
 

 دعاء القنوت

ِفيَمْن تَ َولَّْيَت ،  اَوتَ َولَّنِ ِفيَمْن َعافَ ْيَت ،  اَوَعاِفنِفيَمْن َهَدْيَت ،  ااْهِدنِ اللَُّهمَّ 
َشرَّ َما َقَضْيَت ، ِإنََّك تَ ْقِضي  وأصرف عنا اَوِقنِ ِفيَما َأْعطَْيَت ،  نالِ َوبَاِرْك 

بالحق َوال يُ ْقَضى َعَلْيَك َ،ِإنَُّه ال َيِذلُّ َمْن َوالَْيَت ، َوال يَِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ، 
ما ق ضيت .. ولك الشكر على  تَ َبارَْكَت رَب ََّنا َوتَ َعالَْيت، لك الحمد على

.. نستغ ف رك  الل هم من جميع الذنوب والخط ايا ونتوب  أنعمت به وآليتما
  ٍاليك.

 طاع تك ومن..  مع صيتك وبين بيننا به تحول ما خشيتك من لنا أقسم اللهم
 ومت ّع نا..  الدنيا مصائبَ  ع لينا به تُه ّون ما اليق ين ومن..  جنتَ ك به تبلّ غ ُ نا ما

..  من ّا الوارثَ  واجع لهُ ..  أبق يتنا ما وق وات ِنا أبدا   وأبصارِنا بأسماِع نا اللهم
 مصيب تَ نا تجع ل وال..  عادانا من على وانُصرنا.. من ظلمنا على ثأرنا واجع ل

 النار ٍالى وال..  علِمنا مبلغَ  وال..  ه ِمنا أكبرَ  الدنيا تجع ل وال..  دي ننا في
 ال من بذنوب ِنا ع لينا ُتسلط دارنا وقرارنا  وال هي الجنة واجع ل.. مصيرنا

..  أمرِنا ع صمةُ  ه و الذي دي ن َنا لنا أصلح الل هم .يرحم نا وال فينا يخاف ُ ك
..  مع ادن ا ٍاليها التي آخرت َنا لنا وأصلح..  مع اُشنا ف يها التي دنيانا لنا وأصلح

 .شر كلِ  من لنا راحة   الموتَ  واجع ل..  خير كل في لنا زيادة   واجع ل الحياة
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ال لهم انا نسأل ُ ك فع َل الخيرات .. وترَك المنكرات .. وحَب المساكين.. 
 وأن تغ ف ر لنا وترحمنا وتتوب علينا .. وٍاذا أردت بق وٍم 

كل   ف تَوف نا غ ير مف تونين .. ونسألك حبَ ك.. وحَب َمن ُيح ب ُ ك.. وحب ف تنة  
  ع مٍل يق ربنا ٍالى ح بِ ك .. يا رب الع  الم ين .

اللهم اغ ف ر لجميع موتى المسلمين .. الذين شه ِ دوا لك بالوحدانية 
وعافهم  موارحمهُ  ..ولنبيك بالرسالة .. وماتوا على ذلك .. اللهم اغ فر لُهم 

وأع ف  عنهم .. واكرِم ن ُزَلهم .. ووِسع م ُدخلهم .. واغ سلهم بالماء والث لج 
 كما ينقى الثوب األبيض من الدنسمن الذنوب والخطايا  والب ََرد.. ونق ّهم 

  وقدمنا إلى ماقدموا عليه  وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا ٍاليه ..

 النار ار.اللهم أع ت ق رقابن ا من ناللهم أع ت ق رقابن ا من ال.

 .اللهم أع ت ق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا الناراللهم أع ت ق رقابن ا من 
 من النار يا رب الع المين.وزوجاتنا 
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 وتوبة.. ذاكر ا ولسان ا.. خاشع ا وق لب ا. صادق  ا ويق ين  ا. كامل   ٍايمان  ا نسألك ٍانا الله م
 ونسألك الحساب ع ند والع ف و  الموت عند وراحة. الموت وتوبة قبل نصوحة

  .الع المين رب يا  وعذابها النار من بك ونع وذ..  ونع يَمها الجنةَ 

 وجميعِ  نِق متِ ك وَفجأةِ  عافيتِ ك وتح ّول  نع مِتك زوال من بك  نع وذ ٍانا الل ُهم
  .َسخطِ ك

 ب ِر كل من والغ نيمةَ ..  مغ فرتك وع زائمَ ..  رحمتِ ك موجباتِ  نسألُ ك ٍانا الل هم 
 .واالك رام الجلل ذا يا  الن ار من والنجاة.بالجنة والفوزَ  ٍاثم كل من والسلمة.

 ُيجَهل أو َنجه ل أو..  نُ  َزل أو نَ ِزل أو..  ن َُض ل أو َنِض ل أن بك نع وذ ٍانا الل ُهم
 غ ير وم ََردا   سوية   وميتة   نق ية   ع يشة   نسألك ٍانا اللُه م.  ن ُ ظ لم أو نظ ِلم أو..  علينا

 .ف اِض ح وال مخ زٍ 

 ع دل    ُحكمك ف ينا ماضٍ   بيدك نواِص ينا  ٍامائك بنو  عبيدك بنو ع بيُدك ٍان ا الل هم
 أو  كتابك في أنزلت َهُ  أو نف َس ك به سّميتَ   لك ه و اسم بكلِ  نسألك  قضاؤك فينا

 القرآن تجع ل أن عندك الغ يبِ  ع ِلم في به استأثرت أو خلقِ ك من أح دا   ع ّلمته
  ناوموغ مِ  ناومه مِ  وذهاب..  ننااُح ز أ وَجلء.. صدورنا ونورَ ..  قلوبنا ربيعَ  الكريم 
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..  ألوليائك س ِلما ُمضلين وال ضالين غ ير.. مهتدين هادين اجع لنا اللهم
 . خالفك م َن بع داوتك ونعادي أحب ك  َمن بح ُبك نحب ألعدائك وع دوا

..  الوع يد يوم األمن نسألك..  الرشيد واألمر..  الشديد الحبل ياذا اللهم
..  بالعه ود الم ُوفين السج ود الرّكع الشهود المق ّربين مع الخ لود يوم والجنة

 .تريد ما تفع ل  وأنت ودود رحيم   ٍانك

 نع لم لم وما منه ع ِلمنا ما..  وآجله عاجله كله الخير من نسألك انا اللهم
 نع لم لم وما منه ماع لمنا وآجله عاج له كل ِّه الشر من بك ونع وذ.. 

 وما  النار من بك ونع وذ أوع ملٍ  ق ولٍ  من ٍاليها ق رب وما. الجنة ونسألك.
 وع مل ق ولٍ  من ٍاليها ق رب

 وع ذاب الدنيا ِخ زي من وأج رِناالله م أح ِس ن عاقبتنا في األم ور كل ها .. 
الل هم ت قب ل من ا ٍانك أنت السمي ع الع ليم .. وُتب علينا ٍانك أنت اآلخ رة 

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب التواب الرحيم .. 
  النار ،،،،وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .....
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