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  :جوامع الدعاء
  
 }ِارالن ذَابا عنقةً ونسح ةري الْآخفةً ونسا حيني الدا فنا آتنبر{ 
 } لَى الَّذع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحال تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا ال تنبر نم ين

ا رنلا قَبنرصا فَانالنوم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها ال طَاقَةَ لَنا ملْنمحال تا ونمِ بلَى الْقَوع
رِينالْكَاف { 

 }كةً إِنمحر كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا ال تنبر ابهالْو تأَن{ 
 }ِارالن ذَابا عنقا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنا آمنا إِننبر { 
 }ينداهالش عا منبولَ فَاكْتسا الرنعباتو لْتزا أَنا بِمنا آمنبر { 
 }انلْإِميي لادنياً يادنا منعما سنا إِننبا  رنع كَفِّرا ونوبا ذُنلَن را فَاغْفنبا رنفَآم كُمبوا بِرنأَنْ آم

ربنا وآتنا ما وعدتنا علَى رسلك وال تخزِنا يوم الْقيامة إِنك ال تخلف * سيئَاتنا وتوفَّنا مع الْأَبرارِ
اديعالْم { 

 } رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنبر{ 
 } نيممِ الظَّالالْقَو عا ملْنعجا ال تنبر { 
 }َمِ الْكلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبراً وبا صنلَيا أَفْرِغْ عنبررِيناف { 
 }نيممِ الظَّاللْقَوةً لنتا فلْنعجا ال تنبر{ 
 }ًداشا ررِنأَم نا مئْ لَنيهةً ومحر كنلَد نا منا آتنبر { 
 }رِيدي صل حراش برِي* ري أَمل رسيو { 
 }ًلْمانِي عزِد بر{ 
 } ًالزنزِلْنِي مأَن بر نيزِلنالْم ريخ تأَنكاً واربم { 
  } ِنياطيالش اتزمه نم وذُ بِكأَع بر *ونرضحأَنْ ي بر وذُ بِكأَعو { 
 } نيماحالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا آمنبر{ 
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  }ا كانغراما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذا{ 
 } ًاماإِم نيقتلْما للْنعاجنٍ ويةَ أَعا قُرناتيذُرا واجِنوأَز نا ملَن با هنبر { 
  } اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر

حلأَصو نيملسالْم ني مإِنو كإِلَي تبي تي إِنتيي ذُري فل { 
 }  اهضرحاً تاللَ صمأَنْ أَعو يداللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو بر

نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو { 
 }آم ينلَّذلّاً لا غي قُلُوبِنلْ فعجال تو انا بِالْإِميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبر كا إِننبوا رن

يمحر وفؤر{ 
 }ريصالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيا عنبا ال * رنبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينلَّذةً لنتا فلْنعجت

يمكالْح زِيزالْع تأَن كا إِننبر { 
  }ًرياصلْطَاناً نس كنلَد ني ملْ لعاجقٍ ودص جرخنِي مرِجأَخقٍ ودلَ صخدلْنِي مخأَد بر { 
 من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة جريناألمور كلها وأيف  ن عاقبيتاللهم أحس. 
 اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
 وآمن  اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل اللهم استر عورايت ،

 .روعايت ، واحفظين من بني يدي ، ومن خلفي ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت 
 دنياي اليت فيها معاشي ، وأصلح يل صمة أمري وأصلح يل اللهم أصلح يل ديين الذي هو ع

 .ها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري واملوت راحة يل من كل شرإليآخريت اليت 
  اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة

 املغرماحمليا واملمات اللهم إين أعوذ بك من املأمث و
 اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن مجيع سخطك 
 اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عين 
 اللهم اهدين وارزقين وعافين وارمحين 
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  اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خري من زكاها إنك وليها وموالها اللهم إين أعوذ بك من
 وعلم ال ينفع ودعوة ال يستجاب هلا قلب ال خيشع ونفس ال تشبع

  واهلرم وعذاب القرب اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلنب
 وضلع الدين وغلبة الرجال

  اللهم إين أسألك بأن لك : رجل يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال يف دعائه قام
اذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم فقال النيب صلى احلمد ال إله إال أنت بديع السموات واألرض ي

 "لقد سأل اهللا بامسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى :"اهللا عليه و سلم
  اللهم إين أسألك الثبات يف األمر والعزمية على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك

ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك ملا  وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خري
 تعلم إنك أنت عالم الغيوب

 اللهم أهلمين رشدي وقين شر نفسي. 
  اللهم قين شر نفسي واعزم يل على أرشد أمري اللهم اغفر يل ما أسررت وما أعلنت وما

 أخطأت وما تعمدت ما علمت وما جهلت 
 ين رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهما أنت اللهم فارج اهلم كاشف الغم جميب دعوة املضطر

 .ترمحين فارمحين رمحة تغنيين ا عن رمحة من سواك
  اللهم إين أسألك خري املسألة وخري الدعاء وخري النجاح وخري العمل وخري الثواب وخري

احلياة وخري املمات وثبتين وثقل موازيين وحقق إمياين وارفع درجيت وتقبل اخلري وخوامته وأوله 
ره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من اجلنة آمني اللهم إين أسألك خري ما آيت وخري ما أفعل وآخ

وخري ما بطن وخري ما ظهر اللهم إين أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر 
قليب وحتصن فرجي وتنور يل قليب وتغفر يل ذنيب وأسألك أن تبارك يل يف نفسي ويف مسعي ويف 

يف روحي ويف خلقي وأهلي ويف حمياي ويف ممايت ويف عملي وتقبل حسنايت وأسألك بصري و
 الدرجات العلى من اجلنة آمني
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  اللهم إين أسألك الطيبات وفعل اخلريات وترك املنكرات وحب املساكني وأن تتوب علي
حبك وتغفر يل وترمحين وإذا أردت يف خلقك فتنة فنجين إليك منها غري مفتون اللهم وأسألك 

 وحب من حيبك وحب عمل يبلغين إىل حبك
 اللهم متعين مبا رزقتين وبارك يل فيه واخلف على كل غائبة يل خبري 
 اللهم انفعين مبا علمتين وعلمين ما ينفعين وارزقين علما ينفعين 
  اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر

ما علمت منه وما مل أعلم وأسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك  عاجله وآجله
من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك من خري ما سألك عبدك ورسولك حممد وأسألك 

 ما قضيت يل من أمر أن جتعل عاقبته رشدا
 فالح ورمحة منك وعافية  اللهم إين أسألك صحة يف إميان وإميانا يف حسن خلق وجناحا يتبعه

 .ومغفرة منك ورضوانا
  اللهم أنت األول ال شيء قبلك وأنت اآلخر ال شيء بعدك أعوذ بك من شر كل دابة

ناصيتها بيدك وأعوذ بك من اإلمث والكسل ومن عذاب القرب ومن فتنة الغىن ومن فتنة الفقر وأعوذ 
يت الثوب األبيض من الدنس اللهم بعد بيين بك من املأمث واملغرم اهلم نق قليب من اخلطايا كما نق

 .وبني خطيئيت كما بعدت بني املشرق واملغرب
 للهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل اللهم وأسألك ا

خشيتك يف الغيب والشهادة وأسألك كلمة احلق يف الغضب والرضى وأسألك القصد يف الفقر 
ال ينفد وأسألك قرة عني ال تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد  والغىن وأسألك نعيما

العيش بعد املوت وأسألك لذة النظر إىل وجهك وأسألك الشوق إىل لقائك من غري ضراء مضرة 
 .وال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين

 سالمة من كل إمث والغنيمة من كل بر اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك وال
 .والفوز باجلنة والنجاة من النار



 ٥ 

  اللهم احفظين باإلسالم قائما واحفظين باإلسالم قاعدا واحفظين باإلسالم راقدا وال تشمت
 يب عدوا حاسدا اللهم إين أسألك من خري خزائنه بيدك وأعوذ بك من شر خزائنه بيدك

 كيا مقلب القلوب ثبت قليب على دين. 
  اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت ما أسرفت وما أنت أعلم به مين اللهم

ارزقين من طاعتك ما حتول به بيين وبني معصيتك وارزقين من خشيتك ما تبلغين به رمحتك وارزقين 
من اليقني ما ون به علي مصائب الدنيا وبارك يل يف مسعي وبصري واجعلهما الوارث مين اللهم 

عل ثأري على من ظلمين وانصرين على من عاداين وال جتعل الدنيا أكرب مهي وال مبلغ علمي اج
 .اللهم ال تسلط علي من ال يرمحين

  رب أعين وال تعن علي وانصرين وال تنصر علي وامكر يل وال متكر علي وانصرين على من
منيبا رب تقبل توبيت  بغى علي رب اجعلين لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك خمبتا إليك أواها

 واغسل حوبيت وأجب دعويت وثبت حجيت واهد قليب وسدد لساين واسلل سخيمة قليب
  يل ديين الذي هو عصمة أمري ، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي ، و واصلح اللهم أصلح

 .يل آخريت اليت إليها معادي، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واملوت راحة يل من كل شر
  اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أحصي ثناء

 عليك أنت كما أثنيت على نفسك
  اللهم إين أسألك من خري ما سألك منه عبدك ونبيك حممد  وعبادك الصاحلون واستعيذ

 وعبادك الصاحلون بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك حممد
  الفردوس األعلى وما قرب إليه من قول أو عمل ،واستعيذ بك من النار وما اللهم إين أسألك

 قرب إليها من قول أو عمل
 اللهم إين اسألك أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا 
  ،اللهم إين أسألك الثبات يف االمر والعزمية على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك

أسألك من خري ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم إنك وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا صادقا و
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 أنت عالم الغيوب
 اللهم إين أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمال متقبال 
  ا غائيب ا شعثي وتصلح ا قليب وجتمع أمري وتلم دي اللهم إين أسألك رمحة من عندك

الفنت عين وتعصمين ا من كل وترفع ا شاهدي وتزكي ا عملي وتلهمين ا رشدي وترد ا 
 سوء 
 ا شرف كرامتك يف الدنيا واآلخرة اللهم أعطين إميانا ويقينا ليس بعده كفر ورمحة أنال 
  اللهم إين أسألك من اخلري كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم واستعيذ بك من

 الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما مل أعلم
  فواتح اخلري وجوامعه وخوامته وأوله وآخره ووطاهره وباطنه والدرجات اللهم إين اسألك

 العليا من اجلنة
   اللهم إين أسألك عزائم مغفرتك، وموجبات رمحتك، والغنيمة من كل بر، والسالمة من كل

  إمث ، والفوز باجلنة، والنجاة من النار
  تأخري ما رت والأحب تعجيل ما أخ اللهم رضين بقضائك وبارك يل يف قدرك حىت ال 

 أكفين كل هول دون اجلنة عجلت و
  ال :أفضل الدعاء يوم عرفه وأفضل ماقلت أنا والنبيون من قبلي (قال صلى اهللا عليه وسلم

: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : رواه مالك وعند الترمذي)إله إال اهللا وحده الشريك له
 : دعاء يوم عرفة وخري ما قلت أنا والنبيون من قبليأن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال خري الدعاء 

 وحسنه األلباين)ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
 ِبالْكَر دنقُولُ عكَانَ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه بِيأَنَّ ن : ظالْع إِلَّا اللَّه لَا إِلَه لَا إِلَه يملالْح يم

  .لْكَرِميِإِلَّا اللَّه رب الْعرشِ الْعظيمِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه رب السماوات ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ ا
  اللهم اجعل يف قليب نورا ويف مسعي نورا ويف بصري نورا وعن مييين نورا وعن مشايل نورا ويف

 .را ويف حلمي نورا ومن فوقي نورا ومن حتيت نورا واجعلين نورا واجعل يل نوراعصيب نو



 ٧ 

 اللهم انفعين وانفع يب واجعلين مباركة أينما كنت 
  اللهم اجعلين أعبدك كأين أراك أبدا حىت ألقاك 
 اللهم أسعدين بتقواك وال تشقين مبعصيتك 

 


