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 3الصفحة 

 

 مقدمة 

جمع االدعية المذكورة في  تمبإذن هللا تعالى سم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسولنا محمد أما بعد. ب

ثم يتم كتابة نص بذكر اآلية الكريمة التي فيها الدعاء بداية الجمع  ضقة عروطريكتاب هللا تعالى القران الكريم. 

 الكريمة الذي يكون وآياتهوقد حاولت ان اجمع كل االدعية من كتاب هللا تعالى  يمة.الدعاء المقتبس من اآلية الكر

هللا تعالى ان ندعوا هللا به. مع التوضيح ان  بإذننستطيع بحيث  الطلب من هللا تعالىفيه و دعاء عام يها الدعاءف

لدعاء يكون دعاءا خاصا وقد يستعمل كدعاء عام وبعض أجزاء ا لألنبياءالكريمة ما يكون دعاءا  اآلياتفي بعض 

 لألنبياءخد فقط األجزاء من الدعاء العام من نصوص الدعاء تم أف باألنبياءلسبب خاص ووقت ومكان وحال خاص 

الكريمة وقد يحصل بعض التعديالت القليلة جدا في نص الدعاء لكن يبقى في األصل انه مستمد في  اآلياتفي 

الكريمة. هناك  اآلياتفيها االدعية وهذا كما قلنا ال ينطبق اال على بعض الكريمة التي ذكر هللا  اآلياتغالبه من 

يوم القيامة ويكون فيه بعض النصوص مشابها لنص الدعاء واقوال الناس في ما يكون في وصف  اآلياتأيضا من 

واعتذر ان أخطأت بغير قصد في حال نسيت  أخذ من تلك النصوص كونها نصوص خاصة بيوم الحساب.يفلم 

. جمعت وكتبت فيمامني  صدرالكريمة واستغفر هللا تعالى أوال من أي خطأ  اآلياتالمستمدة من دعاءا من االدعية 

الكريمة المذكورة في  على األدعيةيطلع أحببت ان اعمل هذا االمر لنشر الفائدة بإذن هللا تعالى لكل قارئ يريد ان 

وان يجعله خالصا له سبحانه وتعالى القران الكريم. ادعوا هللا سبحانه وتعالى ان يقبل مني هذا العمل كعمل صالح 

 ن الحمد هلل رب العالمين.أفي ميزان حسناتي. هذا وهللا تعالى اعلم واخر دعوانا 

 الكاتب: وليد خالد طوزة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدون مقابل  سيوزع مجانا كنسخ الكترونية عبر المواقع في االنترنت ىعالوقف هلل ت الى فهذا الكتاببإذن هللا تع: مالحظة

 جزاه هللا خيرا.و له ذلكف ولمن يريد ان يوزعها بشكل مجاني كنسخ مطبوعة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 .6آية سورة الفاتحة  {اْلُمْسَتِقيمَ الصِ رَاَط  اهِدنَ } -1

 اْلُمْسَتِقيَم.اهِدَن الصِ رَاَط  الدعاء:نص 

قَاَل َوَمن َربِ  اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمن ُْهم ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر قَاَل ِإبْ رَاِهيُم  َوِإذْ } -2

 .126آية  البقرةسورة  {اْلَمِصيُ َكَفَر َفأَُمتِ ُعُه قَِليالً ُُثَّ َأْضَطرُُّه ِإََل َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس 

 َربِ  اْجَعْل َهَذا بَ َلًدا آِمًنا َواْرُزْق أَْهَلُه ِمَن الثََّمرَاِت َمْن آَمَن ِمن ُْهم ِِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآلِخِر. :نص الدعاء

َنا إِنََّك أَنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْْيِ َلَك َوِمن ُذر ِيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوأَرَِن َمَناِسَكَنا َوُتْب } -3  {َعَلي ْ

 .128آية  البقرةسورة 
َنا نص الدعاء: ِإنََّك أَنَت الت َّوَّاُب  َرب ََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْْيِ َلَك َوِمن ُذر ِيَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوأَرَِن َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَلي ْ

 .الرَِّحيمُ 

نْ َيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ن يَ ُقوُل َوِمن ُْهم مَّ } -4  .201آية  البقرةسورة  {َرب ََّنا آتَِنا ِِف الدُّ

نْ َيا َحَسَنًة َوِِف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. نص الدعاء:  َرب ََّنا آتَِنا ِِف الدُّ

َنا َصْْبًا َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َوَلمَّا بَ َرُزواْ ِِلَاُلوَت َوُجُنوِدِه قَاُلواْ } -5 سورة { رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 .250آية  البقرة
َنا َصْْبًا َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا  نص الدعاء:  َوانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن.َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

َها َما اْكَتَسَبْت  -6 ُ نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ََلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ رَب ََّنا الَ تُ َؤاِخْذَن ِإن نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأَن رَب ََّنا }اَل ُيَكلِ ُف اَّللَّ

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه عَ  ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ َلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا َواَل َُتَمِ 

 .286آية  البقرةسورة  {َواْرمَحَْنا أَنَت َمْوالَن فَانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

َنا ِإْصرًا َكَما مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَنا َرب ََّنا الَ تُ َؤاِخْذَن ِإن : نص الدعاء نَِّسيَنا أَْو َأْخطَْأَن َرب ََّنا َوالَ ََتِْمْل َعَلي ْ

ْلَنا َما الَ طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَنَت َمْوالَن فَانُصْرنَ   ِم اْلَكاِفرِيَن. َعَلى اْلَقوْ َرب ََّنا َواَل َُتَمِ 

 .8آية آل عمران سورة  {َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ } -7

 .َرمْحًَة إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ َرب ََّنا الَ تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك  :نص الدعاء

 .16آية آل عمران سورة  {رَب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ }الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن  -8
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 النَّاِر.َرب ََّنا إِن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب  :نص الدعاء

آل سورة  {َربِ  ِإّن ِ نََذْرُت َلَك َما ِف َبْطِِن ُُمَرَّرًا فَ تَ َقبَّْل ِمِنِ  إِنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ }ِإْذ قَاَلِت اْمرَأَُة ِعْمرَاَن  -9

 .35آية عمران 
 فَ تَ َقبَّْل ِمِنِ  ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم.َربِ  ِإّن ِ نََذْرُت َلَك َما ِف بَْطِِن ُُمَرَّرًا  :نص الدعاء

َها قَاَلْت   -10 تُ َها َمْرََيَ َربِ  }فَ َلمَّا َوَضَعت ْ ُ أَْعَلُم ِبَا َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاألُنَثى َوِإّن ِ ََسَّي ْ ِإّن ِ َوَضْعتُ َها أُنَثى َواَّللَّ

 .36آية آل عمران سورة  {َن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ أُِعيُذَها ِبَك َوُذر ِي َّتَ َها مِ  ِإّن ِ وَ 

 َربِ  ِإّن ِ أُِعيُذَها ِبَك َوُذر ِي َّتَ َها ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم.: نص الدعاء

 .38آية آل عمران سورة  {الدَُّعاءَربِ  َهْب ِل ِمن لَُّدنَك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة إِنََّك َسَِيُع }ُهَناِلَك َدَعا زََكرَّيَّ رَبَُّه قَاَل  -11

يُع الدَُّعاء. :نص الدعاء  َربِ  َهْب ِل ِمن لَُّدنَك ُذر ِيًَّة طَيِ َبًة ِإنََّك َسَِ

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ } -12  .53آية آل عمران سورة  {َرب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَنَزْلْت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُ ب ْ

َنا َمَع الشَّاِهِدين.: نص الدعاء  َرب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَنزَْلْت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُ ب ْ

 {اْلَكاِفرِينَ رَب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا ِف أَْمرَِن َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم }َوَما َكاَن قَ ْوََلُْم ِإالَّ أَن قَاُلواْ  -13

 .147آية آل عمران سورة 
 ن.َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا ِف أَْمرَِن َوثَ بِ ْت أَْقَداَمَنا َوانُصْرَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِي: نص الدعاء

َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا كَُّروَن ِِف َخْلِق السََّماَواِت َواأَلْرِض }الَِّذيَن يَْذُكُروَن اَّللََّ ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِِبِْم َويَ تَ فَ  -14

 .191آية آل عمران سورة  {َِبِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

 .َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َِبِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّار: نص الدعاء

ْعَنا ُمَناِدًَّي يُ َناِدي ِلإِلميَاِن أَْن آِمُنواْ بِرَبِ ُكْم َفآَمنَّا  -15 رَب ََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع }رَّب ََّنا ِإن ََّنا َسَِ

 .193آية آل عمران سورة  {األَبْ رَارِ 

 فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع األَبْ رَاِر.َرب ََّنا  :نص الدعاء

 .194آية آل عمران سورة  {َرب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل ُُتْزَِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ُُتِْلُف اْلِميَعادَ } -16

 َنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل ُُتْزَِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ ُُتِْلُف اْلِميَعاَد.َرب ََّنا َوآتِ  :نص الدعاء
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رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن يَ ُقوُلوَن }َوَما َلُكْم الَ تُ َقاتُِلوَن ِِف َسِبيِل اَّللَِّ َواْلُمْسَتْضَعِفَْي ِمَن الر َِجاِل َوالنِ َساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن   -17

 .75آية  النساءسورة  {ِمن لَُّدنَك َنِصيًاَهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِِ أَْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا 

 ُدنَك َنِصيًا.َرب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِِ أَْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِيًّا َواْجَعل لََّنا ِمن لَّ : نص الدعاء

نَ َنا َوَبْْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقْيَ فَ ِإّن ِ ال أَْمِلُك ِإالَّ نَ ْفِسي َوَأِخي َربِ  قَاَل }  -18  .25آية  المائدةسورة  {افْ ُرْق بَ ي ْ

نَ َنا َوَبْْيَ اْلَقْوِم اْلَفاِسِقْي. :نص الدعاء  َربِ  افْ ُرْق بَ ي ْ

ْمِع ِمَّا َعرَُفواْ ِمَن اْْلَقِ  يَ قُ  -19 ُعواْ َما أُنزَِل ِإََل الرَُّسوِل تَ َرى أَْعيُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ َنا َمَع وُلوَن }َوِإَذا َسَِ َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكتُ ب ْ

 .83آية  المائدةسورة  {الشَّاِهِدينَ 

َنا َمَع : نص الدعاء  الشَّاِهِدين.َرب ََّنا آَمنَّا فَاْكتُ ب ْ

َوَّلَِنا َوآِخرَِن َوآيًَة مِ نَك وَ َرب ََّنا قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرََيَ اللَُّهمَّ }  -20 َنا َمائَِدًة مِ َن السََّماء َتُكوُن لََنا ِعيداً ألِ  اْرزُقْ َنا أَنزِْل َعَلي ْ

 .114آية  المائدةسورة  {َوأَنَت َخْيُ الرَّازِِقْيَ 

 اْرزُقْ َنا َوأَنَت َخْيُ الرَّازِِقْي.َرب ََّنا : نص الدعاء

 .47آية  األعرافسورة  {رَب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ َوِإَذا ُصرَِفْت أَْبَصاُرُهْم تِْلَقاء َأْصَحاِب النَّاِر قَاُلواْ } -21

 الظَّاِلِمْي.َرب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم : نص الدعاء

َها َوَما َيُكوُن لََنا} -22 ُ ِمن ْ أَن ن َُّعوَد ِفيَها ِإالَّ أَن َيَشاء  َقِد اْفََتَيْ َنا َعَلى اَّللَِّ َكِذًِب ِإْن ُعْدَن ِف ِملَِّتُكم بَ ْعَد ِإْذ ََنَّاَن اَّللَّ

ُ َرب َُّنا َوِسَع رَب َُّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّلْ  نَ َنا َوَبْْيَ قَ ْوِمَنا ِِبْْلَقِ  َوأَنَت َخْيُ اْلَفاَِتِْيَ َنا اَّللَّ سورة  {َرب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

 .89آية  األعراف
نَ َنا َوَبْْيَ قَ ْوِمَنا ِِبْْلَقِ  َوأَنَت َخْيُ اْلَفاَِتِْي.: نص الدعاء  َرب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

َنا َصْْبًا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمْيَ َوَما تَنِقُم ِمنَّا ِإالَّ أَْن آَمنَّا ِِبََّيِت رَب َِنا َلمَّا َجاَءتْ َنا } -23 آية  األعرافسورة  {رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

126. 
َنا َصْْبًا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمْي. :نص الدعاء  َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

 .151آية  األعرافسورة  {اْغِفْر ِل َوأَلِخي َوأَْدِخْلَنا ِف َرمْحَِتَك َوأَنَت أَْرَحُم الرَّامِحِْيَ َربِ  قَاَل } -24

 َربِ  اْغِفْر ِل َوأَلِخي َوأَْدِخْلَنا ِِف َرمْحَِتَك َوأَنَت أَْرَحُم الرَّامِحِْي. :نص الدعاء
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َي َربِ  َواْخَتاَر ُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعَْي َرُجالً لِ ِميَقاتَِنا فَ َلمَّا َأَخَذْْتُُم الرَّْجَفُة قَاَل } -25 َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهم مِ ن قَ ْبُل َوِإَّيَّ

نَ ُتَك ُتِضلُّ ِِبَا َمن َتَشاء وَ  اْغِفْر لََنا َْتِْدي َمن َتَشاء أَنَت َولِي َُّنا فَ َأُْتِْلُكَنا ِبَا فَ َعَل السَُّفَهاء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفت ْ

 .155آية  األعرافسورة  {َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخْيُ اْلَغاِفرِينَ 

 َربِ  اْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخْيُ اْلَغاِفرِين. :نص الدعاء

ْلَنا  -26 َنًة ل ِْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ }فَ َقاُلواْ َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّ  .85آية  يونسسورة  {َرب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا ِفت ْ

َنًة ل ِْلَقْوِم الظَّاِلِمْي. :نص الدعاء  َرب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا ِفت ْ

 .86آية  يونسسورة  {َوََنِ َنا بَِرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ } -27

 َرب ََّنا ََنِ َنا بَِرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِين. :نص الدعاء

َتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمن ََتِْويِل اأَلَحاِديِث فَاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض أَنَت َولِيِ ي ِف َربِ  } -28 نْ َيا َقْد آتَ ي ْ الدُّ

 .101آية  يوسفسورة  {تَ َوفَِِّن ُمْسِلًما َوَأْْلِْقِِن ِِبلصَّاِْلِْيَ َواآلِخَرِة 

 ُمْسِلًما َوَأْْلِْقِِن ِِبلصَّاِْلِْي.َربِ  تَ َوفَِِّن  :نص الدعاء

 .35آية  ابراهيمسورة  {َربِ  اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَّ أَن ن َّْعُبَد اأَلْصَنامَ َوِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيُم } -29

 ن َّْعُبَد اأَلْصَنام.َربِ  اْجَعْل َهَذا اْلبَ َلَد آِمًنا َواْجنُ ْبِِن َوَبِِنَّ أَن  :نص الدعاء

ْل أَْفِئَدًة مِ َن النَّاِس ِإّن ِ َأْسَكنُت ِمن ُذر ِيَِِّت ِبَواٍد َغْيِ ِذي َزرٍْع ِعنَد بَ ْيِتَك اْلُمَحرَِّم رَب ََّنا لُِيِقيُمواْ الصَّالَة فَاْجعَ رَّب ََّنا } -30

 .37آية  ابراهيمسورة  {َلَعلَُّهْم َيْشُكُرونَ اْرزُقْ ُهم مِ َن الثََّمرَاِت َْتِْوي إِلَْيِهْم وَ 

 رَّب ََّنا اْرزُقْ ُهم مِ َن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم َيْشُكُرون. :نص الدعاء

 .40آية  ابراهيمسورة  {َربِ  اْجَعْلِِن ُمِقيَم الصَّالِة َوِمن ُذر ِيَِِّت َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء} -31

 اْجَعْلِِن ُمِقيَم الصَّالِة َوِمن ُذر ِيَِِّت َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاء.َربِ   :نص الدعاء

 .41آية  ابراهيمسورة  {َرب ََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَْي يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلَِْسابُ } -32

 َولِْلُمْؤِمِنَْي يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلَِْساب.َرب ََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ  :نص الدعاء

 .24آية  االسراءسورة  {رَّبِ  اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياّن َصِغيًاَواْخِفْض ََلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل } -33

 رَّبِ  اْرمَحُْهَما َكَما َرب َّيَاّن َصِغيا. :نص الدعاء
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آية  االسراءسورة  {أَْدِخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن ُُمْرََج ِصْدٍق َواْجَعل ِلِ  ِمن لَُّدنَك ُسْلطَاًن نَِّصيًارَّبِ  َوُقل } -34

80. 
 نَِّصيا.رَّبِ  أَْدِخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن ُُمْرََج ِصْدٍق َواْجَعل ِلِ  ِمن لَُّدنَك ُسْلطَاًن  :نص الدعاء

َيُة ِإََل اْلَكْهِف فَ َقاُلوا } -35  .10آية  الكهفسورة  {َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن أَْمرَِن َرَشًداِإْذ أََوى اْلِفت ْ

 َرب ََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرمْحًَة َوَهيِ ْئ لََنا ِمْن أَْمرَِن َرَشًدا. :نص الدعاء

 .5آية  مريمسورة  {َهْب ِل ِمن لَُّدنَك َولِيًّاف َ َوِإّن ِ ِخْفُت اْلَمَواِلَ ِمن َورَاِئي وََكاَنِت اْمرََأِت َعاِقرًا } -36

 .رَّبِ  َهْب ِل ِمن لَُّدنَك َولِيًّا :نص الدعاء

 .6آية  مريمسورة  {اْجَعْلُه َربِ  َرِضيًّايَرُِثِِن َويَِرُث ِمْن آِل يَ ْعُقوَب وَ } -37

 اْجَعْلُه رَّبِ  َرِضيًّا. :نص الدعاء

يَ ْفَقُهوا }(27){َواْحُلْل ُعْقَدًة مِ ن لِ َساّن }(26){َوَيسِ ْر ِل أَْمرِي}(25){َربِ  اْشرَْح ِل َصْدرِيقَاَل } -38

 .28-25آية  طهسورة ( 28){قَ ْوِل 

 أَْمرِي َواْحُلْل ُعْقَدًة مِ ن لِ َساّن يَ ْفَقُهوا قَ ْوِل.َربِ  اْشرَْح ِل َصْدرِي َوَيسِ ْر ِل  :نص الدعاء

سورة  (32){َوَأْشرِْكُه ِِف أَْمرِي}(31){اْشُدْد بِِه أَْزرِي}(30){َهاُروَن َأِخي}(29){اْجَعل ِلِ  َوزِيرًا مِ ْن أَْهِليوَ } -39

 .32-29آية  طه
 أَْهِلي اْشُدْد بِِه أَْزرِي َوَأْشرِْكُه ِِف أَْمرِي.َربِ  اْجَعل ِلِ  َوزِيرًا مِ ْن  :نص الدعاء

 .89آية  األنبياءسورة  {َربِ  ال َتَذْرّن فَ ْرًدا َوأَنَت َخْيُ اْلَوارِِثْيَ َوزََكرَّيَّ ِإْذ َنَدى رَبَُّه } -40

 َربِ  ال َتَذْرّن فَ ْرًدا َوأَنَت َخْيُ اْلَوارِِثْي. :نص الدعاء

 .112آية  األنبياءسورة  {اْحُكم ِِبْلَْقِ  َورَب َُّنا الرَّمْحَُن اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ َربِ  قَاَل } -41

 .َربِ  اْحُكم ِِبْْلَقِ  َوَرب ُّنَا الرَّمْحَُن اْلُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفون :نص الدعاء

 .39 آيةو 26آية  المؤمنونسورة  {َربِ  انُصْرّن ِبَا َكذَّبُونِ قَاَل } -42

 َربِ  انُصْرّن ِبَا َكذَّبُون. :نص الدعاء

 .94آية  المؤمنونسورة  {َربِ  َفال ََتَْعْلِِن ِف اْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ } -43

 َربِ  ال ََتَْعْلِِن ِف اْلَقْوِم الظَّاِلِمْي. :نص الدعاء
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 .109آية  المؤمنونسورة  {َرب ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخْيُ الرَّامِحِْيَ إِنَُّه َكاَن َفرِيٌق مِ ْن ِعَباِدي يَ ُقوُلوَن } -44

 .َرب ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخْيُ الرَّامِحِْي :نص الدعاء

 .118آية  المؤمنونسورة  {اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْيُ الرَّامِحِْيَ رَّبِ  َوُقل } -45

 رَّبِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخْيُ الرَّامِحِْي. :نص الدعاء

 .65آية  الفرقانسورة  {َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَِبَا َكاَن َغرَاًماَوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن } -46

 َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذاَِبَا َكاَن َغرَاًما. :نص الدعاء

تَِنا قُ رََّة أَْعُْيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَْي ِإَماًماَوالَِّذيَن يَ ُقوُلوَن } -47  .74آية  الفرقانسورة  {َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر َّيَّ

تَِنا قُ رََّة أَْعُْيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَْي ِإَماًما. :الدعاءنص   َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذر َّيَّ

َواْجَعْلِِن ِمن }(84){َواْجَعل ِلِ  ِلَساَن ِصْدٍق ِف اآلِخرِينَ }(83){َربِ  َهْب ِل ُحْكًما َوَأْْلِْقِِن ِِبلصَّاِْلِْيَ } -48

َعُثونَ }(86){َواْغِفْر أِلَِب ِإنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِ ْيَ }(85){َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ  آية  الشعراءسورة  (87){َوال ُُتِْزّن يَ ْوَم يُ ب ْ

83-87. 
اآلِخرِيَن َواْجَعْلِِن ِمن َورَثَِة َربِ  َهْب ِل ُحْكًما َوَأْلِْْقِِن ِِبلصَّاِْلَِْي َواْجَعل ِلِ  ِلَساَن ِصْدٍق ِِف  :نص الدعاء

َعثُون.  َجنَِّة النَِّعيِم َواْغِفْر أِلَِب إِنَُّه َكاَن ِمَن الضَّالِ َْي َوال ُُتِْزّن يَ ْوَم يُ ب ْ

نَ ُهْم فَ ْتًحا وَ }(117){ِإنَّ قَ ْوِمي َكذَّبُونِ َربِ  قَاَل } -49 سورة  (118){اْلُمْؤِمِنْيَ ََنِ ِِن َوَمن مَِّعي ِمَن فَافْ َتْح بَ ْيِِن َوبَ ي ْ

 .118-117آية  الشعراء
 َربِ  ََنِ ِِن َوَمن مَِّعي ِمَن اْلُمْؤِمِنْي. :نص الدعاء

 .169 آية الشعراءسورة  {َربِ  ََنِ ِِن َوأَْهِلي ِمَّا يَ ْعَمُلونَ } -50

 َربِ  ََنِ ِِن َوأَْهِلي ِمَّا يَ ْعَمُلون. :نص الدعاء

َربِ  أَْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل فَ تَ َبسََّم َضاِحًكا مِ ن قَ ْوَِلَا َوقَاَل } -51
 .19 آية النملسورة  {َصاِْلًا تَ ْرَضاُه َوأَْدِخْلِِن بَِرمْحَِتَك ِِف ِعَباِدَك الصَّاِْلِْيَ 

أَْدِخْلِِن َربِ  أَْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِْلًا تَ ْرَضاُه وَ  :الدعاءنص 

 .ِبَرمْحَِتَك ِِف ِعَباِدَك الصَّاِْلِْي

 .16 آية القصصسورة  {ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ فَ َغَفَر َلُه َربِ  ِإّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِل قَاَل } -52
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 .َربِ  ِإّن ِ ظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر ِل  :نص الدعاء

َها َخائًِفا َيََتَقَُّب قَاَل } -53  .21 آية القصصسورة  {َربِ  ََنِ ِِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ َفَخرََج ِمن ْ

 .َربِ  ََنِ ِِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمْي :نص الدعاء

 .30 آية العنكبوتسورة  {َربِ  انُصْرّن َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدينَ قَاَل } -54

 .َربِ  انُصْرّن َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدين :نص الدعاء

 .100 آية الصافاتسورة  {َربِ  َهْب ِل ِمَن الصَّاِْلِْيَ } -55

 .َربِ  َهْب ِل ِمَن الصَّاِْلِْي :نص الدعاء

 .35 آية صسورة  {إِنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ ال  يَنَبِغي أِلََحٍد مِ ْن بَ ْعِدي َربِ  اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا قَاَل } -56

 .َربِ  اْغِفْر ِل َوَهْب ِل ُمْلًكا إِنََّك أَنَت اْلَوهَّاب :نص الدعاء

َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َن آَمُنوا الَِّذيَن ََيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه يَُسبِ ُحوَن ِِبَْمِد َرِبِ ِْم َويُ ْؤِمُنوَن بِِه َوَيْستَ ْغِفُروَن لِلَِّذي} -57

رَب ََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن (}7{)اِلَِْحيمِ َشْيٍء رَّمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب 

ِْتِْم إِنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ  ُم َوَمن َصَلَح ِمْن آَِبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذر َّيَّ َوِقِهُم السَّيِ َئاِت َوَمن َتِق (}8{)الَِِّت َوَعدْتَّ

 .9-7 آية غافرسورة  (9){َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ السَّيِ َئاِت يَ ْوَمِئٍذ فَ َقْد َرمِحَْتُه وَ 

ِحيِم رَب ََّنا َرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّمْحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا َوات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اِلَْ  :نص الدعاء

ِْتِْم إِ  ُم َوَمن َصَلَح ِمْن آَِبئِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذر َّيَّ َوِقِهُم  نََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِِّت َوَعدْتَّ

 .السَّيِ َئاِت َوَمن َتِق السَّيِ َئاِت يَ ْوَمِئٍذ فَ َقْد َرمِحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم

َنا اإِلنَساَن ِبَواِلَدْيِه ِإْحَساًن مَحََلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثالثُ } -58 وَن َشْهرًا َحَّتَّ ِإَذا بَ َلَغ َوَوصَّي ْ

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعَْي َسَنًة قَاَل  َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِْلًا َربِ  أَْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَن ْ َأُشدَّ

 .15 آية األحقافسورة  {تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل ِِف ُذر ِيَِِّت ِإّن ِ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإّن ِ ِمَن اْلُمْسِلِمْيَ 

أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاِْلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل َربِ  أَْوزِْعِِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت  :نص الدعاء

 .ِف ُذر ِيَِِّت ِإّن ِ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإّن ِ ِمَن اْلُمْسِلِمْي

 .10 آية القمرسورة  {َأّن ِ َمْغُلوٌب فَانَتِصرْ َفَدَعا رَبَُّه } -59
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 .َمْغُلوٌب فَانَتِصرّن ِ ا َرب ِ  :نص الدعاء
ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوَن ِِبإِلميَاِن َوال ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ  َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلونَ } -60 َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 .10 آية الحشرسورة  {ل ِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا إِنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقوَن ِِبإِلميَاِن َوال ََتَْعْل ِِف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ ل ِلَِّذيَن آمَ  :الدعاءنص  ُنوا َرب ََّنا إِنََّك َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

 .َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

َنًة ل ِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا } -61  .5 آية الممتحنةسورة  {َرب ََّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيمُ َرب ََّنا ال ََتَْعْلَنا ِفت ْ

َنًة ل ِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َرب ََّنا إِنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْلَِْكيم :نص الدعاء  .َرب ََّنا ال ََتَْعْلَنا ِفت ْ

َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََّي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإََل اَّللَِّ تَ ْوبًَة نَُّصوًحا َعَسى َربُُّكْم أَن يَُكفِ َر َعنُكْم َسيِ َئاِتُكْم } -62

ُ النَِّبَّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه نُوُرُهمْ  رَب ََّنا أَْْتِْم لََنا َيْسَعى َبْْيَ أَْيِديِهْم َوِِبمَْيَاِْنِْم يَ ُقوُلوَن  ِمن ََتِْتَها اأَلْْنَاُر يَ ْوَم ال ُُيْزِي اَّللَّ

 .8 آية التحريمسورة  {نُوَرَن َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 

 .َقِديرٌ َرب ََّنا أْتِْْم لََنا نُوَرَن َواْغِفْر لََنا إِنََّك َعَلى ُكلِ  َشْيٍء  :نص الدعاء

ُ َمَثال ل ِلَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََة ِفْرَعْوَن ِإْذ قَاَلْت } -63 ًتا ِِف اِْلَنَِّة َوَضَرَب اَّللَّ َوََنِ ِِن ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َربِ  اْبِن ِل ِعنَدَك بَ ي ْ

 .11 آية التحريمسورة  {َوََنِ ِِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمْيَ 

ًتا ِف اِْلَنَِّة َوََنِ ِِن ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمْي :نص الدعاء  .َربِ  اْبِن ِل ِعنَدَك بَ ي ْ

 آية نوحسورة  { ِإالَّ تَ َبارًاَربِ  اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَْي َواْلُمْؤِمَناِت َوال تَزِِد الظَّاِلِمْيَ } -64

28. 
 . ِإالَّ تَ َبارًاَربِ  اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بَ ْيِِتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَْي َواْلُمْؤِمَناِت َوال تَزِِد الظَّاِلِمْيَ  :الدعاءنص 



 12الصفحة 

 

 

 : الفهرس

 

 الصفحة  الدعاء

 4 (1دعاء من سورة الفاتحة )

 4 (6-2ادعية من سورة البقرة ) خمسة

 4 (16-7ادعية من سورة ال عمران )عشرة 

 6 (17دعاء من سورة النساء )

 6 (20-18ثالثة ادعية من سورة المائدة )

 6 (25-21خمسة ادعية من سورة األعراف )

 7 (28-26ثالثة ادعية من سورة يونس )

 7 (32-29أربعة ادعية من سورة إبراهيم )

 7 (34-33ن من سورة االسراء )ادعاء

 8 (35سورة الكهف )دعاء من 

 8 (37-36من سورة مريم )ن ادعاء

 8 (39-38من سورة طه )ن ادعاء

 8 (41-40من سورة األنبياء )ن ادعاء

 8 (45-42أربعة ادعية من سورة المؤمنون )

 9 ( 47-46من سورة الفرقان )ن ادعاء

 9 (50-48ثالثة ادعية من سورة الشعراء )

 9 (51دعاء من سورة النمل )

 9 (53-52من سورة القصص )ن ادعاء

 10 (54دعاء من سورة العنكبوت )

 10 (55دعاء من سورة الصافات )

 10 (56دعاء من سورة ص )

 10 (57دعاء من سورة غافر )

 10 (58دعاء من سورة األحقاف )

 10 (59دعاء من سورة القمر )

 11 (60دعاء من سورة الحشر )

 11 (61الممتحنة )دعاء من سورة 

 11 (63-62من سورة التحريم )ن ادعاء

 11 (64دعاء من سورة نوح )
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