
 دعاء عاشوراء مكتوب كامل 

ال يوجد في الكتاب وال في السنة دعاء مخصوص ليوم عاشوراء، إنما على المسلم أن يجتهد فيدعو بجوامع  

 :الدعاء، والتي منها ما يأتي

 أدعية عاشوراء مكتوبة وكاملة

اللهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان، يا   •

واسع الرحمة والغفران، اللهم في يوم 

، اللهم في  عاشوراء أنزل علينا من رحمتك 

يوم عاشوراء أنزل علينا البركات والخيرات، 

 .واغفر لنا ولوالدينا

اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت   •

ي ونحن الضعفاء، وقد جئنا إلى بابك  القو

صاغرين متذللين، اللهم في يوم عاشوراء 

وارحمنا واشف مرضانا  عافنا واعف عنا

 .وعافي مبتالنا، واغفر لنا ذنبنا كله

اللهم أنت اللطيف الخبير، فتلطف بنا، اللهم   •

أنت الرؤوف الحليم نسألك من حلمك أن 

تعطف علينا، اللهم أنت الرحمن الرحيم  

، اللهم ال حول وال قوة لنا  رحمنا فإنا عبادكا

 .إال بك فأعنا وتول أمرنا

 دعاء عاشوراء عند السنة

إن المسلمين يحرصون على الدعاء باألدعية المشروعة الواردة في كتاب هللا وسنة نبيه في يوم عاشوراء، والتي 

 :منها ما يأتي

َرافِي في أَْمِري، َوما أَْنَت أَْعلَُم به ِمنِِّي، اللَُّهمَّ اْغِفْر لي ِجِدِّي  اللَُّهمَّ اْغِفْر لي َخِطيئَتي َوَجْهِلي، وإسْ " •

ْرُت، َوما أَْسَرْرُت َوما   َوَهْزِلي، َوَخَطئِي َوَعْمِدي، َوُكلُّ ذلَك ِعنِدي، اللَُّهمَّ اْغِفْر لي ما قَدَّْمُت َوما أَخَّ

ُر، َوأَْنَت علَى ُكِلِّ شيٍء قَِدير  أَْعلَْنُت، َوما أَْنَت أَْعلَُم به ِمنِِّي، أَْنَت   ."الُمقَِدُِّم َوأَْنَت الُمَؤِخِّ

اللهم إني ظلمُت نفسي ظلًما كثيًرا، وال يغفر الذنوب إال أنت؛ فاغفر لي مغفرةً من عندك وارحمني؛ " •

 ."إنك أنت الغفور الرحيم

 دعاء عاشوراء عند الشيعة

في الشريعة اإلسالمية، ومما خصصوه ليوم عاشوراء الدعاء   يخصص الشيعة ألنفسهم أدعية أليام وأوقات لم ترد

 :اآلتي

يا هللاُ يا هللاُ يا هللاُ، يا ُمجيب دعوة الُمضطَّرين ، يا كاشف ُكرب المكُروبين، يا غياث الُمستغيثين، يا صريخ  "

الُمستصرخين، يا من هُو أقرُب إليَّ من حبل الوريد، يا من يُحوُل بين المرء وقلبه، ويا من هُو بالمنظر االعلى،  

حمُن  دُوُر،  وباألفق الُمبين، ويا من هُو الرَّ حيُم على العرش استوى، ويا من يعلُم خائِنة األعين وما تُخفي الصُّ الرَّ

ويا من ال يخفى عليه خافية، يا من أل تشتبهُ عليه االصواُت، ويا من ال تغلطه الحاجاُت، ويا من ال يُبرُمهُ إلحاُح 

ين، ويا ُمدرك ُكِلِّ فوت، ويا جامع ُكِلِّ شمل، ويا بارَئ النُّفُ  وس بعد الموت، يا من هُو ُكلَّ يوم في شأْن، يا  الُملِحِّ

ات، يا من يكفي من ُكِلِّ   غبات، يا كافي الُمهمَّ قاضي الحاجات، يا ُمنِفِّس الُكُربات، يا ُمعطي السُّؤالت، يا وليَّ الرَّ

د خاتم النبيين وعليٍِّ أمير المُ  ؤمنين، وبحقِّ شيء، وال يكفي منهُ شي في السَّموات واالرض، أَسأَلُك بحِقِّ ُمحمَّ

 ."فاطمة بنت نبيِِّك، وبحِقِّ الحسن والُحسين

 دعاء عاشوراء مفاتيح الجنان مكتوب 



تكثر صيغ الدعاء في يوم عاشوراء عند الشيعة، ومنها ما ورد في كتاب مفاتيح الجنان، والذي منها الدعاء الذي  

 :يقول

ُب إِلى هللا، َوإِلى  -ِه السَّالمُ َعلَيْ -اللُِّهمَّ اْجعَْلنِي ِعْندََك َوِجيها بِالُحَسْيِن " فِي الدُّْنيا َواآلِخرةِ، يا أبا َعْبِد هللا إِنِِّي أَتَقَرَّ

ْن قاتَلََك،  َونََصَب لََك الَحْرَب َرُسوِلِه َوإِلى أَِميِر الُمْؤِمنِيَن، َوإِلى فاِطَمةَ، َوإِلى الَحَسِن َوإِلَْيَك بُِمواالتَِك وبالبراءة ِممَّ

ْن أَسََّس أَساَس ذِلَك، وَ وبالبراءة مِ  ْلِم َوالَجْوِر َعلَْيُكْم، َوأَْبَرأُ إِلى هللا، َوإِلى َرُسوِلِه ِممَّ ْن أَسََّس أَساَس الظُّ بَنى َعلَيِه مَّ

 ."بُْنيانَهُ َوَجرى فِي ُظْلِمِه َوَجْوِرِه َعلَْيُكْم َوَعلى أَْشياِعُكمْ 

 زيارة عاشوراء مكتوبة

يردد ما ورد عند الشيعة من أدعية، كزيارة عاشوراء وغيرها، وذلك لما تحتويه من   ال يجوز للمسلم الحق أن

 :اعتداء في الدعاء وأمور محرمة وغير جائزة في الدين اإلسالمي من لعن وشتم وغيره

 :تبدأ زيارة عاشوراء بقول •

، السَّالُم َعلَْيَك يا ْبَن أَِميِر الُمْؤِمنِيَن َواْبَن َسيِِِّد الَوِصيِِّيَن، السَّالُم َعلَْيَك يا أَبا َعْبِد هللاِ، السَّالُم َعلَْيَك يا ْبَن َرُسوِل هللا"

لَموتُوَر، السَّالُم َعلَْيَك السَّالُم َعلَْيَك يا ْبَن فاِطَمةَ َسيِِّدَةِ نِساِء العالَِميَن، السَّالُم َعلَْيَك يا ثاَر هللا َواْبَن ثاِرِه َوالِوتَْر ا

 ."الَّتِي َحلَّْت بِِفنائَِك َعلَْيُكْم ِمنِِّي َجميعاً َسالُم هللا أَبَداً مابَِقيُت َوبَِقَي اللَْيُل َوالنَّهارُ  َوَعلى االَْرواحِ 

 :وتنتهي بقول  •

َعةَ الُحَسْين َعلَيِه  االلهمَّ لََك الَحْمدُ َحْمدَ الشَّاِكريَن لََك َعلَى ُمصابِِهْم، الَحْمدُ هللِ َعلَى َعِظيِم َرِزيِّتي. اللُهمَّ اْرُزْقني َشف"

 ."السَّألم يَْوَم الُوُروِد، َوثَبِِّْت لي قَدََم ِصدْق ِعْندََك َمَع الُحَسْيِن َوأْصحاِب الُحَسْين

 1444دعاء صيام يوم عاشوراء 

إن صيام عاشوراء من األمور المستحبة وللصائم دعوة مستجابة، في صيامه وعند فطره ولذلك يحرص كل مسلم 

 :شوراء مكتوب كامل للصائمين، كما يأتيعلى دعاء عا

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا، اللهم إني  •

 .أعوذ بك من علٍم ال ينف ومن قلٍب ال يخشع ومن نفٍس ال تشبع ومن دعوةٍ ال يستجاب لها

الدعاء، اللهم اكتب لي أجري، وضاعف لي   اللهم أنت الذي وعدت عبادك الصائمين باألجر واستجابة •

 .حسناتي، واغفر لي سيئاتي وحطِّ عني خطيئاتي، اللهم وارزقني دعوةً مستجابة ال ترد

اللهم ارزقني خشيتك التي تبعدني عن معصيتك، وارزقني أفضل طاعتك التي أبلغ بها جنتك، اللهم هون  •

 .ي وأبداني ما أحييتني ال إله إال أنتعلينا مصائب الدنيا واآلخرة، ومتعني بأسماعي وأبصار

 أفضل أدعية يوم عاشوراء 

 :المزيد من أفضل الدعاء يوم عاشوراء مكتوب كامل فيما يأتي

 الدعاء األول

اللهم في يوم عاشوراء، نسألك أن تعنا وال تعني علينا،  

وانصرنا على من   اللهم انصرنا على من بغى علينا،

 .ينا وأنت خير الماكرينعادانا، وامكر لنا وال تمكر عل

 الدعاء الثاني

اللهم اجعلنا لك ذاكرين راغبين عابدين تائبين قانتين  

واغفر لنا إسرافنا في أمرنا،   ساجدين، اللهم اهد قلوبنا،

اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا، وسدد لساننا، واسلل  

 .سخيمة صدرنا



 أجمل أدعية يوم عاشوراء 

 :فيما يأتي نستعرض أجمل األدعية ليوم عاشوراء التي يمكن للمسلمين الدعاء بها

َب ل" • بَت، وال ُمعِطَي  اللهم لك الحمدُ كلُّه، اللهم ال قابَض لما بسطَت، وال ُمقَِرِّ ما باعدَت، وال ُمباِعدَ لما قرَّ

لما منْعَت، وال مانَع لما أَعطيَت اللهم ابُسْط علينا من بركاتِك ورحمتِك وفضِلك ورزقِك، اللهم إني أسألُك 

 ."ربِ النَّعيَم المقيَم الذي ال يُحوُل وال يزوُل اللهم إني أسألُك النَّعيَم يوَم العَْيلَِة، واألمَن يوَم الح

اللهمَّ إني أسألُك العفَو والعافيةَ، في الدنيا واآلخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفَو والعافيةَ، في ِديني ودنياَي " •

وأهلي ومالي، اللهمَّ استُْر عوراتي، وآِمْن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، 

 ."تحتي وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُْغتَاَل من

 


