  -ســــعد هللــــن أيب وقــــاصأو  -عــــوف 

ــــــدعوة ــــــه دأب إ  هــــــذن ال ــــــيس ل : رب قــــــين نــــــ   ول
 «.نفسي، رب قين ن  نفسي

 : أما تدعو هللغ  هذن الدعوة؟ فقيل له

 . أار ه البيهقي،وورد عن اهللن عمر رضي هللا عنهما أيضاع  0                                                 

 . أار ه أمحد واهللن ازمية 2
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وقــد .  0، فقــد أفلحـو : إذا وقيـو ن ــ ل نفسـي فقـال
ََ ُشـحَّ نـَْفِسـِه فَُأولَ ِـَك ُهـُم    :قال هللا  َوَمْن يُـو
اْلُمْفِلُحونَ 

2،. 
 .وقد ذكر اهللن تيمية أن القائل هو عبدالرمحن هللن عوف 

قنـا تنا   الدنيا حسـنة و  اآلِـرة حسـنه و آرلنا ي 
 ( . عذاب النار

رب قنةــين اــا رزقتــين ولــار  يل فيــه واِلــ  علــا  ي
 . 3( كل غاربة يل خبري

ملــا دنـــا رســول هللا صـــل  هللا عليــه وســـلم مـــن      
ـــَةارِِر اَّللَِّ ال ـــفا قـــرأ :  ـــْن َش ـــْرَوَة ِم ـــَفا َواْلَم ِإنَّ الصَّ

 .06، والتغاهللن: 9احلعر:  2 . 26الواهللل ال ي  ص 0                                                 
احلدي  أار ه احلاكم يف املستدرك، وهو من حدي  اهللن عبا  رضي هللا عنهما قال:  3

يكان رسول هللا صل  هللا عليه وسلم يدعو اللهم قنعين مبا رزقتين، وهللارك يل فيه ، وأالف 
.( وصح  إسنادن. وروى اهللن أيب نيبة يف م نفه عن سعيد هللن  ب  علي كل لائبة يل خب 

 . قال من دعاء اهللن عبا  فذكرن موقوفا عليه
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ـــْن َحـــ َّ اْلبَـْيـــَت َأِو ا ـــَر فَـــل ُجنَـــاَ  َعَلْيـــِه َأْن َفَم ْعَتَم
ـــــِ نَّ اَّللََّ َشـــــاِكٌر  ـــــرْياً َف َِ َيطَّـــــوََّف ِىَِمـــــا َوَمـــــْن َتطَـــــوََّع 

0َعِليمٌ 
.  

اــا  ألــدأ »:  و  يقرأهــا إ  عنــد البدايــة فقــ  ويقــول
  .2«لدأ ل له

 . مث يبدأ هللال فا ف تقي عليه حت يرى الكعبة 
ــد ، ويرفــ  يديــه ك فيســتقبل الكعبــة  ــفة الــداعي ويوحّا

، هللا أكرب ، هللا أكرب ، : هللا أكرب ، فيقول هللا ويكربن
ولــــه ،    إلــــه إ  هللا وحــــدن   نــــريك لــــه، لــــه امللــــك

  ، وهـو علـ  كـل نـيء قـدير،  ، حيىي ومييـو احلمد
، هــزم  ، ون ــر عبــدن ، أجنــز وعــدن إلــه إ  هللا وحــدن
و ، يقــول ذلــك  ــال، مــرام، ويــدع األحــزاب وحــدن

 . هللب ذلك

 . 052البقرة: 0                                                 
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التكب  ،  وعل  هذا يكون اجملمو  يف هللداية كل سعي
 .  0تسعا  والتهليل ستاع والدعاء مرتب

ففةـل علــا  يي ....  احلـدي  ويف هللقيـة احلـدي ....
 . ((   املروة كما فةل علا الصفا

ــــــه  مث ينــــــزل ليســــــع  هللــــــب ال ــــــفا واملــــــروة :  ، لقول
  .2«، ف ن ل كتُ عليكم السةي اسةوا»

  هللا ـويعـــتغل أ نـــاء ســـعيه هللالـــدعاء والتضـــر  إلـــ     
، وي ـــن   .  حـــت يـــأة املـــروة ف تقـــي عليهـــا ســـبحانه

،  فيهــــا كمــــا صــــن  علــــ  ال ــــفا مــــن اســــتقبال القبلــــة
 . ، والدعاء والتكب  والتوحيد

رب اغفـر وارحـم إنـك : » وإن دعا يف السعي هللقوله
مــر فــال هللـأ  ل بوتـه عــن اهللـن ع « أنـت األعــز األكـرم

 وعبدهللا هللن مسعود رضي هللا عنهم .
 
 

 (.2/055يذكر ذلك اهللن تيمية يف نرحه للعمدة  0                                                 
 حلج.(، والدار قوين يف كتاب ا6/020أار ه أمحد ي 2
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، فليستقبل القبلـة ويـذكر هللا  وإذا نرب من ماء زمزم
ويـــــدعو مبـــــا نـــــاء   ـوليتضـــــل  منـــــه وليحمـــــد هللا تعالـــــ

احلـــدي  أار ـــه اهللـــن ما ـــة واحلـــاكم يف املســـتدرك، .
وهو مـن حـدي  عبـد هللا هللـن عبـا  رضـي هللا عنهمـا 

كنـــت هللـــن أيب هللكـــر رضـــي هللا عنهمـــا : ي قـــال حممـــد 
جالسا عند عبد ل لـن عبـاَّ فَـاءه رجـل، فقـا  
: من أين ج ت؟ قـا  : مـن زمـزم. قـا  : فشـرلت 
منـــه كمـــا ينبغـــي؟ قـــا  : وكيـــ  ذلـــك؟ قـــا  : إذا 

بلة، واذكر اسم ل، شرلت من مارها، فاستقبل الق
،  ، وت ــلع منهــا وتــنفس ثلثــا، واشــرب مــن زمــزم

: إن  . قـــا  رســـو  ل  فــ ذا فرغـــت فامحــد ل
 آية ما ليننا ولني املنافقني أن ال يت لةون من زمـزم

وفيـــه اســـتحباب العـــرب مـــن زمـــزم وا ســـتك ار ،  0(
منه، وهو مع، التضل ، وأصله أن يعرب حـت ميتلـئ 

 .    أضالعهـإل  وفه وي ل
 . ، وأار ه أيضا الدارقوين قال احلاكم : صحي  عل  نر  العيخب 0                                                 
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، وهــو مــن حــدي  اهللــن  0ي ومــاء زمــزم ملــا نــرب لــه (
قـــــا  رســـــو  ل عبـــــا  رضـــــي هللا عنهمـــــا قـــــال : ي 

، ف ن  صلا ل عليه وسلم : ماء زمزم ملا شرب له
شــــرلته تستشــــفي شــــفا  ل وإن شــــرلته مســــتةيذا 

(  شـــرلته لقطـــع  م ـــك قطةـــه ل أعـــاذ  ل، وإن
وصـــــــححه احلـــــــاكم وأار ـــــــه الـــــــدارقوين، ويف لفـــــــظ 

أن اهللن عبا  كان إذا نرب مـن مـاء زمـزم للحاكم ي 
قــــال: اللهــــم إ  أســــألك علمــــا نافعــــا، ورزقــــا واســــعا، 

 ( .ونفاء من كل داء 
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 الابيم من القبآن إلاألذكار أإلالً ( األ عية

 

ــِميُع اْلَةِلــيُم ل  ِمنَّــا ِإنَّــكَ  تـََقبَّــلْ  رَلَـّنَــا﴿  -0 أَنْــَت السَّ
ُأمَّـًة ُمْسـِلَمًة  ُذرِّيَِّتنَـا ُمْسـِلَمنْيِ لَـَك َوِمـنْ  َواْجَةْلنَـا رَلَـّنَـا

َنــ َكَناَمَناِســ لَــَك َوَأرِنَــا ُْ َعَليـْ ــوَّاُب ا إَوتُــ نَّــَك أَنْــَت التـَّ
  . 0﴾الرَِّحيمُ 

نـَْيا﴿  -2 ـــدُّ ـــا ِ  ال ـــا آتَِن ـــَرِة  رَلَـَّن ِِ ـــَنًة َوِ  اآل َحَس
 .  2﴾ . َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

َنـــــا َأْفـــــرِ ْ  رَلَـَّنـــــا﴿  -3 ًرا َعَليـْ ـــــَداَمَنا  َوثـَبِّـــــتْ  َصـــــبـْ َأْق
  . 3﴾ْوِم اْلَكاِفرِينَ َواْنُصْرنَا َعَلا اْلقَ 

ـــْذنَا ِإْن َنِســـيَنا﴿ رَ  -0 ِِ طَْأنَـــا رَلَـَّنـــا  لَـَّنـــا ال تـَُبا ِْ َأْو َأ
َنــا ََتِْمــلْ  َوال  ِمــنْ  الَّــِذينَ  َعَلــا مَحَْلَتــهُ  َكَمــا ِإْصــًرا َعَليـْ
ْبِلَنا ْلنَـا رَلَـّنَـا قـَ َعنَّـا  َواْعـ ُ  لِـهِ  لَنَـا طَاقَـةَ  ال َمـا َوال َُتَمِّ

 . 252البقرة  ا ية :  3 . 220البقرة ا ية :  2 . 022-027البقرة  ا ية :  0                                                 
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اْلَقــْوِم  ا َواْرمَحْنَــا أَنْــَت َمْوالنَــا فَانُصــْرنَا َعلَــاَواْغِفـْر لَنَــ
 . 0﴾اْلَكاِفرِينَ 

لَـَّنا ر﴿ -5 ُْ  ِإْذ َهـَديـْتَـَنا ال تُزِْ  قـُُلولـَنَـا لـَْةـدَ  ًَ  َوَهـ
 . 2﴾اْلَوهَّابُ  ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَْنتَ  لََنا
َعـَذاَب  َوِقنَـا نَـاُذنُولَـ  لَنَـا فَـاْغِفرْ  آَمنَّـا ِإنَـّنَـا رَلَـَّنا﴿ -6
  . 3﴾النَّارِ 
نَـا  رَلَـَّنا آَمنَّا ِاَا أَنـَْزْلتَ ﴿  -7 َواتَـّبَـْةَنا الرَُّسـوَ  فَاْكُتبـْ

   . 0﴾َمَع الشَّاِهِدينَ 

 َأْمرِنَــــا ِ   َوِإْســــَرافـََنا ُذنُولـَنَــــا لَنَــــا اْغِفــــرْ  رَلَـّنَــــا ﴿ -2
 . 5﴾اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلا َواْنُصْرنَا َأْقَداَمَنا َوثـَبِّتْ 

ْةَنا ِإنَـَّنا لَـَّنارَ  ﴿ -9  َأنْ  لإل َانِ  يـَُناِد  ُمَناِديًا ْسَِ
وََكفِّْر َعنَّا  ُذنُولـََنا رَلَـَّنا فَاْغِفْر لََنا ِلَرلُِّكْم َفآَمنَّا آِمُنوا

 آتَِنا َماوَ  رَلَـَّنا * َسيَِّ اتَِنا َوتـََوفَـَّنا َمَع األلـَْرارِ 
 . 226البقرة ا ية :  0                                                 

 . 06آل عمران ا ية :  3  . 2آل عمران آية  2
 . 007آل عمران ا ية :  5 . 53ا ية : آل عمران  0
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اْلِقَياَمِة ِإنََّك ال  ُسِلَك وال َُّتْزِنَا يـَْومَ َعْدتـََنا َعَلا رُ و ًَ 
 .  0﴾ ْلِميَةادَ  َُّتِْلُ  ا

لََنا َوتـَْرمَحَْنا  َأْ تـَْغِفرْ  َوِإنْ  رَلَـَّنا  ََلْمَنا أَنُفَسَنا ﴿ -02
 . 2﴾ لََنُكوَننَّ ِمْن اخْلَاِسرِينَ 

َنةً ﴿  -00  ل َوَوَِّنا ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  رَلَـَّنا ال جَتَْةْلَنا ِفتـْ
 . 3﴾اْلَكاِفرِينَ  ِلَرمْحَِتَك ِمْن اْلَقْومِ 

َنا َأْفرِ ْ  رَلَـَّنا﴿ -02 ًرا َعَليـْ  .0﴾ُمْسِلِمنيَ  َوتـََوفَـَّنا َصبـْ
ــا ﴿ -03 ــُدْنَك َرمْحَــةً  رَلَـَّن ــْن َل ــا ِم ــْن  آتَِن ــا ِم َوَهيِّــْ  لََن

  . 5﴾ َأْمرِنَا َرَشًدا
ـــرْ وَ  ل َصـــْدِر  يل  اْشــَر ْ  َربِّ  ﴿ -00  َأْمـــِر  يل  َيسِّ
﴾6 .   
   7﴾ . َربِّ زِْدَِ ِعْلًما ﴿ -05

 .090-093آل عمران  ا ية :  0                                                 

 . 026األعراف ا ية :  0 . 26-25يونس آية 3  . 026األعراف ا ية:  2

 . 02الكهف ا ية :  5

 . 26-25طه ا ية :  6

 . 000طه ا ية :  7



 65 

ــــــَزال أَنـــــزِْليِن  َربِّ  ﴿ -06 ــــــرُ  َوأَنْــــــتَ  ُمَبارًَكــــــا ُمنـْ يـْ َِ 
 .  0﴾ اْلُمنزِِلنيَ 
ـــَياِطنيِ  مَهَـــَزاتِ  ِمـــنْ  لِـــكَ  َأُعـــوذُ  َربِّ  ﴿ -07  ل الشَّ

 . 2﴾َوَأُعوُذ ِلَك َربِّ َأْن حَيُْ ُرونِ 
ــا ﴿ -02 ــاْغِفرْ  َمنَّــاآ رَلَـَّن ــا َف ــا لََن ــتَ  َواْرمَحَْن ــرُ  َوأَْن يـْ َِ 

  . 3﴾  . الرَّامِحِنيَ 
ُر الرَّامِحِنيَ  َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنتَ ﴿ -09 يـْ َِ﴾0.   
َجَهـنََّم ِإنَّ َعـَذالـََها   رَلَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذابَ ﴿  -22

  . 5﴾ . َكاَن َغَراًما

نِْةَمتَــــــــَك الَّــــــــِي  َأْشــــــــُكرَ َأْن  َربِّ َأْوزِْعـــــــيِن  ﴿ -20
ـــَد َّ َوَأْن َأْعَمـــلَ  ـــا َواِل ـــيَّ َوَعَل َةْمـــَت َعَل َصـــاحِلًا  أَنـْ

ْليِن ِلَرمْحَِتَك ِ  ِعَباِدَ  الصَّاحِلِنيَ  ِِ    . 6﴾تـَْرَضاُه َوَأْد

 . 29املؤمنون  ا ية :  0                                                 

 . 002املؤمنون  ا ية :  0 . 029ا ية :  املؤمنون  3 . 92-97املؤمنون ا ية : 2

 . 09النمل ا ية :  6 . 65الفرقان  ا ية :  5
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َرمْحَـًة َوِعْلًمـا فَـاْغِفْر  رَلَـَّنا َوِسْةَت ُكلَّ َشْيءٍ ﴿  -22
َعَذاَب ارَِْحيِم ل  وا َسِبيَلَك َوِقِهمْ ِللَِّذيَن تَالُوا َواتَـّبَـةُ 

ـــْدٍن الَـّــِي َوَعـــْدتـَُهم ْلُهـــْم َجنَّـــاِت َع ِِ ـــا َوَأْد َوَمـــْن  رَلَـَّن
 َصــَلَح ِمــْن آلَــارِِهْم َوَأْزَواِجِهــْم َوُذرِّيَّــاِكِْم ِإنَّــَك أَنْــتَ 

 . 0﴾اْلَةزِيُز احْلَِكيمُ 

الَّــــــــِي  نِْةَمتَــــــــكَ  َربِّ َأْوزِْعـــــــيِن َأْن َأْشــــــــُكرَ ﴿  -23
َةْمـــــَت َعَلـــــيَّ َوَعَلـــــا َوالِـــــَد َّ َوَأْن َأْعَمـــــلَ  َصـــــاحِلًا  أَنـْ
َِّ تـُْبُت ِإلَْيكَ  َِّ ِمْن  تـَْرَضاُه َوَأْصِلْح يل ِ  ُذرِّيَِّي ِإ َوِإ

 . 2﴾ . اْلُمْسِلِمنيَ 

ــا﴿  -20 َوانَِن ِْ ــا وإل ــْر لََن ــا اْغِف ــبَـُقونَا  رَلَـَّن الَّــِذيَن َس
آَمنُـوا رَلَـّنَـا  َةْل ِ  قـُُلولَِنا ِغـلِ ِللَّـِذينَ لِاإل َاِن و ال جتَْ 
 .  3﴾ ِإنََّك َرُءوٌف رَِحيمٌ 

 . 2-7لافر  ا ية :  0                                                 

 . 02احلعر  ا ية :  3 . 09األحقاف  ا ية :  2
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ـــا﴿  -25 ْلَن ـــَك تـَوَكَّ ـــا َعَلْي ـــَك  رَلَـَّن ـــا َوِإلَْي َن ـــَك أَنـَبـْ َوِإلَْي
نَـةً  ِللَّـِذيَن َكَفـُروا َواْغِفـْر  اْلَمِصـرُي ل رَلَـّنَـا ال جَتَْةْلنَـا ِفتـْ

 . 0﴾احْلَِكيمُ  ْنَت اْلَةزِيزُ لََنا رَلَـَّنا ِإنََّك أَ 

ــــد َ ﴿  -26 ــــر يل َوِلَواِل ــــا اْغِف َــــوَم  رَلَـَّن ــــبِمِننَي ي َوِللُم
  . 2﴾يـَُقوُم احِلَسابُ 

ـــا ﴿ -27 ـــن لنـــا َهـــُ رَلَـَّن ـــرَّةَ  وُذرياتنـــا أزواجنـــا ِم  قـُ
   3﴾أعنُيٍ واجةلنا للُمتقنَي إَماًما

طَيبــًة إنــَك  َربِّ َهــُ يل مــن لــُدنَك ُذريــةً ﴿  -22
  0﴾يُع الدُّعاءِ ْسَ 

ْةَنا َوَأَطْةَنا ُغْفَراَنَك رَلَـَّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ  ﴿  .5﴾ْسَِ
ــــا   ﴿ ــــلِة َوِمــــْن ُذرِّيَّــــِي رَلَـَّن ــــيِن ُمِقــــيَم الصَّ َربِّ اْجَةْل

َوِلَوالِـــَد َّ َوِلْلُمـــْبِمِننَي  يل  رَلَـَّنـــا اْغِفـــرْ .  َوتـََقبَّـــْل ُدَعـــاءِ 
 .6﴾ يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْسابُ 

 . 5-0املمتحنةآية 0                                                 

 . 70الفرقان ا ية:  3 . 00إهللراهيم ا ية :  2
 . 225ة: البقرة ا ي 5 . 32آل عمران  ا ية :  0
 . 00-02إهللراهيم ا يتان:  6
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َِّ َأُعـوُذ لِـَك َأْن َأْسـأََلَك َمـا لَـْيَس يل  ﴿ -29 َربِّ ِإ
ــْرمَحْيِن َأُكــْن ِمــَن اخْلَاِســرِينَ   لِــِه ِعْلــٌم َوِإالَّ تـَْغِفــْر يل َوتـَ

﴾0 . 
 .2﴾َصِغرياً  رَلَـَّياَِ  َكَما َربِّ اْرمَحُْهَما ﴿ -32
ــــــرِْجيِن  ﴿ -30 ِْ ٍَ َوَأ َل ِصــــــْد َِ ْلــــــيِن ُمــــــْد ِِ َربِّ َأْد
ٍَ َواْجَةــــــْل يل ِمـــــــْن لَــــــُدْنَك ُســـــــْلطَاناً ُمْــــــ َرَج ِصـــــــْد
 .3﴾َنِصرياً 
ــــَن ﴿ -32 ــــُت ِم َِّ ُكْن ــــْبَحاَنَك ِإ ــــَت ُس ــــَه ِإالَّ أَْن ال ِإَل

 .0﴾ الظَّاِلِمنيَ 
ـــُر ﴿ -33 يـْ َِ ـــَت  ـــا َوأَْن رَلَـَّنـــا آَمنَّـــا َفـــاْغِفْر لََنـــا َواْرمَحَْن

 .5﴾ الرَّامِحِنيَ 

 . 07هود ا ية : 0                                                 
 . 20اإلسراء ا ية: 2
 . 22اإلسراء ا ية:  3
 . 27األنبياء ا ية:  0
 . 029املؤمنون ا ية:  5
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ُْ يل ُحْكمـــاً  ﴿ -30 ـــاحِلِنيَ  َربِّ َهـــ  .َوَأحلِْْقـــيِن لِالصَّ
ـرِينَ  ِِ ٍَ ِ  اآْل َواْجَةْلــيِن ِمــْن . َواْجَةـْل يل ِلَســاَن ِصــْد

 0﴾ َورَثَِة َجنَِّة النَِّةيمِ 
َةُثونَ  ﴿ -35 َفُع َمـاٌ  .  َوال َُّتِْزَِ يـَْوَم يـُبـْ يـَْوَم ال يـَنـْ

ٍُ َسِليمٍ .  َوال لـَُنونَ   .2﴾ ِإالَّ َمْن أََتا اَّللََّ ِلَقْل
ْلــــُت  ﴿ -36 ُ ال ِإلَــــَه ِإالَّ ُهــــَو َعَلْيــــِه تـَوَكَّ  . 3﴾ َوُهَو َربُّ اْلَةْرِش اْلَةِظيمِ َحْســـيبَ اَّللَّ
َربِّ اْجَةــْل َهــَذا اْلبَـلَــَد آِمنــاً َواْجُنْبــيِن َولَــيِنَّ  ﴿ -37

 . 0﴾ َأْن نـَْةُبَد اأْلَْصَنامَ 
ـــا َوُذرِّيَّ  ﴿ -32 ـــْن َأْزَواِجَن ـــا ِم ُْ لََن ـــ ـــا َه ـــرََّة رَلَـَّن ـــا قـُ اتَِن

 .5﴾ َأْعنُيٍ َواْجَةْلَنا ِلْلُمتَِّقنَي ِإَماماً 

 . 029التوهللة :  3 . 29-27الععراء ا يام:  2 . 25-23الععراء ا يام 0                                                 
 . 35إهللراهيم :  0
 . 70الفرقان ا ية :  5
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َةْمـَت  الَِّي  نِْةَمَتكَ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزِْعيِن  َربِّ ﴿ -39 أَنـْ
ـــــاُه  ـــــَل َصـــــاحِلاً تـَْرَض ـــــَد َّ َوَأْن َأْعَم ـــــا َواِل ـــــيَّ َوَعَل َعَل

ْليِن ِلَرمْحَِتَك ِ  ِعَباِدَ  الصَّاحِلِنيَ  ِِ  .0﴾َوَأْد
َِّ  ََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر يل ﴿ -02  .2﴾ َربِّ ِإ
رْيٍ َفِقريٌ  ﴿ -00 َِ َِّ ِلَما أَنـَْزْلَت ِإيَلَّ ِمْن   .3﴾َربِّ ِإ
رَلَـَّنا َأَتِْْم لََنا نُورَنَا َواْغِفْر لَنَـا ِإنَـَّك َعلَـا ُكـلِّ ﴿ -02

 .0﴾ َشْيٍء َقِديرٌ 
 . 5﴾ نَّةِ َربِّ اْلِن يل ِعْنَدَ  لـَْيتاً ِ  ارَْ  ﴿ -03
ــَل لـَْيــِيَ  ﴿ -00 َِ ــَد َّ َوِلَمــْن َد ــْر يل َوِلَواِل ــزِِد الظَّــاِلِمنَي ِإالَّ َربِّ اْغِف ــاِت َوال َت ُمْبِمنــاً َوِلْلُمــْبِمِننَي َواْلُمْبِمَن
 . 6﴾ تـََباراً 

 

 

 . 09مل ا ية: الن 0                                                 
 . 06الق   ا ية:  2
 . 20الق   ا ية:  3
 . 2التحر  ا ية:  0
 . 00التحر  ا ية: 5
 . 22نوح ا ية:  6
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    من السنة الن ويةإلاألذكار األ عية  ثانيا  
  

ـــمل لـــك احلمـــد أنـــو قـــ -0 السـماوام واألرري  ومن فيهن ولك احلمد لك ملـكيّام  الســـماوام واألرري اللله 
ومـن فـيهن ولـك احلمـد أنـو نـور السـماوام واألرري 

أنــــو احلــــي ووعــــدك احلــــي  ومــــن فــــيهن ولــــك احلمــــد
حـــي و  ولقـــاؤك حـــي وقولـــك حـــي واجلنـــة حـــي والنـــار
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صل  هللا عليه وسلم حي والساعة  النبيون حي وحممد
ــمل لــك أســلمو وهللــك آمنــو وعليــك توكلــو  حـي اللله 

أنبو وهللـك ااصـمو وإليـك حاكمـو فـالفر  وإليك
يل مـــا قـــدمو ومـــا أاـــرم ومـــا أســـررم ومـــا أعلنـــو 

  .  املقدم وأنو املؤار   إله إ  أنو أنو
ــــــــه إ  هللا    إلــــــــه إ  هللا العلــــــــي الع ــــــــيم -2 ،   إل

احلكــــــيم الكــــــر  ،   إلــــــه إ  هللا ، ســــــبحان هللا رب 
ورب العـــرل الع ـــيم ، احلمـــد د  الســـموام الســـب  ،

  . رب العاملب
هللا   إلـه  اللله مل إ  أسألك أ  أنهد أنك أنـو -3

إ  أنو األحد ال مد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن 
 .  له كفوا أحد

إلـه إ  أنـو  اللله مل إ  أسألك هللأن لك احلمـد   -0
يا حي هللدي  السموام واألرري يا ذا اجلالل واإلكرام 

  .يا قيوم
ال ـمد الـذي مل  اللله ـمل إ  أسـألك يـا هللا األحـد -5

يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحـد أن تغفـر يل ذنـويب 
 .  الرحيم إنك أنو الغفور
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ــــمل صــــل علــــ  حممــــد وعلــــ  آل حممــــد -6 كمــــا  اللله 
صليو عل  آل إهللراهيم إنك محيد جميد . اللله مل هللارك 

كمــا هللاركـــو علـــ  آل  مـــدعلــ  حممـــد وعلــ  آل حم
  . إهللراهيم إنك محيد جميد

ــمل إنــك تــرى مكــا  وتســم  كالمــي -7 وتعلــم  اللله 
ســري وعالنيـــيت   خيفـــ  عليـــك نـــيء مـــن أمـــري أنـــا 

الو ل املعفي املقـر  البائس الفق  املستغي  املستو 
 املعــرتف هللذنبــه أســألك مســألة املســكب وأهللتهــل إليــك 

 عـوك دعـاء اخلـائف الضـريراهللتهال املذن  الذليل وأد
 .من اضعو لك رقبته وذل لك  سدن ورلم أنفه

ـــمل  -2  أســــألك الرنـــيد واألمـــر العـــديد احلبـــل ذا اللله 
األمـــــن يـــــوم الوعيـــــد واجلنـــــة يـــــوم اخللـــــود مـــــ  املقـــــرهللب 

 .  العهود الرك  السوود
ــمل  -9 رمحتــك أر ــو فــال تكلــين إ  نفســي طرفــة اللله 

  ،   إله إ  أنو.عب ، وأصل  يل نأ  كله 
القـا للعـر، و  غا علـين مفتاحـا للخـ  ماللله مل  -02

  . جتعلين مفتاحا للعر مغالقا للخ 
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نعوذ هللاد من النار ، نعوذ هللاد مـن الفـ، ، مـا  -00
 .  ظهر منها وما هللون نعوذ هلللله من فتنة الد ال

ـــمل  -02 إ  أعـــوذ هللـــك مـــن فتنـــة النـــار، وعـــذاب اللله 
  . ، ومن نر الغ، والفقرالنار 
ــمل  -03 ،   أعــوذ هللــك أن أنــرك هللــك وأنــا أعلــمإاللله 

  .وأستغفرك ملا   أعلم 
ـــمل  -00 إ  أعـــوذ هللـــك مـــن فتنـــة النـــار، وعـــذاب اللله 

النـــار، وفتنـــة القـــرب ، وعـــذاب القـــرب ، ومـــن نـــر فتنـــة 
الغ، ، ومن نر فتنة الفقر ، وأعوذ هللك من نر فتنـة 

، اللهم السـل اوايـاي هللاملـاء والـ لج  املسي  الد ال
والـــربد ، ونقـــ  قلـــ  مـــن اخلوايـــا كمـــا نقيـــو ال ـــوب 
األهللي  من الدنس ، وهللاعد هلليـين وهللـب اوايـاي كمـا 
هللاعـــدم هللـــب املعـــر  واملغـــرب ، اللهـــم إ  أعـــوذ هللـــك 

  . من الكسل وايرم، واملأمث واملغرم
رب الفر يل اوي،يت و هلي وإسرايف يف اللله مل  -05
مري ، وما أنو أعلم هلله مين، اللهـم الفـر يل  ـدي أ

وهزيل ، واو،ي وعمدي ، وكل ذلك عندي ، اللهم 
الفر يل ما قدمو ، وما أارم ، وما أسررم ، ومـا 
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أعلنو، وما أنـو أعلـم هللـه مـين ، أنـو املقـدم، وأنـو 
  املؤار ، وأنو عل  كل نيء قدير.

ـــــــي ، وان ـــــــر  ،و   -06 رب أعـــــــين ، و  تعـــــــن عل
علـــي، وامكـــر يل، و  متكـــر علـــي ، واهـــد  ،  تن ـــر

يل ، وان ــر  علـ  مــن هللغــي علــي، رب  ىويسـر ايــد
، لـك  ، لـك نـاكراع ، لـك موواعـا ا علين لك ذكـاراع 

، إليــك أواهـا منيبــا ، رب تقبـل تــوهلليت ، والســل  خمبتـا
  حوهلليت .

ـــمل  -07 إ  أســـألك هللـــأن لـــك احلمـــد،   إلـــه إ  اللله 
ـــــو ، وحـــــدك   نـــــريك  ـــــك ، املنـــــان، يـــــا هللـــــدي  أن ل

السموام واألرري ، يا ذا اجلالل واإلكرام، يا حي يا 
  قيوم إ  أسألك اجلنة وأعوذ هللك من النار.

   دد اإلميان يف قلوهللنا.اللله مل  -02
،   نـريك لــه ، هللا أكــرب     إلـه إ  هللا وحــدن -09
، ، وســبحان هللا رب العــاملب ، واحلمــد د ك ــ ا كبــ ا
ول و  قوة إ  هللـاد العزيـز احلكـيم ، اللهـم الفـر   ح
  يل .
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ــــمل  -22 إنــــا نســــألك أن تســــرت عوارتنــــا ، وتــــؤمن اللله 
  روعاتنا.

إ  أعوذ هللك من نر  ار السوء يف دار اللله مل  -20
  املقام.
الفر يل ذن  ، واو،ي وعمـدي، اللهـم اللله مل  -22

ن نــــر إ  أســــتهديك ألرنــــد أمــــري ، وأعــــوذ هللــــك مــــ
 .  نفسي
  . رب الفر يل اوي،يت يوم الدين -23
إ  أعوذ هللك من العوز والكسل واجلـ  اللله مل  -20

، اللهــم آم نفســي  ، وعــذاب القــرب والبخــل ، وايــرم
تقواهــــا ، وزكهــــا أنــــو اــــ  مــــن زكاهــــا، أنــــو وليهــــا 
ومو هـــا ، اللهـــم إ  أعـــوذ هللـــك مـــن علـــم   ينفـــ  ، 

، ومــــن  س   تعــــب ومـــن قلــــ    خيعـــ  ، ومــــن نفـــ
  . دعوة   يستواب يا

إ  أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول اللله مل  -25
عمــل ، وأعــوذ هللــك مــن النــار ومــا قــرب إليهــا مــن أو 

، وأســألك أن جتعــل كــل قضــاء قضــيته  قــول أو عمــل
  . يل ا اع 
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، أنو ريب ، وأنا عبدك ، ظلمو نفسـياللله مل  -26
فالفر يل ذن  إنك أنـو ر   واعرتفو هللذن  يارب ،

  . إنه   يغفر الذن  إ  أنو
إ  أعوذ هللـك مـن نـر  عـي ، ومـن نـر اللله مل  -27

  هلل ري ومن نر لسا  ، ومن نر قل  .
ــــمل  -22 لــــك أســــلمو ، وهللــــك آمنــــو، وعليــــك اللله 

، اللهـم إ   ، وهللـك ااصـمو ، وإليك أنبو توكلو
، أنــو احلــي  أعــوذ هللعزتــك،   إلــه أنــو ، أن تضــلين
  . الذي   ميوم ، واجلن واإلنس ميوتون

  إ  أسألك الفردو  األعل  من اجلنة.اللله مل  -29
اـ  مـن  اللله ـمل آم نفسـي تقواهـا وزكهـا أنـو -32

 . زكاها أنو وليها ومو ها
وأ رنا من  اللله مل أحسن عاقبتنا يف األمور كلها -30

  . ازي الدنيا وعذاب ا ارة
ــمل أحيــين علــ  ســنة نبيــك حمّمــد -32 صــل  هللا  اللله 

عليـــه وســـلم وتـــوفين علـــ  ملتـــه وأعـــذ  مـــن مضـــالم 
  . الف،
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يل وتوفين إذا  اللله مل أحيين ما كانو احلياة ا عا -33
  . كانو الوفاة ا عا يل

واحعـر   اللله مل أحيين مسـكينا وأمتـين مسـكينا -30
 . يف زمرة املساكب

ــمل أســألك العفــو والعافيــة يفاللل  -35 ديــين ودنيــاي  ه 
  . وأهلي ومايل

ـــمل أعـــين علـــ  ذكـــرك ونـــكرك وحســـن -36  اللله 
 . عبادتك

واســعا ونــفاء  اللله ـمل أســألك علمـا نافعــا ورزقـا -37
 .  من كل داء

أمـري،  اللله مل أصـل  يل ديـين الـذي هـو ع ـمة -32
 ، وأصـــــل  يل وأصـــــل  يل دنيـــــاي الـــــيت فيهـــــا معانـــــي

احليــاة زيــادة يل يف   آاــرة الــيت فيهــا معــادي، وا عــل
 .  ، وا عل املوم راحة يل من كل نر كل ا 

وا عل  اللله مل ا عل حبك أح  األنياء إيّل ، -39
اعـــــــيتك أاـــــــوف األنـــــــياء عنـــــــدي ، واقوـــــــ  عـــــــين 

أقــررم  حا ــام الــدنيا هللالعــو  إ  لقائــك ، و إذا
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ـــــ ـــــاهم ، فـــــأقرر عي ـــــدنيا مـــــن دني ين مـــــن أعـــــب أهـــــل ال
  . عبادتك

ــمل ألفــر يل ذنــ  ووســ  يل يف -02 رزقــي وهللــارك  اللله 
 .  يل فيما رزقتين

ـــمل أعـــين و  تعـــن علـــي وان ـــر  -00 و  تن ـــر  اللله 
ايدى  علي وامكر يل و  متكر علي واهد  ويسر يل

  . وان ر  عل  من هللغ  علي
 ومبعافاتك أعوذ هللرضاك من سخوكإ  اللله مل  -02
عليــك   نـاء أح ـي   منـك هللــك وأعـوذ عقوهللتـك مـن
 . نفسك أ نيو عل  كما أنو
ـــــــمل  -03 ،  صـــــــبورا وا علـــــــين ، نـــــــكورا ا علـــــــين اللله 

 . كب ا أعب النا  صغ ا ويف وا علين يف عيين
ــــــمل  -00 ــــــي ووســــــ  ديــــــين يل أصــــــل  اللله   ذاة يف عل

 . وهللارك يل يف رزقي
ناصـييت  أمتـكاللله ـمل إ  عبـدك اهللـن عبـدك اهللـن  -05

هلليــــدك مــــاريم يفّا حكمــــك عــــدل  يفّا قضــــاؤك أســــألك 
أنزلتــــه يف   هللكــــل اســــم هــــو لــــك  يــــو هللــــه نفســــك أو

كتاهللك أو علمته أحد من القك أو اسـتأ رم هللـه يف 
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قلـ  ، ونـور  القـرآن رهلليـ  علـم الغيـ  عنـدك أن جتعـل
   ي .، وذهاب  ّا  صدري ، و الء ح ز 

ـــمل ألـــف هللـــب قلوهللنـــا ، وأ -06 هلليننـــا ،  صـــل  ذاماللله 
، م ، وجننـا مـن ال لمـام إ  النــورواهـدنا سـبل السـال

منهـا ومـا هللوـن ، وهللـارك لنـا  و نبنا الفـواحش مـا ظهـر
 يف أ اعنــا وأهلل ــارنا وقلوهللنــا وأزوا نــا وذرياتنــا ، وتــ 
علينـــا إنـــك أنـــو التـــواب الـــرحيم ، وا علنـــا نـــاكرين 

  . وأمتها علينا لنعمك م نب  ا عليك قاهلللب يا
ــمل ألنــين هللـــالعلم ، وزيــين هللــاحللم -07 ، وأكـــرمين  اللله 

  .  هللالتقوى ، ومجلين هللالعافية
أعلم  حت ، قل  يبانر إميانا أسألك إ  اللله مل  -02

  . مبا قسمو يلي  ــيبين إ  مــا كتبــو يل ، ورضــين مــن املعيعــة  أنــه  
ــــمل  -09  ومنويــــام مغفرتــــك عــــزائم نســــألك إنــــا اللله 

المة من كل إمث والغنيمة من كل هللر والفـوز أمرك والس
 .  هللاجلنة والنواة من النار

منـه نبيـك  اللله مل إنا نسألك من ا  ما سألك -52
حممـــد صـــل  هللا عليـــه وســـلم ونعـــوذ هللـــك مـــن نـــر مـــا 
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عليـه وسـلم وأنـو  اسـتعاذ منـه نبيـك حممـد صـل  هللا
 . املستعان وعليك البال  و  حول و  قوة إ  هللاد

وأنـو  . اللله ـمل أنـو األول فلـيس قبلـك نـيء -50
ا اــــر فلــــيس هللعــــدك نــــيء . وأنــــو ال ــــاهر فلــــيس 

 . فوقـك نـيء . وأنـو البـاطن فلـيس دونـك نـيء
 . اق  عنا الدين وألننا من الفقر

ـــمل إنـــا نســـألك مو بـــام رمحتـــك -52 وعـــزائم  اللله 
مغفرتـــك والســـالمة مـــن كـــل إمث والغنيمـــة مـــن كـــل هللـــر 

 . من النار والنواة هللعونكوالفوز هللاجلنة 
ــمل إنــا نســألك قلوهللــا أواهــة خمبتــة -53 منيبــة يف  اللله 

 . سبيلك
ــمل أنـــو ريب وأنـــا عبـــدك ظلمـــو نفســـي -50  اللله 

واعرتفــو هللـــذن    يغفــر الـــذنوب إ  أنــو رب الفـــر 
 . يل
ــــمل أنــــو امللــــك   إلــــه إ  أنــــو -55 أنــــا عبــــدك  اللله 

يل ذنـويب مجيعـا  ظلمو نفسي واعرتفـو هللـذن  فـالفر
واهـد  ألحسـن األاـال     يغفـر الـذنوب إ  أنـو

  يهــدي ألحســنها إ  أنــو واصــرف عــين ســي،ها   



 22 

إ  أنـــو لبيـــك وســـعديك واخلـــ    ي ــرف عـــين ســـي،ها
ــــك  ــــك وإلي ــــا هلل ــــك أن ــــيس إلي ــــديك والعــــر ل ــــه يف ي كل

  .ستغفرك وأتوب إليكأوتعاليو  تباركو
ــمل أنــو القــو نفســي -56  ، توفاهــا ، وأنــو اللله 

، وإن أمتها  ، إن أحييتها فاحف ها لك مما ا وحمياها
 . فالفر يا

ــمل أنــو ريب   إلــه إ  أنــو -57 القتــين وأنــا  اللله 
عبدك وأنا عل  عهدك ووعدك ما استوعو أهللوء لك 

فـــالفر يل فثنـــه   يغفـــر  هللنعمتـــك وأهللـــوء لـــك هللـــذن 
 .  الذنوب إ  أنو أعوذ هللك من نر ما صنعو

وضعف  لله مل أنزل هللك حا يت وإن ق ر رأييال -52
عملي وافتقرم إ  رمحتك فأسـألك يـا قاضـي األمـور 

البحور أن جتـ   مـن  ويا نايف ال دور كما جت  هللب
 . عذاب السع  ومن دعوة ال بور ومن فتنة القبور

  . نفسي اللله مل أيمين رندي وأعذ  من نر -59
ـــمل إ  أســـألك أن -62 نفســـي ويف  تبـــارك يل يف اللله 

ـــي ويف ا ل قـــي  َلقا  عـــي ويف هلل ـــري ويف روحـــي ويف ا 
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ممــــــاة ويف عملــــــي فتقبــــــل  ويف أهلــــــي ويف حميــــــاي ويف
 .  حسناة وأسألك الدر ام العل  من اجلنة

ــمل إ  أســألك أن تبــارك يل يف -60 نفســي ويف  اللله 
 عــي ويف هلل ــري ويف روحــي ويف القــي ويف اليقــيت 

  .مماة ياي ويفوأهلي ويف حم
إليها من قول  اللله مل إ  أسألك اجلنة وما قرب -62

 أو عمل وأسألك أن جتعل كل قضـاء تقضـيه يل اـ عا
. 

وزري  اللله ـمل إ  أسـألك أن ترفـ  ذكـري وتضـ  -63
ـن فر ـي  وت ل  أمري وتوهر قلـ  وتغفـر ذنـ  و   ّا

مــن وأســألك الـدر ام العلــ   وت نـوّار قلــ  وتغفـر ذنــ 
  .اجلنة
والعزمية عل   اللله مل إ  أسألك ال بام يف األمر -60

ـــــــك وأســـــــألك حســـــــن  الرنـــــــد وأســـــــألك نـــــــكر نعمت
لســانا صــادقا  عبادتــك وأســألك قلبــا ســليما وأســألك

وأســألك اــ  مــا تعلــم وأعــوذ هللــك مــن نــر مــا تعلــم 
 .عالم الغيوب ستغفرك ملا تعلم إنك أنوأو 
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ــمل إ  أســألك الرضــا هلل -65 والقــدر وهللــرد  القضــاءاللله 
العيش هللعد املوم ولذة الن ر إ  و هك والعو  إ  

  . مضرة و  فتنة مضلة لقائك يف ل  ضراء
  . النار اللله مل إ  أسألك اجلنة وأعوذ هللك من -66
ـــــمل إ  أســـــألك الويبــــــام وتـــــرك -67 املنكــــــرام  اللله 

وحـــ  املســـاكب وأن تتـــوب علـــي وتغفـــر يل وتـــرمحين 
ــــة فنوــــينوإذا أرد إليــــك منهــــا لــــ   م يف القــــك فتن
 . مفتون
ـــمل إ  أســـألك ال ـــحة والعفــــة -62 واألمانــــة  اللله 

 . وحسن اخللي والرضا هللالقدر
ـــــــمل إ  أســـــــألك العفـــــــو والعافيـــــــة يف -69 ديـــــــين  اللله 

 .  ودنياي وأهلي ومايل
ـــمل إ  أســـألك الفـــوز عنـــد القضـــاء -72 ونـــزل  اللله 

مرافقة األنبياء والن ر عل  العهداء وعيش السعداء و 
 . األعداء
ـــــمل إ  أســـــألك املعافـــــاة والعافيـــــة -70 يف الـــــدنيا  اللله 

 .  وا ارة
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الـذي   حيـول  اللله ـمل إ  أسـألك النعـيم املقـيم -72
 . و  يزول

القيامة واألمن يوم  اللله مل إ  أسألك النعيم يوم -73
 .  اخلوف
ــــــمل إ  أســــــألك ايــــــ -70 والعفــــــاف  دى والتقــــــ اللله 

  . والغ،
ــــمل إ  أســــألك هللرمحتــــك الــــيت وســــعو -75 كــــل  اللله 

 .  نيء أن تغفر يل
ـــــمل إ  أســـــألك تعويـــــل عافيتـــــك أو -76 صـــــربا  اللله 

 .   رمحتكـعل  هللليتك أو ارو ا من الدنيا إل
ــــــا مــــــن النــــــار -77 ـــــمل إ  أســــــألك االصع ا  اللله 

ع
ســــــامل

  .وأدالين اجلنة آمنعا
ــمل إ  أســألك اــ  املســألة واــ اللل  -72 الــدعاء  ه 

واــ  النوــاح واــ  العمــل واــ  ال ــواب واــ  احليــاة 
مـوازيين وحقـي إميـا  وارفـ   وا  املمـام و بتـين و قـل

در ــــــاة وتقبـــــــل صـــــــالة والفــــــر اوي،ـــــــيت وأســـــــألك 
 .  من اجلنة الدر ام العل 
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ــمل إ  أســـألك اـــ  مــا آة واـــ  -79 مـــا أفعـــل  اللله 
 مــــــا أعمــــــل واــــــ  مــــــا هللوــــــن واــــــ  مــــــا ظهــــــر واــــــ 

 .  والدر ام العل  من اجلنة
ــمل إ  أســألك اــ  مــا فعــل واــ  -22 مــا عمــل  اللله 

واـــ  مـــا هللوـــن واـــ  مـــا ظهـــر والـــدر ام العلـــ  مـــن 
 .  اجلنة
النـا  مـن  اللله مل إ  أسألك من صاحل ما تـؤة -20

 . املال والولد ل  الضال و  املضل
ــ -22  ــا  مل إ  أســألك رمحــة مــن عنــدك  ــدياللله 

قلـــ  وجتمـــ   ـــا أمـــري وتلـــم  ـــا نـــع ي وت ـــل   ـــا 
عملــي وتلهمــين  لــائ  وترفــ   ــا نــاهدي وتزكــي  ــا

 ا رندي وتـرد  ـا ألفـيت وتع ـمين  ـا مـن كـل سـوء 
إميانـا ويقينـا لـيس هللعـدن كفـر ورمحـة أنـال  اللله ـمل أعوـين

 .  رة ا نرف كرامتك يف الدنيا وا ا
ورزقعا طيبا وعمـالع  اللله مل إ  أسألك علمعا نافععا -23

    .متقبال
سوية ومردا  اللله مل إ  أسألك عيعة نقية وميتة -20

  .ل  خمزي و  فاض 
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املنكـرام  اللله مل إ  أسـألك فعـل اخلـ ام وتـرك -25
ـــــة فاقبضـــــين  وحـــــ  املســـــاكب وإذا أردم هللعبـــــادك فتن

 . إليك ل  مفتون
واوامتـه و وامعـه  اللله مل إ  أسألك فوات  اخلـ  -26

 وأوله وظاهرن وهللاطنه والدر ام العل  من اجلنـة آمـب
. 

 . وا ارة اللله مل إ  أسألك العافية يف الدنيا -27
عا لـه وآ لـه  اللله ـمل إ  أسـألك مـن اخلـ  كلـه -22

ما علمو منه ومـا مل أعلـم وأعـوذ هللـك مـن العـر كلـه 
ومــا مل أعلــم وأســألك  لــه وآ لــه مــا علمــو منــهعا 

اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ هللـك مـن 
إليهـا مـن قـول أو عمـل وأسـألك اـ   النـار ومـا قـرب

مــا ســألك عبــدك ورســولك حممــد وأعــوذ هللــك مــن نــر 
منــه عبــدك ورســولك حممــد صــل  هللا عليــه  مــا اســتعاذ

 .  وسلم
فثنـه    ورمحتـك اللله ـمل إ  أسـألك مـن فضـلك -29

 . ميلكها إ  أنو
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هلليـدك،  اللله ـمل إ  أسـألك مـن كـل اـ  ازائنـه -92
 . وأعوذ هللك من كل نر ازائنه هلليدك

ـــمل إ  أســـألك نعيمـــا   يبيـــد -90 وقـــرة عـــب    اللله 
ومرافقة الن  صل  هللا عليه وسلم يف أعل   نة  تنفد
 . اخللد
ــــا هللــــك  -92 ــــمل إ  أســــألك نفسع تـــــؤمن  موم،نــــةاللله 

 . هلللقائك وترض  هللقضائك وتقن  هللعوائك
أنـرقو  اللله ـمل إ  أسـألك هللنـور و هـك الـذي -93

لــه الســموام واألرري أن جتعلــين يف حــرزك وحف ــك 
 . و وارك و و كنفك

ــمل إ  أســـألك حبـــك وحـــ  مـــن حيبـــك -90  اللله 
  . والعمل الذي يبلغين حبك

ــــمل إ  أســـــألك الت بيـــــو يف -95 وعزميـــــة  األمـــــور اللله 
الرنــــــد وأســـــــألك نـــــــكر نعمتــــــك وحســـــــن عبادتـــــــك 

مســتقيما  وأســألك قلبــا ســليما ولســانا صــادقا والقــا
وأســتغفرك ملــا تعلــم وأســألك مــن اــ  مــا تعلــم وأعــوذ 

  .عالم الغيوب هللك من نر ما تعلم إنك أنو
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ـــمل إ  أســـألك ممـــا عنـــدك وأفـــ  علـــي -96 مـــن  اللله 
  .من هللركاتك فضلك وانعر علي رمحتك وأنزل علي

ــمل إ  أســألك مــن فوــأة اخلــ  -97 وأعــوذ هللـــك  اللله 
 . من فوأة العر

أاـرم ومـا  اللله ـمل إ  أسـتغفرك ملـا قـدمو ومـا -92
أعلنــو ومــا أســررم أنــو املقــدم وأنــو املــؤار وأنــو 

 . عل  كل نيء قدير
ـــمل إ  أســـتهديك ألرنـــد أمـــري وأســـتخ ك  -99  . من نر نفسياللله 
ــمل إ  أعــوذ هللرضــاك مــن ســخوكاللل  -022 وأعــوذ  ه 

هللعفــــوك مـــــن نقمتــــك وأعـــــوذ هللــــك منـــــك   مــــان  ملـــــا 
ذا اجلـد منـك  أعويـو و  معوـي ملـا منعـو و  ينفـ 

 .اجلد
ــمل إ  أعــوذ هللعزتــك   إلــه إ  -020 أنـــو أن  اللله 

تضـــــلين أنـــــو احلـــــي الـــــذي   ميـــــوم واجلـــــن واإلنـــــس 
 . ميوتون
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ـــمل إ  أعـــوذ هللـــك مـــن -022 علـــم    األرهللـــ  مـــن اللله 
ينفــ  ومـــن قلــ    خيعـــ  ومـــن نفــس   تعـــب  ومـــن 

 . دعاء   يسم 
ـــــمل إ  أعـــــوذ هللـــــك مـــــن الـــــربص -023 واجلنـــــون  اللله 

 .  واجلذام ومن سيئ األسقام
هللـك أن  اللله مل إ  أعوذ هللك مـن اجلـ  وأعـوذ -020

أرد إ  أرذل العمــر وأعــوذ هللــك مــن فتنــة الــدنيا وأعــوذ 
 . لقربا هللك من عذاب

ــــمل إ  أعــــوذ هللــــك مــــن اجلــــو  فثنــــه -025 هللــــ،س  اللله 
 . الضوي  وأعوذ هللك من اخليانة فثاا هلل،سو البوانة

ـــــــــمل إ  أعـــــــــوذ هللرضـــــــــاك مـــــــــن ســـــــــخوك -026  اللله 
ومبعافاتــك مــن عقوهللتــك وأعــوذ هللــك منــك   أح ــي 

  .  ناء عليك أنو كما أ نيو عل  نفسك
ــــمل إ  أعــــوذ هللــــك مــــن العــــقا  -027 النفــــا  و  اللله 

 . وسوء األاال 
ــمل إ  أعـــوذ هللـــك مــن العـــيوان -022 الـــر يم  اللله 

 .  و زة ونفخه ونف ه
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ـــــمل إ  أعـــــوذ هللـــــك مـــــن العوـــــز والكســـــل -029  اللله 
ـــــة واملســـــكنة  والبخـــــل وايـــــرم والقســـــوة والغفلـــــة و الذل

والنفا  والسمعة  وأعوذ هللك من الفقر والكفر والعرك
لبكم واجلنون والربص والرياء وأعوذ هللك من ال مم وا

 . األسقام واجلذام و سيئ
الذلـة، و  والقلـة الفقـر اللله مل إ  أعوذ هللـك مـن -002

 .  وأعوذ هللك من أن ا َظلام  أو ا َظل م  
هللـك مـن  اللله مل إ  أعوذ هللك من ايدم وأعوذ -000

الرتدي وأعوذ هللك من الغر  واحلر  وايرم وأعوذ هللـك 
ملــوم وأعــوذ هللــك مــن أن ا أن يتخبوــين العــيوان عنــد

 .  لديغاأمــــوم يف ســــبيلك مــــدهللرعا وأعــــوذ هللــــك مــــن أن أمــــوم 
والعوز  ، اللله مل إ  أعوذ هللك من ايم واحلزن -002

، وللبــــة  ، وضـــل  الـــدين ، والبخـــل واجلــــ  والكســـل
 . الر ال
ــــــمل أنـــــــو األول   نــــــيء قبلـــــــك وأنـــــــو -003  اللله 

اصـيتها ا ار   نيء هللعدك أعوذ هللك من كل داهللة ن
عـذاب النـار  هلليدك وأعوذ هللك من اإلمث والكسل ومـن
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ومــن عــذاب القــرب ومــن فتنــة الغــ، وفتنــة الفقــر وأعــوذ 
 . واملغرم هللك من املأمث

ودرك  ، اللله مل إ  أعوذ هللك مـن  هـد الـبالء -000
  . ، ومشاتة األعداء ، وسوء القضاء العقاء
 ـول و  اللله مل إ  أعـوذ هللـك مـن زوال نعمتـك -005

 .  عافيتك وفواءة نقمتك ومجي  سخوك
 .  واملغرم اللله مل إ  أعوذ هللك من املأمث -006
نـر  اللله مل إ  أعـوذ هللـك مـن نـر  عـي ومـن -007

  هلل ري ومن نر لسا  ومن نر قل  ومن نر منيي
ومـن  اللله مل إ  أعوذ هللـك مـن نـر مـا عملـو -002

 .  نر ما   أعمل
  . إ  أعوذ هللك من صاح  يردييناللله مل  -009
ـــمل أنـــو امللـــك   إلـــه إ  أنـــو -022 أنـــو ريب  اللله 

وأنــا عبــدك ظلمــو نفســي واعرتفــو هللــذن  فــالفر يل 
ــا إنــه   يغفــر الــذنوب إ  أنــو واهــد   ذنــويب مجيعع

ـــــــو  ألحســـــــن األاـــــــال    يهـــــــدي ألحســـــــنها إ  أن
ي ــرف عــين ســي،ها إ  أنـــو  واصــرف عــين ســي،ها  

عديك واخلــــ  كلــــه يف يــــديك والعــــر لــــيس لبيــــك وســــ
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وإليـــــك تباركـــــو وتعاليـــــو أســـــتغفرك  إليـــــك أنـــــا هللـــــك
  .وأتوب إليك

ــمل إ  أعــوذ هللــك مــن عــذاب القــرب -020 وأعــوذ  اللله 
هللك من فتنة املسي  الد ال وأعوذ هللك من فتنة احمليا 

 .  وفتنة املمام
ــــة يف -022 ــــمل إ  أســــألك العفــــو والعافي الــــدنيا  اللله 
 . ارةوا 

ــمل إ  أعــوذ هللــك مــن علــم   ينفــ  -023 وقلــ   اللله 
  خيع  ودعاء   يسم  ونفس   تعب  ومن اجلـو  

فثاــا هلل،ســو البوانــة  فثنــه هللــ،س الضــوي  ومــن اخليانــة
ومــن الكســل والبخــل واجلــ  ومــن ايــرم ومــن أن أراد 

ومن فتنة الد ال وعذاب القـرب وفتنـة  إ  أرذل العمر
 . احمليا واملمام

ـــمل إ  أســـألك اجلنـــة ومـــا قـــرب -020 إليهـــا مـــن  اللله 
قول أو عمل وأعوذ هللك من النار ومـا قـرب إليهـا مـن 

 .  قول أو عمل
 . خيزيين اللله مل إ  أعوذ هللك من عمل -025
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ــمل إ  أعــوذ هللــك مــن لــ، يوغيــين -026   . اللله 
 .  وأعوذ هللك من فقر ينسيين

ــــــمل إ  أعــــــوذ هللــــــك مــــــن -027  قلــــــ    خيعــــــ  اللله 
ودعـــاء   يســـم  ومـــن نفـــس   تعـــب  ومـــن علـــم   

 . األرهلل  ينف  أعوذ هللك من هؤ ء
ـــمل إ  أعـــوذ هللـــك مـــن منكـــرام -022 األاـــال   اللله 

 . واألعمال واألهواء
ومـن ليلـة  اللله مل إ  أعوذ هللك مـن يـوم السـوء -029

الســوء ومــن ســـاعة الســوء ومــن صـــاح  الســوء ومـــن 
 . املقامة ر ار السوء يف دا

ــمل إ  أنـــزل هللـــك حــا يت وإن ق ـــر -032 رأيـــي  اللله 
وضعف عملي افتقرم إ  رمحتك فأسألك يا قاضـي 

هللــب البحــور أن  األمــور ويــا نــايف ال ــدور كمــا جتــ 
جت   مـن عـذاب السـع  ومـن دعـوة ال بـور ومـن فتنـة 

 . القبور
 .  اللله مل إ  أعوذ هللك من أمر يلهيين -030
وللبـة  ، ه مل إ  أعـوذ هللـك مـن للبـة الـديناللل  -032
 .  ، ومشاتة األعداء العدو
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و  يغفـر  اللله مل إ  ظلمو نفسي ظلمعا ك  ا -033
مغفــرة مــن عنــدك وارمحــين  يل الــذنوب إ  أنــو فــالفر
 .  إنك أنو الغفور الرحيم

أعويتنـا ومـن  اللله مل إ  عائذ هللك من نـر مـا -030
  .نر ما منعو

  .رمحتك ستغفرك لذن  وأسألكأاللله مل إ   -035
سـين  اللله مل ا عل أوس  رزقك علي عنـد كـرب -036

 . وانقوا  عمري
ــمل ا عــل حبــك أحــ  إيل مــن نفســي -037  اللله 

 . وأهلي ومن املاء البارد
وا عـل  اللله مل ا عل سريرة ا ا من عالنييت -032

 . عالنييت صاحلة
ـــمل ا -039 يف قـــربي   عـــل يل نـــورا يف قلـــ  ونـــورااللله 

ونــورا يف  عــي ونــورا يف هلل ــري ونــورا يف نــعري ونــورا 
ونـــورا يف دمـــي ونـــورا يف  يف هللعـــري ونـــورا يف حلمـــي

ع ـــامي ونـــورا هللـــب يـــدي ونـــورا مـــن الفـــي ونـــورا عـــن 
 . مشايل ونورا من فوقي ونورا من  يت مييين ونورا عن
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ــمل ارزقــين حبــك وحــ  مــن ين -002 حبــه  فعــيناللله 
 . عندك
ضـالب و   اللله مل ا علنـا هـادين مهتـدين لـ  -000

مضلب سـلما ألوليائـك وعـدوا ألعـدائك نـ  حببـك 
 . االفك من أحبك ونعادي هللعداوتك من

ا  اللله ـمل ا علـين أاعـاك حـت كـأنين أراك -002 أهللـدع
حـــت ألقـــاك و أســـعد  هللتقـــواك و  تعـــقين مبع ـــيتك 

قدرك حت   أح   رك يل يفوار يل يف قضائك وهللا
تعويل ما أارم و  تأا  ما عولو وا عل لنائي 

وا علهمـا الـوار، هللسـمعي وهلل ـري  يف نفسي وأمتعين
مـــن ظلمـــين وأر  فيـــه  ـــأري وأقـــر  مـــين وان ـــر  علـــ 

 . عيين هللذلك
ن ـيحتك  اللله ـمل ا علـين أع ـم نـكرك واتبـ  -003

 . وأك ر ذكرك وأحفظ وصيتك
لــك  ، ا علـين لـك نـاكرا، لـك ذاكـرا اللله ـمل  -000
، رب تقبل  ، إليك خمبتا أو منيبا ، لك موواعا راهبا
، و بـــو  دعـــوة ، وأ ـــ  ، والســـل حـــوهلليت تـــوهلليت
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واسـلل سـخيمة  ، ، وسـدد لسـا  واهـد قلـ  حويت،
 . قل 
ـــمل إ  ضـــعيف فقـــو  وإ  ذليـــل -005 فــــأعز   اللله 

 .  وإ  فق  فارزقين
ــــمل  -006 لــــك  ا علــــين لــــك نــــّكارا لــــك ذّكــــارا اللله 

موواعـــا إليـــك خمبتـــا لـــك أواهـــا منيبـــا رب اقبـــل تـــوهلليت 
لســـا  واســـلل  والســـل حـــوهلليت و بـــو حوـــيت وســـدد

  . سخيمة قل 
ـــمل احف نـــا يف أ اعنـــا وأهلل ـــارنا -007 وأزوا نـــا  اللله 

وا علنـا نـاكرين لنعمتـك م نـب  ـا عليـك قـاهلللب  ـا 
  .علينا فأمتمها
ـــمل احف ـــين هللاإلســـالم قاعـــدااللل  -002 واحف ـــين  ه 

هللاإلســالم قائمــا واحف ــين هللاإلســالم راقــدا و  تعــمو 
هللك من نـر مـا أنـو آاـذ  يب عدواع أو حاسدا وأعوذ

  . هللناصيته وأسألك من اخل  الذي هو هلليدك كله
ـــمل احف ـــين مـــن هللـــب يـــدي ومـــن الفـــي  -009  اللله 

ك أن وعن مييين وعن مشايل ومـن فـوقي وأعـوذ هللع متـ
 .  ألتال من  يت
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ــمل ارمحــين هللــرتك املعاصــي أهللــدا مــا  -052 أهللقيتــين  اللله 
وارمحـين أن أتكلـف مـا   يعنيـين وارزقـين حسـن الن ـر 

 . عين فيما يرضيك
ـــــمل اهللســـــ  علينـــــا مـــــن هللركاتـــــك ورمحتـــــك  -050  اللله 

  .وفضلك ورزقك
ــــمل ا علنــــا نبــــك ونــــ  مالئكتــــك -052  اللله 

 . ن  عبادك ال احلبوأنبياءك ورسلك و 
مـن  اللله مل أستهديك ألرند أمري وأعوذ هللك -053

 . نر نفسي
هلليـين وهللـب  اللله مل ارزقـين مـن طاعتـك مـا  ـول -050

مع ــيتك وارزقــين مــن اعــيتك مــا تبلغــين هللــه رمحتــك 
هللـــه علــي م ـــائ  الـــدنيا  وارزقــين مـــن اليقــب مـــا  ــون

 .مينوهللارك يل يف  عي وهلل ري وا علهما الوار، 
  . اللله مل إ  أعوذ هللك من صالة   تنف  -055
واحف ـين مـن  اللله مل اسرت عورة وآمـن روعـيت -056

هللـــب يـــدي ومـــن الفـــي وعـــن مييـــين وعـــن مشـــايل ومـــن 
 . أن ألتال من  يت فوقي وأعوذ هللك اللله مل من
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عـين  ، واقـ  اللله مل اسرت عـورة وآمـن روعـيت -057
 .  ديين
ـــمل إ  أعـــوذ هللو هـــك الكـــر  ،اللل  -052 وا ـــك  ه 

 .  الع يم ، من الكفر والفقر
ــمل اع ــمنا هللــدينك وطواعيتــك -059 وطواعيــة  اللله 

 . رسولك و نبنا حدودك
ـــمل طهـــر قلـــ  مـــن النفـــا  ، وعملـــي -062 مـــن  اللله 

الريـــاء ، ولســـا  مـــن الكـــذب ، وعيـــين مـــن اخليانـــة ، 
 .  ل دورا فثنك تعلم اائنة األعب وما ختفي

ــمل  -060 لــيس هللعــدن   عوــين إميانــا صــادقا ويقينــاأاللله 
كرامتـــــــك يف الـــــــدنيا  كفــــــر ورمحـــــــة أنــــــال  ـــــــا نــــــرف

  .وا ارة
استبعروا  اللله مل ا علين من الذين إذا أحسنوا -062

 .  وإذا أساءوا استغفروا
ـــــــمل  -063 ـــــــمل عـــــــافين يف هللـــــــد  ، اللله  عـــــــافين يف  اللله 
افين يف هلل ـري ، اللله ـمل إ  أعـوذ هللــك ، اللله ـمل عـ عـي ــمل إ  أعــوذ هللــك مــن عــذاب  ، والفقــر مــن الكفــر  .  القرب ،   إله إ  أنواللله 



 022 

ــمل الفــر لنــا ذنوهللنــا وظلمنــا -060 وهزلنــا و ــدنا  اللله 
  .وعمدنا وكل ذلك عندنا

إنـك أنـو  اللله مل الفر لنـا وارمحنـا وتـ  علينـا -065
 . التواب الرحيم

أنععــين و ا ــرب  واهــد  ل ــاحل األعمــال واألاــال  ، اللله مل  اللله مل الفر يل اواياي وذنويب كلها -066
 .  و  ي رف سي،ها إ  أنو إنه   يهدي ل احلها

ــــــــــمل عــــــــــافين يف ق ــــــــــدرتك ، وأدالــــــــــين -067 يف  اللله 
، واقـــ  أ لـــي يف طاعتـــك ، وااـــتم يل خبـــ  رمحتـــك

 .  ةعمل ، وا عل  واهلله اجلن
ـــــمل الفـــــر -062  مـــــن ذنـــــ  مجيـــــ  مـــــا مضـــــ  يل اللله 

واع ــمين فيمــا هللقـــي مــن عمــري وارزقـــين عمــالع زاكيـــا 
  . ترض  هلله عين

ـــــــمل الفـــــــر يل اوـــــــأي وعمـــــــدي وهـــــــزيل -069  اللله 
و ـــدي و   ـــرمين هللركـــة مـــا أعويتـــين و  تفتـــين فيمـــا 

  .حرمتين
ــمل   تكلــين إ  نفســي طرفــة عــب -072 ، و   اللله 

 . نز  مين صاحل ما أعويتينت
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ــــمل الفــــر يل ذنــــ  كلــــه دقــــه و لــــه -070 ــــه  اللله  وأول
  . وآارن وعالنيته وسرن

ــمل الفــر يل مــا قــدمو ومــا أاــرم -072 ومــا  اللله 
أســررم ومــا أعلنــو أنــو املقــدم وأنــو املــؤار وأنــو 

 . عل  كل نيء قدير
ــمل الفــر -073 رهـــا   وفــك وااســـأ نــيوا  يل اللله 
 . ميزا  وا علين يف الندى األعل و قل 
ـــمل افـــت  مســـام  قلـــ  لـــذكرك -070 وارزقـــين  اللله 

  . طاعتك وطاعة رسولك وعمال هللكتاهللك
  . اللله مل الفر يل ذن  واو،ي وعمدي -075
 . طاعتك اللله مل اصرف قلوهللنا إ  -076
ــمل اكفـــين حباللـــك عـــن حرامـــك -077 والنـــين  اللله 

  .هللفضلك عمن سواك
داري وهللارك  اللله مل الفر يل ذن  ووس  يل يف -072

 .  يل فيما رزقتين
 . والربد اللله مل السل اواياي هللاملاء وال لج -079
هلليننــا  اللله ـمل اقســم لنــا مــن اعــيتك مــا حيــول -022

وهللب معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا هلله  نتك ومـن 
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ـــدنيا ومت اليقـــب مـــا  ـــون هللـــه علينـــا م ـــيبام ـــا ال عن
هللأ اعنا وأهلل ارنا وقوتنا ما أحييتنا وا عله الوار، منا 

عل  من ظلمنـا وان ـرنا علـ  مـن عادانـا  وا عل  أرنا
أكـرب  نـا  و  جتعـل م ـيبتنا يف ديننـا و  جتعـل الـدنيا
  .و  مبل  علمنا و  تسل  علينا من   يرمحنا

نـي،ا  اللله ـمل إنـا نعـوذ هللـك مـن أن نعـرك هللـك -020
 .  نستغفرك ملا   نعلمنعلمه و 
ــــمل الفــــر يل وارمحــــين وا ــــرب  -022 واهــــد   اللله 
 .  وارزقين
ــــــمل اهــــــد  ألحســــــن األعمــــــال وأحســـــــن -023  اللله 

األاــــال    يهــــدي ألحســــنها إ  أنــــو وقــــين ســــيئ 
 .  أنو األعمال و سيئ األاال    يقي سي،ها إ 

ـــمل اهـــد  مـــن عنـــدك و  -020  فـــ  علـــي مـــنأاللله 
ك وانعـــــر علـــــي مـــــن رمحتـــــك وأنـــــزل علـــــي مـــــن فضـــــل

  .هللركاتك
ـــمل هللـــارك لنـــا يف أ اعنـــا -025 ـــا  اللله  وأهلل ـــارنا وقلوهللن

وأرواحنا وذرياتنا وت  علينا إنك أنو التواب الـرحيم 
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نــاكرين لنعمــك م نــب  ــا قــاهلللب يــا وأمتهــا  وا علنــا
 .  علينا
هللاعـدم  اللله مل هللاعد هلليـين وهللـب اوايـاي كمـا -026
  . املعر  واملغربهللب 
ــمل قــين نــر نفســي واعــزم يل علــ  -027 أرنــد  اللله 
 .  أمري
ــــــمل هللــــــدي  الســــــموام واألرري ذا -022 اجلــــــالل  اللله 

ـــرام أســـألك يـــا هللا يـــا رمحـــن  واإلكـــرام والعـــزة الـــيت   ت
كتاهللك كما  تلزم قل  حفظ عاللك ونور و هك أن

 كعلمتـين وارزقـين أن أتلـون علـ  النحـو الـذي يرضـي
 . عين

 .  اللله مل حاسبين حساهللا يس ا -029
ــــــمل هللــــــدي  الســــــموام واألرري ذا -092 اجلــــــالل  اللله 

ـــرام أســـألك يـــا هللا يـــا رمحـــن  واإلكـــرام والعـــزة الـــيت   ت
تنـــور هللكتاهللـــك هلل ـــري وأن  عاللـــك ونـــور و هـــك أن

تولــي هللــه لســا  وأن تفــرت هللــه عــن قلــ  وأن تعــرح هللــه 
  يعينـين علـ  احلـي  هللـه هللـد  ألنـه صـدري وأن تعمـل
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 لــ ك و  يؤتيــه إ  أنــو و  حــول و  قــوة إ  هللــاد
 .  العلي الع يم

ـــمل هللعلمــــك الغيــــ  وقــــدرتك علــــ  -090 اخللــــي  اللله 
أحيـــين مـــا علمـــو احليـــاة اـــ ا يل وتـــوفين إذا علمـــو 

ـــمل  . الوفـــاة اـــ ا يل وأســـألك اعـــيتك يف الغيـــ   اللله 
رضــــا والغضــــ  والعــــهادة وأســــألك كلمــــة احلــــي يف ال

الفقــر والغــ، وأســألك نعيمــا    وأســألك الق ــد يف
 ينفد وأسألك قرة عب   تنقو  وأسألك الرضاء هللعد

لــذة  القضـاء وأسـألك هللـرد العــيش هللعـد املـوم وأسـألك
لـ  ضـراء    لقائـك يفـ  و هـك والعـو  إلــالن ر إل

  .مضرة و  فتنة مضلة
 . يل نورا علاللله مل زد  نورا وأعوين نورا وا  -092
وأحلقنــا  اللله ـمل توفنـا مســلمب وأحينـا مسـلمب -093

 . هللال احلب ل  ازايا و  مفتونب
يف األنـرار  و  ختلفـين اللله مل توفين م  األهللـرار -090

  . وأحلقين هللاألايار
ــمل انفعــين مبــا علمتــين وعلمــين مــا -095 ينفعــين  اللله 

 .  وارزقين علما تنفعين هلله
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ـــــمل  نبــــــين منكـــــرام األاــــــال ا -096 واألهــــــواء  للله 
 . واألعمال واألدواء

قلوهللنـا وكـرن  اللله مل حب  إلينا اإلميـان وزينـه يف -097
 إلينا الكفر والفسو  والع يان وا علنا مـن الرانـدين

. 
 هداة مهتـدين اللله مل زينا هللزينة اإلميان وا علنا -092

. 
ـــــمل حببنـــــا إليـــــك وإلـــــ -099   ـوإلـــــ مالئكتـــــك  ـاللله 

 .   عبادك ال احلبـأنبيائك ورسلك وإل
ــمل رب النــ -222 وأذهــ   ذنــ  يل حممــد الفــر اللله 

  . ليظ قل  وأ ر  من مضالم الف، ما أحييتين
ـــــمل رب الســـــماوام ورب العـــــرل -220 الع ـــــيم  اللله 

رهللنا ورب كل نيء منزل التوراة واإلجنيل والقرآن فالي 
نر كـل نـيء أنـو آاـذ  هللك من احل  والنوى أعوذ

هللناصــيته أنــو األول فلــيس قبلــك نــيء وأنــو ا اــر 
ال ـاهر فلـيس فوقـك نـيء  فلـيس هللعـدك نـيء وأنـو

ـــدين  وأنـــو البـــاطن فلـــيس دونـــك نـــيء اقـــ  عنـــا ال
 . الفقر لننا منوأ
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ـــمل رب  ربائيـــل وميكائيـــل ورب -222 إســـرافيل  اللله 
 .  أعوذ هللك من حر النار ومن عذاب القرب

ـــــــا و  -223 ـــــــا و  تنق ـــــــنا وأكرمن ـــــــمل زدن ـــــــا  اللله   ن
وأعونا و   رمنا وآ رنا و  تؤ ر علينا و أرضنا وارري 

 . عنا
وحممـد  اللله مل رب  ربيـل وميكائيـل وإسـرافيل -220

 . صل  هللا عليه وسلم أعوذ هللك من النار
ـــمل رب  ربيـــل وميكائيـــل وإســـرافيل -225 فـــاطر  اللله 

مل الغيـ  والعـهادة أنـو  كـم السموام واألرري عـا
خيتلفـون اهـد  ملـا ااتلـف  هللب عبـادك فيمـا كـانوا فيـه

فيــه مــن احلــي هللثذنــك إنــك أنــو  ــدي مــن تعــاء إ  
 . مستقيم صرا 
ا اـرة  ويف اللله ـمل رهللنـا آتنـا يف الـدنيا حسـنة -226

 .  حسنة وقنا عذاب النار
ديتين أن ه اللله مل زد  علما و  تز  قل  هللعد -227

  .وه  يل من لدنك رمحة إنك أنو الوهاب
ونـر مـا  اللله مل عائذ هللـك مـن نـر مـا أعويتنـا -222
  . منعتنا
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ـــمل عـــافين يف  ســـدي وعـــافين يف -229 هلل ـــري  اللله 
ــــــيم الكــــــر   ــــــه إ  هللا احلل ــــــوار، مــــــين   إل ــــــه ال وا عل

 احلمد د رب العاملب سبحان هللا رب العرل الع يم
.  

ــــمل قاتــــل الكفــــرة الــــذين يكــــذهللوناللل  -202 رســــلك  ه 
وي ـدون عـن سـبيلك وا عــل علـيهم ر ـزك وعــذاهللك 

 . إله احلي
ـــمل فـــارت ايـــم -200 دعـــوة  كانـــف الغـــم جميـــ  اللله 

ن الــــــدنيا وا اــــــرة ورحيمهمــــــا أنــــــو ااملضــــــورين رمحــــــ
  عن رمحة من سواك ترمحين فارمحين هللرمحة تغنيين  ا

ــمل فــاطر الســموام وا -202 الغيــ   ألرري عــاملاللله 
والعـــهادة إ  أعهـــد إليـــك يف هـــذن احليـــاة الـــدنيا إ  

وحـدك   نـريك لــك وأن  أنـهد أن   إلـه إ  أنـو
حممــــدا عبــــدك ورســــولك فثنــــك إن تكلــــين إ  نفســــي 

وتباعــد  مــن اخلــ  وإ    أ ــي إ   تقــرهللين مــن العــر
 هللرمحتـــك فا عـــل يل عنـــدك عهـــدا توفينيـــه يـــوم القيامـــة

 .  مليعادإنك   ختلف ا



 022 

ــمل فــاطر الســموام واألرري عــامل -203 الغيــ   اللله 
والعـهادة رب كــل نـيء ومليكــه أنـهد أن   إلــه إ  

 العـيوان ونـركه أنو أعوذ هللـك مـن نـر نفسـي ونـر
. 

ــــمل فــــالي اإلصــــباح و اعــــل الليــــل -200 ســــكنا  اللله 
ألنـين مـن لدين و والعمس والقمر حسبانا اق  عين ا

  .وقوة يف سبيلك وهلل ريالفقر وأمتعين هللسمعي 
فيـه وأالـف  اللله ـمل قنعـين مبـا رزقتـين وهللـارك يل -205

 .  عل  كل لائبة يل خب 
ــمل عــافين مــن نــر  عــي وهلل ــري -206 ولســا   اللله 

 .  وقل  ومن نر منيي
يب رؤوفـعا  اللله مل   جتعلين هللدعائك نـقيا وكـن -207

 .رحيما يا ا  املسؤولب ويا ا  املعوب
ـــمل متعـــين هللســـمعي وهلل ـــري وا علهمـــا -202  اللله 

 الوار، مين وان ـر  علـ  مـن ظلمـين وأر  فيـه  ـأري
. 

ـــمل   مـــان  ملـــا هللســـوو و  هللاســـ  -209 ملـــا  اللله 
قبضو و  هـادي ملـن أضـللو و  مضـل ملـن هـديو 
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أعويـو و  مقـرب  و  معوـي ملـا منعـو و  مـان  ملـا
 . ملا هللاعدم و  مباعد ملا قرهللو

ـــــمل مغفرتـــــك أوســـــ  مـــــن ذنـــــويب ورمحتـــــك -222  اللله 
 .  أر   عندي من عملي

ـــــــا -220 ـــــــمل لـــــــك احلمـــــــد مبـــــــا هللســـــــوو يف رزقن  اللله 
وأظهرم أمننا وأحسنو معافاتنا ومن كل ما سـألناك 

ولـك احلمـد  من صـاحل أعويتنـا فلـك احلمـد هللاإلسـالم
 . هللاألهل واملال ولك احلمد هللاليقب واملعافاة

قوة يل فيما  مل ما رزقتين مما أح  فا علهاللله   -222
   . 
 .  اللله مل   ختز  يوم القيامة -223
ــــمل م ــــرف القلــــوب صــــرف قلوهللنــــا علــــ  -220  اللله 

 .  طاعتك
ــــمل نقــــين مــــن اخلوايــــا كمــــا ينقــــ  -225 ال ــــوب  اللله 

 . األهللي  من الدنس
  .دينك يا مقل  القلوب  بو قل  عل  -226
 مل أسألك حبك وح  من حيبك وح اللله   -227

  .  حبكـعمل يقرهللين إل



 002 

ـــــــمل أنععـــــــين و ا ـــــــرب  واهـــــــد  -222 ل ـــــــاحل  اللله 
األعمال واألاال  إنه   يهدي ل احلها و  ي رف 

 . سي،ها إ  أنو
ـــــمل وتقبـــــل حســـــناة وأســـــألك الـــــدر ام -229  اللله 

 . العل  من اجلنة
ــمل واــذ هلل ــأري ممــن ظلمــين -232  علــ  وان ــر  اللله 

 من عادا  و  جتعل الدنيا أكرب  ي و  مبلـ  علمـي
. 

 رب الفـــر يل وتـــ  علـــي إنـــك أنـــو التـــواب -230
 .  الرحيم
يل قـوة  اللله مل ما زويو عين مما أح  فا عله -232

 .  فيما   
ــمل يســـرنا لليســرى و نبنـــا العســرى -233  والفـــر اللله 

 . ن أئمة املتقب  وا علنا مـلنا يف ا ارة واألول
 رب أعـــين و  تعـــن علـــي وان ـــر  و  تن ـــر -230

علــي وامكــر يل و  متكـــر علــي واهـــد  ويســر هـــداي 
 .علي إيل وان ر  عل  من هللغ 
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ـــــي وإســـــرايف يف -235  رب الفـــــر يل اوي،ـــــيت و هل
 .  أمري كله وما أنو أعلم هلله مين

وإنـك  اللله مل إنك قلو ادعو  استو  لكم -236
امليعاد وإ  أسألك كما هديتين لحسالم أن   ختلف 

 .  وأنا مسلم   تنزعه مين حت تتوفا 
وهـذا  اللله ـمل هـذا الـدعاء وعليـك ا سـتواهللة -237 

 . اجلهد وعليك التكالن و  حول و  قوة إ  هللاد
 رب تقبل توهلليت والسل حوهلليت وأ   دعوة -232

خيمة و بو حويت واهد قل  وسدد لسا  واسلل س
 . قل 
إ  هللا  ،   إلـــه   إلـــه إ  هللا الع ـــيم احللـــيم -239

،   إلـــــه إ  هللا رب الســــــموام  رب العـــــرل الع ـــــيم
 . الع يم واألرري ورب العرل

ـــمل مـــا ق ـــر عنـــه رأيـــي ومل تبلغـــه -202 نيـــيت ومل  اللله 
تبلغـــه مســـأليت مـــن اـــ  وعدتـــه أحـــدا مـــن القـــك أو 

فـث  أرلـ  إليــك  اـ  أنـو معويــه أحـدا مـن عبــادك
ـــــمل ذا احلبـــــل  الرنــــيد أســــألك األمــــن يــــوم الوعيــــد  العــــديد واألمــــرفيـــــه وأســـــألك هللرمحتـــــك رب العـــــاملب اللله 
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 واجلنــة يــوم اخللــود مــ  املقــرهللب العــهود الركــ  الســوود
 املوفب هللالعهود إنـك رحـيم ودود وأنـو تفعـل مـا تريـد

. 
ــمل صــل علــ  حممــد وعلــ  آل حممــد -200 كمــا  اللله 
. اللله مل هللارك  ليو عل  آل إهللراهيم إنك محيد جميدص هللاركـــو علـــ  آل  علـــ  حممـــد وعلـــ  آل حممـــد كمـــا

 . إهللراهيم إنك محيد جميد
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وقــد   املعتمـريناألاوـاء الـيت يقـ  فيهـا هللعـ   مـن طائفـةفهـذن 
، وهــي مبســوطة يف   علــ  ســبيل اإلمجــال وا ات ــار ذكر ــا

 : اء األاياركت  العلم

 أإلال أصطاي ا و االحباب    
  .  هللالعمرة  ـعدم إرادة و ه هللا تعال  -0
 . السفر عدم كتاهللة الوصية قبل -2
 . أصحاب الديون قبل السفر است،ذانعدم  -3
 . من مال حرام العمرةاختاذ نفقة  -0
  . للعمرةالوواف هللالقبور قبل اخلروت  -5
 . عل  املعاصيم  اإلصرار  للعمرةاخلروت  -6
 ؛ يقــــــرأ يف العمــــــرةاخلـــــروت إ   صـــــالة ركعتــــــب حــــــب -7

 . (و ال انية هللـ ياإلاالص ، األو  هللـ يالكافرون (
   .املعتمرين اجلهر هللالذكر والتكب  عند تعيي  -2
  . املعتمريناألذان عند تودي   -9

  ! تودي  هللاملوسيق  واألنانيدال -02
 . اختاذ رفقة صاحلة عدم -00
 ( . والذكور األاذ من نعر احلا بب يللنساء -02
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، أو  ؛ هللــزعم أاــا كبــ ة الســن حمــرم ســفر املــرأة دون -03
 .  (م  صحبة آمنة يعل  الرا  

وهـذا   جيـوز  ي حلي اللحية ولبس الذه  للر ـال -00
 .يف ل ن و  العمرة  يف 
 العــــــريعة هللـــــه  ــــــاءم الـــــذي التيســــــ  أن ا عتقـــــاد -05

  . والوا بام   األركانمعنان: ترك هللع
وعدم سـؤال  ، مجلة وتف يالع  العمرةاجلهل هللأحكام  -06

 . أهل العلم ال قام
  . العـــــــــــــاذة واألقـــــــــــــوال العلمـــــــــــــاء راـــــــــــــ  تتبـــــــــــــ  -07
اجلهــــــال وأن ــــــاف املتعلمــــــب عــــــن أحكــــــام  ســــــؤال -02

  ( .يوما أك رهم يف زماننا العمرة
 

  ةاالحباب إلالتب ي أصطاي ثانيا  

 . ا لتسال لححرام وا  ا عتقاد أن  -09
   .معينة هللعرو  ااصة نعال اختاذ -22
 كــــــاألهللي  ، النســــــاء هلل يــــــاب ااصــــــة ألــــــوان اختــــــاذ -20

 . واألاضر ونو ا
 أو ، أو ق ــــــ ة ، ضــــــيقة إحــــــرام النســــــاء يف  يــــــاب -22

 إلـ  .أو ملفتة لألن ار..  ، نفافة
 . هللاإلزار وال  الرداء الر ال اكتفاء هللع  -23
 . ، أو  و الكعبب زار  و السّرةنزول اإل -20



 005 

مــا  رؤوســهن إذا أحــرمن يضــعن علــ  النســاء هللعــ  -25
حـت    أل ل لوـاء الو ـه ، أو الرافعام ، يعبه العمائم
 ( . وهذا تكلف زائد ي . يالمس الو ه

 . لبس القفازين للمرأة -26
يف  و  عمـــرة يف   : جيـــوز النســـاء يوهـــذا   تعوـــر -27

 . رأة حبضرة ر ال أ ان ل ن ما دامو امل
الــيت  أي للر ــل( يعــدم لــبس املخــي  عبــارة تفســ  -22
مـا  أي ــ هللاحلـاء ــ احملـي  أي هللـاملخي  يواملق ود اي  فيها
 . أعضاء  سم الر ل قدر عل  فّ ل
ــــبس مالهللــــس اإلحــــرام الــــيت  تــــوي علــــ  -29 مالهللــــس  ل

    .داالية للر ال
 . م  عدم و ود الرا ة اخلفب للر ال لبس -32
يأمــا  ونوهــا كواقيــة ، مبالصــي الر ــل رأ  تغويــة -30

 ( .  أا ست الل هلل ل العمسية أو العورة فال هلل
 والســــــــنة ، العمـــــــرة مناســـــــك مجيـــــــ  يف ا ضـــــــوبا  -32

 ا ضوبا  فق  يف الوواف .
اإلحـــــرام  هللعـــــد واألظفـــــار العـــــعر مـــــن أاـــــذ نـــــيء -33

  .للر ال والنساء
اإلحــــــرام  عــــــداســــــتخدام ال ــــــاهللون املعوــــــر ونــــــون هلل -30

 . للر ال والنساء
 . اخلاوبة والنكاح هللعد اإلحرام للر ال والنساء -35
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 انعقـــد فقــد اإلحـــرام مالهللــس لـــبس م ــن أن ا عتقــاد -36
 . إحرامه
 (. ـاإلحرام قبل امليقام ياالفاع لأل ولعقد نية  -37
 . امليقام هللنية سنة اإلحرام صالة ركعتب يف -32
العمــرة  أو احلــج أراد ملــن امإحــر  دون امليقــام جتــاوز -39

يــؤارون اإلحــرام حـــت  ، يــأتون عــن طريـــي اجلــو يكالــذين
 . ( وهذا اوأ ،   ّدة ينـزلوا يف موار

 ا تمـــــا  يأمـــــا . واحـــــد هلل ـــــوم مجاعـــــة يف التلبيـــــة -02
 ( . نيء فيه ال وم دون ق د فال

 . رف  ال وم هللالتلبية للر ال ترك -00
 . رف  ال وم هللالتلبية للنساء -02
 احلـج دون العمـرة ا عتقاد أن التلبية تكون فق  يف -03
. 

 ـرم  هللـل ، امليقـام من  رم   ا عتقاد أن احلائ  -00
 . ط هرها من مكة هللعد

 . طريي مكة األفالم و ا  األلا  يف معاهدة -05
 

  عنو  صول ماة ثالاا   أصطاي
 يبـــدل أو يغتســـل أن للمحـــرم جيـــوز   أنـــه ا عتقـــاد -06
 . رأسه ، أو حيك  ياهلله
 . قو  أنوار مكة وتنف  صيدها -07
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 وقــــو عــــن الوــــواف تــــأا  جيــــوز   أنــــه ا عتقــــاد -02
 . الوصول

 . معب هللاب من اعتقاد و وب الداول -09
 

  عنو الطوافرابعا   أصطاي 

   .(سنة أو وا   أنه اعتقاد للووافيعل  الغسل -52
 . ترك دعاء داول املسود -50
 . ية املسود للمسود احلرامصالة   ترك -52
 . الوواف هللداية عند ا ضوبا  ترك -53
 . الدعاء هللدعاء معب عند رؤية الكعبة -50
 . الكعبة رف  اليدين والتكب  عند رؤية -55
 أن نويـــو إ  اللهـــم ي  يقـــول كـــأن ؛ هللالنيـــة اجلهـــر -56

 . ( أنوا  سبعة احلرام هللبيتك أطوف
ـــل تـــرك -57 لـــيس  أنـــه اعتقـــاداع  ي . عليـــه القـــدرة مـــ  الر م 

 . ( مسنوناع 
 النسـاء هللالر م ـل هللع  قيامو  ، األنوا  كل يف الر م ل -52
. 

ــــل -59 واعتقــــاد  ، املــــرري أو ، العــــديد الزحــــام مــــ  الرلم 
 . و وهلله
مـن  تقبيلـه أن واعتقاد ، األسود احلور عل  املزامحة -62

 . العمرة وا بام
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 . إصرار هللع  النساء عل  تقبيل احل و ر -60
 . توويل الوقوف عند استالم احل و ر -62
األســود،  احلوــر عنــد اســتالم والتكبــ  تــرك التســمية -63

  . أو اإلنارة إليه
فـرّا  هللـب  تقبيل اليد عند اإلنـارة للحوـر األسـود ي -60

 ( . ا ستالم واإلنارة
 . الوواف عدم حماذاة احلور األسود عند هللداية -65
 احلوـر مكـان عل  الدال  اخل عل  طويالع  الوقوف -66

 . الوواف ، وتعويل األسود
 .نو  لكل معينة أدعية فيها اليت الكتيبام التزام -67
 . رف  ال وم هللالدعاء -62
 ال هـــــر أو هللال ـــــدر الكعبــــة موا هـــــة مـــــ  الوــــواف -69

 ( . يوال حي  أن حياذيها هللكتفه األيسر
 هللـــأن واعتقـــاد الوـــواف يف للنســـاء الر ـــال مالمســـة -72

 .!وات حمارم لبع كل احل
 خم وصــــة أدعيـــة لتلقـــب يموــــّوف( أو قـــار  اختـــاذ -70

  .يف الوواف
 . أ ناء الوواف مجاعة الدعاء يف -72
 مــــ  ، الوــــواف حــــال اليســــرى علــــ  اليمــــ، وضــــ  -73

 . اعتقاد أنه سنة
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 يســــــم    حبيــــــ  ، طويلــــــة لفــــــرتة احلوــــــر تقبيــــــل -70
 . لآلارين هللتقبيله

 . مزامحة الر ال م  و راحل   النساء لتقبيل داول -75
 . املس  عل  مجي   دران الكعبة هللق د التربك -76
ـر هللب ما يامللتز م( ـ ا لتزام أن ا عتقاد -77 األسـود  احل و 

 .والعمرة احلج وهللاب الكعبة ـ من وا بام
 .   احلاور داال من الوواف -72
 وا بــــام مــــن احلاَوــــر دااــــل ال ــــالة أن ا عتقــــاد -79

 . الوواف
 .داال احلاَور الر ال وعوارهم أمامصالة النساء  -22
 . استالم الركنب العاميب وكذا اإلنارة إليهما -20
 تقبيل الركن اليما  يوالسنة املسـ  عليـه فقـ ، فـثن -22

 ( .مل يستو  فال يفعل ني،اع 
 . املس  عل  الركن اليما  هللاليد اليسرى -23
اللهــم إن البيــو :  هللــاب الكعبــة يأمــام( القــول قبالــة -20
 .  ـ، واحلرم حرمك...إل هلليتك
القول عند مقام إهللـراهيم: هـذا مقـام العائـذ هللـك مـن  -25
 .النار
ــ عليـه السـالم ـ مـدفون يف هـذا  ا عتقاد أن إهللـراهيم -26
 . املقام
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 هللــــدعوى ؛ الوــــواف يف أنــــوا  ســــبعة علــــ  الزيــــادة -27
 . احلسنام من ا ستزادة

 . دون طهارة الوواف -22
 .وداـوين احلـرم وهـن حـّي  النسـاء هللعـ  طـوف -29
ـــــر  -92 ا ن ـــــراف يف العـــــو  الســـــاهلل  قبـــــل هلللـــــو  احل و 

 . األسود
ا نعـــغال هللكـــالم الـــدنيا عـــن الـــذكر والـــدعاء أ نـــاء  -90

 . الوواف
 الوـــــواف يف وأاتـــــه هللزو ـــــه اإلمســـــاك الر ـــــل تـــــرك -92

 . الوضوء اعية نق 
ـــ  إذا هللعضـــهم قــول -93 ـــجَ  : ن  ا   ـــدال   ، ياحـــات حا
 . احلج يف
؛ هللدف  ، أو رفـ  صـوم،  إيذاء املسلب يف الوواف -90

 .  ـكريهة... إل أو رائحة
 ـذا  عاـربة يو  . احلـرام املسـود اـارت مـن الوواف -95

 . ( الوواف
 . هللعد الوواف ا ضوبا  -96
 املقـام الف إ    جتوز الوواف ركعيت أن ا عتقاد -97

 ممرهم . يف ال اهلل  ومضايقة الوائفب مبانرة
  .للسنة االفاع  ، الركعتب هاتب إطالة -92
 . وتقبيله -عليه السالم -التمس  مبقام إهللراهيم -99
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 . مرور املرأة أمام الر ل يف صالته -022
يف  أوال ــالة الــف املقــام  عــدم اختــاذ ســرتة أ نــاء -020

 . ( ـياالفاع لأل َولأي مكان يف احلرم 
يف  مولقــاع  امل ــلي يــدي هللـب ملــرورا عــواز ا عتقـاد -022

 ( .يواملسألة فيها تف يل .  احلرمب العريفب
 . زمزم ماء نرب يف الزهد -023
 ويف الكعبــة صــحن يف النســاء عــوار الر ــل صــالة -020

 صـــفوف تقـــدمو  !والســـاحام احمليوـــة هللـــه  احلـــرام املســـود
 . الر ال صفوف النساء عل 

هللــــرار يــــا عزيــــز يــــا يوأدالنــــا اجلنــــة مــــ  األ : زيــــادة -025
حســنة ويف ا اــرة  يرهللنــا آتنــا يف الــدنيا : علــ  آيــة لفــار(

 ( . حسنة وقنا عذاب النار
الــذهاب  تــرك الر ــو  لتقبيــل احلوــر األســود قبــل -026

.ي وهـــي ســـنة مهوـــورة نضـــر هللا و ـــه م ـــن  لل ـــفا واملـــروة  . ، ودعا النا  إليها أحياها
  . ّري ال الة عند هلل،ر زمزم -027

 

  السع  بني الصفا إلاملبإلوسا   أصطاي صام

 ا عتقـــاد أن مــــن توضـــأ قبــــل الســـعي هللــــب ال ــــفا -022
  .!لف در ةأ سبعون اووة هللكل له كت  ، واملروة
 . هللداية السعي التلفظ هللالنية عند -029
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 . ال فا البدء هللاملروة قبل -002
 .والدعاء عل  ال فا  ترك الوقوف -000
جيــوز  يوهــذا   لوــوافا علــ  العمــرة ســعي تقــد  -002

 ( . مولقاع خبالف سعي احلج
ـــــة قـــــراءة -003 ـــــة يف ( إن ال ـــــفا واملـــــروة ي آي كـــــل  هللداي
 علــــ  مــــّرة أول يف وال ــــحي  الســــعي أنــــوا  مــــن نــــو 
 . ال فا
 ال ـــــفا صـــــعود عنـــــد وتقبيلهـــــا هللاأليـــــدي اإلنـــــارة -000
 ( . والدعاء الكعبة استقبال والسنة ي واملروة
 . العلمب هللب العديد هللالسعي النساء أمر -005
 . السعي يف معب دعاء التزام -006
 . السعي يف للدعاء واملووفب اختاذ املزّورين -007
 . ال الة إقامة هللعد السعي يف ا ستمرار -002
املــروة   ـإلــ ال ــفا يمــن نــوطاع  أرهللعــة ععــر الســعي -009

 . (   ال فا نو ـإل
 .حا ة لغ  واخلروت ، إكماله دون السعي قو  -022
رأســه،  مــن نــعرام هللقــ  الر ــال هللعــ  اكتفــاء -020
  يتحلل عل  ال ـحي مل يوهذا . جيزيء ذلك أن واعتقاد

) . 
 . ، مث احللي يف البيو التحلل قبل احللي -022
 . النساء نعر ق  يف النق ان أو الزيادة -023
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 ! السعي افرتال املروة هللعد ا نتهاء من -020
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 وختاما
 

ــــ      ، فــــثن كــــان    يل مجعــــهـهــــذا مــــا يّســــر هللا تعال
فمـن نفسـي  ، وإن كان اوـأوحدن  صواهللاع فمن هللا ًع

 . ، وهللا ورسوله منه هللري،ان والعيوان
 

 وسللم وصحبه آلهعل  وصل  هللا عل  نبينا حممد و 
 .واحلمد د رب العاملب  تسليما ك  ا 
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 الصفحة املوضوع

 3 مقدمة 
 9 صفة العمرة 

 02  من امليقام اإلحرامأو  : 
 00 حول الكعبة الوواف انيا : 

 ال ا : ال الة الف مقام إهللراهيم والعرب من مـاء 
 زمزم

07 

 09  هللب ال فا واملروة  السعيراهللعا : 
 22  حلي الععر أو تق  ناامسا :  

  23 واليت ير   فيها اإل اهللة العمرةمواض  الدعاء يف 
 26 م ان أارى إل اهللة الدعاء 
 22 أفضل الذكر 
 32 نرو  وآداب الدعاء 

 32 أو  : من نرو  الدعاء  
 33  انيا : من آداب الدعاء

  50 العمرةهللما ورد من األدعية واألذكار املتعلقة 
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  60 لعمرة ومجي  األوقاملأدعية وأذكار عامة 
 60 دعاء(00ي الكر  من القرآن واألذكار األدعية :أو ع 

 70  دعاء(200ي من السنة النبويةواألذكار األدعية   انيا : 
  003 اوأ (020ي العمرةمن أاواء 

 003 أو  أاواء قبل اإلحرام 
 000  ةاإلحرام والتلبيأاواء   انيا :

 006  عند داول مكة  ال ا : أاواء
 007  عند الووافراهللعا : أاواء 

 020  لسعي هللب ال فا واملروةااامسا : أاواء 
  025 الفهر 
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 صدر للمؤلف

  مفردام وفوائد . –نرح األرهللعب حدي ا النووية 
 . كيف تتأ ر هللالقرآن وكيف  ف ه 

 . فوائد وفرائد يف حفظ القرآن 

 . من عوائ  اجلنة والنار 

 ج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنةصفة وأذكار احل. 

 ضوء الكتاب والسنة . صفة وأذكار العمرة يف 

 .  لوحة تلخي  م ول  احلدي 

 .  وصف اجلنة للمسلم ال غ 

 .  األذكار للمسلم ال غ 

 .  ق ة األرري والذه 

 .  التلوين للمسلم ال غ 

 .  تسايل وألعاب املسلم ال غ 

 .  مساهللقام إسالمية للمسلم ال غ 

 0منهج احلدي  النبوي للمسلم ال غ  ت . 

  2ي للمسلم ال غ  تمنهج احلدي  النبو . 

  


