
دعاء ألمي من أكثر األدعیة التي یتحرك ناحیتھا مؤشر البحث یومیا، حیث ُیكثر األبناء البارین من تنویع األدعیة لھا، وفي الواقع
األم جنة الدنیا وباب لنعیم اآلخرة ومن لم یغتنم جنة الدنیا ویرضیھا لن یستطیع النیل من نعیم اآلخرة، وبصفة عامة المسلم الذي یبر

أمھ یجد السعادة والراحة في حیاتھا وبعد أن یتوفاھا هللا، حیث تظل الدعوات تحاوط االبن مدى الحیاة.

دعاء ألمي مكتوب
األم ھي الحیاة ونبع الحنان الذي یعیش بھ الفرد، فھي السبب في كل توفیق ینالھ العبد، وتقوم األم بدور عظیم منذ الوالدة وحتى نھایة
العمر، فھي المسؤول األول عن رعایة الطفل، كما أنھا تھتم بكل شؤونھ واحتیاجاتھ حینما یكبر ویدخل إلى مرحلة التعلیم، ومن جھة

أخرى ال تتوقف عن احتضانھ مھما كبر ووصل إلى المراحل العلیا من التعلیم، ویمكنني قول دعاء ألمي یتضمنما یلي:

یارب اكتب ألمي السعادة وراحة البال واغنھا من فضلك العظیم، اللھم وفقھا لكل خیر وكن معھا وقت الشدة، اللھم اكتب●
لھا السعادة وراحة البال وأبعد عنھا كل ما یقلق راحتھا.

اللھم یسر ألمي كل أمر شاق علیھا، اللھم اكتب لھا راحة القلب واصرف عنھا سوء األقدار، اللھم طمئن قلبي برؤیة أمي●
معافاة من األعراض، اللھم السعادة لقلب أمي.

یارب اجعل أمي راضیة عني ووفقھا لكل خیر، اللھم اصرف عنھا كل ما یقلق روحھا، اللھم نجھا من البالء والشدة●
واجعل لھا من كل ضیق مخرجا.

یارب اعفو عن أمي واصرف عنھا كل ما یؤلم قلبھا ونجھا من الفتن، اللھم اكتب لھا صالح الحال واجعلھا من المھتدین،●
اللھم طیب خاطرھا وأعدھا إلى طریق الحق وارزقھا الراحة.

دعاء لألم بالصحة والعافیة

یعتبر مرض األم من أكثر األمور التي تزعج األبناء وباألخص إن كانوا صغارا، ألنھم اعتادوا على رؤیتھا تمتلك العافیة التي
تساعدھا على رعایتھم، ویفضل أن یھتم األبناء بھا طوال فترة المرض حتى ُتشفي شفاء تاما وتعود إلى الحیاة وھي قادرة على فعل
كل ما ترغب فیھ، وفي الحقیقة لن یكون المنزل جمیال بدون األم فھو مثل القبر في غیابھا، ویفضل قول دعاء ألمي بالشفاء یتضمن

ما یلي:

واعفو عنھا واجعلھا من المھتدین المتقین، اللھم اصرف عنھا، اللھم عافھااللھم ارزق أمي الغالیة السالمة والعفو●
المرض، واشفھا شفاء ال یغادر سقما، اللھم اكتب لھا السعادة.

شئت وكیفما شئت، اللھم یسر لھا كل أمر عسیر وقھا شرأینمااللھم اشف أمي واكتب لھا سعادة الدارین وقھا السوء●
تقلبات الزمن.

جسدھا،، اللھم نجھا من السقم واجعل العافیة تسري فياللھم طمئن قلبي على أمي وارزقھا طیب العیش وطمأنینة النفس●
اللھم اعفو عنھا واھدھا إلى صراطك المستقیم یا رحمن.

اكتب لھا الشفاء ونجھا من كل وجع یسیطر على جسدھا،، اللھمیارب كن مع أمي في مرضھا وارزقھا العفو والعافیة●
اللھم طیب خاطرھا بكل خیر.

دعاء لحفظ األم

األم ھي السعادة لكل طفل صغیر، وفي الواقع ال یتحمل األبناء البعد عنھا مھما كبروا واعتمدوا على أنفسھم، فحینما ینفصل الوالدین
ویستقل األب باألبناء، ال یتمكنون من العیش معھ بھدوء ألنھم یحتاجون لحنان األم، ویتعین على كل فرد لدیھ أم مازالت على قید

الحیاة أن یتضرع لربھ بأن یحفظھا من السوء، عالوة على ذلك یمكنني قول دعاء ألمي یقیھا من الھم ویحفظھا من الشر؛ وھو
كالتالي:

یارب احفظ أمي حفظا یلیق بعظمتك ونجھا من الھم والحزن وشر القدر، اللھم أبعد عنھا كل حزن واھدھا إلى سبیل●
الرشاد، اللھم اصرفھا عن طریق الضالل والمضلین.

یارب كن مع أمي في شدتھا واحفظھا حفظا یلیق بجاللك وعظیم سلطانك، اللھم مدھا بالقوة التي اجعل حیاتھا أفضل، اللھم●
أدمھا علینا وال تحرمنا من وجودھا بیننا.



أسألك اللھم أن تحفظ لي أمي وأن تقیھا شر المرض، اللھم اجعل لھا من كل ضیق مخرجا ومن كل ھم فرجا وارزقھا●
الصحة والعافیة أینما تولت یا رحمن.

یارب احفظ أمي في كل خطوة تخطوھا وكن معھا في كل وقت وحین، اللھم اعفو عنھا وقھا شر القدر، اللھم كن معینا لھا●
والتكن علیھا واسترھا سترا یلیق بك.
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دعاء لألم في قیام اللیل

اكتمال السعادة دائما یكون بوجود األم وھنیئا لكل فرد علم أن أمھ تحت قدمیھا الجنة وعاش خادما لھا عند الكبر، وفي الواقع تحتاج
األم لمن یقف بجوارھا ویعوضھا حینما یتقدم بھا العمر ویھاجم المرض جسدھا، ولن یستطیع العبد الوصول إلى درجات البر إال إذا

عاش معھا وقت الشدة وكان رفیقا لھا عند البالء، ویمكن تردید دعاء ألمي في قیام اللیل، كالتالي:

یارب لي أم جمیلة القلب طیبة المظھر والجوھر، اللھم كن لھا خیر صاحب وال تحوجھا ألحد اللھم مدھا بالصحة التي●
تغنیھا عن طلب العون من الناس، اللھم أرفق بحالھا.

اللھم طمئن قلبي على أمي واجعلني أراھا سالمة من األذى، اللھم أرفق بحالھا وارزقھا السالمة من كل إثم، اللھم عافھا في●
بدنھا وجنبھا كل من یرید لھا السوء.

یارب أسعد قلب أمي كما أسعدتني دائما، اللھم عوضھا أضعاف ما أعطتني من الخیر، یارب كن لھا نصیرا وارزقھا●
األمن والسالمة، اللھم طیب خاطرھا أینما وضعت قدمھا.

یارب اكتب السالمة ألمي في أمورھا القادمة، ویسر لھا كل عسیر یقف أمام سعادتھا، اللھم ارزقني رؤیتھا ھادئة البال●
مطمئنة النفس، وأبعد عنھا البالء أینما وطأت قدمھا.

ال سھل)دعاء لالختبارات النھائیة مكتوب قصیر (اللھماطلع على:

أدعیة ألمي بالسعادة

یشعر الفرد بالسعادة وتشرق البھجة في قلبھ حینما تكون األم سعیدة، والمسلم البار بوالدیھ ھو من یتفقد حاجتھما یومیا وال تشغلھ
الحیاة عن التواصل معھما، باإلضافة إلى ذلك یقف بجوار كالھما في أي ضائقة تنزل علیھما، ولن یجد المؤمن التوفیق في حیاتھ إال

إذا رضي عنھ الوالدین وباألخص األم، ویمكن التضرع � بقول دعاء ألمي بالسعادة، وھو كالتالي:

یارب أسعد أمي واجعل الفرح والبھجة یمألن قلبھا الحنون، یارب ارزقني رؤیتھا خالیة من الھموم بعیدة عن األحزان،●
اللھم كن بجوارھا وقت أفراحھا وزدھا بھجة یا رحمن.

یارب انشر السعادة في حیاتي أمي الحنون الغالیة، التي أفدتني بكل ما تملك، یارب رد لھا صحتھا فقد كانت معینا لي●
وقت الشدائد، اللھم سلمھا من العجز والكسل.

یارب إنھا أمي الغالیة التي طالما كانت بجواري وقت فرحي وأحزاني، اللھم كن معھا ما دامت على قید الحیاة واغفر لھا●
بعد موتھا، اللھم السعادة لقلب أمي والراحة لھا.

یارب لي أم جمیلة وحنونة وطیبة القلب، اللھم أصلح لھا الحال واھدي قلبھا للخیر، وجنبھا كل ذي شر، یارب أنعم علیھا●
بالسعادة وراحة البال وأسعدھا أینما تولت.

مجربدعاء النجاح والتوفیق في االمتحانات مكتوباطلع على:

فضائل بر األم
یمكن قول دعاء ألمي الغالیة كل صباح حتى یدیمھا هللا نعمة فوق رؤوسنا، وفي الحقیقة یتعین على كل مسلم یرید رضا هللا معرفة

فضائل بر األم؛ وھي كالتالي:
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وینالوالعمر،الصحةفيبالبركةهللایمدهأخرىجھةومنالخالئق،بینجیدةسیرتھوتصبحالفردشأنیعلوعلو الشأن
القیامةیومالنیرانمنالخالقوینجیھالرحمن،رضا .

صحیفتھفيالحسناتتتضاعفذلكعلىعالوةیحتسب،الحیثمنویعطیھالوفیربالرزقالمسلمعلىهللایفتحالرزقكثرة
ألمھبرهبفضل .

میسرة،إلیھایسعىالتياألموركافةویجدحالھ،ینصلحذلكعلىعالوةالتوفیقأمھیبرالذيالمسلمینالالتوفیقنیل
البالءاتعنھتبتعدذلكإلىباإلضافة .

تكفیر
السیئات

منلھویجعلالرحمنعنھیرضىذلكعلىعالوةأمھ،إلىویحسنوالدیھیبرالذيالعبدعنالسیئاتهللایكفر
مخرجاضیقاكل .

دعاء لألم الغالیة هللا یطول عمرھا

یتمنى كل فرد أن تعیش أمھ مدى الدھر وال تموت أبدا، ألن الفقد من أصعب المواقف التي یعیشھا اإلنسان، وھذا األمر یجعل العبد
یشعر بالتعاسة لفترات طویلة، ویفضل كسب ود األم وھي على قید الحیاة قبل أن یتوفھا هللا ویجد الفرد أن األوان قد فات ولم یعد

ھناك وقت إلصالح أي أمر، ومن الجید قول دعاء ألمي بطول العمر وھو كالتالي:

یارب ارزق أمي بركة العمر الطویل وعوضھا بالسرور عن كل لحظة ألم شعرت بھا في الحیاة، اللھم اجعل األمن●
واألمان رفیقان لھا.

یارب أنعم على أمي بالعمر المدید، اللھم قھا شر المرض وال تحوجھا لمن ال یقدر قیمتھا، اللھم ارزقني برھا واجعلھا●
راضیة عني یا هللا.

یارب أكرم أمي من خیرات الدنیا ونعیم اآلخرة وارزقھا العمر الطویل، اللھم قھا شر الحرمان وأغدق علیھا من الخیر●
والنعیم ما یجعلھا مطمئنة.

یارب قدر ألمي الخیر أینما تولت، وجنبھا الفتن ما ظھر منھا وما بطن، اللھم اغنھا من فضلك وواسع كرمك وأنعم علیھا●
بالعمر الطویل.

مكتوبدعاء الرزق المستجاب بالمال الحالل او العملاطلع على:

دعاء لألم المتوفیة

وفاة األم ورحیلھا عن الدنیا من أكبر المصائب التي تلحق باإلنسان، ویتعین على كل موحد فقد والدتھ الصبر على ھذا البالء،
والتضرع � دائما وأبدا بأن یجمعھ هللا بھا في الجنة، ویجب على المسلم اغتنام شبابھ في خدمة والدیھ، ویفضل التقرب لھما ونیل

رضاھم، عالوة على التواصل بكثرة معھم عند الغیاب وخاصة األم ألن قلبھا یشعر بالحزن عند ابتعاد أحد األبناء عنھا، ویمكن قول
دعاء ألمي المتوفیة یتضمن اآلتي:

اللھم ارحم أمي المتوفیة واغفر لھا ذنبھا واجعلھا من ورثة جنات النعیم اللھم طھرھا من الذنوب والمعاصي
وأدخلھا الجنة بدون حساب.

اللھم اغفر للغالیة أمي وأدخلھا الفردوس األعلى من الجنة، اللھم قھا عذابك یوم تبعث عبادك، اللھم ارحم ضعفھا
وأرھا مقعدھا من الجنة.

اللھم أنزل على فقیدة قلبي الرحمة والمغفرة، واجعل الجنة دارا لھا وارزقھا شربة ھنیئة من ید المصطفى صلى هللا
علیھ وسلم.

أسألك یا خالق الكون أن تنزل الرحمات على أمي، اللھم كن لھا أنیسا في قبرھا واجعل مستقرھا الجنة، اللھم
اصرف عنھا النار وعذابھا.

عالمات رضا األم
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یمكن قول دعاء ألمي التي توفاھا هللا حتى یغفر الرحمن لھا الذنوب ویكفر عنھا الخطایا ویجعل مكانتھا في علیین، وھناك العدید من
العالمات التي تؤكد أن األم راضیة عن ولدھا؛ وھي كالتالي:

انشراح
الصدر

خیراویعوضھالصحةهللایرزقھذلكإلىباإلضافةأمھ،یبرحینمامطمئنقلبھویصبحالمسلمصدرینشرح
یقدمھعملكلعن .

عالوةالكرب،لھویفرجعمرهفيلھهللاویباركقلیلكلیدیھفيیكثرحیثمباركة،بوالدیھالبارحیاةتصبحالبركة
دعائھیقبلذلكعلى .

یحتاجماقضاءأجلمنالجمیعویتسابقالناس،بینمقبوالنفسھیجدحیاتھافيویكرمھاأمھیبرالذيالمسلمالقبول
.لھ

كیفیة اإلحسان إلى الوالدین

یفضل قول دعاء ألمي الحنون كي یرفع هللا شأنھا، وبصفة عامة یتعین على كل مسلم اإلحسان إلى والدیھ ویكون ذلك بالطریقة
التالیة:

عنواالبتعادجید،بأسلوبمعھمالتعاملیفضلذلكعلىعالوةبالحسنى،الوالدینمعالتعاملالفردعلىیتعینالبر باللسان
اللینالطیبالكالموقولالسب .

البر
بالجوارح

دائمایتھیأأنالولدعلىویتعینشؤونھم،علىیقوموأنعلیھمینفقوأنللوالدینمصاحبااالبنیكونأنیفضل
األمتطلبھأمرأيلقضاء .

یغفرأنعلیھأخرىجھةومنالمماتبعدلھماوالدعاءالحیاة،قیدعلىوھماالوالدینشكراالبنعلىیجبالوالدینشكر
عالهفيجلالخالق .

یمكن تردید دعاء ألمي كل یوم مع طلوع الفجر، وفي الحقیقة األم شيء جمیل یمأل الحیاة اطمئنان وراحة ولن یشعر الفرد بالسعادة
إال إذا نال رضاھا، وھنیئا لمن كانت أمھ راضیة عنھ في حیاتھا، فسوف ینال السرور والخیر بعد وفاتھا، ویفضل أن یھتم جمیع

األبناء بالوالدین وخاصة حینما یكبران ویحتاجان إلى العون منھم، فھما باب الدخول إلى الجنة.


