
  َعاِدي، َواْجَعِل الَِّتي ِفيَها مَ َأْصلِْح لِي ِدينِي الَِّذي ُهَو ِعْصَمةُ َأْمِري، َوَأْصلِْح لِي ُدْنيَاَي الَِّتي ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصلِْح لِي آِخَرِتي  اللَّهُمَّ مثال ؛

 . الَحَياَة ِزيَاَدًة لِي ِفي ُكِلِّ َخْيٍر َواْجَعِل الَمْوَت َراَحًة لِي ِمْن ُكِلِّ َشٍرِّ 

  اْرَحْمنِي بالقُْرَءاِن َواْجَعلهُ لِي ِإَمامًا َونُورًا َوهًُدى َوَرْحَمةً  اللَّهُمَّ ثم*  

  ًة َياَربَّ الَعالَِمينَ َذِكِّْرِني ِمْنهُ َمانَِسيُت َوَعلِِّْمِني ِمْنهُ َماَجِهْلُت َواْرُزْقنِ  اللَّهُمَّ كذلك   .ي تِاَلَوتَهُ آَناَء اللَّْيِل َوَأْطَراَف النََّهاِر َواْجَعْلهُ لِي ُحجَّ

  ًدِّا َغْيَر ُمْخٍز َوالَ َفاِضحِإنِِّي َأْسَألَُك ِعيَشًة َهِنيًَّة َوِميتًَة َسِويًَّة َوَمرَ  اللَّهُمَّ عالوة على. 

  الََمَة ِمْن ُكِلِّ ِإْثٍم َوالَغنِيَمَة ِمْن ُكِلِّ بِ  اللَّهُمَّ بالغضافة إلى ٍرِّ َوالَفْوَز ِبالَجنَِّة َوالنََّجاَة ِمَن ِإنِِّي َأْسَألَُك ُموِجبَاِت َرْحَمتَِك َوَعَزائِِم َمْغِفَرتَِك َوالسَّ

 .النَّارِ 

  اتَِمهُ َوَخْيَر َأيَّاِمي َيْوَم َأْلَقاَك ِفيهِ اْجَعْل َخْيَر ُعْمِري آِخَرهُ َوَخْيَر َعَملِي َخوَ  اللَّهُمَّ تم. 

  َواِب َوَخْيَر الَحَياِة ِإنِِّي َأْسَألَُك َخْيَر الَمْسَألِة َوَخْيَر الدَُّعاِء َوَخْيَر النََّجاِح َوَخْيَر الِعْلِم َوَخْيَر الَعَمِل َوَخْيَر الثَّ  اللَّهُمَّ كما يمكن الدعاء ب

 .نَّةِ َمَواِزينِي َوَحِقِّْق ِإيَمانِي َواْرَفْع َدَرَجتِي َوتََقبَّْل َصاَلِتي َواْغِفْر َخِطيَئاِتي َوَأْسَألَُك الُعاَل ِمَن الجَ  َوخْيَر الَمَماِت َوثَبِِّْتنِي َوثَِقِّلْ 

  َأْحِسْن َعاِقبََتنَا ِفي األُُموِر ُكلَِِّها، َوأِجْرنَا ِمْن ِخْزِي الدُّْنَيا َوَعَذاِب اآلِخَرةِ  اللَّهُمَّ بينما يمكن الدعاء ب . 

  َوِمَن اليَِقيِن اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشيَتَِك َماتَُحوُل بِِه بَْينَنَا َوبَْيَن َمْعِصيَتَِك َوِمْن طَاَعتَِك َماتُبَلُِِّغَنا بَِها َجنَّتَكَ  مَّ اللَّهُ من جهة أخرى يمكن الدعاء ب 

ِتنَا َما ُن بِِه َعلَْيَنا َمَصائَِب الدُّْنيَا َوَمتِِّْعَنا ِبَأْسَماِعنَا َوَأْبَصاِرنَا َوقُوَّ َأْحَيْيتََنا َواْجَعْلهُ الَواِرَث ِمنَّا َواْجَعْل َثْأَرَنا َعلَى َمْن ظَلََمنَا َواْنُصْرَنا َماتَُهِوِّ

َنا َواَل َمْبَلَغ ِعْلمِ    .اَل َيْرَحُمنَا نَا َوالَ تَُسلِِّطْ َعلَْينَا َمنْ َعلَى َمْن َعاَدانَا َوالَ تْجَعْل ُمِصيَبتَنَا ِفي ِدينَِنا َوالَ تَْجَعِل الدُّْنَيا َأْكَبَر َهِمِّ

  ٍد َوَعلَى آلِِه َوَأْصَحابِِه األَْخَياِر  آِتنَا ِفي الدُّْنيَا َحَسنًَة َوِفي اآلِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب النَّاِر َوَصلَّى هللُا َعلَى َسيِِِّدَنا َوَنبِيَِِّنا َربََّناكذلك ُمَحمَّ

 .َوَسلََّم َتْسلِيًما َكِثيراً 

 ْجتَهُ َواَل َدْيًنا ِإالَّ َقَضْيتَهُ َواَل َحاَجًة ِمْن َحَوائِ اَل تَدَ  اللَّهُمَّ في حين يمكن الدعاء ب ا ِإالَّ َفرَّ ِج الدُّْنيَا َواآلِخَرِة ِإالَّ ْع َلنَا َذْنبًا ِإالَّ َغَفْرتَهُ َواَل َهمَّ

اِحِمينَ   .َقَضْيتََها يَاَأْرَحَم الرَّ

 ذكرنا منه ما نُسينا، علمنا منه ما .. مومنا وغمومنااللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب هكما يمكن الدعاء ب

جهلنا يا رب ارزقنا قراءة القرآن وتالوه القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يقيم حروفه 

 .وحدوده، نعوذ بك أن نكون ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده

 يارب اجعل القرآن لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر . قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعو

مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا، ويوم القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا وإماما، آنس وحشتنا بالقرآن، آنس 

 .وحشتنا بالقرآن

  َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيالً، َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَِّه َحِديًثا، ُقْل َصَدَق اللَّهُ : وأنت أصدق القائلين اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين،كذلك

ونثني عليك . َفاتَّبُِعوا ِملََّة ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا اللهم إنا نحمدك، ونستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك

ير كله، نشكرك وال نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحِفد، نرجو رحمتك الخ

ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع األمر كله، عالنيته وسره، فأهٌل أنت 

. عبد، وأنت على كل شيء قدير، لك الحمد باإلسالم، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال واألهل والمعافاةأن تُحمد، وأهٌل أنت أن تُ 

كبتَّ عدونا، وأظهرت أمننا، وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد والشكر كثيًرا كما تعطي كثيًرا، اللهم لك 

، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كالذي نقول، وخيًرا مما الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت

نقول، ولك الحمد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات واألرض ومن فيهن، ولك 

يون حق، ومحمد صلى هللا عليه وسلم حق، والساعةُ آتيه ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنب. الحمد أنت الحق

المتوحد في الجالل، بكمال الجمال، تعظيًما وتكبيًرا، المتفرد بتصريف األمور على التفصيل واإلجمال . الريب فيها ال إله إال هللا

َل اْلفُْرَقاَن َعَلى َعْبِدهِ  رب األرباب، ومسبب . لِيَُكوَن لِْلَعالَِميَن نَِذيًرا ال إله إال هللا تقديًرا وتدبيًرا، المتعالي بعظمته ومجده، الَِّذي َنزَّ

 .األسباب، وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب

  ًة يَاَربَّ الَعالَِمينَ  اللَّهُمَّ َذِكِّْرنِي ِمْنهُ َماَنِسيُت َوَعلِِّْمِني ِمْنهُ َماَجِهْلُت َواْرُزْقِني ِتالََوتَهُ آنَاَء اللَّْيِل َوَأطَْرافَ أخيرا  .النََّهاِر َواْجَعْلهُ لِي ُحجَّ

َخْيَر الثََّواِب َوَخْيَر الَحَياِة َوخْيَر الَمَماِت َوثَِبِّْتنِي اللَّهُمَّ ِإِنِّي َأْسَألَُك َخْيَر الَمْسَألِة َوَخْيَر الدَُّعاِء َوَخْيَر النََّجاِح َوَخْيَر الِعْلِم َوَخْيَر الَعَمِل وَ و

 .ِمَن الَجنَّةِ  َوثَِقِّْل َمَواِزيِني َوَحِقِّْق ِإيَماِني َواْرَفْع َدَرَجتِي َوتََقبَّْل َصالَتِي َواْغِفْر َخِطيئَاِتي َوَأْسَألَُك الُعاَل 


