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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــِٖ زَبَٖٓا آتَٔٓـا
يف ايدِْٗيَا حَطََٓــةّ,
وَيف اآلخٔسَةٔ حَطََٓةّ,
وَقَٔٓا عَرَابَ ايٖٓاز ))
قاه أٌظ  : كاُ أكجس دعا ٞالٍيب : 
(( المّي زبٍا آتٍا يف الدٌٗا حطٍ.)) ... ٛ

زٔآ البخاز)6389( ٙ
ٔ وطمي ()2690

من جوامع دعاء النيب 

2

ال إيَـَ٘ إال أَِْتَ

((

ضُبِحَاَْوَ إِِّْي نُِٓتُ

ََٔٔ ايظَائـُنيَ

))

عَ ضعد بَ أب٘ ٔقاص  أُ الٍيب  قاه (( :دعٕ ُٚذ ٙالٍُٕ
ال أٌَت ضبخاٌك إٌِ٘ كٍت وَ
إذ دعآ ِٕٔ يف بطَ اذتٕت  :ال إلَْ إ ّ
الظالـىني ؛ فإٌْ مل ٖدعُ بّا زجن وطمي يف غ٘ ٞقط ؛
إال اضتجاب اهلل لْ)) .
ؾخٗح الرتغٗب ()1644
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــِٖ اغِفٔسِ ئي,
وَ ازِحَُِٓٔي,
وَ عَـافٔٓٔي,
وَ ازِشُقٓٔي ))
عَ أب٘ والك األغجع٘  أُ الٍيب  قاه  (( :المّي اغفس ل٘  ...فإُ ِؤال ِٞ
جتىع لك دٌٗاك ٔآخستك )).
زٔآ وطمي ()2697
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــِٖ أَعٖٔٓا عًََى
شـُهِـسِىَ,
وَ ذٔنِـــــسِىَ,
وَ حُطِِٔ عٔبَادَتٔوَ ))
عَ أب٘ ِسٖس  ٚأُ الٍيب  قاه (( :أحتبُٕ أُ جتتّدٔا يف الدعاٞ؟
قٕلٕا  :المّــــي أعٍا .))...
الطمطم ٛالؿخٗخ)844( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أَضِأَيُوَ

ايـُُعَافَــاةَ
فٔي ايدْٗيَا و اآلخٔسَةٔ

))

عَ أب٘ ِسٖس  ٚأُ الٍيب  قاه  (( :وا وَ دعٕٖ ٚدعٕ بّا العبد
أفطن وَ  :المّي إٌ٘ أضألك املعافا))... ٚ
ؾخٗح ادتاوع ()5703
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ أَصًِٔحِ ئي ديٓٔي ايَّرٔي ُٖوَ
عٔضَُِةُ أَِسِي ,وَأَصًِٔــحِ ئي دُِْيَايَ
ايَّتٔي فٔيَٗا ََعَــاشٔي ,وَأَصًِٔــحِ ئي
آخٔــسَتٔي ايَّتـٔـي فٔيَٗــا ََعـَــادٔي,
وَاجِعٌَِ احلَيَـاةَ شِيـَـادَةّ ئي فٔي نٌُِّ
خَـــريٍ ,وَاجِعَـٌِ ايـَُوِتَ زَاحَـةّ ئي
َِٔٔ نٌُِّ شـَــــسٓ ))
عَ أب٘ ِسٖس  ٚقاه  :كاُ زضٕه اهلل ٖ كٕه :
(( المّي أَؾمحِ ل٘ دٖين )) ...
زٔآ وطمي ()2720
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــــ ِٖ
إِّْي أَضِأُيَوَ اهلُـدَى,
و ايتٗكَى ,و ايعَفَافَ,
و ايػَٔٓـــى ))
عَ عبداهلل بَ وطعٕد  عَ الٍيب  أٌْ كاُ ٖكٕه :
(( المّي إٌ٘ أضألك اهلد.)) ... ٝ
زٔآ وطمي ()2721
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من جوامع دعاء النيب 

((يا َُكًِّبَ ايكًُُوبٔ

ثبِّتِ قَ ًِبٔي
عًََى دٔيٓٔوَ

))

قالت أً ضمى ٛا  :كاُ أكجس دعا:  ْٟ
(( ٖا وكمب الكمٕب  .)) ...الطمطم ٛالؿخٗخ)2091( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــــ ِٖ
َُضَسِّفَ ايكًُُوبٔ
صَسِّفِ قًُُوبَٓــا
عًََى طَــاعَتٔوَ))
عَ عبداهلل بَ عىسٔ  عَ الٍيب  أٌْ قاه  (( :إُ قمٕب بين آدً كمّا بني إؾبعني
وَ أؾــابع السمحـَ ككمب ٔاحدٖ .ؿسفـــْ حٗح ٖػا )) ٞثي قـــاه زضٕه اهلل :
(( المّي وؿسف الكمٕب .)) ...
زٔآ وطمي ()2654
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من جوامع دعاء النيب 

ايًَُّٗـــــ ِٖ
اِٖـــدْٔٔي
وَ ضَـدِّدِْٔي

((

))

عَ عم٘  قاه  :قاه ل٘ زضٕه اهلل : 
(( قن  :المّي إِدٌ٘ ٔ ضددٌ٘ٔ ,اذكس باهلدِ ٝداٖتك الطسٖل,
ٔالطداد ضداد الطّيِ )).
زٔآ وطمي ()2725
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إْٖوَ عَفُوٌّ

تُحٔبٗ ايعَفِـوَ
فَاعِفُ عَِّٓي

))

عَ عاٟػ ٛا قالت  :قمت ٖا زضٕه اهلل 
أزأٖت إُ ٔافكت لٗم ٛالكدز وا أدعٕ قاه تكٕلني :
(( المّـــــي إٌك عفٕ . )) ...
ؾخٗح ابَ واج)3119( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُّٗـِٖ إِّْي أضِأَيُوَ
َِٔٔ فَطًِٔوَ وَ زَحَُِتٔوَ,

فَإْٖـُ٘ ال ئًَُِهَُٗا
إال أَِْتَ

))

عَ عبداهلل بَ وطعٕد  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
((المّي إٌ٘ أضألُك وَ فَطمك  .))...الطمطم ٛالؿخٗخ)1543( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُّٗـــِٖ انِفٔٓٔي
بٔحَالئوَ عَِٔ حَسَأَوَ,
وأغِٓٔٓٔي بٔفَطًِٔوَ
عَُِٖٔ ضٔـوَاىَ ))
عَ عم٘  أُ الٍيب  قاه لْ (( :أال أعمىك كمىات ,
لٕ كــاُ عمٗك وجن جبن ؾبري دٍٖا أدآ اهلل عٍك ؟
ؾخٗح ادتاوع ()2625
قن  :المّــــي اكفين .)) ...
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أعُوذُ بٔوَ
َِٔٔ َُِٓهَسَاتٔ األَخِالمِ
واألعَُِــاٍِ
واألَِٖـــواءٔ ))
عَ قطب ٛبَ والك  قاه  :كاُ الٍيب ٖ كٕه :
(( المّـــي إٌ٘ أعٕذ بك .)) ...
ؾخٗح الرتور)3591( ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أَعُوذُ بٔوَ

ََٔٔ ايبَـــسَصِ
و اجلُُٓوِٕ و اجلُرَاِّ,
و ََٔٔ ضَيِّئِ األَضِكَـاِّ))
عَ أٌظ بَ والك  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
((المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ الربص  .)) ...ؾخٗح ادتاوع ()1281
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أعُوذُ بٔوَ

َِٔٔ جَــازِ ايطٗـوءٔ
فٔي دَازِ املُكاَةٔ ,فإٕٖ
جَازَ ايبَادٔيَةٔ يَتَحَوٍُٖ))
عَ أب٘ ِسٖس  ٚأُ الٍيب  كاُ ٖكٕه يف دعا: ْٟ
ؾخٗح ادتاوع ()1290
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ جاز الطٕ.)) ... ٞ

17

من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أعُوذُ بٔوَ

ََٔٔ ايكًَّٔةٔ وَايفَ ِكـسِ
وايرِّيَّـةٔ ,وأعُوذُ بٔوَ

إِٔ أَظًَِِٔ أو أُظًََِِ

))

عَ أب٘ ِسٖس  ٚأُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ الكم .)) ... ٛؾخٗح الٍطا)5477( ٟ٘
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أضِأَيُوَ ََٔٔ اخلَريِ نًُِّ٘ٔ عَاجًٔٔ٘ٔ وَآجًٔٔ٘ٔ

ََا عًَُِٔتُ َُِٔٓ٘ وَ ََا يَِِ أَعًِـــِِ,
وَ أعُوذُ بٔوَ ََٔٔ ايشٖسِّ نًُِّ٘ٔ عَاجًٔٔ٘ٔ وَ آجًٔٔ٘ٔ

ََا عًَُِٔتُ َُِٔٓ٘ وَ ََا يَِِ أَعًِـــِِ,
ايًَُِّٖٗ إِّْي أضِأَيُوَ ََٔٔ خَيِسِ ََا ضَأيَوَ َُِٔٓ٘ عَبِدُىَ وَ َْبٔيٗوَ,

وَ أعُوذُ بٔوَ َِٔٔ شَسِّ ََا عَاذَ بٔ٘ٔ عَبِدُىَ وَ َْبٔيٗوَ,
ايًَُّٗـِٖ إِّْي أضِأيُوَ اجلَٖٓةَ وَ ََا قَسٖبَ إيَيَِٗا َِٔٔ قَوٍٍِ أوِ عٌٍََُ,

وَ أعُـوذُ بٔوَ ََٔٔ ايٖٓازِ وَََا قَسٖبَ إيَيَِٗا َِٔٔ قَوٍٍِ أوِ عٌٍََُ,
وَ أضِأيُوَ إِٔ تَحِعٌََ نٌُٖ قَطَاءٕ قَطَيِتَُ٘ ئي خَريّا))
عَ عاٟػ ٛا أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّـــي إٌ٘ أضألك .)) ...
الطمطم ٛالؿخٗخ)1542( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أضِأيُوَ ايجٖبَاتَ فٔي األَِسِ,
وَايعَصِميَةَ عًََى ايسٗشِــدٔ,
وَأضِأَيُوَ َُوجٔبَاتٔ زَحَُِتٔوَ ,وَعَصَائَِٔ ََػِفٔسَتٔوَ,

وَأضِأيُوَ شُهِسَ ْٔعَُِتٔوَ ,وَحُطَِٔ عٔبَادَتٔوَ,
وَأضِأيُوَ قَ ًِبَاّ ضًَٔيَُاّ ,وَئطَاَْاّ صَادٔقَاّ,
وَأضِـأيُوَ َِٔٔ خَريِ ََا تَعًَِــُِ ,وَأعُوذُ بٔوَ
َِٔٔ شَسِّ ََا تَعًَُِِ ,وَ أضِتَػِفٔسُىَ ئـَُا تَعًَُِِ؛
إْٖوَ أِْتَ عًََّاُّ ايػُيُوبٔ ))
عَ غداد بَ أٔع  أُ الٍيب  قاه لْ :
((ٖا غداد بَ أٔع إذا زأٖت الٍاع قد اكتٍصٔا الرِب ٔالفطٛ؛
فاكٍص ِؤال ٞالكمىات  :المّي إٌ٘ أضألك الجبات  .)) ...الطمطم ٛالؿخٗخ)3228( ٛ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗـــــِٖ اقطٔــِ يََٓا َِٔٔ خَشِيَتٔ َ
و
ََا يَحوٍُ بَيََِٓٓا وَبَنيَ ََعَاصٔيــــوَ,
ؤََِٔ طَاعَتٔوَ ََا تُبًَِّػَُٓا بٔ٘ٔ جَٖٓتَوَ,
ؤَََٔ اييَكٔنيِ ََا تَُٗوُِّٕ بٔ٘ٔ عًََيَِٓا َُضيبَاتٔ ايدِْٗيَا,
وَََتِّعَِٓا بٔأضَُِاعَٔٓا وَأَبِضَازَِْا وَقُوٖتَٔٓا ََا أحِيَيِتََٓا,
واجِعًَُِ٘ ايوَازِثَ َٖٔٓا ,وَاجِعٌَِ ثأزََْا عًََى َِٔٔ ظًََََُٓا,
واِْضُسَِْا عًََى ََِٔ عَادَاَْا ,وَال تَحِعٌَِ َُضٔيبَتََٓا فٔي دٔيَٓٔٓا,

وَال تَحِعٌَِ ايدِْٗيَا أَ ِنربَ ََُِّٖٓا وَال ََبًَِؼَ عًَُِٔٔٓـا
وَال تُطًَِّطِ عًََيَِٓا ََِٔ ال يَسِحََُُٓا ))
عَ عبداهلل بَ عىس  قاه  :قمىا كاُ زضٕه اهلل ٖ كًٕ وَ زتمظ
حتٖ ٜدعٕ بِّؤال ِٞالكمىات ألؾخابِْ :
(( المّي اقطي لٍا وَ خػٗتك  .)) ...ؾخٗح الرتور)3502( ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ احِفَظِٓٔي بٔاإلضِالِّ قَائُٔاّ,
وَ احِفَظِٓٔي بٔاإلضِـــالِّ قَاعٔــداّ,
وَ احِفَظِٓٔي بٔاإلضِـــالِّ زَاقٔــــداّ,
وَ ال تُشُِٔتِ بٔي عَدُوٖاّ وَ ال حَاضٔداّ,
ايًَُّٗـــــِٖ إِّْي أضِأَيُوَ َِٔٔ نٌُِّ خَريٍ
خَصَائُُٔٓ٘ بٔيَدٔىَ ,وَ أَعُوذُ بٔوَ َِٔٔ نٌُِّ

شَسٍٓ خَصَائُُٔٓ٘ بٔيَدٔىَ

))

عَ عبداهلل بَ وطعٕد  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي احفظِين باإلضالً قاٟىا  )) ...ؾخٗح ادتاوع ()1260
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُّٗـــــِٖ بٔعًُِٔٔــوَ ايػَيِبَ وَقُدِزَتٔوَ عًََى اخلَـــًِلِ,
أحِئٓٔي ََا عًَُِٔتَ احلَيَــاةَ خَريّا ئي,
وَتَوَفَّٓٔي إذا عًَُِٔتَ ايوَفَاةَ خَريّا ئي,
ايًَُّٗـــــِٖ إِْٖي أضِأيُوَ خَشِيَتَوَ فٔي ايػَيِبٔ وَايشََٗادَةٔ,
وَأضِـــأَيُوَ نًََُٔةَ ايِحَلِّ فٔي ايسِّضَا وَايػَطَبٔ ,وَأَضِأَيُوَ
ايكَضِدَ فٔي ايفَكِسِ وَايػَٔٓى ,وَأَضِـأيُوَ َْعٔيُاّ ال يَِٓفَدُ,
وأضِأَيُوَ قُسٖةَ عَنيٍ ال تَِٓكَطٔعُ ,وَأَضِــأَيُوَ ايسِّضَى بَعِدَ
ايكَطَاءٔ ,وَأَضِأَيُوَ بَسِدَ ايعَيِشِ بَعِدَ ايـَُوِتٔ ,وأضِأَيُوَ
يَرٖةَ ايٖٓظَسِ إيَى وَجِِٗوَ ,وَايشٖوِمَ إيَى ئكَائٔوَ فٔي غَريِ
ضَسٖاءَ َُطٔسٖةٕ ,وَال فٔتَِٓةٕ َُطًَّٔةٕ ,ايًَُّٗــــِٖ شَيِّٖٓا بٔصِيَٓةٔ
اإلميَإ  ,وَاجِعًََِٓا ُٖدَاةّ َُِٗتَدئَ ))
عَ عىاز بَ ٖاضس  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
((المّي بعمىك الػٗب  )) ...ؾخٗح الكمي الطٗب ()106
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من جوامع دعاء النيب 

(( زَبِّ أَعِّٔٓي وَالَ تُعٔــــِٔ عًََيٖ ,وَاِْضُــــسِْٔي
وَال تَِٓضُسِ عًََيٖ ,وَاَِهُسِ ئي وَالَ تَُِهُسِ عًََـيٖ,
وَاِٖدْٔٔي وَيَطِّسِ ا ِيُٗــدَى ئي ,وَاِْضُسِْٔي عًََى
ََِٔ بَػَـى عًََيٖ ,زَبِّ اجِعًَِٓٔي يَوَ شَهَّـازاّ ,يَوَ
ذَنَّازاّ ,يَوَ زَٖٖاباّ ,يَوَ َٔطِوَاعـاّ ,يَوَ َُخِبٔتاّ,
إيَيِوَ أوٖاَٖـــاّ َُٓٔيبَاّ ,زَبِّ تَكَبٖـــــٌِ تَوِبَتٔي,
وَاغِطٔـــٌِ حَوِبَتٔــــي ,وَأَجٔـــبِ دَعِوَتـٔــــي,
وَثبِّتِ حُحٖتٔي ,وَضَدِّدِ ئطَــأْي ,وَاِٖدٔ قًَِبٔي,
وَاضًٌُِِ ضَخٔيُـَـــــةَ صَدِزِي ))
عَ عبداهلل بَ عباع  قاه  :كاُ الٍيب ٖ دعٕ ٖكٕه :
((زب أعين ٔالَ تعَ عم٘ )) ...
ؾخٗح الرتور)3551( ٙ
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ايًَُّٗـــ ِٖ
حَاضٔبِٓٔــي
حٔطَاباّ يَطٔرياّ
((

))

عَ عاٟػـــٛا قالت  :مسعت زضـــــٕه اهلل ٖ كٕه يف بعض ؾالتـــْ :
(( المّــــي حاضبين حطـــابا ٖطريا)) ,قمت ٖ :ا ٌيب اهلل ! وا اذتطاب الٗطري ؟ !
قاه (( :أُ ٍٖظس يف كتابِْ ,فٗتجأش عٍْ ؛ إٌْ وَ ٌٕقؼ اذتطاب ٕٖ -و٠ر –
ٖا عاٟػِ ! ُٛمك))  .ختسٖج وػكا ٚاملؿابٗح ()5495
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(( ايًَُِّٖٗ إِّْي أَضِأَيُوَ
فٔعٌَِ اخلَرياتٔ ,وَتَسِىَ املِٓهَساتٔ,

وَحُبٖ ايـَُطَــانٔنيِ,
وَإذا أزَدِتَ بٔعٔبَادٔىَ فٔتَِٓـــةّ
فَاقِبٔطِٓٔي إيَيِوَ غَريَ ََفِتُوٍٕ ))
عَ عبداهلل بَ عباع  أُ الٍيب  قـــــاه :
 ٛزب٘ تبازك ٔتعاىل يف أحطَ ؾٕز ,ٚقاه أحطبْ قاه يف املٍاً فكاه:
((أتاٌ٘ المٗم َ
أل األعمٜ؟  ٔ ...قاه ٖا ستىــد ,إذا ؾمٗت فكـن:
ٖا ستىد ِن تدز ٙفٗي خيتؿي امل ُ
المّي إٌ٘ أضألُك فعن ارتريات  )) ...ؾخٗح الرتور)3233( ٙ
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((ايًَُّٗــِٖ إِّْي عَبِدُىَ ,وَ ابُِٔ عَبِدٔىَ ,وَ ابُِٔ
أَََتٔوََْ ,اصٔيَتٔي بٔيَدٔىَََ ,اضٍ فٔيٖ حُ ِهُُوَ,
عَدٍِْ يفٖ قَطَاؤُىَ ,أضِأَيُوَ بٔهٌُِّ اضٍِِ ُٖوَ يَوَ
ضَُٖيِتَ بٔ٘ٔ َْفِطَوَ ,أو عًََُِّتَُ٘ أحَدَاّ َِٔٔ خًَِكٔوَ,

أو أِْصَ ِيتَُ٘ فٔي نٔتَــابٔوَ ,أو اضِتَـــأثسِتَ بٔ ٔ٘
فٔي عٔ ًِِِ ايػَيِبٔ عِٔٓدَىَ ,إِٔ تَحِعَــٌَ ايكُـسِإَٓ
زَبٔيعَ قَ ًِبٔي ,وَ ُْوزَ صَدِزِي ,وَ جَالءَ حُصِْٔي,
وَ ذَٖابَ َُِّٖي ))
عَ عبداهلل بَ وطعٕد  أُ الٍيب  قاه :
(( وا أؾاب أحدا قط ِي ٔ ال حصُ  ,فكاه  :المّي إٌ٘ عبدك , ...إال أذِب اهلل ِىْ
ٔ حصٌْ  ٔ ,أبدلْ وكاٌْ فسجا قاه  :فكٗن ٖ :ا زضٕه اهلل أال ٌتعمىّا ؟ فكاه بم, ٜ
ٍٖبػ٘ ملَ مسعّا أُ ٖتعمىّا ))
الطمطم ٛالؿخٗخ)199( ٛ
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((ايًَُِّٖٗ ََائوَ امل ًِؤ تُؤتٔي املًِوَ ََِٔ تَشَاءُ,
وَتَِٓصِعُ املًِوَ َُِٖٔٔ تَشَاءُ ,وَتُعٔصٗ ََِٔ تَشَـاءُ,

وَتُرٍٔٗ ََِٔ تَشَـــاءُ ,بٔيَدٔىَ اخلَـ ُ
ري
إْٖوَ عًََـــى نُـــٌِّ شـَـيءٕ قَدٔيـــسْ,
زَحُُِٔ ايدِْٗيَا وَاآلخٔسَةٔ وَزَحٔيَُُُٗا,
تُعِطٔيَُُٗا ََِٔ تَشَاءُ ,وَتََُِٓعُ ََُُِٔٓٗا ََِٔ تَشَاءُ,

ازِحَُِٓٔي زَحَُِةّ تُػِٓٔيٓٔي بَٔٗا عَِٔ زَحَُِةٔ
ََِٔ ضٔوَاىَ ))
عَ أٌظ بَ والك  أُ الٍيب  قاه :
((أَال أُعمىك دعا ٞتدعٕ بْ لٕ كاُ عمٗك وجن جبن أُحد دٍٖا ألدآ اهلل عٍك ؟
قن ٖا وعاذ  :المّي والك املمك  )) ...ؾخٗح الرتغٗب ()1821
)).
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((ايًَُِّٖٗ زَبٖ ايطُٖواتٔ ايطٖبِعِ ,وزبٖ ايعَـسِ ِ
ش
ايعَظٔيِِ ,زَبَٖٓا وَزَبٖ نٌُِّ شَيءَُِٕٓ ,صٍَِ ايتٖوزَاةٔ
وَاإلِْحٔيٌِ وَايكُــسِإِٓ ,فَائلَ احلَبِّ وَايٖٓوَى,
أعُوذُ بٔوَ َِٔٔ شَسِّ نٌُِّ شَيءٕ أِْتَ آخٔرْ بَٔٓاصٔيَتٔ٘ٔ,

أِْتَ األوٍُٖ فًََيِظَ قَبًَِوَ شَيءْ ,وَأَِْتَ اآلخٔـسُ
فًََيِظَ بَعِدَىَ شَيءْ ,وَأَِْتَ ايظَّاٖـٔــسُ فًََيِظَ
فَوِقَوَ شَيءْ ,وَأَِْتَ ايبَاطٔــُٔ فًََيِظَ
دُوَْوَ شَيءْ ,اقِــضِ عَِّٓي ايدٖيــِـَٔ,
وَأَغِٓٔٓٔي ََٔٔ ايفَكِــــسِ ))
عَ أب٘ ِسٖس  ٚقاه  (( :جاٞت فاطى ٛإىل الٍيب  تطألْ خادوا,
فكاه هلا ((:قٕل٘ :المّي زب الطىٕات الطبعِ )) ...
ؾخٗح الرتور)3481( ٙ
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((ايًَُّٗـــِٖ إِّْي أضِأَيُوَ
إميَاْاّ ال يَسِتَــدٗ
وََْعٔيُاّ ال يَِٓفَــدُ
وََُسَافَكَةَ َُحَُٖـــدٕ
يف أعًَِى جَٖٓةٔ اخلًُِدٔ ))
دعا بْ عبداهلل بَ وطعٕد  يف ؾالتْ ,فكاه : 
(( اضأه تعطَْ ,اضأه تعطَْ )) الطمطم ٛالؿخٗخ)5/379( ٛ
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((

ايًَُّٗـــــِٖ

اِْفَعِٓٔي بَُٔا عًََُِّتَٓٔي,
وَعًَُِِّٓٔي ََا يَِٓفَعُٓٔي,
قٓٔي عٔ ًَُِاّ تَِٓفَعُٓٔي بٔ٘ٔ))
وازِشُ ِ
عَ أٌظ بَ والك  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه:
(( المّي اٌفعين مبا عمىتين  )) ...الطمطم ٛالؿخٗخ)3151( ٛ
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((ايًَُِّٖٗ اجِعٌَِ يف قَ ًِبٔي ُْوزاّ,
وَفٔي بَضَسِي ُْوزاّ ,وَيف ضَُِعٔي ُْوزاّ,
وَعَِٔ ئَُيٓٔي ُْوزاّ ,وَعَِٔ يَطَازِي ُْوزاّ,

وَفَوِقٔي ُْــوزاّ ,وَتَحِتٔي ُْوزاّ,
وأََأَي ُْــوزاّ ,وَخًَِفٔي ُْوزاّ,
واجِعٌَِ ئي ُْوزّا ))
عَ عبداهلل بَ عباع  أٌْ زقَد عٍد زضٕه اهلل  فَاضتٗكظ فتطٕك ٔتٕضأ...
فأذُ املُؤذُ فَخسجَ إىل الؿالٖ ِٕٔ ,ٚكٕه:
(( المّي اجعن يف قميب ٌٕزا  )) ...زٔآ البخاز ٔ )6316( ٙوطمي ()763
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(( ايًَُّٗـــــــــــِٖ
أَحِئٓٔي َٔطِهٔيٓاّ,
وَأََٔتِٓٔي َٔطِهٔيٓاّ,
واحِشُسِْٔي فٔي شَُِسَةٔ املطَانٔنيِ

يَوَِّ ايكٔيَاََـــةٔ

))

عَ أٌظ بَ والك  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي أحٗين وطكٍٗا  ,))...فكالت عاٟػ :ٛمل ٖا زضٕه اهلل؟ قاه:
((إٌّي ٖدخمُٕ ادتٍ ٛقبن أغٍٗاّٟي بأزبعني خسٖفا )) ؾخٗح الرتور)2352( ٙ
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(( ايًَُّٗـــ ِٖ
اضِتُسِ عَوِزَتٔي,
وَ آَِٔٔ زَوِعَتٔي,
قضِ عَِّٓي دَيِٓٔي ))
وا ِ
عَ خباب بَ األزت  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي اضرت عٕزت٘ )) ...
ؾخٗح ادتاوع ()1262
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(( ايًَُّٗــــــ ِٖ
إِّْي ظًََُِتُ َْفِطٔي ظًُُِّا نَجٔريّا,
وَيَا يَػِفٔــــسُ ايرُْٗوبَ إيَّا أَِْتَ,
فَاغِفٔـسِ يي ََػِفٔسَةّ َٔٔ عٔٓدٔىَ,
وَازِحَُِٓٔي إْٖـــــوَ أَِْتَ ايػَفُوزُ
ايسٖحٔيــــُِ ))
قاه أبٕ بكس الؿدٖل  لمٍيب ٖ : ا زضٕه اهلل,
عمىين دعا ٞأدعٕ بْ يف ؾالت٘ ,قــــــــاه :
زٔآ البخاز)834( ٙ
(( قن  :المّي إٌ٘ ظَمىت ٌفط٘ )) ...
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((ايًَُّٗـِٖ أَِْتَ زبِّي ,ال إيََ٘ إال أَِْتَ,
خًََ ِكتَٓٔي ,وأََْا عَبِـدُىَ ,وأََْا عًََى
عَِٗــدٔىَ وَوَعِـدٔىَ ََا اضِتَطَعِتُ ,أَعُوذُ

بٔوَ َِٔٔ شَـــسِّ ََا صََٓعِتُ ,أَبُوءُ يَ َ
و
بٔٓٔعَُِتٔوَ عًََيٖ ,وَأَبُوءُ يَوَ بٔرَِْبٔي,
فَاغِفٔسِ ئي ,فَإِْٖـــُ٘ ال يَػفٔسُ ايرُْٗوبَ
إال أَِْتَ ))
عَ ضداد بَ أٔع  عَ الٍيب  قاه (( :ضٗد االضتػفاز أُ تكٕه :المّــي أٌت زب٘ ٔ ...وَ قالَّا وَ
الٍّاز وٕقٍا بّا ,فىات وَ ٖٕوْ قبن أَُ ميط٘ ,فَّٕ وَ أَِن ادتٍٔ ,ٛوَ قالَّا وَ المٗن ِٕٔ وٕقَ
بّا ,فىات قبن أُ ٖؿبح ,فَّٕ وَ أِن ادتٍ .)) ٛزٔآ البخاز)6306( ٙ
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((أضِتَػِفٔسُ اهللَ ايَّرٔي
ال إيََ٘ إال ُٖوَ
احلَيٗ ايكَيٗوُّ
وأتُوبُ إِييِــ٘ٔ ))
عَ عبداهلل بَ وطعٕد  أُ الٍيب  قاه :
((وَ قاه  :أضتػفس اهلل الر ٙال إلْ إال ِٕ ٖ ...كٕهلا ثالثا ؛
غفس لْ ٔإُ كاُ فس وَ الصحف )) ؾخٗح الرتغٗب ()1623
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((زَبِّ اغِفٔـــسِ ئي خَطٔيئَتٔي وَجَِٗــًٔي,
وَإضِسَافٔي فٔي أَِسِي نًُِّ٘ٔ ,وَََا أِْتَ أعًَُِِ بٔ٘ٔ َِّٔٓي,

ايًَُّٗــِٖ اغِفٔـسِ ئي خَطَايَايَ,
وَعَُِدٔي وَجًَِٗٔي وََٖصِئي ,وَنٌُٗ ذئوَ عِٔٓدٔي,
ايًَُّٗــــِٖ اغِفٔسِ ئي ََا قَدَِٖتُ وَََا أخٖـــسِتُ,
وَََا أضِــــــسَزِتُ وَََا أعًَِِٓتُ,
أِْتَ ايـُُكَـــدُِّّ وَأَِْتَ املُؤَخِّسُ,
وَأَِْتَ عًََى نٌُِّ شَيءٕ قَدٔيــسْ ))
عَ أب٘ وٕض ٜاألغعس  ٙعَ الٍيب  أٌْ كاُ ٖدعٕ بّرا الدعا:ِٞ
(( زب اغفس ل٘ خطٗ٠يت  )) ...زٔآ البخاز ٔ )6398( ٙوطمي ()2719
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(( ايًَُّٗــــــِٖ اغِفٔــــسِ ئـي
ذُُْوبٔي وَ خَطَايَـايَ نًََُّٗا,
ايًَُِّٖٗ أَِْعٔشِٓٔي وَ اجِبُسِْٔي,
وَ اِٖدْٔٔي ئضَائحِ األعَُِاٍِ وَ األخِالمِ؛

فَإُْٖ٘ ال يَِٗدٔي ئضَائحَٔٗـــا
وَ ال يَضِسِفُ ضَيِّئَٗا إال أَِْتَ ))
عَ أب٘ أواو ٛالباِم٘  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
((المّي اغفس ل٘ ذٌٕب٘ )) ...
ؾخٗح ادتاوع ()1266
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(( ايًَُّٗــــــِٖ يَوَ أضًَُِِـــتُ,
وَبٔوَ آََِٓتُ وَعًََيِوَ تَوَنًَِّـــتُ,
وَإيَيِوَ أَْبِتُ ,وَبٔوَ خَاصَُِتُ,
ايًَُّٗـــــِٖ إِّْي أعُوذُ بٔعٔصٖتٔوَ,
ال إيََ٘ إيَّا أِْتَ؛ أيّا تُطًَّٔـٓٔي,
أِْتَ احلَيٗ ايَّـــرٔي ال يَُُوتُ,
وَاجلٔــــٔٗ وَ اإلِْظُ يَُُوتُوَٕ ))
عَ عبداهلل بَ عباع  أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
((المّـــــي لك أضمىت )) ...
ؾخٗح ادتاوع ()1309
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((ايًَُّٗـــِٖ إِّْي أعُوذ بٔوَ
َِٔٔ جَِٗدٔ ايبَـــالءٔ,
وَ دَزَىٔ ايشٖكَــــاءٔ,
وَ ضُوءٔ ايكَطَــــاءٔ,
وَ شََُاتَةٔ األعِدَاءٔ ))
عَ أب٘ ِسٖس  ٚأُ الٍيب 
(( كاُ ٖتعٕذ وَ ضٕ ٞالكطا)) ... ٞ

ؾخٗح البخاز)6347( ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗـــِٖ إِّْي أعُوذُ بٔوَ
ََٔٔ اهلَِِّ واحلَــصَِٕ,
وايعَحِصِ وايهَطَـــٌِ,
وايبُخٌِِ واجلُبِـــِٔ,
وضًََعِ ايدٖيِـــــــِٔ,
وغًََبَةٔ ايسِّجَــــاٍِ ))
قاه أٌظ  يف قؿ ٛذِابْ وع زضٕه اهلل  إىل خٗرب:
فكٍت أخدً زضٕه اهلل  إذا ٌصه ,فكٍت أمسعْ كجريا ٖكٕه :
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ اهلي  )) ...ؾخٗح البخاز) 2893( ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــــِٖ
إِّْي أَعُـــوذُ ب َ
و
َٔٔ شَسِّ َا عًَُِٔتُ,
ؤََِٔ شَسِّ َا يَِِ أَعٌَُِِ))
ض٠مت عاٟػ ٛا عَ دعا ٞكاُ ٖدعٕ بْ زضٕه اهلل ,
فَكالت :كــــاُ ٖكٕه:
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ غس وا عىمت  )) ...ؾخٗح وطمي ()2716
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــــــِٖ أعُو ُذ
بٔسِضَـــاىَ َِٔٔ ضَخَطٔـــوَ,
وَبُُٔعَافَاتٔوَ َِٔٔ عُكُوبَتٔوَ,
وَأَعُـــوذُ بٔوَ َِٔٓــــوَ,
ال أُحِضٔي ثََٓاءّ عًََيِوَ
أِْتَ نََُا أثَٓيِتَ عًََى َْ ِفطٔوَ))
عَ عاٟػ ٛا قالت  :فكدت زضٕه اهلل  لٗم ٛوَ الفـــــساؽ فالتىطتْ
فٕقعت ٖد ٙعم ٜبطَِ قدوْٗ ِٕٔ يف املَطجد ِٔىا وٍؿٕبتاُ ِٕٔ ٖكٕه:
((المّي أعٕذ بسضاك )) ...
زٔآ وطمي ()486
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُّٗـِٖ إِّْي أَعُوذُ بٔوَ
َِٔٔ شَوَاٍِ ْٔعَُِـتٔوَ,
وَتَحَوٍِٗ عَافٔيَتٔوَ,
وَفُحَـاءَةٔ ْٔ ِكَُتٔوَ,
وَجَُٔيــعِ ضَخَطٔوَ ))
عَ عبداهلل بَ عىس  قاه  :كاُ وَ دعا ٞزضٕه اهلل : 
((المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ شٔاه ٌعىتك  .))...زٔآ وطمي ()2739
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُِّٖٗ إِّْي أعُوذُ بٔوَ ََٔٔ ايبُخٌِِ,

وأَعُـــوذُ بوَ َٔـــ َٔ اجلُـــبِِٔ,
و أَعُـــــوذُ بوَ
َٔٔ إِٔ ُْسَدٖ إىل أزِذٍَِ ايعُُُـــسِ,
وأَعُوذُ بوَ َٔٔ فٔتَِٓــةٔ ايدِْٗيَا,
وعَرَابٔ ايكَـبِسِ ))
عَ ضعد بَ أب٘ ٔقاص  قاه  :كاُ الٍيب 
ٖعمىٍا ِؤال ِ ٞالكمىات ,كىا ُتعَمَّيُ الكتاب: ٛ
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ البخن )) ...
زٔآ البخاز)6390(ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗــــــِٖ إِّْي أَعُوذُ بٔ َ
و
ََٔٔ ايعَحِصِ ,وَا ِيهَطٌَِ ,وَايِحُبِِٔ ,وَا ِيبُخٌِِ,
وَايَِٗسَِّ ,وَعَرَابٔ ايكَــبِسِ,
ايًَُّٗـــِٖ آتٔ َْ ِفطٔي تَ ِكوَاَٖا ,وَشَنَِّٗـا أَِْتَ
خَيِسُ ََٔ شَنَّاَٖــــا ,أَِْتَ وَئيَٗٗا وَََوِيَاَٖا,
ايًَُّٗــــِٖ إِّْي أَعُوذُ بوَ َِٔٔ عٔ ًٍِِ ال يَِٓفَعُ,
ؤََِٔ قًَِبٕ ال يَخِشَعُ ,ؤََِٔ َْ ِفظٍ ال تَشِبَعُ,
ؤََِٔ دَعِوَةٕ ال يُطِتَحَابُ يََٗا ))
عَ شٖد بَ أزقي  قاه  :ال أقٕه لكي إال كىا كاُ زضٕه اهلل ٖ كٕه:

كاُ ٖكٕه (( :المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ العجص .)) ...

زٔآ وطمي ()2722
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗـــِٖ إِّْي أعُوذُ بٔوَ
َِٔٔ شَــــسِّ ضَُِعٔي,
وَ َِٔٔ شَـسِّ بَضَسِي,
وَ َِٔٔ شَسِّ ئطَأْي,
وَ َِٔٔ شَـسِّ قَ ًِـبٔي,
وَ َِٔٔ شـَــسِّ ََٓٔيِّي ))
عَ غكن بَ محٗد العبط٘  أُ الٍيب  قاه لْ :
(( قن  :المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ غس مسع٘ )) ...
ؾخٗح ادتاوع ()4399
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من جوامع دعاء النيب 

((ايًَُّٗــِٖ إِّْي أعُوذُ بٔوَ ََٔٔ اهلَدِِّ
وَأعُوذُ بٔوَ ََٔٔ ايتٖسَدِّي وَأعُوذُ بٔوَ
ََٔٔ ايػَسَمِ وَاحلَسِمِ وَاهلَسَِّ وَأعُوذُ
بٔوَ إِٔ يَتَخَبٖطَٓٔيَ ايشٖيِطَإُ عِٔٓدَ
ايـَُوتٔ وَأعُوذُ بٔوَ
إِٔ أَُـــوتَ فٔي ضَبٔئًوَ َُدِبٔــساّ
وَأعُوذُ بٔوَ إٔ أَــوتَ يديػـــاّ))
عَ كعب بَ عىسٔ  أُ زضٕه اهلل  كاُ ٖدعٕ:

(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ اهلدً )) ...

ؾخٗح أب٘ دأد ()1552
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَُّٗـــِٖ إِّْي أعُوذُ بٔوَ َِٔٔ فٔتَِٓــةٔ ايٖٓـازِ
وَعَرابٔ ايٖٓازِ ,وَفٔتَِٓــةٔ ايكَبِسِ وَعَــرابٔ ايكَبِسِ,

وَشَــسِّ فٔتَِٓـــةٔ ايػَٔٓى وَشَسِّ فٔتَِٓــةٔ ايفَكِـسِ,
ايًَُّٗـِٖ إِّْي أعُوذُ بٔوَ َِٔٔ شَسِّ فٔتَِٓةٔ املَطٔيحِ ايدٖجٖاٍِ,

ايًَُّٗـــِٖ اغِطٌِٔ قًَِبٔي مبَاءٔ ايجًِٖخِ وايبَسَدٔ ,وَْ ِّل
قَ ًِبٔي ََٔٔ اخلَطايا نََُــا َْكَّيِتَ ايجٖوِبَ األبِيَضَ
ََٔٔ ايدَْٖـظِ ,وَباعٔـــدِ بَيِٓٔي وَبَنيَ خَطـــايايَ

نََُـــا باعَــدِتَ بَنيَ املَشِـــسِمِ وَاملَػِـــسِبٔ,
ايًَُِّٖٗ إِّْي أعُوذُ بوَ ََٔٔ ايهَطٌَِ ,وَاملَ ِأثَِِ وَاملَػِسَِّ))
عَ عاٟػ ٛا أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ فتٍ ٛالٍاز  )) ...زٔآ البخاز)6377( ٙ
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من جوامع دعاء النيب 

(( ايًَّٗــــــِٖ
زَبٖ جَربائيٌَ وََيهَائيـٌَ,
وَزَبٖ إضِسَافيـــــٌَ,
أعُوذُ بٔوَ ََٔٔ حَسِّ ايٖٓازِ,
ؤََِٔ عَرَابٔ ايكَـربِ ))
عَ عاٟػ ٛا أُ الٍيب  كاُ ٖكٕه :
(( المّي زب جرباٟٗن )) ...
ؾخٗح الٍطا)5534( ٟ٘

