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  سورة المائدة

 يل ىل مل خل
 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

  مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم

اللّهم نسألك أن تعيننا على اإليفاء بالعقود والعهود ، اللّهم اجعلنا ممن يحل حاللك 

 ويحّرم حرامك ، اللّهم آمنّا بما حكمت يا أحكم الحاكمين

جود ع السالخلود مع المقربين الشهود والركّ اللّهم نسألك األمن يوم الوعيد والجنّة يوم 

 إنّك تفعل ما تريد، رحيم ودود الموفين بالعهود إنّك 

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

 حص مس حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت

 مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص

  جم هل مل خل حل مكجل لك حكخك جك مق حق

اللّهم اجعلنا ممن يحترم شعائرك ويحترم الشهر الحرام والهدي والقالئد وآّمين البيت 

 الحرام ابتغاء فضل من عندك ورضوانك 

 اللّهم ال تجعل بغضنا لقوم يؤدّي أن نعتدي عليهم بغير حق

 اللّهم نسألك التعاون على البّر والتقوى وأن ال نتعاون على اإلثم والعدوان ، اللّهم نسألك

 الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما 

 )يجرمنّكم شنآن قوم: يحملكم بغضهم (

 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 من

 يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰرٰى ٰذ

 مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

بك من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهّل به لغيرك والمنخنقة اللّهم نعوذ 

والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إالّ ما ذُّكي وما ذبح على النصب ونعوذ 

 بك أن نستقسم باألزالم ونعوذ بك من الفسوق والعصيان



 اللّهم اجعلنا ممن ال يخشون أحدًا سواك

 لت لنا ديننا وأتممت علينا نعمتك ورضيت لنا اإلسالم دينًا اللّهم نشهد أنّك قد أكم

اللّهم رضينا بك ربّا وباالسالم دينا وبمحّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا 

 ورسوالً 

 اللّهم إن اضطررنا في مخمصة إلى أكل ما حّرمت فاغفر لنا إنّك غفور رحيم 

يتة بالسقوط من مرتفع ، النطيحة: التي )الموقوذة: الميتة بالضرب ، المتردية: الم

تنطحها أخرى فتموت ، ما ذّكيتم: ما أدركتم ذبحه قبل موته ، مخمصة: مجاعة ، 

 متجانف إلثم: متعاط لمعصية(

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك

 حت هبجت مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري

  مث هت مت خت

 اللّهم قد أحللت لنا الطيبات وحّرمت علينا الخبائث ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم نسألك أن تيّسر لنا حسابنا إنّك سريع 

الحساب ، بسم هللا خير األسماء بسم هللا رب األرض والسماء بسم هللا الذي ال يضّر 

 مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم 

 )مكلّبين: معلّمين الجوارح كيف تصطاد(

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

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق

  من خن حن جن مم خم حم

 اللّهم لك الحمد على أن أحللت لنا الطيبات وأحللت لنا طعام أهل الكتاب 

اللّهم ما أحللت للمسلمين أنت أعلم بما هو الخير ، اللّهم أعن نساء المسلمين على تنشأة 

أوالدهن على التوحيد وعلى طاعتك ، اللّهم نعوذ بك من أن تحبط أعمالنا ، اللّهم نعوذ 

 بك أن نعمل بأعمال أهل النّار ونسألك أن ال نكون من الخاسرين 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ



 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

  لك اك يق
اللّهم اجعلنا من التوابّين واجعلنا من المتطهرين ، اللّهم بيّض وجوهنا يوم تبيض وجوه 

ؤتناها ت عبادك الصالحين وحّرمها على النار ، اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا يوم الحساب وال

بشمائلنا ، اللّهم أظلّنا تحت ظّل عرشك يوم ال ظّل إالّ ظلّك ، اللّهم ثبّت أقدمنا على 

صراطك يوم تزّل األقدام ، اللّهم ال تجعل علينا في الدّين من حرج ، اللّهم طّهرنا وأتّم 

 علينا نعمتك واجعلنا من الشاكرين

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ننىن
هم أنت المنعم ، ال إله إالّ أنت ، اللّهم سمعنا وأطعنا ما أمرت به وأقررنا بميثاقك اللّ 

 الذي واثقتنا به ، نسألك اللّهم الهدى والتقى والعفاف والغنى ، إنّك عليم بذات الصدور 

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 جض مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت

  خض حض
 اللّهم اجعلنا قّوامين بالقسط ال نخشى فيك لومة الئم 

 اللّهم نعوذ بك من الظلم حتى على من ال نحب

اللّهم نسألك العدل في الرضا والغضب ونسألك الهدى والتقى إنّك خبير بما نعمل 

 )يجرمنّكم شنآن قوم: يحملكم بغضهم(

  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
يعملون الصالحات ونسألك المغفرة واألجر العظيم كما اللّهم اجعلنا من المؤمنين الذي 

 وعدتنا يا رّب العالمين

  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والتكذيب بآياتك

 اللّهم إنّا نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ ىييي مي خي حي جي

بأنّك أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم نبوء لك بنعمتك علينا اللّهم نشهد 

 ونبوء لك بذنوبنا ونسألك الهدى والتقى واجعلنا اللّهم من المتوكلين عليك



اللّهم ُكفَّ أيدي الكافرين والظالمين عنّا وعن المسلمين كافة ، اللّهم عليك توّكلنا وإليك 

 أنبنا وإليك المصير

 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك

  ني مي زي ري ٰى ين

 اللّهم اجعلنا ممن يفي بما أخذت علينا من ميثاق ، اللّهم كن معنا وال تكن علينا 

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى جميع رسلك وسلّم تسليًما كثيًرا واجعلنا ممن 

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك جميعًا يوقروهم ويعّزروهم وال يفرقون بين أحد منهم ، 

 اللّهم أعنّا على إقام الصالة وإيتاء الزكاة وكفِّّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار

ّل سواء السبيل اللّهم نسألك الجنّة وما ي قّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك أن نّضِّ

 )عّزرتموهم: نصرتموهم(

 مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

 مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب

  مظ حط مض خض حض مصجض خص حص خسمس حس جس

ينا وعلِّّمنا منه ما جهلنا  رنا من القرآن ما نُّسِّ اللّهم اجعلنا ممن يوفي بالمواثيق ، اللّهم ذّكِّ

 تالوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى ونسألك حبّك وحّب ما تحبّ وارزقنا 

 اللّهم نعوذ بك من قساوة القلب ومن تحريف الكلم عن مواضعه ونعوذ بك من الخيانة

اللّهم أعف عنّا واصفح واجعلنا من العافين عن الناس وممن يُصفَح عنهم واجعلنا اللّهم 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهممن المحسنين ، 

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

رنا به  اللّهم اجعلنا ممن يوفي بالمواثيق وكافة المسلمين وأن ال نسى ما ذُّكِّ

لمين وال المساللّهم نعوذ بك من العداوة والبغضاء بين المسلمين ، اللّهم ألِّّف بين قلوب 

 تجعل بأسهم بينهم ، اللّهم ال تبتلينا بما ابتليت به أهل الكتاب والذين من قبلنا



 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  ىت نت مت زت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 ناسمن العافين عن الاللّهم اجعلنا ممن يبين الحّق وال يخفيه ، اللّهم واعف عنّا واجعلنا 

 اللّهم اجعل القرآن الكريم نوًرا لقلوبنا ، اللّهم علِّّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

اللّهم اهدنا بكتابك إلى سبل السالم واجعلنا ممن يتبع رضوانك وأخرجنا من الظلمات 

المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب  إلى النور واهدنا إلى صراطك

 عليهم وال الضالين

 ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 جس جخمخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت
  خض حض جض مص خص حص خسمس حس

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا المسيح ابن مريم وسلّم تسليًما كثيًرا

مريم رسولك ونبيك وأنّك وحدك ال شريك لك وال صاحبة اللّهم نشهد أن المسيح ابن 

لك وال ولد ولم يكن لك كفًوا أحد ، اللّهم نشهد إنّك قادر على أن تهلك من في األرض 

 جميعًأ

 اللّهم لك ملك السماوات واألرض وما بينهما ، تخلق ما تشاء وأنت على كّل شيء قدير

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

 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن

  رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ

ا كبيًرا ، اللّهم أننا بشر ضعفاء ممن خلقت  اللّهم نعوذ بك مّما يقول الكافرون فيك علوًّ

 تغفر لمن تشاء وتعذب من تشاء فال تعذبنا بذنوبنا وال بما يقول ويفعل السفهاء منّا

 شيء قديرال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك الملك ولك الحمد وأنت على كّل 

 اللّهم لك ملك السماوات واألرض وما بينهما وإليك المصير



 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث يت ىت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبمن أرسلت من الرسل وأنت على كّل شيء قدير

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نبوء بنعمتك 

 علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا ، اللّهم ال تبتلينا كما ابتليت الذين من قبلنا

 عذاب النّارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

  جح مج حج مث

اللّهم أعد األرض المقدسة و المسجد األقصى إلى المسلمين ونسألك اللّهم صالة فيه قبل 

 الممات ، اللّهم نعوذ بك من اإلرتداد بعد اإليمان ونعوذ بك أن نكون من الخاسرين 

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

  مع جع مظ حط

 سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على 

 اللّهم اجعلنا ممن يطيع أوامرك ال كما كان يفعل بنو إسرائيل

 ربّنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيًرا

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

  جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل

 يأمر بالمعروف وينهى عن المنكراللّهم اجعل بين المسلمين من 

 اللّهم اجعلنا ممن يخاف أنعم هللا عليه ، اللّهم عليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلت

 ربّنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانًا نصيًرا

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

  جه ين ىن
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا



اللّهم اجعلنا ممن يطيع أوامرك وسنّة رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واجعلنا 

 واكتب لنا ثواب المجاهدين في سبيلك

 يًراربّنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانًا نص

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم افرق بيننا وبين القوم الفاسقين 

 رت يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ

  مت زت
ك تحرمنا من نعمائاللّهم نسألك أن تعيد األرض المقدسة إلى ديار المسلمين ، اللّهم ال 

بما كسبت أيدنا ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ونعوذ بك مما يفعل القوم 

 الفاسقون

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

  نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

 يقدمون من أعمال الخير واجعلنا من المتقين اللّهم اجعلنا من الذين تتقبل ما

 اللّهم نعوذ بك أن يكون في رقبتنا سفك دم حرام أو أن نشارك فيه ولو بكلمة

 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

  مب خب
اللّهم ال تجعل أيدينا أوألسنتنا تمتد إلى ما حّرمت من دم حرام أو مال حرام أو عرض 

 نخافك يا رّب العالمينحرام ، اللّهم اشهد أنّا 

 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
اللّهم نعوذ بك من اإلثم ونعوذ بك من أصحاب النّار ونعوذ بك من الظلم ومن قتل النفس 

الحرام ونعوذ بك من الخسران ، اللّهم احقن دماء المسلمين وأصلح فيما بينهم واجعلهم 

 دّوهم )تبوء بإثمي: تحمل إثم قتلي(يدًا واحدة على عدّوك وع

 خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك

 اللّهم اجعل لنا فيما خلقت عبرة نعتبر منها ونتعلم مما خلقت

 اللّهم ال تجعلنا ممن تمتد يده إلى الدم الحرام واجعلنا ممن يصل أرحامه ويحسن إليهم



 وإسرافنا في أمرنا واجعلنا نندم على ما عملنا من سوءاللّهم اغفر لنا ذنوبنا 

 ىن 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

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

  رب يئ ىئ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد ومن جاء من قبله من رسلك وسلّم تسليًما كثيًرا

بغير الحق ونسألك أن نحسن  اللّهم نعوذ بك من الفساد في األرض ومن قتل األنفس

 إلى الفقراء والمساكين ونحيي األنفس المحتاجة ونغيث الملهوفين

 اللّهم أعنّا على العمل بسنّة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 اللّهم نعوذ بك أن نُبتلى بدم حرام ونعوذ بك أن نكون في األرض من المسرفين

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك

  خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم عليك بالذين يحاربون دينك وكتابك وسنّة نبيك وعبادك الصالحين وعليك بالذين 

يسعون في األرض فسادًا، اللّهم كفَّ عن المسلمين شّرهم وانتقم منهم ، اللّهم هيئ 

 للمسلمين من يحكم بشريعتك وينشر العدل واألمن 

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 نستغفر هللا العظيم الذي ال إله إالّ هو ونتوب إليه إنّه هو الغفور الرحيم

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

  مخ جخ مح
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك ابتغاء الوسيلة إليك والجهاد في 

 سبيلك والفالح في الدنيا واآلخرة

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

  خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع
 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل



اللّهم اجعل ما بأيدينا مما في األرض وسيلة لطاعتك وتقبّله منّا وال تجعله وباالً علينا 

 يوم القيامة يا رحيم

 من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن 

 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  نب مب زب رب
هم وارزقهم كي ال يكون بينهم من يسرق ، اللّهم ونسألك أن  نِّ المسلمين واهدِّ اللّهم أعِّ

 تعين المسلمين على تطبيق أحكام دينك يا عزيز يا حكيم

 واغفر لنا وتباللّهم نعوذ بك أن نظلِّم أو نُظلَم ونسألك أن نكون صالحين مصلحين 

 علينا يا غفور يا رحيم )نكاالً: مجازاة على صنيعهما(

 يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

  مك لك اك يق ىق يف
اللّهم يا مالك الملك لك ما في السماوات واألرض ، تعذب من تشاء وتغفر لمن تشاء 

 وأنت على كّل شيء قدير

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

 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ميني زي ري ٰى

 جح مج حج هتمث مت خت حت جت مبهب خب حب جب

 مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح

 مكجل لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط

  حم جم هل مل خل حل
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم نعوذ بك من الهّم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من فتنة المحيا 

ل أو نَُضل   والممات ونعوذ بك من قهر الرجال ونعوذ بك أن نّضِّ

اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من تحريف الكلم من بعد مواضعه ونعوذ 

 تن ما ظهر منها وما بطن بك من الكذب والكاذبين ونعوذ بك من الف

ر قلوبنا من كّل ما ال يرضيك وأجرنا من عذاب يوم القيامة يا رحيم  اللّهم طّهِّ



 جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 ىييي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من حنخن
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 اللّهم ال تجعلنا ممن يستمع للكذب وال ممن يأكل السحت

 نبيك صلى هللا عليه وعلى آله وصحبهاللّهم رضينا بما جاء من أحكام في كتابك وسنّة 

وسلّم ، اللّهم نسألك أن يكون الحكم بين المسلمين أينما كانوا بالقسط ، إنّك تحب 

 المقسطين

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

اللّهم اجعل المسلمين يرضون بأحكام كتابك وسنّة نبيك وهيئ لهم من يحكم فيهم بالعدل 

 نت أحكم الحاكمينويقيم شريعتك بينهم وأ

 يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 اللّهم آمنّا بما أنزلت من نور وهداية على رسلك كلّهم

 اللّهم اجعلنا ممن يؤدي حق كتابك ويبلّغه كما تحب واجعلنا شهداء على ذلك

لنا خشيتك وأن ال نخشى أحدًا سواك وال نشتري بآياتك ثمنًا اللّهم اجعلنا ربّانيين وهب 

 قليالً ، اللّهم اهدِّ المسلمين للحكم بما أنزلت يا أحكم الحاكمين

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص

األنف والسن باللّهم إنك كتبت على بني إسرائيل أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف 

بالسّن والجروح قصاص ، اللّهم نشهد أن ما أنزلت من أحكام هي العدل وجعلت في 

 القصاص حياة ، فأعنِّ المسلمين على تطبيق شرعك والحكم به والرضا به

 اللّهم نسألك أن نكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأن نكون من المتصدقين

 الظالمين اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن

 اللّهم اجعل المسلمين يتصدق بعضهم على بعض في الحقوق ويعفو بعضهم عن بعض



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

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

  ٰر ٰذ
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى ابن مريم وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم آمنّا 

 من الهدى والنور بما أنزلت عليهما وعلى سائر رسلك

اللّهم اهدِّ النصارى إلى التوحيد الذي جاء به سيدنا عيسى ابن مريم وما جاء به من 

 الهدى والنور والموعظة والتقوى

 اللّهم اجعلنا من المهتدين المتّقين الذي يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رّب العالمين

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  ىب نب مب
بك من الفسوق والفاسقين ، ونسألك اللّهم أن تهدي أهل اإلنجيل للعودة إلى  اللّهم نعوذ

 التوحيد الذي جاء به سيدنا عيسى ابن مريم عليه السالم وما جاء به من الهدى والنور

نِّ المسلمين على الحكم بها   اللّهم نشهد أن ما أنزلت من أحكام فيها العدل ، اللّهم أعِّ

 ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف

 مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن

  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم آمنّا بكتابك فيّسر للمسلمين الحكم بما جاء فيه ونسألك اتباع شرعك ومنهاجك 

هذه األمة واجمع كلمتها على دينك واجعل ونعوذ بك أن نتّبع الهوى ، اللّهم وّحد 

اختالفها في فروع دينها رحمة يا رّب العالمين ، اللّهم نسألك أن نكون من الشاكرين 

 لما آتيتنا ومن السابقين في الخيرات ابتغاء وجهك ، إنّك عليم بحالنا يا أرحم الراحمين

واتحه وفكلّه وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشر كلّه نسألك جوامع الخير اللّهم 

 ، اللّهم إنّا إليك مرجعنا فتنبئ الخلق فيما اختلفوا فيه وخواتمه

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

 جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض

  مل خل حل



لفتنة ومن االلّهم نسألك أن تهدي المسلمين للحكم بما أنزلت ونعوذ بك من اتباع الهوى 

عن بعض ما أنزلت ، اللّهم ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وال تحمل علينا إصًرا كما 

 حملته على الذين من قبلنا ونعوذ بك من الفسوق والعصيان ومن الفاسقين

  مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل
 الحاكميناللّهم نبرأ إليك من حكم الجاهلية ومن الحاكمين بغير ما أنزلت يا أحسن 

 اللّهم اجعلنا من الموقنين بما أنزلت يا رّب العالمين 

 جه ين ىن خنمن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه

 اللّهم نسألك أن ال نتخذ اليهود والنصارى أولياء ، أنت وليّنا ونصيرنا وولّي المؤمنين

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك أن نظلِّم أو نُظلَم 

 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 اللّهم نعوذ بك من أمراض القلوب

 اللّهم ثبت قلوبنا على دينك ونسألك أن ال نخشى أحدًا سواك

المسلمين إلى التمسك بدينك ودخوله كّل بيت مدر أو اللّهم نسألك الفتح المبين في عودة 

وبر ، اللّهم ابعث لهذه األمة من يجدّد لها أمر دينها ويعيدها إلى ما كانت عليه من 

 التمسك بكتابك وسنّة نبيّك صلى هللا عليه وآله وسلّم وأن يكون ذلك رحمة للعالمين

 يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  رن مم ام

 انًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا وعمالً متقبالً اللّهم نسألك إيم

اللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين ونعوذ بك من كل ما يحبط أعمالنا ونسألك أن 

 ال تجعلنا من الخاسرين

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
  خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح

 القلوب ثبّت قلوبنا على دينكاللّهم يا مقلب 

 اللّهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك واجعلنا أذلّة على المؤمنين أعّزة على الكافرين

منتهى  واجعل اإلسالم نااصيووخذ إلى الخير بنضعفنا في رضاك  فقّوِّ  فاءضع اإنّ  اللّهم

 يا أرحم الراحمين افأغنن راءفق اوإنّ  انفأعزّ  ءذالأ اإنّ  اللّهم،  ءنارضا

 اللّهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك الذين ال يخافون فيك لومة الئم 



 اللّهم نسألك الفضل من عندك يا واسع يا عليم

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

على القوم الكافرين ، اللّهم اجعلنا أولياء لك ولرسولك  اللّهم أنت وليّنا فانصرنا

 وللمؤمنين ، اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة واجعلنا من الراكعين

 اللّهم اجعلنا من حزبك ، إن حزبك هم الغالبون

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
  مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي

 اتخذوا ديننا هزًوا ولعبًا من أهل الكتاب ومن المشركيناللّهم باعد بيننا وبين الذين 

 اللّهم نعوذ بك أن نتخذ أعداءك أولياء لنا ، أنت وليّنا فنعم المولى ونعم النصير

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وكمال اإليمان يا هللا

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

 يعّظمون شعائر دينك واجعلنا ممن يعقلوناللّهم نسألك أن نكون من الذين 

 اللّهم نعوذ بك ممن يتخذ النداء إلى الصالة هزًوا ولعبًا 

 اللهم أدم النداء إلى الصالة وإقامتها ما دامت السماوات واألرض واجعلنا صالحي أهلها

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

ُّ ِّ ّٰ  

 اللّهم آمنّا بك وبما أنزلت إلينا وما أنزلت من قبل 

 اللّهم ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم

 اللّهم نسألك أن تؤتينا الحّجة الداحضة للدفاع عن دينك ونعوذ بك من الفاسقين 

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث

اللّهم نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك من غضبك ومن المغضوب عليهم ومن 

 الضالل ومن الضالين عن سواء السبيل ومن عبدة الطاغوت 

 اللّهم إن شّر الناس مثوبة عندك من لعنت ونحن نلعن من لعنت 

  مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

نا اللّهم إنّك تعلم ما نسّر وما نعلن فاجعل سريرتاللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين ، 

 خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة



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

 خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 حص مس
 اللّهم نعوذ بك من اإلثم والعدوان وأكل السحت ، اللّهم اجعلنا ممن ينهى غيره عن ذلك

علمائها وصالحيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللّهم هيء لألمة من بين 

وعن قول اإلثم وأكل السحت ، اللّهم جنّب هذه األمة ما ابتليت به أهل الكتاب من قول 

 اإلثم وأكل السحت ومن سكوت أهل العلم عن النهي عن ذلك لبئس ما كانوا يصنعون

 حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

 جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك

 مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن

  هس مس هث مث هت هبمت

اللّهم نبرأ إليك من أقوال اليهود فيك ، اللّهم انتقم منهم وال تجعل لهم على المسلمين 

سلطانًا وال سبيالً ، اللّهم شتّت شملهم وألقِّ العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة ، 

 أبطل كّل فساد يفسدونه اللّهم أطفئ كّل نار للحرب يوقدونها و

 اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت القوي العزيز المقتدرالغني 

اللّهم اجعل ما نقرأ مما أنزلت في كتابك زيادة لنا في اإليمان والتواضع والحب 

 للمسلمين

اللّهم نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق ونعوذ بك من الطغيان وبث الفرقة 

 لناس ونعوذ بك من الفساد في األرض واجعلنا اللّهم من المصلحينوالعداوة بين ا

 اللّهم ألّف بين قلوب المسلمين واجعلهم يدًا على من سواهم وال تجعل بأسهم بينهم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  خن حن جن
 اللّهم آمنّا بك فكفّر عنّا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار

وما يقّرب إليها من قول أو عمل بال سابق اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة 

 حساب وال عذاب ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ



اللّهم نسألك أن نقيم أوامرك كما أنزلت في كتابك ونعمل بسنّة نبيك واجعل عاقبة أمرنا 

 في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّارخيًرا ، ربّنا آتنا 

اللّهم أنزل علينا من بركات السماء ماء تحيي به األرض وتنبت به الزرع يأكل منه 

 عبادك والبهائم ، واجعل اللّهم أمتنا أمة مقتصدة صالحة ترضى عنها يا هللا

 مثنث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

  مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث
اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة 

 ونصح األمة ووضعها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ ضالّ 

 اللّهم نعوذ بك من شر الوسواس الخنّاس ونسألك أن تقينا شّر الناس

 األحوال ال يهدي ألحسنها إالّ أنت اللّهم اهدنا ألحسن األخالق واألفعال و

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي

  مث هت مت خت
 اللّهم اجعلنا ممن يقيم كتابك كما أنزلت ، اللّهم زدنا به علًما وهدًى وتواضعًا وإيمانًا

دنا وال اللَّهم زاللّهم افرق بيننا وبين القوم الكافرين ونعوذ بك الطغيان ومن الكفر ، 

ا وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر علينا وأرضنا وارض تنقصنا وأكرمنا وال تهنّ 

 اعنّ 

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول وآمنّا باليوم اآلخر فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم 

 ترضاه واجعلنا ممن ال خوف عليهم وال هم يحزنونأوزعنا أن نعمل صالًحا 

 حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ

  خم حم جم هل مل خل
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سائر إخوانه من األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما 

كثيًرا ، اللّهم آمنّا بما أنزلت فاجعل هوى أنفسنا تبعًا لما أنزلت ، اللّهم اجعلنا سلًما 

ألوليائك حربًا على أعدائك يا رّب العالمين وانتقم ممن يعادي أولياءك الصالحين ومن 

 يكذّب بآياتك ويحارب دينك



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

  جي يه ىه مه جه ىنين

اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا 

بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا واجعل تواب ، اللّهم متّعنا 

ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال تجعل مصيبتنا في ديننا وال تجعل 

الدنيا أكبر هّمنا وال مبلغ علمنا وال تسلّط علينا بذنوبنا من ال يخافك وال يرحمنا إنّك 

 بصير بما يعمل العاملون

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

  ىث نث مث زث رث

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسلّم عليهما تسليًما كثيًرا 

اللّهم آمنّا بك وحدك ال شريك لك وأن المسيح ابن مريم عبدك ونبيك ورسولك كان 

 موحدًا لك وما أمر بني إسرائيل إالّ بما أمرته به

اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك مما ال نعلمه ونعوذ بك أن نظلِّم أو 

نُظلَم ، إنّك نعم المولى ونعم النصير ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو 

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

 من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

اللّهم نشهد إنّك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونعوذ بك مما يقول الكافرون ونعوذ 

 بك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

 أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إالّ هو الحي القيوم وأتوب إليه

 إله إالّ هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر هللا العظيم الذي ال

 أستغفر هللا العظيم الذي ال إله إالّ هو الحي القيوم وأتوب إليه

اللّهم أنت ربّنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ، نبوء لك 

نت أ بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فإنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت ، ال إله إالّ 

 وحدك ال شريك له ، أنت الغفور الرحيم

 مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص



اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى ابن مريم وأمه الصديقة وعلى سائر 

 المرسلين وسلّم عليهم تسليًما كثيًرا 

وأمه بشر ممن خلقت ونعوذ  اللّهم نشهد أن عيسى ابن مريم هو عبدك ورسولك وهو

 بك مما يقول المشركون )يؤفكون: يُصرفون عن الحق(

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

اللّهم نشهد إنّك أنت هللا ال إله إالّ أنت إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، نستغفرك وال نملك 

 ألنفسنا ضًرا وال نفعًا ، إنّك أنت السميع العليم

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

  هث مث هت مت هب مب هئ

اللّهم نعوذ بك من الغلّو في الدين غير الحّق ونعوذ بك من اتباع الهوى ونعوذ بك من 

ل أو نَُضل   الضالل عن سواء السبيل ونعوذ بك أن نضِّ

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

ا عيسى وسلّم عليهم تسليمً  اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وعلى سيدنا

 كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من العصيان والعدوان ، أال لعنة هللا على الكافرين

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
اللّهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف ويفعلونه ويحبّونه وينهون عن المنكر 

 وينهى عن المنكر وينتهون عنه ويكرهونه ، اللّهم اجعل في كّل محفل من يقول الحق

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

 اللّهم اجعلنا ممن يتولى المؤمنين وال يتولى الكافرين ، اللّهم أنت وليّنا وموالنا

اللّهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من سخطك ومن عذابك يوم 

 تحشر عبادك

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  يك ىك مك لك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم آمنّا بك وبنبيك وبما أنزلت ونعوذ بك أن نتخذ من أعداءك وليًا أو نصيًرا 

 ومن العاصين العصياننعوذ بك من وومن الفاسقين نعوذ بك من الفسوق  اللّهم



 ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  مظ حط مض خض حض جض

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم قنا شّر عداوة اليهود والمشركين واجعل لنا مودة في قلوب من فيه خير لإلسالم 

 والمسلمين واهدهم إلى دينك ، اللّهم اهدِّ خيار النصارى لدينك دين الحق

 بك من عين ال تدمع ومن دعاء ال يسمع ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللّهم نعوذ

 اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب والبطر 

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 الحّق ، اللّهم أدخلنا مع القوم الصالحيناللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت وآمنّا بما أنزلت من 

 ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
َّ ُّ  

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن نكون من المحسنين 

 ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 اللّهم آمنّا بآياتك فقنا عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
  ىف يث ىث

 اللّهم اجعلنا ممن يحّل ما أحللت ويحّب ذلك ويحّرم ما حّرمت ويكره ذلك

 اللّهم ال تجعلنا من المعتدين ، إنّك ال تحب المعتدين

  رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف
 اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا ، اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من المتقين يا رّب العالمين



 جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 جضحض مص حصخص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث
  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 ومن كثرة الحلفاللّهم احفظ ألسنتنا من اللغو ومن الكذب 

اللّهم إن ابتلينا بالحلف وكان الرجوع أحّب إليك فيّسر لنا الرضا بذلك وأن نكفّر عن 

 أيماننا ، اللّهم نشهد إنّك قد بيّنت لنا آياتك فلك الحمد ولك الشكر

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

ك من خير سألنو قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً لُ خاشعًا سليًما وخُ قلبًا سألك نو

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

 الغيوب

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

الشيطان ، اللّهم اللّهم نشهد أن الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل 

 نعوذ بك من ذلك كلّه ، اللّهم وجنّبنا كل رجس من الشيطان واجعلنا من المفلحين

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

اللّهم ال تجعل للشيطان علينا سلطانًا وال تجعل له سبيالً ليصدّ المسلمين عن ذكرك 

هينا عما نهيت عنه فامنن علينا أن ال نعود وعن الصالة سهًوا أو عمدًا ، اللّهم قد انت

 لذلك ، اللّهم انزع العداوة والبغضاء من بين المسلمين واجعلهم معتصمين بحبلك

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي
  زئ رئ

اللّهم أعنّا على طاعتك والعمل بسنة رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ، وارزقنا اللّهم 

اللّهم من التولّي عّما أنزلت عليه ، اللّهم نشهد أن رسول الثبات على ذلك ، ونعوذ بك 

هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ ما أنزل إليه أفضل التبليغ وأدّى األمانة 

 ونصح األمة



 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت
  يق ىق

 جعل مطعمنا حالالّ طيبًا مبارًكاا اللّهم

 فأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه وأن نكون من المحسنيناللّهم آمنّا 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 نسألك اللّهم الهدى التقى والعفاف والغنى

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من

  قال تبتلينا بما ال نطيأن  اللّهماللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك 

اللّهم اجعلنا ممن يخافك بالغيب  ، اللّهم نعوذ بك أن نعتدي أو يُعتدى علينا ونعوذ بك 

 من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 خك حك مقجك حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
  حم جم هل مل خل جلحل مك لك

 اللّهم اجعلنا ممن يحّل حاللك ويحّرم حرامك

 اللّهم لك الحمد على ما أحللت لنا من الصيد 

اللّهم نسألك العفو فيما تعمدنا وفيما نسينا أو أخطأنا ونسألك العافية في الدين والدنيا 

 كواآلخرة ، اللّهم نعوذ بك أن نستغفرك من ذنب ثم نعود فيه ونعوذ بك من انتقامك إنّ 

 عزيز ذو انتقام )وبال أمره: عقوبة فعله(

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

  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 اللّهم نسألك أن نحّل ما أحللت ونحّرم ما حّرمت ونسألك أن نتبع ما حكمت

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك األمن يوم الحشر

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ



ا وزد من زاره ابتغاء وجهك ثوابًا ورضوانًا وتشريفً ا زد بيتك الحرام تكريمً  اللّهم

وارزقنا زيارته حًجا وعمرة وزيارة مسجد رسولك صلى هللا عليه وآله وسلم ونسألك 

 أن تعيد المسجد األقصى إلى المسلمين وترزقنا زيارته والصالة فيه

يعّظم األشهر الحرم وال يظلم نفسه فيها واجعلنا ممن يقدّم الهدي  اللّهم اجعلنا ممن

 واألضاحي خالصة ابتغاء وجهك الكريم

 اللّهم إنّك تعلم ما في السماوات واألرض وإنّك بكّل شيء عليم

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء 

ما أثنيت على نفسك عّز جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وتقدست أسماؤك عليك أنت ك

 وال إله غيرك يا غفور يا رحيم

  من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّما محّمدعلى نبيك ورسولك وحبيبك اللّهم صّلِّ 

 وسلّمعن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

نشهد أنه قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة ونصح األمة ووضعها على المحجة البيضاء  اللّهم

، اللّهم اجعل ما نخفي خيًرا  تعلم ما نخفي وما نعلن، اللّهم إنّك  ال يزيغ عنها إالّ هالك

 وأنت العليم الحكيممما نعلن واجعل ما نعلن صالًحا 

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

  حب جب هئ مئ
 اللّهم نسألك الطيبات من الرزق والقول والعمل ونعوذ بك من السيئات والخبائث 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى في الدنيا واآلخرة واجعلنا من أولي األلباب 

 المفلحين

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس

  حق مف خف حف جف مغ
من قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ونعوذ بك أن نسألك ما تكره اللّهم نعوذ بك 

 يا رّب العالمين ، اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ومما يعملون

 اللّهم عافنا واعف عنّا وعلى طاعتك أعنّا وعلى غيرك ال تكلنا وأنت الغفور الحليم

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

  ٰه مه جه هن خنمن حن جن
 اللّهم نعوذ بك من كّل عمل أو قول ال يرضيك ونعوذ بك من الكذب ومن الكاذبين



اللّهم نشهد إنّك أحللت ما فيه خير لنا وحّرمت ما هو شّر لنا يا رحيم ، اللّهم ال تجعلنا 

من الذين ال يعقلون ) البحيرة: الناقة التي كانت تشق أذنها ويترك لبنها لألصنام ، 

تي تُسيّب كنذر ، الوصيلة: التي تلد ذكًرا سابعًا فتترك لألصنام ، الحام: السائبة: الناقة ال

 الفحل الذي نتج من صلبه عشرة يُترك فال يُحمل عليه(

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

 اللّهم صّلِّ على نبيّك ورسولك النبي األمّي وعلى آله وصحبه وسلّم 

 أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهديناللّهم آمنّا بما 

اللّهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعّماتنا وأخوالنا وخاالتنا 

 وأجدادنا وجدّاتنا وذرياتنا وذرياتهم واجعلنا وإيّاهم من المهتدين

 رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  رت يب ىب نب مب زب

هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وقنا شّر ما قدرت اللّهم اهدنا فيمن 

 وقضيت ، إليك المآب والمرجع والمصير وأنت العليم الحكيم

 اللّهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وال يضّره ضالل الضالّين

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً ، اللّهم اجعلنا ممن يؤدّي الشهادة 

على وجهها وممن يقيم الشهادة بالحق ونعوذ بك من قول الزور ومن شهادة الزور 

ونسألك أن ال نضطر للقسم بك صادقين ونعوذ بك أن نقسم كاذبين ، اللّهم اجعلنا ممن 

بالحّق ولو كان على ذي قربى ونعوذ بك أن نكون من المعتدين أو من  ال يكتم الشهادة

 الظالمين أو أن نشتري بالشهادة ثمنًا 

 اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه



 خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
  ٰه مه جه هن من خن جنحن مم

بك وأن ال نحلف إالّ صادقين وأن نؤدّي الشهادة بالحّق اللّهم نسألك أن ال نحلف إالّ 

 وأن ال نخشى أحدًا سواك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 اللّهم سمعنا وأطعنا فاهدنا وال تجعلنا مع القوم الفاسقين

  ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل
 رسلك وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وسائر 

 اللّهم ال علم لنا إالّ ما علًمتنا إنّك أنت العليم الحكيم وأنت عالّم الغيوب 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب
 يك ىك مك اكلك يق ىق يف يثىف ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وأمه وعلى سيدنا جبريل 

روح القدس وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى 

والدينا وأن نعمل صالًحا ترضاه ، اللّهم نعوذ بك من الكمه ومن البرص ومن سائر 

اللَّهم رب الناس مذهب البأس اشف لشافي ال شفاء إالّ شفاؤك ، األمراض ، إنّك أنت ا

 أنت الشافي ال شافي إال أنت شفاء ال يغادر سقما 

اللّهم آمنّا بمعجزات أنبيائك ورسلك وما جاؤا به من بينات وحكمة وما أنزلت من كتب 

نا الباطل نا فيه وأرعليهم ، اللّهم آتنا العلم والحكمة وأرنا الحق حقّا ووفقنا إلتّباعه وحبّب

 باطالً ووفّقنا إلجتنابه وكّرهنا فيه ونعوذ بك من اإلفتراء ومن السحر

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

 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسلّم تسليًما كثيًرا

ه صلى هللا عليه وآلاللّهم آمنّا بك وبرسلك وبما أنزلت عليهم واتّبعنا الرسول محمدًا 

  ، اللّهم اشهد بأننا مسلمون وسلّم فاكتبنا مع الشاهدين



 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك ونسألك اللّهم أن تجعلنا من المتقين

 اللّهم آمنّا بك وبقدرتك ونعوذ بك أن نسألك اختباًرا لقدرتك 

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

اللّهم صدّقنا بما جاء به رسلك ونشهد إنّك على كّل شيء قدير ونسألك طمأنينة القلب 

 والصدق في القول والعمل ، اللّهم واجعلنا من الشاهدين

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

 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا وأنت خير الرازقين ، اللّهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا 

 وفي أعيادنا وفي أوقاتنا وفي كّل نعمة أنعمت بها علينا

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
  زب رب يئ

اللّهم أنزل علينا رحمة من عندك تعّم المسلمين كافّة وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب 

 النّار ، اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من عذابك

 ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ين ىن مننن زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى
 مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت
 جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض
  حل جل مك لك خك حك

 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى وأمه وسلّم تسليًما كثيًرا

 ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم 

، ُسْبَحانَ  ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  ُسْبحاَن َّللاَّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  َّللاَّ



 ِّ َضا  ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ رِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ َضا نَْفسِّ َضارِّ ِّ رِّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ هِّ هِّ  نَْفسِّ  نَْفسِّ

، هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ هِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

دَادَ   ِّ مِّ ،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ دَادَ  تِّهِّ ِّ مِّ دَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ ِّ مِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ  تِّهِّ كلّما تِّهِّ

 للّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أّخرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّاا

اللّهم نسألك قول الحّق والعمل به وأن يكون ما في أنفسنا خيًرا من ظاهرنا وأن يكون 

 ظاهرنا صالًحا

 اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وأنت الرقيب علينا وأنت على كّل شيء شهيد

عذبنا فإنّك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير واغفر لنا إنّك أنت اللّهم ال ت

 العزيز الحكيم

 جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل
  هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي حيخي

اللّهم نسألك أن نكون من الصادقين ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 قول أو عملونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من 

 اللّهم ارَض عنا واجعلنا من الراضين عنك الفائزين في الدنيا واآلخرة 

اللّهم رضينا بك ربّا وباالسالم دينا وبمحّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا 

 ونسألك الفوز العظيمورسوالً 

  ُّـ َّـ هي مي هن من مكمل لك هش مش هس مس
 شيء قديركّل  أنت على نفيهيا مالك الملك يا خالق السماوات واألرض وما 

 
  سورة األنعام

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

الحمد هلل الذي خلق السماوات واألرض وما بينهما وخلق كّل شيء مما نعلم ومما ال 

نعلم ، الحمد هلل الذي جعل الظلمات والنور ، اللّهم آمنّا بك وحدك ال شريك لك وأن 

 عليه وآله وصحبه وسلّم عبدك ورسولكمحّمدا صلى هللا 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه
اللّهم أنت خالقنا من طين ورازقنا ، نواصينا بيدك ماٍض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك 

آجالنا بيدك ، اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم 

 الساعة(نلقاك فيه )تمترون: تشّكون في 



  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت إله السماوات واألرض تعلم سّرنا وجهرنا وتعلم ما نكسب

 اللهم اجعل سّرنا خيًرا من جهرنا واجعل جهرنا صالًحا

  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
بيك للعمل بكتابك وبسنّة ناللّهم آمنّا بك وبآياتك ونحن لك مسلمون ، نسألك أن تهدينا 

 صلى هللا عليه وآله وسلّم

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم نبرأ ممن يستهزئ بما أنزلت ونسألك اللّهم أن ال نستهين بأمر أمرت به أو نهي 

 ن تغفر لنا إن صدر منّا عن غير قصدنهيت عنه إن كان ذلك عن قصد منّا ونسألك أ

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
  حج مث هت مت

 اللّهم ال تهلكنا بما فعل السفهاء منّا وال تجعلنا نفتتن بما أسبغت علينا من نعمك 

ا مبارًكا وال تجعلنا من القانطين   اللّهم أنزل علينا من السماء ماء غدقًا سحًّ

 اللّهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واستعملنا وال تستبدلنا

اللّهم ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يخافك وال يرحمنا ، اللّهم وّلِّ علينا خيارنا وال توّلِّ 

 علينا شرارنا )القرن: أهل جيل(

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وآمنّا بمعجزات أنبيائك وآمنّا بمالئكتك وبقدرك وقضائك 

 ، ونعوذ بك من الشك ومن الكفر والكافرين ونعوذ بك من السحر

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
  مي خي
أنزلت على رسلك ونبرأ ممن يسخر من رسلك ونعوذ بك من النار وما اللّهم آمنّا بما 

 يقّرب إليها من قول أو عمل



 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يت ىت نت زتمت رت يب ىب مبنب زب يئرب ىئ
  لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 اللّهم نسألك أن ترينا عجائب قدرتك وآياتك في المكذبين

 ، اللّهم ارحمنا وكافة المسلمين يا رحيماللّهم لك ما في السماوات وما في األرض 

اللّهم إنّك جامع الناس ليوم ال ريب فيه فال تجعلنا مع الذين خسروا أنفسهم واجعلنا فيه 

 من الفائزين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

  نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك
 الليل والنهار وأنت السميع العليم لك ما سكن في اللّهم

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب
شهد أن ال نشيء ومليكه رّب كّل  فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة اللّهم

 الشيطان وشركه وشرّ  نانفسأشّر  عوذ بك مننإله إال أنت 

م وال تُطعًم وأنت  اللّهم أنت ولينا يا فاطر السماوات واألرض أنت رازقنا وأنت تُطعِّ

الرزاق الغني عن العالمين ، اللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا ، ال إله إالّ أنت ، أنت الصمد لم 

 تلد ولم تولد ولم يكن لك كفًوا أحد 

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 حص مس خس حس جس مخ جخ محاللّهم 
 حص مس خس حس جس مخ جخ محاللّهم 
 حص مس خس حس جس مخ جخ محاللّهم 

  مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
 ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراًما 

 اللّهم ارحمنا واجعلنا من الفائزين فوًزا مبينًا

 هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف
  خم حم جم

ء يكشف السواللّهم ال نافع غيرك وال ممسك بخير غيرك وال ممسك بضّر سواك وال 

 غيرك ، إنّك على كّل شيء قدير

  ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم



 اللّهم أنت القاهر فوق عبادك وأنت الحكيم الخبير

 يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ممىم خم جمحم يل ىل مل خل
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي
  مب زب رب

 اللّهم أنت الشهيد علينا آمنّا بك وبكتابك وبرسولك

رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ الرسالة ونصح اللّهم نشهد أن 

 األمة وأنذر بالقرآن وترك األمة على المحجة البيضاء ال يزيغ عنها إالّ هالك

 اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونبرأ إليك من الشرك ومن المشركين

  يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب
عرفنا كتابك وآمنّا به فاجعلنا من الفائزين وال تجعلنا من الخاسرين ونعوذ بك  اللّهم قد

 مّمن عرف أنّك إله واحد وأن محّمدًا جاء بالحق من عندك ولم يؤمن به

  زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 اللّهم نسألك الصدق في القول والعمل ، اللّهم صدّقنا بآياتك فاجعلنا من الصادقين ونسألك

 الفالح وال تجعلنا من الظالمين

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  حص مس خس حس جس

اللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وآمنّا بالبعث بعد الموت وبالحشر ونعوذ 

ونعوذ بك بك من الشرك ومن المشركين ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن 

من فتنة يوم القيامة ونعوذ بك من الضالل ومن اإلفتراء ، اللّهم ألهمنا الحّجة يوم نلقاك 

 واجعلنا من الصادقين

 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق
  من خن حن

 إالّ أنتاللّهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ، آمنّا بك ال إله 

اللّهم أحيِّ قلوبنا واجعلنا ممن يفقه القول ومتّعنا بأسماعنا وابصارنا ما أحييتنا واجعله 

الوارث منّا واجعل ثأرنا على ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال تجعل مصيبتنا في 

ديننا وال تجعل الدنيا أكبر هّمنا وال مبلغ علمنا وال إلى النّار مصيرنا ونعوذ بك من 

 الحّق ونشهد أن ما جاء بالقرآن هو الحّق )أكنّة: أغطية ، وقر: صمم( الجدال بغير 



  هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه هن
اللّهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك وينصرون دعوتك وأن ال نبتعد عن كتابك وأوامره 

 وأن نبتعد عن نواهيه ونعوذ بك أن نهلك أنفسنا بفعل السيئات )ينئون: يتباعدون(

 هي مي هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت

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

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبالبعث بعد الموت وباليوم اآلخر، فاجعلنا اللّهم من الصادقين 

 حسنة وقنا عذاب النارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 

 اللّهم اجعل سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة

 يب ىب نب زبمب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

  نت مت زت رت
اللّهم اجعلنا ممن ينظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة وممن يقال لهم ادخلوا الجنّة ال 

النّار وما يقّرب إليها من قول أو خوف عليكم وال أنتم تحزنون ، اللّهم نعوذ بك من 

 عمل

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت

  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك
 اللّهم آمنّا بك وبالساعة وبلقائك ، اللّهم ال تجعلنا من المفرطين في هذه الحياة الدنيا

 ربّنا اغفر لنا وال تجعل علينا وزًرا وال مظلمة ألحد من عبادك 

  هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري
 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا من الذين يعقلون

 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت

  مس خس
اللّهم صدّقنا بما أنزلت على نبيك ورسولك سيدنا محّمد صلّى هللا عليه وعلى آله 

 وسلّم ونعوذ بك من المكذبينوصحبه 

هو ووهو حّي ال يموت بيده الخير له الملك وله الحمد ، ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له 

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك ونعوذ بك من الظالمين الجاحدين بآياتك،  شيء قديركّل  على



 حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف
 نبيك ورسولك سيدنا محّمد وسائر الرسل من قبله وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على

اللّهم اجعلنا ممن يبلّغ ما أمرت به ويمتثل لما جاء فيه ونسألك أن ال تبتلينا بأذى من 

 أعدائك وإن ابتُلينا أن نصبر على ذلك وانصرنا اللهم على عدّوك وعدّونا

 رسليناللّهم ال مبدّل لكلماتك وعندك أنباء الم

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

  هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي حيخي جي
 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك أن نكون من الجاهلين اللّهم

 الهدى ، إنّك لما تشاء قديراللّهم ال تأت من آية إالّ بأمرك ولو شئت لجمعت الناس على 

 وأنت رّب العرش العظيم ال حول وال قوة إالّ  نالال إله إال أنت عليك توكّ  ناأنت ربّ  اللّهم

ير علم أن هللا على كّل شيء قد، نباهلل العلي العظيم ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن 

 ا ا وأحصى كّل شيء عددً وأن هللا قد أحاط بكل شيء علمً 

  خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل

 اللّهم استجبنا لك وإنّا لك وإنّا إليك راجعون وآمنّا بأنّك تبعث من في القبور

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من

ٍّ َّ ُّ ِّ  

اللّهم آمنّا بأنك القادر على أن تنزل اآليات إن شئت وأنت على كّل شيء قدير ، اللّهم 

 الذين ال يعلمونآتنا العلم والحكمة وال تجعلنا من 

 نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

  يث ىث نث مث زث يترث ىت

 اللّهم ما من دابّة في األرض وال طائر يطير بجناحيه إالّ أمم أمثالنا ممن خلقت 

اللّهم آمنّا بك وبأنّك ما فّرطت في الكتاب من شيء وآمنّا بالساعة وبالبعث والحشر 

 وأنت مالك يوم الدين

 مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

  ىن نن من زن رن

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم 

 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين



اللّهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على ظلمنا 

على من عادانا وال تجعل مصيبتنا في ديننا وال تجعل الدنيا أكبر هّمنا وال وانصرنا 

 مبلغ علمنا وال إلى النّار مصيرنا

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

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

اللّهم نعوذ بك من عذابك في هذه الدنيا ويوم تحشر عبادك ونعوذ بك من الشرك 

 ا بك وآمنّا بالساعة ونسألك أن نكون من الصادقينوالمشركين ، اللّهم آمنّ 

اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ، ربّنا اكشف عنّا 

 العذاب إنّا مؤمنون ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

  خك حك

اللّهم نعوذ بك من فتنة البأساء ومن فتنة الضراء واجعلنا اللّهم من الفائزين الذين 

 يدعونك بالليل والنهار تضرًعا وخفية

 اللّهم نعوذ بك من قسوة القلب ومن همزات الشياطين ونعوذ بك رّب أن يحضروننا

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل حي جي ٰه مه جه هن

  جن يم

 اللّهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

ربّنا ال تؤاخذنا بما فعل السفهاء منّا ونعوذ بك أن ننسى ما نُذّكر به ونعوذ بك أن نفرح 

 بما تؤتينا بغير الحق ونعوذ بك اللّهم من موت الفجأة 

 اللّهم اقطع دابر الذين ظلموا ونجنّا من القوم الظالمين 

سبحان هللا والحمد هلل رّب العالمين وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل 

 العلّي العظيم )بغتة: فجأة ، مبلسون: حزينون آيسون(

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر



عنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا واجعل ثأرنا على ظلمنا اللّهم متّ 

وانصرنا على من عادانا وال تجعل مصيبتنا في ديننا وال تجعل الدنيا أكبر هّمنا وال 

 مبلغ علمنا وال إلى النّار مصيرنا

 اللّهم أحيِّ قلوبنا بذكرك ونعوذ بك من الران عليها واجعلها خاشعة لك

 إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قديرال 

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

اللّهم نعوذ بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك ونعوذ بك اللّهم من موت الفجأة 

 ونعوذ بك أن نكون من الظالمين

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت

  يك ىك

سيدنا محّمد البشير النذير وعلى سائر إخوانه من المرسلين وسلّم تسليًما اللّهم صّلِّ على 

كثيًرا ، اللّهم آمنّا برسلك فاجعلنا من الصالحين المصلحين واجعلنا من الذين ال خوف 

 عليهم وال هم يحزنون

  نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 عوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك ونعوذ بك من الفسوق والفاسقيناللّهم ن

 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

  جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب

اللّهم نشهد أن علم الغيب عندك وأن رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 قد بلّغ الرسالة كما أُنزلت إليه واتبع ما أوحيت إليه 

يَتَِّك ما يَُحوُل بَْينَنا وبَْينَ  اللّهم ْن َخشِِِِِْ ْم لَنا مِّ ْن طاَعتَِّك ما تُبَلِّّغُنا بِّهِّ  اْقسِِِِِِّ يَك، َومِّ َمعاصِِِِِِّ

َن اليَقين ما ائَب الديْنيا   َجنَّتََك، َومِّ ُن بِّهِّ َعلَْينا َمصَِِِ ماعنا اللّهمتَُهّوِّ نا  َمتِّّْعنا بأسِِِْ ارِّ وأْبصَِِِ

تِّنا ما أْحيَْيتَنا،  َث منَّا، َواْجَعلْ َوقُوَّ ْرنا على  واْجعَْلهُ الَوارِّ ثأْرنا على َمْن َظلََمنا، واْنصُِِِِِِ

يبَتَنا نا،  َمْن عادَانا َوال تَْجَعْل ُمصِِِِِِِّ ْلمِّ نا َوال َمْبلََغ عِّ ينِّنا، َوال تَْجَعلِّ الديْنيا أْكبََر َهّمِّ في دِّ

لِّّط َعلَْينا َمْن ال يَْرحُمنا َوال َِِِِِ ا يتفكر بآياتك ويتدبرها ويتعظ به اجعلنا ممن، اللّهم و تُس

 ويأتمر بأوامرك وينتهي عن نواهيك

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

  حف جف مغ



اللّهم آمنّا بك وآمنّا بالبعث بعد الموت وبالحشر إليك ، اللّهم أنت وليّنا وموالنا ليس لنا 

شفِّّع ونسألك أن تمن دونك ولّي وال شفيع نسألك اللّهم الهدى والتقى والعفاف والغنى 

 فينا نبيّنا محمد صلى هللا عليه وآله وسلم

 هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف

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

اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين ونسألك أن نكون من الذين 

 يدعونك بالغداة والعشي يريدون وجهك وأن تحشرنا مع عبادك الصالحين

 م اجعلنا سلًما ألوليائك حربًا على أعدائك عونًا للفقراء والمساكيناللّه
 اللّهم أدخلنا الجنّة بغير حساب ونعوذ بك أن نكون من الظالمين

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

  جه ين ىن

اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم وامنن علينا بكمال اإليمان 

 الدنيا واآلخرةوبالخيرات في 

 اللّهم ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واجعلنا من الشاكرين

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبآياتك ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم 

 الجنّة دارك دار السالم بالسالمفحيّنا بالسالم وأدخلنا 

 اللّهم ارحمنا إنّك أنت الرحمن الرحيم وأصلحنا واجعلنا من الصالحين ومن المصلحين

اللّهم ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، اللّهم وتب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب ، 

 نستغفرك اللّهم إنّك أنت الغفور الرحيم

 ستقيم واهدنا إلى سبيلك ونسألك أن ال نتبع سبيل المجرميناللّهم اهدنا الصراط الم

 ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

  من زن رن مم ام يل

 اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من اتباع الهوى ونعوذ بك اللّهم نعوذ بك من 

 من الضالل بعد الهدى واجعلنا يا ربّنا من المهتدين



 حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن

  حج مث هت مت حتخت جت مبهب خب

اللّهم إنّك أنت الحّق وإن دينك هو الدين الحّق وما أنزلت من بينات على رسولك محّمد 

وآله وصحبه وسلّم هو الحّق ، اللّهم آمنّا بك وصدّقنا بما أنزلت أنت صلى هللا عليه 

 الحكم العدل ، اللّهم افصل بيننا وبين قومنا بالحّق وأنت خير الفاصلين

  مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أدّى  نبيك ورسولك سيدنا محّمداللّهم نشهد أن 

 األمانة وبلّغ الرسالة ونصح األمة

 اللّهم نسألك أن تلهمنا األناة والحلم ونعوذ بك من سوء العجلة وأنت أعلم بالظالمين

 لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

  جي ٰه مه جه

 ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علًمااللّهم عندك مفاتح الغيب ، فعلّمنا 

اللّهم أنت عالم الغيب ال يخفى عليك شيء في األرض وال في السماء وال في البّر وال 

في البحر وما تسقط من ورقة إالّ تعلمها وال حبّة في ظلمات األرض وال رطب وال 

 كيم يابس إالّ في كتاب مبين ، وكّل شيء عندك بمقدار ، أنت العليم الح

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن
اللّهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين صلى هللا عليه 

وآله وسلّم ، أنت تعلم ما جرحنا بالنهار وتعلم السّر وأخفى ، اللّهم إنا لك وإنا إليك 

سألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كّل خير ن راجعون ، آمنّا بك ونحن لك مسلمون ، اللّهم

  ا أو نجره إلى مسلم ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءً 

وفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها توأنت ت نانفسأ"اللهم خلقت 

 )جرحتم: كسبتم من األعمال(ألك العافية فاغفر لها اللهم أس

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي

 زب رب يئ ىئ نئ
أنزلت ، وأنت ترسل علينا حفظة وأنت تميتنا بما آمنّا انت القاهر فوق عبادك  اللّهم

                                                                                                                                                             وتبعثنا يوم القيامة ، اللّهم اجعل آخر كالمنا عند الموت: ال إله إال هللا محّمد رسول هللا                                      



  نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب
 اللّهم إليك مردّنا ، أنت الحّق وقولك حّق ولك الحكم ، أنت موالنا وأنت أسرع الحاسبين    

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

  زن رن مم ام
 اللّهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت أقدامنا 

اللّهم نجنّا من ظلمات البّر والبحر واجعلنا من الشاكرين ، اللّهم اجعلنا ممن يدعونك 

 تضرًعا وخفية وأن تَُرقّق قلوبنا بالتضرع إليك من خشيتك بالسّراء والضّراء

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
نّا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من كّل كرب ، ال إله إالّ أنت اللّهم نج

 وحدك ال شريك لك ، إكشف عنا كّل كرب يا هللا               

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج

 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض
 على من تشاء وأنت على كّل شيء قدير اللّهم أنت القادر على أن تبعث عذابًا

اللّهم نعوذ بك من عذاب يأتينا من فوقنا أو من تحت أرجلنا ونعوذ بك من أن تلبسنا 

 شيعًا ، اللّهم ألِّّف بين قلوب المسلمين واجعلهم يدًا على من سواهم

 اللّهم آمنّا بآياتك فاجعلنا ممن يفقهها ويتدبرها ويعتبر بها وهي الحق 

على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ونشهد أنّه قد أدّى األمانة ونصح  اللّهم صّلِّ 

ين )يلبسكم شيعًا: يجعلكم مختلف األّمة ونشهد أن لكل نبأ مستقر وأنت العليم الخبير 

 متخاصمين(

 خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من
وأسماعنا من سماع ما ال يرضيك اللّهم احفظ ألسنتنا من الخوض فيما ال يرضيك 

 وأعيننا أن تنظر إلى ما ال يرضيك وأبعدنا عمن يخوض فيما ال يرضيك

اللّهم نسألك صحبة األخيار ونعوذ بك من أن ينسينا الشيطان الرجيم ويوقعنا فيما ال 

 ترضى ونعوذ بك من الظلم ومن صحبة القوم الظالمين

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

 اجعلنا من المتقين ونعوذ بك من الغفلة وأن يكون للظالمين علينا سبيلاللّهم 



 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب نبىب مب زب رب
  ىق يف ىف يث ىث نث

 اللّهم نسألك حبّك وحّب نبيّك وحّب دينك ونعوذ بك من الغرور ومن المغرورين

 شيئًا من الدين هزًوا أو لعبًا أو لهًوا ونعوذ بك من الكفر والكافرين اللّهم نعوذ بك أن نتخذ

 اللّهم نعوذ بك ان نغتّر بالحياة الدنيا ونسألك أن ال نغفل عن ذكرك وشكرك

اللّهم أنت وليّنا تعلم سّرنا وعالنيتنا فكن لنا حيث كنّا ، اللّهم تقبّل من الحسنات وضاعفها 

 لّهم شفاعة نبيّنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّمواغفر لنا السيئات ونسألك ال

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار )أبسلوا: أُخذوا إلى النّار(

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

  مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب هئجب مئ

وتولّنا فيمن تولّيت وقنا واصرف عنّا شّر  عافيتاللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن 

ما قدّرت وقضيت ، فإنّك تقضي بالحّق وال يقضى عليك ، وإنه ال يعّز من عاديت وال 

 يذّل من واليت ، لك الحمد على ماقضيت ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

هو  ، إن هداكاللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا وعليك توكلنا فأعذنا من شياطين اإلنس والجن 

 الهدى يا رّب العالمين

  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

 اللّهم اجعلنا مقيمي الصالة ومن ذريّاتنا إنّك سميع الدعاء

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، آمنّا بك فاحشرنا مع نبيّك محّمد صلى هللا 

 اء والصالحينعليه وآله وصحبه وسلّم ومع إخوانه من النبيين والصديقين والشهد

 حق خفمف حف مغجف جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
  خم حم جم هل خلمل حل جل لكمك خك حك جك مق

 اللّهم خالق السماوات واألرض بالحّق آمنّا بك وبأنّك تقول للشيء كن فيكون

 ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت الحكيم اللّهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين 

 الخبير



رَ  اللّهم ، عالَِّم الغَْيبِّ َوالشََّهادَةِّ، فَاطِّ ْشَهدُ أن نَوَملِّيَكهُ،  َشْيءٍ رّب كّل  السََّمَواتِّ َواألْرضِّ

نْ نال إلهَ إِّالَّ أْنَت،  رْ َشّرِّ الشَّْيطانِّ ور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر عُوذُ بَِّك مِّ هِّ َوشِّ  .كِّ

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

وّجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات واألرض حنيَفا مسلًما ال إله إالّ هو وحده ال شريك 

 من الضالل والمضلّين له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيئ قدير، اللّهم نعوذ بك

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم أرنا آياتك في السماوات واألرض واجعلنا من الموقنين

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
الكواكب والنجوم أنت الحي اللّهم رّب السماوات واألرض ورّب الليل والنهار ورّب 

 القيوم الدائم ال تأخذك سنة وال نوم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب 
  اك يق ىق

اللّهم اهدنا إلى سواء الصراط ، صراط الذين أنعمت عليهم ، غير المغضوب عليهم 

 بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدىوال الضالين ، اللّهم رب الشمس والقمر إهدنا واهدِّ 

 ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  مي زي ري

اللّهم رّب السماوات واألرض ورّب الشمس والقمر والنجوم والشجر نعوذ بك من 

 الشرك ومن المشركين

  جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

  هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي

 خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت ختمت حت
  حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض حضخض جض مص

 اللّهم نسألك أن تلهمنا الحجة على من ال يؤمن بك ، وسعت ربنّا كّل شيئ علًما

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



نّا شّر واصرف عاللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وقنا 

 ما قدرته وقضيت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
  مه جه هن من حنخن جن مم خم جمحم هل

اللّهم نسألك أن تلهمنا خشيتك وأن ال نخشى أحدًا سواك ونعوذ بك أن نشرك بك شيئًا 

 نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه 

 المسلمين ونعوذ بك من الشك والشركاللّهم نسألك األمن في بالدنا وكافة بالد 

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ونعوذ بك أن نلبس إيماننا بظلم 

نّا يوم الفزع األكبر واجعلنا من المهتدين  اللّهم آمِّ

 يي ىي خيمي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن
  ٰى ٰر ٰذ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم آتنا الحجة على من ال يؤمن بك وارفع درجاتنا يا حكيم يا عليم

 نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إسحاق وعلى سيدنا 

يعقوب وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا سليمان وعلى سيدنا أيوب وعلى سيدنا يوسف 

وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم اهدنا كما هديتهم 

 أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  اجعلنا اللّهمواجعلنا من المحسنين ، 

 استغفروا

  اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا زكريا وعلى سيدنا يحيى وعلى سيدنا عيسى 

 وعلى سيدنا إلياس وسلّم تسليًما كثيًرا واجعلنا من الصالحين

 من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك
 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن
صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إسماعيل وسيدنا اليسع وسيدنا يونس وسيدنا اللّهم 

لوط وعلى من اجتبيت من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وسلّم تسليًما كثيًرا واجعلنا للمتقين 

إماًما ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

 م نسألك مثل ذلك آلبائنا وذريّاتنا وإخواننا ومحبينا ومن له حّق عليناوال الضالين ، اللّه



 هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  حج مث

اللّهم أنت الهادي إلى سواء الصراط ، اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا 

 فيمن تولّيت وقنا واصرف عنّا شّر ما قدرت وقضيت

 نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمهاللّهم نعوذ بك أن 

 جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج
  جع مظ حط مض خض حض

اللّهم نسألك أن تعلّمنا من كتابك ما جهلنا وأن تذّكرنا منه ما نُّسينا ونسألك أن تؤتينا 

 الحكمة ، آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع
  جم هل

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اتباع سبيل الذين اصطفيت من 

عبادك، اللّهم نسألك اإلخالص في القول والعمل ونعوذ بك أن نشتري بما أنزلت ثمنًا 

 قليالً يا رّب العالمين ونعوذ بك من الغفلة ونسألك أن نكون ممن يتذكرون ما أنزلت

 ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه
  مت زت رت يب ىب نب زبمب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم اجعلنا ممن يقدرك حق قدرك ، اللّهم أنت العظيم ، أنت القوي ، أنت العليم ، أنت 

 أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا وآبائنا مع الشاهدينعلى كّل شيء قدير ، اللّهم آمنّا بما 

اللّهم ال علم لنا إالّ ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم ونعوذ بك من الذين يخوضون في 

 آياتك بغير الحق

 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك

 وسلّم اللّهم صّلِّ على البشير النذير سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه

اللّهم آمنّا بكتابك المبارك الذي أنزلت ، اللّهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب أحزاننا 

 وهادينا وقائدنا إلى رضوانك وأسبغ علينا من بركاته يا رّب العالمين

 اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر فاجعلنا فيه من الفائزين

 من الخاشعيناللّهم نسألك أن نحافظ على الصالة ونكون فيها 



 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ
  حف جف مغ جغ مع

اللّهم نعوذ بك من الكذب والكذابين ومن االفتراء والمفترين ومن الظلم والظالمين ونعوذ 

بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الكبر ومن المستكبرين 

 ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

اللّهم أنت الحّق والمالئكة حّق وقولك حّق والساعة حّق والجنّة حّق والنّار حّق ونسألك 

أن نقول الحّق ونعمل به ، اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها 

  على غمرات الموت وسكرات الموت االلَّهم أعنّ وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه 

 هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 حي جي ٰه مه جه منهن خن حن جن مم خم حم جم
  مئ هي مي خي

اللّهم آمنّا بالبعث والنشور والحساب والثواب والعقاب وأنّك وحدك ال شريك لك وأّن 

 وعدك حّق والجنّة حّق والنّار حّق أنت رّب العالمين ونعوذ بك مما يزعم المشركون

 م(وسلّم )خّولناكم: منحناكاللّهم نسألك شفاعة نبيّنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 مهىه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  حي جي يه

اللّهم انت فالق الحب والنوى تخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي آمنّا بك 

 ولو كره الكافرون

،اللّهم رّب  يمِّ َمَواتِّ َوَربَّ األْرضِّ َوَربَّ العَْرشِّ العَظِّ ْيٍء، كّل  َوَربَّ ربّنا  السَِِِّ فالَِّق شَِِِ

ل التَّْوَراةِّ  ،  الَحّب َوالنََّوى، ُمنَّزِّ يلِّ َوالقُرآنِّ نجِّ نْ نَواإلِّ يشِِِِِّر كّل  عُوذُ بَِّك مِّ أْنَت شِِِِِّر  ذِّ

ذ   ُر فَلَْيسَ  آخِّ ْيء ، وأْنَت اآلخِّ ُل فَلَْيَس قَْبلََك شَِِِِ يَتِّهِّ  أْنَت األوَّ ْيء ، وأَْنَت  بِّنَاصِِِِِّ بَْعدََك شَِِِِ

ُر فَلَْيَس فَْوقََك َشيْ  نُ الظَّاهِّ  ، آمنّا بك فاغفر لنافَلَْيَس دُونََك َشْيء   ء ، وأْنَت الباطِّ

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
وم سألك خير هذا الينا ا والشمس والقمر حسبانً فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنً  اللّهم

 وأنت العزيز العليم  ما فيه ه وشرّ عوذ بك من شرّ نوخير ما فيه و



 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  رث يت ىت

 اللّهم أنت خلقت النجوم وعلّمتنا ما لم نعلم وأنت الهادي لنا في ظلمات البّر والبحر 

 اللّهم لوال أنت ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا فأنزلن سكينة علينا

 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث
  مل يك

 اللّهم أنت من أنشأ الناس من نفس واحدة فمستقر ومستودع 

 اللّهم آمنّا بعجائب قدرتك وبآياتك فاجعل قلوبنا مطمئنة موقنة 

 اللّهم نسألك الفقه في الدين وأن تعلّمنا تدبّر آياتك والعمل بها يا عليم يا حكيم

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت
  جض مص خص

 اللّهم أنت منزل الماء من السماء ومخرج نبات كّل شيئ من األرض 

ر حبًّا متراكبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات  اللّهم أنت من يخرج من الخضِّ

 من أعناب والزيتون والّرمان متشابًها وغير متشابه

ن عبادتك تك وحسسألك شكر نعمنسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اإنّ  اللّهم

ك من خير سألنو قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً لُ قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نو

ت عالم علم وأننتعلم وال فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 اللّهم اجعلنا ممن يرى عجائب صنعك في كّل شيء ويشكر نعمائك،  الغيوب

 دانية: عناقيد قريبة( )قنوان

 جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض
  خك حك

ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيئ قدير تعالى 

 عّما يقول المشركون من الجّن واإلنس

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم ، نستغفر هللا

، ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ ، سُ  ُسْبَحانَ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ َّللاَّ  ْبَحاَن َّللاَّ

 ِّ َضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ رِّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ هِّ َضا نَْفسِّ ِّ رِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ َضا نَْفسِّ هِّ  رِّ  نَْفسِّ

، هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ ِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ هِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ نَةَ َعْرشِّ  زِّ

دَادَ  ِّ مِّ ،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ دَادَ  تِّهِّ ِّ مِّ دَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ ِّ مِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ  تِّهِّ كلّما تِّهِّ



 هنجه من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك
  خي حي جي ٰه مه

يا بديع السماوات واألرض أنت وحدك ال شريك لك أنت خلقت كّل شيئ ، لم تلد ولم 

 صاحبة ولم يكن لك كفًوا أحد ، وأنت بكّل شيئ عليم تولد ولم يكن لك

  ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل

اللّهم آمنّا بك وحدك ال شريك لك أنت خالق كّل شيئ ، ال نعبد سواك وأنت على كّل 

 شيئ وكيل

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي

األبصار وأنت اللّهم آمنّا بك دون أن نراك فابصارنا ال تدرك رؤياك ، أنت تدرك 

 اللطيف الخبير

 يب ىب مبنب زب رب ىئيئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 زن رن مم ام ىليل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من

 اللّهم آمنّا بك واتّبعنا الرسول وما أنزلت عليه فاكتبنا مع الشاهدين

 ويرى الباطل باطالً فيجتنبه ويكرهه،اللّهم اجعلنا ممن يرى الحّق حقًا فيتبعه ويحبّه 

 اللّهم من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها ، ال إله إالّ أنت سبحانك عّما يقول المشركون

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه قد بلّغ الرسالة 

غ عنها إالّ هالك ونشهد ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزي

 اللّهم أنك ما جعلته يا رّب على الناس حفيًظا وال وكيالً 

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 اللّهم ألهمنا حسن الخطاب ونعوذ بك أن نكون سببًا لغلو أو جحود أو كفر بك

 اللّهم نعوذ بك أن نكون أن نعتاد على اللعن والسبّ 

اللّهم أرنا الحّق حقًا وارزقنا اتباعه وحبّبنا فيه وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه 

 وكّرهنا فيه ، أنت الهادي إلى سواء السبيل وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون

 حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك



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

اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك وبآياتك ونعوذ بك من الشك ومن الكفر ومن الكافرين ومن 

الطغيان ومن العمه ، اللّهم يا مقلّب القلوب واألبصار ثبّت قلوبنا على دينك ، اللّهم ما 

 يشاء الخلق إالّ أن تشاء ، اللّهم اجعل ما نشاء موافقًا لما أمرت به

ا بدً عنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أمتّ  اللّهم نارابصأفي  اوعافن ناداجسأفي  ام عافناللَّه

واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا  اما أحييتنا واجعله الوارث منّ 

وال تجعل مصيبتنا في ديننا وال تجعل الدنيا أكبر هّمنا وال مبلغ علمنا وال إلى النّار 

ال إله إال هللا الحليم الكريم سبحان هللا رب العرش العظيم الحمد هلل رب مصيرنا ، 

 العالمين 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

اللّهم نعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك من زخرف القول ونعوذ بك من 

واألفعال ونعوذ بك من أن نفتري أو أن يُفترى علينا ونعوذ الغرور ومن سيئ األقوال 

 بك ان نقترف السيئات

اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ، اللّهم رضينا بك ربّا وباإلسالم دينًا وبالقرآن كتابًا وبمحّمد 

 صلى هللا عليه وآله نبيًا ورسوالً ، اللّهم ثبت أفئدتنا على دينك 

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

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنّه عليه الصالة 

 والسالم قد اتخذك َحَكًما ، اللّهم اجعلنا ممن يسير على هديه ويتبع سنّته

 اللّهم آمنّا بك وبما أنزلت في كتابك بالحّق ، اللّهم فال تجعلنا من الممترين 

  حج مث هت مت حتخت جت هب خبمب حب جب هئ مئ
اللّهم آمنّا بأن كّل ما جاء في كتابك هو الحّق والصدق والعدل وأنّك قد حفظت كتابك 

 من أي تبديل أو تحريف ، يا سميع يا عليم

 حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  مع جع مظ



ع مّمن ال يطياجعلنا  اللّهم إّن أكثر الناس على خالف الحّق ، اللّهم ثبتنا على الحّق و

من يعصيك ، اللّهم نسألك اليقين ونعوذ بك من الشّك والزيغ عن سبيلك ومن الضالل 

 )يخرصون: يحزرون(

  مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ
 اللّهم إنّك أعلم من يضّل عن سبيلك وأنت بالمهتدين 

 لمضلّينااللّهم ثبتنا على سبيلك واجعلنا من المهتدين وال تجعلنا من الّضالين وال من 

  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
اللّهم أطب مطعمنا من الكسب الحالل ، فال نأكل إالّ حالالً مما ذكر عليه اسمك ومما 

 اكتسبنا بالعمل الحالل ، اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه

َّ ُّ  
اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا ونسألك العلم بالحالل والحرام ونعوذ بك أن نقترف 

 ما حّرمت ، اللّهم ال تؤاخذنا بما اضطررنا إليه من طعام وشراب أو قول أو عمل

علم سألك اللّهم أن تغفر لنا ما اقترفنا باللّهم نعوذ بك من الضالل بأهواء أنفسنا بعلم ون

 أو بغير علم ونعوذ بك أن نعتدي أو يُعتدى علينا وأنت أعلم بالمعتدين

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ
  يب ىب

اللّهم نسألك أن تجنبنا ظاهر اإلثم وباطنه ، ربّنا اغفر لنا ذنوبنا دقّها وجلّها صغيرها 

 الغفور الرحيموكبيرها سّرها وعالنيتها،  إنّك أنت 

 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  ىل مل يك ىك مك اكلك يق

اللّهم اجعلنا ممن يذكرون اسمك على طعامهم وشرابهم ونسألك أن نتذكر إن نسينا ، 

ونعوذ بك مما لم يذكر اسمك عليه من الفسق ، اللّهم نعوذ بك من الشياطين ومن الجدال 

 ن الشرك ومن المشركينمع أوليائهم ونعوذ بك أن نطيعهم ونعوذ بك م

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
  هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي



اللّهم أحينا على كلمة ال إله إالّ هللا وأمتنا على كلمة ال إله إالّ هللا ، اللّهم اجعل في قلوبنا 

 نوًرا وفي أسماعنا نوًرا وفي أبصارنا نوًرا واجعل لنا نوًرا نمشي به في الناس

 بك من الظلم والظالمين والكفر والكافرين ونعوذ بك مما يعمل الكافروناللّهم نعوذ 

 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت
  حص مس خس حس جس

اللّهم نعوذ بك مما يفعل أكابر المجرمين في بالدنا وبالد المسلمين كافة ، اللّهم اجعل 

ويكون كيدهم في نحرهم ونعوذ بك من مكرهم اللّهم واجعل عاقبة مكرهم تعود عليها 

 ذلك خيًرا ألوليائك وعبادك الصالحين

 حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق

  مم خم
 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 اللّهم آمنّا بآياتك التي أنزلت على رسلك ، اللّهم فثبت اإليمان في قلوبنا 

 اللّهم أنت أعلم حيث تجعل رسالتك ، أنت العليم الحكيم 

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ومن مكر المجرمين 

 من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت

اشرح صدورنا لطاعتك واصرفنا عن كّل ما ال يرضيك من قول أو عمل ونعوذ اللّهم 

 بك من ضيق الصدر وشتات األمر ومن شّر ما تجلبه الريح ونعوذ بك من الرجس

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 

الضالّين ، اللّهم وألهمنا فهم آياتك واجعلنا ممن يتذكر آياتك ونعوذ بك من الغفلة 

 والغافلين

  زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
اللّهم أنت السالم ومنك السالم فحيِّّنا ربّنا بالسالم وأدخلنا الجنّة دارك دار السالم بالسالم 

 فنعم المولى ونعم النصير، أنت وليينا 



 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل

  خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي
اللّهم نعوذ بك من همزات شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك رّب أن يحضروننا ونعوذ 

 بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 اللّهم إنّك على كّل شيء قدير وأنت الحكيم العليم 

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب
اللّهم نعوذ بك أن نظلِّم أو أن نُظلَم ونعوذ بك أن نتولّى الظالمين ونعوذ بك أن تولّي 

 الظالمين علينا ، اللّهم وّلِّ علينا خيارنا وال توّلِّ علينا شرارنا لنا ولسائر المسلمين

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جف مغ جغ جعمع مظ حط مض حضخض جض مص خص

  حك جك مق حق مف خف حف
اللّهم يا خالق الجّن واإلنس نشهد إنّك قد أرسلت إلينا سيدنا محّمدًا صلى هللا عليه وآله 

وصحبه وسلّم رسوالً شاهدًا علينا ومبّشًرا ونذيًرا ، جاء بآياتك وبّشر بالجنّة وأنذر من 

مبلغ علمنا وال إلى النّار مصيرنا واجعل النّار ، اللّهم ال تجعل الدنيا أكبر هّمنا وال 

 الجنّة هي دارنا ، آمنّا بك ونعوذ بك من الكفر والكافرين 

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

اللّهم أنت الحكم العدل ال تُهلك القرى إالّ بما فعل أهلها بعد أن تنذرهم من خالل رسلك 

 ، وما أنت مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون

  حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن

 اللّهم أنت العليم الخبير، تعلم ما يسّر وما يخفي اإلنس والجن وما أنت بغافل عما يعملون

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

اللّهم أنت الغني الرحمن الرحيم ذو الرحمة الواسعة إن تشأ تُذهبنا وتستخلف من بعدنا 

 اللّهم إنّك على كّل شيء قديرما تشاء كما أنشأتنا من ذرية قوم آخرين ، 

اللّهم استعملنا وال تستبدلنا واجعلنا صالحين ومصلحين واغفر آلبائنا وأمهاتنا وهب لنا 

 من أزواجنا وذّرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب



 اللّهم إن وعدك حّق والجنّة حّق والنّار حّق ولقاؤك حّق وما نحن بمعجزين 

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

  ام يل ىل مل يك مكىك لك

اللّهم اهدنا واهدِّ قومنا ونسألك أن نعمل صالًحا ترضاه ونسألك أن تكون لنا عاقبة الدار 

 ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 اللّهم نشهد أن سيدنا محمدًا صلى هللا عليه وآله وسلّم قد بلّغ الرسالة ونصح األمة 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي

  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت

اللّهم أنت الواحد األحد ال شريك لك نعوذ بك من الشرك ومن المشركين ، اللّهم أنت 

 خالق الحرث واألنعام وأنت الحكم العدل لك الحمد على ما أنعمت وأوليت 

 اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًأ نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه

 مص خص حص مس خس حس جس مخ

 خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

  حق مف
اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك أن نتبع خطواته ونعوذ بك ممن يقتل 

أوالده ونعوذ بك أن يلتبس علينا شيئًا من ديننا ونعوذ بك من أن نفتري أو يُفترى علينا 

ن ا قّرة أعين واجعلنا للمتّقيونعوذ بك من المفترين ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذّريّاتن

 إماًمأ

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من
  ٰر ٰذ يي

ب مطعمنا ونعوذ بك من أكل  اللّهم الحالل ما أحللت والحرام ما حّرمت ، اللّهم أطِّ

 الحرام ، ونعوذ بك ممن يفتري عليك شيئًا

 بسم هللا ما شاء هللا ال يصرف السوء إالّ هللابسم هللا ما شاء هللا ال يسوق الخير إالّ هللا 

بسم هللا ما شاء هللا ما كان من نعمة فمن هللا بسم هللا ما شاء هللا وال حول وال قوة إالّ 

 باهلل



 يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  رث يت ىت نت زتمت رت ىبيب نب مب زب رب

 ومشربنااللّهم لك الحمد على ما رزقتنا من بهيمة األنعام ، اللّهم أطب مطعمنا 

اللّهم نسألك أن نحّل حاللك وتحببنا فيه ونحّرم حرامك وتكّرهنا فيه ، اللّهم نعوذ بك 

 مما يفتري المفترون ، إنّك أنت الحكيم العليم

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
  من زن رن مم ام يل ملىل يك

بك من اللّهم نعوذ بك أن نسفك دًما حراًما أو أن نحّل حراًما أو أن نحّرم حالال ونعوذ 

 الضالين ومن المضلين ومن المفترين ونسألك أن نكون من المهتدين

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ
  مس خس حس جس مخ محجخ جح حجمج مث هت مت

اللّهم لك الحمد على نعمائك من جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 

مختلفًا أكله والزيتون والّرمان متشابًها وغير متشابه ، ونسألك أن نعطي حقه إذا أثمر 

 يوم حصاده ، ونسألك اللّهم البركة في الرزق ونعوذ بك أن نكون من المسرفين 

 جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص
  مق حق مف خف حف مغجف

اللّهم لك الحمد على ما رزقتنا من بهيمة األنعام ولك الحمد على كل النعم ونعوذ بك 

 من اتباع خطوات الشيطان الرجيم إنّه لنا عدو مبين

 من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ملىل خل
  ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن

في ما رزقتنا اللّهم نعوذ بك أن نُحّل ما حرمت أو أن نُحّرم ما أحللت ، اللّهم بارك لنا 

من بهيمة األنعام وقنا عذاب النّار ، اللّهم اجعلنا من أهل العلم واجعلنا اللّهم من 

 الصادقين

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ىتيت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ



 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  ام يل ىل مل

النعم ، اللّهم اللّهم لك الحمد على ما رزقتنا من بهيمة األنعام ، ولك الحمد على كل 

أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت بها علينا ونسألك اللّهم أن نكون من الشهداء بالحق، 

 ونعوذ بك من الظالمين أومن المفترين ، إنّك ال تهدي القوم الظالمين

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

ّل به لغيرك ونعوذ اللّهم نعوذ  بك من أكل الميتة أو الدم المسفوح أولحم الخنزير أو ما أُهِّ

بك من الرجس والفسق ، اللّهم اغفر لنا ما اضطررنا إليه فإنّك غفور رحيم ، اللّهم 

 نسألك أن ال نكون من الباغين وال من العادين في ما رّخصته لنا

 جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص
 مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
  مم خم حم هلجم

اللّهم ال تحمل علينا إصًرا كما حملته على الذين من قبلنا ونسألك أن تهدينا الصراط 

 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالّين 

 )الحوايا: شحوم األمعاء الغليظة(

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

الرحمة الواسعة ، أنت القوي العزيز ، نعوذ بك أن تعذبنا اللّهم أنت الرحمن الرحيم ذو 

 بما فعل ويفعل السفهاء والمجرمون منّا يا رّب العالمين

 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب

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

نعوذ بك من علم ال ينفع ومن دعاء ال يُسمع ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع اللّهم 

 ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال

 اللّهم نسألك يقينًا صادقًا ونعوذ بك من الظن ، إّن بعض الظن إثم

  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث



 اتناوأمهاتنا وأهلينا وذوينا وذرياللّهم لك الحجة البالغة فاجعلنا من المهتدين نحن وأبائنا 

 ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري

  مب خب حب

اللّهم إنا نشهد إن ال إله إالً أنت ، ما أحللت فهو حالل وما حّرمت فهو حرام ، اللّهم 

 اجعل هوانا تبعًا لما أنزلت على عبدك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم  

 بك وآمنّا باآلخرة وبآياتك يا رّب العالمين ونعوذ بك أن نعدل بك أحدًا اللّهم آمنّا

 حس مخجس جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص خسمس

 حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ

  مم خم حم جم هل مل

 اللّهم الحالل ما أحللت والحرام ما حّرمت ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 اإلحسان لوالدينا وبّرهم وحفظ أوالدنا من كّل سوء ، أنت الرزاق وحدكاللّهم نسألك 

اللّهم نعوذ بك أن نقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نسفك الدماء 

بغير حق ونسألك أن نحفظ ما أوصيت به يا رّب العالمين ونجتنب ما نهيت عنه وما 

 علنا اللّهم من الذين يعقلون وصاياكنهى عنه رسولك صلى هللا عليه وآله وسلم واج

 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 ينجه

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ

اللّهم نعوذ بك من أكل مال األيتام ومن التطفيف في المكيال والميزان ونسألك اللّهم أن 

 بالقسطتهيئ أليتام المسلمين من يرعاهم ويحسن إليهم ويرعى أموالهم 

اللّهم ال تكلّفنا ما ال طاقة لنا به ونسألك العدل في الرضا والغضب ولو كان على أهلينا 

 وذوي قربانا ونسألك أن نوفي بعهدك وأن نحفظ ونتذكر ما توصي به يا رّب العالمين

 رثزث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

  يف ىف يث ىث نث مث

 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين 



اللّهم نسألك أن تجمع شمل المسلمين على طاعتك وتقواك وأن يتبعوا ما أوصيت به 

 ونعوذ بك من التفرق عن سبيلك ومن اتباع كيد الشيطان 

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  ين ىن نن من زن رن

 سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على 

اللّهم آمنّا بما أنزلت من كتب وما فيها من هداية ورحمة وتفصيل كّل شيء وآمنّا بلقائك 

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 ا رحيمحمنا ياللّهم آمنّا بكتابك المبارك الذي أنزلت ، فأعنّا اللّهم على اتباع ما فيه وار

اللّهم آمنّا بما أنزلت من كتب وهداية على من قبلنا ونسألك أن ال تبتلينا بما ابتليت به 

 من قبلنا ونعوذ بك أن نكون من الغافلين

 حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج

 جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض

  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافية وتولّنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت 

وقنا واصرف عنّا شّر ما قدّرته وقضيت ، اللّهم آمنّا بما أنزلت من هدى ورحمة على 

 نبيك صلى هللا عليه وآله وسلّم فاكتبنا اللّهم مع الشاهدين 

ك من أن نصدف عن آياتك ونعوذ بك من سوء اللّهم نعوذ بك ممن يكذّب بآياتك ونعوذ ب

 العذاب )صدف: انصرف وضّل(

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

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

  ىئ نئ مئ زئ

اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك وبآياتك وبالساعة وأماراتها وأنها ال تأتي إالّ بغتة وآمنّا باليوم 

 اآلخر ، اللّهم أحينا مؤمنين وأمتنا مؤمنين واحشرنا مع عبادك المؤمنين 

 نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

  يف ىف يث ىث



التفرق في الدين ، آمنّا بك وأنت اللّهم اجمع شمل المسلمين ووّحد كلمتهم ونعوذ بك من 

 بكّل شيء عليم

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق

 حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

  جت هب مب خب

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

تنا ضاعف حسناربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم 

واغفر سيئاتنا إنّك أنت الغفور الرحيم ، اللّهم أنت الحكم العدل الرحمن الرحيم ، آمنّا 

 بما أنزلت ونعوذ بك أن نكون من المشركين

اللّهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

 وما كان من المشركين وال الضالّين ، دينًا قيًّما ملّة إبراهيم حنيفًأ

 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  حض جض مص خص

  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

  جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
ِّ َكثِّيراً، َوُسْبَحاَن َّللاّ  َّ ُ أْكبَُر َكبِّيراً، َوالَحْمدُ ّلِلِّ ي فََطَر بُْكَرةً  َّللاَّ لَّذِّ َي لِّ ْهُت َوْجهِّ يالً، َوجَّ َوأصِّ

ي َوَمْحيايَ  السََّمَواتِّ َواألَْرضَ  يَن، إنَّ َصالتِّي َونُُسكِّ كِّ  َحنِّيفاً ُمْسلِّماً وما أنا من الُمْشرِّ

 ِّ َّ ْرُت وأنَارّب  َوَمَماتِّي ّلِلِّ يَك لَهُ َوبِّذَلَِّك أُمِّ يَن ال َشرِّ َن الُمْسلِّميَن،  العالَمِّ الَملُك  أْنتَ  اللّهممِّ

أنت ربّنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ، إلهَ إِّالَّ أْنَت، ال 

نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فإنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت ، ال إله 

نإالّ أنت وحدك ال شريك لك ،  ي ألْحَسن ألْحَسنِّ  اَواْهدِّ إالَّ أَْنَت ها األْخالقِّ ال يَْهدِّ

ْف َعنّ  ُف َسيِّّئَها إِّالَّ أَْنَت ،  َسيِّّئَها ال اَواْصرِّ  ناد بَْينباعِّ  اللّهم ، تُوُب إِّلَْيكَ نْستَْغفُِّرَك ونَيْصرِّ

بِّ،  ناوَبْيَن َخطايا قِّ َوالَمْغرِّ نْ  انَقِّّن اللّهمكما بَاَعْدَت َبْيَن الَمْشرِّ كما يُنَقّى الثَّْوُب  ناَخطايا مِّ

، األْبَيضُ  َن الدَّنَسِّ ْلن مِّ ْن َخطايا االلّهم اْغسِّ ْلجِّ َوالَماءِّ َوالبََردِّ  نامِّ
 بالثَّ

 مك لك حكخك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض 

  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل

 اللّهم ال نبغي ربًّا سواك ، أنت رّب كّل شيء ومليكه ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

اللّهم ال تكسب كّل نفس إالّ عليها وال تزر وازرة وزر أخرى ، إليك اللّهم مرجعنا 

 وإليك يُرجع األمر كلّه وإليك المآب والمصير 



 هتمث مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

 مل مك لك هش مش هس مس هث
اللّهم أنت الذي جعلت الناس في األرض خالئف ورفعت بعضهم درجات فوق بعض 

عليم ، اللّهم نسألك أن تجعل عاقبة ما ابتليتنا فيما آتيتنا أن وجعلت فوق كّل ذي علم 

 تجعلنا من الفائزين ، اللّهم نسألك الدرجات العال من الجنّة ، إنّك غفور رحيم

 

 سورة األعراف

 

  مل خل
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم آمنّا بك وبكتابك فال تجعل في صدورنا حرج منه 

ينا واجعلنا مّمن يعمل به ويذّكر به غيره  اللّهم علِّّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسِّ

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 يتبع ما أنزلت ، أنت ولينا وموالنا ، اللّهم واجعلنا من المتذكريناللّهم اجعلنا ممن 

 اللّهم نعوذ بك أن نتبع من ال ترضى ونسألك أن ال تجعلنا من الغافلين

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 اللّهم نعوذ بك أن تهلكنا بعذاب من عندك ليالً أو نهاًرا أو نحن قائلون

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربّنا 

  يق ىق يف ىف يث ىث نث
 اللّهم آمنّا برسلك ، نسألك اللّهم أن تلهمنا حسن الجواب عند السؤال يوم القيامة

  يل ىل مل يك مكىك لك اك
 اللّهم أنت الرقيب العليم البصير تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور

  زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام
اللّهم إن الساعة حّق وإن الحساب حّق ، اللّهم ثقِّّل موازيننا يوم الحساب واجعلنا من 

 المفلحين



  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
اللّهم نعوذ بك من أن تخّف موازيننا عند الحساب ونسألك اللّهم أن ال نكون من الذين 

 خسروا أنفسهم ونعوذ بك أن نكون بآياتك من الظالمين

  جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب
اللّهم لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت ولك الشكر على ما مّكنت لنا في األرض 

 ولك الشكر على ما جعلت لنا فيها من معايش 

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

  جغ مع جع مظ حط مض
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

سألك نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد واللّهم نآمنّا بك وبمالئكتك ،  اللّهم

قًا قًا مستقيًما ولسانًا صادلُ قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نشكر نعمتك وحسن عبادتك و

علم ستغفرك لما تنما تعلم وشّر  عوذ بك مننسألك من خير ما تعلم ونو وعمالً متقبالً 

 رّ شمن وور انفسنا شر عوذ بك منن اللّهم،  علم وأنت عالم الغيوبنتعلم وال فإنّك 

  الشيطان وشركه

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم أعنا على كثرة السجود لك والخشوع في الصالة والتواضع لعظمتك 

 اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب ومن اتباع الشيطان الرجيم

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
من كيد الشيطان الرجيم ونعوذ بك من الكبر والعجب ونعوذ بك من النّار  اللّهم نعوذ بك

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ يه
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  مل يك ىك مك لك يقاك

اللّهم إنّك سلّطت علينا شيطانًا يرانا من حيث ال نراه ، اللّهم قنا شّره واهدنا صراطك 

 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

اللّهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا 

 واجعلنا اللّهم من الشاكرين

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل
 عذابك يوم تحشر عبادكاللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن اتباعه وقنا اللّهم 



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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم ألهمنا أن نطيع أوامرك وأن ال نكون من الظالمين ونسألك اللّهم الجنّة وما يقّرب 

 إليها من قول أو عمل

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

اللّهم نعوذ بك من وساوس الصدر ومن شتات األمر ومن همزات الشياطين ونعوذ رّب 

أن يحضروننا ، اللّهم نسألك أن تلهمنا التمييز بين الحّق والباطل وأن نتبع الحّق ونحبّه 

 وأن ال نتبع الباطل ونكرهه ، رغم كثرة الباطل وأتباعه

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن
  مت هب

اللّهم إنّك سلّطت علينا شيطانًا رجيًما يرانا وال نراه ، اللّهم فقنا كيده ونعوذ بك من 

رنا بمكائده وأن نتخذه عدًوا وتحفظنا يا حفيظ  طاعته ونسألك أن تبّصِّ

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

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من

 اللّهم متّعنا بنِّعمك التي خلقتها في األرض واجعل لنا فيها مستقًرا ومتاًعا إلى حين

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 اللّهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وأحشرنا يوم القيامة مسلمين وأدخلنا الجنّة مسلمين

 زتمت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

  نث مث زث رث يت ىت نت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا 



 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبّصرنا أياتك وال تجعلنا من الغافلين

 اللّهم لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت وأن نكون من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

 ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل

  مئ خئ حئ جئ يي ىي

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللّهم إنّك سلّطت علينا شيطانًا رجيًما يرانا من 

 فتنته ونعوذ بك أن نكون من أوليائهحيث ال نراه هو وقبيله ، اللّهم نعوذ بك منه ومن 

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النّار وما 

يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل ، اللّهم اجعلنا أولياء لك ونسألك إيمانًا دائًما وقلبًا 

 خاشعًا )قبيله: جنسه(

 مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

  مص خص حص مس خس حس جس جخمخ

 اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نقول عليك بغير علم

اللّهم نشهد بأنّك أنت هللا ال إله إالّ أنت ونسألك معرفتك ، اللّهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا 

 يا رّب العالمين بما علّمتنا وزدنا علًما ، اللّهم ارحم آباءنا وأمهاتنا

 مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

  خك حك جك مق

اللّهم إنّك أمرت بالقسط فاجعلنا من المقسطين ونسألك أن نقيم وجوهنا عند كّل مسجد 

 ونسألك اإلخالص في القول والعمل ، اللّهم أنت األول واآلخر وأنت المبدئ والمعيد

 حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك

  مه جه هن من خن

 ونعوذ بك من الضالل والمضلّيناللّهم اجعلنا هداة مهديين 

اللّهم نعوذ بك من أن نكون من أولياء الشيطان ونسألك أن نكون من المهتدين ، أنت 

 وليّنا وموالنا ، نعم المولى ونعم النصير

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

  مه جه

 اللّهم اجعلنا ممن يعمر مساجدك مخلصين لك الدين وأن نأخذ زينتنا عند كّل مسجد

 اللّهم اجعلنا من الشاكرين لما رزقتنا من طعام وشراب وأن ال تكون من المسرفين



 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

  يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ

 اللّهم اجعلنا من الشاكرين لك على ما رزقتنا من الطيبات من الرزق 

 حسن الجزاء يوم القيامةاللّهم آمنّا بك في هذه الحياة الدنيا فاجعلنا ممن تجازيهم 

 اللّهم آمنّا بكتابك وآياتك ، نسألك العلم والعمل بما نعلم مخلصين لك وحدك

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

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

اللّهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلثم بغير الحّق ونعوذ بك أن نشرك بك 

 لما ال نعلمه ونعوذ بك أن نقول عليك ما ال نعلمشيئًا نعلمه ونستغفرك 

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن

اللَّهم أحسن اللّهم أنت المحيي وأنت المميت وأنت المقدم وأنت المؤخر وعندك آجالنا ، 

وأن يكون آخر كالمنا عاقبتنا في األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة 

  محّمد رسول هللا"من الدنيا "ال إله إالّ هللا

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

  جس مخ جخ مح

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وعلى رسلك أجمعين وسلّم تسليًما كثيًرا

نّا يوم الخوف  اللّهم اجعلنا من المتّقين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المصلحين وآمِّ

 األكبر واجعلنا ممن ال خوف عليهم وال هم يحزنون 

  جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك نسألك التواضع لك فال تجعلنا من المستكبرين

 يقّرب إليها من قول أوفعل او عملاللّهم نعوذ بك من النّار وما 

 جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل

  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

اللّهم نعوذ بك أن نفتري أو يفترى علينا ونعوذ بك الكذب ومن الكاذبين ونعوذ بك من 

 فاكتبنا من الشاهدينالكفر ومن الكافرين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول 

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى رسلك أجمعين وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم اجعل آخر كالمنا من الدنيا "ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا"



 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من أهل 

ل أو نَُضل ونعوذ بك أن نكسب إثًما  النّار من الجّن ومن اإلنس ونعوذ بك أن نضِّ

 اللّهم هب لنا علًما نافعًا وعمالً مخلًصا 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم
  هب مب خب حب هئجب مئ خئ

اللّهم آمنّا بك وبآياتك ونعوذ بك من المكذبين بآياتك ومن المستكبرين ومن المجرمين 

 ومن الظالمين ، اللّهم افتح لنا أبواب رحمتك وأدخلنا الجنّة مع األبرار 

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 السفينة ، سّم الخياط: خرم إبرة الخياطة ، غواش: أغطية()الجمل: حبل غليظ تشدّ به 

 مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  حص مس خس حس

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول ، نسألك اللّهم أن نداوم على عمل الصالحات 

 ربّنا ال تكلّف أنفسنا إالّ وسعها ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل

 مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 حن جن مم حمخم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق
  ٰه مه جه هن من خن

 اللّهم انزع ما في قلوبنا من غّل وحسد وتكبر وعجب وسوء ظن 

 اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل  

  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 الجنّةفأورثنا  اللّهم،  كتبك وبرسلكببك وآمنّا  اللّهم



 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه مهىه جه ين

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من النّار وما 

 يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل

 اللّهم إن وعدك حّق وإن البعث حّق وإن الحساب حّق وإن الجنّة حّق وإن النّار حّق 

اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من الذين يصدّون عن سبيلك ويبغونها 

 عوًجا وهم باآلخرة كافرون

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب مبنب زب
  اك يق ىق يف ىف ىثيث نث

وإليك يرجع السالم أدخلنا الجنّة بسالم وبغير حساب وال اللّهم أنت السالم ومنك السالم 

 عذاب ونسألك ما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ونعوذ بك أن تجعلنا مع القوم الظالمين

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

 اللّهم ال تجعلنا من المستكبرين ونسألك اللّهم الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل

  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب
 اللّهم نسألك أن تدخلنا الجنّة برحمتك وتجعلنا من الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون

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

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها 

 من قول أو عمل

 اللّهم نسألك رزقًا طيبًا مبارًكا في الدنيا واآلخرة ونعوذ بك من الكفر والكافرين

 جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك
  جي ٰه مه جه هن من خن حن



دينك ونعوذ بك من اللهو واللعب في الدين ونعوذ بك من اللّهم اجعلنا من المتمسكين ب

الغرور بالحياة الدنيا ، اللّهم اجعلنا ممن يتذكر اآلخرة دائًما وممن يؤمن بآياتك وال 

 يجحد بها وال تجعلنا من الغافلين

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
للّهم يؤمنون ، االلّهم آمنّا بك وبكتابك الذي فصلته على علم وجعلته هدًى ورحمة لقوم 

 اجعلنا منهم ونسألك اللّهم الهدى والتقى والعفاف والغنى

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن
 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

 وال تجعلنا من الذين ينسوه علِّّمنا تأويل كتابك وفهم معناه والعمل به اللّهم

أرسلتهم بالحّق ، اللّهم ال شفاعة ألحد عندك إالّ لمن أذنت له اللّهم آمنّا برسلك الذين 

 بالشفاعة ، اللّهم نسألك شفاعة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم فينا يوم القيامة

 اللّهم نعوذ بك من خسران أنفسنا ونعوذ بك من الضالل أو أن نفتري أو أن يُفترى علينا

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

اللّهم أنت خالق السماوات واألرض في ستة أيّأم ثم استويت على العرش وأنت خالق 

الليل والنهار وخالق الشمس والقمر والنجوم ، كلّها مسّخرات تجري بأمرك وأنت على 

 مينالعال كّل شيئ قدير ، اللّهم لك الخلق واألمر تباركت وتعاليت وتقدست يا ربّ 

  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ
 اللّهم هب لنا دعاء مستجابًا وتضرًعا بالسّر والعلن ونعوذ بك أن نعتدي أو يُعتدى علينا

 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت
  مص خص

 اللّهم نسألك أن نكون صالحين مصلحين ونعوذ بك أن نكون من المفسدين 

اللّهم اجعلنا من المحسنين ونسألك أن تلهمنا الدعاء الذي يرضيك خوفًا وطمعًا ، إّن 

 رحمتك قريب من المحسنين 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم



 حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض
 خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
  حن جن مم

أقلَّت من السحاب ويا منزل الغيث من السماء ويا مخرج  اللّهم يا مرسل الرياح وما

الثمرات ويا محيي الموتى ، أحيِّ قلوبنا برحمتك واجعلنا من الذاكرين وال تجعلنا من 

ا غدقًا مبارًكا تحيي به األرض الميتة وتروي به  الغافلين ، اللّهم نسألك غيثًا مغيثًا سحًّ

 من ثمرات األرض ومن ثمرات الجنةالعطشى وتدّر به الضرع ، اللّهم ارزقنا 

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  يه ىه مه جه

اللّهم اجعل بلدنا هذا بلدَا طيبًا مبارًكا يخرج نباته بإذنك وسائر بالد المسلمين ونعوذ 

  اللّهم نسألك الحمد شكًرا ونسألك أن نكون من الشاكرينبك من النبات الخبيث النكد ، 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

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

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

يا معبود ، ال إله إالّ أنت نعوذ بك  اللّهم ما لنا من إله غيرك ، ما عبدناك حّق عبادتك

من عذاب يوم عظيم ، اللّهم نعوذ بك أن نكون ضالّين أو مضلّين اللّهم نخشى عذابك 

ونطمع بعفوك وإحسانك ، اللّهم آمنّا برساالت رسلك أجمعين وبالذكر الذي جاؤا به ، 

 ال نفّرق بين أحد منهم ونؤمن بما أنزلت ونحن لك مسلمون

 ا لخلقك من الناصحين ونسألك التقوى وأن ترحمنا يا رّب العالميناللّهم اجعلن

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا ونعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة

 جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع



 خل من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 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 مهىه جه

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا هود وعلى سيدنا نوح وعلى رسلك أجمعين 

 وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك له ، آمنّا بك وبكتبك وبرسلك ، نشهد أنهم 

 من الناصحين األمناء بلّغوا رساالتك وكانوا ألقوامهم

 اللّهم نعوذ بك من سفاهة القول ومن السفهاء يا رّب العالمين

الحمد هلل على نعمائك وآالئك ، اللّهم كما حّسنت َخلقنا فحّسن ُخلُقنا واجعلنا من الذاكرين 

 لك كثيًرا والذاكرات واجعلنا من المفلحين الصادقين الناصحين األمناء

ظًما في الخلقة  ()بسطة: عِّ

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

  مث زث رث يت

 ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير 

 اللّهم اجعلنا من الصادقين ونعوذ بك من الشرك والمشركين

 يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل

  ني مي زي

 الرسول فاكتبنا مع الشاهديناللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا 

اللّهم نعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بك منك ال نحصي 

ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، عّز جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وال إله 

 غيرك ، ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  خت حت جت

 اللّهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة واقطع دابر المكذبين بآياتك

 اللّهم احفظ ونّج عبادك الصالحين من كيد الكائدين برحمتك يا أرحم الراحمين

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونعوذ بك ممن يكذّب بآياتك



 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت

 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

  خل حل جل مك لك خك حك مقجك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا صالح وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 على كّل شيء قدير ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل

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

اللّهم لك الحمد شكًرا ولك المّن فضالً ، الحمد هلل على نعمائه وآالئه ، اللّهم كما حسنت 

الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات واجعلنا صالحين واجعلنا َخلقنا فحّسن ُخلُقنا واجعلنا من 

 من المصلحين ونعوذ بك من الفساد والمفسدين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا صالح وسلّم تسليًما كثيًرا

 يبغى عليهم اللّهم كن مع عبادك المستضعفين في األرض وانصرهم على من

 اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك ، اللّهم فال تجعلنا من المستكبرين

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت 
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا صالح وعلى سائر رسلك وسلّم تسليًما كثيًرا

 آمنّا بك نسألك التواضع وأن ال تجعلنا من المستكبريناللّهم 

ّيِّءِّ ا نإنّ  اللّهم ، َوسَِِِ َن البََرصِّ َوالُجنُونِّ َوالُجذَامِّ قامِّ  عُوذُ بَِّك مِّ ونعوذ بك من عذاب  األسِِِْ

 الدنيا واآلخرة

 اللّهم اجعلنا من الناصحين واجعلنا ممن يقبل النصح ويحب الناصحين 



  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم طّهر بالد المسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص
 خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي
أن تطّهر بالد المسلمين والعالم أجمع اللّهم نعوذ بك من عمل قوم لوط ، اللّهم نسألك 

 من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم ال تعذبنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا

 اللّهم نجنّا من أّي عذاب تنزله ونعوذ بك أن نكون من الغابرين وال من المجرمين

 زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ

 ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت

 ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف

  زن رن مم
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

 ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

 اللّهم قد جاءتنا البينات منك آمنّا بها فاهدنا للعمل بها 

ن ال نبخس الناس أشياءهم وأن ال وأ نسألك أن نوفي المكيال والميزانآمنّا بك  اللّهم

 نفسد في األرض وأن نكون من المصلحين

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

 حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

  مع جع
 اللّهم نعوذ بك أن نصدّ عن سبيلك ونعوذ بك أن نكون من المفسدين

 المسلمين الصادقين المحسنين الصالحين المصلحيناللّهم نسألك أن تكثر من جمع 



 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلنآمنّا بك ، اللّهم  اللّهم

 اللّهم اجعلنا من طائفة المؤمنين الصابرين الراضين بحكمك أنت خير الحاكمين

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك، اللّهم ثبّت قلوبنا على دينك

 اللّهم ال تجعلنا من المستكبرين ونعوذ بك من الكفر ومن الشرك ومن المشركين

 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يق ىق ىفيف يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك

اللّهم نعوذ بك من الكذب والكاذبين ونسألك أن تكتبنا من الصادقين وتحشرنا مع 

  الصادقين ، اللّهم ثبّتنا على دينك ، اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
  مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك أن نكون من الخاسرين ونعوذ بك من 

 الدنيا واآلخرة ، اللّهم اجعلنا من الناصحينعذاب 

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل وبما يفعل السفهاء منّا ، واغفر لنا إنّك غفور رحيم

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

  خي حي جي ٰه مه جه هن
 ًراكثي اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سائر األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم أوزعنا أن نشكرك في السراء وأن نصبر في الضراء ونتضرع إليك في كليهما



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

اللّهم آمنّا بك ، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والبركة فيما آتيتنا من نعم ونسألك 

 أن تسقينا وتسقي المسلمين الغيث وال تجعلنا وال تجعلهم من القانطين  

 اللّهم صدّقنا بما أنزلت فاصرف عنّا شّر ما قدرت وقضيت

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

  نت مت زت رت يب ىب
 اللّهم نعوذ بك من عذابك ونحن نائمون ونعوذ بك من عذابك ضحًى أو عشاءً 

اللّهم اجعلنا ممن يخاف عذابك وال تجعلنا ممن يأمن مكرك وال تجعلنا من القوم 

 الخاسرين ، اللّهم نسألك أن تنشر األمن والعدل في بالد المسلمين 

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  ام يل ىل مل يك ىك مك

 ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك ونعوذ بك أن يران على قلوبنا واجعلنا 

 ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، اللّهم ال تصيبنا ببعض ذنوبنا

 ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي

  جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سائر األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما كثيًرا

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت 

 نمن الفسق ومن من الفاسقيقلوبنا على طاعتك واجعلنا ممن يوفون بالعهد ونعوذ بك 

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل مك
  يه ىه مه جه

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الفساد ومن المفسدين ومن الظلم ومن الظالمين



 اجعلنا ممن يقول الحّق ويهدي به واجعلنا ممن يدعو إلى هديك يا رّب العالميناللّهم 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم آمنّا بآياتك وبمعجزات أنبيائك وبكرامات أوليائك ونعوذ بك من السحر ومن 

السحرة ونعوذ بك من المأل من بطانة السوء لمن بيده األمر ، اللّهم نسألك أن نقول 

الحق حيثما كنّا واجعلنا اللّهم من الصادقين وبارك لنا في ديارنا وما تنبت األرض واهدِّ 

 باع سنّة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّممن فيها لطاعتك وات

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح
  حط مض خض

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا 

المستضعفين من  اللّهم نعوذ بك أن نكون من أنصار الظالمين ونسألك أن تنصر

المسلمين في كّل مكان ، اللّهم نعوذ بك من السحر ومن السحرة ونعوذ بك ممن يسترهب 

 المسلمين

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هن من

 ًراكثياللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسيدنا هارون وسلّم تسليًما 

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبمعجزات أنبيائك 

 اللّهم أعنّا على كثرة السجود لك يا رّب العالمين )يأفكون: يموهون ويكذبون(

 مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

  ىئ نئ مئ



لى ع اللّهم نعوذ بك من مكر الماكرين وظلم الظالمين ونسألك أن ال تسلّط علينا وال

المسلمين من ال يخافك وال يرحمنا وال يرحمهم ، اللّهم نسألك األمن في بالدنا وبالد 

 المسلمين وأن توّلِّ علينا وعليهم األخيار وال توّلِّ علينا وعليهم األشرار

 مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

  اك يق ىق يف ىف يث ىث
 صابريناللّهم آمنّا بك وبالبعث والنشور ونسألك أن نكون من ال

 يق ىق يف ىف يث ىث ،نب مب زب رب

 ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ

  مح جح
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من الفساد في األرض ونعوذ بك أن نكون من المفسدين ونسألك أن نكون 

 المصلحين ، اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليكمن 

 اللّهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الوارثين في األرض واجعلنا من المتقين

 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

  حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 اللّهم ال تسلط علينا من يؤذينا في أمور ديننا وأمور دنيانا وكذلك لكافة المسلمين 

 اللّهم عليك بأعداء دينك فأهلكهم وخلّص المؤمنين من كيدهم

 اللّهم استخلف عبادك الصالحين في األرض وأوزعهم أن يعملوا صالًحا كما أمرت 

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
اللّهم ال تآخذنا بالسنين وال بنقص من الثمرات وارزقنا من ثمرات األرض وأنت خير 

 الرازقين ، اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات



 وشرّ  اننفسأ ورشر من اللّهمعوذ بك اللّهم إن الحسنات منك وإن السيئات من أنفسنا ، ن

 نعوذ بك من الطيرة ونعوذ بك من السحر والسحرة ، و الشيطان وشركه

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف

  من زن رن
 تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم

، ونعُ  نّاإن اللّهم َن الَهْدمِّ ي، ونوذُ بَِّك مِّ َن التََّردِّّ نَ نعُوذُ بَِّك مِّ الغََرقِّ َوالَحَرقِّ  عُوذُ بَِّك مِّ

، وَ  ْندَ الَمْوتِّ  و الشَّْيطانُ  اعُوذُ بَِّك أن َيتََخبََّطننَوالَهَرمِّ ُموَت فِّي َسبِّيلَِّك نعُوذُ بَِّك أْن نعِّ

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا،  دغباللّ ُموَت نأن  بِّكَ عُوذُ ن، وينُمْدبِّر

 اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب والرياء ونعوذ بك من اإلجرام والمجرمين

 اللّهم نعوذ بك أن نتبع سبل الكافرين )الرجز: العذاب(

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

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 علينا إصًرا كما حملته على الذين من قبلنا ونعوذ بك من الرجزربّنا ال تحمل 

 اللّهم نعوذ بك من النكث في الوعد ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

اللّهم اجعلنا من المصدقين بآياتك والمؤمنين بها ومن الموفين بعهدهم وال تجعلنا عن 

 آياتك غافلين

 خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص

  جك مق حق مف خف حف
 اللّهم أنت رّب المشارق والمغارب ، اللّهم فالطف بالضعفاء والمرضى من هذه األمة 

 اللّهم وّلِّ علينا خيارنا وال توّلِّ علينا شرارنا 

اللّهم نسألك تمام كلمتك الحسنى على المسلمين ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين  

 عدائك وأعداء المسلميناللّهم انتقم من أ

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا



 ال إله إالً هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير

 من الجهل ومن الجاهليناللّهم نعوذ بك من الشرك والمشركين ونعوذ بك 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  يب ىب نب مب زب رب

 اللّهم نعوذ بك أن ندعو أحدًا سواك ، ال إله إالّ أنت سبحانك وحدك ال شريك لك

 اللّهم اجعلنا من صالح عبادك واجعلنا للمتقين إماًما

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث

 ال يخافك وال يرحمنااللّهم ال تسلط علينا من 

 اللّهم نعوذ بك من سوء البالء ودرك الشقاء وشماتة األعداء

 ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

 ومصلحيناللّهم أصلح لنا شأننا كلّه واجعلنا صالحين 

ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا 

 إنّك رؤوف رحيم ، اللّهم ال تجعلنا ممن يتبع سبيل المفسدين

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب 
 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس
 مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع
  حل جل

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك أن 

 نسألك ما ليس لنا بحق ، اللّهم آمنّا بك 

ريم ة النظر إلى وجهك الكسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذّ ن اإنّ  اللّهم

لم أو ظنُ م أو ظلِّ نَعوذ بك أن نو ةن غير ضراء مضرة وال فتنة مضلّ وشوقا إلى لقائك م

 ال تغفره ا كسب خطيئة أو ذنبً نأو  ناعتدى عليعتدي أو يُ ن

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا وبحمده ، نستغفر هللا 

، ُسْبَحانَ  ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  ُسْبحاَن َّللاَّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  َّللاَّ

  ِّ َضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ رِّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ هِّ َضا نَْفسِّ ِّ رِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ َضا نَْفسِّ هِّ  رِّ  نَْفسِّ

 ، هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ هِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

دَادَ   ِّ مِّ ،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ دَادَ  تِّهِّ ِّ مِّ دَادَ ماكلّ ُسْبحاَن َّللاَّ ِّ مِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ  تِّهِّ كلّما تِّهِّ



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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم اجعلنا من الذين اصطفيتهم على الناس بالهداية إلى صراطك المستقيم وأن نكون 

 من الشاكرين

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

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول ، فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم أنزلت علينا كتابًا فيه موعظة وتفصيل كّل شيئ ، اللّهم اهدنا للتمسك به والعمل 

 بموجبه بقوة ، اللّهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 سبيلك ، ونعوذ بك من الفسوق ومن الفاسقيناللّهم اجعلنا من الداعين إلى 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت

  زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك
اللّهم نعوذ بك من التكبر في األرض بغير الحّق ، اللّهم آمنّا بآياتك فاهدنا سبيل الرشد 

 الغافلينوجنبنا سبيل الغي ، اللّهم صدّقنا بآياتك فال تجعلنا من 

 حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من
  مئ خئ

ئات وبالسي ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا اللّهم آمنّا بآياتك وبلقاء اآلخرة ، 

 مغفرة يا هللا

 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
  مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نشهد إنّك وحدك ال شريك لك تعاليت وتقدست عّما يقول الكافرون علًوا كبيًرا

 اللّهم نعوذ بك أن نكون من الظالمين ونسألك أن تهدينا إلى صراطك المستقيم

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

سرين وال من اللّهم ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وال تجعلنا من الخا

 المغضوب عليهم وال من الضالّين



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

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه ينجه

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 نغضب لك عند انتهاك حرماتكاللّهم نعوذ بك أن نغضب ألنفسنا ونسألك أن 

اللّهم ال تجعلنا فتنة للذين كفروا وال تجعلنا مع القوم الظالمين واغفر لنا إنّك أنت الغفور 

 الرحيم ، اللّهم ال تجعل للظالمين سلطانًا كي يستضعفوا الصالحين من عبادك المؤمنين

 اللّهم ال تشمت أعداءك بنا وال بالمسلمين 

 علينا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحميناللّهم اغفر لنا وتب 

 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

  حئ جئ يي ىي ني مي
اللّهم ال تؤاخذنا بما عمل ويعمل السفهاء منّا ونسألك العزة في الحياة الدنيا ونعوذ بك 

من أن نفتري أو يُفترى علينا ، ربّنا آمنّا بما أنزلت واتبعنا الرسول صلى هللا عليه وآله 

 وصحبه وسلّم ، اللّهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، إنّك أنت الغفور الرحيم 

 حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ

 جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج

 حك جك مق مفحق خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض

 هن من حنخن جن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك

  مه جه
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اغفر أنت وليّنا فاللّهم آمنّا بما أنزلت فاهدنا وارحمنا وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا 

 لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن تقينا شّر الفتن ما ظهر منها وما بطن 

 ، أنت ولّينا تهدي من تشاء وتُضل من تشاء فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين



 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي ىهيه مه جه ين
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  

 اللّهم اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة إنا أسلمنا إليك يا رّب العالمين

اللّهم آمنّا بك وبآياتك فارحمنا برحمتك التي وسعت كّل شيئ ، اللّهم وقنا عذابك واجعلنا 

 من المتقين الذين يؤتون الزكاة والذين هم بك وبآياتك يؤمنون

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  ٰى ين ىن

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بك واتبعنا الرسول النبي األمي صلى هللا عليه وآله وسلّم

اللّهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويعمل به وينهى عن المنكر وينتهي عنه ويحّل ما 

أحللت من الطيبات ويحّرم ما حرمت من الخبائث ، ربّنا وال تحمل علينا إصًرا كما 

حملته على الذين من قبلنا ربّنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا 

بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ، فاجعلنا ممن يعزرونه  وارحمنا ، اللّهم آمنّا

 وينصرونه ويتبعون النور الذي أنزل معه واجعلنا من المفلحين 

 )إصرهم: العهد والميثاق الذي أعطوه(

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب حبخب
  خص حص مس خس حس جس مخ

 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك النبي األمي سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم نشهد أنك قد أرسلته للناس جميعًا وأنّه قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة ونصح األمة 

 وآمن بك وبكلماتك ، فاجعلنا اللّهم من أتباعه واجعلنا من المهتدين

يحيي ويميت بيده الخير ، له الملك وله الحمد وهو على  ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له

 كّل شيء قدير



 ىل مل خل مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل
 ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه ينجه
 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  مت زت رت يب ىب نب مب ربزب

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 بمعجزات أنبيائك وكرامات أوليائكاللّهم آمنّا 

 اللّهم اجعلنا ممن يهدي بالحق ومن الذين به يعدلون

ا مبارًكا وال تجعلنا من القانطين ، اللّهم سقيا رحمة ال سقيا  اللّهم اسقنا غيثًا مغيثًأ سحًّ

 عذاب ، اللّهم نحمدك على نعمائك وما رزقتنا من الطيبات إنّك أنت الرزاق الحكيم

 وذ بك من الظلم ومن الظالمين أو أن نظلِّم أنفسنا أو نظلِّم غيرنا أو أن نُظلَماللّهم نع

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق

 اللّهم نسألك األمن في بالدنا وبالد المسلمين والرزق الوفير والشكر على نعمائك

اللّهم نسألك األمن من يوم الوعيد والجنّة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع 

 نّك تفعل ما تريد ، إرحيم ودود السجود الموفين بالعهود إنّك 

 اللّهم أعنّا على كثرة السجود واغفر لنا خطايانا واجعلنا من المحسنين

 من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا االلّهم اجعلن

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  مئ خئ حئ جئ يي ىي

اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك أن نبدّل الحّق بالباطل ونعوذ بك من 

 أن ترسل علينا عذابًا من عندك ونسألك أن ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  مض خض حض جض مص

اللّهم نسألك أن ال تبتلينا بابتالءات ال نطيقها وال بما ابتليت به األمم من قبلنا وال تحّملنا 

ما ال طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا ونعوذ بك من الفسوق والفاسقين ومن العصيان 

 ومن العاصين



 ين ىن خنمن 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
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  ىت نت مت زت رت يب ىب

اللّهم اجعلنا ممن يعظون الناس بالخير ويأمرون بالمعروف ويأتمرون به وينهون عن 

 السوء وينتهون عنه وال تجعلنا مع الظالمين وال تجعلنا من الذين ينسون ما يذكَّرون به

والعفاف والغنى ونعوذ بك من عذابك ومن غضبك ونعوذ اللّهم نسألك الهدى والتقى 

 بك من الفسوق والفاسقين ومن العصيان ومن العاصين

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  مم ام يل ىل مل يك

اللّهم ال تعذبنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا وال تسلّط علينا وعلى المسلمين من ال يخافك 

 عقابك إنّك سريع العقاب وإنّك غفور رحيم وال يرحمنا وال يرحمهم ونعوذ بك من

 ىي ميني زي ري ٰى ين ننىن من زن رن
  مئ خئ حئ جئ يي

اللّهم إنّك قّطعت الناس في األرض أمًما ، اللّهم اجعلنا من الصالحين ونسألك أن 

 تضاعف أجور حسناتنا وتتجاوز عن سيئاتنا ، إنّا هلل وإنّا إليه راجعون

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث
 خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض

اللّهم اجعلنا من الوارثين الذين يرثون كتابك ويستمسكون به وممن يرجون مغفرتك 

 ورضوانك وأن ال نقول إالّ الحّق واجعلنا من المتوكلين

ن ماللّهم اجعلنا من المتقين واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واجعل اآلخرة خيًرا لنا 

 األولى واجعلنا من الذين يعقلون

  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
اللّهم اجعلنا ممن يستمسك بكتابك ويقيم الصالة وأن نكون من الصالحين ومن 

 المصلحين ، إنّك ال تضيع أجر المصلحين

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



ونعوذ بك أن يحّل علينا اللّهم نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بعفوك من عقوبتك 

غضبك لك العتبى حتى ترضى ونسألك أن نأخذ ما أتيتنا بقوة كما تحّب وترضى وال 

 حول وال قوة إالّ بك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ
 ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث
  مم ام يل ىل مل يك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نشهد إنّك أنت هللا ربّنا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وأن محّمدًا عبدك 

 ورسولك مخلصين لك الدين ، اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل المبطلون ونعوذ بك من الغفلة

 تك أسلمنا لك ، وإنّا هلل وإنّا إليه راجعوناللّهم آمنّا بك وبكتابك وآيا

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت
  مظ حط مض خض حض مصجض خص

 اللّهم نعوذ بك من االنسالخ من آياتك 

  الشيطان وشركه شرّ ور انفسنا وسيئات أعمالنا ومن شر عوذ بك منن اللّهم

بآياتك ونعوذ بك من اتباع الهوى ونعوذ بك من اإلخالد إلى األرض ونعوذ اللّهم ارفعنا 

بك من المكذبين بآياتك ، اللّهم آمنّا بآياتك فاجعلنا ممن يعتبر بقصص القرآن ويتعظ بها 

 وال تجعلنا من الغافلين ) الغاوين: الهالكين الحائرين(

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 كذيب بآياتك ونعوذ بك من أن نظلم أنفسنااللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الت

  حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك
اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وقنا واصرف عنّا شّر 

 ما قدرت وقضيت ، اللّهم نعوذ بك من الضالل وال تجعلنا اللّهم من الخاسرين

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه



اللّهم نعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول 

ّل أو نَُضّل ، اللّهم ثبّت قلوبنا على دينك ومتّعنا اللّهم  أو فعل أو عمل ونعوذ بك أن نضِّ

 بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

 مع ونبصر آياتك وأن نتدبرها وأن ال نكون من الغافليناللّهم نسألك أن نس

 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
اللّهم بحق أسمائك الحسنى ندعوك أن تغفر لنا وترحمنا وتجزينا بالحسنات إحسانًا 

 ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا

ذي ال إِّلِِهَ إِّالَّ  ُ الَِِّ ُن،ُهَو،  ُهَو َّللاَّ الُم، الُمْؤمِّ ديوُس، السَِِِِِِّ ُك، القُِِ يُم، الَملِِِّ حِّ ْحَمُن، الرَّ  الرَّ

اُر، الُمتََكبُِّّر، الخِِالُِّق، البِِارىُء، يُز، الَجبَِِّ ُن، العَزِّ اُر،  الُمَهْيمِّ اُر، القَهَِِّ ّوُر، الغَفَِِّ الُمصَِِِِِِ

َّاُح، اُق، الفَت زَّ افِّعُ  الَوهَّاُب، الرَّ ُط، الَخافُِّض، الرَّ يُع،العَلِّيُم، الباسِِِِّ مِّ ، السَِِِّ لي ، الُمذِّ زي  ، الُمعِّ
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يُب، الَجلِّيُل، يُث، الَحسِّ يُم، الَودُودُ،  الَكبِّيُر، الُمغِّ ُع، الَحكِّ يُب، الَواسِّ قِّيُب، الُمجِّ يُم، الرَّ الَكرِّ

يدُ، يدُ،  الَمجِّ هِّ ُث، الشَِِِّ ،الحّق الباعِّ ، الَمتِّيُن، الَوليي يي يُل، القَوِّ ي،  ، الَوكِّ يدُ، الُمْحصِِِِّ الَحمِّ
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، اُب، الُمْنتَقُِّم، العَفُوي ، التَّوَّ ُط،  البَري ، الُمْقسِِِِِِِّ ْكَرامِّ ، ذُو الَجاللِّ َواإلِّ ُك الُمْلكِّ ُؤوف، مالِّ الرًّ

ُع، افُع،  الجِِامِّ ار، النَِِّ انُِّع، الضَِِِِِِِِّ ، الُمْغنِّي، المَِِ ي،الغَنِّيي ادِّ يُع، البِِاقِّي،  النيوُر، الهَِِ دِّ البَِِ

بُوُر  يدُ، الصَّ ُث، الَرشِّ  الَوارِّ

 اللّهم اجعلنا مع عبادك الصالحين الذين يهدون بالحّق وبه يعدلون

 مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

  خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن
 بآياتكاللّهم آمنّا بآياتك فاجعلنا من الصادقين ونعوذ بك من المكذبين 

اللّهم ال تبتلينا بما ال نطيق ونعوذ بك من أن تستدرجنا من حيث ال نعلم ، ونعوذ بك 

 من مكرك وكيدك إن كيدك متين

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المبين وعلى آله وصحبه وسلّم 

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

  حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 في خلق السماوات واألرض وكّل ما خلقت من شيء  اللّهم اجعلنا ممن يتفكر

 اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه

 اللّهم آمنّا بك وبكتابك وبرسولك وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشّره منك



  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص
وتولّنا فيمن توليت وقنا واصرف عنّا شّر  اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت

 ما قدّرت وقضيت ونعوذ بك من الضالل والطغيان والعمه

 جمحم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف

 مب هئ مئ ميهي خي حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم خم

  مش هس مس هث مث هت مت هب
 اللّهم إن الساعة حّق وإن البعث حّق وإن الجنّة حّق وإن النّار حقّ 

الساعة ال يجلّيها لوقتها إالّ أنت ثقلت في السماوات ال تأتي إالّ بغتة اللّهم عندك علم 

 ولكن أكثر الناس ال يعلمون )حفّي عنها: عالم بها(

 جه ين 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

 اللّهم إنّا ال نملك ألنفسنا ضًرا وال نفعًا إالّ ما شئت ، آمنّا بك

 يعلم الغيب إالّ أنت ، نسألك الخير الكثير ونعوذ بك من أن يمسنّا السوءاللّهم ال 

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

اللّهم آمنّا بك وبرسولك البشير النذير سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله ،  وخواتمه

 ئه يوم القيامة مع من آمن به وعّزره ونصرهوصحبه وسلّم ، اللّهم احشرنا تحت لوا

 ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب
 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

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

 خب حب جب هئ مئ
اللّهم ال إله إآلّ أنت وحدك ال شريك لك أنت الخالق العظيم ، خلقت الخلق من نفس 

منها زوجها ، اللّهم ارزقنا الذّرية الصالحة يا رّب العالمين واجعلنا من واحدة وجعلت 

 الشاكرين ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

 اللّهم أنت الناصر ال ناصر سواك

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب
 مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس



 حل جل مك خكلك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع

 مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم ملهل خل
  حي جي ٰه

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ال ندعو أحدًا سواك ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك 

 بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا من الصادقين

نا وأيدينا التي نبطش بها وأعيننا التي نبصر بها وآذاناللّهم بارك بأرجلنا التي نمشي بها 

 التي نسمع بها ومتّعنا بها ما أحييتنا

  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
اللّهم تولّنا يا موالنا بما يليق بجنابك العلي العظيم ، اللّهم أنت وليّنا فانصرنا وكن لنا 

 حيث كنّا واجعلنا من الصالحين 

 ذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلتاللّهم آمنّا بك وبكتابك ال

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 اللّهم أنت الناصر ال ناصر سواك وأنت الهادي ال هادي سواك 

لباطل ا اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وأرنا الحّق حقًا ووفقنا التباعه وحبّبنا فيه وأرنا

 باطالً ووفقنا الجتنابه وكّرهنا فيه

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  مث زث رث يت نتىت مت زت

اللّهم اجعلنا من العافين عن الناس ومن اآلمرين بالعرف ونسألك أن ال نكون من 

 الجاهلين ، اللّهم نعوذ بك من همزات الشياطين إنّك أنت السميع العليم

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
اجعلنا من المتقين وأن نكون من المبصرين ونعوذ بك من الغفلة ومن همزات  اللّهم

 الشياطين ونعوذ بك ربّنا أن يحضروننا

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل 
 مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي
  حج مث هت

 اللّهم نعوذ بك من الغّي ومن الكفر ومن الكافرين



الحّق وهو بصائر منك وهدى ورحمة لقوم  اللّهم آمنّا بما أوحيت إلى رسولك فهو

 يؤمنون، اللّهم اهدنا للعمل بما أوحيت

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
م القرآن وممن يستمع القرآن وممن ينصت للقرآن وممن اللّهم ارحمنا واجعلنا  ممن يعّظِّ

 يتدبّر القرآن ، وممن يعمل بالقرآن إنّك أنت الرحمن الرحيم

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 حم جم ملهل خل

اللّهم نسألك أن نكون لك من الذاكرين كثيًرا والذاكرات وأن نخافك ونتضرع إليك خيفة 

ودون الجهر بالغدو واآلصال وأن ال نكون من الغافلين ، اللّهم ال تجعلنا من الذين 

 يستكبرون عن عبادتك واجعلنا من المسبحين لك والساجدين لك كثيًرا

 

  سورة األنفال

 يل ىل مل خل
 

 منىن خن حن جن يم ممىم خم حم جم ىليل مل خل

  حي جي يه ىه مه جه ين
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم نسألك الهدى والتقى واإلصالح بين المسلمين وأن نكون من المصلحين ونسألك 

اللّهم اإليمان الدائم والعفاف والغنى ، اللّهم نسألك طاعتك وطاعة رسولك كما تحّب 

 وترضى 

 اللّهم أنت المشّرع لهذه األمة آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

  ىئ نئ مئ زئ رئ
اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ، اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا 

والذاكرات واجعلنا من الذين إذا سمعوا ذكرك وجلت قلوبهم ، اللّهم زدنا إيمانًا بتالوة 

نا دنا وال تنقصنا وأكرمنا وال تهاللَّهم زآياتك وبسماع تالوتها واجعلنا من المتوكلين ، 

 وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا

  يب ىب نب مب زب رب يئ



 اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ومما رزقتهم ينفقون بنفوس راضية

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت
 ورزقًا كريًمااللّهم اجعلنا من المؤمنين حقًا حقًا واجعل لنا عندك درجات ومغفرة 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف 

  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك ونبيك محّمد وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك أن نرضى بما تقدّر وتقضي علينا ونسألك اللطف في قضائك، اللّهم قد تبين 

حبه سنّة نبيك صلى هللا عليه وآله وص لنا الحق ، اللّهم نسألك أن ال نجادل في كتابك وفي

 وسلّم ونسألك أن ترضى عنّا وترضيه عنّا ونرضى عنك

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

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

  حض جض مص خص حص مس
اللّهم اجعل إرادتك فيما هو خير لنا في الدنيا واآلخرة ، اللّهم ال نسألك لقاء العدو ولكن 

 نسألك الثبات والصبر ، اللّهم اجعل هوى أنفسنا في طاعتكإن قدّرت لنا لقاءه 

اللّهم قولك الحّق وأمرك حق ، اللّهم نسألك أن تحق الحّق وتبطل الباطل وأن تقطع دابر 

 الكافرين وأن تجعلنا ممن يقبل الحّق ولو كره  المجرمون

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

اللّهم يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين في كّل مكان يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين في 

 كّل مكان يا مغيث أغثنا وأغث المسلمين في كّل مكان ، ونسألك اللّهم البشرى

اللّهم نسألك قلوبًا مطمئنة بذكرك وانصرنا على عدّوك وعدّونا وما النصر إالّ من عندك 

 يا عزيز يا حكيم

 جعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك يوم القيامة وترضى بقضائك وتقنع بعطائكاللّهم ا

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

اللّهم نسألك في منامنا إن أمسكت أرواحنا أن ترحمها وإن أرسلتها أن تحفظها بما تحفظ 

 وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها اللّهم نانفسأاللّهم إنّك خلقت أرواح عبادك الصالحين ، 

إليك  انهووج ناإليك ووجه نانفسأ ناأسلم اللّهم،  سألك العافية في الدنيا واآلخرةن اإنّ 



إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال منجا منك إال  ورناظه ناإليك وألجأ ورناأم ناوفوض

ات في أحب الساع اأيقظن هماللّ ،  بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت اآمنّ ، إليك 

 ك من سخط اإليك زلفى وتبعدن اتقربنالتي بأحب األعمال إليك  اإليك واستعملن

 اللّهم نسألك أن تطّهر قلوبنا من كّل ما ال يرضيك وأن تربط على قلوبنا وتثبت أقدامنا 

 اللّهم نسألك أن تسقينا وبالد المسلمين الغيث الطاهر وال تجعلنا من القانطين

  الشيطان وشركه شرّ من وأنفسنا  ورشر عوذ بك منن اللّهم

 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة واجعلنا من المجاهدين في سبيلك

لم ثبّت وس اللّهم يا مقلّب القلوب كما ثبّت أصحاب رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه

 قلوبنا على طاعتك ، آمنّا بك وبمالئكتك ، اللّهم ثبّت المجاهدين بمالئكة من عندك

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ، أللّهم ألقِّ الرعب في قلوب أعدائك وأعدائنا

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي
  حج مث هت مت خت حت جت هب

 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك ونبيك محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم نسألك أن تلهمنا حّب طاعتك وطاعة نبيك والعمل بهما ونعوذ بك من الشقاق 

والنفاق وسوء األخالق ، اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبطاعتك من معصيتك ونعوذ 

 وعظم شأنك وتقدست أسماؤك  بك منك ال نحصي ثناًء عليك ، عّز جارك وجل ثناؤك

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل إنّك شديد العقاب

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

اللّهم انصرنا على عدّوك وعدّونا ونسألك الثبات في العسر واليسر وفي المنشط 

نعوذ برضاك من سخطك وبطاعتك من معصيتك ونعوذ بك منك ال والمكره ، اللّهم 

 نحصي ثناًء عليك ، اللّهم ال تجعلنا من المغضوب عليهم وال من الضالين

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أوعمل

 من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن
 ٍّ ٌّ ٰى



الفعال لما تريد ، ما رمى رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ولكنك أنت الذي  اللّهم أنت 

 رميت ، نسألك أن تكف عنّا بأس أعدائك وال تسلط علينا من ال يخافك وال يرحمنا

 اللّهم نسألك أن تكون عاقبة أمرنا في كّل شيئ حسنة يا سميع يا عليم

 في نحورهم ونعوذ بك من شرورهماللّهم أذهب عنّا كيد الكافرين ، اللّهم نجعلك 

 ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 اللّهم نسألك فتًحا مبينًا للمسلمين وأن تردّ عنّا كيد الكافرين ، اللّهم نسألك إيمانًا دائًما

 اللّهم كن معنا وال تكن علينا أنت ولينا وموالنا فنعم المولى ونعم النصير

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  مج حج مث هت

اللّهم نسألك طاعتك وطاعة رسولك صلى هللا عليه وسلّم مقبلين على ذلك راضين بذلك 

غير ساخطين وال معرضين ، اللّهم نعوذ بك من التولّي يوم الزحف والتولّي عن سماع 

أوامرك ، اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا واجعلنا ممن 

 الى من ظلمنع اوانصرن ناداجسأ، وفي نافي دين اوعافنون أحسنه يستمعون القول فيتبع

 ناروظه نالجأإليك وأ ناروأم ناإليك وفوض ناسونف ناأسلم ا، اللَّهم إننافيه بثأر احتى ترين

بكتابك و صلى هللا عليه وسلّم برسولك الذي أرسلت اآمنّ ، ال ملجأ منك إال إليك ، إليك 

 الذي أنزلت 

 حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك ونبيك محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم استجبنا لك ولرسولك اللّهم فتقبل ذلك منّا ونشهد أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

ل ووسلّم قد دعانا لما يحيينا ، اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك ، أنت تح

 بينا وبين قلوبنا ، اللّهم احشرنا مع عبادك الصالحين

 خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف
  هل مل
 ا واغفر لنا وارحمناال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّ ربّنا 

 إنّك شديد العقابا ونعوذ بك من عقابك إنا نعوذ بك مما يفعله الظالمون منّ  اللّهم



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

 ضأن تكون مع المستضعفين في األرنسألك صالحة والنسألك أن تبارك في القلة  اللّهم

 يا خير الناصرين وآونا إلى حصنك الحصين نا ك وعدوّ انصرنا على عدوّ  اللّهم

 وبارك لنا فيها  من الطيبات رزقتناا نشكر لك ما إنّ  اللّهم

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك ونبيك محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

مانة ونحن على علم بذلك ألنخون ا وأنخون رسولك  وأنعوذ بك من أن نخونك  اللّهم

 ما ال نعلماغفر لنا اللّهم و

  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
الفتن ما ظهر منها وما جميع نعوذ بك من ونعوذ بك من فتنة األموال واألوالد  اللّهم

 األجر العظيماللّهم بطن ونسألك 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث

 والباطل حّق الن ينفرق به با اجعل لنا فرقانً نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى و اللّهم

 ذو الفضل العظيمإنّك  كفّر عنا سيئاتنا واغفر لنا اللّهم

 ننىن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  زي ري ٰى ين
 إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم اللّهمنعوذ بك من مكر الكافرين ،  اللّهم

رك ست اغيرك وال تنزع عنّ  اال تولنّ ، اللّهم  وأنت خير الماكرينمكرك  االلّهم ال تؤمنّ 

  من الغافلين اذكرك وال تجعلن اوال تنسن

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
  حط مض خض حض جض مص خص حص مس
اجعلنا من الذين يستمعون القول ، اللّهم  أنّها الحّق من عندكبك وبآياتك آمنّا  اللّهم

 نعوذ بك من عقابك في الدنيا واآلخرة اللّهم،  فيتبعون أحسنه

 حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خك

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن



 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  مئ زئ

 اللّهم صّلِّ على عبدك ورسولك ونبيك محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم نعوذ بك من عذابك ونحن أتباع نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم 

شفّعه فينا يا رب العالمين ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك مما خالفنا من أوامرك ومن أي 

 لسنّة نبيك صلى هللا عليه وآله وسلّممخالفة 

 اللّهم ال تجعلنا ممن يصدّ عن سبيلك وعن المسجد الحرام وعن مساجدك أينما كانت

 اللّهم أنت ولينا فاجعلنا من المتقين وعلّمنا ما ينفعنا وزدنا علًما يا رّب العالمين 

  نعوذ بك من البدع في الدين ومما يفعله الكافرون اللّهم

 الصفير ، التصدية: التصفيق(  )المكاء:

 نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  زي ري ٰى ين ننىن من

ن يصدّون الذيالكافرين وتجعل كيدهم في نحرهم ونعوذ بك من شّر  نسألك أن تقينا اللّهم

 العالمينرّب  حسرة عليهم وانصرنا عليهم ياما ينفقون اجعل  اللّهم،  عن سبيلك

 تمييزك بين الخبيث والطيبا من الفائزين الطيبين عند اجعلن اللّهم

من  اللّهم نعوذ بك،  الرزق وأن نكون من الطيبين بين الناس مننسألك الطيبات  اللّهم

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك أن نكون من الخاسرينعذاب جهنم 

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ
  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ

وم يوعدّونا واغفر لنا ك ا في أمرنا ، وانصرنا على عدوّ ناغفر لنا ذنوبنا وإسراف اللّهم

 ، اللّهم نسألك أن تعلّمنا من سننك في خلقك وتقينا مّما عملوا من سوءتحشر عبادك 

 ونسألك أن نكون مّمن يدافع عن دينك  نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللّهم

 أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين اللّهم



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

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي
يته وحقوق آل بصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم رسولك  وقنسألك أن نؤدي حق اللّهم

 الفقراء والمساكين واأليتام وابن السبيل وقوحق

 بعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدينبما أنزلت واتّ آمنّا  اللّهم

شيء كّل  ىعلإنّك  رت علينا لقاءه فنسألك الصبر ،ال نسألك لقاء العدو ولكن إن قدّ  اللّهم

، اللّهم إنّك كتبت التأييد والنصر للمسلمين في يوم بدر ، اللهم انصر عبادك  قدير

 المجاهدين الصادقين في كل زمان وكّل مكان

 رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

  رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أدّى األمانة ونصح األمة 

وجاهد فيك حق الجهاد ، اللّهم فاجزه عنّا خير ما جزيت نبيًا عن أمته والحقنا به يوم 

 القيامة يا رّب العالمين ، اللّهم وارَض عن صحابته الذين جاهدوا معه أجمعين 

 درك واألمر كلّه إليكاللّهم آمنّا بقضائك وق

اللّهم قد بيّنت الحّق للناس بما أنزلت وتركتنا على المحجة البيضاء فاجعلنا ممن يحيى 

 عن بينة ونموت على شهادة "ال إله إالّ هللا محمد رسول هللا" إنّك أنت السميع العليم

 يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن

 مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  خض حض جض مص خص مسحص
 اللّهم نشهد إنّك لطيف لما تشاء ، آمنّا بالقدر خيره وشّره منك وحدك ال شريك لك 

اللّهم نعوذ بك من النزاع والشقاق ونسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين ، اللّهم سلّم 

 سلّم ، اللّهم نسألك الرؤيا الصالحة نراها أو تُرى لنا

أعداء المسلمين المهابة والخوف من المسلمين فال يبغوا اللّهم نسألك أن تجعل في قلوب 

 عليهم وإليك ترجع األمور يا رّب العالمين



 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

  مق حق
رت علينا لقاءه فنسألك الصبر والثبات وكثرة ال نسألك لقاء العدو ولكن إن قدّ  اللّهم

 ذكرك وأن تجعلنا من المفلحين

 خن حن يمجن ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
  ين ىن من

اللّهم نسألك طاعتك والعمل بسنة رسولك ونعوذ بك من النزاع بين المسلمين والفشل 

وذهاب الريح ، اللّهم ألِّّف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على طاعتك وعلى ما فيه 

 خيرهم ، اللّهم نسألك الصبر وأن تكون معنا يا خير الناصرين

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  
هم نعوذ بك من البطر والرياء والعجب والصدّ عن سبيلك ، إنّك عالم الغيوب ومحيط اللّ 

 بكل ما يعمل عبادك من خير أو شرّ 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
  رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق

 اللّهم نعوذ بك من كيد الشيطان الرجيم ومكره وتسويله 

 اللّهم إن النصر من عندك وحدك ، اللّهم نسألك النصر للمسلمين 

 اللّهم نسألك الخوف منك وحدك وأن ال نخشى أحدًا سواك إنّك شديد العقاب

 حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
  خب حب جب هئ مئ خئ

 اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ومن الذين في قلوبهم مرض ونعوذ بك من كيدهم 

 تجعلنا من المغرورين في دينهم واجعلنا من المتوكلين عليك ، إنّك عزيز حكيم اللّهم ال

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  خض حض

اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك ، اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من عذاب النّار 

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل



قدمت أيدينا من الخير أجًرا مضاعفًا وبالسوء مغفرة يا رّب العالمين اللّهم جازنا بما 

 وجازِّ أعداءك بما قدّمت أيديهم وما أنت بظالم للعبيد

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

اللّهم ال تؤاخذنا بذنوبنا وال بما يفعله السفهاء منّا وال تحمل علينا إصًرا كما حملته على 

 قبلنا إنّك قوّي شديد العقابالذين من 

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

اللّهم إنّك ال تغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ، اللّهم أصلح نفوسنا كي تتغير أحوالنا 

 ، اللّهم أدم علينا نعمك وحّول حالنا إلى أحسن حال إنّك سميع عليم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
  نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ

اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين ونعوذ بك ممن يكذّب بأياتك ، اللّهم كّف األذى عن 

 المسلمين مّمن يظلمهم ونعوذ بك من شرورهم وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا 

 يت ىت 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
  رن مم ام يل ىل مل يك

والكافرين ونعوذ بك من نقض العهود ونعوذ بك من أن يكون اللّهم نعوذ بك من الكفر 

للكافرين على المسلمين سبيل ، اللّهم نعوذ بك من الغفلة ونسألك أن نكون من المتّقين 

 وأن نكون من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن
  مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ

والخائنين ونسألك أن ال تجعل لكيد الكافرين على المسلمين اللّهم نعوذ بك من الخيانة 

 سبيالً ، اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من شرورهم ، فإنهم ال يعجزونك

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص
  لك خك حك جك مق حق مف خف



اللّهم نسألك أن تؤتي المسلمين القوة والنصر وتُرهب منهم أعداءك وأعداءهم ومن 

تشاء ممن ال يعلمه غيرك ، اللّهم نسألك أن تيّسر لنا أن ننفق في سبيلك وأن توفينا ثواب 

ذلك بغير حساب ، اللّهم أدخل في قلوب أغنياء المسلمين حب اإلنفاق في سبيلك واكفِّ 

 فقات األغنياء فقراء المسلمين من ن

  هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك
 اللّهم أنت السالم ومنك السالم فحيّنا بالسالم وإدخلنا الجنّة دارك دار السالم بسالم

اللّهم عليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، اللّهم أبطل جهود من يوقد الحروب في 

واجعل العزة للمسلمين على األرض وأحلل السالم فيما بين المسلمين ومع غيرهم 

 الدوام إنّك أنت السميع العليم

  من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم ربّنا نسألك أن ال َنخدع وال نُخدع ، اللّهم أيِّّد المؤمنين بنصرك

لحليم القوي لمن حسبنا هللا ا انهللا الكريم لما أهمّ  حسبنا ناهللا لدنيا حسبنا ناهللا لدين حسبنا

هللا  سبناحهللا الرحيم عند الموت  حسبنا، بسوء  اهللا الشديد لمن كادن حسبنا ينا ،بغى عل

يف عند هللا اللط حسبناهللا الكريم عند الحساب  حسبناالرؤوف عند المسألة في القبر 

رّب  هوو ناحسبنا هللا ال إله إال هو عليه توكلهللا القدير عند الصراط  حسبناالميزان 

 العرش العظيم

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن
  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ
ف بين قلوب ألِّّ كما ألّفت بين قلوب صحابة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  اللّهم

 يا عزيز يا حكيمالحّق ، واجمعهم على اليوم المؤمنين 

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّما محّمدعلى نبيك ورسولك وحبيبك اللّهم صّلِّ 

 ومن اتبعه إلى يوم الدينوسلّم  عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه

 حسبنا هللا ونعم الوكيل وهو الناصر وهو ولي المؤمنين

 يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف
  زن رن

وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي 

 يوم الدين

 اللّهم انصر عبادك المؤمنين وثبّت أقدامهم واخذل الكافرين أعداءك أعداء الدين



 مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من
  جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب هئجب

اللّهم نسألك التخفيف عنّا وعن المسلمين ، اللّهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وألهمنا 

 والنصر على أعدائك وأعدائنا إنّك مع الصابرين الصبر

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

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن اتّبعه إلى 

يوم الدين ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار واجعلنا مّمن 

 اآلخرة ، اللّهم اجعلنا أذلّة على المؤمنين أعّزة على أعدائك يا عزيز يا حكيميريد 

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
  ٰه مه جه هن من حنخن جن خممم

 اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا فيه يا خير الرازقين

 ر يا رحيمغفوهللا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم تب علينا واغفر لنا يا 

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

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 

 بإحسان

 اللّهم إنّك تعلم السّر وأخفى ، اللّهم ثبّت قلوبنا على دينك واغفر لنا إنّك غفور رحيم

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

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

  يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
اللّهم نعوذ بك من الخيانة والخائنين ، اللّهم وال تسلطهم علينا ومكنّا منهم يا عليم يا 

 حكيم

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل
  مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي

اللّهم ارحم المهاجرين واألنصار صحابة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 وارَض عنهم وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وألحقنا بهم



 خاشعًا ونسألك بذل أموالنا وأنفسنا في سبيلك مخلصين لكاللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا 

اللّهم نسألك أن تنصر المسلمين وأن تعيننا على أن ننصر دينك وعبادك الصالحين 

حسب طاقتنا وأن نكون أذلّة ألوليائك أعزة على أعدائك إنّك بنا بصيًرا ، اللّهم قّرب 

 بين قلوب المسلمين واجعل بعضهم أولياء لبعض

 حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ
  جح مج

اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ 

 بك من الفساد في األرض ، اللّهم أنت ولينا والكافرون بعضهم أولياء بعض

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  مغ جغ مع جع مظ مضحط

هللا عليه وآله وصحبه وسلّم اللّهم ارحم المهاجرين واألنصار صحابة نبيك صلى 

 وارَض عنهم وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وألحقنا بهم

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا واجعلنا من المؤمنين حقًا واغفر لنا 

 وارزقنا رزقًا كريًما يا رّب العالمين 

 حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف
 هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل

اللّهم ارحم المهاجرين واألنصار صحابة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 وارَض عنهم وعن الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وألحقنا بهم

 اللّهم اجعلنا سلًما ألوليائك أقوياء على أعداءك مجاهدين في سبيلك 

 أمرتنا إنّك بكّل شيء عليم اللّهم نسألك أن تعيننا على أن نصل أرحامنا كما

 

 سورة التوبة

 

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

 اللّهم نبرأ إليك مما يفعل المشركون والكافرون

اللّهم نحن الضعفاء فقّونا ونحن الجاهلون فعلّمنا ، اللّهم انصرنا على عدّوك وعدّونا 

 العالمينواخزهم فإنهم ال يعجزونك يا رّب 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 مث رثزث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب ىئيئ



 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى 

يوم الدين ، اللّهم إنّا نبرأ إليك ممن تبّرأت منهم وممن تبّرأ عبدك محّمد صلى هللا عليه 

 نستغفر هللا العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم ونتوب إليه وآله وسلّم ، 

 يعجزك شيئ في األرض وال في السماءاللّهم أنت القوي ال 

 اللّهم نسألك أن نكون مّمن يوفِّ بالعهود ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مخجس جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب
  خص حص مس خس حس

اللّهم نسألك أن نكون ممن يعّظم األشهر الحرم ونسألك أن نسالم من أمرت أن نسالم 

 أن نعادي يا رّب العالمينونعادي من أمرت 

 اللّهم نسألك أن نكون ممن يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ما حيينا يا غفور يا رحيم

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
  خك حك جك مق حق مف حفخف

اللّهم نسألك أن نكون دعاة في سبيلك ونسألك أن تهدي على أيدينا خلقًا كثيًرا ونسألك 

المسلمين وغيرهم برفق وترزقنا االخالص في أن تهدينا للحكمة ولحسن التعامل مع 

 العمل في سبيلك إنّك أنت العليم الحكيم

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين منىن خن

 اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلّم

 بالعهود اللّهم نسألك االستقامة في القول والعمل ونسألك التقوى والوفاء

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت
  يل ىل مل يك



اللّهم نعوذ بك من الخيانة ومن الخائنين ومن النفاق والمنافقين ومن الفسوق ومن 

الفاسقين ،اللّهم نعوذ بك مّمن يشتري بآياتك ثمنًا قليالً ونعوذ بك ممن يصدّ عن سبيلك 

 ونعوذ بك أن نعتدي أو أن يُعتدى علينا 

نحسن التعامل مع اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الحكمة وأن 

 المسلمين وغيرهم 

 مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام
  يي ىي ني

اللّهم نستغفرك ونتوب إليك ، اللّهم اهدِّ المسلمين  لكي يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة كما 

 أمرت في محكم آياتك ونسألك اللّهم أن نحسن تأليف قلوب الناس وتحبيبهم لدينك

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  جح مج حج مث هت مت خت حت

 اللّهم نعوذ بك من نكث اليمين ومن إخالف الوعد والطعن في الدين 

 اللّهم نسألك أن تكفينا شّر الكافرين بما تشاء 

 اللّهم ال نسألك لقاء العدو لكن نسألك إن قدّرت لنا لقاءه أن نكون من الصابرين

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 مل خل خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط حضخض جض

 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
  يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ىنين من

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى 

 يوم الدين ، اللّهم نعوذ بك من نكث اليمين ونسألك أن تكفينا شّر الكافرين بما تشاء

واشف صدورنا وأذهب غيظ قلوبنا بعذاب أعداءك  ال تجعل في قلوبنا خشية لغيرك اللّهم

 في هذه الحياة الدنيا وخزيهم والنصر عليهم 

 اللّهم تب علينا وانصرنا على عدّوك وعدّونا إنّك أنت العليم الحكيم

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

 وليًا وال نصيًرااللّهم اجعلنا ممن يجاهد في سبيلك وال يتخذ من دونك 

 اللّهم ارزقنا اتباع رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

 اللّهم أنت الخبير بما نعمل فاجعل عملنا خالًصا لوجهك )وليجة: أعوانًا بالسّر(



 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  ام يل ىل مل يك ىك مك

 اللّهم اجعلنا ممن يعمر مساجدك ، آمنّا بك فأعنّا على ذلك

نعوذ بك من الشرك ومن المشركين ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول اللّهم 

 أو عمل ونعوذ بك مما يحبط العمل

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

اللّهم نسألك أن نكون ممن يعّمر مساجدك ، ربّنا آمنّا بما أنزلت وآمنّا باليوم اآلخر 

فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم اجعلنا من الذين يقيمون الصالة ويؤتون واتّبعنا الرسول 

 الزكاة وممن ال يخشون أحدًا إالّ أنت وأن نكون من المهتدين

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
  مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس خس حس

 بيلكساللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وباليوم اآلخر ونسألك أن نكون من المجاهدين في 

 اللّهم نعوذ بك من أن َنظلِّم أو أن نُظلَم ونسألك أن نكون من المهتدين

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
 مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم هل مل حلخل
  جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم

اللّهم ارحم المهاجرين واألنصار صحابة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 بإحسان إلى يوم الدين وألحقنا بهموارَض عنهم وعن الذين اتبعوهم 

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنّا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم اكتب لنا ثواب 

المهاجرين والمجاهدين في سبيلك بأموالهم وأنفسهم واجعلنا من الفائزين ، اللّهم اجعلنا 

اللّهم نسألك الجنّة  من المبشرين برحمة منك ورضوان  وجنّات لنا فيها نعيم مقيم ،

 بغير حساب ونسألك ما يقّرب إليها من قول أو عمل وأن تؤتينا أجًرا عظيًما

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

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم نعوذ بك أن نتخذ أولياء 

 ونعوذ بك أن نكون من الظالمينمَمن استحبّوا الكفر على اإليمان 



 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
  نن من زن

اللّهم اجعل حبّك وحّب رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وجهاد في سبيلك 

أحّب إلينا من آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأزواجنا وعشيرتنا ومن األموال والتجارة 

 والمساكن التي نرضاها ، اللّهم اهدنا وعافنا ونعوذ بك من الفسوق ومن الفاسقين

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

اللّهم نسألك النصر لنا وللمسلمين على عدّوك وعدّونا وعدّو المسلمين ، ونعوذ بك من 

 العجب بالكثرة ومن الغفلة ، اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة 

 ربّنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث 
  مظ حط مض خض جضحض مص خص

 اللّهم أنزل السكينة علينا وانصرنا على عدّوك وعدّونا 

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ومن خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

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

 اللّهم نسألك أن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا إنّك أنت الغفور الرحيم

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

  مب زب رب يئ

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

 اللّهم نسألك أن نعظم بيتك الحرام وكّل مساجدك نحن والمسلمين كافة

 اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا وأن تغنينا بفضلك عّمن سواك يا عليم ياحكيم



 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

  رن مم ام يل ىل مل

اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر وحّرمنا ما حّرمت أنت ورسولك صلى هللا عليه وآله وسلم 

وأحللنا ما أحللت أنت ورسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم وآمنّا بدينك دين الحّق ، اللّهم 

من أبغضت ويخاصم من خاصمت ويسالم من  اجعلنا ممن يحّب من أحببت ويبغض

 سالمت ، اللّهم اهدِّ هذه األمة لكي تقيم شرعك كما أنزلت واجعلنا فيها من العاملين لذلك

 يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 مت حتخت جت مبهب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ

  مث هت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى عزير وعلى المسيح وسلّم تسليًما كثيًرا 

هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت األحد أنت الصمد لم تلد ولم تولد اللّهم أنت 

ا  ولم يكن لك كفًوا أحد ، اللّهم ربّنا تعاليت وتقدست وتنزهت عّما يقول الكافرون علوًّ

 كبيًرا ونعوذ بك اللّهم من الكفر ومن الكافرين )يضاهئون: يشابهون(

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

 جف مغ معجغ جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص

  خف حف

 اللّهم ال إله إالّ أنت سبحانك أنت ربّنا ال رّب لنا سواك

 سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر

، ُسْبَحانَ  ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  ُسْبحاَن َّللاَّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  َّللاَّ

 ِّ َضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ،  ءرِّ هِّ َضانَْفسِّ ِّ رِّ هِّ  ءُسْبحاَن َّللاَّ َضا،  نَْفسِّ ِّ رِّ هِّ ء ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفسِّ

، هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ ، ُسْبحاَن َّللاَّ هِّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ هِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ نَةَ َعْرشِّ ِّ زِّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

دَادَ  ِّ مِّ ،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ دَادَ  تِّهِّ ِّ مِّ ، كلّماُسْبحاَن َّللاَّ دَادَ تِّهِّ ِّ مِّ  تِّهِّ كلّما ُسْبحاَن َّللاَّ

ِّ  ُسْبحاَن َّللّا َعدَدَ َما َخلََق في ، وُسْبحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ ما َخلََق في األْرضِّ ، َوُسْبَحاَن َّللاَّ  السَّماءِّ

ُ أَْكبَرُ  ، وَّللاَّ ، وُسبَحاَن َّللّا َعدَدَ ما ُهَو خالِّق  ِّ  َعدَدَ ما َبْيَن ذلكِّ َّ ثَْل ذلَك، والَحْمدُ ّلِلِّ  مْثَل مِّ

ُ مثَْل ذلَك، ثَْل ذَلكَ  ذلَك، وال إِّلهَ إِّالَّ َّللاَّ ة إالَّ باّلِّل مِّ  وال َحْوَل َوال قُوَّ

 اللّهم نعوذ بك من الشرك والمشركين



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

 اللّهم أنت القاهر فوق خلقك ، نعوذ بك مما يقول الكافرون 

 آمنّا بك وأنت على كّل شيء قديراللّهم أنت نور السماوات واألرض 

اللّهم اجعل في قلوبنا نوًرا وفي أسماعنا نوًرا وفي أبصارنا نوًرا واجعل من أمامنا 

نوًرا ومن خلفنا نوًرا وعن أيماننا نوًرا وعن شمائلنا نوًرا ومن فوقنا نوًرا ومن تحتنا 

 نوًرا واجعل لنا نوًرا

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

صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى اللّهم 

يوم الدين ، اللّهم آمنّا بما أرسلت رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بالهدى 

ودين الحق وهو قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء 

هم انصر عبادك الصالحين وأيّدهم لكي يظهر هذا الدين على ال يزيغ عنها إالّ هالك ، اللّ 

 األرض كلّها ولو كره المشركون

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك
 مي زي ري ٰى ين ىن

 لكسبيون عن نعوذ بك مما يفعله كثير من األحبار والرهبان ومن الذين يصدّ  اللّهم

اللّهم أصلح المسلمين لكي ال يكون بينهم من يأكل أموال الناس بالباطل ومن يصدّ عن 

من نعوذ بك أن نكون م اللّهمسبيلك أو يكنز الذهب والفضة وال ينفقها في سبيلك ، 

 ليمالعذاب األقونها في سبيلك ونعوذ بك من الذهب والفضة وال ينفالمال ويكنزون 

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 حسخس جس مخ جخ جحمح مج حج هتمث مت خت حت
 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
  جغ مع

 اللّهم آمنّا إنّك جعلت األشهر الحرم يوم خلقت السماوات واألرض إثنا عشر شهًرا 



علنا من اج اللّهم،  اجعلنا ممن يحترم األشهر الحرم ونعوذ بك أن نظلم فيهن أنفسنا اللّهم

 العالمين ربّ  على أعداءك كافّة ياا كافة حربً ولياءك ألا قين الذين هم سلمً المتّ 

 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ
عوذ بك ون نعوذ بك مما يفعل الكافرون ونعوذ بك أن نبتدع في دينك ما ليس منه اللّهم

ونحّرم ونرضى به نسألك أن نحّل حاللك  اللّهممّمن يحّل ما حّرمت ويحّرم ما أحللت ، 

 ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنىونرضى به حرامك 

 نعوذ بك من سوء أعمالنا ونعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من الضالل اللّهم

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يث ىث مثنث زث رث يت ىت متنت زت رت
  مك لك اك يق ىق يف ىف

 رسولك وأن نكره ما تكره وما كره رسولك وما أحبّ  ب إلينا ما تحبّ نسألك أن تحبّ  اللّهم

 العالمينّب ر يا صلى هللا عليه وآله وسلم واجعلنا ممن ينفر في سبيلك ابتغاء مرضاتك

ة ونشهد أن متاع الحيا النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا ، 

 الدنيا في اآلخرة قليل

 ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  ني مي زي ري ٰى ين
 النّاراجعلنا ممن ينفر في سبيلك ونعوذ بك من عذاب  اللّهم

دمنا وال استخاللّهم  إنّك ال ينفعك صالح الصالحين وال يضّرك فساد الفاسدين ، اللّهم

 شيء قديركّل  علىإنّك ،  واجعلنا من الصالحين تستبدلنا

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص
  مق حق مف خف جفحف مغ جغ

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن اتّبعه إلى 

 يوم الدين وخاصة الصاحب في الغار سيدنا أبي بكر الصديق رضي هللا عنه 

 المسلمين دينك وينصر عبادك اجعلنا ممن ينصر رسولك وينصر اللّهم



كن معنا وال تكن  اللّهم،  سواكا أن ال نخشى أحدً نسألك نعوذ بك من الحزن و اللّهم

 كيمعزيز حإنّك  وكلمة الكافرين السفلىعلى الدوام علينا واجعل كلمتك هي العليا 

 حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  جه ين ىن من خن
 الثباتولقاه أن تلهمنا الصبر قدّرت علينا أن ن لقاء العدو ولكن نسألك إنسألك ال ن اللّهم

الجهاد لمن  ، اللّهم اكتب وثقاالً بأموالنا وأنفسناا حبب إلينا الجهاد في سبيلك خفافً  اللّهم

يدافع عن دينك بالكلمة والخطاب والكتاب والنصح والدعوة والوقوف على ثغرات 

 ههالمسلمين ومن يكفل أيتامهم وأراملهم ومن يهب نفسه لعمل الخير بكل أوج

 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 مث زث رث
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 نعوذ بك من النفاق والمنافقين ومن الكذب والكاذبيناجعلنا من الصادقين و اللّهم

 ة نبيك في المنشط والمكره ر لنا اتباع سبيلك وسنّ يسّ  اللّهم

 اللّهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واآلخرة

 ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

  جئ يي ىي ني مي زي ري
 بك وبرسولك وباليوم اآلخر فاجعلنا من المتقينآمنّا  اللّهم

ّب ر المجاهدين في سبيلك بأموالنا وانفسنا يات قلوبنا على دينك واجعلنا من ثبّ  اللّهم

 وال تجعلنا من الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون العالمين

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

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص
نعوذ بك من صحبة المنافقين  اللّهم،  ونكره ما تكره ما تحبّ  نسألك أن نحبّ  اللّهم

ا نّ ال تجعل م اللّهم،  ا وما بطنهوالفاسقين والكافرين ونعوذ بك من الفتن ما ظهر من

ر ونعوذ بك من الظالمين )خباالً: فسادًا( ال يخافك وال بيننا من  ومن يبطن ما ال يُظهِّ



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

 منها وما بطناللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر 

اللّهم نسألك الصدق في القول والعمل وفي السّر والعلن ونسألك أن نحّب ما تحّب 

 ونبغض ما تبغض ، اللّهم آمنّا بك إنّك الحّق وأن قولك حّق وأن أمرك حّق ولقاءك حّق 

 ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه
ِّ ّٰ  

من النّار وما يقّرب إليها من  اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك

 قول أو عمل ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  مل يك ىك مك لك يقاك

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 امصيبة في دينناللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من أن تصيبنا 

اللّهم نسألك اللطف في القضاء ولك الحمد على ما أصابنا ونحمدك أن لم تكن مصائبنا 

 في ديننا وأن ال تكون أكبر منها وأن ال نعدم الشكر عليها 

 اللّهم لن يصيبنا إالّ ما كتبت لنا ، أنت موالنا وعليك يتوكل المؤمنون

 النا ، توّكلنا عليكاللّهم ما أصابنا فمما كتبت علينا أنت مو

 مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل
  خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني

اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة ، اللّهم انصر عبادك المجاهدين في 

كّل مكان على عدّوك وعدّوهم. اللّهم اجعل كّل أمرنا خير ، إن كتبت علينا أن تصيبنا 

 وإن كتبت علينا سّراء ندعوك اللّهم أن نشكرضّراء ندعوك اللّهم أن نصبر 

  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 اللّهم نسألك أن ننفق في سبيلك طوًعا ال كرًها ابتغاء وجهك مخلصين لك وتقبّل منّا

 اللّهم نعوذ بك من الفسوق ومن الفاسقين

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 والكافرين والنفاق والمنافقين اللّهم نعوذ بك من الكفر



 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك فاكتبنا مع الشاهدين 

اللّهم قّونا على أداء الصالة كما تحّب ، اللّهم ال تجعلنا من الذين يأتون الصالة وهم 

 كسالى ، وال من الذين ينفقون وهم كارهون 

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

أن ترزقنا رزقًا حالالً وتبارك في أموالنا ، اللّهم اجعل أوالدنا وذريّاتنا  اللّهم نسألك

 على طاعتك ومتّعنا بهم في الحياة الدنيا واجعلهم لنا ذخًرا في اآلخرة

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من الحلف الكذب

 نسألك أن تقِّ المسلمين من شرور المنافقين ومن كيدهم )يجمحون: يسرعون(اللّهم 

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  ين ىن نن من زن رن مم ام يل

اللّهم اكفنا بحاللك عن حرامك وأغننا بفضلك عّمن سواك ، اللّهم نسألك أن ال نحتاج  

 أن نؤدّي ما فرضت علينا من الصدقات ونزيد صدقة من أحد من خلقك ، اللّهم نسألك

 اللّهم نسألك القناعة والرضا وعدم السخط على ما قسمت وقدّرت

  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
هللا الحليم القوي  انحسب اهللا الكريم لما أهمنّ  ناحسب ناهللا لدنيا ناحسب ناهللا لدين ناهللا حسب

 ناسبهللا الرحيم عند الموت ح نابسوء حسب اهللا الشديد لمن كادن ناحسب نالمن بغى علي

 اللطيف عند هللا ناهللا الكريم عند الحساب حسب ناوف عند المسألة في القبر حسبءهللا الر

رّب  هوو ناهللا ال إله إال هو عليه توكل ناهللا القدير عند الصراط حسب ناالميزان حسب

 العرش العظيم

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ
  جح مج

اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين لإلنفاق على الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 

قلوبهم والغارمين وفي سبيلك وابن السبيل كما أمرت ، اللّهم نسألك أن نؤدي الزكاة 

 كما فرضت علينا ونزيد في الصدقات ، إنّك أنت العليم الحكيم



 مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط
  خك حك جك مق

اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك وحبيبك محّمد خير البشر كلّما ذكرك وذكره الذاكرون 

 وكلّما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم

 يقّربنا إليكاللّهم نسألك حبّك وحّب نبيك وحّب من تحّب وحّب ما تحّب وحّب عمل 

 اللّهم اجز عنّا سيدنا محّمدًا صلى هللا عليه وآله وسلّم خير ما جزيت نبيًا عن أمته

اللّهم نشهد أّن سيدنا محّمدًا صلى هللا عليه وآله وسلّم قد أدّى األمانة ونصح األمة 

 وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك

 من كّل من آذى رسولك في نفسه وآله وأصحابه وأمهات المؤمنين وأّمتهاللّهم نبرأ إليك 

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم ارض عنّا ونسألك أن ترضي رسولك صلى هللا عليه وآله وسلم عنّا وتشفّعه فينا 

 إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًايا رّب العالمين ، اللّهم نسألك 

 ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
  ٍّ ٌّ ٰى

اللّهم نبرأ إليك من كّل من حاددك وحادد وآذى رسولك في نفسه وآله وأصحابه وأمهات 

 وفي النيل من أوليائك الصالحين وفي محاربة أّمته المؤمنين وفي النيل من سنته

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل اللّهم نعوذ بك من النّار

 مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل

 اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك ممن يستهزئ بك أو بآياتك أو برسولك

ونعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين والمجرمين 

 إليها من قول أو عمل ، اللّهم اجعل سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين



 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني
 جح مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  جف مغ جغ مع مظجع حط خضمض

اللّهم نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء األخالق ونعوذ بك من الفسوق والعصيان 

 ونلعن من لعنت

اللّهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله ويحبّه وينهى عن المنكر ويجتنبه ويبغضه 

 واجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات وال تجعلنا ممن ينسونك فتنساهم

 النّار وما يقّرب إليها من قول أوعملاللّهم نعوذ بك من 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي

ُّ ِّ ّٰ  
اللّهم اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا 

أن تحبط أعمالنا إنّك رءوف رحيم ، اللّهم نعوذ بك من الخوض في الباطل ونعوذ بك 

 في الدنيا واآلخرة ونعوذ بك ان نكون من الخاسرين )خالقهم: دينهم ودنياهم(

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 يث ىث نث مث رثزث يت ىت متنت زت رت

  اك يق ىق يف ىف
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا هود وعلى سيدنا صالح 

 وسلّم تسليًما كثيًراوعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا شعيب 

 اللّهم إنّا ال نفّرق بين أحد من رسلك ونعوذ بك أن نظلم أنفسنا يا رّب العالمين

 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك

 ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن

  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي



اللّهم اجعلنا من المؤمنين حقًا حقًا واجعلنا ممن يوالي من واليت ويعادي من عاديت 

وينهى عن المنكر ويقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويطيعك  واجعلنا ممن يأمر بالمعروف

 ويعمل بسنة رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم

 اللّهم ارحمنا إنّك أنت الّرحمن الّرحيم العزيز الحكيم

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
  مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج

ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من اللّهم نسألك ايمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا 

 قول أو عمل ونسألك رضوانًا منك ومساكن طيبة في الجنّة ونسألك الفوز العظيم

 حن يمجن ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  من خن

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن 

 عذاب جهنم ، إّن عذابها كان غراًماالكافرين ومن النفاق والمنافقين ونعوذ بك من 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
 ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب
  لك اك يق ىق يف

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ومن النفاق والمنافقين

 بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عّمن سواكاللّهم أكفنا 

 اللّهم نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

 اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا ومن عذاب اآلخرة ، أنت وليّنا وأنت النصير

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حض جض

 اللّهم نسألك الوفاء بعهدك وأن نكون من المتصدقين ومن الصالحين

اللّهم نعوذ بك من البخل ومن التولّي واإلعراض عنك ونعوذ بك من إخالف وعدك 

 ونعوذ بك من النفاق ومن الكذب



اللّهم أصلح قلوبنا ، اللّهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك ويا مصّرف القلوب 

 صّرف قلوبنا إلى طاعتك ، يا عالم السّر والنجوى أنت عالّم الغيوب 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 يل ىل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
  ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه

 للصدقات واإلحسان للفقراء والمساكين عن طيب نفس وإكراماللّهم وفقنا 

ربّنا اغفر لنا وارحمنا ، ربّنا آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وسلّم وبما أنزلت ، 

 فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 

اللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين ومن الفسق ومن الفاسقين ونبرأ مّمن يسخر من 

 عبادك الصالحين ونعوذ بك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ

اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك وحبيبك محّمد كلّما ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل 

 عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم اجعلنا ممن يطيعك ويعمل بسنّة نبيك واجعلنا ممن يجاهد في سبيلك بنفسه وماله 

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي
  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت
 نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين ومن الكفر والكافرين ومن الفسوق ومن الفاسقيناللّهم 

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم اجعلنا سلّما ألوليائك حربًا على أعدائك مطيعين ألوامرك منتهين عّما نهيت عنه

 المسلميناللّهم أحينا مسلمين ، وأمتنا مسلمين واحشرنا مع 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف



 مل خل جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم اكفنا بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عّمن سواك ونعوذ بك أن تعجبنا أموال 

اللّهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعين واجعلنا ، وأوالد المتعاملين بالمال الحرام  

 للمتقين إماًما ، اللّهم حبّب إلينا اإليمان والجهاد بكل أنواعه في سبيلك وزينّه في قلوبنا

 هم نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق وسوء األخالق ونعوذ بك أن يُطبع على قلوبنااللّ 

 خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي
  مب زب رب يئ نئىئ مئ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

لوبنا كّل ذلك في قاللّهم حبّب إلينا اإليمان والجهاد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا وزيّن 

اللّهم اكتب الجهاد لمن يدافع عن دينك بالكلمة والخطاب والكتاب  واجعلنا من المفلحين ،

والنصح والدعوة والوقوف على ثغرات المسلمين ومن يكفل األيتام واألرامل ومن 

 يهب نفسه لعمل الخير بكل أوجهه

 واجعلنا من أهل الفوز العظيماللّهم نسألك الجنّة وما يقرب إليها من قول أو عمل 

 نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  يق ىق يف ىف يث ىث

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نعوذ بك من النفاق 

 والمنافقين ومن الكفر والكافرين ومن الكذب ومن الكاذبين ، اللّهم اجعلنا من الصادقين

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
 حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقّواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

اجعلنا من سبيلك واللّهم اجعلنا من الذين ينصحون لك ولرسولك وحبّب إلينا اإلنفاق في 

 المنفقين سًرا وعالنيةً واجعلنا من المحسنين واغفر لنا إنّك أنت الغفور الرحيم

 اللّهم مّكن للضعفاء والمرضى والفقراء المخلصين أن ينصحوا ويخدموا دينك



 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض

 ىل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
ٍّ َّ ُّ  

 اللّهم نعوذ بك من المنافقين والنفاق ومن الشقاق وسوء األخالق

اللّهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف 

وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم آمنّا بما أنزلت والغنى ، اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد 

 واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم إن مردّ الخلق إليك فتنبئهم بما كانوا يعملون

 ىب مبنب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت
  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف

 وسوء األخالقاللّهم نعوذ بك من المنافقين والنفاق ومن الشقاق 

اللّهم نعوذ بك من الحلف بغيرك ونعوذ بك من الحلف الكاذب ونعوذ بك من النّار وما 

 يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الفسوق والعصيان ومن الفاسقين

 اللّهم نسألك حّب من تحّب وأن ال نرضى عّمن ال ترضى عنه

 يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  مخ جخ مح جح حجمج مث هت ختمت

 اللّهم نعوذ بك من المنافقين والنفاق ومن الشقاق وسوء األخالق

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 اللّهم علّمنا حدود ما أنزلت على رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ، إنّك عليم حكيم

 ونعوذ بك من كيد المنافقين ونعوذ بك ممن يتربصاللّهم حبب إلينا اإلنفاق في سبيلك 

 بالمسلمين الدوائر ، اللّهم انتقم منهم وأبعد شّرهم عن المسلمين إنّك سميع عليم

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 جل مك لك حكخك جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع
  خل حل



لّم فاكتبنا وساللّهم آمنّا بك وبرسولك وباليوم اآلخر واتّبعنا الرسول صلى هللا عليه وآله 

 مع الشاهدين ، اللّهم اجعلنا مّمن تصيبنا صلوات منه وارزقنا شفاعته يوم القيامة

 اللّهم حبّب إلينا اإلنفاق في سبيلك واجعل ما ننفق قربات عندك خالصة لوجهك

 اللّهم أدخلنا في رحمتك إنّك أنت الغفور الّرحيم

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

اللّهم اجعلنا من السابقين لطاعتك ومن أتباع أوليائك الصالحين من المهاجرين 

واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضيت عنهم ورضوا عنك ونسألك أن ترضى 

عنّا وأن تمنحنا الرضا عنك ، اللّهم اغفر للمهاجرين واألنصار والحقنا بهم في جنّات 

 النعيم

 نّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل واجعلنا من الفائزيناللّهم نسألك الج

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب يئرب

اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من عذاب الدنيا ومن عذابك يوم تحشر 

 يدهممن كعبادك ، اللّهم أخرج المنافقين من بين صفوف المسلمين واحفظ المسلمين 

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  ام يل ىل مل يك

 اللّهم اعترفنا بذنوبنا فأصلح أعمالنا واغفر سيئاتنا وتب علينا إنّك غفور رحيم

 اللّهم أصلح المسلمين الذين خلطوا عمالً صالًحا وآخر سيئًا وعّجل لهم بالتوبة والمغفرة 

 حئ ييجئ ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم
  هئ مئ خئ

إلينا إيتاء الزكاة والصدقات وطّهرنا بها وآت نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير  اللّهم حبّب

من زّكاها ، اللّهم صّلِّ على محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم واجعلنا من الذين يصلّي 

 علينا واجعل صالته علينا سكنًا لنا إنّك سميع عليم

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  مخ جخ

 ل توبتنا إنّك أنت التّواب الرحيماللّهم تب علينا واقب

 اللّهم تقبّل صدقاتنا سّرها وعالنيتها يا أرحم الراحمين



 مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس
  جف مغ جغ مع جع

اللّهم صّلِّ على نبيك ورسولك وحبيبك محّمد كلّما ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل 

 عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم تب علينا وارحمنا وانظر إلينا إنّك ترانا فأصلح أعمالنا على طاعتك والعمل بسنّة 

رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم مردنا إليك فإحسن عاقبتنا في األمور كلّها يا 

 إنّك أنت العليم الحكيم  وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرةعالم الغيب والشهادة 

  مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف
اللّهم ال تعذبنا فإنّك علينا قادر والطف بنا بما جرت به المقادير وتب علينا واغفر لنا 

 إنّك أنت العليم الحكيم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن

  ٰذ يي
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم هيئ للمسلمين من يبني المساجد ويرفعها واحرس مساجد المسلمين من كيد 

 األعداء واجعلها دور عبادة وخدمة لدينك خالصة لوجهك 

اللّهم نعوذ بك من مساجد الضرار ونعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من الكذب 

يفرق بين المسلمين  والكاذبين ونعوذ بك ممن يحاربك ويحارب سنّة رسولك ومّمن 

ونعوذ بك من تفرق المسلمين وشتات أمرهم ، اللّهم اجمع شمل المسلمين ووحد 

 صفوفهم ، اللّهم نسألك أن نكون من المحسنين الصادقين 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر

  رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب
اللّهم اجعل مساجد المسلمين تؤسس على التقوى من أول يوم واجعلنا نقيم الصالة في 

 مساجد أسست على التقوى ، اللّهم اجعلنا ممن يحّب التطّهر ومن المّطّهرين

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

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



 حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  مت خت
المسلمين تؤسس على التقوى منك ورضوان ونعوذ بك أن تؤسس  اللّهم اجعل مساجد

على النفاق والشقاق واالختالف ، اللّهم رضينا بك ربّا وباالسالم دينا وبمحّمد صلى 

، اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين ونعوذ  هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوالً 

 الحكيم بك من الريب في القلوب ، إنّك أنت العليم 

 )جرف: ما يتجّرف من السيول ، هار: إنهاَر(

 حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص

 حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف جفحف

  خم حم جم هل مل
اللّهم حبب إلينا بيع أنفسنا وأموالنا لك وأن نكون من المجاهدين في سبيلك بأنفسنا 

وأموالنا ، ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل واجعلنا من الذين يوفون 

اللّهم اكتب الجهاد لمن يدافع عن دينك بالكلمة بعهدك واجعلنا اللّهم من الفائزين ، 

نصح والدعوة والوقوف على ثغرات المسلمين ومن يكفل األيتام والخطاب والكتاب وال

 واألرامل ومن يهب نفسه لعمل الخير بكل أوجهه

 اللّهم آمنّا بما أنزلت في التوراة واإلنجيل والقرأن

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

مرين اآل اللّهم اجعلنا من التائبين العابدين الحامدين السائحين الراكعين الساجدين

بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك واجعلنا من المؤمنين الذين لهم 

 البشرى ، اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

نعوذ بك أن نستغفر للمشركين من أصحاب الجحيم ولو كانوا أولي قربى ونعوذ اللّهم 

 بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل                                                          



 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
  يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا 

 ربّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

 اللّهم نعوذ بك من الشرك ونبرأ من المشركين كافة )أواه: بطيئ الغضب خاشع هلل(

 ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  مي زي ري ٰى

هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيما أعطيت اللّهم اهدنا فيمن 

 وقنا واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنّك بكل شيء عليم

 حت جت هب مب خب جبحب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني
  حج مث هت مت خت

ويميت وهو على كّل شيء ال إله إالّ هللا وحده ال شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي 

 قدير

 اللّهم لك ملك السماوات واألرض أنت ولينا وموالنا ما لنا من دونك من ولّي وال نصير

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

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه من المهاجرين واألنصار الذين اتّبعوه 

 في ساعة العسرة وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم اغفر لنا وارحمنا وانظر إلينا وتب علينا وارَض عنّا يا تواب يا رءوف يا رحيم

 أنت الوهاب ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

ٌّ ٍّ َّ ُّ  
اللّهم ال تحمل علينا إصًرا كما حملته على الذين من قبلنا ربّنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا 

 به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

تب علينا اللّهم تب علينا اللّهم تب علينا واجعلنا من  ال ملجأ منك إالّ إليك ، اللّهم  اللّهم

 الذين إذا أساءوا استغفروا يا تواب يا رحيم

  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ



اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا 

 صادقين واجعلنا مع الصادقين

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل

  جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم واجعلنا ممن يتبع سنّته ويسير 

على هديه وأن ال نرغب بأنفسنا عن نفسه وسنته ، اللّهم اكتب لنا عمالً صالًحا في كّل 

من الذين إذا  ااجعلن اللّهمما يصيبنا في سبيلك وال تضيع أجرنا واجعلنا من المحسنين ، 

 )مخمصة: مجاعة( استغفروا أساءواأحسنوا استبشروا وإذا 

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  جض مص خص حص مس خس حس
اللّهم اكتب لنا ثواب كّل نفقة صغيرة وكبيرة وكّل ما نعمل من عمل صغير أو كبير 

 ثوابًا مضاعفًا واجزنا بأحسن ما نعمل وتجاوز عن سيئاتنا يا رّب العالمين

 حق مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض

  هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا وفقًها في الدين واجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى 

 عن المنكر وممن ينذرون قومهم لعلهم يحذرون 
دين لمن صلحائها وخيرة أبنائها ما يكفي من األعداد ليتفقهوا في اهيئ لهذه األمة اللّهم 

 بإخالص وينذرون أقوامهم لعلهم يحذرون

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

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ، اللّهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا 

اللّهم ال نسألك لقاء العدو لكن نسألك إن قدّرت لنا لقاءه أن نصبر وأن نكون غالًظا 

 الذين أنت معهمعليهم وأن نكون من المتقين 

 َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ



اللّهم اجعل قراءة القرآن وتدبره زيادة لنا في اإليمان واجعلنا مّمن يحلّون حالله 

 ويحّرمون حرامه واجعلنا اللّهم من المستبشرين

  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
اللّهم نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء اإلخالق ونعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ 

 بك من الرجس ، اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك وطاعتك 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  يك ىك مك

ستغفر هللا ناللّهم اجعلنا من المفلحين إن أصابتنا فتنة ونعوذ بك أن نُفتن في ديننا ، 

 ، اللّهم ال تجعلنا من الغافلينوم ونتوب إليه القيّ  العظيم الذي ال إله إال هو الحيّ 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي

 اللّهم نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء اإلخالق ونعوذ بك من الكفر والكافرين

 اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك وطاعتك 

 اللّهم نسألك الفقه في الدين والعمل بما نعلم 

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 جغ مع جع مظ حط خضمض

اللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم 

نبيًا عن أمته وارزقنا صحبته في الفردوس األعلى يا رءوف يا اجزه خير ما جزيت 

 رحيم

حسبنا هللا ونعم الوكيل ، ال إله إال هللا وحده ال شريك له عليه توكلنا وهو رّب العرش 

 العظيم

هللا الحليم القوي  حسبنا،  احسبنا هللا الكريم لما أهمن،  ناحسبنا هللا لدنيانا ، هللا لدين حسبنا

 ، موتالرحيم عند ال هللا حسبنا، بسوء  احسبنا هللا الشديد لمن كادن،  يناللمن بغى ع

هللا  حسبنا ،هللا الكريم عند الحساب  حسبنا ، وف عند المسألة في القبرءحسبنا هللا الر

يه هللا ال إله إال هو عل حسبنا، هللا القدير عند الصراط  حسبنا، اللطيف عند الميزان 

 العرش العظيمرّب  وهو نالتوكّ 

 

 


