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أحبيت يف اهلل أعضاء موقع نسيم الشام واهلل أشكركم على كل ما تقدمونه  السالم عليكم ورمحاته تعاىل وبراكاته
ولكم األجر األوىف فتقبل اهلل منا ومنكم وجزاكم اهلل ألف ألف خري وخاصة ما خيص عالمتنا الشهيد الراحل جبسده 

ان البوطي وإليكم هذا وروحه معنا وهلل احلمد رمحة اهلل عليه ألف رمحة وسالم على روحه الطاهرة حبيبنا سعيد رمض
 :صته من إحدي دروسه حو  سنن اهللالدعاء الصاحل الذي خل

 ن الرحيمبسم اهلل الرمح

 فضيلة من أدعية 
 سعيد رمضان البوطيالشهيد الشيخ 

 مشاركة فاطمة حكيمة
اللهم لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان وعليك التكالن وال حو  وال قوة إال باهلل العلي 

على عبدك ونبيك حممد يف املأل األعلى  نبيك حممد يف األخرين وصلعلى عبدك و  ، اللهم صلظيمالع
منا به ومل آ، اللهم كما  ا، اللهم بلغ روح سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم منا حتية وسالمإىل يوم الدين

 اجلال  واإلكرام . يا ذانره فال حترمنا يف اجلنان رؤيته 
رب  اءك يالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت ولذة الشوق إىل لقاللهم إنا نسأ

، يا بكل ما فيها وحبب إلينا لقاءكه إلينا الدنت رحلتنا عن هذه احلياة الدنيا فكر  ناللهم إذا حا العاملني
 .رب العاملني وأمأل اللهم قلوبنا شوقا إليك حىت خيفف اشتياقنا إليك من برحاء املوت وآالمه علينا يا
ريب رضاك واجلنة  اللهم إنا نسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل يقربنا إىل حبك ، نسألك يا

ونعود بك من سخطك والنار ، اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا خبفي لطفك ورمحتك 
 اجلال  واإلكرام . يا ذا

رة املسائل يا من ال يتربم بإحلاح عباده يا من ال تغلطه كث اللهم يا من ال يشغله مسع عن مسع
سنا يف الوحشة أنت أملنا عند اليأس أنت عوضنا عن كل مصيبة ال تبعدنا عن ي، أنت أنامللحني عليه
 اجلال  واإلكرام . يا ذاقنا برد إحسانك ولطفك يا رب العاملني ذجنا رمحتك أ

رب  أعنا على ما قد أقمتنا فيه مبا يرضيك يا. أنفعنا مبا علمتنا وزدنا علمااللهم علمنا ما ينفعنا و 
 اجلال  واإلكرام . يا ذا ، اللهم طهر بلدنا هذا بكل من يريد سوء بدينه أو دنياهالعاملني
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اجلال  واإلكرام ويا ذا الطو  واإلنعام أعد فرحة األمن والطمأنينة ورغد العيش تدخلها إىل  يا ذا 
ر  املباركة مبا شتت وكيف شتت يا رب العاملني ، اللهم إن مل قلوب عبادك الذين أقمتهم فوق هذه األ

نكن أهال ألن تستجيب دعاءنا فأنت أهال لذلك وأنت ربنا القائل كٌل يعمل على شاكلته شاكلتك 
اجلال  واإلكرام اصفح اللهم عنا صفحك اجلميل متعنا  يا ذاالرمحة شاكلتك املغفرة شاكلتك الصفح 

 نا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا .اللهم بأمساعنا وأبصار 
اللهم من أراد باإلسالم واملسلمني خريا وفقه اللهم إىل كل خري، ومن أراد باإلسالم واملسلمني شرًا 

 اجلال  واإلكرام . يا ذاخده اللهم أخد عزيز مقتدر يا قيوم السماوات واألر  
 ، نسألك ياعليك واحدا منهم ألبررت قسمهاللهم إنا نتوسل إليك بعبادك الشعث الغرب لو أقسم 

ريب أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن حتقق رجاءنا .أعطي يا ريب كل واحد منا الساعة سؤله مبا يرضيك 
 يا رب العاملني .

، وال ختيبنا يف أمالنا لديك دعاءنا ورجاءنا استودعنااللهم يا من ال تضيع عنده الودائع حنن عبادك 
له وصحبه آالعايل القدر العظيم اجلاه وعلى سيدنا ونبينا حممد النيب األمي احلبيب وصلى اهلل على 

  أمجعني آمني آمني آمني واحلمد هلل رب العاملني .
 


