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كم واألسرار اإللهية أن اهللا سبحانه و تعالى له تسعة من الِح
و لهذه األسماء والصفات اإللهية . إال واحدا اسما؛ مائة )٩٩(تسعونو

ن المناسب أن يدعو العبد اهللا بأسمائه و صفاته التي تجليات ربانية، وِم
لها صلة بما هو في أشد الحاجة إليه، و على سبيل المثال فاسم الجاللة 

اسم جامع تدعوه سبحانه و تعالى به لكل مطالبك؛ آانت دنيوية " اهللا"
الغني الواسع : قير مثال يضيف إليه األسماء التاليةأو أخروية، والف

" يا أهللا يا غني يا آريم يا جواد يا واسع: " الكريم الجواد ؛ فيقول مثال 
  ... اللهم اآفني بحاللك عن حرامك و اغنني بفضلك عمن سواك

  

يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم ، يا ذا : والمضطر يدعو اهللا بنحو 
ام ، يا بديع السماوات واألرض، يا عزيز ، يا من يجيب الجالل واإلآر

  ... المضطر إذا دعاه
  

يا رحمن يا رحيم يا شافي يا عافي اللهم رب : والمريض يدعو اهللا بنحو 
الناس أذهب الباس اشف أنت الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر 

  ...سقما
  

ذه األدعية التي ألف والجمع بين هذه األسماء والصفات اإللهية و بين ه
بينها ليست قالبا ال يجوز التصرف فيه ، بل هو اجتهاد و لذلك فلك أيها 
الداعي أن تضيف ما تراه من أسماء اهللا الحسنى إلى تلك األدعية التي 
تقابلها ، آما أنه لك أن تضيف أدعية أخرى مأثورة عن رسول اهللا صلى 

بين اسم اهللا و بين ما  اهللا عليه و سلم، والضابط هو نوع المناسبة
و لك أن تطلب ما شئت من خيري الدنيا و اآلخرة في ...يناسبه من دعاء 

  . دعائك ، فال تكن معتديا،  وال قاطعا لرحم، و ال ظالما ألحد
  

وآن في دعائك طيب القلب؛ ال تقابل الشر بالشر؛ وال اإلساءة باإلساءة، 
لك ال محالة، وآن ملحاحا وآن موقنا بأن اهللا سبحانه وتعالى سيستجيب 

  ...في الدعاء فاهللا سبحانه وتعالى يحب من عباده ذلك 
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  التوحيد
 والسيادة واأللـُـوهية والرُُّبوبية 

  يا اهللا يا واحد
 د ياِ وْتريا أَح

 يا أول يا آخر
  يا باقي يا وارث

  الوارثين يا خيَر
يا َسيِّد    بيا َر

  يا إلهي
  

ُهَو اُهللا الذي ال إله إال ُهَو. الذي ال إله إال ُهَو عالُم الغيب والشهادة هو الرحمان الرحيمُهَو اُهللا "  
ُهَو اهللا. الَملك القدوس السالم الُمْؤِمُن الُمَهيمن العزيُز الجباُر المتكبُر ُسْبَحاَن اهللا عما ُيِشرآون

في السماوات واألرض وهو العزيز الخالق البارئ الُمَصور له األسماء الُحْسنى ُيَسّبُح له ما
 ).   ٢٤-٢٢:سورة الحشر( الحكيم

 ).١٦٣:سورة البقرة" (وإلُهُكم إلٌه واحٌد ال إله إال هو الرحمان الرحيم"  
 ).٢٦:سورة النمل" (اهللا ال إله إال هو رب العرش العظيم"  
 ).٨٩:األنبياء سورة"( بِّ ال َتذْرِني فردًا و أنت خيُر الوارثينَر" 
 ).٤٠:إبراهيم سورة( " ذريتي ربنا و تقبل دعاء ْنعلني ُمقيَم الصالة وِمبِّ اْجَر" 
/مرة ١٠٠" (ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على آل شيء قدير"  

     ).صحيح البخاري/ فضل التهليل: باب
 

 الَملكوت والَجبروت والكبرياء

  يا َمليك يا َمِلك
يا َمالك  يا مالك
 لكالُم

 يا جبار
 يا ُمتكبر

 ).١:سورة الُملك"( تبارك الذي بيده الُملك وهو على آل شيء قدير"  
الذي له ُملُك السماوات واألرض و لْم. تبارك الذي نزََّل الفرقاَن على َعْبِدِه ِلَيُكوَن للعالميَن نذيرًا " 

 ).٢-١:سورة الفرقان"( َو خلَق ُآلَّ شيء فقدره تقديرًاَيتَِّخذ َوَلًدا و َلْم َيُكْن َلُه شريٌك في الُملك 
وقـِل الحمُد ِهللا الذي لمْ يتخذ ولدًا و لْم َيكْن لُه ِشريك ِفي الُملك ولم يكن له وليٌّ ِمَن الذل و َآبِّْرُه" 

 ).١١١:سورة اإلسراء( "َتْكبيًرا
 . )٨٣:سورة يس" (فسبحان الذي بيده ملكوُت آل شيء و إليه ُترجعون"  
قـُـِل اللُهمَّ مالَك الُملِك تؤتي الُملَك َمْن تشاُء و تنزُع الُملَك ِممن تشاء و ُتِعز َمن تشاُء و ُتذل من" 

تولُج  الليَل في النهار وتولُج النهاَر في الليل و ُتخرج. تشاء بيدك الخيُر إنك على آل شيء قدير
-٢٦:سورة آل عمران" (رزق َمْن َتشاُء بغير ِحَساب الَحيَّ ِمَن الَمّيت وُتخرج الَمّيَت ِمَن الَحي وت

٢٧.( 
  ).٢٧:سورة غافر" (إني ُعذُت بربي و ربكم من آل متكبر ال يؤمن بيوم الحساب"  

 الجالل
 يا ذا الجالل
 و اإلآرام

 ).٧٨:سورة الرحمان"( و اإلآرام  اْسُم َربك ذي الجاللتبارَك "  
  ).صحيح سنن ابن ماجة"( يا ذا الجـالل و اإلآرام اللهم أنت السالم ومنك السالم تبارآت" 

 العظمة والسُُّمو والمجد
 يا آبير يا عظيم
  َيا أْعلى لييا َع
 يا متعالي 
يا باطن ظاهر يا

 يا َمجيد 

باب"(ال إله إال اهللا رب السماوات و األرض و رب العرش العظيم. ال إله إال اهللا العظيم الحليم" 
 ).حيح البخاريص/ الدعاء عند الكْرب

 ).صحيح البخاري" (سبحان اهللا العظيم سبحان اهللا و بحمده "  
اللهم َصلِّ على محمد و أزواجه و ذريته آما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد وأزواجه و"  

  ).صحيح البخاري"(ذريته، آما بارآت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

 الطهارة
قدوس ُسبُّوح يا يا

 َطيِّب يا

اللهم آت نفسي. اللهم إني أعوذ بك من العجز و الكسل، و الُجبن و الُبخل، و الَهَرم و عذاب القبر" 
اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع و من. تقواها وَزآِّـها أنت َخـْيُر من زآاها أنتَ وِلـّيـها وموالها

 ). صحيح مسلم(" قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال ُيستجاب لها 

  القوة والعزة والقدرة والقهر 
 والتقديم والتأخير واإلبداء واإلعادة
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 يا قوي
  يا متين يا قادر

 يا قدير
عزيز يا مقتدر يا

َمْن ز ِعيُُ َمْن يا
 يشاُء
يا قاهر   يا قهار

 يا ُمنتقم
يا ُمقدم يا ُمؤخر

عيديُُ َوْبدئ ُي َمن يا

السماواِت و األرَض و لم يْعَي بخلقهن بقادر على أْن ُيحيَي الموتى بلى أَو لم َيَروا أن اهللا الذي خلق" 
 ).٣٣: سورة األحقاف"( إنه على آل شيء قدير

 ). ٣٩: سورة الكهف" (ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا"  
  ). صحيح البخاري" (ال حول و ال قوة إال باهللا"  
و أعوذ بك من عذاب القبر، و. و الَهَرم و البخل اللهم إني أعوذ بك من الَعْجز و الكسل و الُجْبن"  

 ).صحيح مسلم"(من فتنة الَمْحَيا و الَمَماة
 

 واإلبداع والبعث اإلْحَياء والخلق والتصوير

 يا َحي يا قيوم
يا ُمحيي يا ُمِميت

 يا َخالق  خالق يا
يا بارئ يا ُمصوِّر 

السماوات  يا بديَع
يا َباعث واألرض

"يُكْم ثم ُيِميتُكْم ثم يجمعكْم إلى يوم القيامة ال ريب فيه و لكنَّ أآثَر الناس ال يعلمونقـِل اهللا ُيْحي" 
 ).٢٦:سورة الجاثية( 

إن ربَّكُم اُهللا الذي خلق السماواِت و األرَض في ستة أيام ثم استوى على العرش ُيغشي الليل النهاَر"  
َسخراٍت بأمره أال له الخلُق و األمُر تبارك اهللا ربَيطلبه حثيثا و الشمَس و القمَر و النجوَم ُم

 ).٥٤:سورة األعراف(العالمين
).٣٦:سورة يس"( سبحان الذي خلق األزواَج آلـَّها ِممَّا ُتْنبُت األرُض و ِمْن أنفسهم و ِممَّا ال يعلمون 
سي طرفة عـينيا َحـّي يا قـّيوم، برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني آله و ال َتـِكلني إلى نف"  

 ).سلسلة األحاديث الصحيحة"(أبدا
  ).صحيح البخاري"(اللهم أحيني ما آانت الحياُة خيًرا لي، و توفني إذا آانت الوفاُة خيًرا لي"  

 اإلحصاء والجمع
َمْن أحصى آل يا 

يا   شيء عددًا
 َجامع

 ).٢٨:سورة الجن" (و أحاط بما لديهم و أحصى آل شيء عددا"  
 ). ٢٦:سورة سبأ" (نا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق و هو الفتاح العليمقْل يجمع بين" 

 الهيمنةالستر والحياء والوقاية وو والَمَنَعة والكفايةالوالية والحفظ 

  يا ولي يا والي
 يا نصير لىْويا َم

يا خيَر الناصرين
  يا َحاِفظ يا حفيظ
  يا مانع يا آافي
يا خيَر  يا واقي

  الُمْنـِزِلين 
 يا َحِييٌّ ير يا ِسّت

 يا ُمهيمن

اهللا ال إله إال ُهَو الحي القّيوُم ال تأخذه ِسَنة َو ال َنْوٌم َلُه مََا ِفي السََّماَواِت َو َما ِفي األْرض َمْن ذا" 
ِه إالِ بَماالذي َيْشفُع ِعْنَدُه إال بإذنه َيْعلُم َما َبْيَن أْيِديهْم َو َما َخْلفُهْم َو ال ُيِحُيطوَن بشيء ِمْن ِعْلِم

:سورة البقرة"(َشاَء َو ِسَع ُآْرِسيُُّه السََّماَواِت َو األْرَض َو ال َيــُؤُدُه ِحفظُهَما َوُهَو الَعليُّ الَعظيُم
 ]).آية الُكْرِسي[٢٥٥

 ).٧٨:سورة الحج"( النصير نْعَم و اعتصموا باهللا هو َموالُآم فِنْعَم الَمْولى و"  
و ِمن. و من شر غاسق إذا َوقَب. ِمن شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق. بسم اهللا الرحمان الرحيم" 

 ).٥-١:سورة الفلق" (و ِمن شر حاسد إذا حسد. شر النفاثات في الُعقد
.من شر الوسواس الخناس. إلِه الناس. َمِلك الناس. قل أعوذ برب الناس. بسم اهللا الرحمان الرحيم"  

 ).٦-١:سورة الناس" (نة و الناسالذي ُيَوْسوس في صدور الناس ِمن الج
-٩٧:سورة المؤمنون"( و أعوذ بك َربِّ أْن َيْحُضُرون. و قْل َربِّ أعوذ بك ِمْن َهمزاِت الشياطين" 

٩٨.( 
 ).صحيح مسلم" (شر ما َعِملت، و ِمن شر ما لم أعمل من  اللهم إني أعوذ بك " 
 ).١٥٥:سورة األعراف" (أنت وليُّنا فاغفْر لنا و ارحمنا و أنت خير الغافرين"  
َ أْدِخْلني ُمْدَخَل ِصدٍْق وَ أخِْْرْجني ُمْخَرَج ِصدٍْق و اجعْل لي ِمْن َلُدْنَك ُسلطانا نصيرًا"   سورة"  (ربِّ

  ). ٨٠:اإلسراء
 ).١٦٩:سورة الشعراء"( َربِّ نجِّني َو أْهِلي ِممِّا َيْعَملون" 
٣" (في السماء و هو السـميع العـليم بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض و ال "  
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  ).صحيح سنن الترمذي/ مرات
اللهم إني أسألك العفو و العافية في ديني و دنياي و. اللـهم إني أسألك العافـية في الدنيـا و اآلخرة"  

اللهم احفـظني منَ بـْيــِنَ يَدّي وِ من خلفي و. أهلي و مالي، اللهم استر عوراتي، و آمن َرْوعاتي
صحيح سنن أبي" (ن يميني و عن شمالي و من فوقي، و أعـوذ بعظـمتك أن أْغــتال من تحـتيع

  ).داود
 ). صحيح سنن الترمذي/مرات ٣"(أعوذ بكلماِت اهللا التامات من شر ما خلق" 
اللهم أْسلْمُت وجهي إليك، و فوَّضُت أمري إليك، و ألجأت ظهري إليك، رهبة و رغبة إليك، ال ملجأ" 

/إذا بات طاهرا: باب"(نجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، و بنبيك الذي أرسلتو ال م
 ).صحيح البخاري

 األمان والسكينة

 يا ُمـؤِمن
 يا سالم

:سورة الفرقان" (إنها ساءت مستقرا و ُمقاما. ربنا اْصرْف عنا عذاَب جهنَم إن عذابها آان غرامًا"  
٦٦-٦٥ .( 

ُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمَتَكبُِّر ُسْبَحاَن اللَِّهالِإَلَه ِإال ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ الي ُهَو اللَُّه الَِّذ" 
لسََّماَواِتْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي األُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوُِّر َلُه ا .َعمَّا ُيْشِرُآوَن

 .)٢٤-٢٣:سورة الحشر( "ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم َواأل
 ).صحيح البخاري"(ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة و في اآلخرة حسنة و قنا عذاَب النار" 
التحيات هللا، و الصلوات و الطيبات، السالم عليك أيها النبي و رحمة اهللا و برآاته، السالم علينا و" 

ه الصالحين ـ فإنكم إذا قلتموها، أصابت آل عبد هللا صالح في السماء و األرض ـ أشهدعلى عباد
 ).صحيح البخاري/ التشهد في اآلخرة: باب"(أن ال إله إال اهللا، و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

 ).صحيح سنن ابن ماجة" ( اللهم أنت السالم ومنك السالم تبارآت يا ذا الجالل واإلآرام" 

 الحكمة

 يا حكيم
 ). ٣٢: سورة البقرة" (سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"  
سورة( "ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم الِإَلَه ِإ الِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط الُهَو َواْلَم الِإَلَه إ الَشِهَد اللَُّه َأنَُّه " 

 )١٨:آل عمران
).٨٣:سورة الشعراء"( ْب لي ُحكمًا و ألحقني بالصالحينَربِّ َه" 

  واللطف واِلبر والود الرحمة والرأفة

 يا رحمان
يا أرحم  يا رحيم

الراحمين يا خيَر 
  الراحمين
 يا شافي

يا لطيف يا رؤوف
  يا َوُدود يا َبّر

  يا َجِميل

إياك نعبُد و إيَّاك. َمِلِك يوم الدين. حيمالرحمان الر. الحمد هللا رب العالمين. بسم اهللا الرحمان الرحيم"  
"(صراط الذين أنعمَت عليهم غير المغضوب عليهم و ال الضالين. اهدنا الصراط المستقيَم. نستعين

 ).٧-١: سورة الفاتحة
 .) ١١٨ :سورة المائدة" (إْن ُتعذبهم فإنُهْم عباُدك و إْن تغفْر لهْم فإنك أنَت العزيُز الحكيم"  
 ).١٦-١٤: سورة البروج" (فعّاٌل لما يريد. ذو العرش الَمجيد. و ُهَو الغفوُر الَوُدود"  
يا َحـّي يا قـّيوم، برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني آله وال َتـِكلني إلى نفسي طرفة عـين"  

 ).سلسلة األحاديث الصحيحة"(أبدا
مها، و إن أرسلتها فاحفظها بماباسمك ربي و ضعت جنبي و بك أرفعه، إن أمسكَت نفسي فارح"  

 ).صحيح البخاري/ عند المنام"(تحفظ به عبادك الصالحين
:باب "(ال شفاَء إال شفاؤك شفاًء ال يغادر سقمًا. و اشف أنت الشافي. أذِهــِب الَباَس َربَّ الناس" 

 ).صحيح مسلم: استحباب رقية المريض
استحباب: باب)"(سبع مرات(شر ما أجُد و أحاذُر، أعوذ باهللا و قدرته من )ثالث مرات(باسم اهللا"  

 ).صحيح مسلم/ وضع يده على موضع األلم، مع الدعاء
ِ بِعْلِمَك الغـَْيـِب َو قـُْدَرِتَك َعَلى الَخْلـِق، أْحـِيِني َما َعِلْمَت الَحَياَة َخْيًرا ِلي، وَتَوفـَِّني إ"   ذا َعِلْمَتاللَُّهمَّ

ُهمَّ إنِّي أْسأُلَك َخْشَيَتَك ِفي الغـَْيِب َو الشََّهاَدِة، َوأْسأُلَك َآِلَمة الَحقِّ ِفي الرَِّضا َوالَوفاَة خْيًرا ِلي، اللَّ
الغـََضِب، َو أْسأُلَك القـَْصَد ِفي الفـَقْـِر َو الِغَنى، وأْسأُلَك َنِعيًما ال َيْنفـَُد، َو أْسألـَُك قـُرََّة َعْيــٍن ال

َك الرَِّضى َبْعَد القَضاِء، َوأْسألـَُك َبْرَد الَعْيـِش َبْعَد الَمْوِت، َو أْسألـَُك لـََـّذَة النَّـَِظر إَلىَتْنقـَِطُع، َو أْسألـُ
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َنِة اإليَمِان،َوْجـِهَك، والشَّْوَق إَلى ِلقـَاِئَك ِفي غـَْيـِر َضرَّاَء ُمِضـَّرٍة، َو الِ فْتَنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َزيِّنَّاِ بـِزي
         ).صحيح الكلم الطيب" (اْجَعْلَنا ُهَداةً  ُمْهَتِديَنَو

 النور والهداية واإليمان

السماوات  يا نور
يا هادي و األرض

يا َرشيديا راشد  

اهللا نوُر السماوات و األرض َمثُل نوره آمشكاة فيها مصباٌح المصباُح في زجاجة الزجاجة آأنها" 
مبارآة زيتونة ال شرقية و ال غربية يكاد زيتها ُيضيء و َلْو َلْم َتْمَسْسُه آوآب ُدرِّيٌّ يوقُد من شجرة

"(ناٌر نوٌر على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء و يضرب اهللا األمثاَل للناس و اهللا بكل شيء عليم
 ).                  ٣٥:سورة النور

م فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و َآفر عنا سيئاتناربَّنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أْن آمنوا بربك"َ  
ربَّنا َو آتنا ما وعدتنا على ُرُسلك و ال ُتخزنا يوَم القيامة إنك ال ُتخلف الميعاد. و توفنا مع األبرار

 ).                  ١٩٤-١٩٣:سورة آل عمران"( 
سورة" (عليهم و ال الضالينصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب . اهدنا الصراط المستقيم"  

 ).٧-٦:الفاتحة
  ).    ٨: سورة التحريم" (ربنا أتِمْم لنا نوَرنا و اغفر لنا إنك على آل شيء قدير"  
).٨:سورة آل عمران" (ربنا ال تُِزْغ قلوبنا بعد إذْ هديتنا و َهْب لنا ِمْن لُدنك َرْحَمة إنك أنت الوهاب"  
- ٢٥:سورة طه."( َو اْحلـُْل ُعقدة ِمْن لساني يفقهوا قولي. ْر ِلي أْمريو َيسِّ. َربِّ اْشَرْح لي صدري"  

٢٨     .(  
  ).     ٣١:سورة الفرقان"."( و آفى بربك هاديا و نصيرًا" 
اللهم اجعل في قلبي نورا، و في بصري نورا، و في سمعي نورا، و عن يميني نورا، و عن يساري" 

صحيح" (امي نورا، و خلفي نورا، و اجعْل لي نورانورا، و فوقي نورا، و تحتي نورا، و أم
  ).البخاري

 ).سلسلة األحاديث الصحيحة"(يا ُمقلَب القلوب ثبت قلبي على دينك" 
ناصيتي بيدك، َمٍاض فَي ُحْكُمك، عدٌل فَي قضاؤك،. اللهم إني عبُدك، و ابُن عبِدك، و ابُن أَمِتَك"  

لته في آتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرتأسألك بكل اسم هو لك سميَت به نفسك، أو أنز
به في ِعْلم الغيب عندك، أْن تجعَل القرآَن ربيَع قلبي، و نوَر صدري، و جالء ُحزني، و ذهاب همي

 ). سلسلة األحاديث الصحيحة"(
اللهم َصلِّ على محمد و أزواجه و ذريته آما صليت على آل إبراهيم و بارك على محمد و أزواجه"  

 ).صحيح البخاري"(و ذريته، آما بارآت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد
 ).صحيح البخاري"(اللهم ثبِّـْتُه و اجعله هاديا مهديا" 

 الُمراقَبة والمحاسبة
يا رقيب يا شهيد
 يا خبير يا سميع
 يا سميَع الدعاء

يا عالم  عليم يا
الغيب و الشهادة 
  يا عالم الغيوب
يا عالم غيب 

ات السماو
   واألرض

يا بصير  يا ُمِحيط
يا أسرَع يا حسيب

  الحاسبين

قْل إْن ُتخفوا ما في صدورآم أو ُتْبدوه يعلمه اُهللا و َيْعَلُم ما في السماوات و ما في األرض و اهللا"  
 ).٢٩:سورة آل عمران" (على آل شيء قدير

الَيْعَلُمَها َو الَلُم َما ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإُهَو َوَيْع الَوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإ" 
 )٥٩: سورة األنعام( "ِفي ِآَتاٍب ُمِبيٍن  الَياِبٍس ِإ الَرْطٍب َو ْرِض َوالاألَحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت 

فإنك َتـقـْــِدُر و الاللهم إني أستخيرك بعلمك، و أستقدرك بقدرتك، و أسألك من فضلك العظيم، "  
اللهم إْن آنَت تْعـلم أن هذا األمر خير لي في ديني و. أقدر، و َتـْعـلـَُم و ال أعلم، و أنت َعالم الغيوب

في عاجل أمري وآجله ـ فاقـْـُدْرُه لي، و إْن آنت َتْعلم أن هذا األمَر: ـ أو قال معاشي و عاقبِة أمري
في عاجل أمري وآجله ـ فاْصـِرفـْـُه عني: ِة أمري ـ أو قالشّر لي في ديني و معاشي و عاِقـب

الدعاء عند: باب(ويسمي حاجته " واْصـِرفـْـِني عنه و اقـْـُدْر لي الخْيـَر حيُث آان ثـُم َرضِّـنيِ بِه
  ).صحيح البخاري/االستخارة

  المغفرة والتوبة والعفو
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  يا غفار يا غفور
  يا خيَر الغافرين

 غفرةيا واسَع الم
يا غافَر الذنب 
 وقابَل التَّْوب
  يا َتوَّاب يا َعـُفّو

يا أهل التقوى و 
  أهل المغفرة

 

 ).١٠٩:سورة المؤمنون"( َربََّنا آَمّنا فاغفْر لَنا َو اْرَحْمَنا َوأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن" 
 ).    ٤١:مسورة إبراهي"( َربََّنا اغفْر لي وِلَوالديَّ و للمؤمنيَن يوَم يقوُم الحساُب" 
قْل يا عبادَي الذين أسرفوا على أنفسهْم ال تقنطوا ِمْن رحمة اهللا إن اَهللا يغفر الذنوَب جميعا إنه ُهَو"  

"(و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له ِمْن قْبـِل أْن يأتَيكُم العذاُب بغتة و أنتم ال تشعرون. الغفوُر الرحيُم
 ).٥٤-٥٣:سورة الزمر

ربَّنا و. لَّ شيء رحمةً و علما فاغفْر للذين تابوا و اتبعوا سبيَلَك و ِقهْم عذاَب الجحيمُآ ْعَتربَّنا َوسِِ" 
أدِخلُهْم جناِت َعدٍْن التي َوَعْدَتُهْم َو َمْن َصَلَح ِمْن آَباِئهْم و أْزَواجهْم و ذّرّياتهْم إنك أنت العزيُز

سورة"( مئٍذ فقْد َرِحْمَتُه و ذلَك ُهَو الفوُز العظيُمو ِقهُم السَّيئاِت َو َمْن َتـِق السيئاِت َيْو. الحكيُم
 ).٩-٧:غافر

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني و أنا عبدك، و أنا على عهدك و وعدك ما استطعت، أعوذ بك"  
"من شر ما صنعت، أبوُء لك بنعمتك علي و أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

 ).اريصحيح البخ(
اللهم إني ظلمت نفسي ظلما آثيرا، و ال يغفر الذنوَب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، و"  

 ).صحيح البخاري/ الدعاء في الصالة: باب" (ارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم
ناللهم إني أعوذ بك من الكسل و الَهَرم و المأثم و الَمغرم، و من فتنة القبر، و عذاب القبر، و م"  

فتنة النار و عذاب النار، و من شر فتنة الغنى، و أعوذ بك من فتنة الفقر، و أعوذ بك من فتنة
المسيح الدجال، اللهم اغسْل عني خطاياَي بماِء الثلج و الَبَرد، و َنّق قلبي ِمَن الخطايا آما نقْيَت

"بيَن الَمشرق و المغرب الثوَب األبيَض ِمَن الدََّنس، و باعْد بيني و بيَن خطاَياَي آما باعدَت
 ).صحيح البخاري(

اللهم اغفر لي َهْزِلي. اللهم اغفر لي خطيئتي و جهلي و إسرافي في أمري و ما أنت أعلُم به مني"  
  ).صحيح البخاري. "(وِ جــدِّي، و َخــَِطئي و َعْمِدي، و آل ذلك عندي

 الحق والُحْكم والَعدلالصدق و 

  َحق َصادق يا يا
 يا وآيلين يا ُمب

يا أحكَم  يا َحكم
الحاآمين يا خيَر 

يا خيَر  الحاآمين
 يا فتاح  الفاصلين

  يا خيَر الفاتحين
  يا َديَّان

َعـدل يا ُمقِسط يا

 ).٤:سورة الممتَحنة"( َربََّنا عليك توآلنا و إليك أنبنا و إليك المصير" 
 ).١١٢:سورة األنبياء"( وَنَربِّ اْحُكم بالحق و ربُّنا الرحمان المستعاُن على ما َتِصُف" 
 ).١٧٣:سورة آل عمران" (َحْسُبنا اُهللا و ِنْعَم الَوآيل"  
  ).١٢٩:سورة التوبة" (َحْسبَي اهللاُ  ال إله إال هو عليه توآلُت و هو رب العرش العظيم"  
ا آانوا فيهقـِل اللهمَّ فاطَر السماواِت و األرض عالَم الغيب و الشهادة أنَت تحكُم بْيَن عباِدك في م"  

 ).٤٦:سورة الزمر" (يختلفون
 ).١١٨:سورة الشعراء"( فافَتْح َبْيني َو َبْيَنُهم فتحًا َو َنجِِّني َو َمن َمعي ِمَن الُمْؤِمنين" 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات و األرض و َمْن فيهن، ولك الحمد أنت قيِّم السماوات و األرض"  

ق، و وعدك حق، و قولك حق، و لقاؤك حق، و الجنة حق، وو من فيهن، و لك الحمد أنت الح
اللهم لك أسلمت، و عليك توآلت، و بك. النار حق، و الساعة حق، و النبيون حق، و محمد حق

آمنت، و إليك أنبت، و بك خاصمت، و إليك حاآمت، فاغفر لي ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و
/الدعاء إذا انتبه بالليل: باب"( إله إال أنت، أو ال إله غيُركما أعلنت، أنت الُمقّدم و أنت المؤخر،ال

).صحيح البخاري

 الِحلم 

 يا حليم
 ).١٢٦:سورة األعراف" (ربنا أفرغ علينا صبًرا و توفنا مسلمين"  
صحيح"(ال إله إال اهللاُ  العظيُم الحليُم، ال إله إال اهللاُ  َرب السماواِت و األرض و رب العرش العظيم"  

).البخاري

  الرزق والكرم 
 الحمد والشكرو والغنى والنفع

 يا غني يا واجد 
 يا ماجد  

 ).٣٨:سورة آل عمران( "ْن لدنك ذرية طيبة إنك سميُع الدعاءَربِّ َهْب لي ِم " 
 ).٧٤:سورة الفرقان" (َربنا َهْب لَنا ِمْن أزواجنا و ذرياتنا قّرة أعين و اْجعلنا للمتقين إماما " 
ربِّ أْوزْعني أْن أشكَر نعمَتَك التي أنعمَت َعليَّ و على والديَّ و أْن أعمَل صالًحا ترضاه و أدخلني " 
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 يا رازق يا رزاق
يا الرازقين يا خيَر
  يا آريم َمنان
 يا جواد يا أْآَرم

واسع يا وهاب يا
يا باسط   يا قابض

   يا ُمقيت
 حميد يا َشُكور يا

  يا شاآر
يا ذا الفضل العظيم

 )١٩:سورة النمل( "متك في عبادك الصالحين برح
َربِّ أْوزْعني أْن أشكَر نعمَتَك التي أنعمَت َعليَّ و على والديَّ و أْن أعمَل صالًحا ترضاه و أصلح لي " 

 ).١٥:سورة األحقاف( "في ذريتي إني ُتْبُت إليك و إني من المسلمين
 ).صحيح مسلم"(ىاللهم إني أسألك الُهدى و التُّقى و الَعفاف و الغن" 
  ).صحيح سنن الترمذي"(اللهم اآفني بحاللك عن حرامك، و اغنني بفضلك عمن سواك"  
اللهم إني أعوذ بك من الَهم و الَحَزن، و الَعْجز و الَكَسل، و الُجْبن و الُبخل، و َضَلع الدَّْين و غلبة"  

 ).صحيح البخاري/ االستعاذة من الُجْبن و الَكَسل: باب" (الرجال
 ).صحيح البخاري" (اللهم أْآثْر ماَله، و ولده، و بارك له فيما أعطيته" 
 ).صحيح مسلم/مرات ٣"(سبحان اهللا و بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد آلماته"  
اللهم ال مانع لما. ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك و له الحمُد و هو على آل شيء قدير" 

صحيح/الدعاء في الصالة: باب" (ُمعطَي لما منعت، و ال ينفع ذا الَجدِّ منك الَجدُّ أعطيت و ال
 ).البخاري

اللهم احفظني باإلسالم قائما، واحفظني باإلسالم قاعدا، واحفظني باإلسالم راقدا، وال تشمت بي" 
"بيدك عدوا حاسدا، اللهم إني أسألك ِمن آل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من آل شر خزائنه

  ).سلسلة األحاديث الصحيحة(
  ).صحيح أبي داود" (اللهم أعني على ِذآرك وشكرك وُحْسـِن عبادتك"  

 اإلغاثة والصمدية واإلجابة

  يا َصَمد
 يا ُمجيب يا قريب 

 

"و لم يكن له آفوا أحد. لم يلد و لم يولد. اهللا الصمد. قل هو اهللا أحد. بسم اهللا الرحمان الرحيم"  
 ). ٤-١:إلخالصسورة ا(

 ). ٨٧:سورة األنبياء"( ال إله إال أنت سبحانك إني آنت من الظالمين" 
 ). ٦١:سورة هود(  "فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريٌب مجيٌب "[..]  
اللهم إني أعوذ بك من علم ال ينفع و من قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال" ... 

).صحيح مسلم"(ُيستجاب لها
  
 


