
  27  ليلة 

... حمده    لمن الله سمع

المجد                لبس من سبحان به وقال بالعز تعطف من سبحان الحليم الله سبحان العظيم الله سبحان

والكرم                 المجد ذي سبحان والنعم الفضل ذي سبحان له ال التسبيح ينبغي ل من سبحان به وتكرم

علمه       شيء كل احصى الذي سبحان

الذنب                 غافر عباده من يشاء من الروح يلقي العرش ذي الدرجات الخفياترفيع عالم الله سبحان

المصير           اليه هو اله ل الطول ذي العقاب شديد التوب وقابل

الجبروتوالملكوت                ذي سبحان كلماته ومداد عرشه وزنة نفسه ورضا خلقه عدد وبحمده الله سبحان

والعظمة  الكبرياء

كما                    فيه مباركا طيبا كثيرا حمدا لله والحمد الله سبحان ينام ل الذي القيوم يموت ل الذي الحي سبحان

من                  شئت ما وملئ بينهما ما الرضوملئ وملئ السماوات ملئ الحمد لك ربنا اللهم ويرضى ربنا يحب

منعت                    لما معطي ول اعطيت لما مانع ل عباد لك وكلنا العبد قال ما احق والمجد الثناء اهل بعد شيء

الجد      منك الجد ذا ينفع ول

ان                    انت فاهل وسره علنيته كله المر يرجع واليك كله الخير وبيدك كله الملك ولك كله الحمد لك اللهم

وعلمتنا                  وهديتنا ورزقتنا خلقتنا بما الحمد لك اللهم قدير شيء كل على وانت تحمد ان انت واهل تعبد

عدونا               كبدت المعافاة بالهل الحمد ولك بالقران الحمد ولك بالسلم الحمد لك عنا وفرجت وانقلتنا

فلك                   اعطيتنا ربنا سالناك ما كل ومن معافاتنا واحسنت فرقتنا وجمعت امننا واظهرت رزقنا وبسطت

علنية                    او سر او حديث او قديم في علينا بها انعمت نعمة بكل الحمد لك اللهم كثيرا ذلك على الحمد

رضيت                    اذا الحمد ولك ترضي حتى الحمد لك غائب او شاهد او ميت او حي او عامة او خاصة او

        , السماواتوالرضومن         قيوم انت الحمد ولك فيهن والرضومن السماوات نور انت الحمد لك اللهم

       , ولقاؤك,         الحق ووعدك الحق انت الحمد ولك فيهن السماواتوالرضومن ملك انت الحمد ولك فيهن

والساعة                 حق وسلم عليه الله صلى ومحمد حق والنبيون الحق والنار الحق والجنة الحق وقولك الحق

وما                   قدمنا ما لنا فاغفر حاكمنا واليك خاصمنا وبك انبنا واليك توكلنا وعليك امنا وبك اسلمنا لك اللهم حق

انت                  ال اله ل المؤخر وانت المقدم انت منا به اعلم انت وما اعلنا وما اسررنا وما اخرنا

من                   واوسع سأل من واجود ملك من واراف ابتغي من وانصر عبد من واحق ذكر من احق انت اللهم

تعصى                     ولن باذنك ال تطاع لن وجهك ال هالك شيء كل لك ند ل والفرد لك شريك ل الملك انت اعطي

بالنواصي               النفوسواخذت دون حلت حفيظ وادنى شهيد اقرب فتغفر وتعصى فتشكر تطاع بعلمك ال
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  , ما             والحرام احللت ما الحلل علنية عندك والسر مفضية لك القلوب الجال ونسخت الثار وكتبت

الرحيم,            الرؤوف الله وانت عبيدك والعباد خلقك شرعتوالخلق ما والدين حرمت

اللهم                المباركة الشريفة الليلة هذه في تقبلنا ان والرض السماوات له اشرقت الذي وجهك بنور نسالك

عنا                فاعف العفو تحب كريم عفو انك اللهم النار من رقابنا اعتق اللهم النار من  واجرنا

كثير                  سوانا عبيدك امرنا من شيء عليك يخفى ول وجهرنا سرنا وتعلم مكاننا وترى كلمنا تسمع انك اللهم

المقرون            الخائفون الوجلون المستجيرون المستغيثون الفقراء البؤساء نحن سواك رب لنا وليس

دعاء             ندعوك الذليل المذنب ابتهال اليك ونبتهل المسكين مسالة نسالك بذنوبنا اليك المعترفون

النار                   من رقابنا تعتق ان نسالك انفه لك ورغم جسمه لك وذل رقبته لك خضعت من دعاء الضرير الخائف

اوصانا               ومن النار من ارحامنا وذوي وذرياتنا وازواجنا واخواننا وامهاتنا ابائنا ورقاب رقابنا اعتق اللهم

المسيئين                  وهب اجمعين هذه ليلتنا في لنا اغفر اللهم كريم يا علينا حق له ولمن الخير بدعاء واستوصانا

للمحسنين  منا

ل                   اللهم عنا وارض وارضنا علينا تؤثر ول واثرنا تحرمنا ول واعطنا تهنا ول واكرمنا تنقصنا ول زدنا اللهم

يريد                      لما فعال يا المجيد العرش ذا يا ودود يا حنان يا منان يا رحيم يا كريم يا الليلة هذه فضل  تحرمنا

        , ما           وشر فيها ما شر من بك ونعوذ وهداها وبركتها ونورها ونصرها فتحها الليلة هذه خير نسالك انا اللهم

 بعدها

ما                    اللهم ذنبه من تقدم ما له فغفر واحتسابا ايمانا القدر ليلة قام ممن اجعلنا اللهم اجرها تحرمنا ل اللهم

اوفر                 منه لنا فاجعل رزق وسعة وسلمة وصحة وعافية خير من المباركة الشريفة الليلة هذه في قسمت

المسلمين                وعن عنا فاصرفه وبلء وفتنة وداٍء شر من فيها قسمت والنصيبوما الحظ

شفاؤك                     ال شفاء ل الشافي انت الباسواشف اذهب الناس رب يا الناس اله يا الناس ملك يا الله يا الهنا

     ,     , المسلمين    ومرضى مرضانا اشف اللهم مرضانا واشف عافنا اللهم سقما يغادر ل شفاء

من                  والمسلمين واهلينا جميعا اعدنا اللهم السقام وسيئ والجزام البرصوالجنون من بك نعوذ انا اللهم

الجلل                  ذا يا الرجيم الشيطان من واعصمنا اللهم شر ذي كل شر من جميعا اعدنا اللهم السقام سيء

والكرام

ان                 نسالك ورحيمهما والخرة الدنيا رحمن يا المضطرين دعوة مجيب يا الغم كاشف ويا الهم فارج يا

سواك           من رحمة عن بها تغنينا برحمة الليلة هذه في ترحمنا

عاجله                     كله الشر من بك ونعوذ نعلم لم وما منه علمنا ما واجله عاجله كله الخير من نسالك انا اللهم

نعلم       لم وما منه علمنا ما واجله



ما                     شر من بك ونعوذ وسلم عليه الله صلى محمد ورسولك عبدك منه سالك ما خير من نسالك انا اللهم

قول                  من اليها قرب وما الجنة نسالك انا اللهم وسلم عليه الله صلى محمد ورسولك عبدك منه استعاذك

خيرا                   لنا قضيته قضاء كل تجعل ان ونسالك وعمل قول من اليها قرب وما النار من بك ونعوذ وعمل

وقدرتك                الغيب بعلمك اللهم نلقاك يوم ايامنا وخير خواتمها اعمالنا وخير اواخرها اعمارنا خير اجعل اللهم

في                   خشيتك نسالك انا اللهم لنا خيرا الوفاة كانت اذا وتوفنا لنا خيرا الحياة علمت ما احينا الخلق على

ل                نعيما ونسالك الغنا الفقرو في القصد ونسالك الغضبوالرضا في الحق كلمة ونسالك الغيبوالشهادة

الى                  النظر لذة ونسالك الموت بعد العيش برد ونسالك القضا بعد الرضا ونسالك تنقطع ل عين وقرة ينفد

مضلة          ولفتنة مضرة ضراء غير في لقاءك الي والشوق وجهك

اللهم                 والسداد الهدى نسالك انا اللهم وسددنا اهدنا اللهم مهتدين هداة واجعلنا اليمان بزينة زينا اللهم

قضيت                 ما شر وقنا اعطيت فيما لنا وبارك توليت فيمن وتولنا عافيت فيمن هديتوعافنا فيمن اهدنا

الحمد                   لك وتعاليت ربنا تباركت عاديت من يعز ول واليت من يذل ل انه عليك يقضى ول تقضي انك

اليك                ونتوب الذنوبوالخطايا جميع من اللهم نستغفرك اعطيت ما على الشكر ولك قضيت ما  على

اليقين                   ومن جنتك به تبلغنا ما طاعتك ومن معصيتك وبين بيننا به تحول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم

منا                 الوارث واجعله ابقيتنا ما ابدا وقواتنا وابصارنا باسماعنا اللهم ومتعنا الدنيا مصائب علينا به تهون ما

همنا                   اكبر الدنيا تجعل ول ديننا في مصيبتنا جعل ول عادانا من على ونصرنا ظلمنا من على ثارنا واجعل

يرحمنا              ول يخافك ل من بذنوبنا علينا تسلط ول رغبتنا ولغاية علمنا مبلغ ول

ول                       قضيته ال دينا ول نفسته ال كربا ول فرجته ال هما ول غفرته ال ذنبا هذا مقامنا في لنا تدع ل اللهم

ال                      ميتا ول تقبلته ال شهيدا ول فككته ال اسيرا ول خذلته ال عدوا ول سترته ال عيبا ول يسرته ال عسيرا

اظهرته                     ال حقا ول هديته ال ضال ول اصلحته ال لنا خلفا ول عافيته ال مبتل ول الشفيته مريضا ول رحمته

رضا                     لك هي والخرة الدنيا حوائج من حاجة ول ازلته ال سحرا ول رزقته ال عقيما ول ازهقته ال باطل ول

الراحمين            ارحم يا برحمتك ويسرتها قضائها على اعنتنا ال صلح فيها ولنا

بالجنة                 والفوز اثم كل من والسلمة بر كل من والغنيمة مغفرتك وعزائم موجباترحمتك نسالك انا اللهم

غفار       يا عزيز يا النار من والنجاة

هو                   الذي ديننا لنا اصلح اللهم الخرة وعذاب الدنيا خزي من واجرنا كلها المور في عاقبتنا احسن اللهم

لنا                  زيادة الحياة واجعل معادنا فيها التي اخرتنا لنا واصلح معاشنا فيها التي دنيانا لنا واصلح امرنا عصمة

شر          كل من لنا الموتراحة واجعل خير كل في



واذا                علينا وتتوب وترحمنا لنا تغفر وان المساكين المنكراتوحب وترك الخيرات فعل نسالك انا اللهم

الى                 يقربنا عمل يحبكوحب من حبكوحب ونسالك مفتونين غير اليك فاقبضنا قوم في فتنة اردت

كريم   يا حبك

وانصرنا                    لنا الهدى ويسر واهدنا علينا تمكر ول لنا وامكر علينا تنصر ول وانصرنا علينا تعن ول اعنا اللهم

منيبين                 اواهين اليك مخبتين لك مخلصين لك ذاكرين لك شاكرين لك اجعلنا اللهم علينا بغى من على

من                قلوبنا طهر اللهم قلوبنا سخيمة واسلل السنتنا وسدد حجتنا وثبت حوبتنا واغسل توبتنا تقبل اللهم

تخفي                وما العين خائنة تعلم فانك الخيانة من الكذبواعيننا من والسنتنا الرياء من واعمالنا النفاق

الصدور

الفواحش                 وجنبنا النور الى الظلمات من ونجنا السلم سبل واهدنا بيننا ذات واصلح قلوبنا بين الف اللهم

اينما                 مباركين واجعلنا واموالنا واوقاتنا وذرياتنا وازواجنا واعمارنا اعمالنا في لنا وبارك بطن وما منها ظهر ما

دقها                   كلها ذنوبنا لنا اغفر اللهم ومولها وليها انت زكاها من خير انت وزكها تقواها نفوسنا ات اللهم كنا

شر                  كل من بك ونعوذ بيدك خزائنه خير كل من نسالك انا اللهم وسرها وعلنيتها واخرها واولها وجلها

بيدك  خزائنه

الرشيد                 والمر الشديد الحبل ذا يا اللهم والدواء والهواء والعمال الخلق منكرات من بك نعوذ انا اللهم

انك               بالعهود الموفين السجود الركع الشهود المقربين مع الخلود يوم والجنة الوعيد يوم المن نسالك

تريد     ما تفعل ودود رحيم

تقوم                يوم فزعنا وامن الحوضوالشفاعة اهل من برحمتك فاجعلنا الضراعة اكف اليك رفعنا قد اللهم

من                يا الجابة ابواب لدعيتنا وافتح والنابة للتوبة جميعا ووفقنا النجابة سرب في واجعلنا اللهم الساعة

اجابه    المضطر ساله اذا

اليه                   نتوجه الذي ومن المقصود وانت نقصد من الهنا فنرجوه غيرك لنا مالك ول فندعوه سواك لنا رب ل

المتوكلون                يتوكل عليه من يا المعبود الرب وانت نساله الذي ومن والجود الكرم صاحب وانت غيرك

ويسال              اليادي تبسط عطائه وجزيل فضله ولواسع الراجون يتعلق وبكرمه الخائفوان امثالنا يلجا واليه

رحمتك                  من ول ايسيين رحمتك عن ول خائبين تردنا ل اللهم خائبة صفرا ايدينا ترد ل اللهم السائلون

اظهر                  من يا كريم يا علينا جد الراحمين ارحم يا برحمتك محرومين ول اشقيء بدعائك تجعلنا ول قانتين

باسط                   يا المغفرة واسع ويا التجاوز حسن يا الستر يهتك ول بالجريرة يؤاخذ ل من يا القبيح وستر الجميل

واذا                    وفى وعد اذا من يا استحقاقها قبل النعم مبتدئ يا الصفح كريم يا المن عظيم يا بالرحمة اليدين

بالنار               خلقنا تشوي ال نسالك رغبتنا غاية ويا مولنا يا ربنا يا عفى اوعد

ويحبونه                 يحبهم فقلت وامتنانا تفضل بالقول سبقت شكوانا سامع ويا نجوانا صاحب ويا رقنا ومالك الهنا

ساكن                 علمت قد اللهم النار على وجوهنا حرم اللهم النار على وجوهنا فحرم حبيبه يعذب ل والمحب

ل                    الله انت اللهم غفار يا عزيز يا البرار مع الجنة ادخلنا اللهم دارنا الدارين فاي النار ساكن من الجنة



لنا                  وليس عذابنا عن الغني فانت السماء عنانا ذنوبنا بلغت ولو الفقراء ونحن الغني انت انت ال اله

سواك  رب

المسلمين                 موتى لجميع اغفر الموت بعد لحما العظام كاسي ويا الفوت سابق ويا الصوت سامع يا اللهم

واعف               وعافهم وارحمهم لهم اغفر اللهم ذلك على وماتوا بالرسالة ولنبيك بالوحدانية لك شهدوا الذين

ينقى               كما الذنوبوالخطايا من ونقهم والبرد والثلج بالماء واغسلهم مدخلهم ووسع نزلهم واكرم عنهم

ازواجهم                  من خيرا وازواجا اهلهم من خيرا واهل دارهم من خيرا دارا وابدلهم اللهم الدنس من البيض الثوب

عن                 الغني وانت رحماتك الى محتاجون عبيدك انهم اللهم القبر عذاب من واعذهم الجنة وادخلهم اللهم

فاغفر                  والحق الوفاء اهل انت النار وعذاب القبر فتنة من فقهم جوارك ذمتكوحبل في انهم اللهم عذابهم

العالمين                 رب يا ولهم لنا واغفر الغابرين في عقبهم في واخلفهم المهديين في درجتهم وارفع وارحمهم لهم

الضياء               قبورهم على انزل اللهم وغفرانا عفوا وبالسيئات احسانا بالحسان وجازهم وارحمهم لهم اغفر اللهم

والى               المنين من الشهاد قيام وعند مطمئنين اللحاد بطون في يكونوا حتى والسرور والفسحة والنور

والترابوحدنا                الجنادل تحت اليه صارو ما الى صرنا اذا اللهم وارحمنا سابقين درجاتك علو اعلى

جل                 عليك العرض يوم وارحم ملحدنا ضيق بها وافسح منازلنا خير الدنيا فراق بعد القبور اجعل اللهم

حفرة                  تجعلها ول الجنة رياض من روضة قبورنا اجعل اللهم فيها لنا وانور قبورنا علينا وسع اللهم مقامنا

وسلم                 عليه الله صلى محمد نبيك ولحوض المنين من الكبر الفزع يوم اجعلنا اللهم النيران حفر من

من               جناتك والى مزحزحين النار العابرينوعن من الصراط وعلى الشاربين من ولكأسه الواردين ومن

علينا                  هون اللهم ظلك ال ظل ل يوم عرشك ظل تحت اظلنا اللهم اليمان بزينة زينا اللهم الداخلين

الله        ال اله بل النطق وذكرنا الموت سكرات

من               واعصمهم اللهم القربين وعشيرتنا ذرياتنا في لنا واصلح اللهم المسلمين والنساء الشباب اهد اللهم

قلوبنا                   وتطهر امورنا وتصلح وزرنا وتضع ذكرنا ترفع ان نسالك انا اللهم بطن وما منها ظهر ما الفتن مضلت

من                العل الدرجات ونسالك رزقنا وتبارك دورنا لنا وتوسع ذنوبنا لنا وتغفر قلوبنا وتنور فروجنا وتحصن

وعطاؤه           جوده البرية ووسع ونعماؤه فضله البلد عمل يامن اللهم الجنة

شهر                   لنا اختم اللهم رمضان شهر بفراق قلوبنا اجبر اللهم رمضان شهر بفراق قلوبنا تجبر ان اللهم نسالك

رحيم                يا النيران من والعتق والرضوان والصفح والغفران بالعفو رمضان شهر لنا اختم اللهم برضوانك رمضان

رحيم                  يا وايمان وامن وسلمة صحة في ونحن مديدة وكرات عديدة مرات رمضان علينا اعد اللهم رحمن يا

رحمن  يا

دافع                  يا الدعاء سميع يا عادانا من شر واكفنا رجاءنا تقطع ول مناءنا وبلغنا دعاءنا استجب برحمتك اللهم

الدين                في الدائمة والمعافاة والعافية العفو نسالك انا اللهم الراحمين ارحم يا المستوحشين نور يا النقم

العلي                 بالله ال قوة ول ولحول التكلن وعليك الجهد وهذا الجابة ومنك الدعاء هذا اللهم والخرة والدنيا

العظيم



من                      ارحم ويا وحيد به خل من خير يا منه ارحم القاصدون يجد ول منه اكرم على الوافدون يفد ل من يا

الدعاء                  سميع يا والخسران بالخيبة تبلنا ول الحرمان تولنا فل ايدينا مددنا عفوك سعة الى طريد اليه اوى

الراحمين   ارحم يا

من                  برضاك نعوذ انا اللهم الرحيم التواب انت انك علينا وتب العليم السميع انت انك منا تقبل اللهم

نفسك                 على اثنيت كما انت حرصنا ولو عليك ثناء نحصي ل منك وبك عقوبتك من وبمعافاتك سخطك

كما                وزريته وازواجه محمد على صل اللهم اجمعين وصحبه اله وعلى محمد نبينا علي اللهم وصلي

مجيد               حميد انك ابراهيم على باركت كما وذريته وازواجه محمد على وبارك ابراهيم على صليت

... اكبر  الله

http://musslima.org/news/2013/12/18/  دعاء-مشاري-العفاسي-من-مصحف-كاليفورنيا  /  
Mishary Rashid Alafasy

California album, 2009, 1430.
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