
 دعاء النصر على االعداء والظالمين كامل مكتوب 

كذلك بعد بيان األسباب التي بينها الدين اإلسالمّي والشروط األساسية لنصر المسلمين على أعدائهم من  

المشركين واليهود والمنافقين والظالمين وغيرهم، ال بّد من ذكر أمثلة عن دعاء النصر على االعداء  

 :والظالمين كامل مكتوب . وفيما يأتي سيتّم ذكر العديد من األدعية

رب ان الظالم مهما كانت قوته وسلطانه فال يمتنع عنك، فأنت مدركة حيثما كان وما يكون،  •

اللهم أني استغيث بك من شر هذا الظالم أن تريني فيه خير أو تنصرني عليه، اللهم إنك تعلم  

 .كلما حل به منه، فإني أشكوك واطلب النصر منك عليه يا سميع يا بصير 

غفلني وشر كل من يستغلني، واكفني شر من يطعنني من  اللهم اكفني شر كل من يست  •

ظهري، واشغل كل من أراد بي سوء في نفسه، اللهم إني استودعتك حياتي، وانصرني على من  

 .ظلمني، ورد لي الودائع يامن ال تضيع عنده الودائع

بك، يا رّب اللهّم إّني  يا رّب أغلقت األبواب إّلا بابك، وانقطعت األسباب إال إليك، وال حول وال قوة إّلا  •

ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقّرنا ومستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، وسّرنا 

وعالنّيتنا، وتّطلع على نّياتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما 

ا، وال يستتر دونك حال من أحوالنا،  نبطنه كمعرفتك بما نظهره، وال ينطوي عليك شيء من أمورن

 .وال لنا منك معقل يحّصننا، وال حرز يحرزنا، وال هارب يفوتك مّنا

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك أبدًا حتى ألقاك، وأسعدني بتقواك وال تشقني بمعصيتك   •

نفسي  وبارك لي في قدرك حتى ال أحب تعجيل ما أخرت وال تأخير ما عجلت، واجعل غنائي في 

ومّتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوراث مني، وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري وأقر 

 .بذلك عيني

اللهم أني اسالك بعزتك، وبنور أن تأخذ الظالم أخذ زلزله، وأخذ الدمدمة وأبطش طشتا كبري،   •

ابابيل، وخذه اخذ    وانتقم منه انتقاما شديدا، اللهم اجعل كيده في تضليل، وأرسل عليه طيرا من

عزيز مقتدر، يا رب العالمين وأهلكه هالكا عاجال، مثل ما أهلكت عادا وثمود، وانصرني عليه نصًرا  

 .قريًبا يا رب العالمين

الهي إن من عبادك من بغوا وتجبروا علينا، وأرونا قدرتهم علينا، فأرنا قدرتك عليهم ياربنا، وانت  •

توكلنا في كشف مظلمتنا عليك، اللهم انصرنا ورد كيد من  الحكم العدل، وقد خاصمناهم اليك و

 .ظلمنا إلى نحره، اللهم عليك بالظالمين اجمعين وخذهم اخذ عزيز مقتدر

اللهم أنت الخالق والظاهر والباطن، اللهم إنا نسألك بأسمائك العظمى، ونسألك برحمتك على كل  •

انصرنا على من ظلمنا ورد إلينا حقوقنا   مخلوق خلقته، يا حي يا قيوم اللهم إنا برحمتك نستغيث،

 .من كل من استحل حرمتنا، اللهم أذقه من عذابك الشديد يا اهلل، اللهم عاقبه بعدلك يا اهلل 

نسألك بأسمائك الحسنى، أن تيسر لنا كل ما يقربنا إليك، وأن تنصرنا على كل الظالمين، وكل ما   •

ا أخطأنا فارحمنا برحمتك وال تؤاخذنا، وال تعاقبنا  نمر به، فأنت تعلم وغيرك ال يعلم، اللهم إن كن

 .بالخذالن، اللهم إنا ندعوك راجين منك النصر والمغفرة، وتقبل منا

 


