
 2022ادعية صالة العيد مكتوبة 

إّن الدعاء في الصالة من األمور المستحبة في الشريعة اإلسالمية، وكذلك صالة عيد الفطر حيث يدعو اإلمام فيها  

 :2022بعد القيام من الركوع الثاني ويؤمن المسلمون من خلفه، وفيما يأتي سيتم تقديم ادعية صالة العيد مكتوبة 

اللهم اجعلنا من واصلين األرحام في عيدك السعيد ومن متبعين السنن والمبتعدين عن الفتن الذاكرين هللا  •

أكبر هللا أكبر، اللهم زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال تهنا، وأعطنا وال تحرمنا، وآثرنا وال تؤثر علينا، 

 .وأرضنا وارض عنا

جمع من المصلين ان تصلي على محمد وال محمد وأن تعفو  اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك بين هذا ال •

عنا وتغفر لنا، اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك، وال تجعلنا يا موالنا في هذا اليوم من 

 .الغافلين

اللهم هذا العيد قد حل بفرحه وسروره فتمم لنا بشائره وارزقنا جميعاً قبول العمل وطهر قلوبنا واغفر  •

شهد رمضان معنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السالم، ونجنا من  لجميع من

 .الظلمات إلى النور يا رب العالمين

اللهم إن هذا عيد المسلمين وفرحتنا به تكاد أال توصفها الكلمات فتمم لنا هذه الفرحة التي تخالجنا بقدومه  •

نبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا، وأعطنا خيره واكتب لنا الفرج، اللهم وج

 .وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

 1443دعاء صالة العيد المستجاب 

 :المزيد من ادعية صالة العيد مكتوبة من األدعية المستجابة بإذن هللا تعالى نقدمها لكم فيما يأتي

إن القلب يتلهف للقاء عيدك وأنت أكرم من يأتي بالفرح والخير فأبعد عنا هموم الدنيا وضيق   اللهم •

 .الحياة، اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا يا رب العالمين

إلى كنفك اللهم ضجت المساجد باصوات التكبير وارتفعت أعمالنا إليك فاعفو عن التقصير ولجأنا  •

مستجيرين من بئس المصير، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسالمة من كل إثم، 

 .والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار

سبحان من اختصنا بفرحة االفطار ليكون لنا عيداً مباركاً نستشعر من خالله نعم هللا فالحمدله على كل  •

هم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ما وهب، الل

 .ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رب العالمين

اللهم اجعل هذا العيد مباركاً على كل المسلمين وأدخل الفرحة على قلوبهم اجميعن وأعطنا من كل خير  •

اللهم متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله  من كل شر،  نزلته في هذه األيام واكفنا

الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وال تجعل مصيبتنا في ديننا، وال 

 .تجعل الدنيا أكبر همنا، وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرحمنا

 دعاء عيد الفطر المبارك

 :لك الخوض في تقديم ادعية صالة العيد مكتوبة يدفع إلى تقديم دعاء عيد الفطر المبارك فيما يأتي كذ

اللهم بحق هذا اليوم الذي كرمته وجعلته عيدا لعبادك أن تفرح قلوبنا وترحم أمواتنا وتعافي مرضانا،  •

بك من شر ما استعاذ منه اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم، ونعوذ 

 .نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم

اللهم أهل علينا العيد باألنس والرحمة واجعل لنا نصيباً من كل دعوة صالحة رفعت لك في هذا اليوم،  •

 .اللهم أحسن عاقبتنا في األمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة يا رب العالمين

لهداية وسداد الرأي وإصالح الحال والسعادة في عيد الفطر المبارك واجعله  اللهم إن نسألك التوفيق وا •

يوماً مليئاً بالخير والرحمة وأكرمنا به، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم  

 .الراحمين



كل اللهم اغفر لنا اسرافنا وما اقترفناه في شهر رمضان واختم لنا بالقبول وأعده علينا وهون علينا  •

 .صعب واجعل اعيادنا سعيدة واكتبنا ممن يعظمون شعائرك يا رب العالمين

 دعاء صالة عيد الفطر لألهل واألحبة 

 :ندرج لكم دعاء صالة عيد الفطر لألهل واألحبة فيما يأتي

اللهم بشر أحبتي بالسرور وراحة البال، وارزقهم البشرى ونوال الغاية في عيد الفطر المبارك يارحمن  •

اللهم إن لي أحباب يملئون حياتي بسمة وضحكة وسعادة، فوفقهم في عيد الفطر هذا اجمل   ،يارحيم

 .واجعلهم من الفائزين بشهر رمضان المبارك توفيق، ويسر لهم أمورهم افضل تيسير،

اللهم تقبل من أهلي سائر أعمالهم واجعل عيدهم مباركاً عليهم واعف عنهم واجبرهم وتتم لهم اجورهم،  •

بشرهم بخير البشارات كما بشرت يعقوب بيوسف عليهما السالم، وأنزل إلى قلوبهم الفرح اللهم و

 .والسعادة يا أرحم الراحمين

اللهم ال تكدر ألهلي وأحبتي خاطراً وال تصعب عليهم أمراً وارزقهم في العيد فرحة تحسن بها أحوالهم  •

وبارك لي فيهم   ن لك العارفين بحقوقك،وتسر بها خواطرهم وأفئدتهم، اللهم اجعلهم من عبادك الطائعي

 وتمم عليهم فرحة عيد الفطر وهم من واصلي األرحام يا رب العالمين

 دعاء عيد الفطر مكتوب طويل 

كذلك الخوض في تقديم ادعية صالة العيد مكتوبة يدفع البعض إلى البحث عن دعاء عيد الفطر مكتوب طويل،  

 :وهو ما سيتّم تقديمه فيما يأتي

باسمك اللهم وبحمدك نبدأ دعاؤنا والصالة والسالم األتمان األكمالن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 أكبر ال إله إال أنت سبحانك يا ربنا ما قدرناك حّق قدرك، هللا أكبر هللا أكبر ولك أجمعين، هللا أكبر هللا أكبر هللا

الحمد على ما أنعمت وأعطيت، اللهم إنّا عبادك المذنبون المقصرون نسألك في يوم العيد أن تكرمنا بالقبول لما  

نا العيد نسألك أن تبهج أرواحنا  عملنا في شهر رمضان المبارك، اللهم كما أدخلت الفرحة إلى قلوبنا بأن شرعت ل

بأن تعتقها من النار يا رب العالمين، اللهم إنّا نرجو رحمتك التي وسعت كّل شيء فال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،  

وأصلح لنا أحوالنا كلها ال إله إال أنت، اللهم أكثر لنا أموالنا وأوالدنا، وبارك لنا فيما وهبتنا وأعطيتنا، اللهم ال 

قلوبنا بعد انقضاء شهر رمضان عن طاعتك، وهب لنا الخشية التي تحول بها بيننا وبين معصيتك،،  تصرف 

ونعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك يا رب العالمين، ربنا آتنا في  

، وعلى آله وصحبه وسلم  الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصّل اللهم على سيدنا محمد

 .أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 2022دعاء ليلة عيد الفطر  

 :يدفع إلى تقديم دعاء ليلة العيد فيما يأتي 2022كذلك الخوض في تقديم ادعية صالة العيد مكتوبة 

لمبارك وأن تعيده علينا اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك أن تتقبل منا ما عملنا في شهر رمضان ا •

 .وعلى من نحب أعواماً مديدة يا رب العالمين

إلهنا في هذه الليلة المباركة أسألك أن تعفو عن ذنوبي وأن تتجاوز عن غفالتي وزالتي، اللهم واجعلني  •

 .من المقبولين ومن ورثة جنات النعيم يا أرحم الراحمين

ي هذه الليلة المباركة وال تجعلنا مّمن حادوا بعد  اللهم أدخل البهجة إلى قلوب المسلمين أجمعين ف •

 .رمضان عن صراطك المستقيم يا رب العالمين

ربنا في هذه الليلة العظيمة نسألك أن ال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا وال إلى النار مصيرنا،  •

 .اللهم اجعلنا في الحياة الدنيا من الهداة المهتدين

 ة العيددعاء التكبيرات في صال



 :ندرج لكم دعاء التكبيرات في صالة العيد فيما يأتي

هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد، هللا أكبر كبيًرا، والحمد هلل كثيًرا،  

، وهزم األحزاب وحده، ال وسبحان هللا بكرة وأصيال، ال إله إال هللا وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده

إله إال هللا، وال نعبد إال إيَّاهُ، ُمْخِلِصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا 

محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا  

لهم أكرمنا وال تهنا، أعطنا وال تحرمنا يا رب العالمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما  محمد وسلم تسليًما كثيًرا، ال

تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم  

ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على  متعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل 

 .. من عادانا

 دعاء صالة العيد عند الشيعة 

 :كذلك ال بدّ من تقديم ادعية صالة العيد مكتوبة عند الشيعة فيما يأتي 

اللُهم صل على ُمحمٍد وآل ُمحمٍد إِنك حِميدٌ مِجيدٌ، كصلواتِك وبركاتِك وتِحياتِك على أصِفيائِك إِبراِهيم وآل  

، وعجِل الفرج والروح والنصرة والتمِكين والتأيِيد لُهم، اللُهم واجعلنِي ِمن أهِل التوِحيِد واإِليماِن بِك، إِبراِهيم

والتصِديِق بِرُسوِلك، واألئِمِة الِذين حتمت طاعتُهم ِممن يجِري ذِلك بِِه وعلى يديِه آِمين رب العالِمين، اللُهم ليس  

ك إاِل عفُوك، وال يُِجيُر ِمن ِعقابِك إاِل رحمتُك، وال يُنِجينِي ِمنك إاِل التضرعُ يُرد غضبك إاِل ِحلُمك، وال يُرد سخط

ِمن لدُنك فرجاً بِالقُدرةِ التِي بِها تُحيِي أموات    -يا إِلِهي-إِليك وبين يديك، فصل على ُمحمٍد وآِل ُمحمٍد، وهب لنا 

غماً حتى تستِجيب ِلي، وتُعرفنِي اإِلجابة فِي دُعائِي، وأذقني   -لِهييا إِ -الِعباِد، وبِها تنُشُر ميت الباِلِد، وال تُهِلكنِي 

طعم العافِيِة إِلى ُمنتهى أجِلي، وال تُشِمت بِي عدُوي، وال تُمكنهُ ِمن ُعنُِقي، وال تُسلطهُ على، إِلِهي إِن رفعتنِي فمن 

من ذا الِذي يُِهينُنِي، وإِن أهنتنِي فمن ذا الِذي  ذا الِذي يضعُنِي، وإِن وضعتنِي فمن ذا الِذي يرفعُنِي، وإِن أكرمتنِي ف

يُكِرُمنِي، وإِن عذبتنِي فمن ذا الِذي يرحُمنِي، وإِن أهلكتنِي فمن ذا الِذي يعِرُض لك فِي عبِدك، أو يسألُك عن أمِرِه،  

يحتاُج إِلى الظلِم   ، وإِنماأنهُ ليس فِي ُحكِمك ُظلٌم، وال فِي نِقمتِك عجلةٌ، وإِنما يعجُل من يخاُف الفوت وقد عِلمتُ 

 .عن ذِلك ُعلُواً كبِيراً   -يا إِلِهي-الضِعيُف، وقد تعاليت 

 دعاء القنوت في صالة العيد عند الشيعة 

 :ندرج لكم دعاء القنوت في صالة العيد عند الشيعة فيما يأتي

ْحَساِن َو اْلفَْضِل، َو   دَ إِلَى ِعبَاِدِه بِاإْلِ َغَمَرهُْم بِاْلَمّنِ َو الطَّْوِل، َما أَْفَشى فِينَا نِْعَمتََك، َو أَْسبََغ َعلَْينَا  اللُهمَّ يَا َمْن تََحمَّ

َك، َهدَْيتَنَا ِلِدينَِك الَِّذي اْصَطفَْيَت، َوِملَّتَِك الَّتِي اْرتََضْيت، َوَسبِيِلَك الَّ  نَا بِبِّرِ ْلفَةَ ِمنَّتََك، َو أََخصَّ ْرتَنَا الزُّ ْلَت، َوبَصَّ   ِذي َسهَّ

اْلفُُروِض َشْهَر لَدَْيَك، َواْلُوُصوَل إِلَى َكَراَمتَِك، اللَُّهمَّ َوأَْنَت َجعَْلَت ِمْن َصفَايَا تِْلَك اْلَوَظائِِف، َوَخَصائِِص تِْلَك 

، َوآثَْرتَهُ َعلَى ُكّلِ أَْوقَاِت السَّنَِة َرَمَضاَن الَِّذي اْختََصْصتَهُ ِمْن َسائِِر الشُُّهوِر، َوتََخيَّْرتَهُ ِمْن َجِميعِ اأْلَْزِمنَِة َوالدُّهُورِ 

يَاِم، َورَ  يَماِن، وفََرْضَت فِيِه ِمَن الّصِ غَّْبَت فِيِه ِمَن اْلِقيَاِم،  بَِما أَْنَزْلَت فِيِه ِمَن اْلقُْرآِن َو النُّوِر، َوَضاَعْفَت فِيِه ِمَن اإْلِ

َي َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر، ثُمَّ آثَْرتَنَا بِِه َعلَى َسائِِر اأْلَُمِم، َو اْصَطفَْيتَنَا بِفَْضِلِه دُوَن أَْهِل  َوأَْجلَْلَت فِيِه ِمْن لَْيلَِة اْلقَدِْر الَّتِي هِ 

ِضيَن بِِصيَاِمِه َوقِيَاِمِه ِلَما َعرَّ  ِمْن َرْحَمتَِك، َوتََسبَّْبنَا   ْضتَنَا لَهُ اْلِملَِل، فَُصْمنَا بِأَْمِرَك نََهاَرهُ، َو قُْمنَا بِعَْونَِك لَْيلَهُ، ُمتَعَّرِ

ُء بَِما ُرِغَب فِيِه إِلَْيك، اْلَجَوادُ بَِما ُسئِْلَت ِمْن فَْضِلَك، اْلقَِريُب إِلَى َمْن َحاَوَل قُْربََك، َوقَدْ إِلَْيِه ِمْن َمثُوبَتَِك، َو أَْنَت اْلَمِلي

ا ُصْحبَةَ َمْبُروٍر، َوأَْربََحنَا أَْفَضَل أَْربَاحِ اْلعَالَِميَن، ثُمَّ قَدْ فَاَرقَنَا ِعْندَ تََماِم أَقَاَم فِينَا َهذَا الشَّْهُر ُمقَاَم َحْمٍد، َو َصِحبَنَ

نَ ُعوهُ ِودَاَع َمْن َعزَّ فَِراقُهُ َعلَْينَا، َو َغمَّ افُهُ َعنَّا،  ا َوأَْوَحَشنَا اْنِصرَ َوْقتِِه، َواْنِقَطاعِ ُمدَّتِِه، َوَوفَاِء َعدَِدِه، فَنَْحُن ُمَودِّ

َماُم اْلَمْحفُوُظ، َواْلُحْرَمةُ اْلَمْرِعيَّةُ، َواْلَحقُّ اْلَمْقِضيُّ   .َولَِزَمنَا لَهُ الذِّ

 افضل دعاء لعيد الفطر المبارك 

لعّل أفضل ما يدعو به المسلم من ادعية صالة العيد مكتوبة ومن دعاء لعيد الفطر المبارك هو ما ورد من المأثور 

 :[1]وهو ما سيتّم تقديمه فيما يأتي -صلّى هللا عليه وسلّم-هللا  من دعاء رسول



اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي " •

ينفع، ومن قلب  تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إني أعوذ بك من علم ال

 ."ال يخشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب لها

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي " •

 ."التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر

 ."ن وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشديناللهم حبب إلينا اإليما" •

اللهم اغفر لي خطيئتي، وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي، " •

 ."وجدي، وخطئي، وعمدي، وكل ذلك عندي

 


