


 دعاء ختم القرآن
 بب

صدق اهلل العظيم ، صددق  
اهلل الواحدددددد الق دددددار، 
العزيز الغفار، صددق اهلل  
الذي ال اله اال هدو ، اللكد    

 القوس السالم .

صدددددق اهلل اللتفددددرد  
باإللوهية والبقاء ، والعدز  
والكبريدددداء، صدددددق اهلل  

الوهدداب ،  التددواب الغفددور
الذي ُخضعت لعظلته الرقاب 

اب ،وذلددت لربروتدده الصددع 
،والنددت لقدرتدده الددددا د  

الددذي الددالب ،الحددق القيوم،
استدل عكى حكلته بصدنعته  
أولو االلباب ، غافر الذنب ، 
وقابل  التو بدديد العقاب 

ي الطددول ال الدده اال هددو ، ، ذ
إليه اللصير. صدق ال ادي 

، صدددكى اهلل إليددده سدددبيال
عكيه وعكى آلده وصدحبه ،   
وسكم تسكيلًا كثيرا ، صددق  

ل واالكدددرام، اهلل ذو الردددال
الربدددار الدددذي ال يدددرام ،  
العزيدددز الدددذي ال يضدددام  
القيوم الذي ال يندام ، لده   
األسددلاء العظددام، واألفعددال 
،  الكرام، واللواهب الرسدام 



واإلنعام، تسبح له  واإلفضال
السلوات السبع واألرض ولن 

وان لن دقء اال يسدبح  ) في ن
ده ولكددن ال تفق ددون  لددبح

، ال الدده اال هددو ،  تسددبيح م  
 الم .اللك  القدوس الس

الك ددم لدد  الحلددد كلددا   
هديتنا لإلسدالم ، وعكلتندا   
الحكلدددة والقدددرآن، ولددد  
الحلد عكى لدا أنعلدت بده    
عكينا لن نعل  العظيلة ، 
وآالت  الرسيلة ، حيث أنزلت 
إلينا خيدر كتبد  ،وأرسدكت    
إلينا أفضل رسك  ، وددرحت  
لنددددا دددددرا ع ديندددد  ،  
ورعكتنا لن خير ألة أخررت 
لكناس ، وهديتنا لتعاليم 
دين  ، الذي ليس به التباس 

خكعدددة  ، وخكعدددت عكيندددا
اإلسالم خير لباس، ول  الحلد 
عكى تتابع إحسان  ، وترادف 
التنان  ، ول  الحلدد عكدى   
لددا يسددرته لنددا لددن صدديام 
رلضددان ، وقيالدده ،وتددالو    

ال  كتابددد  العزيدددز الدددذي 
يأتيدده الباطددل لددن بددين   
يديه وال لن خكفده تنزيدل   

 . حكيم حليد  نل



  لن الك م ارعكنا لكتاب
التددالين ، ولدد  بدده لددن    
العددددالكين ، واألعلددددال  
لخكصين ، وبالقسط قا لين، 
وعن النيران لزحزين وفدق  
الرنددان لنعلددين ، والددى   

 .ور   الكريم ناظرين 

الك م وكلدا رعكتندا بده    
لصدددقين فارعكنددا فيدده   
لعتبرين ، وبلدا صدرفت لدن    
اآليددات لنتفعددين ، والددى   
لذيدددذ خطابددده لنتلدددين ، 

عيد ، والحقنددا بكددل بددر سدد
ووفقنددا لكعلددل الصددالح  

 .الرديد 

الك م يا حق ، يدا قيدوم ،   
،  واألرضيا بدديع السدلوات   

الكَُّ مَّ ِإّنا َنْسَأُلَ  ِبُكلِّ اْسدم   
ُهَو َلَ ، َسدلَّْيَت ِبدهن َنَفَسدَ ، َأْو    
َأَنَزَلَتُه فنق كنَتاِبَ ، َأْو عَكَّْلَتُه 
َأَحدًا لنْن َخَكقندَ ، َأْو اْسدَتَأَثْرَت   

هن فنق عنَكِم الغَْيدِب عنَندَدَ ،   ِب
َأْن َتْرَعَل الُقدْرآَن الَعظنديَم   
َرِبيدددَع ُقُكوِبندددا، َوُندددوَر   
ُصددُدوِرنا، َوَردداَلَء َأْحَزانننددا،   
َوَذهدداَب ُهُلولننددا َوُغُلولننددا  
ودليكنا إلى رنات  ، رندات  

 النعيم .



الك م يا حق يا قيوم يدا  
عكق يدا عظديم نسدأل  ان    
ترعددل القددرآن العظدديم   
لقكوبنا ضدياء، وألسدقالنا   
دواء ، وألبصددددارنا رددددالء ،  
ولددذنوبنا للحصددا ، ولددن   

 النار لخكصا.

الك م هب لنا رعاية حقه ، 
وحفظ آياته ، وعلال بلحكله 
، وإيلانا بلتدداب ه وهدد    
فددق تدددبره وتفكددرًا فددق    
ألثاله ، ولعرز  وتبصرًا فق 

 نور حكلته.

الك م ألبسنا به الحكل ، 
وأسدب    واسكنا به الظكدل ، 

عكينا بده الدنعم وادفدع    
عنا به النقم ، وارعكنا به 
عند الرزاء لن الفا زين ، 
وند النعلاء لن الداكرين 
 وعند البالء لن الصابرين .

الك م يا حدق يدا قيدوم ،    
ذكرنددا لندده لددا نسددينا ،   
وعكلنددا لندده لددا ر كنددا   
وارزقنا تالوته آناء الكيل 
والن ار عكى الوره الدذي  

 يرضي  عنا. 

 ددم ال ترعددل القددرآن الك
وال الصدراط بندا   لنا للا حال



زا ددال ، وال لحلدددًا ز عنددا   
لعرضدددددا ، وال لواليدددددًا ، 
وارعكددده لندددا ددددفيعا   
ولدددفعًا ، وأوردنددا حوضدده 
واسقنا بكأسه ، لدربا رويا 
سا غًا هنيأ ، ال نظلا بعده 

 . 

الك ددم فدداطر السددلوات   
واألرض ، عددددالم الغيددددب  
والدددددد اد  ، ذا الردددددالل 

إنا نع د إلي  فق واإلكرام 
هذه الحيا  الدنيا وند د  
، وكفددى بدد  ددد يدًا ، أندده ال 
إله اال انت وحدد  ، ال ددري    
ل  ، ل  اللك  ، ول  الحلد 
، وانت عكى كل دقء قددير ،  
وندددد د أن لحلدددد عبدددد  
ورسول  ، وند د ان وعدد   
حق ، ولقاء  حق ، والرنة حق 
، والنددار حددق ، وان السدداعة 

وأندد   آتيددة ال ريددب في ددا 
تبعث لن فق القبدور وأند    
تككنا إلدى أنفسدنا تككندا    
إلى ضدعيف وعدور  وذندب    
وخطي ددة ، وإنددا ال نثددق اال  
برحلت  ، فاغفر لنا ذنوبنا 
إنه ال يغفر الذنوب اال أنت 
 ، إن  أنت الغفور الرحيم . 



الك م يدا سدلع الصدوت ،    
ويا سابق الفوت ، ويا كاسق 
العظم لحلًا بعد اللوت ، ال 

نا ذنبًا إال غفرته وال تدع ل
هلا إال فررتده وال حاردة لدن    
حوا ج الدنيا وال اآلخدر  إال  
أعنتنا عكى قضا  ا بيسدر  
 لن  وعافية لع اللغفر . 

الك م إنا نعوذ بد  لدن   
عكددم ال ينفددع ، وقكددب ال   
يخددددع ، وعدددين ال تددددلع 
ونفددس ال تدددبع ، ودعددو  ال 

 يستراب ل ا. 

الك م إنا نسأل  حب  وحب 
، وحب العلل الذي لن يحب  

 يقربنا إلى حب  . 

الك م إنا نسأل  لوربدات  
رحلت  ، وعدزا م لغفرتد  ،   
والعزيلددة عكددى الردددد   
والغنيلددة لددن كددل بددر ،    
والسدداللة لددن كددل إثددم ،     
ونسددأل  الفددوز بالرنددة ،  

 والنرا  لن النار. 

الك دددم أهددددنا لصدددالح 
العلددال واألخددالق ال ي دددي  
ألحسن ا إال أنت ، واصرف عنا 

 ا ال يصددرف سددي  ا إال سددي 
 أنت . 



الك م أصكح لندا دينندا   
الددذي هددو عصددلة ألرنددا ،  
وأصكح لندا دنياندا التدق    
في ا لعادنا ، وأصدكح لندا   
آخرتنا التق إلي ا ل ادندا  
، وارعل الحيا  زياد  لندا  
فق كل خيدر ، واللدوت راحدة    

 لنا لن كل در . 

الك م لال  اللك  ، تؤتق 
اللكدد  لددن تددداء وتنددزع   

للن تداء ، وتعز لدن  اللك  
تداء وتذل لدن تدداء ،بيدد     
الخير إند  عكدى كدل ددقء     
قدير ، نسأل  أن تكفينا لا 
أهلنا ولاال ن دتم بده ، وان   
ترحم غربتنا فدق القبدور ،   
وتؤلنددددا يددددوم البعددددث 

 والندور . 

الك ددددم إنددددا نسددددأل  
بأسلا   الحسدنى ، وصدفات    
العكى ، يا واحد فرد صدلد  
لم يكد ولدم يولدد ولدم    

له كفوًا احد ، أن تظ در  يكن 
قكوبنددددا لددددن النفدددداق  
وأعلالندددا لدددن الريددداء  
وألسدددنتنا لدددن الكدددذب   
وبأعيننددا لددن الخيانددة ،  
فإن  تعكم خا ندة األعدين   

 ولا تخفق الصدور . 



الك م يا حق يا قيوم ، يا 
أول ، يا آخر ، يا ظاهر ، يدا  
بدداطن ، يددا عكدديم ، يددا ذا  
الرالل واإلكرام ، يدا ودود ،  

ا  ، والرندددة ، نسدددأل  رضددد
وتعوذ ب  لن سخط  والنار 
، ونسأل  الثبات فق األلدر ،  
ونسأل  دكر نعلت  ، وحسن 
عبادت  ، ونسأل  لن خير لا 
تعكم ، ونعوذ ب  لن در لا 
تعكددم ، ونسددتغفر  للددا   
تعكدددم ، إنددد  أندددت عدددالم 

 الغيوب . 

لكلدؤلنين   الك م اغفر 
واللؤلنددات ، وألددف بددين   

 ذات بين م وأصكحقكوب م ، 
، وأهددددهم سدددبل السدددالم ، 
ورنددب م الفددواح  لددا ظ ددر 
لن ددا ولددا بطددن ، ورعك ددم 
داكرين لنعلت  لثنين ب ا 

 فأتل دداعكيدد  ، قبكي ددا ، 
عكينا وعكي م برحلت  يدا  

 أرحم الراحلين .

الك م اغفر لرليع لوتى 
اللسدددكلين واللسدددكلات ،  

لدددد    الددددذين ددددد دوا 
بالوحدانيدددددة ولنبيددددد  
 بالرسالة ولاتوا عكى ذل  .



الك دددم اغفدددر ل دددم ،   
وارحل ددم وعدداف م واعددف   

لثدددواهم ،  وأكدددرمعدددن م 
ووسع لدخك م ، واغسدك م  
باللدداء والددثكج والبددرد ،  
ونق ددم لددن الددذنوب لنددا   
ينقددى الثددوب األبدديض لددن   

وارحلنا يا لوالندا   الدنس ،
إذا صددرنا إلددى لددا صدداروا  
إليدده ، برحلتدد  يددا أرحددم   

 الراحلين .

الك م يا حق يا قيوم ، يا 
عظيم يا ذا العر   عكّق يا

اللريد، نسأل  أن توفقندا  
الخيدددرات ، وتدددر   لفعدددل

اللنكرات ، وحسب اللساكين ، 
وأن تغفددر لنددا وترحلنددا ، 
وإذا أردت بعابدددد  فتندددة 

 فتوفنا غير لفتونين .

الك م يا عزيز يا حكيم ، 
يا ودود ، يا رحديم نسدأل    
أن ترعددل خيددر أعلارنددا   
أواخرهددا ، وخيددر  أعلالنددا 

وخير أيالنا يوم  خواتل ا ،
لقا دد ، ونسددأل  أن ترعددل 
القبور بعد فدراق الددنيا   
خير  لنازلنا ، وأفسدح ب دا   

، وارحم فدق لوقدف    الآل حدن
العرض عكيد  ذل لقالندا ،   



وثبت عكى  الصراط أقدالنا 
، ونرندددا لدددن كدددرب يدددوم  
القيالة ، وبيض ور نا يوم 
 تبيض وروه ، وتسود وروه .

الك م يا قوي يا عزيدز ،  
ليددد ، يددا لريددد ، يددا يددا ح

رؤوف ، يددا رحدديم ، نسددأل   
نعيلا ال ينفذ ، وقر  عين 
ال تنقطع،ونسدددأل  النظدددر 
إلددى ور دد  والدددوق إلددى  
لقا   فق غير ضراء لضدره  

 وال فتنة لظكة .

الك م يدا حدق يدا قيدوم     
يدداودود ، يددا بصددير ، يددا  
سدددليع نسدددأل  أن تط دددر 
بالتوبدددة النصدددو  فسددداد 
قكوبنا ، وأن ترلع قكوبنا 

ى خددديت  وأن ت دددينا عكدد
اقددرب الطددرق اليدد  ،  إلددى 

وت ب لنا فق هدذه السداعة   
لن لواهب  الرسام ، لا يكون 
سددببا لنددا إلددى حكددول دار 

 السالم .

الك م يا حق ، يدا قيدوم ،   
يالك  اللك  ،تدؤتق اللكد    
لن تداء وتنزع اللد  للدن   
تداء وتعز لدن تدداء وتدذل    
لن تداء بيدد  الخيدر اند     



نسأل   عكى كل دقء قدير ،
أن تبرم ل ذه األلة الر ددد  
تعز فيه أهل طاعت  ، وتذل 
فيه أهدل لعصدي  ، ويدؤلر    
فيه باللعروف وين ى فيه 
عن اللنكدر وأن تصدكح وال    
اللسدددددكلين وتدددددوفق م 
لكعددددل فدددق رعايددداهم ، 
واالحسددان الددي م والدددفقة 
عكدددي م ، والرفدددق ب دددم ، 
واالعتناء  بلصدالح م ، وأن  

بب تحبب م إلى الرعية ، وتح
الرعيدددددة  الدددددي م ، وا، 
توفق م لصراط  اللستقيم ، 
والعلددل بوظددا ف ديندد    

 القويم .

الك م يا قوي ، يا عزيدز  
يا قدير ، نسأل  أن توفدق  

اللنكددرات ،  إلزالددةوالتنددا، 
وقلع أهل  الددر والزيد    

اللحاسدن   وإظ اروالضالالت ، 
وأنواع الخيرات ، ونسدأل   

اللسكلين ،  أحوالأن تصكح 
ارهم، وأن وتددددرخع أدددددع 

تدددؤلن م فدددق أوطدددان م ،  
وتقضق ديدون م ، وتعدافق   
لرضددداهم،وتؤلف بيدددن م ،  

 اإليلدان وترعل فق قكوب م 
والحكلة ، وتثبت م عكى لكة 



رسول  لحلد ز ونسدأل  أن  
  تنصددددرهم عكددددى عدددددو

وعددددوهم ، وان ترعك دددم  
فداعكين   آلرين باللعروف

لدده ، ندداهين عكددى اللنكددر 
تنبين له ، لحافظين عكى لر

، قدددا لين عكدددى  حددددود 
طاعتدددددد ، لتناصددددددفين  

 لتناصحين .

الك م يا حق، يدا قيدوم ،   
يددا لتددين ، يددا ربددار دلددر  
اللندددافقين والكدددافرين  
الذين يصدون عدن سدبيك    
ويبدلون دين  ، ويعادون 

 أوليا   اللوحدين .

الك م خالف بين ككلت م ، 
 وارعدل ودتت بين قكوب م ، 

تدددليرهم فددق تدددبيرهم ،   
لسوء ، وأدر عكي م دا ر  ا
الذي ال  وأنزل عكي م بأس 

 يرد عن القيوم اللررلين.

الك م ددد عكي م وطأت  
، وارفددع عددن م عافيتدد  ،  
ولزق م كل للدزق، ودلدرهم   

 تدليرا.

الك ددم بعكلدد  الغيددب ،  
وقدرت  عكى الخكق ، أحينا 
لا كاندت الحيدا  خيدرا لندا     



وتوفنددا لددا  كانددت الوفددا  
خيرا لنا ، ونسأل  القصدد  

 والغنى .فق الفقر 

الك م ارعل د رنا داهدا 
لندددا بدددأداء فرضددد  ، وال   
ترعكنا للدن نصدب وارت دد    

 ولم يرضي  .

الك م أل لنا الدكر عكى 
صيام األيام اللاضية ، وأعد 
عكيندددا رلضدددان أعوالدددا 
لتتابعة ، وارزقنا الزهداد   
فق الدار الفا تة،  وارفدع  

 لنازلنا فق رنى عالية .

الك ددم ان كددان فددق سددابق 
ان ترلعنا فق لثكده  عكل  

فبار  لنا فيه ، وان قضديت  
بقطددع آرالنددا ولددا يحددول 
بينندددا وبينددده ، فأحسدددن 
الخالفدددة عكدددى باقيندددا ،  
وأوسع الرحلة عكى لاضينا 
،  وأعلنددا رليعددا برحلتدد  

 وبغفران  .

الك ددم ارعددل ارتلاعنددا  
ارتلاعددا لرحولددا وتفرقنددا 
تفرقا لعصدولا ، وال ترعدل   

 فينا دقيا وال لحرولا .

 دددم ارعدددل علكندددا الك
لؤنسا لنا فق الخكدو  إذا  



أوحدنا اللكدان ، ولفظتندا   
األوطددان ، وفارقنددا األهددل   
والريددران ، وانفردنددا فددق 
لحل ضن  قصير السل  عكى 
غيدددر ل دددا وال وسددداد، وال  

 تقدله زاد وال استعداد .

نسأل  الرنة ،  إناالك م 
ولا قرب إلي ا لن قدول أو  
علل ، ونعوذ ب  لن الندار  

ب إلي ا لن قدول أو  ولا قر
 علل .

الك م يا بديع السدلوات  
واألرض ، ياذا الرالل واإلكرام 
والعز  التدق ال تدرام ، يدا    
رحيم ، يا رحلدان اند  قكدت    
وفكولدد  الحددق ) تدددعونق 
استرب لكدم   واند  ال تخكدف    

دعونا  كلا  الليعاد ، وقد
ألرتنددا فاسددترب لنددا كلددا  
وعدددتنا ، ف ددذا الدددعاء   

ذا الر دد  ولن  اإلرابة ، وهد 
َربََّنددا اَل وعكيدد  الددتكالن ،  

ُتَؤاخنددددَذَنا ِإن نَّسندددديَنا َأْو 
َتْحلندددَل  َواَل َأَخَطَأَندددا َربََّندددا

َعَكْيَنددا ِإْصددرًا َكَلددا َحَلَكَتددُه  
َعَكدددددى الَّدددددذنيَن لندددددن   

َواَل ُتَحلَِّكَنا َلا اَل  َربََّنا َقْبكنَنا
ربنا آتنا فدق    َطاَقَة َلَنا ِبهن

ق اآلخدر   الدنيا حسدنة ، وفد  



حسنة ، وقنا عدذاب الندار ،   
ربنا تقبدل لندا ، اند  أندت     
السددليع العكدديم ، سددبحان 

لدا يصدفون   رب  رب العز  ع
وسدددالم عكدددى اللرسدددكين 

حلد هلل رب العاللين ، وال
وصدددكى اهلل عكدددى لحلدددد 
 وعكى آله وصحبه أرلعين .

 

 

 

 

 

 


