
العمر
رحلةالحج

  المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في الدمام - القسم النسائي-





إهداء

إلى كل حاج وحاّجة، 
 إلى كل من يسعى 

لحٍج مبرور  
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لبيك اللهم لبيك 
لبيك الشريك لَك لبيك 

إن الحمد، والنعمة
 لك والملك 
ال شريك لك 
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لماذا نحج؟ 



طاعة هلل ومتابعة لرسوله

تحقيقًا لركن من أركان اإلسالم

 تعويد النفس على االبتعاد 
عن الشحناء والعداوات ، 

وترسيخ المحبة بين المسلمين

 إعالء لكلمة اهلل وتوحيده 
واالخالص له

التعارف بين المسلمين

التوبة و التطهر من الذنوب 
والمعاصي 

فعل الخيرات واألعمال 
الصالحة 

الحرص على المنافع التي 
يرضاها اهلل وتنفع المسلمين

 التزود بالتقوى

* المرجع: 
الحكمة في تشريع الحج وأحكامه وفوائده - الموقع الرسمي البن باز

http://www.binbaz.org.sa/article/271
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دليل الحاج



الرقم المجاني للتوعية (مناسك) 
8002488888

الرقم المجاني لفتاوى الحجاج
8002451000

رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء
٠١١- 4595555

وزارة الحج
للشكاوي والمقترحات - إرشاد الحجاج التائهين

800- 430- 4444 

٠١٢-5521660
٠١٢-5521667
٠١٢-5280319
٠١٢-5586454
٠١٢-5520219

الدوريات االمنية     999  
الدفاع المدني        998 
 الهالل األحمر          997  

 مستشفى عرفات العام 
 مستشفى جبل الرحمة 

 مستشفى نمرة
مستشفى منى العام

مستشفى منى الطوارئ 

أرقام الطوارئأرقام هامة

أرقام المستشفيات
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قائمة
 مستلزمات

الحاج



الهوية	 
تصريح الحج	 
الهاتف المحمول	 
شاحن متنقل للجوال	 
قلم ودفتر مالحظات صغير	 
محفظة صغيرة	 

مصحف 	 
كتيب األذكار و األدعية 	 
سجادة صالة 	 
سواك	 

نظارة شمسية	 
مظلة 	 
ربطات للشعر	 
جوارب قطنية	 
نعال خفيف	 
حذاء رياضي	 
أكياس بالستيكية 	 
قفازات بالستيكية	 
منشفة	 

ضروريات

إيمانيات

أغراض شخصية

فرشاة 	 
معجون أسنان 	 
خيط أسنان	 
معقم	 
مناديل 	 
مناديل رطبة	 
أعواد قطنية	 
صابون غير معطر	 
شامبو غير معطر	 
كريم مرطب	 
مزيل عرق غير معطر 	 
مشط	 
مقص	 
موس حالقة	 

لصقات جروح	 
كريم عازل ضد االحتكاك	 
مسكن ألم 	 
فيتامين سي 	 
أدوية خاصة يستخدمها 	 

الحاج

أدوات نظافة

مواد صحية

9



مناسك الحج



اإلحرام

محظورات اإلحرام

رداء

إزار

 تلبس ما شاءت من
 المالبس الواسعة
التي ال زينة فيها

بدون لبس النقاب 
 والقفازين

نعال

 حلق أو قص
  الشعر

تقليم
األظافر 

الجماععقد النكاحالصيدالتطّيب
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الِقَران
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١
◊ اإلحرام

◊ التلبية با لحج والعمرة من الميقات 

٢
◊ طواف القدوم

◊ السعي
◊ البقاء باإلحرام

3
يوم : ٨ ذو الحجة ( يوم التروية ) 

◊ الخروج إلى منى 
◊ يصلي فيها : 

الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر
في أوقاتها وتقصر الرباعية  

4
يوم : ٩ ذو الحجة ( يوم عرفة )         

عند طلوع الشمس
◊ الذهاب إلى عرفات والوقوف بها

◊ الصالة في عرفات :
الظهر - العصر جمع تقديم قصرًا 

◊ اإلكثار من الدعاء و التهليل وقراءة القرآن 
◊ البقاء إلى غروب الشمس 

٥
◊ اإلفاضة إلى مزدلفة بعد الغروب

◊ يصلي فيها : 
المغرب - العشاء جمعًا وقصرًا  

◊ يبيت في مزدلفة
◊ يصلي فيها : الفجر

٦
يوم : ١٠ ذو الحجة ( يوم النحر )    

◊ العودة إلى منى 
- رمي جمرة العقبة 

- ذبح الهدي
- حلق الرأس أو التقصير 

(التحلل األول: تحل جميع المحظورات ماعدا النساء)

٧
◊ طواف اإلفاضة (طواف الحج)

◊ السعي بين الصفا والمروة
 (إن لم يسَع بعد طواف القدوم)   

(التحلل الثاني: تحل جميع المحظورات حتى النساء)

٨
◊ المبيت في منى ليلة (١١) 

٩
يوم : ١١ ذو الحجة ( أول أيام التشريق )

رمي الجمرات الثالث بعد الزوال
*يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائاًل مع كل رمية: 

( اهلل أكبر ) ويقال في بداية الرمي (بسم اهلل)    

١٠
◊ المبيت في منى ليلة ١٢    

١١
يوم : ١٢ ذو الحجة

رمي الجمرات الثالث بعد الزوال  
◊ التأخر:

-المبيت في منى
-رمي الجمرات بعد الزوال يوم ١3  

◊ أو التعجل:
الخروج من منى قبل غروب الشمس

١٢
◊ طواف الوداع : ٧ أشواط بالكعبة

 * يسقط عن الحائض والنفساء

١3
◊ العودة إلى البلد   
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* يسوق الهدي
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١
◊ اإلحرام

◊ التلبية بالعمرة من الميقات متمتعًا بها إلى الحج

٢
◊ طواف العمرة
◊ سعي العمرة 

◊ الحلق أو التقصير
◊ فك اإلحرام ولبس المخيط 

(التحلل جميع المحظورات بما فيها النساء)

يوم : ٨ ذو الحجة ( يوم التروية )         
◊ االغتسال و لبس اإلحرام  »اإلحرام للحج من مكانه« 

3
◊ الخروج إلى منى 

◊ يصلي فيها : 
الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر

في أوقاتها وتقصر الرباعية  

4
يوم : ٩ ذو الحجة ( يوم عرفة )         

عند طلوع الشمس
◊ الذهاب إلى عرفات والوقوف بها

◊ الصالة في عرفات :
الظهر - العصر جمع تقديم قصرًا 

◊ اإلكثار من الدعاء و التهليل وقراءة القرآن 
◊ البقاء إلى غروب الشمس 

٥
◊ اإلفاضة إلى مزدلفة بعد الغروب 

◊ يصلي فيها : 
المغرب - العشاء جمعًا وقصرًا  

◊ يبيت في مزدلف
◊ يصلي فيها : الفجر

٦
يوم : ١٠ ذو الحجة ( يوم النحر )    

◊ العودة إلى منى 
- رمي جمرة العقبة 

- ذبح الهدي 
- حلق الرأس أو التقصير 

(التحلل األول: تحل جميع المحظورات ماعدا النساء) 

٧
◊ طواف اإلفاضة (طواف الحج)

◊ السعي بين الصفا والمروة 
(التحلل الثاني: تحل جميع المحظورات حتى النساء)

٨
◊ المبيت في منى ليلة (١١) 

٩
يوم : ١١ ذو الحجة ( أول أيام التشريق )

رمي الجمرات الثالث بعد الزوال 
*يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائاًل مع كل رمية: 

( اهلل أكبر ) ويقال في بداية الرمي (بسم اهلل)  

١٠
◊ المبيت في منى ليلة ١٢    

١١
يوم : ١٢ ذو الحجة

رمي الجمرات الثالث بعد الزوال  
◊ التأخر:

-المبيت في منى
-رمي الجمرات بعد الزوال يوم ١3  

◊ أو التعجل:   الخروج من منى قبل غروب الشمس

١٢
◊ طواف الوداع : ٧ أشواط بالكعبة

 * يسقط عن الحائض والنفساء

١3
◊ العودة إلى البلد  
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١
◊ اإلحرام

◊ التلبية من الميقات بنية الحج فقط

٢
◊ طواف القدوم

◊ سعي الحج
◊ البقاء باإلحرام

3
يوم : ٨ ذو الحجة ( يوم التروية ) 

◊ الخروج إلى منى 
◊ يصلي فيها : 

الظهر - العصر - المغرب - العشاء - الفجر
في أوقاتها وتقصر الرباعية  

4
يوم : ٩ ذو الحجة ( يوم عرفة )         

عند طلوع الشمس
◊ الذهاب إلى عرفات والوقوف بها 

◊ الصالة في عرفات :
الظهر - العصر جمع تقديم قصرًا 

◊ اإلكثار من الدعاء و التهليل وقراءة القرآن 
◊ البقاء إلى غروب الشمس 

٥
◊ اإلفاضة إلى مزدلفة بعد الغروب

◊ يصلي فيها : 
المغرب - العشاء جمعًا وقصرًا  

◊ يبيت في مزدلفة
◊ يصلي فيها : الفجر

٦
يوم : ١٠ ذو الحجة ( يوم النحر )    

◊ العودة إلى منى 
- رمي جمرة العقبة 

- حلق الرأس أو التقصير 
(التحلل األول: تحل جميع المحظورات ماعدا النساء)

٧
◊ طواف اإلفاضة (طواف الحج)

◊ السعي بين الصفا والمروة
 (إن لم يسَع بعد طواف القدوم)   

(التحلل الثاني : تحل جميع المحظورات حتى النساء)

٨
◊ المبيت في منى ليلة (١١) 

٩
يوم : ١١ ذو الحجة ( أول أيام التشريق )

رمي الجمرات الثالث بعد الزوال
*يرمي كل واحدة بسبع حصيات قائاًل مع كل رمية: 

( اهلل أكبر ) ويقال في بداية الرمي (بسم اهلل)  

١٠
◊ المبيت في منى ليلة ١٢    

  
١١

يوم : ١٢ ذو الحجة
رمي الجمرات الثالث بعد الزوال  

◊ التأخر:
-المبيت في منى

-رمي الجمرات بعد الزوال يوم ١3  
◊ أو التعجل:

الخروج من منى قبل غروب الشمس

١٢
◊ طواف الوداع : ٧ أشواط بالكعبة

 * يسقط عن الحائض والنفساء

١3
◊ العودة إلى البلد   
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حج المرأة



يشترط وجود المحرم

ال تسرع في السعي بين الميلين األخضرين

يجوز لها لبس 
المخيط في 

اإلحرام  
ال ترمل في 

الطواف

يجب عليها 
أن تغطي 

رأسها

اليجوز لها 
لبس القفازين

 والنقاب، 
والبرقع

ال يلزمها جزاء 
لترك طواف الوداع 

إذا كانت حائضًا

ال تحلق رأسها بل 
تقصره قدر أنملة 

من كل ظفيرة

* »إذا اعترى المرأة حيض أو نفاس وهي في طريقها إلى الحج، فإنها تمضي في طريقها وتكمل حجها وتفعل ما تفعله النساء الطاهرات 
غير أنها ال تطوف بالبيت، فإن أصابها ذلك عند اإلحرام، فإنها تحرم، ألن عقد اإلحرام ال تشترط له الطهارة« 
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  * وتعمل باقي أعمال الحج كالرجل



جوامع األدعية



»ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير«

َك، َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َت َربيِّ َلا إِلَهَ إلَِّا أَنَت، َخَلْقتَنِي َوأَنَا َعبْدُ ُهمَّ أَنْ »اللَّ

، َوأَُبوُء َما اْسَتَطْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت، أَُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ

ُنوَب ِإلَّا أَْنَت« رواه البخاري ِبَذْنِبي َفاْغِفْر ِلي َفِإنَُّه َلا َيْغِفُر الذُّ

ُنوَب ِإلَّا أَْنَت، َفاْغِفْر ِلي ُهمَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثيًرا، َوَلا َيْغِفُر الذُّ »اللَّ

ِحيُم« رواه البخاري َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك َواْرَحْمِني ِإنَّك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

ِه َوَما أَْنَت أَْعَلُم ِبِه »َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي َوَجْهِلي َوِإْسَراِفي ِفي أَْمِري ُكلِّ

ُهمَّ اْغِفْر ِلي َخَطاَياَي َوَعْمِدي َوَجْهِلي َوَهْزِلي، َوُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي، ِمنِّي، اللَّ

ُم ْرُت َوَما أَْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت أَْنَت اْلُمَقدِّ ْمُت َوَما أَخَّ ُهمَّ اْغِفْر ِلي َما َقدَّ اللَّ

ُر َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« رواه البخاري َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ

ُه« رواه  َلُه، َوآِخَرُه، َوَعَلاِنَيَتُه، َوِسرَّ ُه، َوأَوَّ ُه، َوِجلَّ ُه، ِدقَّ ُهمَّ اْغِفْر ِلي َذْنِبي ُكلَّ »اللَّ

مسلم
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ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن »اللَّ

َجاِل« رواه البخاري ْيِن َوَغَلَبِة الرِّ َواْلُبْخِل َوَضَلِع الدَّ

ُهمَّ إنِِّي أَُعوُذ بِكَ ِمَن اْلُبْخِل، َوأَُعوُذ بِكَ ِمَن اْلُجْبِن، َوأَُعوُذ بِكَ أَْن أَُردَّ إِلَى أَْرَذِل  »اللَّ

ْنَيا، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر« رواه البخاري اْلُعُمِر، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة الدُّ

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َواْلَهَرِم َواْلَمْأَثِم َواْلَمْغَرِم، َوِمْن ِفْتَنِة »اللَّ

اِر، َوِمْن َشرِّ ِفْتَنِة اْلِغَنى، اِر َوَعَذاِب النَّ اْلَقْبِر َوَعَذاِب اْلَقْبِر، َوِمْن ِفْتَنِة النَّ

ُهمَّ اِل، اللَّ جَّ َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَفْقِر، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتَنِة اْلَمِسيِح الدَّ

ْيَت ْلِج َواْلَبَرِد، َوَنقِّ َقْلِبي ِمَن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّ اْغِسْل َعنِّي َخَطاَياَي ِبَماِء الثَّ

َنِس، َوَباِعْد َبْيِني َوَبْيَن َخَطاَياَي َكَما َباَعْدَت َبْيَن ْوَب اْلَأْبَيَض ِمَن الدَّ الثَّ

اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب« رواه البخاري 

َمَواِت َوَربَّ اْلَأْرِض َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َربََّنا َوَربَّ ُكلِّ ُهمَّ َربَّ السَّ »اللَّ

ْوَراِة َواْلِإْنِجيِل َواْلُفْرَقاِن، أَُعوُذ ِبَك َوى َوُمْنِزَل التَّ َشْيٍء، َفاِلَق اْلَحبِّ َوالنَّ

ُل َفَلْيَس َقْبَلَك َشْيٌء، ُهمَّ أَْنَت اْلأوََّ ، اللَّ ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ ِبَناِصَيتِهِ

اِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك َشْيٌء، َوأَْنَت َوأَْنَت اْلآِخُر َفَلْيَس َبْعَدَك َشْيٌء، َوأَْنَت الظَّ

ْيَن َوأَْغِنَنا ِمَن اْلَفْقِر« رواه مسلم ا الدَّ اْلَباِطُن َفَلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء، اْقِض َعنَّ
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ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما َلْم أَْعَمْل« رواه مسلم »اللَّ

ُهمَّ أَْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمِري، َوأَْصِلْح ِلي ُدْنَياَي الَِّتي ِفيَها »اللَّ

َمَعاِشي، َوأَْصِلْح ِلي آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة ِلي ِفي

«  رواه مسلم ُكلِّ َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى« رواه مسلم ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك اْلُهَدى َوالتُّ »اللَّ

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل، َواْلَهَرِم َوَعَذاِب »اللَّ

َها اَها، أَْنَت َوِليُّ َها أَْنَت َخْيُر َمْن َزكَّ ُهمَّ آِت َنْفِسي َتْقَواَها َوَزكِّ اْلَقْبِر، اللَّ

ُهمَّ إنِِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َلا َيْنَفُع، َوِمْن َقْلٍب َلا َيْخَشُع، َوِمْن َوَمْوَلاَها، اللَّ

َنْفٍس َلا َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة َلا ُيْسَتَجاُب َلَها« رواه مسلم

ْلُت َوِإَلْيَك أََنْبُت َوِبَك ُهمَّ َلَك أَْسَلْمُت َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك َتَوكَّ »اللَّ

نِي، أَْنَت اْلَحيُّ ِتَك َلا ِإَلَه ِإلَّا أَْنَت أَْن ُتِضلَّ ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبِعزَّ َخاَصْمُت، اللَّ

الَِّذي َلا َيُموُت َواْلِجنُّ َواْلِإْنُس َيُموُتوَن« رواه البخاري ومسلم 

ِل َعاِفَيِتَك َوُفَجاَءِة ِنْقَمِتَك ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل ِنْعَمِتَك َوَتَحوُّ »اللَّ

َوَجِميِع َسَخِطَك« رواه مسلم 
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ْف ُقُلوَبَنا َعَلى َطاَعِتَك« رواه مسلم  َف اْلُقُلوِب َصرِّ ُهمَّ ُمَصرِّ »اللَّ

َمَواِت َواأَلْرِض، َعاِلَم ُهمَّ َربَّ َجْبَراِئيَل َوِميَكاِئيَل َوِإْسَراِفيَل، َفاِطَر السَّ »اللَّ

َهاَدِة، أَْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن، اْهِدِني ِلَما اْلَغْيِب َوالشَّ

اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحقِّ ِبِإْذِنَك، ِإنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم« رواه 

مسلم 

ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتَك، َوأَُعوُذ ِبَك »اللَّ

ِمْنَك، َلا أُْحِصي َثَناًء َعَلْيَك، أَْنَت َكَما أَْثَنْيَت َعَلى َنْفِسَك« رواه مسلم 

َقاِء َوُسوِء اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة ُهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبَلاِء َوَدَرِك الشَّ »اللَّ

اْلَأْعَداِء« رواه البخاري ومسلم 

ُهمَّ اْجَعْل ِلي ِفي َقْلِبي ُنوًرا، َوِفي ِلَساِني ُنوًرا، َوِفي َسْمِعي ُنوًرا، َوِفي »اللَّ

َبَصِري ُنوًرا، َوِمْن َفْوِقي ُنوًرا، َوِمْن َتْحِتي ُنوًرا، َوَعْن َيِميِني ُنوًرا، َوَعْن

ِشَماِلي ُنوًرا، َوِمْن َبْيِن َيَديَّ ُنوًرا، َوِمْن َخْلِفي ُنوًرا، َواْجَعْل ِفي َنْفِسي ُنوًرا،

َوأَْعِظْم ِلي ُنوًرا« رواه البخاري ومسلم 
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ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِّ »اللَّ

ِه َعاِجِلِه َوآِجِلِه َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم أَْعَلْم، رِّ ُكلِّ أَْعَلمْ، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ

َك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َسَأَلَك َعْبُدَك َوَنِبيُّ اللَّ

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل أَْو َة َوَما َقرَّ ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك اْلَجنَّ َك، اللَّ َعاَذ ِبِه َعْبُدَك َوَنِبيُّ

َب ِإَلْيَها ِمْن َقْوٍل أَْو َعَمٍل َوأَْسَأُلَك أَْن اِر َوَما َقرَّ َعَمٍل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّ

َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُه ِلي َخْيًرا« رواه ابن ماجه 

ُهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب َوُقْدَرِتَك َعَلى اْلَخْلِق أَْحِيِني َما َعِلْمَت اْلَحَياَة َخْيًرا ِلي، »اللَّ

ُهمَّ َوأَْسَأُلَك َخْشَيَتَك ِفي اْلَغْيِب ِني ِإَذا َعِلْمَت اْلَوَفاَة َخْيًرا ِلي، اللَّ َوَتَوفَّ

َضا َواْلَغَضِب، َوأَْسَأُلَك اْلَقْصَد ِفي َهاَدِة، َوأَْسَأُلَك َكِلَمَة اْلَحقِّ ِفي الرِّ َوالشَّ

َة َعْيٍن َلا َتْنَقِطُع، َوأَْسَأُلَك اْلَفْقِر َواْلِغَنى، َوأَْسَأُلَك َنِعيًما َلا َيْنَفُد، َوأَْسَأُلَك ُقرَّ

َظِر ِإَلى َة النَّ َضاَء َبْعَد اْلَقَضاِء، َوأَْسَأُلَك َبْرَد اْلَعْيِش َبْعَد اْلَمْوِت، َوأَْسَأُلَك َلذَّ الرِّ

ا ُهمَّ َزيِّنَّ ٍة، اللَّ ٍة َوَلا ِفْتَنٍة ُمِضلَّ اَء ُمِضرَّ ْوَق ِإَلى ِلَقاِئَك ِفي َغْيِر َضرَّ َوْجِهَك َوالشَّ

ِبِزيَنِة اْلِإيَماِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِديَن« رواه النسائي 

ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك ْنَيا َواْلآِخَرِة، اللَّ ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك الَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ »اللَّ

ُهمَّ اْسُتْر َعْوَراِتي َوآِمْن اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوأَْهِلي َوَماِلي، اللَّ

َرْوَعاِتي، َواْحَفظْنِي ِمْن بَيْنِ َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِمينِي َوَعْن ِشَمالِي َوِمْن

25َفْوِقي، َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك أَْن أُْغَتاَل ِمْن َتْحِتي« رواه أبو داود 



َمَواِت َواْلَأْرِض، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َهاَدِة، َفاِطَر السَّ ُهمَّ َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشَّ »اللَّ

ْيَطاِن َوِشْرِكِه« رواه  أَْشَهُد أَْن َلا ِإَلَه ِإلَّا أَْنَت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسي َوَشرِّ الشَّ

الترمذي

ْشِد، َوأَْسَأُلَك ُموِجَباِت َباَت ِفي اأَلْمِر، َواْلَعِزيَمَة َعَلى الرُّ ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك الثَّ »اللَّ
أَلُكَ ، َوأَسْ ، َوُحْسَن ِعبَاَدتِكَ َمتِكَ أَلُكَ ُشْكَر نِعْ ، َوأَسْ ، َوَعَزائِمَ َمْغِفَرتِكَ َرْحَمتِكَ

َقْلًبا َسِليًما، َوِلَساًنا َصاِدًقا، َوأَْسَأُلَك ِمْن َخْيِر َما َتْعَلُم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما

اُم اْلُغُيوِب« رواه الطبراني َتْعَلُم، َوأَْسَتْغِفُرَك ِلَما َتْعَلُم، ِإنََّك أَْنَت َعلَّ

ْن ِسَواَك« رواه الترمذي ُهمَّ اْكِفِني ِبَحَلاِلَك َعْن َحَراِمَك َوأَْغِنِني ِبَفْضِلَك َعمَّ »اللَّ

ُهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري، ُهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَّ ُهمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني، اللَّ »اللَّ

ُهمَّ إنِِّي أَُعوُذ ِبَك ُهمَّ إنِِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، اللَّ َلا إِلََه إلَِّا أَْنَت، اللَّ

ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر، َلا ِإَلَه ِإلَّا أَْنَت« رواه أبو داود

، َواْمُكْر ِلي َولَ اَتْمُكْر ، َواْنُصْرِني َوَلا َتْنُصْر َعَليَّ »َربِّ أَِعنِّي َوَلا ُتِعْن َعَليَّ

، َربِّ اْجَعْلِني ِر اْلُهَدى ِلي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن َبَغى َعَليَّ ، َواْهِدِني َوَيسِّ َعَليَّ

اًها ُمِنيًبا، اًبا، َلَك ِمْطَواًعا، َلَك ُمْخِبًتا ِإَلْيَك أَوَّ اًرا، َلَك َرهَّ اًرا، َلَك َذكَّ َلَك َشكَّ

ْد ِلَساِني ِتي َوَسدِّ ْت ُحجَّ ْل َتْوَبِتي َواْغِسْل َحْوَبِتي َوأَِجْب َدْعَوِتي َوَثبِّ َربِّ َتَقبَّ

َواْهِد َقْلِبي َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري« رواه الترمذي
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ُهمَّ َلا َقاِبَض ِلَما َبَسْطَت، َوَلا َباِسَط ِلَما َقَبْضَت، َوَلا ُه، اللَّ ُهمَّ َلَك اْلَحْمُد ُكلُّ »اللَّ

َهاِدَي ِلَما أَْضَلْلت، َوَلا ُمِضلَّ ِلَمْن َهَدْيَت، َوَلا ُمْعِطَي ِلَما َمَنْعَت، َوَلا َماِنَع ِلَما

ُهمَّ اْبُسْط َعَلْيَنا ِمْن ْبَت، اللَّ َب ِلَما َباَعْدَت، َوَلا ُمَباِعَد ِلَما َقرَّ أَْعَطْيَت، َوَلا ُمَقرِّ

ِعيَم اْلُمِقيَم الَِّذي َلا ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك النَّ َبَرَكاِتَك َوَرْحَمِتَك َوَفْضِلَك َوِرْزِقَك، اللَّ

ِعيَم َيْوَم اْلَعْيَلِة، َواْلَأْمَن َيْوَم اْلَخْوِف،  ُهمَّ ِإنِّي أَْسَأُلَك النَّ َيُحوُل َوَلا َيُزوُل، اللَّ

ْب إِلَْيَنا اْلِإيَماَن  ُهمَّ َحبِّ ُهمَّ إنِِّي َعائِذٌ بِكَ ِمْن َشرِّ َما أَْعَطْيَتَنا َوَشرِّ َما َمَنْعَت، اللَّ اللَّ

اِشِديَن،  ْه ِإَلْيَنا اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن، َواْجَعْلَنا ِمَن الرَّ َوَزيِّْنُه فِي ُقُلوِبَنا، َوَكرِّ

اِلِحيَن َغْيَر َخَزاَيا َوَلا  َنا ُمْسِلِميَن، َوأَْحِيَنا ُمْسِلِميَن، َوأَْلِحْقَنا ِبالصَّ ُهمَّ َتَوفَّ اللَّ

وَن َعْن َسِبيِلَك،  ُبوَن ُرُسَلَك، َوَيُصدُّ ُهمَّ َقاِتْل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن ُيَكذِّ َمْفُتوِنيَن، اللَّ

ُهمَّ َقاِتْل اْلَكَفَرَة الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِإَلَه  َواْجَعْل َعَلْيِهْم ِرْجَزَك َوَعَذاَبَك، اللَّ

« رواه اإلمام أحمد اْلَحقِّ

ْيَت َعَلى ِإْبَراِهيَم وَعَلى ٍد َكَما َصلَّ ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ »اللَّ

ٍد ٍد َوَعَلى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ آِل ِإْبَراِهيَم، ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد، الّلٰ

َكَما َباَرْكَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوَعَلى آِل ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد« رواه البخاري 

ومسلم  

المرجع :
كتاب أدعية النبي صلى اهلل عليه وسلم 

جمعها الشيخ العالمة عبد المحسن العباد البدر
رئيس الجامعة اإلسالمية بالمدينة سابًقا والمدرس بالمسجد النبوي الشريف 
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