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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ض َّل لَه  ،ومن ي ِ
ِ
إِ َّن ح ِ
ِ
ى لَهُ َ ،وأَ حش َه ُد
اْلَ حم َد للَّ ِه َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعِينُهُ َ ،م حن يَ حهد ِه اللَّهُ فَالَ ُم ِ ُ َ َ ح ُ ح
ضل حل فَالَ َهاد َ
يك لَهُ َ ،وأ َّ
َن ُحمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُهُ  ،أ ََّما بَ حع ُد"(: )1
أَ حن الَ إِلَ َه إِالَّ اللَّهُ َو حح َدهُ الَ َش ِر َ
فإن خري اْلديث كتاب اهلل  ،وخري اهلدي هدي حممد [  ] وشر األمور حمدثاهتا وكل بدعة
ضاللة" (.)2
وهذا دعاء منتخب من األدعية القرآنية الكرمية ومن األحاديث النبوية الصحيحة  ،وبعض األدعية
اجلامعة  ،تصلح يف الوتر  ،وختمة القرآن  ،وحال السفر  ،والطواف والسعي  ،ويوم عرفة  ،ومظان
استجابة الدعاء .
علي البعض بكتابته ونشره  ،فأجبته رجاء أن يشملين ومن ينشره  :ثواب دعاء من
وقد أشار ّ
يدعو به واستجابة ربنا بواسع رمحته وفضله وكرمه .
وقد رتبته مقدماً محد اهلل ربنا وموالنا جل جالله  ،مث متجيده والثناء عليه  ،مث الصالة على عبده
ورسوله حممد  ، مث التوسل إىل اهلل بأن يشمل هذا الدعاء املذكورين فيه  ،مث االستغفار والتوبة
إىل اهلل  ،مث دعاء املسألة  ،واالستغاثة به وحده ال شريك له  ،مث ختمته حبمد اهلل رب العاملني .
هذا وليعلم أن من السنة تكرار الدعاء واملسألة ثالثاُ ؛ ملا أخرج اإلمام مسلم وغريه من حديث ابن
مسعود  الطويل  ،وفيه يقول َ " :وَكا َن إِذَا َد َعا َد َعا ثَالَثًا َ ،وإِذَا َسأ ََل َسأ ََل ثَالَثًا "(. )3
وأسأل اهلل الذي ال إله إال هو الحي القيوم الرحمن الرحيم السميع العليم أن يتقبل منا ومن

جميع المسلمين  ،وأن يحفظنا  ،وأن يحفظ علينا ديننا  ،ووالة أمرنا  ،وعلمائنا  ،وأمننا  ،ورجال
أمننا  ،وبالدنا وبالد المسلمين  ،وأن يوفقنا أجمعين لكل خير وعز وبر لديننا ووالة أمرنا وأمننا
ووطننا وأوطان المسلمين .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد  ، واْلمد هلل رب العاملني .
وأعده أ.د .عبد العزيز بن صاحل بن دخيل آل إبراهيم اللحيدان

( )1

أخرجه اإلمام مسلم (  3كت اب اجلمع ة  13 ،ب اب ففي ا الص الة  ) 2402 ،م ن ح ديث اب ن عب ار رض ي اهلل
عنهما .
( )2
أخرجه اإلمام مسلم (  3كتاب اجلمعة  13 ،باب ففيا الصالة  ) 2400 ،من حديث جابر  ، أن رسول
اهلل  كان يقول ذلك يف خطبه .
( )3
ِِ
ِ
ِ
ِ
ني.)0524 ،
( 33اجلهاد والسري  33 ،باب َما لَق َى النِ ُّ
ني َوالح ُمنَافق َ
َِّب  م حن أَ َذى الح ُم حش ِرك َ
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 اللهم ربنا إنا نسألك بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت  ،وحدك ال شريك لك  ،لك امللك ولك
اْلمد  ،حتيي ومتيت  ،وأنت على كل شيء قدير .
 اللهم ربنا أنت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين  :اْلمد هلل رب العاملني ،اْلمد











هلل َنمده  ،ونستعينه  ،ونستغفره  ،ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ،من يهدي
اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،
وأشهد أن حممداً عبده ورسوله [صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه أمجعني ].
ال ربُّ ُكم ادع ِوِن أ ِ
ب لَ ُك حم}
{وقَ َ َ ُ ح ُ ح
َستَج ح
اللهم ربنا إنك قلت وقولك اْلق ،وأنت أرحم الرامحني َ :
[غافر]04 :
ِ
ِِ
ني}
ني لَهُ الدِّي َن ح
اْلَ حم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب الح َعالَم َ
وقلت يا ربنا وأنت أكرم األكرمني {:فَ حادعُوهُ خمُحلص َ
[غافر]02 :
وقلت يا ربنا وأنت الرب الرحيم { :وإِ َذا سأَلَك ِعب ِادي ع ِّين فَِإ ِِّن قَ ِر ِ
َّاع إِ َذا
يب َد حع َوَة الد ِ
َ
َ َ َ َ
ٌ
يب أُج ُ
دع ِ
ان} [البقرة]180 :
ََ
اْلُ حس ََن فَ حادعُوهُ ِِبَا}
َْسَاءُ ح
{ولِلَّ ِه حاأل ح
وقلت يا ربنا وقولك اْلق يا ذا اجلالل واإلكرام َ :
[األعراف]184 :
ومننت علينا يا ربنا وعلى خلق أمجعني فقلت يا غفور يا ودود وأنت على كل شيء قدير :
ِ
ِ
السوءَ} [النمل]02 :
ا ُّ
يب الح ُم ح
ضطََّر إِ َذا َد َعاهُ َويَكحش ُ
{أ ََّم حن ُُي ُ
ضُّر ًعا َو ُخ حفيَةً} [األعراف:
وقلت يا ربنا وأنت فعال ملا تريد ويا رمحن يا رحيم  :ح
{ادعُوا َربَّ ُك حم تَ َ
]22
ِِ
وقلت وأنت ربنا ورب العاملني { :و حادعوه خوفًا وطَمعا إِ َّن ر حمحت اللَّ ِه قَ ِر ِ
ني}
يب م َن الح ُم ححسن َ
َ ُ ُ َح َ ًَ َ َ َ
ٌ
[األعراف]20 :
لبيك وسعديك  ،واخلري كله يف يديك  ،والشر ليس إليك َ ،نن بك وإليك  ،نستغفرك
ونتوب إليك .
لبيك اللهم لبيك  ،لبيك ال شريك لك  ،إن اْلمد والنعمة لك وامللك  ،ال شريك لك .
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اللهم ربنا إنا نسألك بأنك أنت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين  :اْلمد هلل
رب العاملني  ،اْلمد هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه .
اْلَ حم ُد ِم حلءَ السموات وِم حلءَ األرض وِم حلءَ ما بينهما وِم حلءَ ما شئت من شيء
ك ح
اللَّ ُه َّم َربَّنَا لَ َ
بعد  ،أهل الثناء وأهل اجملد  ،أحق ما قال العبد  ،وكلنا لك عبد  ،ال مانع ملا أعطيت  ،وال
اجلَ ُّد .
ك ح
معطي ملا منعت  ،وال ينفع ذَا ح
اجلَ ِّد ِمحن َ
اللهم ربنا أنت اللّهُ آل إِلَ َه إِالّ أنت  ،لَك ح ِ
حم َوإِلَيك ن حر َجع
وىل َواآلخرة َ ،ولَك ح
اْلُك ُ
اْلَ حم ُد يف االُ ََ
أمجعني .
ض رب الحعالَ ِمني  ،ولَك الح ِك ِربيآء ِيف السماو ِ
ِ
ات
اللهم ربنا لك ح
الس َم َاوت َوَر ّ
اْلَ حم ُد َر ّ
ب ح
َّ َ
األر ِ َ ّ َ َ َ
حَ ُ
ب ّ
ض وأنت الحعِ ِزيز ح ِ
يم .
ُ
َو ح
األر ِ َ
اْلَك ُ

ولك اْلمد يا ربنا حىت ترضى  ،ولك اْلمد إذا رضيت  ،ولك اْلمد بعد الرضى  ،ولك
اْلمد على كل حال  ،ولك اْلمد ال حيمد على مكروه سواك  ،ولك اْلمد كما ينبغي
جلالل وجهك وعظيم سلطانك .
ِ
السماو ِ
السماو ِ
ات َواأل حَر ِ
ات
ك ح
ك ح
ض َوَم حن في ِه َّن َ ،ولَ َ
اللَّ ُه َّم لَ َ
اْلَ حم ُد أَنح َ
اْلَ حم ُد أَنح َ
ت قَيِّ ُم َّ َ َ
ور َّ َ َ
ت نُ ُ
ِ
َواأل حَر ِ
اجلَنَّةُ َح ٌّق
ك َح ٌّق َولَِق ُاؤ َك َح ٌّق َو ح
ت ح
ك ح
اْلَ ُّق َوَو حع ُد َك َح ٌّق َوقَ حولُ َ
ض َوَم حن في ِه َّن َ ،ولَ َ
اْلَ حم ُد أَنح َ
ك
َّار َح ٌّق َو َّ
ك تَ َوَّك حلنا َ ،وبِ َ
َسلَ حمنا َ ،و َعلَحي َ
اعةُ َح ٌّق َوالنَّبِيُّو َن َح ٌّق َوُحمَ َّم ٌد َح ٌّق  ،اللَّ ُه َّم لَ َ
الس َ
كأح
َوالن ُ
َخ حرنا َ ،وَما
ك َحا َك حمنا  ،فَا حغ ِف حر لنا َما قَد حَّمنا َوَما أ َّ
اص حمنا َ ،وإِلَحي َ
ك أَنَحبنا َ ،وبِ َ
َآمحنا َ ،وإِلَحي َ
ك َخ َ
ت.
ت الح ُم َؤ ِّخ ُر  ،الَ إِلَهَ إِالَّ أَنح َ
ِّم َوأَنح َ
َسَرحرننا َوَما أ حَعلَحننا  ،أَنح َ
أح
ت الح ُم َقد ُ
اْلمد هلل عدد ما خلق ،اْلمد هلل ِم حلءَ ما خلق  ،اْلمد هلل عدد ما يف السماوات وما يف
األرض  ،اْلمد هلل عدد ما أحصى كتابه  ،اْلمد هلل ِم حلءَ ما أحصى كتابه  ،اْلمد هلل عدد
كل شئ  ،اْلمد هلل ِم حلءَ كل شيء  ،سبجان اهلل وحبمده عدد ما خلق  ،سبحان اهلل وحبمده
ِم حلءَ ما خلق  ،سبحان اهلل وحبمده عدد ما يف السماوات وما يف األرض  ،سبحان اهلل
وحبمده عدد ما أحصى كتابه  ،سبحان اهلل وحبمده ِم حلءَ ما أحصى كتابه  ،سبحان اهلل
وحبمده عدد كل شئ  ،سبحان اهلل وحبمده ِم حلءَ كل شئ .
سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلماته .

 سبحان اهلل وحبمده عدد خلقه  ،ورضا نفسه  ،وزنة عرشه  ،ومداد كلماته .
 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،
ِ
الرِحي ِم ( )3مالِ ِ
اك
ح
اك نَ حعبُ ُد َوإِيَّ َ
ك يَ حوِم الدِّي ِن ( )0إِيَّ َ
{اْلَ حم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
الر حمحَ ِن َّ
ني (َّ )2
ب الح َعالَم َ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ض ِ
وب َعلَحي ِه حم
ني ( )2حاه ِدنَا ِّ
ت َعلَحي ِه حم َغ حِري الح َم حغ ُ
نَ حستَع ُ
ين أَنح َع حم َ
يم ( )0صَرا َط الذ َ
الصَرا َط الح ُم حستَق َ
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ني ([ } )5الفاحتة]5 - 2 :
َوَال الضَّالِّ َ
 اللهم ربنا أن ت اْلي ال إله إال أنت ندعوك خملصني لك الدين  :اْلمد هلل رب العاملني ،ال إله
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 .
















ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله اْلمد  ،وهو على كل شيء قدير ،الَ َح حو َل
َوالَ قُ َّوةَ إِالَّ بِاللَّ ِه  ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه  ،له النعمة وله اْلمد وله الثناء اْلسن  ،ال
إله إال اهلل خملصني له الدين ولو كره الكافرون  ،اللهم ال مانع ملا أعطيت  ،وال معطي ملا
اجلَ ُّد .
ك ح
منعت  ،وال ينفع ذَا ح
اجلَ ِّد ِمحن َ
اللهم ربنا أنت إهلنا إله واحد ال إله إال أنت الرمحن الرحيم .
السماو ِ
ِ
ِ
ات َوَما
اللهم ربنا أنت {اللَّهُ َال إِلَ َه إَِّال ُه َو ح
اْلَ ُّي الح َقيُّ ُ
وم َال تَأح ُخ ُذهُ سنَةٌ َوَال نَ حوٌم لَهُ َما يف َّ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ِيف حاأل حَر ِ
ني أَيح ِدي ِه حم َوَما َخ حل َف ُه حم َوَال ُِحييطُو َن
ض َم حن ذَا الَّذي يَ حش َف ُع عحن َدهُ إَِّال بِِإ حذنه يَ حعلَ ُم َما بَ ح َ
بِشي ٍء ِمن ِع حل ِم ِه إَِّال ِِبَا َشاء و ِسع ُكرِسيُّه َّ ِ
ودهُ ِح حفظُ ُه َما َوُه َو الح َعلِ ُّي
ض َوَال يَئُ ُ
الس َم َاوات َو حاأل حَر َ
ََ َ ح ُ
َح ح
ِ
يم} [البقرة]222 :
الح َعظ ُ
ِ
ِ
ني يَ َديح ِه ،
اب بِ ح
اللهم ربنا أنت اللَّهُ َال إِلَ َه إَِّال ُه َو ح
ص ِّدقًا ل َما بَ ح َ
اْلَ ِّق ُم َ
اْلَ ُّي الح َقيُّ ُ
وم  ،نََّزلَت الحكتَ َ
ِ
اإل حِْنيل ِ ،م حن قَ حبل ُه ًدى لِلن ِ
َّارَ ،وأَنح َزلَت الح ُف حرقَا َن .
ُ
َوأَنح َزلَت الت حَّوَرا َة َو ح َ
اللهم ربنا إنا نشهد بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت  ،قامماً بالقس  ،ال إله إال أنت العزيز
اْلكيم .
ك ت ؤِِت الحم حلك من تشاء وت ن ِزع الحم حل ِ
ِ
َّن تَ َشاءُ َوتُعُِّز َم حن تَ َشاءُ َوتُ ِذ ُّل َم حن
ك الح ُم حل ِ ُ ح ُ َ َ ح َ َ ُ َ َح ُ ُ َ
{اللَّ ُه َّم َمال َ
ك ِم ح
ِ
ِ
ٍ ِ
َّه َار ِيف اللَّحي ِل
تَ َشاءُ بِيَ ِد َك ح
اخلَحي ُر إِن َ
َّها ِر َوتُول ُج الن َ
َّك َعلَى ُك ِّل َش حيء قَد ٌير ( )20تُول ُج اللَّحي َل ِيف الن َ
ت وُفحرِج الحميِّ ِ
وُفحرِج ح ِ
ِ
اْل ِّي وتَرُز ُق من تَ َشاء بِغَ حِري ِحس ٍ
اب} [آل عمران:
اْلَ َّي م َن الح َميِّ َ ُ َ َ
َ ُ
ت م َن حَ َ ح َ ح ُ
َ
]25 ،20
اللهم ربنا يا من خلقت السماوات واألرض باْلق  ،ويوم تقول كن فيكون  ،قولك اْلق ولك
ِ
ب والشَّهادةِ وأنت ح ِ
اخلَبِ ُري .
يم ح
امللك يَ حوَم يُحن َف ُخ ِيف ُّ
الصوِر َعاِلُ الحغَحي ِ َ َ َ
اْلَك ُ
اللهم ربنا يارب كل شئ ومليكه  ،وأنت على كل شئ قدير  ،وأنت اللّهُ َربّنا آل إِلَهَ إِالّ ُه َو
ٍ
ِ
ٍ ِ
ص ُار َوُه َو
يل  ،يا من الّ تُ حد ِرُكهُ األبح َ
َخال ُق ُك ّل َش حيء وفقنا لعبادتك وأنت َعلَ َى ُك ّل َش حيء َوك ٌ
ِ
اخلَبِريُ  ،يا من ليس كمثله شئ وهو السميع البصري.
يا ح
ص َار َوُه َو اللّط ُ
يُ حد ِرُك األبح َ
اللهم ربنا يا من بيده ملكوت كل شئ  ،وهو ُيري وال ُيار عليه  ،وهو على كل شئ قدير .
اللهم ربنا أنت امللك اْلق  ،ال إله إال أنت رب العرش العظيم .
ٍ
حم َوإِلَحيك ن حر َج ُع أمجعني .
ك إِالّ َو حج َههُ لَك ح
اللهم ربنا أنت اهلل الَ إِلَ َه إِالّ أنت ُك ّل َش حيء َهالِ ٌ
اْلُك ُ
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َّ ِ
ِ
س
س قَ حب لَ َ
س بَ حع َد َك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
ك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
 اللَّ ُه َّم أَنح َ
ت الظاه ُر فَلَحي َ
ت اآلخ ُر فَلَحي َ
ت األ ََّو ُل فَلَحي َ
ِ
ك َش حىءٌ .
س ُدونَ َ
فَ حوقَ َ
ك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
ت الحبَاط ُن فَلَحي َ
 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 .
 اللهم ربنا يا من أنت اهلل اخلالق البارئ املصور  ،لك األْساء اْلسَن  ،يسبح لك ما يف
السماوات وما يف األرض  ،وأنت العزيز اْلكيم .
 اللهم ربنا يا من أنت األحد الصمد الذي ِل يلد وِل يولد وِل يكن له كفواً أحد .
 اللهم ربنا يا رب الفلق  ،ويا رب النار  ،ويا ملك النار  ،وإله النار .
 ال إله إال اهلل العظيم اْلليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهلل رب السماوات
ورب األرض  ،ورب العرش الكرمي .
 ال إله إال اهلل العظيم اْلليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهلل رب السماوات
ورب األرض  ،ورب العرش الكرمي .
 ال إله إال اهلل العظيم اْلليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهلل رب السماوات






ورب األرض  ،ورب العرش الكرمي .
ال إله إال اهلل وحده أْنز وعده  ،ونصر عبده  ،وهزم األحزاب وحده .
ال إله إال اهلل منزل الكتاب  ،وجمري السحاب  ،وهازم األحزاب .
اللهم صل على حممد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم  ،وبارك على حممد وأزواجه
وذريته كما باركت على آل إبراهيم  ،إنك محيد جميد .
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
محي ٌد َِجمي ٌد  ،اللَّ ُه َّم
يم إِن َ
صلَّحي َ
ص ِّل َعلَى ُحمَ َّمد َ ،و َعلَى آل ُحمَ َّمد َك َما َ
اللَّ ُه َّم َ
ت َعلَى آل إبح َراه َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
محي ٌد َِجمي ٌد .
يم إِن َ
بَا ِرحك َعلَى ُحمَ َّمد َ ،و َعلَى آل ُحمَ َّمد َك َما بَ َارحك َ
ت َعلَى آل إبح َراه َ
اللهم ربنا اغفر لنا  ،ووالدينا  ،ووالة أمورنا  ،وذرياتنا  ،وذوي أرحامنا  ،وعلمائنا ،
وجيراننا ، ،ورجال أمننا  ،ومن له حق علينا  ،ومن أحسن إلينا  ،ومن دعا لنا  ،وأوصانا
بالدعاء .

 اللهم ربنا إنا أمجعني عبادك ظلمنا أنفسنا ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فاغفر لنا
مغفرة من عندك  ،وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .
 اللهم ربنا اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا يف أمرنا كله  ،وما أنت أعلم به منا  ،اللهم اغفر
وه حزلنا  ،وكل ذلك عندنا  ،اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،
لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا َ
ت الح ُم َؤ ِّخ ُر  ،وأنت على كل شئ قدير .
ِّم َوأَنح َ
وما أسررنا وما أعلنا  ،أنت الح ُم َقد ُ
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السمو ِ
ب األ حَر ِ
ب
ب ُك ِّل َش حى ٍء  ،فَالِ َق ح
ب الح َع حر ِش الح َع ِظي ِم َ ،ربَّنَا َوَر َّ
ض َ ،وَر َّ
ات َ ،وَر َّ
اللَّ ُه َّم َر َّ
اْلَ ِّ
ب َّ َ َ
ك ِمن َشِّر ُك ِّل َشى ٍء أَنحت ِ
ِ ِ
آخ ٌذ بِنَ ِ
ِ
ِ
اصيَتِ ِه ،
ح َ
َوالن ََّوى َ ،وُمحن ِزَل الت حَّوَراة َوا ِإل حْن ِيل َوالح ُف حرقَان  ،نعُوذُ ب َ ح
َّ ِ
ِ
س
س قَ حب لَ َ
س بَ حع َد َك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
ك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
اللَّ ُه َّم أَنح َ
ت الظاه ُر فَلَحي َ
ت اآلخ ُر فَلَحي َ
ت األ ََّو ُل فَلَحي َ
ِ
ك َشىءٌ  ،اقح ِ
ض َعنَّا الدَّيح َن َ ،وأَ حغنِنَا ِم َن الح َف حق ِر .
فَ حوقَ َ
ك َش حىءٌ َ ،وأَنح َ
س ُدونَ َ ح
ت الحبَاط ُن فَلَحي َ
اص حمنا  ،اللَّ ُه َّم إِنِّا ن ُعوذُ
ك أَنَحبنا َ ،وبِ َ
ك تَ َوَّك حلنا َ ،وإِلَحي َ
ك َآمحنا َ ،و َعلَحي َ
َسلَ حمنا َ ،وبِ َ
اللَّ ُه َّم لَ َ
كأح
ك َخ َ
ضلَّنِا  ،أَنحت ح ِ
ِِ
ك الَ إِلَه إِالَّ أَنحت أَ حن تُ ِ
وت َو حِ ِ
س َميُوتُو َن .
اْلَ ُّى الَّذى الَ َميُ ُ
َ
َ
بِعَّزت َ َ
اجل ُّن َواإلنح ُ
و َّجهنا وجوهنا لِلَّ ِذى فَطَر َّ ِ
ِ
ِ
ِ
صالَتِنا
ض َحني ًفا َوَما َنن م َن الح ُم حش ِرك َ
الس َم َوات َواأل حَر َ
َ ح َح
ني  ،إِ َّن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يك لَه وبِ َذل َ ِ
ِ
ِ
ني ،
َونُ ُسكنا َوَححميَانا َوِمََاتنا للَّ ِه َر ِّ
ك أُم حرنا َ ،وَنن م َن الح ُم حسلم َ
ب الح َعالَم َ
ني  ،الَ َش ِر َ ُ َ
ِ
ت َربّنا َوَنن َعحبي ُد َك ظَلَ حمنا أنَ حفسنا َ ،و حاعتَ َرفحنا بِ َذنحبنا
ت الح َمل ُ
ت  ،أَنح َ
ك الَ إِلَهَ إِالَّ أَنح َ
اللَّ ُه َّم أَنح َ
ِ
فَا حغ ِفر لنا ذُنُوبنا َِ
مج ًيعا إِنَّهُ الَ يَ حغ ِفر ُّ
َح َس ِن األَ حخالَ ِق الَ يَ حه ِدى
وب إِالَّ أَنح َ
ت َ ،و حاهدنا أل ح
الذنُ َ
ح
ُ
ِ
ك،
اص ِر ح
ص ِر ُ
ك َو َس حع َديح َ
ت  ،لَبَّ حي َ
ف َعنا َسيِّئَ َها إِالَّ أَنح َ
ف َعنا َسيِّئَ َها الَ يَ ح
ت َ ،و ح
َح َسن َها إِالَّ أَنح َ
أل ح
ِ
وب
َو ح
ك َوإِلَحي َ
ك َنن بِ َ
س إِلَحي َ
اخلَحي ُر ُكلُّهُ ِِف يَ َديح َ
ت َوتَ َعالَحي َ
ك  ،تَبَ َارحك َ
ت ن حستَ حغف ُرَك َونتُ ُ
ك َ ،والشَُّّر لَحي َ
ك.
إِلَحي َ
اللهم أنت ربنا ظلمنا أنفسنا ظلماً كثرياً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فاغفر لنا مغفرة من
عندك  ،وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .
اللهم أنت ربنا ال إله إال أنت  ،خلقتنا وَنن عبيدك  ،وَنن على عهدك ووعدك ما استطعنا،
نعوذ بك من شر ما صنعنا  ،نبوء بنعمتك علينا  ،ونبوء بذنوبنا  ،فاغفر لنا فإنه ال يغفر
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 .
سبحانك اللهم وحبمدك  ،نشهد أن ال إله إال أنت  ،نستغفرك ونتوب إليك .
اللهم ربنا إنا أمجعني عبادك  ،ظلمنا أنفسنا ظلماً كثرياً  ،وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فاغفر
لنا مغفرة من عندك  ،وارمحنا إنك أنت الغفور الرحيم .









 اللهم إنا نسألك أنا أشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله إال أنت األحد الصمد  ،الذي ِل يلد
وِل يولد وِل يكن له كفواً أحد  ،أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم .
ِ
ني الحم حش ِرِق والحم حغ ِر ِ
اخلَطَايَا
ب  ،اللَّ ُه َّم نَقِّنا ِم َن ح
ني َخطَايَانا َك َما بَ َ
اع حد َ
 اللَّ ُه َّم بَاع حد بَحيننا َوبَ ح َ
َ َ
ت بَ ح َ َ
الدنَ ِ
ض ِم َن َّ
س  ،اللَّ ُه َّم ا حغ ِس حل َخطَايَانا بِالح َم ِاء َوالثَّ حل ِج َوالحبَ َرِد .
ب األَبحيَ ُ
َك َما يُنَ قَّى الث حَّو ُ
 اللهم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا رشداً .
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اللهم ربنا آتنا من لدنك رمحة وهئ لنا من أمرنا مرفقاً .
اللهم ربنا آمنا بك واعتصمنا بك وبنورك  ،فادخلنا برمحة منك وفضل  ،واهدنا إليك صراطاً
مستقيماً .
اللهم ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان  ،وال جتعل يف قلوبنا غالً للذين آمنوا  ،ربنا
إنك رؤف رحيم .
اللهم ربنا إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً .
اللهم ربنا إنك عفو حتب العفو فاعا عنا .
اللهم جنبنا كبامر ما هنيتنا عنه  ،وكفر عنا سيئاتنا  ،وأدخلنا مدخالً كرمياً .
ِ
ِ
ك س حلطَانًا نَ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ص ًريا .
اللهم ربنا أ حَدخ حلنا ُم حد َخ َل ص حدق َ ،وأ ح
َخ ِر حجنا خمُحَر َج ص حدق َ ،و ح
اج َع حل لنا م حن لَ ُدنح َ ُ
وجاء اْلق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً .
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 .
اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الرامحني .







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 .
اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارمحنا وأصلح لنا بالنا .
اللهم ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين






اللهم ربنا أنت الرمحن ربنا ال إله إال أنت عليك توكلنا وإليك متاب .
اللهم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  ،وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب
اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا  ،وكفر عنا سيئاتنا  ،وتوفنا مع األبرار .
ِ
آمنا بِاللَّه ومالَمِ َكتِ ِه وُكتبِ ِه ورسلِ ِه الَ نُ َفِّر ُق ب ني أ ٍ
ك َربَّنَا
ََ
َحد ِم حن ُر ُسل ِه  ،و َِْس حعنَا َوأَطَ حعنَا غُ حفَرانَ َ
َح َ َ
ََ
َ ُ َُ ُ
ك الحم ِ
ِ
ص ُري .
َوإلَحي َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم حن
{ َربَّنَا َال تُ َؤاخ حذنَا إِ حن نَسينَا أ حَو أ ح
َخطَأحنَا َربَّنَا َوَال َححتم حل َعلَحي نَا إِ ح
صًرا َك َما َمحَحلتَهُ َعلَى الذ َ
ِ
ِ
ِ
ص حرنَا َعلَى
قَ حبلنَا َربَّنَا َوَال ُحتَ ِّم حلنَا َما َال طَاقَةَ لَنَا بِه َو حاع ُ
ا َعنَّا َوا حغف حر لَنَا َو حارمحَحنَا أَنح َ
ت َم حوَالنَا فَانح ُ
ِ ِ
ين} [البقرة]280 :
الح َق حوم الح َكاف ِر َ
ِ ِ
ين يَ حذ ُك ُرو َن اللّهَ قِيَاماً َوقُعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوِبِِ حم َويَتَ َف ّك ُرو َن ِيف
اللهم ربنا اجعلنا من حأوِِل األلحبَاب الّذ َ
اطالً سبحانَ ِ
ِ
ِ
األر ِ
ك َمن
اب النّا ِر َ ،ربّنَآ إِنّ َ
ت َهذا بَ ِ ُ ح َ َ
ض َربّنَآ َما َخلَ حق َ
ك فَقنَا َع َذ َ
الس َم َاوات َو ح
َخ حلق ّ
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تُ حد ِخ ِل النّار فَ َق حد أَخزي تَه وما لِلظّالِ ِمني ِمن أَنحصا ٍر  ،رب نَآ إِنّنَآ َِْسعنَا منَ ِادياً ي نَ ِادي لِ ِلميَ ِ
ان أن
ّّ
َ ح َ
ح ُ ُ
ح َح ُ َ َ
َ
ِ ِ
آمنّا َربّنَا فَا حغ ِف حر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَك ّف حر َعنّا َسيّئَاتِنَا َوتَ َوفّنَا َم َع األبح َرا ِر َ ،ربّنَا َوآتِنَا َما
آمنُواح بَربّ ُك حم فَ َ
ِ
ِ
ك الَ ُفحلِ ِ
اب لَنا َربُّنا وكفر
ك َوالَ ُفح ِزنَا يَ حوَم الحقيَ َام ِة إِنّ َ
َو َعدتّنَا َعلَ َى ُر ُسل َ
ُ
ا الحم َيع َاد  ،اللهم ح
استَ َج َ
عنا سيئاتنا وأدخلنا جن ٍ
َّات َحجت ِري ِم حن َححتتِ َها حاألَنح َه ُار ثَ َوابًا ِم حن ِعحن ِدك ربنا َ ،واللَّهُ ِعحن َدهُ ُح حس ُن
َ
الثَّو ِ
اب .
َ
 اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا رضاك واجلنة  ،وأعذنا من سخطك والنار .
 اللهم ربنا إنا نسألك من خري ما سألك منه عبدك ورسولك حممد صلى اهلل عليه وسلم،
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 .
 اللهم ربنا نسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما ِل نعلم  ،ونعوذ بك اللهم من
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
حبك  ،وألق حبنا ومودتنا يف قلوب خلقك أمجعني .
 اللهم ربنا سخر لنا خلقك وخريهم  ،وأعذنا موالنا من شرهم ومكرهم  ،واجعل ربنا أفئدة
النار هتوى لنا بكل خري  ،واصرف عنا شرهم وكل شر  ،واجعل ربنا ذلك كله خرياً لنا يف
عاجل أمرنا وآجله  ،وأنت العليم اْلكيم .
 اللهم ربنا إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمامك  ،نواصينا بيدك  ،ماض فينا حكمك  ،عدل فينا
قضاؤك  ،نسألك اللهم بكل اسم هو لك ْسيت به نفسك  ،أو أنزلته يف كتابك  ،أو علمته
أحد من خلقك  ،أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  :أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا،
ونور صدورنا  ،وجالء أحزاننا  ،وذهاب مهومنا .
 اللهم ربنا واجعله شفاء أمراضنا وأسقامنا .
 اللهم ربنا علمنا منه ما جهلنا  ،وفقهنا منه ما جهلنا  ،وذكرنا منه ما نُ ِّسينا  ،وارزقنا تالوته
آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا  ،واجعله يا ربنا حجة لنا ال علينا ،
واجعله هدى وموعظة وتبصرة وذكرى وبشرى وشفاء ورمحة وبركات وخريات ونوراً ورفعة لنا يف
أعلى الدرجات دنياً واخرى يا رب العاملني  ،اللهم ربنا واجعلنا لك حامدين شاكرين
مسارعني لك يف اخلريات ندعوك رغباً ورهباً  ،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 .
 اللهم ربنا أردنا بنا خرياً وفقهنا يف الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقني اماماً.
 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 وعمالً يا رب العاملني
اللهم ربنا اجعلنا من عبادك وآتنا رمحة من عندك  ،وعلمنا من لدنك علماً .
اللهم ربنا اجعلنا ذوي علم ملا علمتنا  ،وفهم ملا فقهتنا  ،واهدنا إىل األقرب إليك رشداً .
اللهم ربنا وموالنا ِصل ثواب أعملنا لنا إِل يوم القيامة  ،وهب لنا علماً نافعاً  ،وصدقات

جاريات  ،وذرية طيبة صاْلة تدعوا لنا يف حياتنا وموتنا ال تنقطع عنا إىل يوم القيامة يا أرحم
الرامحني .
 اللهم ربنا اغفر لنا وهب لنا رمحة من عندك واجعل يف قلبنا نوراً  ،ويف لساننا نوراً  ،ويف
بصرنا نوراً  ،ويف ْسعنا نوراً  ،وعن مييننا نوراً  ،وعن مشالنا نوراً  ،وأمامنا نوراً  ،وخلفنا نوراً ،
وفوقنا نوراً  ،وحتتنا نوراً  ،ويف عصبنا نوراً  ،ويف دمنا نوراً  ،ويف شعرننا نوراً  ،ويف دمنا نوراً ،
ويف بشرنا نوراً  ،واجعل لنا نوراً  ،واجعل يف أنفسنا نوراً  ،وأعظم لنا نوراً .
 اللهم ربنا أحيننا بإميانك ونورك  ،وأمتم لنا ِبنك وفضلك يوم القيامة نوراً .
 اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا رمحة من عندك وبارك لنا يف القرآن العظيم  ،وانفعنا ِبا فيه
من اآليات واألمثال والقصص واألنباء والذكر اْلكيم  ،وبارك لنا  ،وبارك فينا  ،وبارك علينا ،
وبارك حوالينا  ،واجعلنا مباركني أينما كنا  ،وافتح لنا بركات السماء واألرض وأنت خري

الفاحتني  ،وأنزل علينا بركات السماء واألرض وأنت خري املنزلني  ،وأنزلنا منزال مباركاً وأنت
خري املنزلني  ،وبارك لنا يف ديننا ودنيانا وأخرانا وذرياتنا ودعامنا وعلمنا وعملنا .
 ال إله إال أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني .
 اللهم ربنا مسنا الضر وال يكشا الضر إال أنت وأنت أرحم الرامحني  ،وال ميلك كشا الضر
وحتويله إال أنت وأنت على كل شيء قدير  ،وال عاصم من أمرك إال من رمحت  ،وال راد
خلريك وفضلك يا رب العاملني وأنت حسبنا عليك توكل املتوكلون  ،اللهم ربنا ارمحنا واستجب
لنا وادفع واصرف واكشا عنا كل ضر وكرب وشدة وبالء وهم وغم حزن برمحتك وأنت على
كل شيء قدير .
 اللهم ربنا اغفر لنا وهبنا كل بر وخري وفضل ورمحة ال ِمسك هلا إنك أنت العزيز الوهاب .
 اللهم ربنا اغفر لنا وارمحنا وهب لنا من كل هم فرجاً  ،ومن كل ضيق خمرجاً  ،ومن كل بالء
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عافية  ،وارزقنا من حيث َنتسب ومن حيث ال َنتسب رزقاً واسعاً مباركاً فيه من غري
حساب ،واجعلنا لك حامدين شاكرين مسارعني يف اخلريات سابقني هلا  ،ندعوك رغباً ورهباً،
واجعلنا 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 من أوليامك وعبادك الذين ال خوف عليهم والهم حيزنون يا رب العاملني .
 اللهم ربنا اغفر لنا وهبنا رمحة من عندك واجعلنا ِمن تتوافهم املالمكة طيبني  ،واجعل لنا
وعلينا سالم وأمن الدارين  ،العاجلة واآلجلة ورمحاهتما وبركاهتما وخرياهتما وغفراهنما وبشامرمها
ورضواهنما وسكينتهما وحرثهما وثواِبما وأجرمها وحضوضهما وسعادهتما وفالحهما وعلمهما
وميسرهتما وتوفيقهما وبرمها وفضلهما وعزهتما  ،وأعذنا اللهم ربنا من شرمها وقلتهما وشقامهما
وذلتهما وعذاِبما بواسع منّك وفضلك ورمحة إنك أنت العزيز الوهاب  ،عطاء مرسالً خبري
حساب  ،ويوم َنيا ويوم منوت  ،ويوم نبعث أحياء  ،واجعل علينا سالماً يف اآلخرين ،
واجعل لنا لسان صدق يف اآلخرين  ،واجعل حتيتنا يوم نلقاك سالماً  ،واجعلنا ِمن أعددت
هلم أجراً عظيم بواسع فضلك ورمحتك يا بر يا رحيم .
 اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا  ،وثبت أقدامنا  ،وانصرنا وال تنصر علينا  ،وامكر
لنا وال متكر علينا  ،وكِد لنا وال ِ
تكد علينا  ،وكن لنا وال تكن علينا  ،وكن معنا وال تكن
علينا ،ووالنا وال تعادينا  ،وأيدنا وال تؤيد علينا  ،ووفقنا ويسر توفيقك إلينا  ،وآثرنا وال تؤثر
علينا  ،وْننا ويسر ْناتك إلينا  ،وأعزنا ويسر عزك إلينا .
 اللهم ربنا أعزنا وأعز اإلسالم واملسلمني  ،وأعز من يف عزه عز لنا وللسالم واملسلمني  ،وأذل
من يف ذله عز لنا وللسالم واملسلمني  ،وأبرم لنا وهلذه األمة أمر رشد نعز فيه ويعز فيه أهل
توحيد وطاعتك  ،ويؤمر فيه باملعروف وينهى عن املنكر  ،ويستصلح فيه أهل األهواء
والعصيان يا أرحم الرامحني .
 اللهم ربنا يا حي يا قيوم برمحتك نستغيثك  ،ونستعينك  ،ونستعيذ بك  ،ونستنصرك  ،ونلجأ
إليك  ،ونفوض أمرنا إليك  ،ونتوكل عليك  ،ونفر منك إليك  ،ونتوسل برمحتك إليك ،
وندعوك خوفاً وطمعاً  ،وندعوك تضرعاً وخفية  ،ونعتصم بك  ،أنت موالنا نعم املوىل ونعم

النصري فانصرنا واهدنا إليك صراطاً مستقيماً  ،وادخلنا يف رمحة منك وفضل  ،واهدنا صراطاً
مستقيماً  ،واجعل لنا من لدنك سلطاناً نصرياً  ،واجعل لنا من لدنك ولياً نصرياً  ،وأنت اهلل
حسبنا عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم  ،وحسبنا ونعم الوكيل  ،وحسبنا اهلل وكفى بنا
حسيباً  ،وحسبنا اهلل وكفى باهلل وكيالً  ،وحسبنا اهلل عليه توكلنا وعليه يتوكل املتوكلون ،
وحسبنا اهلل عليه توكلنا وعليه يتوكل املؤمنون  ،وحسبنا اهلل ال إله إال هو عليه توكلنا وهو رب
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العرش العظيم .
إن اْلكم إال هلل عليه توكلنا وعليه يتوكل املتوكلون .
توكلنا على اهلل ربنا وكفى باهلل وكيالً .
يارب املشرق واملغرب ال إله إال أنت افذناك وكيالً .
ِ
ِ
ك أَنَب نَا وإِلَي َ ِ
ين
اللهم أنت الرمحن ّربّنَا َعلَحي َ
ك تَ َوّك حلنَا َوإِلَحي َ ح َ ح
ك الح َمص ُري َ ،ربّنَا الَ َحجت َع حلنَا فحت نَةً لّلّذ َ
ِ
ك أَنت الحع ِزيز ح ِ
يم .
َك َف ُرواح َ ،وا حغف حر لَنَا َربّنَآ إِنّ َ َ َ ُ
اْلَك ُ
وما توفيقنا اال باهلل عليه توكلنا واليه ننيب .
وال حول وال قوة اال باهلل .
اللهم أنت ربنا خري حافظاً وأنت أرحم الرامحني .

 اللهم ربنا إمنا نشكوا بثنا وحزننا إليك ونعلم أنك على كل شيء قدير .
 اللهم ضاقت علينا األرض ِبا رحبت وضاقت علينا أنفسنا  ،وال ملجأ منك إال إليك  ،فتب
علينا إِنَّك اللَّه هو الت ََّّواب َّ ِ
يم .
ُ
َ َُ
الرح ُ
 اللهم ربنا عليك بمن أرادنا  ،وأراد ديننا  ،ووالة أمرنا  ،وعلمائنا  ،وأمننا  ،ورجال أمننا ،
وبالدنا  ،وبالد المسلمين بسوء وشر وفتنة وأذية وضرر من قريب ومن بعيد  ،ومن
دعونا عليهم  ،ومن أنت أعلم بهم منا.

 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 .
اللهم ربنا اطا نار فتنتهم وأنت على فعال ملا تريد .
اللهم ربنا آهتم من حيث ِل حيتسبوا واجعل كيدهم يف تضليل .
اللهم ربنا ال جتعل هلم علينا وال على مؤمن سبيالً .

اللهم ربنا نفوض أمرنا إليك وأنت بصري بالعباد  ،فقنا سيئات ما مكروا  ،وأنت فعال ملا تريد.
اللهم ربنا إنا نعوذ بك وبعزتك وقدرتك من شر ما ْند وَناذر .
نسأل اهلل العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويهدينا ويغنينا وينصرنا ويعزنا ويكفينا شرورهم
وهو كل شي قدير .
اللهم ربنا آمنا بك ومالمكتك وكتبك ورسلك ال نفرق بني أحد من رسلك وْسعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك املصري  ،ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ،ربنا وال حتمل علينا إصراً
كما محلته على الذين من قبلنا  ،ربنا ال حتملنا ما ال طاقة لنا به  ،واعا عنا  ،واغفر لنا ،
وارمحنا  ،أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين والظاملني والفاسقني واملعتدين ومن دعونا
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عليهم ومن أنت أعلم ِبم منا  ،واكفنا شرهم أمجعني .
 اللهم ربنا أفرغ علينا صرباً  ،وثبت أقدامنا  ،وانصرنا عليهم إنك على كل شيء قدير .
 اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عليهم واكفنا شرهم ِبا شئت
وأنت القوي العزيز .
 اللهم ربنا آتنا ثواب الدنيا  ،وحسن ثواب اآلخرة  ،واجعلنا من احملسنني الصاْلني الشاكرين
املفلحني .
 اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري  ،ربنا ال جتعلنا فتنة هلم  ،ﻭنجنا برحمتك
منهم  ،واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز اْلكيم .
 اللهم اكفنا شرهم ِبا شئت وأنت الواحد القهار .
 اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغَن .
ب
يك لَهُ  ،اللَّهُ أَ حكبَ ُر َكبِ ًريا َ ،و ح
اْلَ حم ُد لِلَّ ِه َكثِ ًريا ُ ،سحب َحا َن اللَّ ِه َر ِّ
 الَ إِلَهَ إِالَّ اللَّهُ َو حح َدهُ الَ َش ِر َ
ِ
اْلَ ِكي ِم  ،اللهم اغفر لنا وارمحنا واهدنا وعافنا
ني ،الَ َح حو َل َوالَ قُ َّوَة إِالَّ بِاللَّ ِه الح َع ِزي ِز ح
الح َعالَم َ
وارزقنا.
 اللهم ربنا إنا نعوذ بك من جهد البالء  ،ودرك الشقاء  ،وسوء القضاء  ،ومشاتة األعداء ،
ومشاتة الشامتني .
 اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك .
 اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك .
 اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا  ،وأصلح لنا دنيانا اليت فيها معاشنا  ،وأصلح
لنا آخرتنا اليت فيها معادنا  ،واجعل اْلياة زيادة لنا يف كل خري  ،واجعل املوت راحة لنا من





كل شر .
اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والسداد .
اجلُح ِ
ضلَ ِع الدَّيح ِن َو َغلَبَ ِة
اْلََزِن َوالح َع حج ِز َوالح َك َس ِل َوالحبُ حخ ِل َو ح
ك ِم َن ا حهلَ ِّم َو ح
اللهم ربنا إنا نعوذ بِ َ
ْب َو َ
الر َج ِال .
ِّ
اللهم ربنا إنا نعوذُ بِك ِمن فِحت نَ ِة الحمحيا والحمم ِ
ات .
ُ َ ح
َ حَ َ َ َ
ك ِم حن فِحت نَ ِة الدُّنحيَا .
اللَّ ُه َّم إِنِّا نعُوذُ بِ َ
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آت ن حفوسنا ت حقواها وَزِّكها أَنحت خي ر من َزَّكاها أَنح ِ
ك
اللَّ ُه َّم ِ َ
ت َوليُّ َها َوَم حوالَ َها  ،اللَّ ُه َّم إِنِّا نعُوذُ بِ َ
َ َ َ َ َ َ َحُ َ ح َ َ
ٍ
ِ
ِم حن ِع حل ٍم الَ يَحن َف ُع  ،وِم حن قَ حل ٍ
ب الَ ََيح َش ُع َ ،وِم حن نَ حف ٍ
اب َهلَا .
س الَ تَ حشبَ ُع َ ،وم حن َد حع َوة الَ يُ حستَ َج ُ
َ
اب النَّا ِر  ،وفِحت نَ ِة الح َق حِرب و َع َذ ِ
ك ِمن فِحت نَ ِة النَّا ِر  ،و َع َذ ِ
ِ
اب الح َق حِرب َ ،وِم حن َشِّر
اللهم ربنا إنا نعوذ ب َ ح
َ
َ
َ
ِ
ِ
َّج ِال  ،اللَّ ُه َّم ا حغ ِس حل
ك ِم حن َشِّر فِحت نَ ِة الح َم ِس ِ
يح الد َّ
فحت نَ ِة الحغِ ََن َ ،وِم حن َشِّر فحت نَ ِة الح َف حق ِر َ ،ونعُوذُ بِ َ
الدنَ ِ
ض ِم َن َّ
س،
َخطَايَانا ِِبَ ِاء الثَّ حل ِج َوالحبَ َرِد َ ،ونَ ِّق قَ حلوبنا ِم َن ح
اخلَطَايَا َك َما نَقحَّي َ
ب األَبحيَ َ
ت الث حَّو َ
ِ
ني الحم حش ِرِق والحم حغ ِر ِ
ك ِم َن
ب  ،اللَّ ُه َّم فَِإنِّا نعُوذُ بِ َ
ني َخطَايَانا َك َما بَ َ
اع حد َ
َوبَاع حد بَحيننا َوبَ ح َ
َ َ
ت بَ ح َ َ
الح َك َس ِل َوا حهلََرِم َوالح َمأح َِمث َوالح َم حغَرِم .
اللهم ربنا إنا نعوذ بِ َكلِم ِ
ات اهللِ الت َّ ِ ِ
ٍ
ان وَه َّام ٍة  ،وِم حن ُك ِّل َع ح ٍ
ني الََّم ٍة .
َ
َّامة  ،م حن ُك ِّل َشحيطَ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
السمو ِ
ِ
ض َ ،عاِلَ الحغَحي ِ
َّ
ات َو حاأل حَر ِ
ب ُك ِّل َش حيء َوَملي ُكهُ  ،ن حش َه ُد
ت َر ُّ
َّه َادة  ،أَنح َ
ب َوالش َ
الل ُه َّم فَاطَر َّ َ َ
ك َ ،وأ َّ
ك ِم حن َشِّر
ك  ،نعُوذُ بِ َ
َن ُحمَ َّم ًدا َعحب ُد َك َوَر ُسولُ َ
يك لَ َ
ت َو حح َد َك َال َش ِر َ
أَ حن َال إِلَهَ إَِّال أَنح َ
أنَ حفسنا و َشِّر الشَّيطَ ِ
ف َعلَى أنَ حفسنا ُسوءًا أ حَو ْنَُّرهُ إِ َىل ُم حسلِ ٍم .
[وشَركِه] َ ،وأَ حن ن حق ََِت َ
ان َو ِش حركِ ِه َ
ح
َ
اللهم ربنا إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ماِل نعمل .
اللهم ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك  ،ومن حتول عافيتك  ،وفجاءة نقمتك  ،ومجيع سخطك
يا رب العاملني .





اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
اللهم ربنا اشرح صدورنا  ،وطهر قلوبنا  ،واجعلنا على نور منك .
اللهم ربنا حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا  ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان  ،واجعلنا
من الراشدين .
اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت يف اْلياة الدنيا واآلخرة ويوم يقوم األشهاد .











 اللهم ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا  ،وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب .
 اللهم ربنا إنا نسألك اهلدى والتقى والعفاف والغَن .
 اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية واملعافاة الداممة يف الدين والدنيا واآلخرة يف النفس واملال
واألهل والولد  ،اللهم ربنا آمن روعاتنا واسَت عوراتنا  ،واحفظنا من بني أيدينا ومن خلفنا
وعن أمياننا وعن مشاملنا ومن فوقنا  ،ونعوذ برمحتك أن نغتال من حتتنا .
 اللهم ربنا اهدنا للطيب من القول  ،واهدنا إىل صراط العزيز اْلميد .
القلة و ِ
 اللهم ربنا نعوذ بك من الفقر  ،و ِ
الذلة  ،وغلبة الدين  ،وقهر الرجال  ،وكيد النساء ،
وشرور أنفسنا  ،وسيئات أعمالنا  ،ومن مهزات الشياطني  ،ونعوذ بك اللهم ربنا أن حيضرون.
 اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق والرياء  ،وسيء األخالق  ،ومن الغال
والوباء والربا والزنا والزالزل واحملن والفنت ماظهر منها وما بطن  ،اللهم جنبناها  ،وجنبها بالدنا
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هذا خاصة  ،وجنبها بالد املسلمني عامة يا رب العاملني .
 اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا وعلى والدينا  ،وأن نعمل صاْلا ترضاه ،
وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاْلني .
 اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك اليت أنعمت علينا وعلى والدينا  ،وأن نعمل صاْلا ترضاه ،









وأصلح لنا يف ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من املسلمني .
اللهم ربنا يا حي يا قيوم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماماً .
اللهم ربنا اجعلهم ذرية طيبة إنك ْسيع الدعاء .
اللهم ربنا اجعلهم خرياً زكاة وأقرب رمحة .
اللهم ربنا اجعلهم قرة عني لنا يف الدنيا واآلخرة .
اللهم ربنا أنبتهم نباتاً حسناً  ،وأعذنا وإياهم من الشيطان الرجيم .
اللهم ربنا أنت إهلنا إله واحد فاجعلنا ِمن يرجو لقامك وعمل عمالً صاْلاً وِل يشرك بعبادتك
ربنا أحداً .
اللهم ربنا إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك ملا ال نعلمه .
اللهم ربنا اجعلنا مقيمني الصالة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء .

 اللهم ربنا اجعلنا وجيهني يف الدنيا واآلخرة ومن املقربني .
 اللهم ربنا اجعلنا أمة قانة لك حنيفا وال جتعلنا من املشركني  ،شاكرين ألنعمك اجتبنا واهدنا
إىل صراط مستقيم  ،وآتنا يف الدنيا حسنة واجعلنا يف اآلخرة من الصاْلني  ،ووفقنا أن نتبع
ملة إبراهيم حنيفاً اليت أوحيتها إىل نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وما كان من املشركني .
 اللهم ربنا اغننا ووسع لنا يف رزقنا وابس لنا فيه واجعلنا من الشاكرين .
 اللهم ربنا أغثنا وانصرنا وأعزنا وال جتعلنا من القانطني .
ِ
ِِ
ت الش ِ
ب الن ِ
َّايف  ،الَ ِش َفاءَ إِالَّ ِش َف ُاؤ َك ِش َفاءً الَ يُغَ ِاد ُر
 اللَّ ُه َّم َر َّ
ار  ،ا حشفنا َوأَنح َ
َّار  ،أَ حذهب الحبَ َ
َس َق ًماً .
 اللهم ربنا ﺇنا نعوذ بك ﺃﻥ نسألك ما ليس لنا به علم  ،ﻭﺇال تغفر لنا وترمحنا نكن من
ﺍلخاسرين.
 ﺭﺏ ﺃنت ولينا في ﺍلدنيا ﻭﺍآلخرﺓ توفنا مسلمني وأْلقنا بالصالحين .
 ﺭبنا ﺍصرﻑ عنا عذﺍﺏ جهنم ﺇﻥ عذﺍبها كاﻥ غرﺍماً  ،ﺇنها ساﺀﺕ مستقرﺍً ﻭمقاماً .
 ربنا هب لنا حكماً وأْلقنا بالصالحين  ،ﻭﺍجعل لنا لساﻥ صدﻕ في ﺍآلخرين  ،واجعلنا من
ﻭﺭثة جنة ﺍلنعيم  ،وال فزنا يوﻡ يبعثوﻥ  ،يوﻡ ال ينفع ماﻝ ﻭال بنوﻥ ﺇال من أتاك بقلب سليم،
واجعلنا ِمن أتاك بقلب سليم .
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 ﺭبنا ﻭسعت كل شيﺀ ﺭحمة ﻭعلما فاغفر لنا واجعلنا ِمن تابوا ﻭﺍتبعوﺍ سبيلك ووقيتهم
عذﺍﺏ ﺍلجحيم  ،ﺭبنا وأدخلنا جناﺕ عدﻥ ﺍلتي ﻭعدتهم وآباءنا وأزواجنا وذرياتنا وأصلحهم
أمجعني ﺇنك ﺃنت ﺍلعزيز ﺍلحكيم  ،ﻭقهم ﺍلسيئاﺕ ﻭمن تق ﺍلسيئاﺕ يومئذ فقد ﺭحمته
ﻭﺫلك هو ﺍلفوﺯ ﺍلعظيم .
 اللهم ربنا اغفر لنا  ،وهب لنا برحمتك استجابة هذه الدعاء لنا ووالدينا  ،ووالة أمورنا ،
وذرياتنا  ،وذوي أرحامنا  ،وعلمائنا  ،وجيراننا ، ،ورجال أمننا  ،ومن له حق علينا  ،ومن
أحسن إلينا  ،ومن دعا لنا  ،وأوصانا بالدعاء .
 اللهم ربنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم  ،واعا عنا إنك أنت العفو الكرمي  ،واغفر لنا
إنك أنت الغفور الرحيم  ،وارمحنا إنك أنت الرمحن الرحيم .
 اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك  :تقبل منا إنك أنت السميع العليم  ،ﻭتب
علينا ﺇنك ﺃنت ﺍلتوﺍﺏ ﺍلرحيم .
 اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك  :استجب دعاءنا واستغاثنتا إنك أنت القريب
اجمليب .
 اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك  :اجعلنا مستجاب الدعاء واالستغاثة وأنت
أرحم الرامحني .
 اللهم ربنا بواسع منِّك وفضلك وجودك وكرمك  :اجعل استجابة دعاءنا واستغاثنتا خري لنا يف
عاجل أمرنا وآجله وأنت عالم الغيوب  ،وأنت أحكم اْلاكمني  ،وأنت العليم اْلكيم .
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
 اللَّ ُه َّم َربَّنَا آتنَا ِيف الدُّنحيَا َح َسنَ ًة َوِيف اآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
ِ
ضَ
ك ِمحن َ
ك َ ،ونعُوذُ بِ َ
ك ِم حن عُ ُقوبَتِ َ
ك َ ،وِِبَُعافَاتِ َ
اك ِم حن َس َخ ِط َ
 اللَّ ُه َّم نعُوذُ بِ ِر َ
ك  ،الَ حَنصى ثَنَاءً
ك.
ت َعلَى نَ حف ِس َ
َعلَحي َ
ت َك َما أَثحنَ حي َ
ك أَنح َ
 سبحانك اللهم وحبمدك  ،نشهد أن ال إله إال أنت  ،نستغفرك ونتوب إليك .
 سبحان ربك رب العزة عما يصفون  ،وسالم على املرسلني  ،واْلمد هلل رب العاملني .
وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أمجعني  ،واْلمد هلل يف األوىل واآلخرة
واْلمد هلل رب العاملني.

