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 دعاء فاضل للعالمة الرباني سعيد رمضان البوطي
 مشاركة زوار: فاطمة

السالم عليكم أحبيت يف اهلل واهلل إين جد متأثرة بأدعية الشيخ الرباين رمحة اهلل عليه سعيد رمضان 
البوطي وأهلمت بإدن اهلل تعاىل كتابتها ونشرها وهلل احلمد . إنه دعاء ِمثر ورائع للعالمة بعد خطبيت 

وغقرؤوه زادكم اهلل عزا وخشوعا وتضرعا إستمعوا لدعاء ، صالة اإلستسقاء بدمشق العزيزة فرج اهلل كربتها
 للموىل العلي العظيم .

 دعاء فاضل للعالمة الرباني سعيد رمضان البوطي
  

اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وعليك التكالن وال حول وال قوة إال باهلل العلي 
 لم على مجيع نعمه وءالئه ما علمنا منهااحلمد له جلميع حمامده علينا ما علمنا منها وما مل نع، العظيم

اللهم صلي ، ما مل نعلمو  الباطنة ما علمنا منهاو  اللهم لك احلمد على نعمك الظاهرة، ما مل نعلمو 
وتُقضى به احلوائج وتُنال به ، وسلم وبارك على سيدنا حممد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب

الكرمي وعلى ءاله وصحبه وسلم عدد كل معلوم لك يا موالنا يا رب ُيستبقى الغمام لوجهه و  الرغائب
، اللهم اجعلنا بالصالة على نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى ءاله وسلم من الفائزين، العاملني

اللهم ، اللهم اجعلنا بالصالة على نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى ءاله وسلم من املرحومني
اللهم اجعلنا ، ة على نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى ءاله وسلم من املغفور هلماجعلنا بالصال

بالصالة على نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى ءاله وسلم ممن استجبت دعاءهم وحققت رجاءهم 
جئنا ، ا إليكاللهم إنَّا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إماؤك جئنا هاربني من ثقل أوزارن، يا أكرم األكرمني

اللهم أنت من أمرت بالصفح ، نطرق باب التوبة بصدق وعود محيد إليك يا موالنا يا رب العاملني
اجلميل اصفح عنَّا صفحك اجلميل يا رب العاملني اصفح عنَّا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا 

أن تغفر ، لقائل ومن يغفر الذنوب إالَّ أنتاللهم إنَّا نسألك وأنت ا، وما أعلنا وما أنت أعلم به منَّا
اللهم إنَّا جئنا معرتفني مقرين باآلثام اليت أرهقتنا واليت ، ذنوبنا يف هذه الساعة املباركة يا رب العاملني

جئنا نطرق باب إله رحيم يا أرحم الرَّامحني ال ، ولكن جئنا نطرق بابك باب إله كرمي، أثقلت كواهلنا
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نا يا أرحم الرَّامحني ال تبعدنا عن جنا رمحتك يا أرحم الرَّامحني أدقنا برد إحسانك ولطفك تغلق بابك دون
يا ذا اجلالل واإلكرام يا رب العاملني إن طردتنا عن بابك فأي باب نطرق يا رب إن أبعدتنا عن جنابك 

ن ذا الذي يكرمنا من اللهم إن أقصيتنا عن مائدة إكرامك فم، فناب من نقصد يا موالنا يا رب العاملني
أنت النافع وأنت الضار وأنت املعطي وأنت املانع يا ذا اجلالل ، اللهم إنَّا نعلم أن ال إله إالَّ أنت، بعدك

اللهم إهنم جاءوا إليك ميدون أكف ، اللهم إن َّ هؤالء عبيدك واقفون ببابك متشبثون بأعتابك، واإلكرام
اللهم إهنم ءابوا إليك ، ميني على أعتاب على أعتاب كرمك وجودكاللهم جاءوا إليك مرتا، افتقارهم 

اقبلين وال ترتكين يا رب ، العاملني واقبلين أنا معهم ياذا اجلالل واإلكرام  رجعوا إليك اقبلهم يا رب
، مإالهي عبيدك يف بابك فُ َقرَاُؤك ببابك أدالئك ببابك أتغلق بابك دوهن، ياذا اجلالل واإلكرام  العاملني 

ونسألك ، يا رب ال تبعدنا عن كرمك وإحسانك وجودك إالهي نسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء
مبغفرتك لنا بعد أن عدنا إليك متضرعني صادقني يف توبتنا إليك جئنا جتعل من توبتنا شفيًعا بني يديك 

كن فيكون ُمْر مساءك أن إالهي يا من إذا أراد شيء قال له  ، أن تسقينا الغيث وال جتعلنا من القانطني
ُمْر الينابيع أن  ،متطر وُمْر أرضك أن تنبت وُمْر رزقك أن يتواىل جبودك وكرمك علينا يا ذا اجلالل واإلكرام

، َعْهُدنَا بك يا رب العاملني أنك رحيم ،  َعْهُدنَا بك يا رب العاملني أنك كرمي، تعود تتفجر بالنعيم
إالهي أسألك حببك لنا وال أقول يا ربنا أسألك حِبُِبَنا لك ، أنك غفار الذنوبَعْهُدنَا بك يا رب العاملني 

ُحبَ َنا لك شيء خمجل لقد قصرنا يف أداء حقوق حبنا لك أي حٍب هذا نستطيع أن ندعيه وكم وكم 
يا رب  أمرتنا فرتكنا وكم هنيتنا فارتكبنا وكم ذكرتنا فتناسينا وكم نصحتنا ووفيتنا فأعرضنا وشردنا عن بابك

ولكين أسألك بامسي وباسم عبادك هؤالء مجيًعا أسألك حببك لنا أجل حِبُِبك لنا مجعتنا يف هذه ، العاملني
إالهي أجل حِبُِبك لنا ، الرحاب حببك لنا أكرمتنا مبعرفة ذاتك حببك لنا يا رب أقمتنا مقام العبودية لك

حِبُِبك لنا أن ال  أسألك يا ريب ، ملعرفة لك يا رب العاملنيحِبُِبك لنا رزقتنا نعمة ا، وفقتنا لنعمة اإلميان بك
تعطي من عرفك ومن تاه عنك أمل ، مائدتك عامرة تعطي املؤمن والكافر، تُقصينا عن مائدة إكرامك

أفتعطي عبادك مجيعا مث  × كٌل ُُند هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمضورا÷تقل: 
الذين مدوا أكف ، ن عبادك الالجئون إليك اخلاشعون لك املتضرعون بني يديكتغلق بابك دوننا وحن

 الضراعة إليك . 
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نتوسل إليك حببك لنبيك حممد صلى ، إالهي جئنا نستشفع بإماننا بك نستشفع بتوحيدنا لك
. إالهي اإلنشراح أن تعطينا ما يرضينا وتشرح لنا صدورنا و  نتوسل إليك بسوريت الضحى، اهلل عليه وسلم

 إن عيوننا تتطلع إىل مساء فأنزل علينا الرزق الوافر الوافر من مسائك .
 إالهي إن عيوننا تتطلع إىل املزيد من عطائك ورزقك .

إالهي أنت الذي وصفت بأن هذه األرض مباركة أتقطع بركتك عنها يا رب يا ذا اجلالل 
 كم تبيانك .واإلكرام ال تقطع الربكة عن هذه األرض اليت باركتها مبح

إالهي أسألك بأنك اهلل الذي ال إله إالَّ هو قيوم السماوات واألرض أن تسقينا غيثا مغيثا فًحا 
 طبقا جملال نافعا يليق بكرمك وجودك يا رب العاملني .

شاكلتك الرَّمحة شاكلتك التوبة شاكلتك «  قل كٌل يعمل على شاكلته»إالهي أنت القائل : 
 أكرمنا يا رب أكرمنا أعطنا يا رب .املغفرة شاكلتك الكرم 

إالهي وسيدي ومواليا أسألك بإمياننا بك وأسألك بدلِّ عبوديتنا لك وأسألك بعظيم افتقارنا 
أعداءنا وأعداءك   أعداءنا وأعداءك يا رب ال تشمت بنا إليك أن ال ختيب أمالنا وأن ال تشمت بنا 

وإذا سألك »ا إليك متضرعني خائبني وأنت القائل :إالهي جئن، أعداءنا وأعداءك  إالهي ال تشمت بنا
لقد استجبنا لك «  عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاين فليستجبوا يل وليؤمنوا يب

 فاستجب دعاءنا يا أكرم األكرمني . ، جهد استطاعتنا وأمنَّا بك يا رب العاملني
وأسألك بثقتنا جبودك أسألك بالشيوخ ، برمحتكوأسألك بثقتنا ، اللهم إين أسألك حبسن ظننا بك

أسألك بكل من أحببت أسألك يا ريب يا ريب بعبادك الشعث الغرب الذين لو أقسم ، الركع فيما بيننا
الساعة   أسألك هبذا كله أن ال تردنا، وأنا أعلم أنَّ فينا من هؤالء العباد، عليك أحدهم ألبررت قسمه

تبعدنا عن جنا رمحتك أدقنا يا حبيبنا يا موالنا برد إحسانك ولطفك أدقنا يا  خائبني ال تردنا يا رب ال
ُمْر مساءك أن متطر ُمر~ أرضك أن تنبت يا من ال يعجزه شيء يا من إذا أراد شيًئا قال له كن ، رب

تزًما هبدي اللهم إنَّا نسألك أن جتعل هذا البلد بلًدا آمًنا مطمئًنا رِخًيا مستظاًل بظل كتابك مل، فيكون
نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم ونسألك اللهم أن جتيب عبدك هذا الذي أهلمته أن جيمعنا يف هذا 

هذا الذي ملكته شؤوننا وأمورنا نسألك يا رب أن متأل قلبه مبزيد من احلب لك ومبزيد من ، املكان



 مشاركة زوار: فاطمة  دعاء فاضل للعالمة الشهيد البوطي

 www.naseemalsham.com                                                                        :موقع نسيم الشام 4 

والده بالرمحة والغفران يا ذا  وأن جتمع به أمر هذه األمة على ما يرضيك وأن تتغمد، التعظيم حلرماتك
 يا أكرم األكرمني . ، اجلالل واإلكرام

، اللهم إنَّ نبيك حممد صلى اهلل عليه وسلم استسقى ألصحابه فاستجبت وسقيتهم وأكرمتهم 
اللهم إنَّ كنَّ إذا قحطنا »ولقد جاء من بعده عمر أمري املؤمنني فاستسقى للِمؤمنني وقال : 

وحنن على سنا نبينا   «صلَّى اهلل عليه وسلم وها حنن نتوسل إليك بعمه العباس بنبيك حممد  توسلنا
فنسألك أن تستجيب لنا كما استجبت لرسولك حممد ، وعلى سنا اخللفاء الرَّاشدين نسري، حممد نسري

وسل وإنَّ نت، يا رب العاملني، وأن تستجيب لنا كما استجبت خللفائه الراشدين، صلى اهلل عليه وسلم
، نتوسل إليك بشيوخنا الركع وفينا هؤالء، وهم كثر حبمد اهلل، إليك بالصاحلني من عبادك فيما بيننا

وصلَّى اهلل على سيدنا حممد وعلى ءاله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب ، وأسأله تعاىل أن يستجيب
  العاملني .

 


