
Script of the Du’aa by Sheikh Muhammad Jebril

ًصدق هللا العظیم المتوحد في الجالل بكمال الجمال تعظیما وتكبیرا الذي .. ً

وبلغ رسوله الكريم، الذي .. ًنزل الفرقان على عبده لیكون للعالمین نذيرا

ًأرسلته إلى الثقلین الجن واإلنس بشیرا ونذيرا ونحن على ذلك من .. ً

.ينالشاھد

وبارك .. وتولنا فیمن تولیت.. وعافنا فیمن عافیت.. اللھم اھدنا فیمن ھديت

.وقنا واصرف عنا شر ما قضیت.. لنا فیما أعطیت

فإنك سبحانك تقضى بالحق وال .. اللھم قنا واصرف عنا شر ما قضیت

تباركت ربنا .. وال يعز من عاديت.. وإنه ال يذل من والیت.. ُيقضى علیك

ولك الشكر يا هللا على ما ..  فلك الحمد يا هللا على ما قضیت..وتعالیت

.نستغفرك ونتوب إلیك.. أنعمت به و أولیت

ونؤمن بك ونتوكل .. نستغفرك اللھم من كل ذنب وخطیئة ونتوب إلیك

..أنت القوى ونحن الضعفاء إلیك.. أنت الغنى ونحن الفقراء إلیك.. علیك

..نا إلیكاللھم يا واصل المنقطعین أوصل

ًاللھم ھب لنا منك عمال صالحا يقربنا إلیك ً..

..اللھم استرنا فوق األرض وتحت األرض ويوم العرض علیك

..اللھم أحسن وقوفنا بین يديك

Note: This du'aa was recited by the famous Qari during the Taraweeh prayers in 1990-91 at Amr ibn al Aas Masjid in Egypt. 
The du'a, said in a lucid way, can be downloaded from this link: http://jebril.com/en/audio/download/674/doaa_1410.mp3 
 While I know very well that du'aa is a personal affair between Allah and His slave, this is given just as an inspiration and also  
for the content and the way it is being said.   
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..اللھم ال تخزنا يوم العرض علیك

..وسجودنا.. وركوعنا.. وقیامنا.. وصیامنا.. اللھم تقبل صالتنا

..تقاء شھر رمضاناللھم اجعلنا من ع

..اللھم أجرنا من النار

..اللھم أجرنا من خزي النار

..اللھم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار

..برحمتك يا عزيز يا غفار.. اللھم أدخلنا الجنة مع األبرار

وفى لیلتنا ھذه .. وفى يومنا ھذا.. اللھم اجعلنا يا موالنا في شھرنا ھذا

برحمتك يا أرحم .. ر واجعلنا من المقبولین الفائزينمن عتقائك من النا

..الراحمین

يا قدوس .. يا ملك يا هللا.. يا رحیم يا هللا.. .. يا رحمن يا هللا.. برحمتك يا هللا

يا .. يا عزيز يا هللا.. يا مھیمن يا هللا.. يا مؤمن يا هللا.. يا سالم يا هللا.. يا هللا

يا مصور يا .. يا بارىء يا هللا.. يا خالق يا هللا.. هللايا متكبر يا .. جبار يا هللا

يا فتاح .. يا رزاق يا هللا.. يا وھاب يا هللا.. يا قھار يا هللا.. يا غفار يا هللا.. هللا

يا .. يا خافض يا هللا.. يا باسط يا هللا.. يا قابض يا هللا.. يا علیم يا هللا.. يا هللا

.. يا بصیر يا هللا.. يا سمیع يا هللا.. يا مذل يا هللا.. يا معز يا هللا.. رافع يا هللا

يا حلیم يا .. يا خبیر يا هللا.. يا لطیف يا هللا.. يا عدل يا هللا.. يا حكم يا هللا

يا .. يا على يا هللا.. يا شكور يا هللا.. يا غفور يا هللا.. يا عظیم يا هللا.. هللا

يا جلیل يا .. يا حسیب يا هللا.. یت يا هللايا مق.. يا حفیظ يا هللا.. كبیر يا هللا
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يا .. يا واسع يا هللا.. يا مجیب يا هللا.. يا رقیب يا هللا.. يا كريم يا هللا.. هللا

يا شھید يا .. يا باعث يا هللا.. يا مجید يا هللا.. يا ودود يا هللا.. حكیم يا هللا

يا ولى يا .. يا متین يا هللا.. يا قوى يا هللا.. يا وكیل يا هللا.. يا حق يا هللا.. هللا

يا .. يا معید يا هللا.. يا مبدىء يا هللا.. يا محصى يا هللا.. يا حمید يا هللا.. هللا

يا واجد يا .. يا قیوم يا هللا.. يا حي يا هللا.. يا ممیت يا هللا.. محیى يا هللا

يا مقتدر .. ا قادر يا هللاي.. يا صمد يا هللا.. يا واحد يا هللا.. يا ماجد يا هللا.. هللا

يا .. يا ظاھر يا هللا.. يا أول يا هللا.. يا مؤخر يا هللا.. يا مقدم يا هللا.. يا هللا

.. يا مالك يا هللا.. يا بر يا هللا.. يا متعالي يا هللا.. يا والى يا هللا.. باطن يا هللا

يا غنى يا .. ا هللايا جامع ي.. يا مقسط يا هللا.. يا ذا الجالل واإلكرام يا هللا

يا نور يا .. يا نافع يا هللا.. يا ضار يا هللا.. يا مانع يا هللا.. يا مغنى يا هللا.. هللا

يا .. يا وارث يا هللا.. يا باقي يا هللا.. يا بديع يا هللا.. يا ھادى يا هللا.. هللا

..يا هللا.. يا هللا.. يا هللا.. يا صبور يا هللا.. رشید يا هللا

ΎϳͿ�Ύϳ�ήϴμ Βϟ�ϊ ϴϤδ ϟ�Ϯϫϭ�˯ϲ η �ϪϠΜϤϛ�β ϴϟ�Ϧϣ�����Ϣόϧ�Ύϳϭ�ϰ ϟϮϤϟ�Ϣόϧ�Ύϳ

.. سبحانك ال نحصى ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك.. النصیر يا هللا

يا .. وتحكم ما تريد بعزتك.. تفعل ما تشاء بقدرتك.. وعز جاھك.. جل وجھك

..كراميا بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإل.. حي يا قیوم

اللھم أكرمنا .. اللھم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن.. اللھم زينا بزينة القرآن

.اللھم شرفنا بشرف القرآن.. اللھم ألبسنا بخلعة القرآن.. بكرامة القرآن

.يا رحیم يا رحمن.. اللھم ارحم جمیع أمة محمد بحرمة القرآن

ببركة القرآن .. ستقیماللھم اھدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق الم
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وعافنا يا .. واعف عنا يا كريم.. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمین.. العظیم

.رحیم

.وجالء أحزاننا.. ونور صدورنا.. اللھم اجعل القرآن ربیع قلوبنا

.وال تجعلة حجة علینا.. اللھم اجعل القرآن حجة لنا

.ممن يقرؤه فیزل ويشقىوال تجعلنا .. اللھم اجعلنا ممن يقرؤه فیرقى

وبكل أية .. وبكل كلمة كرامة.. اللھم ارزقنا بكل حرف من القرآن حالوة

.وبكل جزء جزاءا.. وبكل سورة سالمة.. سعادة

اللھم ذكرنا يا موالنا .. اللھم حببنا في صالة الجماعة.. اللھم ارزقنا القناعة

.بالموت كل ساعة

.لمصطفى صاحب الشفاعةاللھم احشرنا يا ربنا مع النبي ا

ومن عین ال .. ومن قلب ال يخشع.. ال ينفعاللھم إنا نعوذ بك من علم 

.ومن دعاء ال يسمع.. ومن نفس ال تشبع.. تدمع

ًاللھم إنا نسألك علما نافعا ًوقلبا خاشعا.. ً ًولسانا ذاكرا شاكرا.. ً ً ًوعمال .. ً

ًويقینا صادقا.. ًصالحا متقبال ً.

ويوم ..  وذلتهوالصراط.. والقبر و وغمته.. اللھم إنا نعوذ بك من الموت وكربته

.القیامة وروعته
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واجمعنا .. ومتعنا برؤياك.. وأسعدنا بتقواك.. اللھم اجعلنا نخشاك كأنا نراك

.مع نبیك ومصطفاك

.اللھم انصر اإلسالم واعز المسلمین

.اللھم أعل بفضلك كلمتي الحق والدين

.اللھم أھلك الكفرة والمشركین أعداءك أعداء الدين

ًلمسلمین إلى دينك ردا جمیالاللھم رد ا ً.

.اللھم انصر المجاھدين في كل مكان

.اللھم انصرنا على أنفسنا

وال .. وأھلك أعداءنا.. وارحم موتانا.. واشف مرضانا.. اللھم استجب دعاءنا

.وأختم بالباقیات الصالحات أعمالنا.. تخیب رجاءنا

وال تول أمورنا .. ورنا خیارنااللھم ول أم.. اللھم بلغنا ممن يرضیك آمالنا

.شرارنا

وال تؤاخذنا بما فعل .. وال تؤاخذنا بما فعلنا.. اللھم ارفع مقتك وغضبك عنا

.وال تسلط علینا بذنوبنا من ال يخافك وال يخشاك وال يرحمنا.. السفھاء منا
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.اللھم ألف بین قلوبنا.. اللھم أصلح أحوالنا

.ت أعمالنااللھم أختم بالباقیات الصالحا

.اللھم برحمتك الواسعة عمنا

.اللھم اكفنا شر ما أھمنا وغمنا

وأنت راض عنا يا .. اللھم على اإليمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا

.كريم

وعلى .. ًوفى القبر مؤنسا.. اللھم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنیا قرينا

ًومن النار سترا .. ًوإلى الجنة رفیقا.. ًوفى القیامة شفیعا.. ًالصراط نورا

ًوإلى الخیرات كلھا دلیال وإماما بفضلك وجودك يا أكرم األكرمین.. ًوحجابا ً.

.اللھم باعد بیننا وبین خطايانا كما باعدت بین المشرق والمغرب

.اللھم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب األبیض من الدنس

.بالماء والثلج والبرداللھم اغسلنا من خطايانا 

.اللھم انك عفو تحب العفو فاعف عنا
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.اللھم إنك عفو كريم حلیم عظیم تحب العفو فاعف عنا

.. وسامحنا.. وتب علینا.. واقبلنا.. وتقبل منا.. واعف عنا.. اللھم عافنا

.بفضلك يا أرحم الراحمین

موالنا انك أنت التواب تب علینا يا .. ربنا تقبل منا انك أنت السمیع العلیم

ونجنا من الھم .. واغفر لنا وارحمنا يا موالنا انك أنت الغفور الرحیم.. الرحیم

.والغم والكرب العظیم

اللھم اجعلنا من الذين تجرى من .. اللھم متعنا بالنظر إلى وجھك الكريم

.تحتھم األنھار في جنات النعیم

وآخر دعواھم أن الحمد .. المدعواھم فیھا سبحانك اللھم وتحیتھم فیھا س

ϦϴϤϟΎόϟ�Ώέ�Ϳ�

ُربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علینا إصرا كما حملته { َّ ُ ََّ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ً ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َ َِ ِ َِ ََ َْ ْ َ َ َّ ْ َ

ُعلى الذين من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به واعف  ُ َّْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َ َ ََّ َْ ّ َ ْ َعنا واغفر لنا َ ََ ْ ِ ْ َّ َ

َوارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين َِ ِ َ َْ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُ َ ].286:البقرة[}َ

َربنا ال تزغ قلُوبنا بعد إذ ھديتنا وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت { َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ِ ِ ًِ ْ ْ َْ َُ َّ ِ َ ْ ْْ ُ ُ ََّ

ُالوھاب َّ َ ].8:آل عمران[}ْ

َربنا إنك{ ََّ ِ َّ َ جامع الناس لیوم ال ريب فیه إن الله ال يخلف المیعاد َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ ُْ ُ َ ّ َّ ِ ِْ َْ َّ آل [}ٍ

].9:عمران
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ِربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم {  ْْ ْ َْ ْ َ ََ َ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ
ّ ِ َ َِ ِِ َِ ُ َّْ

َالكافرين  ِ ِ َ ].147:آل عمران[}ْ

َربن{  َّ ٍا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمین من أنصار َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِّ َُ َّ ُْ َ َ ِ آل [}َِّ

].192:عمران

َربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا { َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََّ َّ ََّ ّ َْ ُ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ََّ ِ ً ْ َّ ِ

َّذنوبنا وكفر عنا ّ َُ ُْ ِ َ َ َ َ سیئاتنا وتوفنا مع األبرارَ ّْ َ ََ َ َ َ َ ََّ ِ َ ].193:آل عمران[}ِ

َربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد {  َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُ َّْ َْ ََّ َِّ ِْ ُ ُ َ َ

].194:آل عمران[}

ِربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظال{  ِ َِّ ِ ْ ْ َْ ْ ً ّْ ََ َ ََ َ َّ َمین َ َونجنا برحمتك من القوم الكافرين } 85{ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َْ َ ِّ َ

].86-85:يونس[}

ُربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر {  ِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ َْ َ َِ ِْ َ َ ََ َّ َّ َربنا ال تجعلنا فتنة للذين } 4{َّ َ َ َِ ِ َِّ ّ ً ْْ َْ َ َ َّ َ

َكفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت  َ َ َ َ ََّ َِ َّ َ َ ْ ِ ْ ُ ُالعزيز الحكیم َ ُِ َ ْ ِْ ].5-4:الممتحنة[}َ

ّربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلُوبنا غال {  ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ُِ ْ َْ َ َ َُ ِ ِْ َ ََّ ْ ِ َ ْ ْ َّ

ٌللذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحیم  ِ ِ َِّ َُ َ َ ََّ ِ َّ َ َّ ].10:الحشر[}ّ

.. وبك خاصمنا.. وإلیك أنبنا.. توكلناوعلیك .. وبك آمنا.. اللھم لك أسلمنا

.. وما أنت أعلم به منا.. وما أعلنا.. وما أخرنا وما أسررنا.. فاغفر لنا ما قدمنا

.أنت المقدم وأنت المؤخر ال اله إال أنت
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وألطف بنا .. وال تعذبنا بذنوبنا فأنت علینا قادر.. اللھم أرحمنا فإنك بنا راحم

.وأختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعین.. قاديريا موالنا فیما جرت به الم

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون { َُ ِِ ِ ِ َِ َ ََّ ََّ ْ ّ َ ّ َ ْ َوسالم على المرسلین } 180{ُ َ َ َِ ْ ٌُ ْ َ َ َ}181{

َوالحمد لله رب العالمین َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ّْ َ َّ ُ ]182-180:الصافات[} ْ

وصل اللھم على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

دعاء ألقاه فضیلة الشیخ محمد جبريل بمسجد عمرو بن العاص فى ھذا ال

لیلة ختم م وعام 1990/ھـ1410القرآن الكريم فى شھر رمضان عام 

م1991/ھـ1411
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