
 دعاء سورة يس لقضاء الحوائج مكتوب

قد ورد في فضل سورة يس بأّن من قرأها قُضيت حوائجه، وذلك في الحديث الذي لم يبلغ درجة الّصحيح والذي  

أنّه قال: "بلغَني  -صلى هللا عليه وسلم-عن رسول هللا  -رضي هللا عنه-رواه الصحابي الجليل عطاء بن أبي رباح 

 ِ ُ علَيِه وسلََّم  -أنَّ رسوَل َّللاَّ فسورة يس من  ."[6]  : َمن قرأَ يس في صدِر النَّهاِر ؛ قُِضيَت حوائُجهُ قالَ  -صلَّى َّللاَّ

الّسور المباركة بشكٍل عام، ولكن لم يرد دعاٌء مخصص ليكون كدعاء سورة يس لقضاء الحوائج مكتوب، بل إّن 

كّل ما ورد عن رسول هللا من الدّعاء والدّعاء المباح والمشروع يمكن للمسلم أن يدعو به، وفيما يأتي دعاء  

 :][7ُمستجاب بإذن هللا

اللهم ال إله إال أنت الحنّان المنّان بديع الّسموات واألرض، ذو الجالل واإلكرام، رحمن الدّنيا واآلخرة ورحيمهما،  

اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت هللا الذي ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفًوا أحد،  

طر إذا دعاك وتكشف الّسوء، اللهم أنت القريب الذي تُيب دعوة الدّاع إذا دعاك، يا اللهم أنت الذي تُجيب الُمض

رب اقض حوائجنا ونفّس كربنا وفّرج هّمنا، وأرح قلوبنا وأذهاننا وعافنا واعف عنّا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا 

 .على القوم الكافرين

 اجمل ادعية من سورة يس للرزق 

رة يس لقضاء الحوائج مكتوب من األمور التي ال صحة لها، لكن هذا ال يُزيل  إن قراءة سورة يس ودعاء سو

فضل تالوة سورة يس وتالوة القرآن الكريم، وأنّه من أسباب استجابة الدّعاء، وعليه ينال المسلم األجر الكبير  

رة يس للرزق،  والوفير، ولكن يمكن للمسلم أن يدعو بعد قراءة القرآن وقراءة سورة يس باجمل ادعية من سو

 :[8]ومنها ما سيتّم إدراجه فيما يأتي

اللهم يّسر أمورنا وأجب دعوانا، اللهم ارزقنا من واسع كرمك، اللهم أنت مسبب األسباب فافتح لنا للخير  •

 .لك عّمن سواككّل باب، اللهم اغننا بحاللك عن حرامك، واكفنا بفض

اللهّم وّسع لنا في أرزاقنا وافتح لنا من خزائنك التي ال تنفد، اللهم راحةً في البال، وسعادةً في العمر،  •

 .وبركةً في المال وكثرةً في العيال، اللهم ارزقنا الحالل الّطيب المبارك

اللهم وإن كان بعيدًا عنّا اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزل علينا، وإن كان في األرض فأخرجه لنا،  •

فاطو بيننا وبينه المسافات، اللهم إنّا لما أنزلت إلينا من الخير فقراء، وأنت أغنى األغنياء، يا ربّنا أكرمنا  

 .وال تحرمنا

اللهم ال تجعلنا مذلولين بفقرنا، وارزقنا رزقًا حالاًل طيّبًا مبارًكا فيه، اللهم بارك لنا في أموالنا وأهلينا  •

 .زقتنا وارزقنا من حيث ال نتحتسبوما ر

 دعاء سورة يس مكتوب

ال يوجد دعاء بعينه مخصص لسورة يس في الّسنة النبوية الشريفة، بل كّل الدّعاء ينفع بما أباح رّب العالمين 

 :وشرعه، وفيما يأتي دعاء سورة يس مكتوب

يا من بيده ملكوت كّل شيء، وإنّا إليه  اللهم يا من إذا قضيت أمًرا فإنّما يقول له كن فيكون، سبحانك اللهم 

راجعون، اللهم يا مفّرج الهّم وكاشف الغّم فّرج عنّا ما أهّمنا واكشف عنّا غّمنا، اللهم إليك مآبنا وعليك تكالننا  

وإليك المصير، اللهم نسألك أن تُعيننا بفضل ما تلوناه من كالمك العزيز ومن سورة يس، اللهم أنت ُمنزل الكتاب  

الّسحاب وهازم األحزاب، انصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهّم تقبّل دعاءنا  ومجري

واقض حوائجنا يا رحمن يا رحيم، اللهم منّا الدّعاء ومنك يا ربّنا اإلجابة، منّا الجهد وعليك التّكالن، فال حول وال 

 .قّوة إال بك

 دعاء سورة يس لقضاء الحاجة 

-ب القرآن وتالوتها من أفض األمور التي يمكن للمسلم أن يفعلها ويتعبّد بها، وقد ورد عن النّبي إّن سورة يس قل

أحاديث تُفيد أّن تالوتها من أسباب قضاء الحوائج، ولكن لم يرد أو يُخصص لذلك دعاٌء   -صلى هللا عليه وسلم



يما يأتي تقديم دعاء سورة يس لقضاء الحوائج بعينه، والدّعاء بخيري الدنيا واآلخر كلّه ينفع بإذن هللا، وسيتّم ف

 :مكتوب ومستجاب بإذن هللا

ذو الجالل واإلكرام، اللهم صلي على سيّدنا محمد    بسم هللا الّرحمن الرحيم السميع العليم، بسم هللا الحي القيوم

نا واقض لنا حاجاتنا، وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم يا مفّرج الكربات ويا قاضي الحاجات فّرج عنّا برحمتك كرات

اللهم وأنت أعلم بها منّا، سبحانك اللهم يا من أجريت الماء في البحر وفي العيون، ويا من جعلت أمرك بين الكاف 

والنّون، ويا من إذا قضيت أمًرا قلت له كن فيكون، اللهم بحّق سورة يس وبركتها وأسرارها تقبّل منّي دعائي 

له، سبحانك ربّي يا من فّرجت عن كّل مهموم، وخلّصت كّل مسجون، ونفّست عن واجعلني مّمن إذا دعا استُجيب 

 .كّل مديون، ارحمني وارحم ضعفي وذلّي بين يديك، يا مالك الملك يا رّب العالمين

 دعاء سورة يس على من ظلمني 

قله النّاس ما هو إاّل مجّرد لم يرد في الّسنّة النّبويّة المباركة أّي حديٍث أو أّي دعاٍء يسّمى بدعاء يس، وما يتنا

بدعٍة، إليكم أفضل دعاء على يمكن أن يدعو به المظلوم على من ظلمه، عسى أن يجيب هللا تعالى دعاؤه فيعود 

 :حقّه المسلوب، والدّعاء هو

أل أركان اللهّم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد، يا فعّاٌل لما تريد، أسألك بنور وجهك الّذي م

عرشك، واسألك برحمتك الّتي وسعت كّل شيء، وأسألك بقدرتك الّتي قدّرت بها على جميع خلقك أن تأخذ حقّي 

ممن ظلمني، واللهّم انصرني عليه، وألهمني الّصبر على بالئي، اللهّم أزل ظلمه عنّي، اللهّم أجرني في مصيبتي،  

ت حسبي، فانصرني على من عاداني وأراد بي الّسوء والمكر،  واخلفني خيًرا منها، اللهّم أنت عوني وسندي، وأن

إنّك أنت خير الماكرين، حسبي هللا الّذي ال إله إاّل هو عليه توّكلت وهو رّب العرش العظيم، والحمد هلل رّب 

 .العالمين

 دعاء سورة يس بنية الشفاء

هللا تعالى يدعوه ويرجوه أن يشفيه  إّن المرض والّشفاء في يدي هللا سبحانه وتعالى، والمريض ليس له غير

 :ويعافيه، لذا سنعرض لكم دعاء بنية الّشفاء وهو

اللهّم أنت ربّي ال إله إاّل أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شّر ما 

ت، اللهّم اشفني شفاًء ال يغادر صنعت، وأبوء لك بنعمتك علّي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه ال يغفر الذّنوب إاّل أن

سقًما، اللهّم اشفني شفاًء ال يغادر سقًما، اللهّم اشفني شفاًء ال يغادر سقًما، اللهّم ردّ إلّي عافيتي وصّحتي يا حنّان يا  

هل منّان، اللهّم ألبسني ثوب العافية والّسالمة من كّل مرٍض وكّل سوء ٍيا رحمن الدّنيا ورحيم اآلخرة، اللهّم ال س

إاّل ما جعلته سهاًل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهاًل، يا رّب العالمين، يا رحمن يا رحيم، ال إله إاّل أنت سبحانك  

 .إنّي كنت من الّظالمين

 أفضل األدعية بعد قراءة سورة يس

نتهاء من فيما يأتي مجموعةً صغيرةً من أفضل وأحسن األدعية الحسنة الّتي يجوز للمسلم أن يدعو بها بعد اال 

 :قراءة وتالوة سورة يس

اللهّم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد ال نحصي ثناًء عليك أنت كما   •

أثنيت على نفسك، اللهّم أدم علينا النّعم، وأبعد عنّا النّقم يا حنّان يا منّان، اللهّم رّب األقوياء والّضعفاء، 

 .ا وأكرمنا وامنن علينا من فضلك يا رّب العالمينرّب األغنياء والفقراء، ارزقن

اللهّم صّل وسلّم وبارك على سيّدنا محّمٍد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهّم بارك لنا فيما رزقتنا،  •

وبارك علينا، وارزقنا الّطيّب الحالل، وارزقنا الذّريّة الّصالحة يا لطيف يا كريم، حسبنا أنت عليك 

 .وإليك المصيرتوّكال وإليك أنبنا 



اللهّم إنّك تعلم أّن الهموم والغموم قد ملئت قلبي، وأسرت روحي، ففّرج عنّي بقدرتك العظيمة يا رّب  •

العالمين، اللهّم برحمتك أستغيث يا حّي يا قيّوم أصلح لي شأني كلّه وال تكلني إلى نفسي طرفة عين، 

 .والحمد هلل رّب العالمين، آمين

 أفضل دعاء قبل تالوة سورة يس 

دعاء يدعو به المسلم قبل قراءة سورة يس أو أّي سورةٍ من سور القرآن الكريم هو الدّعاء الحسن الّذي   إّن أفضل

 :ال يكون فيه إثٌم أو قطيعة، وفيما يأتي دعاٌء حسٌن وجميل وهو

فيت، اللهّم يا رحمن يا رحيم، يا كريم يا عظيم، يا رّب العرش العظيم، اللهّم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عا

وتولّني فيمن تولّيت، اللهّم اغفر لي يوم القيامة خطاياي وذنوبي، واصفح عن سيئاتي، واستر لي عيوبي، اللهّم 

أحسن خاتمتي وتوفّني وأنا مسلٌم ومحسٌن ومؤمن، ونجنّي بعد الموت من عذاب القبر وعذاب النّار، وأدخلني 

 .يّدنا محّمد وعلى آله وأصحابه أجمعينالجنّة برحمتك يا أرحم الّراحمين، وصّل اللهّم على س

 أفضل دعاء سورة يس لفك الكرب

 :إليكم أفضل دعاء سورة يس لفك الكرب نذكره لكم في التّالي

اللهّم يا حنّان يا منّان، يا بديع الّسماوات واألرض، يا قيّوم الّسماوات واألرض، يا رحمن الّسماوات واألرض، 

هّم إنّي أعوذ بك من الجبن والكسل وسوء العمر وفتنة القبر وفتنة الّصدر  ويا رحيم الّسماوات واألرض، الل

وعذاب الدّنيا واآلخرة، اللهّم إنّي قد أصابني الهّم والكرب، وقد عّج قلبي بالهموم، ففّرج عنّي يا رّب العالمين، 

 .وارزقني الّسعادة والهناء في الدنيا واآلخرة

 دعاء سورة يس لقضاء الدين

فيما يأتي دعاء يس لقضاء الدين، يمكن ألي مسلٍم أن يدعو به عسى هللا تعالى أن يفّك ضيقه ويقضي  سنذكر لكم

 :عنه

اللهّم رّب السماوات ورّب األرض، ورّب العرش العظيم، ربّنا ورّب كّل شيء، فالق الحّب والنّوى، ومنّزل 

اصيته، اللهّم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت  التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ بك من شّر كّل شيء أنت آخذٌ بن

اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الّظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، واغننا  

  من الفقر، اللهّم ارزقنا سعةً في الّرزق، وبركةً في المال يا رّب العالمين، اللهّم اقِض عنّا الدّين، اللهّم اقِض عنّا

الدّين، اللهّم اقِض عنّا الدّين، يا رحمن الدّنيا ورحيم اآلخرة، اللهّم ارزقنا رزقًا حالاًل طيّبًا، تغنينا به عن الحرام،  

 .قدير إنّك أنت على كّل شيءٍ 

 


