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 دعاء السحر الصغير
 : ُيستحب االبتھال إلى هللا عزَّ و جلَّ في أسحار ليالي شھر رمضان المبارك بھذا الّدعاء، و ھو

 م هللا الرحمن الرحيمبس

تي ، َو يا َولِّيي في تي في ُكْرَبتي ، َو يا صاِحبي في ِشدَّ ِنْعَمتي ، َو يا غاَيتي في  يا ُعدَّ
 .اْلُمْؤِمُن َرْوَعتي ، َو اْلُمقيُل َعْثَرتي ، َفاْغفِْر لي َخطيَئتي َرْغَبتـي ، اَْنَت الّساِتُر َعْوَرتي ، وَ 

لِّ  فِي الّناِر ، يا واِحُد يا اََحُد يا َصَمُد ، يا  اَللّـُھمَّ ِاّني اَْساَلَُك ُخُشوَع االيماِن َقْبَل ُخُشوِع الذُّ
ناً ِمْنُه َو َرْحَمًة ، َو  َلْم ُيوَلْد َو َلْم َيُكْن َلُه ُكفواً اََحٌد ، يا َمْن ُيْعطي َمنْ  َمْن َلْم َيلِْد وَ  َسأََلُه َتَحنُّ

ً ، ِبَكَرِمَك الّداِئمِ  َتِدُئ ِباْلَخْيِر َمنْ َيبْ  الً ِمْنُه َو َكَرما د َو آِلِ◌  َلْم َيْسأَْلُه َتَفضُّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
د ، َو َھْب لي َرْحَمًة واِسَعةً  ْنيا َو ااْلَ◌ِخَرةِ  ُمَحمَّ  . جاِمَعًة اَْبلُُغ ِبھا َخْيَر الدُّ

 ُعْدُت فيِه ، َو اَْسَتْغفُِرَك لُِكلِّ َخْير اََرْدُت ِبِه َوْجَھكَ  ْبُت ِاَلْيَك ِمْنُه ُثمَّ اَللّـُھمَّ ِاّني اَْسَتْغفُِرَك لِما تُ 
 . َفخالََطني فيِه ما َلْيَس َلكَ 

د َو اْعُف َعْن ُظْلمي د َو آِلِ◌ ُمَحمَّ َو ُجْرمي ِبِحْلِمَك َو ُجوِدَك يا َكريُم  اَللّـُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
َفال َشيَء ُدوَنُه  َو ال َيْنَفُد ناِئلُُه ، يا َمْن َعال َفال َشْيَء َفْوَقُه ، َو َدنا خيُب ساِئلُُه ،، يا َمْن ال يَ 

د َو اْرَحْمني ، يا د وآِل ُمَحمَّ  فالَِق اْلَبْحِر لُِموسى ، اللَّيَلَة اللَّْيَلَة اللَّْيَلَة ، ، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ
 . الّساَعَة الّساَعَة الّساَعةَ 

ياِء ، فاِق ، َو َعَملي ِمَن الرِّ َو لِساني ِمَن اْلَكِذِب ، َو َعْيني ِمَن  اَللّـُھمَّ َطھِّْر َقْلبي ِمَن النِّ
دورِ  اْلِخياَنِة ، َفِانَّكَ   . َتْعَلُم خاِئَنَة ااْلَ◌ْعُيِن َو ما ُتْخفِي الصُّ

اِر ، ھذا َمقاُم اْلُمْسَتغيِث الْ  يا َربِّ ھذا َمقاُم اْلعاِئِذ ِبَك ِمَن الّناِر ، ھذا َمقامُ  ُمْسَتجيِر ِبَك ِمَن النَّ
َيُبوُء َلَك ِبَخطيَئِتِه َو َيْعَتِرُف  الّناِر ، ھذا َمقاُم اْلھاِرِب ِاَلْيَك ِمَن الّناِر ، ھذا َمقاُم َمنْ  ِبَك ِمنَ 

ِه ، ھذا َمقاُم اْلباِئِس اْلَفقيِر ، ھذا َمق ِبَذْنِبِه َو َيُتوُب ِالى اْلُمْسَتجيِر ، ھذا َمقاُم  اُم اْلخاِئفِ َربِّ
 اْلَمْغُموِم اْلَمْھُموِم ، ھذا َمقاُم اْلَغريِب اْلَغريِق ، ھذا َمقامُ  اْلَ◌مْحُزوِن اْلَمْكُروِب ، ھذا َمقامُ 

ياً ِاالّ اَْنَت ، َغْيَرَك ، َو ال لَِضْعفِِه ُمقَ  اْلُمْسَتْوِحِش اْلَفِرِق ، ھذا َمقاُم َمْن ال َيِجُد لَِذْنِبِه غافِراً  وِّ
هِ  جاً ِسواكَ  َو ال لَِھمِّ  . ُمَفرِّ

َو َتْعفيري ِبَغْيِر َمنٍّ ِمّني َعَلْيَك ،  يا هللاُ يا َكريُم ، ال ُتْحِرْق َوْجھي ِبالّناِر َبْعَد ُسُجودي َلكَ 
ُل َعليَّ ، اْرَحْم اَْي َربِّ اَْي َربِّ  َبْل َلَك اْلَحْمُد وَ  ) ينقطع النفس  حّتى( اْلَمنُّ َو التََّفضُّ

دَ  اَْوصالي َو َتناُثَر َلْحمي َو ِجْسمي َو َجَسدي ، َو  َضْعفي َو ِقلََّة حيَلتي َو ِرقََّة ِجْلدي َو َتَبدُّ
َة اْلَعْيِن ، َو  ِء ، اَْساَلَُك ياَوْحَشتي في َقْبري ، َو َجَزعي ِمْن َصغيِر اْلَبال َوْحَدتي وَ  َربِّ قُرَّ

داَمِة ، َبيِّْض َوْجِھي يا َربِّ َيْوَم َتْسَودُّ اْلُوُجوهُ ، االِْغِتباَط َيوَم اْلَحْسَرِة وَ  آِمّني ِمَن اْلَفَزِع  النَّ
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ْنيا ،  اْلُبْشرى ِعْنَد فِراقِ ُتَقلَُّب اْلقُلُوُب َو ااْلَ◌ْبصاُر ، َو  ااْلَ◌ْكَبِر ، اَْساَلَُك اْلُبْشرى َيْومَ  الدُّ
ِ الَّذي اَْرُجوهُ َعْوناً في َحياتي ، وَ  هُ ُذْخراً لَِيْوِم فاَقتي اَْلَحْمُد   . اُِعدُّ

ِ الَّذي  اَْلَحْمُد  الَّذي اَْدُعوهُ َو ال اَْدُعو َغْيَرهُ ، َو لوْ  َدَعْوُت َغْيَرهُ َلَخيََّب ُدعائي ، اَْلَحْمُد 
ِ اْلُمْنِعِم  ال اَْرُجو َغْيَرهُ ، َو َلْو َرَجْوُت َغْيَرهُ الََ◌ْخَلَف َرجائي ، ُجوهُ وَ اَرْ  اَْلَحْمُد 

 اْلَجالِل واالِْكراِم ، َولِيُّ ُكلِّ ِنْعَمة ، َو صاِحُب ُكلِّ َحَسَنة ، اْلُ◌مْحِسِن الُمْجِمِل اْلُمْفِضِل ِذي
 . لِّ حاَجةَو ُمْنَتھى ُكلِّ َرْغَبة ، َو قاضي كُ 

د َو اْرُزْقني د َو آِل ُمَحمَّ نِّ ِبَك ، َو اَْثِبْت َرجاِءَك في  اَللّـُھمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ اْلَيقيَن ُوحْسَن الظَّ
ْن ِسواَك ، َحّتى ال اَْرُجَو َغْيَرَك َو ال اَِثقَ  َقْلبي ، وَ  ً لِما  اْقَطْع َرجائي َعمَّ ِاالّ ِبَك ، يا َلطيفا
ُتِحبُّ َو َتْرضى ، يا َربِّ ِاّني َضعيٌف َعَلى الّناِر َفال  ْف لي في َجميِع اَْحوالي ِبماَتشاُء ْالُطُ 
ْبني عي َو َخْوفي َو ُذلّي وَ  ُتَعذِّ ْمسَكَنتي َو َتْعويذي َو  بالّناِر ، يا َربِّ اْرَحْم ُدعائي َو َتضرُّ

ِتَك  َتْلوِيذي ، يا َربِّ ِاّني َضعيٌف َعْن َطَلبِ  ْنيا َو اَْنَت واِسٌع َكريٌم ، اَْسأَلُُك يا َربِّ ِبقُوَّ الدُّ
َتْرُزَقني في عامي ھذا َو َشْھري  ذلَِك َو قُْدَرِتَك َعَلْيِه َو ِغناَك َعْنُه َو حاَجتي ِاَلْيِه اَنْ  َعلى

ً ُتْغنيني ِبِه َعْن َتَكلُِّف ما في اَيْ  ھذا َو َيْومي ھذا َو ساَعتي ھِذهِ   دي الّناِس ِمْن ِرْزقِكَ ِرْزقا
يِِّب ، اَْي َربِّ ِمْنَك اَْطلُُب َو ِاَلْيَك اَْرَغبُ  ِواّياَك اَْرُجو َو اَْنَت اَْھل ذلَِك ، ال اَْرُجو  اْلَحالِل الطَّ

ني َو َفاْغفِْر لي َو اْرَحمْ  اَِثُق إالّ ِبَك يا اَْرَحَم الّراِحميَن ، اَْي َربِّ َظَلْمُت َنْفسي َغْيَرَك َو ال
 . عافِني

النُّفُوِس َبْعَد اْلَمْوِت ، يا َمْن ال َتْغشاهُ  يا ساِمَع ُكلِّ َصْوت ، َو يا جاِمَع ُكلِّ َفْوت ، َو يا باِرئَ 
لُماُت ، َو ال داً َصلَّى  َتْشَتِبُه َعَلْيِه ااْلَ◌ْصواُت ، َو ال َيْشَغلُُه َشيٌء َعْن َشيٍء ، الظُّ اَْعِط ُمَحمَّ

َيْوِم  اَْفَضَل ما ُسِئْلَت َلُه ، َو اَْفَضَل ما اَْنَت َمْسُؤوٌل َلُه ِالى ِه وآلِِه اَْفَضَل ما َسأََلَك وَ هللاُ َعَليْ 
َئني ُنوُب  اْلقِياَمِة ، َو َھْب لَِي اْلعافَِيَة َحّتى ُتَھنِّ نيِ الذُّ اْلَمعيَشَة ، َو اْخِتْم لي ِبَخْير َحّتى ال َتُضرَّ

ن ، ً اَللّـُھمَّ َرضِّ  . ي ِبما َقَسْمَت لي َحّتى ال اَْسأََل اََحداً َشْيئا

د َو اْفَتْح لي َخزاِئنَ  د َو آِل ُمَحمَّ ُبني  اَللّـُھمَّ َصّل َعلى ُمَحمَّ َرْحَمِتَك ، َو اْرَحْمني َرْحَمًة ال ُتَعذِّ
ْنيا َو االِخَرِة ، َو اْرُزْقني ِمْن َفْضلَِك اْلواِسعِ  َبْعَدھا اََبداً فِي ً  الدُّ ً ال ُتْفقُِرني  ِرْزقا با َحالالً َطيِّ

ْن ِسواكَ  ِالى اََحٍد َبْعَدهُ ِسواَك ، َتزيُدني ً َو  ِبذلَِك ُشْكراً َو ِاَلْيَك فاَقًة َو َفْقراً ، َو ِبَك َعمَّ ِغنا
 ً  . َتعفُّفا

د َو ُمْقَتِدُر َصلِّ عَ  يا ُمْحِسُن يا ُمْجِمُل ، يا ُمْنِعُم يا ُمْفِضُل ، يا َمليُك يا د َو آِل ُمَحمَّ لى ُمَحمَّ
اْقِض لي َجميَع  ُكلَُّه ، َو اْقِض لي ِباْلُحْسنى ، َو باِرْك لي في َجميِع اُُموري ، وَ  اْكفِني اْلُمِھمَّ 
 . َحواِئجي

ْر لي ما اَخاُف َتْعسيَرهُ ، َفِانَّ َتْيسيَر ما ، َو َسھِّْل اَخاُف َتْعسيَرهُ َعَلْيَك َسْھٌل َيسيٌر  اَللّـُھمَّ َيسِّ
ُه،َو  ُحزوَنَتُه ، َو َنفِّْس َعّني ما اَخاُف ضيَقُه ، َو ُكفَّ َعّني ما لي ما اَخافُ  اَخاُف َھمَّ

َتُه ، يا اَْرَحمَ  اِحمينَ  اْصِرْف َعّني ما اَخاُف َبلِيَّ  . الرَّ
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ايماناً ِبَك ، وَفَرقاً ِمْنَك ، َو َشْوقاً  َتْصديقاً َلَك ، وَ  اَللّـُھمَّ اْمالَ َقْلبي ُحّباً َلَك ، وَخْشَيًة ِمْنَك ، وَ 
ً  ِاَلْيكَ  ْق ِبھا َعَليَّ ، َو لِلّناِس قَِبلي َتِبعاٌت  يا َذا اْلَجالِل َو االِْكراِم ، اَللّـُھمَّ ِانَّ َلَك ُحقُوقا َفَتَصدَّ

ْلھا َة ، يا  َعّني ، َو َقْد اَْوَجْبَت لُِكلِّ َضْيف قِرًى ، َو اََنا َضْيفَُك ، َفَتحمَّ َفاْجَعْل قِراَي اللَّْيَلَة اْلَجنَّ
ِة يا وَ  َة إالّ ِبكَ  َو ّھاَب اْلَجنَّ  .ّھاَب اْلَمْغفَِرِة ، َو ال َحْوَل َو ال قُوَّ

  


