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غفر هللا لمن جمعها وكتبها ونشرها 
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 جوامع الدعاء

 

 



تبدأ الدعاء بالحمد هلل واالستغفار 

 والصالة على محمد ثم تقول :

 

اللهم لك الحمد انت الحق ووعدك 

الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة  

حق ومحمد   والنبيون  حق والنار حق

 صلى هللا عليه وسلم حق والساعة حق

 

 الجنه وما اللهم أني أسالك رضاك و 

قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك  

قرب اليها من   ما و  من سخطك والنار

 قول وعمل



 

اللهم أني أسالك من  الخير كله عاجله 

 لم نعلم  ما علمنا منه و  وآجله ما

واعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله  

 لم نعلم  منا منه وماماعل

 

لك منه أاللهم أني أسالك من خير ماس

رسولك نبينا محمد صلى هللا   عبدك و

  وعبادك الصالحين  و  عليه وسلم

استعاذ منه نبينا   استعيذك من شر ما

 محمد صلى هللا عليه وسلم 

 



اخرت  قدمت وما اللهم اغفر لي ما

اسرفت  علنت وما اسررت وما وما

 انت اعلم به مني  وما

 انت المقدم وانت المؤخر الإله اال انت 

 

 قيوم برحمتك استغيث ال حي يا يا

تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح 

اصلح لي ديني   لي شأني كله اللهم

الذي هو عصمة امري واصلح لي 

دنياي التي فيها معاشي وآخرتي التي  

 اليها معادي واصلح نيتي وذريتي 

 



 

 اللهم انك عفو كريم تحب العفو 

 فأعف عني

 

اللهم أني أسالك الهدى والتقى 

 بالجنةوالعفاف والغنى والفوز 

 والعتق من النار

 

اللهم احسن عاقبتي في األمور كلها 

 واجرني من خزي الدنيا وعذاب االخره 



اللهم احفظني باإلسالم قائما   

واحفظني باإلسالم قاعًدا واحفظني 

  تشمت بي عدوا و  اً والباإلسالم راقد

حاسدا .. اللهم أني أسالك من كل   ال

خزائنه بيدك واعوذ بك من كل   خير

 خزائنه بيدكشر 

 

عندك بسوء  تحرمني خير ما  اللهم ال

 عندي ما

 اللهم عاملني بما انت أهله وال

قيوم  حي يا  تعاملني بما انا أهله يا

 برحمتك استغيث



 

وعافني اللهم اغفر لي وارحمني 

 واهدني وارزقني ويسر لي أموري

 

اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي  

ورحمتك أرجى لي من عملي، 

 لي ذنبي،  اغفر سبحانك ال إله غيرك،

وأصلح لي عملي، إنك تغفر الذنوب 

 لمن تشاء

 



اللهم اجعل لي من كل هم فرجا ومن  

 كل ضيق مخرجا ومن كل بالء عافيه 

 

حولي وقوتي اللهم أني أبرأ إليك من 

 والجا الى حولك وقوتك 

 

اللهم أقر عيني برضاك وأسالك جميل  

 عفوك وعظيم إحسانك

 

 



اللهم إني أسألك الثبات في األمر 

والعزيمة على الرشد وشكر نعمتك 

وحسن عبادتك واسالك قلبا سليما 

ولسانا صادقا وأسألك من خير ماتعلم  

وأعوذ بك من شر ماتعلم واستغفرك 

 أنت عالم الغيوب"لما تعلم إنك 

 

اللهم أني أسالك االنس بقربك 

 والمعونة على َمْرضاتِك

 

اللهم يامقلب القلوب واألبصار ثبت  

 قلبي على دينك 



 

اللهم ان في تدبيرك ما يغني عن الحيل 

وفي كرمك ما هو فوق األمل وفي 

وفي عفوك ما   الخلل ، حلمك ما يسد

يمحو الزلل ، اللهم فبقوة تدبيرك  

وعظيم عفوك وسعة حلمك وفيض  

كرمك أسألك أن تدبرني بأحسن 

التدابير، وتلطف بي ، وتنجيني مما  

يخيفني ويهمني اللهم ال أُضام وأنت 

حسبي ، وال أفتقر وأنت ربي ، فأصلح 

لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي 

 ال بكرفة عين وال حول وال قوة إط



 

 اللهم اعطني وال تحرمني 

 تنقصني  وزدني وال

 تهني واكرمني وال

 تؤثر علي واثرني وال

 تنصر علي وانصرني وال

 وأهدني ويّسر الهدى لي

 تعن علي واعني وال

 وعافني واعف عني

 وارضني وارض عني

 



اللهم ارزقني توبة قبل الموت  

 واحسن خاتمتي 

 

اللهم انك قلت يارب وقولك الحق 

 ادعوني استجب لكم

 ربي دعوناك كما امرتنا 

 فاستجب لنا كما وعدتنا 

 

اللهم استجب دعواتي واغفر زالتي  

واستر عوراتي وآمن روعاتي وأقل  

 عثراتي 



 

ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفِي اآلخرة  

 حسنه وقنا عذاب النار 

 

 ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيء لنا من

 أمرنا رشدا

 

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا  

 وترحمنا لنكونن من الخاسرين

 

 ن و ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمن



 

اللهم اجعلني مباركا اينما كنت ويسر  

 لي اموري

 

اللهم اني اسالك حب الخيرات وترك  

المنكرات وحب المساكين وان تغفر 

لي وترحمني واذا أردت في قوم فتنه 

 فاقبضني غير مفتون

 

اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك 

 وحب كل عمل يقربني الى حبك



 

اللهم أني اعوذ بك من زوال نعمتك 

وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع 

 سخطك 

ذ بك من جهد البالء اللهم اني اعو 

ودرك الشقاء وشماتة االعداء وسوء  

 القضاء 

ضاك من سخطك  اللهم أني اعوذ بر

 وبك منك ال وبمعافاتك من عقوبتك

احصي ثناء عليك انت كما أثنيت على 

 نفسك



سبحان ربك رب العزة عما يصفون 

وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 

 العالمين 

وعلى اله  وصلى هللا على نبينا محمد 

 وصحبه اجمعين

 

 هداء إ

 بعد أن جمعها ورتبها

 د. فيصل بن مشعل بن سعود 


