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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ِدِه اللَُّه َفاَل ُمِضلَّ َلُه ، َوَمنح ُيضحِللح َفاَل َهاِدىَ  َتِعيُنُه ، َمنح يَ هح َد لِلَِّه ََنحَمُدُه َوَنسح مح َهُد  ِإنَّ اْلَح َلُه ، َوَأشح
َدُه اَل َشرِيَك َلُه ، َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه ، أَمَّا بَ عحُد"َأنح اَل إَِلَه ِإالَّ اللَُّه وَ   : (1)حح

[  وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة  فإن خري اْلديث كتاب اهلل ، وخري اهلدي هدي حممد ] 
 .(2) ضاللة"

، وبعض األدعية  وهذا دعاء منتخب من األدعية القرآنية الكرمية ومن األحاديث النبوية الصحيحة
ومظان  ،ويوم عرفة ، سعي الو  طوافالو ،  سفرالوحال ، لقرآن ا ةوختم،  وتراليف تصلح اجلامعة ، 

 استجابة الدعاء .
دعاء من ثواب ومن ينشره :  ونشره ، فأجبته رجاء أن يشملينوقد أشار علّي البعض بكتابته 

 .وفضله وكرمه  واستجابة ربنا بواسع رمحتهيدعو به 
عبده الصالة على ، مث والثناء عليه ، مث متجيده جل جالله هلل ربنا وموالنا امحد رتبته مقدمًا وقد 

، مث التوسل إىل اهلل بأن يشمل هذا الدعاء املذكورين فيه ، مث االستغفار والتوبة  حممد ورسوله 
 هلل رب العاملني .امد مث ختمته حب شريك له ، إىل اهلل ، مث دعاء املسألة ، واالستغاثة به وحده ال

ابن ثالثاُ ؛ ملا أخرج اإلمام مسلم وغريه من حديث واملسألة وليعلم أن من السنة تكرار الدعاء هذا 
 . (3)"َوِإَذا َسَأَل َسَأَل َثالَثًا  ، اَن ِإَذا َدَعا َدَعا َثالَثًاوَكَ ، وفيه يقول : "الطويل  مسعود 

ل منا ومن قبالسميع العليم أن يتالحي القيوم الرحمن الرحيم لذي ال إله إال هو اوأسأل اهلل 
، ورجال وأمننا ، وعلمائنا ، ووالة أمرنا ، علينا ديننا  نا ، وأن يحفظجميع المسلمين ، وأن يحفظ

ننا وأن يوفقنا أجمعين لكل خير وعز وبر لديننا ووالة أمرنا وأم، وبالدنا وبالد المسلمين أمننا ، 
 .ووطننا وأوطان المسلمين 

 .، واْلمد هلل رب العاملني  وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد 
 اللحيدانإبراهيم آل عبد العزيز بن صاحل بن دخيل أ.د.  عدهوأ

                                                 
اب ن عب ار رض ي اهلل ( م ن ح ديث  2402ب اب ففي ا الص الة ،  13كت اب اجلمع ة ،   3اإلمام مسلم )  هأخرج (1)

 .عنهما 
، أن رسول   ( من حديث جابر 2400باب ففيا الصالة ،  13كتاب اجلمعة ،   3اإلمام مسلم )  هأخرج (2)

 . كان يقول ذلك يف خطبه  اهلل 
رِِكنَي َوالحُمَناِفِقنيَ ِمنح أََذى ا باب َما َلِقَى النَِّبُّ  33،  اجلهاد والسري 33) (3)  .(0524، لحُمشح
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  اللهم ربنا إنا نسألك بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت ، وحدك ال شريك لك ، لك امللك ولك

 . نت على كل شيء قديراْلمد ، حتيي ومتيت ، وأ
 : اْلمد هلل رب العاملني، اْلمد  اللهم ربنا أنت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين

هدي يرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من من ش ه، ونعوذ ب ه، ونستغفر  هونستعين،  هَنمد هلل
،  وحده ال شريك له اهلل ال إله إالن ضلل فال هادي له ، وأشهد أيفال مضل له ، ومن اهلل 
 .[صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ] هورسول هأن حممداً عبدأشهد و 
  }َتِجبح َلُكمح اللهم ربنا إنك قلت وقولك اْلق، وأنت أرحم الرامحني : }َوقَاَل َربُُّكُم ادحُعوِن َأسح

 [ 04]غافر: 
 ي ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي{ وقلت يا ربنا وأنت أكرم األكرمني :}فَادحُعوُه خُمحِلِصنَي َلُه الدِّ مح َن اْلَح

 [02]غافر: 
  اِع ِإَذا وأنت يا ربنا وقلت الرب الرحيم : }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإِنِّ َقرِيٌب أُِجيُب َدعحَوَة الدَّ

 [180َدَعاِن{ ]البقرة: 
  ََن فَادحُعوُه ِِبَا{ ذا اجلالل واإلكرام : }َولِ  قلت يا ربنا وقولك اْلق ياو سح َاُء اْلُح َْسح لَِّه األح

 [184]األعراف: 
  على خلق أمجعني فقلت يا غفور يا ودود وأنت على كل شيء قدير : و يا ربنا علينا ومننت

ِشُا السُّوَء{ ]النمل:   [02}أَمَّنح ُيُِيُب الحُمضحَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيكح
 َيًة{ ]األعراف:  وقلت يا ربنا وأنت فعال ملا تريد ويا رمحن يا رحيم : }ادحُعوا َربَُّكمح َتَضرًُّعا َوُخفح

22] 
  }ِسِننَي فًا َوَطَمًعا ِإنَّ َرمححََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن الحُمحح وقلت وأنت ربنا ورب العاملني : }َوادحُعوُه َخوح

 [20]األعراف: 
  إليك ، نستغفرك واخلري كله يف يديك ، والشر ليس إليك ، َنن بك و ، لبيك وسعديك

 ونتوب إليك .
 . لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك ، إن اْلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك 
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 هلل  اللهم ربنا إنا نسألك بأنك أنت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين : اْلمد
 .اركاً فيه كثرياً طيباً مب  هلل محداً  رب العاملني ، اْلمد

  ُد مح شئت من شيء  ما ءَ لح مِ و بينهما  ما ءَ لح مِ األرض و  ءَ لح مِ و وات السم ءَ لح مِ اللَُّهمَّ َرب ََّنا َلَك اْلَح
قال العبد ، وكلنا لك عبد ، ال مانع ملا أعطيت ، وال  ، أهل الثناء وأهل اجملد ، أحق ما بعد

دُّ معطي ملا منعت ، وال ينفع  دِّ ِمنحَك اجلَح  . َذا اجلَح
 مح  كلَ ،  أنتالّلُه آل إَِلَه ِإاّل  أنت اللهم ربنا ُم َوإِلَي كَولَ ، اآلخرة ُد يف ااُلوىَلَ وَ اْلَح كح  رحَجعن كاْلُح

 أمجعني .
 ُد َرّب الّسَماَوِت َوَرّب األرحِض َرّب الحَعاَلِمنَي  لك اللهم ربنا مح ِيَآُء يف  كَولَ ، اْلَح  الّسَماَواِت الحِكربح

ِكيمُ  أنتَواألرحِض وَ   . الحِعزِيُز اْلَح
  لك اْلمد بعد الرضى ، ولك لك اْلمد يا ربنا حىت ترضى ، ولك اْلمد إذا رضيت ، و و

ولك اْلمد كما ينبغي ولك اْلمد ال حيمد على مكروه سواك ، اْلمد على كل حال ، 
 جلالل وجهك وعظيم سلطانك .

  ُُد أَنحَت ن مح ُد أَنحَت قَ يِّ ، َوَمنح ِفيِهنَّ وُر السََّماَواِت َواأَلرحِض اللَُّهمَّ َلَك اْلَح مح ُم السََّماَواِت َوَلَك اْلَح
َنَُّة َحقٌّ ، َوَمنح ِفيِهنَّ اأَلرحِض وَ  قُّ َوَوعحُدَك َحقٌّ َوقَ وحُلَك َحقٌّ َولَِقاُؤَك َحقٌّ َواجلح ُد أَنحَت اْلَح مح َوَلَك اْلَح

َلمح  اللَُّهمَّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ َوالسَّاَعُة َحقٌّ َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ َوحُمَمٌَّد َحقٌّ  َوِبَك ،  نالح َوَعَليحَك تَ وَكَّ ،  ناَلَك َأسح
َوَما  نا ،َوَما َأخَّرح  ناَما َقدَّمح  نافَاغحِفرح ل نا ،َوإِلَيحَك َحاَكمح  نا ،َوِبَك َخاَصمح  نا ،نَ بح َوإِلَيحَك أَ  ا ،آَمنح 
َررح  ُر  نا ،َوَما َأعحَلنح  نناَأسح ُم َوأَنحَت الحُمَؤخِّ  . اَل إَِلَه ِإالَّ أَنحتَ ، أَنحَت الحُمَقدِّ

  ما خلق ، اْلمد هلل عدد ما يف السماوات وما يف  ءَ لح مِ ما خلق، اْلمد هلل اْلمد هلل عدد
ما أحصى كتابه ، اْلمد هلل عدد   ءَ لح مِ األرض ، اْلمد هلل عدد ما أحصى كتابه ، اْلمد هلل 

، سبجان اهلل وحبمده عدد ما خلق ، سبحان اهلل وحبمده  كل شيء  ءَ لح مِ كل شئ ، اْلمد هلل 
يف األرض ، سبحان اهلل  يف السماوات وما مده عدد ماما خلق ، سبحان اهلل وحب ءَ لح مِ 

ما أحصى كتابه ، سبحان اهلل  ءَ لح مِ وحبمده عدد ما أحصى كتابه ، سبحان اهلل وحبمده 
 كل شئ .  ءَ لح مِ وحبمده عدد كل شئ ، سبحان اهلل وحبمده 

  . سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته 
 مده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته .سبحان اهلل وحب 
 . سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته 
  ،اللهم ربنا أنت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين : اْلمد هلل رب العاملني

ُد لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي ) مح يِن )3ِن الرَِّحيِم )( الرَّمححَ 2}اْلَح ( ِإيَّاَك نَ عحُبُد َوِإيَّاَك 0( َماِلِك يَ وحِم الدِّ
َتِعنُي ) َتِقيَم )2َنسح ِدنَا الصِّرَاَط الحُمسح َت َعَليحِهمح َغريحِ الحَمغحُضوِب َعَليحِهمح 0( اهح ( ِصرَاَط الَِّذيَن أَن حَعمح
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 [5 - 2( { ]الفاحتة: 5َواَل الضَّالِّنَي )
 ت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين : اْلمد هلل رب العاملني، ال إله اللهم ربنا أن

إال اهلل وحده ال شريك له ، له امللك وله اْلمد ، حييي ومييت ، وهو على كل شيء قدير ، 
 اْلمد هلل ، وسبحان اهلل ، وال إله إال اهلل ، واهلل أكرب ، وال حول وال قوة إال باهلل .

  اَل َحوحَل  وهو على كل شيء قدير،ه ال شريك له ، له امللك وله اْلمد ، اهلل وحدإله إال ال
ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه ، له النعمة وله اْلمد وله الثناء اْلسن ، ال  ، َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَّهِ 

إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون ، اللهم ال مانع ملا أعطيت ، وال معطي ملا 
دُّ منعت ، وال ينفع  دِّ ِمنحَك اجلَح  . َذا اجلَح

 . اللهم ربنا أنت إهلنا إله واحد ال إله إال أنت الرمحن الرحيم 
  ٌَم َلُه َما يف السََّماو يُّ الحَقيُّوُم اَل تَأحُخُذُه ِسَنٌة َواَل نَ وح اِت َوَما اللهم ربنا أنت }اللَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح

َفُع ِعنحدَ  َرحِض َمنح َذا الَِّذي َيشح َ أَيحِديِهمح َوَما َخلحَفُهمح َواَل حيُِيطُوَن يف األح ُه ِإالَّ بِِإذحنِِه يَ عحَلُم َما بَ نيح
َرحَض َواَل يَ ُئوُدُه ِحفحظُُهَما َوُهَو الح  ٍء ِمنح ِعلحِمِه ِإالَّ ِبَا َشاَء َوِسَع ُكرحِسيُُّه السََّماَواِت َواألح َعِليُّ ِبَشيح

 [222الحَعِظيُم{ ]البقرة: 
 يََديحِه ،اللهم ربن َ قًا ِلَما بَ نيح قِّ ُمَصدِّ يُّ الحَقيُّوُم ، نَ زََّلت الحِكَتاَب بِاْلَح  ا أنت اللَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَح

يَل ، ِمنح قَ بحُل ُهًدى لِلنَّاِر، َوأَن حَزَلت الحُفرحقَاَن . ْنِح  َوأَن حزََلت الت َّوحرَاَة َواإلحِ
 ال إله إال أنت ، قاممًا بالقس  ، ال إله إال أنت العزيز اللهم ربنا إنا نشهد بأنك أنت اهلل 

 اْلكيم .
  ُِذلُّ َمنح }اللَُّهمَّ َماِلَك الحُملحِك تُ ؤحِت الحُملحَك َمنح َتَشاُء َوتَ نحزُِع الحُملحَك ِمَّنح َتَشاُء َوتُِعزُّ َمنح َتَشاُء َوت

ٍء  ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيح َي ح ( تُوِلُج اللَّيحَل يف الن ََّهاِر َوتُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّيحِل 20َقِديٌر )َتَشاُء بَِيِدَك اخلح
يِّ َوتَ رحُزُق َمنح َتَشاُء ِبَغريحِ ِحَساٍب{ ]آل عمران:  يَّ ِمَن الحَميِِّت َوُفحرُِج الحَميَِّت ِمَن اْلَح َوُفحرُِج اْلَح

20 ،25] 
 ق ، ويوم تقول كن فيكون ، قولك اْلق ولك اللهم ربنا يا من خلقت السماوات واألرض باْل

َِبرُي . امللك ِكيُم اخلح َفُخ يف الصُّوِر َعاِِلُ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة وأنت اْلَح َم يُ ن ح  يَ وح
  ، آل ِإَلَه ِإاّل ُهَو  ناَربّ  الّلهُ  وأنتاللهم ربنا يارب كل شئ ومليكه ، وأنت على كل شئ قدير

ٍء  ٍء وَِكيٌل  وأنت عبادتكوفقنا لَخاِلُق ُكّل َشيح رُِكُه األبحَصاُر َوُهَو ، يا من َعَلَى ُكّل َشيح اّل ُتدح
َِبريُ  رُِك األبحَصاَر َوُهَو الّلِطيُا اخلح  السميع البصري. هوو  ، يا من ليس كمثله شئ يُدح

 . اللهم ربنا يا من بيده ملكوت كل شئ ، وهو ُيري وال ُيار عليه ، وهو على كل شئ قدير 
 ربنا أنت امللك اْلق ، ال إله إال أنت رب العرش العظيم . اللهم 
  َهُه لَ ُكّل شَ   أنتاَل إَِلَه ِإالّ اهلل اللهم ربنا أنت ٍء َهاِلٌك ِإالّ َوجح مُ  كيح كح  أمجعني . رحَجعُ ن كَوإِلَيح  اْلُح
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  ٌء َلَك َشىح ٌء ، اللَُّهمَّ أَنحَت اأَلوَُّل فَ َليحَس قَ ب ح َوأَنحَت الظَّاِهُر فَ َليحَس ، َوأَنحَت اآلِخُر فَ َليحَس بَ عحَدَك َشىح
ٌء  َقَك َشىح ءٌ َوأَنحَت الحَباِطُن فَ َليح ، فَ وح  . َس ُدوَنَك َشىح

 . اللهم ربنا يا من أنت اهلل ال إله إال أنت علم الغيب والشهادة وأنت الرمحن الرحيم 
  اللهم ربنا يا من أنت امللك القدور السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب ، سبحانك

 وتعاليت عما يشركون .
  ربنا يا من أنت اهلل اخلالق البارئ املصور ، لك األْساء اْلسَن ، يسبح لك ما يف اللهم

 السماوات وما يف األرض ، وأنت العزيز اْلكيم .
 . اللهم ربنا يا من أنت األحد الصمد الذي ِل يلد وِل يولد وِل يكن له كفواً أحد 
  إله النار .اللهم ربنا يا رب الفلق ، ويا رب النار ، ويا ملك النار ، و 
  العظيم اْلليم ، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إله إال اهلل رب السماوات إال اهلل ال إله

 ورب األرض ، ورب العرش الكرمي .
  العظيم اْلليم ، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إله إال اهلل رب السماوات إال اهلل ال إله

 ورب األرض ، ورب العرش الكرمي .
  م اْلليم ، ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ، ال إله إال اهلل رب السماوات العظيإال اهلل ال إله

 ورب األرض ، ورب العرش الكرمي .
  ال اهلل وحده أْنز وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده .إال إله 
 . ال إله إال اهلل منزل الكتاب ، وجمري السحاب ، وهازم األحزاب 
 وبارك على حممد وأزواجه إبراهيم ، آل ته كما صليت على اللهم صل على حممد وأزواجه وذري

 إبراهيم ، إنك محيد جميد .آل ته كما باركت على وذري
  يٌد جمَِيٌد للَُّهمَّ ا، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى حُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما َصلَّيحَت َعَلى آِل ِإب حرَاِهيَم ِإنََّك محَِ

يٌد جمَِيدٌ  َت َعَلى آِل ِإب حرَاِهيَم ِإنََّك محَِ  . بَارِكح َعَلى حُمَمٍَّد ، َوَعَلى آِل حُمَمٍَّد َكَما بَارَكح
 وعلمائنا ، ، ووالة أمورنا ، وذرياتنا ، وذوي أرحامنا ،  غفر لنا ، ووالدينااللهم ربنا ا

ومن له حق علينا ، ومن أحسن إلينا ، ومن دعا لنا ، وأوصانا ، ورجال أمننا ، ، وجيراننا
 بالدعاء .

  اللهم ربنا إنا أمجعني عبادك ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثريًا وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر لنا
 مغفرة من عندك ، وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .

  اغفر اللهم ربنا اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا يف أمرنا كله ، وما أنت أعلم به منا ، اللهم
لنا ، وكل ذلك عندنا ، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ، زح وهَ لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا 
ُم َوأَنحَت الح وما أسررنا وما أعلنا ، أنت  ُر الحُمَقدِّ  ، وأنت على كل شئ قدير .ُمَؤخِّ
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  ٍء ، َوَربَّ الحَعرحِش الحَعِظيِم ، َوَربَّ اأَلرحِض ، اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواِت بِّ ، َرب ََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشىح فَاِلَق اْلَح
يِل َوالحُفرحقَانِ ، َوالن ََّوى  ٍء أَنحَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه  ُعوُذ ِبَك ِمنح َشرِّ ُكلِّ ن ، َوُمنحزَِل الت َّوحرَاِة َواإِلْنِح ، َشىح

ٌء  َلَك َشىح ٌء ، اللَُّهمَّ أَنحَت اأَلوَُّل فَ َليحَس قَ ب ح َوأَنحَت الظَّاِهُر فَ َليحَس ، َوأَنحَت اآلِخُر فَ َليحَس بَ عحَدَك َشىح
ٌء  َقَك َشىح ٌء ، فَ وح يحَن ، َوأَنحَت الحَباِطُن فَ َليحَس ُدوَنَك َشىح  . أَغحِنَنا ِمَن الحَفقحرِ وَ ، اقحِض َعنَّا الدَّ

  َلمح ُعوُذ ن انِّ اللَُّهمَّ إِ  نا ،َوِبَك َخاَصمح  نا ،َوإِلَيحَك أَنَ بح  نا ،َوَعَليحَك تَ وَكَّلح ،  اَوِبَك آَمنح  نا ،اللَُّهمَّ َلَك َأسح
ىُّ الَِّذى الَ مَيُوُت وَ  ا ،َه ِإالَّ أَنحَت َأنح ُتِضلَّنِ بِِعزَِّتَك اَل إِلَ  نُّ َواإِلنحُس مَيُوتُونَ أَنحَت اْلَح  . اجلِح

  رِِكنيَ مِ  َننَواأَلرحَض َحِنيًفا َوَما  لِلَِّذى َفَطَر السََّمَواتِ  ناهو َوجح  ناَوجَّهح  ناِإنَّ َصالَتِ  ، َن الحُمشح
ِلِمنَي  نَنوَ  نا ،اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمرح ، لِلَِّه َربِّ الحَعاَلِمنَي  ناَوَِمَات ناَوحَمحَيا ناَوُنُسك ، ِمَن الحُمسح

 ناِبَذنحب ناَواعحتَ َرفح ،  نانَ فحسأ ناُدَك ظََلمح يَعبح  َننوَ  ناأَنحَت َربّ  ، َمِلُك اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنحتَ اللَُّهمَّ أَنحَت الح 
نُوَب ِإالَّ أَنحَت  ناُذنُوب نافَاغحِفرح ل يًعا ِإنَُّه اَل يَ غحِفُر الذُّ ِدن، مجَِ َسِن األَ  اَواهح ِدى أَلحح اَلِق اَل يَ هح خح

َسِنَها ِإالَّ أَنحَت  ِرُف َعن اَواصحِرفح َعن، أَلحح ، لَب َّيحَك َوَسعحَديحَك  ، َسيِّئَ َها ِإالَّ أَنحتَ  اَسيِّئَ َها اَل َيصح
ُر ُكلُُّه ِِف يََديحَك  َي ح َت َوتَ َعالَيحَت ، ِبَك َوإِلَيحَك  َننَوالشَّرُّ َليحَس إِلَيحَك ، َواخلح تَ غحِفُرَك وَ نتَ َبارَكح ُتوُب نسح

 . إِلَيحكَ 
  اللهم أنت ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثريًا وال يغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر لنا مغفرة من

 عندك ، وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .
 ، وَنن على عهدك ووعدك ما استطعنا اللهم أنت ربنا ال إله إال أنت ، خلقتنا وَنن عبيدك ،

ما صنعنا ، نبوء بنعمتك علينا ، ونبوء بذنوبنا ، فاغفر لنا فإنه ال يغفر  نعوذ بك من شر
 الذنوب إال أنت .

 . نستغفر اهلل الذي ال إله إال هو اْلي القيوم ونتوب إليه 
 . ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ِل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين 
 . ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني 
 إله إال أنت ، نستغفرك ونتوب إليك .الن سبحانك اللهم وحبمدك ، نشهد أ  
  ًفاغفر  غفر الذنوب إال أنت ،يكثريًا ، وال   اللهم ربنا إنا أمجعني عبادك ، ظلمنا أنفسنا ظلما

 لنا مغفرة من عندك ، وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .
  األحد الصمد ، الذي ِل يلد ال إله إال أنت  أشهد أنك أنت اهلل الذي اأناللهم إنا نسألك

 . إنك أنت الغفور الرحيمذنوبنا وِل يولد وِل يكن له كفواً أحد ، أن تغفر لنا 
 خَ  نااللَُّهمَّ بَاِعدح بَ يحن َ رِِق َوالحَمغحِرِب نا  طَايَاَوبَ نيح َ الحَمشح َت بَ نيح طَايَا   االلَُّهمَّ نَ قِّن، َكَما بَاَعدح ِمَن اخلَح

َنِس   . بِالحَماِء َوالث َّلحِج َوالحبَ َردِ  نااللَُّهمَّ اغحِسلح َخطَايَا، َكَما يُ نَ قَّى الث َّوحُب األَب حَيُض ِمَن الدَّ
  أمرنا رشداً .اللهم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من 
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 . ًاللهم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا مرفقا 
  ًاللهم ربنا آمنا بك واعتصمنا بك وبنورك ، فادخلنا برمحة منك وفضل ، واهدنا إليك صراطا

 مستقيماً .
  ، ربنا اللهم ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان ، وال جتعل يف قلوبنا غاًل للذين آمنوا

 إنك رؤف رحيم .
 . ًاللهم ربنا إنا نستغفرك إنك كنت غفارا 
  حتب العفو فاعا عنا .اللهم ربنا إنك عفو 
  مدخالً كرمياً .اللهم جنبنا كبامر ما هنيتنا عنه ، وكفر عنا سيئاتنا ، وأدخلنا 
  ٍق  اأَدحِخلحنربنا اللهم َخَل ِصدح ن، ُمدح رِجح ٍق  اَوَأخح َعلح ل، خُمحرََج ِصدح  . ِمنح َلُدنحَك ُسلحطَانًا َنِصريًا ناَواجح
 . ًوجاء اْلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وأرمحنا وأنت أرحم الرامحني 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا ، وأدخلنا يف رمحتك وأنت أرحم الرامحني 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين 
 منا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني .اللهم ربنا آ 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا ، وقنا عذاب النار 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا فاكتبنا مع الشاهدين 
 . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا ، وارب  على قلوبنا وزدنا هدى 
 لنا بالنا . اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأصلح 
 اللهم ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين 
  متابإله إال أنت عليك توكلنا وإليك اللهم ربنا أنت الرمحن ربنا ال . 
  وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
 تنا ، وتوفنا مع األبرار .اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئا 
  ََأَحٍد ِمنح ُرُسِلِه  هبِاللَّ  اآَمن َ رَاَنَك َرب ََّنا ، و َوَمالَِمَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل نُ َفرُِّق بَ نيح ْسَِعحَنا َوَأطَعحَنا ُغفح

 . َوإِلَيحَك الحَمِصريُ 
 َنا ِإصحرًا َكَما مَحَلحَتُه َعَلى ا طَأحنَا َرب ََّنا َواَل حَتحِملح َعَلي ح نَا ِإنح َنِسيَنا َأوح َأخح لَِّذيَن ِمنح } َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخذح

لحَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه َواعحُا َعنَّا َواغحِفرح لَ  َنا َوارحمَححَنا أَنحَت َموحاَلنَا فَانحُصرحنَا َعَلى قَ بحِلَنا َرب ََّنا َواَل حُتَمِّ
 [280الحَقوحِم الحَكاِفرِيَن{ ]البقرة: 

  اللهم ربنا اجعلنا من أوحِل األلحَباِب اّلِذيَن َيذحُكُروَن الّلَه ِقَياماً َوقُ ُعوداً َوَعَلَى ُجُنوِِبِمح َويَ تَ َفّكُروَن يف 
َنآ َما َخَلقحَت َهذا بَاِطاًل ُسبحَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الّناِر ، َربّ َنآ ِإّنَك َمن َخلحِق الّسَماَواِت َواألرحِض َرب ّ 
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َزي حَتُه َوَما لِلظّاِلِمنَي ِمنح أَنحَصاٍر ، رّبّ َنآ ِإنّ َنآ ْسَِعحَنا ُمَناِديًا يُ َناِدي ِللِ  ِخِل الّناَر فَ َقدح َأخح ميَاِن أن تُدح
َنا فَاغحِفرح لََنا ُذنُوبَ َنا وََكّفرح َعّنا َسّيَئاتَِنا َوتَ َوفّ َنا َمَع األب حرَاِر ، َربّ َنا َوآتَِنا َما آِمُنواح ِبَرّبُكمح َفآَمّنا َرب ّ 

َتَجاَب لَنا َربُّن ا وكفر َوَعدتّ َنا َعَلَى ُرُسِلَك َواَل ُفحزِنَا يَ وحَم الحِقَياَمِة ِإّنَك اَل ُفحِلُا الحِميَعاَد ، اللهم اسح
ُن عنا سيئاتنا وأ َن حَهاُر ثَ َوابًا ِمنح ِعنحِدك ربنا ، َواللَُّه ِعنحَدُه ُحسح دخلنا َجنَّاٍت جَتحرِي ِمنح حَتحِتَها األح

 الث ََّواِب .
 . اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا رضاك واجلنة ، وأعذنا من سخطك والنار 
 عليه وسلم، اللهم ربنا إنا نسألك من خري ما سألك منه عبدك ورسولك حممد صلى اهلل 

 ونستعيذك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك حممد صلى اهلل عليه وسلم. 
  اللهم ربنا إنا نسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل ، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها

 من قول وعمل .
 بك اللهم من  اللهم ربنا نسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما ِل نعلم ، ونعوذ

 الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما ال نعلم.
  اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربنا إىل

 .نا ومودتنا يف قلوب خلقك أمجعني حبك ، وألق حب
 لنا خلقك وخريهم ، وأعذنا موالنا من شرهم ومكرهم ، واجعل ربنا أفئدة  اللهم ربنا سخر

النار هتوى لنا بكل خري ، واصرف عنا شرهم وكل شر ، واجعل ربنا ذلك كله خريًا لنا يف 
 عاجل أمرنا وآجله ، وأنت العليم اْلكيم .

 حكمك ، عدل فينا  اللهم ربنا إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمامك ، نواصينا بيدك ، ماض فينا
قضاؤك ، نسألك اللهم بكل اسم هو لك ْسيت به نفسك ، أو أنزلته يف كتابك ، أو علمته 

، جتعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا تأثرت به يف علم الغيب عندك : أنأحد من خلقك ، أو اس
 .مهومنا أحزاننا ، وذهاب ونور صدورنا ، وجالء 

  أسقامنا .شفاء أمراضنا و اللهم ربنا واجعله 
  اللهم ربنا علمنا منه ما جهلنا ، وفقهنا منه ما جهلنا ، وذكرنا منه ما ُنسِّينا ، وارزقنا تالوته

آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ، واجعله يا ربنا حجة لنا ال علينا ، 
راً ورفعة لنا يف واجعله هدى وموعظة وتبصرة وذكرى وبشرى وشفاء ورمحة وبركات وخريات ونو 

واخرى يا رب العاملني ، اللهم ربنا واجعلنا لك حامدين شاكرين  أعلى الدرجات دنياً 
مسارعني لك يف اخلريات ندعوك رغبًا ورهبًا ، واجعلنا ربنا لك خاشعني عابدين موحدين 
 مستقيمني مستبصرين توابني أوابني منيبني متطهرين علماء ربانيني راسخني يف العلم هداة
مهتدين ال ضالني وال مضلني حنفاء لك غري مشركني ، واجعلنا ربنا من أوليامك وعبادك 
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 املتقني الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون يا رب العاملني.
 . اللهم ربنا اغفر لنا وهب لنا العلم النافع والعمل الصاحل 
  ًوفقهنا يف الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقني اماماً. اللهم ربنا أردنا بنا خريا 
 .اللهم ربنا علمنا الكتاب واْلكمة وفصل اخلطاب 
 اللهم ربنا علمنا الكتاب واْلكمة وزكنا إنك أنت العزيز اْلكيم 
 اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا ِبا علمتنا وزدنا علماً وعماًل يا رب العاملني 
 نا من عبادك وآتنا رمحة من عندك ، وعلمنا من لدنك علماً .اللهم ربنا اجعل 
 . ًاللهم ربنا اجعلنا ذوي علم ملا علمتنا ، وفهم ملا فقهتنا ، واهدنا إىل األقرب إليك رشدا 
  اللهم ربنا وموالنا ِصل ثواب أعملنا لنا إِل يوم القيامة ، وهب لنا علمًا نافعًا ، وصدقات

تدعوا لنا يف حياتنا وموتنا ال تنقطع عنا إىل يوم القيامة يا أرحم  جاريات ، وذرية طيبة صاْلة
 الرامحني . 

  ًويف  ،  نا نوراً لسانويف  ، اللهم ربنا اغفر لنا وهب لنا رمحة من عندك واجعل يف قلبنا نورا
 ،  فنا نوراً وخل ،  وأمامنا نوراً  ،  وعن مشالنا نوراً  ، وعن مييننا نوراً ،  نوراً ويف ْسعنا ،  بصرنا نوراً 
 ، نوراً ويف دمنا  ، نوراً نا ويف شعرن ،  نوراً ويف دمنا  ،  نوراً  عصبناويف ،  وحتتنا نوراً  ، وفوقنا نوراً 
  . نوراً عظم لنا أو  ، نوراً  يف أنفسناواجعل ،  نوراً واجعل لنا  ، نوراً ويف بشرنا 

  نوراً قيامة يوم الِبنك وفضلك أمتم لنا اللهم ربنا أحيننا بإميانك ونورك ، و .  
  ا فيهوانفعنا ِب، وبارك لنا يف القرآن العظيم رمحة من عندك اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا 

، وبارك علينا ، وبارك فينا ، وبارك لنا ، والذكر اْلكيم ص واألنباء األمثال والقصو من اآليات 
 وافتح لنا بركات السماء واألرض وأنت خري، واجعلنا مباركني أينما كنا ، وبارك حوالينا 

وأنت  وأنزلنا منزال مباركاً ، وأنزل علينا بركات السماء واألرض وأنت خري املنزلني ، الفاحتني 
 . لناوعموعلمنا دعامنا يف ديننا ودنيانا وأخرانا وذرياتنا و  بارك لناو  ،خري املنزلني 

 ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني . 
  وال ميلك كشا الضر ، اللهم ربنا مسنا الضر وال يكشا الضر إال أنت وأنت أرحم الرامحني

وال راد ، وال عاصم من أمرك إال من رمحت ، وحتويله إال أنت وأنت على كل شيء قدير 
اللهم ربنا ارمحنا واستجب  ، أنت حسبنا عليك توكل املتوكلونو يا رب العاملني خلريك وفضلك 

وأنت على  تككرب وشدة وبالء وهم وغم حزن برمحلنا وادفع واصرف واكشا عنا كل ضر و 
 .كل شيء قدير 

  كل بر وخري وفضل ورمحة ال ِمسك هلا إنك أنت العزيز الوهاب . ناهباغفر لنا و اللهم ربنا 
 ومن كل بالء  ، ومن كل ضيق خمرجاً  ، ا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا من كل هم فرجاً اللهم ربن
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فيه من غري  مباركاً  واسعاً  ال َنتسب رزقاً َنتسب ومن حيث وارزقنا من حيث ، عافية 
، ورهباً  ندعوك رغباً سابقني هلا ، خلريات يف ا واجعلنا لك حامدين شاكرين مسارعني، حساب

ابدين موحدين مستقيمني مستبصرين توابني أوابني منيبني متطهرين واجعلنا لك خاشعني ع
علماء ربانيني راسخني يف العلم هداة مهتدين ال ضالني وال مضلني حنفاء لك غري مشركني 

 . واجعلنا من أوليامك وعبادك الذين ال خوف عليهم والهم حيزنون يا رب العاملني
  اجعلنا ِمن تتوافهم املالمكة طيبني ، واجعل لنا رمحة من عندك و  ناهباغفر لنا و اللهم ربنا

 مهاوبشامر  اموغفراهن اموخرياهت اموبركاهت امورمحاهتالدارين ، العاجلة واآلجلة وعلينا سالم وأمن 
 هماوعلم هماوفالح هتماوسعاد اهموحضوض مهاوأجر  ماوثواِب هماوحرث تهماوسكين ماورضواهن
، وأعذنا اللهم ربنا من شرمها وقلتهما وشقامهما  هتماوعز  همافضلو  مهاوبر  هماوتوفيق هتماوميسر 
، عطاء مرساًل خبري ما وعذاِبما بواسع مّنك وفضلك ورمحة إنك أنت العزيز الوهاب وذلته

، واجعل علينا سالمًا يف اآلخرين ،  ، ويوم َنيا ويوم منوت ، ويوم نبعث أحياءحساب 
واجعل لنا لسان صدق يف اآلخرين ، واجعل حتيتنا يوم نلقاك سالمًا ، واجعلنا ِمن أعددت 

 .ع فضلك ورمحتك يا بر يا رحيم هلم أجراً عظيم بواس
 وامكر ، وانصرنا وال تنصر علينا ، رافنا يف أمرنا ، وثبت أقدامنا اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واس

وكن معنا وال تكن وكن لنا وال تكن علينا ، د علينا ، د لنا وال تكِ وكِ  لنا وال متكر علينا ،
ثرنا وال تؤثر آو ك إلينا ، ويسر توفيقووفقنا ، وأيدنا وال تؤيد علينا ووالنا وال تعادينا ، ، علينا
 . وأعزنا ويسر عزك إلينا  ر ْناتك إلينا ،وْننا ويس، علينا 

  اللهم ربنا أعزنا وأعز اإلسالم واملسلمني ، وأعز من يف عزه عز لنا وللسالم واملسلمني ، وأذل
يه أهل من يف ذله عز لنا وللسالم واملسلمني ، وأبرم لنا وهلذه األمة أمر رشد نعز فيه ويعز ف

توحيد وطاعتك ، ويؤمر فيه باملعروف وينهى عن املنكر ، ويستصلح فيه أهل األهواء 
 والعصيان يا أرحم الرامحني .

 ك ، ونستعينك ، ونستعيذ بك ، ونستنصرك ، ونلجأ قيوم برمحتك نستغيث حي يا اللهم ربنا يا
برمحتك إليك ، ، ونتوسل ونفر منك إليك ، ونتوكل عليك ، ك يونفوض أمرنا إلإليك ، 

أنت موالنا نعم املوىل ونعم ،  ، ونعتصم بكوخفية  وندعوك تضرعاً  ، وطمعاً  وندعوك خوفاً 
وادخلنا يف رمحة منك وفضل ، واهدنا صراطاً  ، مستقيماً  النصري فانصرنا واهدنا إليك صراطاً 

أنت اهلل و ،  مستقيمًا ، واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصريًا ، واجعل لنا من لدنك وليًا نصرياً 
حسبنا اهلل وكفى بنا ، و حسبنا ونعم الوكيل ، و أنت رب العرش العظيم و عليك توكلنا حسبنا 
، توكل املتوكلون توكلنا وعليه يعليه وحسبنا اهلل  وكياًل ،وحسبنا اهلل وكفى باهلل  ، حسيباً 

رب وهو عليه توكلنا إله إال هو وحسبنا اهلل ال ، وعليه يتوكل املؤمنون توكلنا عليه وحسبنا اهلل 
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 .العرش العظيم 
  ال هلل عليه توكلنا وعليه يتوكل املتوكلونإإن اْلكم . 
 وكفى باهلل وكيالً ربنا  ى اهللتوكلنا عل . 
  نت افذناك وكيالً أال إله إيارب املشرق واملغرب ال . 
  َنا َوإِلَيحَك الحَمِصرُي نت الرمحن أاللهم َنًة لّّلِذيَن   ،رّبّ َنا َعَليحَك تَ وَّكلحَنا َوِإلَيحَك أَنَ ب ح َربّ َنا اَل جَتحَعلحَنا ِفت ح

ِكيمُ ، َكَفُرواح   . َواغحِفرح لََنا َربّ َنآ ِإّنَك أَنَت الحَعزِيُز اْلَح
 لنا واليه ننيب وما توفيقنا اال باهلل عليه توك. 
 وال حول وال قوة اال باهلل . 
  رحم الرامحنيأنت أو  اً خري حافظربنا أنت اللهم . 
  نك على كل شيء قديرأليك ونعلم إحزننا بثنا و  امنا نشكو إاللهم ربنا . 
  فتب ، ليك إال إمنك  لجأوال م، ضاقت علينا أنفسنا اللهم ضاقت علينا األرض ِبا رحبت و

 . اللََّه ُهَو الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  كِإنَّ علينا 
  ورجال أمننا ، وأمننا ، وعلمائنا ، مرنا ووالة أ، وأراد ديننا ، اللهم ربنا عليك بمن أرادنا ،

ومن ، وضرر من قريب ومن بعيد سوء وشر وفتنة وأذية بوبالد المسلمين ، وبالدنا 
 م بهم منا.علأومن أنت ، دعونا عليهم 

  اللهم ربنا ْنعلك يف َنورهم ونعوذ بك من شرورهم. 
 اللهم ربنا اكفنا شرهم ِبا شئت وأنت السميع العليم . 
 اللهم ربنا كا أيديهم عنا وأنت على كل شيء قدير . 
  فعال ملا تريدنت على أاللهم ربنا اطا نار فتنتهم و . 
  تضليلاللهم ربنا آهتم من حيث ِل حيتسبوا واجعل كيدهم يف . 
  سبيالً مؤمن اللهم ربنا ال جتعل هلم علينا وال على . 
  فعال ملا تريدوأنت ، قنا سيئات ما مكروا ، فمرنا إليك وأنت بصري بالعباد ض أاللهم ربنا نفو. 
 بعزتك وقدرتك من شر ما ْند وَناذر .و  كاللهم ربنا إنا نعوذ ب 
  لعظيم أن يشفينا ويهدينا ويغنينا وينصرنا ويعزنا ويكفينا شرورهم رب العرش االعظيم نسأل اهلل

 وهو كل شي قدير .
 ْسعنا وأطعنا و نفرق بني أحد من رسلك  اللهم ربنا آمنا بك ومالمكتك وكتبك ورسلك ال

  ربنا وال حتمل علينا إصراً ، ن نسينا أو أخطأنا إربنا ال تؤاخذنا  ، املصري غفرانك ربنا وإليك
، واغفر لنا ، واعا عنا ، ال طاقة لنا به  ربنا ال حتملنا ما، كما محلته على الذين من قبلنا 

ومن دعونا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين والظاملني والفاسقني واملعتدين ، وارمحنا 
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 . واكفنا شرهم أمجعنيومن أنت أعلم ِبم منا ، عليهم 
  ًوانصرنا عليهم إنك على كل شيء قدير، وثبت أقدامنا ،  اللهم ربنا أفرغ علينا صربا . 
  اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عليهم واكفنا شرهم ِبا شئت

 . القوي العزيزوأنت 
  واجعلنا من احملسنني الصاْلني الشاكرين ، وحسن ثواب اآلخرة ، الدنيا  بثوااللهم ربنا آتنا

 . املفلحني
 ك ونجنا برحمت، ربنا ال جتعلنا فتنة هلم ،  اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري

 . واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز اْلكيم هم ، من
  الواحد القهار .اللهم اكفنا شرهم ِبا شئت وأنت 
 اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغَن . 
  َُدُه اَل َشرِيَك َلُه  اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه بَ ُر َكِبريًا  اللَّهُ ، َوحح ُد لِلَِّه َكِثريًا ، َأكح مح اَن اللَِّه َربِّ ُسبححَ ، َواْلَح

ِكيِم ، الحَعاَلِمنيَ  وعافنا  واهدنااللهم اغفر لنا وارمحنا ، اَل َحوحَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه الحَعزِيِز اْلَح
 .وارزقنا

 ومشاتة األعداء  ، سوء القضاء و ، درك الشقاء و ، وذ بك من جهد البالء اللهم ربنا إنا نع ،
 . ومشاتة الشامتني

   مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكيا اللهم . 
 اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك . 
  صلح وأ، وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا ، اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا

واجعل املوت راحة لنا من  ، كل خري   يفواجعل اْلياة زيادة لنا ، لنا آخرتنا اليت فيها معادنا 
 . كل شر

 اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والسداد . 
  يحِن اللهم ربنا إنا نعوذ ِ َوَضَلِع الدَّ ْبح ِل َواجلُح ِز َوالحَكَسِل َوالحُبخح َزِن َوالحَعجح َمِّ َواْلَح َوَغَلَبِة ِبَك ِمَن اهلح

 . الرَِّجالِ 
  نَ ناللهم ربنا إنا َيا َوالحَمَماِت ُعوُذ ِبَك ِمنح ِفت ح  .ِة الحَمحح
  َّن حَيا ُعوُذ ن اِإنِّ اللَُّهم َنِة الدُّ  .ِبَك ِمنح ِفت ح
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  ُر َمنح زَكَّاَها أَنحَت َولِي َُّها َوَموحاَلَها  وسنااللَُّهمَّ آِت نَ فح َها أَنحَت َخي ح َواَها َوزَكِّ ُعوُذ ِبَك ن االلَُّهمَّ ِإنِّ ، تَ قح
َفُع  َبُع ، َوِمنح قَ لحٍب اَل ََيحَشُع ، ِمنح ِعلحٍم اَل يَ ن ح َتَجاُب هَلَا، َوِمنح نَ فحٍس اَل َتشح  . َوِمنح َدعحَوٍة الَ ُيسح

  َنِة النَّاِر اللهم ربنا إنا نعوذ َنِة الحَقربحِ َوَعَذاِب الحَقربحِ ، اِب النَّاِر َوَعذَ ، ِبَك ِمنح ِفت ح َوِمنح َشرِّ ، َوِفت ح
َنِة الحِغََن  ِر ، ِفت ح َنِة الحَفقح َنِة الحَمِسيِح الدَّجَّاِل نوَ ، َوِمنح َشرِّ ِفت ح اللَُّهمَّ اغحِسلح ، ُعوُذ ِبَك ِمنح َشرِّ ِفت ح

َنِس  وبنالح َوَنقِّ ق َ ، ِبَاِء الث َّلحِج َوالحبَ َرِد  ناَخطَايَا طَايَا َكَما نَ قَّيحَت الث َّوحَب األَب حَيَض ِمَن الدَّ ، ِمَن اخلَح
َ َخطَايَا ناَوبَاِعدح بَ يحن رِِق َوالحَمغحِرِب   ناَوبَ نيح َ الحَمشح َت بَ نيح ُعوُذ ِبَك ِمَن ن االلَُّهمَّ فَِإنِّ ، َكَما بَاَعدح

ََرِم َوالحَمأحمثَِ َوالحَمغحَرمِ   . الحَكَسِل َواهلح
 اَلمَّةٍ ، امٍَّة ِمنح ُكلِّ َشيحطَاٍن َوهَ ، ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَِّة  اللهم ربنا إنا نعوذ ٍ  . َوِمنح ُكلِّ َعنيح
  َرحِض ٍء َوَمِليُكُه أَنحَت رَ ، َعاِِلَ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة ، اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّمَواِت َواألح َهُد ، نبُّ ُكلِّ َشيح شح

َدَك اَل َشرِيَك َلَك  ِبَك ِمنح َشرِّ  ُعوذُ ، نَرُسوُلَك مًَّدا َعبحُدَك وَ َوَأنَّ حمَُ ، َأنح اَل ِإَلَه ِإالَّ أَنحَت َوحح
ََتَِف َعَلى نَوَأنح ، ]وَشرَِكه[ َوَشرِّ الشَّيحطَاِن َوِشرحِكِه  نانَ فحسأ ِلمٍ ْنُ ُسوًءا أَوح  نانَ فحسأقح  . رَُّه ِإىَل ُمسح
 اللهم ربنا إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ماِل نعمل . 
  ومجيع سخطك ، وفجاءة نقمتك ، ول عافيتك ومن حت، اللهم ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك

 . يا رب العاملني
 على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك االلهم أعن . 
  واجعلنا على نور منك، وطهر قلوبنا ، اللهم ربنا اشرح صدورنا . 
  واجعلنا ، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، اللهم ربنا حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا

 . من الراشدين
 اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت يف اْلياة الدنيا واآلخرة ويوم يقوم األشهاد . 
  وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب، اللهم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا . 
 اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغَن . 
 داممة يف الدين والدنيا واآلخرة يف النفس واملال اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية واملعافاة ال

واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا ، اللهم ربنا آمن روعاتنا واسَت عوراتنا  ، واألهل والولد
 . تك أن نغتال من حتتنامحونعوذ بر ، وعن مشاملنا ومن فوقنا  وعن أمياننا

  ز اْلميدواهدنا إىل صراط العزي، اللهم ربنا اهدنا للطيب من القول . 
  وكيد النساء ، وقهر الرجال ، الدين  ةوغلب، لة لة والذِ والقِ ، اللهم ربنا نعوذ بك من الفقر ،

 .ونعوذ بك اللهم ربنا أن حيضرون، ومن مهزات الشياطني ، وسيئات أعمالنا ، وشرور أنفسنا 
  ومن الغال  ،وسيء األخالق ، اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق والرياء

بالدنا  هاوجنب ها ،اللهم جنبنا، والربا والزنا والزالزل واحملن والفنت ماظهر منها وما بطن والوباء 
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 يا رب العاملني .بالد املسلمني عامة  هاوجنب، هذا خاصة 
  وأن نعمل صاْلا ترضاه ، اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا وعلى والدينا ،

 . عبادك الصاْلنييف رمحتك بوأدخلنا 
  وأن نعمل صاْلا ترضاه ، اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا وعلى والدينا ،

 وإنا من املسلمني .إنا تبنا إليك وأصلح لنا يف ذرياتنا 
 قيوم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماً  حي يا اللهم ربنا يا . 
 لهم ربنا اجعلهم ذرية طيبة إنك ْسيع الدعاءال . 
  ًزكاة وأقرب رمحة اللهم ربنا اجعلهم خريا . 
 اللهم ربنا اجعلهم قرة عني لنا يف الدنيا واآلخرة . 
 من الشيطان الرجيموإياهم وأعذنا ،  حسناً  نباتاً  هماللهم ربنا أنبت . 
 وِل يشرك بعبادتك  صاْلاً  رجو لقامك وعمل عمالً ه واحد فاجعلنا ِمن ياللهم ربنا أنت إهلنا إل

 . ربنا أحداً 
  ًنعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه اللهم ربنا إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا . 
  مقيمني الصالة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاءاللهم ربنا اجعلنا . 
 اللهم ربنا اجعلنا وجيهني يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني . 
 واهدنا اجتبنا شاكرين ألنعمك ،  وال جتعلنا من املشركني فاياللهم ربنا اجعلنا أمة قانة لك حن

نتبع أن ووفقنا ، خرة من الصاْلني نا يف الدنيا حسنة واجعلنا يف اآلوآت،  إىل صراط مستقيم
 . وما كان من املشركنيصلى اهلل عليه وسلم نبيك حممد  أوحيتها إىلاليت  ملة إبراهيم حنيفاً 

 اللهم ربنا اغننا ووسع لنا يف رزقنا وابس  لنا فيه واجعلنا من الشاكرين . 
 اللهم ربنا أغثنا وانصرنا وأعزنا وال جتعلنا من القانطني . 
 فِ ، أَذحِهِب الحَباَر  ، نَّارِ للَُّهمَّ َربَّ الا اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء اَل يُ َغاِدُر ، َوأَنحَت الشَّايف  نااشح

 . َسَقًماً 
 من  نكن وترمحنا لناوإال تغفر  ،به علم  لناما ليس  نسألكبك أن  نعوذ اإن اللهم ربنا

 .الخاسرين
  بالصالحين وأْلقنا مسلمني توفنااآلخرة في الدنيا و ولينارب أنت . 
 ومقامًا إنها ساءت مستقرًا،  م إن عذابها كان غرامًاربنا اصرف عنا عذاب جهن . 
 من  واجعلنا، لسان صدق في اآلخرين  لناواجعل ، بالصالحين  وأْلقنا حكمًا لناهب  ربنا

، بقلب سليم أتاكبنون إال من  م ال ينفع مال واليو، يوم يبعثون  وال فزنا ،ورثة جنة النعيم 
 .سليم  بواجعلنا ِمن أتاك بقل
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  ووقيتهمواتبعوا سبيلك  فاغفر لنا واجعلنا ِمن تابواربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 
وأصلحهم وذرياتنا وأزواجنا نا ءوآباجنات عدن التي وعدتهم  وأدخلناربنا  ، عذاب الجحيم

وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ، إنك أنت العزيز الحكيم أمجعني 
 . وذلك هو الفوز العظيم

  ، ووالدينا ، ووالة أمورنا ، رحمتك استجابة هذه الدعاء لنا بوهب لنا اللهم ربنا اغفر لنا
ومن له حق علينا ، ومن ، ورجال أمننا ، وجيراننا، وعلمائنا ، وذرياتنا ، وذوي أرحامنا ، 

 أحسن إلينا ، ومن دعا لنا ، وأوصانا بالدعاء .
  واغفر لنا ، واعا عنا إنك أنت العفو الكرمي ، اللهم ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم

 . وارمحنا إنك أنت الرمحن الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم 
  وتب ، تقبل منا إنك أنت السميع العليم : اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك

 . علينا إنك أنت التواب الرحيم
  ريب القإنك أنت  دعاءنا واستغاثنتااستجب : اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك

 .اجمليب 
  اجعلنا مستجاب الدعاء واالستغاثة وأنت : اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك

 .أرحم الرامحني 
  اجعل استجابة دعاءنا واستغاثنتا خري لنا يف : اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك

 . العليم اْلكيموأنت ،  أحكم اْلاكمنيأنت و  ، عاجل أمرنا وآجله وأنت عالم الغيوب
  ِن حَيا َحَسَنًة َويف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّار  اللَُّهمَّ َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ
  َِّصى ثَ َناًء َنح اَل ، ِمنحَك وُذ ِبَك عُ نوَ ، َوِبَُعافَاِتَك ِمنح ُعُقوبَِتَك ، ُعوُذ ِبرَِضاَك ِمنح َسَخِطَك ناللَُّهم

 . َعَليحَك أَنحَت َكَما أَث حنَ يحَت َعَلى نَ فحِسكَ 
 نستغفرك ونتوب إليك .، ال أنت إ إله الن سبحانك اللهم وحبمدك ، نشهد أ 
  واْلمد هلل رب العاملني ، وسالم على املرسلني ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. 

 يف األوىل واآلخرة ، واْلمد هلل  وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني
 .واْلمد هلل رب العاملني

 
 


