
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      من جوامع دعاء النيب     

                            اـَٓا آتَٔٓبٖزَ ِٖــُٗايًَّ ))
       ,ةّــَٓطَحَ ايدِْٗيَايف 

         ,ةَّٓطَحَ اآلخٔسَةٔيف وَ
               (( ازايٖٓبَ عَرَاا َٓقٔوَ

 

1 

                                                                                       :  دعاٞ الٍيب  أكجس: كاُ  قاه أٌظ 

                                                                                                     ((. ا حطٍٛ ... المّي زبٍا آتٍا يف الدٌٗ)) 

 

 

         (6389)زٔآ البخازٙ 

            (2690ٔ وطمي )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       تَِْإال أَ َ٘ـال إيَ))
      تُِٓي نُِّْإِ ضُبِحَاَْوَ

       (( ايظَائـُنئَََٔ   

 

 

ُٚ ذٙ الٍُٕ قاه : ))  أُ الٍيب  عَ ضعد بَ أب٘ ٔقاص             دعٕ

         ال إَلْ إاّل َأٌت ضبخاٌك ِإٌ٘ كٍت وَإذ دعآ ِٕٔ يف بطَ اذتٕت : 

                                                                       مل ٖدُع بّا زجن وطمي يف غ٘ٞ قط ؛؛ فإٌْ  ىنيـالظال

                            . ((إال اضتجاب اهلل لْ

                         (1644ؾخٗح الرتغٗب  )

 

 

                       2  من جوامع دعاء النيب  



 

 
                       3امع دعاء النيب  من جو   

                       ايًَُّٗــِٖ اِغفٔسِ ئي, )) 
                                       ,ازِحَُِٓٔيوَ 
                                       ,عَـافٔٓٔيوَ 

                                  (( ازِشُقٓٔيوَ        

 
ِٞ  ...المّي  اغفس ل٘ قاه : ))  أُ الٍيب   والك األغجع٘ ٘أبعَ           فإُ ِؤال

                                                                                                                                                                      ((.       جتىع لك دٌٗاك ٔآخستك

 

 

                         (2697زٔآ وطمي )

 



 
                       4من جوامع دعاء النيب    

أَعٖٔٓا عًََى             ِٖــُٗايًَّ ))
 ,                           سِىَـشـُِه

 ,                 ــسِىَـذِٔنــوَ 
        (( حُطِِٔ عٔبَادَتٔوَ وَ

 
         أحتبُٕ أُ جتتّدٔا يف الدعاٞ؟ ))قاه :   الٍيب  أُ    عَ أب٘ ِسٖسٚ

                                                                                                                                                                      ((. المّــــي أعٍا ... قٕلٕا  :

 

 

                     (844) الطمطمٛ الؿخٗخٛ

 



 
                       5من جوامع دعاء النيب   

        وَيُأَضِي أَإِّْ ُِٖٗايًَّ))

        اةَــافَعَُُـاي
      ((ةٔسَاآلخٔ وا ي ايدْٗيَفٔ

 
                                                      وا وَ دعٕٚ ٖدعٕ بّا العبدقاه : ))  أُ الٍيب  عَ أب٘ ِسٖسٚ 

                                                                                   المّي إٌ٘ أضألك املعافاٚ ...(( وَ : أفطن                          

 

                         (5703) ؾخٗح ادتاوع 

 



 
                       6من جوامع دعاء النيب    

              وَي ُٖرٔايَّ يديٓٔي ًٔحِ ئِٖ أَصُِٗايًَّ))
        ايَيَِْدُي حِ ئــًٔصِأَوَ ,يسِةُ أََُِضِعٔ
       يحِ ئــًٔصِأَوَ ,ياشٔــعَا ََيَٗفٔي تٔايَّ

      ,يادٔـــَا ََعــيَٗفٔي ـٔـتايَّ يتٔسَــآخٔ
    ٌِّي نُي فٔةّ ئادَــَيشِ اةَـيَاحلَ ٌِعَاجِوَ
      يةّ ئـاحَزَ تَوَُِـايٌِ ـعَاجِوَ ,ريٍـــخَ

                                    (( سٓـــــٌَِّ شنُ َِٔٔ             
 

 :                                                   ٖكٕه  كاُ زضٕه اهلل قاه :  عَ أب٘ ِسٖسٚ 

                                                           ((دٖين ...  المّي  َأؾمِح ل٘ )) 

 

                     (2720زٔآ وطمي )



 
                       7من جوامع دعاء النيب     

                                                             ِٖــــُٗايًَّ ))         
      ,اهلُـدَى وَيَأُضِي أَإِّْ
       ,ايعَفَافَ, و ايتٗكَىو 

                                    (( ىـــَٓو ايػٔ

 
                                                                                                                             : أٌْ كاُ ٖكٕه  الٍيب  عَ   عَ عبداهلل بَ وطعٕد

                                                                                                                                                     ((. ...  إٌ٘ أضألك اهلدٝالمّي )) 

 

 

               (2721زٔآ وطمي )

 



 
                       8من جوامع دعاء النيب     

               وبًُٔيا َُكًِّبَ ايكُ))
                                      يبًِٔقَ ثبِّتِ

            ((   يٓٔوَى دًَٔعَ          

 
                                                                                                                                                  :  دعاْٟ أكجس: كاُ  ا ىٛت أً ضمقال

                                                                                                                                                                          ((....  ٖا وكمب الكمٕب)) 

 

 

                (2091الطمطمٛ الؿخٗخٛ )

 



 
                       9من جوامع دعاء النيب     

                                  ِٖــــايًَُّٗ ))          
                                            وبًُٔسِّفَ ايكَُُضَ
                                         اــوبًَُٓقُ سِّفِصَ

                               ((تٔوَاعَــى طًََعَ 

 
                    بني إؾبعني إُ قمٕب بين آدً كمّا أٌْ قاه : ))   عَ الٍيب   عَ عبداهلل بَ عىسٔ 

                     :  ه زضٕه اهللاـــثي ق((  ْ حٗح ٖػاٞـــفٖؿس .دككمب ٔاح َـابع السمحــوَ أؾ

                                                  ((.... المّي وؿسف الكمٕب )) 

  

            (2654زٔآ وطمي )



 
                       10من جوامع دعاء النيب     

                         ـــــُِٖٗايًَّ ))     
                            اِٖـــدْٔٔي

                       (( ضَـدِّدِْٔي وَ   

 
                                                                :  قاه : قاه ل٘ زضٕه اهلل  عَ عم٘ 

                                                    ,ِداٖتك الطسٖل باهلدٝٔاذكس ,  المّي إِدٌ٘ ٔ ضددٌ٘  : قن ))

                                                                                                                                             ((.    ضداد الطِّي الطدادٔ

  

                                        (2725زٔآ وطمي )



 
                       11من جوامع دعاء النيب     

         وٌّفُعَ ِٖ إْٖوَايًَُّٗ))

      وَـِفبٗ ايعَحٔتُ
    ((   ِّٓيفُ عَاعِفَ   

 
                                                      ٖا زضٕه اهللقمت :  تقال  ا عاٟػٛعَ 

 :                                               وا أدعٕ قاه تكٕلني لٗمٛ الكدزأزأٖت إُ ٔافكت  

(( .                                                                  ي إٌك عفٕ ... ـــــمّال)) 

 

 

                                                  (3119) َ واجٛؾخٗح اب

 



 
                       12من جوامع دعاء النيب     

                يُوَأَِٖ إِّْي أضِـُٗايًَّ))
      ,زَحَُِتٔوَ وَ فَطًِٔوَ َِٔٔ
                                  اُ٘ ال ئًَُِهَُٗـإْٖفَ   

                                                      (( تَِْ أَإال  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        : كاُ ٖكٕه    أُ الٍيب  عبداهلل بَ وطعٕدَ ع

                                                                                                                                                                                                                    ((.  ... المّي إٌ٘ أضأُلك وَ َفطمك))                                               

 

 

                                                            (1543) الطمطمٛ الؿخٗخٛ

 



 
                       13اء النيب  من جوامع دع   

             فٔٓٔيِٖ اِنـــُٗايًَّ))
     ,أَوَسَبٔحَالئوَ عَِٔ حَ

           ي بٔفَطًِٔوَٓٔٓٔأِغو 
                                  (( اىَوَـعَُِٖٔ ضٔ   

 
                                                                   أال أعمىك كمىات , )): قاه لْ   أُ الٍيب  عَ عم٘ 

                                                                                          ؟  اُ عمٗك وجن جبن ؾبري دٍٖا أدآ اهلل عٍكــلٕ ك

                                                                                                                                                                                                                            ((.   ي اكفين ...ــــالمّ:  قن

  

                                                      (2625) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       14النيب   من جوامع دعاء   

       وذُ بٔوَِٖ إِّْي أعُايًَُّٗ))
          المِاألَخِ اتٔسَهََُِٓ َِٔٔ

                                                   اٍِــَُاألعِو
                             (( واءٔـــاألَِٖو     

 
                                                                                                                         : ٖكٕه   كاُ الٍيب قاه :  قطبٛ بَ والك عَ

                                                                                                                                                                                                                           ((.ي إٌ٘ أعٕذ بك ... ـــالمّ ))

 

 

                                                               (3591) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       15من جوامع دعاء النيب     

                     وَوذُ بٔعُإِّْي أَ ُِٖٗايًَّ))
                          سَصِـــايبَ ََٔٔ

        ,اِّاجلُرَو  وُِٕٓاجلُو 
      ((اِّـكَضِضَيِّئِ األَ َٔو َٔ

 
                                                                                                                                                       : كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب  أٌظ بَ والكعَ 

                                                                                                                                                                                            ((.. .. المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ الربص))

  

                                                      (1281) ؾخٗح ادتاوع



 
                       16من جوامع دعاء النيب     

         وَوذُ بِٖٔ إِّْي أعُُٗايًَّ))
                   وءٔـازِ ايطٗــجَ َِٔٔ
             , فإٕٖازِ املُكاَةٔدَي فٔ
     ((ٍُوٖحَتَةٔ يَيَادٔازَ ايبَجَ

                                                                                                      : كاُ ٖكٕه يف دعاْٟ   أُ الٍيب  سٖسٚأب٘ ِعَ  

                                                                                                                                                                                                               ((.المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ جاز الطٕٞ ...  ))                                     

  

                                                               (1290ؾخٗح ادتاوع )

 



 
                       17من جوامع دعاء النيب     

        وَوذُ بٔي أعُِٖ إِّْايًَُّٗ))
       سِـِكايفَوَ ايكًَّٔةٔ ََٔٔ 
        وَوذُ بٔ, وأعُةٔـايرِّيَّو 

     ((أُِظًََِ أوأَِظًَِٔ  إِٔ  

 
                                                                                                                                                      : كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب  أب٘ ِسٖسٚعَ 

                                                                                                                                                                                                         ((.  المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ الكمٛ ...  ))                                             

  

                                                      (5477) ؾخٗح الٍطاٟ٘

 



 
                       18من جوامع دعاء النيب     

          آجًٔٔ٘ٔوَ جًٔٔ٘ٔعَاًِّ٘ٔ نُ ريِيُوَ ََٔٔ اخلَأَأضِِٖ إِّْي ُٗايًَّ))

                              ,ِِـــِِ أَعًِا يَََ ا عًَُِٔتُ َُِٔٓ٘ وَََ
          آجًٔٔ٘ٔ وَ عَاجًٔٔ٘ٔ ًِّ٘ٔنُوذُ بٔوَ ََٔٔ ايشٖسِّ أعُ وَ

                              ,ِِـــِِ أَعًِا يَََ ا عًَُِٔتُ َُِٔٓ٘ وَََ
َْبٔيٗوَ,  وَأيَوَ َُِٔٓ٘ عَبِدُىَ ا ضَََخَيِسِ  َٔيُوَ َٔأَأضِِٖ إِّْي ُٗايًَّ
        َْبٔيٗوَ, وَ٘ٔ عَبِدُىَ ا عَاذَ بََٔسِّ شَ ِٔوذُ بٔوَ َٔأعُ وَ

       عٌٍََُ, أوِقَوٍٍِ  ِٔا ََٔٗيِإيَ ا قَسٖبَََ وَ ةَٖٓأيُوَ اجلَأضِِٖ إِّْي ـُٗايًَّ
            عٌٍََُ, أوِقَوٍٍِ  ِٔا ََٔٗيِا قَسٖبَ إيَََوَ ازِوذُ بٔوَ ََٔٔ ايٖٓـأعُ وَ
      ((ريّاي خَقَطَيِتَُ٘ ئ قَطَاءٌٕٖ أيُوَ إِٔ تَحِعٌََ نُأضِ وَ

                                                                                                                        : ُ ٖكٕه كا   أُ الٍيب ا عاٟػٛعَ  

                                                                                                                                                                                                                ((.  ي إٌ٘ أضألك ... ـــالمّ ))

 

 

                                                             (1542) الطمطمٛ الؿخٗخٛ



 
                       19من جوامع دعاء النيب     

         ,سِي األَِاتَ فٔايجٖبَ يُوَأأضِِٖ إِّْي ايًَُّٗ))
                                                        ,دٔــى ايسٗشًَِةَ عَميَصِايعَوَ

      ,تٔوَسَفٔػََِ َِائٔصَعَوَ, تٔوََُحِاتٔ زَجٔبَوَُ يُوَأَأضِوَ
       ,تٔوَادَبََٔ عٔحُطِوَ, تٔوََُعِسَ ْٔشُِه أيُوَأضِوَ
       ,اّقَادٔصَ اّاَْطَئوَ, اّئًَُضَ اّبًَِقَ يُوَأأضِوَ
          وَبٔ وذُأعُوَ ُِ,ــًَعِا تَريِ ََخَ َِٔٔ أيُوَـأضِوَ
        ًَُِ؛عِا تََُـئ سُىَفٔػِتَأضِ ًَُِ, وَعِا تَسِّ ََشَ َِٔٔ

                                             (( وبٔيًَُّاُّ ايػُعَ تَأِْ إْٖوَ
 

                                                                                                                                                                      : قاه لْ    أُ الٍيب  غداد بَ أٔععَ 

 إذا زأٖت الٍاع قد اكتٍصٔا الرِب ٔالفطٛ؛  أٔع ٖا غداد بَ))

                                                                                                                                                             ((. . الجبات .. ك٘ أضألالمّي  إٌالكمىات :  فاكٍص ِؤالٞ 

  

                                        (3228) الطمطمٛ الؿخٗخٛ



 
                       20من جوامع دعاء النيب     

                 تٔوَ يَشِخَ ِٔا َِٔ يََٓــِٖ اقطٔـــــايًَُّٗ ))    
                    , وَــــياصٔعَنيَ ََبَا وَََٓٓيِا يَحوٍُ بَََ
                  ,ٖٓتَوَا بٔ٘ٔ جًَِّػَُٓبَا تُتٔوَ ََاعَطَ َِٔٔوَ

      ,ايَاتٔ ايدِْٗا َُضيبًَََٓيِا تَُٗوُِّٕ بٔ٘ٔ عَنيِ ََكَٔٔ ايئََوَ
       ا,تََٓيِيَا أحََِا َٓوٖتٔقُا وَازَِْضَبِأَا وَاعََُٔٓأضِا بَٔٓتِّعََِوَ

ًِواجِ  ,آًَََُظَ ِٔى ًََٔا عَثأزََْ عٌَِاجِٖٓا, وَثَ َٔازُِ٘ ايوَعَ
       ,آَيٓٔٔي دٔا فٔتََٓيبََُضٔ عٌَِحِال تَا, وَاَْادَعَ ًَِٔى ََا عََْضُسِواِْ
ًِ ؼًََبِال ََا وََُِّٓا أَِنربَ َٖيٌَِ ايدِْٗعَحِال تَوَ          اـَُٔٓعٔ

                                   (( احََُُٓسِال يَ ا ًََََِٔٓيِعَ ًِِّططَال تُوَ  

                      ٖكًٕ وَ زتمظ قمىا كاُ زضٕه اهلل قاه :  عَ عبداهلل بَ عىس  

ِٞ الكمىات ألؾخاِبْ :                                                              حتٜ ٖدعٕ ِبّؤال

                                                   ((....  المّي اقطي لٍا وَ خػٗتك)) 
  

                                                 (3502) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       21من جوامع دعاء النيب     

             ,ُاّائٔقَ الِّاإلضِي بٔفَِظِٖٓٔ احُِٗيًَّا))  
            , داّــاعٔقَ الِّـــاإلضِي بٔفَِظٓٔاحِ وَ 
              ,داّــــاقٔزَ الِّـــاإلضِي بِٔظٓٔفَاحِ وَ        
                 ,داّاضٔال حَ وَ اّوٖدُي عَال تُشُِٔتِ بٔ وَ 

          ريٍ خَ ٌِّنُ َِٔٔ يُوَأَي أضِإِِّْٖ ـــــُٗايًَّ
                 ٌِّنُ َِٔٔ وَوذُ بٔعُأَ , وَدٔىَيَبٔ ُُٓ٘ائٔصَخَ

                                                 (( دٔىَيَبٔ ُُٓ٘ائٔصَخَ سٍٓشَ   
                                             :كاُ ٖكٕه    أُ الٍيب  عبداهلل بَ وطعٕدعَ  

                                                                                                                         ((...  المّي احفِظين باإلضالً قاٟىا)) 

  

                                               (1260) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       22من جوامع دعاء النيب     

ًُِٔبٔ ِٖـــــُٗايًَّ))                ,لًِِـــقُدِزَتٔوَ عًََى اخلَبَ وَيِوَ ايػَــعٔ
                               ,ريّا ئياةَ خَــئًَُِتَ احلَا عَي ََأحِئٓٔ

                              , يريّا ئفَاةَ خَتَوَفَّٓٔي إذا عًَُِٔتَ ايوَوَ
              ,ادَةَٔٗايشَبٔ وَيِي ايػَشِيَتَوَ فٔخَ أيُوَأضِإِْٖي  ِٖـــــُٗايًَّ
         وَيُأَضِأَ, وَطَبٔايػَنًََُٔةَ اِيحَلِّ فٔي ايسِّضَا وَ أَيُوَـــأضِوَ

           ,فَدُِٓ يَال اّيُعَْٔ أيُوَـضِأَ, وَايػَٔٓىسِ وَِكي ايفَدَ فٔضِايكَ
            دَعِايسِّضَى بَ يُوَأَــضِأَ, وَكَطٔعُِٓنيٍ ال تَعَ سٖةََقُ يُوَأَأضِو

         يُوَأَأضِ, ووِتَُٔـدَ ايعِشِ بَيِسِدَ ايعَبَ يُوَأَضِأَ, وَاءٔطَايكَ
         ريِ ي غَائٔوَ فٔكَى ئوِمَ إيَايشٖ, وَِٗوَجِى وَسِ إيَظَايٖٓرٖةَ يَ

          يَٓةٔصِيِّٖٓا بٔشَ ِٖــــُٗايًَّ ,طًَّٔةٕةٕ ََُٓتِال فٔ, وَاءَ َُطٔسٖةٕسٖضَ
                              (( دئَتَِٗاةّ َُا ُٖدًََِٓعَاجِ, وَ إاإلميَ

 
                                                           :  كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب   عىاز بَ ٖاضسعَ 

                                                                                                                                                ((                                                                    ...  المّي بعمىك الػٗب))

  

                                                          (106)ؾخٗح الكمي الطٗب 



 
                       23من جوامع دعاء النيب     

            ئْسِــــضُاِْوَ ,يًَٖعَ ِٔــــالَ تُعٔبِّ أَعِّٔٓي وَزَ ))
           ,يٖـًَعَ ُِهُسِالَ تَي وَئ اَِهُسِوَ ,يًَٖعَ سِضُِٓال تَوَ
           ىًَي عَْٔسِضُاِْوَ ,يى ئدَــطِّسِ اِيُٗيَي ؤَْدٔاِٖوَ
          يَوَ ,اّازـشَهَّ يَوَي ًِٓٔعَبِّ اجِزَ ,يًَٖى عَـػَبَ ََِٔ
          ,تاّبٔخَُِيَوَ  ,اّـاعوَِطَٔيَوَ  ,اّزَٖٖابيَوَ  ,اّذَنَّاز 
         ,يتٔبَوِتَ ٌِـــــبٖكَتَ بِّزَ ,اّيبََُٓٔ اّـــأوٖاَٖيِوَ إيَ 
         ,يـٔــــتوَعِدَ بِـــجٔأَوَ ,يــــتٔبَوِحَ ٌِـــطٔاِغوَ 
                ,يبًِٔدٔ قَاِٖوَ ,يأْــطَئ دِّدِضَوَ ,يتٔحٖحُ ثبِّتِوَ 

                                  (( يزِدِةَ صَـَـــــيُخٔضَ ًٌُِاضِوَ

 
                                                                                                     ٖدعٕ ٖكٕه :  قاه : كاُ الٍيب   عَ عبداهلل بَ عباع 

                                                           ((...  زب أعين ٔاَل تعَ عم٘))

 

                                                  (3551) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       24من جوامع دعاء النيب     

                          ِٖـــُٗايًَّ ))         
                 يــٓٔاضٔبِحَ

                      (( رياّطٔيَ اباّطَحٔ 

 

 

 :                                                                                              ْ ـــكٕه يف بعض ؾالتٖ ٕه اهلل ـــــزض مسعت:  تقال اعاٟػـــٛعَ 

                                                       ؟ !  اهلل ! وا اذتطاب الٗطري : ٖا ٌيب , قمت((ابا ٖطرياـــي حاضبين حطــــالمّ)) 

                                                – ٖٕو٠ر -ٌٕقؼ اذتطاب اِبْ, فٗتجأش عٍْ ؛ إٌْ وَ أُ ٍٖظس يف كت))قاه : 

 ! ُٛ                                                                                                   . ((ِمكٖا عاٟػ

 

 

                                               (5495) ختسٖج وػكاٚ املؿابٗح

 



 
                       25من جوامع دعاء النيب     

                           يُوَأَضِِٖ إِّْي أَايًَُّٗ  ))    
      ,ساتٔهَىَ املِٓسِتَ, وَرياتٌَٔ اخلَفٔعِ

                , نيِانٔــطََُـحُبٖ ايوَ  
                   ةّـــَٓتِادٔىَ فٔبَعٔتَ بٔدِإذا أزَوَ  

             ((  وٍٕتُريَ ََِفوَ غَيِيَي إٓٔبٔطِاِقفَ   
 

 

                                                                : قـــــاه   أُ الٍيب  عبداهلل بَ عباععَ 

َٛ زب٘ تبازك ٔتعاىل يف أحطَ ؾٕزٚ, قاه أحطبْ))                قاه يف املٍاً فكاه:  أتاٌ٘ المٗم

              ن: ـد, إذا ؾمٗت فكــٖا ستى... ٔ قاه  املأُل األعمٜ؟ ٖا ستىد ِن تدزٙ فٗي خيتؿي

 ((                                                 ...  إٌ٘ أضأُلك فعن ارتريات المّي

 

 

                                                (3233) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       26من جوامع دعاء النيب     

      ُٔابِ وَ, دٔىَبُِٔ عَابِ وَ, دُىَبِي عَِٖ إِّْــُٗايًَّ))
     ,ُُوَِهيٖ حُاضٍ فََٔ, دٔىَيَي بٔتٔيَاصَْٔ ,أَََتٔوَ

        وَيَ وٍَُِٖ ٌِّ اضِهُبٔ وَيُأَأضِ, اؤُىَطٍَْ يفٖ قَدِعَ
     ,كٔوًَِخَ َِٔٔ اّدَأحَ تًََُُِّ٘عَ أو, طَوَِفَْ ٘ٔتَ بٔيُِٖضَ
       ٘ٔتَ بٔأثسِـــتَضِا أو, ابٔوَــتَي نٔفٔ تَُِ٘يصَأِْ أو
      إَٓسِـٌَ ايكُــعَحِتَ إِٔ, دَىَِٓبٔ عٔيِِِ ايػًَِعٔ يفٔ
       ,ئْصِالءَ حُجَ , وَيزِدِوزَ صَُْ , وَيبًِٔيعَ قَبٔزَ

                                          (( ُِّيابَ ََٖٖذ وَ
 

 

                                                                                                         : قاه   أُ الٍيب  عبداهلل بَ وطعٕدعَ 

            أذِب اهلل ِىْ إال ,...  المّي إٌ٘ عبدك, فكاه : حصُ ٔ ال ِي وا أؾاب أحدا قط  ))

            قاه : فكٗن : ٖا زضٕه اهلل أال ٌتعمىّا ؟ فكاه بمٜ ,ٔ حصٌْ , ٔ أبدلْ وكاٌْ فسجا      

 (( مىّاٍٖبػ٘ ملَ مسعّا أُ ٖتع                                                 

 

 

                                                                    (199) الطمطمٛ الؿخٗخٛ



 
                       27جوامع دعاء النيب   من   

ًِتُؤتٔؤ ًِوَ املائِٖ ََُٗايًَّ))       ,اءُشَتَ وَ ََِٔي امل
ًِصِِٓتَوَ          اءُ,ـشَتَ تُعٔصٗ ََِٔوَ, اءُشَتَ ُِٖٔوَ َٔعُ امل

                                ريُـاخلَ دٔىَيَ, بٔاءُـــشَتَ رٍٔٗ ََِٔتُوَ    
 ,                 سْـــيدٔيءٕ قَـَـٌِّ شـــى نُـــًَعَ وَإْٖ
               ا, يَُُُٗحٔزَوَ ةٔسَاآلخٔوَا ئَُُِْ ايدٗحِزَ

       ,اءُشَتَ ِٔا َََُُِٗٓعُ ََُِٔٓتَوَ ,اءُشَتَ ِٔا َََُيُٗطٔعِتُ
       ةٔ َُحِزَ ِٔا عََٗي بٔيٓٔٓٔةّ تُػَُِحِزَ يُِٓٔحَازِ

                           (( اىَوَضٔ ََِٔ
 

     قاه :                                                                                                                         أُ الٍيب   ظ بَ والك عَ أٌ

                 ؟  لٕ كاُ عمٗك وجن جبن ُأحد دٍٖا ألدآ اهلل عٍكَأال ُأعمىك دعاٞ تدعٕ بْ ))

((                                                       ...  المّي والك املمك: قن ٖا وعاذ 

   .))                                                                                                                                              

                                                                 (1821) ؾخٗح الرتغٗب

 



 
                       28وامع دعاء النيب  من ج   

                 شِسِـايعَ زبٖعِ, وطُٖواتٔ ايطٖبِاي بٖزَِٖ ايًَُّٗ)) 
          اةٔايتٖوزَ صٍََُِِٓ ,يءٌِّٕ شَنُ بٖزَا وَبَٖٓيِِ, زَظٔايعَ  
             ى,ايٖٓوَبِّ وَاحلَلَ ائفَإِٓ, سِــايكُيٌِ وَحٔاإلِْوَ 
          تٔ٘ٔ,يَاصَٔٓرْ بٔتَ آخٔيءٕ أٌِِّْ شَسِّ نُشَ َِٔٔوذُ بٔوَ أعُ 

          سُـاآلخٔتَ ِْأَيءْ, وًََوَ شَبِظَ قَيًَِفَ األوٍُٖتَ أِْ
                  ظَيًَِفَسُ ـٔــايظَّاٖ تَِْأَيءْ, وَدَىَ شَعِظَ بَيًَِفَ

                                         ظَ يًَِفَ ُٔــاطٔايبَتَ ِْأَيءْ, وَقَوَ شَوِفَ
             ,َٔــِـِّٓي ايدٖيعَ ضِــاِقيءْ, وَْوَ شَدُ  

                                            (( سِــــِكَٔ ايفََٔ يِٓٔٓٔغأَوَ
 

                           , تطألْ خادوا  جاٞت فاطىٛ إىل الٍيب )) قاه :  أب٘ ِسٖسٚعَ 

                                                                      (( ...  المّي زب الطىٕات الطبِعقٕل٘:  ))ا:فكاه هل                  

 

 

                                                (3481) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       29من جوامع دعاء النيب     

                                              يُوَأَِٖ إِّْي أضِـــايًَُّٗ))
                                        دٗــتَسِال يَ اّاْإميَ  
                             دُــفَِٓال يَ اّيُعَْٔوَ  
                                        دٕـــُٖحَةَ َُافَكَسََُوَ  

ًًَِى جَيف أعِ                (( دٖٔٓةٔ اخلُ
                                        :  يف ؾالتْ, فكاه   دعا بْ عبداهلل بَ وطعٕد 

                                                            (( اضأه تعَطْ ,اضأه تعَطْ))                            

  

                                                     (379/5) ؿخٗخٛالطمطمٛ ال

 



 
                       30  من جوامع دعاء النيب   

                          ِٖـــــُٗايًَّ))
      ,يًَُِّتَٓٔا عََُي بٔفَعِٓٔاِْ
      ,يعُٓٔفَِٓا يَي ًََُِِّٓٔعَوَ
       ((٘ٔي بٔعُٓٔفَِٓتَ اًَُِّي عٔشُِقٓٔازِو

 
                                                                                                                            كاُ ٖكٕه:     أُ الٍيب  عَ أٌظ بَ والك 

                                                 ((المّي اٌفعين مبا عمىتين ...  ))                                     

 

 

                                                 (3151) الطمطمٛ الؿخٗخٛ



 
                       31من جوامع دعاء النيب     

ًِبٔيُِٖٗ اجِعٌَِ يف ايًَّ))                ,اُّْوز قَ
      ,ُْوزاّ ضَُِعٔييف وَ, اُّْوز بَضَسِيي فٔوَ
      ,اُّْوز ازِييَطَعَِٔ , وَاُّْوز ئَُيٓٔيعَِٔ وَ
         ,اُّْوز يتَحِتٔ, وَاّوزــُْ فَوِقٔيوَ
ًِفٔي, وَاّوزــُْ أََأَيو            ,اُّْوز خَ

                            (( ي ُْوزّااجِعٌَِ ئو
 

 ...          أَفاضتٗكظ فتطٕك ٔتٕض  أٌْ زَقد عٍد زضٕه اهلل  عبداهلل بَ عباععَ 

                                                                     :إىل الؿالٚ, ِٕٔ ٖكٕه َج أذُ امُلؤذُ َفخسف

 ((                      المّي اجعن يف قميب ٌٕزا ...  ))                                      

  

        (                                       763ٔ وطمي ) (6316) البخازٙزٔآ 

 



 
                       32من جوامع دعاء النيب     

                                      ِٖـــــــــــايًَُّٗ ))    
                     ,يٓاّهٔي َٔطِئٓٔأَحِ

         , يٓاّهٔي َٔطِأََٔتِٓٔوَ
       نيِانٔةٔ املطَسَي شَُِي فْٔٔشُسِاحِو

              (( ةٔـــاََيَيكَّٔ اوِيَ        
 

                                                                                                               : كاُ ٖكٕه    أُ الٍيب  أٌظ بَ والكعَ 

                                                                                                      هلل؟ قاه: ٖا زضٕه ا مل: فكالت عاٟػٛ المّي أحٗين وطكٍٗا ...((, ))

 ((                        إٌّي ٖدخمُٕ ادتٍٛ قبن أغٍٗاّٟي بأزبعني خسٖفا))         

  

                                                (2352) ؾخٗح الرتورٙ

 



 
                       33من جوامع دعاء النيب     

                                              ِٖـــُٗايًَّ ))         
            ,يتُسِ عَوِزَتٔاضِ
                 ,يآَِٔٔ زَوِعَتٔ وَ

        ((   يي دَيِِّٓٔٓاِقضِ عَو 

 
                                                                                                          : كاُ ٖكٕه    أُ الٍيب  خباب بَ األزتعَ 

                                      ((المّي اضرت عٕزت٘ ...  ))

  

                                                 (1262) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       34من جوامع دعاء النيب     

                                         ِٖ ــــــايًَُّٗ ))            
ًُِّا نَجٔريّا       ,إِّْي ظًََُِتُ َِْفطٔي ظُ

      ,سُ ايرُْٗوبَ إيَّا أَِْتَــــيَا يَػِفٔوَ
        ,سِ يي ََػِفٔسَةّ َٔٔ عٔٓدٔىَـِغفٔافَ
         وَ أَِْتَ ايػَفُوزُـــــإْٖ ازِحَُِٓٔيوَ

                                                 ((  ُِــــايسٖحٔي     
 

                                             : ٖا زضٕه اهلل,   لمٍيب   الؿدٖل سبك قاه أبٕ

                                                   :  اهــــــــعمىين دعاٞ أدعٕ بْ يف ؾالت٘, ق

 ((                                                                                                                        ...  المّي إٌ٘ َظمىت ٌفط٘ :  قن)) 

  

            (834) البخازٙزٔآ 

 



 
                       35من جوامع دعاء النيب     

                  ِٖ أَِْتَ زبِّي, ال إيََ٘ إال أَِْتَ,ـايًَُّٗ))
            أََْا عًََى, ودُىَـأََْا عَبِ, وخًََِكتَٓٔي

                أَعُوذُ ,تَطَعِتُا اضِدٔىَ ََـدٔىَ وَوَعِــعَِٗ
                 وَأَبُوءُ يَ سِّ ََا صََٓعِتُ,ـــَِٔٔ شَبٔوَ 

                    ي,رَِْبٔبٔوءُ يَوَ أَبُ, وَيًَٖٓٔعَُِتٔوَ عَبٔ
              وبَيَػفٔسُ ايرُْٗ ال ُ٘ـــْٖإِ, فَيفٔسِ ئاِغفَ

                                                                                     (( تَإال أَِْ

 

                ٔوَ قاَلّا وَي أٌت زب٘ ... ــالمّ :أُ تكٕه ضٗد االضتػفازقاه: ))  عَ الٍيب   عَ ضداد بَ أٔع

                   وٕقَقاَلّا وَ المٗن ِٕٔ  ٔوَ ,َأِن ادتٍٛبّا, فىات وَ ٖٕوْ قبن َأُ ميط٘, َفّٕ وَ  وٕقٍاالٍّاز 

                                                                                                                                                                                      ((. أِن ادتٍٛبّا, فىات قبن أُ ٖؿبح, َفّٕ وَ 

  

                                                         (6306) البخازٙزٔآ 

 



 
                       36من جوامع دعاء النيب     

                        يرٔفٔسُ اهللَ ايَّػِأضِتَ))
                  وَإال ُٖ ال إيََ٘

               احلَيٗ ايكَيٗوُّ
              (( ٘ٔــوأتُوبُ إِييِ   

 
 قاه :                                                 أُ الٍيب    عبداهلل بَ وطعٕد عَ

                                       ؛ ٖكٕهلا ثالثا الرٙ ال إلْ إال ِٕ ... أضتػفس اهلل وَ قاه : ))

 ((                                   غفس لْ ٔإُ كاُ فس وَ الصحف

  

                                                 (1623خٗح الرتغٗب )ؾ

 



 
                       37من جوامع دعاء النيب     

       ,ًٔيــجَِٗوَ يخَطٔيئَتٔي سِ ئـــزَبِّ اِغفٔ))
          َِّٔٓي, ٘ٔا أِْتَ أعًَُِِ بََٔوَي أَِسِي نًُِّ٘ٔ, فٔ إضِسَافٔيوَ

        ,خَطَايَايَي سِ ئـاِغفٔ ِٖــايًَُّٗ
        دٔي,وَ عِٔٓنٌُٗ ذئَٖصِئي, وَوَجًَِٗٔي وَعَُِدٔي وَ

        سِتُ,ـــا أخََٖوَا قَدَِٖتُ ي ََاِغفٔسِ ئ ِٖــــايًَُّٗ
                                  ا أعًَِِٓتُ, ََوَسَزِتُ ــــــا أضََِوَ 
                    املُؤَخِّسُ,  أَِْتَوَدُِّّ ـــكَُُـاي أِْتَ 
                 (( سْــيءٕ قَدٔيًَى نٌُِّ شَعَ أَِْتَوَ   

 
ِٞ:   عَ الٍيب   أب٘ وٕضٜ األغعسٙعَ                                أٌْ كاُ ٖدعٕ بّرا الدعا

 ((                                            ...  زب اغفس ل٘ خط٠ٗيت))                                       

  

                                                 (2719)ٔ وطمي  (6398) البخازٙزٔآ 



 
                       38من جوامع دعاء النيب     

                   ي ـسِ ئــــفٔاِغ ِٖــــــُٗايًَّ ))  
            ا, ًََّٗايَ نُـايَطَخَ وَي وبُْٔذُ   

                      ي,بُسِْٔاجِ وَي عٔشِٓٔأَِْ ُِٖٗايًَّ
           ؛المِاألخِ وَ اٍَُِحِ األعِائضَي ئدْٔٔاِٖ وَ

                                 ا ـــَٗحٔائضَي ئدِٔٗال يَ ُ٘إْٖفَ    
                     (( تَِْإال أَ ايِّئَٗفُ ضَسِضِال يَ وَ   

                                                                                                                     : كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب   أب٘ أواوٛ الباِم٘عَ  

 ... ((                                                                            ل٘ ذٌٕب٘ اغفسالمّي ))

  

                                                                (1266) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       39من جوامع دعاء النيب     

                                             تُ,ـــًَُِوَ أضِيَ ِٖــــــُٗايًَّ ))   
ًِوَيِوَ تًََعَوَِٓتُ بٔوَ آََوَ                  , تُـــنَّ
                                             ,ُِتُاصَبٔوَ خَوَيِوَ أَْبِتُ, إيَوَ
                     صٖتٔوَ, عٔوذُ بٔإِّْي أعُ ِٖـــــُٗايًَّ 

                    ٓٔي,ـًَّ؛ أيّا تُطٔتََ٘ إيَّا أِْال إيَ
                          , وتُي ال يَُُرٔـــيٗ ايَّتَ احلَأِْ 
                          (( وتُوَٕظُ يَُُاإلِْ ٔٗ وَــــاجلٔوَ  

 
                                                                                                   : كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب   عبداهلل بَ عباععَ 

                                                                          ... (( ي لك أضمىتـــــالمّ))

  

                                                 (1309) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       40من جوامع دعاء النيب     

               وَوذ بٔي أعُإِّْ ِٖـــُٗايًَّ))  
             ,الءٔـــجَِٗدٔ ايبَ َِٔٔ  
                  ,اءٔــــدَزَىٔ ايشٖكَ وَ  
                ,اءٔــــضُوءٔ ايكَطَ وَ  
                 (( األعِدَاءٔشََُاتَةٔ  وَ   

                                                    أُ الٍيب  أب٘ ِسٖسٚعَ  

                                                                                                                   (( ... وَ ضٕٞ الكطاٞ ٖتعٕذ)) كاُ                                

  

                                        (6347) البخازٙ ؾخٗح

 



 
                       41من جوامع دعاء النيب     

                                                وَ ِٖ إِّْي أعُوذُ بٔـــايًَُّٗ ))      
                                    , صَِٕــََٔٔ اهلَِِّ واحلَ

                                                                                 , ٌِـــايعَحِصِ وايهَطَو
                      , ِٔـــايبُخٌِِ واجلُبِو 
                                      , ِٔـــــــضًََعِ ايدٖيِو  
                                                (( اٍِــــوغًََبَةٔ ايسِّجَ   

                                                                  : إىل خٗرب  يف قؿٛ ذِابْ وع زضٕه اهلل  قاه أٌظ 

 ٖكٕه :                                كجرياإذا ٌصه, فكٍت أمسعْ   فكٍت أخدً زضٕه اهلل 

 ((                                   المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ اهلي ... )) 

 

                                        (                          2893) ؾخٗح البخازٙ

 



 
                       42من جوامع دعاء النيب     

                                                                     ِٖــــايًَُّٗ   ))         
                                                     وذُ بوَـــإِّْي أَعُ

ًِتُ,                                              َٔٔ شَسِّ َا عَُٔ
              ((َِٔٔ شَسِّ َا يَِِ أَعٌَُِِوَ

 
                                                                        ,  عَ دعاٞ كاُ ٖدعٕ بْ زضٕه اهلل ا عاٟػٛ ض٠مت

                                                                        : اُ ٖكٕهــــَفكالت: ك

                    ((          ...  المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ غس وا عىمت))                                        
                                                                                                                                                

                                                      (2716وطمي ) ؾخٗح

 



 
                       43من جوامع دعاء النيب     

                                                    ِٖ أعُوذُ ــــــايًَُّٗ ))        
                           ,وَـــضَخَطٔ اىَ َِٔٔـــسِضَبٔ
                              ,عُكُوبَتٔوَ بُُٔعَافَاتٔوَ َِٔٔوَ

                                ,وَــــوَ َِٔٓوذُ بٔـــأَعُوَ
                                   ال أُحِضٔي ثََٓاءّ عًََيِوَ 

                      ((ًَى َِْفطٔوََٓيِتَ عَا أثَُأِْتَ نَ
 

                                  ساؽ فالتىطتْـــــمٛ وَ الفٗل  كدت زضٕه اهللف:  تقال ا عاٟػٛعَ 

                                  فٕقعت ٖدٙ عمٜ بِطَ قدوْٗ ِٕٔ يف امَلطجد ِٔىا وٍؿٕبتاُ ِٕٔ ٖكٕه: 

                                                         ((...  المّي أعٕذ بسضاك))
  

                                                                    (486وطمي ) زٔآ

 



 
                       44من جوامع دعاء النيب     

                       وَِٖ إِّْي أَعُوذُ بٔـايًَُّٗ)) 
                          ,تٔوَـشَوَاٍِ ْٔعَُِ َِٔٔ

       , تَحَوٍِٗ عَافٔيَتٔوَوَ
                              ,اءَةٔ ِْٔكَُتٔوَـفُحَوَ
                                       (( عِ ضَخَطٔوَــوَجَُٔي  

 
                                                                                                               :   زضٕه اهلل كاُ وَ دعاٞقاه :   عبداهلل بَ عىسعَ 

                                                                                                                                                                                        ((.المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ شٔاه ٌعىتك ...))

  

                                                           (2739وطمي ) زٔآ

 



 
                       45من جوامع دعاء النيب     

      ,ايبُخٌِِ وَ ََٔٔأعُوذُ بٔإِّْي  ايًَُِّٖٗ))
       ,بِِٔـــاجلَُٔ ـــوذُ بوَ َٔـــوأَعُ 

                                                وذُ بوَـــــأَعُ و        
     ,سِـــايعُُُأزِذٍَِ َٔٔ إِٔ ُْسَدٖ إىل   
     ,ةٔ ايدِْٗيَاــفٔتَِٓوأَعُوذُ بوَ َٔٔ   

                            (( بِسِـعَرَابٔ ايكَو
 

                                                                    كاُ الٍيب قاه :   ضعد بَ أب٘ ٔقاصعَ 

ِٞ الكمىاتٖعمىٍا                                                                   :  الكتابٛ , كىا ُتَعمَُّيِؤال

                                                                                          ((...  المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ البخن)) 

  

                                             (6390)البخازٙ زٔآ

 



 
                       46من جوامع دعاء النيب     

                               وَإِّْي أَعُوذُ بٔ ِٖــــــايًَُّٗ ))        
        اِيبُخٌِِ,وَاِيحُبِِٔ, وَاِيهَطٌَِ, ؤَََٔ ايعَحِصِ, 

 ,                              بِسِــايكَ عَرَابٔوَاِيَٗسَِّ, وَ
         ا أَِْتَ ـشَنَِّٗوَآتٔ َِْفطٔي تَِكوَاَٖا,  ِٖـــايًَُّٗ

         ا, أَِْتَ وَئيَٗٗا وَََوِيَاَٖا,ــــخَيِسُ ََٔ شَنَّاَٖ
ًٍِِ ال يَِٓفَعُ, إِّْي أَعُوذُ بوَ َِٔٔ ِٖــــايًَُّٗ         عٔ

ًِبٕ ال يَخِشَعُ, وَ              َِٔٔ َِْفظٍ ال تَشِبَعُ,ؤََِٔ قَ
                (( َِٔٔ دَعِوَةٕ ال يُطِتَحَابُ يََٗاوَ          

 
                ٖكٕه:   ال أقٕه لكي إال كىا كاُ زضٕه اهلل: قاه  شٖد بَ أزقي عَ 

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

 

 

                                                                 (2722وطمي ) زٔآ

 



 
                       47من جوامع دعاء النيب     

                                           وَوذُ بِٖٔ إِّْي أعُـــُٗايًَّ ))   
                    ,يعُِٔضَسِّ ــــشَ َِٔٔ
                                   , يسِضَبَسِّ ـشَ َِٔٔ وَ
               , يأْطَئسِّ شَ َِٔٔ وَ
                      , يبٔـًِقَسِّ ـشَ َِٔٔ وَ
               (( ييََِّٓٔسِّ ـَــش َِٔٔ وَ   

                                                                                                  : قاه لْ   أُ الٍيب  غكن بَ محٗد العبط٘عَ  

 ((المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ غس مسع٘ ...   : قن ))                         
  

                                             (4399) ؾخٗح ادتاوع

 



 
                       48من جوامع دعاء النيب     

                             دَِِّٔ اهلََٔ وَبٔ وذُأعُِٖ إِّْي ــيًَُّٗا))  
        وَبٔ وذُأعُدِّي ؤََ ايتٖسََٔ وَبٔ وذُأعُوَ
                 وذُأعُوَسَِّ اهلَوَسِمِ احلَوَسَمِ َٔ ايػََٔ
        دَِٓإُ عٔطَايشٖيِ يَٓٔبٖطَخَتَيَ إِٔ وَبٔ

                                وَ وذُ بٔأعُوتٔ وََُـاي
             ساّــبٔدِوَ َُئًٔبٔضَ يوتَ فٔـــأَُ إِٔ 

         ((اّـــوتَ يديػــإٔ أَوَ وذُ بٔٔأعُوَ   
 

                                                                                                        : كاُ ٖدعٕ  زضٕه اهلل أُ  كعب بَ عىسٔعَ 

                                     ((المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ اهلدً ...  ))                    

 

 

                                                         (1552) ؾخٗح أب٘ دأد

 



 
                       49من جوامع دعاء النيب     

                     ازِـةٔ ايٖٓــفٔتَِٓ َِٔٔوَ أعُوذُ بٔإِّْي ِٖ ـــايًَُّٗ ))
                رابٔ ايكَبِسِ,ــعَوَةٔ ايكَبِسِ ــفٔتَِٓوَعَرابٔ ايٖٓازِ, وَ 
           سِ,ـةٔ ايفَِكــفٔتَِٓشَسِّ وَةٔ ايػَٔٓى ـــسِّ فٔتَِٓــشَوَ 
        ايدٖجٖاٍِ, شَسِّ فٔتَِٓةٔ املَطٔيحِ َِٔٔوَ أعُوذُ بٔإِّْي ِٖ ـايًَُّٗ 
ًِبٔي مبَ اِغطٌِٔ ِٖـــايًَُّٗ  ًِخِ وايبَسَدٔ, وقَ               َْلِّاءٔ ايجٖ
ًِبٔي ََٔٔ اخلَطايا نَ                     ا َْكَّيِتَ ايجٖوِبَ األبِيَضَــَُقَ
     ايايَـــ خَطنيَبَبَيِٓٔي وَ دِـــباعٔظِ, وَـََٔٔ ايدَْٖ 
     سِبٔ,ـــاملَػِسِمِ وَـــ املَشِنيَدِتَ بَــا باعَـــَُنَ 

      ((املَػِسَِّوَاملَِأثَِِ ؤَََٔ ايهَطٌَِ, أعُوذُ بوَ إِّْي  ايًَُِّٖٗ

                                                                                                               : كاُ ٖكٕه    أُ الٍيب ا عاٟػٛعَ  

                                                         ((المّي إٌ٘ أعٕذ بك وَ فتٍٛ الٍاز  ...  ))

  

                                             (6377) البخازٙ زٔآ

 



 
                       50من جوامع دعاء النيب     

                                                                             ِٖــــــايًَّٗ ))          
        ,ٌَـائيَيهَوَ ربائيٌَجَبٖ زَ

                               , ٌَـــــافيسَإضِبٖ زَوَ
             سِّ ايٖٓازِ,حَ ََٔٔ وذُ بٔوَأعُ
                        (( ربِـابٔ ايكَرَعَ َِٔٔوَ  

 
                                                                                                                              : كاُ ٖكٕه   أُ الٍيب  ا عاٟػٛعَ 

                                              ((المّي زب جرباٟٗن ...  ))

  

                                                        (5534) ؾخٗح الٍطاٟ٘

 


