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  ُدَعاُء َيْوِم اإْلِْثَنْين
ِحيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  ِبْسِم هللاَّ

 َِّ ِ َخَذ ُمِعيناً  الَِّذي َلْم ُيْشِھْد أََحداً ِحيَن َفَطرَ  اْلَحْمُد  َماَواِت َو اأْلَْرَض ، َو اَل اتَّ السَّ
ِة ، َو َلْم ُيَظاَھرْ  ِحيَن َبَرأَ   . ِفي اْلَوْحَداِنيَّةِ  النََّسَماِت ، َلْم ُيَشاَرْك ِفي اإْلَِلِھيَّ

 َعتِ َتَواضَ  اأْلَْلُسُن َعْن َغاَيِة ِصَفِتِه ، َو اْلُعقُوُل َعْن ُكْنِه َمْعِرَفِتِه ، وَ   َكلَّتِ  
 . ُكلُّ َعِظيٍم لَِعَظَمِتهِ  اْنَقادَ  اْلَجَباِبَرةُ لَِھْيَبِتِه ، َو َعَنِت اْلُوُجوهُ لَِخْشَيِتِه ، وَ 

ِسقاً ، َو ُمَتَوالِياً ُمْسَتْوِسقاً ، وَ  اْلَحْمُد ُمَتَواِتراً  َفَلهُ   َرُسولِِه أََبداً ،  َعَلى َصَلَواُتهُ  ُمتَّ
 . َمداً َو َساَلُمُه َداِئماً َسرْ 

َل َيْوِمي َھَذا َصاَلحاً ، َو أَْوَسَطهُ  : اللَُّھمَّ  ً  اْجَعْل أَوَّ  .َنَجاحاً ، َو آِخَرهُ َفاَلحا
لُُه َفَزٌع ، َو أَْوَسُطُه َجَزٌع ، َو آِخُرهُ َوَجعٌ  : ِبَك ِمْن َيْومٍ  أَُعوذُ  وَ    . أَوَّ
ُكلِّ َوْعٍد َوَعْدُتُه ، َو ُكلِّ َعْھٍد َعاَھْدُتُه  ُتُه ، وَ إِنِّي أَْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َنْذٍر َنَذرْ  : اللَُّھمَّ 

 . أَِف ِبهِ  ، ُثمَّ َلمْ 
َما َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك ، أَْو أََمٍة ِمْن إَِماِئَك  أَْسأَلُكَ  وَ   ا ، َفأَيُّ ِفي َحْمِل َمَظالِِم اْلِعَباِد َعنَّ

اهُ َكاَنْت َلُه ِقَبلِي َمْظلَِمٌة َظَلْمُتَھا إِ  ،  . يَّ
 . أَْو ِفي ِعْرِضِه ، أَْو ِفي َمالِِه أَْو ِفي أَْھلِِه َو َوَلِدهِ  ِفي َنْفِسهِ  

ٍة ، أَْو  أَْو ِغيَبٌة اْغَتْبُتُه ِبَھا ، أَْو َتَحاُمٌل َعَلْيِه ِبَمْيلٍ   أَْو َھًوى ، أَْو أََنَفٍة أَْو َحِميَّ
  َعَصِبيَّةٍ  ِرَياٍء أَوْ 

تاً ، َفَقُصَرْت َيِدي َو َضاَق ُوْسِعي َعْن  اِھداً ، َحّياً َكاَن أَوْ َغاِئباً َكاَن أَْو شَ   َميِّ
َھا إَِلْيهِ  َحلُِّل ِمْنهُ  َردِّ  . ، َو التَّ

ِتِه ، َو ُمْسِرَعةٌ  َيا َمْن َيْملِكُ  َفأَْسأَلُكَ  إَِلى إَِراَدِتِه ،  اْلَحاَجاِت َو ِھَي ُمْسَتِجيَبٌة ِبَمِشيَّ
دٍ  ُتَصلِّيَ  أَنْ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ  . َو أَْن ُتْرِضَيُه َعنِّي ِبَم ِشْئتَ  ، َعَلى ُمَحمَّ

ُه اَل َتْنقُُصَك اْلَمْغِفَرةُ ، َو اَل  لِي ِمنْ  َتَھبَ  وَ  َك اْلَمْوِھَبُة ،  ِعْنِدَك َرْحَمًة ، إِنَّ َتُضرُّ
اِحِمينَ   . َيا أَْرَحَم الرَّ

لِِه ِبَطاَعِتَك ، وَ  َسَعاَدةً  : َنْيِن ِنْعَمَتْيِن ِمْنَك ِثْنَتْينِ أَْولِِني ِفي ُكلِّ َيْوِم إِثْ  اللَُّھمَّ   ِفي أَوَّ
ُنوَب ِسَواهُ  َيا َمْن ُھَو اإْلَِلُه ، َو اَل َيْغِفرُ  ِبَمْغِفَرِتَك ، ِفي آِخِرهِ  ِنْعَمةً   . الذُّ


