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  سورة يونس

 يل ىل مل خل
 

  خم حم جم يل ىل خلمل

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

ارزقنا و رنا منه ما نُّسينامنا منه ما جهلنا وذكّ علّ  اللّهمبارك لنا في القرآن الحكيم ،  اللّهم

 العمل به كما ترضى

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

اللّهم نشهد أن سيدنا محّمدا صلّى هللا عليه وآله وصحبه وسلم قد بلّغ الرسالة كما أوحيتها 

 إليه وأنذر وبّشر وجاهد فيك حق الجهاد

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا واجعل لنا قدم صدق عندك 

 والساحريناللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ومن السحر 

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

  مل يك ىك لكمك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت رّب السماوات واألرض رّب العرش 

 العظيم

اللّهم لك الخلق واألمر، ال شفيع عندك إالّ بإذنك ، أنت ربّنا ورب كّل شيء ، نسألك 

 وحدك واجعلنا من الذاكرين وال تجعلنا من الغافليناإلخالص في عبادتك 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن اممم يل ىل

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي

  هت مت خت حت

 إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللّهم إن وعدك حّق وقولك حّق وأمرك حّق 

واب ثاللّهم أنت بدأت الخلق وأنت تعيده ، اللّهم آمنّا بك فوفقنا للعمل الصالح واجزنا 

 صالح أعمالنا بالقسط وضاعفها واغفر لنا سيّئها يا رّب العالمين

 اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض خصمص



اللّهم جاعل الشمس ضياًءا وجاعل القمر نوًرا وقدّرته منازل لنعلم عدد السنين 

 والحساب ، اللّهم ما خلقت ذلك إالّ بالحّق 

 اللّهم آمنّا بآياتك التي فّصلتها فاجعلنا ممن يعّظمون آياتك كما تحب يا رّب العالمين

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

  جم هل

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم آمنّا بآياتك 

اللّهم اجعل في اختالف الليل والنهار تذكرة لنا بعظيم قدرتك واجعل تفّكرنا في خلق 

 السماوات واألرض زيادة في اإليمان واجعلنا من المتقين

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

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وباليوم اآلخر ، نسألك اللّهم لقاءك والنظر إلى وجهك 

 يا رّب العالمينبال سابق حساب وال عذاب الكريم في الفردوس األعلى 

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار وال تجعلنا من الغافلين عن 

آياتك ، اللّهم نعوذ بك من الذين ال يرجون لقاءك ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 

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

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  ىئ نئ مئ زئ رئ

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وقنا واصرف عنّا شّر 

ما قدّرت وقضيت ، نسألك اللّهم اإليمان الكامل وعمل الصالحات ، اللّهم نسألك 

 وما يقّرب إليها من قول أو عملبال سابق حساب وال عذاب الفردوس األعلى من الجنّة 

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ
  مث زث رث يت

سبحانك اللّهم وبحمدك ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود ، ما شكرناك حق 

شكرك يا شكور ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم 

 وأدخلنا الجنّة دارك دار السالم بالسالم والحمد هلل رّب العالمين

 حفظ وصيتك نتبع نصيحتك ونكثر ذكرك ونم شكرك وعظّ ن االلَّهم اجعلن

 مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  نن من زن رن مم ام يل ىل

اللّهم نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

ونستعيذ بك من شّر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 



وسلّم ونعوذ بك من الذين ال يرجون لقاءك ، اللّهم أنت المستعان وعليك البالغ وال 

م عّجل لنا الخير وأبعد عنّا الشر، آمنّا بك وبلقائك فال تجعلنا حول وال قوة إالّ بك ، اللّه

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

 وفواتحه وخواتمه

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب

وال بعد كشفه ، ونعوذ بك أن نكون من اللّهم نسألك أن ال ننسى دعاءك عند الضّر 

المسرفين ، اللّهم ألهمنا حسن دعائك على جنوبنا أو قاعدين أو قائمين واستجب لنا 

 دعاءنا يا رّب العالمين

 مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
  مغ جغ مع جع مظ

اللّهم نعوذ بك أن نهلك بعذاب من عندك ونعوذ بك أن نكون من الظالمين ، ربّنا ال 

مع القوم المجرمين ، اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبالبينات التي جاء بها رسلك يا  تجعلنا

 رّب العالمين

  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

اللّهم استخِلفنا في األرض واستخدمنا في طاعتك وأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه وال 

 تستبدلنا وارض عنّا يا رّب العالمين

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

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من
  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك الذي أنزلت وحَفظت 

 اللّهم نعوذ بك من الذين ال يرجون لقاءك ونعوذ بك من الذين يريدون تبديل كتابك

نخاف عصيانك ، أِعذنا اللّهم من عذاب اللّهم نسألك يقينًا صادقًا ونسألك طاعتك وأن 

 جهنم ، إن عذابها كان غراًما

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

  اك يق ىق ىفيف يث ىث

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه قد بلغ الرسالة 

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

 اللّهم نسألك تالوة كتابك والعمل به على النحو الذي يرضيك واجعلنا من الذين يعقلون



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

  ٰى ين

اللّهم نسألك تمام التصديق بكتابك ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك مّما 

 الفالحينيفتري المفترون ونعوذ بك مّما يقول المجرمون واجعلنا اللّهم من 

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

 جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب
  مس خس حس

 اللّهم نشهد إن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، ال ضاّر وال نافع غيرك 

اللّهم أنت العليم بما في السماوات واألرض سبحانك ، وتعاليت عّما يقول المشركون ، 

اللّهم نسألك أن تُشفّع فينا رسولك محّمد صلى هللا  ال شفيع إالّ من أذنت له بالشفاعة ،

 عليه وآله وسلّم

 مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

  مق حق مف خف حف جف

اللّهم نسألك أن توّحد أمتنا على طاعتك ونعوذ بك من االختالف في الدين ونسألك أن 

 تهدينا رشدنا ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق

 مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك
  من خن حن جن

اللّهم آمنّا بما أنزلت من آيات واتّبعنا الرسول صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، 

 ونسألك اللّهم أن نكون رفقاءه في الجنّة واكتبنا اللّهم مع الشاهدين

 اللّهم أمنّا بالغيب ، أنت عالم الغيب والشهادة ، ال يعلم ذلك إالّ أنت 

 جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  ىي مي خي حي جي يه مهىه

 اللّهم نسألك الرحمة وأن تكشف عنّا كّل ضّر يمّسنا

اللّهم آمنّا بآياتك فكن معنا وال تكن علينا ونعوذ بك من الذين يمكرون المكر السيئ 

بآياتك وال يحيق المكر السيئ إالّ بأهله يا رّب العالمين ، اللّهم اجعل مالئكتك يكتبون 

 اعف ذلك واغفر سيئاتنا إنّك أنت الغفور الرحيمض ما نعمل من خير و



 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

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

اللّهم الطف بنا في سيرنا في البّر والبحر والجو وألهمنا ذكرك وشكرك في إقامتنا وفي 

 سفرنا ونعوذ بك من شّر الريح العاصف ومن هياج الموج وأن نقع في ضيق 

اللّهم اجعلنا ممن يدعونك مخلصين لك الدين في السراء والضراء وأن تنجينا من عذابك 

 نكون من الشاكرين على الدوامفي الدنيا واآلخرة ونسألك أن 

 شرّ ها وسألك خير الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرّ ن االلّهم إنّ 

 ما فيها ومن شّر ما أرسلت به

 نيىي مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل

  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي

 اللّهم نعوذ بك من البغي في األرض بغير الحّق 

 الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّارربّنا آتنا في 

إنا هلل وإنا إليه راجعون ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللّهم إن 

مرجعنا إليك فتُنبئنا بما كنّا نعمل ، اللّهم فاغفر لنا سيئاتنا وجازنا بالحسنات إحسانًا 

 وبالسيئات مغفرة

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

  جم هل مل خل حل

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم أنت منزل الماء من السماء ومنبت النبات في األرض ورازق الناس واألنعام 

 الطغيان في األرضاللّهم رّب األرض والناس واألنعام نعوذ بك من 

اللّهم أطب مطعمنا وارزقنا من حيث ال نحتسب ونعوذ بك أن تأخذنا بالسنين ونقص 

 الثمرات ونقص الماء من السماء ونعوذ بك أن تهلكنا بعذاب من عندك

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبآياتك فاجعلنا ممن يتفكر في آياتك

  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم



ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم وأدخلنا الجنّة اللّهم أنت السالم 

دارك دار السالم واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 

 المغضوب عليهم وال الضالين

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل

  جي يه ىه مه ينجه

 وجوهنا قتر وال ذلّةاللّهم اجعلنا من المحسنين وزد لنا في إحسانك وال ترهق 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

اللّهم بيّض وجوهنا يوم تبيّّض الوجوه ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 )قتر: غبار النّار أو سواد منها(

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  يت ىت نت مت رتزت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 اللّهم قنا السيئات ونعوذ بك أن نذّل يوم القيامة ، أنت العاصم يا رّب العالمين

اللّهم بيّض وجوهنا يوم تبيّّض الوجوه واغفر لنا ، ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها 

 من قول أو عمل

 يك مكىك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

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

  ىي ني مي

إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، ال نعبد إالّ إيّاك ، اللّهم احشرنا على كلمة ال اللّهم ال إله 

إله إالّ هللا ، اللّهم أنت الشهيد علينا ، ربّنا افرق بيننا وبين قومنا بالحّق وأنت خير 

 الشاهدين )زيلّنا: حجزنا بينهم وبين شركائهم(

 مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي

  مج حج

ات وبالسيئ ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا اللّهم إّن مردّنا إليك ، أنت موالنا ، 

 واجعلنا من الصادقين ونعوذ بك أن نفتري أو يُفترى علينا مغفرة يا هللا ، 

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

  خك حك جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 السماء واألرضاللّهم أنت الرزاق فأفض علينا من بركات 



اللّهم أنت تملك السمع واألبصار وأنت السميع البصير ، اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا 

أبدًا ما أحييتنا ، اللّهم أنت من يخرج الحّي من الميت ومخرج الميت من الحي وأنت 

 ال الحي القيوم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وأنت من يدبّر األمر كلّه ، اللّهم نشهد أن

 إله إالّ أنت ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

  خن حن جن خممم حم جم هل مل حلخل جل مك لك

 اللّهم أنت الحّق ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونعوذ بك من الضالل

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت ، وقنا اللّهم واصرف 

 للّهم اصرف وجوهنا إليكعنّا شّر ما قدّرت وقضيت ، ا

  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من

اللّهم أنت الحّق وكلماتك حّق ، حقّت كلمتك على الفاسقين ، نعوذ بك اللّهم من الفسوق 

 والعصيان ، آمنّا بك اللّهم فاجعلنا من الراشدين

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

  يه ىه

أنت مبدئ الخلق وأنت معيده آمنّا بك، اللّهم اللّهم ال إله إالّ أنت ، أنت األول واألخر 

 اصرف وجوهنا إليك

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي

  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ

اللّهم أنت الهادي للحق ، اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا واصرف عنّا 

 شّر ما قدّرت وقضيت ، اللّهم اجعلنا مّمن يحكم بالحق

  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث

اللّهم نعوذ بك من ظن السوء ، إّن الظّن ال يغني من الحق شيئًا ، أنت الحّق فاهدنا إلى 

 الحّق ، إنّك بكل شيء عليم

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

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

تفصيله الكتب من قبله و اللّهم آمنّا بك وبكتابك ما كان أن يُفترى من دونك ولكن تصديق

 ال ريب فيه ، إنّه منك يا رّب العالمين

 اللّهم اجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجالء أبصارنا وذهاب غّمنا وحزننا 



 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت

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

  مك لك خك حك جك مق

 ونعوذ بك مّمن يفتري على رسولك صلىاللّهم منزل القرآن آمنّا بك وبرسولك وبكتابك 

 هللا عليه وآله وسلّم ونعوذ بك من المكذبين بكتابك بما لم يحيطوا بعلمه ولّما يأتهم تأويله

اللّهم علّمنا من القرآن ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وعلّمنا تأويله وفهم معناه والعمل 

 ظلم ومن الظالمينبه ، اللّهم اجعلنا من الصادقين ونعوذ بك من ال

  هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل حل جل

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ودينًا قيًّما ونعوذ بك من الفساد ومن المفسدين

 مث هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه

  مس هث

 اللّهم اهدنا إلحسن األعمال ال يهدي ألحسنها إالّ أنت

 اللّهم لنا أعمالنا وللكافرين والمنافقين أعمالهم ونحن نبرأ مّما يعملون 

 ىل مل خل ِّـ ُّـ َّـ هي مي هن من مل لكمك هش مش هس

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم

  مي خي حي جي

اللّهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه يا 

 البصيررّب العالمين ، إنّك أنت السميع 

 اللّهم أنت العادل حاشاك أن تظلم أحدًا ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  ىب نب مب زب رب يئ

 اللّهم اهدنا واهِد بنا واجعلنا هداة مهدتين واجعلنا للمتقين إماًما

  إال هللااحشرنا على كلمة ال إله إن الساعة حّق وإن الحشر حّق ، اللّهم  اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من الخاسرين الذين يكذّبون بلقائك يا رّب العالمين 

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

  ىق يف



 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 إنا هلل وإنا إليه راجعون  إنا هلل وإنا إليه راجعون ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ،

 على ما نفعل ، آمنّا بك وبرسلك وبكتبكاللّهم أنت الشهيد 

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

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد عبدك ونبيك ورسولك النبي األمي وعلى آله وصحبه وسلّم 

 تسليًما كثيًرا ، اللّهم إهِد وأصلح وارحم أمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

 ن الناس بالقسط وهم ال يظلمون اللّهم أنت الحكم العدل تقضي بي

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

  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب

اللّهم آمنّا بك وبرسولك ونشهد أن الموت حّق وأن الساعة حّق وأن البعث حّق وأن 

ا وال نفعًا إالّ   ماالجنّة حّق وأن النّار حّق وأن وعدك حّق ، اللّهم ال نملك ألنفسنا ضرًّ

 تشاء ولكل أّمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

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

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

 من خن حن جن مم خم حم جم
اللّهم قنا عذابك الذي تبعثه في هذه الدنيا بياتًا أو نهاًرا ويستعجل به المجرمون ، وقنا 

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عملعذابك يوم تبعث عبادك ، 

اللّهم ضاعف حسناتنا يوم لقائك واغفر سيئاتنا وال تجعلنا من الذين ظلموا يا رّب 

 العالمين

 مل خل هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن
 مه ينجه ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل
  مي خي حي جي يه ىه

حّق وأن الساعة حّق وأن البعث حّق وأن اللّهم آمنّا بك وبرسولك ونشهد أن الموت 

الجنّة حّق وأن النّار حّق وأنت تقضي بالقسط وما نحن بمعجزين ، ولو أن لكّل نفس 

 ظلمت ما في األرض جميعًا الفتدت به وهم ال يظلمون

 اللّهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  رت يب ىب نب مب زب رب

 اللّهم أنت رّب السماوات واألرض وما بينهما ومليكهما ورّب كّل شيئ 



 اللّهم إن وعدك حّق ولكّن أكثر الناس ال يعلمون

 اللّهم أنت تحيي وتميت وأنت حي قيوم بيدك الخير وأنت على كّل شيء قدير

 ليه راجعون ، إنا هلل وإنا إليه راجعون إنا هلل وإنا إليه راجعون ، إنا هلل وإنا إ

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

اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ رسالتك ونصح األمة 

وجاء بموعظة منك وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ، وترك األمة على المحجة 

البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ ضاّل هالك ، اللّهم اهدنا ألحسن األخالق 

 شف صدورنا بالهدى وبرحمة وفضل من عندك واألقوال واألحوال ، اللّهم ا

 اللّهم زدنا من فضلك ورحمتك وأدخل الفرح إلى قلوبنا بنصر من عندك لألمة وهدايتها

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
  هب مب خب حب جب مئهئ خئ

 اللّهم أرزقنا رزقًا حالالً واكفنا بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عّمن سواك

حراًما أو نُحّرم حالالً ونعوذ بك أن نفتري ما لم تنزل به سلطانًا  اللّهم نعوذ بك أن نُحلّ 

 ونعوذ بك من المفترين

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

اللّهم نعوذ بك من الكذب ومن المفترين ونسألك أن تجعلنا من الصادقين الشاكرين وأن 

 رونولكن أكثر الناس ال يشكتتفضل علينا برحمتك يا هللا إنّك ذو فضل على الناس 

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك
  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه

اللّهم أنت على كّل شيء شهيد ، اللّهم ال يخفى عليك شيء من شئوننا وال نتلو من قرآن 

في األرض وال  وال نعمل من عمل إالّ أنت شاهد علينا وال يعزب عنك من مثقال ذرة

في السماء وال أصغر من ذلك وال أكبر ، أنت القاهر فوق عبادك فيّسر لنا تالوة كتابك 

 وتدبّره والعمل به واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار

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

 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ



 خوف عليهم وال هم يحزنوناللّهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الذين ال 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم نسألك البشرى في الحياة الدنيا وفي 

 اآلخرة ، اللّهم ال تبديل لكلماتك ، اللّهم نسألك الفوز العظيم

  يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ

هللا عليه وآله وصحبه وسلّم اللّهم أن العّزة لك جميعًا ، اللّهم أعّز أمة سيدنا محّمد صلى 

 وأصلحها واهدها سبلها ، إنّك أنت السميع العليم

 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت

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

اللّهم يا رّب السماوات واألرض لك ما فيهما ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وما 

 يتّبع المشركون إالّ الظن وإن هم إالّ يخرصون

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

 اللّهم نسألك اإليمان الراسخ الدائم بك وبما أنزلت ونعوذ بك من الظّن والشّك 

 حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من

  جب هئ مئ خئ

قنا عذاب واللّهم خالق الليل سكنًا والنهار مبصًرا سبحانك ال إله إالّ أنت فاغفر لنا ذنوبنا 

 النّار

اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا اللّهم آمنّا بآياتك ، 

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

 ال يرحمنا فك وتجعل الدنيا أكبر هّمنا وال مبلغ علمنا وال تسلّط علينا بذنوبنا من ال يخا

 جسحس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت حتخت هبجت مب خب حب

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

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

  حن جن مم خم حم جم هل مل خل

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

 من المفلحين اللّهم أنت الغني لك ما في السماوات وما في األرض نسألك أن نكون

اللّهم نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ونعوذ بك ممن يفتري عليك الكذب ونعوذ بك 

من عذابك يوم تبعث عبادك ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

  نإنا هلل وإنا إليه راجعو إنا هلل وإنا إليه راجعون ، النار ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ،



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

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

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا واجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا 

 وإليك أنبنا وإليك المصيروالذاكرات ، اللّهم عليك توكلنا 

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من الغفلة عن ذكرك

 ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت

  مم ام يل ىل مل يك مكىك لك

 اللّهم صّلِ على البشير النذير سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

 أسلمنا وإليك أنبنا وإليك المصيراللّهم لك 

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا ونجنّا من عذابك ونجنّا من القوم الظالمين

ن لعبادك الصالحين في األرض واستخلفهم لخير الناس جميعًا  اللهم مّكِ

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك ونعوذ بك من المكذبين )خالئف: يخلفونهم من بعدهم(

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

  جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وعلى رسلك أجمعين وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بما جاء به رسلك من البينات ونعوذ بك من المكذبين ومن المعتدين

 يا رّب العالميناللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

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

  مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الكبر ومن العجب ومن السحر ونعوذ بك من المجرمين

 من عندك فاهدنا للحّق واهد بنا واجعلنا هداة مهديين اللّهم إن الحقّ 



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

  خم حم جم يل ىل مل خل ٰه مه جه

اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب ومن السحر ، ربّنا اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وللمؤمنين 

 يوم الحساب ، اللّهم نسألك إيمانُأ دائًما وقلبًا خاشعًا

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي
  نب مب زب رب يئ ىئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم اجعلنا صالحين مصلحين ونعوذ بك من الفساد ومن المفسدين ونعوذ بك من 

المجرمين ، أنت السحر ومن الساحرين ، اللّهم أبطل سحر الساحرين ونعوذ بك من 

 الحّق وقولك حّق وكتابك حّق وبعثك حّق والجنّة حّق والنّار حّق يا رّب العالمين

 يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
  زي ري ٰى ين ىن نن من

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا 

 ما ظهر منها وما بطناللهم نعوذ بك من الفتن 

 اللّهم نعوذ بك من العلّو في األرض ونعوذ بك أن نكون من المسرفين

 اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا ولك أسلمنا وبك آمنّا وإليك المصير

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

 لقوم الكافرينااللّهم عليك توّكلنا ربّنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنّا برحمتك من 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس
 حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ
 ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل



اللّهم صّلِ على البشير النذير سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم 

 ونعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادكتسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك البشرى 

 اللّهم اجعلنا مقيمي الصالة كما أمرتنا ونسألك أن تتقبل منّا يا رّب العالمين

اللّهم اطمس على أموال الكافرين المحاربين لك وألوليائك واشدد على قلوبهم وإنزل 

ا ونسألك دعاءناللّهم نسألك أن تجيب العذاب األليم في اآلخرة ،  عليهم عذابك في الدنيا و

 االستقامة كما أمرتنا وأن ال نتبع سبيل الذين ال يعلمون

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
  مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث

 اللّهم نعوذ بك من البغي والعدوان ونعوذ بك أن تهلكنا بالغرق أو بعذاب من عندك

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك 

اللّهم ثبت قلوبنا على التوحيد وأن يكون آخر كالمنا في هذه الدنيا "ال إله إالّ هللا لك ، 

 محّمد رسول هللا" صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 المفسدين ونعوذ بك أن نكون من الغافلين عن آياتكاللّهم نعوذ بك من الفساد ومن 

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين

 اللّهم نسألك أن تدخلنا مدخل صدق وتخرجنا مخرج صدق وأن ترزقنا من الطيبات

اللّهم نسألك علًما نافعًا ويقينًا صادقًا ونعوذ بك من االختالف ومن التفرق في دينك ، 

 تقضي بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أنت

 جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  حف جف مغ جغ مع

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 اللّهم نسألك دينًا قيًّما ويقينًا صادقًا ونعوذ بك من الشك فيما أنزلت 

الحّق وما أنزلت هو الحّق فال تجعلنا من الممترين وال من المكذبين وال من اللّهم أنت 

 الخاسرين )الممترين: الشاّكين(

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

 اللّهم نسألك إيمانًا صادقًا وقلبًا خاشعًا 

 اللّهم آمنّا بآياتك فقنا الخزي في الدنيا وقنا عذابك يوم تحشر عبادك



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

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يونس وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً ، اللّهم انفعنا باإليمان

 رّ اللّهم نسألك األمن في بالدنا وبالد المسلمين واكشف عنّا وعن المسلمين كل ض

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

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

  زث رث

بإذنك ، اللّهم اللّهم لو شئت آلمن من في األرض جميعًا ، وما كان لنفس أن تؤمن إالّ 

 آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 اللّهم ثبّت قلوبنا على دينك وحبّب اإليمان في قلوبنا وال تجعلنا من الذين ال يعقلون

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

، اللّهم   وسلّماللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا رسولك البشير النذير صلى هللا عليه وآله 

 فاكتبنا مع الشاهدين

 اللّهم اجعلنا ممن يتفكر في خلق السماوات واألرض ويؤمن بآياتك 

 يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام

  مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 رينا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 وعمالً صالًحا متقبالً اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا 

 اللّهم قنا شّر الفتن ما ظهر منها وما بطن ونجنّا والمسلمين من عذاب الدنيا واآلخرة

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سائر المرسلين وسلّم تسليًما كثيًرا

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

  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبدينك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وال نعبد إالّ إيّاك

اللّهم أحينا مسلمين وأمتنا على كلمة ال إله إالّ هللا محّمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله 

 وصحبه وسلّم وابعثنا عليها 



  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 اللّهم وّجهنا وجوهنا إليك حنفاء مسلمين ونبرأ من الشرك من المشركين

 حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

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

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

اللّهم أنت النافع وأنت الضاّر ال كاشف للضّر سواك وال يصيب بالخير غيرك ، ال رادّ 

 لفضلك ، تصيب به من تشاء من عبادك إنّك أنت الغفور الرحيم 

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

 ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين وخواتمه

 ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب

اللّهم إن قولك حّق ونبيك حّق وكتابك حّق ، اللّهم اهدنا فيمن هديك وعافنا فيمن عافيت 

 وقنا واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت 

ل أو نَُضل ، أنت على كّل شيء وكيل  اللّهم نعوذ بك أن نّضِ

 ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث
بك واتّبعنا ما أوحيت إلى رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، نسألك اللّهم آمنّا 

 أن تثبتنا على ذلك وتلهمنا الصبر حتى يأتي حكمك أنت أحكم الحاكمين

 

  سورة هود

 يل ىل مل خل
 

  ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ٱيكمل

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناتح أن تف ٱيكفي  سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

اللّهم قد أحكمت آياتك ثم فّصلتها تفصيالً ، نسألك اللّهم فهمها والعمل بها وأن تؤتينا 

 الحكمة إنّك أنت الحكيم الخبير

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى

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

 وعلى آله وصحبه وسلّماللّهم صّلِ على سيدنا محّمد البشير النذير 



 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح
  حف جف مغ جغ

 اللّهم نستغفرك ونتوب إليك ال إله إالّ أنت فاغفر لنا إنّك أنت الغفور الرحيم

 اللّهم متعنا متاًعأ حسنًا ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًاجازنا بالحسنات إحسانًا اللّهم آتنا من فضلك و

 اللّهم نعوذ بك أن نتولّى عن طاعتك ونعوذ بك من عذاب جهنم ، إن عذابها كان غراًما

 إنا هلل وإنا إليه راجعون وهو على كّل شيء قدير

 هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف
  من خن حن جن مم حمخم جم

السر منّا ، ال تكشف الستر عنّا ، عافنا واعف عنّا ، وكن لنا حيث كنّا ، اللّهم يا عالم 

 اجعل سريرتنا خيًرا من عالنيتنا ، واجعل عالنيتنا صالحة ، إنّك عليم بذات الصدور

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

ارزقنا وارزق  اللّهم ما من دابّة في األرض إالّ عليك رزقها أنت الرزاق ، اللّهم

المسلمين رزقًا حالالً طيبًا ، وألهمنا وألهم المسلمين شكر ذلك ، اللّهم اكفنا بحاللك عن 

 حرامك واغننا بفضلك عّمن سواك

 اللّهم أنت تعلم مستقر كّل دابة ومستودعها ، كّل في كتاب مبين

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

اللّهم رّب السماوات واألرض خلقتهما وما بينهما في ستة أيّأم أنت رّب العرش العظيم 

 جازنا بأحسن ما نعمل واغفر لنا سيء ما نعمل 

 اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وبالبعث بعد الموت 

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ونبرأ مّما يقول الكافرون ونعوذ بك من السحر

 مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة ونبرأ من المستهزئين ، اللّهم إنّك علينا قادر 

 فالطف بنا فيما جرت به المقادير يا رّب العالمين )حاق بهم: أحاط بهم العذاب(



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

 اللّهم أدم علينا نعمتك وارحمنا رحمة واسعة ونسألك العافية ونعوذ بك من اليأس والكفر

اللّهم نعوذ بك من تَبَدّل نعمتك ومن زوال عافيتك ونعوذ بك من الكفر والفسوق 

 والعصيان ومن الفخر والفرح بغير الحق

 رور والطغياناللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك شكًرا دائًما ونعوذ بك من الغ

 اللّهم نسألك الصبر وأن نعمل الصالحات ونسألك المغفرة واألجر الكبير

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
  خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك حكخك جك مق حق

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًا عن اللّهم نشهد أنه قد بلّغ الرسالة ونصح األمة ، اللّهم 

أمته وابعثه المقام المحمود الذي وعدته ، ربّنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا 

 واحلل ُعقَدًا من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ، إنّك على كّل شيء وكيل

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم أنت أنزلت القرآن بعلمك ، اللّهم ارحمنا به واجعله نوًرا وهدًى ورحمة 

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واستجبنا له وآمنّا بما أنزلت 

في كتابك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم اشهد بأنّا مسلمون ونعوذ بك من 

 المفترين الكاذبين

 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  يل ىل مل يك ىك

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار 

اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أوعمل ونعوذ بك أن تحبط أعمالنا 

 أعمالهمونعوذ بك مما يفعل المبطلون وحاشاك أن تبخس الناس 



 ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ
  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح مججح

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم قد أنزلت إلينا آيات بينات محكمات شهدنا بذلك يا هللا

 حقًا ، فقنا اللّهم عذاب النّاراللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك حقًّأ 

 اللّهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالحّق من عندك ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين 

 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض

  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق

اللّهم نعوذ بك من أن نفتري عليك ونبرأ إليك من المفترين ومن الكذب والكاذبين ومن 

 ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عملالظلم ومن الظالمين 

  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم

 اللّهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك ونعوذ بك ممن يصدّ عن سبيلك ويبغونها عوًجا

 اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ونحن لك مسلمون ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين

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

اللّهم فاطر السماوات واألرض ال طاقة ألحد إالّ بعونك ، كّل شي بقدرتك ، أنت وليّنا 

فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النّار ، وما للكافرين من دونك من ولّي وال نصير ، ربّنا 

 وقنا عذاب النّار آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة

يَتَِك ما يَُحوُل بَْينَنا وبَْينَ  اللّهم ْم لَنا ِمْن َخشِِِِِْ يَك، َوِمْن طاَعتَِك ما تُبَلِّغُنا بِِه  اْقسِِِِِِ َمعاصِِِِِِ

ائَب الديْنيا   َجنَّتََك، َوِمَن اليَقين ما ُن بِِه َعلَْينا َمصَِِِ ماعنا اللّهمتَُهّوِ اِرنا  َمتِّْعنا بأسِِِْ وأْبصَِِِ

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

يبَتَنا نا َوال َمْبلََغ ِعْلِمنا،  َمْن عادَانا َوال تَْجَعْل ُمصِِِِِِِ في ِدينِنا، َوال تَْجَعِل الديْنيا أْكبََر َهّمِ

 تَُسلِّط َعلَْينا َمْن ال يَْرحُمنا َوال



 مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  من زن رن اممم يل

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالًحا ترضاه 

 وأصلح لنا في ذرياتنا تُبنا إليك ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا واجعلنا من 

المخبتين إليك ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار 

وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا 

 بك مّمن يغفل عنك وعن ذكرك )أخبتوا: أنابوا إليه وخشعوا(ونعوذ 

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

، نعبدك وحدك ال شريك لك ، نرجو رحمتك ونخشى اللّهم نشهد أن ال إله إال أنت 

 عذابك ، إّن عذابك الجدّ بالكفار ملحق ، اللّهم نعوذ بك من العجب والكبر

 اللّهم نسألك أن نحّب أصحاب أنبيائك وأتباعهم وال نظلم أحدًا منهم ولو بكلمة سوء

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

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

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن

اللّهم هب لنا حسن الخطاب والدعوة إلى سبيلك بالحسنى ال نبغي بذلك ماالً إالّ الثواب 

 منك مخلصين لك الدين وارحمنا وأنت خير الراحمين

اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحّب الصالحين ونعوذ بك أن نكون من 

 عن حرامك واغننا بفضلك عّمن سواك الجاهلين ، اللّهم اكفنا بحاللك



 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

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

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

اللّهم أنت ناصرنا ، ال ناصر إالّ أنت ، اللّهم اجعل في قلوبنا رحمة ورأفة للذين اتّبعوا 

 سبيلك ، اللّهم ال نعلم الغيب وال نقول للذي تزدريهم األعين لن يؤتيهم هللا خيًرا 

اللّهم عندك خزائن الدنيا واآلخرة وأنت تعلم بما في األنفس ، اللّهم آتنا في الدنيا حسنة 

 اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار وال تجعلنا من الظالمينوفي 

 اللّهم ال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم

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

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

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

 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا نوح وسلّم 

اللّهم اجعلنا مّمن يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي 

 أحسن ، اللّهم إّن وعدك حق وإّن ما أنزلت أو وعدت على لسان أنبيائك هو الصدق 

 اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبفضلك عمن سواك

 لعبادك واجعلنا من الصادقيناللّهم اجعلنا من الناصحين 

 إنّأ هلل وإنّأ إليه راجعون  إنّأ هلل وإنّأ إليه راجعون ، إنّأ هلل وإنّأ إليه راجعون ،

  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نشهد أنه قد بلّغ الرسالة ونصح 

جهاده ، اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع األمة وجاهد في هللا حق 

الشاهدين ، اللّهم نبرأ إليك مما يفتري المفترون على كتابك ونبيك ورسلك عليهم الصالة 

 والسالم جميعًا ونبرأ إليك مّما يفعل المجرمون ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

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

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن

  مئ هي

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء 

 عليك عّز جارك وجل ثناؤك وعظم شأنك وال إله غيرك



ونعوذ بك أن يصيبنا الغرق والحرق ، اللّهم اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 اصرف عنّا مصائب الدنيا وارزقنا الصبر والشكر

 ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب

األعداء ونبرأ ممن يسخر بآياتك اللّهم نعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وشماتة 

 وبرسلك ، اللّهم ال تعذبنا بما يفعل السفهاء منّا إنّك رءوف رحيم

 اللّهم آمنّا بأنبيائك وبمعجزاتهم ونعوذ بك من عقوبتك

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

 اللّهم ألهمنا "بسم هللا الرحمن الرحيم" في بدء كّل أمر مهم من أمورنا

سماء بسم هللا رب األرض والسماء بسم هللا الذي ال يضّر مع اسمه بسم هللا خير األ

 شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم

 اللّهم بك نصول وبك نجول وبك نسير فاغفر لنا إنّك غفور رحيم 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مظ حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 خل حل جل مك لك حكخك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أنت القوي العزيز أنت وليّنا في البّر والبحر والجّو ، نعوذ بك من عذابك ونعوذ 

 العالمينبك من الغرق ومن التردي من علّو ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين يا رّب 

 اللّهم ال عاصم من أمرك إالّ من رحمت ، إليك الملجأ والمصير 

 اللّهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ، اللّهم بعدًا للقوم الظالمين

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

 ىسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما



 اللّهم أنت الحّق ووعدك حّق وأنت أحكم الحاكمين

 اللّهم يا أحكم الحاكمين ال تجعلنا من الجاهلين

 نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف
 خئ حئ ييجئ نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم

  هئ مئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
اللّهم بارك لنا فيما أعطيتنا وما قدّرت لنا من خير وأوِزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت 

 بك من عذابك يوم تحشر عبادكعلينا ونعوذ 

 اللّهم ال يعلم الغيب إالّ أنت ، علّمت بعضه ألنبياءك ومن تشاء من عبادك

 اللّهم آمنّا بما أنزلت على أنبيائك كافة ونسألك أن تجعلنا من المتّقين

 ماللّهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا يا رّب العالمين ، اللّهم أنت السالم ومنك السال

 جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب
 مغ معجغ جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
  مم خم حم جم هل مل خل حل جل

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا هود وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بما أنزلت على أنبيائك كافة ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 نعوذ بك أن نفتري أو يُفترى علينا ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليكاللّهم 

اللّهم اجعلنا من العاملين في سبيلك مخلصين لك الدين ال نبتغي بذلك أجًرا من أحد 

غيرك ، اللّهم اسقنا الغيث مدراًرا وال تجعلنا من القانطين وزدنا قوة إلى قوتنا ونعوذ 

 بك أن نتولّى مجرمين

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
  مب هئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا هود وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بما أنزلت على رسلك كافة ونعوذ بك من الشرك ومن المشركين



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

  ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه

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

 بك ونعوذ بك من كيد أعدائك بالمسلمين

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

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

  ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق

 اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، ما من دابّة إالّ أنت آخذ بناصيتها 

اللّهم إنّك على صراط مستقيم ، اللّهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت 

عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين ، اللّهم ال يضرك جحود الجاحدين وال تنفعك 

طاعة المؤمنين ، اللّهم استعملنا للخير واستخلفنا وال تستبدلنا ، ال أحد يستطيع نفعك أو 

 كّل شيء حفيظ  أن يضّرك ، إنّك على

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

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

  مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا هود وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة

الظالمين ، اللّهم نعوذ بك من الجحود بآياتك اللّهم ارحمنا والطف بنا ونجنّا من القوم 

ونعوذ بك أن نعصي رسلك ونعوذ بك من كّل جبّار عنيد ونسألك أن تبعدنا عّمن حلّت 

عليه لعنتك في الدنيا ومن يحل عليه عذابك يوم القيامة ونعوذ بك من الكفر ومن 

 الكافرين ونعوذ بك من البعد عنك

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا صالح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم إياك نعبد وإيّاك نستعين ، ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، لك الملك ولك الحمد 

 ، وأنت على كّل شيء قدير ، اللّهم أنت خلقتنا وأنشأتنا من األرض واستعمرتنا فيها

 فاغفر لنا ، وتب علينا إنّا تبنا إليك ، إنّك قريب مجيب 



 هش مش هس مس هث مث هت مت مبهب هئ مئ هي مي خي حي جي

  مي هن من مل مك لك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا صالح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم آمنّا بك وبرسلك ال نعبد سواك ، ال إله إالّ أنت حقّا وصدقًا ، نعوذ بك من الشك 

 دينك ومن الريبة فيه في

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

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

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبما أنزلت عليهم وبآياتك واجعلنا اللّهم ممن هو على بينة من 

 أمره ، اللّهم ال ناصر لنا سواك ونعوذ بك من الخسران

 وانصرنا ونعوذ بك من عصيان أمرك ونعوذ بك من عذابكاللّهم ارحمنا 

 نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب

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

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
  هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا صالح وسلّم تسليًما كثيًرا

أنزلت إليهم وبآياتك ، اللّهم ال تعذبنا بما يفعل السفهاء منّا اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبما 

 وارحمنا ونجنّا من القوم الظالمين ومن خزي يوم القيامة يا قوي يا عزيز

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من عذا ب الدنيا ومن عذاب اآلخرة 

 حض جض مص خص حص خسمس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث

  مض خض

 على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ 

اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم وأدخلنا الجنّة 

 دارك دار السالم بالسالم 



 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

  من خن حن

وعلى ىسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسيدنا إسحاق وسيدنا اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد 

 يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًما

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبما أنزلت وبآياتك نسألك البشرى في الدنيا واآلخرة

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

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين
اللّهم أنت الخالق وأنت الرازق تهب لمن تشاء البنين وتهب لمن تشاء البنات ، ربّنا هب 

 لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًما

 اللّهم ارحمنا وارحم والدينا وبارك لنا إنّك حميد مجيد

سيدنا محّمد كما صلّيت وسلّمت على سيدنا اللّهم صّلِ وسلّم على سيدنا محّمد وعلى آل 

إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد ، اللّهم بارك على سيدنا محّمد وعلى آل 

 سيدنا محّمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنّك حميد مجيد

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ 

 يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب

  مك لك اك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

وعلى آله وأزواجه  كما صليت على ونبيك ورسولك محّمد على عبدك اللّهم صّلِ 

وأزواجه  كما باركت  محّمد ونبيك ورسولكإبراهيم وآل إبراهيم وبارك على عبدك 

اللّهم نسألك أن تصلح بالنا ونسألك أن تغننا ،  حميد مجيدإنّك  على إبراهيم وآل إبراهيم

بالعلم تزينّا بالحلم وأن تكرمنا بالتقوى وجّملنا بالعافية وأن نكون من األّوابين ، اللّهم 

 ال تعذبنا بما يفعل السفهاء منّا )المنيب: الراجع إلى هللا(

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

 هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

  حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت جتحت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا



اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منه وما بطن ونعوذ بك من عمل قوم لوط ونعوذ 

 بك من السيئات ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

 ونسألك أن نكرم ضيوفنا وأن تجعلنا من الراشدين ذنا بما يفعل السفهاء مناال تؤاخ اللّهم

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 مبهب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

  هش مش هس مس مثهث هت مت

 ًراتسليًما كثياللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا إبراهيم وسيدنا لوط وسلّم 

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبآياتك ونعوذ بك أن تعذبنا ووالدينا وأهلنا وذوينا في الدنيا 

واآلخرة ، اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم طّهر األرض كلّها 

 من عمل قوم لوط ومن الفواحش كلّها ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

صبح أصبحنا وأ، صبحنا وأصبح الملك هلل والعظمة والسلطان هلل والعزة والقدرة هلل أ

ك اللّهم بك أصبحنا وبك أمسينا وب،  الملك هلل والعظمة والسلطان هلل والعزة والقدرة هلل

اللّهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره ،  نحيا وبك نموت وإليك المصير

 بك من شّر ما فيه وشر ما بعده عوذنوهداه وبركته و

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن

اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ، اللّهم ال 

تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا )سّجيل: الطين المتحجر المطبوخ بالنّار ، المنضود: 

 ، مسّومة: عليها وسم أو عالمة لمن يُرجم بها( المصفوف بعضه فوق بعض

 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

 نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

  رث يت ىت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم اكفنا بحاللك عن حرامك وأغننا بفضلك عّمن سواك

المسلمون على عدم نقص الكيل والميزان وأن نقيم اللّهم نسألك أن نحرص ويحرص 

 ويقيم المسلمون العدل بين الناس ونعوذ بك من عذاب يوم محيط



 مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث

 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

  مي زي ري

اللّهم نسألك أن نوِف الكيل وأن نزن بالقسط وأن ال نبخس الناس أشياءهم وأن نصلح 

فيها ونعوذ بك من المفسدين ، اللّهم اكفنا بحاللك عن حرامك في األرض وال نفسد 

 واغننا بفضلك عّمن سواك ، اللّهم ونسألك مثل ذلك للمسلمين كافّة

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ونسألك أن تحفظنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا ومن 

 أيماننا ومن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا يا حفيظ

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

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

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

  مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم اجعلنا مقيمي الصالة ومن ذريّاتنا وتقبّل دعاءنا

 حسنًا حالالً طيبًا مبارًكا ونسألك الحلم والرشاد اللّهم نسألك رزقًا

اللّهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتمر به ويحبّه وينهى عن المنكر وينتهي عنه 

 ويكرهه واجعلنا صالحين ومصلحين 

 اللّهم ما توفيقنا إالّ بك ، عليك توكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير 

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

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مهجه ين

ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا شعيب وسيدنا نوح وسيدنا صالح وسيدنا لوط 

 وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

 ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيئاتنا وتوفّنا مع األبرار يا رحيم يا ودود 

 )يجرمنّكم شقاقي: تحملكم عداوتي(

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

  مث زث رث يت ىت متنت



 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم فقّهنا في الدين وارزقنا فهم كتابك وارزقنا القوة في الحّق واجمع المسلمين على 

 الحّق يا عزيز لك العزة وحدك

 مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

  مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم إنّك أنت العزيز الحكيم ال إله إالّ أنت ، إنّك بما نعمل محيط

في الدنيا واآلخرة ، ونسألك اللّهم اجعل عملنا بما يرضيك ونعوذ بك من خزي العذاب 

 أن نكون من الصادقين ، اللّهم أنت الرقيب علينا فارحمنا والطف بنا يا لطيف

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب

 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

  جف مغ جغ مع جع

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

 ظلموا كما نجيت شعيبًا والذين آمنوا معه برحمتكاللّهم نجنّا برحمتك من الذين 

 اللّهم ارحمنا فإنّك بنا راحم وال تعذبنا فإنّك علينا قادر والطف بنا فيما جرت به المقادير

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة

 خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من كّل متكبر جبّار ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

 اللّهم نسألك أن توّلِ على المسلمين خيارهم وألهمهم الرشد والصالح وال تولِّها شرارهم 

 و اللعنة()بئس الرفد المرفود: بئس العطاء وه

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت



اللّهم احفظ بالد المسلمين وانشر العدل بين المسلمين ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

ونعوذ بك أن نَظِلم أنفسنا أو أن نظِلم غيرنا أو أن نُظلم ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال 

شريك له ، نعوذ بك منك ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عّز جارك 

 وجّل ثناؤك وعُظم شأنك وتقدست أسماؤك )تتبيب: هالك وخسران(

 نن من زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن
 جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ

اللّهم نعوذ بك أن نعيش في بلدة ظالمة ، إن أخذك القرى وهي ظالمة أخذ أليم شديد ، 

ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب يوم  اال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّ  اللّهم

جل ألمشهود ، اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وباليوم اآلخر ، ذلك يوم ال يؤخر إالّ 

معدود ، يومئذ ال تََكلّم نفس إالّ بإذنك فمن الناس يومئذ شقي وسعيد ، اللّهم اجعلنا من 

السعداء فيه ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، إنّك فعّال 

 لما تريد

 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  هي مي خي حي ٰهجي مه

إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها  اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب

من قول أو عمل ، ونسألك اللّهم أن تجعلنا من السعداء في الجنّة خالدين فيها ما دامت 

 السماوات واألرض إالّ ما شئت عطاء غير مجذوذ )مجذوذ: مقطوع(

 مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  خي حي جي يه ىه

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ، ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 

 أمرنا واغفر آلبائنا وأمهاتنا وضاعف حسناتنا وحسناتهم واغفر سيئاتنا وسيئاتهم 

 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي
  مب زب رب يئ ىئ نئ

 وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى ىسيدنا موسى 

 اللّهم اهدنا لما اختلف فيه الناس ونعوذ بك من الشك والشقاق والنفاق وسوء األخالق

 اللّهم نسألك علًما نافعًا ويقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا ، اللّهم ثبّت قلوبنا على دينك



  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب

 إنّك أنت العليم الخبيرت مغفرة ، وبالسيئا ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

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

 اللّهم نسألك االستقامة كما أمرت ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك ونعوذ بك من الطغيان

 إنّك بصير بما نعمل يا رّب العالمين 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
  حئ جئ يي ىي

أن تمّسنا النّار وما يقّرب إليها من قول  اللّهم نعوذ بك من الركون للظالمين ونعوذ بك

 أو عمل

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت وليّنا وموالنا ، فانصرنا على عدّوك وعدّونا

 مث متهت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ
  جح مج حج

 اللّهم اجعلنا ممن يقيم الصالة كما أمرت طرفي النهار وزلفًا من الليل

 نات واجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات اللّهم ابدل سيئاتنا حس

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 اللّهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من المحسنين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف
  هن من خن حن جن مم خم حم جم

عن المنكر وعن  ويأتمرون به ويحبّونه وينهونبالمعروف  وناجعلنا ممن يأمراللّهم 

  وينتهون عنه ويكرهونه الفساد

 اللّهم نجنّا مما يفعل الظالمون ونعوذ بك من الترف ونعوذ بك من القوم المجرمين

 اللّهم اجعلنا صالحين ومصلحين واهدنا واهِد بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى

 ينجه ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه

اللّهم نسألك أن تجعل أمتنا أمة واحدة معتصمة بحبلك ونعوذ بك الخالف والشقاق ومن 

 التفرق شيعًا ومن سوء األخالق

 اللّهم اجعلنا صالحين ومصلحين ونعوذ بك من عذاب جهنم إّن عذابها كان غراًما



 ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  زت رت يب

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى الرسل من قبله وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت أفئدتنا على دينك ، اللّهم أنت الحّق وقولك الحّق ووعدك 

 الحّق وما أنزلت هو الحّق وموعظة وذكرى للمؤمنين

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك
  ري ميٰى ين ىن نن
 ، عندك غيب السماوات واألرض بك وبرسلك وبكتبك آمنّا  اللّهم

  هلل وإنا إليه راجعون إنا،  هلل وإنا إليه راجعون إنا،  هلل وإنا إليه راجعون إنا

 إياك نعبد وإياك نستعين اللّهم، ه يرجع األمر كلّ  اللّهم إليك

 وما أنت بغافل عما يعمل العاملون لنا وإليك أنبنا وإليك المصيرعليك توكّ  اللّهم

 
  سورة يوسف

 يل ىل مل خل
 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي
اجعلنا و لفهم كتابك والعمل به ناتح بصيرتأن تف ٱيكفي  سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 من الذين يعقلون كتابك المسطور وآياتك في الكون المنظور

رنا منه ما منا منه ما جهلنا وذكّ علّ  اللّهم،  وهدىً ا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورً  اللّهم

نُّسينا وارزقنا تالوته وفهم معناه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي 

 العالمينرّب  ا واجعله حجة لنا يوم نلقاك يايرضيك عنّ 

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب 
  مس خس حس جس

واجعلنا ممن يعتبر بها وممن يحّل حالله ويحرم حرامه اللّهم انفعنا بقصص القرآن 

 ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه وال تجعلنا يا موالنا من الغافلين

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
  خف حف جف



 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

نراها أو تُرى لنا ونعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ اللّهم نسألك الرؤيا الصالحة 

بك أن يحضروننا ، اللّهم أنت خالق الكواكب والشمس والقمر ، ال إله إالّ أنت وحدك 

 ال شريك لك تقبّل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا

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

الشيطان الرجيم ، إنّه لإلنسان اللّهم نعوذ بك من الحسد ومن كيد الحاسدين ومن كيد 

عدّو مبين ، اللّهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإلخواننا وذوينا ومحبّينا وأبدل كل حسد 

 وغّل وبغض بيننا وبينهم إلى محبّة وُودّ ونصح وتعاون 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

سيدنا يوسف وعلى سيدنا يعقوب وعلى سيدنا إبراهيم اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى 

 وعلى سيدنا إسحاق وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك أن تجتبينا وتعلّمنا كتابك وسنّة نبيك وتعلّمنا الحكمة وتاويل األحاديث وأن 

 تتّم علينا نعمتك علينا وذوينا وعلى ذريتنا إنّك عليم حكيم

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب 
 مم ام 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
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  هت مت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الحسد ومن كيد الحاسدين ونعوذ بك من كيد الشيطان الرجيم

من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك أن نؤذي أحدًا من المسلمين بغير  اللّهم نعوذ بك

الحّق أو نعتدي عليهم ونعوذ بك أن يكون في رقبتنا شيئًا من دماء المسلمين واجعلنا 

 قوًما صالحين ، اللّهم أزل العداوة والبغضاء بين المسلمين )غيابة الجّب: قعر البئر(

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



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

اللّهم نستودعك أدياننا وأبداننا وأموالنا وأهلينا وذوينا وخواتيم أعمالنا ونسألك النصح 

للهم احرسنا بعينك التي ال تنام، واكنفنا بكنفك الذي ال الك ولرسولك وللمسلمين ، 

واكألنا في الليل والنهار، وارحمنا بقدرتك علينا، يرام، واحفظنا بعزك الذي ال يضام، 
لك بها شكرنا، وكم من بلية  أنت ثقتنا ورجاؤنا، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل  

ند ع لك بها صبرنا، وكم من خطيئة ركبنها فلم تفضحنا، فيا من قل   ابتليتنا بها قل  
ي م يخذلنا، ويا من رآنا فعند بالئه صبرنا فل نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل  

 .ا، اعصمنا برحمتك بنا فيما بقي من عمرناالخطايا فلم تهتك سترك عن  
اللّهم نعوذ بك من الهّم والحزن ونعوذ بك من كيد الشيطان ومن شّر كّل هاّمة ونعوذ 

 بك من الغفلة ومن الخسران )يرتع: يلهو وينشط(

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

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
اللّهم نعوذ بك من الكذب ومن الغش والحسد ونعوذ بك من نجوى السوء ونسألك أن 

 تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا 

 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

  مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث مثنث زث رث

 سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على 

 اللّهم نعوذ بك من الكذب ومن كيد الشيطان واجعلنا من الصادقين

اللّهم نسألك أن تؤتينا نوًرا من عندك وبصيرة ترينا بها كيد من يكيد لنا وتعيننا على 

 اجتناب كيدهم ونسألك الصبر عند البالء إنّك أنت المستعان 

 ٰىري ين ننىن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك

  يي ىي ني مي زي

 اللّهم نسألك العون في إقامتنا وفي أسفارنا وأن تلطف بنا فيما جرت به المقادير

هم نسألك البشرى في الدنيا واآلخرة ونسألك أن تعلّمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا اللّ 

 إنّك أن العليم الخبير



 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص خص حص مس

  مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما 

 اللّهم أنت الشاهد في بيعنا وشراءنا ، اللّهم نسألك البيع والشراء بالقسط

اللّهم مّكن لعبادك الصالحين في األرض فإنّك غالب على أمرك ولكن أكثر الناس ال 

يعلمون ، اللّهم الطف بنا فيما جرت به المقادير ، اللّهم وعلّمنا التأويل إنّك عالم الغيب 

 العليم الحكيموالشهادة وأنت 

  جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آتنا الحكمة والعلم واجعلنا من المحسنين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه ينجه
 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  مت زت رت

اللّهم نعوذ بك من كيد شياطين اإلنس والجن ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من 

شّر الشهوات ومن السوء والفحشاء ، اللّهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 

اللّهم اجعل لنا من كّل هّم فرًجا ومن كّل اآلخرة وأحسن إلينا وال تجعلنا من الظالمين ، 

 ضيق مخرًجا واصرف عنّا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلَصين

 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا

 اللّهم اجعلنا من المؤتمنين على أداء حقوق العباد ونعوذ بك من الخيانة

 اللّهم ال تجعل للكافرين والفاسقين حّجة علينا وقنا شّر األشرار



 اللّهم نسألك أن تجعلنا من الصادقين

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 مك لك خك حك جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ مع

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من 

 كيد الكائدين ، ونعوذ بك ان نفتري أو يُفترى علينا ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك 

 اللّهم كن مع المظلومين والمستضعفين في األرض واجعل لهم من كّل ضيق مخرًجا

 مه هنجه من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 مم خم حم جم يل ىل مل خل مي خي حي جي ٰه
 حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم
 نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ

  مث زث

 اللّهم نعوذ بك من كيد الكائدين ومن ضالل الضالّين

 اللّهم إحِم واحفظ وثبّت المسلمين المستضعفين في األرض أينما كانوا

شّر الفتن ما ظهر منها وما بطن وثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اللّهم قنا 

اآلخرة ، اللّهم ال تجعل للكافرين والفاسقين علينا سبيالً وال تجعلنا من الصاغرين 

 للظالمين والكافرين ، اللّهم احفظ المسلمين مّمن يكيد لهم وينشر الفواحش بينهم

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن
  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أبعد عنّا شّر أعداءنا وأعداءك واصرف عنّا كيد الكائدين من الجن واإلنس يا رّب 

 نم ، إن عذابها كان غراًماالعالمين ، ربّنا اصرف عنّا كيد األشرار وقنا عذاب جه

اللّهم احفظ شباب المسلمين من الوقوع في الفواحش ، اللّهم نعوذ بك من السجن ونسألك 

 أن تحسن خالص المسجونين ، إنّك أنت السميع العليم )أصُب: أميل(

 جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
  مق حق مف خف حف مغجف جغ جعمع مظ حط مض خض حض

 وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد 



اللّهم نسألك الرؤيا الصالحة نراها أو تُرى لنا ونسألك أن تعلِّمنا التأويل وأن تجعلنا من 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهمالمحسنين ، 

 مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم ارزقنا المال الحالل وعلّمنا تأويل األحاديث 

 اللّهم آمنّا بك وبكتبك ورسلك وباليوم اآلخر يا رّب العالمين

 ىنين من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

محّمد وعلى سيدنا يوسف وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا اللّهم صّلِ على سيدنا 

إسحاق وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم لك الشكر على ما أنعمت به 

 وأوليت ، اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن 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 قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نو

 إله إالّ ، العلم نتعلم وال فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 أنت عالم الغيوبأنت ، 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

  رن مم

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أنت ربّنا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وال نعبد سواك ، نسألك أن تثبتنا 

ن وأنت الواحد القهار ولك الديبالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ، لك الحكم 

 القيّم ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مص خص

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا



اللّهم نسألك المبّشرات من الرؤيا اللّهم نعوذ بك من الخمر والميسر وكّل ما حّرمت ، 

 الحسنة نراها أو ترى لنا ونعوذ بك من رؤيا السوء

 اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفثه ونعوذ بك رّب أن يحضروننا

 اللّهم أحسن خالص المسجونين المظلومين في كّل مكان

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف
  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل

اللّهم نسألك الرؤيا الصالحة نراها أو ترى لنا وعلّمنا التأويل ونعوذ بك من همزات 

 الشياطين ، اللّهم وّلِ على المسلمين خيارهم وال توّلِ عليهم شرارهم

 اللّهم نسألك أن يعّم بالد المسلمين الخير من األنعام والزروع والثمار والرخاء 

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم هيء للمسلمين من يكون سببًا في سعادتهم في الدنيا واآلخرة وارزقهم من النعم 

 مما تنبت األرض ومما يرعى فيها ومن كّل الثمرات

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم بارك لنا فيما تخرج األرض واسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين

للمسلمين ونعوذ بك من السنوات  اللّهم هيء لنا من يكون سببًا في رخاء ونعم كثيرة

 العجاف الشداد

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح
 مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط
 جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل



 جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل هي مي خي حي جي ٰه مه
  ىه مه جه ين ىن خنمن حن

 يوسف وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا 

اللّهم نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونعوذ بك من شّر الشيطان وَشَرِكه 

ونعوذ بك من الخيانة ، اللّهم حّصن بيوت المسلمين من الفواحش واآلثام واجعل لكل 

 من وقع في السوء توبة نصوًحا  

األقربين ونسألك أن تغفر لنا ما أسررنا وما اللّهم نسألك قول الحّق ولو على أنفسنا أو 

 أعلنّا وما أنت أعلم به منّا إنّك غفور رحيم )حصحص: تبيّن(

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه
  نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 اللّهم ارزقنا من حيث ال نحتسب واجعل لنا من أمرنا رشدًا 

األمين العليم الذي يخشاك في  اللّهم وّلِ أمور المسلمين القوي في كّل صنعة الحفيظ

السّر والعلن ، اللّهم نسألك أن تجعلنا ممن يحفظون األمانة مع علم وتقوى ، اللّهم إن 

 ولّيتنا أمًرا من أمور المسلمين فأعنّا على إعطائها حقّها كما تحب وترضى

 يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

 محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِ على سيدنا

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك وباليوم اآلخر، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

وأن تصيبنا برحمتك وأن تجعلنا من المحسنين ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 

 أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهمحسنة وقنا عذاب النّار ، 

 ، اللّهم مّكن لعبادك الصالحين لكي ينشروا العدل والخير في بالد المسلمين  استغفروا

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن 
 هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
  لك خك حك جك

 صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم 

ربّنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للذين أمنوا ربّنا 

 إنّك رءوف رحيم ، ربّنا اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا إنّك غفور رحيم



 الكيل وال تجعلنا من المطففيناللّهم اجعلنا ممن يوِف 

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من
  ىه مه جه ين منىن خن حن جن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم احفظنا من فوقنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا إنّك 

الحافظ ، اللّهم نسألك حفظ األمانات ، اللّهم ارحمنا واهدنا واهِد بنا يا أرحم أنت 

 الراحمين

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه
 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق

 كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما 

اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا وكافة المسلمين ، اللّهم نسألك حفظ المواثيق 

والعهود يا رّب العالمين أنت على كل شيئ وكيل ، اللّهم اجعل المحبّة والتعاون بين 

 المسلمين عادة لهم )نمير: نجلب الميرة أي الطعام(

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  جخ مح جح مج مثحج هت ختمت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا فتوح العارفين واحفظنا وأهلينا وذوينا من الحسد 

واإلصابة بالعين ، اللّهم لك الحكم ، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وعليك 

 وكل المتوكلونفليت

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

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

اللّهم نعوذ بك أن نحِسد أو أن نُحَسد وأن نصيب بالعين أو أن نصاب بها من غيرنا 

 ونعوذ بك من شّر كّل دابة أنت آخذ بناصيتها 

  الشيطان وشركه وشرّ وسيئات أعمالنا  نانفسأ ورشر عوذ بك منن اللّهم

 اللّهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا يا رّب العالمين



 جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مي خي حي

  ين ىن من خن حن جن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من أن نُتهم بسوء ونعوذ بك من السرقة والسارقين 

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالّ للذين آمنوا ربنّا 

 إنّك غفور رحيم 

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

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

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

  يك ىك مك لك يقاك ىق يف

 وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف 

اللّهم جنبنا حلف األيمان صادقين أو كاذبين ونعوذ بك من الفساد في األرض ومن 

 المفسدين ونعوذ بك من الكذب ومن الكاذبين ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 )صواع: إناء يكال به أو يشرب به(

 ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل

 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي

  مح جح مج حج مث هت ختمت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال يحدث في الكون إالّ ما تشاء وال يخفى عليك شيء في األرض وال في السماء 

 ، اللّهم فاجعل ما تشاء خيًرا لنا في دنيانا وآخرتنا

 إنّك أنت العليم الحكيماللّهم ارفعنا درجات عندك وارزقنا علًما نافعًا 

 جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف جغمغ مع

 مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل خل

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



 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 أن نظِلم أو أن نُظلم اللّهم نعوذ بك من أن نفتري أو يُفترى علينا ونعوذ بك

 اللّهم اغفر لنا ولوالدينا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان واجعلنا من المحسنين 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن

 زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

  زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب

 على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صلِّ 

اللّهم ال تجعلنا نيأس من رحمتك واغفر آلبائنا وأمهاتنا واحكم لنا بالخير وأنت خير 

الحاكمين ، اللّهم اجعلنا ممن يؤدّون المواثيق التي قطعوها ونسألك حفظ األمانات 

 للتباحث()خلصوا نجيًّا: انفردوا 

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

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

  يي ىي ني

اللّهم نسألك علًما نافعًا ويقينًا صادقًا ونسألك الصدق في الشهادة والقول والعمل ونعوذ 

 بك من أن نفتري أو يُفترى علينا وما كنّا للغيب حافظين

 أن تمتدّ أيدينا إلى ما ال يحل لنااللّهم حّصن بيوتنا وأموالنا من السرقة ونعوذ بك 

 هت مت خت حت جت مبهب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ

  مخ جخ مح جح مج مثحج

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا ، ربّنا أفرغ علينا 

 صبًرا وتوفنا مسلمين إنّك أنت العليم الحكيم ، اللّهم اجعلنا مستجابي الدعاء

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

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

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

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خن حن

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا



 اللّهم نعوذ بك من الهّم والحزن ومن غلبة الدين وقهر الرجال 

علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ونسألك اللطف فيما جرت به المقادير  اللّهم نسألك

ونسألك الصبر على مصائب الدنيا والثواب على ذلك ، اللّهم نعوذ بك من اليأس من 

 رحمتك إنه ال ييأس من َروِحك إالّ القوم الكافرون )َحَرًضا: ضعيف الجسم والعقل(

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

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

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل مل يك مكىك لك اك يق

  مي زي ري

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من الضّر ومن الفقر ومن جهد البالء ودرك الشقاء وشماتة األعداء 

 الجاهلين ونسألك أن نوِف للناس حقوقهم ونوف الكيل إذا ِكلناونعوذ بك أن نكون من 

 اللّهم نسألك الصبر والتقوى وأن تجعلنا من المتصدقين ومن المحسنين 

 )مزجاة: رديئة( استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

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

 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت حتخت جت

  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا أرحم الراحمين

 اللّهم ارحم واغفر آلبائنا وأمهاتنا وأهلينا وذوينا وأدخلنا الجنّة أجمعين

 خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

 خم حم جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك لك

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم مم

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  رب يئ ىئ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم علِّمنا من لدنك علًما نافعًا واغفر لنا وارحمنا إنّك أنت الغفور الّرحيم



ما أحييتنا واجعله الوارث منّا ، ربنا اغفر لنا وإخواننا  اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا

 الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم

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

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

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم

 مح جح مج مثحج هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ مئ

  مخ جخ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يعقوب وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

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

اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

كفار ملِحق ، اللّهم نسألك أن تجعلنا من المحسنين ونعوذ بك من ، إن عذابك الجدّ بال

 كيد الشيطان ونزغه ، إنّك لطيف لما تشاء ، إنّك أنت العليم الحكيم

 )نزغ: أفسد( استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع
 صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم 

ربّنا لك الشكر على ما أنعمت به وأوليت وعلى ما علّمتنا ، ونسألك المزيد من العلم 

 جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط النافع ، اللّهم

 خن حن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك 

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل خي حي جي ٰه مه جه هن من
  حن جن يم

 عندك علم الغيب ال يعلمه إالّ أنت أو ما علّمته أحدًا من خلقكاللّهم 

 اللّهم نعوذ بك من المكر السيئ ، اللّهم آمنّا بما أنزلت فزدنا إيمانًا 

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًابالحسنات إحسانًا اللّهم نسألك أن تجازينا 

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

آمنّا بك وبرسلك وآياتك في السماوات واألرض ، اللّهم اجعلنا ممن يعتبر بتلك اللّهم 

 اآليات وال نمّر عليها معرضين



 اللّهم أنت الواحد األحد ال إله إالّ أنت نعوذ بك من الشرك ومن المشركين

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

دّرت تولّيت وقنا اللّهم شّر ما ق اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن

وقضيت فإنّك تقضي بالحّق وال يقضى عليك ، اللّهم إن الساعة حّق فاجعلنا يوم القيامة 

 من الفائزين

 اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت
  ىك مك لك

اللّهم اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك على بصيرة ويسيرون على هدي نبيك محّمد صلى 

 هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ويتّبعون سنّته 

 اب الرحيمأنت التوّ إنّك  نااللّهم اغفر ل، وبحمدك  سبحانك اللّهم

 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مت خت حت
 كثيًرأ اتسليمً  وسلّموسائر إخوانه من النبيين والمرسلين  محّمدعلى سيدنا صّلِ  اللّهم

عاقبة رنا أن تبصّ وونكره ذلك رنا عاقبة من عصاك فنجتنب سبيلهم نسألك أن تبصّ  اللّهم

 ونحّب ذلك من أطاعك فنسلك سبيلهم

 النّارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 والعفاف والغنى التقىو الهدىاللّهم نسألك 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق خفمف
 جن مم خم حم جم هل
 كثيًرأ اتسليمً  وسلّموسائر إخوانه من النبيين والمرسلين  محّمدعلى سيدنا صّلِ  اللّهم

 واخذل الكافرين يا رّب العالمين في كّل مكان انصر عبادك الصالحين اللّهم

 اجعلنا من أولي األلباب وممن يعتبر بما قصصت في كتابك  اللّهم

 بكتابك وبما أنزلت من قبله فاهدنا وارحمنا واحشرنا مع عبادك الصالحينآمنّا  اللّهم

 

  سورة الرعد



 يل ىل مل خل
  

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل ٱخلمل

  مه جه

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناتح أن تف ميخلٱفي  سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا  ، اللّهم بك وبكتابك وبرسلكآمنّا  اللّهم

ينا واجعلنا ممن يقرأه فيرقى وال  اللّهمنا، وغمّ  علِّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسِ

 ويخزى فيذلّ  تجعلنا ممن يقرأه

 ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ

اللّهم يا رافع السماوات بغير عمد ويا من استوى على العرش وسّخر الشمس والقمر 

كّل يجري ألجل مسّمى آمنّا بك وبلقائك يوم القيامة ، اللّهم يا مدبّر األمر يا مفّصل 

 عذابك يوم تحشر عبادك ، إنّا موقنوناآليات آمنّا بلقائك فقنا 

 لكمك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت

  نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك

 اللّهم رّب األرض والسماء يا خالق الجبال واألنهار والثمار آمنّا بك وبآياتك

 اللّهم اجعلنا ممن يتفكرون بآياتك فيزدادون إيمانًا

اللّهم يا من مدّ األرض وجعل فيها رواسي وأنهاًرا ومن كّل الثمرات جعلت فيها زوجين 

اثنين ويا مقلّب الليل والنهار نسألك من خير ما سألك منه نبيّك محّمد صلى هللا عليه 

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

 م عليه وآله وصحبه وسلّ 

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

اللّهم يا بديع الخلق يا خالق األرض والسماء ومنزل الغيث من السماء أحيِ قلوبنا كما 

تحيي الجنات من األعناب والزرع والنخيل بماء السماء ، اللّهم اجعلنا ممن تحبّهم 

مون حرماتك ويعقلون أوامرك ويتّبعونها ويحبّونك وممن يتفكرون فيما خلقت  ويعّظِ

 ويحبّون اتباعها ويجتنبون نواهيك ويكرهون اتيانها ، اللّهم اجعلنا من قوم يعقلون



 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ جع

  جل مك

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبالبعث والنشور أنت محيي الموتى وباعثهم في خلق جديد ، 

إنّك على كّل شيء قدير ، اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول 

 أوعمل ، إن عذابها كان غراًما 

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

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

 اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول أوعمل ، إن عذابها كان غراًما 

اللّهم اجعلنا ممن يتعظ بما مضى من األمم ويرضى بما تقدره من أقدار ، إنّك يا ربّنا 

 اب شديد )المثالت: عقوبات أمثالهم من المكذبين(ذو مغفرة للناس على ظلمهم وذو عق

 نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  يئ ىئ

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 اللّهم صّلِ على البشير النذير الهادي المنير وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًما كثيًرا

 مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث

اللّهم يا عالم ما تحمل كّل أنثى وما تغيض األرحام وتزداد ، اللّهم يا عالم الغيب والشهادة 

علمك بالحال يغني عن السؤال ، اللّهم يا مقدّر األقدارومقدّر كّل شيء بمقدار نسألك 

 اللطف فيما تقضي وتقدّر إنّك أنت الكبير المتعال

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

 اللّهم يا عالم السّر منّا ال تكشف الستر عنّا ، عافنا واعف عنّا وكن لنا حيث كنّا

 اللّهم أنت تعلم سّرنا وجهرنا فاغفر لنا ما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا 

 اللّهم اجعل ما نسّر خيًرا مّما نجهر به واجعل ما نجهر به وفق ما يرضيك

 )سارب: يسير غير مستخٍف( 



 مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب
  خض حض جض مص خص

 اللّهم يا من خلقتنا ورزقتنا ، اللّهم احفظنا واهدنا وتجاوز عن سيئاتنا

 اللّهم نسألك أن تعيننا على تغيير ما في نفوسنا من سوء وتبدلنا به طاعة ورضًى ويقينًا

مبدّل لما حكمت وال ينفع ذا الجد منك الجد ، اللّهم اجعل اللّهم ال راد لما قضيت وال 

 كّل ما قضيت وقدّرت لنا فيه الخير لنا في الدنيا واآلخرة

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
  خن حن جن مم خم حم جم

 اللّهم أنت الذي ترينا البرق خوفًا وطمعًا وأنت منشئ السحاب الثقال

سبحانك اللّهم ، يسبح الرعد بحمدك والمالئكة من خيفتك وترسل الصواعق فتصيب 

اللّهم ال تقتلنا بغضبك وال تهلكنا بعذابك وعافنا قبل بها من تشاء وهم يجادلون فيك ، 

 اللّهم نسألك أن تجنّبنا الجدل فيما ال يرضيك وأنت شديد المحال،  ذلك

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

 اللّهم أنت الحّق وأمرك حق ودعوتك حق نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا

اللّهم استجبنا لك نعوذ بك من الضالل والمضلّين ومن الكفر والكافرين ونعوذ بك أن 

 تحبط أعمالنا

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

ونسجد وإليك نسعى وتحفد ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك،  اللّهم إياك نعبد ولك نصلي

إن عذابك الجدّ بالكفار ملِحق ، اللّهم لك يسجد من في السماوات واألرض طوًعا 

 وكرًها، حتى الظل يسجد لك بالغدو واآلصال، اللّهم اجعلنا مّمن يسجد لك طوًعا

 ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب
 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف
  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن

اللّهم رّب السماوات وما أظلّت ورّب األرض وما أقلّت نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك 

 ال شريك لك ، اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا 

 فاهدنا سبلنا يا هللااللّهم إنّا ال نملك ألنفسنا ضًرا وال نفعًا 



 اللّهم ال يستوي األعمى والبصير وال الظلمات والنور ، اللّهم افتح بصائرنا بنورك

 اللّهم نبرأ إليك من الشرك والمشركين يا خالق كّل شيء أنت الواحد القهار

 خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس
  حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق مفحق خف

اللّهم يا منزل الماء من السماء فتسيل األودية بقدرها فيحتمل السيل زبدًا رابيًا ومّما 

 يوقدون عليه ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ، اللّهم أسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين

اللّهم اجعل ما ينفعنا يمكث في األرض وأذهب عنّا الزبد ، كذلك تضرب األمثال للناس 

 لعلهم يفقهون ، اللّهم أنت الحّق ووعدك حّق والجنّة حّق والنّار حّق 

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم
  من مل مك هشلك مش هس مس هث مث متهت هب مب

 الحساب اللّهم استجبنا إليك فجازنا بالحسنى ونعوذ بك من سوء

اللّهم نسألك الجنّة بغير حساب وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما 

 يقّرب إليها من قول أو عمل

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

 ربّنا آمنّا بما أنزلت أنّه الحّق واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّأ 

 اللّهم ارزقنا الفهم واجعلنا من أولي األلباب

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 اللّهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدك وال ينقضون الميثاق

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

أن يوصل ومن الذي يخشونك ويخافون اللّهم اجعلنا من الذين يصلون ما أمرت به 

 سوء الحساب

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

اللّهم اجعلنا من الصابرين ابتغاء وجهك ومن الذين يقيمون الصالة وينفقون مما رزقتهم 

سًرا وعالنية ، اللّهم اجعلنا من الذين يدرءون بالحسنة السيئة ومن العافين عن الناس 

 عقبى الدارواجعل لنا 



 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
  يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ـ لنا وألزواجنا وآبائنا وأمهاتنا 

 وذرياتنا ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين

اللّهم أدخل علينا مالئكتك يوم القيامة من كّل باب بالسالم ، اللّهم أنت السالم ومنك 

 السالم وإليك يرجع السالم ، أدخلنا دارك دار السالم بسالم 

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

مرت يقطعون ما أاللّهم اجعلنا من الذين يوفون بعهدك بعد ميثاقه وال تجعلنا من الذين 

 به أن يوصل وال من المفسدين في األرض

 اللّهم نعوذ بك من عمل أهل النّار ونعوذ بك أن يحّل علينا سخطك او تحّل علينا لعنتك

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس
  خف حف جف

 اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا وفيًرا نؤدّي حقه ونشكرك عليه

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقتا عذاب النّار 

 مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف
  من خن حن جن

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلّى هللا عليه وآله وسلّم وبما أنزلت من آياتك ، اللّهم اجعلنا 

 من المهتدين المنيبين ونعوذ بك من ضالل ومن الضالين ومن المضلين

 مل خل هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن

  ىم مم خم حم جم يل ىل

اللّهم نسألك ايمانُأ دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا وطمأنينة القلب بذكرك وارزقنا حسن 

 المآب ، اللّهم آمنّا بك فارزقنا األعمال الصالحة التي ترضاها يا هللا

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي

اللّهم صّلِ على محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه قد بلّغ الرسالة ونصح 

 األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ ضالّ 



اللّهم آمنّا بما أوحيت إلى نبيك ونبرأ ممن يكفر بك وبه، ال إله إالّ أنت سبحانك عليك 

 رحمن ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك توكلنا وإليك المصير يا

 نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 مم ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث

 حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

  مب خب حب جب هئ مئ

اللّهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وغمنّا ، اللّهم لك األمر كلّه وإليك 

اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت يرجع األمر كلّه ، اللّهم 

واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت فإنّك تقضي وال يُقضى عليك، أنت تهدي من تشاء 

 وتضل من تشاء بيدك الخير إنّك على كّل شيء قدير

 اللّهم نعوذ بك بما يفعل السفهاء منّا ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين

 وعدتنا على رسلك وال تخزنا يوم القيامة إنّك ال تخلف الميعاد اللّهم آتنا ما

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

  حس جس

اللّهم آمنّا بك وبرسلك ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك ممن يستهزئ 

 برسلك ونعوذ بك من عقابك يوم تبعث عبادك

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس

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

 هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن ممجن

  لك هش مش هس مس هث مث متهت

اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه ، اللّهم إنّك تضّل من 

 تشاء وتهدي من تشاء أنت الهادي فاهدنا واهد بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى

حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم نعوذ بك من فتنة ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 

 المحيا والممات ونعوذ بك مّمن يصدّ عن سبيلك ونعوذ بك من الضالل والمضلّين

 ىنين من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه

اللّهم نسألك الجنّة التي وعدت بها المتّقين وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك 

 ر وما يقّرب إليها من قول أو عملمن النّا



 مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

 ال إله إالّ أنت وإليك المآب والمصير  ، اللّهم نبرأ مّمن ينكر بعض آياتك 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث
  من زن رن مم ام يل

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبالحكم العربي الذي أنزلت ونعوذ بك من اتباع الهوى 

اللّهم نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ونسألك العافية من كّل بليّة ونسألك 

تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ، اللّهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ، اللّهم تولّنا 

 موالنا بما يليق بجنابك العظيميا 

 جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى رسلك جميعًا وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم آمنّا بما 

مارنا لنا في أعأنزلت إليهم جميعًا ، اللّهم إن اآليات بيدك وإّن اآلجال بيدك ، اللّهم بارك 

واكتب لنا حسن الخاتمة واكتب لنا أحسن الخاتمة وثبتنا عندك مع الذين انعمت عليهم 

 غير المغضوب عليهم وال الضالين

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

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

 وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ ضاّل وإن البالغ بيدك 

 اللّهم حساب العالمين يوم الحشر بيدك ، اللّهم أدخلنا الجنّة بغير حساب

 مل حلخل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف مغ
  حم جم هل

اللَّهم زدنا وال تنقصنا وأكرمنا وال تهنا وأعطنا وال تحرمنا وآثرنا وال تؤثر علينا 

  وأرضنا وارض عنا

اللّهم نسألك األمن واألمان لبالد المسلمين كافة ، اللّهم إن الملك بيدك ، تؤتي الملك من 

ًما ، للمسلمين دائتشاء وتنزع الملك مّمن تشاء وتنصر من تشاء ، اللّهم اجعل النصر 

 اللّهم لك الحكم فاحكم بيننا وبين قومنا بالحّق ، إنّك سريع الحساب



 هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن مم خم
  هت مت هب مب

اللّهم نعوذ بك من مكر الماكرين ، اللّهم أنت تعلم ما تكسب كّل نفس فضاعف حسناتنا 

 اغيرك وال تنزع عنّ  انمكرك وال تولّ  اال تؤمنّ  اللّهمواغفر زالتنا يا رّب العالمين ، 

 ، واجعل اللّهم العاقبة للمتقين من الغافلين اذكرك وال تجعلن استرك وال تنسن

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

 جه ين ىن
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وكفى بك يا ربّنا شهيدُا بيننا 

 علم الكتابوبين قومنا يا هللا ومن عنده 

 

 سورة إبراهيم

 يل ىل مل خل
 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه

 مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث

  مل

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناتح تف أن مهىه في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

ينا وارزقنا اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك ، اللّهم  علِّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسِ

تالوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى وأخرجنا به من الظلمات إلى النور 

 بإذنك ونسألك أن تهدينا به إلى صراطك المستقيم

 وويل للكافرين من عذاب شديد اللّهم لك ما في السماوات وما في األرض

 م تبعث عبادك واجعل اآلخرة أحّب إلينا من الحياة الدنيااللّهم قنا عذابك يو

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

اللّهم نعوذ بك من الذين يستحبون الحياة الدنيا على اآلخرة ويصدون عن سبيلك والذين 

 يبغونها عوًجا ونعوذ بك من الضالل البعيد



 مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل

  هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني

اللّهم آمنّا بك وبرسلك الذي بينوا للناس ، اللّهم إنّك تهدي من تشاء وتضّل من تشاء 

 فاجعلنا من المهتدين إنّك أنت العزيز الحكيم

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

  خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 اللّهم أرنا آياتك واجعلنا من الصباّرين الشكورين وال تجعلنا من الغافلين

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

 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم 

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

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

 وحدك ال شريك له عّز جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وتقدست أسماؤك

 علينا من ال يخافك وال يرحمنا وال تبتلينا بما ال طاقة لنا به يا رّب العالميناللّهم ال تسلط 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم لك الحمد ولك الشكر ، اللّهم زدنا وال تنقصنا وآثرنا وال تؤثر علينا 

 اللّهم آمنّا بك فقنا عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنالثبات في األمر والعزيمة في الرشد و سألكن اإنّ  اللّهم

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

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

 الغيوب

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم ال ينفعك 

غني أنت الإنّك  ، نسألك من فضلك اللّهمإيمان المؤمنين وال يضّرك كفر الكافرين ، 

 الحميد



 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح ورسلك جميعًا وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبالبينات التي جاؤوا بها ونعوذ بك من الشّك والريب

 مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس
  مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سائر إخوانه من األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما 

كثيًرا ، اللّهم فاطر السماوات واألرض ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، نسألك اللّهم 

إيمانًا دائًما ويقينًا صادقًا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ال تعذبنا بما يفعل السفهاء منّا وأن 

 صرف عنّا من البالء ما نعلم وما ال نعلم وما أنت به أعلم يا رّب العالمين ت

 اللّهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا باإليمان

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

والمرسلين وسلّم تسليًما  اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سائر إخوانه من األنبياء

كثيًرا ، اللّهم آمنّا بك وبرسلك فامنن علينا من فضلك بمعرفتك بما مننت على الصديقين 

 من عبادك ، اللّهم ما آتيتنا من سلطان فبإذنك

 اللّهم عليك توكلّنا وإليك أنبنا وإليك المصير

 زت رت ىبيب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  ىت نت مت

 اللّهم عليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، أنت الهادي إلى سواء الصراط 

اللّهم اجعلنا من الصابرين المتوكلين الصادقين واصرف عنّا وعن المسلمين أذى من 

 ال يخافك فينا وفيهم وال يرحمنا وال يرحمهم

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

اللّهم آمنّا بك وبرسلك ، اللّهم آِمنّا والمسلمين في أوطاننا وثبّتنا وثبّتهم على دينك وِقنا 

 وِق المسلمين شّر الظالمين 



  زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم بارك لنا في أوطاننا وأهلينا وأموالنا وذريّاتنا 

 اللّهم اجعلنا ممن يخشونك حّق خشيتك ويخافون وعيدك وقنا اللّهم عذاب النّار

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
  خص حص مس خس حس

اللّهم نسألك أن تجعلنا مّمن يتواضعون لعبادك ونعوذ بك من اإلستعالء والتكبر ونعوذ 

 أو عملبك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول 

 اللّهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين

 مْ اْغِفْر َواْرحَ  ناربّ اللّهم نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخزي وال فاضح ، 

ا تَْعلَمُ  الديْنيا َحَسنَةً وِفي اآلِخَرةِ َحَسَنةً  آِتنا في اللّهمأْنَت األَعزي األْكَرُم  إنّك  َوتجاَوْز َعمَّ

 )صديد: قيح ودم جلود أهل النّار( النّارَوقِنَا َعذَاَب 

 حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص
  مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف

 اللّهم نسألك أن تجازينا بالحسنات إحسانًا مضاعفًا وبالسيئات مغفرة يا هللا

 األمر ومن شّر ما تجلبه الريحاللّهم نعوذ بك من ضيق الصدر وشتات 

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وقنا واصرف عنّا شّر 

ما قدّرت وقضيت ونسألك أن نتعظ بما ضربت في القرآن من أمثال ونعوذ بك من 

 الضالل البعيد

 ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
  حي جي يه ىه مه جه ين

 السماوات واألرض ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النّاراللّهم رّب 

 اللّهم إنّك على كّل شيء قدير ، اللّهم استعملنا وال تستبدلنا وما ذلك عليك بعزيز

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 نت مت رتزت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 يوم تحشر عبادك اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب ونعوذ من عذابك

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وقِنا واصرف عنّا شّر 

 ما قدّرت وقضيت ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين



 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ميني
  مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت

 نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربّنا أن يحضروننا اللّهم إنا

نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شّر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 

 صدور الناس من الجنّة والناس

 اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين ونعوذ بك ان نَظِلم أو أن نُظلَم )ُمصِرخ: ُمغيث(

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  حف جف مغ جغ جعمع مظ

اللّهم آمنّا بك ، نسألك أن نعمل صالًحا ترضاه ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول 

ب إليها من قول أو عمل  أو عمل ونعوذ بك من النّار وما يقرَّ

 اللّهم أنت السالم ومنك السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دار السالم بسالم

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل حم جم هل
  من خن حن

اللّهم أحينا على كلمة ال إله إالّ هللا ، وأمتنا على كلمة ال إله إالّ هللا ، واحشرنا على كلمة 

ال إله إالّ هللا ، وأدخلنا الجنّة بكلمة ال إله إالّ هللا ، اللّهم اجعلنا من الذين يتذكرون ونعوذ 

 عظ بما ضربت في القرآن من أمثالبك أن نكون من الغافلين ، ونسألك أن نت

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

اللّهم نعوذ بك من كلمة الشرك الخبيثة وأهلها ونعوذ بك من الخبث والخبائث ومن كّل 

 شيطان مارد ، ونسألك أن نتعظ بما ضربت في القرآن من أمثال

 رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  زت رت يب ىب نب زبمب

اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة واهدنا الصراط المستقيم صراط 

 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين 

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين إنّك تفعل ما تشاء وأنت على كّل شيء قدير



 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك
  مي زي ري ٰى ين

 اللّهم نعوذ بك من تَبَديل نعمتك وزوال عافيتك ونعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا إنّك غفور رحيم

 اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل )البوار: الهالك(

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  جح مج حج مث هت مت خت حت جت

ا وعالنية ، اللّهم قنا عذابك  اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة وينفقون مما رزقتهم سرًّ

 يوم تبعث عبادك يوم ال بيع فيه وال خالل يا رّب العالمين 

 )وال خالل: ال ينفع الصديق صديقه(

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع حطمظ مض

اللّهم رّب السماوات واألرض وما بينهما آتنا من بركات السماء واألرض ، اللّهم نسألك 

 ماء مبارًكا تخرج به من الثمرات رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا فيه 

 اللّهم نحمدك ونشكرك على ما أنعمت به وأوليت وما سخرت لنا في البّر والبحر والجو

 خرت لنا من األنهارمن األنعام والفلك وما نركبه وما س

 مل خل خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك 

  مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل

اللّهم سّخرت لنا الشمس والقمر دائبين وسّخرت لنا الليل والنّهار وآتيتنا من كّل ما 

 نسألك ، اللّهم لك الحمد حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت 

اللّهم ال نحصي نعمك وال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ، عزَّ جارك 

 وجّل ثناؤك وعُظم شأنك  وال إله غيرك 

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الكفر ومن حال أهل النّار

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  مت زت رت



 يتوأزواجه  كما صلّ وصحبه وعلى آله ورسولك ونبيك عبدك  محّمدعلى اللّهم صّلِ 

وأزواجه  كما باركت وعلى آله وصحبه  محّمدعلى إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على 

  حميد مجيدإنّك  على إبراهيم وآل إبراهيم

 اللّهم نسألك األمن واألمان لبيتك المحّرم وسائر بالد المسلمين 

 نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه ، إنّك غفور رحيماللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا 

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

ه أو اعتمر بركة ومغفرة  اللّهم زد بيتك الحرام تكريًما وتشريفًا وآت من زاره أو حجَّ

 ورضوانًا ونحن ووالدينا معهم يا رّب العالمين

ذرياتنا وأهلينا وأحبائنا ومن أوصانا بدعاء الخير اللّهم اجعلنا مقيمي الصالة ومن 

 واغفر لنا ولهم وارزقنا من الثمرات وارزقهم واجعلنا واجعلهم من الشاكرين

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن
  جت هب

 هب مب خب حب جب هئ مئ عليك جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن

  مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت

على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا اللّهم صّلِ وسلّم وزد وبارك 

 إسماعيل وعلى سيدنا إسحاق وسلّم تسليًما كثيًرا

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

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

 ميع الدعءس

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

 اللّهم اجعلنا مقيمي الصالة نحن وذرياتنا وأزواجنا وتقبل دعاءنا يا رّب العالمين

 إماًما اللّهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ



 مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك
  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل حن جن

اللّهم حاشاك أن تغفل عّما يعمل الظالمون ، إنّما تؤخرهم ليوم الحساب ، اللّهم قِنا شّرهم 

وال تسلط علينا من ال يخافك وال يرحمنا يا رّب العالمين ، اللّهم نعوذ بك من عذاب 

 جهنم ، إّن عذابها كان غراًما

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 ىك مك لك اك يق

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد على آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه قد بّشر وأنذر كما 

عوذ نأمرته ، اللّهم آمنّا بك واتّبعنا رسولك ، اللّهم قِنا عذابك يوم تحشر عبادك ، اللّهم 

بك من الظلم ومن الظالمين ، اللّهم قد خلت من قبلنا أمم ظلموا أنفسهم فال تجعلنا نسلك 

 سبيلهم واجعلنا ممن تَبيّن له الحّق فاتَّبعه وأحبّه وتبيّن له الباطل فاجتنبه وكرهه

اللّهم نعوذ بك من مكر الظالمين الفاسقين المفسدين ونعوذ بك من شرورهم ونجعلك 

 اننسسترك وال تُ  اغيرك وال تنزع عنّ  انمكرك وال تولّ  اال تؤمنّ  اللّهم في نحورهم ،

 من الغافلين اذكرك وال تجعلن

  ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك

 اللّهم إن قولك حّق وإن وعدك لرسلك حّق وصدق ، آمنّا بك وبرسلك وبكتبك

ى نفسك أثنيت علاللّهم أنت العزيز المنتقم نعوذ بك منك ال نحصي ثناء عليك أنت كما 

 عزَّ جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وتقدست أسماؤك وال إله غيرك

 حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
  خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح

 اللّهم قنا عذابك يوم تحشر عبادك أنت رّب السماوات واألرض ، أنت الواحد القهار

وضاعف لنا حسناتنا وإجزنا بالسيئات مغفرة يوم تبدل اللّهم اجزنا بالحسنات إحسانًا 

األرض غير األرض ويم يبرز الناس لك ، إنّك أنت الواحد القهار الغفور الرحيم وأنت 

 سريع الحساب يا رّب العالمين )مقّرنين في األصفاد: مشدودين باألغالل(

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



رسوالً من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا فبلّغ الرسالة ونصح اللّهم نشهد إنّك قد أرسلت لنا 

األمة وبّشر وأنذر ، اللّهم صّلِ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم ال إله إال أنت ال 

 شريك لك فاجعلنا اللّهم من أولي األلباب وال تجعلنا من الغافلين يا رّب العالمين***

 

  سورة الحجر

 يل ىل مل خل
 

  مم خم حم جم يل ىل خلمل

 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناح أن تفت مهىه في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك ، اللّهم ارحمنا بالقرآن المبين واجعلنا ممن يقرأونه 

 ويعملون به كما يرضيك

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
  ىي مي خي جيحي

 الحق لكن لم تعرف هذا الدين على حقيقته ،اللّهم إن من بين غير المسلمين قلوبًا تنشد 

اللّهم أوصل دعوة الحق إليهم واهِدهم سبيلك وأدخل اإليمان في قلوبهم وحنّن قلوبهم 

 على المسلمين ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 نافعًا ويقينًا صادقًأاللّهم ال تلهنا باألمل السيئ واجعل أملنا فيك وهب لنا علًما 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  رب يئ

اللّهم آمنّا بما أنزلت على رسلك ، اللّهم نسألك األِمن في بلدنا وسائر بالد المسلمين ، 

اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ، لكّل أمة أجل ما تسبق من أمة أجلها وما 

 يستأخرون

 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 نث

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، أنزلت عليه الذكر فبلّغ الرسالة 

ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك ، ونبرأ 

 عن أمته مّما يقول الكافرون فيه ، اللّهم اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًّا

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبمالئكتك ، اللّهم ما تنّزل المالئكة إالّ بالحق ، اللّهم نّزلها علينا 

 أن ال نخاف وال نحزن وتبشرنا بالجنّة التي وعدتنا يا رّب العالمين

  ىن نن من زن رن مم ام يل



 ان ماللّهم لك الحمد والشكر على حفظك كتابك بين يدي المسلمين في كّل مكان وكّل ز

اللّهم احفظ كتابك مكتوبًا ويسّر حفظه من المزيد من المسلمين عن ظهر قلب وتدبّره 

 والعمل به وإبالغه وخدمته 

 حب 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 خب
  جس مخ

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سائر إخوانه من رسلك وسلّم تسليًما كثيًرا 

آمنّا بك وبرسلك وبكتبك ، اللّهم أعنّا على أن نعظم رسلك ونبجلهم والحقنا بهم اللّهم 

 ونبرأ من المجرمين الذين يستهزئون بكتابك وبرسلك

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 مم خم حم جم يل ىل مل خل خف حف جف مغ جغ

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

وعلِّمنا ما ال نعلم وافتح بصيرتنا اللّهم رّب السماء واألرض افتح لنا أبواب رحمتك 

لشكرك قوالً وعمالً ، اللّهم إنّك جعلت في السماء بروّجا وزيّنتها للناظرين وحفظتها 

 من كّل شيطان رجيم ، اللّهم نعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك أن يحضروننا

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

اللّهم أنت خلقت األرض ومددتها وألقيت فيها رواسي وأنبّت فيها من كّل شيء موزون 

 ، نحمدك اللّهم على ما أنعمت به علينا من بركات األرض ومن رزق ومعايش 

  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

اللّهم إن كّل شيء عندك خزائنه نسألك من خزائنك التي ال تنفذ أن تنعم علينا بما فيه 

 والبركة  الخير

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

التمما نقوُل   َلَك الحمدُ كالذي نقوُل، وخيراً  اللّهم ك نااللّهم َلَك صَِِِِِِ  نا، َوَمْحياناَونُسُِِِِِِ

ْيكَ ناَوَمَمات   ربَّ جبريل وميكائيل وربَّ إسِِِِِِرافيل اللّهم  ناتَُراثرّب  ، َوَلكَ نامآل ، وإلَ

ْدِر، َوَشتاِت األْمِر   عُوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب القَْبِر،ن شّر  عُوذُ بَِك ِمنْ ن اإِنّ  اللّهمَوَوْسَوَسِة الصَّ

 ما تجيُء بِه الّريحُ 

 اللّهم، ا دَائِمً ا َسحًّ ا ، َطبَقً ا َعامًّ  ، ُمَجلِّاًل ا َغدَقً ا ، َمِريعً ا َمِريئً ا ، َهنِيئً ا ُمِغيثً ا اْسِقنَا َغْيثً  اللّهم

إِنَّ بِاْلِعبَاِد َواْلبِاَلِد َواْلبََهائِِم َواْلَخْلِق ِمَن  اللّهمَواَل تَْجعَْلنَا ِمَن اْلقَانِِطيَن ،  ،اْسِقنَا اْلغَْيَث 



ْنِك َما اَل نَْشُكو ِإالَّ إِلَْيَك ،  َْواِء َواْلَجْهِد َوالضَّ ْرَع  اللّهمالألَّ  َوأَِدرَّ لَنَا الضَّْرعَ  ،أَْنبِْت لَنَا الزَّ

اْرفَْع َعنَّا اْلَجْهدَ  اللّهمَوأَْنبِْت لَنَا ِمْن بََرَكاِت اأْلَْرِض ،  ،ْن بََرَكاِت السََّماِء َواْسِقنَا مِ  ،

نّك إ إِنَّا َنْستَْغِفُركَ  اللّهمَواْكِشْف َعنَّا ِمَن اْلبَاَلِء َما اَل َيْكِشفُهُ َغْيُرَك ،  ،َواْلُجوَع َواْلعُْرَي 

 لنا ولجميع المسلمين يا رب العالمينا السََّماَء َعلَْينَا ِمْدَرارً فَأَْرِسِل ا ُكْنَت َغفَّارً 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي

اللّهم أنت المحيي وأنت المميت تعلم سّرنا وجهرنا ، اللّهم اجعلنا من السابقين بالخيرات 

 واجعلنا من المستقدمين وال تجعلنا من المستأخرين

 استر عيوبنا في الدنيا وفي يوم الحشر إنّا إليك راجعون يا حكيم يا عليماللّهم 

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

اللّهم أنت خلقتنا من صلصال من حمأ مسنون ونحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك 

نواصينا بيديك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك فاغفر لنا وقنا شّر اإلنس والجّن 

 ناقلُ فأحسن خُ  تناْلقاللَّهم كما حسَّنت خِ وقنا عذابك يوم تحشر عبادك ، 

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

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبمالئكتك ، أنت خلقتنا من صلصال من حمأ مسنون وكّرمتنا 

 وفّضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيالً 

 اللّهم نسألك أن تهدينا سواء السبيل وتعيننا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا

 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جي يه ىه مه جه ين

اللّهم كما أسجدت مالئكتك آلدم فاقبل منّا ركوعنا وسجودنا خالًصا لك وحدك ، اللّهم 

 نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا ونعوذ بك من العجب والكبر

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ىت نت 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

  ىك مك



 اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ، اللّهم العنه وابعد عنّا شّره ووساوسه وشّر قبيله

 اللّهم قنا والمسلمين ما يزين الشيطان لعبادك ونعوذ بك من غوايته

 اللّهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين ال سلطان للشيطان عليهم

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك 
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
  خت حت جت هب مب

اللّهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال 

الضالين ، اللّهم وال تجعل للشيطان علينا سلطانًا ، اللّهم نعوذ بك من الغواية واتباع 

 سبل الشيطان الرجيم ، اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

  مف خف

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو فعل أو عمل لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإلخواننا 

جنّة إخوانًا في ال وأهلينا وذرياتنا ومحبينا وأن تجعلنا ممن تنزع ما في قلوبهم من غلّ 

على سرر متقابلين ال يمّسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين ، اللّهم أنت السالم 

ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار السالم بسالم ، اللّهم 

 طّهر قلوبنا من كّل وصف يبعدنا عن سبيلك ونعوذ بك من الغّل والحقد والحسد

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، نشهد أنّه قد بلّغ الرسالة وأنبأ 

األمة أنك أنت الغفور الرحيم ، ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ، اللّهم نعوذ بك 

 من عذابك يوم تحشر عبادك

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

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وأصحابه عبدك وعلى آله  محّمدعلى اللّهم صّلِ 

وأزواجه كما باركت على إبراهيم وآل وآله وأصحابه  محّمدوآل إبراهيم وبارك على 

 حميد مجيدإنّك  إبراهيم



السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار اللّهم أنت السالم ومنك 

السالم بالسالم ، اللّهم نسألك البشرى والرحمة في الدنيا واآلخرة وال تجعلنا من 

 القانطين الضالّين

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

 وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم 

اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة 

 ونعوذ بك من المجرمين ونعوذ بك أن نكون من الغابرين

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

 على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِ 

اللّهم آمنّا بك وبرسلك ومالئكتك ، اللّهم نسألك أن ترسل مالئكة من عندك تقصم أعداءك 

 المحاربين لدينك وألوليائك ونجنّا اللّهم وعبادك الصالحين من كيدهم يا رّب العالمين

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

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل

  خن حن جن

اللّهم نسألك أن تهلك وتنتقم وتقطع دابر من يعمل عمل قوم لوط ، اللّهم شتّتهم وأهلكهم 

 واقطع دابرهم وال تغادر منهم أحدًا أينما كانوا

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تحّصن شباب ونساء المسلمين 

 اللّهم نعوذ بك من الخمر وما خامر العقل ونسألك أن تطّهر بالد المسلمين منها

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

  رب يئ ىئ

 أمًما قبلنا أو تعذب به أحدًا من غيرنااللّهم نعوذ بك أن يصيبنا أّي عذاب عذّبت به 

 اللّهم آمنّا بآياتك فافتح بصائرنا للعظة ومعرفة آياتك واجعلنا من المتوسمين



 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

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

 ني مي زي ري
 اللّهم نعوذ بك من عذابك وانتقامك ونعوذ بك من كفر الكافرين وإعراض المعرضين 

اللّهم ما علمتنا من علم في هذه الحياة الدنيا أو نعمة أنعمتها علينا فاجعلها وسيلة لطاعتك 

 وال تجعلها وسيلة لمعصيتك ، اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة 

ا أجورها مضاعفة ومزيدًا واغفر لنا سيئاتنا وتقصيرنا يا اللّهم جازنا بكل حسنة نعمله

 رّب العالمين )أصحاب األيكة: قوم شعيب أصحاب الشجر الملتف ، الحجر: ديار ثمود(

 حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

اللّهم خالق السماوات واألرض وما بينهما بالحّق ، آمنّا بك ، نسألك الصفح بنا وأن 

 تؤهلنا للصفح عن عبادك الصالحين

 اللّهم أنت الخالق العليم فعلّمنا ما ينفعنا وأرنا بديع خلقك والشكر على نعمك

  مص خص حص مس خس حس جس مخ

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبالسبع المثاني والقرآن العظيم 

لّهم علّمنا لاللّهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله نوًرا ألبصارنا وهداية لقلوبنا ، ا

 منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا

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

  جل مك لك خك حك جك مق حق

مت ونسألك أن تعيننا على أن نخفض جناحنا  ن أعيننا من النظر إلى ما حرَّ اللّهم حّصِ

 لعبادك المؤمنين  

 اللّهم نعوذ بك من الهّم والحزن ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال 

 اللّهم صّلِ على عبدك ونبيك البشير النذير المبين وعلى آله وصحبه وسلّم

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

اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا واجعلنا ممن يتدبر آياته ويعمل 

بها كلّها وال يخالف أّي منها وال مّمن يعمل ببعض ويترك بعًضا ، اللّهم ثقِّل موازيننا 

 واغفر سيئاتنا وأدخلنا الجنة بغير حساب وأكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم 



 فروا ببعض( )عضين: آمنوا ببعض وك

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

اللّهم اجعلنا ممن يصدع بما أمرت ويعرض عن المشركين ، اللّهم اكفنا شّر المستهزئين 

 ، اللّهم ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم اجعلنا ممن يعلمون 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 زث رث يت ىت نت مت زت

 صدورنا وأذهب ضيقها وضع عنّا أوزارنا التي أنقضت ظهورنااللّهم اشرح 

سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا ، اللّهم أنعم علينا أن نعبدك وحدك ، لك نصلي 

 ونسجد ما أحييتنا حتى يأتينا اليقين ونحن على ذلك يا رّب العالمين

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقهِ َّللاَّ  َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه،  ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ سُ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 

  سورة النحل

 يل ىل مل خل
 

  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث

 اللّهم لك الخلق ولك األمر فاجعلنا من الفائزين

 الحمد اللّهم أنت الحّق ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك سبحانك ولك

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ َعدَدَ َخْلِقهِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه،  ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  ىي ني مي زي

 اللّهم آمنّا بمالئكتك الذين أنزلت بالروح من أمرك على من اخترت من عبادك

اللّهم قد جاءنا البشير النذير محمد صلّى هللا عليه وسلّم من عندك فآمنّا بك ال إله إالّ 

 انت وحدك ال شريك لك وأن محّمدًا عبدك ورسولك

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 



  خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي

 اللّهم خالق السماوات واألرض بالحّق ال إله إالّ أنت وحدك تعاليت عّما يقول المشركون 

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب

اللّهم أنت خلقتنا من نطفة ورزقتنا فاهدنا سبيلك واجعلنا سلًما ألوليائك حربًا إلعدائك 

 غير ضالّين وال مضلّين ونعوذ بك من الخصام

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج

 حم جم يل ىل مل خل مظ حط مض خض حض جض

  ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم

اللّهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من بهيمة األنعام مما نأكل ومما فيه 

دفء ومنافع ومما فيه جمال وحمل لألثقال ، اللّهم أنت سخرت ما خلقت لنا فأوزعنا 

 أن نشكر نعمتك وننفق منها ما يرضيك ، إنّك رءوف رحيم

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

 اللّهم خالق كّل شيء لك الحمد على ما سّخرت لنا وما سّهلت لنا في سفرنا وفي إقامتنا

اللّهم أنت المعين في الِحّل والترحال ، اللّهم لو شئت لهديت الناس جميعًا بيدك اللّهم 

 الغواية والكفرالهداية ، اللّهم اجعلنا من المهتدين ونعوذ بك من سبل 

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

 اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

  ام يل ىل مل يك ىك مك

اللّهم منزل الماء من السماء منه شراب ومنه شجر ومنبت الزرع والزيتون والنخيل 

واألعناب ومن كّل الثمرات من األرض التي أنعمت بها علينا نسألك الهدى والتقى 

 ونسألك شكر نعمتك

 أنعمت به من ماء وما رزقتنا من ثمرات فمنك وحدك ال إله إالّ أنتاللّهم ما 

 اللّهم أوزعنا أن نتفكر في ما خلقت ونرى آثار نعمتك علينا ونُريها لغيرنا 

 زيمي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم

  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

اللّهم خالق الليل والنهار والشمس والقمر سّخرت النجوم بأمرك ، اللّهم اجعلنا مّمن 

 حكمتك في آياتك واجعلنا ممن يشكرك حق شكرك واجعلنا من القوم الذين يعقلونيدرك 



 حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ

  جح مج

اللّهم لك الحمد على ما ذرأت في األرض مختلفًا ألوانه ، اللّهم اجعلنا ممن يذكرك حّق 

 ذكرك ويذّكر غيره بذلك

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض

اللّهم ما سخرت في البحر من لحم طري ومن حلية نلبسها وما في البحر من الفلك من 

مواخر فيه فبمنِّك وفضلك ونعمتك ، وما وراء ذلك من نعم تزيد مع األيام من فضلك 

 ، فلك الحمد ولك الشكر، اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمائك حق شكرك أنت المنعم المتفضل 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  مه جه ين ىن خنمن

اللّهم ما خلقت في األرض من جبال وسهول وانهار وبحار وسبل وما أريتنا من 

عالمات والنجوم في السماء فبفضل من عندك ، اللّهم فاهدنا أن نرى نعمائك ونشكر 

 أفضالك ونعبدك حق عبادتك

 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه

  نئ مئ زئ رئ ّٰ

 إالّ أنت وحدك ال شريك لك فاجعلنا من الذاكريناللّهم أنت الخالق المتفضل ال إله 

اللّهم سبحانك ، إن نعدّ نعمتك ال نحصيها وال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

 نفسك عّز جارك وجّل ثناؤك وعظم شأنك وتقدّست أسماؤك إنّك أنت الغفور الرحيم

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ

 ا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحةاللّهم إنّك تعلم ما نُِسّر وما نعلن فاجعل سّرن

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

  مك لك اك يق ىق

 اللّهم خالق السماوات واألرض وما بينهما ال خالق غيرك ، أنت المحيي والمميت

اللّهم نشهد أن الموت حّق وأن البعث حق وأن الجنّة حق وأن النّار حق نسألك الفردوس 

 بك من النّار األعلى من الجنّة ونعوذ

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك



 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وباليوم اآلخر 

 اللّهم اصلح قلوبنا ونعوذ بك من الكبر ومن العجب

 خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى 
 ا صالحةواجعل عالنيتن اللّهم أنت تعلم سّرنا وعالنيتنا ، فاجعل سّرنا خيًرا من عالنيتنا

 اللّهم لك الكبرياء وحدك ، نعوذ بك أن نتكبر أو نعجب بأنفسنا

 ُسْبحاَن ِذي الَجبُروِت والَملَُكوِت َوالِكْبِرياء والعظمة

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب 

  مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 أنزلتاللّهم ما أنزلت على رسلك فهو الحّق ونرأ بك مّمن يكفر بما 

اللّهم اغفر لنا ما فّرطنا من أوزار تجاهك ، اللّهم وتحّمل عنّا أوزارنا مما اجترأنا تجاه 

 خلقك ونعوذ بك أن نِضّل أو نَُضّل ، إنّك غفور رحيم

 اللّهم اهدنا واهِد بنا واجعلنا هداة مهديين 

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

 يل ىل مل خل حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم

  خي حي جي يه ىه

اللّهم نعوذ بك من مكر الكافرين والفاسقين والظالمين ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء 

منّا ، اللّهم ال تخزنا يوم القيامة واجعل السوء على الكافرين ، ال إله إالّ أنت سبحانك 

سألك ا والعافية من كّل بليّة ونإنّا كنّا من الظالمين ، اللّهم نسألك علًما نافعًا ويقينًا صادقً 

 تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية

 ىئ مئنئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي

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

  مث زث

اللّهم أنت العليم بما نعمل ، نعوذ بك أن نظلم أنفسنا ونعوذ بك من عذاب النّار وما 

عمل ونعوذ بك من الكبر والعجب ومن سوء األخالق ونعوذ يقّرب إليها من قول أو 

 بك من المتكبرين )ألقوا السلم: أظهروا االنقياد(



 ام يل ىل مل يك مكىك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن ممرن

  مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ خئمئ حئ

اللّهم اجعلنا من المتقين المحسنين الصادقين ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي األخرة 

 أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهمحسنة وقنا عذاب النّار ، 

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما ،  استغفروا

 من قول أو عمل يقّرب إليها

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

  حص مس

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبمالئكتك ، اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا 

 خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه ، اللّهم أدخلنا الجنّة بغير حساب

ارك نا الجنّة داللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخل

 دار السالم بالسالم تباركت وتعظمت وتقدّست يا مالك الملك يا ذا الجالل واإلكرام 

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

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق

  من خن حن جن مم خم حم

اللّهم لك الخلق واألمر نعوذ بك من أن نظِلم أنفسنا يا رّب العالمين ، اللّهم أنزل علينا 

مالئكتك بالبشرى وأن ال نخاف وال نحزن ، اللّهم نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن 

 سيئات أعمالنا ، ربنا ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ونبرأ إليك مّمن يستهزئ بأياتك

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

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه

ِّ ّٰ 
اللّهم أنت الحّق العدل ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم ال تؤاخذنا إن نسينا أو 

 أخطأنا ربّنا وال تحمل علينا إصًرا كما حملته على الذين من قبلنا 

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

 وبكتبك وبرسلك الذين بلّغوا رساالتك صلى هللا عليهم جميعًأاللّهم آمنّا بك 



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

 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت

  مك لك اك يق

 اللّهم آمنّا بما جاءت به رسلك الذين بلّغوا رساالتك أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت

ل أو نَُضل   اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم نعوذ بك أن نّضِ

 اللّهم اهدنا للسير في األرض كي نرى عاقبة المكذبين ونرى آياتك يا رّب العالمين

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

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

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

  خص حص مس خس حس

 اهدنا واهِد بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى ، أنت ناصرنا ونعوذ بك من المضلّيناللّهم 

 اللّهم نشهد أن الموت حّق وأن البعث حّق وأن الجنّة حّق وأن النّار حقّ 

 اللّهم اهدنا لما اختلف فيه الناس وبيّن لنا صدق الصادقين وكذب الكاذبين

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

 جن مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك خك حك جك

  مه جه هن من خن حن

 اللّهم إنّك على كّل شيء قدير ، إنما قولك إذا أردت شيئًا أن تقول له كن فيكون

 اللّهم نسألك أن نهجر ما نهيت عنه ونعوذ بك أن نظِلم أو أن نُظلَم

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 وفنا مسلمين ، ربّنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرربّنا أفرغ علينا صبًرا وت

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

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشّره منك يا رّب العالمين

 الذاكرين لك كثيًرا والذاكراتاللّهم علّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا واجعلنا من 

اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت 

 وما فيه من اآليات والذكر الحكيم ، اللّهم اجعلنا من المتفكرين فيه والمتدبّرين



 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  لك اك يق ىق يف

 اللّهم نعوذ بك من مكر السوء ونعوذ بك أن تخسف بنا أو أن تعذّبنا بعذاب من عندك

اللّهم عند تَقلِّبنا في نومنا إن قبضت أرواحنا فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 

به أرواح عبادك الصالحين ، اللّهم نسألك حياة هنيّة وميتة سوية ومردًّا غير مخزي 

 فاضح إنّك رءوف رحيموال 

ك زلفى إلي ااألعمال إليك تقربن بأحبّ  افي أحب الساعات إليك واستعملن اأيقظن اللّهم

 ناتستجيب لدعوك فنو ناستغفرك فتغفر لنو اسألك فتعطين، نمن سخطك بعدا  اوتبعدن

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ىيييجئ ني مي زي
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

 اللّهم لك سجد كّل شيء في السماوات واألرض فتقبّل اللّهم منّا ركوعنا وسجودنا

 اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب  ، اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبمالئكتك

اللّهم اجعلنا ممن يخشاك حق خشيتك وال يخاف أحدًا سواك وممن يأتمر بأوامرك 

 وينتهي عن نواهيك )داخرون: صاغرون(

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس
  جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف

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

اللّهم هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 

ما  اللّهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتناومن اليقين ما تهّون به علينا مصائب الدنيا ومتّعنا 

 أحييتنا واجعله الوارث منّا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

 اللّهم لك ما في السماوات واألرض ولك الدين واصبًا ، نسألك التقى )واصبًا: دائًما(

 حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل
 حم جم ىليل مل خل هب مب هئ مئ هي مي خي
  مم خم

 اللّهم نعوذ بك أن نكفر بنعمتك اللّهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك ، 

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 قلبًا خاشعًا سليًما وخُ سألك نو



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

 ونعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه الغيوب

 ربّنا إنّا مّسنا الضّر وأنت الراحمين ، ال إله إال أنت سبحانك إنّا كنّا من الظالمين

 حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

 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 العلّي العظيم ، 

 نستغفر هللا العظيم ونتوب إليه

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقهِ َّللاَّ  َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ سُ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب

اللّهم ما وهبت من ذكر أو أنثى فمنك ، فلك الحمد ولك الشكر ، أنت الخالق تخلق ما 

 الخير ، نعوذ بك أن نكفر نعمتك وأنت على كّل شيء قدير تشاء بيدك

 ىن نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق
 خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
  مث هت مت خت حت جت هب مب

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وباليوم اآلخر 

 اللّهم لك المثل األعلى فال تجعل لنا مثل السوء ، إنّك أنت العزيز الحكيم

ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا وال تحمل علينا إصًرا كما حملته على الذين اللّهم 

من قبلنا ربّنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت خير 

الراحمين ، اللّهم أنت المقدّم وأنت المؤّخر ، اللّهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير 

 وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه أعمالنا خواتيمها

 خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
  مل خل حل جل مك لك خك حك

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ولك المثل األعلى ، اللّهم نعوذ بك من الكذب 

 والكاذبين ونعوذ بك من كيد الشيطان الرجيم 



 وارحمنا وأنت خير الراحميناللّهم أنت وليّنا فاغفّر لنا 

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلت عليه ، اللّهم اجعل القرآن العظيم رحمة 

نا ، غّمنا وحزنوهداية لنا فيما يُختلَف فيه واجعله ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وذهاب 

اللّهم علّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وارزقنا تالوته والعمل به آناء الليل 

 وأطراف النهار لعلّك ترضى

 جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه

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

 تجعلنا من القانطيناللّهم اسقنا الغيث وال 

 اللّهم أحيِ قلوبنا باإليمان كما تحيي األرض بالماء بعد موتها

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

اللّهم لك الحمد والشكر على ما رزقتنا من بهيمة األنعام من لحومها وألبانها وأصوافها 

 ات النخيل واألعناب واجعلنا مّمن يعتبر بآياتك وأشعارها وما رزقتنا من ثمر

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل

  مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ

اللّهم أنت رّب الجبال والشجر ورّب النحل ورّب كّل شيء ، اللّهم لك الحمد والشكر 

 للناسعلى نعمائك كلّها وعلى ما أطعمتنا من عسل فيه شفاء 

 اللّهم ال شفاء إالّ شفاؤك أنت الشافي فشافنا وعافنا ونعوذ بك من األسقام واألوجاع

اللّهم نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية واجعلنا مّمن 

 يتفكر بآياتك ويعتبر

 مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب
  خض حض جض مص خص

 اللّهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا 



اللّهم نعوذ بك أن نُرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك أن ال نعلم بعد علم شيئًا ، إنّك على 

 ناراعمأوانقطاع  ناعند كبر سن نااللَّهم اجعل أوسع رزقك عليكّل شيء قدير ، 

 حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض
  حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك

 اللّهم لك الشكر على ما رزقتنا ، اللّهم قنّعنا بما رزقتنا وقنا عذاب النّار

اللّهم أنت فّضلت بعضنا على بعض في الرزق ، نعوذ بك اللّهم أن نحِسد أو أن نُحَسد 

 ونعوذ بك أن نجحد نعمتك 

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

 لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما ربّنا هب

اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا ، اللّهم لك الشكر على ما رزقتنا وما أنعمت به 

 وأوليت ، آمنّا بك يا رّب العالمين 

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

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

 اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

اللّهم أنت الرزاق العليم رّب السماوات واألرض ، لك اللّهم المثل األعلى إنّك تعلم وال 

 نعلم وأنت العليم القدير

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  ىف يث ىث نث مث رثزث يت نتىت مت رتزت يب ىب نب مب

 بني آدم عبيدك ، األمر كلّه بيديك ، ال نقدر على شيء إالّ بمشيئتك اللّهم كلّ 

 اللّهم أنت الرزاق فارزقنا رزقًا حالالً وفيًرا طيبًا مبارًكا 

 اللّهم اجعلنا ممن ينفق مما رزقته سًرا وجهًرا ويؤدي حقه كما أمرت

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

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

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  مئ خئ حئ

اللّهم نعوذ بك من العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن فتنة المحيا 

والهرم والقسوة والغفلة والِعْيلَة والذلة والمسكنة والممات ومن فتنة المسيح الدجال 



وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء وأعوذ بك من 

واجعلنا اللّهم ممن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم جذام الصمم والبكم والجنون وال

، اللّهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال 

 الضالين

 حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

  مس خس حس جس مخ جخ مح مججح

 بصراللّهم لك غيب السماوات واألرض وعندك علم الساعة وما أمر الساعة إالّ كلمح ال

 أو هو أقرب ، إنّك على كّل شيء قدير

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  خف حف جف مغ جغ

اللّهم أنت خالقنا ومصّورنا ، أخرجتنا من بطون أمهاتنا ال نعلم شيئًا وجعلت لنا السمع 

شّر  ، َوِمنْ نارِ ابصَ أشّر  َومنْ  ناَسْمعِ شّر  عُوذُ بَِك ِمنْ ن اإنّ  اللّهمواألبصار واألفئدة ، 

 لوبناقشّر  ، َوِمنْ نتنا لسأ

 اللّهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ومجدك

 مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

  خن حن جن

 اللّهم ياخالق الطير المسخر في جو السماء ال يمسكهن أحد سواك

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك وبآياتك ، اللّهم زدنا إيمانًا مع إيماننا

 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

اللّهم لك الحمد ولك الشكر على نعمائك في البيوت التي نسكنها وما أنعمت علينا من 

نعم من جلود األنعام ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها متاًعا إلى حين وما أنعمت 

 علينا من نغم كثيرة ال نحصيها يا رّب العالمين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ
  يت ىت نت مت

اللّهم لك الحمد والشكر على ما جعلت لنا من فوائد في عظيم خلقك في الجبال وفي ما 

سألك نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اإنّ  اللّهمنلبس ومن النعم كلّها ، 

قًا قًا مستقيًما ولسانًا صادلُ سليًما وخُ قلبًا خاشعًا سألك نشكر نعمتك وحسن عبادتك و



علم ستغفرك لما تنما تعلم وشّر  عوذ بك مننسألك من خير ما تعلم ونو وعمالً متقبالً 

 علم وأنت عالم الغيوبنتعلم وال فإنّك 

 اللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا فاغفر لنا وارحمنا )أكنانًا: مساكن ، سرابيل: ثياب ودروع( 

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

اللّهم صّلِ على محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه قد بلّغ الرسالة ونصح 

 األمة وتركها على المحجة البيضاء ، ليلها كنهارها ، ال يزيغ عنها إالّ هالك

 اللّهم نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا إنّك أنت الغفور الّرحيم

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

اللّهم صّلِ وسلّم على سيدنا محّمد الشهيد على هذه األمة وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم 

شفعّعه فينا يوم القيامة يا رب العالمين ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ 

 ل أو عملبك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قو

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ، اللّهم نعوذ بك أن نظِلم أو أن نُظلم

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ
  خف حف جف مغ جغ مع مظجع

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

الحياة الدنيا وفي اآلخرة واجعلنا من الصادقين وقنا عذاب اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في 

 النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل )السلم: اإلنقياد(

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

 اللّهم نعوذ بك من الكافرين ومن الذين يصدّون عن سبيلك

 نومن المصلحياللّهم نعوذ بك من المفسدين في األرض ، اللّهم اجعلنا من الصالحين 

 ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ

اللّهم صّلِ على نبيك ورسولك وحبيبك محّمد كلّما ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل 

عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم كما جئت به شهيدًا على هذه 

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي ،  القيامة يا رحيماألمة ، اللّهم شفّعه فينا يوم 

 أنزلت تبيانًا لكّل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين



اللّهم اهِد أمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم ارحم أمة سيدنا 

آله هللا عليه ومحّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم آت أمة سيدنا محّمد صلى 

 وصحبه وسلّم البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرة

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث
 ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  زي ري ٰى

يا  ومَ قَيي يا َحّي يا  يا ماِلَك الديْنيا واآلِخَرةِ  إِْحسانكّل  يا َمْن إْحسانُهُ فَْوقَ  يا قَِديَم اإِلْحسانِ 

ْيءال َوال يَتَعاَظُمهُ  الَجالِل واإِلْكَرامِ  ذَا ْرنا على  شِِِِيء، اللّهم  يا َمْن ال يُْعِجُزهُ شَِِِِ اْنصُِِِِ

ة عاجالً  أْعدَائنا ، وأْظِهْرنا َعلَْيِهْم فِي  يا رب العالمين عافِيٍَة َوسالَمٍة عامَّ

 القربى ويأمرون بذلك اللّهم اجعلنا ممن يأتمرون بالعدل واإلحسان وايتاء ذي

 اللّهم اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي 

 اللّهم اجعلنا ممن يوفون بعهدهم ويوفون بأيمانهم 

 اللّهم أنت الكفيل علينا وأنت تعلم ما ال نعلم وتعلم ما في نفوسنا ، إنّك عالّم الغيوب 

 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خس حس جس جخمخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف

اللّهم اجعلنا ممن يوفون بأيمانهم وال ينقضونها ، اللّهم نسألك أن تجنبنا الحلف باأليمان 

صادقين ونعوذ بك أن نحلف بك كاذبين ، اللّهم إن ابتليتنا فاهدنا سبلنا وال تجعلنا ممن 

د أمة سيدنا محّمد صلّى هللا عليه وآله وسلّم على الحّق  ينكص على عقبيه ، اللّهم وّحِ

 ها سبلها كي تعتصم بحبلك وال تتفّرق يا رّب العالمين واهدِ 

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ) أنكاثًا: مفكًكا كما كان قبل الغزل(

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

  يه ىه مه جه ين ىن من خن

 اللّهم جنّبنا حلف األيمان وإن حلفنا أن ال نحلف إالّ بك

بعد ثبوتها ومن أن نذوق السوء ونعوذ بك ممن يصدّ عن اللّهم نعوذ بك من زلّة القدم 

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



 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي

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

  رث يت ىت

اللّهم نعوذ بك أن نشتري بعهدك ثمنًا قليالً ، اللّهم جازنا بأحسن ما نعمل واغفر لنا 

سيء ما نعمل إنّك غفور رحيم ، اللّهم إّن ما عندك هو خير لنا ، اللّهم ارزقنا رزقًا 

 حالالً طيبًا مبارًكا في الدنيا وأبِق لنا عندك من الجزاء ما ال ينفد يوم الحساب 

 ينا صبًرا وتوفنا مسلميناللّهم أفرغ عل

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

  رن مم ام يل ىل مل يك

اللّهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات ، اللّهم آمنّا بك فأحينا حياة طيبة في الدنيا 

وأصلح بالنا ونسألك مردًّا غير مخزي وال فاضح وجازنا بأحسن ما نعمل واغفر لنا 

 سيء ما نعمل إنّك غفور رحيم

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار 

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

  مج حج مث هت مت

 اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ، اللّهم أمنّا بك فال تجعل له علينا سلطانًا 

ه وأن أن نتدبّره ونعمل ب اللّهم نسألك تالوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنّا ونسألك

 تجازينا على ذلك خير الجزاء ، اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا أنت وليّنا وإليك المصير

 مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

  مع جع مظ حط

اللّهم آمنّا بكتابك المعظم الذي أنزلته على نبيك المكرم وأنت أعلم بما تنّزل ، اللّهم 

ي الجنّة وارزقنا العمل بمحكمه على النحو الذي ترضاه ارفعنا بكل حرف فيه درجة ف

وارزقنا اإليمان بمتشابهه وفهم معناه ، اللّهم نبرأ مّما يتهم الكافرون به نبيك محمد 

 صلى هللا عليه وآله وسلم

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

  جل مك



اللّهم آمنّا بكتابك الذي نّزله روح القدس على قلب سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم 

اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة ونسألك البشرى في الحياة الدنيا 

واآلخرة ، اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وغّمنا ، اللّهم علّمنا 

 نه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وأن نفهم معناه والعمل به على النحو الذي ترضاه م

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

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك كلّه أنزلته من عندك على قلب نبيّك محّمد صلى هللا 

 عليه وآله وسلّم

 وكتابك الذي أنزلته بلسان عربي مبيناللّهم نبرأ مما يقول الكافرون عن رسولك 

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

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

وقنا واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت ، اللّهم نعوذ بك من الكذب والكاذبين ونعوذ 

 المفترين ونعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادكبك من 

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  مي زي ري ٰى ين

اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من الذين يرتّدون عن دينك الذين 

سخطك وبمعافاتك من يستحبّون الحياة الدنيا على اآلخرة ، اللّهم نعوذ برضاك من 

 عقوبتك ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم ال تسلّط على المسلمين من يُكِرههم على الكفر بك أو مخالفة أوامرك

 خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 اللّهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك
قلوبنا باإليمان وأعنّا على كثرة النوافل وكن لنا سمعنا الذي نسمع به وبصرنا اللّهم أحيِ 

 الذي نبصر به وال تجعلنا يا موالنا من الغافلين الخاسرين

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



اللّهم نسألك أن نكون من الذين هجروا المعاصي وأن تكتبنا مع المهاجرين إليك ونعوذ 

تن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء وشماتة بك من الف

 األعداء ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين يا غفور يا رحيم

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

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 الحياة الدنيا وفي اآلخرة وثقّل موازيننا يوم لقائكاللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في 

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  رب يئ

 اللّهم نسألك األمن في بالدنا وسائر بالد المسلمين ونسألك رزقًا رغدًا 

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا 

 اللّهم نعوذ بك من ذهاب عافيتك وسوء نقمتك ونعوذ بك من الجوع والخوف 

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم فاكتبنا مع الشاهدين

 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونّن من الخاسرينربّنا 

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

 اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا 

 اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد فلك الحمد والشكر 

بادتك عسألك شكر نعمتك وحسن نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ون اإنّ  اللّهم

ك من خير سألنو متقبالً  وعمالً ا صادقً ا ولسانً ا مستقيمً ا قً لُ وخُ ا سليمً ا خاشعً ا سألك قلبً نو

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

 الغيوب

 ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

 اللّهم نسألك اجتناب ما حّرمت من الميتة والدم ولحم الخنزير 

 اللّهم ال إله إالّ أنت ال نعبد إالّ إيّاك وال نُِهّل بشيئ لغيرك

 اللّهم نسألك العفو عما اضُطررنا إليه من مخالفة أوامرك ، إنّك غفور رحيم



 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح مججح حج
  حط مض خض

 اللّهم نسألك الصدق في القول والعمل ونعوذ بك من الكذب والكاذبين

اللّهم ال حرام إالّ ما حّرمت وال حالل إالّ ما أحللت ، نعوذ بك مما يفتري المفترون 

 ونعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك ونسألك الفالح في الدنيا واآلخرة

 لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل جل مك
  يه ىه مه جه ين ىن من خن

اللّهم لك الحمد والشكر على ما أحللت لنا مما حرمته على من قبلنا بما كانوا يظلمون 

أنفسهم ، ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ، نستغفرك 

ة لنا تُحّملنا ما ال طاقاللّهم ونتوب إليك ، ربّنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربّنا وال 

 به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا وأنت أرحم الّراحمين

 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىت نت

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

 الحمد ولك الشكراللّهم ال إله إالّ أنت تبنا إليك لك 

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

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

م نت عالّ وأعلم نتعلم وال فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  عوذ بك مننما تعلم و

 الغيوب

اللّهم اجعلنا قانتين لك حنفاء غير مشركين ، شاكرين ألنعمك ، اللّهم اهدنا الصراط 

 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الّضالين

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

  مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت

 صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم 

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

اللّهم رضينا بك ربّا وبالقرآن كتابًا وباإلسالم دينًا وبمحّمد صلى هللا عليه وعلى آله 

 المشركين  وسلّم نبيًا ورسوالً على ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من



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

اللّهم نسألك الهدى فيما اختَلف فيه من كان قبلنا ونعوذ بك من الخالف والشقاق بين 

 المسلمين

 جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت

تي والجدال بالاللّهم نسألك أن نكون ممن يدعو إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة 

 هي أحسن وأعنّا على ذلك ، اللّهم أنت أعلم بمن ضّل عن سبيلك وأنت أعلم بالمهتدين

 اللّهم اجعلنا هادين مهتدين ال ّضالين وال مّضلين 

 مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ
  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل

عتدى علينا ونعوذ بك أن نظِلم أو أن نُظلَم ونعوذ بك أن نعوذ بك أن نعتدي أو يُ  اللّهم

 ، اللّهم نسألك أن ال نعاقب من اعتدى علينا بأكثر مما عوقبنانفتري أو أن يُفترى علينا 

 ا مسلمين وتوفنّ ا أفرغ علينا صبرً ربّنا 

نعوذ بك من الحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من ضيق الصدر  اللّهم

 مر ونعوذ بك مما تجلبه الريح ونعوذ بك من كيد األعداء ومكرهموشتات األ

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن نكون من المحسنين اللّهم

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 

  راءسورة اإلس

 يل ىل مل خل
 

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

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

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ َعدَدَ َخْلِقهِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضا نَ ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضاِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ



 اللّهم صّلِ على عبدك ونبيك ورسولك النبّي األمّي وعلى آله وصحبه وسلّم

سبحانك اللّهم أسريت بعبدك ونبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ليالً من 

 المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركت حوله وآمنّا بما أريته من آياتك

واألرض التي باركتها حوله لديار المسلمين اللّهم نسألك أن تعيد المسجد األقصى 

 وارزقنا فيه صالة قبل الموت ، إنّك أنت السميع البصير

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

اللّهم صّلِ وسلّم وبارك على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا نوح وعلى 

 عبادك الشاكرين واجعلنا منهم 

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وال وكيل لنا سواك 

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

 اللّهم آمنّا بك وبقضاءك وقدرك ، نعوذ بك اللّهم من الفساد والمفسدين 

 اللّهم اجعل عاقبة فساد بني إسرائيل في األرض وعلّوهم فيها خيًرا لإلسالم والمسلمين

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن
  جب هئ مئ خئ حئ

 اللّهم امنح المسلمين البأس الشديد والكثرة في النفير والقوة في طاعتك 

 اللّهم نعوذ بك من العلّو في األرض بغير الحّق ونسألك التواضع لك

 اللّهم نسألك أن تبارك في أموالنا وذريّاتنا وسائر المسلمين وال تجعلنا وال تجعلهم من

 الطاغين )فجاسوا: عاثوا وطافوا(

 مح جح مج حج مث متهت خت حت هبجت مب خب حب
  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 اللّهم اجعلنا من المحسنين واغفر لنا إن أسأنا أو أخطأنا

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

ك أن المسجد األقصى ونسألاللّهم نسألك النصر والتمكين لعبادك الصالحين إلستعادة 

نصلي فيه صالة قبل الممات وأن نكون ممن يسوء وجوه أعدائك ويدخلونه ويُتبّروا 

 تتبيًرا )يتّبروا: يدمروا(

  من خن حن جن يم ممىم خم حم يلجم ىل مل خل

اللّهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا ، اللّهم نعوذ بك أن نتوب ثم نعود لمعصيتك ونعوذ بك 

 ن الكفر ومن الكافرين )حصيًرا: سجنًا(من عذاب النّار ونعوذ بك م



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

عدل ، ك حكم ناماض في، ك يبيد نااصيون، ك ائأم اءدك وابنيعب اءدك وابنيعب اإنّ  اللّهم

سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته ، سألك بكل اسم هو لك ، نفي قضاؤك 

ونور  ناوبيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلفي علم الغا من خلقك أو استأثرت به أحدً 

واجعلنا ممن يهتدي بهداه وممن ينال به  ماوهمّ  ناوذهاب حزن ناوجالء غم ناروصد

 البشرى وعمل الصالحات واألجر الكبير

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وباليوم اآلخر ونعوذ بك من عذابك

  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

اللّهم اجعلنا من الذين يدعون بالخير وال يدعون بالشّر ونعوذ بك من العجلة في أمور 

نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه اللّهم الدنيا ونسألك المسارعة في ما فيه رضاك ، 

 وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ 

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك

اللّهم رّب الليل والنهار اجعل لنا بصيرة في النهار نميّز بها بين الحّق والباطل ونبتغي 

 من فضلك واجعل لنا في الليل نجوى نناجيك بها حين تنام األعين

اللّهم بارك لنا في سنوات أعمارنا وقد جعلت الليل والنهار حسابًا للسنين وكّل شيء قد 

 فًصلته تفصيالً 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن
  مت خت حت جت هب مب خب

اللّهم ألهمنا حسن العمل فيما يرضيك وندعوك أن تضاعف لنا ما يكتب في صحائفنا 

من حسنات وأن تغفر لنا السيئات ، اللّهم اجعلنا ممن يراقب عمله ويحاسب نفسه على 

 الصغائر والكبائر واجعلنا مّمن يؤتى كتابه يوم الحشر بيمينه

 حضخض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت
  مغ جغ مع جع مظ حط مض

اللّهم اجعلنا هداة مهديين ال ضالّين وال مضلّين وقد أرسلت نبيك ورسولك محّمدًا صلى 

هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وإخوانه  من األنبياء والمرسلين لئال يكون ألحد من النّاس 

ندعوك اللّهم أن حّجة بعد الرسل وقضيت بالعدل أن ال تزر وازرة وزر أخرى ، و

 تخفف علينا من أوزارنا

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



اللّهم ال تعاملنا بما يفعل السفهاء منّا وال تجعل في بلداننا مترفين فاسقين ممن يحق 

عليهم القول وال في سائر بالد المسلمين ، اللّهم إن أردت بقومنا فتنة فتوفّنا إليك غير 

 مفتونين

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم ال تعاملنا وال تهلكنا بما يفعل السفهاء منّا ، إنّك أنت الخبير البصير 

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

ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، وال تجعلنا مّمن يريد 

 العاجلة وينسى األخرة ، اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

سعى يريد اآلخرة وياللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وباليوم اآلخر ، اللّهم اجعلنا ممن 

 لها سعيها واجعل سعينا مشكوًرا

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت

 اللّهم إنّك قدرت أن تمدّ من أطاعك ومن عصاك من عطائك وما كان عطاؤك محظوًرا

 اللّهم أمدّنا بخير الدنيا واجعلنا من أهل الدرجات العالية في اآلخرة المفّضلين عندك

  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

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

 ربنا أن نكون من المذمومين المخذولين

 ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

وإليك نسعى ونحفد ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد 

 لك

 ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، رّب ارحمهما كما ربياني صغيًرا

 ربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، رّب ارحمهما كما ربياني صغيًرا

 الحساب ، رّب ارحمهما كما ربياني صغيًراربّنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 

واجعلنا ممن يبّرهم اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا 

 ويخفض لهم جناح الذّل من الرحمة ويحسن إليهم كما أمرت وأنت خير الراحمين



من  اجعلنا لّهمونسألك أن نعمل صالًحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا ، إنّا تبنا إليك ، ال

 خير عبادك الصالحين

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

 اللّهم اجعل سّرنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة

اللّهم إنّك تعلم ما في نفوسنا فأصلح باطننا وظاهرنا واغفر لنا ما أسررنا وما أعلنّا وما 

 أنت أعلم به منّا واجعلنا من األّوابين يا غفّار

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
  جن مم خم حم جم ملهل خل

 اللّهم اجعلنا ممن يؤتي ذوي قرباه والمساكين وابناء السبيل حقوقهم

 اللّهم نعوذ بك من التبذير ومن اإلقتار ونسألك أن نبتغي بين ذلك طريقًا وسًطا 

 اللّهم نعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك من الكفر والكافرين

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

اللّهم نرجو رحمتك في حلِّنا وترحالنا وبعدنا عن والدينا وفي قربّنا منهم وفي حياتهم 

 وبعد مماتهم ، وأن نكون ممن يقول لهم قوالً ميسوًرا

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

 ن المالماللّهم نسألك الوسطية في اإلنفاق بين اإلقتار والتبذير وأن تبارك لنا فيما آتيتنا 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

اللّهم إنّك أنت الرزاق تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً وفيًرا 

 طيبًا وبارك لنا فيه ، إنّك بعبادك أنت الخبير البصير

 نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت ىبيب نب مب زب رب
اللّهم اجعل في قلوبنا الشفقة والرحمة وحسن التربية ألوالدنا ، اللّهم إن الرزق لنا 

 وألوالدنا وذوينا منك وحدك ، اللّهم ال تدع بين المسلمين من يقتل أوالده 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًمأ

  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث 

الزنا ومن اإلقتراب منه ونعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما  اللّهم نعوذ بك من

 بطن

 زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

اللّهم نعوذ بك أن نصيب دًما حراًما أو أن نعين أو نشارك فيه بالفعل أو بالقول أو 

 بالرضا 



 يسفك بعضهم دماء بعضاللّهم أصلح بين المسلمين وال تجعل بأسهم بينهم وال أن 

اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ، يا رّب ال َنظِلم وال نُظلَم وال نعتدي وال يُعتدى 

 علينا وال نفتري وال يُفترى علينا

 جس مخ محجخ جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
  مس خس حس

لتي هي االلّهم نسألك أن تيسر لنا اإلحسان لليتامى ونعوذ بك أن نقترب من أموالهم إالّ ب

 أحسن ونسألك أن نوفي بالعهود وال نخلفها

اللّهم ارحم وأعن يتامى المسلمين وابعث من بين المسلمين في كّل مكان من يرعاهم 

 ويحفظ لهم دينهم وأموالهم ويعين على تعليمهم ورعايتهم حتى يبلغوا أُشدّهم

  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

وأن نزن بالقسطاس المستقيم وأن ال نكون من اللّهم نسألك أن نوفي الكيل إذا كلنا 

 المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرون

  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف

اللّهم نعوذ بك أن نقُف ما ليس لنا به علم ، اللّهم واحفظ أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا عن 

 رّب العالمين )تقُف: تتّبع(مخالفة أوامرك يا 

 هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم
 هث مث هت مت هب مب

اللّهم نسألك أن نسير في األرض هونًا ونسألك أن تعيننا على التواضع ونعوذ بك من 

 الكبر والعجب ونعوذ بك من المشي في األرض مرًحا

 ان ظاهًرا أو باطنًااللّهم نسألك أن تُبعد عنّا كّل عمل أو قول أو حال تكرهه سواء ك

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  يه ىه مه

 اللّهم نسألك اتباع ما أوحيت إلى سيدنا محّمد صلّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها 

 آتنا الحكمة واجعلنا مّمن يعمل بها ويدعو إليهامن قول أو فعل أو عمل ، اللّهم 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي

 اللّهم لك الحمد على ما رزقتنا من بنين وبنات ، آمنّا بك وبرسلك وبمالئكتك

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، ال والد لك وال ولد ولم يكن لك كفًوا أحدًا 

ا كبيًراتعاليت عّما يقول الكافرون   علوًّ

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ



اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم وبكتابك الذي أنزلت ، اللّهم زدنا 

بكتابك إيمانًا فوق إيماننا وذّكرنا منه ما نُّسينا وعلِّمنا منه ما جهلنا والعمل به على النحو 

 الذي يرضيك عنّا ونعوذ بك مّمن ينفر عن كتابك

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

 ال إله إال 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 العلّي العظيم ، 

أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا ، سبحان اللّهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أّخرنا وما 

 هللا ذي العرش العظيم

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ َعدَدَ َخْلِقهِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  َّللاَّ

 ِ ِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضاِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك
  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي

سبحان رّب السماوات السبع واألرض ومن فيهن ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا 

معبود، سبحانك ما حمدناك حق حمدك ، سبحانك ما شكرناك حق شكرك ، وإن من 

 شيء إالّ يسبّح بحمدك ولكن ال نفقه تسبيحهم إنّك حليم غفور

ِ َعدَدَ َخْلِقِه،  ِ َعدَدَ َخْلِقهِ  ُسْبَحانَ ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  َّللاَّ

  ِ ِ ِرَضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ  ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
 حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج
  مع جع مظ

قراءتنا لكتابك كأننا  اللّهم اجعل القرآن نور أبصارنا وجالء غّمنا وهّمنا ، اللّهم اجعل

نسمعه من رسولك صلى هللا عليه وسلّم ليس بيننا وبينه حجاب ، ثم نسألك أن نرتقي 

فكأننّا نسمعه من جبريل عليه السالم ثم بعد ذلك نرجو أن تجعل قراءتنا كأننّا نسمعه 

 منك يا رب العالمين ، اللّهم علّمنا فهم كتابك وفقهه والعمل به يا رّب العالمين

 للّهم نعوذ بك مّمن يكفر بآياتك ونبرأ مّمن يشكك فيها ا

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

 )أكنّة: أغطية ، وقًرا: صمًما( اكفواً أحدً 



 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل
  ٰه مه

 اللّهم اجعلنا مّمن يخشع عند سماع تالوة كتابك ومّمن يرتله ترتيالً 

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت ، اللّهم نبرأ من الضالين 

 سلم أو يهزأ به أو ينال منه مّمن يبغض رسولك صلى هللا عليه وآله و

 حم جم يل ىل مل خل مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي
 حي جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 اللّهم آمنّا بالبعث والنشور وبالجنّة والنّار ، اللّهم أدخلنا جنتك وقنا عذاب جهنم

 على أن تحيِ الموتى، إنّك على كّل شيء قدير اللّهم أنت خلقتنا أول مرة وأنت القادر

اللّهم وآتنا كتبنا بأيماننا وارزقنا مرافقة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 في الفردوس األعلى بغير حساب يا رّب العالمين

 يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت
  مك لك اك

ن ونعوذ بك من كيد الشيطان اللّهم نسألك القول الحسن وأن نجادل بالتي هي أحس

 الرجيم ونزغه ، اللّهم وقنا شّر عداوته لنا يا رّب العالمين 

 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك
  مي زي

 اللّهم علمك بالحال يغني عن السؤال ، اللّهم ارحمنا واهدنا ونعوذ بك من عذابك 

بلّغ الرسالة ونصح اللّهم صّلِ على محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نشهد أنه 

 األمة

 حت هبجت مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني
  هت مت خت

 اللّهم أنت خالق السماوات واألرض وأنت أعلم بمن فيهن 

 اللّهم صّلِ على أفضل خلقك سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا



 من قبلاللّهم آمنّا بالتوراة واإلنجيل والزبور والقرآن وبما أنزلت على النبيين 

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

اللّهم ال إله إالّ أنت ال يكشف الضر إال أنت فاكشف الضّر عنّا وعن المسلمين يا رّب 

 العالمين ، اللّهم نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك كان محذوًرا

 دعاءنا يا رّب العالميناللّهم ال ندعو أحدًا سواك فتقبّل 

اللّهم آت محمدًا الفضيلة والوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي 

 وعدته وارزقنا شفاعته يا رب العالمين

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

 اللّهم ال تهلكنا وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا إنّك رءوف رحيم 

 اللّهم ال تجعل فينا وال منا وال بيننا شقيًا وال محروًما

 اللّهم اجعل بلدنا آمنّا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بالد المسلمين

 ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  مي خي حي جي يه ىه جهمه ين

اللّهم آمنّا بآياتك التي آتيت لرسلك وأنبيائك ونعوذ بك أن نهلك بعذاب من عندك ، وكيف 

 وأنت رجاؤنا يا هللانهلك 

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

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم إنّك بكّل شيء محيط وبما يفعل الناس بصير

 اللّهم إن رؤيا األنبياء حق ، نسألك أن نرى الرؤيا الصالحة أو أن تُرى لنا ونسألك اللّهم

أن نرى رسولك محّمدًا صلى هللا عليه وآله وسلم في المنام ، اللّهم نعوذ بك من الطغيان 

 ومن البطر واألشر ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

 زي ري ٰى ين ىن
 كثيًرااللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما 



 اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك ونعوذ بك من شياطين اإلنس والجن ونعوذ بك أن يحضروننا

 اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك 

 اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك ، خلقتنا من األرض من طين وإليها نعود وإليك البعث والنشور 

 نعمل صالًحا ترضاه يا هللا )ألحتنكن: ألضلّن(اللّهم إنّك كرمتنا فأوزعنا أن 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح
  مغ جغ مع جع حطمظ

من الشيطان الرجيم من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا  اللّهم احفظنا

وأهلينا ومن أوصانا بدعاء الخير ومن له ومن أيماننا ومن شمائلنا واحفظ منه أوالدنا 

حق علينا ، اللّهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون وال 

 سلطان للشيطان عليهم ، وكفى بك لنا وكياًل 

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

ابتغائنا  ر والجو وفياللّهم أنت تزجي الفلك لنا في البحر ، اللّهم احفظنا في البّر والبح

 من فضلك يا رحيم

 ينجه ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  جي يه ىه مه

 اللّهم ال حافظ وال منجي عند الضّر في البحر والجو إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 اللّهم اجعلنا ممن يشكرك على الدوام وال تجعلنا مّمن يكفر نعمتك وال تجعلنا من الغافلين

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت

 اللّهم نعوذ بك من أن تخسف بنا ونعوذ بك أن ترسل علينا حاصبًا ، إنّك أنت وكيلنا

التمما نقوُل   َلَك الحمدُ كالذي نقوُل، وخيراً  اللّهم ك نااللّهم َلَك صَِِِِِِ نا ، َوَمْحياناَونُسُِِِِِِ

ِة  عُوذُ بَِك ِمْن َعذَاِب القَْبِر،ن اإنّ  اللّهمنا، تَُراث ناربّ  ، َولَكَ نامآل ، وإلَْيكَ ناَوَمَمات َوسَِِِِ َوَوسِِِِْ

تاِت األْمِر   ْدِر، َوشَِِِ ونعوذ بك من   ما تجيُء بِه الّريحُ شِِِّر  عُوذُ بَِك ِمنْ ن االلّهم إِنّ الصَِِِّ

  فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجالالنار ونعوذ بك من 



 صبًا: مطر فيه حجارة ، تبيعًا: نصيًرا()حا

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

اللّهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علينا من نعم وعلى ما رزقتنا من الطيبات وعلى 

 تفضيلك إيّانا على كثير ممن خلقت تفضيالً 

 حفيظ اللّهم احفظنا في البّر والبحر والجو وفي ابتغائنا من فضلك يا

 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
  مخ جخ

اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا إياها بشمائلنا وال من وراء ظهورنا ، اللّهم نعوذ بك 

من أن نِضّل أو نَُضّل ونعوذ بك من عذاب النّار ومن سوء المنقلب والمآب ، اللّهم 

 وقّواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّامتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا 

رنا بعيوبنا وأعنّا على طاعتك ومخافتك ومحبتك   اللّهم بّصِ

 حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 نركن إلى الكافرين كثيًرا وال قليالً  اللّهم نسألك الثبات على الحّق وأن ال

اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من اليأس من رحمتك ومن 

 الغفلة ونعوذ بك من أن نجهل أو يُجهل علينا إنّك أنت نصيرنا وموالنا

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

ونسألك األمن في سائر بالد المسلمين ونعوذ بك من كيد األعداء اللّهم آِمنّا في بلدنا 

 ومن استفزازهم ، اللّهم نسألك أن تعلّمنا من سنّتك التي ال تتبدل وال تتحول

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

 ونوافلهااللّهم اجعلنا ممن يقيم الصالة ويخشع فيها ويؤدي فرائضها وسننها 



اللّهم اجعلنا ممن يحافظ على صالة الفجر وصالة العشاء جماعة في المساجد وممن 

يحافظ على التهجد في الليل ، اللّهم آت سيدنا محّمدا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجعلنا ممن تشملهم شفاعته

 زوالها أي وقت الظهر()دلوك الشمس: 

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

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

  مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم

اللّهم نسألك أن تزهق الباطل في كّل مكان وأن تنصر الحّق في كّل مكان وتجعلنا من 

 أنصاره يا رّب العالمين

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 اللّهم اجعل القرآن العظيم شفاء صدورنا وجالء أحزاننا ورحمة لنا ولعبادك الصالحين

 اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين ونعوذ بك أن نكون من الخاسرين

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

ألك ال تنقضي ونساللّهم نشكرك على نعمائك ونسألك اللّهم نعيًما ال ينفذ وقرة عين 

 اإلقبال عليك وعلى طاعتك في كّل حين ونعوذ بك من الشّر ومن اليأس ومن القنوط

إذا علمت  اوتوفن ناما علمت الحياة خيًرا ل المك الغيب وقدرتك على الخلق أحيناللَّهم بع

في  سألك كلمة اإلخالصن، و سألك خشيتك في الغيب والشهادةن، اللَّهم نا الوفاة خيًرا ل

سألك قرة نسألك نعيًما ال ينفد، ون، و سألك القصد في الفقر والغنىنالرضا والغضب و

ك لذة النظر سألنسألك برد العيش بعد الموت ونسألك الرضا بالقضاء ونعين ال تنقطع و

إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللَّهم زينًا بزينة 

 اإليمان واجعلنا هداة مهتدين 

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

اللّهم اجعلنا ممن يعمل بطاعتك ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، أنت أعلم بمن 

 هو أهدى سبيالً 

  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع

اللّهم إن الروح من أمرك وإنّا لم نؤتنا من العلم إالّ قليالً ، اللّهم نسألك علًما نافعًا وعمالً 

عمل وبخير ما نعلم ونعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع ومن دعاء ال يُسمع 

 ال يرفع 



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

  جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل

اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم آمنّا بما أوحيت إليه إنّك 

 أنت الوكيل وأنت الّرحمن الّرحيم ذو الفضل الكبير 

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

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 اللّهم آمنّا بك وبكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت صلى هللا عليه وآله وسلّم 

اللّهم آمنّا بأن هذا القرآن لن يأتي أحد بمثله ولو اجتمعت اإلنس والجّن وال بسورة من 

 مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيًرأ

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

اللّهم آمنّا بمحكم كتابك وبمتشابهه وبأمثاله وبقصصه وبأحكامه وبكّل ما ورد فيه ونبرأ 

له على غير ما أردت ، اللّهم إن أكثر  إليك ممن يشكك فيه أو يكفر به أو ببعضه أو يُأّوِ

 الناس ال يشكرون وأكثرهم ال يؤمنون ، اللّهم اجعلنا من المؤمنين الشاكرين

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

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

 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

  حس جس مخ جخ مح جح مج

اللّهم أنت قادر على أن تفجر من األرض ينبوًعا أو أن يكون لرسولك صلى هللا عليه 

وآله وصحبه وسلّم جنّة من نخيل وعنب وأن تفجر خاللها األنهار تفجيًرا أو أن تسقط 

السماء كسفًا أو أن ترسل المالئكة قبيالً أو أن يكون لرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم 

 نّزل من السماء كتابًا يقرأه الناس لكن أكثر الناس ال يعلمونبيتًا من زخرف أو ت

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم وبحمده نستغفر هللا

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ َعدَدَ َخْلِقهِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضاِرَضا نَْفِسِه، ُسْبح ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  اَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

ِ ِمدَادَ   ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّماُسْبَحاَن َّللاَّ ِ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما ِمدَادَ تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين



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

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

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

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك وبمالئكتك 

 يختلقون أعذاًرا لكفرهم ، اللّهم آت أولياءك الحجة للرد عليهم اللّهم إن الكافرين

اللّهم أنت قادر على أن تفعل في األرض ما تشاء لكن الكافرين ال يفقهون ، اللّهم أنت 

 الشهيد بيننا وبين من ال يؤمن بك ، اللّهم افرق بيننا وبينهم بالحّق  إنّك خبير بصير

 جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي خيمي حي جي يه ىه مه
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  يب ىب نب مب

يَتَِك ما يَُحوُل بَْينَنا وبَْينَ  اللّهم ْم لَنا ِمْن َخشِِِِِْ يَك، َوِمْن طاَعتَِك ما تُبَلِّغُنا بِِه  اْقسِِِِِِ َمعاصِِِِِِ

ائَب الديْنيا   َجنَّتََك، َوِمَن اليَقين ما ُن بِِه َعلَْينا َمصَِِِ ماعنا اللّهمتَُهّوِ اِرنا  َمتِّْعنا بأسِِِْ وأْبصَِِِ

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

يبَتَنا نا َوال َمْبلََغ ِعْلِمنا،  َمْن عادَانا َوال تَْجَعْل ُمصِِِِِِِ في ِدينِنا، َوال تَْجَعِل الديْنيا أْكبََر َهّمِ

 تَُسلِّط َعلَْينا َمْن ال يَْرحُمنا الوَ 

اللّهم أنت الهادي إلى سواء الصراط ، من تهده فهو المهتدي ومن يضلل فليس له أولياء 

من دونك أنت موالنا ووليّنا ونعم النصير ، اللّهم أرنا الحّق حقًّا وألهمنا اتّباعه وحبّبنا 

ا فيه ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها فيه وأرنا الباطل باطالً وألهمنا اجتنابه وكّرهن

من قول أوعمل ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أوعمل ، اللّهم أنت قادر 

 على أن تحيي العظام وهي رميم ، اللّهم آمنّا بالبعث والنشور وبالخلق الجديد

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

خالق السماوات واألرض نشهد إنّك قادر على أن تخلق مثلهم ونشهد أن ما اللّهم يا 

 تجعل من أجل ال يقدم وال يؤّخر إالّ بمشيئتك

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ومن الكفر والكافرين

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



 يلكاإلنفاق في سباللّهم اجعلنا ممن ينفق في سبيلك وال تجعلنا من القتورين في 

 اللّهم ارزقنا من خزائن رحمتك حتى يعلم الكافرون إنّك ترزق من تشاء بغير حساب

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ
  مخ جخ مح جح

 اللّهم صّلِ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًمأ كثيًرا

 اللّهم آمنّا بآياتك التي أنزلت ونعوذ بك من السحر

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

اللّهم يا رّب السماوات واألرض نشهد إنّك أنزلت هذا القرآن بصائر وإنّك أهلكت 

فرعون ومن معه بالحّق ، اللّهم نعوذ بك أن يستفزنا األعداء ونعوذ بك من الحرق 

نا واحفظنا من عذاب الدنيا واآلخرة   والغرق ، اللّهم قّوِ

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

اللّهم أنت تعلم ما يقوم به بنو إسرائيل ومن معهم من قتل وفساد في األرض ، اللّهم 

اجعل دائرة السوء تدور عليهم ، اللّهم أعد األقصى واألرض المباركة للمسلمين يا رّب 

 العالمين 

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
  مب ربزب ىئيئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ

اللّهم آمنّا بما أنزلت على رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بالحّق وأنك أرسلته 

 مبشًرا ونذيًرا ، اللّهم أعنّا على قراءة كتابك وتدبّر آياته وفهم معناها والعمل بها 

 اللّهم لك نصلي ونسجد واجعلنا اللّهم من أولي العلم بكتابك

 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
  ىف يث ىث

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

 اللّهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أّخرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا

ِ َعدَدَ َخْلِقِه، ُسْبَحانَ  ِ َعدَدَ َخْلقِ  ُسْبحاَن َّللاَّ ِ َعدَدَ َخْلِقهِ َّللاَّ  ِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ِ ِ ِرَضا ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبَحاَن َّللاَّ  نَْفِسهِ  ِرَضا نَْفِسِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ِ ِزنَةَ َعْرِشِه، ُسْبحاَن َّللاَّ ِ ِزنَةَ َعْرِشهِ  ُسْبَحاَن َّللاَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

 ِ ِ ِمدَادَ  تِِه،كلّما ِمدَادَ ُسْبَحاَن َّللاَّ ِ ِمدَادَ كلّماُسْبحاَن َّللاَّ  تِهِ كلّما تِِه، ُسْبحاَن َّللاَّ

 اللّهم نسألك الخشية في صالتنا وركوعنا وسجودنا ونسألك البكاء من خشيتك



 نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب

 اللّهم ندعوك وحدك ال شريك لك ندعوك بأسمائك الحسنى 

ُ الَّذي ال إِلهَ إاِلَّ اللّهم أنت  الُم، الُمْؤِمُن، َّللاَّ َِِّ ِحيُم، الَمِلُك، القُديوُس، الس ْحَمُن، الرَّ  ُهَو، الرَّ

اُر، الُمتََكبُِّر، الخِِاِلُق، البِِارىُء، ّوُر،  الُمَهْيِمُن، العَِزيُز، الَجبَِِّ اُر، الُمصَِِِِِِ اُر، القَهَِِّ الغَفَِِّ

َّاُح، اُق، الفَت زَّ ِميُع، الَوهَّاُب، الرَّ ، السَِِِّ ، الُمِذلي افُِع، الُمِعزي ُط، الَخافُِض، الرَّ  العَِليُم، الباسِِِِ

يُر، الَحَكُم، العَْدُل، اللَِّطيُف، الَخبيُر، الَحليُم، العَِظيُم، ،  البَصِِِِِِ ُكوُر، العَِليي الغَفُوُر، الشَِِِِِّ

قِيُب، الُمِجيُب، الَواِسُع، الَحِكيُم، الَودُودُ،  ، الُمِغيُث، الَحِسيُب، الَجِليُل،الَكبِيرُ  الَكِريُم، الرَّ
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،الُمْبِدىُء، الُمِعيدُ، الُمْحيِي، الُمِميُت، ال َمدُ،  َحيي القَييوُم، الَواِجدُ، الَماِجدُ، الَواِحدُ، الصَِِِِِِّ

َتِدُر، قاِدُر، الُمْق اِهُر، ال ظَّ ُل، اآلِخُر، ال ُر، األوَّ ُم، الُمَؤّخِ َقدِّ عاِل،  الُم َباِطُن، الَوالي، الُمتَ ال
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 اللّهم تقبل دعاءنا وصالتنا ما أسررنا منها وما أعلنّا 

 لحمد فوق الرضا ولك الحمد في كّل وقت وحيناللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك ا

 ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك الحمد ولك الملك وليس لك ولّي من الذل

 هللا أكبر هللا أكبر أهلل أكبر ال إله إالّ هللا وهللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد

 


