
 دعاء ايام العشر االواخر من رمضان 

مجموعة من أجمل األدعية التي نقدمها لكم بمناسبة حلول العشر األواخر من شهر رمضان المبارك وهي 
 :كاآلتي

اللهم في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك أسألك أن تعز اإلسالم وأهله وأن تنصر   •
 .المستضعفين منهم في مشارق األرض ومغاربها

 .بارك لنا اللهم في العشر األواخر وتقبل منا الدعاء واشفي مرضانا واقضي ديوننا وآمن روعاتنا •
 . هم في العشر األواخر من شهرك الكريم الخير كله عاجالا غير آجل واكفنا شر ما قضيتيسر لنا الل •
أسألك اللهم في العشر األواخر أن تغننا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأن تيسر لنا  •

 .عبادتك بأحب األعمال إليك

 دعاء ايام العشر االواخر في رمضان قصير

من شهر رمضان المبارك يبحث العديد منا عن اجمل دعاء وهذه أروع األدعية مع حلول أيام العشر األواخر 
 :تالياا

اللهم أدعوك في العشر األواخر من شهرنا الفضيل هذا أن تجبر كسر قلبي وأن تبدل يأسي بأمل فإنه  •
 .ال يقنط من رحمتك إال القوم الكافرين

قصرين الغافلين وأدعوك أن تفرج همي وترفع  أعوذ بك يا هللا أن أكون في هذه األيام المباركة من الم •
 .درجاتي في جنان الخلد 

ا وأن تلهمني  • اللهم أدعوك أن ترزقني الفرح والسعادة من حيث ال أحتسب وأن تعوض صبري خيرا
 .الثبات على دينك ما حييت

ا وأرني الفرح في حياتي وافتح علي باب الخير م • ن خزائن  اللهم بحق هذه األيام الفضيلة اجعل لي نورا
 .رحمتك التي ال تنفد

 ، أجمل أدعية القيام للرزق والفرج واألبناء2022ي رمضان دعاء قيام الليل مكتوب ف: شاهد أيًضا

 ادعية ايام العشر االواخر من رمضان مكتوبة

أجمل ما نفعله في الشعر األواخر من هذا الشهر الفضيل هو اإلكثار من األدعية واإللحاح فيها وهذه أروعها 
 :هنا

ا معادي واكفني شر نفسي واغفر لي بارك لي اللهم في دنياي التي فيها معاشي وفي آخرتي التي فيه •
 .فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

يا حنان يا منان أسألك بكل اسم سميته لنفسك أن تشفي مرضانا وأن تتجاوز عن سيئاتنا وأن تكفنا  •
 .الهموم واألحزان بحق هذه األيام المباركة

والسعادة وحقق لنا  اجعل لنا يا رب في العشر األواخر من شهر رمضان المبارك الخير واألمل •
 .أمنيات طال انتظارها

يا هللا إنني أعتكف في هذه األياما المبارك داعياا لوجهك الكريم أن تيسر لي أمري وتشرح لي صدري   •
 .في جميع أمري

 اجمل دعاء في العشر االواخر 

نقدم لكم باقة من أجمل األدعية المناسبة للعشر األواخر من شهر رمضان المبارك لتنتقوا منها األجمل وهي كما 
 :يأتي
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اللهم في العشر األواخر من شهر رمضان الكريم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعوضني  •
ا عن جميع اختياراتي التي أثبتت عجزي وقلة حكمتي  .خيرا

أعجزتني ولكنها ال تعجزك فأصلحها لترضيك وأكون من عبادك الصالحين بحق هذه  اللهم إن نفسي •
 .العشر األواخر

ها قد حلت العشر األواخر من شهر رمضان المبارك واقترب الوداع فاجعل لي فيها يا هللا دعوة ال  •
 .ترد ويسر لي الخير كله 

عها واجعلني ممن نظرت إليهم اللهم أنزل علي رحمتك في العشر األواخر وجمل لي األقدار جمي  •
 .فرحمتهم

 


