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دعاء القنوت كامل

اللَُّھمَّ اْھِدِني فِیَمْن َھَدْیَت ، َوَعافِِني فِیَمْن َعاَفْیَت ، َوَتَولَِّني فِیَمْن َتَولَّْیَت ، َوَباِرْك لِي فِیَما
ُھ ال َیِذلُّ َمْن َواَلْیَت ، َك َتْقِضي َوال ُیْقَضى َعَلْیَك ، َوإِنَّ أَْعَطْیَت ، َوقِِني َشرَّ َما َقَضْیَت ، فإِنَّ
َنا َوَتَعاَلْیَت ، وال منجا منك إال إلیك .. لك الحمد على ما َوال َیِعزُّ َمْن َعاَدْیَت ، َتَباَرْكَت َربَّ
قـضیت .. ولك الشكر على ما أعـطیت .. نستغـفـرك  اللـھم من جمیع الذنوب والخطـایا

ونتوب ٍالیك.

اللھم أقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معـصیتك .. ومن طاعـتك ما تبّلـغـُـنا بھ
جنَتـك .. ومن الیقـین ما ُتھـّون بھ عـلینا

مصائَب الدنیا .. ومتـّعـنا اللھم یا سماِعـنا وأبصاِرنا وقـواتـِنا ما أبقـیتنا .. واجعـلُھ
الوارَث منـّا .. واجعـل ثأرنا على من ظلمنا.. وانُصرنا على من عادانا .. وال تجعـل
مصیبـَتـنا في دیـننا .. وال تجعـل الدنیا أكبَر ھـِمنا .. وال مبلَغ علِمنا .. وال ٍالى النار

مصیرنا ..

واجعـل الجنة ھي دارنا

واجعـل الجنة ھي دارنا

واجعـل الجنة ھي دارنا

وال ُتسلط عـلینا بذنوبـِنا من ال یخافـُـك فینا وال یرحمـنا.

اللـھم أصلح لنا دیـنـَنا الذي ھـو عـصمُة أمِرنا .. وأصلح لنا دنیانا التي فـیھا معـاُشنا ..
وأصلح لنا آخرتـَنا التي ٍالیھا معـادنـا .. واجعـل

الحیاة زیادًة لنا في كل خیر .. واجعـل الموَت راحًة لنا من كِل شر.
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الـلھم انا نسألـُـك فعـلَ الخیرات .. وترَك المنكرات .. وحَب المساكین.. وأن تغـفـر لنا
وترحمنا وتتوب علینا .. وٍاذا أردت بقـوٍم فـتنًة

فـتَوفـنا غـیر مفـتونین .. ونسألك حَبـك.. وحَب َمن ُیحـبـُـك.. وحب عـمٍل یقـربنا ٍالى
حـبـِك .. یا رب العــالمـین .

اللھم اغـفـر لجمیع موتى المسلمین .. الذین شھـِـدوا لك بالوحدانیة ..ولنبیك بالرسالة ..
وماتوا على ذلك .. اللھم اغـفر لُھم وارحمُھم

وعافھم وأعـفـو عنھم .. واكِرم نـُزَلھم .. ووِسع مـُدخلھم .. واغـسلھم بالماء والثـلج
والبـََرد.. ونقـّھم كما ینقى الثوب األبیض من الدنس

وارحمنا اللھم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا ٍالیھ .. تحت الجنادل والتراب وحـدنا.

اللھم أعـتـق رقابنـا من النــــــــــــــــــــــار.

اللھم أعـتـق رقابنـا من النــــــــــــــــــــــار.

اللھم أعـتـق رقابنـا من النــــــــــــــــــــــار.

اللھم أعـتـق رقابنا ورقاب آبائنا وأمھاتنا وذریاتنا من النار امین یا رب العـالمین.

اللـھم تـقبـل منـا ٍانك أنت السمیـع العـلیم .. وُتب علینا ٍانك أنت التواب الرحیم .. اللھـم
أحـِسـن عاقبتنا في األمـور كلـھا .. وأجـِرنا من ِخـزي الدنیا وعـذاب اآلخـرة .. اللھـم ٍانا
نسألك ٍایمانـًا كامالً .. ویقـینـًا صادقـًا .. وقـلًبا خاشًعا ..ولساًنا ذاكًرا ..وتوبة نصوحة ..

وتوبة

قبل الموت .. وراحة عند الموت .. والعـفـو عـند الحساب .. ونسألك الجنَة ونعـیَمھا ..
ونعـوذ بك من النار وعذابھا .. یا رب العـالمین.



اللـُھم ٍانا نعـوذ ُ بك من زوال نعـمِتك .. وتحـّول عافیتـِك .. وَفجأِة ِنقـمتـِك .. وجمیِع
َسخطـِك. اللـھم ٍانا نسألـُك موجباِت رحمتـِك .. وعـزائَم مغـفرتك .. والغـنیمَة من كل بـِر
.. والسالمة من كل ٍاثم .. والفوَز بالجنة.. والنجاة من النـار .. یا ذا الجالل واالكـرام.

اللـُھم ٍانا نعـوذ بك أن َنِضـل أو نـَُضـل .. أو َنـِزل أو ُنــَزل .. أو َنجھـل أو ُیجَھل علینا ..
أو نظـلِم أو نـُـظـلم . اللُھـم ٍانا نسألك عـیشًة نقـیًة .. ومیتًة سویًة .. ومـََرداً غـیر مخـٍز

وال فـاِضـح.

اللـھم ٍانـا عـبیُدك .. بنو عبیدك ..بنو ٍامائك .. نواِصـینا بیدك .. ماٍض فـینا ُحكمك ..
عـدلٌ فینا قضاؤك .. نسألك بكِل اسم ھـو لك .. سّمیَت بھ نفـَسـك .. أو أنزلتـَُھ في كتابك

.. أو عـّلمتھ أحـداً من خلقـِك .. أو استأثرت بھ في عـِلم الغـیِب عندك .. أن تجعـل القرآن
ربیَع

قلوبنا .. ونوَر صدورنا ..وَجالء ُحـزننا .. وذھاب ھـِمنا وغـِمنا .

اللھم اجعـلنا ھادین مھتدین ..غـیر ضالین وال ُمضلین سـِلما ألولیائك .. وعـدوا ألعدائك
نحب بحـُبك َمن أحبـك ونعادي بعـداوتك مـَن خالفك. اللھم ذا الحبل الشدید .. واألمر

الرشید .. نسألك األمن یوم الوعـید .. والجنة یوم الخـلود مع المقـّربین الشھود الرّكع
السجـود المـُوفین بالعھـود .. ٍانك رحیٌم ودود وأنت تفعـل ما ترید.

اللھم انا نسألك من الخیر كلھ عاجلھ وآجلھ .. ما عـلِمنا منھ وما لم نعـلم .. ونعـوذ بك
من الشر كلـِّھ عاجـلھ وآجلھ ماعـلمنا منھ وما لم نعـلم .. ونسألك الجنة .. وما یقـرب

ٍالیھا من قـوٍل وعـمٍل ونعـوذ بك من النار .. وما یقـرب ٍالیھا من قـوٍل وعـمل.

اللھم أعـّز االسالم والمسلمین ..

اللھم أعـز االسالم والمسلمین ..

اللھم أعـز االسالم والمسلمین ..



ودّمـر أعـداء الدین .. واخذل َمن خـذل الدین ..

اللھم فـُـك قـیـد أسرانا وأسرى المسلمین .. برحـمـتك یا أرحـم الراحـمـین ..

اللـھم فـارَج الَھـم ، كاِشـف الغـم ، ومجیب دعـوة المضطرین ..رحمَن الدنیا واآلخـرة
ورحیـَمُھمـا نـسألك أن ترحَمـنـا .. فارحمنـا برحمـٍة ُتـغـنیـنـا بھا عـن رحمِة َمن ِسـواك.

اللھم احفـظـنا باإلسالم قائمـین .. واحـفـظـنـا باإلسالم قاعـدین .. واحفـظـنا باإلسالم
ت بنـا عـدًوا وال حاسـد. اللھم اغـفـر للمسلمین والمسلمات .. راقدین وال تـُـشمِّ
والمؤمنین والمؤمنات …األحـیاء منھم واألموات برحـمتك یا أرحم الراحمین

اللھم أعـز االسالم والمسلمین ، اللھم أعـز االسالم والمسلمین ، اللھم أعـز االسالم
والمسلمین وأذل الشرك والمشركین .. ودمـّر أعـداء الدین .. واحِم َحـوزة االسالم

والمسلمین.. یـا رب العالمین

ـد صفـوفھم .. واربط اللھم انصر اخواننا المجاھدین في سبیلك في كل مكان .. اللھم وحِّ
عـلى قـلوبھم .. وسدد سھامھم وآراءھم

وانصرھم على عـدوك وعـدوھم .. یا قـوي یا عـزیز

اللھم انصر اخواننا في فـلسطین على الیھود الغاصبین ،اللھم انزل علیھم رجزك وعذابك
اللھم انزل بأسك الذي ال یـُرد عن القـوم المجرمین..

اللھم انصر اخواننا المستضعـفین والمضطھدین في دینھم وأعـراضھم وُحـُرماتھم في كل
مكان

اللھم انصر اخواننا المستضعـفین والمضطھدین  في كل مكان

اللھم انصر اخواننا المستضعـفین والمضطھدین في كل مكان



یا رب العالمین..

اللھم منزل الكتاب ، مجري السحاب ، ھـازم األحزاب .. اھـزم الیھود الغاصبین وأرنا
فیھم عجائب قـدرتك یا رب العالمین .. اللھم أرنا فیھم یوما أسودا كیـَوم فـرعون وھامان

وأبي بن خـلف .. یا رب العالمین

اللھم أصـلِح أحوال المسلمین .. اللـھم أصلح قادتھم وعلماءھم وشبابھم ونساءھم

اللھم أقـِـر أعیننا باستقـرار أوضاع المسلمین في كل مكان

اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان

اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان

اللھم أصلح أحوال المسلمین في كل مكان … اللھم آمــین یا رب العالمین..

اللھم انصر امیر المؤمنین نصرا تعز بھ الدین وتعلي بھ رأیت االسالم والمسلمین اللھم
أره الحق حقا وأرزقھ اتباعھ وأره الباطل باطال وأرزقھ اجتنابھ ، اللھم احفظھ في حلھ
وترحالھ واحفظھ في عائلتھ وفي صنوه االمیر موالي الحسن انك على كل شيء قدیر

وباإلجابة جدیر اللھم احفظ بلدنا من الفتن ما ظھر منھا وما بطن.

وصلى هللا على سیدنـا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما…


