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ة4 جوامع األدعية النبويَّ

العالمين، والصالة والسالم على  الحمد هلل رب 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

النبوية،  األدعــيــة  جــوامــع  مــن  مــخــتــارات  فهذه 
استخرجناها من الكتاب الشهير: »التحقيق واإليضاح 
للشيخ  والــزيــارة«  والعمرة  الحج  مسائل  من  لكثير 

العّلمة عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز رحمه اهلل.

-بعد  المختصر  الكتاب  هذا  يف  أفردناها  وقد 
وتعظم  إليها  الرجوع  ليسهل  ترتيبها-  أعدنا  َأْن 

منها. الفائدة 

نسأل اهلل الكريم أن ينفع هبا وأن يبارك فيها.



5 ة جوامع األدعية النبويَّ

يل خطيئيت - 1 اغِفْر  ُهمَّ  »اللَّ
أمــري،  يف  وإســـرايف  وَجْهلي، 
ُهمَّ  اللَّ  ، به ِمنِّ أعلُم  أنَت  وما 
ي وَهْزيل، وَخَطِئ  اغِفْر يل ِجدِّ
ِعندي،  ذلك  وُكــلُّ  وَعْمدي، 
مُت  قدَّ مــا  يل  ــْر  اغــِف ــُهــمَّ  الــلَّ
ــَررُت وما  ْس

َ
ــرُت، وما أ وما أخَّ

 ، عَلنُت، وما أنَت أعلُم به ِمنِّ
َ
أ

ُر،  الـُمؤخِّ وأنَت  ُم  الـُمقدِّ أنَت 
وأنَت على كلِّ يشٍء قديٌر « .              
رواه البخاري ومسلم



ة6 جوامع األدعية النبويَّ

ِديِنَ - 2 يِل  صِلْح 
َ
أ ُهمَّ  للَّ »ا

أمــِري،  ِعْصمُة  هــو  ــذي  لَّ ا
ــيت  لَّ ا ُدْنـــيـــ�اَي  يل  صــِلــْح 

َ
وأ

يِل  صــِلــْح 
َ
وأ َمعايِش،  فيها 

َمعاِدي،  فيها  ــيت  لَّ ا ــَرِت  آِخ
يف  يل  زيادًة  احلياَة  واجَعِل 
ُكــلِّ خــٍر، واملــوَت راحــًة يل 

 .  » ُكلِّ شرٍّ ِمن 
                      رواه مسلم



7 ة جوامع األدعية النبويَّ

ــَك - 3 أســأُل إنِّ  ــمَّ  ــُه ــلَّ »ال
إنِّ  ُهمَّ  اللَّ والعافيَة،  العفَو 
يف  والعافيَة  العفَو  أسأُلَك 
ومايل،  وأهلي  وُدْني�اَي  دين 
ــْن  وآِم َعـــْورات  اســُرْ  ُهمَّ  اللَّ
بنِي  ِمن  واحَفْظن  َرْوعــات، 
ــِفــي، وعن  َخــْل ــَديَّ وِمـــن  ــ َي
وِمــن  ِشــمــايل،  وعــن  يمين 
أن  بَعَظَمِتَك  وأعــوُذ  ــْوِق، 

َ
ف

غتاَل ِمن حتيت«. 
ُ
أ

                    رواه أبو داود



ة8 جوامع األدعية النبويَّ

ــَك - 4 ــأُل أس إنِّ  ـــُهـــمَّ  »الـــلَّ
والعزيمَة  األمِر،  يف  ب�اَت  الثَّ
ُشْكَر  وأسأُلَك  ْشِد،  الرُّ على 
ُحْسَن  وأســألــك  ِنْعَمِتَك، 
قلًبا  وأســـأُلـــَك  ــَك،  ــادِت عــب
لساًنا  وأســألــك  ســلــيــًمــا، 
ا، وأسأُلَك ِمن خِر ما 

ً
صادق

ما  َشرِّ  بَك من  وأعوُذ  تعلُم، 
تعلُم، وأستغفُرَك ِلما تعلُم، 
ُم الُغُيوب«. إنَّك أنت علَّ
               رواه أحمد



9 ة جوامع األدعية النبويَّ

ماواِت وربَّ -   ُهمَّ ربَّ السَّ »اللَّ
العظيِم،  العرِش  وربَّ  األرِض 
ن�ا وربَّ كلِّ يشٍء، فالَق الـَحبِّ  ربَّ
وراِة واإلجنيِل  وى، وُمزِنَل التَّ والنَّ
والُفرقان، أعوُذ بَك من شرِّ كلِّ 
يشٍء أنَت آِخٌذ بَن�اِصَيِت�ه، اللهمَّ 
ْبَلَك يشٌء، 

َ
ق فليس  ُل  األوَّ أنَت 

وأنَت اآلِخُر     فليس َبْعَدَك يشٌء، 
َك 

َ
ْوق
َ
ف فليس  اهُر  الظَّ ــَت  وأن

فليس  الباطُن  ــَت  وأنـ يشٌء، 
يَن،  الدَّ ا  عنَّ ِض 

ْ
اق ُدوَنَك يشٌء، 

ْغِنن�ا ِمن الفقر«.              رواه مسلم
َ
وأ



ة10 جوامع األدعية النبويَّ

سَلمُت، -  
َ
أ لَك  ُهمَّ  »اللَّ

ــيــَك  ــُت، وعــل ــ ــن ــ وبــــَك آَم
ــُت،  ــْب َن

َ
ــيــَك أ ل ــلــُت، وإ ــوكَّ َت

إنِّ  اللهمَّ  خاَصْمُت،  وبَك 
أنَت  إلَّ  إلَه  ِتَك ل  بِعزَّ أعوُذ 
ذي  ن، أنَت اليحُّ الَّ أن ُتِضلَّ
واإلنُس  واجِلنُّ  يموُت،  ل 

يموتون«.
رواه البخاري ومسلم



11 ة جوامع األدعية النبويَّ

نفيس -   آِت  ــمَّ  ــُهـ ـ ــلَّ »الـ
َمن  خُر  أنَت  ها  وَزكِّ َتْقواها، 
وَمْولها،  ها  َوِليُّ أنَت  اها،  زكَّ
ُهمَّ إنِّ أعوُذ بَك ِمن العجِز  اللَّ
والُبْخِل  والـُجْبِ  والكسِل 

والـَهَرِم وعذاِب القرِب«.
                     رواه مسلم

ُهمَّ إنِّ أعوُذ بك ِمن -   »اللَّ
قاِء،  الشَّ وَدَرِك  البلِء،  َجْهِد 
وشماتِة  الــقــضــاِء،  وُســـوِء 
األعداِء« .         رواه البخاري ومسلم



ة12 جوامع األدعية النبويَّ

ُهمَّ إنِّ أعوُذ بَك ِمن -   »اللَّ
والـُجذاِم،  واجُلنوِن  ِص  الرَبَ

ِ األسقاِم«. وِمن َسيِّ
                   رواه أبو داود

ُهمَّ إنِّ أعوُذ بَك ِمن - 10 »اللَّ
ل  ْلٍب 

َ
ق وِمــن  ينفُع،  ل  ِعْلٍم 

َشُع، وِمن َنْفٍس ل َتْشبُع،  َيْ
وِمن َدْعوٍة ل ُيْسَتجاُب لها«.
                      رواه مسلم



13 ة جوامع األدعية النبويَّ

ُمنَكراِت - 11 ْبن  َجنِّ ُهمَّ  »اللَّ
واألهواِء  واألعماِل  األخلِق 
واألْدواِء«.              رواه الطربان

حبلِلَك - 12 اْكِفِن  ُهمَّ  »اللَّ
ْغِنن بَفْضِلَك 

َ
عن َحَراِمَك، وأ

ْن ِسواَك«.        رواه الرمذي عمَّ

ــَك - 13 أســأُل إنِّ  ــمَّ  ــُه ــلَّ »ال
 ،

َ
والَعَفاف َقى،  والتُّ الـُهَدى، 
والِغىن« .                    رواه مسلم



ة14 جوامع األدعية النبويَّ

ُلــَك - 14 أســأ إنِّ  ــُهــمَّ  لــلَّ »ا
ــه، عــاجــِلــه  ــلِّ ــِر ك ِمـــن اخلـ
منه  َعــِلــمــُت  مــا  وآِجـــِلـــه، 
بَك  ــوُذ  وأع أعلْم،  لم  ومــا 
عاجِله  ــه،  ــلِّ ُك ــرِّ  ــشَّ ال مــن 
وما  منه  َعِلمُت  ما  وآجِله، 
أسأُلك  إنِّ  ُهمَّ  اللَّ أعلْم،  لم 
ِمن خِر   ما سألَك منه عبُدك 
ك ملسو هيلع هللا ىلص، وأعوُذ بَك ِمن شرِّ  ونبيُّ
ك ملسو هيلع هللا ىلص،  ما عاَذ به عبُدك ونبيُّ



15 ة جوامع األدعية النبويَّ

وما  َة  اجلنَّ أسأُلك  إنِّ  ُهمَّ  اللَّ
َعَمٍل،  أو  ِمن قوٍل  إليها  ب  قرَّ
ــاِر وما  ــوُذ بــَك ِمــن الــنَّ ــ وأع
أو عمٍل،  ِمن قوٍل  إليها  ب  قرَّ
قضاٍء  كلَّ  جتعَل  أن  وأسأُلَك 
َضيَت�ه يل خًرا« .     رواه ابن ماجه

َ
ق
ــنــ�ا آِتــنــ�ا يف -  1 ــُهــمَّ ربَّ » الــلَّ

اآلخــرِة  ويف  حسنًة،  ني�ا  الدُّ
اِر« . حسنًة، وِقنا عذاَب النَّ
رواه البخاري ومسلم



ة16 جوامع األدعية النبويَّ

على -  1 ــلِّ  ــ َص ــُهــمَّ  الــلَّ  «
محمٍد وعلى آِل محمٍد، كما 
يَت على إبراهيَم وعلى آِل  صلَّ
مجيٌد،  حميٌد  َك  إنَّ إبراهيَم، 
وعلى  محمٍد  على  ــاِرْك  ــ وب
على  باَركَت  كما  محمٍد،  آِل 
إبراهيَم،  آِل  وعلى  إبراهيَم 

َك حميٌد مجيد« . إنَّ
رواه البخاري ومسلم

 
تم حبمد هللا


