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اللھم ربنا لك الحمد حمداً كثیراً طیباً مباركاً فیھ، ملء السماوات وملء األرض وملء ما
بینھما وملء ما شئت من شيء بعد.

اللھم لك الحمد أنت قیوم السماوات واألرض ومن فیھن، ولك الحمد أنت نور السماوات
واألرض ومن فیھن أنت الحق وقولك الحق ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق،

والنبیون حق، وسیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم حق.

أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللھم ال مانع لما أعطیت وال معطي لما منعت وال ینفع ذا
الجد منك الجد.

اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلة وصحبھ وسلم عدد من صلى علیھ،
وصل وسلم وبارك على سیدنا محمد عدد من لم یصل علیھ، اللھم صل على سیدنا محمد

عدد الشفع والوتر، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد عدد خلقك ورضنا نفسك،
وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد في األولین

واآلخرین وفي المأل األعلى إلى یوم الدین وفي كل وقت وحین.

اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد حق قدره ومقداره العظیم، اللھم أوردنا حوضھ
یارب العالمین واسقنا من یده الشریفة شربة ھنیئة مریئة ال نظمأ بعدھا أبداً، اللھم ارزقنا

شفاعتھ یوم العرض علیك وارزقنا صحبتھ في جناتك جنات النعیم.

اللھم شفع الصیام والقرآن فینا واجعلھما حجة لنا ال علینا، اللھم اجعلھما أمامنا فیقودنا إلى
الجنة، وال تجعلھما خلفنا فیسوقنا إلى النار، اللھم اجعلنا ممن قرأ القرآن فعمل بھ، وارزقنا

حفظ كتابك الكریم.

اللھم اھدنا فیمن ھدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، بارك لنا فیما أعطیت،
وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضى وال یقضى علیك، إنھ ال یزل من والیت وال یعز من

عادیت، تباركت ربنا وتعالیت.

اللھم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعلیك توكلنا، وإلیك أنبنا، وبك خاصمنا، وإلیك حاكمنا، اغفر
لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا، وما أعلنا، وما أنت أعلم بھ منا.

اللھم إنا نسألك العفو والعافیة في الدنیا واآلخرة، اللھم إنا نسألك العفو والعافیة في دیننا
ودنیانا، وأھلنا وأموالنا، اللھم استر عوراتنا وآمن روعتنا، واحفظنا من بید أیدینا ومن

خلفنا، وعن أیماننا، وعن شمائلنا، ومن فوقنا، اللھم إنا نعوذ بعظمتك أن ُنغتال من تحتنا.

اللھم إنا نسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ ومالم نعلم، ونعوذ بك من الشر
كلھ عاجلھ وآجلھ ما علمنا منھ ومالم نعلم.



اللھم یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دینك، اللھم جنبنا الریاء، اللھم طھر أعمالنا من
الریاء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعیوننا من الخیانة، فإنك تعلم خائنة

األعین وما تخفي الصدور.

ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین، واجعلنا للمتقین إماماً، اللھم أصلح أوالدنا
وشبابنا، وفتیاتنا ونساءنا، واجعلنا وإیاھم ھداه مھتدین ال ضالین وال مضلین، برحنك یا

أرحم الراحمین.

إلھنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، وال إلھ غیرك، وال رب لنا سواك.

اللھم أعز اإلسالم والمسلمین، وأذل الشرك والمشركین، واجعل ھذا البلد آمنا مطمئناً
وسائر بالد المسلمین.

اللھم احفظنا بعینك التي ال تنام، وبركنك الذي ال یرام، اللھم اكشف الغمة عن ھذه األمة یا
ذا الفضل والمنة.

اللھم كن إلخواننا المستضعفین في كل مكان، اللھم أنقذ األقصى من الیھود والمشركین، و
أرزقنا الصالة فیھ قبل الممات.

اللھم یا فارج الھم وكاشف الغم یا رحمن الدنیا واألخرة ورحیمھما، نسألك اللھم رحمة من
عندك تغنینا بھا عمن سواك، یا حي یا قیوم برحمتك نستغیث أصلح لنا شأننا كلھ، وال تكلنا

إلى أنفسنا قرة عین وال أقل من ذلك.

اللھم ارحم موتانا وموتى المسلمین، اللھم أدخلھم في رحمتك یا أرحم الراحمین،

اللھم اغفر آلبائنا، وأمھاتنا، و أزواجنا، وذریاتنا، ولسائر المسلمین في مشارق األرض
ومغاربھا یارب العالمین.

ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا، ولمن لھم حقوق علینا، اللھم ارحم ضعفنا، واقض
حوائجنا وفرج كروبنا، واقض دیوننا، وفرج ھمومنا، واصرف عنا سوء المحن ما ظھر

منھا و ما بطن.

اللھم قد وقفنا بین یدیك خائفین فاغفر لنا یا هللا، اللھم إنا نسألك في ھذه اللیلة المباركة أن
تعتق رقابنا من النار، اللھم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللھم إنا نسألك الجنة وما یقرب

إلیھا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما یقرب إلیھا من قول وعمل.

اللھم تقبل منا الصیام والقیام، وتجاوز عمن تخرق من المعاصي واآلثام، اللھم اجعلنا ممن
تقبلت منھم الصیام والقیام، اللھم أعد رمضان علینا أعواماً عدیدة وأزمان مدیدة، اللھم

اجعلنا من أھل القرآن الذین ھم أھلك وخاصتك.



اللھم تقبل منا غنك أنك أنت السمیع العلیم، وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم، اللھم إنا
نعوذ بك ال نحصي ثناًء علیك أنت كما أثنیت على نفسك، جل جاللك وعظم جاھك وال إلھ

لنا غیرك وال رب لنا سواك.

اللھم وقفنا بباك فال تردنا خائبین، اللھم اقض حوائجنا وحوائج المسلمین، اللھم اقض الدین
عن المدینین، وفرج الكرب عن المكروبین، وارزقنا رزقاً حاالً وبارك لنا فیھ، واصرف

عنا الحرام مھما كان فیھ، اللھم استرنا بسترك الجمیل وال تفضحنا بین خلقك یا رب
العالمین، اللھم یا محول األحوال حول أحوالنا إلى أحسن األحوال.

وصل اللھم وسلم وبارك على نبیك ورسولك سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً
كثیراً وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.


