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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار 

 على هديه إلى يوم الدين.

هللا تعالى "أفاَل يَتَدَبَّروَن القُرآَن أَم َعلَى قُلُوبٍ أَقفَالَُها"، وهذا الكتاب هو وسيلة لتعلم تدبر القرآن قال 

عمليًا وذلك بمناجاة هللا والعيش مع القرآن الكريم من خالل الذكر والدعاء. يتلو المسلمون القرآن 

ريق محاولة للعون على التدبّر وذلك بفتح الط الكريم في كثير من األحيان بالقليل من التدبّر ، فهذه

لكي يقوم القارئ باإلستجابة اآلنية بعد تالوة اآلية بالدعاء وذكر هللا تعالى بما يوافقها أو يقرب من  

 معناها ، وسيجد القارئ إن شاء هللا تلمس آثار التدبر بعد المضي في قراءة هذا الكتاب.

 :ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قورد 

ردت أحاديث قد وو،  ]أخرجه الترمذي والطبراني في المعجم األوسط[الِعبادةِ"  ُمخُّ  الدُّعاءُ "

قيام رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في الليل ؛ كحديث حذيفة رضي هللا وصف صحيحة عن 

اًل، إِذَا َمرَّ بِآيٍَة فِيَها تَْسبِيٌح َسبََّح، َوإِذَا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسأََل، َوإِذَا عنه وقد صلى معه، قال: "يَْقَرأُ  ُمتََرّسِ

ذَ" ]رواه مسلمَمرَّ بِ  ٍذ تَعَوَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ إَِلَّ   .[تَعَوُّ وفي رواية النسائي: "ََل يَُمرُّ بِآيَِة تَْخِويٍف أَْو تَْعِظيٍم ّلِِلَّ

  "ذََكَرهُ 

القيم رحمه هللا في كتاب الفوائد: إذا أردت اَلنتفاع بالقرآن، فاجمع قلبك عند تالوته قال ابن 

 باوسماعه، وألِق سمعََك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه؛ فإنه خط

أَْلقَى السَّْمَع َوُهَو  إِنَّ فِي ذَِلَك لَِذْكَرى ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلٌب أَوْ :"ىمنه لك على لسان رسوله؛ قال تعال

إِْن " :المراد به: القلب الحي الذي يعقل عن هللا؛ كما قال تعالى" ِلَمْن َكاَن لَهُ قَْلبٌ : "، وقوله"َشِهيدٌ 

 "ِليُْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا *ُهَو إَِلَّ ِذْكٌر َوقُْرآٌن ُمبِينٌ 

بالغة : روح تالوة القرآن أن يتوجه إلى يقول شاه ولي هللا الدهلوي رحمه هللا في كتابه حجة هللا ال

هللا بشوق وتعظيم ويتدبر في مواعظه ويستشعر اإلنقياد في أحكامه ويعتبر بأمثاله وقصصه وَل 

يمر بآية صفات هللا وآياته إَلّ قال سبحان هللا وَل بآية الجنّة والرحمة إَلّ سأل هللا من فضله وَل بآية 

 في تمرين النفس باَلتعاظ. ‘فهذا ما سّن رسول هللا النار والغضب إَلّ تعوذ باهلل ، 

الوة ت آداب تالوة القرآن: فيإحياء علوم الدين في كتابه : يقول اإلمام أبي حامد الغزالي رحمه هللا  

رتيل اللسان تصحيح الحروف بالت تالوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب فحظّ  القرآن حقّ 

العقل تفسير المعاني وحظ القلب اَلتعاظ والتأثر باَلنزجار واَلئتمار فاللسان يرتل والعقل  وحظّ 

  .يترجم والقلب يتعظّ 

خلقه وجل ل قال وهللا لقد تجلى هللا عزّ  مارضي هللا عنهالباقر جعفر الصادق بن محمد اإلمام وعن 

ه فلما ا عليمغشيً  الة حتى خرّ في كالمه ولكنهم َل يبصرون وحين سألوه عن حالة لحقته في الص

رى عنه قيل له في ذلك فقال ما زلت أردد اآلية على قلبي حتى سمعتها من المتكلم بها فلم يثبت سُ 

، وَل يظنن ظاّن أنه سمع  جسمي لمعاينة قدرته ففي مثل هذه الدرجة تعظم الحالوة ولذة المناجاة

 باألذنين بل هو سمع بحقيقة اإليمان.



لشيخ محمد متولي شعراوي رحمه هللا أنه قرأ القرآن بنية الصالة والسالم تسجيل لفي وقد ورد 

 . وقد كان ذلك ما لفت نظري إلى تأليف هذا الكتاب.على الرسل واألنبياء كلّما ورد ذكر واحد منهم

فهذا الكتاب يحوي الصالة على األنبياء عند ذكرهم مسبوقة بالصالة على رسول هللا صلى هللا عليه 

وآله وصحبه وسلّم ، ويحوي ذكر هللا وتعظيمه عند آيات التخويف والتعظيم ويحوي الدعاء عندما 

يوافق اآليات، ويحوي شرًحا لبعض كلمات القرآن الكريم غير الشائعة في لغة اليوم فهو بهذا يجمع 

 ذلك كلّه إن شاء هللا تعالى.

 ًرا أوذك عل بعضهاب سياق اآليات وجُ بعض األدعية المأثورة التي تناسفي هذا الكتاب اختيرت 

الدعاء ة اختيرت صيغوهلل تعالى بـ  "اللهم" غالبًا قد اختيرت صيغة الخطاب ا. ودعاءً ا وليس تمجيدً 

يشرك معه  أنإن شاء القارئ لتمكين لتكون بصيغة الجمع وليس بصيغة المتكلم المفرد من القارئ 

أو أصحابه ممن يحبهم ويرجو لهم من الثواب  د أسرتهأفراالثواب من يشاء كوالديه أو الدعاء وفي 

جو ، ونر والمعول عليه هو نيته فيمن يشرك في دعائه ،والقارئ أدرى بهم ،مثل ما يرجو لنفسه

 من القارئ أن يشركنا في ذكره ودعائه وهللا سميع الدعاء.

آيات من القرآن الكريم في الموضع نفسه  منصيغ الدعاء لكي تكون من الدعاء بعض قد اختيرت ل

أو في مواضع أخرى ، أو مما ورد من أدعية في أحاديث وردت عن رسول هللا صلى هللا عليه 

من دعاء له عالقة باأللفاظ التي وردت باآلية ، أو بمعاٍن لها عالقة باآلية  وآله وصحبه وسلّم ، أو

قد يكون و تعالى من تسبيح وتحميد وتعظيم ودعاء. لذلك فإن الكتاب يعنى بذكر هللاأو بجزء منها. 

في الغالب إن شاء هللا  ىعلى فهم النص فيحصل الذكر والدعاء وفهم المعن امساعدً  ذلك بعض

 تعالى،  رغم أن الكتاب َل يغني عن الرجوع إلى كتب التفسير لمن أراد التدبّر في كتاب هللا تعالى.

حيث يدفع القارئ أحيانًأ إلى أن يراجع كتب التفسير َلستيضاح وقد يثير الكتاب أحيانًا تساؤَلً ب

 المزيد من المعنى.

وللقارئ أن  ،أدعو هللا أن يكون في محلهي إن ما ورد من أدعية عقب كّل آية هو اجتهاد شخص

من أدعية قد يختارها هو أو ما يفهمه من نص اآلية أو ما يجد من أدعية ذات يراه مناسبًا يدعو بما 

 ونار ما يحبَلختي القّراء حافًزابعض . وسيجد أو ما ينعم هللا تعالى عليه من فتح ة بألفاظ اآليةعالق

 ونويسير ونهأدعية مناسبة بهذا المنهج أو منهج آخر يختار واأن يجد ونيستطيع وامن دعاء إن كان

لذلك فمن سلك هذا المنهج في الدعاء بعد . إن شاءوا، فأفضل الدعاء ما كان نابعًا من القلب عليه

راًحا وأدعو من يجد انش الخير إن شاء هللا.ذلك ففي اآليات أن يخلص في الدعاء وأن يوقن باإلجابة 

في صدره في تالوة آية أو دعاء بعدها أن يكرر الدعاء ويلّح فيه فاهلل تعالى يحّب اإللحاح في الدعاء 

فلعل هللا تعالى إن استجاب دعوة واحدة فإنّها تكفي لكي يكسب  وَل يمّل حتى يمّل الداعي نفسه ،

 بها الداعي خير الدنيا واآلخرة .

إن هذا الكتاب مثله مثل أي كتاب غير كتاب هللا عّز وجل فهو َل يخلو من هفوات قد تقع نتيجة 

أن  ربمااَلختصار وعدم وضع الدعاء أو الذكر المناسب عقب اآليات المناسبة وقد ينتج عن ذلك 

يفهم القارئ غير مقصد اآليات، لذلك فمن وجد من ذلك شيئًا أرجو أن يرسل مالحظاته لكي تؤخذ 

 في طبعات الكتاب القادمة وله من هللا الثواب.

ي بين قوسين ف ضمن الدعاء أو بعضها مات الغريبة في القرآن الكريم فقد أعطيت معانٍ لأما الك

قد و نى اَلختصار وليس التفسير المسهبوقد روعي في المع نهاية شرح اآلية أو مجموع اآليات.

اقتبست معاني بعض الكلمات من كتب التفاسير وكتب أخرى واألدعية من مصادر متعددة ، أدعو 

 هللا أن يكتب الثواب لمن كان سببًا فيها رغم عدم ذكر قائمة بالمصادر



ا لوجهه إنّه سميع الدعاء وصلى هللا على أدعو هللا أن يتقبل منّا ومّمن يقرأه وأن يجعل ذلك خالصً 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 أبو أحمد محمد زكي بن محمد بن خضر       

 آل عبدالرحمن أغا                                                         

 م2021هـ / نيسان 1442عمان / األردن في شعبان                             

khedher@gmail.com      
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 سورة الفاتحة

 

 جم يل ىل مل خل
ا شاء مكان وما لم يشأ لم يكن ، بسم هللا  ما شاء هللا ، بسم هللا ما شاء هللا َل قوة إَل باهلل

نعمة  ، بسم هللا ما كان منهللا َل يصرف السوء إَلّ َل يسوق الخير إَلّ هللا، بسم هللا  هللا

 فمن هللا. 

ِ الَّذي َلَ يَُضرُّ   َمَع اْسِمِه َشْيٌء فِي األْرِض َوَل في السَّماِء َوُهَو السَِّميُع العَِليم باْسِم َّللاَّ

ر ل بدأن، باسمك  َل إله إَل أنت اللّهم  فهم كتابك والعمل به كما ترضى نا، فيّسِ

 رجو بعدها رحمة من أحد سواك نرحمة َل  ارحمنارحماك يا رحمن يا رحيم ، اللّهم 

 يم ىم مم خم حم 

نا، الَحْمدُ  ُروِر أَْنفُسِْْْ تَْغِفُرهُ َونَعُوذُ بِِه ِمْن شُْْْ تَِعينُهُ َونَسْْْْ ِ نَسْْْْ لَّ لَهُ،  ّلِِلَّ ُ فَالَ ُمضِْْْ َمْن يَْهِد َّللاَّ

ُ، و إَلّ ْشَهدُ أْن َل إِلهَ نو َوَمْن يُْضِلْل فَال هاِدَي لَهُ،  َوَرُسولُهُ  َعْبدُهُ محّمدًا ْشَهدُ أَنَّ نَّللاَّ

تى حاللّهم حمدك ن ، ومجدكانك لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلط يا ربنا

 وربُّ العالمين أنت ربّنا حمدك فوق الرضا ،نحمدك عند الرضا ونترضى و

 مالعليالحمد هلل الذي َل يضر مع اسمه شيء في األرض وَل في السماء وهو السميع 

 خن حن جن
ْحَمنُ  إَلّ أْشَهدُ أْن َل إلهَ  ُ الرَّ ِحيمُ  َّللاَّ ارحمنا فإنك بنا راحم وَل تعذبنا فإنك ، اللّهم  الرَّ

 علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير

 من سواكمرجو بعدها رحمة نرحمة َل يا رحمن يا رحيم ، اللّهم ارحمنا  اللّهمرحماك 

  جه ين ىن من 
 ، ربّنا آتنا فيهماأنت مالك هذه الدنيا وما فيها وأنت مالك اآلخرة وما فيها ومليكُ  اللّهم

 الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار

  حي جي يه ىه مه
وَل نعبد أحدًا سواك، اللهم اجعلنا من عبادك عبدك وحدك َل شريك لك ن اشهد أنّ ن اللّهم

 المخِلصين المخلَصين

 كعلى مرضات افي هذه الدنيا وأعنّ  ناعلى عبادتك وعلى معاش فأعنّااللّهم أنت عونُنا 

 يي ىي مي خي
شّر  اوقنا واصرف عنّ  وتولّنا فيمن تولّيت اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللّهم

 ما قدّرت وقضيت 



لى صعبدّك ورسولّك محّمدًا الذي هديت إليه صراطك المستقيم على معرفة  اللّهم أعنّا

 تبعه تعيَننا على أن نوأن  ناالذي ترضاه لوسلّم هللا عليه وآله 

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 صراطك المستقيممن الذين أنعمت عليهم وهديتهم إلى  جعلناا اللّهم

، أْو نُ ِضلَّ أَْو نأْن وإسمك العظيم  بوجهك الكريمعُوذُ نَ االلّهم إنّ  ، أَْو نُ ِزلَّ أَوْ نَضلَّ ِلَم ظْ نَزلَّ

 ينا ونعوذ بك من القلّة والذلّةعل ْجَهَل أَْو يُْجَهلَ نْظلََم، أْو نُ أَْو 
 نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء  اللّهم

 نَْفِسكَ  ، أْنَت كَما أثَْنْيَت على َعلَْيكَ 

 
 سورة البقرة

 يل ىل مل خل
 مل خل

 ه والعمل بهرلفهم كتابك وتدبّ  بصيرتناان تفتح  خلفي  نسألك بما أودعت من سرّ  اللّهم

  حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل 

 بكتابك الذي َل يأتيه الباطل من بين يديه وَل من خلفه يا رّب آمنّا اللّهم

 ينقمن المتّ  اجعلنتو انيهدأن تو نابوشك أو ريب في قلنسألك أن تزيل كّل  اللّهم

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
م اآلخر يوبكتبك ورسلك ومالئكتك وبال وآمنّأ أنت ، إَلّ َل إله بأنّك أنت هللا  اللّهم آمنّا

 ويؤمن بالغيبممن يقيم الصالة كما أمرت  وبالقدر خيره وشره منك ، اللّهم اجعلنا

 منه بسخاء نفس كما أمرتاجعلنا من الذين ينفقون وا مباركً ا رزقنا طيبً  اللّهم ارزقنا

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 اصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، وآمنّ  محّمدبكتابك الذي أنزلت على نبيك  اللّهم آمنّا

 لجنّةاوبالبعث والنشور والحساب و ساعةبال وآمنّا ما أنزلت على رسلك من قبله كلّ ب

 اآلخر يومالاإليمان ببا واطمئنانًا في قلوبنا يقينً  النّار ، اللّهم زدناو

  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 ينمن المفلح والسداد وأن تجعلناسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رّب ن يا اللّهم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 والشقاق وسوء األخالقوالنفاق عوذ بك من الكفر ن اللّهم إنّا

َل ك ب اللّهم صّلِ على البشير النذير سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم آمنّا

 أنت وحدك َل شريك لك إَلّ إله 

 ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن 



ْْْْألك قلبً ن اللّهم،  ِدينكَ  على لوبناُمقَلَِّب القُلُوِب ثَبِّت قيا اللّهم  ْْْْعً ا س ْْْْمعً ا خاش للحق ا وس

ْْْْن الخاتمة ون ، اللّهم إنّا عن الحرام مجتنبًاا وبصْْْْرً ا مصْْْْغيً  ْْْْألك حس من بك عوذ نس

 عذابك يوم تحشر عبادك

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر 

إِلهَ إَِلَّ أْنَت َل  اللّهم؛ نا، َوِبَك خاَصمْ نا، َوإِلَْيَك أَنبْ ناَوَعلَْيَك تََوكَّلْ  اآَمنّ  ، َوبِكَ نااللّهم لََك أْسلَمْ 

تَِك نَ اإنّ  اللّهم إنّا ،  الَّذي َلَ َيموُت َوالِجنُّ واإِلْنُس يَُموتُونَ  ، أْنَت الَحيُّ اأْن تُِضلَّنعُْوذُ ِبِعزَّ

 حقًاا بك وباليوم اآلخر حقً  آمنّا

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

قاِق َوالنِّفاقِ ن االلّهم إنّ  ّشِ ُسوِء األْخالقِ  عُوذُ بَك مَن ال ْشد االلّهم أْلِهْمن،  َو  ِمنْ  ا، َوأِعْذنناُر

ونعوذ بك أن  ْعَملْ نَما لَْم شّر  َوِمنْ  ناشّر ما َعِملْ  عُوذُ بَِك ِمنْ نَ االلّهم إنّ ،  ناسِ نفُ أ ورشر

 نكون من الذين يخدعون أنفسهم

 اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
ر قلوبنا من اللّهم ن نعوذ بك موطاعتك و معرفتكمحبتك ووصف يبعدنا عن كّل  طّهِ

 قنا بما أنزلتصدّ  ، اللّهم نعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك . اللّهمأمراض القلوب

 ونعوذ بك من الكذب ومن الكاذبين الصادقينفاكتبنا مع 

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك 

 ني مي زي ري ٰى
ونعوذ بك من المفسدين ونعوذ بك من النفاق  نعوذ بك من اإلفساد في األرض اللّهم

 اجعلنا صالحين ومصلحين والمنافقين ، اللّهم

 خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي 

 جح مج حج مث هت مت
  كوبكتابك وبمالئكتصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  بك وبرسولك آمنّااللّهم إنّا 

  عوذ بك من السفه ومصاحبة السفهاءن اللّهم إنّا

لِّمنا ما ع ربّنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنًا وللمؤمنين والمؤمنات ، اللّهم

 ينفعنا وزدنا علًما

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح 

 جع مظ



 المؤمنيننسألك أن َل نصحب إَلّ  اللّهم

 ونعوذ بك ربّنا أن يحضروننا عوذ باهلل من شياطين اإلنس والجناللّهم ن

 ونعوذ بك أن نكون من المستهزئينجنبنا السفه  اللّهم

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع 
 م ، إنّك أنت الهادي إلى سواء السبيلفي طغيانه مهَل تجعلنا ممن تمدّ  اللّهم

 )يعمهون: يتمادون(بك من الطغيان والعمه  نعوذ اللّهم

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
ل أو نُضَّل ونعوذ بك أن ونعوذ بك والتقى والعفاف والغنى نسألك الهدى  اللّهم أن نّضِ

  نعتدي أو يُعتدى علينا ونعوذ بك أن نفتري أو يُفترى علينا

 هب لنا تجارة رابحة واجعلنا من المهتدين اللّهم

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 مه جه ين ىن من

ر قلوبنا بمعرفتك واجعلنا هداة مهديين  اللّهم  نّوِ

 سألك نور البصر والبصيرةنووالظالمين ومن الظلمات عوذ بك من الظلم ن اللّهم

 ىي مي خي حي جي يه ىه 
ر ب نتنالسألألنس بسماع تالوة كتابك وأطلق  ناأطلق سمع اللّهم  ناصربكثرة ذكرك ونّوِ

 وبمعرفتك وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون بقراءة آياتك

ا بدً عنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أمتّ  اللّهم نارابصأفي  اوعافن ناداجسأفي  االلَّهم عافن

َل إله إَل هللا الحليم الكريم سبحان هللا رب العرش العظيم  اما أحييتنا واجعله الوارث منّ 

 الحمد هلل رب العالمين 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ

 ونعوذ بك من الظلم والظلمات السماء نعوذ بك من عقابك ياربّ  اللّهم

لمالئكة ا وربّ ربّنا وح قدوس ، والمالئكة من خيفته ، سبّ  ح الرعد بحمدهسبّ يسبحان من 

شيء  وأنت بكل كن لنا وَل تكن علينابارك لنا في أسماعنا وأبصارنا و اللّهم،  والروح

 محيط )الصيّب: المطر(

 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب 
 زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك

ر أبصارنا بنورك اللّهم  ونعوذ بك من الظلم والظلمات نّوِ

لمالئكة ا وربّ ربّنا وح قدوس ح الرعد بحمده، والمالئكة من خيفته ، سبّ سبّ يسبحان من 

 والروح



يَتَِك ما يَُحوُل بَْينَنا وبَْينَ  اللّهم ْم لَنا ِمْن َخشْْْْْْ يَك، َوِمْن طاَعتَِك ما تُبَلِّغُنا بِِه  اْقسِْْْْْ َمعاصِْْْْْ

ائَب الدُّْنيا؛  َجنَّتََك، َوِمَن اليَقين ما ُن بِِه َعلَْينا َمصَْْْ ماعنا اللّهمتَُهّوِ اِرنا  َمتِّْعنا بأسْْْْ وأْبصَْْْ

تِنا ما أْحيَْيتَنا، واْجعَْلهُ  ْرنا على  الَواِرَث منَّا، َواْجَعلْ َوقُوَّ ثأْرنا على َمْن َظلََمنا، واْنصُْْْْْْ

يبَتَنا نا َوَل َمْبلََغ ِعْلِمنا،  َمْن عادَانا َوَل تَْجَعْل ُمصِْْْْْْ في ِدينِنا، َوَل تَْجَعِل الدُّْنيا أْكبََر َهّمِ

 شيء قديركّل  علىنّك إ تَُسلِّط َعلَْينا َمْن َل يَْرحُمنا َوَل

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

عدل  ماٍض فينا حكمك ،بيدك  نااصيوديك نيعب اءدك وابنيعب نحنو اإنت خلقتن اللّهم

ر لنا  عنّا عبادتك على النحو الذي يرضيك فينا قضاؤك ، اللّهم يّسِ

 ناقلُ فأحسن خُ  تناْلقاللَّهم كما حسَّنت خِ الهدى والتقى والعفاف والغنى ، نسألك  اللّهم

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 مس خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث

في ما تنزل من السماء من ماء وبما تخرج من السماء واألرض بارك لنا رّب  يا

 األرض من رزق ، أنت جعلت لنا األرض فِراًشا والسماء بناءً 

يكن له ولم يولد ولم  أنَت َّللّا َل إِلهَ إَِلّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلدإنّك  شهدُ ا نإنّ  اللّهم

 نعلمه ونستغفرك لما َل نعلمها نعوذ بك أن نشرك بك شيئً  اللّهم،  ا أحدكفوً 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 حك جك مق حق مف خف حف جف

 ونعوذ بك من الريب ومن المرتابينإلى نور اليقين  من ظلمات الشكّ  أخرجنا اللّهم

 سلمصلى هللا عليه وآله و رسولك الذي أرسلتعبدك وبكتابك الذي أنزلت وبآمنّا  اللّهم

ا واجعلنا من عبادك اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وذهاب غمنّا وهمنّ  اللّهم

 ، اللّهم زدنا يقينًا بكتابك واجعلنا من العاملين به الصادقين

 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك 
 خن حن

 ، ونعوذ بك أن نعصي أوامركبك وبكتابك الذي أنزلت آمنّا  اللّهم

اللّهم نعوذ بك من النّار التي وقودها الناس والحجارة التي أعدّت للكافرين ونعوذ بك 

 مّما يقّرب إليها من قول أوعمل

 حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ



 بالجنّة من المبشَّرين أن نكونإليك ونسألك ا يقّربنا وعمالً صالحً ا دائمً ا نسألك إيمانً  اللّهم

 إليها من قول أو عمل  يقّربما نسألك أن تعيننا أن نقول ونفعل وخالدين فيها 

دك ونسألك من خير ما سألك منه عبا َل ينفذ وقرة عين َل تنقضي أبدً ا نسألك نعيمً  اللّهم

 ما استعاذك منهشّر  ونستعيذك منصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  محّمدونبيك 

ونسألك الفردوس األعلى من صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  محّمدك ونبيك عبد

 بال سابق حساب وَل عذاب الجنّة

 زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث
 زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام ىليل مل
 ني مي

 ، اللّهم إنّك تضرب األمثال ولك المثل األعلى قولك حق كتابك حق وإنّ  إنّ  اللّهم

ا أعطيت وبارك لنا فيماهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت  اللّهم

فإنّك تقضي بالحق وَل يُقضى عليك تباركت  ما قدّرت وقضيتشّر  اوقنا واصرف عنّ 

 قيننعوذ بك من الفسوق ومن الفاس، اللّهم  كبيًراا ا يقول الكافرون علوً عمّ ربّنا وتعاليت 

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي 
  مح جح مج حج هتمث مت خت

أن يوصل أو أن به أو أن نقطع ما أمرت من بعد ميثاقه نعوذ بك أن ننقض عهدك  اللّهم

 من الخاسريناللّهم نفسد في األرض وَل تجعلنا 

 حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ
  مظ حط مض خض

 وأنت المميت وأنت المحيي بعد الموتبك أنت المحيي آمنّا  اللّهم

اللّهم إن الساعة حق وإن البعث حق وإن الجنّة حق وإن النّار حق وأنت اللّهم الحّق 

 إنّا هلل وإنا إليه راجعون،  إنّا هلل وإنا إليه راجعون،  إنّا هلل وإنا إليه راجعونالمبين ، 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  جم هل مل خل حل مكجل لك

الحمد حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهما اللّهم لك 

 وملء ما شئت من شيء بعدُ ، أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد ، وكلّنا لك عبد

وات سماما في األرض جميعًأ ثم استوى إلى السماء فسّواهن سبع لق الذي خالحمد هلل 

 مشيئ علي سبحان الذي بكلّ ،  هللا العليم الحكيمسبحان وجعل الظلمات والنور ، 



 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه

 من سفك الدماءك ذ بنعووواإلفساد في األرض نعوذ بك من الفساد  اللّهم

ة المالئك وربّ ربّنا سبوح قدوس اللّهم إنّك تعلم وغيرك َل يعلم إَلّ ما علّمته أنت ، 

ِ َعدَدَ  ُسْبحاَن َّللّا َعدَدَ َما َخلََق في،  سبحان العليم الحليم،  والروح السَّماِء، َوُسْبَحاَن َّللاَّ

 ِ ُ  ما َخلََق في األْرِض، وُسْبحاَن َّللاَّ َعدَدَ ما بَْيَن ذلِك، وُسبَحاَن َّللّا َعدَدَ ما ُهَو خاِلٌق، وَّللاَّ

ُ مثَْل ذلَك، ِمثَْل ذلَك، والَحْمدُ  أَْكبَرُ  ِ مثَْل ذلَك، وَل إِلهَ إَِلَّ َّللاَّ ة إَلَّ باّلِّل وَل َحْوَل َوَل قُ  ّلِِلَّ وَّ

 ِمثَْل ذَلكَ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  يب ىب نب مب

 اللّهم صّل على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وعلى مالئكتك وسلّم تسليًما كثيًرا

 علّمتنا وزدنا علًمأاللّهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما 

 جعلنا من الصادقيننسألك الصدق في القول والعمل وأن ت اللّهم

 يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت
 علم لنا إَلّ ، اللهم َلسبحان العليم الحكيم،  سبحان العليم الحكيم،  سبحان العليم الحكيم

 ما علّمتنا ونسألك الحكمة إنّك أنت العليم الحكيم

تَْغِفُرَك ِلذَنن، سْْْبحانك اللّهم أْنتَ َل إلهَ إَِلَّ  ، ا ِعْلمً  اِزْدن اللّهمسْْْألَُك َرْحَمتََك، ن، ونا بوسْْْْ

 أْنَت الَوهَّابُ إنّك  َرْحَمةً، ِمْن لَدُْنكَ  ناَوَهْب ل ابعد إْذ َهدَْيتَن نابوَلَ تُِزْغ قَلربّنا َ

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِ على

 نكتموما  نبديسبحان العليم بما ،  سبحان عالم غيب السماوات واألرض

 اللّهم علّمنا من علمك المكنون واجعلنا ممن يعملون بما يعلمون

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي 

 مالئكتك وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وعلى 

 الحمد هلل الذي كّرم بني آدم بسجود المالئكة آلدم عليه السالم 

 والكفر ومن كيد إبليسوالعجب نعوذ بك من الِكبر  اللّهم



 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 خض حض جض مص خص
 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

 طاعتك ونعوذ بك من معصيتك دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأعنّا على  اللّهم

نا ظلم أنفسأن ننعوذ بك من  اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم

 ونعوذ بك أن نُظلَم ظلم عبادكأن نومن 

 حك مقجك حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض 

 مل خل حل جل مك لك خك
 وزللـه الشيطان وشركه وشرّ وسيئات أعمالنا  نانفسأ ورشر عوذ بك منن اللّهم

ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت  عقوبتك اللّهم نعوذ بعافيتك من

 على نفسك ، عّز جارك وجّل ثناؤك وعُظم شأنك وَل إله غيرك

 َل تجعل في قلوبنا عداوة ألحد من عبادك الصالحين اللّهم

ا في البل رض من الحالل الطيب ما أحييتناعنا بخيرات األمتّ  اللّهم د واجعل لنا مستقرًّ

 الذي ترضاه لنا واجعل لنا فيه متاًعا إلى حين

  ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل 

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

 ، اللّهم نسألك شكرك وذكرك وحسن عبادتك ألهمنا من الكلم الطيب ما ترضى اللّهم

 وانظر إلينا يا تواب ويا رحيموألهمنا التوبة إليك وارحمنا اللهم تب علينا 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل

 ىه مه جه ين
ا أعطيت وبارك لنا فيمنا فيمن توليت اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّ  اللّهم

نه َل إالحّق وَل يقضى عليك ، تقضي بفإنّك ما قدّرت وقضيت شّر  اوقنا واصرف عنّ 

وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ربّنا من عاديت تباركت  من واليت وَل يعزّ  لّ ذي

ون من ونسألك أن نك ونتوب إليك اللّهموليت نستغفرك أولك الشكر على ما أنعمت به و

 الذين َل خوف عليهم وَل هم يحزنون

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه 
 النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من  ، اللّهم بكتابك الذي أنزلتآمنّا  اللّهم

 اللّهم نعوذ بك الكفر والكذب ومن المكذبين بآياتك

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 الحمد هلل على ما أنعمت علينا ، اللّهم زدنا من النعم وأوزعنا أن نشكرها وَل نكفرها



بشهادة أن َل إله إَلّ أنت وأن محّمدا صلى هللا تنا على العهد الذي بيننا وبينك ثبّ  اللّهم

واجعلنا َل نخشى وَل وأوف لنا بوعدك عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوَلً ، اللّهم 

 من اآلمنين يوم لقائكاللّهم واجعلنا نرهب أحدًا سواك ، 

 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  لك اك يق ىق يف

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وما  محّمدبما أنزلت على عبدك ورسولك آمنّا  اللّهم

م حرمة كتابك في نفوسنا وأن َل نشتري به ثمنً  أنزلت من قبله ، اللّهم  يالً قلا عّظِ

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  اللّهم

  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 هوأرنا الباطل باطالً وأعنّا على اجتنابوحبّبنا فيه وأعنّا على اتباعه ا حقً الحّق أرنا  اللّهم

 وكّرهنا فيه ، ونعوذ بك أن نُلِبس الحّق بالباطل

 فيما نعلم واغفر لنا ما َل نعلمالحّق أعنّا على قول  اللّهم

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 وترضى بّ الزكاة والركوع والسجود كما تح إيتاءأعنّا على إقام الصالة و اللّهم

 اللّهم نسألك أن َل نصاحب إَلّ مؤمنًا من الراكعين الساجدين لك

  مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ىئ

به وننتهي أمرتنا ا على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن نعمل بما أعنّ  اللّهم

، اللّهم نسألك تالوة كتابك على النحو الذي ترضى عنه وأن نتدبره  عنه نهيتناعما 

 ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه واجعلنا من الذين يعقلون

 جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب
وأن نقيم الصالة وأعنّا على أن نستعين بهما على ما نلقى نسألك أن تلهمنا الصبر  اللّهم

ها لنا سرم الصالة كما تحب وترضى وأن تيّ أن نقينسألك  في هذه الحياة الدنيا، اللّهم

 وتجعلنا من الخاشعين فيها

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح 

 ةسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذّ ن اإنّ ، اللّهم حبب لنا لقياك  اللّهم

ا إنّ و ، ةة وَل فتنة مضلّ اء مضرّ إلى لقائك من غير ضرّ ا النظر إلى وجهك الكريم وشوقً 

 هلل وإنا إليه راجعون

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
شكر ، اللّهم أوزعنا أن ن وبنا فاغفر لنابوء لك بذننونا بوء لك بنعمتك علين اللّهم إنّا

 نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالًحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا ، إنّا تبنا إليك 



 من خير عبادك الصالحين ااجعلن اللّهم

ِل عافيتك َوفَْجأةِ نِْقَمتَِك َوَجِميعِ  عُوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتِكَ ن اإنّ  اللّهم  ُسْخِطكَ  َوتََحوُّ

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف 

  جن مم خم حم

ا َل تجزي نفس عن نفس شيئً قنا عذبك يوم  اللّهم اللّهم آمنّا باليوم اآلخر وبالحساب ،

  منها عدل وَل هم ينصرونوَل يقبل منها شفاعة وَل يؤخذ 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك شفاعة نبيك محّمد صلى هللا عليه 

وآله وصحبه وسلّم ونسألك أن تجعلنا ممن تَقبل شفاعتهم في أهليهم وذويهم وذرياتهم 

 ومن له حق عليهم ، واجعلنا اللّهم من المنتصرين 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن

 من كيد الظالمينومحبينا وأصدقاءنا الظالمين واحفظ لنا أهلنا وذوينا شّر  قنا اللّهم

، اللّهم احفظ المسلمين من كيد الظالمين ، اللّهم َل تسلّط  ونعوذ بك من بالء َل نطيقه

 علينا وعلى المسلمين من َل يخافك فينا وفيهم وَل يرحمنا ويرحمهم

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي 

ل الثابت ، اللّهم ثبتنّا بالقو نجنّا من فتن الزمان كما أنجيت بني اسرائيل من فرعون اللّهم

 في الحياة الدنيا واآلخرة ، اللّهم انتقم من أعدائك وأعداء المسلمين 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

نظِلم  ونعوذ بك أن ما َل نعلمهستغفرك لنعلمه ونا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئً  اللّهم

أو أن نُظلَم ونعوذ بك من أن نعتدي أو أن يعتدى علينا، اللهم طّهر قلوب المسلمين من 

 الشرك علموا به أم لم يعلموا

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 الذاكرين  اجعلنا من الشاكرين ، اللّهم ستغفر هللا العظيم الذي َل إله إَلّ هون

 اللّهم إنّك عفٌو كريٌم تحب العفو فاعف عنّا

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

والكتب التي أنزلت من قبل واتّبعنا الرسول صلى هللا أنزلت آمنّا بكتابك الذي  اللّهم

 المهتدينكتبنا مع الشاهدين فا وسلّمعليه وآله وصحبه 



 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 خئ حئ جئ يي

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

ونعوذ بك أن نظلم أنفسنا ونعوذ بك من أن نشرك بك  نا ما َل طاقة لنا بهَل تحملّ  اللّهم

 ا رحيما تواب يوانظر إلينا يتب علينا وارحمنا شيئًا نعلمه ونستغفرك لما َل نعلمه ، 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ 
  مج حج

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

بكتبك ورسلك  وحدك َل شريك لك ، وآمنّاَل إله إَلّ أنت بأنّك أنت هللا  اللّهم آمنّا

 هنعوذ بك من ابتالء َل نطيق يوم اآلخر وبالقدر خيره وشّره منك ، اللّهمومالئكتك وبال

 ، اللّهم وهيئ لنا من كّل ضيق مخرًجا ومع كّل عسٍر يسًرا

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنشد وات في األمر والعزيمة في الرسألك الثبن اإنّ  اللّهم

ك من خير سألنو متقبالً  وعمالً ا ا صادقً ولسانً ا مستقيمً ا لقً سليما وخُ ا خاشعً ا سألك قلبً نو

م ت عالّ علم وأننفإنّك تعلم وَل ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 بعد الموت ، اللهم نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنّةالغيوب

 مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص
  حك جك مق حق مف خف حف

 نُظلَمأن أو أنفسنا أو نظِلم غيرنا ونعوذ بك أن نظِلم  على نعمائك الحمداللّهم لك 

باِرْك لَنا فِيما  اللّهماللّهم نسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكا وأن نسألك نؤدّي شكره ، 

 النّارَرَزْقتَنا، َوقِنا َعذَاَب 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن

 من عوذ بكنا نعلى عهدك ووعدك ما استطع نحنو ادك خلقتنيعب نحنونا أنت ربّ  اللّهم

 نابوبذن ناواعترف نانفسأ نافقد ظلم نابوبذنلك بوء نو ينابوء لك بنعمتك علن ناما صنعشّر 

 أنت ا إَلّ فإنه َل يغفر الذنوب جميعً  نارمنها وما أخّ  نامما قدّ  ناذنوب نافاغفر ل

 تغفروااس أساءواأحسنوا استبشروا وإذا  إذا اجعلنا من المحسنين واجعلنا من الذين اللّهم

 )قولوا حطة: قولوا ما يدل على التوبة(



 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 يئ ىئ نئ مئ زئ

العمل تالوته وتدبّر آياته وحفظه وحبب إلينا أنت أنزلت كتابك وأنت تحفظه ، اللّهم  اللّهم

ونعوذ بك أن تُنزل علينا رجًزا من  ونعوذ بك من الظلمأن تبدل آياتك ونعوذ بك به 

 نعوذ بك من الفسوق والعصيانالسماء و

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب 
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث
 رن مم ام

 وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى 

 األرض ونعوذ بك من الفساد فيها  متعنا بخيرات اللّهم

اسقنا  ماللّهأن تسقنا الغيث وَل تجعلنا من القانطين ، ونسألك من بركات السماء  اللّهم

ته ، وأسقنا من بركا لنا الضرع ، وأدرّ  الزرعبه أنبت لنا  اللّهم، طيبًا مبارًكاماء زَلَلً 

 رّ ر ضانافعاً غياسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً  اللّهمأغثنا ،  اللّهم، أغثنا  اللّهم،  أغثنا اللّهم، 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن 
 خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض
 خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف

 موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا 

 مبارًكاا طيبً من بركات األرض رزقًا ارزقنا  اللّهم

، اللّهم أعز المسلمين وأذّل الشرك والمشركين  نسألك العزة ونعوذ بك من الذلّ  اللّهم

، اللّهم ربّنا َل يعز من عاديت وَل يذّل  َل نفرق بين أحد منهم، اللّهم بك وبرسلك آمنّا 

ونعوذ بحلمك من غضبك ونعوذ  نعوذ بك من العصيان والعدوان هممن واليت ، اللّ 

برضاك من سخطك ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء عليك عّز جارك وعظم شأنك 

 وتقدست أسماؤك وَل إله غيرك

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 رسلك وباليوم اآلخر بمالئكتك وببك و اللّهم آمنّا

 من الخوف يوم القيامةآِمنّا العمل الصالح و ارزقنااللّهم 



ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة  عوذ بك من الهّم والحزنن اللّهم إنّا

وقهر الرجال ونعوذ بك فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح وضلع الدين الدَين 

 الدجال

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 يئ ىئ نئ مئ زئ

 ومما ابتليت به من كان من قبلنا  بني اسرائيل به ابتليتنسألك العافية مما  اللّهم

والعفاف والغنى ونسألك أن يأخذ المسلمون عامة ما آتيتهم  التقىالهدى ونسألك  اللّهم

بقوة ويتمسّكوا بكتابك ويذكروا ما فيه ويتمسكوا بسنّة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلّم 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب 
 اللّهم نعوذ بك أن نتولى بعد اإليمان فإنّك نعم المولى ونعم النصير

 وَل تجعلنا من الخاسرينورحمتك اتمم فضلك علينا  اللّهم

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

تلينا اإلعتداء على محارمك ونعوذ بك أن تب َل تبتلينا بفتنة َل نطيقها ونعوذ بك من اللّهم

 ومن سوء المنظر وسوء المنقلبالمسخ  بما ابتليت به من كان قبلنا ونعوذ بك من

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 الذين يتعظون بما سبقهم من األمم )نكاَلً: زجًرا وعقابًا( قيناللم اجعلنا من المتّ 

 حبخب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى 
  مث هت مت خت حت جت هب مب

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا موسى محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 ما ابتليت به بني اسرائيلما نعوذ بك من المعاصي وإنّ  اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال

لّهم اللّهم نعوذ بك أن نكون من الجاهلين ، اللّهم نعوذ بك أن نكون من الجاهلين ، ال

 نعوذ بك أن نكون من الجاهلين

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج
 خف حف جف مغ معجغ جع مظ
 دون لجاجة أو ترددوفعل ما تأمرنا به نسألك اَلنقياد ألمرك  اللّهم

اللّهم نعوذ بك من الجدل ومن الشك في أوامرك وفي سنّة نبيك صلى هللا عليه وآله 

 وسلّم



 مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف 
  خن حن جن

 وجمالها نظرنا بحسن مخلوقاتك نسألك أن تسرّ  اللّهم

 دون لجاجة أو ترددوفعل ما تأمرنا به نسألك اَلنقياد ألمرك  اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من الجدل ومن الشّك في أوامرك وأوامر نبيك صلى هللا عليه وآله وسلّم

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
شّر  انا فيمن توليت وقنا واصرف عنّ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّ  اللّهم

  يعزّ ه َل يضل من واليت وَلوَل يقضى عليك فإنّ الحّق تقضي بفإنّك ما قدّرت وقضيت 

وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت ربّنا من عاديت تباركت 

 ب إليكونتو اللّهمبه واوليت نستغفرك 

 اللهم اهدنا إلى الحق حين تتشابه األمور على الناس 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه 
 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ
 راضين به دون ريب أو شّك  اهدنا للحق واجعلنا من المسارعين لقبوله اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من الجدل ونعوذ بك من الشّك والريب في أوامرك

 من قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤالاللّهم نعوذ بك 

 نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب 
ا عمدًا أو خطأً أو أن نشارك في ذلك بأي شكل من حرامً ا صيب دمً نعوذ بك أن نُ  اللّهم

إنّك تعلم سّرنا وجهرنا ، اللّهم اجعل  والعلن نسألك الصدق في السرّ  األشكال ، اللّهم

 سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث 
 قادر على أن تحيي الموتى وتبعث من في القبورآمنّا بأنّك  اللّهم

لح اجعلنا ممن يعقل ويصدّق بآياتك وأص وبآياتك ، اللّهم بك وبكتبك وبرسلكآمنّا  اللّهم

 قلوبنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة

 حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل 
 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ خئمئ
 مس خس حس

اللّهم كما تُفّجر الماء من الحجارة وكما تُهبط منها من خشيتك ، اللّهم فاجعل قلوبنا 

قلب َل يخشع ومن قسوة القلب ومن علم َل ينفع ومن نعوذ بك من  خاشعة لك ، اللّهم

 عوذ بك منن اللهم إن، ا عمل َل يرفع ودعاء َل يسمعمن والران الذي يصيب القلوب 

  تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموَلها ناسوالهرم اللهم آت نف



رضا محبتك والنسألك وفي السّر والعلن نسألك خشيتك ومخافتك وطاعة أوامرك  اللّهم

 على أنّكتعلم سّرنا وعالنيتنا وإنّك  نشهد، اللّهم  وأن ترضى عنّاوبما قدّرت بأوامرك 

يان عينين هطالتين تشف اللَّهم ارزقنولست بغافل عما يعمل العاملون ، ا شيء شهيدكّل 

 شيتك قبل أن تكون الدموع دًما واألضراس جمًرا القلب بذروف الدموع من خ

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص 
  حك جك مق حق مف خف

ك من بعد ما كالماهدنا واهِد بنا واجعلنا هداة مهديين ونعوذ بك ممن يحّرفون  اللّهم

 عقلوه وهم يعلمون

تمعون من الذين يسوعمالً متقبالً ونسألك أن نكون ا خاشعً ا وقلبً ا نافعً ا مً لنسألك ع اللّهم

  العالمينرّب  القول فيتبعون أحسنه يا

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
  هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن من

 نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق ونعوذ بك من أصحاب السوء  اللّهم

سينا ، ن رنا ماعلينا فتوح العارفين بحكمتك ، وانشر علينا رحمتك ، وذكّ افتح  اللّهم

 ، للَّهم لك الحمد كالذي نقول وخيًرا مما نقولا. ياذا الجالل واإلكرام ،وعلمنا ماجهلنا 

اللّهم  ونعوذ بك ،ناولك رّبِ تراث ناوإليك مآب ناوممات ناومحيا ناونسك نااللَّهم لك صالت

سألك من خير ن االلَّهم إنّ  ا تجلبه الريحمن شتات األمر ومن وساوس الصدر ومن شّر م

 ونسألك أن نخشاك في خلواتنا أكثر مما نكون بين الناسما تجيء به الرياح 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 تعلم ما نخفي وما نعلن وَل يخفى عليك شيء في األرض وَل في السماءاللّهم إنّك 

 ا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحةاجعل سريرتنا خيرً  اللّهم

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 ، علِّمنا كتابك وفهم معانيه واليقين بما جاء فيه واتباع أوامره واجتناب نواهيه اللّهم

 ونعوذ بك من ظن السوء ومن سوء ما نحدّث به أنفسنا ومن وساوس الشيطان

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي 
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ
 قليالً ا نشتري بكتابك ثمنً ونعوذ بك أن ا خذ بأيدينا فال نكتب إَلّ خيرً  اللّهم

بَك ِمْن ُمْنَكَراِت  عُوذُ ن اإنّ  اللّهموعمالً صْْْْالًحا،  مبارًكاا حالَلً طيبً كسْْْْبًا نسْْْْألك  اللّهم

  َواألْهَواءِ  األْخالِق َواألْعمالِ 



 ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت
  رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق

ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول  نعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك اللّهم

 َل تخلف الميعادوأنّك وعدك حق عهدك ونشهد أن  أو عمل ، اللّهم

 إنّك عالّم الغيوب ما َل نعلم عليكنعوذ بك أن نقول  اللّهم

 حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن
 مئ خئ

 يقّربما و النّارب خطيئة َل تُغفر ونعوذ بك من ساغفر سيئاتنا ونعوذ بك أن نك اللّهم

 إليها من قول أو عمل

 مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ 
 متقبّالً  عمالً صالًحايقينًا صادقًا ووا وقلبًا خاشعًا دائمً ا نسألك ايمانً  اللّهم

 إليها من قول أو عمل يقّربوما  الجنّةنسألك  اللّهم

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج 
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

حدك و إله إَلّ أنت ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نشهد أن َلإيّاك نعبد  اللّهم

 َل شريك لك وأن محّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم عبدك ورسولك

 اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا اللّهم

 يلبن السبوا يّسر لنا اَلحسان لوالدينا ولذوي القربى واليتامى والمساكين اللّهم

 واجعلنا من المحسنين اللم أجِر على ألسنتنا القول الحسن

 اللم يّسر لنا إقام الصالة وإيتاء الزكاة من رزق حالل مبارك

 غير معرضين وَل صادّين عن سبيلك اجعلنا مقبلين عليك وعلى طاعتك اللّهم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ين ىن من خن

ومن الشقاق والنفاق وسوء ونعوذ بك من قطع األرحام  اللّهم نعوذ بك من سفك الدماء

األخالق ، اللّهم نسألك أن نّوفي بالمواثيق وأن َل نخلف الوعد وأن نكون من الصادقين 

 الشاهدين بالحق

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر



 مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ
 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
  ىل مل يك ىك مك

 نعوذ بك من نكث العهود ومن قطع األرحام  اللّهم

اللّهم نسألك أن توّحد صفوف المسلمين وتنزع الخالف بينهم وتجعلهم أمة واحدة تطيع 

 أوامرك وتطبق شريعتك وتتعاون على الخير وتجتنب الشرّ 

 ، ما علمنا معناه وما جهلناه ه محكمه ومتشابههبكتابك كلّ آمنّا  اللّهم

 زي الدنيا وعذاب اآلخرةنعوذ بك من خ اللّهم

، وما أنت بغافل ترى أعمالنا فبارك فيما هو خير واغفر واستر ما هو شرّ اللّهم إنّك 

 عّما نعمل

 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل
 ىي ني

 وحبّب إلينا لقاءك إلينا من الدنيا اجعل اآلخرة أحبّ  اللّهم

نا وضاعف في أجورها وانصرا وبارك لنا فيها وجهك خالصً  أعمالنانبتغي ب اللّهم اجعلنا

 على عدّوك وعدّونا ، اللّهم نعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي 
 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت
 جض مص خص حص مس خس
لى وع مريمابن عيسى على سيدنا موسى وسيدنا محّمد وعلى سيدنا على اللّهم صّلِ 

 كثيًرا اتسليمً سيدنا جبريل روح القدس وسلّم 

 صلى هللا عليهم وسلّم وموسى وعيسى محّمدعلى  تبما أنزلاللّهم آمنّا 

 ونعوذ بك من المستكبرين ومن المكذبين نعوذ بك من الِكبر اللّهم

 ن ياللّهم أيّد وانصر واهِد عبادك الصالحين لما تحّب وترضى واجعلنا منهم يا رّب العالم

 ومن يؤذي عبادك الصالحينأو كذّبهم نبرأ إليك ممن آذى أنبياءك  اللّهم

  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض 

اَلً ، اللّهم نسألك قلوبًا خاشعة ويقينًا صادقًا وأعم على دينك نابوت قلب القلوب ثبّ يا مقلّ 

 متقبلة 

ك وأن محّمدًا عبدك َل شريك ل كوحد كب ، اللّهم آمنّا نعوذ بك من الكفر والشرك اللّهم

 ونبيك ورسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 



 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ٰر ٰذ
 وبرسولك الذي أرسلت وبالبعث بعد الموت بكتابك الذي أنزلت اللّهم آمنّا

ونعوذ بك فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح  نعوذ بك من الكفر والشرك اللّهم

 الدّجال، أَل لعنة هللا على الكافرين

 ينحصعوذ بك منك َل نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ون اإنّ  اللّهم

عّز جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وتقدّست  أنت كما أثنيت على نفسكثناء عليك 

 أسماؤك وَل إله غيرك

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 
 مث زث يترث ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
 ىث نث
النّار وما يقّرب إليها من قول او من نعوذ بك الشرك ومن نعوذ بك من الكفر و اللّهم

 عمل ونعوذ بك من العذاب المهين

كلّه محكمه ومتشابهه ، اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين  بكتابك الذي أنزلت اللّهم آمنّا

لتطبيق ما أنزلت في كتابك وما أنزلت من فضلك على نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله 

 وسلّم

ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء معافاتك من عقوبتك رضاك من سخطك وبنعوذ ب اللّهم

 وَل إله غيركعليك أنت كما أثنيت على نفسك، عّز جارك وعظم شأنك 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث 
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم
  مئ خئ حئ

جميعأ وهو الحق واتّبعنا رسولك محّمد صلى هللا عليه  بما أنزلت على رسلكآمنّا  اللّهم

 وآله وسلّم ، فاكتبنا اللّهم مع الشاهدين

 الصالحين يؤذي عبادكيقتل أو ن مأنبياءك وم قتلنبرأ إليك ممن  اللّهم

 اللّهم انصر دينك وانتقم ممن يناصب العداء لإلسالم والمسلمين 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حج مث
 تسليًم كثيًراوسلّم  موسىعلى سيدنا و سيدنا محّمدعلى اللّهم صّلِ 



 السالم وموسى عليهما  محّمدأنزلت على البينات التي باللّهم آمنّا 

 من الخاسرين لنا وترحمنا لنكوننّ ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ربّنا 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج 
 مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض خصمص
 حك جك مق حق مف خف حف جف

اللّهم اجعلنا ممن يوفي بعهدك وميثاقك الذي واثقت بأن َل نعبد إَلّ إياك وحدك َل شريك 

 لك مخلصين لك الدين ولو كره الكافرون ونسألك أن نأخذ ما أتيتنا بقوة يا رب العالمين

 ومن الكافرين الكفرمن المشركين ومن سمعنا وأطعنا ، نعوذ بك من الشرك و اللّهم

 ، اللّهم ثبّت اإليمان في قلوبنا واجعلنا من مالئكتكبكتبك وببك وبرسلك واللّهم آمنّا 

 الراشدين واجعل إيماننا يقودنا إلى كّل خير

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 مه جه ين ىن من

 النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 شرّ كّل  الموت راحة لنا منالحياة زيادة لنا في كّل خير واجعل اجعل  اللّهم

  الصادقينعبادك اجعلنا من  اللّهم

  ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه 

 ، واغفر لنا ما قدّمنا وما أّخرنا  اللّهم اجعلنا من الذين يحبّون لقاءك

 الظالمينمن نعوذ بك من الظلم و اللّهم

 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب

 واجعل الممات لنا نجاة من كّل شرّ  خيركّل  اجعل الحياة زيادة لنا في اللّهم

بصير بحالنا فاهدنا سبلنا واجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها اللّهم إنّك 

 وقنا اللّهم عذاب النار يوم نلقاك فيهامنا وخير أي

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث 
 من زن رن مم ام يل

 كثيًراا تسليمً وسلّم  سيدنا جبريلوعلى  محّمدلى سيدنا اللّهم صّلِ ع

ين ا لينذر الذعربيً ا ورحمة لسانً ا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلته إمامً آمنّا  اللّهم

 أنزلتها ما سبقه من كتبوآمنّأ ب ؤمنينوبشرى للموهدًى ظلموا 



 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 خئ حئ

 نعوذ بك من الكفر والكافرينجميعًا  تكمالئك ميكائل وربّ  جبريل وربّ اللّهم رّب 

 ونعوذ بك من النار 

 اللّهم نسألك أن تنصر عبادك المؤمنين على أعدائك وأعدائهم يا رّب العالمين

  هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ 

 محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم مل على قلب نبيك المكرّ بكتابك المنزّ آمنّا  اللّهم

 اللّهم نسألك تدبُّر آياتك البيّنات وأن ترزقنا العمل بأوامرها واإلنتهاء عن نواهيها

 نعوذ بك من الكفر والكافرين والفسوق والفاسقين اللّهم

  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث

 هانسألك اإليفاء بالعهود ونعوذ بك من نكث اللّهم

 وحدك َل شريك لك  بك َل إله إَلّ أنتاللّهم آمنّا 

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
  مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 عليه أفضل الصالة والتسليممحّمد الصادق المصدوق  ك وبرسولكب اللّهم آمنّا

 نسألك أنوواجعل فيه ذهاب همومنا وأحزاننا وربيع قلوبنا امنا اجعل كتابك إم اللّهم

ا رنا منه ما نُّسينعلِّمنا منه ما جهلنا وذكّ  اللّهم ، م حرامهحالله ونحرّ  أن نحلّ تعيننا على 

 وعلّمنا اللّهم من علمك المكنون 

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

 ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث

  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن اممم يل

 تسليما كثيًراوسلّم  وعلى سيدنا سليمان محّمدعلى سيدنا واللّهم صّلِ 

 والشياطينومردة الجن السحرة  شرّ من السحر ومن نعوذ بك من الكفر و اللّهم

 ونعوذ بك من علم َل ينفعالشياطين شّر  ا بفتن اإلنس والجن وقناَل تفتنّ  اللّهم

 اللّهم أنت النافع وأنت الضاّر ، َل ضرر إَلّ بإذنك ومشيئتك 



 وزدنا علًماوانفعنا بما علمتنا علّمنا ما ينفعنا  اللّهم

 )خالق: نصيب( لوجهكا منا خالصً نسألك العمل بما نعلم واجعل تعلّ  اللّهم

  جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 قين العاملين في سبيلكوأن تجعلنا من المتّ ا خاشعً ا وقلبً ا دائمً ا نسألك إيمانً  اللّهم

اللّهم نسألك حسن العمل وحسن الثواب ونسألك أن تغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا وعلّمنا 

 ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا علًما

 مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت

 خس حس جس
 ألهمنا القول الذي يرضيك ونعوذ بك أن نتكلم بما َل يرضيك اللّهم

وذ وأخالقهم وعاداتهم ونع نهجهمأن نتبع  وأإنا نعوذ بك من أن نتمثل بقول الكفار  اللّهم

 بك من العذاب األليم

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس 

 جل مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

  خل حل

ورحمة  ااجعله لنا إمامً كتابك الكريم ، اللّهم في في الخير العظيم الذي بارك لنا  اللّهم

ونوًرا وهداية وارزقنا تالوته آناء الليل وأثناء النهار لعلّك ترضى وارزقنا تدبّره 

 والعمل به على النحو الذي ترضاه لنا

 الفضل العظيم تك إنك ذورحماجعلنا من الذين تختصهم ب اللّهم

 مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حي جي يه ىه
 أو أنسيت كلّ وما نسخت منه أحكمت منه ما ، اللّهم بكتابك محكمه ومتشابهه آمنّا  اللّهم

وأعلم بما فيه الخير لنا  أنزلتشيء قدير وأنت أعلم بما كّل  فأنت على، ذلك لك 

 عالمينولل

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي 

 يئ ىئ نئ
 أنت مالك الملك في السماوات واألرض ، أنت النصير وأنت المهيمن  اللّهم

ألمر ، وحدك من بيده اأن نعلم علم اليقين إنّك افتح بصائرنا على تمام معرفتك و اللّهم

اللَّهم إن قلوبنا وجوارحنا بيدك لم تُِملِّْكنَا منها شيئًا فإذا فعلت ، أنت وليّنا ،  َل شريك لك

 فنعم المولى ونعم النصيرفكن أنت وليهما شيئًا ا بهم



 زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب 

 يف ىف يث ىث نث مث
 تسليًم كثيًراوسلّم  موسىعلى سيدنا و سيدنا محّمدعلى اللّهم صّلِ 

 ينبع من الشك  سؤاَلً نعوذ بك من أن نسأل نعوذ بك من الشك ومن الريب و اللّهم

لى ص َل شريك لك وبقدرتك وبنبوة رسولكبأن نسألك أن تجعل قلوبنا مطمئنة  اللّهم

 لا وأن تهدينا سواء السبيصادقً ا ويقينً ا دائمً ا نسألك إيمانً  هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق 

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ

 الحّق تنا على وثبّ  سبيالً وَل على المسلمين  َل تجعل للكافرين علينا اللّهم

الذين  واجعلنا من نعوذ بك من حسد الحاسدين ومن النكوص بعد الثبات على دينك اللّهم

 يعفون ويصفحون

 شيء قديركّل  علىإن َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وأنّك  ا نشهدإنّ  اللّهم

 حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت

 حض جض مص خص حص مس
يا تجعلنا ووتحبّبنا فيها رها لنا الصالة كما تحب وترضى وأن تيسّ  أن نقيمنسألك  اللّهم

أن ما دامت السماوات واألرض و، اللّهم نسألك أن تقيمها  من الخاشعين فيهاموَلنا 

 تجعلنا صالحي أهل األرض

 ر لنا عمل الخير الخالص لوجهك وجازنا عليه خير الجزاءيسّ  اللّهم

 ربصيإنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وأنّك بكّل شيء  إنا نشهد اللّهم

وفواتحه  نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ اللّهم 

 وخواتمه

 حك جك حقمق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض 

  حل جل مك لك خك
 وجهه لكوعمل لنا ولكل من أسلم أإليها من قول  يقّربوما  الجنّةنسألك  اللّهم

 المخلصين لك الدين ، اللّهم واجعل أمانيّنا كما تحّب  الصادقينالمؤمنين اجعلنا من  اللّهم

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل

 مي خي حي



ك ملجأ منوفّوضنا أمورنا كلّها إليك وألجأنا ظهورنا إليك َل هنا إليك وأسلمنا وج اللّهم

 محسنينمن اليا ربّنا فاجعلنا  برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت اإَل إليك آمنّ 

ونسألك النعيم المقيم في الجنّة مع النبيين والشهداء والصالحين الذين َل خوف عليهم 

ونعوذ بك من جهد البالء ودرك  الحزنالهّم ومن بك نعوذ  وَل هم يحزنون ، اللّهم

الشقاء وسوء القضاء ومن غلبة الدَين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا والممات ومن 

 شماتة األعداء ومن فتنة المسيح الدجال 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
نعوذ و اختالف اليهود والنصارىوا ختلفنسألك أن تجمع كلمة المسلمين كي َل ي اللّهم

بك من اإلختالف في الدين ، اللّهم إن الدين عندك هو اإلسالم ، اللّهم لك أسلمنا وبك 

آمنّا وعليك توكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، اللّهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا 

 نت خير الحاكمين وزدنا علًما ، اللّهم احكم بيننا وبين قومنا بالحّق وأ

 الحمد هلل على كل حال وأعوذ باهلل من حال أهل النار

 مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت

 ىك مك
 نعوذ بك ممن يمنع ذكرك في المساجد وممن يسعى في خرابها اللّهم

وممن يحّب السعي إلى المساجد  فيها اسمك ر مساجدك ويذكراجعلنا ممن يعمّ  اللّهم

يا نعوذ بك من خزي الدن وممن يدخلوها مطمئنين مستبشرين بالتوّجه لعبادتك ، اللّهم

 ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل وعذاب اآلخرة

 زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك 
د قبلتنا  اللّهم  الكريم مخلصين لك تجاه وجهكوالمسلمين لك المشرق والمغرب فوّحِ

 الدّين 

 ا واجعلنا من الراشدينيا واسع يا عليم علِّمنا ما ينفعنا وزدنا علمً 

 مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ حئخئ ييجئ ىي ني مي
، أنت الواحد األحد َوَلَ إلهَ َغْيُركَ  وِبَحْمِدَك، تَبَاَرَك اْسُمَك َوتَعالى َجدُّكَ  سبحانك اللّهم

 يولد ولم يكن له كفًوا أحدالفرد الصمد الذي لم يلد ولم 

 وكّل لك قانتون لك خلقما فيهما كّل  نشهد أنّ وما بينهما السماوات واألرض رّب  يا

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت 



ّل ك انت علىإذا قضيت أمًرا فإنّما تقول له كن فيكون ويا بديع السماوات واألرض 

 ونحن على ذلك من الشاهدين شيء قدير

 حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

  هل مل خل حل جل مك خكلك حك مقجك حق مف خف

َل نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عّز جارك وجّل ثناؤك سبحانك اللّهم 

 تعاليت عما يقول الذين َل يعلمون  وتقدست أسماؤكشأنك وعظم 

 ، اللهم ثبّت قلوبنا على طاعتكنعوذ بك من جهل الجاهلين وافتراء المفتريناللّهم 

 من الموقنينيا ربّنا جعلنا نسألك يقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا وا اللّهم

 ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم
البشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه ا محّمدً وأن سيدنا  أنتشهد أن َل إله إَلّ اللّهم ن

 عذابأصحاب الجحيم ونعوذ بك من نعوذ بك من  ، اللّهم وصدّق بهالحّق جاء بوسلّم 

 ما يقّرب إليها من قول أو عملو جهنم

 ينجه ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

اللّهم رضينا بك ربّا وباإلسالم دينًا وبمحمد صلى هللا عليه وسلم  نبيًّا ورسوَل، اللّهم 

ارَض عنّا وأرِضه عنّا ونعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك أن تتوَلنا يا موَلنا بما 

 تتولّى به أولياءك وعبادك الصالحين إنّك نعم المولى ونعم النصير 

 مهديينهداة ا واهِد بنا واجعلنا تنا على دينك واهدنثبّ  اللّهم

 مغير صراطك المستقيالهوى والشيطان ونعوذ بك أن نتبع نعوذ بك أن نتبع  اللّهم

 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ 

 نت مت
ر لنا تالو الذي أنزلت ، اللّهمبك وبكتابك اللّهم آمنّا  و الذي على النححق التالوة  تهيّسِ

 ونسألك تدبّره والعمل بأوامره وحبّبها إلينا ونسألك تجنب نواهيه وكّرهنا فيها ترضاه

 نكون من الخاسريننعوذ بك أن نعوذ بك من الكفر ومن الشرك و اللّهم

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت 
وملء ما  ما بينهما ءاألرض ومل ءالسماوات ومل ءالحمد هلل على ما أنعم به علينا مل

 شئت من شيء بعد

، اللّهم اهِد أمة سيدنا محّمد صلى هللا  الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الحمد هلل

عليه وآله وصحبه وسلّم لذكر نعمتك التي أنعمت عليها ووّحد كلمتها ووّلِ عليها خيارها 

لها على العالمين  وَل توّلِ عليها شرارها وفّضِ



 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك 

 زي ري ٰى
  قنا عذابك يوم تحشر عبادك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللّهم

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وأن تقبل منّا أحسن  محّمدنسألك شفاعة رسولك  اللّهم

 نا ك وعدوّ انصرنا على عدوّ  ما نعمل وتتجاوز عن سيئ ما نعمل ، اللّهم

 ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي 

  مح جح مج حج مث هت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نسألك إن ابتليتنا أن يكون ذلك خيًرا لنا وَل نكون من الخاسرين

  نكون من الظالميننسألك أن ينالنا عهدك وأن َل  اللّهم

 إماًمااتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين هب لنا من أزواجنا وذريّ ربّنا 

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 واجعله أمنًا وأمانًا  اكتب لنا زيارة بيتك الحرام مرات ومرات اللّهم

 كثيًرا اتسليمً وسلّم  وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  وأزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم محّمدوبارك على 

 )مثابة: يأتون إليه من كل عمارتهابنائها وويسعى في  عُمر مساجدكاجعلنا ممن ي اللّهم

 مكان ويرجعون(

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق 
 مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا إبراهيم محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

األقصى  وأعد صلى هللا عليه وآله وسلّم أدم نعمة األمن على بلدك الحرام وبلد نبيك اللّهم

وارزقنا فيه صالة قبل الممات واجعل بالد المسلمين كلّها يقام فيها  إلى ديار المسلمين

ارزق المسلمين في كافة بلدانهم من طيب الثمرات  شرعك وتنعم بالعدل واألمن ، اللّهم

، اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ونعوذ  والرزق الحالل الطيب

 من قول أو عمل بك من النّار وما يقّرب إليها

 من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ين ىن



ا ليمً تسوسلّم  سيدنا إسماعيلعلى وعلى سيدنا إبراهيم و محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

، ربّنا  ع العليمأنت السميإنّك  تقبّل منّا، ربّنا  أنت السميع العليمإنّك  تقبّل منّا، ربّنا كثيًرا

 العليمأنت السميع إنّك  تقبّل منّا

 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

َّ ُّ ِّ ّٰ 
 اتنا ذريّ أهلينا ومحبينا وأدم نعمة اإلسالم علينا وعلى  اللّهم

وتب علينا إنّك أنت ارحمنا أرنا مناسكنا وعلِّمنا ما ترضاه لنا من أمور ديننا و اللّهم

 الرحيم أنت التوابالتواب الرحيم ، وتب علينا إنّك أنت التواب الرحيم ، وتب علينا إنّك 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ 

 يت ىت نت مت زت يبرت
 اللّهم صّلِ على عبدك ونبيك ورسولك محّمد النبّي األمي وعلى آله وصحبه وسلّم

ر لهذه األمة تعلُّم أمور دينها وكتابها وسنّ  اللّهم ها أنت خآتها تقواها وة نبيها ويّسِ ير زّكِ

 األمة وأن تؤتها الحكمة يا عزيز يا حكيمة لهذه نسألك العزّ  ، اللّهممن زّكاها

 ىل مل ىكيك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث 

  رن مم ام يل

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا إبراهيم محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم  وأزواجهوآله  محّمدوبارك على 

 انرّب العالمين َل شريك له وبذلك أمر لك يا ناوممات ناومحيا نا ونسكناإن صالتاللّهم 

 حنيفًا وما كان من المشركينعلى دين اإلسالم وملة أبينا إبراهيم عليه السالم  نحنو

من أوليائك في هذه الدنيا وأن اصطفيت ممن ووالدينا وأهلينا وذرياتنا اجعلنا  اللّهم

 من عبادك الصالحيننكون في اآلخرة 

 ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن
 المينالعرّب  ياحتى نلقاك على دينك نسألك اللّهم الثبات ولك أسلمنا آمنّا بك  اللّهم

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي 

 مث هت مت خت
 كثيًرا اتسليمً وسلّم  وعلى سيدنا إبراهيم وبنيه ويعقوب محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

شهادة أن َل  لىععلى وصية يعقوب لبنيه ووأهلينا وذوينا وسائر المسلمين ثبتنا  اللّهم

 أنت وأن محّمدًا عبدك ورسولك ونسألك حسن الخاتمةإله إَلّ 



 جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  مق حق

وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

ن محّمدًا وأ كَل شريك ل كوحد أنتنشهد أن َل إله إَلّ ، اللّهم  كثيًراا تسليمً وسلّم  يعقوب

 عبدك ورسولك وصفيك وخليلك ، اللّهم صّلِ عليه وآله وصحبه وسلّم تسليًما كثيًرا

 لناوعليك توكّ آمنّا أسلمنا وبك لك  اللّهم

 من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك
، اللّهم إهِد أمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله  اجعلنا من خير أمة أخرجت للناس اللّهم

 وصحبه وسلّم لخير األعمال واجمع شملها ووحد كلمتها وانصرها على عدّوك وعدّوها

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل 

  مه جه

وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  وأزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيموآله  محّمدوبارك على 

هنا وجوهنا لك حنفاء مسلمين ولسنا من المشركين ، اللّهم إن صالتنا ونسكنا  اللّهم وجَّ

 وحدك َل شريك لك وبذلك أمرنا ونحن من المسلمينماتنا لك ومحيانا وم

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مت زت رت يب ىب
وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

هم جميعًا ا ، اللّهم آمنّا بكثيرً ا تسليمً وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسلّم يعقوب واألسباط 

 َل نفرق بين أحد منهم

، اللّهم فاكتبنا مع الشاهدين  نحن لك مسلموناتبعنا الرسول وبما أنزلت وآمنّا  اللّهم

 )األسباط الجماعات أو القبائل من نسل يعقوب(

 لكمك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت 

 مم ام يل ىل يكمل ىك
 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق اللّهم

 عليمالسميع إنّك أنت ال خلقك من اإلنس والجنشّر  اكفنا اللّهم



 ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن 
 سالم الذي ارتضيته لنا فأعنّا على التمسك به ونحن لك عابدونإلبدينك دين اآمنّا  اللّهم

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي 

 مت خت حت
رضينا بك ربًّا وبمحّمد صلّى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوَلً وباَلسالم  اللّهم

من أراد أن يبعدنا عن دينك الذي ارتضيته لنا وامنحنا اَلخالص شّر  قنادينًا ، اللّهم 

 في عبادتك

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت 

 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص مسحص

 خك حك جك مق حق
وعلى سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق وسيدنا  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 دعلى دين التوحيا ونشهد بأنهم كانوا جميعً ا كثيرً ا تسليمً وسلّم  يعقوب واألسباط

ك ونعوذ ب شيء شهيدكّل  على إنّكا نبرأ إليك ممن يشرك بك وأنت أعلم بهم منّ  اللّهم

 ادة وما أنت بغافل عما يعمل العاملونأن نكتم الشه

 هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك 

  مه جه

، اللّهم اهِد وانصر ووحد كلمة أمة سيدنا محّمد  اجعلنا من خير أمة أخرجت للناس اللّهم

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ووفقها للعمل بكتابك وسنّة نبيك صلى هللا عليه وآله 

 وسلّم ، اللّهم َل تحّملنا وزر السابقين واجعلنا نقتفي أثر المحسنين

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
 وَل الكافرين وَل المنافقين وَل الظالمين من السفهاءا َل تسلط علينا أحدً  اللّهم

 قبلتك تجاهكما تتجه وجوهنا وجهك  الكريم   تجاه تتجهاجعل قلوبنا  اللّهم

 ، اللّهم واهِد بنا واجعلنا هداة مهديين  اهدنا إلى صراطك المستقيم اللّهم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ



 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت

  زن رن مم ام يل ىل يكمل

  للتمسك بوسطية دينك وسائر المسلمين اهِد قلوبنا اللّهم

 ة أخرجت للناساجعلنا من خير أمّ و ، اللّهم اجعلنا شهداء حق على الناس اللّهم

، اللّهم واجعل شهادته علينا  ة نبيك عليه الصالة والسالماجعلنا ممن يتبع سنّ  اللّهم

 بال سابق حساب وَل عذابتدخلنا معه الفردوس األعلى من الجنّة وشفاعته لنا 

د أمة نبينا  اللّهم دصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  محّمدوّحِ  قبلتها تكما وحَّ

 وف يا رحيمءنا مسلمين يا رأدم نعمة اإليمان علينا وتوفّ  اللّهم

 خئ حئ جئ ىييي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من

 مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب مئ

  مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

تي بتوجيهه للقبلة الصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم كما أنعمت على رسولك  اللّهم

 وترضى أداء الصالة تجاهها كما تحبأعنّا اللّهم على ف رضيها،

كّرهنا و الباطل باطالً وألهمنا اجتنابهوأرنا وحبّبنا فيه وألهمنا اتباعه ا حقً الحّق أرنا  اللّهم

 ا فاستر عيوبنا واغفر زَلتنا وتقصيرنا يا هللاترانا ولست بغافل عنّ فيه ، اللّهم إنّك 

 مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق

 جه هن من خن حن جن
 اللّهم صّلِ على عبدك ونبيك ورسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

 َلالمغضوب عليهم و اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير اللّهم

 ، اللّهم نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا وعمالً متقبالً  الينالضّ 

 ما فرضت علينا ونعوذ بك من الظلم والظالمينموافقًا لاجعل هوى نفوسنا  اللّهم

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل 

  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 أرنا الحّق حقًا ووفقنا َلتباعه ، اللّهم اللّهم أنت الحق وكتابك حق والجنّة حق والنّار حق

ن معرفة ماللّهم نعوذ بك وحببّنا فيه وأرنا الباطل باطالً ووفقنا َلجتنابه وكّرهنا فيه و

)الممترين: ونعوذ بك أن نكون من الممترين  وكتمانه والنكوص عن اتباعهالحّق 

 الشاّكين(



 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

 يب ىب نب مب زب رب
 المخلصين لك الدين اجعلنا من السابقين في الخيرات اللّهم

نشهد إنّك جامع الناس ليوم َل ريب فيه أينما نكون تأت بنا جميعًا وأنّك و كباللّهم نؤمن 

وخواتمه ونعوذ بك من جوامع نسألك جوامع الخير وفواتحه  اللّهم،  شيء قديركّل  على

 الشر وفواتحه وخواتمه

 يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت 

 ىك مك لك اك
 قبلتك تجاهكما تتجه وجوهنا وجهك  الكريم   تجاه تتجهاجعل قلوبنا  اللّهم

 اللّهم أنت الحّق وكتابك حق ونبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم جاء بالحّق ، اللّهم

 وما أنت بغافل عنّا يا رّب العالمين المستقيم اهدنا إلى صراطكف

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

  مت خت حت جت هب مب خب

 وَل تجعل لهم سلطانًا على أحد من المسلمين ة عليناَل تجعل للذين كفروا حجّ  اللّهم

 وأن نخشاك حق سواك اخشى أحدً نَل  نااجعل ، اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين اللّهم

 واجعلنا اللّهم من المهتدين واهدنا وأتمم نعمتك عليناخشيتك 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  خض حض جض مص خص حص مس

فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّما محّمدعلى نبيك ورسولك وحبيبك اللّهم صّلِ 

 وسلّم عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

نا بالصالة عليه  اللّهم وعلّمنا الحكمة وعلّمنا سنّته ، اللّهم نسألك أن تيّسر لنا تدبر زّكِ

 ما ينفعنا من العلمالعمل بهما وعلّمنا ة نبيك وكتابك وسنّ 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض
 ، اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكراتَل إله إَل هللا ، َل إله إَل هللا ، َل إله إَل هللا 

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اهم إنّ اللّ 

ك من خير سألنو متقبالً  وعمالً ا ا صادقً ولسانً ا مستقيمً ا سليما وخلقً ا خاشعً ا قلبً سألك نو

م ت عالّ علم وأننتعلم وَل فإنّك ستغفرك لما تعلم نشّر ما تعلم و عوذ بك مننما تعلم و

 ك عة رسولك وعمال بكتاباللَّهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطا الغيوب



  جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف

 وحزنوهّم كرب كّل  اجعل صالتنا راحة لنا من اللّهم

 أعنّا على الصبر على مصائب الدنيا وعلى دوام اَلخالص في عبادتك اللّهم

  ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

سألك ونالذين هم أحياء دون أن نشعر بهم ، ارحم الشهداء الذين قتلوا في سبيلك  اللّهم

 وأن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في سبيلك الشهادة

 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
  ٰى ٰر

فس ننقص من األموال واأل ه وأبدلنا بكلّ ببتلينا تابتالء كّل  ألهمنا الصبر على اللّهم

 أمنًا ، واجعل مثل ذلك لسائر المسلمينبكل خوف أبدلنا منه وا والثمرات خيرً 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 اللّهم ما أصابتنا من مصيبة فاخلفنا بخير منها وَل تحرمنا الشكر عليها

 إنّا هلل وإنّا إليه راجعون، إنّا هلل وإنّا إليه راجعون، إنّا هلل وإنّا إليه راجعون

  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ 

ن م عليناأو حق له فضل  منلينا ورحمتك وهدايتك لنا ولوالدينا ومحبّ نسألك  اللّهم

 الخير ولمن أوصانا بدعاء المسلمين 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت
  ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل

يا  َل رياء فيها وَل سمعةخالصة لوجهك اكتب لنا أداء مناسك الحج والعمرة  اللّهم

هأكتب لنا أن ن اللّهم،  شكور يا حليم للّهم اَوْجَهَك الَكِريَم ،  نريد، في حّجنا إلَْيكَ  تََوجَّ

 َشْيٍء قَِديٌر كّل  علىإنّك  اَوَلَ تَُخيِّْبن اَمْبُروراً، واْرَحْمن ناَمْغفُوَراً، َوَحجّ  ناذَْنب اْجعَلْ 

نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله اللّهم أدم نعمة األمن واألمان لبيتك الحرام وحرم 

وصحبه وسلّم وأعد المسجد األقصى إلى ديار المسلمين وارزقنا فيه صالة قبل الممات 

 يا رّب العالمين

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 مس خس حس جس مخ جخ مح

الحّق وَل كتمان شيء مما َل تجعلنا ممن يكتم نسألك العون على قول الحّق وأن  اللّهم

 أنزلت من البينات والهدى 



ا في الدَّاَرْيِن، ْسعَدُ بِهَ نَرْحَمةً  االدَّاَرْيِن، واْرَحْمن فِي ناَمْغِفَرةً تُْصِلْح ِبها شأن نااْغِفْر ل اللّهم

 أبَداً  َعْنها زيغُ نَاَلْستِقَاَمِة َل  اها أبَداً، وأْلِزْمنثكنن تَْوبَةً نَُصوحاً َلنا َوتُْب علي

 رحيمالاب توّ أنت الإنّك اللّهم اجعلنا من الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص 
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
النّار وما يقّرب إليها من قول نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من عذاب  اللّهم

 الِغَنى َوالفَْقرِ  فتنة شرّ  ، َومنْ النّارَوَعذَاِب  النّارعُوذُ ِبَك ِمْن ِفتْنَِة ن االلّهم إنّ أو عمل ، 

 حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل 
ُ َوحدَهُ َل َشريَك لَهُ، لَهُ الُمْلُك َولَهُ الَحْمدُ َوُهَو َعلَ  َل إلهَ ِإَلَّ  َشْيٍء قَِديٌر، َل َحْوَل ى كّل َّللاَّ

ةَ إَِلَّ باّلِّل،  الَحَسُن،  َوَلَ َنْعبُدُ إَِلَّ إيَّاهُ، لَهُ النِّْعَمةُ ولَهُ الفَْضُل، َولَهُ الثَّناءُ  َل إِلهَ إَِلَّ َّللاّ َوَلَ قُوَّ

يَن َولَْو َكِرهَ  وهو الّرحمن الّرحيم وهو على كّل  الكافُِرونَ  َل إلهَ إَِلَّ َّللّا ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِّ

استحدثناه وَل برب ابتدعناه وَل كان لنا قبلك من إله اللَّهم إنك لست بإله شيئ قدير ، 

ارحمنا  للّهما،  نلجأ إليه ونذرك وَل أعانك على خلقنا أحد فنشركه فيك تباركت وتعاليت

 علينا قادر والطف بنا مما جرت به المقاديرفإنّك بنا راحم وَل تعذبنا فإنّك 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  مب زب رب

 السماوات واألرضرّب  وبحمدك يا سبحانك اللّهم

يا منشئ الليل والنهار ومسيّر الفلك  ها يا بديع السماوات واألرضبآياتك كلّ اللّهم آمنّا 

في البحار ومنزل الماء من السماء فتحيي به األرض بعد موتها وما تبث في األرض 

من كّل دابة ، ويا مصّرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء واألرض ، آمنّا بك 

 يعقلون ن الذيناللّهم فثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة  ، اللّهم اجعلنا م

 بقدرتك وعجائب خلقكا ويقينً ا وإيمانً ا زدنا علمً  اللّهم

 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف
 ىن نن من

هو ووهو حّي َل يموت بيده الخير له الملك وله الحمد ، َل إله إَلّ هللا وحده َل شريك له 

 شيء قديركّل  على

ك ا َل يبيد وقرة عين َل تنقطع ومرافقة نبيسألك نعيمً نإيمانا َل يرتد وسألك ن االلّهم إنّ 

ات سألك الطيبات وفعل الخيرن اة الخلد اللّهم إنّ محّمد صلى هللا عليه وسلّم في أعلى جنّ 



كّل عمل يقّرب  ك وحبّ من أحبّ  ك وحبّ سألك حبّ نوترك المنكرات وحب المساكين و

إليك غير  اوإذا أردت بقوم فتنة فاقبضن اوترحمن ناوتغفر ل ناك وأن تتوب عليإلى حبّ 

سألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والغضب والقصد نو ينمفتون

ة عوذ بك من ضراء مضرنفي الغنى والفقر ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك و

ن ، اللّهم امأل وجوهنا منك ا بزينة اإليمان واجعلنا هداة مهتدينّ وفتنة مضلة ، اللّهم زيّ 

ا تذلل به جوارحنا لخدمتك حياء وقلوبنا منك فرقا واسكن في نفوسنا من عظمتك م

اجعل  اللّهم،  أحب إلينا ممن سواك واجعلنا أخشى لك ممن سواكحبّك اللّهم  واجعل

 حبك وحب من االلَّهم ارزقن،  رسولك أحّب إلينا من الماء البارد على الظمأ ك وحبّ حبّ 

 فيما تحب اللَّهم وما زويت ناحب فاجعله قوة لنمما  احبه عندك اللَّهم ما رزقتن اينفعن

اجعل و يناشياء إلاللَّهم اجعل حبك أحب األ، ،  حب فاجعله فراغا لي فيما تحبتمما  اعن

حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت  اواقطع عنّ نا خشيتك أخوف األشياء عند

 الك القوة جميعً  نشهد أنّ  اللّهم،  من عبادتك نانوأعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عي

 ابذشديد العأنّك و

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين 
 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ

 عبادكمن عذابك يوم تحشر بك نعوذ  اللّهم

ل أو أن نعتدي أو يُعتدى علينا اللّهم ل أو نُّضِ  نعوذ بك أن نّضِ

 رحيمالغفور مالنا مضاعفًا واغفر لنا سيئها إنّك أنت الاكتب لنا ثواب خير أع اللّهم

 نتوَلهم وَل أن الظالمينالكافرين وَل من المنافقين وَل من من ا َل تجعلنا نتبع أحدً  اللّهم

 مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض 
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

  حن جن

 مبارًكا حالَلً طيبًا انسألك رزقً  اللّهم

ونعوذ بك من وساوس  نعوذ بك من همزات الشياطين وأن نقول عليك ما َل نعلم اللّهم

الصدر وشتات األمر ونعوذ بك من شّر ما تجلبه الريح ونعوذ بك من السوء والفحشاء 

 ونعوذ بك أن نقول عليك ما َل نعلم

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  مي خي حي جي يه ىه مه

أليمان وَل باوإلخواننا الذين سبقونا  اغفر لنا وآلباءنا وألمهاتنا ولمن له حق علينا اللّهم

 رحيم ربّنا إنّك رءوف تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا

 اهدنا واهِد بنا واجعلنا هداة مهديين اللّهم



 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 مب زب رب يئ
 اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللّهم

 االوارث منّ عنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله متّ  اللّهم

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب 

 يث ىث نث
 ا وبارك لنا فيه حالَلً طيبً  انسألك رزقً  اللّهم

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنات في األمر والعزيمة في الرشد وسألك الثبن االلّهم إنّ 

 ك من خيرسألنو متقبالً  وعمالً ا ا صادقً ولسانً ا مستقيمً ا سليما وخلقً ا خاشعً ا قلبً سألك نو

 مت عالّ علم وأننفإنّك تعلم وَل ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 ب، اللّهم إيّاك نعبد وإليك نسعى ونحفد ولك نصلي ونسجدالغيو

 رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن
 عمل قول أو وأما حرمت من طعام وشراب كّل  اأبعد عنّ  اللّهم

 اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما َل نعلمه

 )باغٍ: يأكل فوق غفور رحيمإنّك  ررنا إليه من مخالفة أوامرك ،اغفر لنا ما اضطُ  اللّهم

 حاجته ، عاٍد: يأكل المحرمات وهو يجد غيرها( 

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  حق مف خف حف جف جغمغ مع

 ونعوذ بك أن نكتم الحق وأن َل نبتغي بذلك غيركالحّق أعنّا على قول  اللّهم

 م بطوننا على أكل ما حّرمتوحرِّ ا مبارًكا حالَلً طيبً ا نسألك رزقً  اللّهم

صالح له ب اواستعملن ابما رزقتن اعنوقنّ  عليه اَل تعاقبنطيبًا  حالَلً رزقًا  االلّهم ارزقن

ها أنت خير من زّكاها واهدها سبلها  اللّهما ، له منّ تقبّ واألعمال  آت نفوسنا تقواها وزّكِ

نعوذ بك أن نشتري بآياتك ثمنًا قليالً  ، اللّهم واغفر لها خطاياها أنت وليُها وموَلها

 النّار وما يقّرب إليها من قول أو عملنعوذ بك من عذاب و

 يامة وأنت راٍض عنهم يا رّب العالميناللّهم نسألك أن  نكون ممن تكلّمهم يوم الق



  جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق

ك من نعوذ ب بالحق ، اللّهمبك وبرسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت اللهم آمنّا 

د كلمة المسلمين وجنّ  ، اللّهم الشقاق والنفاق وسوء األخالق  *كبهم اَلختالف في كتابوّحِ

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 زت يبرت ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ

 مث زث رث يت نتىت مت
  وأن نقوم بها ابتغاء وجهك الكريم مخلصين لك الدين هيئ لنا سبل البرّ  اللّهم

حق  أن نؤتياآلخر، اللّهم أوزعنا  وباليوم وبكتبك وأنبيائك ومالئكتكبك آمنّا  اللّهم

وأن نصبر في البأساء  إذا عاهدناوأن نقيم الصالة ونوفي بالعهد  أموالنا كما تحبّ 

ا م اللّهم نسألك أن تُقام الصالة،  جعلنا من المتقيننسألك أن تاء وحين البأس ووالضرّ 

نسألك أن نؤدي  اللّهماألرض ،  جعلنا صالحي أهلأن تدامت السماوات واألرض و

لمتّقين وأن نكون من ا السبيل اءين وابنحقوق ذوي القربى واليتامى والسائلين والمساك

 الصادقين 

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث 

 يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 جخ مح جح مج حج
 ارحمنا فإنّك بنا راحم وَل ، اللّهم تشريعاتك في العقوبات حق وعدلكّل  بأنآمنّا  اللّهم

ف وأن نكون من أهل المعرومن العافين عن الناس اللّهم اجعلنا وتعذبنا فإنّك علينا قادر 

أن َل نعتدي وَل يُعتدى علينا وأن َل نفتري وَل يُفترى نسألك وومن أهل األداء بإحسان، 

 يننأولي األلباب المحسمن اللّهم اجعلنا نسألك اللّهم رحمتك والحياة الطيبة وعلينا و

 حشر عبادكالمتقين ، ونعوذ بك من عذابك يوم ت

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ



 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل لكمك
 مه جه ين ىن من حنخن جن يم

ي، ونوذُ بَِك ِمَن الَهْدِم، ونعُ  نّاإن اللّهم الغََرِق َوالَحَرِق  عُوذُ بَِك ِمنَ نعُوذُ بَِك ِمَن التََّردِّ

ُموَت فِي َسِبيِلَك نعُوذُ بَِك أْن نِعْندَ الَمْوِت؛ و الشَّْيطانُ  اَيتََخبََّطنعُوذُ بَِك أن نَوالَهَرِم، وَ 

  دغباللّ ُموَت نأن  عُوذُ بِكَ ن، وينُمْدبِر

اللّهم ارحمنا وارحم والدينا وأقربائنا واغفر لنا ولوالدينا وألقربائنا وأوزعنا أن نؤدي 

 إنّك سميع عليم المصلحينعبادك كما أمرت وأن نكون من حقوقهم وحقوق 

 )جنفًا: خطأً( اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وارحمنا يا غفور يا رحيم اللّهم

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه 
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث
 ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 خض حض جض مص خص حص مس

 وسبحان هللا بكرة وأصيالً ا والحمد هلل كثيرً ا هللا أكبر كبيرً 

أعنّا و ا كما كتبته علينا وارزقنا التقوىمنّ ه صياماللّهم تقبل اللّهم بلِّغنا شهر رمضان و

 على فهم كتابك والعمل به وبسنّة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اإنّ  اللّهم

ك من خير سألنو متقبالً  ا وعمالً ا صادقً ا ولسانً ا مستقيمً ا وخلقً ا سليمً ا خاشعً سألك قلبً نو

م ت عالّ علم وأننتعلم وَل فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

  األْسقامِ  عُوذُ ِبَك ِمَن البََرِص َوالُجنُوِن َوالُجذَاِم، َوَسّيِءِ ا ننّ اللّهم إ، الغيوب

 ناسْْْْْْأُلَك العَْفَو َوالَعافَِيةَ في ِدينن اإنّ  اللّهم سْْْْْْأُلَك العافَِيةَ فِي الدُّْنَيا واآلِخَرةِ،ن اإنّ  اللّهم

 ا، اللّهم اْحفَْظننا واقِض ديوننا وآِمْن َرْوعاتِ  نااْستُْر َعْوَراتِ  اللّهم، نا وَمالِ  ناوأْهلِ  ناَودُْنيَا

عُوذُ بِعََظَمِتَك أْن نو ،نا َوِمْن فَْوقِ  ئلناَوَعْن شْْْْْْما اننايَمأَوَعْن نا وِمْن َخْلفِ  يناَيدأِمْن بَْين 

، اللهم اكتب لنا في سْْْْفرنا ومرضْْْْنا وعجزنا كما نؤدّي من طاعات  ناْغتاَل ِمْن تَْحتِ نُ 

تنا ، إنّك تريد بنا اليسْْْْْر وَل تريد بنا العسْْْْْر فاجعلنا يا موَلنا من في إقامتنا وصْْْْْح

 الشاكرين 



 جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض
 حل جل مك لك خك حك

يا قريب يا مجيب ، اللّهم أنت َل إله إَلّ أنت واستجبنا لك آمنّا أن استجب دعاءنا ،  اللّهم

 شديناالر اجعلنا منف أقرب لنا من حبل الوريد ، اللّهم

اللّهم نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيّك ورسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلّم ونستعيذك من شّر ما استعاذك منه نبيّك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل 

 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 زث رث ىتيت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ

 ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث

  رن مم ام يل

، اللّهم تب علينا  ياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًماهب لنا من أزواجنا وذرّ ربّنا 

نعوذ بك من الخيانة والكذب ونسألك  واعف عنّا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب ، اللّهم

امنا ، يصتقبل وشرابنا وامنا بارك لنا في طع والعفاف والغنى ، اللّهم التقىالهدى و

ه اَوَعالنَِيتَه رهاوآخِ  اوأّولَه اَوِجلَّه ا، ِدقَّهاُكلَّه نا ذنوبنااْغِفْر ل اللّهم اْغِفْر  ناَربّ ،  اَوِسرَّ

 نا ، اللهم نسألك أن َل نقترب مَوَعافِن ناَواْهدِ  اَواْرُزْقنا َواْرفَْعن انواْجبُرْ  اواْرَحْمن نال

حدودك ومعصيتك ومعصية رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ونسألك أن تلهمنا التمييز 

بين الحق والباطل وأن تحببنا بالحق وتيسر لنا اتباعه وتكّرهنا بالباطل وتعيننا على 

 اجتنابه

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 الرشوةمن نعوذ بك من الخيانة و ، اللّهم نسألك الرزق الحالل الطيب اللّهم

 ونعوذ بك أن نأكل أموال الناس باإلثم َل نرشي وَل نرتشينسألك أن  اللّهم

 ووفقهم للعدل والرأفة برعاياهم وتطبيق شرعك أصلح حكام المسلمين اللّهم



 مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب خب حب

 جع مظ مضحط خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس

  مغ جغ مع

 والتقوى ومن العمل ما ترضى والفالح في الدنيا واآلخرة نسألك البرّ  اللّهم

سألك صحة إيمان وإيمانًا في خلق حسن ونجاًحا يتبعه فالح ورحمة منك ن االلَّهم إنّ 

 وعافية ومغفرة منك ورضوانًا 

اللّهم أنت خلقت الشمس والقمر وجعلتهما مواقيت لحساب األيام واألشهر والسنوات ، 

 أوقاتنا بكثرة طاعتك ونسألك معرفة البّر وأبوابه واتباع ما يؤدّي إليهاللهم بارك لنا في 

 اللّهم نسألك أن نحج بيتك الحرام وأن تجعله حًجا مبروًرا

 خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف

 من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل مل

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق

 ين ىن
 ابتغاء مرضاتكالصادقين اكتبنا عندك من المجاهدين في سبيلك  اللّهم

 اللهم هيء لهذه األمة من يدافع عنها ويدفع عنها عدّوك وعدّوها 

َل نظلم وَل نُظلم وَل نعتدي وَل يُعتدى علينا وَل نفتري وَل يُفترى علينا واجعلنا رّب  يا

 ونعوذ بك  اللّهم من الفتن ما ظهر منها وما  بطنمن المتقين ومن المحسنين اللّهم 

اللّهم اجعلنا ممن يعّظم بيتك الحرام وحرم نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

األقصى الذي باركت حوله ونسألك أن تطّهره من أعدائك وثالث الحرمين المسجد 

اغفر لنا جدّنا وهزلنا ، سّرنا وعالنيتنا ، يا غفور  وارزقنا فيه صالة قبل الممات ، اللّهم

نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نكون من  ، اللّهم يا رحيم

 اشهر الحرم وأن نجتنب معصيتك فيه، اللهم نسألك الزيادة في طاعتك في األ الظالمين

  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

لذين تحبهم ا من المحسنين، اللهم واجعلنا اجعلنا من المنفقين األسخياء في سبيلك  اللّهم

  ونعوذ بك من البخل والشح أنفسنا إلى التهلكةبلقي نعوذ بك أن نُ  ويحبونك ، اللّهم



 مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص

 من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك

 مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن

 هي مي هن من مل مك لك هش هسمش
ما  اوعمرات مقبولة وأن تتقبل منّ ا مقبوَلً مبرورً ا حجً الحرام نسألك حج بيتك  اللّهم

 وأن تغفر لنا ولوالدينا وذوينا وسائر المسلمين والصدقاتواألضحيات نقدم من الهدي 

بل منهم وتق فيه فوبارك من يحج ويعتمر ويطوّ أمنّا وبركة وا زد بيتك الحرام برً  اللّهم

بهم إليك بعمل الصالحات واهِد المسلمين إلى تقديم الصدقات والنسك وبذل  وقّرِ

 المعروف

اللّهم نسألك األمن في بالدنا وبالد المسلمين كافة ، اللّهم شاِف مرضانا ومرضى 

 المسلمين ، اللّهم نعوذ بك من مخالفة أمرك ما علمنا منه وما لم نعلم 

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل 
 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

هك فاجعلها خالصة لوجفي الحج وفي غيره ، اللهم  تعلم ما نقدم من إعمال البرّ اللّهم إنّك 

ونسألك أن تغفر لنا سيئاتنا ما علمنا منها وما لم  َل يحيط بها رفث أو فسوق أو جدال

ومن العمل ما ترضى وأن تجعلنا التي هي خير الزاد نسألك البّر والتقوى  نعلم ، اللّهم

لم عنمنه وما لم  ناه ما علمه وآجله كلّ سألك من الخير عاجلن االلَّهم إنّ ،  من أولي األلباب

سألك من خير ما سألك ن االلَّهم إنّ ،  علمنمنه وما لم  ناه ما علمكلّ  عوذ بك من الشرّ نو

لى صما عاذ به عبدك ونبيك  عوذ بك من شرّ نوصلى هللا عليه وآله وسلّم عبدك ونبيك 

 خيًرا  ناأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنو هللا عليه وآله وسلّم

 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ 
 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب
 يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ا في كّل وقت وحين وأن نكثر من ابتغاء فضلك كثيرً ا نسألك أن نذكرك ذكرً  اللّهم



ل ين منهم إلى سبيارب المشعر الحرام إهِد المسلمين للصالح والخير وخذ بيد الضالّ 

، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك موجبات رحمتك وعزائم  مرضاتك

 والغنيمة من كّل بّر والنجاة من كّل إثم والفوز بالجنّة والنجاة من النّار  مغفرتك

 زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك 
  نن من

 توب إليه إنّه غفور رحيمنستغفر هللا العظيم الذي َل إله إَلّ هو الحي القيوم ون

وأصلح  وَل أقّل من ذلكطرفة عين  نانفسأإلى  استغيث َل تكلننيا حي يا قيوم برحمتك 

 ه كلّ  ناشأن نال

 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 على البالء صابًراا وجسدً ا خاشعً ا وقلبً ا ذاكرً ا اجعل لنا لسانً  اللّهم

 ، اللّهم اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك على الدوام نسألك حسن الخلق اللّهم

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
ا واجعل لن حسابأدخلنا الجنّة بغير ضاعف لنا حسناتنا وبارك في أعمارنا و اللّهم

 نصيبًا مما كسبنا من طاعات واغفر لنا ما اكتسبنا من سيئات ، إنّك سريع الحساب

 من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي ىهيه مه جه ين ىن
 ٌّ ٰى

وأكتب لنا مثل ثواب من يذكرك من  اكتب لنا أعماَلً صالحة في أيامك المباركات اللّهم

 الحجاج والمعتمرين

 من المفلحين تجعلنا سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأنربّنا ن يا اللّهم

وم ي النّارنسألك العتق من  اللّهم إن الساعة حق وإن البعث حق وإن الحشر حق ، اللّهم

  الحشر إليك



 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ 
  رت يب ىب نب مب

 عالنيتنا صالحةمن عالنيتنا واجعل ا اجعل سريرتنا خيرً  اللّهم

 نعوذ بك من الخصام والجدال وآفات اللسان اللّهم

 وأن تجعلنا من الصادقينوالعمل نسألك حسن القول  اللّهم

اللّهم نشهدك بأننا نوقن أن َل إله  إَلّ أنت وحدك َل شريك له ونشهد أن محمدًا عبدك 

 ونبيك ورسولك صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  اك يق

ن أو يسدامن الفأن نكون ونعوذ بك  نكون من الصالحين ومن المصلحيننسألك  اللّهم

 المفسدين ونعوذ بك مّمن يسعى في هالك الحرث والنسل

اللّهم نسألك أن تجعل ممن يعيش على األرض ومن نسلهم دعاة صالحين يدعون لدينك 

 في األرض كلّها ويصلحون وَل يفسدون

  ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك

 سألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ن اللّهم

ونعوذ بك من النّار  نعوذ بك من العزة باإلثم ومن الغرور ومن همزات الشياطين اللّهم

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل

  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 ابتغاء مرضاتكممن يبذل نفسه  ااجعلن اللّهم

 وفءبقضائك وَل تحّملنا ما َل طاقة لنا به وارأف بنا يا ررِضنا أارَض عنّا و اللّهم

 حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 جس مخ جخ مح جح
 لجنّةابالسالم وأدخلنا ربّنا السالم فحيِّنا  رجعأنت السالم ومنك السالم وإليك ي اللّهم

 دارك دار السالم بالسالم ياذا الجالل واإلكرام

 إن دينك دين اإلسالم هو دين السالم فخذ بأيدينا لطاعتك يا هللا اللّهم

 العالمينرّب  ا يامنّ  مَل تمكنه اللّهمالشياطين ،  اتباع خطواتإنا نعوذ بك من  اللّهم

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس 

 ومن الشك بعد اليقين ونسألك اللّهم حسن الخاتمة ة األقداما نعوذ بك من زلّ إنّ  اللّهم

 أن تحصننا من همزات الشياطيناللهم نسألك ، لك العزة والحكمة  اللّهم



 لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 هل مل خل حل جل
 وبيدك األمر كلّه ه منكبك وبمالئكتك وبالقدر خيره وشرّ آمنّا  اللّهم

ن م وأبنا عذابك من فوقنا أو من تحت أرجلنا أو من أيماننا  نعوذ بك من أن يحلّ  اللّهم

 ، اللهم إليك ترجع األمور من خلفنا وامنا أشمائلنا أو من أم

 جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل 
 حي جي يه ىه مه
 هوَل تحّملنا ما َل طاقة لنا ب ملته على الذين من قبلناما حكا َل تحمل علينا إصرً  اللّهم

لينا ع أن يحلّ  ، ونعوذ بك ل نعمتكل آياتك أو أن نبدّ نعوذ بوجهك الكريم أن نبدّ  اللّهم

 إنّك شديد العقاب ياهللا، عقابك 

ِل عافيتك َوفَْجأةِ نِْقَمتَِك َوَجِميعِ  عُوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتِكَ ن اإنّ  اللّهم  ُسْخِطكَ  َوتََحوُّ

 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي 
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ

 مصيرنا النّارنا وَل مبلغ علمنا وَل إلى َل تجعل الدنيا أكبر همّ  اللّهم

 َل تسلط علينا من َل يخافك وَل يرحمنا اللّهم

ونسألك أن نحّب  في الدنيا واآلخرةعدائهم ة ألنسألك العزة للمسلمين والذلّ  اللّهم

المؤمنين ونكرمهم وننصح لهم يا رّب العالمين ونسألك اللّهم الهدى والتقى والعفاف 

 بغير حسابا مباركً ا حالَلً طيبً ا ارزقنا رزقً  والغنى ، اللّهم

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام
 حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

وسائر إخوانه من األنبياء محّمد صلى هللا عليه وآله على البشير النذير اللّهم صّلِ 

 كثيًراا تسليمً وسلّم  والمرسلين

َل تفرقها األهواء وَل يفرقها تتمسك بكتابك وسنّة نبيك اجعل أمتنا أمة واحدة  اللّهم

، اللّهم وّحد قلوب المسلمين على طاعتك وامحِ من بينهم البغضاء والحسد األعداء 

 والشقاق والنفاق ومواَلة األعداء

ا يم هو الحكم بيننا فيمواجعل القرآن الكر، من الحق اهدنا لما اختلف فيه الناس  اللّهم

 العالمينرّب  اهدنا إلى صراطك المستقيم يا نختلف فيه ، اللّهم



 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت 
 خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 مق حق مف
نا ممن اكتب اللّهم،  كتبت اَلبتالء على بني آدم بالبأساء والضّراءأنّك  إنا نؤمن اللّهم

الجنّة ، ربّنا وَل تحّملنا ما َل طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا يقودهم ابتالؤك إلى 

بأساء فيما كتبت علينا في الالصبر أن تلهمنا نسألك  وارحمنا أنت خير الراحمين ، اللّهم

 نالعالميرّب  واهدهم رشدهم يا نصًرا قريبًاانصر عبادك الصالحين  والضراء ، اللّهم

 ن سبيالً وَل تجعل للكافرين على المسلمي

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك 
 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم
 وتبدله بالكرم والسخاء من نفوسنا البخل والشحتمحو نسألك أن  اللّهم

 لوجهك بال مّنٍ وَل رياءا ننفقه في سبيلك خالصً ا حالَلً طيبً ا نسألك رزقً  اللّهم

 ابن السبيلكين واحبب إلينا بّر الوالدين وصلة األرحام والشفقة على اليتامى والمس اللّهم

 وتقبّل منّا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وأنت عالّم الغيوب

 ربّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربّنا ارحمهم كما ربونا صغاًرا

 منىن خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل 
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين

 ابتغاء مرضاتكالمخلصين اكتبنا عندك من المجاهدين في سبيلك  اللّهم

 وكّرهنا فيه لناشّر  ا ما هووأبعد عنّ وحبّبنا فيه اختر لنا ما هو خير لنا  اللّهم

اللّهم نسألك من خير ما دعاك نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك 

 استعاذك منه صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّممن شّر ما 

 نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ ىييي

 مالبلد الحراالمسجد الحرام ونسألك أن تهدي المسلمين َلحترام األشهر الحرم و اللّهم

اعد المسجد األقصى الذي باركت حوله إلى ديار المسلمين عزيًزا ونسألك صالة اللّهم 

 فيه قبل الممات يا رّب العالمين



اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك واجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا 

 خواتيمها وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه 

سبيلك ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما عن  نعوذ بك من الكفر ومن الصدّ  اللّهم

 ، اللّهم انصر عبادك المجاهدين في كّل مكان على عدّوك وعدّوهم بطن

واجعل آخر كالمنا من الدنيا "َل إله إَل هللا  نسألك الثبات على دينك حتى نلقاك اللّهم

 محمد رسول هللا"

 جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

  مس خس حس جس

 وارحمنا يا غفور يا رحيمفي سبيلك اكتب لنا أجور المجاهدين والمهاجرين  اللّهم

 علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقاديرفإنّك بنا راحم وَل تعذبنا فإنّك ارحما  اللّهم

 قبالكفار ملحِ  نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، إن عذابك الجدّ  اللّهم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص
 مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف
 ىم خممم حم جم ىليل مل خل خم حم جم هل
 مي حيخي جي يه ىه مه ينجه ىن من حنخن جن يم
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

 ومن كل إثمنعوذ بك من الميسر وشرب الخمر وكل مسكر  اللّهم

  امهمإكرليتامى واإلصالح لفي سبيلك بسخاء نفس ونسألك  اإلنفاقنسألك  اللّهم

 اجعلنا صالحين ومصلحين ونعوذ بك من الفساد واإلفساد اللّهم

ا يوالحلم والعفو ونعوذ بك من العنت نسألك العزة للمسلمين وأن تلهمنا الحكمة  اللّهم

 ونسألك أن  نتفكر في آياتك عزيز يا حكيم

 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
 يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت ىبيب
 رن اممم يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق ىفيف
  ين ىن نن من زن

 وترضى  كما تحبّ  نوا أوَلدهربّ لكي يُ  نأصلح نساء المسلين وحّصنه اللّهم

 بهم سيئ األعمالأصلح شباب المسلمين للتمسك بدينك والعمل الصالح وجنّ  اللّهم

 وهيء لهم أن ينكحوا نساء مؤمنات صالحات  واألخالق

ول أو عمل ونسألك ليها من قإ يقّربنعوذ بك من الغفلة ونعوذ بك من النّار وما  اللّهم

 ونسألك المغفرة وأن تجعلنا ممن يتذكر آياتك أو عمل لإليها من قو يقّربوما  الجنّة



 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب خبمب
 مع جع حطمظ مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس

  حق مف خف جفحف مغ جغ

 ما فرضت من فرائض ففيها الخير للفرد والمجتمع أيقنّا  بأن كّل  اللّهم

واجعلنا ممن يلتزم بأوامرك وينتهي  اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللّهم

 عّما نهيت عنه

بالخير  يافي الحياة الدن اجعلنا من المبَشريننسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى و اللّهم

 اآلخرةوبالجنة في 

 اجعلنا من السعداء في ذلك اليوم اللّهمبلقاءك يوم تحشر عبادك ،  آمنّا اللّهم

 حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
  جن مم خم

  أليمان اَل تجعلنا ممن يستهين بحلف  اللّهم

 نسألك البّر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللّهم

ا يين ، واجعلنا صالحين مصلحين بين الناس ، يا سميع مأصلح فيما بين المسل اللّهم

 عليم

  ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مغفور حلي، إنّك َل تؤاخذنا باللغو في أيماننا واغفر لنا ما كسبت قلوبنا  اللّهم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه

 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك

  ىي ني مي زي ٰىري ين

اعه أرنا الحّق حقًا ووفّقنا َلتب ، اللّهمما فرضت من أحكام فأنت أعلم بما فيه الخير  اللّهم

 إنّك سميع عليم وحببّنا فيه وأرنا الباطل باطالً ووفقنا َلجتنابه وكّرهنا فيه

 بك وبكتبك ورسلك وباليوم اآلخر آمنّا ، اللّهم غفور رحيماللّهم اغفر عمدنا وسهونا إنّك 

واجعلنا  ،ئهم ونسا المسلمين أصلح رجال ، اللّهم اجعلنا صالحين مصلحين بالعدل اللّهم

 عزيز حكيماللّهم مّمن يفعل المعروف ويدعو إليه ويجتنب المنكر وينهى عنه إنّك 



 مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ جئحئ يي

 جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض

 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هش مش
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن يمجن
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب
 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام
واهدهم لكي يتعاملوا بالمعروف ولكي  أصلح بين أفراد المسلمين وعوائلهم اللّهم

ه ب به أولياءك ويذلّ  نسألك أن تهيئ للمسلمين أمر رشد يعزّ  يقيموا حدودك ، اللّهم

 ك وتقام فيه شريعتك وحدودك وَل يتعدونهاءعداأ

  اللّهم نسألك أن َل يجري الطالق بين المسلمين إَلّ إذا كان فيه الخير

وذ بك نع ، اللّهم مع غيرنا ، َل نظِلم وَل نُظلَموالمعروف نسألك أن نتعامل بالعدل  اللّهم

ر نسألك أن تهدينا لشك ، اللّهم انعوذ بك أن نتخذ آياتك هزوً  اللّهممن الظلم والظالمين ، 

 نزل من كتاب وحكمةالحمد هلل على نعمة اإلسالم وما أُ ، نعمتك التي أنعمت علينا 

موجبات رحمتك وعزائم اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك  اللّهم

 والنجاة من النّار الجنّةإثم والفوز بكّل  بّر واجتنابكّل  مغفرتك والغنيمة من

 بكل شيء عليم ، علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علًمااللّهم إنّك 

، اللّهم آت نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير  ك وباليوم اآلخربك وبكتبك ورسل آمنّا اللّهم

 تمنعوهن مّضارة( :تعضلوهنمن زّكاها ، ونعوذ بك ممن يتخذ آياتك هزًوا )

 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ
 مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط



 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل
  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه

 ، اللّهم اغِن المسلمين عن الحاجة لغيرهم  التقى والعفاف والغنىونسألك الهدى  اللّهم

 اللهم اهِد المسلمين لكي يكّونوا أسًرا صالحة متعاونة وفق ما تحب وترضى

م كما وتربيته وَلدهنَلتباع شرعك والعناية بأ الوالدات المسلمات نسألك أن تهدِ  اللّهم

 ئوا أسًرا صالحة ن ينشِ وترضى وأ تحبّ 

 رّب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، رّب ارحمهما كما ربياني صغيًرأ

 صيرشيء ب بكلّ إنّك  نسألك أن يكون مستقبل أسر المسلمين خيًرا من حاضرهم ، اللّهم

 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من

هم ارحم موتى المسلمين وابدلهم دوًرا خيًرا من دورهم وأهالً خيًرا من أهليهم ونقّ  اللّهم

من الخطايا كما ينقّى الثوب األبيض من الدنس وأبدل سيئاتهم حسنات وجازهم 

 يًرابنا خبإنّك  وأصلح بنا اللّهموأصلحنا  ،بالحسنات جنات تجري من تحتها األنهار

 أزواجهم وأوَلدهم خيًرا وأنت خير الوارثيناخلف موتى المسلمين في  اللّهم

 زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام
م حرامكأن ووأن تحبّبنا فيه نسألك أن نحّل حاللك  اللّهم ل وأن تكّرهنا فيه وأن تجع نحرَّ

ر لهم سّ أن تيونسألك أن تستر على نساء المسلمين  اللّهمبيننا وبين حرماتك وقاية ، 

 تعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ما أسررنااللّهم إنّك ،  ة صالحةذريّ تهبهم أزواًجا صالحين و

 وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا يا غفور يا حليم

 اللّهم اجعلنا سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا كما تحب وترضى

 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري 
 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 جل لكمك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل



 واجعلنا من العافين عن الناس، اللهم ا عفوٌّ تحب العفو فاعف عنّ اللّهم إنّك 

بينهم  وأن َل ينسوا الفضلنسألك أن تصلح حال المسلمين وأن تصلح فيما بينهم  اللّهم

على  وهاوأن يقيموأن يخلصوا دينهم لك وأن يقيموا شريعتك في نفوسهم وفي بيوتهم 

، اللّهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واآلخرة إنك  أرضهم

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىبصير بما يعمل العاملون،  

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 لك قانتينمن المحافظين على الصلوات والصالة الوسطى وأن نقوم اجعلنا  اللّهم

 خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم
  يي ىي مي

 َل إله إَلّ هللا وحده َل شريك له ، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الجميل

لذاكرين واجعلنا من ا علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علًما يا رّب العالمين اللّهم

 لك كثيًرا والذاكرات

 وسائر بالد المسلمين والعافية في الجسد وسائر المسلمين  نانسألك األمن في بلد اللّهم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
 ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت نتىت
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

أحينا على كلمة َل إله إَلّ هللا وأمتنا على كلمة َل إله إَلّ هللا واحشرنا على كلمة َل  اللّهم

 لّهمالأنت العزيز الحكيم ،  ، اللّهم إله إَلّ هللا مخلصين لك الدين وحدك َل شريك لك

  اويقومون بحقه آياتك ويعقلونها اجعلنا من المتقين الذي يتدبرون

 وفق ما تحب أصلح بيوت المسلمين واجعلها بيوت صالح وتقوى وعلم وعمل اللّهم

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم 
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ
  حج مث

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اإنّ  اللّهم

ك من خير سألنو مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً قًا لُ قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نو

ت عالم علم وأننتعلم وَل فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر  اللّهميا ذا الفضل واإلحسان اغفر لنا ، ، الغيوب

 الحامدين الشاكرينعلى ما أنعمت به وأوليت ، نسألك أن نكون لك من 



 أحينا على شهادة أن َل إله إَلّ هللا وأمتنا عليها واحشرنا عليها ونحن لك مسلمون اللّهم

 اللّهم اجعل الحياة زيادة لنا في خير والممات راحة لنا من كل شرّ 

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط
 مق

 سميع عليمإنّك  في سبيلك جاهديننسألك ثواب الم اللّهم

كثيرة،  اضاعف لنا ثواب ما ننفق في سبيلك واجعله قرًضا حسنًا مضاعفًا أضعافً  اللّهم

 أنت القابض الباسطاللّهم إنّك 

 اللهم انصر عبادك المجاهدين في كّل مكان على عدّوك وعدّوهم

  وإنّأ إليه راجعونإنّا هلل وإنّأ إليه راجعون ، إنّا هلل وإنّأ إليه راجعون ، إنّا هلل

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا موسى محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

، نا علي وَل تمكر نا، وامكر لنا وَل تنصر علي ا، وانصرننا وَل تعن علي اأعنّ  ناربّ اللهم 

لك  ،ين لك شاكر االلّهم اجعلن، نا على من بغى علي اوانصرن ناويسر الهدى ل ناواهد

قبل ت ناربّ  ،ين منيب يناه، إليك أوّ ين ، لك مخبتين ، لك مطواعين ، لك راهبين ذاكر

، تنا سنلأد وسدّ ، نا بوقل ، واهدِ نا ت حجت، وثبّ نا ، وأجب دعوتنا ، واغسل حوبتنا توبت

 نا ، واهدنا واهِد بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدىروواسلل سخيمة صد

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذّريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

 اللهم انصر عبادك المجاهدين في كّل مكان على عدّوك وعدّوهم

 أن نكون من الظالميناللّهم نعوذ بك أن نكون من الناكبين عن سبيلك ونعوذ بك 

 ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي

 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت



نا خيارنا وَل توّلِ علينا شرارنا ، واجعلنا مطيعين لهم بما يرضيك ، إنّك وّلِ علي اللّهم

 واسع عليم ، اللّهم نعوذ بك من الحسد والحاسدين ومن الكبر والمتكبرين 

ناس ًرا وفي أعين الاصغ ناعينأفي  اواجعلنين صبور اواجعلن ينشكور ا"اللَّهم اجعلن

 شعار المسلمين وليس المال وَل الجاه وَل الجمالاللّهم نسألك أن تكون التقوى ، ًرا اكب

 زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 ري ٰى ين ىن نن

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق

 كثيًرا اتسليمً وسلّم  وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 بك وبآياتك ، نسألك يقينًا صادقًا ونسألك طاعة سنّة نبيك صلى هللا عليه وسلّماللّهم آمنّا 

 زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ري ٰى ين ىن نن

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ

  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث

 نا مسلمينوتوفّ ا أفرغ علينا صبرً ربّنا 

 اللّهم نسألك العافية إن ابتليتنا ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية

 لنّاراباِرْك لَنا فِيما َرَزْقتَنا، َوِقنا َعذَاَب  اللّهماللّهم نسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكا ، 

 ت علينا لقاءه نسألك الصبر والثباتاللّهم َل نسألك لقاء العدو ولكن إن قدّر

 اللّهم انصر عبادك الصالحين في كّل مكان على عدّوك وعدّوهم ولو كانوا أقلّة

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 ري ٰى ين ىن نن من
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل



 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي 

 مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا

 زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ري ٰى ين ىن نن

 اللهم انصر عبادك المجاهدين في كّل مكان على عدّوك وعدّوهم

اللّهم أنت تدفع الناس بعضهم ببعض ولوَل ذلك لفسدت األرض لكنّك اللّهم ذو فضل 

 العالمينعلى 

  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس

 اللّهم آمنّا بآياتك ونسألك أن نتدبرها وأن نعمل بها

 وعلى آلك وصحبك اجمعين سلينرالصالة والسالم عليك يا سيد الم

 وعلى آلك وصحبك اجمعين سلينرالصالة والسالم عليك يا سيد الم

 وعلى آلك وصحبك اجمعين سلينرالصالة والسالم عليك يا سيد الم

 ينجه ىن من حنخن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب
سيدنا عيسى وعلى روح القدس رسلك جميعًا وعلى وعلى  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 كثيًراا تسليمً وسلّم  سيدنا جبريل

اللّهم نشهد أن َل إله إَلّ أنت أرسلت رسلك بالحّق منهم من كلّمت ورفعت بعضهم 

 درجات وآتيت سيدنا عيسى بن مريم البينات وأيّدته بروح القدس 

اللّهم لو شئت ما اقتتل الذين جاءوا من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 

تريد ، اللّهم وّحد كلمة المسلمين وأبعد ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر إنك تفعل ما 

 الشقاق والخالف بينهم واجمعهم على طاعتك وسنّة نبيّك صلى هللا عليه وآله وسلّم

 اللّهم اجعلنا ممن يستمسك بحبلك المتين وصراطك المستقيم



 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف 

  زي ري ٰى ين ننىن من

 نفق منه في سبيلك بإخالص وبسخاءنوأن ا حالَلً مباركً ا سألك رزقً ن اللّهم

 اللّهم إن الساعة حق وإن البعث حق وإن الحساب حق ، نسألك اللهم النجاة يوم الحساب

اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ومن الظلم ومن الظالمين ومن النّار وما يقّرب 

 إليها من قول أو عمل

 لمع فينا نبيّك محمد صلى هللا عليه وآله وساللّهم إن الشفاعة بيدك ، نسألك اللّهم أن تّشف

 هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

 حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث

 مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

 هل مل خل حل
أنت الحي القيوم ، َل الحمد  كالملك ول كل،  كَل شريك ل كوحدأنت َل إله إَلّ اللّهم 

في السماوات وما في األرض ، َل يشفع أحد عندك إَلّ بإذنك  تأخذك سنة وَل نوم لك ما

، تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وَل يحيط أحد بشيئ من علمك إَلّ بما تشاء ، وسع كرسيك 

 السماوات واألرض وَل يؤودك حفظهما وأنت العلي العظيم

ماواِت واألرضلَك الحمدُ َل إِله إَِلَّ أنَت المنّاُن  سْْْْْألك بأنَّ ن االلّهم إن ، يا ذا  بديُع السَّْْْْْ

وَل  ينطرفة ع نانفسْْأإلى  اَل تكلن ، سْْتغيثنبرحمتك  واإِلكرام يا حيُّ يا قيّوم الجالل

ل ) َل يؤوده: َل يثق اصْْالح ما أعطيتن اوَل تنزع من هكلّ  ناشْْأن ناوأصْْلح لأقّل من ذلك 

 عليه(

 هي مي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن ممجن خم حم جم

 مش هس مس هث هتمث مت هب مب هئ مئ

سألك ، ن كفرنا بالطاغوتطوًعا َل كرًها وقد تبين الرشد من الغّي ، اللّهم  كباللّهم آمنّا 

 اللّهم اَلستمساك بالعروة الوثقى َل انفصام لها ، إنّك سميع عليم



 حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 خيمي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن

 ٰر ٰذ يي ىي
 الذين تخرجهم من الظلمات إلى النور  اجعلنا من أوليائك الصالحين اللّهم

نعوذ بك من الطاغوت ومن أوليائه ونعوذ بك من الظلمات ونعوذ بك من النّار  اللّهم

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 

 ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب

 ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 رن مم
 ا كثيرً ا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا إبراهيم محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

، تضّل من تشاء وتهدي من  الشمس والقمرأنت رّب المميت وأنت أنت المحيي و اللّهم

 تشاء بيدك الخير وأنت على كّل شيئ قدير

 اللّهم اجعل كلمة الحّق تبهت عناد الكافرين وألِهم عبادك الصالحين الحّجة على الكافرين

اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنّا اللّهم 

 شّر ما قدّرت وقضيت ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت هب مب خب حب جب مئهئ

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس

 خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك
اللّهم َل تجعل الدنيا أكبر هّمنا وَل مبلغ علمنا وَل إلى النّار مصيرنا وَل تسلّط علينا 

 بذنوبنا من َل يخافك وَل يرحمنا

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ، اللّهم نعوذ بك من الشك والريب

 وأحييتنا وأنت مميتنا وباعثنا فاجعل الجنّة هي دارنااللّهم آمنّا بك أنت خلقتنا ورزقتنا 

 اللّهم آمنّا بأياتك ، أنت القادر على أن تحيي الموتى متى شئت وأنت على كّل شيئ قدير



اللّهم نسألك يقينًا صادقًا ودينًا قيًما ونعوذ بك من الشك والريب إنّك على كّل شيئ قدير 

 عضها على بعض()لم يتسنه: لم يتغير ، ننشزها: نرّكب ب

 ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه

 مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  أزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمآله وو محّمدوبارك على 

 اللّهم آمنّا بأياتك ، أنت القادر على أن تحيي الموتى متى شئت وأنت على كّل شيئ قدير

، أنت محيي الموتى وباعث الناس ليوم َل ريب فيه  بقدرتكة مطمئن نابوم اجعل قلهاللّ 

 إنّك عزيز حكيم )صّرهن: اجمعهن وقّطعهن(

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب 

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق يفىق ىف يث
 اللّهم نسألك أن نكون من الذين ينفقون في سبيلك ابتغاء وجهك مخلصين لك الدين

 واعف عن سيئاتنا إنّك واسع عليم كثيرةا ضاعف حسناتنا أضعافً  اللّهم

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف

  مه جه هن من خن حن ممجن خم حم

نسألك أن نكون من المتصدقين المنفقين أموالهم في سبيلك مخلصين لك الدين وأن  اللّهم

ونعوذ بك أن نبطل صدقاتنا  نعوذ بك من المّن واألذى والرياءتضاعف لنا ثواب ذلك و

 بذلك ، واجعلنا من الذين َل خوف عليهم وَل هم يحزنون

 ميا حلي غنيّ  في سبيلك ياالقول المعروف والمغفرة أن نكون من أهل نسألك  اللّهم

 وبكتبك ورسلك  وباليوم اآلخر كباللّهم آمنّا 

وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنّا  اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللّهم

 شّر ما قدّرت وقضيت فإنّك تقضي بالحّق وَل يقضى عليك



 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ب وتثبيتًا من أنفسنا وتقبّل منّا وضاعف لنا ثوااجعلنا ممن ينفق ابتغاء مرضاتك  اللّهم

 ذلك أضعافًا كثيرة ، إنّك بصير بما نعمل

اللّهم نسألك أن تتوَلنا في حياتنا كلّها ، اللّهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا 

 خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه )الطّل: المطر الرذاذ(

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث

اللّهم آمنّا بآياتك أنت من يحيي األرض بعد موتها وأنت من يخلق للناس جنات من 

 النخيل واألعناب ومن كّل الثمرات

 اللهم نعوذ بك أن تبطل خير أعمالنا بما نقترف من سيئات ، إنّك أنت الغفور الرحيم 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما 

 اللّهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه

 اللّهم اجعلنا ممن يتفكر في آياتك في كتابك وفي آياتك في خلقك ويتدبرها ويتعظ بها 

 ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

  حت جت هب مب

 نبيجتممن ينفق من الطيبات واللّهم اجعلنا نسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكا و اللّهم

 ، اللّهم آمنّا بك وبما قسمت لنا ونسألك اللّهم الرضا به إنّك غنّي حميد الخبائث

 جسحس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت

  خص حص مس خس

 ركهالشيطان وش شرّ نعوذ بك من و نا ومن سيئات أعمالنانفسأ ورشر عوذ بك منن اللّهم

 ونعوذ بك من الفقر ونعوذ بك من الفحشاء والمنكر والبغي

ع ونسألك مغفرتك وفضلك إنّك واس بحاللك عن حرامك وبفضلك عمن سواك كفناأ اللّهم

 عليم



 خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص

  حك جك مق حق مف

 للّهماالحكمة فقد أوتي خيًرا كثيًرا ، واجعلنا  ومن يؤتَ نسألك أن تؤتينا الحكمة  اللّهم

 من أولي األلباب اجعلنا ممن يتذكر و

 من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جه ين ىن

نيتنا عالاجعل سّرنا خيًرا من عالنيتنا واجعل  اللّهم اللّهم إنّك تعلم سّرنا وعالنيتنا ،

يرة ممن ينفق في سبيلك نفقة كث اللّهمنعوذ بك أن نظِلم أو نُظلَم واجعلنا  صالحة ، اللّهم

ا كان شّره مً واجعلها خالصة لك ونسألك أن نكون ممن يوفون بالنذر ويخافون يو

 ، ونسألك اللهم أن تكون لنا نصيًرا مستطيًرأ

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه
 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

 بما نعمل خبيرإنّك  ا سيئاتناكفِّر عنّ  ، اللّهم نعوذ بك من الرياء ومن الكبر والعجب اللّهم

َل يعلم بها خالصة لوجهك اجعل لنا من الصدقات وغيرها أعماَلً صالحة خفية  اللّهم

 أحدًا غيرك

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيمن أعطيت  اللّهم

َل  هوَل يُقضى عليك وإنّ بالحق تقضي فإنّك رت وقضيت ا شّر ما قدّ وقنا واصرف عنّ 

 من عاديت من واليت وَل يعزّ  يذلّ 

ا وعالنية خالًصا لوجهك َل يدخله رياء وَل سمعكّل  اجعل اللّهم ، إنّك  ةما ننفق سرًّ

 تعلم سّرنا وجهرنا وأنتبكل شيء عليم



من الذين َل خوف عليهم وَل هم يوم القيامة جازنا بما ننفق خير الجزاء واجعلنا  اللّهم

 ، اللّهم سّخر لفقراء المسلمين من يغنيهم عن السؤال   يحزنون

 إلحاًحا( :اهدنا لكي تصل صدقاتنا إلى الفقراء المستحقين )إلحافًا اللّهم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن خنمن

 مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب

  اك يق ىق يف

وأبعدنا عنه وعن أن أو عونًا نعوذ بك من التعامل بالربا أخذًا أو عطاًء أو شهادة  اللّهم

وائد ا الشيطان فنعوذ بك أن يزين لنقد جاءتنا موعظة منك ،  ، اللّهم يصيبنا منه شيء

 الربا ومزاياه 

 أثيم إنك َل تحب كّل كفارنا ءوفي بيعنا وشرا نافي صدقات لنا امحق الربا وبارك اللّهم

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 أعنّا على األعمال الصالحة وإقام الصالة وأيتاء الزكاة كما تحب وترضى اللّهم

 من الخوف يوم الفزع األكبر واجعلنا من الذين َل خوف عليهم وَل هم يحزنون نّاآمِ  اللّهم

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

  هن من خن حن جن مم خم حم

رب نعوذ بك أن نتعامل بالربا وأن نقتفاف والغنى ، اللّهم التقى والعالهدى ونسألك  اللّهم

من  اللّهمك نستغفر،  من كنت عليه في حرب َل يفلح ، اللّهمفثبتنا على ذلك  اللّهممنه ، 

 بارك لنا في أموالنا وأهلينا وأصحابنا  ، اللّهم جميع الخطايا والذنوب ونتوب إليك

وفِّنا خير ما نعمل وضاعفه لنا ونعوذ بك  اللّهمإليك المآب والمرجع والمصير ،  اللّهم

 وإنّا هلل وإنّا إليه راجعونإنّك أنت الحكم العدل من شّر ما نعمل ونسألك أن تغفره لنا 



 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
 يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث
 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل
 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 مع جع حطمظ مض خض جضحض مص خص حص مس خس
 جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف مغ جغ
  خم حم جم هل مل حلخل

 كتابة الدين كما أمرتعيننا على اقض الدين عن المدينين ونسألك أن ت اللّهم

 ولو كان علينا أو على ذي قربى نسألك العدل في الرضا والغضب وأن نقول الحقّ  اللّهم

 ها وأن َل نبخس منها شيئًاإذا ما دعينا ل ثبتنا بأداء الشهادة بالحقّ  اللّهم

 بكل شيء عليمإنّك  علِّمنا فقه المعامالت التي تخصنا اللّهم

َل  نفسمن دعاء َل يسمع ومن وقلب َل يخشع من عوذ بك من علم َل ينفع ون االلّهم إنّ 

عوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ومن نتشبع و

 الدجالالمسيح إلى أرذل العمر ومن فتنة  ردّ نالكسل والبخل والجبن والهرم ومن أن 

لنار اوالمأثم والمغرم ومن فتنة القبر ومن فتنة وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات 

وأعوذ بك من فتنة الفقر اللَّهم اغسل عني خطاياي  ىوعذاب النار ومن شر فتنة الغن

بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس وباعد 

اهة وّ ا أإنا نسألك قلوبً  اللّهم، رق والمغرب بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المش

سألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسالمة ن االلّهم إنّ  ، يلكمخبتة منيبة في سب

  النّاروالنجاة من  الجنّةوالفوز ب برّ كّل  إثم والغنيمة منكّل  من

 



 ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
 بكل شيء عليمإنّك  نسألك أن نؤدّي األمانات إلى أهلها وأن َل نكتم الشهادة اللّهم

 نهم أحدًا من الخائنينياجعل المسلمين يأمن بعضهم بعًضا وأن َل يكون ب اللّهم

اللّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل والولد ، نسألك في سفرنا البّر والتقوى 

 ومن العمل ما ترضى

ِجيُع، وَ  عوذُ بَِك مَن الجوعن انإ اللّهم تِ نفَإنَّهُ بئَْس الضَّْْْْ  عُوذُ بَِك ِمَن الِخيانَِة فإنَّها بِئْسَْْْْ

 البطانَةُ 

 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث

لك ما في السماوات وما في  ، اللّهم إن الحمد والملك لك وحدك َل شريك لك اللّهم

فاغفر لنا خطايانا سّرها  اللّهماألرض وأنت تعلم ما نبدي ما في أنفسنا وما نخفيه ، 

، اللّهم اجعل ما نخفي في أنفسنا خيًرا مما نبدي واجعل ما نبدي وفق ما وعالنيتها

 ترضى

 الجنّةلنا نسألك أن تدخ اللّهمإن الساعة حق وإن البعث حق وإن الحساب حق ،  اللّهم

 شيء قديركّل  علىإنّك  بغير حساب وأن تغفر لنا ذنوبنا

 د والحسد وسوء الظنحقنعوذ بك من أمراض النفوس من الغل وال اللّهم

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل 

 جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

  هت مت خت حت

 وسلّمعلى عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه صّلِ  اللّهم

 بمالئكتك وكتبك ورسلك جميعًا َل نفرق بين أحد منهم بما أنزلت عليه وآمنّا آمنّا اللّهم

 نا وإليك المصير بّ رانك سمعنا وأطعنا غفر اللّهم

 أن اآلخرة حق وأن مصيرنا إليك فالطف بنا يا لطيف آمنّا اللّهم

 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض



 منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك

  مي خي حي جي ٰه مه جه
نا وَل تكلّ إنّ  اللّهم  أناَل تؤاخذنا إن نسينا أو أخط اللّهمفنا ما َل طاقة لنا به ، ا ضعاف فقّوِ

من  بعض قد ضلّ  اللّهمربّنا وَل تحمل علينا إصًرا كما حملتنا على الذين من قبلنا ، 

 اللّهم ،أو أن تغضب علينا  بك أن نضلّ  نعوذ اللّهم، قبلنا قبلنا وغضبت على أقوام 

  رحيم فإنّكتواب وارحمنا فإنّك وتب علينا  عفوّ فإنّك ا غفور واعف عنّ فإنّك اغفر لنا 

 نااْغِفْر ل اللّهم؛ ا، وَما أْنَت أْعلَُم بِِه ِمنّ نافي أْمرِ  ناَوإْسَراف ناَوَجْهل ناتاَخِطيئَ  نااْغِفْر ل اللّهم

رْ  ناما قَدَّمْ  نااْغِفْر ل اللّهم؛ ناَوُكلُّ ذلَك ِعْند ناَوَعْمد أناَوَخطَ  ناَوَهْزل ناَجدّ  َوَما  ناوَما أخَّ

ُر وأْنَت علىاأْعلَُم بِِه ِمنّ  َوما أْنتَ  نّاَوما أْعلَ  ناأْسَررْ  ُم وأْنَت الُمَؤّخِ  َشْيءٍ كّل  ، أْنَت الُمقَدِّ

 م ، إنّك خير الناصرين ، اللّهم انصر المسلمين على عدوك وعدّوه قَِديرٌ 

 ) اإلصر: التكليف الشاق(
 

 سورة آل عمران

 يل ىل مل خل
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

له الملك وله الحمد وهو حي َل يموت وهو ، شهد أن َل إله إَلّ هللا وحده َل شريك له ن

 شيء قديركّل  واألرض وهو على قيوم السماوات

العزة والعظمة والقدرة قيوم مالك الملك يا ذا الجالل واإلكرام والحي أنت الاللهم 

 واإلنعام 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن 
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
  زب رب يئ

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد الذي أنزلت عليه هذا الكتاب العظيم وعلى آله وصحبه 

أجمعين ، اللّهم آمنّا بكتابك الذي فرقت فيه بين الحّق والباطل وبالتوراة واإلنجيل وما 

 أنزلت على رسلك ، اللّهم نبرأ إليك من الكفر والكافرين وما يفترون 

 ك يا لطيف يا عزيز يا قوي يا منتقماللّهم قنا عذابك يوم تحشر عباد

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 اللّهم إنّك تعلم السّر وأخفى وَل يخفى عليك شيء في األرض وَل في السماء

 ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث 
 اللّهم إنّك أنت خالق ومصّور ما في األرحام كما تشاء وأنت العليم بما تخلق



 وحدك َل شريك لك أنت العزيز الحكيمنشهد أن َل إله إَلّ أنت 

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل 
 مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت
  مظ حط مض

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد الذي أنزلت عليه هذا الكتاب العظيم وعلى آله وصحبه 

هو محكم من آيات كتابك وأن نؤمن بما  أجمعين ، اللّهم نسألك أن تعيننا على العمل بما

هو متشابه من آياته ، اللّهم َل تفتنّا بمتشابه كتابك واهدنا اللّهم لتعلُّم تفسيره وتأويله 

 واجعلنا من الراسخين في العلم

 اللّهم إنّا آمنّا بكتابك كلّه محكمه ومتشابهه كلّه من عندك ، اللّهم واجعلنا من أولي األلباب 

  حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

 ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل
 الحينعبادك الصاللّهم إنا آمنّا بيوم البعث َل ريب فيه ، فأدخلنا جنتك التي وعدت بها 

 مه تُخِلفُ  هن لك جنحن مم خم حم جم هل مل خل

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى
 اللّهم اكفنا بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عّمن سواك

 اللّهم َل تجعلنا ممن تلهيهم أموالهم وأوَلدهم عن طاعتك

ونعوذ بك من اللّهم آمنّا بآياتك ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم َل تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ، إنّك 

 شديد العقاب وإنّك غفور رحيم )كدأب: كصنيع(

 رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت



 زن رن مم يلام ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق

 ين ىن نن من
 الكفّار في معركة بدراللّهم قد صدق وعدك بهزيمة 

اللّهم أعد نصرك ألمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في هذا الزمان 

 يا ربّنا على أعدائك وأعداء المسلمين واجعلنا يا ربّنا من أولي األبصار

 اللّهم إنّك تنصر من تشاء ، فهيئ لهذه األمة عوامل النصر واهدها سبلها يا هللا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 مث متهت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ

 مح جح مج حج
اللّهم نعوذ بك من فتنة النساء واألبناء والمال ونعوذ بك من القناطير المقنطرة من 

الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ، اللّهم نعوذ بك من غلبة الشهوات 

 الحرام

 اللّهم اجعل الدنيا في أيدينا وَل تجعلها في قلوبنا ، واجعلنا من األّوابين 

 اللّهم إليك المرجع والمصير وعندك حسن المآب 

 حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ 

 جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 خك حك
 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

إنا نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو اللّهم ماعندك خير من متاع الدنيا، اللّهم 

 عمل ، اللّهم أعنّا على طاعتك وارَض عنّا يا هللا إنّك بصير بالعباد

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل

 ىه مه جه ين ىن من خن
 ، اللّهم اجعلنا من القانتيناللّهم اجعلنا من الصابرين ، اللّهم اجعلنا من الصادقين 

 اللّهم اجعلنا من المنفقين ، اللّهم اجعلنا من المستغفرين باألسحار

 من عوذ بكنا نعلى عهدك ووعدك ما استطع نحنو ادك خلقتنيعب نحنونا أنت ربّ  اللّهم

 نابوبذن ناواعترف نانفسأ نافقد ظلم نابوبذنلك بوء نو ينابوء لك بنعمتك علن ناما صنعشّر 



فإنه َل يغفر الذنوب وما أنت أعلم به منّا،  نارمنها وما أخّ  نامما قدّ  ناذنوب نافاغفر ل

 اللّهم واغفر لنا إسرافنا في أمرنا يا غفور يا رحيم،  أنت ا إَلّ جميعً 

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ

ه بأنّك أنت هللا َل إل اللّهم ونحن نشهد بما شهدَت به وما شِهدت به مالئكتك وأولوا العلم

 إَلّ أنت وحدك َل شريك لك

 اللّهم أنت رّب القسط والعدل ، اللهم فأجِر العدل بين المسلمين بعضهم مع البعض

 اللّهم هب لنا علّما نافعًا وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً ، َل إله إَلّ أنت العزيز الحكيم 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث

 اللّهم نشهد أن الدين عندك هو اإلسالم وأنّه هو الدين الحّق 

 اللّهم نسألك علًما نافعًا َل يؤدي إلى اختالف في الدين ونسألك قلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً 

 اللّهم آمنّا بكتابك وآياتك ، اللّهم إنّك سريع الحساب فأدخلنا الجنّة بغير حساب

 ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل 
 هب خبمب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني زي

  خت حت جت

  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه صّلِ اللّهم 

اللّهم أسلمنا وجوهنا لك كما أسلمه نبيك عليه الصالة والسالم ونشهد أنّه قد بلّغ الرسالة 

 إَلّ هالكونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها َل يزيغ عنها 

ا مع كتبنفاواتّبعنا الرسول بما أنزلت آمنّا  اللّهماللّهم إن الهداية باتباع هذا الدين ، 

 اللّهم أنت أعلم بمن اهتدى وأنت بصير بالعبادالشاهدين ، 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم كن مع الذين يأمرون بالقسط من المسلمين الصادقين ، اللّهم كن معهم على عدّوك 

 وعدّوهم ، اللّهم أعن وانصر من يقول الحّق ويأمر بالقسط وأنت خير الناصرين

 ارب عبادك الصالحين ويقتل أولياءكاللّهم عليك بمن يقف في طريق دعوتك ومن يح



 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

اللّهم نشهد أنّا قد دعينا إلى كتابك ليحكم بيننا فأجبنا ونسألك اللّهم أن َل نكون ممن يتولّى 

 نفتري شيئًا في الدينعن سبيلك ونعوذ بك من أن 

اللّهم إنّك جامع الناس ليوم َل ريب فيه يوم توفّى كّل نفس ما كسبت وهم َل يظلمون ، 

 اللّهم فارحمنا في ذلك اليوم واعتق رقابنا من النّار

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

  زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل

 ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

  ري

 ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

  ري

 ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

  ري

 جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مح جح مج حج مث هت ختمت حت
  جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي اللّهم نشهد أنك

  جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي اللّهم نشهد أنك

  جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي اللّهم نشهد أنك

 حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ 
 جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ

اللّهم نعوذ بك أن نتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين ، اللّهم أنت موَلنا ونعم 

 النصير

 نسألك اللّهم إن اضطررنا لذلك أن نكون من الصابرين ، واللّهم نسألك أن َل نلجأ للتقية 

 اللّهم اجعلنا ممن يحذر مخالفة أوامرك وغضبك ونشهد أنّه إليك المصير



 ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل 

  هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي

 اللّهم إنّك تعلم سّرنا وعالنيتنا وتعلم ما في السماوات وما في األرض 

 وأنت على كّل شيء عالنيتنا صالحةاللّهم اجعل سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل 

 قدير

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
   ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي يهجي ىه مه

اللّهم نسألك أن نجد في صحيفتنا يوم القيامة كّل خير وقد تضاعفت أجوره وأن تغفر  

 كّل سوء يا رّب العالمين 

 تجعلنا ممن يطغى ويغتر ويأمن مكرك يا رءوف يا رحيماللّهم َل 

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نب مب
  على آله وصحبه وسلّمعلى سيدنا محّمد وصّلِ اللّهم 

اللّهم اْجَعْل ُحبََّك أَحبَّ ُحبََّك؛  اذي يُبَلِّغُنسألَُك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن يُِحبَُّك، َوالعََمَل الَّ ن اإنّ  اللّهم

 اللّهم حبّب إلينا اإليمان وزيّنه في قلوبنا،  الَماِء الباِردِ  َومنَ  ناَوأْهِلي ناسنفأِمْن نا إِلي

ُسلََك، اللّهم اِلِحيَن؛  اْجعَْلنا نُِحبَُّك، ونُِحبُّ َمالئَِكتََك وأْنبِياَءَك َوُر صَّ  اللّهمَونُِحبُّ ِعبادََك ال

اِلِحيَن؛َمالئَِكتَِك وإلَى أنْ  َحبِّْبنا إلَْيَك َوإلى ِلَك وإلى ِعباِدَك الصَّْْْ ْرنا  اللّهم بِيائَِك َوُرسُْْْ يَسِّْْْ

ِة الُمتَِّقينَ  لليُْسَرى، َوَجنِّْبنا العُْسَرى، واْغِفْر لَنا في  اآلِخَرةِ واألولى، َواْجعَْلنا ِمْن أئمَّ

اللّهم ارزقنا اتباع رسولك صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم في األقوال واألفعال 

 األحوال واألخالق واغفر لنا إنّك غفور رحيم و

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب 
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّماعلى نبيك ورسولك وحبيبك محّمد صّلِ  اللّهم

 وسلّمعن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

 هللااللّهم هب لنا طاعتك وطاعة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم يا 

 اللّهم اجعلنا ممن يحّب ما تحّب ويكره ما تكره ، إنّك َل تحّب الكافرين

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث 
 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم

 وعلى سيدنا آدم وسيدنا نوح وآل سيدنا إبراهيم وآل عمران محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 كثيًراا تسليمً وسلّم 



لى ونسألك أن نسير عنسألك أن تحبب إلينا من اصطفيت من عبادك الصالحين  اللّهم

 يا سميع يا عليمنحن ووالدينا وذوينا ومحبينا تحشرنا معهم يوم القيامة أن وهديهم 

 جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري 
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص

 صدقاتنا ونذورنا وصالح أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك يا سميع يا عليماللّهم تقبّل منّا 

 اللّهم أعذنا وأهلينا وذرياتنا ومحبينا من الشيطان الرجيم

اللّهم نسألك أن تهدي نساء المسلمين وبناتهم إلى التمسك بدينك إنّك نعم المولى ونعم 

 النصير ونعم الهادي إلى الصراط المستقيم

 ن أزواجنا وذّريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًماربّنا هب لنا م

 خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف 
 هي خيمي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن خممم حم جم هل مل
  مث هت مت هب مب هئ مئ

 ًما كثيًراتسلي وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدتنا مريم وعلى سيدنا زكريا صّلِ  اللّهم

مبارًكا من حيث نحتسب ومن حيث َل نحتسب بغير  اارزقنا رزقًا حالَلً طيبً  اللّهم

 حساب

 وارزق المسلمين رزقًا حالَلً بغير حساباهِد نساء المسلمين لما تحّب وترضى  اللّهم

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب

 من زن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف

 ري ٰى ين ىن نن
 ًراتسليًما كثي وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا زكريا وسيدنا يحيى صّلِ  اللّهم

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم
 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذّرياتنا قّرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

 على كّل شيء قدير اللّهم آمنّا بمعجزات أنبيائك وكرامات أوليائك، وأنّها منك وإنّك



 مع اسمه شيء في األرض وَل في السماء وهو السميع العليم بسم هللا الذي َل يضرّ 

ه سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضاء نفساللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وبمالئكتك ، 

 متقبالً وعمالً ا طيبً ا ورزقً ا نافعً ا سألك علمً ن اإنّ  اللّهم،  تهكلّماوزنة عرشه ومداد 

اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك أن نكون من الذين 

صالحين ،  َك بِ  اللّهميدعونك بالغداة والعشي يريدون وجهك وأن تحشرنا مع عبادك ال

 َوإِلَْيَك النُُّشورُ  أْصبَْحنا، َوبَِك أْمَسْينا، َوبَِك نَْحيا، َوبَِك نَُموتُ 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدتنا مريم محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 وطّهرنا واجعلنا من القانتين لك حبب إلينا من اصطفيت من عبادك الصالحين اللّهم

 مخلصين لك ، وأعنّا عليه وتقبّله منّا  كثرة القنوت والركوع والسجود حبب لنا اللّهم

 حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

  جغ مع جع مظ حط مض خض

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدتنا مريم محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 اللّهم آمنّا بأنباء الغيب الذي توحيه إلى نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 اللّهم اجعل خصام المسلمين في التسابق للخير وَل تجعله على متاع الدنيا وَل في الشّر 

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

 يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل حل
 ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه
 ىئ نئ مئ زئ رئ

 وسلّم تسليًما كثيًرا  ابن مريم وأمه اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى

 اللّهم آمنّا بمعجزات أنبيائك وكرامات أوليائك 

 اللّهم أنت تخلق ما تشاء وإذا قضيت أمًرا فإنّما قولك له كن فيكون

 اللّهم علِّمنا كتابك وعلِّمنا الحكمة واجعلنا من الصالحين ومن المقربين



 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت
 حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس

 تسليًما كثيًرا  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى صّلِ  اللّهم

 آمنّا بمعجزات أنبيائك وكرامات أوليائك  اللّهم

 ما نفخ عيسى بن مريم في الطين فكان طيًرا بل أنت الذي خلقت اللّهم

 مه واألبرص بل أنت البارئما أبرأ عيسى بن مريم األك اللّهم

 ما أحيى عيسى بن مريم الموتى بل أنت المحيي اللّهم

 ريم بالغيب ولكن أنت عالم الغيب والشهادةما أخبر عيسى بن م اللّهم

 توراة واإلنجيل َل إله إَل أنت ونحن لك عابدونآمنّا بما أنزلت في ال اللّهم

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فاهدنا إلى صراطك المستقيم اللّهم

 خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ 
  حم جم هل مل خل حل جل مك لك

وذ بك من نع اللّهم، تسليًما كثيًرا  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى صّلِ  اللّهم

 ا مسلموناشهد بأنّ  اللّهمنحن أنصارك ، آمنّا بك ،  ، اللّهم الكفر والكافرين

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  مه جه ين ىن خنمن حن جن

 اؤمنّ َل ت اللّهماللّهم أعذنا من مكر الكافرين والمنافقين ومكر شياطين اإلنس والجن ، 

 لينمن الغاف اذكرك وَل تجعلن اننسِ سترك وَل تُ  اغيرك وَل تنزع عنّ  انمكرك وَل تولّ 



 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  مت زت رت يب ىب نب

 تسليًما كثيًرا  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى صّلِ  اللّهم

 نشهد إنّك توفيت عيسى بن مريم ورفعته إليك وطّهرته من الذين كفروا اللّهم

نّا هلل ، إ إليك مرجعنا وسائر خلقك اللّهم، السالم نحن أتباع محّمد وعيسى عليهما  اللّهم

 مسك بما أنزلت وَل نتبع ما اختلف فيه الناسستاجعلنا ن اللّهموإنّا إليه راجعون ، 

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت 
  اك يق

اللّهم إنا نعوذ بك من الكفر والكافرين ، اللّهم انصر عبادك الصالحين وَل تجعل 

 للكافرين على المؤمنين سبيالً ، اللهم ما لنا من دونك من ولّي وَل ناصر

 نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

نسألك أن توفقنا إلى أعمال صالحة ترضى بها عنّا ، اللّهم نعوذ بك من أن نظِلم اللّهم 

 أو نُظلَم ، اللّهم ارزقنا كثرة تالوة آيات كتابك وتدبّرها والعمل بها

 هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي 
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 تسليًما كثيًرا وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسيدنا آدم صّلِ  اللّهم

من غير أب  ترابنشهد أن عيسى عليه السالم هو عبدك ورسولك خلقته من  اللّهم 

لك وقوومنك الحّق أنت الحّق  ، اللّهم قول كن فيكون ه كانمثله كمثل آدم وأن أمرك في

 أن نكون من الممترين اللّهم نعوذ بك ، الحّق وأمرك الحّق 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس 
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل مك
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه

اللّهم إنا نشهد نحن وأبناءنا ونساءنا وأنفسنا بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك 

 لك وأن محّمدًا وعيسى وآدم عبادك ورسلك، ونجعل لعنتك على الكاذبين



فهي الحّق آمنّا بك أنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت ، اللّهم ما أنزلت من قصص في القرآن 

 أنت العزيز الحكيم،  ونعوذ بك مّمن يتولّى عن صراطك إنّك عليم بالمفسدين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي 
 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

  ىث نث مث زث

 غيرك اللّهم اشهد أننا َل نعبد إَلّ إيّاك وَل نشرك بك شيئًا وَل نتخذ ربًّا

اللّهم نُشهدك ونشهد مالئكتك ورسلك وجميع خلقك بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك 

 َل شريك لك وأن محّمدًا عبدك ورسولك وأنّا لك مسلمون

 يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي

على آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم رسولك وعبدك و محّمدعلى اللّهم صّلِ 

 أزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمآله وو محّمدوآل إبراهيم وبارك على 

 ألهمنا الحجة الحقّة على من خالف، اللّهم إنّك عالم الغيوب  اللّهم،  حميد مجيدإنّك 

 م الغيوبإنّك تعلم وَل نعلم وأنت عالّ  دينك

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت 
  خس حس

وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  أزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمآله وو محّمدوبارك على 

نشهد أن إبراهيم لم يكن يهوديًا وَل نصرانيًا ولكن كان حنيفًا مسلًما وما كان من  اللّهم

 المشركين

ن م نحنوما  ينمسلم اءطر السماوات واألرض حنفاف نا إليك أنتهووج ناهوجّ  اللّهم إنّا

من  نحنو نامروبذلك أُ  كَل شريك ل لك ناوممات ناومحيا نا ونسكناالمشركين ، إن صالت

 المسلمين

 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 تسليًما كثيًرا وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم صّلِ  اللّهم

إن أولى الناس بإبراهيم رسولك محّمد عليه الصالة والسالم ونحن والمؤمنون ،  اللّهم

 أنت وليّنا وولّي المؤمنين  اللّهم



 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف 

 ىل مل خل من خن حن جن مم خم حم جم هل

  جن يم ىم مم خم حم جم يل

ل أو أن نعتدي أو يُعتدى علينا اللّهم ل أو نُّضِ كفر نعوذ بك من ال اللّهم،  نعوذ بك أن نّضِ

 والكافرين ونعوذ بك ممن يلبس الحّق بالباطل وممن يكتم الحّق وهو يعلم ذلك 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث

 رن مم
اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع 

الشاهدين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت على رسلك جميعًا ، اللّهم إن الهدى هو هداك وإن 

 يمالفضل بيدك تؤتيه من تشاء إنّك واسع عل

ِهدَُك ونُ  االلّهم إِنّ  ِهدُ َحَملَةَ نُ شْْْْْْ َك َوَمالئَِكتََك َوَجِميَع َخْلِقكَ  شْْْْْْ أْنَت َل إِلهَ إَِلَّ نّك بأ َعْرشِْْْْْ

 اً َعْبدَُك َوَرُسولُكَ محّمدوأنَّ  أْنَت،

 أنت الرحمن الرحيم ، يا ذا الفضل العظيمإنّك  اجعلنا ممن تختصهم برحمتك اللّهم

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن 

 مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
نا واجعل اللّهمالمسلمين وغيرهم ، الناس جميعهم من ون األمانة مع اجعلنا ممن يؤدّ  اللّهم

هم ، اللّ  نعوذ بك من الكذب والكذّابينفي األقوال واألفعال واألحوال، و من الصادقين

 َل نفتري وَل يُفترى علينا 

  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص 

 ونكهم ويحبّ دهم واجعلنا من المتقين الذين تحبّ واجعلنا ممن يوفون بعه اللّهم



 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

وتنظر  مهم يوم القيامةاجعلنا ممن تكلّ  ، اللّهم قليالً ا نعوذ بك أن نشتري بعهدك ثمنً  اللّهم

 ونعوذ بك من إليها من قول أو عمل يقّربوما  النّارنعوذ بك من  اللّهم، إليهم وتزكيهم 

 الذين يشترون بعهدك وأيمانهم ثمنًا قليالً 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

وممن يتدبرونه  يه دون تحريف أو خطأاجعلنا ممن يحسن تالوة كتابك ويؤدّ  اللّهم

ا ، اللّهم اغفر لنا جدّننعوذ بك من الكذب فيما نعلم وفيما َل نعلم  ويعملون به، اللّهم

 وهزلنا وخطايانا ما علمنا منها وما لم نعلم وما أنت به أعلم

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  يث ىث نث مث

 العالمينرّب  كما أنزلت ياونتدارسه علِّم كتابك اجعلنا أتقياء ربانيين نُ  اللّهم

ه واجعلنا نتبع هدي نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبنسألك أن تؤتينا العلم والحكمة  اللّهم

  أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لكوسلّم إنّك 

 ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

 رن مم
 ونعوذ بك من الكافرينمن دونك ا أربابً تخذ المالئكة والنبيين ممن ينعوذ بك  اللّهم

 وحدك َل شريك لك آمنّا َل إله إَلّ أنت لك أسلمنا وبك  اللّهم

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن 

 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث متهت

 مض خض حض جض مص
 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى إخوانه من النبيين محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 



 بكتبك ورسلك فأعنّا على نصرة نبيك عليه الصالة والسالمآمنّا  اللّهم

صلى هللا عليه وآله وصحبه ا محّمدنشهد أن َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وأن  اللّهم

عبدك ورسولك وصفيك من خلقك أدّى األمانة ونصح األمة وتركها على المحجة وسلّم 

 خاسر  ها إَلّ البيضاء ليلها كنهارها َل يزيغ عن

 دي()إصري: عه نعوذ بك من الفسوق ومن الفاسقين ومن العصيان ومن العاصين اللّهم

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط 

  خك حك

السماوات واألرض رّب  وجوهنا إليك يالك طائعين ووّجهنا  بدينك وأسلمناآمنّا  اللّهم

 ا إليه راجعونومن فيهما وإنا هلل وإنّ 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 كثيًراا سليمً توسلّم  وسيدنا يعقوب واألسباط وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسائر أنبيائك

 َل نفرق بين أحد منهم ونحن لك مسلمون وآمنّا بما آتيتهمبأنبيائك آمنّا  اللّهم

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

نحن نشهد أن من يبتغ غير اإلسالم دينًا فلن يقبل ل منّا واشهد بأنّا مسلمون وتقبّ  اللّهم

 من الخاسرينمنه وهو في اآلخرة 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
  هب مب خب

 وسلّموعلى آله وصحبه  محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

ونسألك أن تثبتنا على ذلك  وأن ما جاء به من البينات حقّ  نشهد أن الرسول حقّ  اللّهم

 "رسول هللا محّمدَل إله إَلّ هللا "من الدنيا  المنا ما حيينا وأن يكون آخر ك

 أن تضاعفها وما عملنا من سيئات أن تغفرها لنا اللّهمما عملنا من حسنات نسألك  اللّهم

 ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين اجعلنا صالحين مصلحين ، اللّهم غفور رحيمإنّك 



 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع

ما و النّارنعوذ بك من الكفر والكافرين ومن الضالل والضالين ونعوذ بك من  اللّهم

 بعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينبما أنزلت واتّ آمنّا  اللّهم،  إليها من قول أو عمل يقّرب

  اللّهم كن لنا ناصًرا وتقبل توبتنا واغفر لنا إنك خير الناصرين

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
اق في تحبّب إلينا اإلنفأن  اللّهموالتقوى ومن العمل ما ترضى ونسألك  نسألك البرّ  اللّهم

عليم بما نخفي وما نعلن وَل يخفى عليك شيئ في األرض وَل إنّك  ،مّما نحبّ  سبيلك

 في السماء

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه 

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 اجعل مطعمنا من الحالل الخالص وبارك لنا فيه واجعلنا من الصادقين اللّهم

 نعوذ بك من الكذب والكاذبين ومن اإلفتراء والمفترين ونعوذ بك أن نظِلم أو نُظلَم اللّهم

 بما أنزلت في التوراة واإلنجيل والقرآن آمنّا  اللّهم

  ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث

عبدك وعلى آله وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم  محّمدعلى اللّهم صّلِ 

 حميد مجيدإنّك  أزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيمآله وو محّمدوبارك على 

، اللّهم صْْْدقنا بما السْْْالم وسْْْيدنا إبراهيم عليهما  محّمداجعلنا من أتباع سْْْيدنا  اللّهم

 المشركين ونعوذ بك من الشرك ومنجاءا به من عندك 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ ييجئ ىي

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث
ا وأزواجه  كموأصحابه وعلى آله ورسولك وصفيّك عبدك  محّمدسيدنا على اللّهم صّلِ 

وأزواجه  كما وعلى آله وأصحابه  محّمدصليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على 

 حميد مجيدإنّك  وآل إبراهيم باركت على إبراهيم



وزد أمنا وا وتكريمً ا زده تشريفً  اللّهمللعالمين ، ا وضعت بيتك الحرام مباركً اللّهم إنّك 

 نسألك أن تكتب لنا حج بيتك عاجالً غير آجل ، اللّهم من حجه أو زاره بركة ونوًرا

 وأنت الغني عن العالمين نعوذ بك من الكفر والكافرين اللّهم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس 

 مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

  خم حم جم هل

 ا يعملونشهيد على أفعال عبادك وما أنت بغافل عمّ اللّهم إنّك 

نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك ممن يصدّ عن سبيلك من آمن يبغونها  اللّهم

 عوًجا

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل مئ هي

  ىه مه جه ين ىن من خن حن

 كثيًراا تسليمً محّمد وسلّم على رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 العالمينرّب  ثبت قلوبنا على دينك ونسألك أن َل نطيع أعداءك يا اللّهم

 اعتصمنا بك فاهدنا إلى صراطك المستقيمبارك لنا في القرآن العظيم ، اللّهم  اللّهم

 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَل الضاّلين ونسألك حسن الخاتمة

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 العفاف والغنىنسألك وحق تقاتك نسألك الهدى والتقى  اللّهم

 أحينا على شهادة أن َل إله إَلّ هللا وأمتنا عليها واحشرنا عليها ونحن لك مسلمون اللّهم

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث
 اجعلنا ممن يعتصم بحبلك ونعوذ بك من التفرق اللّهم

ألِّف بين قلوب المسلمين واجعلهم بنعمتك  اللّهمنحمدك على ما أنعمت به وأوليت ،  اللّهم

 واجعلنا مّمن يذكر نعمتك دائًما نحمدك على نعمتي اإليمان واإلسالم اللّهم، ا إخوانً 

عطيت يت وبارك لنا فيما أنا فيمن تولّ اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّ  اللّهم

  وَل يقضى عليكبالحق تقضي فإنّك ما قدرت وقضيت واصرف عنّا اللّهم شّر وقنا 

ِل عافيتك وَ  عُوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتِكَ ن اإنّ  اللّهم  ُسْخِطكَ  فَْجأةِ نِْقَمتَِك َوَجِميعِ َوتََحوُّ



 زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل 

  ىي ني مي

 يأمرون بالمعروف وينهونيدعون إلى الخير واجعلنا من عبادك المصلحين الذين  اللّهم

 ، واجعلنا اللّهم من المفلحين عن المنكر

  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 إليها من قول أو عمل يقّربوما  النّارنعوذ بك من التفرق واَلختالف ومن عذاب  اللّهم

 انك بينات هداية لنا تجمعنا على رضوما جاءنا من ال اجعل اللّهم

 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث

  حط مض خض حض جض مص

نعوذ بك من سوء المنقلب ونعوذ بك من سواد  ، اللّهمبيِّض وجوهنا يوم لقاءك  اللّهم

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل الوجوه ومن عذاب يوم القيامة

 ت قلوبنا على شهادة أن َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لكيا مقلب القلوب ثبّ  اللّهم

  جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ

 العالمينرّب  بيِّض وجوهنا يوم نلقاك ونسألك الخلود في جنتك يا اللّهم

ر علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقاديفإنّك بنا راحم وَل تعذبنا فإنّك ارحمنا  اللّهم

 يا رحيم

  مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك

 وترضى نسألك حسن تالوة آياتك كما تحبّ  اللّهم

 ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمينالحّق أنت العدل وقولك  اللّهم

  خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

 إليك ترجع األمور ، اللّهم يارب السماوات واألرض وما فيهن الطف بنا

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي

  نئ مئ

اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى و ، اللّهم ة أخرجت للناساجعلنا من خير أمّ  اللّهم

 عن المنكر 

 من الفسوق والعصيان اللّهمَل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك ونعوذ بك آمنّا  بأن  اللّهم



  ىت نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

القوم  تولّنا يا موَلنا وانصرنا على ، اللّهم َل تجعل للكافرين على المسلمين سبيالً  اللّهم

 نيالعالمرّب  صيبنا منهم ضرر يايَل نسألك أن اخذل الكافرين و ، اللّهم الكافرين

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى
 الشرك والمشركين أعز اإلسالم والمسلمين وأذلّ  اللّهم

 أعنّا بحبل من عندك وَل تجعل للكافرين وَل للظالمين على المسلمين سبيالً  اللّهم

ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء  ُعقُوَبتِكوبُِمعافاتَِك ِمْن نعوذ برضاك من سخطك  اللّهم

 نَْفِسكَ  ، أْنَت كَما أثَْنْيَت على عليك

 صالحينعلى عبادك ال اعليك بمن يكفر بآياتك وبإعداء دينك، وَل تجعل لهم سلطانً  اللّهم

 نعوذ بك من عصيان أوامرك ونعوذ بك أن نعتدي أو يُعتدى علينا اللّهم

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

  لك خك حك جك حقمق مف
 والساجدين لك بالليل والنهارآناء الليل وأطراف النهار اجعلنا من التالين آياتك  اللّهم

لخير نسألك جوامع ا اللّهم،  بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلت وباليوم اآلخرآمنّا  اللّهم

 وفواتحه وخواتمه جوامع الشرّ وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من 
 اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات اللّهم

 نالعالميرّب  اجعلنا من المتقين الصالحين وضاعف لنا ثواب أعمال الخير يا اللّهم

 من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىب نب مب

إليها من قول  يقّربوما  النّارنعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من  اللّهم

حبّب إلينا اإلنفاق في  ، اللّهم إليها من قول أوعمل يقّربوما  الجنّةأوعمل ونسألك 

لوجهك  انسألك أن تجزينا على ما ننفق في سبيلك خير الجزاء وتجعله خالصً سبيلك و



 أعدل العادلينأو أن تذهب أعمالنا هباء منثوًرا ، إنّك  نعوذ بك أن نظلم أنفسنا ، اللّهم

 )الصّر: البرد الشديد(

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 من رنزن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 ين ىن نن

سوء ومن النسألك صحبة صالحة تعيننا على التقرب إليك ونعوذ بك من أصحاب  اللّهم

 بك من كيد المبغضين وما تخفي صدورهم وحسد الحاسدين ، اللّهمأقران السوء ونعوذ 

 بك وبآياتك ، نسألك أن ندرك حكمتك ونرضى بما اخترت لنا من خيرآمنّا 

 عالنيتنا صالحة من عالنيتنا واجعل ا اجعل سريرتنا خيرً  اللّهم

 م(المشقّة عليك)َل يألونكم خباَلً: َل يقّصرون في الفساد عليكم ، ما عنتّم: ما فيه 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى 
 جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب
  جس مخ

 اجعلنا نحب من تحب ونبغض من تبغض اللّهمنعوذ بك أن نحب من تبغض ،  اللّهم

 ، اللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين وكيد الكائدين بك وبرسلك وبكتبكآمنّا  اللّهم

 عليم بذات الصدورإنّك  نعوذ بك أن ننخدع بدعاوى أعدائك اللّهم

 جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس
  حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع

 عوذ بك من الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقينن اللّهم

َل  شيء لّ بكا شيئ يا محيطً  بكلّ ا نسألك أن تجعلنا من الصابرين المتقين يا عالمً  اللّهم

 تجعل للكافرين وَل للمنافقين على المسلمين سبيالّ أو ضرًرا

 مل خل جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك

  من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل

 كثيًراا تسليمً محّمد وسلّم على رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

ونسْْْْْألك أن تزرع في قلوبنا محبتهم ونبرأ ارض عن صْْْْْحابة نبيك واغفر لهم  اللّهم

يبغضهم ونسألك اللّهم النصر على عدّوك وعدّونا ونعوذ بك اللّهم من الفشل إليك مّمن 

 لنا وإليك أنبنا وإليك المصيرعليك توكّ أنت وليّنا وموَلنا  إنّك سميع عليم ، اللّهم

  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن

 معهم ومع نبيك عليه الصالة والسالم اللّهمارض عن أهل بدر واحشرنا  اللّهم



  اجعلنا من المتقين ومن الشاكرين اللّهم

 اللّهم أعز اإلسالم والمسلمين وأذّل الشرك والمشركين

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 نث مث زث رث
في سبيلك في كّل مكان المجاهدين اللّهم  كما أمددت أهل بدر بجند من عندك فامدد اللّهم

  من الصابرين ومن المتقينوإيّاهم نسألك أن تجعلنا  ، اللّهم بمدد من عندك

 )مسومين: معلَّمين بعالمات(

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث 

  من زن رن

رنا في كّل مكان لعبادك المجاهدين ا مؤزرً ا نسألك نصرً  اللّهم انت  إنّك بذلكاللّهم وبّشِ

 حكيملعزيز اال

 وأعماَلً متقبلةً  بطاعتكةً مطمئنا بً ونسألك قل اللّهم

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

  خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ محجخ جح

    نعوذ بك من الكفر والكافرين والظلم والظالمين اللّهم

تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا اللّهم إّن األمر كلّه لك وليس لنا من األمر شيء ، 

  تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب ، وارحمنا وانظر إلينا يا توابتب علينا ،  تواب

يا  االسماوات واألرض نسألك أن تغفر لنا وَل تعذبنا بما يفعل السفهاء منّ اللّهم رّب 

 غفور يا رحيم

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

  جك مق

 كثيًراونسألك أن َل يصيبنا منه شيء قليالً أو نعوذ بك من الربا  اللّهم

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفالح اللّهم

  حل جل مك لك خك حك

ها إلي يقّربوما  النّارونعوذ بك من  قول أو عملإليها من  يقّربوما  الجنّةنسألك  اللّهم

 قول أو عملمن 



  خم حم جم هل مل خل

 كثيًراا تسليمً محّمد وسلّم على رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 رسولك وأن ترحمنا رحمة واسعة العمل بسنّةنسألك أن تيسر لنا طاعتك و اللّهم

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  خن حن

 ومغفرتك انك اجعلنا ممن يسارع إلى رضو اللّهم

  ة عرضها السماوات واألرضتمّن علينا بجننسألك أن جعلنا من المتقين واللّهم ا

 خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 ٰر ٰذ يي ىي
ظ من الكاظمين الغياللّهم اء واجعلنا اء والضرّ اجعلنا من الذين ينفقون في السرّ  اللّهم

 من المحسنيناللّهم من العافين عن الناس واجعلنا اللّهم واجعلنا 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى 
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  مل يك

أو أن نصّرعلى عمل َل أن نظلم أنفسنا نعوذ بك نعوذ بك أن نفعل الفواحش و اللّهم

 توب إليهنوالحّي القيوم هللا العظيم الذي َل إله إَل هو  كستغفريرضيك ، ن

 وأ إليها من قول يقّربوما  الجنّةنسألك  ، اللّهم اجعلنا من التوابين ومن األوابين اللّهم

 عمل وأإليها من قول  يقّربوما  النّارعمل ونعوذ بك من 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
  مي زي

 وآتنا الحكمة يا حكيم الخلقفي كّل أرنا وفّهمنا سننك في األرض والسماء و اللّهم

 واحفظنا من اتّباعهمأرنا عاقبة المكذبين  اللّهم

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 م لهم الهدى والموعظةوقدّ الحّق نشهد أن كتابك قد بيَّن للناس  اللّهم

 اجعلنا من المتقين المهتدين اللّهم

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

 أعز المسلمين وأبعد عنهم الحزن والهوان واجعلهم األعلون اللّهم



هْ  اللّهم ْيَك تََوجَّ مْ  ،ناإِلَ نأما  ااْكفن اللّهم؛ ناَوِبَك اْعتَصَْْْْْْ ْدنِ  اللّهم ْهتَمُّ َلهُ،نََوَما َل  اَهمَّ  اَزّوِ

ْهن وبنانذُ  ناالتَّْقَوى، َواْغِفْر ل هْ  ِلْلَخْيرِ  اَوَوّجِ ا وقلبً ا دائمً ا نسْْْْْْألك إيمانً  اللّهمنا ، أْينََما تََوجَّ

 خاشعًا

 خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 وارحم شهداء المسلمين الطف بنا يا لطيف اللّهم

ك، تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنّ تاقسم لنا من خشيتك ما  اللّهم

نا ما تعنا بأسماعنا، وأبصارنا، وقوّ ن به علينا مصائب الدنيا، ومتّ ومن اليقين ما تهوّ 

عادانا، ا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أحييتنا، واجعله الوارث منّ 

علينا  طوَل تجعل مصيبتنا في ديننا، وَل تجعل الدنيا أكبر همنا وَل مبلغ علمنا، وَل تسلّ 

، اللّهم اجعل الحياة زيادة لنا من كّل خير واجعل الموت راحة لنا من كّل من َل يرحمنا

 شّر 

نا ومّحصتنا تاللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك نسألك اللّهم أن تكون ولّينّا وأن نفلح إن ابتلي

ونسألك أن نكون من الصابرين ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ 

 بك أن نظِلم أو نُظلَم )قرح: جراح(

 مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت

ا تسْْليمً وسْْلّم  وعلى إخوانه المرسْْلين من قبله محّمدعلى رسْْولك سْْيدنا اللّهم صّْْلِ 

 كثيًرا

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنات في األمر والعزيمة في الرشد وسألك الثبن االلّهم إنّ 

ك من خير سألنو متقبالً  وعمالً ا صادقً ا ولسانً ا مستقيمً ا سليما وخلقً ا خاشعً ا سألك قلبً نو

عالم  تعلم وأننتعلم وَل فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 الغيوب

 واجزنا خير الجزاء ونعوذ بك مّمن ينقلب على عقبيه اجعلنا من الشاكرين اللّهم

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك 
 جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري



 النّاروأن  حقّ  الجنّةوأن  وأن الحساب حقّ  وأن البعث حقّ  نشهد أن الموت حقّ  اللّهم

 الدنيا شهادة أن َل إله إَلّ هللا وأن محمدًا رسول هللا، اللّهم اجعل آخر كالمنا من  حقّ 

  النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 جزاء الشاكرينأحسن نسألك  اللّهم

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب 
  مص خص حص مس حسخس جس مخ

 وهنوا في سبيلكما الذين ارض عن صحابة رسولك الذين نصروه وقاتلوا معه  اللّهم

 بهم والسير على خطاهم واجعلنا من الصابرين الحقنا اللّهم ، وما ضعفوا وما استكانوا

 )ربيّون: علماء أبرار(

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
  لك خك حك جك مق

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

  حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك

 محسنينمن ال النّار واجعلنا اللّهمآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 ويحبّونك الذين تحبّهم

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 خن حن جن يم

 ننقلب خاسريننرتدّ على أعقابنا فنعوذ بك أن نطيع الكافرين أو أن  اللّهم
 أنت الوهابإنّك  لدنك رحمةَل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربّنا 

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من 
 ىئ مئنئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  زب رب يئ

، اللّهم آمنّا بك وحدك َل شريك لك وأنت  أنت موَلنا فانصرنا على القوم الكافرين اللّهم

 خير الناصرين

 ونعوذ بك من أن نظِلم أو نُظلم النّارنعوذ بك من الكفر ومن الشرك ونعوذ بك من  اللّهم



 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب
 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ىنين نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك
  خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

عصيان أوامرك من نعوذ بك من اَلختالف والنزاع ونعوذ بك إن وعدك حق و اللّهم

 صلى هللا عليه وآله وسلّم رسولك مخالفة سنّةو

 النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 عافيةال اللّهم اجعلنا ممن يريد اآلخرة وجازنا حسن الجزاء اللّهم وإن ابتليتنا فنسألك

 )تحّسونهم: تقتلونهم( الفضل الكبيرا ا يا ذالعفو فاعف عنّ  حبّ تفٌو اللّهم إنّك ع

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
  حض جض مص خص حص خسمس حس

فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّما محّمدعلى نبيك ورسولك وحبيبك اللّهم صّلِ 

وسلّم ، اللّهم ارَض عن صحابة رسول عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

 هللا جميعًا واجزهم خير ما جزيت صحابة نبي عن نبيهم

ونسألك اللّهم أن تلهمنا الصبر على ما يصيبنا في هذه  نعوذ بك من الغم والحزن اللّهم

 الدنيا مما َل نرضاه ، إنّك بكّل شيء خبير )تصعدون وَل تلوون: تهربون وَل تلتفتون(

 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين
 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت
 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك
  ني مي زي

الحمد  هم لكاللّ عنّا  ،  والرضا بقضائك وأن ترضَ  اللّهم نسألك أن تلهمنا حسن الظن بك

نيته ه عاله واليك يرجع األمر كلّ ه وبيدك الخير كلّ ولك الملك كلّ  هولك الشكر كلّ ه كلّ 

آمنّا بك وَل ،  قديره فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد وأنت على كل شيء وسرّ 

،  اصالحً  حول وَل قوة إَلّ بك ، اللّهم اجعل سريرتنا خيًرا من ظاهرنا واجعل ظاهرنا

 ، إنّك عليم بذات الصدور ت قلوبنا على دينكب القلوب ثبّ يا مقلّ  اللّهم



 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت
ونعوذ بك من التولّي عن سبيلك الدنيا وفي اآلخرةتنا بالقول الثابت في الحياة ثبّ  اللّهم  

ونعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللّهم نعوذ بك من أن يستزلنا الشيطان بما نكسب 

ونسألك أن َل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا وَل تحمل علينا إصًرا كما حملته على 

ا يا غفور يا حليمعنّ العفو فاعف  عفو كريم تحبّ الذين من قبلنا، اللّهم إنّك   

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس 
 جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
  حن جن مم خم حم هلجم مل خل

 تموت حتى تستوفي أجلها َلا بقضائك وقدرك وأن نفسً آمنّا  اللّهم

، اللّهم نعوذ بك من  أنت المحيي والمميت وأنت حي َل تموت بصير بما نعمل اللّهم

 حسرات القلوب وتسويل الشيطان ونسألك حسن الخاتمة وأحسن الخاتمة 

 هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن
  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 واغفر لنا وارحمنا مع الشهداء في سبيلك اللّهم اكتبناإن الموت حق ف اللّهم

 يوم نلقاك فيهامنا أيّ أعمالنا خواتيمها وخير وخير  ارنا آخرهاعمأاجعل خير  اللّهم

 رعلينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقاديفإنّك بنا راحم وَل تعذبنا فإنّك ارحمنا  اللّهم

 وإليك يحشر الناس يوم الحشر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللّهم

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم

  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى آله وصحبه محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

ا واغفر لنْْا وارحمنْْا أنْْت موَلنْْا ارحمنْْا وألن قلوبنْْا من خشْْْْْْيتْْك واعف عنّْْ  اللّهم

، اللّهم نسْْْألك أن َل نتعامل مع الناس بفظاظة ونسْْْألك  فانصْْْرنا على القوم الكافرين

 حسن الخلق والتواضع ولين الجانب وأن نكون من العافين والمستغفرين

 سألك التوفيق لمحابك من األعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك ن االلَّهم إنّ 

ها وفي اللّهم اجعل المسْْْْْْلمين يتبعون أوامرك في الحكم والشْْْْْْورى وفي أمورهم كلّ 

 التوكل عليك واهدهم إلى سواء الصراط

 وأنت تحّب المتوكلين عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللّهم



 ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب

  اك يق ىق يف ىف

 وأنت خير الناصرين ناك وعدوّ انصرنا على عدوّ  اللّهم ، َل نصر إَلّ من عندك اللّهم

 وعليك يتوكل المؤمنون أنبنا وإليك المصيرلنا وإليك عليك توكّ  اللّهم

 زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك

 حئ جئ يي ىي ني مي
 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى آله وصحبه محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

ونعوذ بك من أن نغُّل شْْْْْيئًا محرًما علينا ونسْْْْْألك أن بك أنت الحكم العدل آمنّا  اللّهم

 تضاعف حسناتنا وتعفو عن سيئاتنا 

  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ 

النّار وما يقّرب إليها من ونعوذ بك من سخطك ومن انك علنا ممن يتبع رضوجا اللّهم

 قول أو عمل

 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج
 أنت بصير بأعمالنا فاجعلنا من أهل طاعتك ، اللّهم الجنّةمن  ىالعل اتالدرج كنسأل اللّهم

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص 

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى آله وصحبه محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 ها وموَلهااها أنت وليّ ها أنت خير من زكّ آت نفوسنا تقواها وزكّ  اللّهم

ْْْْالم واَليمان  وعلى بعثتك لرسْْْْول هللا صْْْْلى هللا عليه وآله الحمد هلل على نعمة اَلس

 وصحبه وسلّم الذي تلى على المسلمين آياتك وترك لنا سنّته وما فيها من الحكمة 

سألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ن اإنّ  اللّهماللّهم علّمنا الكتاب والحكمة ، 

لسانًا قًا مستقيًما ولُ قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نعبادتك و سألك شكر نعمتك وحسننو

رك لما ستغفنما تعلم وشّر  عوذ بك مننسألك من خير ما تعلم ونو صادقًا وعمالً متقبالً 

 علم وأنت عالم الغيوبنتعلم وَل فإنّك تعلم 

 ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل 

 خم حم جم يل ىل مل خل هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي

 يم ىم مم



 خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض

 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك

  خي
وسنا أصلح نف ، اللّهم ما يصيبناكّل  شيء قدير ، فاجعل الخير فيكّل  أنت على اللّهم

 وزّكها أنت خير من زّكاها، اللّهم ألهمنا الصبر على مصائب الدنيا وآتها تقواها

 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن 

 زبمب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

 يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

ا ا من ظاهرنا واجعل ظاهرناجعل باطننا خيرً  ، اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين اللّهم

 بك وأن الموت بيدكآمنّا  ، اللّهم اكتب لنا ثواب المجاهدين في سبيلك صالًحا ، اللّهم

لكّل أجل كتاب ، ربّنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا باإليمان وَل تجعل في قلوبنا وأن 

 غالّ للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم

 مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

  مص خص حص مس خس

ارفع درجاتهم ، وأنت الوكيل في أهليهم  اللّهممكان، كّل  ارحم شهداء المسلمين في اللّهم

 العالمينرّب  وأطلق سراح أسراهم ياى المسلمين داِو جرح اللّهموذويهم، 

 ع أجر من أحسن عمالً يا هللاالنعمة والفضل، َل تضيّ رّب  أنت اللّهم

 بالصالحين توفّنا مسلمين والحقنا اللّهم

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

  جك مق حق

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى آله وصحبه محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 وارَض عنهم  األجر العظيم اآت صحابة رسولك الذي أحسنوا واتقو اللّهم

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  االلّهم اجعلن

 مالمتقين ونسألك األجر العظيا استجبنا لك ولرسولك فاجعلنا من المحسنين إنّ  اللّهم



 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

  هن من خن حن جن

قنا شّر عبادك ، اللّهم نسألك أن َل نخشى أحدًا سواك وأن نزداد إيمانًا مع جموع  اللّهم

 من خن حن جن،  من خن حن جن ،  من خن حن جنالكافرين ، 

 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جه ين

 ه السوءوَل يمسّ ها يتقلب فيينقلب بنعمتك واجعلنا ممن  اللّهم

 يا ذا الفضل العظيمانك نسألك رضو اللّهم

ِل عافيتك َوفَْجأةِ نِْقَمتَِك َوَجِميعِ  عُوذُ بَِك ِمْن َزَواِل نِْعَمتِكَ ن اإنّ  اللّهم  ُسْخِطكَ  َوتََحوُّ

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
، أنت  نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومكره ونعوذ بك من أن نكون من أوليائه اللّهم

 نسألك أن َل نخاف إَلّ منك آمنّا بك و ولّينا وموَلنا ، اللّهم

 يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت
 ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق
 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى
 العرش العظيم َل يضرك من كفر وَل ينفعك من آمنرّب  أنت اللّهم

ها إلي يقّربوما  النّاروعمل ونعوذ بك من أإليها من قول  يقّربوما  الجنّةنسألك  اللّهم

، اللّهم نعوذ بك ممن يشترون الكفر باإليمان ونسألك أن تبعد عنّا شّرهم  وعملأمن قول 

 ونعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك

 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 مع مظجع حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

  مف خف حف جف مغ جغ

 ثيًراكا تسليمً وسلّم  وعلى من اجتبيت من رسلك محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 عن الخبيثين اجعلنا من الطيبين الذين تميِّزهم اللّهم

 اللّهم إن علم الغيب عندك تُطلع عليه من تشاء من عبادك

 بك وبرسلك فاجعلنا من المتقين وآتنا األجر العظيمآمنّا  اللّهم



 جنحن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 مب هئ هيمئ مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن
  هت مت هب

ت لك ميراث السماوا ونعوذ بك من عذاب النار ، اللّهم نعوذ بك من البخل والبخالء اللّهم

فس وحبّب بسخاء ن مما آتيتنا من فضلكاجعلنا من المنفقين في سبيلك واألرض ، اللّهم 

 اإلنفاق لنفوسنا، إنّك خبير بما نعمل 

 ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ، ياسامع النجوى قريبًا غير بعيدأنت الغني ونحن الفقراء  اللّهم

 معلى عدّوك وعدّوه الصالحينعبادك ، اللّهم انصر نعوذ بك مما يقوله الكافرون  اللّهم

اللّهم إن لك جنودًا يكتبون ما يفعل الناس وما يقولون ، اللّهم ضاعف حسناتنا واغفر 

 سيئاتنا، اللّهم انتقم مّمن يقتل ويحارب أولياءك وعبادك الصالحين ويتجبر في األرض 

 يا عزيز يا غفاراللّهم أجرنا من عذاب الحريق 

 وما أنت بظالّم للعبيد فينا حكمك عدٌل فينا قضاؤكنواصينا بيدك ماٍض  اللّهم

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب
  اك يق ىق يف ىف

ا سليمً توسلّم  وعلى إخوانه من األنبياء والمرسلين محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 إنا نؤمن بمعجزات رسلك وبما جاؤوا من البينات اللّهم،  كثيًرا

 غون دينكعبادك الصالحين الذين يبلّ أولياءك ويقتل يحارب وانتقم ممن  اللّهم

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  نن من

  اكثيرً ا تسليمً وسلّم  وعلى الرسل من قبله محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

ئ وخس وسائر إخوانه المرسلين محّمدإنّا نصدق بما أنزلت على رسولك سيدنا  اللّهم

 من يكذّبهم ويكذّب الصادقين من أوليائك الصالحين

 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن
  مج حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب



ومغفرة بعد الموت وأن تضاعف وشهادة عند الموت نسألك توبة عند الموت  اللّهم

 النّارمن  ونستجير بك الفوز العظيم بالجنّةنسألك  ، اللّهم حسناتنا وتعفو عن سيئاتنا

 النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص
  مق حق مف

نسألك إن كتبت علينا ابتالء من عندك فآتنا الصبر على ذلك والرضا به ، اللّهم  اللّهم

 ونسألك اللّهم العافية الطف بنا يا لطيف

، اللّهم إنّك تدافع عن الذين آمنوا ، فدافع  كن معنا عند أي أذًى يصيبنا من غيرنا اللّهم

 فذلك من عزم األمور الصبر والتقوىاللّهم نسألك عنّا يا أهلل ، و

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من

  امنه شيئً وأن َل نكتم ومعنا عبادك الصالحون ، مِكنّا أن نبين للناس دينك  اللّهم

 يالً قلا وَل نشتري به ثمنً ونبيّنه للناس ، نعمل به امنا وإمامنا اجعل كتابك أم اللّهم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

اللّهم نا قِ و يفعلوا مل أتوا ويحبون أن يحمدوا بما َل تجعلنا من الذين يفرحون بما اللّهم

  عذابك يوم تبعث عبادك

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب
  يك ىك مك لك اك يق ىق يف

هو ووهو حّي َل يموت بيده الخير له الملك وله الحمد ، َل إله إَلّ هللا وحده َل شريك له 

 اجعلنا ممن يتفكرون في خلقك وَل تجعلنا من الغافلين اللّهم،  شيء قديركّل  على

األلباب ، اللّهم  إن في خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار أليات إلولي

 اجعلنا مّمن يدركون تلك اآليات ويتعظون بها

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 وَل تجعلنا يا موَلنا من الغافلينوحسن عبادتك أعنّا على دوام ذكرك وشكرك  اللّهم

 افلينالغوَل تجعلنا من ، اللّهم اجعلنا ممن يتفكرون في خلق السماوات واألرض  اللّهم

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري



 مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ
 حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  هل مل خل حل جل لكمك

 مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ
 مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف،  جغ مع جع

  اكثيرً ا تسليمً وسلّم  وعلى الرسل من قبله محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 ا شيئً الصالحة استجب لنا وَل تضيّع من أعمالنا  اللّهم

 اللّهم ارحم المهاجرين واألنصار وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين 

سيئات الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم في سبيلك والذين ر عنّا سيئاتنا وكفّ  اللّهم

 بغير حساب وآتنا حسن الثواب الجنّةأدخلنا  ، اللّهم توفنا مع األبرارقاتلوا وقتلوا و

 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  اك يق

و إليها من قول أ يقّربوما  النّارنعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من  اللّهم

 ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار عمل

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الغنى عن الناس

نُزَل من عندك ، واجعلنا اللّهم من  إليها من قول أو عمل يقّربوما  الجنّةنسألك  اللّهم

 األبرار



 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت
 حط مض خض حض جض خصمص
وأن  ارزقنا تعظيم كتابك ، اللّهم من قبلناإلى بك وبما أنزلت إلينا وما أنزلت آمنّا  اللّهم

لك ، اللّهم وآتنا من  ا ، اللّهم  اجعلنا من الخاشعينَل نشتري به من حطام الدنيا شيئً 

 فضلك يوم القيامة حسن الثواب إنّك يا موَلنا سريع الحساب

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ 
 مق

قوى الت، اللّهم ارزقنا في سبيلك نسألك أن نرابط ألهمنا الصبر والمصابرة و اللّهم

 فلحينمواجعلنا من ال

 

  ءسورة النسا

 يل ىل مل خل
 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه ين

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللّهم

 ا كثيرً ا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا آدم محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

 مخلوقاتك هب لنا رؤية عظمتك في خلقك من البشر والكون واألرض وكلّ  اللّهم

 رقيب شيءكّل  علىامنا  إنّك نسألك أن نصل أرح اللّهم

 رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ
  نت مت زت

جعلنا ا واجعلنا ممن يحسن إليهم ، اللّهماجعلنا ممن يحفظ حق اليتامى في أموالهم  اللّهم

 ونسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكا ممن يميز الخبيث من الطيب ويجتنب الخبيث

 يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل

 وكذلك سائر المسلمين ليتامى والعدل فيما نملكا في قسطأن ن نسألك اللّهم

لك نسأو النكاح مثنى وثالث ورباع مع العدل ، اللّهمحق في  ت منشرعآمنّا بما  اللّهم

  شرعكلرضا بلوالمسلمات أن تهدي المسلمين 



  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي

 رضا النفس به نسألك وطيبًا مبارًكا  حالَلً  انسألك رزقً  اللّهم

 اللّهم ارزق شباب المسلمين المهور لكي ينكحوا المحصنات وبارك لهم 

  بقلة المهور تبارك لهن وألن يرضينأصلح نساء المسلمين ونسألك أن  اللّهم

 )نحلة: عطية عن طيب نفس(

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
  مص خص حص

  احفظ أموال المسلمين من أن تقع بأيدي السفهاء اللّهم

 به بين عامة المسلمين المعروف والعملالتكافل والقول ب نسألك اللّهم

 حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 مم خم حم جم ملهل خل حل جل لكمك خك حك جك مق
  هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن جنحن

م من يهعل وأن تولِّ دينهم وأموالهم أنفسهم ونسألك أن تحفظ يتامى المسلمين في  اللّهم

 شيء حسيبكّل  وأنت علىيرعاهم بما يرضيك 

 اللّهم نسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكأ ونعوذ بك من اإلسراف ومن الشح والبخل 

اللّهم ارزق فقراء المسلمين ما يكفيهم وبارك لهم فيما رزقتهم وحنن قلوب األغنياء 

 عليهم كي يسدّوا حاجاتهم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

 وارثكّل  بما أنزلت في نصيبآمنّا  اللّهم

 ربّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربّنا ارحمهم كما ربونا صغاًرا

 الوالدين وصلة ذوي القربى واألرحام نسألك برّ  اللّهم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
ُّ ِّ ّٰ  

 واإلحسان إليهم  نسألك أداء حقوق ذوي القربى واليتامى والمساكين اللّهم

  عادة لنا مع الناسابتغاء وجهك اجعل قول المعروف  اللّهم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  نت مت زت رت

 يدنسألك التقوى والقول السد ، اللّهم نسألك أن تبارك لذريتنا في دينهم ودنياهم اللّهم



 ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  مك لك اك

وما يقّرب إليها  نعوذ بك من ظلم اليتامى ومن أكل المال الحرام ومن عذاب جهنم اللّهم

 من قول أو عمل

 ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام ىليل مل يك ىك
 مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب
 خفمف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص حصخص
 خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق
  خن حن جن مم

 نا أوَلدناالوالدين وصلة األرحام وأن يبرّ  نسألك العدل بين األوَلد وبرّ  اللّهم

 وارثكّل  بما أنزلت من نصيبآمنّا  اللّهم

 ين وغيرهحقوق العباد من دَ أداء نسألك أن تعيننا على  اللّهم

علِّمنا و منهم ابارك فيما ينفعن اللّهمآباؤنا أم أبناؤنا، ا أقرب إلينا نفعً هو َل ندري من  اللّهم

 الحكمة يا عليم يا حكيم

 من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن
 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب
 يلام ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مت خت حت جت مبهب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي

 الميراث بعدلك في توزيعآمنّا  اللّهم

 اللّهم نسألك رزقًا حالَلً طيبًا مبارًكا نكسبه مّما يرضيك وننفقه فيما يرضيك

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذّريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

  أصلح أزواجنا وأوَلدنا وإخواننا وأخواتنا وأهلينا اللّهم

م نسألك العلم والحلم يا عليم يا حلي هم، اللّ  وافق شرعك نا َل نوصي إَلّ بما ياجعل اللّهم

 ) الكاللة: الميت الذي َل ولد له وَل والد أو جدّ(



 مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت
  مظ حط مض خض جضحض مص خص حص

 ابتغاء وجهك الكريم اجعلنا ممن يقف عند حدودك وَل يتعدّاها اللّهم

ا مع وسلّم فاكتبنربّنا آمنّا بما أنزلت واتبعنا الرسول صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 قّرب إليها من قول أو عمليوما  الجنّةنسألك  الشاهدين ، اللّهم

 فوًزا عظيًمأ اجعلنا من الفائزين اللّهم

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  لك خك حك

من  إليها يقّربوما  النّارنعوذ بك من  ، اللّهم نسألك طاعتك وأن َل نتعدّى حدودك اللّهم

  يوم تحشر عبادكالمهين قنا عذابك  ، اللّهم قول أو عمل

 جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  مي خي

 إنّا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللّهم

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل  المسلمين من الفواحشورجال نساء  اللّهم احفظ

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

  يئ ىئ نئ مئ

 إنّا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللّهم

 أو كبيرة من الكبائر كي يتوبمن زلّت قدمه في فاحشة أن تتوب على نسألك  اللّهم

 تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا رحيماللّهم 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 من قريبإذا فعل سوًءا بجهالة أن يتوب من ماجعلنا  اللّهم

 يا عليم يا حكيموارحمنا وانظر إلينا  تب علينا اللّهم

ِلَصاِلح األْعماِل  اَواْهِدن اواْجبُْرن ااْنِعْشن اللّهم ُكلَّها، ناَوَخطايا ناذُنُوب نااْغِفْر ل اللّهم

 أَْنتَ  َسيِّئَها إَِلَّ إنَّهُ َلَ يَْهِدي ِلَصاِلحها َوَلَ يَْصِرُف  َواألْخالِق،



 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

  خئ حئ

 َل تجعلنا ممن يعمل السيئات ويؤخر التوبة اللّهم

النّار وما يقّرب إليها من قول أو نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ومن عذاب  اللّهم

 عمل

 خواتمها وخير أيّامنا يوم نلقاك فيهاللّهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا 

 حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

 جض خصمص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج

  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 نسألك أن َل نتعدّى حدود ما فرضت في الميراث وفي غيره اللّهم

 نسألك حسن العشرة بالمعروف والعدل في بيوتنا اللّهم

نسألك جوامع الخير وفواتحه  اللّهم،  اجعل الخير الكثير فيما نكره وفيما نحب اللّهم

 وفواتحه وخواتمه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ىه مه جه ين ىن خنمن حن

 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما اللّهم

 نسألك أداء حقوق أزواجنا وأهلينا كما تحب وترضى اللّهم

 اللّهم نسألك كسب المال من الحالل وإنفاقه فيما يرضيك ونعوذ بك من اإلثم والبهتان

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

ٌّ ٍّ  

 حق كّل ما أعطينا من مواثيق نؤدّي تعيننا على أن نسألك أن  اللّهم

 وأحفادنا وإخواننا وأخواتنااللّهم بارك لنا في أزواجنا وأوَلدنا 

 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 يف ىف يث ىث نث مث زث



 يك ىك مك لك اك يق ىق

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  مح جح مج حج مث هت ختمت حت

 غاًراصربّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربّنا ارحمهم كما ربونا 

 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما اللّهم

اللّهم بارك في نسل أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واهدهم إلى 

 صراطك المستقيم

 وَل تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نسألك أن نحّل ما أحللت ونحّرم ما حّرمت اللّهم

ويحلّوا ما أحللت ويحّرموا ما حّرمت لمين أن يقيموا شريعتك كما أمرت هيئ للمس اللّهم

 )ربائبكم: بنات زوجاتكم من غيركم( غفور رحيمإنّك  وَل تؤاخذهم فيما أخطأوا

 من حنخن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  زت رت يب ىب نب مب ربزب

ن بيوت المسلمين من  اللّهم اهدهن و سوءالفواحش ومن كّل أصلح نساء المسلمين وحّصِ

 لمرضاتك وحسن التبعل ألزواجهن ورعاية أوَلدهن كما تحب وترضى

حسن ووالعدل والتراضي الحقوق إيفاء و التراحم اجعل بيوت المسلمين قائمة على اللّهم

 يم يا حكيميا علالتعامل واألخالق التي ترضى عنها وعلى طاعتك 

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 ام يل ملىل يك ىك لكمك اك يق ىق يف

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي



 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

  مص خص حص مس حسخس

أصلح شباب المسلمين وهيء لهم الزوجات الصالحات وأصلح نساء المسلمين  اللّهم

 وهيء لهن األزواج الصالحين

فِيما  نافِيَمن تََولَّْيَت، وبَاِرْك ل اَوتََولّن فِيَمْن َعافَْيَت، نافِيَمْن َهدَْيَت، وَعافِ  االلّهم اْهِدن

تَْقِضي َوَل يُْقَضى َعلَْيَك، َوإِنَّهُ فإنّك قََضْيَت، قدّرت وماشّر واصرف عنّا  ناأَْعَطْيَت، َوقِ 

، ، لك الحمد على ما قضيتَوتَعالَْيتَ نا ربّ تَبَاَرْكَت وَل يعّز من عاديت َوالَْيَت،  َل يَِذلُّ َمنْ 

 نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

 لذلك سبيالً ومن لم يجد من شباب المسلمين المال الحالل  ارزق من أراد الزواج اللّهم

ا( يا غفور يا رحيمفأعنه بالصبر   )متّخذات أخدان: يرتكبن الفاحشة سرًّ

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

  مق حق مف خف جفحف

 عليم حكيم، أنّك  إلى سنن من قبلنا ينسألك فهم ما بينته لنا والهد اللّهم

 تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب  اللّهم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  من خن

  اتوبة نصوحً أن تتوب علينا فنتوب نسألك  اللّهم

 نعوذ بك من اتباع الشهوات وأن نميل ميالً عظيًما اللّهم

  مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن

ر وَلتعسرخفف عنّ  اللّهم  ارحم ضعفنا وَل تحّملنا ما َل طاقة لنا به يا رحيم ، اللّهم ا ويّسِ

على الناس يا أرحم الراحمين إلى  ناوهوان ناوقلة حيلت ناشكو ضعف قوتناللَّهم إليك 

فال  انإن لم تكن ساخًطا علي،  ناروأم إلى قريب ملكته أم اتجهمنإلى عدو ي،  امن تكلن

عوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات ن نا ،بالي غير أن عافيتك أوسع لن

غضبك أو ينزل  ناوأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن يحل علي

 ا، وإنّ افأعزنّ  ءذَلأ ا، وإنّ ا فقونّ  اءضعف االلهم إنّ ، سخطك لك العتبى حتى ترضى  ناب

وَل ا ، نفي رزق ناوبارك ل ناروفي د ناووسع ل نابوذن ناغفر لاللَّهم اا ، فارزقن راءفق

 حول وَل قوة إَل بك

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ مئ
  لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت



 ومن العدوان والظلم حرامالمال الكل أنعوذ بك من أكل أموال الناس بالباطل ومن  اللّهم

 اللّهم اجعل تعامل المسلمين بالمال بالتراضي وفق ما يرضيك وبارك لهم في ذلك 

 يا رحيموالمسلمين احفظ أنفسنا وأهلينا  اللّهم

 ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل تبعث عبادك مقنا عذابك يو اللّهم

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  ىن نن من

 ًماسيئاتنا وأدخلنا مدخالً كريعنّا وكفّر واإلصرار على الصغائر جنّبنا الكبائر  اللّهم

 جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت جتحت هب مب خب
  حس جس مخ

 اجعل نصيبنا في هذه الدنيا رضاك ، اللّهم وفق ما ترضىنا َل نتمنى إَلّ اجعل اللّهم

 شيء عليم  بكلّ إنّك  ، نسألك من فضلك اللّهم

 حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس
  جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ

 الوالدين وصلة الرحم  نسألك برّ  اللّهم

 شيء شهيدكّل  علىإنّك  ، ذي حق حقهنعطي كّل نسألك أن  اللّهم

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين منىن
 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ

ويعظوهن  يرعوا نساءهم كما ترضىصلح رجال المسلمين لكي أن تنسألك  اللّهم

محسنات حافظات للغيب واجعلهن نساء المسلمين موعظة حسنة ، اللّهم أصلح 

 ألزواجهن وأوَلدهن مؤدّين ما فرضت عليهن منتهين عما نهيت عنه

 عليٌّ كبيرإنّك  ،ا أو عدوانًا َل تجعل في بيوت المسلمين بغيً  اللّهم

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

  المسلمينبيوتنا وبيوت  والنفاق عنأبعد الشقاق  اللّهم

 اللهم اجعلنا صالحين مصلحين نحن وجميع المسلمين



 عليم خبيرإنّك  ،فوفقنا ووفّق المسلمين لطاعتك َل توفيق إَلّ منك  اللّهم

 ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب
  جح مج

 نحفد وحدك َل شريك لكنسجد وإليك نسعى وإيّاك نعبد ولك نصلّي و اللّهم

 يناليتامى والمساكإلى ان إليهم وسي القربى واإلحونسألك بّر الوالدين وصلة ذ اللّهم

 همحسنين واجعلنا ممن يحسن لجارا نسألك جيرانً  ، اللّهم وابن السبيل

 نسألك التواضع ونعوذ بك من الخيلة والتكبر والعجب ومن أمراض القلوب  اللّهم

ء من فإن أشقى األشقيااللّهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين 

 اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب اآلخرة

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  جع مظ حط مض خض جضحض

 البخلممن يأمر بنعوذ بك و ن وغلبة الرجالوضلع الدينعوذ بك من الجبن والبخل  اللّهم

 مما أنزلت ونعوذ بك من الكفر والكافرين ا نعوذ بك أن نكتم شيئً  اللّهم

 إليها من قول أو عمل يقّربوما  النّارنعوذ بك من عذاب  اللّهم

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  يه ىه مه جه ين ىن من

 بك من الرياء ونعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ومن قرناء السوء نعوذ اللّهم

 باليوم اآلخر بكتبك وبرسلك وبك وآمنّا  اللّهم

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
  زئ رئ

 رسلك وباليوم اآلخرببك وبكتبك وآمنّا  اللّهم

 ،الذي رزقتنا ، اللّهم اجعل إنفاقنا خالًصا لوجهك نسألك السخاء في إنفاق المال اللّهم 

 بنا عليمإنّك 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ
  رث يت

فينا دل عاللّهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نواصينا بيدك ماٍض فينا حكمك 

 عظيًماا ضاِعف حسناتنا وآتنا من لدنك أجرً اللّهم قضاؤك ، 



  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى رسلك أجمعين محّمدعلى رسولك سيدنا اللّهم صّلِ 

نا تما أمر أداءطاعتك وبصْْلى هللا عليه وآله وسْْلّم اجعلنا ممن يشْْهد لنا رسْْولك  اللّهم

 وممن يشفع لنا به

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  زي ري

ن ذلك كتم ميوَل صلى هللا عليه وآله وسلّم  ة نبيكاجعلنا ممن يطيع أوامرك وسنّ  اللّهم

 إليها من قول أو عمل يقّربوما  النّارنعوذ بك من  ، اللّهم شيئًا

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  حك جك مق حق مف خف جفحف مغ

 ما يُذهب العقلكّل  ومن كّل مسكر نعوذ بك من اللّهم

 اجعلنا من الخاشعين في الصالة ومن المؤدّين فرائضها وسننها كما تحبّ  اللّهم

 سفركّل  أنت المشافي لكل مرض والصاحب في اللّهم

 ونظافة القلوب من الران نسألك الطهارة في الجسد  اللّهم

 وأن تبيّض وجوهنا يوم لقائك نسألك أن يكون وضوءنا وتيممنا كما تحبّ  اللّهم

 نسألك أن َل نبسط أيدينا إَلّ بما يرضيك يا عفًو يا غفور اللّهم

  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

 لك الدينا اجعلنا ممن يتعلم كتابك ويعمل به ابتغاء وجهك مخلصً  اللّهم

 أو أن نَُضل ل السبيلنعوذ بك أن نّضِ  اللّهم

  جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

 أعلم بهم منّا ، أنت وليّنا فنعم المولى ونعم النصير اللّهم اكفنا شّر أعدائك وأعدائنا وأنت

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 اللّهم نعوذ بك من تحريف الكلم عن مواضعه

اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وآمنّا أن الساعة حق والبعث حق 

والجنّة حق والنّار حق ، ربّنا سمعنا وأطعنا وإليك المصير ، اللهم طّهر ألسنتنا 



وأسماعنا وأبصارنا من كّل ما َل يرضيك ، اللّهم قنا شرور الكافرين وادفع عنّا أذاهم 

 يا رب العالمين 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبالقرآن الذي جاء مصدقًا لما سبقه مما أنزلت

اللّهم بيّض وجوهنا يوم تحشر عبادك ، اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من 

 نفسك  عقوبتك ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على

 اللّهم انتقم مّمن يناصر أعدائك الذين لعنتهم ومّمن يكيد للمسلمين وكان أمرك مفعوَلً 

 خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
  حج مث هت مت

 اللّهم آمنّا بك وحدك َل شريك لك ، لك الحمد ولك الملك وأنت على كّل شيء قدير

 اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما َل نعلمه ونعوذ بك من المفترين 

 اللّهم اغفر لنا ذنوبنا كلّها، دقّها وجلّها، عالنيتها وسّرها، ما علمنا منها وما َل نعلم 

  مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج

 وليّها وموَلها اللّهم آت أنفسنا تقواها وزّكها أنت خير من زّكاها ، أنت

 اللّهم أنت الحكم العدل َل إله إَلّ أنت

  مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط

 اللّهم اجعلنا من الصادقين في القول والعمل

 اللّهم نعوذ بك من المفترين ونعوذ بك من اإلثم قليله وكثيره

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

 حم يلجم ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم خم

 خن حن جن يم ىم مم خم
 اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وبمالئكتك وكفرنا بالجبت والطاغوت 

 اللّهم اجعلنا من يحب عبادك ويتولى المؤمنين، ونعوذ بك من أن نتولى الكافرين 

اللّهم إنا نلعن من لعنت ، اللّهم واجعل لنا من لدنك وليًّا واجعل لنا من لدنك نصيًرا 

 األصنام التي تعبد من دون هللا ()الجبت: السحر ، الطاغوت: الشيطان و

  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 اللّهم وّلِ على المسلمين خيارهم وَل توّلِ عليهم شرارهم

اللّهم اجعلنا ممن ينفق في سبيلك مما جعلتنا مستخلفين فيه بسخاء يا رّب العالمين ونعوذ 

 بك اللّهم من البخل والشح



 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 نث مث

 اللّهم نعوذ بك من شّر النفاثات في العقد ومن شّر حاسد إذا حسد

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم علِّمنا تالوة كتابك وتدبّر معانيه وعلِّمنا الحكمة

 وحدك َل شريك لك وآمنّا بكتبك ورسلك اللّهم آمنّا بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت

 اللّهم نعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

  ين ىن نن من زن رن اممم يل

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الكفر والكافرين

 النّار حّق ، وأنت العزيز الحكيماللّهم إن عذابك حّق وإن الجنّة حّق وإن 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

  مث هت مت خت جتحت هب مب خب جبحب

اللّهم آمنّا بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وآمنّا بكتبك ورسلك ، اللّهم 

 اجعلنا من الذين يعملون الصالحات

  وَل عذاب بال سابق حساباللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة ونعيمها 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض

 اللّهم اجعلنا ممن يحفظ األمانات وممن يؤدّي األمانات إلى أهلها 

 اللّهم اجعلنا ممن يحكم بالعدل إذا حكم

 اللّهم نعّما تعظنا به ونشهد أن كّل ما أمرت به هو الحّق ، إنّك أنت السميع البصير

 حن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك

  هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن

 وعلى آله وصحبه وسلّم  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

اللّهم وّلِ علينا وعلى المسلمين خيارنا وخيارهم وَل توّلِ علينا شرارنا وَل عليهم  

 بالحقاللّهم اجعلنا ممن يطيعك ويطيع رسولك ويطيع أولي األمر منّا شرارهم ، 

 اللّهم اجعلنا ممن يرضى بحكمك في كتابك وبسنّة رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم



اللّهم آمنّا بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وآمنّا بكتبك ورسلك وباليوم 

شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من  المسلميناللَّهم من ولي من أمر اآلخر ، 

 شيئًا فرفق بهم فارفق به المسلمين أمر 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم اجعلنا ممن يرضى بحكمك وبما أنزلت ونعوذ بك من حكم الطاغوت

  الشيطان وشركه شرّ نا ومن سيئات أعمالنا ومن نفسأ ورشر عوذ بك منن اللّهم

وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيما أعطيت اللّهم اهدنا فيمن هديت 

ل أو نَُضّل أو نظِلم أو نُظلَم  واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت ، اللّهم نعوذ بك أن نّضِ

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  رت يب ىب نب

ا واتّبعنوعلى آله وصحبه وسلّم ، ربّنا آمنّا بما أنزلت  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

نفاق والمنافقين وممن يصدّ عن لنعوذ بك من ا ، اللّهم الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

واجعلنا مّمن يرضى بحكمك فيما أنزلت في كتابك وبسنة نبيك صلى هللا عليه  سبيلك

 وآله وسلّم

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  لك اك يق ىق يف ىف

 وعلى آله وصحبه وسلّم  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

اللّهم إنا نقّر أن ما يصيبنا فبما قدّمت أيدينا ، اللّهم اغفر لنا ما كسبت أيدينا وَل تؤاخذنا 

 بما يفعل  السفهاء منّا ، اللّهم اكتبنا من المحسنين ومن الُمَوفَقين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 بك أن نحلف بغيرك أو أن نحلف بك كذبًا اللّهم نعوذ

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  زي ري ٰى ين ىن

  عالنيتنا صالحةمن عالنيتنا واجعل ا اجعل سريرتنا خيرً  اللّهم

 واجعلنا ممن يتعظ بالقول البليغ على دينك نابوت قليا مقلِّب القلوب ثبّ  اللّهم

 اجعلنا صالحين واجعلنا من المصلحين ، اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين اللّهم



 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
  جخ مح

لك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم نسألك أن توفقنا بك وبرسوآمنّا  اللّهم

 للعمل بسنته وأن تشفِّعه فينا يوم الفزع األكبر

 وتب علينا ، اللّهم ندعوك أن يستغفر لنا رسول هللاإنّا قد ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا  اللّهم

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم كما استغفر لصحابته وأن تقبل استغفاره لنا ، اللّهم 

 اغفر لنا وارحمنا أنت موَلنا يا تواب يا رحيمف

د إنّ نسألك ون االلَّهم إنّ  د نبي الرحمة يا محمَّ  نارب بك إلى ناتوجه اتوجه إليك بنبيك محمَّ

 نااللَّهم فشفعه في ناي لىهذه لتقض نافي حاجت

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  حف جف مغ جغ مع جع مظ

 وعلى آله وصحبه وسلّم  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

وَل  انسلّم لذلك تسليمً أن وفي سنّته ممن يرضى بقضاء رسولك وحكمه  اللّهم اجعلنا

، اللّهم واجعل مثل حقًاا اجعلنا من المؤمنين حقً  اللّهمنجد في نفوسنا حرًجا من حكمه ، 

 ذلك للمسلمين كافة

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 اللّهم يّسر وَل تعّسر وَل تكتب علينا ما َل طاقة لنا به واعُف عنّا واغفر لنا وارحمنا

وأن ننتهي عّما نهيت عنه وأن نرضى بذلك ، اللّهم آمنّا بك فاِعنّا على فعل ما أمرت 

 فذلك خير لنا وأشدّ تثبيتًا

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

اللّهم آتنا من لدنك أجًرا عظيًما ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 

 عليهم غير المغضوب عليهم وَل الضالين

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت

  مل يك ىك مك اكلك

 وعلى آله وصحبه وسلّم  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِ 

 صلى هللا عليه وآله وسلّم رسولكعمل بسنّة اجعلنا ممن يطيعك وي اللّهم



 ناجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحس اللّهم

 اعليمً بك  وكفى تفّضل علينا فأنت المتفضل ، اللّهم أولئك رفيقًا

  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

اللّهم ألِهِم المسلمين أن يأخذوا حذرهم من كيد األعداء وأن َل يكون بينهم من يوالي 

األعداء ، اللّهم نسألك الثبات على الحّق والثبات عند الشدائد ونسألك جمع كلمة 

 المسلمين وأن يدافعوا عن  دينهم جميعًا

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

  حض جض مص خص حص مس خس حس

 اللّهم نسألك سرعة اَلنقياد إلى أومرك في السراء والضّراء ونسألك الفوز العظيم

 اللّهم نسألك أن يكون باطننا أفضل من ظاهرنا وأن يكون ظاهرنا وقولنا كما ترضى

 حزانهم وأتراحهم ونمدّ اللّهم نسألك أن نفرح عندما يصيب المسلمين خيٌر وأن نحزن أل

 أيدينا عند حاجاتهم للعون والدعاء له

 مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك

اللّهم اجعلنا من الذين يشرون الحياة الدنيا باآلخرة واجعلنا مّمن يطيع أوامرك وينتهي 

اللّهم اجعل الحياة عّما نهيت عنه ، اللّهم اجعل أرواحنا وأهلينا وأموالنا في سبيلك ، 

 اآلخرة خيًرا لنا من دنيانا ، وآتنا أجًرا عظيًما

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
ٍّ َّ  

 اللّهم اجعلنا ممن ينصرك وينصر دينك وينصر المستضعفين أينما كانوا

 بك من المستكبرين اللّهم اجعل لنا من لدنك وليًا واجعل لنا من لدنك نصيًرا ونعوذ

اللّهم نسألك أن َل يكون في ديار المسلمين ظالًما على رقابهم وَل بينهم وَل تسلّط على 

ا لهم   المسلمين عدوًّ

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  زث رث يت ىت نت مت رتزت

اللّهم اجعلنا من المؤمنين الذين ينصرون دينك وَل تجعلنا ممن يعين الطاغوت أو يعين 

 أولياء الشيطان 



  الشيطان وشركه نا وسيئات أعمالنا ومن كيدنفسأ ورشر عوذ بك منن اللّهم

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ
  مح جح مج

 اللّهم اجعلنا ممن يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويتبع أوامرك وينتهي عما نهيت عنه

اللّهم اجعلنا ممن يخشونك أشد من خشية الناس ، اللّهم اكتبنا عندك من المجاهدين في 

 سبيلك ، اللّهم َل نسألك لقاء العدو ولكن نسألك الصبر والثبات إن قدّرت علينا أن نلقاه

 اجعلنا ممن يفّضل اآلخرة على الدنيا واجعلنا من المتقيناللّهم 

اللّهم إنّا مؤمنون بأنّك أنت الحكم العدل ، اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا وبالسيئات 

يتك وخر بمعص ابتقواك وَل تشقن اراك وأسعدنن اخشاك حتى كأنّ ن االلَّهم اجعلنمغفرة  ، 

 ترت وَل تأخير ما عجلحب تعجيل ما أخّ نفي قدرك حتى َل  نافي قضائك وبارك ل نال

 ارنوانص اواجعلهما الوارث منّ  نارابصأو ناعاسمأب اوأمتعن نانفسأفي  ناواجعل غنا، 

 ناعينأوأقر بذلك  ناوأرني فيه ثأر اعلى من ظلمن

 مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 هل مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع
 هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم
 مش هس مس هث هتمث مت هب هئمب مئ

اللّهم إن الموت حق فاجعل آخر كالمنا من الدنيا شهادة أن َل إله إَلّ هللا وأن محّمدًا 

 صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم عبدك ورسولك

اللّهم إن الحسنات من عندك والسيئات من عند أنفسنا فاغفر لنا اللّهم واجعلنا ممن يفقه 

 وأنت على كّل شيء شهيدذلك 

 اللّهم ما عملنا من حسنات نرجوك أن تضاعفها وما عملنا من سيئات أن تغفرها

 وعلى آله وصحبه وسلّم وكفى بك شهيدًا  محّمدسيدنا رسولك على اللّهم صّلِ 

  من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل

 اللّهم نسألك طاعتك والعمل بسنّة رسولك عليه الصالة والسالم

باإِلسالم  اواحفظن ينباإِلسالم قاعد اواحفظن ينباإِلسالم قائماللّهم أنت الحافظ فاحفظنا 

ك من عوذ بنك من كل خير خزائنه بيدك وسألن االلَّهم إن ناعدًوا ل ناوَل تشمت بين راقد

 كل شر خزائنه بيدك



 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

  رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

 يكون باطننا خيًرا من ظاهرنا وأن يكون ظاهرنا وقولنا كما ترضىاللّهم نسألك أن 

 اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك مما يبيّت أعداءك بالمسلمين

 اللّهم نسألك لزوم طاعتك ، عليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

 اللّهم أنت وكيلنا فكن معنا وَل تكن علينا، يا هللا 

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب

ر لنا تدبّر القرآن وفهم عجائبه آناء الليل وأثناء النهار لعلك ترضى ، اللّهم  اللّهم يّسِ

نشهد إنّك أنزلت كتابك بالحّق َل اختالف فيه ولو كان من عند غيرك لكان فيه اختالفًا 

 كثيًرا

 رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن

  مئ خئ حئ جئ يي

اللّهم نسألك أن نرد أمورنا إلى حكمك في كتابك وسنّة رسولك عليه الصالة والسالم 

 ونسألك مثل ذلك لسائر المسلمينوإلى أولي األمر من المسلمين 

 اللّهم اجعل من المسلمين من يهتم بأمور عامة المسلمين ويساعد فيها

 عليهم شرارهم اللّهم وّلِ على المسلمين أينما كانوا خيارهم وَل تولِّ 

 اللّهم يا ذا الفضل العظيم نسألك رحمتك ونعوذ بك من اتباع الشيطان

 جخ مح جح مج حج هتمث مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ

  جض مص خص حص مس خس جسحس مخ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

  اللّهم اكتب لنا أجر المجاهدين في سبيلك واجعلنا ممن يعملون لدينك ويدافعون عنه  

 اللّهم كفَّ عنّا بأس الذين كفروا ، أنت أشد بأًسا وأشد تنكيالً 

 مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض

  هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك

 اللّهم اكتب لنا شفاعة رسولك عليه الصالة والسالم يوم القيامة

 اللّهم اجعلنا ممن يشفعون شفاعة حسنة واكتب لنا نصيبًا منها 

 نشفع شفاعة سيئة وأنت على كّل شيء مقيت )كفل: وزر(اللّهم إنا نعوذ بك أن 



  هي مي خي حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم

اللّهم أنت السالم ومنك السالم فحيّنا ربّنا بالسالم واجعل تحيتنا مع عبادك السالم وأدخلنا 

 دار السالم بالسالم 
 بغير حساباللّهم أنت على كّل شيء حسيب ، اللهم أدخلنا الجنّة يوم القيامة 

 مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
  ىهيه

اللّهم إنا نشهد إن َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وأنّك جامع الناس ليوم القيامة َل 

 ريب فيه وأنت أصدق القائلين ، اللّهم فاجعلنا من الصادقين

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ

بك من النفاق ومن المنافقين ، اللّهم أركسهم بما كسبوا ، اللّهم أنت الهادي اللّهم إنا نعوذ 

 إلى سواء السبيل ، اللّهم فاجعلنا من المهتدين وَل تجعلنا من الضالين وَل من المضلين

 يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب

 من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك يقاك ىق

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

 مج مثحج هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 اللّهم نعوذ بك أن نتولى الكافرين أو أن نتخذ منهم وليًّا أو نصيًرا

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت 

عز يواصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت ، إنّك تقضي بالحّق وَل يُقضى عليك إنّه َل 

 من عاديت وَل يذل من واليت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

 اللّهم َل تسلط علينا بذنوبنا من َل يخافك وَل يرحمنا

 اللّهم اجعلنا سلًما ألوليائك حربًا على أعدائك وَل تجعل للكافرين علينا سبيالً 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك

  مه جه هن من خن حن جن خممم

 اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم وَل تجعلنا فاتنين وَل مفتونين



 اللّهم كفَّ عنّا أذى الكافرين وأعوانهم والمنافقين واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيًرا

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم أدم نعمة األمن على بلدك الحرام وبلد نبيك  اللّهم

وارزقنا فيه صالة قبل الممات ، واجعل بالد  األقصى إلى ديار المسلمين المسجدوأعد 

 المسلمين كافّة آمنة تقيم شرعك

 من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

  مك

حراًما أو نشارك فيه أو نعين عليه أو نرضى به ونعوذ اللّهم نعوذ بك أن نصيب دًما 

 بك أن يصيب أحد منّا أو من ذوينا وأهلنا وأصحابنا ذلك

 اللّهم تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب يا عليم يا حكيم

اللّهم أصلح بين المسلمين واجعلهم يدًا واحدة على من عاداهم ، اللّهم واحقن دماءهم 

 بينهم ، اللّهم واجعل بينهم من يقوم بالصلح إن حصل خالف أو قتال وَل تجعل بأسهم

للَّهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات إلى ا

النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللَّهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا 

نك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إ

 مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا 

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

  مي زي ري ٰى ين ىن نن

 اللّهم َل تجعل بأس المسلمين بينهم

 اللّهم نعوذ بك من سفك دماء المسلمين ومن كّل من َل يرعى حرمة دماء المسلمين

عقوبتك ونعوذ بك منك َل نحصي ثناء  اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من

 عليك ونعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت



 حضخض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ

  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 اللّهم نسألك أن تكف أيدينا عن أذى المسلمين أو نظلمهم أو يظلموننا

 رضاك والجنّة ونعوذ بك من عذابك ومن النّاراللّهم اجعلنا نبتغي 

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم نسألك أن تمّن علينا بالحكمة وأن نتبيّن الحق من الباطل يا عليم ياخبير

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰرٰى ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

اجعلنا من المجاهدين المخلصين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم ونسألك أن َل تكلّفنا اللّهم 

ما َل طاقة لنا به وأن تعفو عنّا وتغفر لنا وترحمنا أنت موَلنا فانصرنا على القوم 

 الكافرين ، اللّهم نسألك الحسنى واجعل لنا أجًرا عظيًما

  يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ

 الدرجات واغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيماللّهم اكتب لنا أعلى 

 ىقيق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ين ىن نن زنمن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك لك اك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
  مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب

 اللّهم نعوذ بك من أن نظلم أنفسنا أو نظلم غيرنا أو أن يظلمنا أحد 

خير ب نافي طاعتك واختم ل نالاجآفي رحمتك واقض  افي قدرتك وأدخلن االلَّهم عافن

كمال اإليمان وأن يكون آخر كالمنا من الدنيا شهادة أن َل إله إَل هللا وأن و نالاعمأ

  نةالجالفردوس األعلى من  ناواجعل ثوابمحمدًا عبدك ورسولك عليه الصالة والسالم 

ا كتبت علينا الهجرة، فاجعلهاللّهم َل تجعلنا من المستضعفين في األرض ، اللّهم إن 

خالصة لوجهك ، اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونسالك 

الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم الطف بضعفاء المسلمين واجعل لهم من 

 لدنك سلطانًا نصيًرا ، إنّك أنت العفّو الغفور



 مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 حلخل

 اللّهم اجعل لنا وللمهاجرين في سبيلك مراغًما كثيًرا وسعة في األرض 

اللّهم اجعل آخر كالمنا في هذه الدنيا شهادة أن َل إله إَلّ أنت وأن سيدنا محّمدا عبدك 

 ورسولك ، اللّهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا غفور يا رحيم

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي

 اللّهم َل تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا يا غفور يا رحيم

 اللّهم نسألك أن تكتب لنا صالتنا تامة كما أمرت كلّما سافرنا أو مِرضنا وأن تتقبلها منّا

 المسلميناللّهم َل تجعل ألعدائك الكافرين علينا سبيالً وَل أن يفتنوا 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي
 ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف

 اللّهم اجعل المسلمين يقظين من مكائد عدّوهم وَل تجعل للكافرين على المؤمنين سبيالً 

 تحب كلّما سافرنا أو مِرضنا وأن تتقبلها منّااللّهم نسألك ان نؤدّي صالتنا كما 

ني ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثَونُْؤِمُن ِبَك ونستهديك نَْستَِعينَُك َونَْستَْغِفُرَك  إنَّا اللّهم

إيَّاَك نَْعبُد، ولََك  اللّهميَْفُجُرَك،  َمنْ ونترك َوَنْخلَُع  َوَلَ نَْكفُُركَ عليك الخير كلّه ونشكرك 

الِجدَّ  َنْسعَى َونْحِفدُ، َنْرُجو َرْحَمتََك َونَْخَشى َعذَابََك، إنَّ َعذَابَكَ  نَُصلِّي َونَْسُجد، َوإِلَْيكَ 

بُوَن ُرُسلَكَ  َعذِّب الَكفََرةَ الَِّذينَ  اللّهم ، بالُكفَّاِر ُمْلِحقٌ  َن وَويُقاتِلُ  يَُصدُّوَن َعْن َسِبيِلَك ويَُكذِّ

 وأْصِلح ذَاَت َبْينِِهمْ  ، والُمْسِلماتِ  ناْغِفْر لْلُمْؤِمنِيَن َوالُمْؤِمناِت والُمْسِلِميَ  اللّهم ، أْوِليَاَءكَ 

ِ  اإِليَماَن َوالِحْكَمةَ  ، وأَلِّْف بَْيَن قُلُوِبِهْم، َواْجعَْل ِفي قُلُوِبِهم ، َوثَبِّتُْهْم على ِملَِّة َرُسوِل َّللاَّ

َواْنُصْرُهْم على  ، ، َوأَْوِزْعُهْم أْن يُوفُوا ِبعَْهِدَك الَّذي عاَهْدتَُهْم َعلَْيهِ  وسلّمليه ع صلى َّللاّ 

ِهْم إِلهَ   َواْجعَْلنا ِمْنُهمْ الحّق َعدَُّوَك َوَعدُّوِ



 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري

نّا نقيمها كما أمرت وأن تتقبلها ماللّهم كما جعلت الصالة علينا كتابًا موقوتًا ، نسألك أن 

 اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 اللّهم نسألك الطمأنينة وراحة البال في هذه الحياة الدنيا

 مججح حج مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب
  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح

 اللّهم َل يعّز من عاديت وَل يذل من واليت تباركت ربّنا وتعاليت

 نعوذ بك من الهّم والحزن والعجز والكسل ومن كّل ما يؤلمنا ويسؤنااللّهم 

 اللّهم أنت رجاؤنا وأنت وليّنا وأنت العليم الحكيم

 مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
  خك حك جك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم آمنّا أن َل إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وآمنّا برسولك الذي أرسلت وكتابك 

الذي أنزلت ، اللّهم رضينا باهلل ربّا وباَلسالم دينا وبمحّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلّم نبيًا ورسوَلً ورضينا اللّهم بحكمك في كتابك وسنّة نبيك 

 ائنين ونعوذ بك من الخصام والشقاق والنفاقاللّهم نعوذ بك من الخيانة والخ

  ىم مم خم حم جم يل ملىل خل

اللّهم أنت ربّنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ، نبوء لك 

بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فإنه َل يغفر الذنوب إَلّ أنت ، َل إله إَلّ أنت 

 يا غفور يا رحيموحدك َل شريك لك 

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم

 اللّهم نعوذ بك من الخيانة والخائنين ونعوذ بك من الجدل ومن اإلثم

 اللّهم اجعلنا نحّب ما تحّب وأن نكره ما تكره ونعوذ بك أن نكون من اآلثمين

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ

 اللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين

 اللّهم اجعل ظاهرنا خيًرا من باطننا واجعل ظاهرنا صالًحا

اللّهم نسألك أن تطّهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ، وجنبنا اللّهم كّل ما َل 

 ترضى عنه من قول أو عمل، إنّك بكّل شيء محيط )يبيّتون: يدبّرون ليالً(



 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  ىك مك لك اك يق ىق

 تجعلنا ممن يجادل عن المنافقين وعن الذين كفروا ، إنّك على كّل شيء وكيلاللّهم َل 

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدكَ  ناَيْغِفُر الذُّنُوَب إَِلَّ أَْنَت، فاْغِفْر ل ُظْلماً َكثِيراً َوَل ناسنَفُ أ ناَظلَمْ  االلّهم إنّ 

ِحيم أَْنَت الغَفُورُ إنّك  اَواْرحْمن  الرَّ

 ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين

 نستغفر هللا العظيم الذي َل إله إَلّ هو الحي القيوم ونتوب إليه

 نستغفر هللا العظيم الذي َل إله إَلّ هو الحي القيوم ونتوب إليه

 ليهنستغفر هللا العظيم الذي َل إله إَلّ هو الحي القيوم ونتوب إ

  خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي

 اللّهم اغفر لنا ما اكتسبنا من اإلثم عرفناه أم لم نعرفه فأنت به عليم حكيم

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

اللّهم نعوذ بك من الخيانة ومن الخطايا ومن اإلثم والبهتان ونعوذ بك أن نكسب خطيئة 

 يكسب أحد خطيئة أو إثًما ثم يرمينا بهاأو إثًما ثم نرمي به بريئًا ونسألك أن َل 

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع
 خل جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وسلّم تسليًما كثيًرا 

 الحمد هلل على أفضال هللا ورحمته علينا وعلى المسلمين وعلى الناس كافّة

 إَلّ أنت ، اللّهم فادفع عنّا ما يضرنّا ونسألك ما ينفعنااللّهم َل ضار وَل نافع 

 اللّهم آمنّا بما أنزلت من الكتاب والحكمة واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

الحمد هلل الذي علّمنا ما لم نكن نعلم وفّضلنا على كثير ممن خلق تفضيالً ، وكان فضله 

 علينا عظيًما

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه

اللّهم نسألك أن تكون نجوانا في الصدقات والمعروف واإلصالح بين الناس ابتغاء 

مرضاتك ، اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك األجر 

 نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ اللّهم العظيم ، 

 ه وخواتمهوفواتح



 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  نت مت زت يبرت ىب نب مب زب

اللّهم نسألك اتباع سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في األقوال واألفعال 

 واألحوال واألخالق ونعوذ بك ممن يشاقق الرسول صلى هللا عليه وآله وسلّم

الخروج على الجماعة وعلى اللّهم نسألك اتباع سبيل المؤمنين وجماعتهم ونعوذ بك 

إجماع األمة ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من عذاب جهنم 

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

  مم ام يل ىل مل

اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما َل نعلمه ونعوذ بك من الضالل 

البعيد ، اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيما 

 أعطيت وقنا واصرف عنّا شّر ما قدرت وقضيت 

 جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

اللّهم نعوذ بْْك من الشْْْْْْيطْْان الرجيم ومن همزه ومن نفثْْه ونعوذ بْْك أن نكون من 

ل ونعوذ بك من أماني السْْْوء ونعوذ بك  ل أو نُضِْْْ أوليائه أو حزبه ونعوذ بك أن نضِّْْْ

 من تغيير ما خلقت ونعوذ بك من الخسران المبين 

يَِة إلى ِعزَّ  االلّهم اْنقُْلن بَحالِلَك َعْن َحَراِمَك، َوبِطاَعِتَك  االطَّاَعِة، وأْغنِن ِمْن ذُّلِ الَمْعصِْْْْْْ

ن ِسَواكَ وَ  َعْن َمْعِصيَتَِك،  أنت موَلنا فنعم المولى ونعم النصير بِفَْضِلَك َعمَّ

 )فليبتّكّن: فليشقّقن(

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض

  لك خك حك جك مق حق

 ما يِعد الشيطان أو ما يُمنّي ونعوذ بك من الغرور اللّهم نعوذ بك أن نتبع

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل )محيًصا: مكانًا للهرب إليه(



 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا ممن يكثرون من عمل الصالحات

 يقّرب إليها من قول أو عملاللّهم نسألك الجنّة وما 

 اللّهم إن وعدك الحّق وقولك حّق فاجعلنا ممن يتبع الحّق وأنت أصدق القائلين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 اللّهم أنت أعلم بنفس اإلنسان بحب الخير وأمانيّه ، اللّهم اجعل أمانينا فيما تحب 

 من سوء ، أنت وليّنا وموَلنا ونصيرنااللّهم نسألك أن تغفر لنا ما نعمل 

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  يق ىق يف ىف يث

اللّهم آمنّا بك فاجعلنا ممن يكثر من عمل الصالحات ، اللّهم نسألك الفردوس األعلى من 

 ونسألك ما يقّرب إليها من قول أو عملبال سابق حساب وَل عذاب الجنّة 

العدل ، اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا وبالسيئات اللّهم إنّا مؤمنون بأنّك أنت الحكم 

 مغفرة

 مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  زي ري ٰى ين ىن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم لك أسلمنا وجوهنا وبك آمنّا وعليك توّكلنا ، اللّهم اجعلنا من المحسنين على ملّة 

 إبراهيم حنفاء يا رّب العالمين  خليلك سيدنا

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

  هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

 اللّهم يارب، لك ما في السماوات واألرض وأنت بكّل شيء محيط

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس

 خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع
  خل حل جل مك لك



اللّهم نسألك أن نؤدي حقوق عبادك كما تحب ونسألك اإلحسان والقسط والرحمة لليتامى 

والمستضعفين ، اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت 

 بقومنا فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين

 رعى يتامى المسلميناللّهم اهِد وأصلح نساء المسلمين وشباب المسلمين وهيء من ي

وفواتحه  نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ اللّهم 

 وخواتمه

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يي ىي مي حيخي جي يه مهىه جه ىنين من

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

اللّهم نسألك أن تصلح بيوت المسلمين رجالهم ونسائهم كبارهم وصغارهم وأن تجعلنا 

 والمصلحين المتقين ، اللّهم نعوذ بك من البخل ومن شح األنفسمن الصالحين 

 اللّهم نسألك أن نكون من المحسنين ومن المتقين ، إنّك خبير بما نعمل

 اللّهم هيء للمسلمين من يصلح في كّل خالف بينهم وأن يتّقيك المصلحون في ذلك 

 غفروااست أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت

 اللّهم نسألك العدل فيما نملك وأن تغفر لنا ما َل نملك 

 اللّهم نسألك أن نكون من الصالحين ومن المصلحين ومن المتقين يا غفور يا رحيم

  يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث

واسع يا حكيم ، اللّهم إن كتبت على آل اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا 

 بيت من المسلمين اَلفتراق فاجعل في ذلك الخير والغنى من سعتك

 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث

 مض خض حض
نّي والغنى يا غاللّهم يا رّب السماوات واألرض وما فيهما نسألك الهدى والتقى والعفاف 

 يا حميد ، اللّهم لك ما في السماوات واألرض وكفى بك وكيالً 



َمَواتِ اللّهم رّب  ياِطينِ  السَّ ْبعِ َوما أَظلَّْت، َوَربَّ األَرضيَن َوَما أقَلَّْت، َوَربَّ الشَّ َوَما  السَّ

لَّْت، ُكْن ل نا يدٌ ِمْنُهْم أو أْن يَْبغي علأحَ نا ْن يَْفرَط عليجاراً ِمْن َخْلِقَك ُكلِِّهْم َجِميعاً أ ناأضَْْْْ

 َغْيُرَك، َوَل إِلهَ إَِلَّ أْنتَ  ، َعزَّ جاُرَك، َوَجلَّ ثَناُؤَك َوَل إِلهَ 

  حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط

اللّهم إن تشأ تذهب الناس جميعًا  وتأِت بآخرين ، اللّهم استعملنا بالخير وَل تستبدلنا 

 فإنّك على كّل شيء قدير

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك خك
 خنمن

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار يا سميع يا بصير

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ألقربينأو االلّهم نسألك أن نكون قّوامين بالقسط شهداء لك ولو على أنفسنا أو الوالدين 

 اللّهم نعوذ بك من اتباع الهوى أو أن نُعِرض عن الحّق ونسألك أن نكون من العادلين

 اللّهم أنت أكثر عطفًا منّا على الفقير وأكثر معرفة بالغني وأنت أولى من البشر بهما

 اللّهم إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن وإنّك خبير بما يعمل العاملون

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث
  ام يل ىل مل

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى إخوانه من األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما كثيًرا

االلّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلت على رسولك والكتب التي أنزلت من قبل 

 هداية يا رّب العالمينوبمالئكتك وباليوم اآلخر ، اللّهم نعوذ بك أن نِضل بعد ال

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  حب جب هئ مئ خئ

 ربّنا َل تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب

اللّهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك واجعل آخر كالمنا من الدنيا شهادة أن َل 

 ربّنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا سواء السبيلإله إَل أنت وأن محّمدا عبدك ورسولك ، 



 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
  جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ

اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك أن نتخذ من الكافرين أولياء من دون 

المؤمنين ، اللّهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين َل يتخذون أولياء إَلّ من عبادك 

 الصالحين ، اللّهم َل يعّز من عاديت وَل يذّل من واليت ، إن العزة لك جميعًا يا عزيز

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جه هن من خن حن
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي
  نئ مئ زئ

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم سمعنا وأطعنا وإليك 

المصير ، اللّهم نسألك صحبة األخيار ونعوذ بك من أصدقاء السوء وقرناء السوء 

 وجيران السوء ، اللّهم َل تجعل من جلسائنا من هو عدٌو لك وَل من يستهزئ بآياتك 

 مبينًا لإلسالم والمسلمين وخذَلنًا ألعدائك وأعداء المسلميناللّهم نسألك فتًحا 

اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين ، اللّهم أنت الحكم العدل في الدنيا 

 واآلخرة ، اللّهم فال تجعل للكافرين والمنافقين على عبادك المؤمنين سبيالً 

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين ونعوذ بك من الرياء والعجب

اللّهم نسألك أن نكون من الخاشعين في صالتنا المؤدين فرائضها وأركانها وسننها وأن 

 َل نكون من الكسالى في أدائها

 اللّهم اجعلنا من الذّاكرين لك كثيًرا والذّاكرات الشاكرين لك كثيًرا والشاكرات 

 اللّهم نسألك يقينًا صادقًا وأن تثبتنا اللّهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة 

 اللّهم نعوذ بك من الضالل أنت الهادي إلى سواء السبيل َل هادي غيرك

 مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  هب مب خب حب جب هئ



اللّهم نعوذ بك أن نتخذ الكافرين أولياء ، أنت وليّنا وولّي المؤمنين ، اللّهم اجعلنا أولياء 

 لعبادك الصالحين واجعلنا منهم 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس
  خف حف جف مغ جغ مع

 ليقّرب إليها من قول أو عماللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من النّار وما 

اللّهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المخلصين ، اللّهم اجعلنا من المصلحين ومن الذين 

يعتصمون بك إنّك لنا نعم المولى ونعم النصير ، اللّهم اهِد المقّصرين من عبادك إلى 

 سواء الصراط وتب عليهم واجعلهم يصلحون ويعتصمون بك ويخلصون دينهم لك 

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا للمتقين إماًما ونسألك أن نكون ممن تؤتيهم أجًرا عظيًما

  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف

 اللّهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا من الشاكرين المؤمنين يا شاكر يا عليم

 اللّهم نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية

  جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

اللّهم َل تجعلنا ممن يجهر بالسوء من القول ونسألك أن َل َنظِلم وَل نُظلَم يا سميع يا 

 عليم

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 اللّهم اجعل باطننا خيًرا من ظاهرنا واجعل ظاهرنا صالًحا

 عفّو يا قديراللّهم اجعلنا من العافين عن السوء واعف عنّا يا 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  لك اك يق ىق يف يثىف ىث

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك جميعًا َل نفرق بينك وبين أحد منهم 

اللّهم آمنّا بكّل ما أنزلت ونعوذ بك ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض ومن يريد أن يتخذ 

يوم تحشر عبادك ، إنّك أعتدت للكافرين بين ذلك سبيالً ، اللّهم نعوذ بك من عذابك 

 عذابًأ مهينًا

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  ني مي زي ري ٰى ىنين

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك َل نفرق بين أحد منهم 

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار واغفر لنا يا غفور يا رحيم



 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت
  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك أن نسألك شيئًا مما كرهت من أسئلة أهل الكتاب التي كفروا بها بعد ذلك  

 فأخذتهم بظلمهم أو عفوت عنهم 

 في هذه الدنيا أو أن نشرك بك شيئًأ َل نعلمه  اللّهم نعوذ بك أن نهلك بعذاب من عندك

اللّهم قد أنزلت إلينا البيّنات ، اللّهم فاعف عنّا فيما أعلنّا وما أسررنا وما أنت أعلم به 

 منّا يا رّب العالمين

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل خل
 جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم
 مي خي حي

بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم سمعنا وأطعنا فاجعلنا من اللّهم آمنّا 

 المستمسكين بحبلك يا هللا

اللّهم نعوذ بك أن نِضل أونَُضل أو أن نكون من المغضوب عليهم أو من الضالين ونعوذ 

 بك أن ننقض الميثاق الذي أخذت علينا ، اللّهم إيّاك نعبد وحدك َل نشرك بك شيئًا

 طّهر قلوبنا عن كّل وصف يبعدنا عن معرفتك ومحبتك أو طاعة أوامرك اللّهم

 اللّهم انتقم مّمن يقتل أو يعتدي على أوليائك وعبادك الصالحين بغير الحقّ 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث
 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  مب خب حب جب

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا المسيح عيسى بن مريم وأّمه وسلّم تسليًما 

 كثيًرا

 اللّهم اجعلنا ممن يستمسك بميثاقك ونعوذ بك من الكفر والكافرين

 اللّهم اهِد المسلمين لإلحسان لعلماء األمة وَل يفعلوا بهم كما فعلت بنو إسرائيل بأنبيائها



ه ونؤمن بأنّهم ما اللّه م آمنّا بك ونبرأ إليك مما يقول الكافرون في عيسى بن مريم وأّمِ

 قتلوه وَل صلبوه ولكن ُشبِّه لهم ونؤمن بأنّك رفعته إليك يا عزيز يا حكيم

 اللّهم نعوذ بك من ظّن السوء 

  جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 سبيلك اللّهم نعوذ بك أن نظِلم أو نُظلَم أو أن نصدّ عن

 اللّهم لك الشكر على ما أحللت لنا مما حرمته على من قبلنا ونسألك الطيبات من الرزق

 اللّهم َل تحمل علينا إصًرا كما حملته على الذين من قبلنا 

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس
  جف مغ جغ مع

لناس االلّهم نعوذ بك من التعامل بالربا ونسألك أن تبعده عنّا ونعوذ بك أن نأكل أموال 

 بالباطل ونعوذ بك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم
  خل حي جي ٰه

اللّهم آمنّا بما أنزلت على رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وعلى من 

 وآمنّا اللّهم بك وباليوم اآلخرسبقه من النبيين صلوات هللا عليهم وسالمه أجمعين 

اللّهم اجعلنا ممن الراسخين في العلم ومّمن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وآتنا من 

 لدنك أجًرا عظيًما

 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
 خي حي جي يه ىه مه جه ين
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح والنبيين من بعده وعلى سادتنا إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وداود 

وعلى الرسل الذين قصصتهم علينا والذين لم تقصصهم الذين كانوا مبشرين ومنذرين 

 منّا برسلك جميعًا وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم آ

 اللّهم َل حّجة ألحد عليك بعد الرسل وحّجتك على النّاس قائمة يا عزيز يا حكيم



 نن من رنزن مم يلام ىل يكمل ىك مك لك اك يق
  ىنين

اللّهم شهدنا بما شهدت أنت به وشهدنا بما شهدت به مالئكتك بأنّك أنت هللا َل إله إَلّ 

 أنت أنزلت كتابك بعلمك وكفى بك شهيدًا

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

ل أو نَُضل  اللّهم نعوذ بك ّممن يصدّ عن سبيلك ونعوذ بك أن نّضِ

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الظلم ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 علينا إنّك أنت التواب الرحيمربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتب 

 مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وسلّم تسليًما كثيًرا ونشهد أنّه قد جاء بالحّق ، اللّهم فاشهد 

 أننا قد آمنّا به ، اللّهم نشهد أّن لك ما في السماوات واألرض آمنّا بك يا عليم يا حكيم 

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ

  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا المسيح عيسى بن مريم وأّمه وسلّم تسليًما 

كثيًرا ونشهد ان المسيح عيسى بن مريم رسولك وكلمتك ألقيتها إلى مريم وروح منك 

 ، اللّهم نعوذ بك من الغلو في الدين ونعوذ بك أن نقول عليك إَلّ الحّق 

للّهم وتعاليت أن يكون لك ولد ، نشهد إنّك أنت هللا َل اللّهم آمنّا بك وبرسلك ، سبحانك ا

إله إَلّ أنت وحدك َل شريك لك وأن لك ما في السماوات وما في األرض وأنّك على 

 كّل شيء وكيل

 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسلّم تسليًما كثيًرا



بما شهد به المسيح عيسى بن مريم ومالئكتك بأنّك أنت هللا وحدك َل شريك  اللّهم نشهد

لك ونحن وهم إيّاك عابدون ، اللّهم آمنّا بالبعث بعد الموت والحشر والحساب والعذاب 

والعقاب ونسألك الجنّة ونعوذ بك من النّار ونعوذ بك من الكبر ونعوذ بك مّمن يستنكف 

 عن عبادتك

 جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

  حس جس مخ جخ مح جح

 اللّهم آمنّا فأعنّا على األعمال الصالحة وآتنا أجورنا وزدنا من فضلك

اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب ونعوذ بك ممن يستنكف ويستكبر عن عبادتك ونعوذ 

 بك من عذابك ، ليس لنا من دونك يا موَلنا وليّا وَل نصيًرا

 ومنشّر  ذيشّر كّل  ما ذرأ وبرأ ومنشّر  ها منالتامات وأسمائه كلّ ت هللا كلّماعوذ بن

كسل عوذ بك من النا نربّ ،  على صراط مستقيم نادابة أنت آخذ بناصيتها إن ربشّر كّل 

، لنّاراعوذ بك من عذاب في ن ربَّ جبريل وميكائيل وربَّ إسرافيلاللّهم  وسوء الكبر،

 وعذاب في القبر

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ

  حل جل مك

 اللّهم نشهد أنه قد جاءنا منك برهان وأنّك أنزلت إلينا نوًرا مبينًا

اللّهم آمنّا بك فأعنّا على اإلعتصام بما أنزلت وأدخلنا في رحمتك وفضلك واهدنا 

 صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وَل الضالين

 ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين

 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ

 نث مث زث رث يت نتىت مت
اللّهم أنت األول وأنت اآلخر وأنت الحكم العدل وأنت الرحمن الرحيم ، قولك الفصل 

نسألك أن تعين المسلمين على طاعة ما أنزلت من أحكام في  اللّهموحكمك العدل ،  

 كتابك والرضا بما حكمت في ميراث ذوي القربى 

وتمحق من بينهم  األقرب فاألبعد أرحامهمصلة أن تهدي المسلمين إلى نسألك  اللّهم

ل أو نُضَّل ، إنّك بكّل شيء عليم  البغضاء والحسد ، ونعوذ بك أن نّضِ


