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 3 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
 

حيحة نّة الصَّ  أدعيٌة وأذكار من الكتاب والسُّ

 ى هبا يف عرفة و غريهاُيدع

 

 ﴿ ى    ائ  ائ    ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  ې  ېى

 .﴾  ەئ

 ﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ    ۋ     ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾. 

 ﴿ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چچ﴾. 

 ﴿   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ

 .﴾ٺ    ٺ     ٿ

 ﴿ى  ائ  ائ  ې     ېى  ﴾. 

 ﴿   ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄڃ   ڦ﴾. 

 «ُها إَِلَّ اهلل وىلا  َلا إِلا ُهووا عا ُه اْْلاْمُد، وا لا ُه امُلْلُك، وا ُه، لا يكا لا ِ ُه َلا َشا ْحدا وا

ِديرٌ   قا
ٍ
ء ْ «ُكلِّ َشا

(1)
. 

 « ْولا  َلا ةا إَِلَّ بِاهللِ حا َلا ُقوَّ «وا
(2)

. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسلة الصحيحة»، وهو حسن لغريه؛ انظر ڤ( عن ابن عمر 3585( رواه الرتمذي )1)  (.1503) ڤلأللباين « السَّ

وفيه وصف ٰهذه الكلمة بأهنا كنز من  ڤ( عن أيب موسى األشعري 6868( ومسلم )4202البخاري ) ( رواه2)

 كنوز اجلنة.



 

 

 4 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
 « كِيُل نِْعما اْلوا ْسُبناا اهللَُّ وا «حا

(1)
. 

 « ِظِيم انا اهللَِّ اْلعا ْمِدِه ُسْبحا بِحا انا اهللَِّ وا «ُسْبحا
(2)

. 

 «ُها إَِلَّ اهلل َلا إِلا اْْلاْمُد هللِِ، وا انا اهللِ، وا ُ  ،ُسْبحا «واهلل أاْكبا
(3)

. 

 «ِانا اهلل ادا  ُسْبحا ِمودا ْرِشوِه وا ِزناوةا عا ْفِسِه وا ا نا ِرضا ْلِقِه وا دا خا دا ْمِدِه عا بِحا وا

تِهِ  لَِما «كا
(4)

. 

 « ُه يكا لا ِ ُه َلا َشا ْحدا ها إَِلَّ اهللَُّ وا اْْلاْمُد  ،َلا إِلا برًِيا، وا ُ كا ثرًِيا، هللِاهللَُّ أاْكبا  كا

املاِيا وا  بِّ اْلعا انا اهللَِّ را ِزيوِز اْْلاكِويمِ ُسْبحا ةا إَِلَّ بِواهللَِّ اْلعا َلا ُقووَّ وْولا وا ، ، َلا حا

اْرُزْقنِي اْهِديِن وا ْنِي وا اْرمحا «اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل وا
(5)

. 

 « ٍد مَّ بُِمحا ِم ِدينًا وا ْسَلا بِاْْلِ ا وا بًّ ِضيُت بِاهللَِّ را ُسوًَل ملسو هيلع هللا ىلص را «را
(6)

. 

 « ْمِدكا وا بِحا اناكا اللَُّهمَّ وا وها ُسْبحا َلا إِلا كا وا ودُّ وا ا دا عا تا كا اْسوُمكا وا باارا تا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ڤ( عن ابن عباس 4563( رواه البخاري )1)

كلمتان خفيفتان عىل اللِّسان، ثقيلتان »، ولفظه : ڤ( عن أيب هريرة 6846( ومسلم )6682( رواه البخاري )2)

مٰحن: سبحان اهلل و بحمده، سبحان اهلل العظيميف امليزان، حبيبتان إ  «.  الرَّ

ا أحبُّ الكَلم إ  اهلل.ڤ( عن سمرة بن دندب 5601( رواه مسلم )3)  ، وفيه وصف ٰهذه األربع بأهنَّ

 .ڤ( عن دويرية 6913( رواه مسلم )4)

 .ڤ( عن سعد بن أيب وقاص 6848( رواه مسلم )5)

وا »حيح عون أيب سوعيد ارودري، و لفظوه: ( بإسناد صو1529( رواه أبو داود )6) بًّ ِضويُت بِواهللَِّ را وْن قاوالا را ما

ٍد  مَّ بُِمحا ِم ِدينًا وا ْسَلا بِاْْلِ ُسوًَل  ملسو هيلع هللا ىلصوا ُه اجْلانَّةُ  را باْت لا دا ( 151ورواه مسولم )( عنوه بمعنواه 4879ورواه مسلم )« وا

ِِضا بِاهللَِّ»و لفظه:  ڤعن العباس  ْن را ِن، ما ا ذااقا طاْعما اِْليَما بًّ  إلخ.«را

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4287&idto=4288&bk_no=0&ID=2349#docu


 

 

 5 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
كا  رْيُ «غا

(1)
. 

 « ُيُم اْْلالِيم
ظِ ها إَِلَّ اهللَُّ اْلعا ظِيمِ  ،َلا إِلا ْرِش اْلعا بُّ اْلعا ها إَِلَّ اهللَُّ را َلا  ،َلا إِلا

ْرِش اْلكا  بُّ اْلعا را بُّ اأْلاْرِض وا را اِت وا وا ما بُّ السَّ ها إَِلَّ اهللَُّ را «ِريمِ إِلا
(2)

. 

 ﴿  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ﴾.  

 ﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې﴾. 

 ﴿    ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ

مئ  ىئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ

 .﴾خت  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت

 ﴿  ېئ   ىئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  

 .﴾ىئ

 ﴿ ٻ   ٻ      ٻ  پ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ﴾. 

 ﴿ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ﴾. 

 ﴿ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ﴾. 

 ﴿ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( بإسناد صحيح، ورواه غريه، انظر السلسلة الصحيحة لأللباين 849( رواه النسائي يف عمل اليوم و الليلة )1)

 هذه الكلَمت بأهنا أحب الكَلم إ  اهلل. ملسو هيلع هللا ىلص(، وقد وصف النبي 2598) ڤ

 .ڤ( عن ابن عباس 6921( ومسلم )6346( رواه البخاري )2)



 

 

 6 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 .﴾ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی 

 ﴿ پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴾. 

 ﴿  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ں﴾. 

 ﴿   ٱ ٻ  ٻ  ٻجئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىب  

 .﴾ٻ  پ  پ  پ  پ

 ﴿   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے

 .﴾ۓ  ۓ   ڭ  ڭ

 ﴿  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ ائ  ەئ

 .﴾ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

 ﴿  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ﴾. 

 ﴿  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ.﴾ 

 ﴿  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ﴾. 

 ﴿ ٺ  ٿ  ٿ﴾. 

 ﴿ ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ﴾. 

 ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ﴾. 

 ﴿  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ﴾. 



 

 

 7 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة

 ﴿ىئ  ىئی ییی﴾. 

 ﴿    ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ﴾. 

 ﴿ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے     ۀ﴾. 

 ﴿  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 .﴾ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 ﴿ ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ﴾. 

 ﴿    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾. 

 ﴿  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 .﴾ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 ﴿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     پ  پ  پ  پڀڀ

 .﴾ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ

 ﴿      ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ    ی    ی  ی

  .﴾ی      جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب

 « ووها إَِلَّ أاْنووتا يبِّ َلا إِلا ْبووُدكا  ،اللَُّهوومَّ أاْنووتا را أاناووا عا ْقتانِووي وا لا أاناووا  ،خا وا

ووىلا  ْهووِدكا  عا ووا اْسووتا  عا ْعووِدكا ما وا ووا  ،طاْعُت وا ِّ ما أاُعوووُذ بِووكا ِمووْن َشا

ناْعُت  َّ  أاُبوءُ  ،صا لا تِكا عا ْغِفوُر  ،لاكا بِنِْعما وُه َلا يا إِنَّ واْغِفْر ِِل فا ْنبِي فا أاُبووُء بِوذا وا



 

 

 8 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
ُنوبا إَِلَّ أاْنتا  «الذُّ

(1)
. 

 «ثرًِيا لاْمُت ناْفِِس ُظْلًَم كا ُنوبا  ،اللَُّهمَّ إيِنِّ ظا ْغِفوُر الوذُّ َلا يا  ، أاْنوتا إَِلَّ  وا

ِحيمُ  ُفوُر الرَّ ْنِي إِنَّك أاْنتا اْلغا اْرمحا ًة ِمْن ِعنِْدكا وا ْغِفرا اْغِفْر ِِل ما «فا
(2)

. 

 « اجْلُوْبِن  اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِمنا وِل وا سا اْلكا ْزوِز وا اْلعا ِن وا اْْلاوزا اْْلاومِّ وا

اْلُبْخلِ  لاعِ  وا ضا الِ  وا دا باِة الرِّ لا غا ْيِن وا «الدَّ
(3)

. 

 « أاُعوُذ بِكا ِمنا  ،اْلُبْخلِ  اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِمنا أاُعوُذ بِوكا  ،اجْلُْبنِ  وا وا

دَّ إِ ا  لِ  أاْن ُأرا ْنياا ،اْلُعُمرِ  أاْرذا أاُعوُذ بِكا ِموْن فِْتناوِة الودُّ أاُعووُذ بِوكا ِموْن  ،وا وا

ْبِ  اِب اْلقا ذا «عا
(4)

. 

 « ِمِ  نا اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا م امْلاْغرا ِم وا امْلاْأثا ِم وا اْْلارا ِل وا سا ِموْن فِْتناوِة  ،اْلكا وا

ْبِ  ْبِ  اْلقا اِب اْلقا ذا عا اِب النَّارِ  ،وا ذا عا ِمْن فِْتناِة النَّاِر وا ِّ فِْتناِة اْلِغناوى ،وا ِمْن َشا  ،وا

ْقرِ  أاُعوُذ بِكا ِمْن فِْتناِة اْلفا أاُعوُذ بِكا ِمْن فِْتناةِ  ،وا الِ  امْلاِسويِح  وا دَّ اللَُّهومَّ  ،الودَّ

دِ  ا اْلبا  الثَّْلِج وا
ِ
ء ايا بَِما طاايا نِّي خا ْلبِي ِمنا  ،اْغِسْل عا ناقِّ قا ْيوتا  وا قَّ وَما نا ا كا اْراطاايا

ناسِ  الثَّْوبا اأْلاْبياضا ِمنا  وْيا  ،الدَّ وْدتا با َما بااعا ايا كا طاايا ْيا خا با ْينِي وا اِعْد با با وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هذا الدعاء بأنه سيد اَلستغفار. ملسو هيلع هللا ىلصوقد وصف النبي  ڤن شداد بن أوس ( ع6306( رواه البخاري )1)

 .ڤ( عن أيب بكر 6869( ومسلم )834( رواه البخاري )2)

 .ڤ( عن أنس 6369( رواه البخاري )3)

 .ڤ( عن سعد بن أيب وقاص 6365( رواه البخاري )4)



 

 

 9 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
امْلاْغِرِب  ِق وا «امْلاْْشِ

(1)
. 

 « ُم ا أاْنتا أاْعلا ما ِه وا ايِف يِف أاْمِري ُكلِّ إِْْسا ْهِل وا دا يئاتِي وا
طِ بِّ اْغِفْر ِِل خا را

ْموِدي ،بِِه ِمنِّي عا ايا وا طاايا ْهوِل  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل خا دا وْزِِل  وا ها لِوكا  ،وا ُكولُّ ذا وا

وْرُت  ،ِعنِْدي ا أاخَّ ما ْمُت وا ا قادَّ نْوُت  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِل ما وا أاْعلا ما ْرُت وا وا أاْْسا ما وا

ِديرٌ   قا
ٍ
ء ْ ىلا ُكلِّ َشا أاْنتا عا ُر وا خِّ أاْنتا امْلُؤا ُم وا دِّ «أاْنتا امْلُقا

(2)
. 

 « ناوا بَّ ويِم، را
ظِ وْرِش اْلعا بَّ اْلعا را بَّ اأْلاْرِض وا را اِت وا وا ما بَّ السَّ اللَُّهمَّ را

النَّوا  الِقا اْْلابِّ وا ، فا
ٍ
ء ْ بَّ ُكلِّ َشا را اِن، وا اْلُفْرقا ْنِزيِل وا اْْلِ اِة وا ُمنِْزلا التَّْورا ى وا

لاوْيسا  ُل فا  أاْنتا آِخٌذ بِنااِصياتِِه، اللَُّهمَّ أاْنوتا اأْلاوَّ
ٍ
ء ْ ِّ ُكلِّ َشا أاُعوُذ بِكا ِمْن َشا

ْوقا  لاْيسا فا أاْنتا الظَّاِهُر فا ٌء، وا ْ كا َشا ْعدا لاْيسا با أاْنتا اْْلِخُر فا ٌء، وا ْ ْبلاكا َشا كا قا

أاْغنِناوا ِمونا  ْينا وا نَّوا الودَّ ٌء، اْقوِض عا ْ لاْيسا ُدوناكا َشا أاْنتا اْلبااطُِن فا ٌء، وا ْ َشا

ْقرِ  «اْلفا
(3)

. 

 « ْل ْ أاْعما ا َلا ِّ ما ِمْن َشا ِمْلُت وا ا عا ِّ ما «اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِمْن َشا
(4)

. 

« ِذي ُهوا ِعْص أاْصولِْح ِِل ُدْنياوايا اللَُّهمَّ أاْصلِْح ِِل ِدينِي الَّ ُة أاْموِري، وا ما

وِل اْْلاياواةا  اْدعا واِدي وا عا وا ما تِوي فِيها ِِت الَّ أاْصلِْح ِِل آِخرا اَِش، وا عا ا ما تِي فِيها الَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ڤ( عن عائشة 6871( ومسلم )6368( رواه البخاري )1)

 .ڤ( عن أيب موسى 6901( ومسلم )6398ري )( رواه البخا2)

 .ڤ( عن أيب هريرة 6889( رواه مسلم )3)

 .ڤ( عن عائشة 6895( رواه مسلم )4)



 

 

 10 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
ر  ًة ِِل ِمْن ُكلِّ َشا احا ِل امْلاْوتا را اْدعا ، وا

رْيٍ ًة ِِل يِف ُكلِّ خا ادا «ِزيا
(1)

. 

 « ُاْلِغناىاللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأاُلكا اْْل افا وا فا اْلعا ى وا التُّقا ى وا «دا
(2)

. 

 « ِم اْْلاورا اْلُبْخِل، وا اجْلُْبِن وا ِل، وا سا اْلكا ْزِز وا اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِمنا اْلعا

ا، أاْنتا  اها كَّ ْن زا رْيُ ما ا أاْنتا خا ها كِّ زا ا وا اها ْقوا ، اللَُّهمَّ آِت ناْفِِس تا
ْبِ اِب اْلقا ذا عا وا

ا لِيُّها ْلوٍب َلا  وا ِموْن قا وُع، وا نْفا ا، اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِموْن ِعْلوٍم َلا يا ها ْوَلا ما وا

اا اُب ْلا ٍة َلا ُيْستازا ْعوا ِمْن دا ْشباُع، وا ِمْن ناْفٍس َلا تا ُع، وا ْشا «َيا
(3)

. 

 « ْب ْيكا أانا إِلا ْلُت وا كَّ وا لاْيكا تا عا نُْت، وا بِكا آما بِكا اللَُّهمَّ لاكا أاْسلاْمُت وا ُت وا

ها إَِلَّ أاْنتا أاْن ُتِضلَّنِي، أاْنتا  تِكا َلا إِلا ْمُت، اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِِعزَّ اصا اْْلايُّ   خا

ُموُتونا  ْنُس يا اْْلِ نُّ وا اجْلِ ُموُت وا «الَِّذي َلا يا
(4)

. 

 «افِياتِو ِل عا ووُّ ا َا تِوكا وا اِل نِْعما وا ِة اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِموْن زا واءا ُفزا كا وا

طِكا  خا ِيِع سا َجا تِكا وا «نِْقما
(5)

. 

 « تِكا ىلا طااعا ناا عا ْف ُقُلوبا ِّ فا اْلُقُلوِب َصا ِّ «اللَُّهمَّ ُمَصا
(6)

. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ڤ( عن أيب هريرة 6903( رواه مسلم )1)

 .ڤ( عن ابن مسعود 6904( رواه مسلم )2)

 .ڤ ( عن زيد بن أرقم6906( رواه مسلم )3)

 .ڤعن ابن عباس  (6899( مسلم )7383( رواه البخاري )4)

 .ڤ( عن ابن عمر 6943( رواه مسلم )5)

 .ڤ( عن عبد اهلل بن عمرو 6750( رواه مسلم )6)



 

 

 11 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
 « كْ    مم،ُو ،ُو أ       ِ ِْيمم ل مم،ُو أ  ِ أَّ ْولَّمم،ُو أ  ِِ ْلممب ي كِلْممب دُلَّمم،ُو ْجلَّمم،ُو أ  اللَُّهمم َّ اِفْرمم

 ُ، َِّ ْس «أ 
(1)

. 

 « َّبَّ دا  اللَُّهووم اِئيوولا را ِميكا اِئيوولا وا اِت  ْبا وا ووما را السَّ
وواطِ ، فا افِيوولا إِْْسا وا

واُنوا فِيوِه  ْيا ِعباواِدكا فِويَما كا ُكُم با ْ َا ِة، أاْنتا  ادا ها الشَّ ْيِب وا ا اْلغا اَِل األاْرِض، عا وا

 ْ ، إِنَّكا تا فا فِيِه ِمنا اْْلاقِّ بِإِْذنِكا
، اْهِديِن ملِاا اْخُتلِ تالُِفونا ْ واُء إِ ا َيا ْن تاشا ِدي ما

اٍط ُمْستاِقيمٍ  «َِصا
(2)

. 

 « َّإيِنِّ اللَُّهم ، تِوكا اتِوكا ِموْن ُعُقوبا افا بُِمعا ، وا طِكا خا اكا ِمْن سا أاُعوُذ بِِرضا

ىلا ناْفِسكا  ْثناْيتا عا َما أا ، أاْنتا كا لاْيكا نااًء عا ، َلا ُأْحِِص ثا أاُعوُذ بِكا ِمنْكا «)وا
3
). 

 « َّبِكا أاُعوُذ إيِنِّ  اللَُّهم 
ِ
واء ضا  اْلقا

ِ
ُسووء  وا

ِ
اء قا ِك الشَّ را دا  وا

ِ
ء ْهِد اْلباَلا ِمْن دا

 
ِ
اء ِة اأْلاْعدا تا َما شا «وا

(4)
. 

 « ،وْمِعي ُنووًرا يِف سا ايِن ُنوًرا، وا يِف لِسا ْلبِي ُنوًرا، وا ْل ِِل يِف قا اللَُّهمَّ اْدعا

تِي  ْ َا ِمْن  ْوِقي ُنوًرا، وا ِمْن فا ي ُنوًرا، وا ِ يِف باَصا ِمينِوي ُنووًرا، وا ْن يا عا ُنوًرا، وا

ْل يِف ناْفِِس  اْدعا ْلِفي ُنوًرا، وا ِمْن خا يَّ ُنوًرا، وا دا ْيِ يا ِمْن با ِِل ُنوًرا، وا ْن ِشَما عا وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ڤ( عن أيب هريرة 1084( رواه مسلم )1)

 .ڤ( عن عائشة 1811( رواه مسلم )2)

 .ڤ( عن عائشة 1090( رواه مسلم )3)

ُسوُل اهللَِّ »ولفظه  ڤ( عن أيب هريرة 6877( ومسلم )6347( رواه البخاري )4) انا را ُذ ِمْن  ملسو هيلع هللا ىلصكا وَّ تاعا  ...«.يا



 

 

 12 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
أاْعظِْم ِِل ُنوًرا «ُنوًرا، وا

 (1)
. 

 « ٍد ىلا ُُمامَّ لِّ عا دٍ اللَُّهمَّ صا ىلا آِل ُُمامَّ عا لَّْيتا  وا َما صا اكا ىلا إِْبرا ىلا ِهيما وعا  عا

اِهيما  آلِ  يٌد،إِْبرا ِ ِيٌد َما اِركْ اللُّٰهمَّ   ، إِنَّكا محا ىلا  با ٍد  عا ودٍ ُُمامَّ وىلا آِل ُُمامَّ عا وَما  وا كا

ْكتا  ارا اِهيما وا با ىلا إِْبرا ىلا آلِ عا اِهيما  عا يدٌ  إِْبرا ِ ِيٌد َما «إِنَّكا محا
(2)

. 

 « هِ  اللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأاُلكا ِمنا ْ  اْرارْيِ ُكلِّ وا َلا ما ْمُت ِمنُْه وا
لِ ا عا ِه ما

آِدلِ ِه وا
اِدلِ عا

أاُعوُذ بِكا ِمنا  ،ْأاْعلام ْ أاْعلامْ  وا ا َلا ما ْمُت ِمنُْه وا
لِ ا عا ِه ما

آِدلِ ِه وا
اِدلِ ِه عا ِّ ُكلِّ  ،الْشَّ

بِيُّكا  نا ْبُدكا وا أالاكا عا ا سا رْيِ ما أاُعوُذ بِكا ِمنْ  ،اللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأاُلكا ِمْن خا ا  وا ِّ ما َشا

بِيُّكا  نا ْبُدكا وا اذا بِِه عا وْوٍل أاْو  ،عا ا ِمْن قا ْيها با إِلا رَّ ا قا ما اللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأاُلكا اجْلانَّةا وا

لٍ  ما أاُعوُذ بِكا ِمنا  ،عا أاْسأاُلكا أاْن  وا ٍل وا ما ْوٍل أاْو عا ا ِمْن قا ْيها با إِلا رَّ ا قا ما النَّاِر وا

يْ   قاضا
ٍ
اء لا ُكلَّ قاضا عا ْ اَتا رْيً «تاُه ِِل خا

(3)
. 

 « وىلا تِكا عا ُقوْدرا ْيوبا وا لِْموتا  اْراْلوِق  اللَُّهمَّ بِِعْلِمكا اْلغا وا عا أاْحِينِوي ما

ا اْْلايااةا  رْيً ا ِِل  ،ِِل  خا ورْيً واةا خا فا ْموتا اْلوا
لِ ا عا نِي إِذا فَّ ووا تا أاْسوأاُلكا  ،وا اللَُّهومَّ وا

ةِ  ادا ها الشَّ ْيِب وا ْشياتاكا يِف اْلغا أاْس  ،خا وِب وا ضا اْلغا ا وا ضا ةا اْْلاقِّ يِف الرِّ ما
لِ  ،أاُلكا كا

اْلِغناى ْقِر وا ْصدا يِف اْلفا أاْسأاُلكا اْلقا دُ  ،وا نْفا ِعيًَم َلا يا أاْسأاُلكا نا ةا  ،وا أاْسوأاُلكا ُقورَّ وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ڤ( عن ابن عباس 1797( ومسلم )6316( رواه البخاري )1)

 .ڤ( عن كعب بن ُعزرة 908( ومسلم )3370( رواه البخاري )2)

حيحة»، انظر ڤ( بإسناد صحيح عن عائشة 3846( رواه ابن ماده )3) لسلة الصَّ  (.1542لأللباين )« السِّ



 

 

 13 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
طِعُ  نْقا ْيٍ َلا تا   ،عا

ِ
اء ضا ْعدا اْلقا اءا با ضا أاْسأاُلكا الرِّ ْيِش با  ،وا ْردا اْلعا أاْسأاُلكا با ْعودا وا

اءا  ،امْلاْوِت  َّ ورْيِ را اِئكا يِف غا ْوقا إِ ا لِقا الشَّ ْدِهكا وا ِر إِ ا وا ةا النَّظا ذَّ أاْسأاُلكا لا وا

َلا فِْتناووٍة ُمِضوولَّةٍ  ووٍة وا نِ  ،ُمِِضَّ يووَما نَّووا بِِزيناووِة اْْلِ يِّ اًة  ،اللَُّهوومَّ زا ْلناووا ُهوودا اْدعا وا

«ُمْهتاِدينا 
(1)

. 

 « ُْفووا وا كا اللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأال ةِ العا اْْلِخورا ْنياا وا افِياوةا يِف الودُّ اللَُّهومَّ إيِنِّ  ،اْلعا

اِِل  ما أاْهِل وا ُدْنياايا وا افِياةا يِف ِدينِي وا اْلعا ْفوا وا ْورا  ،أاْسأاُلكا اْلعا ِِت االلَُّهمَّ اْسرُتْ عا

اِِت  ْوعا آِمْن را ووا  ،وا عا ْلِفي وا ِمْن خا يَّ وا دا ْيِ يا ْظنِي ِمْن با وْن اْحفا عا ِمينِوي وا ْن يا

ْوِقي ِمْن فا ِِل وا تِي ،ِشَما ْ َا تِكا أاْن ُأْغتاالا ِمْن  ظاما أاُعوُذ بِعا «وا
(2)

. 

 « ِة ادا ها الشَّ ْيِب وا ا اْلغا اَِل اأْلاْرضِ  ،اللَُّهمَّ عا اِت وا وا وما را السَّ
بَّ ُكولِّ  ،فااطِ را

هُ  لِيكا ما  وا
ٍ
ء ْ ها إَِلَّ أاْنتا  ،َشا ُد أاْن َلا إِلا ِّ  ُعووذُ أا  ،أاْشها َشا ِّ ناْفِِسو وا بِوكا ِموْن َشا

كِهِ  َِشْ ْيطااِن وا «الشَّ
(3)

. 

 « أاْسأاُلكا ْشِد، وا ىلا الرُّ ةا عا ِزيما اْلعا اللَُّهمَّ إيِنِّ أاْسأاُلكا الثَّبااتا يِف األاْمِر، وا

ُحْسو ، وا تِوكا أاْسأاُلكا ُشْكرا نِْعما ، وا تِكا ْغِفرا اِئما ما زا عا مْحاتِكا ، وا نا ُموِدبااِت را

ْعلاُم،  ا تا رْيِ ما أاْسأاُلكا ِمْن خا اِدًقا، وا اًنا صا لِسا يًَم، وا
لِ ْلًبا سا أاْسأاُلكا قا ، وا تِكا ِعباادا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ڤ( بإسناد حسن عن عَمر بن ياْس 1305النَّسائي ) ( رواه1)

 .ڤ( وغريه بإسناد صحيح عن ابن عمر 5074( رواه أبو داود )2)

 .ڤ( وغريه بإسناد صحيح عن أيب هريرة 3392( رواه الرتمذي )3)



 

 

 14 ب والسنة الصحيحةأدعية وأذكار من الكتا
وَلَّ  ْعلاوُم، إِنَّوكا أاْنوتا عا اوا تا

أاْسوتاْغِفُركا ملِ ْعلاوُم، وا وا تا ِّ ما أاُعوُذ بِكا ِمْن َشا ُم وا

«اْلُغُيوِب 
(1)

. 

 «  لْك اك  اللَُّه َّ اِدرْنْب بْح    ِ ِفنْنْب بْر ِضلْك    مَِّن ْسو  اْمك  أ   ِ «  ِن ح 
(2)

. 

 « يِن افِنِي يِف بادا وْمِعي ،اللَُّهمَّ عا وافِنِي يِف سا وافِنِي يِف  ،اللَُّهمَّ عا اللَُّهومَّ عا

ي ِ ها إَِلَّ أاْنتا  ،باَصا ْقرِ  اللَُّهمَّ إيِنِّ أاُعوُذ بِكا ِمنا ، َلا إِلا اْلفا إيِنِّ  اللَُّهمَّ  ،اْلُكْفِر وا

ْبِ  اِب اْلقا ذا ها إَِلَّ أاْنتا  ،أاُعوُذ بِكا ِمْن عا «َلا إِلا
(3)

. 

  « َّ ولا َلا ُتِعوْن عا بِّ أاِعنِّي وا َّ  ،را ولا و عا نَُْصْ َلا تا ويِن وا اْنَُصْ اْمُكوْر ِِل  ،وا وا

َلا  ُْكرْ  وا َّ  َتا لا ِ  ،عا ياّسِّ اْهِديِن وا ى ِِل  وا نْ  ،اْْلُدا ىلا ما يِن عا اْنَُصْ ى با  وا َّ غا لا بِّ  ،عا را

اًرا كَّ ْلنِي لاكا شا اًرا ،اْدعا كَّ اًبا ،لاكا ذا هَّ اًعا ،لاكا را ْيكا  ،لاكا ِمْطوا لاكا ُُمْبًِتا إِلا

اًها ُمنِيًبا تِي ،أاوَّ ْوبا بَّْل تا قا بِّ تا اْغِسوْل  را تِي وا وْوبا بِّوْت  حا ثا ِِت وا ْعووا أاِدوْب دا وا

ْلبِي وا  اْهِد قا ايِن وا ْد لِسا دِّ سا تِي وا ْدِريُحزَّ ةا صا ِخيما «اْسُلْل سا
(4)

. 

  « َلا بااِسو ا ملِاوا ، وا وْطتا اا باسا
ابِضا ملِ ُه، اللَُّهمَّ َلا قا اللَُّهمَّ لاكا اْْلاْمُد ُكلُّ

ويا ملِاوا 
َلا ُمْعطِ ، وا ْيتا ودا اوْن ها

َلا ُمِضلَّ ملِ اا أاْضلاْلت، وا
اِديا ملِ َلا ها ، وا باْضتا قا
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 15 أدعية وأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة
انِعا ملِاا أاعْ  َلا ما ، وا ناْعتا ، ما ْبتا رَّ اا قا

َلا ُمبااِعدا ملِ ، وا ْدتا اا بااعا
با ملِ رِّ َلا ُمقا ، وا طاْيتا

ِرْزِقوكا  فاْضولِكا وا مْحاتِوكا وا را اتِكا وا كا را ْيناا ِمْن با لا اللَُّهومَّ إيِنِّ  ،اللَُّهمَّ اْبُسْ  عا

ُزوُل، اللَُّهمَّ إيِنِّ  َلا يا ُوُل وا  أاْسأاُلكا النَِّعويما أاْسأاُلكا النَِّعيما امْلُِقيما الَِّذي َلا َيا

ْيتاناوا  وا أاْعطا ِّ ما اِئٌذ بِكا ِمْن َشا ْوما اْراْوِف، اللَُّهمَّ إيِنِّ عا ْمنا يا
اأْلا ِة، وا ْيلا ْوما اْلعا يا

ْيناوا  ْه إِلا ورِّ كا نْوُه يِف ُقُلوبِناوا، وا يِّ زا نا وا يوَما ْيناا اْْلِ بِّْب إِلا ، اللَُّهمَّ حا ناْعتا ا ما ِّ ما َشا وا

ناووا  اْلُكْفورا  فَّ وا ، اللَُّهوومَّ تا اِشووِدينا ْلناووا ِموونا الرَّ اْدعا ، وا اْلِعْصووياانا اْلُفُسوووقا وا وا

 ، ْفُتوونِيا َلا ما ا وا ايا زا رْيا خا يا غا
اِْلِ ْقناا بِالصَّ

أاْْلِ ، وا ِميا
أاْحِيناا ُمْسلِ ، وا ِميا

ُمْسلِ

يا  ، وا ُبونا ُرُسولاكا وذِّ وِذينا ُيكا ةا الَّ را فا اتِْل اْلكا ، اللَُّهمَّ قا وبِيلِكا وْن سا ونا عا ُصودُّ

تاابا 
ِذينا ُأوُتوا اْلكِ ةا الَّ را فا اتِْل اْلكا ، اللَُّهمَّ قا اباكا ذا عا كا وا ْيِهْم ِرْدزا لا ْل عا اْدعا وا

ها اْْلاقِّ  «إِلا
(1)

. 
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