
 دعاء القنوت لشهر رمضان المبارك

ْهَر شْهَر َرْحَمٍة وَنْصٍر للمسلميَن.  اللهمَّ ربَّ َرمضاَن اْجَعْل هذا الشَّ
ِة اإلسالمِ   . اللهمَّ أَِعزَّ اإلسالَم، َواْرَفْع الُظلَم والقهَر والفقَر َعْن أُمَّ

 .الباِطَل باِطالً واْرُزْقنا اْجتِناَبهُ اللهمَّ أِرَنا الَحقَّ َحّقاً واْرُزْقنا اتِّباَعُه، وأِرنا 
ُبّوِة، َيكوُن إماُمها ُجّنًة ُيقاَتُل أع ًة َحِقيقِيًة، ِخالَفًة راشدًة على ِمنهاِج النُّ َداُء اللهمَّ اْرُزْقَنا َدولًَة إسالِميَّ

 الشَّّر. وممالكِ روا ُدَوَل الُظلِم ظاِم الذيَن َقهَ المسلميَن ِمن َوراِئِه وُيتََّقى بِه، ُتِعيُد ِسيرَة الُخلُفاِء العِ 
ولِة، واْجَعْلنا ِمن ُجُنوِدها وُشُهوِدها نَّا ِمن إقاَمِة هذِه الدَّ  . اللهمَّ َمكِّ

ْن  َة رْشَدها، َواْرَفْع البالَء والوباَء وتسلَُّط األعداِء َعْنها، وأِجْب ُدعاَءها، وَمكِّ اللهمَّ ألِهْم هذه األُمَّ
ةً لَها ِديَنها، واْجعَ   لِلَخْيِر أهالً، ولِِرضاَك َمَحاّلً،، ْلها َهاِدَيًة َمْهِديَّ

 اللهمَّ اْجَمْعها على عدِل إماٍم، واْنُصْرها على الُكفَّاِر اللئام، واْجَعْلها أهالً للشَّهاَدِة على األنامِ 
ليَن، ونح ُن الَيْوَم لَِتْطبِيِقِه نشتاُق، يا َمن يا أرحَم الراِحِميَن،إّنا ُكّنا أِلْنفُِسنا ظالِميَن، ولَِشرِعَك ُمَعطِّ

 َذلَّْت إلْيه األْعناُق، اْرَحْم َضْعَفنا واْجُبْر َكْسَرنا واْجَمْع فُْرَقَتنا واْقَبْل َتْوَبَتنا
ة اإلسال ِة في أُمَّ ْك أَْهَل القُوَّ ْل لنا ِبَنْصِرَك، وَحرِّ ِم يا أْرَحَم الراِحمين، اللهمَّ أكرْمنا بَوْعِدَك، وَعجِّ

 .َنْحَو ُنْصَرِة ِديِنَك، وإْعَزاِز َكلَِمِتَك، وَرْفِع راَيِتك، يا هللا
اللهمَّ انَتِصْر أِلَْهِل ِفلِْسِطيَن المْظلُوميَن المكلومين، اللهمَّ انَتِصْر لأِلْقَصى األِسير،يا َمن بيِدِه حسُن 

 .التَّدبيرِ 
ْيطاَن وُجنَدهُ وأْعواَنُه وأْذناَبُه، اللهمَّ يا هللاُ يا هللاُ يا َموالنا الَعظيَم إّنا َنْسَتجِ  يُر ِبَك أْن َتهِزَم الشَّ

اْسَتِجْب لدعانا وال تخّيْب فيَك أملَنا ورجانا أنَت سيُدنا وَموالنا ، يا أَْقَوى األْقِوَياء َوَيا أَْرَحَم 
 .الُرَحَماءِ 

ِة والُعلَما ِء والُوَجهاِء لُِنْصَرِتِهم َواْجَعْلُهم َيْنُصُروَنُهم، َواْعِم اللهمَّ اْفَتْح قُلُوَب المسلِميَن وأَْهِل القُوَّ
اِحِمينَ  وِء َعْنُهم ِبَرْحَمِتَك يا أَْرَحَم الرَّ  .َبْصَر وَبِصيَرَة أْهِل السُّ

باِط المْخلِِصيَن َتْهِوي إلَْيِهم وَتْهَتِدي  ِة ِمن الضُّ إلْيِهم وَتْنُصُرُهم اللهمَّ اْجَعْل أَْفِئَدًة ِمن أَْهِل القُوَّ
 .ِبَفْضلَِك َوَتْوِفيِقَك َوَمنَِّك َوَكَرِمَك يا َخْيَر َمْسُؤوٍل، َوَخْيَر ُمِجيبٍ 

ِهم باإلسالِم، َواْحَفْظ اإلسالَم  اللهمَّ واْنُصِر اإلسالَم بِِهم َواْنُصْرُهم باإلسالِم، وَقوِّ اإلسالَم بِِهم َوَقوِّ
 .ِبِهم َواْحَفْظُهم باإلسالمِ 

ِة الّتي َيْرَضى َعْنها َساِكُن األْرِض َوَساِكُن ا ُبوَّ للهمَّ َوآِتِهِم الخالفَة الراِشَدَة المْوُعوَدَة َعلى ِمْنهاِج النُّ
َماءِ   .السَّ

يَن، يا ُمِغيَث المْسَتِغيثِيَن، يا أََماَن الخائِِفينَ  اِئليَن، يا ُمِجيَب المْضَطرِّ  .اللهمَّ يا ُمِجيَب السَّ
لََمِة الَِّذيَن ُيَوالُوَن أَْعَداَء هللاِ ويتآمروَن على ِعَباِد هللِا، واْنَتقِّْم لَ اللهمَّ أَ  اِم الظَّ َنا ْنِقْذَنا ِمن َهُؤالِء الُحكَّ
 .ِمْنُهم

ا  اِشَدِة، َعاِجالً َغْيَر آِجٍل،َعلى اللهمَّ أَِعنَّ ْهلُُه وَيِذلُّ ُيَعزُّ بها اإلسالُم وأَ  خالفةً  إِقاَمِة َدْولِة الِخالفِة الرَّ
 .بها الُكْفُر وأَْهلُهُ 

 اللهمَّ َتَقبَّْل أَعَمالََنا َواْجَعْلها َخالِصًة لَِوْجِهَك الَكريِم،يا أرحَم الراحميَن،ويا أكرَم األكرميَن،
ِ ربِّ الَعالَِمينَ   .اللهمَّ آمين اللهمَّ آمين اللهمَّ آمين والَحْمُد ّلِِلَّ


