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  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مدينة زيارة أدعية بعض
 المدينة إلى الطريق في : 

  النبوي المسجد فضل عمى التعرف - المنورة المدينة فضل عمى التعرف - عميو والسالم الصالة من اإلكثار    
 المدينة وصول عند : 

 وِ بِ  ما ر  شَ وَ  ،هِ ر  شَ  نْ مِ  كَ بِ  وذُ وأعُ  ،وِ أىمِ  خيرَ وَ  ،لَ نزِ المَ  ذاـ  ى يرَ خَ  كَ ألُ أسَ  يإنّ  م  يُ ملا    
 وأشجارها المدينة بيوت رؤية عند : 

 كَ يبِ بِ حَ  ةِ ارَ يَ زِ  بِ أدَ  نَ سْ حُ  ينِ قْ زُ ارْ  م  الميُ .. ابِ سَ الحِ  وءِ سُ وَ  ذابِ العَ  نَ مِ  اًناوأمَ  ،النارِ  نَ مِ  لي ةً ايَ قَ وِ  ومْ عَ فاجْ  ،بيبِ الحَ  كَ ولِ سُ رَ  مُ رَ حَ  ذاـ  ى م  الميُ 
   ملسو هيلع هللا ىلص فى  طَ صْ المُ  كَ بيبِ حَ لِ  ينٍ عَ  ةَ قر   يمنِ عَ واجْ  ، راتِ نكَ المُ  ركَ تَ وَ  ، تِ ارَ يْ الخَ  لَ عْ فِ  ينِ قْ زُ وارْ     ،هِ دِ مَ بَ وَ 
 اهلل رسول مسجد دخول عندملسو هيلع هللا ىلص : 
   م  الميُ .. يًراصِ نَ  مطاًناسُ  كَ نْ ثدلَ  نمِ  لي لعَ واجْ  ، قٍ دْ صِ  جَ رَ خْ مُ  ينِ جْ رِ وأخْ  ، قٍ دْ صِ  لَ خَ دْ مُ  ينِ مْ خِ دْ أَ  ب  رَ .. اللِ  ولِ سُ رَ  ةِ م  مِ  مى  عَ وَ  ، اللِ  سمِ بِ     
 :  يستحب ثم .... كَ تِ مَ حْ رَ  ابَ وَ أبْ  يلِ  حْ افتَ وَ  ،يوبِ نُ ذُ  يلِ  ْر فِ اغْ  رب  .. وِ بِ حْ صَ وَ  وِ آلِ  مى  عَ وَ  دٍ م  حَ مُ  نايبِ بِ حَ وَ  نادِ سي   عمى   مْ م  سَ وَ  ل  صَ     

 (  أمكن إن الشريفة الروضة في ) المسجد تحية ركعتي صالة .        
 شاء بما الدعاء+  وتَ بَ حْ صُ  ةِ نّ الجَ  وفي ، وتَ اعَ فَ شَ  ةِ رَ اآلخِ  وفي ، وتَ بّ حَ مَ  الدنيا في انَ قَ رزُ يَ  أنْ   دعاءال.         
  :  قائالً  عميو ويسمم صوتو ويخفض ملسو هيلع هللا ىلص النبي قبر إلى   ينيض .        

   فيعَ شَ  يا عميكَ  المُ السّ  ، ةِ حمَ الرّ  ي  نبِ  يا ميكَ عَ  المُ السّ  ، اللِ  بيبَ حَ  يا عميكَ  المُ السّ  ، اللِ  ي  بِ نَ  يا عميكَ  المُ لسّ ا .. اهلله  ول  س  ر   يا ميك  ع   الم  الس   
  رِ ائِ سَ  مى  عَ وَ  عميكَ  المُ السّ .. نابيبَ حَ وَ  انَ ي  بِ ونَ  نادَ ي  سَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ .. ينَ بي  النّ  مَ اتِ خَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ  ، مينَ رسَ المُ  دَ ي  سَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ .. ةِ األمّ     
 ينَ حِ الِ الصّ  اللِ  بادِ عِ  مى  وعَ  مينَ سَ رْ والمُ  األنبياءِ     
   كَ وأنّ  ، لوُ  ريكَ شَ  ل هُ دَ حْ وَ  اللُ  إل إلوَ  ل أن دُ يَ أشْ  ، وِ تِ م  أُ  نْ عَ  ولً سُ رَ وَ  ، وِ مِ وْ قَ  نعَ  اي  بِ نَ  وِ بِ  زى  جَ  امَ  لَ أفضَ  اعنّ  اللُ  زاكَ جَ .. اللِ  ولَ سُ رَ  يا  -

  في دت  اىَ جَ وَ  ، ةِ لألمّ  تَ حْ صَ ونَ  ، ةَ انَ األمَ  يتَ وأدّ  الةَ سَ الر   تَ غْ بمّ  كأنّ  دُ يَ وأشْ  ، طفاهُ وُمصْ  وِ مقِ خَ  نْ مِ  وُ تُ يرَ وخِ  وُ وأمينُ  وبيبُ حَ وَ  وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ    
 قينُ اليَ  أتاكَ  ى  حتّ  اللِ  بيلِ سَ    
   ميكَ عَ  اللُ  ى  مّ وصَ .. رينَ واآلخِ  لينَ األو   في عميكَ  اللُ  ى  مّ وصَ .. مونَ افِ الغَ  كَ رِ كْ ذِ  نْ عَ  لَ فَ غَ  مامّ وكُ  ، ونَ رُ الذاكِ  كَ ذكرَ  مامّ كُ  عميكَ  اللُ  ى  مّ فصَ  -

 الدينِ  يومِ  إلى   ةً مَ ائِ دَ  الةً صَ    
 : قال ل  جَ وَ  عز   اللَ  أنّ  ناغَ مَ بَ  قدوَ  ةٍ عيدَ بَ  الدٍ بِ  نْ مِ  اكَ نَ ئْ جِ  قد ، كارُ و  زُ وَ  كَ فدُ وَ  نُ حْ نَ .. اللِ  ولَ سُ رَ  يا -
     انَ سِ أنفُ  يمِ ظالِ  اكَ ئنَ جِ  دقَ  نُ حْ نَ  وىا ،"يًماحِ رَ  اًباتوّ  اللَ  وادُ جَ لوَ  ولُ سُ الرّ  مُ ليُ  رَ تغفَ واسْ  اللَ  واتغفرُ فاسْ  اءوكَ جَ  ميُ سَ أنفُ  واْ ممُ ظ   إذ ميُ أن   لوْ وَ "    
   ناقِ واسْ  ، وتِ رَ مْ زُ  يفِ  انَ رْ شُ واحْ  ، وِ تِ م  مِ  مى  عَ  ناوتوفّ  ، وِ تِ نّ سُ  عمى   انَ يِ وأحْ   ، نابي  نَ  ينافِ  عْ ف  وشَ  ، انَ وبَ نُ ذُ  النَ  ْر فِ اغْ  م  الميُ .. نوبناذُ لِ  ينَ غفر تَ سْ مُ ..    
أبًدا ىادَ عْ بَ  أُ مَ ظْ نَ  ل ةً نيئَ ىَ  ةً بَ رْ شَ  ةِ الشريفَ  هدِ يَ  نمِ    

وُ دت  عَ وَ  ذيالّ  وًدامُ حْ مَ  قاًمامَ  وُ ثْ عَ وابْ  ، ةَ يعَ فِ الرّ  ةَ يَ الِ العَ  ةَ جَ رَ والدّ  ةَ يمَ ضِ والفَ  يمةَ سِ وَ ال وِ تِ آ م  الميُ  -
   ينَ يقِ دّ والص   ينَ ي  بِ النّ  عَ مَ  وِ تِ بَ حْ صُ بِ  مى  األعْ  وسِ دَ رْ الفِ  يوفِ  وِ تِ اعَ فَ شَ بِ  ةِ رَ اآلخِ  في نامْ رِ فأكْ  ، وِ تِ بزيارَ  نياالد   يفِ  ناتَ مْ رَ أكْ  امَ كَ  ..انَ رب   يا   

 فيًقارِ  كَ ئـِ ـ  لأوْ  نَ سُ حَ وَ  ينَ حِ الِ والصّ  داءِ يَ والش     
 أوصاه من سالم يبمغو ثم.. ينَ عِ مَ أجْ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ آلِ  مى  عَ وَ  دٍ م  حَ مُ  نادِ ي  سَ  مى  عَ  م  الميُ  ى  مّ وصَ 

 : قائالا (  عنه اهلل رضي) الصديق بكر أبي عمى   يسمم ثم
 لَ أفضَ  اعنّ  اللُ  زاكجَ .. ارِ رَ األسْ  مى  عِ  وِ ينِ وأمِ  ،ارِ فَ األسْ  في وِ فيقِ ورَ  ،ارِ الغَ  في اللِ  ولِ سُ رَ  بَ احِ صَ  يا عميكَ  المُ السّ .. اللِ  ولِ سُ رَ  ةَ ميفَ خَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ 
 م  الميُ ..  اليقينُ  أتاكَ  ى  حتَ  امَ حَ األرْ  متَ وصَ وَ  ، اليتيمَ  وكفمتَ  ، المَ إلسْ ا رتَ صَ نَ وَ  ، عِ دَ والبِ  ةِ د  الر   لَ أىْ  تَ مْ قاتَ  فقد ، وِ بي  نَ  ةِ مّ أُ  نْ عَ  اًماإمَ  وبِ  زى  جَ  امَ 
 آمين م  الميُ .. وِ ابِ حَ أصْ  رِ ائِ وسَ  ةِ الجن   يفِ  وُ عَ مَ  ناعْ مَ واجْ  ، وُ ثوابَ  لْ زِ وأجْ   ، وُ امَ قَ مَ  مْ رِ وأكْ  ، وُ جتَ رَ دَ  عْ فَ وارْ  ، عنوُ  َض رْ ا

 : قائالا ( عنه اهلل رضي) الخطاب بن عمر المؤمنين ميرأ عمى   يسمم ثم
 اللِ  ولُ سُ رَ  فيكَ  قالَ  نْ مَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ ..  مُ اَل اإلسْ  كَ بِ  يَ وِ قَ  نْ مَ  ايَ  ، ةِ ن  الجَ  لِ أىْ  اجَ رَ سِ  يا ، فاروقُ  يا ميكَ عَ  المُ السّ .. نينَ ؤمِ المُ  أميرَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ 
 ميكَ عَ  المُ السّ .. تابِ الكِ  مَ كَ حْ مُ  وُ قولُ  قَ افَ ووَ  ، وابِ بالصّ  نطقَ  نْ مَ  يا ، ابُ أوّ  يا ، امُ إمَ  يا ميكَ عَ  المُ السّ ".. طابِ الخَ  بنَ  رَ مَ عُ  لكانَ  يدِ عْ بَ  ي  بِ نَ  كانَ  لو "
 ، زاءِ الجَ  لَ أفضَ  اعنّ  اللُ  اكَ زَ جَ  ، ق  والحَ  لَ دْ العَ  مُ ييِ فِ  تَ مْ وأقَ  ، مىُ رَ سْ كَ  تَ رْ بَ وجَ  ، مثىفقيرَ  تَ يْ نَ وأغْ  ، ميُ مَ مْ شَ  تَ عْ مَ فجَ  أي  دِ يْ مَ  ًياىادِ  مينَ مِ سْ لممُ  تَ نْ كُ  نْ مَ  يا
 ينِ الد   ومِ يَ  إلى   فكَ مَ خْ تَ اسْ  نِ مّ  نعَ وَ  كَ ءنعَ  يَ ضِ رَ وَ 

   ، وِ يْ زيرَ وَ وَ  وِ يْ فيقَ ورَ  ، اللِ  ولِ سُ رَ  يْ يعَ جِ ضَ  ويا ، اللِ  ولِ سُ رَ  يْ بَ احِ صَ  يا امَ كُ ميْ عَ  المُ السّ :  قولُ يَ وَ  ينِ يفَ رِ الشّ  امَ يِ يْ رأسَ  ندعِ  فُ قِ يَ  ثمّ       
  مينَ مِ سْ والمُ  المِ اإلسْ  حِ الِ صَ لِ  هُ دَ عْ بَ  نِ يْ مَ والقائِ  ، ينِ الد   ذاــ  يَ بِ  يامِ القِ  مى  عَ  وِ يْ نَ اوِ عَ ومُ       
  ، بالدعاء أوصاهُ  نْ مَ ولِ  وِ يْ دَ الِ وَ ولِ  وِ سِ فْ لنَ  وعُ دْ ويَ  ي  بِ النّ  مى  عَ  يمّ صَ ويُ  يوِ مَ عَ  ينِ ثْ ويُ   اللَ  دُ مَ حْ ويَ  ةَ بمَ القِ  لُ تقبِ سْ ويَ  ةِ وضَ الرّ  إلى   عُ جِ رْ يَ  ثمّ       
  مينَ مِ سْ والمُ  المِ ولإلسْ       
 المدينة مغادرة عند : 

 :  عيند  موَ  نقول  ، عاءِ والد   المِ والسّ  دِ جِ المسْ  في الصالةِ  دَ بعْ     
 ..  كتِ قَ ر فُ بِ  ينِ حامِ سِ  ول ينِ عِ د  وَ مُ  يرَ غَ .. اللِ  ولَ سُ رَ  يا اكَ نَ عْ د  وَ       

  ..   ريمِ الكَ  كَ يِ جْ وَ  إلى   رَ ظَ والنّ  ، ةَ ن  الجَ  وُ نْ عَ  انَ ضْ و  عَ فَ  انَ دِ يْ عَ  رَ آخِ  وُ تَ مْ عَ جَ  نْ وا   ، كبيبِ حَ  مدِ بَ وَ  كَ بيبِ حَ  ةِ بزيارَ  نايدِ عَ  رَ آخِ  ذاــ  ى لْ عَ جْ تَ  ل م  الميُ       
 ينَ آمِ  م  ثالمي..  ينَ ي  مّ عِ  مى  اعْ  يفِ  ى  فَ طَ صْ المُ  كَ يبِ بِ حَ  ةَ بَ حْ صُ وَ       
   ى  فَ طَ صْ ثالم كَ بيبِ حَ  ةِ رَ اوَ جَ مُ بِ  كَ انِ سَ بإحْ  امينَ عَ  لْ ضّ فَ وتَ  ، كَ انِ وَ ضْ رِ بِ  امينَ عَ  وُجدْ  ، ةِ ر  المَ  دَ عْ بَ   ةَ ر  المَ  ينِ مَ رَ الحَ  إلى   ةَ دَ وْ العَ  النَ  ْر س  يَ  م  لميُ ا      
 ..  ينِ ارَ الد   يفِ       
   ةً يئَ نِ ىَ  ةً بَ رْ شَ  ةِ ريفَ الشّ  هِ دِ يَ بِ  انَ قِ واسْ  ، ى  فَ األوْ  وُ ضَ وْ حَ  انَ دْ رِ وْ أَ وَ  ، وُ تَ بَ حْ صُ  ةِ ن  الجَ  يفَ وَ  ، وُ تَ اعَ فَ شَ  ةِ رَ اآلخِ  يوفِ  ، وُ تَ ب  حَ مَ  نياالدّ  يفِ  ناقْ زُ ارْ  م  الميُ       
 .. ًداأبَ  اىَ دَ عْ بَ  أُ نظمَ  ل      
   اينَ دِ الِ وَ  نْ عَ وَ  اعنّ  َض وارْ  ، حيمُ الرّ  ورُ فُ الغَ  تَ أنْ  كَ فإنّ ..  كَ مِ رَ كَ وَ  كَ ودِ جُ بِ  النَ  ْر فِ واغْ  ، يمُ حِ الرّ  ابُ التوّ  تَ أنْ  كَ فإنّ ..  امينَ عَ  بْ تُ  م  الميُ       
 ..يمُ رِ الكَ  ادُ وَ الجَ  أنتَ  كَ فإنّ ..  امينَ عَ  لٌ ضْ فَ  لوُ  نمَ  وكل   ، ناخِ ايِ شَ ومَ  ، انَ اتِ وَ خَ وأَ  ، انَ انِ وَ خْ ا ِ و  ، انَ اتِ يّ رّ وذُ       
 ينَ عِ مَ أجْ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ آلِ  مى  عَ وَ  دٍ م  حَ مُ  نادِ ي  سَ  مى  عَ  م  الميُ  ل  صَ وَ ..  ينَ الدّ وَ  ق  الحَ  ةَ مَ مِ كَ  كَ مِ ضْ فَ بِ  لِ عْ أو  ، ينَ مِ سمِ والمُ  المَ اإلسْ  م  الميُ  رِ صُ وانْ       


