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 .١مســـــــابقة الخط
التركي المســــاهم بتنظيم المســـابقة الخامسة لفن الخط والتي قمنا بإجرائها في سنوات  2005و
يُسعدنا كبنك
البركة ُ
َ
 2008و  2012و  2014في إطار األنشطة الثقافية والفنية.
 .٢أعضاء لجنة التحكيم
األستاذ أوغور درمان
األستاذ حسن جلبي

األستاذ خسرو صوباشي

األستاذ صواش جويك
األستاذ علي طوي

األستاذ محمد أوزجاي

األستاذ داود بكطاش
 .٣هدف المســـــــابقة

يّعد فن الخط الذي أصـــــبح دائما في جدول أعمالنا من حيــث القيم التي حملها خالل مســـــيرته التاريخية التي دامت
حوالي ألف ســـــــــــنة ،من أهم فروع الفنون التي تعكس جمالية اإلســــــــــــــــالم ،ويأتي في مقدمة الفنون التقليـــــــدية
التي نحتاج إلى تعريفها اليوم .وفي هذا السياق ،فإن هدفنا األكبر من هذه المســـابقات هو إحياء فن الخط الذي يعد
من أهم فروع الحضارة اإلسالمية ،وتطويره وتشجيعه ونشره ،وتأسيس الذوق المشترك لهذا الفن.
 .٤الموضوع
موضوع المسابقة هو « الدعاء « .النصوص المتعلقة بالموضوع قد تم ورودها في مادة .11
 .٥أمانة المســـــــابقة
تقوم « أمانة مســـــــابقة البركة لفن الخط « بكل أنواع المراســـالت واالتصاالت الخاصة بالمســـابقة .ويقوم قسم
االتصاالت في البركة ُترك بتنفيذ أعمال أمانة مســـــــــــــابقة الخط.
َ
تتولى أمانة مســـــــابقة الخط أعمال تنظيم المسابقة فقط ،وأنها ليست مسؤولة عن قرارات أعضاء هيئة تحكيم
المســـابقة وعن نتائج المسابقة.
 .٦عنوان المراســــــــالت
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
Hat Yarışması Sekreterliği
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 6
Ümraniye / İSTANBUL TURKEY
Tel : +90 216 6660101 / Fax : +90 216 6661610
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 .٧شــــــروط االشـــــــتراك في المسابقة
.أيجب على المشارك أن يملئ استمارة الطلب كامال عبر اإلنترنت الموجود في صفحة الويب الرسمية لمسابقة
الخط العربي ( .)www.albarakahat.comوبعد ذلك يجب ارسال األعمال األصلية عن طريق الشحن أو
البريد السريع إلى عنوان أمانة المســـــــابقة قبل الموعد النهائي لقبول اللوحات .علما بأنه لن ُتقبل اللوحات التي
تصل إلى أمانة المســـــــابقة بعد تاريخ آخر موعد القبول.
.بيســـــتطيع كل شـــــخص قادر على الكتابة في مجال فن الخط أن يشــــــترك في هذه المســـــابقة شــــريطة االلتزام
بشــــــــروط المســــابقة .ويجب على المتسابق أن يذكر اسم أستاذه  /أساتذته أو ممن حصل على اإلجازة.
.تيحق للمشــــــــارك االشــــتراك في أكثر من فرع من فروع الخط ،شـــريطة تقديم لوحة واحدة فقط لكل فرع .ويجب
أن تكون اللوحات المشــاركة في المســـابقة غير مزورة أو مقلدة من لوحة أخرى ،كما يجب أن تكون غير
منشـورة أو معروضة في أماكن أخرى ســــــــابقا.
.ثيجب أن تكون اللوحات المشــــــــاركة في المســـــــابقة متناســـــــبة مع قواعد فن الخط التقليدي (الكالســـــيكي).
.جيحق للمشـــــــــارك كتابة لوحاته بالشـــــــكل الذي يريده بشرط مراعاته بالمقاسات المطلوبة ،كما يجوز له ترك
فراغات متساوية في يمين ويسار النصوص في السطر األول والمتوسط واالخير ،وذلك في الكتابات المكتوبة
على شكل سطور.
.حيجب للمشــــارك استخدام اللون األسود في فرع الثلث والنسخ ،ولكن يحق له أن يســــــتخدم اللون الذي يرغبه
في الفروع األخرى .ويجب أن تكتب اللوحات على الورق المقهر والملون باأللوان التقليـــدية (الكالســــيكية).
وســـوف تبقى اللوحات المكتوبة على الورق األبيض أو المصقول أو ما شــــــــــابه ذلك من الورق الخالي من
الطالء خارج نطاق التقيـــيـــم.
.خســـــــتبقى اللوحات التي تتضمن أخطاء امالئية بارزة خارج نطاق التقيـــيـــــم.
.ديجوز للمشارك أن يكتب ما يناسبه من العبارات اآلتية وغيرها من العبارات في بداية اآليات الكريمة أو في
نهاياتها ،وذلك ألجل تحقيق التناسق في التركيب:
“ قال تعالى ،قال اهلل تعالى ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،صدق اهلل العظيم ،صدق اهلل الكريم”.
كما يجوز للمشارك أن يكتب ما يناسبه من العبارات اآلتية وغيرها من العبارات في بداية األحاديث الشريفة أو في
نهاياتها ،وذلك ألجل تحقيق التناسق في التركيب:
“ قال رسول اهلل ،قال النبي ،صدق ،صدق رسول اهلل ،صدق حبيب اهلل ،صلى اهلل عليه وسلم” .كما أنه يستطيع أن
يستخدم أسماء الرواه لنفس الغرض.
العبارات المذكورة أعاله من العبارات المتممة فقط وهي خارج نطاق التقيـــيـــم.
.ذيجب أن تخلو اللوحات المرســلة إلى المســـابقة من أي عنصر أو عالمة أو توقيع يشــــير إلى هوية كاتب اللوحة.
.ريقوم المشــــاركون بإرسـال لوحاتهم المكتوبة على الورق المقهر ،بدون إلصاقها على المقوى وبدون إطار ،
بشـــــكل غير قابل لالنطواء والتلف والكســــــــر ،إلى عنوان المســــــــــــــــابقة عن طريق البريد ،أو يقومون بتســـــــليمها
عن طريق اليد .علما بأن أمانة المســـــابقة ال تتحمل مســــؤولية فقدان اللوحات المرســــلة بالبريد أو عن إصابتها
بضرر أو عن تأخيرها .عند تعيين أي مبلغ مالي للوحات المرسلة من خارج تركيا فستتعرض تلك اللوحات إلى
اجراءات أو رسوم جمركية ،ولذلك يجب أال يعين أي مبلغ مالي أثناء ارسال اللوحات من خارج البالد.
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.زيجب على المشارك أن يملئ الســــــيرة الذاتية المصحوبة بصورته الفوتوغرافية والمتضــــــــــمنة معلومات عن هويته
الشـــــــــــخصية وعنوانه البريدي ورقم الهاتف والفاكس وعنوان البريد االلكتروني إن وجد ومعلومات حسابه
المصرفي عبر الموقع اإللكتروني المذكور ثم يقوم بطباعة استمارة الطلب وطباعة توقيعه الذي يستخدمه في فن
الخط (توقيع واحد) ووضعها في نفس المظروف وإرســــالها مع اللوحة إلى عنوان المســـابقة.
.س يجب أن تصل اللوحات المرســـلة إلى المســـابقة حتى  2آذار  2018م إلى أمانة المســــــــابقة .علما بأن بنك
البركة التركية ليست مسؤولة عن تأخر اللوحات بأي سبب من األسباب.
.شيوافق المتسابقون الذين شــــــــــاركوا بلوحاتهم في المســــــــابقة جميع البنود المدونة في شـــــروط هذه المســــــابقة.
وعند عدم اإلمتثال للشروط فسيكون المشارك  /اللوحة خارج نطاق التقيـــيـــــم.
 .٨الجدول الزمني للمســـــــــــــــابقة
ســـــــتعقد “مســـــــابقة الخط” الذي يقوم بتنظيمها بنك البركة التركي حســــب التقويم المدون ادناه ما لم يكن هناك أي
أســـــــــــــــباب قانونية أو اضطرارية مانعة:
أ .إعالن المســـــــــــابقة
ب .آخر موعد لقبول اللوحات
ت .اجتماع هيئة التحكيم
ث .اعالن النتائج
جـ .حفل توزيع الجوائز

( 2مارس  2018م)
( 16مارس  2018م)
( 20أبريل  2018م)
(سيعلن فيما بعد)

 .٩الجـــــــــوائز
أ .قام بنك البركة التركي بتخصيص جائزة للمتفوقين في “مســــــــابقة الخط “ .وسوف يتم التوزيع حســــــب الشــــــــكل
َ
المدون أدناه:
نوع الخط

األولى

الثانية

الثالثة

المجموع

الثلث الجلي

 40.000ليرة

 30.000ليرة

 20.000ليرة

 90.000ليرة

الثلث

 40.000ليرة

 30.000ليرة

 20.000ليرة

 90.000ليرة

الثلث – النسخ

 40.000ليرة

 30.000ليرة

 20.000ليرة

 90.000ليرة

التعليق الجلي

 40.000ليرة

 30.000ليرة

 20.000ليرة

 90.000ليرة

الديواني الجلي

 40.000ليرة

 30.000ليرة

 20.000ليرة

 90.000ليرة

ب .إضافة إلى هذا فإنه سيتم منح جوائز تحفيزية قدرها  10.000ليرة تركية لألعمال التي تراها لجنة التحكيم
مناســـــبة لذلك ،والتي بقيت خارج نطاق الجوائز.
ج .مساهم ًة لتطوير الخط العربي يمكن لبنك البركة التركي أن يشتري األعمال التي تراها لجنة التحكيم مناسبة (غير
التي حصلت على الجوائز األولى والثانية والثالثة والتثجيعية) وذلك بعد موافقة صاحب اللوحة.
ستكون جميع اللوحات المشار إليها بمقابلة هذه المكافآت لملكية (مقتنيات) بنك البركة التركي كما ذكرت في
المادة العاشرة.
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 .١٠حقوق التأليــــــــف
يتعهد المشــارك الذي شــارك بلوحاته في المســـــابقة ،وذلك إما عن طريق تسليم اللوحة بالذات أو عن طريق إرسالها
بالبريد ،بقبول جميع األحكام المنصوصة أدناه واألحكام األخرى المدونة في شروط مسابقة الخط وأنه ملتزم بذلك:
.أيتم إنتاج العمل من قبل المشارك .إن كل المصالح المالية والمعنوية وجميع الصالحيات والحقوق التي تتعلق
باللوحة تخص صاحب اللوحة (المشارك) وال يمكن نقلها جزئيا أو كليا وبدون أي شكل إلى شخص آخر
حقيقي كان أو إعتباري.
.بيتعهد صاحب اللوحة (المشارك) بالتنازل عن جميع الحقوق المالية التي تتعلق بملكية لوحاته الفائزة بالجوائز او
بالمكافأة التشـــــجيعية لبنك البركة التركي وذلك بدون أي طلب عقد آخر وبدون أي تحديد باعتبار المحتوى و
َ
الزمن و المكان .وأنه ال يمكن له أن يطلب أي ثمن أو تعويضات أخرى غير الجائزة الذي يستحقه.
.تال يتحمل بنك البركة التركي أي مسؤولية بأي شكل من األشكال أو بأي سبب من األسباب عن فقدان أو تلف
َ
اللوحات أثناء تسليم أو إرسال اللوحات من أجل المسابقة أو أثناء مرور زمن إلعادة اللوحات التي لم تســـتحق
الجوائز والمكافآت التشـــجيعية إلى أصحابها .علما بأن اللوحات التي لم تحصل على الجوائز والمكافآت
التشــــــجيعية تعاد إلى أصحابها خالل ستة أشهر من إعالن نتائج المســــــــــابقة ،وذلك عن طريق التسليم باليد من
عنوان أمانة المســــــابقة في اســـتانبول وهو كما يلي:
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No: 6
Ümraniye/İstanbul TURKEY

.ثيحمل بنك البركة التركي  -ضمن األحكام الواردة أعاله  -الحقوق المالية التي تتعلق باللوحات وتضم ذلك
َ
اإلستعمال والنسخ والتمثيل مع األدوات التي تنفع لنقل اإلشارة والصوت و/أو اللقطة بما في ذلك حقوق البث
العام بدون أي تحديد باعتبار المحتوى و الزمن و المكان .ويحق لبنك البركة التركي نشرها في التلفاز وفي
َ
موقع اإلنترنت وفي جميع الحاالت ونشرها وتوزيعها أيضا بواسطة كتالوجات والكراريس والملصقات والكتب/
الكتيبات والمذكرات والتقاويم والمجالت واألقراص المدمجة وأشرطة الفيديو ووسائل اإلعالم األخرى.
ويحق له أيضا باستخدام اللوحات المشار إليها في جميع األنشطة المحلية والدولية ،ونقلها إلى أطراف ثالثة
واستخدامها ضمن ذلك دون أي قيد.
.جيتم توزيع الجوائز إلى الفائزين خالل الحفل الذي ســـوف يعقد مع المعرض الذي ســــيضم اللوحات الفائزة.
وســيعلن تاريخ المعرض وتوزيع الجوائز بعد إعالن نتائج المســـــابقة .إذا لم يتم عقد حفل توزيع الجوائز في
غضون خمسة عشر يوما بعد إعالن المسابقة ،فإن المبالغ المستحقة من طرف الفائزين ستودع إما في حساباتهم
أو تدفع لممثليهم القانوني.
.حسوف يتم نشــــــر اللوحات الفائزة بالجوائز والمكافآت التشـــجيعية على شـــــكل كتالوج.
.خعند حالة وجود أي تغييرات في البيانات الشخصية والعناوين المصرحة من قبل المشاركين فيجب عليهم بإبالغ
ذلك التغييرات كتابة وعلى الفور.
 .١١فروع ونصوص المســــــابقة
ســـــــتكون مســـــــــابقة الخط في الفروع المدرجة أدناه ،حيث يتم تقيـــيـــم لوحات المشــــــــاركين المرسلة في الفروع
المحددة فقط وســـــــتبقى اللوحات المكتوبة في الفروع األخرى خارج نطاق التقيـــيـــم .لن يتم قبول التراكيب
المزدوجة (المثنى) في أي فرع من هذه المسابقة.
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أ -الثلث الجلي
يجب كتابة واحدا من النصوص المدونة أدناه .يجب أن ال تكون سن القلم أصغر من  6ملم ،وأن ال تكون مساحة
اللوحات في الجانب القصير أصغر من  40ســم والجانب الطويل أكبر من  110ســم .ويجب أن يغطي ساحة الخط
 ٣/٢تقريبا من مساحة الورق .ويكون المشــــــــارك حرا في اســــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســــــــين ســــــــواء في
الطول او في العرض وبالشـــــــــكل الذي يريده (مربع ،مستطيل ،مستدير ،بيضي الشكل او تركيب حر).
ب -الثلث
يجب كتابة واحدا من النصوص المدونة أدناه .وال يقل االســــــطر عن خمســــــــة سطور .يجب أن ال تكون سن القلم
أصغر من  1,5ملم ،وال أكبر من  3ملم .وأن ال تكون مساحة اللوحات في الجانب القصير أصغر من  35ســم
والجانب الطويل أكبر من  100ســم .ويكون المشـــــــــارك حرا في اســـــــــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســـــــــين.
ت -الثلث – النسخ
يستطيع المشارك أن يختار ما يراه مناسبا له من النصوص المذكورة أدناه بالشكل الذي يريده ،بمعنى أن المشارك
يستطيع أن يستخدم عدة نصوص من آيات وأحاديث مختلفة في لوحاته على شرط مراعاة الترتيب والتركيب والمعاني.
من الممكن استخدام جميع اآليات واألحاديث المنصوصة أدناه في هذا الفرع .يجب أن يكتب جميع النصوص في فرع
الثلث-نسخ على شكل خطوط مستقيمة .ال يمكن استخدام خطوط دائرية أو بيضاوية الشكل أو متموجة.
يجب أن ال تكون سن القلم أصغر من  1,5ملم ،وال أكبر من  3ملم في الثلث؛ وال أكبر من  1ملم في النســـخ.
وأن ال تكون مساحة اللوحات في الجانب القصير أصغر من  40ســم والجانب الطويل أكبر من  80ســم .ويكون
المشــــــــارك حرا في اســــــــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســــــــــــــين .ويجب أن ال يقل عدد االســـــطر عن خمسة
سطور في الثلث ،وعن عشرة سطور في النســـــــــخ.
ث -التعليق الجلي
يجب كتابة واحدا فقط من النصوص المدونة أدناه .ويجب كتابة األبيات التركية على شكل سطرين .ويجب أن ال
تكون سن القلم أصغر من  8ملم ،وأن ال تكون مساحة اللوحات في الجانب القصير أصغر من  35ســم والجانب
الطويل أكبر من  100ســم .ويكون المشـــــــــارك حرا في اســـــــــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســـــــــين.
ج -الديواني الجلي
يجب كتابة واحدا فقط من النصوص المدونة أدناه .يجب أن ال تكون سن القلم أصغر من  4ملم .وأن ال تكون
مساحة اللوحات في الجانب القصير أصغر من  35ســم والجانب الطويل أكبر من  100ســم .ويكون المشـــــــــارك
حرا في اســـــــــــتخدام أي مقاس بين هذين المقاســـــــــين.
مع تمنيات البركة ُترك بالنجاح والتوفيق لجميع المشــــــــــــــاركين.
َ
المراقبون باسم المنظمة (بنك البركة التركي)
َ
ميليكشا أوتكو (المدير العام)

األمانة العامة للمسابقة
تكين قاوجاق

حسن آلتون داغ (نائب المدير العام )
أكرم شاهين (مدير االتصاالت التابعة للشركة)
6

اميد ياووز

نصوص المسابقة
الثلث الجلي على شكل دائري ،بيضي الشكل أو على شكل الكمثرى

اب ال َّنا ِر
َ 1.1ر َّب َنا �آتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي ا ْل� آ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َع َذ َ
سورة البقرة ،اآلية 201

ِين
َ 2.2ر َّب َنا �أ ْف ِر ْغ َع َل ْي َنا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت �أ ْقدَا َم َنا َو ُ
انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َك ِافر َ
سورة البقرة ،اآلية 250

3.3اُ ْد ُعوا َر َّب ُك ْم َت َض ُّر ًعا َو ُخ ْف َي ًة �إِنَّ ُه َلا ُي ِح ُّب الْ ُم ْع َت ِد َين
سورة األعراف ،اآلية 55

ات الشَّ َي ِاطينِ َو�أ ُعو ُذ بِكَ َر ِّب �أن َي ْح ُض ُر ِ
َ 4.4وقُل َّر ِّب �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن َه َم َز ِ
ون
سورة المؤمنون ،اآلية 99-98

اب َج َه َّن َم �إِ َّن َع َذا َب َها كَا َن َغ َرا ًما �إِن ََّها َس َاء ْت ُم ْس َت َق ًّرا َو ُمقَا ًما
َ 5.5ر َّب َنا ْ
اصرِفْ َع َّنا َع َذ َ
سورة الفرقان ،اآلية 66-65

الثلث الجلي على شكل أسطر

س لِ َي ْو ٍم َّلا َر ْي َب ِفي ِه �إِ َّن اللَّ َه
اب َر َّب َنا �إِنَّكَ َج ِام ُع ال َّنا ِ
َ 6.6ر َّب َنا َلا تُ ِز ْغ قُلُو َب َنا َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َت َنا َو َه ْب لَ َنا ِمن لَّدُنكَ َر ْح َم ًة �إِنَّكَ �أ َ
نت الْ َو َّه ُ
ف الْ ِمي َعا َد
َلا ُيخْ ِل ُ
سورة آل عمران ،اآلية 9-8

ف
َ 7.7ر َّب َنا َفا ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُو َب َنا َو َك ِّف ْر َع َّنا َس ِّي َئاتِ َنا َو َت َوفَّ َنا َم َع ا ْل� أ ْب َرا ِر َر َّب َنا َو�آتِ َنا َما َو َعدتَّ َنا َع َلى ٰ ُر ُس ِلكَ َو َلا تُخْ ِزنَا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة �إِنَّكَ َلا تُخْ ِل ُ
الْ ِمي َعا َد
سورة آل عمران ،اآلية 194-193

ض َب ْع َد �إ ِْصل ِ
ين
َ 8.8و َلا تُ ْف ِسدُوا ِفي ا ْل� أ ْر ِ
ِيب ِّم َن الْ ُم ْح ِس ِن َ
َاح َها َوا ْد ُعو ُه َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا �إِ َّن َر ْح َم َت اللَّ ِه َقر ٌ
سورة األعراف ،اآلية 56

ين
َ 9.9وا ْذكُر َّر َّبكَ ِفي نَ ْف ِسكَ َت َض ُّر ًعا َو ِخي َف ًة َو ُدو َن الْ َج ْه ِر ِم َن الْ َق ْو ِل بِالْ ُغد ُِّو َوا ْل� آ َص ِال َو َلا َت ُكن ِّم َن الْغَا ِف ِل َ
سورة األعراف ،اآلية 205

ين
َ 1010د ْع َوا ُه ْم ِف َيها ُس ْب َحانَكَ اللَّ ُه َّم َو َت ِح َّي ُت ُه ْم ِف َيها َسلَا ٌم َو� ِآخ ُر َد ْع َوا ُه ْم �أ ِن الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب الْ َعالَ ِم َ
سورة يونس ،اآلية 10

اب
َ 1111ر ِّب ْاج َع ْل ِني ُم ِقي َم َّ
الصلَا ِة َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي َر َّب َنا َو َت َق َّب ْل ُد َعا ِء َر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لِي َولِ َوالِ َد َّي َولِ ْل ُمؤ ِْم ِن َ
ين َي ْو َم َيقُو ُم الْ ِح َس ُ
سورة إبراهيم ،اآلية 41-40

َ 1212وقُل َّر ِّب �أ ْد ِخ ْل ِني ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق َو�أخْ ر ِْج ِني ُمخْ َر َج ِص ْد ٍق َو ْاج َعل لِّي ِمن لَّدُنكَ ُس ْل َطانًا ن َِّص ًيرا
سورة اإلسراء ،اآلية 80

7

1313قُلِ ا ْد ُعوا اللَّ َه �أ ِو ا ْد ُعوا ال َّر ْح َ ٰم َن �أ ًّيا َّما َت ْد ُعوا َف َل ُه ا ْل� أ ْس َم ُاء الْ ُح ْس َنىٰ َو َلا َت ْج َه ْر بِ َصلَاتِكَ َو َلا تُ َخ ِاف ْت بِ َها َوا ْب َت ِغ َب ْي َن َ ٰذلِكَ َس ِبيلًا
سورة اإلسراء ،اآلية 110

َ 1414وقُلِ الْ َح ْم ُد لِلَّ ِه الَّ ِذي لَ ْم َي َّت ِخ ْذ َولَدًا َولَ ْم َي ُكن لَّ ُه شَ رِيكٌ ِفي الْ ُم ْل ِك َولَ ْم َي ُكن لَّ ُه َولِ ٌّي ِّم َن ال ُّذ ِّل َو َك ِّب ْر ُه َت ْك ِب ًيرا
سورة اإلسراء ،اآلية 111

َ 1515و َذا ال ُّن ِ
ون �إِذ َّذ َه َب ُمغ ِ
ى ِفي ال ُّظلُ َم ِ
َاض ًبا َف َظ َّن �أن لَّن نَّ ْق ِد َر َع َل ْي ِه َف َنا َد ٰ
ين
نت ُس ْب َحانَكَ �إِنِّي ك ُ
ات �أن َّلا �إِلَ ٰ َه �إِ َّلا �أ َ
ُنت ِم َن ال َّظالِ ِم َ
سورة األنبياء ،اآلية 87

ين
َ 1616ر ِّب �أ ْو ِز ْع ِني �أ ْن �أ ْش ُك َر نِ ْع َم َتكَ الَّ ِتي �أنْ َع ْم َت َع َل َّي َو َع َلى ٰ َوالِ َد َّي َو�أ ْن �أ ْع َم َل َصالِ ًحا َت ْر َضا ُه َو�أ ْد ِخ ْل ِني بِ َر ْح َم ِتكَ ِفي ِع َبا ِد َك َّ
الصالِ ِح َ
سورة النمل ،اآلية 19

ِّين َولَ ْو َك ِر َه الْ َك ِاف ُرو َن َر ِفي ُع ال َّد َر َج ِ
وح ِم ْن �أ ْم ِر ِه َع َلى ٰ َمن َيشَ ُاء ِم ْن ِع َبا ِد ِه لِ ُين ِذ َر
ات ُذو الْ َع ْر ِ
ش ُي ْل ِقي ال ُّر َ
ين لَ ُه الد َ
َ 1717فا ْد ُعوا اللَّ َه ُمخْ ِل ِص َ
َي ْو َم ال َّتل ِ
َاق
سورة الغافر ،اآلية 15-14

َ 1818ر ِّب �أ ْو ِز ْع ِني �أ ْن �أ ْش ُك َر نِ ْع َم َتكَ الَّ ِتي �أنْ َع ْم َت َع َل َّي َو َع َلىٰ َوالِ َد َّي َو�أ ْن �أ ْع َم َل َصالِ ًحا َت ْر َضا ُه َو�أ ْص ِل ْح لِي ِفي ُذ ِّر َّي ِتي �إِنِّي تُ ْب ُت �إِلَ ْيكَ
ين
َو�إِنِّي ِم َن الْ ُم ْس ِل ِم َ
سورة األحقاف ،اآلية 15

وف َّر ِحي ٌم
َ 1919ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لَ َنا َول ِ إِ�خْ َوانِ َنا الَّ ِذ َين َس َبقُونَا بِا ْل إِ�ي َم ِان َو َلا َت ْج َع ْل ِفي قُلُوبِ َنا ِغلًّا لِّلَّ ِذ َين �آ َم ُنوا َر َّب َنا �إِنَّكَ َر ُء ٌ
سورة الحشر ،اآلية 10

نت الْ َعزِي ُز الْ َح ِكي ُم
َّ 2020ر َّب َنا َع َل ْيكَ َت َوكَّ ْل َنا َو�إِلَ ْيكَ �أنَ ْب َنا َو�إِلَ ْيكَ الْ َم ِص ُير َر َّب َنا َلا َت ْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِّلَّ ِذ َين َكف َُروا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َر َّب َنا �إِنَّكَ �أ َ
سورة الممتحنة ،اآلية 5-4

الثلث

ش َو َم ْن َح ْولَ ُه ُي َس ِّب ُحو َن بِ َح ْم ِد َر ِّب ِه ْم َو ُي ْؤ ِم ُنو َن بِ ِه َو َي ْس َت ْغ ِف ُرو َن لِلَّ ِذ َين �آ َم ُنوا َر َّب َنا َو ِس ْع َت كُ َّل شَ ْي ٍء َّر ْح َم ًة
2121الَّ ِذ َ
ين َي ْح ِملُو َن الْ َع ْر َ
اب الْ َج ِحي ِم َر َّب َنا َو�أ ْد ِخ ْل ُه ْم َج َّن ِ
ات َع ْد ٍن الَّ ِتي َو َعدتَّ ُه ْم َو َمن َص َل َح ِم ْن �آ َبائِ ِه ْم
َو ِع ْل ًما َفا ْغ ِف ْر لِلَّ ِذ َين َتا ُبوا َوات ََّب ُعوا َس ِبي َلكَ َو ِق ِه ْم َع َذ َ
الس ِّي َئ ِ
الس ِّي َئ ِ
ات َي ْو َم ِئ ٍذ َف َق ْد َر ِح ْم َت ُه َو َ ٰذلِكَ ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظي ُم
َو�أ ْز َو ِاج ِه ْم َو ُذ ِّر َّياتِ ِه ْم �إِنَّكَ �أ َ
ات َو َمن تَقِ َّ
نت الْ َعزِي ُز الْ َح ِكي ُم َو ِق ِه ُم َّ
سورة الغافر ،اآلية 9-7

اج ِل ِه َو� ِآج ِل ِهَ ،ما َع ِل ْم ُت ِم ْن ُه َو َما َل ْم أ� ْع َل ْمَ ،و أ� ُعو ُذ بِكَ ِم َن الشَّ ِّر كُلِّ ِه َع ِ
2222اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ ِم َن الْ َخ ْي ِر كُلِّ ِه َع ِ
اج ِل ِه َو� ِآج ِل ِهَ ،ما
َع ِل ْم ُت ِم ْن ُه َو َما لَ ْم �أ ْع َل ْم .اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ ِم ْن َخ ْي ِر َما َس�ألَكَ َع ْب ُد َك َونَ ِب ُّيكَ َ ،و�أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن شَ ِّر َما ْاس َت َعا َذ بِكَ ِم ْن ُه َع ْب ُد َك
َونَ ِب ُّيكَ  .اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ الْ َج َّن َةَ ،و َما َق َّر َب �إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل �أ ْو َع َملٍ َ ،و�أ ُعو ُذ بِكَ ِم َن ال َّنا ِر َو َما َق َّر َب �إِلَ ْي َها ِم ْن َق ْو ٍل �أ ْو َع َملٍ ،
َو�أ ْس�ألُكَ �أ ْن َت ْج َع َل كُ َّل َق َضا ٍء َق َض ْي َت ُه لِي َخ ْي ًرا.
إبن ماجة ،دعاء ٤

وج َب ِ
ين� ،أ ْس�ألُكَ ُم ِ
ات َر ْح َم ِتكَ َ ،و َع َزائِ َم
الح ِلي ُم ال َكرِي ُمُ ،س ْب َحا َن اللَّ ِه َر ِّب ال َع ْر ِ
ش ال َع ِظي ِمَ ،
َ 2323لا �إِلَ َه �إِ َّلا اللَّ ُه َ
الح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّب ال َعالَ ِم َ
اج ًة ِه َي لَكَ
السلَا َم َة ِم ْن كُ ِّل �إِ ْث ٍمَ ،لا َت َد ْع لِي َذنْ ًبا �إِ َّلا َغ َف ْر َت ُهَ ،و َلا َه ًّما �إِ َّلا َف َّر ْج َت ُهَ ،و َلا َح َ
َم ْغ ِف َرتِكَ َ ،وال َغ ِني َم َة ِم ْن كُ ِّل بِ ٍّرَ ،و َّ
ر ًِضا �إِ َّلا َق َض ْي َت َها
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

8

َاي �إِلَ َّيَ ،وانْ ُص ْرنِي َع َلى َم ْن
َ «2424ر ِّب �أ ِع ِّني َو َلا تُ ِع ْن َع َل َّيَ ،وانْ ُص ْرنِي َو َلا َت ْن ُص ْر َع َل َّيَ ،وا ْم ُك ْر لِي َو َلا َت ْم ُك ْر َع َل َّيَ ،وا ْه ِدنِي َو َي ِّس ْر ُهد َ
َبغَى َع َل َّي ،اللَّ ُه َّم ْاج َع ْل ِني لَكَ شَ ا ِك ًرا ،لَكَ َذا ِك ًرا ،لَكَ َرا ِه ًبا ،لَكَ ِم ْط َوا ًعا �إِلَ ْيكَ ُ ،مخْ ِب ًتا� ،أ ْو ُم ِن ًيباَ ،ر ِّب َت َق َّب ْل َت ْو َب ِتيَ ،وا ْغ ِس ْل
َح ْو َب ِتيَ ،و�أ ِج ْب َد ْع َوتِيَ ،و َث ِّب ْت ُح َّج ِتيَ ،وا ْه ِد َق ْل ِبيَ ،و َس ِّد ْد لِ َسانِيَ ،و ْاسلُ ْل َس ِخي َم َة َق ْل ِبي»
رواه أبو داود

الثلث – النسخ
نصوص الثلث

اب ال َّنا ِر
َ 2525و ِم ْن ُهم َّمن َيقُو ُل َر َّب َنا �آتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي ا ْل� آ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َع َذ َ
سورة البقرة ،اآلية 201

َ 2626ر َّب َنا َلا تُ َؤ ِاخ ْذنَا �إِن ن َِّسي َنا �أ ْو �أخْ َط�أْنَا َر َّب َنا َو َلا َت ْح ِم ْل َع َل ْي َنا �إ ِْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى الَّ ِذ َين ِمن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو َلا تُ َح ِّم ْل َنا َما َلا َطا َق َة لَ َنا
ِين
ف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َوا ْر َح ْم َنا �أ َ
نت َم ْو َلانَا َف ُ
انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َكا ِفر َ
بِ ِه َوا ْع ُ
سورة البقرة ،اآلية 286

س لِ َي ْو ٍم َّلا َر ْي َب ِفي ِه �إِ َّن اللَّ َه
اب َر َّب َنا �إِنَّكَ َج ِام ُع ال َّنا ِ
َ 2727ر َّب َنا َلا تُ ِز ْغ قُلُو َب َنا َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َت َنا َو َه ْب لَ َنا ِمن لَّدُنكَ َر ْح َم ًة �إِنَّكَ �أ َ
نت الْ َو َّه ُ
ف الْ ِمي َعا َد
َلا ُيخْ ِل ُ
سورة آل عمران ،اآلية 9-8

2828قُ ِل اللَّ ُه َّم َمالِكَ الْ ُم ْل ِك تُ ْؤتِي الْ ُم ْلكَ َمن تَشَ ُاء َو َتن ِز ُع الْ ُم ْلكَ ِم َّمن تَشَ ُاء َوتُ ِع ُّز َمن تَشَ ُاء َوتُ ِذ ُّل َمن تَشَ ُاء بِ َي ِد َك الْ َخ ْي ُر �إِنَّكَ َع َلى ٰ
كُ ِّل شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر
سورة آل عمران ،اآلية 26

ف
َ 2929ر َّب َنا َفا ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُو َب َنا َو َك ِّف ْر َع َّنا َس ِّي َئاتِ َنا َو َت َوفَّ َنا َم َع ا ْل� أ ْب َرا ِر َر َّب َنا َو�آتِ َنا َما َو َعدتَّ َنا َع َلى ٰ ُر ُس ِلكَ َو َلا تُخْ ِزنَا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة �إِنَّكَ َلا تُخْ ِل ُ
الْ ِمي َعا َد
سورة آل عمران ،اآلية 194-193

وف َّر ِحي ٌم
َ 3030ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لَ َنا َول ِ إِ�خْ َوانِ َنا الَّ ِذ َين َس َبقُونَا بِا ْل إِ�ي َم ِان َو َلا َت ْج َع ْل ِفي قُلُوبِ َنا ِغلًّا لِّلَّ ِذ َين �آ َم ُنوا َر َّب َنا �إِنَّكَ َر ُء ٌ
سورة الحشر ،اآلية 10

نت الْ َعزِي ُز الْ َح ِكي ُم
َ 3131ر َّب َنا َع َل ْيكَ َت َوكَّ ْل َنا َو�إِلَ ْيكَ �أنَ ْب َنا َو�إِلَ ْيكَ الْ َم ِص ُير َر َّب َنا َلا َت ْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِّلَّ ِذ َين َكف َُروا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َر َّب َنا �إِنَّكَ �أ َ
سورة الممتحنة ،اآلية 5-4

نصوص النسخ

3232عن ال ُّن ْع ِ
مان ْبنِ بشي ٍر ِ
ُّعاء ه َو ال ِع َباد ُة ».
بي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
وسلَّم َقا َل  «:الد ُ
رضي اللَّه ع ْن ُهما َ ،عنِ ال َّن ِّ
رواه أبو داود والترمذي

ِ
الجوام َع ِم َن الدُّعا ِء ،و َي َد ُع ما ِسوى
وسلَّم َي ْس َت ِح ُّب
رسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 3333ع ْن َعائِشَ َة َر ِض َي اللَّه َع ْن َهاَ ،قالَ ْت  :كَان ُ
ذلكَ .
رواه أبو داود

9

ِ
وسلَّم  « :اللَّ ُه َّم �آتِ َنا في ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة  ،وفي ال� آ ِخر ِة
َ 3434ع ْن �أنَ ٍ
النبي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
س َرضي اللَّه ع ْن ُه َ ،قا َل  :كا َن �أ ْكث َُر ُد َعاء ِّ
ذاب ال َّنا ِر »
َحس َن ًة َ ،و ِق َنا َع َ
مت َف ٌق ِ
عليه .
ُ َّ

وسلَّم كَا َن َيقُو ُل  « :اللَّ ُه َّم �إِنِي �أ ْس�ألُكَ ال ُهدَى َ ،وال ُّتقَى ،
َ 3535عن ابنِ ْ
مس ُعو ٍد َرضي اللَّه ع ْن ُه � ،أ َّن ال َّن ِب َّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َاف  ،والغ َنى »
َوالعف َ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

َ 3636ع ْن طار ِِق بنِ �أ ْش َي َم ِ ،
الصلا َة  ،ثُ َّم �أ َم َر ُه �أ ْن
وسلَّم َّ
بي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
رض َي اللَّه َع ْن ُه  ،قا َل  :كَا َن ال َّرج ُل �إِذا �أ ْس َل َم َعلَّ َم ُه ال َّن ُّ
َيد ُع َو َبه ُؤلا ِء ال َك ِل َم ِ
ات « :اللَّ ُه َّم اغ ِف ْر لي َ ،وا ْرح ْمني  ،وا ْه ِدني  ،وعا ِفني  ،وا ْر ُزقني »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

ف ال ُقلُ ِ
وب
َ 3737ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بنِ عمرو بن العا ِ
وسلَّم  « :اللَّ ُه َّم ُم َص ِّر َ
رضي اللَّه ع ْن ُه َما َ ،قا َل َ :قال َر ُسو ُل اللَّـ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ص َ
ص ِّرفْ قُلو َب َنا َع َلى َطا َع ِتكَ »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم َقا َل َ « :ت َع َّو ُذوا بِاللَّ ِه ِم ْن َج ْه ِد الْ َبلا ِء َ ،و َد َر ِك الشَّ قَا ِء َ ،و ُسو ِء
ضي اللَّه َع ْن ُه  ،عن ال َّن ِب ِّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 3838ع ْن �أبي ُهر َير َة َر َ
الْق ََضا ِء َ ،وشَ ما َت ِة ال� أ ْعدَا ِء» متف ٌق عليه
ُم َّت َف ٌق عليه

وسلَّم يقُو ُل  « :اللَّه َّم
وسلَّم َقا َل  :كَا َن َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ضي اللَّه َع ْن ُه  ،عن ال َّن ِب ِّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 3939ع ْن �أبي ُهر َير َة َر َ
اي التي ِف َيها َم َع ِاشي َ ،و�أ ْص ِل ْح لي � ِآخ َرتي الَّتي ِفيها معاديَ ،و ْاجعلِ
�أ ْص ِل ْح لي ِديني الَّذي ُه َو ِع ْص َم ُة �أ ْمرِي  ،و�أ ْص ِل ْح لِي ُدنْ َي َ
راح ًة لي ِم ْن كُ ِّل شَ رٍ»
الحيا َة زِيا َد ًة لي في كُ ِّل َخ ْي ٍر َ ،و ْاج َعلِ
َ
الموت َ
َ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم  « :قُ ْل:اللَّ ُه َّم ا ْه ِدني َ ،وس ِّد ْدني » َ .وفي ر َِواي ٍة :
ْ 4040
عن علي َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َ ،قا َل  :قال لي َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
السدَا َد »
« اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ الْ ُهدىَ ،و َّ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

عج ِز وال َك َسلِ
َ 4141ع ْن �أنَ ٍ
وسلَّم َ :يقُو ُل  « :اللَّ ُه َّم �إِنِّـي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم َن الْ ْ
رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
س َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َ ،قا َل  :كَا َن ُ
اب الق ْب ِر َ ،و�أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن ِف ْت َن ِة ال َم ْحيا َوال َم َم ِ
اله َر ِم َ ،والْ ُبخْ لِ َ ،و�أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن َع َذ ِ
ات »
َو ُ
الج ْبنِ َو َ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

الصدِّيقِ َر ِض َي اللَّه َع ْنه� ،أنَّه َقا َل لِ َر ِ
وسلَّمَ :علِّمني ُد َع ًاء �أد ُعو بِ ِه في َصلاتيَ ،قا َل:
4242عن �أبي ب ْك ٍر ِّ
سول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ارح ْمني� ،إِنَّكَ �أنْ َت
نوب �إِلا َّ �أنْ َتَ ،فا ْغ ِفر لي م ْغ ِف َر ًة ِمن ِع ْن ِد َكَ ،و َ
« قُ ْل :اللَّه َّم �إِنِّي َظ َل ْم ُت نَ ْف ِسي ُظ ْلماً ك ِثيراًَ ،ولا َي ْغ ِفر ال ُّذ َ
الْغَفور ال َّر ِحيم»
مت َف ٌق ِ
عليه
َّ

وجهلي،
موسى َ
وسلَّم �أنَّه كَا َن َيد ُعو َبهذا ال ُّد َعا ِء «:اللَّه َّم ا ْغ ِفر لي َخ ِطي َئتي ْ
رض َي اللَّه َع ْنه َ ،عنِ ال َّن ِب ِّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 4343عن أ�بي َ
و�إ ِْس َرافي في �أ ْمري  ،وما �أنْ َت �أع َلم بِ ِه ِم ِّني  ،اللَّه َّم اغ ِف ْر لي ِجدِّي َو َه ْزلي َ ،و َخ َطئي َوع ْم ِدي َ ،وك ُّل ذلِكَ ِع ْن ِدي ،اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لي
َما َق َّد ْم ُت َو َما �أخَّ ْر ُت َ ،وما �أ ْسر ْر ُت َو َما �أ ْع َل ْن ُتَ ،و َما �أنْ َت �أ ْع َل ُم بِ ِه ِم ِّني � ،أنْت الم َق ِّد ُم َ ،و�أنْ َت ال ُم َؤخِّ ُرَ ،و�أنْ َت َعلى ك ِّل شَ ْي ٍء َق ِدي ٌر»
متفق عليه
ٌ
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وسلَّم كَا َن يقُو ُل في ُد َعائِ ِه  « :اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن شَ ِّر ما ع ِم ْل ُت
ْ 4444
عن َعائِشَ َة َر ِض َي اللَّه َع َنها � ،أ َّن ال َّنبي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
و ِم ْن شَ ِّر ما لَ ْم �أ ْع َم ْل »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

رس ِ
وسلَّم « اللَّه َّم �إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن َز َو ِال نِ ْع َم ِتكَ
ول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 4545عنِ ابنِ ُع َمر َر ِض َي اللَّه َع ْن ُهما َقا َل  :كا َن ِم ْن ُدعا ِء ُ
سخ ِطكَ »
جميع َ
جاء ِة نِ ْق َم ِتكَ َ ،و ِ
َ ،و َت َح ُّو ِل َعا ِف َي ِتكَ َوفُ َ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم يقَو ُل « :الل ُه َّم �إِنِّي أ� ُعو ُذ بِكَ ِم َن ال َع ْج ِز
َ 4646ع ْن َز ْي ِد بنِ أ� ْر َقم َ
رضي اللَّه َع ْن ُه َ ،قا َل  :كَا َن َر ُسو ُل اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
الهرم  ،و َع َذاب الْ َق ْبر  ،اللَّ ُه َّم � ِآت نَ ْف ِسي َت ْق َوا َها َ ،و َزكِّ َها �أنْ َت َخ ُير َم ْن َزكَّا َها � ،أنْ َت ولِ ُّي َها َوم ْولا َ َها ،
والبخْ ِل َو َ
َوال َك َسلِ ُ ،
تجاب َلها »
اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن ِعل ٍم لا َي ْن َف ُع  ،و ِم ْن َق ْل ٍب لا َ يخْ شَ ُع َ ،و ِم ْن نَ ْف ٍ
س لا َت َ
شب ُع  ،و ِم ْن َد ْعو ٍة لا ُي ْس ُ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم كَا َن َيقُو ُل  « :اللَّ ُه َّم لَكَ �أ ْس َل ْم ُت َ ،وبِكَ �آ َم ْن ُت ،
4747عنِ ابنِ ع َّبا ٍ
س َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َما � ،أ َّن َر ُسو َل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
اص ْم ُت  ،و�إِلَ ْيكَ َحا َك ْم ُت  .فا ْغ ِف ْر لي ما َق َّد ْم ُت  ،وما �أخَّ ْر ُت َ ،و َما �أ ْسر ْر ُت و َما
وع َل ْيكَ َت َوكَّ ْل ُت َ ،و�إِلَ ْيكَ �أنَ ْب ُت َوبِكَ َخ َ
�أع َل ْن ُت � ،أنْ َت ال ُم َق ِّد ُم َ ،و�أنْ َت ال ُم َؤخِّ ُر  ،لا �إِلَ َه �إِلا َّ �أنْ َت »
مت َف ُق ِ
عليه .

وسلَّم كَا َن َيدعو به ُؤلا ِء ال َك ِل َم ِ
ات « :اللَّ ُه َّم �إِني �أعو ُذ بِكَ ِمن ِفتن ِة ال َّنا ِر
َ 4848عن َعائِشَ َة َر ِض َي اللَّه َع ْن َها � ،أ َّن ال َّن ِب َّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
 ،و َع َذ ِ
اب ال َّنا ِر َ ،و ِمن شَ ِّر ال ِغ َنى َوال َف ْقر»
َ
والترمذي
داود ،
ّ
َر َو ُاه أبو َ

ِ
وسلَّم يقُو ُل « :اللَّه َّم
َ 4949عن زيا ِد ْبن ِعلا َق َة عن ع ِّمه  ،وهو قُ َ
بي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
طب ُة ب ُن مال ٍك َ ،ر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َ ،قال :كَا َن ال َّن ُّ
ات ال� أ ِ
�إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِمن م ْن َك َر ِ
خلاق  ،وال� أ ْع َم ِال وال� أ ْهوا ِء »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

الج ُن ِ
ون ،
وسلَّم كَا َن َيقُو ُل  « :اللَّه َّم �إِنِّي �أ ُع ُو ُذ بِكَ ِم َن الْ َبر ِ
َ 5050عن �أن ٍ
ص َ ،و ُ
س َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه � ،أ َّن ال َّن ِب َّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
وسي ِء ال� أ ْسقا ِم»
ُ
والج َذا ِم ّ ،
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

الجو ِع  ،ف إِ�نَّ ُه
وسلَّم َيقو ُل :اللَّه َّم �إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم َن ُ
َ 5151ع ْن �أبي ُه َر ْي َر َة َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َ ،قا َل  :كا َن َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
الضجي ُع َ ،و�أ ُعو ُذ بِكَ من ِ
الخيانَ ِة َ ،ف إِ�ن ََّها بئ َْس ِت ال ِبطانَ ُة »
ْس َّ
بِئ َ
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

عجزت َعن كتابتي َ .ف�أ ِع ِّني  .قا َل � :ألا �أ َعلِّ ُمكَ َك ِل ٍ
مات َعلَّ َمنيه َّن
علي َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه � ،أ َّن ُم َكا َتباً جاء ُه َ ،فقَا َل �إِني
ُ
5252عن ٍّ
وسلَّم لَو كا َن َع َل ْيكَ ِم ْث ُل جبلٍ َد ْيناً �أ َّدا ُه اللَّ ُه ع ْنكَ ؟ قُ ْل  « :اللَّه َّم ا ْك ِفني بحلالِكَ َعن َح َرا ِمكَ ،
َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َوا ْغ ِنني بِفَض ِلكَ َع َّمن ِس َوا َك»
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

وسلَّم علَّم �أبا ُه ُحص ْيناً َك ِلم َت ْينِ يد ُعو بهما  « :اللَّ ُه َّم
َ 5353ع ْن ِع ْمرا َن بنِ ُ
الحصينِ َرضي اللَّه ع ْن ُه َما � ،أ َّن ال َّن ِب َّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
�أل ِه ْمني ُر ْش ِدي  ،و�أ ِعذني ِمن شَ ِّر نفسي »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ
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س بنِ َع ْب ِد ال ُم َّط ِل ِب ِ
رضي اللَّه ع ْن ُه  ،قال :قُ ْل ُت يارسول اللَّ ِه َ :علِّ ْمني شَ ْيئاً �أ ْس�ألُ ُه اللَّه َت َعالى َ ،قا َل « :
َ 5454عن أ�بي الفَضلِ الع َّبا ِ
َسلُوا اللَّه ِ
اس
العافي َة » َ .فم َكث ُْت �أ َّياماً ،ثُ َّم ِج ُ
ئت َف ُق ْل ُت  :يا رسو َل اللَّه  :علِّ ْمني شَ ْيئاً �أ ْس�ألُ ُه اللَّه تعالى َ ،قا َل لي َ « :يا ع َّب ُ
يا ع َّم َر ِ
سول اللَّ ِه َ ،سلُوا اللَّه العافي َة في ال ُّدنْيا وال� آ ِخر ِة »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

عن شَ ْه ِر ْبنِ حوشَ ٍب َقا َل  :قُ ْل ُت ل� أ ِّم َس َل َم َة َ ،ر ِضي اللَّه َع ْن َها  ،يا �أ َّم ِ
رسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه
ْ 5555
المؤم ِنين َما كَا َن �أ ْكث َُر ُد َعا ِء ُ
وسلَّم �إِذا كا َن ِع ْن ِ
قلب الق ِ
ُلوب َث ِّب ْت ق ْلبي ع َلى ِدي ِنكَ »
دك ؟ َقالَ ْت  :كا َن �أ ْكث َُر ُدعائِ ِه  « :يا ُم َ
َ
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

ِ
وسلَّم:
وسلَّم « :كا َن ِمن ُدعا ِء َد ُاو َد َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ضي اللَّه َع ْن ُه َ ،قا َل َ :قا َل َرسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
5656عن �أبي الدَّرداء َر َ
« اللَّه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ ُح َّبكَ َ ،و ُح َّب من ُي ِح ُّبكَ َ ،والع َمل الذي ُي َبلِّغُني ُح َّبكَ اللَّ ُه َّم ْاجعل ُح َّبكَ �أ َح َّب �إِلَ َّي ِمن نَفسي  ،و�أ ْهلي
ِ ،ومن الما ِء البارد »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

وسلَّم بِ ُد َعا ٍء كَثي ٍر  ،لم ن َْحف َْظ ِم ْن ُه شَ ْيئاً  ،قُ ْلنا يا َر ُسو َل
رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
رضي اللَّه ع ْن ُه َقا َل َ :دعا ُ
5757عن �أبي �أمام َة َ
اللَّ ِه دعوت بِدُعا ٍء َك ِثي ٍر لم ن َْحفَظ م ْن ُه شَ ْيئاً  ،فقَا َل � « :ألا �أ ُدلُّ ُكم على ما َي ْج َم ُع ذَلكَ كُلَّ ُه ؟ َتقُو ُل  « :اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُك ِمن
وسلَّم
وسلَّم  ،و�أ ُعو ُذ بِكَ من شَ ِّر ما ْاس َتعا َذ ِم ْن ُه نَب ُّيكَ ُمح َّم ٌد َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َخي ِر ما س�ألَكَ ِم ْن ُه نب ُّيكَ ُم َح َّم ٌد َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ ،و�أنْ َت ال ُم ْس َت َعا ُن  ،وعل ْيكَ البلا ُغ  ،ولا َح ْو َل ولا قُ َّو َة �إِلا َّ بِاللَّ ِه »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

مس ُعو ٍد ِ ،
وج ِ
رض َي اللَّه ع ْن ُه َ ،قا َل  :كَا َن ِمن ُد َعاء َر ُس ِ
وسلَّم  :اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ْس�ألُكَ ُم ِ
بات
َ 5858عن ا ْبنِ ْ
ول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
بالج َّن ِة َ ،وال َّنجا َة ِم َن ال َّنا ِر »
ْ
والسلا َم َة ِمن كُ ِّل �إِث ٍم  ،وال َغ ِني َم َة ِمن كُ ِّل بِ ٍر َ ،وال َف ْو َز َ
رحم ِتكَ َ ،وع َزائ َم مغ ِفرتِكَ َّ ،
َر َو ُاه الحاكم

وسلَّم َيقُو ُل  « :ما ِمن ع ْب ٍد ُم ْس ِل ٍم َيد ُعو ل� أ ِخي ِه بِ َظه ِر
َ 5959عن �أبي الدَّر َدا ِء َر ِضي اللَّه ع ْن ُه �أنَّ ُه س ِم َع َر ُسو َل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ال َغ ْي ِب �إِلا َّ َقا َل ال َملكُ ولَكَ ب ِم ْثلٍ »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم  « :لا َتد ُعوا َعلى �أنْف ُِس ُكم َ ،ولا ت ْد ُعوا َعلى �أولا ِدكُم
رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 6060عن َجاب ٍر َر ِض َي اللَّه َع ْنه قال َ :قال ُ
جيب لَ ُكم »
طاء َ ،في ْس َت َ
 ،ولا َت ْد ُعوا على �أ ْم َوالِ ُكم  ،لا تُوا ِفقُوا ِم َن اللَّ ِه ساعة ُيس�أ ُل ِف َيها َع ً
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم َقا َل � «:أ ْق َر ُب ما َي ُكو ُن ال َع ْب ُد ِمن ر ِّب ِه َو ُه َو َس ِاج ٌد َ ،ف�أ ْك ِث ُروا ال ُّد َع َاء»
6161عن �أبي ُهرير َة رضي اللَّه عن ُه �أ َّن َرسو َل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

عوت
اب ل� أ َح ِدكُم ما لَم ي ْعج ْل  :يقُو ُل َقد َد ُ
وسلَّم َقا َل ُ :ي ْس َ
تج ُ
6262عن �أبي ُهرير َة رضي اللَّه عن ُه �أ َّن َر ُسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
جب لي»
َر ِّبيَ ،فلم ْ
يس َت ْ
متفق عليه
ٌ

الاس ِت ْع َجا ُل ؟ َقا َل « :
رسو َل اللَّ ِه َما ْ
«6363لا ي َزا ُل ُي ْس َت َج ُ
اب لِل َع ْب ِد َما لَم يد ُع ب إ�ِث ٍم � ،أ ْو َق ِطيع ِة َر ِح ٍم  ،ما لَ ْم َي ْست ْع ِج ْل » ِقي َل  :يا ُ
يب لي َ ،ف َي ْس َت ْح ِس ُر ِع ْند ذلك  ،و َي َد ُع ال ُّد َع َاء ».
َيقُو ُل َ :ق ْد د َع ْو ُتَ ،و َق ْد َد َع ْو ُت َف َلم �أ َر َي ْس َت ِج ُ
مت َف ٌق ِ
عليه
ُ َّ
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ضي اللَّه َع ْن ُه َقا َل ِ :قي َل لِ َر ُس ِ
ف اللَّ ْيلِ ال� آ ِخ ِر ،
وسلَّم � :أ ُّي ال ُّد َعا ِء �أ ْسم ُع؟ َقا َل  « :ج ْو َ
ول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
َ 6464ع ْن �أبي �أما َم َة َر َ
ات الم ْك ُت ِ
الص َل َو ِ
وبات»
َو ُد ُب َر َّ
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

الص ِام ِت ِ
ض ُم ْس ِل ٌم َي ْد ُعو اللَّه َتعالى
وسلَّم َقا َلَ « :ما َعلى ال� أ ْر ِ
َ 6565ع ْن ُع َبا َد َة ْبنِ َّ
رسو َل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
رضي اللَّه ع ْن ُه �أ َّن ُ
السو ِء ِم ْث َل َها .ما لَم ي ْد ُع ب إِ� ْثم� ،أ ْو َق ِطي َع ِة ِ
رح ٍم » َفقَا َل َر ُج ٌل ِم َن ال َق ْو ِم � :إِذاً نُ ْك ِث ُر
بِ َد ْع َو ٍة �إِلا َّ �آ َتا ُه اللَّه �إِ َّيا َها� ،أ ْو َص َرف ع ْن ُه ِم َن ُّ
َ .قا َل « :اللَّه �أ ْكث َُر».
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

وسلَّم كَان يقُو ُل ِع ْند الك ْر ِب  « :لا �إِلَه �إِلا َّ اللَّه ِ
العظي ُم الح ِلي ُم
َ 6666عنِ ا ْبنِ َع َّبا ٍ
رسو َل اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
س رضي اللَّه ع ْن ُهما �أ َّن ُ
ش ِ
العظي ِم  ،لا �إِلَ َه �إِلا َّ اللَّه َر ُّب الس َم ِ
ش الكري ِم »
ورب ال� أ ْرض  ،و َر ُّب العر ِ
 ،لا �إِله �إِلا َّ اللَّه َر ُّب ال َع ْر ِ
وات ُّ ،
متفق عليه
ٌ

وسلَّم َقا َل  « :لا َيقُولَ َّن �أ َح ُدكُ ْم  :اللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر لي �إِ ْن ِشئ َْت :
ْ 6767
عن �أبي ُهر ْي َر َة َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه �أ َّن َر ُسو َل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
اللَّ ُه َّم ا ْر َح ْمني �إِ ْن ِشئ َْت  ،لِي ْع ِز ِم ال َم ْس�ألَ َة  ،ف إِ�نَّ ُه لا ُم ْك ِر َه لَ ُه »
مت َف ٌق ِ
عليه
ُ َّ

وسلَّم � « :إِذا دعا �أ َح ُدكُ ْم َ ،ف ْل َي ْع ِز ِم ال َم ْس�ألَ َة َ ،ولا َيقُولَ َّن :
َ 6868ع ْن �أنَ ٍ
س َر ِض َي اللَّه َع ْن ُه َقا َل َ :قا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
اللَّ ُه َّم �إِ ْن ِشئ َْت َ ،ف�أ ْع ِطني َ ،ف إِ�نَّ ُه لا ُم ْس َت ْكر َه لَ ُه »
متفق عليه
ٌ

اف َقوماً قال  « :اللَّ ُه َّم �إِنَّا نجعلُكَ
وسلَّم كا َن �إذا َخ َ
6969عن �أبي موسى ال�أشع ِر ِّي َرضي اللَّه عن ُه �أ َّن رسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
شر ِورِه ْم »
في نحو ِر ِه ْم  ،ون ُعو ُذ بِك ِم ْن ُ
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

7070عن َخولَة ِ
وسلَّم يقو ُل َ « :م ْن نَز َل َمنزِلا ً ثُ َّم قال :
بنت حكي ٍم َرضي اللَّ ُه عنها ْ
قالت  :سم ْع ُت رسول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
�أ ُعو ُذ بِ َك ِلمات اللَّ ِه ال َّتا َّم ِ
ات ِم ْن شَ ِّر َما َخ َل َق  ،لَ ْم يض َّره شَ ْي ٌء ح َّتى ي ْر َت ِحل ِم ْن من ِزلِ ِه ذلكَ »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

ض ر ِّبي َور ُّب ِك
7171عن ابن عمرو َرضي اللَّه عنه َما قال  :كا َن رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
وسلَّم �إذا َسا َف َر َف�أ َقب َل اللَّ ْي ُل قال َ :يا �أ ْر ُ
فيك  ،وشَ ِّر ما ي ِد ُّب ِ
ماخل َق ِ
اللَّه � ،أ ُعو ُذ بِاللَّ ِه ِم ْن ش ِّر ِك وشَ ِّر ما ِف ِ
عليك  ،و�أعوذ باللَّ ِه ِم ْن شَ ِّر �أس ٍد َو�أ ْسو ٍد ِ ،وم َن
يك ،وشر ُ
ِ
والعقرب َ ،و ِم ْن َسا ِكنِ الب َل ِدِ ،وم ْن والِ ٍد وما َولَد»
الح َّي ِة
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

باس ِم ِه ِعما َم ًة� ،أ ْو
7272عن �أبي سعيد ُ
وسلَّم �إذا ْاس َت َج َّد َث ْوباً س َّما ُه ْ
رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
رضي اللَّه عنه قال :كا َن ُ
الخ ْدري َ
الح ْم ُد �أنْ َت ك ََس ْو َت ِني ِه � ،أ ْس�ألُكَ َخ ْي َر ُه َو َخ ْي َر ما ُص ِنع لَ ُه  ،و�أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن شَ ِّر ِه وشَ ِّر ما ُص ِن َع
َق ِميصاً� ،أ ْو ِر َد ًاء يقُو ُل« :اللَّ ُه َّم لكَ َ
لَ ُه »
َ
والترمذي
داود ،
ّ
َر َو ُاه أبو َ

ِ
وسلَّم ؟ قال َ :بلى  .قال :
س رضي اللَّه عنه �أنه قال لِثابِ ٍت رحمه اللَّه � :ألا �أ ْر ِقيكَ بِ ُر ْق َي ِة
7373عن �أن ٍ
رسول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
فاء لا ُيغا ِدر َسقَماً .
س ُ ،م ْذ ِه َب َالب�أ ِ
اللَّ ُه َّم َر َّب ال َّنا ِ
س ْ ،اش ِف �أ َ
نت الشَّ افي  ،لا شافي �إِلا َّ �أنْ َت ِ ،ش ً
رواه البخاري
ُ
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وسلَّم َوجعاً ِ
يج ُد ُه في َجس ِد ِه،
7474عن أ�بي عبد اللَّ ِه عثما َن بنِ ال َعا ِ
ص  ،رضي اللَّه عنه �أنه شَ كا �إِلى رسول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
«ض ْع َي َد َك َعلى الذي َي�أْلَ ُم ِمن َج َس ِد َك َوق ْل  :بِس ِم اللَّ ِه ثَلاثاً َوقُ ْل َس ْب َع َم َّر ٍ
ات :
وسلَّم َ :
فقال له رسول اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
�أ ُعو ُذ بِ ِع َّز ِة اللَّ ِه َوقُ ْد َرتِ ِه ِمن شَ ِّر َما �أ ِج ُد َو�أحا ِذ ُر »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم قال َ « :م ْن َعا َد َمرِيضاً لَ ْم َي ْح ُض ْر ُه �أ َجلُ ُه  ،فقا َل ِع ْن َد ُه
7575عن ابن عبا ٍ
النبي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
س  ،رضي اللَّه عنهما  ،عن ِّ
ض»
ش الْ َع ِظي ِم �أ ْن َيش ِف َيك � :إِلا َّ َعا َفا ُه اللَّه ِم ْن ذلكَ ال َم َر ِ
َس ْب َع َم َّرات � :أ ْس�أ ُل اللَّه الْ َع ِظي َم َر َّب الْ َع ْر ِ
َ
والترمذي
داود ،
ّ
َر َو ُاه أبو َ

النبي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه
لي ْ
ابي رضي اللَّه عنهم َ ،عنِ ِّ
عن �أبيه  ،و�أبوه َص َح ٌّ
7676عن �أبي ُهريرة و�أبي َق َتا َد َة  ،و�أبي �إ ْب َراهي َم ال� أ ْش َه َّ
من
وسلَّم �أنَّه صلَّى َعلى َج َنا َزة فقال« :اللَّهم اغفر لِ َح ِّي َنا َوم ِّي ِتنا َ ،و َصغيرنا َوكَبي ِرنَا  ،و َذ َك ِرنَا َو�أنْثَانَا  ،وشَ ا ِه ِدنا َوغائِب َنا  .اللَّ ُه َّم ْ
َ
ِ
ِ
�أ ْح َي ْي َته م َّنا ف�أ ْح ِيه على ال�إ ْسلا ِم َ ،و َم ْن ت َوفَّ ْي َته م َّنا َف َت َوفَّ ُه َعلى ال�إ يمان ،اللَّ ُه َّم لا َت ْح ِر ْمنا �أ ْج َر ُه َ ،ولا َت ْفت َّنا َب ْع َد ُه »
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

وسلَّم يقول � «:إذ َصلَّ ْي ُتم َعلى ال َم ِّيت  ،ف�أخْ ِل ُصوا ل ُه
7777عن �أبي ُهر ْي َر َة َر ِضي اللَّ ُه َع ْن ُه قال :
ُ
سمعت َر ُسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ُّعاء »
الد َ
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

نسا ُن انق َط َع ع َملُ ُه �إلا َّ ِم ْن ث ٍ
َلاث :
وسلَّم قال � « :إذا َم َ
ات ال�إ َ
رسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
ضي اللَّه َع ْن ُه �أ َّن ُ
7878عن �أبي ُه َر ْي َر َة َر َ
الح َيد ُعو له »
َصد َق ٍة جار َي ٍة � ،أ ْو ِعلم ُي ْن َت َف ُع بِ ِه � ،أ ْو َولَ ٍد َص ٍ
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

وسلَّم كا َن �إِذا ْاس َت َوى َع َلى ب ِعير ِه َخارجاً �إِلي س َف ٍر َ ،ك َّب َر ثلاثاً
7979عن ابنِ عمر َر ِض َي اللَّه عنهما � ،أ َّن رسو َل اللَّه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
قرنينَ ،و�إِنَّا �إِلى ر ِّب َنا ل ُمن َق ِل ُبو َن  .اللَّ ُه َّم �إِنَّا ن َْس�ألُكَ في َس َف ِرنَا هذا الب َّر
 ،ثُ َّم قا َل «:س ْبحا َن الذي سخَّ َر لَ َنا هذا وما ك َّنا له ُم َ
الص ِ
الخ ِلي َف ُة
الس َف ِر َ ،و َ
نت َّ
وال َّتقوى  ،و ِم َن ال َع َملِ ما َت ْرضى .اللَّ ُه َّم َه ِّو ْن ع َل ْينا سف ََرنَا هذا َوا ْط ِو ع َّنا ُب ْع َد ُه  ،اللَّ ُه َّم �أ َ
اح ُب في َّ
الس َف ِر  ،وك�آب ِة المن َظ ِر َ ،و ُسو ِء الم ْنق َل ِب في ِ
رج َع َقال ُه َّن
المال وال�أهلِ َوال َول ِد » و�إِذا َ
في ال�أهْلِ  .اللَّ ُه َّم �إِنِّي �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن و ْعثَا ِء َّ
وزاد ف ِيه َّن � « :آيِبو َن َتائِبو َن َعابِدُون لِ َر ِّب َنا َح ِامدُو َن »
رواه ُم ْس ِلم
ُ
ٌ

اف َقوماً قال  « :اللَّ ُه َّم �إِنَّا نجعلُكَ
وسلَّم كا َن �إذا َخ َ
8080عن �أبي موسى ال�أشع ِر ِّي َرضي اللَّه عن ُه �أ َّن رسول اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
شر ِورِه ْم »
في نحو ِر ِه ْم  ،ون ُعو ُذ بِك ِم ْن ُ
َ
داود
َر َو ُاه أبو َ

َ 8181ع ْن َط ْل َح َة بنِ ُع ْبي ِد اللَّ ِه ِ
وسلَّم كا َن �إِذا َر�أى ال ِهلا َل َقا َل « :اللَّ ُه َّم �أ ِهلَّ ُه ع َل ْي َنا بِال� أ ْمنِ
رض َي اللَّه َع ْن ُه � ،أ َّن ال َّن ِب َّي َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
السلا َم ِة إِ
إِ
وخ ْي ٍر »
وال� ْسلا ِم َ ،ر ِّبي و َر ُّبكَ اللَّه ِ ،هلا ُل ُر ْش ٍد َ
وال�ي َم ِان َ ،و َّ
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

وسلَّم �إِذا �أ َوى �إِلى ِف ِ
راش ِه قال  « :بِاس ِمكَ
رضي اللَّه َع ْن ُه َما قالا  :كا َن رسو ُل اللَّ ِه َصلّى الل ُه َع َل ْي ِه َ
8282عن ُح َذ ْي َف َة  ،و�أبي َذ ٍّر َ
وت » و�إِذا ْاستيق ََظ قال  « :الح ْم ُد للَّ ِه ال ِذي �أ ْح َيانَا بعد َما �أما َت َنا َو�إِل ْي ِه ال ُّنشو ُر »
اللَّ ُه َّم �أ ْح َيا َو�أ ُم ُ
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ
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8383اللَّ ُه َّم �أ ْس َل ْم ُت َو ْج ِهي �إِلَ ْيكَ َ ،و َف َّوضْ ُت �أ ْمرِي �إِلَ ْيكَ َ ،و�ألْ َج�أْ ُت َظ ْهرِي �إِلَ ْيكَ َ ،ر ْغ َب ًة َو َر ْه َب ًة �إِلَ ْيكَ  ،لا َ َم ْل َج�أ َولا َ َم ْن َجا ِم ْنكَ �إِ َّلا
�إِلَ ْيكَ  ،اللَّ ُه َّم �آ َم ْن ُت بِ ِك َتابِكَ الَّ ِذي �أنْ َزلْ َتَ ،وبِ َن ِب ِّيكَ الَّ ِذي �أ ْر َس ْل َت،
رواه البخاري
ُ

من الممكن كتابة األدعية المذكورة في المولد الشريف لسليمان جلبي بالثلث والنسخ:

8484
اول شفاعت كانى احمد حقيچون
يا الهى اول محمد حقيچون
اول سلوك سير اعلا حقيچون
سدره و عرش معلا حقيچون
اول گيجه سويلشيلن سوز حقيچون اول گيجه حقى گورن گوز حقيچون
قدس و كعبه مروه زمزم حقيچون
سر فرقان نور اعظم حقيچون
گوزى ياشى حقيچون عاشقلرگ بغرى باشى حقيچون صادقلرگ
عشق اودندن جگرى پريان ايچون درد ايله قان �آغليان گريان ايچون
صدق ايله يولگده قائم قول ايچون حضرتگه طوغرى واران يول ايچون
شول زمانكيم مدت عمر و حيات	�آخر اوله ايره هنگام ممات
ويره لم ايمان ايله تا جانمز
يا الهى صاقله قيل ايمانمز
يارليغايوب قيل گناهلردن برى
بز گنهكار عاصى مجرم قوللرى
مونس غلمان ايله هم حور قيل
قبريمز ايمان ايله پر نور قيل
جنته گيرمگه لطفگ قيل دليل
هم دخى ميزانمز ايله ثقيل
جنة الفردوس ايچنده يا رحيم
مصطفايه همجوار ايت يا كريم
نعمتگله طويله قيل قوللرگى
لطفله گوستر بزه ديدارگى
عفو ايدوب عصيانمز قيل رحمتى اول حبيبگ يوزى صويى حرمتى
اهل دردگ صحبتنه محرم ايت
سگا لايق قوللر ايله همدم ايت
يولداشن ايمان مقامن جنت ايت
هم سليمان فقيره رحمت ايت
بو دعايه جمله گز ديگ �آمين
يا الهى قيلمه بزي ضالين
رحمة الله عليهم اجمعين
امتندن راضى اولسون اول معين
التعليق الجلي

اب ال َّنا ِر
َ 8585ر َّب َنا �آتِ َنا ِفي ال ُّدنْ َيا َح َس َن ًة َو ِفي ا ْل� آ ِخ َر ِة َح َس َن ًة َو ِق َنا َع َذ َ
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اب
َ 8686ر َّب َنا َلا تُ ِز ْغ قُلُو َب َنا َب ْع َد �إِ ْذ َه َد ْي َت َنا َو َه ْب لَ َنا ِمن لَّدُنكَ َر ْح َم ًة �إِنَّكَ �أ َ
نت الْ َو َّه ُ
سورة آل عمران ،اآلية 8

اب ال َّنا ِر
8787اَلَّ ِذ َ
ين َيقُولُو َن َر َّب َنا �إِنَّ َنا �آ َم َّنا َفا ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُو َب َنا َو ِق َنا َع َذ َ
سورة آل عمران ،اآلية 16

ِين
َ 8888ر َّب َنا ا ْغ ِف ْر لَ َنا ُذنُو َب َنا َو�إ ِْس َرا َف َنا ِفي �أ ْم ِرنَا َو َث ِّب ْت �أ ْقدَا َم َنا َو ُ
انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َكا ِفر َ
سورة آل عمران ،اآلية 147

15

ين
َ 8989وا ْذكُر َّر َّبكَ ِفي نَ ْف ِسكَ َت َض ُّر ًعا َو ِخي َف ًة َو ُدو َن الْ َج ْه ِر ِم َن الْ َق ْو ِل بِالْ ُغد ُِّو َوا ْل� آ َص ِال َو َلا َت ُكن ِّم َن الْغ َِاف ِل َ
سورة األعراف ،اآلية 205

َ 9090وقُل َّر ِّب �أ ْد ِخ ْل ِني ُم ْد َخ َل ِص ْد ٍق َو�أخْ ر ِْج ِني ُمخْ َر َج ِص ْد ٍق َو ْاج َعل لِّي ِمن لَّدُنكَ ُس ْل َطانًا ن َِّص ًيرا
سورة اإلسراء ،اآلية 80

ات الشَّ َي ِاطينِ َو�أ ُعو ُذ بِكَ َر ِّب �أن َي ْح ُض ُر ِ
َ 9191وقُل َّر ِّب �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن َه َم َز ِ
ون
سورة المؤمنون ،اآلية 98-97

9292اللَّ ُه َّم ا ْك ِف ِني بِ َحلَالِكَ َع ْن َح َر ِامكَ َ ،و�أ ْغ ِن ِني بِفَضْ ِلكَ َع َّم ْن ِس َوا َك
الترمذي
َر َو ُاه
ُّ

9393
)Tevbe yâ Rabbî hatâ râhına gittiklerime, / Bilib ettiklerime, bilmeyib ettiklerime. (Abdurrahim Merzifonî

توبه يا ربى خطا راهنه گيتدكلريمه،
بيلوب ايتدكلريمه بيلميوب ايتديكلريمه.

(عبد الرحيم مرزيفوني)

9494
)Yâ Rab hemîşe lutfunu it rehnümâ bana, / Gösterme ol tarîkı ki yitmez sana, bana. (Fuzulî

يا رب هميشه لطفگى ايت رهنما بگا،
كوسترمه اول طريقى كه يتمز سگا بگا.
(فضولى)

الديواني الجلي

َ 9595ر َّب َنا َلا تُ َؤ ِاخ ْذنَا �إِن ن َِّسي َنا �أ ْو �أخْ َط�أْنَا َر َّب َنا َو َلا َت ْح ِم ْل َع َل ْي َنا �إ ِْص ًرا َك َما َح َم ْل َت ُه َع َلى الَّ ِذ َين ِمن َق ْب ِل َنا َر َّب َنا َو َلا تُ َح ِّم ْل َنا َما َلا َطا َق َة لَ َنا
ِين
ف َع َّنا َوا ْغ ِف ْر لَ َنا َوا ْر َح ْم َنا �أ َ
نت َم ْو َلانَا َف ُ
انص ْرنَا َع َلى الْ َق ْو ِم الْ َكا ِفر َ
بِ ِه َوا ْع ُ
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وء لَكَ
9696اللَّ ُه َّم �أنْ َت َر ِّبي َلا �إِلَ َه �إِ َّلا �أنْ َت َخ َل ْق َت ِني َو�أنَا َع ْب ُد َك َو�أنَا َع َلى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاس َت َط ْع ُت �أ ُعو ُذ بِكَ ِم ْن شَ ِّر َما َص َن ْع ُت �أ ُب ُ
ُوب �إِ َّلا �أنْ َت
وء لَكَ بِ َذنْ ِبي َفا ْغ ِف ْر لِي َف إِ�نَّ ُه َلا َي ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
بِ ِن ْع َم ِتكَ َع َل َّي َو�أ ُب ُ
رواه البخاري
ُ

9797الَّل ُه َّم ا ْه ِدنِ ْي ِف ْي َم ْن َه َد ْي َت َو َعا ِف ِن ْي ِف ْي َم ْن َعا َف ْي َت َو َت َولَّ ِن ْي ِف ْي َم ْن َت َولَّ ْي َت َو َبا ِر ْك لِ ْي ِف ْي َما �أ ْع َط ْي َت َو ِق ِن ْي شَ َّر َما َق َض ْي َت �إِنَّكَ َت ْق ِض ْي
َو َلا ُي ْق َضى َع َل ْيكَ َو�إِنَّ ُه َلا َي ِذ ُّل َم ْن َوالَ ْي َت َو َلا َي ِع ُّز َم ْن َعا َد ْي َت َت َبا َر ْك َت َر َّب َنا َو َت َعالَ ْي َت
دَواد وبأَ ُهاَوَر

9898الَّل ُه َّم �إِنَّا ن َْس َت ِع ْي ُنكَ َون َْس َت ْغ ِف ُر َك َونُؤ ِْم ُن بِكَ َونَ َت َوكَّ ُل َع َل ْيكَ َونُ ْث ِن ْي َع َل ْيكَ الْ َخ ْي َر كُلَّ ُه نَشْ ُك ُر َك َو َلا نَ ْكف ُُر َك َونَخْ َل ُع َونَ ْت ُر ُك َم ْن َي ْف ُج ُر َك
الَّل ُه َّم �إِ َّيا َك نَ ْع ُب ُد َولَكَ ن َُصلِّ ْي َون َْس ُج ُد َو�إِلَ ْيكَ ن َْس َعى َون َْح ِف ُد نَ ْر ُج ْو َر ْح َم َتكَ َونَخْ شَ ى َع َذا َبكَ �إِ َّن َع َذا َبكَ بِالْ ُكفَّا ِر ُم ْل ِحق
مصنفعبدالرزاق
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