
أدعية لفلذات الأكباد



اللهم إنّك وهبت لي

أبنائي من غير حول مني

ولا قوة، فاحفظهم

بحفظك بلا حول مني ولا

قوة، اللهم احفظهم من

أي مكروه يصيبهم ومن

كل شر وضرر، اللهم

احفظهم من الأسقام

والأمراض، اللهم لا تجعل

ابتلائي فيهم



اللهم أجرهم من الفتن ما

ظهر منها وما بطن، اللهم

اجعلهم من صالح عبادك

وحفظة كتابك ومن أحسن

ً ،الناس ديناً وعبادة وأخلاقا

ومن أسعدهم حياة وأرغدهم

عيشة، اللهم أغنهم بحلالك

عن حرامك وبفضلك عّمن

سواك



رّب كما حفظت

كتابك إلى يوم

الدين، احفظهم من

الشيطان الرجيم، رّب

ارزقهم صحبة الأخيار

وخصال الأطهار

والتوكل عليك يا

قادر يا جبار، رّب أبعد

عنهم أمراض القلوب

والأبدان



اللهم يا معلم موسى وآدم

علمهم ويا مفهم سليمان

فهمهم، ويا مؤتي لقمان

الحكمة وفصل الخطاب آتهم

،الحكمة وفصل الخطاب

،اللهم علمهم ما جهلوا

وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم

من بركات السماء والأرض

.إنك سميع مجيب الدعوات



اللهم اجعل أبنائي هداة

مهتدين غير ضالين ولا

مضلين، اللهم جنبهم

الفواحش والمحن والزلازل

والفتن ما ظهر منها وما

بطن، اللهم سلمهم من

،العلل والآفات و الأوبئة

اللهم سلمهم من شر الأشرار

آناء الليل وأطراف النهار

واهدهم لما تحبه واغفر لهم

يا غفار



اللهم أمدد في أعمار أبنائي

بالصحة والعافية في طاعتك

ورضاك، اللهم ربِّ لي

،صغيرهم وقوِّ لي ضعيفهم

اللهم نزه قلوبهم عن التعلق

بمن هم دونك وما هو دونك

واجعلهم ممن تحبهم

ويحبونك، اللهم ارزقهم حبك

وحب نبيك محمد وحب كل

من يحبك وحب كل عمل

.يقربهم إلى حبك



اللهم اجعلهم مّمن

،تواضع لك فرفعته

واستكان لهيبتك

فأحببته، وتقرب إليك

،فقربته وسألك فأجبته

اللهم اهدهم لما تحبه يا

غفار، اللهم اجعلهم

حفظة لكتابك ودعاة

في سبيلك ومبلغين عن

رسولك، اللهم اجعل

القرآن العظيم ربيع

قلوبهم وشفاء صدورهم

.ونوراً لأبصارهم



اللهم ألهمهم رشدهم

واجعلهم أبراراً أتقياء

بصراء سامعين مطيعين

لك، ولأوليائك محبين

ناصحين، ولأعدائك

مبغضين، اللهم اشدد

بهم عضدي وزين بهم

محضري، وأحيِ بهم

ذكري، واكفني بهم في

غيبتي وأعني بهم على

.حاجتي واجعلهم عوناً لي



اللهم افتح لهم فتوح

العارفين، اللهم

ارزقهم الحكمة والعلم

النافع وزّين أخلاقهم

بالحلم وأكرمهم

بالتقوى وجملهم

بالعافية وعافهم

واعف عنهم، اللهم

ارزقهم المعلم الصالح

،والصحبة الطيبة

اللهم ارزقهم القناعة

.والرضى



اللهم اجعلهم في

حفظك وكنفك

وأمانك وجوارك

وعياذك وحزبك

وحرزك ولطفك

وسترك من كل

شيطان وإنس وجان

وباغ وحاسد ومن شر

كل شيء أنت آخذ

بناصيته إنك على

.كل شيء قدير



اللهم أوزعني أن أشكر

نعمتك التي أنعمت علي

وعلى والدي وأن أعمل

صالحاً ترضاه وأصلح لي

في ذريتي، إني تبت

،إليك وإني من المسلمين

اللهم أعذني وذريتي من

الشيطان الرجيم، اللهم

سلّمهم من العلل

والآفات والأوبئة، اللهم

سلّمهم من شر الأشرار

،آناء الليل وأطراف النهار

.واغفر لهم يا غفار



،اللهم أصلح شأن أبنائي

واخزِ شيطانهم، وقّو

،إيمانهم، أصلح ذات بينهم

وألف بين قلوبهم، اللهم

أرهم الحق حقاً وارزقهم

ً اتّباعه، وأرهم الباطل باطلا

وارزقهم اجتنابه، اللهم حبب

إليهم الإيمان وزينه في

قلوبهم، وكرّه إليهم الكفر

،والفسوق والعصيان

،واجعلهم من الراشدين

وانفع بهم الإسلام

والمسلمين



ً اللهم ارزقهم رزقا

،كالأمطار حين تصب

واجمعهم بكل من

يحبون، وهّون عليهم

كل صعب، وارزقهم

عمراً مديداً، واجعل لهم

من كل هم فرجاً، ومن

كل ضيق مخرجاً، اللهم

،سخر لهم القلوب

واحفظهم من كل

سوء، وأسعدهم

متعاقب الشروق

.والغروب



اللهم أعني على

تربيتهم وتأديبهم

وبرهم واجعل ذلك

خيراً لي ولهم، اللهم

علق قلوبهم

،بالمساجد وبطاعتك

واجعلهم من أوَجه من

توجه إليك وأحبك

ورغب إليك. اللهم لا

تزغ قلوبهم بعد إذ

هديتهم وهب لهم

من لدنك رحمة وهيئ

ً .لهم من أمرهم رشدا



ربي بلغني فيهم غاية

أملي بحولك وقوتك يا

كريم يا منان و متعني

ببرهم في حياتي

وأسعدني بدعائهم بعد

مماتي اللهم إني أحبهم

حباً يجهلونه هم وتعلمه

أنت، يا رب بقدر حبي

لهم وفقهم ويسر

أمرهم، وأسعدهم وحقق

أمنياتهم واحفظهم، ولا

ً تريني فيهم بأسا

.يبكيني


