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 سورة الكهف

 يل ىل مل خل
 

  مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 ملء السماوات وملء األرض وملء ما بينهماالحمد هلل رّب العالمين الرحمن الرحيم 

 ده ويدفع عنّا بالءه ونَقَمهالحمد هلل حمدًا يوافي نَعَمه ويكافئ مزي

 اللّهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك ومجدك

الحمد على نعمتك الكبيرة علينا بأن أنزلت لنا كتابك على نبيّك وخير خلقك اللّهم لك 

 محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ولم تجعل له عوًجا وحفظته من التغيير

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

وبّشرت من آمن بك وعمل اللّهم أنذرت بالبأس الشديد من عصاك واتّخذ معك شريًكا ، 

صالًحا باألجر الحسن والخلود فيه ، اللّهم نسألك أن نكون من عبادك المؤمنين الذين 

 يعملون الصالحات الذين تؤتيهم األجر الحسن والخلود في جنتك ، ال إله إالّ أنت

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

  ىه مه
 إليك مما يقولون من الكذب واإلفتراءاللّهم نعوذ بك من الشرك والمشركين ونبرأ 

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًا عن أمته فقد بلّغ الرسالة ونصح األمة وعمل جهده 

 في ايصال كلمة الحّق فآمن به من آمن وكفر به من كفر )باخع: مهلك(

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

  مت زت رت يب
اللّهم نشكرك على ما أنعمت به علينا في هذه األرض من خيرات ونؤمن بأنّك المبدئ 

والمعيد وأّن كّل شيء هالك إالّ وجهك الكريم وأّن ما على األرض سيكون صعيدًا 

 جرًزا

اللّهم إنّك ابتليتنا بالخير والشّر فتنة ، اللّهم ندعوك أن نكون ممن أحسن العمل في هذه 

 الحياة الدنيا ونال مرضاتك فيها )صعيدًا جرًزا: ترابًا ال زرع فيه( 



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

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
الخالق المبدئ المعيد المحيي المميت،  اللّهم آمنّا بآياتك في خلقك أنت هللا الواحد األحد

 اللّهم اجعلنا مّمن يبصر آياتك ويزداد بها إيمانًا

 اللّهم إّن قصصك في هذا القرآن هي أحسن القصص ، اللّهم نسألك أن نتّعظ بها

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

  هب مب خب حب جب هئ
اللّهم أنت مميتنا في نومنا فإن أمسكت أرواحنا فارحمها ، وإن أحييتها فاحفظها بما 

تحفظ به أرواح عبادك الصالحين ، اللّهم إن اآلجال بيدك وأنت تعلم ما ال نعلم وأنت 

 تنا وإليه النشوريميما  نا بعديحييلحمد هلل الذي اعالّم الغيوب ، 

  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت
 آمنّا بك فزدنا هدًى ، توفّنا مسلمين والحقنا بالصالحيناللّهم 

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

 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع

  جه هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل
اللّهم يا رّب السماوات واألرض اربط على قلوبنا ، اللّهم لن ندعوا من دونك إلًها لقد 

 وبين من ال يؤمن بك بالحّق وأنت خير الفاصلينقلنا إذًا شطًطا ، اللّهم افصل بيننا 

 اللّهم نعوذ بك من المفترين الظالمين )شطًطا: كذبًا وبهتانًا( 

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

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، اللّهم نسألك أن نعتزل 

 يعبدك ، اللّهم انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا رشدًامن ال يؤمن بك وال 



 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 متنت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 اللّهم إن الشمس من آياتك ، من تهدي فهو المهتدي ومن تضلل فليس له وليًا مرشدًا 

 وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيما أعطيتاللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت 

 وقِّنا واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت )تزاور: تميل(

 ام يل ملىل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم

اللّهم إن نومنا بيدك ويقظتنا بيدك ، اللّهم احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا 

 شمائلناومن تحت أرجلنا وعن أيماننا وعن 

أو  اسألك أن تبعثنا في هذا اليوم إلى كّل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءً ن اإنّ  اللّهم

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل :ه إلى مسلم فإنّك قلتنجرّ 

 ه إلى مسلما أو نجرّ اللّهم نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءً ،  منىن خن حن

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت

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

اللّهم أنت المحيي والمميت والباعث بعد الموت ، اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا وبارك 

لنا فيه ، اللّهم ارزقنا حسن الخلق وحسن التعامل والتلطف مع الناس واكتب لنا في ذلك 

اللّهم نسألك أن ال نظلِّم وال نُظلَم ، اللّهم ال نعتدي وال صدقة ، اللّهم قنا شّر خلقك ، 

يُعتدى علينا ، اللّهم ال نفتري وال يُفترى علينا ، اللّهم احكم بيننا وبين قومنا بالحّق وأنت 

 خير الحاكمين

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

 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي حيخي جي يه ىه جهمه ين ىن

  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 الساعة آتية ال ريب فيها وأنّك تبعث من في القبور اللّهم إّن وعدك حّق وإنّ 



نعوذ بك من النزاع في أمر بغير الحّق ونعوذ  ربَّ جبريل وميكائيل وربَّ إسرافيلاللّهم 

بك من الشقاق والنفاق ونعوذ بك من وساوس الصدر ومن شتات األمر ونعوذ بك من 

ن يعّمر مساجدك ابتغاء وجهك عذاب القبر ومن شّر ما تجلبه الريح ، اللّهم اجعلنا مم

 مخلصين لك الدين

 ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت

  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 الغيبباللّهم ال علم لنا إالّ ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم ، اللّهم نعوذ بك من الرجم 

ألسنتنا من كّل ما ال يرضيك يا رّب اللّهم نعوذ بك من المراء ومن الجدل ونسألك حفظ 

 العالمين

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

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
اللّهم ال شيء يحصل في هذا الكون إالّ أن تشاء وال نشاء نحن إالّ أن تشاء ، اللّهم اجعل 

ّب المكنون يا رمشيئتك لنا خيًرا ، اللّهم اهدنا لما اختلف فيه الناس وعلَّمنا من علمك 

 العالمين ، اللّهم ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ال إله إالّ أنت

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

 جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط خض حض

  مك لك خك حك
 اللّهم بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأهلينا وذرياتنا وأموالنا وأوطاننا وأعمالنا 

ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك ، لك الحمد ولك الملك اللّهم أنت المحيي والمميت 

 وأنت على كّل شيئ قدير

 جه هن من خن حن جن مم حمخم جم هل مل خل حل جل

  ٰه مه
 اللّهم آمنّا بالوحي من عندك وآمنّا بكتابك الذي أنزلت

 اللّهم نسألك تالوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنّا والعمل به وتعليمه لغيرنا

 لكلّماتك وال نجد من دونك ملتحدًااللّهم ال مبدّل 



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

ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين ، اللّهم نسألك دوام ذكرك بالغداة والعشي وفي 

 كّل وقت نريد وجهك مخلصين لك الدين وال تجعلنا يا ربّنا من الغافلين

نسألك الصبر على صحبة من تحب من عبادك الصالحين الذين يعبدونك حق اللّهم 

عبادتك ، اللّهم نعوذ بك أن نطيع فيك الغافلين عن ذكرك وأن نطيع فيك من يتبع هواه 

 وكان أمره فرًطا )فرًطا: تقصير وتضييع(

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ
 يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت
  مك لك اك

 اللّهم إن الحّق من عندك ، اللّهم آمنّا بك نعوذ بك من الظلم 

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

 اللّهم اسقنا الماء الزالل في الدنيا ونسألك جنتك وما فيها من النعم يوم القيامة

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك حس
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
  جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 

اللّهم أوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه وجازنا بذلك خير الجزاء ، إنّك ال تضيع أجر من 

أحسن عمالً ، اللّهم نسألك الجنّة ونعيمها وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك 

 النّار وعذابها وما يقّرب إليها من قول أو عملمن 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

اللّهم نحمدك ونشكرك على نَِّعَمك التي أنعمت علينا في الحياة الدنيا ونسألك نعيًما ال 

 ينفذ وقّرة عين ال تنقطع في اآلخرة ونسالك الفردوس األعلى من الجنة 

 آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ربّنا



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

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

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 اللّهم نعوذ بك من الطغيان والبطر ومن التكبر والعجب وظلم النفس

 اللّهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين

 اللّهم نسألك العزة لنا وللمسلمين وأن تجمع المسلمين على الحق 

 اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ونسألك تمام اليقين بلقائك وبما وعدتنا ونعوذ بك من الشك 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
اللّهم أنت ربنا خلقتنا من تراب ثم من نطفة ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك 

ما استطعنا ، نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فاغفر لنا فإنه ال يغفر الذنوب إالّ 

 ناقلُ فأحسن خُ  تناْلقاللَّهم كما حسَّنت خِّ أنت ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك له ، 

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

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

  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
ما  ، بسم هللا ما شاء هللا ال قوة إال باهللاللّهم ما بنا من نعمة فمنك وحدك ال شريك لك ، 

وء ما شاء هللا ال يصرف الس، ه بيد هللا الخير كلّ ، ما شاء هللا ، نعمة من هللا كّل  شاء هللا

ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن وال حول وال قوة إالّ باهلل العلّي العظيم ، ،  هللا إالّ 

حسبنا هللا ونعم الوكيل وإليه المآب والمرجع والمصير ، اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك 

التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالًحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا تُبنا 

آل إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم أرنا الحّق حقًا وألهمنا اتباعه وحببنا إليك ، 

فيه وأرنا الباطل باطالً وألهمنا اجتنابه وكّرهنا فيه ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء 

 منّا ، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك

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

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

  هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف



اللّهم آمنّا بقدرتك على عقاب الكافرين بنعمتك ، اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك وجنّبنا 

سخطك وعذابك ، أنت وليّنا وال حول وال قوة إالّ بك نستغفرك اللّهم ونتوب إليك وإليك 

 الثواب وخير العقبىالمصير ، اللّهم ال ناصر إالّ أنت والوالية لك وحدك ، عندك خير 

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

  هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي
اللّهم لك الحمد والشكر على نعمائك من األرض ومن السماء ، اللّهم أنت المبدئ وأنت 

المعيد وأنت المحيي وأنت المميت ، إنّك على كّل شيء قدير ، اللّهم ما ضربت للناس 

 لتهدي به من تشاء إلى صراط مستقيم ولعلّهم يتذكرونمن األمثال في هذا القرآن إالّ 

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

  ىن من
 اللّهم نسألك ماالً حالالً ونسالك أن نؤدي حقّه وأن تبارك لنا فيه

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 تّقين إماّماربّنا هب لنا من أزواجنا وذّرياتنا قّة أعين واجعلنا للم

 اللّهم هب لنا ثواب الباقيات الصالحات في كل وقت وحين:

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

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

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

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

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وبالبعث والنشور وبالحساب 

اللّهم ما عملنا من حسنات نسألك أن تضاعفها وما عملنا من سيئات نرجوك أن تعفو 

عنها ، اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا وأدخلنا الفردوس األعلى مع حبيبك صلى هللا عليه وآله 

 لعدل اللطيف الغفور الرحيموصحبه وسلّم بغير حساب إنّك أنت الحكم ا

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

  مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب



اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وبمالئكتك ، اللّهم نعوذ بك من شّر شياطين اإلنس 

والجّن ونعوذ بك ربّنا أن يحضروننا ، اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ومن 

 الفسوق ومن الفاسقين ومن كّل من اتّخذ إبليس وحزبه أولياء من دونك 

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

  مض خض
هم خالق السماوات واألرض وخالق أنفسنا والناس أجمعين نشهد أن ال إله إالّ أنت اللّ 

 وحدك ال شريك لك ، اللّهم نعوذ بك من الضالين المضلّين ونعوذ بك أن تجعلنا منهم

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط

  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك سبحانك أنت المقدم وأنت المؤخر 

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

 ونعوذ بك من المجرمين )موبقًا: مهلًكا(

  ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل
اللّهم ارحمنا بالقرآن الذي فيه خبر ما  اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلت ،

هو الفصل ليس بالهزل ، هو الذي ال تزيغ به األهواء ،  قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا

، وال يشبع منه العلماء ، وال يخلق عن كثرة رد ، وال تنقضي عجائبه ، هو الذي من 

هو المتين و كو حبل، ه لتهه ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلتتركه من جبار قصم

الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الذي من عمل به أجر ، ومن حكم به عدل، 

 ، اللّهم نعوذ بك أن نكون مّمن يجادل بغير الحقّ  دي إلى صراط مستقيمومن دعا إليه هُ 

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

عندك ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك ، آمنّا بسننك اللّهم آمنّا بك وبما جاءنا من الهدى من 

 التي قضيت ونعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة

 يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ
  نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت

اللّهم آمنّا برسولك البشير النذير محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، وآمنّا بسائر 

والمنذرين ، اللّهم نعوذ بك من الجدل بالباطل إخوانه من األنبياء والمرسلين المبشرين 

 ونسألك أن نعّظم آياتك وال نتخذها وما أنذرتنا به هزًوا



 مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن
  مئ خئ حئ

 اللّهم نعوذ بك ن نكون من الغافلين ونعوذ بك من اإلعراض عن آياتك 

 اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك على الدوام وممن يفقه آياتك ويعمل به 

اللّهم نسألك أن نكون من الذين استجابوا لهدي نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه 

 مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

 مظ حط مض
اللّهم اغفر لنا يا رحيم وال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ونعوذ بك من خزي الدنيا ومن 

 عذاب اآلخرة ونسألك أن تدخلنا الجنّة بغير حساب

 اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 ىل مل خل حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
  ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال علم إالّ ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم ، اللّهم نعوذ بك من الشياطين ونعوذ 

اللّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل والولد ، اللّهم  بك أن يحضروننا ،

نسألك في أسفارنا البّر والتقوى ومن العمل ما ترضى ونعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة 

المنقلب ونعوذ بك من الَحَور بعد الَكَون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في 

 طيبًا مبارًكا األهل والمال ، اللّهم نسألك رزقًا حالالً 

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
اللهم صّلِّ على سيدنا محمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا الخضر العبد الصالح الذي 

 آتيته رحمة وعلًما من لدنك وسلّم تسليًما كثيًرا



 اللّهم هب لنا من لدنك رحمة ونسألك اللّهم من لدنك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا

وعمالً متقبالً ونسألك العافية من كّل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية 

 ونسألك الشكر على العافية

  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا الخضر وسلّم تسليًما كثيًرا

ادتك سألك شكر نعمتك وحسن عبنة في الرشد وسألك الثبات في األمر والعزيمن اإنّ  اللّهم

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

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

 ، اللّهم نسألك ابتغاء وجهك مخلصين في إقامتنا وفي سفرنا وفي كل أحوالنا الغيوب

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

ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين ونسألك اللّهم علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ونسألك 

الرشد في األمر ، اللّهم نعوذ بك من الجهل ومن الجاهلين ونعوذ بك من الكبر ومن 

 العجب ونعوذ بك من علم ال ينفع ومن دعاء ال يُسمع ومن قلب ال يخشع 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
  خن حن جن مم خم حم

اللّهم نسألك أن تعلّمنا من أسرار علمك في هذه الدنيا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم ال 

 ينفع ومن دعاء ال يُسمع ومن قلب ال يخشع ، اللّهم أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين

علينا إصًرا كما حملته على الذين اللّهم ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا وال تحمل 

من قبلنا ، ربّنا وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا يا موالنا 

 ونسألك أن ال تجعل من أمرنا عسًرا

 مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من
 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مث هت

  يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه
 اللّهم نعوذ بك أن نُصيب دًما حراًما ونسألك حسن الُخلُق 

 اللّهم آت نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زّكاها ، أنت وليّها وموالها

ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين واجعلنا ممن يتواصون بالحّق ويتواصون 

 اعتكبالصبر ، اللّهم نسألك الصحبة الصالحة الذين يعينوننا على ط



 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث
 اللّهم ال تجعلنا نحتاج أن نسأل أحدًا من خلقك طعاًما أو مؤونة أو ماالً 

اللّهم اجعلنا ممن يفعل الخير ويعين المحتاج ويغيث الملهوف ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا 

 وتوفنا مسلمين واجعل عاقبة صبرنا خيًرا لنا في دنيانا وفي أخرانا 

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

  ني مي زي ري ٰى
 بينوالمغتصاللّهم هيء للمساكين والضعفاء من يدافع عنهم ويعينهم تجاه الظالمين 

اللّهم وّلِّ على المسلمين خيارهم وال توّلِّ عليهم شرارهم ، اللّهم اجعلنا مفاتيح للخير 

 مغاليق للشرّ 

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

  جح مج حج مث هت مت خت حت
اللّهم احرس عبادك الصالحين من فتنة المال واألوالد ومن الطغيان ومن الكفر بعد 

 الوالدين في حياتهما وبعد مماتهما ونسألك أن يبّرنا أوالدنااإليمان ، اللّهم نسألك بّر 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما 

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

 مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

  حم جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك
السبيل ونحسن إليهم وممن اللّهم نسألك أن نكون ممن يرعى اليتامى والمساكين وابن 

يفعل الخير مع من يعرف ومن اليعرف ، اللّهم هيء للصالحين من عبادك من يرعى 

اليتامى من ذريتهم ويحسن إليهم ، اللّهم وفقنا لما يرضيك من أعمال البّر واإلحسان ، 

 اللّهم إنّك رءوف رحيم

 جم يل ىل مل خل جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم

  جن يم ىم مم خم حم
ن لهم في األرض وال تَُوّلِّ عليهم شرارهم   اللّهم وّلِّ على المسلمين خيارهم ومّكِّ



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

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر

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

  مل يك ىك مك لك اك ىقيق
قوية ويعينها في اللّهم ابعث لهذه األمة من يجدد لها أمر دينها ويجعلها أمة عزيزة 

 اإلستفادة من خيرات األرض وكنوزها

 اللّهم نسألك العدل في الرضا والغضب ونعوذ بك من الظلم والظالمين

ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين ، اللّهم أوزعنا أن نعمل صالًحا 

نا أمورنا ويّسر ل وبالسيئات مغفرة يا هللا ،  ورضوانًاجازنا بالحسنات إحسانًا  ترضاه و

 )حمئة: كثيرة الطين األسود(

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

  جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ
اللّهم استرنا بسترك الجميل ، اللّهم إن الشمس والقمر من آياتك نسألك شكرك آناء الليل 

 عبادكوأطراف النهار إنّك محيط بما نعمل وما يعمل 

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

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

  لك خك حك جك مق حق مف خف
اللّهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من الفساد 

في األرض ونعوذ بك من المفسدين ، اللّهم احرس عبادك الصالحين اينما كانوا من كيد 

 وهيء لهم من أمرهم رشدًا أعدائك وأعدائهم

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

 هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه

 ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّـ َّـ هي مي هن من مل مك لك

 ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم
د صفوف أمة محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ووّلِّ على المسلمين  اللّهم وّحِّ

نهم أن يجعلوا بلدانهم  ن لهم أن يحسنوا لرعيتهم ويقيموا شرعك فيهم ومّكِّ خيارهم ومّكِّ



قوية عزيزة آمنة مطمئنة واغدق عليهم من خيرات األرض والسماء وعلِّّمهم من علمك 

 ا فإنّك بنا راحم وال تعذبنا فإنّك علينا قادر المكنون ، اللّهم ارحمن

 اللّهم إن وعدك حق وأنت بعبادك رحيم فارحمنا واهدنا واغفر لنا )زبر الحديد: قَِّطعه(

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

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

والبعث حّق والجنّة حّق والنّار حّق ، اللّهم نعوذ بك من النّار وما اللّهم إن الساعة حّق 

يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم اجعلنا مّمن يبصر آياتك ويؤمن بها وبارك لنا في 

 أسماعنا وأبصارنا واجعلها الوارث منّا

  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 شريك لك وأن محّمدا عبدك ورسولكاللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك ال 

اللّهم أنت ولِّّينا ونعوذ بك أن نتخذ غيرك ولِّّيًا ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من 

 قول أو عمل

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

ل سعينا في هذه الحياة اللّهم نعوذ بك أن نكون من األخسرين  أعماالً ونعوذ بك أن يّضِّ

 الدنيا ونعوذ بك أن تحبط أعمالنا ونعوذ بك أن نتخذ آياتك ورسلك هزًوا

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبلقائك ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

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

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم أوزعنا أن نعمل اللّهم آمنّا بك وبرسولك 

صالًحا ترضاه ، اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب 

 بصحبة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

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

 البحر قبل أن تنفذ كلماتك ولو جئت بمثله مددًا ،اللّهم لو كان البحر مدادًا لكلماتك لنفذ 

 اللّهم علِّّمنا من كلماتك ما ينفعنا يا رّب العالمين



 هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن
 مك لك هش مش هس مس هث مث

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

ترضاه خالًصا لوجهك وأن  اللّهم ال إله إالّ أنت ، نرجو لقاءك فأوزعنا أن نعمل صالًحا

 ال نشرك بعبادتك أحدًا

 

  سورة مريم

 يل ىل مل خل
 

  مل خل
مل لفهم كتابك والع فتح بصائرناأن ت خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 به

 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
 صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا زكريا وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

 اللّهم اجعل لنا من يرثنا من أهلينا ويستعمل ما يرث في طاعتك 

ه سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآلاللّهم تقبل دعاءنا سّره وعالنيته ونسألك خير ما دعاك 

 وصحبه وسلّم ونعوذ بك من شّر ما استعاذك منه سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

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

  هب مب
 يًرايحيى وسلّم تسليًما كثاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا زكريا وعلى سيدنا 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما



اللّهم أنت خالق الذكر واألنثى وتهب للعاقر الولد وهو عليك هيّن ، اللّهم هب لكل عاقر 

 من المسلمين الولد واجعلهم ذرية صالحة إنّك على كّل شيء قدير )عتيًا: التقدم بالعمر(

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ انت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

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

 وصلى هللا على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّمحسبنا هللا ونعم الوكيل 

 خنمن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يحيى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك نسألك اللّهم أن نفهم حكمك وأن تزّكينا وتجعلنا من 

األتقياء ، اللّهم نسألك بّر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم ونسألك التواضع ونعوذ بك 

من العصيان ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم 

 نّة دارك دار السالم بالسالم وأدخلنا الج

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  مك لك اك يق

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدتنا مريم وسلّم تسليًما كثيًرا

ن بنات ونساء المسلمين واجعلهن صالحات مصلحات قانتات  اللّهم أصلح وحّصِّ

 محجبات يا رحمن ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

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

  مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت
 تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدتنا مريم وسلّم

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

 اللّهم ما قسمت من ذرية للمسلمين فاجعلهم صالحين مصلحين

اللّهم آمنّا برسولك سيدنا محّمد وبسيدنا الميسح عيسى بن مريم صلى هللا عليهما وسلّم 

ن من ضّل بزعم ألوهية المسيح. إنما هو عبد من تسليًما كثيًرا ، اللّهم اهدِّ إلى اإليما



عبادك وهو بشر مّمن خلقت وهو آية للناس ورحمة نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك وأن 

 محمدًا عبدك ورسولك

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل حن
  يه ىه مه جه ين ىن

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى ابن مريم وأّمه وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الهّم والحزن ونسألك أن تصلح بالنا

 اللّهم ارزقنا الطعام الحالل الطيب وبارك لنا فيه

 اللّهم أعنّا على الصيام والقيام في رمضان وغير رمضان يا رحمن

 لك أن تعيننا على حفظ ألسنتنا فال ننطق إالّ بما يرضيك اللّهم نسأ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
  مث زث رث يت ىت نت مت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى ابن مريم وأّمه وسلّم تسليًما كثيًرا

ن بنات ونساء المسلمين واجعلهن  صالحات مصلحات قانتات اللّهم أصلح وحّصِّ

 محجبات ، اللّهم أصلح مجتمع المسلمين وأبعد عنه السوء في العالنية وفي السرّ 

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى بن مريم وسلّم تسليًما كثيًرا

آمنّا برسولك سيدنا محّمد وبسيدنا عيسى بن مريم عليهما الصالة والسالم ، اللّهم اللّهم 

اهدِّ من يزعم ألوهية المسيح إلى اإليمان أنه عبد من عبادك وأنّه بشر مّمن خلقت وأنه 

نبي من األنبياء وأنك جعلته مبارًكا أينما كان وأن ال إله إالّ أنت وحدك وأن محمدًا 

 عبدك ورسولك

اللّهم إياك نعبد ولك نصلِّّي ونسجد ، اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 

ما دمنا أحياء ، اللّهم نسألك بّر والدينا في حياتهم وبعد مماتهم ونعوذ بك من العجب 



والكبر والشقاوة والتجبر ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا 

 م وأدخلنا الجنّة دارك دار السالم بالسالم بالسال

 اللّهم ندعوك أن ينشأ أوالد المسلمين نشأة صالحة على طاعتك ولزوم أوامرك 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب
 مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص مسحص
  خك حك جك مق

 كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسى بن مريم وسلّم تسليًما 

 اللّهم نشهد إن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفًوا أحد

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وأنّك إذا قضيت أمًرا فإنّما تقول له كن فيكون

اللّهم أنت ربّنا ، نعبدك وال نشرك بك شيئًا ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 

 عليهم غير المغضوب عليهم وال الّضالين أنعمت

 من خن حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك
 جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حي جي مهٰه جه هن
 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم

اللّهم اهدنا للحق فيما اختلف فيه الناس وصّل اللهم على البشير النذير الذي أرسلته 

عبادك ، اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين رحمة للعالمين ، اللّهم قنا عذابك يوم تحشر 

عنا وأبَصرنا فأوزعنا أن نعمل صالًحا  ونعوذ بك من الضالل والمضلّين ، ربّنا سمِّ

ترضاه يا رّب العالمين ، اللّهم نعوذ بك من الغفلة ونسألك اإليمان الكامل ، اللّهم أنت 

 الوارث لألرض ومن عليها ، وإنا لك وإنا إليك راجعون

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي 
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا واحشرنا معهم 

إلى صراطك المستقيم صراط الذين  اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك فاهدنا اللّهم

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الّضالين ، اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم 

ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، اللّهم اجعلنا أولياء لك نوالي من واليت 

 ونعادي من عاديت ، واجعلنا نعبدك حّق عبادتك يا رّب العالمين



 مت خت حت هبجت مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي
 جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح حجمج مث هت
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم اجعلنا من المؤمنين الذين يمشون على األرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 

شريك لك ، ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان سالًما، ال إله إالّ أنت وحدك ال 

 وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم

 اللّهم نسألك أن ال نتخذ الكافرين والظالمين والمفسدين أولياء من دون المؤمنين 

 سولك محّمداللّهم ألهمنا حسن الدعاء واستجب لنا ونسألك من خير ما سألك نبيك ور

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك من شّر ما استعاذك منه محّمد صلى هللا 

 عليه وآله وصحبه وسلّم وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين

 حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

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

يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، ال نعبد 

إال إيّاك ونعتزل من يدعو من دونك ، اللّهم هب لنا من رحمتك واجعل لنا لسان صدق 

 عليًّا

 يل ىل مل خل هث مث هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي
  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم
 صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم 

اللّهم نسألك أن تهب لنا رحمة من عندك وأن تهب لنا اإلخالص في القول والعمل وأن 

تجعلنا من المخلصين ، اللّهم نسألك أن تُقَربّنا منك يوم القيامة وتدخلنا مع رسلك في 

 ب وال عذابالفردوس األعلى بال حسا

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إسماعيل وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك أن تجعلنا من الصادقين في ما يعدون وأن نأمر أهلنا بالصالة والّزكاة 

 وذّريّاتنا قّرة أعين واجعلنا للمتقين إماًماوارَض عنّا يا هللا ، ربّنا هب لنا من أزواجنا 

  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إدريس وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم احشرنا مع عبادك المرسلين والصديقين والشهداء والصالحين



وال تجعله حجة علينا ، اللّهم اللّهم ارفعنا مكانًا عليًا بالقرآن العظيم واجعله حجة لنا 

رنا منه ما نُّسينا وعلّمنا منه ما جهلنا  ذّكِّ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ىي ميني ريزي ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل
  جئ يي

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إسرائيل 

 علينا بحسن الخاتمة واجعلنا ممن هديتهم واجتبيتهموسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم أنعم 

 اللّهم اجعلنا ممن يستمع وينصت لتالوة كتابك وممن يخّر ساجدًا لتالوته يا رحمن

اللّهم نسألك الخشوع لتالوة كتابك ونعوذ بك من قسوة القلب وجفاف العين عن البكاء 

 من خشيتك

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

اللّهم اجعلنا من الخلف في هذه األمة الذين يتبعون سلفها على العمل بكتابك وسنّة نبيك 

صلى هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم اجعلنا من الذين يقيمون الصالة بأوقاتها وال يضيعونها 

 وممن يخشعون فيها ، اللّهم نعوذ بك من إضاعة الصالة ومن اتباع الشهوات

ا إليك فوفّقنا لألعمال الصالحة ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل اللّهم تبن

 ونعوذ بك أن نظلِّم أو أن نُظلَم )غيّا: خسرانًا(

 مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق
  هن من خن حن جن

اللّهم نسألك الجنّة التي وعدت بها عبادك المتّقين وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، إّن 

 وعدك اللّهم كان مأتيًّا ، اللّهم نعوذ بك من اللغو في القول في هذه الحياة الدنيا 

دارك  لجنّةابالسالم وأدخلنا ربّنا أنت السالم ومنك السالم وإليك يعود السالم فحيِّّنا  اللّهم

، اللّهم اجعلنا من األتقياء الذين يرثون الفردوس  دار السالم بالسالم ياذا الجالل واإلكرام

 األعلى بال حساب أو عذاب يا رّب العالمين

 هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه
  من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل لك

اللّهم آمنّا بك وبرسوووولك صووولى هللا عليه وآله وصوووحبه وسووولّم وبكتابك وبجبريل عليه 

، ونشوووهد أنه ال يتنزل إالّ بأمرك ، اللّهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن  السوووالم

أيماننا ومن شوووومائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا ، اللّهم ال إله إالّ أنت سووووبحانك أنت 

رض وما بينهما ال شريك وال شبيه لك وما كنت نسيًّا ، اللّهم إيّاك رّب السماوات واأل



نا ربّ نعبد ولك نصوووولي ونسووووجد وإليك نسووووعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشووووى عذابك ، 

 يهاواالصطبار علك تأعنّا على حسن عباد اللّهموتوفنا مسلمين ، ا أفرغ علينا صبرً 

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

 اللّهم آمنّا بك وبأن الساعة ال ريب فيها وأنّك تحيي الموتى وأنّك على كّل شيء قدير

 اللّهم أنت خلقتنا أول مرة وصّورتنا في أحسن تقويم ولم نك شيئًا 

 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق
  مي زي ري ٰى ين ىن

بأنّك تحشر اإلنس والجن والشياطين يوم البعث وأنت أعلم من كّل شيعة من اللّهم آمنّا 

هو أشدّ عليك عتيًّا ، اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم ، اللّهم نعوذ بك من عذابها ، إّن 

 عذابها كان غراًما ، اللّهم أنت أعلم بمن هو أولى بها صليًّا

 وذ بك من الظلم ومن الظالميناللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، ونع

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

 اللّهم يّسر لنا تالوة كتابك وترتيله والعمل به وحبب إلينا تالوته واإلستماع إليه

اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونبرأ مما يقولون واجعلنا من خير من في األرض 

لقتنا ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي  مقاًما وأحسن نديًّا ، اللّهم حّسن ُخلُقنا كما حّسنت خِّ

اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم ال تهلكنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا والحقنا 

 صالحين بال

 حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

 اللّهم اجعلنا من أهل اإليمان وال تجعلنا من أهل الضاللة

اللّهم إن وعدك حق والساعة حّق والجنّة حّق والنّار حّق ، نعوذ بك من عذابك وعقوبتك 

 واجعلنا اللّهم من حزبك ، أال إن حزبك هم الغالبون

  مه جه هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل
اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وقنا واصرف عنّا شّر 

 ما قدّرت وقضيت ، والباقيات الصالحات خير عندك ثوابًا وخير مردًّا:



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

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

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

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

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك ونعوذ بك الكفر ومن فتنة المال والولد

اللّهم إنّه ال يعلم الغيب إالّ أنت سبحانك ، اللّهم اختم بالصالحات أعمالنا واكتب لنا أحسن 

 ما نقول ونعمل وامح سيء ما نقول ونعمل واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

 أخذتهم كان أخذك أخذ عزيز مقتدر اللّهم إنّك تملي للظالمين حتى إذا

 اللّهم إنّك تحشر الناس يوم القيامة أفرادًا ، اللّهم أدخلنا الجنة بغير حساب

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

اللّهم أنت هللا الواحد األحد العزيز الجبّار ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، نسألك 

ا يا عزيز يا كريمالفردوس األعلى يوم القيامة وأن   تكون لنا يومها عزًّ

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

اللّهم نعوذ بك من كيد الشياطين ومن وساوسهم ومن أن يحضروننا ونعوذ بك من الكفر 

 والكافرين ونعوذ بك من العجلة التي نهيت عنها ونسألك المسارعة فيما يرضيك

ا: تدفعهم للمعاصي(  )تؤّزهم أزًّ

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 اللّهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من وفد المتّقين إليك يوم تحشر عبادك

 اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، إّن عذابها كان غراًما

 لشفاعة لنا يا رحمناللّهم نسألك أن تأذن لنبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم با

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

 اللّهم أنت هللا الواحد األحد لم تلد ولم تولد وما ينبغي لك ذلك ولم يكن لك كفًوا أحد 



ا كبيًرا  سبحانك اللّهم عّما يقول الكافرون علوًّ

، أنت خالق كّل شيء ومليكه ، اللّهم  اللّهم رّب السماوات واألرض والجبال والشجر

 افصل بيننا ويبن قومنا بالحّق وأنت خير الفاصلين )إدًّا: فضيعًا(

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

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، كّل من في السماوات واألرض آتيك يا رحمن 

 السماوات ومن في األرض وعددتهم عدًّاعبدًا ، ربّنا قد أحصيت من في 

 اللّهم إّن كّل من في السماوات ومن في األرض يأيتك يوم القيامة فردًا

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل من الصالحات ما ترضاه واجعل لنا يا رحمن ُودًّا ، 

 رحمن ودًّااللّهم اجعل لنا يا رحمن ودًّا ، اللّهم اجعل لنا يا 

  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم قد يّسرت القرآن بلسان نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم فاجعلنا من المتقين 

 الذين لهم البشرى ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 مائلين إلى الباطل()لدًّا: 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
اللّهم نعوذ بك أن تهلكنا بعذاب من عندك كما أهلكت القرون األولى الذين ال نحّس منهم 

 من أحد وال نسمع لهم ركًزا

 

  سورة طه

 يل ىل مل خل
 

 

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

  مث زث رث يت ىت
هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ليشقى بل ليُذّكر اللّهم ما أنزلت القرآن على رسولك صلى 

به من يخشاك ، اللّهم يا خالق األرض والسماوات العلى آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول 

 فاكتبنا مع الشاهدين



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

  رن مم ام
 ات وما فياللّهم يا رحمن يا من على العرش استوى ، آمنّا بك ، اللّهم لك ما في السماو

 األرض وما بينهما وما تحت الثرى

  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 نال اغفر اللّهم اوما أنت أعلم به منّ  ناروفي أم ناوإسراف ناوجهل اناياخط نااللّهم اغفر ل

وما  نّاروما أخّ  نّاما قدم نااغفر ل اللّهم ناذلك عند وكلّ  ناوعمد أناوخط ناوجدّ  ناهزل

شيء كّل  أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على اوما أنت أعلم به منّ  اوما أعلنّ  ناأسرر

 اللّهم نشهد إن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك األسماء الحسنى ، قدير 

اللّهم نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو علّمته أحدًا من خلقك أو أكننته عندك أن تجعل 

 أن تجعل عالنيتنا مما ترضى عنهسريرتنا خيًرا من عالنيتنا و

ُ الَّذي ال إِّلهَ إِّالَّ اللّهم أنت  ُن، َّللاَّ الُم، الُمْؤمِّ يُم، الَملُِّك، القُدُّوُس، السووَّ حِّ ْحَمُن، الرَّ  ُهَو، الرَّ

اُر، الُمتََكبُِّّر، الخووالُِّق، البووار يُز، الَجبووَّ ُن، العَزِّ اُر،  ،ئُ الُمَهْيمِّ اُر، القَهووَّ ّوُر، الغَفووَّ الُمصووووووَ

َّاُح،ا اُق، الفَت زَّ يُع، لَوهَّاُب، الرَّ مِّ ، السوووَّ لُّ ، الُمذِّ زُّ افُِّع، الُمعِّ ُط، الَخافُِّ ، الرَّ  العَلِّيُم، الباسوووِّ

يُم، يُف، الَخبيُر، الَحليُم، العَظِّ يُر، الَحَكُم، العَْدُل، اللَّطِّ ،  البَصوووووِّ ُكوُر، العَلِّيُّ الغَفُوُر، الشوووووَّ

يُب، ا يُث، الَحسِّ يُم، الَودُودُ،  لَجلِّيُل،الَكبِّيُر، الُمغِّ ُع، الَحكِّ يُب، الَواسِّ قِّيُب، الُمجِّ يُم، الرَّ الَكرِّ

يدُ، يدُ،  الَمجِّ هِّ ُث، الشوووَّ ،الحّق الباعِّ ، الَمتِّيُن، الَوليُّ يُّ يُل، القَوِّ ي،  ، الَوكِّ يدُ، الُمْحصوووِّ الَحمِّ

،ئُ الُمْبدِّ  يُت، الَحيُّ يدُ، الُمْحيِّي، الُممِّ َمدُ، القَيُّوُم،  ، الُمعِّ دُ، الصووووووَّ دُ، الَواحِّ دُ، الَماجِّ الَواجِّ

ُر، َتدِّ ُر، الُمْق قادِّ ُر، ال اهِّ ظَّ ُر، ال ُل، اآلخِّ ُر، األوَّ ُم، الُمَؤّخِّ َقدِّّ ،  الُم عالِّ ُن، الَوالي، الُمتَ َباطِّ ال

، اُب، الُمْنتَقُِّم، العَفُوُّ ، التَّوَّ ْكَرا البَرُّ ، ذُو الَجاللِّ َواإلِّ ُك الُمْلكِّ ُؤوف، مالِّ ُط، الرًّ ، الُمْقسووووووِّ مِّ

ُع، ي، الجووامِّ ادِّ افُع، النُّوُر، الهووَ ار، النووَّ انُِّع، الضووووووووَّ ، الُمْغنِّي، المووَ يُع، البوواقِّي،  الغَنِّيُّ دِّ البووَ

بُوُر  يدُ، الصَّ ُث، الَرشِّ  الَوارِّ

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

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم 

 اللّهم احفظنا في أنفسنا واحفظنا في أهلينا وذوينا واحفظنا في أصحابنا

 اللّهم آتنا قبًسا من نورك تحيي به قلوبنا إنّك أنت النور المبين

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

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

  مه جه ين



 وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى

 اللّهم اجعلنا ممن يخلع شهوات نفسه ويتوّجه إليك وحدك ال إله إالّ أنت

 اللّهم إياك نعبد وإياك نستعين ، اللّهم أعنّا على عبادتك وإقام الصالة وذكرك وشكرك

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
وآله وصحبه وسلّم وآمنّا بكتابك وأن الساعة اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه 

 حق ال تأتي إالّ بغتة وأن البعث حّق والحساب حّق والجنّة حّق والنّار حقّ 

 اللّهم نعوذ بك من اتباع الهوى ونعوذ بك أن يصدّنا عن طاعتك من اتّبع هواه

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

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

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

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

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

  هت مت خت حت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبما أوحيت إليهم من معجزات وبآياتك الكبرى

أن ال نخاف وال نخشى أحدًا سواك ونحمدك على ما آتيتنا من متاع الحياة  اللّهم نسألك

 الدنيا ، اللّهم نعوذ بك من الطغيان وكيد الطغاة

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

  مض خض
 خض حض ، مص خص حص مس ، حس جس مخ ، مح جح مج حج

 خض حض ، مص خص حص مس ، حس جس مخ ، مح جح مج حج

 خض حض ، مص خص حص مس ، حس جس مخ ، مح جح مج حج

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

  خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم هب لنا من يعيننا على طاعتك من أهلنا وذوينا ومحبينا وأصحابنا



العظيم ،  يحول وال قوة إالّ باهلل العلسبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال 

 نال اغفر اللّهم اوما أنت أعلم به منّ  ناروفي أم ناوإسراف ناوجهل اناخطي نااللّهم اغفر ل

وما  ناروما أخّ  ناما قدم نااغفر ل اللّهم،  ناذلك عند وكلّ  ناوعمد أناوخط ناوجدّ  ناهزل

شيء كّل  أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على اوما أنت أعلم به منّ  اوما أعلنّ  ناأسرر

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

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

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

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

 متقبالً ، إنّك كنت بنا بصيًرأ اللّهم اجعل لنا لسانًا ذاكًرا وقلبًا خاشعًا وعمالً 

 يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من

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

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 علينا بعفوكاللّهم آتنا سؤلنا مما هو خير لنا ، اللّهم لك المّن وال يَُمنُّ عليك فمنَّ 

 اللّهم إنّك أنت اللطيف الرحيم بعبادك ، اللّهم قنا شّر عبادك واغفر آلبائنا وأمهاتنا

اللّهم نسألك أن تلقي علينا محبة من عندك وأن تجعل حبّك وحّب رسولك أحّب إلينا من 

 أنفسنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين ونسألك حّب عمل يقّربنا إلى حبّك 

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

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

  مل يك ىك مك لك
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نسألك أن ترشدنا إلى ما يكفل لنا خير الدنيا واآلخرة

األمهات من اللّهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومن له حق الدعاء علينا ، اللّهم قُّر أعين 

نقضي ت المسلمين بأوالد صالحين مصلحين ، اللّهم نسألك نعيًما ال ينفذ وقرة عين ال

 ونعوذ بك من الهّم والحزن ونسألك أن تنجينا من الغمّ 

 اللّهم هيء ليتامى المسلمين ومشرديهم من يكفلهم ويرعاهم ويربّيهم على طاعتك

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

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 اللّهم اجعلنا من أصفياء خلقك الذين اصطنعتهم لنفسك

 اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات ومن المبلّغين لدينك وال نيئآ عن ذكرك

 اللّهم نسألك لين الكالم وحسن الخلق مع خلقك وال تجعلنا من الغافلين



 مع الناس ويقول لهم قوالً ليّنًا                                                                                         اللّهم ألهم من يدعو إلى سبيلك أن يحسن الخطاب 

 خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق

  جه هن من خن
دينك ونعوذ بك من الخوف والخشية من غيرك ، اللّهم نعوذ بك اللّهم اجعلنا ممن يبلّغ 

من الطغيان ومن الطاغين ، اللّهم كن معنا وال تكن علينا واهدنا واهدِّ بنا واجعلنا هداة 

مهديين ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحينّا بالسالم وأدخلنا الجنّة 

 نا ممن يتبع الهدى ونبرأ إليك ممن يكذّب ويتولّىدارك دار السالم بالسالم واجعل

  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أنت ربّنا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أعطيت كّل شيء خلقه وأنت الهادي 

 واجعلنا هداة مهديينإلى سواء السبيل فاهدنا واهدِّ بنا 

 حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس

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

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 اللّهم إن علم ما في القرون األولى في كتاب عندك ، اللّهم اكتبنا من عبادك الصالحين

ل وال تنسى  اللّهم أنت الهادي إلى سواء الصراط ال تّضِّ

اللّهم إله السماوات واألرض تباركت وتعاليت ، جعلت األرض مهدًا وسلكت لنا فيها 

 سبالً وأنزلت من السماء ماء فأخرجت به أزواًجا من نبات شتَّى 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
لنا ممن يرى آياتك واجع اللّهم لك الشكر على ما أنعمت به علينا من األنعام ، اللّهم اجعلنا

 من أولي النهى ، اللّهم من األرض خلقتنا وفيها تعيدنا ومنها تُخرجنا تارة أخرى

اللّهم آمنّا بآياتك كلّها وصدّقنا بما أنزلت على نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلّم ونحن لك عابدون



 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 رن

  حب جب هئ مئ خئ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من السحر وكيد السحرة والمفسدين

 اللّهم نسألك أن نكون من الموفين بالمواعيد مع المسلمين ومع غيرهم 

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

  حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ
 سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على 

 اللّهم نعوذ بك من كيد الظلمة المتسلطين ونعوذ بك المفترين عليك الكذّابين

 اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراًما )يُسحتكم: يستأصلكم(

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

  من خن حن جن مم خم جمحم هل
ق كلمتهم   اللّهم أبطل كيد أعدائك وأعداء المسلمين ، اللّهم شتّت شملهم وفّرِّ

اللّهم إن أعداء أمتنا قد تسلحوا باإلعالم الكاذب الذي يعمل عمل السحر، اللّهم إنهم قد 

 جمعوا كيدهم للمسلمين ، اللّهم عليك بهم وأظهر للناس كذبهم وزيفهم وامحقه

 وكلمة الذين كفروا السفلى اللّهم اجعل كلمتك هي العليا

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

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

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

  ىث نث مث زث رث يت نتىت
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم آمنّا 

وحدك ال شريك لك ، اللّهم اجعل في قلوبنا  بالمعجزات التي آتيتها رسلك ، فهي منك

نوًرا وفي أبصارنا نوًرا وفي أسماعنا نوًرا وعن أيماننا نوًرا وعن شمائلنا نوًرا ومن 

 أمامنا نوًرا ومن خلفنا نوًرا ومن فوقنا نوًرا ومن تحتنا نوًرا إنّك أنت النور المبين

 نخاف أو نخشى أحدًا سواك اللّهم نعوذ بك من السحر ومن كيد السحرة ونعوذ بك أن



 رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من

  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

ن أ اللّهم آمنّا بك وبرسلك ومالئكتك وكتبك ، اللّهم تقبل ركوعنا وسجودنا وأوزعنا

نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالًحا ترضاه ، اللّهم نعوذ بك من فتنة المحيا 

والممات ونعوذ بك من قهر الرجال ، ربّنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر 

لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين ، اللّهم كن مع عبادك المستضعفين 

رض أينما كانوا وانصرهم على أعدائك وأعدائهم ، اللّهم عليك بكل من طغى في األ

 وتجبّر وأظهر في األرض الفساد

 خص حص خسمس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت

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

  خك حك جك مق
 اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة وثبّت عبادك المستضعفين 

اللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 

هنا عليه مما ال ترضاه وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا وأنت خير وأبقى  أمرنا وما أُكرِّ

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

 مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه

  مل مك لك هش مش مسهس هث
نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها اللّهم 

من قول أو عمل ونعوذ بك من المجرمين ومن أعمالهم ، اللّهم آمنّا بك نسألك عمالً 

صالًحا يقّربنا إليك ونسألك أن تزّكي أعمالنا وتجعلها خالصة لك يا رّب العالمين ، اللّهم 

 لعلى في الفردوس األعلى من الجنّة ، بغير حساب وال عذابنسألك الدرجات ا

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

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم آمنّا بك 

 وبمعجزات أنبيائك وكرامات أوليائك ونسألك تمام التصديق وطمأنينة القلب 



 اللّهم اقصم ظهور الجبارين في هذا الزمان وانتقم ممن يحارب دينك وعبادك الصالحين

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق

  ننىن
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نّجنا من أعدائك ومن ظلم الظالمين وكيد المعتدين

نعوذ نطغى واللّهم ارزقنا رزقًا حالالً من الطيبات وبارك لنا فيه ، اللّهم نعوذ بك من أن 

بك أن يحّل علينا غضبك أو ينزل علينا سخطك ، لك العتبى حتّى ترضى ، اللّهم اجعلنا 

 ممن تاب وآمن وعمل صالًحا ثم اهتدى ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك ، فاغفر لنا

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

 سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

اللّهم اجعلنا مّمن يعجل لطاعتك واجعلنا مّمن ترضى عنهم ويرضون عنك ونعوذ بك 

اللّهم من الفتن ونسألك أن تثبتنا على دينك وإن أردت بقومنا فتنة فتوفّنا إليك غير 

 مفتونين ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا إنّك غفور رحيم

 مضحط خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  خك حك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من الغضب ونسألك قول الحّق في الرضا والغضب ونسألك خير ما 

وعدت به عبادك الصالحين ونعوذ بك من الردّة بعد اإليمان ونعوذ بك من المرتدّين ، 

دنيا ربّنا آتنا في ال،  من الشيطان الرجيم اوأجرن نابووأذهب غيظ قل نابواللّهم اغفر ذن

 نا عذاب النّارحسنة وفي اآلخرة حسنة وق

 حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هن من خن
  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا



اللّهم نسألك أن ال نخلف وعدًا قطعناه ونعوذ بك من الغرور ومن الغفلة ونعوذ بك أن 

 شيئًا نعلمه ونعوذ بك مما ال نعلمه ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطننشرك بك 

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك سبحانك ال شريك لك ، ال يضّر وال ينفع سواك 

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

 ًرارون وسلّم تسليًما كثياللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا ها

نعوذ بك اللّهم من الفتن ونسألك أن تثبتنا على دينك وإن أردت بقومنا فتنة فتوفّنا إليك 

غير مفتونين ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا إنّك غفور رحيم ، ال إله إالّ هللا 

وإليه المرجع والمآب وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كّل شيء قدير 

َي لَِّما َمنَْعتَ  ال مانَِّع لَِّما أْعَطْيَت، اللّهم والمصير وبه نستجير، ، َوال يَْنَفُع ذَا  َوالَ ُمْعطِّ

ْنكَ   الَجدُّ  الَجدِّّ مِّ

 ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل
  حئ جئ

 موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا 

 ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

ّل أو نَُضّل ونعوذ بك من التفرق والخالف ونسألك طاعتك وطاعة  اللّهم نعوذ بك أن نَّضِّ

 رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وأن نطيع من ولّيته أمرنا بالحق

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض حض جض مص
  جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك

 اللّهم نشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك وال نعبد إالّ إيّاك

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 وزّكها أنت خير من زّكاها ، أنت وليّها وموالهااللّهم أتِّ نفوسنا تقواها 

اللّهم نسألك العافية في المال واألهل والولد والبدن ونسألك تمام العافية ونسألك دوام 

 العافية ونسألك الشكر على العافية ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن

  خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم
 أنت وحدك ال شريك لك وسعت كّل شيئ علًمااللّهم أنت هللا ال إله إالّ 

 اللّهم علِّّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علّمتنا وزدنا علًما ونعوذ بك من اتباع الجاهلين



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

اللّهم آمنّا بما أنزلت على نبيك ورسولك وحبيبك محّمد، اللّهم صّلِّ عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلّم وآمنّا بأنبيائك ورسلك السابقين عليهم الصالة والسالم 

اللّهم نبرأ إليك من كّل من يُعرض عن ذكرك ويحارب أولياءك واغفر لنا اللّهم أوزارنا 

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

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ 
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وكتابك وباليوم اآلخر ونعوذ بك من حال أهل النار يوم الحشر، 

 ربّنا آتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا كتبنا بشمائلنا يوم تحشر عبادك 

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك 
 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  جت هب مب خب حب جب

اللّهم رّب السماوات واألرض والجبال والشجر والحجر ، الطف بنا يا لطيف ، آمنّا بك 

فاحشرنا مع عبادك الصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 

 أولئك رفيقًا يوم تخشع األصوات لك فال يُسمع إالّ همًسا

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
  حك جك مق حق

 اللّهم نسألك يوم القيامة شفاعة نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

اللّهم آت محّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة 

العالية وابعثه المقام المحمود الذي وعدته واجعله أول من تأذن له بالشفاعة وترضى 

له قوالً ، اللّهم أنت تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وال نحيط بعلم إالّ ما علّمتنا ، أسلمنا لك 

نُّ الوجوه ، اللّهم نعوذ بك أن نظلِّم أو أن نُظَلم ونعوذ بك وجو هنا يا حي ياقيوم إليك تعِّ

 أن نعتدي أو يُعتدى علينا ونعوذ بك أن نفتري أويُفترى علينا ونعوذ بك أن نحمل ظلّما 

 )عنت الوجوه: ذلّت وخضعت(

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



 ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل

  يه ىه مه جه
اللّهم آمنّا بك فأعنّا على أن نعمل األعمال الصالحة ، اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

وبالسيئات غفرانًا ، اللّهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العربي المبين ، اللّهم أوزعنا أن نعمل 

 نا من المتّقينبمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونسألك اللّهم أن ننزجر بوعيده واجعل

 سبحانك اللّهم وبحمدك تعاليت وتقدست وتعظمت يا ذا الجالل واإلكرام

 اللّهم نسألك األناة دون استعجال ونسألك الحلم والعلم واستباق الخيرات يا رّب العالمين 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

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

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

  ىل مل يك ىك مك لك
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الغفلة ومن النسيان 

اللّهم أنت كّرمت آدم عليه السالم بسجود المالئكة ، اللّهم أكرمنا وال تهنّا وآثرنا وال 

 ظمآن تؤثر علينا ونسألك أن تطعم كّل جائع وتكسو كّل عريان وتسقي كلّ 

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

 مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  هت مت خت حت جت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من وساوس الشيطان ونعوذ بك من معصية أمرك ، اللّهم استرنا بسترك 

ج كرباتنا ، اللّهم أقل  عثراتنا ، اللّهم اغفر زاّلتنا ، اللّهم نسألك الجنّة الجميل ، اللّهم فّرِّ

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

 جضحض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث

  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا آدم وسلّم تسليًما كثيًرا

نعوذ بك من العداوة والبغضاء والشقاق واالختالف ونسألك أن ال يكون لنا عدو  اللّهم

 من خلقك غير الشيطان الرجيم وأتباعه

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الضالل ومن الشقاوة



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

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

 اللّهم اجعلنا من المقبلين على ذكرك غير معرضين 

 اللّهم نعوذ بك من ضنك العيش ونعوذ بك أن نحشر عميانًا

 اللّهم نسألك أن تحفظ لنا أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا

لك ذاللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك بآياته كلّها ونسألك أن نعمل بما أمرت به ونحّب 

وننتهي عّما نهيت عنه ونكره ما نهيت عنه ، اللّهم نعوذ بك أن نسرف ونعوذ بك من 

 عذابك يوم تحشر عبادك ، يا هللا

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

 اللّهم اجعلنا من أولي النهى وممن يعتبر بما يرى من هالك األمم واإلتيان بغيرها

 بدلنا وأحينا مسلمين وأمتنا مسلميناللّهم استعملنا بالخير وال تست

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث
 زن رن مم
 أن تلهمنا الصبر اللّهم نسألك ، بقضائك وقدرك آمنّا  اللّهم

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

 نال اغفر اللّهم اوما أنت أعلم به منّ  ناروفي أم ناوإسراف ناوجهل اناياخط نااغفر لاللّهم 

وما  ناروما أخّ  ناما قدم نااغفر ل اللّهم،  ناذلك عند وكلّ  ناوعمد أناوخط ناوجدّ  ناهزل

 شيء قدير كّل  أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على اوما أعلنّ  ناأسرر

ِّ َعدَدَ َخلْ  ، ُسْبَحانَ ُسْبحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  قِّهِّ ، ُسْبَحاَن َّللاَّ ِّ َعدَدَ َخْلقِّهِّ  َّللاَّ

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

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

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

 سبحان هللا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 

 من القيام بالليل ومن صالة النافلة بالليل والنهاراجعل لنا نصيبًا  اللّهم

 نّا واجعلنا من الراضين عنك اللّهم ارَض ع

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  مب خب حب جب



اللّهم ال تجعلنا نهوى مفاتن الدنيا التي متّعت أهل الدنيا من زهرتها واجعل هّمنا رضاك 

 والجنّة واحفظ لنا أسماعنا وأبصارنا ما حيينا ونعوذ بك اللّهم من فتنة المحيا والممات

  خس حس جس جخمخ مح مججح حج مث متهت خت حت جت هب
 اللّهم اجعلنا مّمن يأمرون أهلهم بالصالة ويصطبرون عليها واهدِّ أهلنا إليها

 اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا وارزقنا التقوى يا رب العالمين

 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل
 مئ هي مي خي
 آمنّا بآياتك في كتبك التي أنزلتها من قبل وبالقرآن العظيماللّهم 

لك الحمد على ما ، فاللّهم إنك قد ألزمت الحجة على األمم التي أرسلت فيها رسالً 

هدى إلى صراطك المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب  نأنزلت م

 عليهم وال الضالين

 

  سورة األنبياء

 يل ىل مل خل
 

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

 يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
اللّهم آمنّا بالبعث والنشور وبالحساب يوم القيامة ، اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا كتبنا 

 بشمائلنا وال من وراء ظهورنا

ر من الذكاللّهم آمنّا بما أنزلت على رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

الحكيم ، اللّهم نعوذ بك من اللهو والهزء بآياتك ونعوذ بك من إسرار النجوى بالباطل 

 ونعوذ بك من الظلم والظالمين ونعوذ بك من السحر ومن السحرة

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ

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

  زن رن مم يلام ىل مل يك ىك



 وصحبه وسلّماللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله 

 اللّهم أنت تعلم القول في السماء واألرض وأنت السميع العليم

 اللّهم نبرأ إليك مما يقول المفترون ونعوذ بك أن تهلكنا كما أهلكت القرى األولى

اللّهم آمنّا برسولك وبكتابك الذي هو آية له ، ونبرأ مّمن يتّهمه صلى هللا عليه وآله وسلم 

 المبطلون أن يكون شاعًرا كما زعم

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

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

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم وعلى سائر إخوانه من األنبياء 

 والمرسلين ، اللّهم اجعلنا من أهل الذكر والعلم يا رّب العالمين

وبوعدك وبأن رسلك اصطفيتهم من البشر وما كانوا اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك 

 خالدين ، اللّهم نجنّا ونّج عبادك الصالحين من ظلم الظالمين ومن كيد المسرفين

 يل ىل مل خل حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس

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

فيه ، اللّهم اجعلنا ممن يحّل حالله ويحّرم اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت وبالذكر الذي 

حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ، اللّهم لك الشكر على ما أنعمت به من نعم في 

 الصحة والطعام والشراب ومن السكن والمال واألهل وما سّخرت لنا مّما خلقت

اللّهم نعوذ بك من أن يحّل علينا غضبك أو أن ينزل علينا عقابك ونعوذ بك من الظلم 

 ومن الظالمين ومن الترف والمترفين 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

 النّارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 اللّهم رّب السماوات واألرض وما بينهما ، ما خلقت هذا باطالً سبحانك فقنا عذاب النّار

اللّهم إنّك تقذف بالحّق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، اللّهم اقذف بالحّق على أعداء 

 دينك وأعداء عبادك الصالحين واجعل العاقبة للمتقين )يدمغه: يقهره(



 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري
  هت مت خت حت جت هب مب

اللّهم لك من في السماوات ومن في األرض ومن عندك ال يستكبرون عن عبادتك وال 

يستحسرون ، يسبحون لك الليل والنهار ال يفترون ، سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ 

 أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك ونعوذ بك أن نكون من المستكبرين عن عبادتك

 تحسرون: ال يتعبون()ال يس

 جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل مكجل لك خك
  هي مي خي جيحي ٰه

اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لو كان في السماوات واألرض آلهة 

التواب  أنتإنّك  اللّهم ونتوب إليكنستغفرك  غيرك لفسدتا ، سبحانك اللّهم وبحمدك ،

 سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم وبحمده نستغفر هللا،  الرحيم

اللّهم أنت الغني ال تُسأل عما تفعل وهم يُسألون ، اللّهم ألهمنا الحجة على أعداء دينك ، 

 محّمد إالّ هللااللّهم ثبت قلوبنا على التوحيد وأن يكون آخر كالمنا في هذه الدنيا "ال إله 

 رسول هللا" صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي يهجي ىه مه جه
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 مك لك اك يق يفىق ىف يث

شريك لك وأن اللّهم ما أرسلت من رسول إالّ وأوحيت إليه أن ال إله إالّ أنت وحدك ال 

 يعبدوك ، اللّهم ال أحد من رسلك يسبقك بالقول وهم قد عملوا بأمرك

اللّهم أنت تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا نسألك اللّهم أن تَُشفِّّع فينا نبيك محّمدًا صلى هللا 

عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم نسألك خشيتك في السّر والعلن ونبرأ من كّل من يدّعي 

 إلًها من دونك ونعوذ بك من الظالمينأن هناك 

 ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى



 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
  جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبقدرتك في خلق السماوات واألرض وأنهما كانتا رتقًا ففتقتهما 

وخلقت كّل شيء حّي من الماء ، وجعلت الجبال رواسي في األرض أن تميد بنا وجعلت 

فيها السبل الفجاج وجعلت السماء سقفًا محفوًظا وخلقت الليل والنهار والشمس والقمر 

 اللّهم زدنا يقينًا بقدرتك وزدنا هدًى ونبرأ مّمن يعرض عن آياتك  كّل في فلك يسبحون ،

 )رتقًا: ملتصقتين ، ففتقناهما: فصلناهما(

 خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ
  من خن حن ممجن خم حم جم ملهل

 اللّهم ارحم حيّنا وميّتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا

 الدنيا : ال إله إالّ هللا محّمد رسول هللااللّهم اجعل آخر كالمنا من 

 اللّهم نسألك إن ابتليتنا بخير أو بشّر أن تلهمنا في االبتالء ما يرضيك

 إنّا هلل وإنّا إليه راجعون وحسبنا هللا ونعم الوكيل وإليه المرجع والمآب والمصير

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

 وعلى آله وصحبه وسلّماللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد 

 اللّهم نبرأ ممن يهزأ بالدين وبرسولك صلّى هللا عليه وآله وسلّم وبعبادك الصالحين

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت الرحمن الرحيم ونبرأ مّمن يكفر بذكرك

  ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه
 ونعوذ بك من شّر االستعجالاللّهم زدنا إيمانًا بما تُرينا من آياتك ، ونسألك الصبر 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

اللّهم نشهد أن الموت حّق وأن الساعة حّق وأنها ال تأتي إالّ بغتة وأن البعث حّق وأن 

أو عمل ونعوذ الجنّة حّق وأن النّار حّق ، اللّهم إنا نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول 

 بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

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



اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم وعلى سائر إخوانه من األنبياء 

والمرسلين ، اللّهم انتقم ممن يستهزئ برسلك وممن يكيد لدينك واجعل كيدهم في نحرهم 

 سوء تنقلب عليهمواجعل عاقبة ال

 هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين
  حب جب

اللّهم رّب الليل والنهار اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات واحرسنا بعينك التي 

 ال تنام يا رحمن )يكلؤكم : يحفظكم ويحرسكم(

 جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب
 حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ

أنت سبحانك ال شريك لك ، اللّهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت ال إله إال 

 وال رادّ لما قضيت وال ناصر سواك أنت الصاحب في الحّل والترحال وفي كّل حال

اللّهم متِّّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أبقيتنا واجعله الوارث منّا ، اللّهم رّب 

ما تشاء ، تعّز من تشاء وتذّل من تشاء بيدك الخير ،  السماوات واألرض تفعل فيهما

 أنت تأت األرض تنقصها من أطرافها وال غالب إالّ إنت ، إنّك على كّل شيء قدير

  خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 اللّهم إّن هذا القرآن وحي من عندك على رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 إنّك على كّل شيء قدير ربّنا سمعنا وأطعنا بيدك الخير

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
ربّنا ال تسلط علينا بذنوبنا من ال يخافك وال يرحمنا ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب 

 اآلخرة ، ال إله إالّ أنت سبحانك إنّا كنّا ظالمين

 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ
اللّهم إن البعث حّق وإن الحساب حّق وأنت الَحَكم العدل ، ما من مثقال حبّة من خردل 

إالّ تأتي بها ، اللّهم ما كان بيننا وبينك نسألك أن تغفره ، وما كان بيننا وبين عبادك 

 فتحّمله عنّا وأرضِّ من له حقٌّ علينا ليعفو عنّا ونسألك أن تدخلنا الجنّة بغير حساب 



 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

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

  زن رن مم
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم آمنّا بالتوراة وبالهدى والذكر الذي أنزلت ، اللّهم اجعلنا من المتقين الذين يخشونك 

اللّهم آمنّا بالذكر المبارك الذي أنزلت على بالغيب واجعلنا من المشفقين من الساعة ، 

 نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وال ننكر منه شيئًا

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

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

  حص مس خس حس جس مخ جخ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

نسألك الرشد في القول والعمل ونسألك العلم والحكمة ، اللّهم نشهد إن ال إله إال اللّهم 

 أنت وحدك ال شريك لك ونشهد أن من يعبد سواك في ضالل مبين

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

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

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

 وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد

 اللّهم ما جاء به رسلك هو الدين الحّق أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 اللّهم أنت رّب السماوات واألرض ، أنت فاطرهن وأنت على كّل شيء شهيد

شهد أن ال نشيء ومليكه رّب كّل  فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة اللّهم

 اللّهم نسألك أن تمحق،  الشيطان وشركه روروش نانفسأ ورشر عوذ بك مننأنت  إله إالّ 

 عبادة األصنام والشرك والكفر أينما كانت وترفع راية التوحيد في كّل مكان

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

 إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا



اللّهم نسألك أن تؤتينا قوة الحجة على الكافرين والظالمين ونسألك الشهادة بالحّق 

 ونسألك أن ال نخاف فيك لومة الئم

 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

 هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  حب جب

 سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من الشرك ومن المشركين

 اللّهم نسألك أن تعلِّّمنا الجدال بالتي هي أحسن وتثبتنا بالقول الثابت وقوة الحجة

 اللّهم ال نعبد إالّ إياك ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك العافية من كيد الكافرين ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية 

ونسألك أن تفك أسرى المسلمين من يد أعدائهم في كّل مكان وتجعل عذاب الطغاة 

 والظالمين للمستضعفين من عبادك بردًا وسالًما عليهم وتثبتهم على الحق

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 حم جم يل ىل مل خل خك حك جك مق مفحق

  جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم
اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط وعلى سيدنا إسحاق 

 وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نّجنا من كّل ضيق ومن كيد الظالمين ، اللّهم اجعلنا هداة مهديين بأمرك ، فاعلين 

 للخيرات ، مقيمين للصالة ، مؤتين للزكاة ، ولك عابدين

 ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

  زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

 م آتنا الحكمة والعلم ونّجنا من أهل السوء ونّجنا من القوم الفاسقيناللّه

 اللّهم امحق عمل قوم لوط ومن الفواحش والخبائث في كل مكان

 ربّنا ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا وأدخلنا في رحمتك واجعلنا من الصالحين



 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

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

  ىل مل
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

 ربّنا استجب نداءنا ونّجنا وأهلنا من كّل كرب وضيق وانصرنا على القوم المكذبين

 اللّهم انتقم من الكافرين الذين يحاربون دينك وأوليائك الصالحين 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

 مب خب جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

 جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب

  مص خص حص مس حسخس جس مخ
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نسألك أن تبعد عنّا مكر الظالمين ونسألك أن حكمنا بين الناس أن نحكم بالعدل

 بك من علم ال ينفعاللّهم نسألك أن تؤتينا الحكمة والعلم والعمل بما نعلم ونعوذ 

 اللّهم أنت الحّق ال إله إالّ أنت ، تسبّح لك الجبال والطير وكّل ما في الكون 

اللّهم كما علّمت داود صناعة لبوس الحرب ، اللّهم علّمنا ما نكسب به عيشنا وما ينفع 

األمة واهدنا سبلنا وعلّم فريقًا من المسلمين كل صنعة أو علم تحتاجه األمة يا هللا 

 اجعلنا من الشاكرين )نفشت: رعت ليالَ من غير راعٍ(و

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

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

رت به، ونعوذ بك من، اللّهم نسألك خير الريح   رّ ، وشها شرّ  وخير ما فيها، وخير ما أُمِّ

رت به ما فيها، وشرّ  ، اللّهم بارك لنا في أوطاننا وفي بالد المسلمين كافة وأقم  ما أُمِّ

فيها العدل وتطبيق شرعك واحفظ األرض التي باركت فيها من كيد األعداء وأعد ما 

 احتُل منها إلى المسلمين ، اللّهم نعوذ بك من الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا



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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا أيوب وسلّم تسليًما كثيًرا

ربّنا إنّا مّسنا الضّر وأنت أرحم الراحمين ، اللّهم اكشف عنّا كّل ضّر وبارك لنا في 

 أهلنا ومالنا وذريّاتنا يا أرحم الراحمين ، اللّهم ما عبدناك حّق عبادتك يا شكور يا غفور 

 مثنث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب
  يف ىف يث ىث

سيدنا إدريس وعلى سيدنا ذي اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إسماعيل وعلى 

 الكفل وسلّم تسليًما كثيًرا ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين

 اللّهم أدخلنا في رحمتك واجعلنا من الصالحين

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

 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يونس وسلّم 

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن رب

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن رب

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن رب
 ونّج كذلك كّل المؤمنينا من الهّم والغّم نجنّ استجب لنا وبك فآمنّا  اللّهم

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس
  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ

 اوعلى سيدنا يحيى وسلّم تسليًما كثيرً  اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا زكريّا

اللّهم هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما ، اللّهم اجعلنا من 

 الذين يسارعون في الخيرات ويدعونك رغبًا ورهبًا واجعلنا من الخاشعين

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



 سى بن مريم وأمه وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عي

إنّك أنَت  شهدُ ن اإنّ  اللّهماللّهم نسألك أن تحصَّن نساء المسلمين من الفواحش واآلثام ، 

 ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلد هللا

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

اللّهم نسألك أن تهدي األمة كي تعتصم بحبلك وال تتفرق وأن تعبدك وحدك ال شريك 

لك ، اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي 

 اآلخرة حسنة إنّا تبنا إليك وإنّأ لك وإنّا إليك راجعون

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

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

اللّهم نعوذ بك أن تهلكنا بعذاب من عندك ، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن 

فتنة يأجوج ومأجوج ومن فتنة المسيح الدّجال ، ونعوذ بك من الغفلة ومن الظلم ومن 

وآمنّا بالبعث والنشور وبأن الجنّة الظالمين ، اللّهم آمنّا بأّن الساعة ال تأتي إالّ بغتة ، 

 حق والنّار حق ، اللّهم ال تجعلنا من الغافلين وال من الظالمين

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

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

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك الملك ولك الحمد بيدك الخير وأنت على 

اللّهم نعوذ بك مما يعبد المشركون من دونك ، ونعوذ بك من عذاب كّل شيء قدير ، 

 جهنم وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 مل خل جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل
  خي حي جي يه ىه مه جه ين

 اللّهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى وأبعدنا من النّار وأن ال نسمع حسيسها



اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب ونعوذ بك ما يقّرب 

نّا يوم الفزع األكبر واجعل المالئكة تتلقانا بالبشرى   إليها من قول أو عمل ، اللّهم آمِّ

 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي
  زب رب يئ ىئ مئنئ

السماء ومطويها القادر على كّل اللّهم أنت الخالق البارئ المصور المبدئ المعيد خالق 

 شيء كما بدأت أول خلق تعيده إنّك فعّال لما تريد

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
  مل يك ىك

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد الرحمة المهداة للعالمين البشير النذير والسراج المنير 

لهذه األمة أمر رشد يرث فيها األرض وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نسألك أن تهيء 

 عبادُك الصالحون ، اللّهم اجعلنا ممن يعمل لذلك اليوم واجعلنا من العابدين

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

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونحن لك مسلمون ، اللّهم اجعلنا منقادين لطاعتك 

 مّمن يتولى عن طاعتك ، آمنّا بك وبالساعة وبالبعث والنشورونعوذ بك 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس
 حف جف مغ

اللّهم أنت تعلم سّرنا وجهرنا ، اللّهم اجعل سّرنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا 

وارث وقواتنا ما أحييتنا واجعله الصالحة ، اللّهم جنِّّبنا الفتن ومتِّّعنا بأسماعنا وأبصارنا 

منّا ، ربّنا احكم بيننا وبين قومنا بالحّق وأنت خير الحاكمين ، أنت الرحمن المستعان 

 ال إله إالّ أنت ، أنت على كّل شيء قدير

 

  سورة الحج

 يل ىل مل خل
 



 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تخفف عنّا أهوال الساعة وأهوال اللّهم نسألك 

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

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

اللّهم نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً ونعوذ بك من كل شيطان مريد من 

 اإلنس والجّن ونعوذ بك أن نتوالهم 

ل أو نَُضل ونعوذ بك من عذاب جهنم ، إّن عذابها كان غراًما  اللّهم نعوذ بك أن نّضِّ

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض
  جك مق حق مف

 اللّهم نسألك إيمانًا راسًخا بك وبرسولك وبكتابك وبالبعث بعد الموت 

اللّهم أنت خلَقتنا من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة ، 

نّا على اتباع الحّق واجتناب الباطللقد تبين لنا الحّق من   الباطل ، اللّهم أعِّ

اللم بارك لنا في أعمارنا وال تردّنا إلى أرذل العمر ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا 

وعلّمنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا ، اللّهم إنّك خلقت كّل شيء حّي من ماء وأنبّت 

وتعاليت وتقدّست يا مالك الملك يا ذا الجالل في األرض من كّل زوج بهيج ، تباركت 

 واإلكرام )هامدة: يابسة قاحلة ، ربت: انتفخت(

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

 اللّهم أنت الحّق وأنت محيي الموتى وأنت على كّل شيء قدير

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأنّك تبعث الموتى 



 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب
  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 اللّهم نسألك أن ال نجادل فيك بغير علم وال هدى وال كتاب منير

ل عن سبيلك   اللّهم نسألك التواضع ونعوذ بك من الكبر والعجب ونعوذ بك من أن نّضِّ

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة 

 وانًاورضجازنا بالحسنات إحسانًا اللّهم نسألك العفو والعافية ، اللّهم اغفر زالتنا و

 ()ثاني عطفه: يلوي جانبه تكبًرا وبالسيئات مغفرة يا هللا 

 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل
 هت مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث
  جف مغ جغ مع جع حطمظ مض خض

 اللّهم اجعلنا ممن يعبدك عن يقين راسخ ال تزعزعه الفتن

 اللّهم اجعلنا ممن يطمئن قلبه لعبادتك في السّراء والضراء وممن يكسب الدنيا واآلخرة

إله إالّ أنت سبحانك وحدك ال شريك لك أنت الضاّر وأنت النافع ال ضاّر وال اللّهم ال 

نافع إالّ انت ، أنت موالنا فنعم المولى ونعم النصير  )يعبد هللا على حرف: قلق في 

 شّك(

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

ال ب على من الجنّةاللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه ونسألك الفردوس األ

 سابق حساب وال عذاب ، إنّك فعال لما تريد

 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
  هس مس هث مث هت مت هب

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم إن وعدك لرسلك ولعبادك الصالحين بالنصر في الدنيا واآلخرة هو الحّق ، اللّهم 

 )بسبب إلى السماء: بحبل إلى سقف بيته ، ليقطع: ليخنق نفسه(اجعلنا من المنصورين 

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلته آيات بيّنات ، فاجعلنا اللّهم من المهتدين 



 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي
ون بين عبادك يوم القيامة فيما فيه يختلف اللّهم اهدنا لما اختلف فيه عبادك ، إنّك تفصل

 ، وأنت على كّل شيء شهيد ، اللّهم اجعلنا من الفائزين

 مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 اك ىقيق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت

  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك لك
اللّهم خضع لك وسجد لك من في السماوات واألرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 

والدواب وكثير من الناس طوًعا وكرًها ، اللّهم اجعلنا ممن يركع ويسجد لك  والشجر

 خاشعين طائعين مقبلين ونعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول أو عمل

نّأ وآثرنا وال تؤثر علينا إنّك فعال لما تريد  اللّهم أكرمنا وال تُهِّ

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

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

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

  مع جع
اللّهم إن اختصم خصمان مؤمن وكافر فانحازوا إلى فسطاطين ، اللّهم اجعلنا مع فسطاط 

المؤمنين ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها 

إليها من قول أو عمل ، اللّهم وتوفّنا من قول أو عمل ، اللّهم أجرنا من النّار وما يقّرب 

 مع األبرار

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 خل حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل

اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أوعمل ، اللّهم ألبسنا الحلل وأسكنّا الُظلل 

مع سيدنا محّمد صلى  ونسألك الفردوس األعلى من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب

 هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم اهدنا إلى الطيب من القول واهدنا إلى صراط الحميد



 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي
  زئ

 اللّهم عليك بمن يصدّ عن سبيلك ومن يصدّ عبادك عن المسجد الحرام

ه أو اعتمره اللّهم نسألك أن تزيد بيتك الحرام  تكريًما وتعظيًما وبركة وأن تكرم من حجَّ

 بالقبول ومغفرة الذنوب وتجعلنا منهم

اللّهم من أراد ببيتك الحرام أو بمسجد نبيك أو بالمسجد األقصى سوًءا فاجعل دائرة 

 السوء تدور عليه وأذقه أشدّ العذاب في الدنيا واآلخرة )الباد: القادم إلى مكة(

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
  رث يت ىت نت مت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم نسألك أن تكتب لنا زيارة بيتك 

الحرام بحجة وعمرة وأن تجعلنا من الطائفين فيه والقائمين والركع السجود وأن تطّهر 

 د الحرام ومسجد نبيك صلى هللا عليه وآله وسلّم والمسجد األقصى من كّل رجسالمسج

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري
  مت خت حت جت هب مب خب حب جب

اللّهم إنّك فرضت الحج على من استطاع إليه سبيالً ، اللّهم فاجعل الناس يأتونه من كّل 

فّج عميق على مدى الزمان دون انقطاع ليذكروا اسمك في أيام معدودات على ما 

ر لنا  رزقتهم من بهيمة األنعام ، اللّهم نسألك أن ترزقنا رزقًا حالالً ونسألك أن تيّسِّ

م منها على البائس الفقير ، اللّهم نسألك حّج بيتك الحرام  األضحية كّل عام وأن نُطعِّ

 اللَّهم اغفر للحاج وملن استغفر له احلاج أعواًما والعمرة مرات ومرات ، 
ل ، فّج عميق: طريق بعيد ، يقضوا تفثهم: يزيلوا )رجاالً: مشاة ، ضامر: بعير مهزو

 أدرانهم وأوساخهم( 

 خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث
 حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص



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

  خي حي جي يه ىه مه جه ين
سألك باسمك الطاهر الطيب المبارك األحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت ن االلَّهم إنّ 

للّهم انسألك وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت به فرجت 

 الحمد على ما أحللت لنا من بهيمة األنعاماجعلنا ممن يعظَّم حرماتك ولك 

اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد حنفاء ال نشرك بك شيئًا نعلمه ونسألك أن تغفر لنا 

ما ال نعلمه ، ونعوذ بك من قول الزور ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك 

 الملك ولك الحمد أنت حي ال تموت وأنت على كّل شيء قدير

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

  ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 اللّهم اجعلنا ممن يعّظم شعائرك واجعلنا من المتقين حقًا حقًا

اللّهم لك الحمد ولك الشكر على ما رزقتنا من بهيمة األنعام ، اللّهم تقبّل منّا صالتنا 

 سيئهاوصيامنا وزكاتنا وحّجنا ونسكنا وسائر الصالح من أعمالنا وتجاوز عن 

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

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

  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك لك شريك لك ، لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد

اللّهم تقبل منّا نسكنا واجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات الذين إذا ذُكرَت وجلت 

 الصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصالة ومما رزقتهم ينفقونقلوبهم ومن 

 مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج حج

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

  خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق
اللّهم إنّك قد جعلت البدن من شعائرك ، اللّهم اجعلنا ممن يذكرون اسمك عليها فلك 

الحمد ولك الشكر ، اللّهم نشهد أنه لن ينالك من لحومها وال دمائها ، لكنك تريد تقوانا 

 ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

 وأصيالً  هللا أكبر كبيًرا والحمد هلل كثيًرا وسبحان هللا بكرة

 هللا أكبر كبيًرا والحمد هلل كثيًرا وسبحان هللا بكرة وأصيالً 



 هللا أكبر كبيًرا والحمد هلل كثيًرا وسبحان هللا بكرة وأصيالً 

 استغفروا أساءواالذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا اللّهم اجعلنا من المحسنين 

 يسأل( يسأل ، المعتر: الفقير الذي)صواّف: خالصة هلل ، القانع: الفقير المتعفف الذي ال 

  حي جي ٰه مه جه هن من خن جنحن مم خم حم جم هل مل
اللّهم نسألك أن تدافع عنّأ وعن عبادك المؤمنين المظلومين أينما كانوا ، اللّهم اجعل لهم 

 من أمرهم مخرًجا ومن حالهم فرًجا 

 اللّهم اجعل عاقبة الظلم تدور على الظالمين ، إنّك ال تحّب كّل خّوان كفور

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين
 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  نت مت زت رت يب نبىب مب زب

 اللّهم انصر عبادك المظلومين أينما كانوا ، اللّهم كن لهم ناصًرا ومعينًأ

 اللّهم كن مع عبادك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إالّ أن يقولوا ربّنا هللا

اللّهم إنّك تدفع الناس بعضهم ببع  لكي ال تهدم أماكن عبادتك التي يذكر فيها اسمك 

كثيًرا ، اللّهم احفظ مساجدك التي يذكر فيها اسمك وأعد المسجد األقصى إلى ديار 

، اللّهم انصر من ينصرك واجعلنا منهم إنّك  وارزقنا فيه صالة قبل المماتالمسلمين 

 قوي عزيز

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
  ىل مل يك ىك لكمك اك يق

اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر ، اللّهم مكَّن لعبادك الصالحين في األرض لكي يقيموا الصالة ويؤتون الزكاة 

 ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإليك عاقبة األمور

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 جت مبهب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
  مت خت حت

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط 

وعلى سيدنا موسى وعلى أنبيائك الذين أرسلتهم إلى عاد وثمود وأصحاب مدين وسلّم 

 كعقابتسليًما كثيًرا ، اللّهم إنّك تملي للكافرين حتى إذا أخذتهم لن يفلتوا من 



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

نّا في أوطاننا وارزقنا فيها من كّل الثمرات ومن خيرات األرض والسماء وأبعد  اللّهم آمِّ

 عنها الظلم والفتن ووّل علينا خيارنا وال توّل علينا شرارنا وسائر بالد المسلمين

 خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 اجعلنا ممن يرى آياتك في األرض فيعتبر بهااللّهم 

 اللّهم نسألك قلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا وعلًما نافعًا

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

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

 وقنا عذاب النّاراللّهم ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة 

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، إنّك ال تخلف الميعاد

 اللّهم بارك لنا في أعمارنا واجعل لنا عمالً صالًحا يبقى ثوابه دائًما بعد الموت

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين وإليك المصير

 اللّهم اجعل بلدنا هذا آمنًا مطمئنًا رخاء سخاء وأبعد عنه الظلم وسائر بالد المسلمين 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
  زث رث

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

صالًحا ترضاه واغفر لنا  اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك ، اللّهم أوزعنا أن نعمل

وارزقنا رزقًا كريًما ، اللّهم نعوذ بك من الذين يسعون في آياتك معاجزين ونعوذ بك 

 من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل



 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مث هت مت

محّمد وعلى سائر إخوانه من األنبياء والمرسلين وسلّم تسليًما  اللّهم صّلِّ على سيدنا

كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم من نزغه ووساوسه ومن شياطين اإلنس 

والجن ، اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من قسوة القلب ومن 

اوس الصدر وشتات األمر ومن شّر الشقاق والنفاق وسوء األخالق ونعوذ بك من وس

 ما تجلبه الريح

 مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبما جاء به ، كّل من عندك وهو الحّق ، اللّهم اجعل قلوبنا 

تخبت لك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تهدينا إلى صراطك 

 يم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالّين المستق

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

اللّهم نسألك إيمانًا راسًخا ويقينًا صادقًا ونعوذ بك من الريب ومن الشك ونعوذ بك من 

 الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة )مرية: شّك(

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

 اللّهم مالك يوم الدين لك الملك ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من الذين يعملون الصالحات 

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

 من قول أو عمل ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونبرأ مّمن يكذّب بأياتك 

 رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
  يت ىت نت مت

لنا ثواب المهاجرين في سبيلك والشهداء اللّهم اجعلنا ممن يهجر ما نهيت عنه واكتب 

والصالحين ، اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا في الدنيا وارزقنا رزقًا حسنًا في 

 اآلخرة وأنت خير الرازقين ، اللّهم أدخلنا مدخالً ترضاه إنّك أنت العليم الحليم



 يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث
  ام يل ىل مل

 ظلِّم أو أن نُظلَم ونعوذ بك أن نبغي وأن يبغي علينا أحداللّهم نعوذ بك أن ن

 اللّهم انصر المسلمين على عدّوك وعدّوهم في كّل مكان إنّك عفوٌّ غفور 

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

 اللّهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ، إنّك أنت السميع البصير

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

 اللّهم إنّك أنت الحّق ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 اللّهم ما يدعون من دونك هو الباطل إنّك أنت العليُّ الكبير

 مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
  مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ جعمع

 اللّهم أنت منزل الماء من السماء فتصبح األرض مخضرة ، إنّك لطيف خبير

 تباركت ربّنا وتعاليت وتقدست اللّهم أسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين 

 اللّهم لك ما في السماوات وما في األرض إنّك أنت الغني الحميد 

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

 األرض والفلك التي تجري في البحر بأمركاللّهم لك الحمد على ما سّخرت لنا مّما في 

اللّهم رّب السماء واألرض نحمدك على ما أنعمت علينا من حفظ لنا من فوقنا ومن 

تحتنا إنّك رءوف رحيم ، اللّهم أنت المحيي والمميت والباعث ليوم الحشر ، آمنّا بك ال 

 إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونعوذ بك من الكفر والكافرين

 مثنث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
 يل ىل 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



 مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي
 هت

 اللّهم لك الحمد على ما جعلت لنا من مناسك فاهدنا اللّهم سبلنا

اللّهم آمنّا بك وبرسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونشهد أنّه على هدى 

 مستقيم ، اللّهم نسألك اتّباع سنته ، وأن نسير على هديك المستقيم

اللّهم نسألك أن تعلّمنا أن نجادل بالتي هي أحسن، أنت تحكم بين الناس يوم القيامة فيما 

 فيه يختلفون ، اللّهم أنت تعلم ما في السماء واألرض كّل في كتاب وذلك عليك يسير

 حض مصجض خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك جكحك مق
  حي جي ٰه جهمه هن من خن حن ممجن

اللّهم إيّاك نعبد وحدك ال شريك لك ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو 

رحمتك ونخشى عذابك ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونعوذ بك مما ال نعلمه 

 للظالمين من نصيرونعوذ بك من الظلم والظالمين وما 

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك البينات فثبّت قلوبنا على طاعتك ونعوذ بك من الكفر والنفاق 

اللّهم احمنا واحم المسلمين من سطوة الكفار وتسلطهم وأذاهم واصلِّ الكافرين جهنم 

 وبئس المصير

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

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

  زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
اللّهم إن ما يعبد الكفار من دونك لن يخلقوا ذبابًا ولواجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئًا 

 ال يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب

 اللّهم اجعلنا ممن يقدّرونك حق قدرك ، إنّك لقوي عزيز

 مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب

  يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث نث
على سيدنا محّمد وعلى من اصطفيت من رسلك ومالئكتك وسلّم تسليًما اللّهم صّلِّ 

 كثيًرا ، إنّك سميع بصير ، اللّهم أنت تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وإليك ترجع األمور



 ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل

  زي ري ٰى ين
 اللّهم اجعلنا من الراكعين الساجدين العابدين الذين يفعلون الخير واجعلنا من المفلحين

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

 وخواتمه

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت جتحت

 جع مظ حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس

 جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع
اللّهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك حق جهادك وال تحّملنا ما ال طاقة لنا به ، اللّهم 

بدك ع محّمدسيدنا على اللّهم صّلِّ أنت اجتبيتنا وما جعلت علينا في الدّين من حرج ، 

وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وأصحابه وعلى آله ونبيّك ورسولك 

إنّك  وأزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيموآله وصحبه  محّمدوبارك على 

 اللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا وإليك وّجهنا وجوهنا حنفاء مسلمين ،  حميد مجيد

 اللّهم ارزقنا اتباع نبينا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم واجعلنا شهداء على الناس

 يرصم بك أنت موالنا فنعم المولى ونعم النصاللّهم اجعلنا نقيم الصالة ونؤتي الزكاة ونعت

 

  سورة المؤمنون

 يل ىل مل خل
 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  يك ىك مك



 مه جه ىن من خن حن جن ىم مم خم حم جم اللّهم اجعلنا من المؤمنين
 زت رت يب جم واجعلنا من ٰى ٰر ىيٰذ مي خي حي يه ىه
 مك لك اك يق ىق واجعلنا من الوارثين مث زث رث يت ىت مت
 )العادون: المعتدون(  وال تجعلنا من العادين ىك

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
  مح جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب

 قرار مكين ثم خلقتاللّهم أنت خلقت اإلنسان من ساللة من طين ثم جعلته نطفة في 

النطفة علقة فخلقت العلقة مضغة ثم خلقت المضغة عظاًما فكسوت العظام لحًما ثم 

 أنشأته خلقًا آخر ، تباركت ربّنا وتعاليت وتقدست وتعظمت يا ربّنا أنت أحسن الخالقين

  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ
 الموت حقاللّهم إنّك جعلت الموت حقّا ، آمنّا ربّنا بأن البعث بعد 

 ىل مل خل مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 اللّهم خالق السماوات العلى سبحانك لست بغافل عّما خلقت 

اللّهم منزل الماء من السماء بقدر ومسكنه في األرض دون حول وال قوة من البشر ، 

 أنت القادر على الذهاب به وأنت منشئ جنات من نخيل وإعناب وفواكه كثيرة 

 اللّهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا مما نأكل ونشرب وسائر النعم 

 ) سبع طرائق: سبع سماوات(

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب
  يف ىف يث

 اللّهم رّب التين والزيتون وطور سينين لقد خلقت اإلنسان في أحسن تقويم

اللّهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من طعام وشراب من الزيتون ولحم 

 األنعام ولبن سائغ للشاربين ومنافع كثيرة غيرها 

 على أن مّكنت لنا النقل في البّر والبحر والجو إنّك على كّل شيئ قدير اللّهم لك الحمد



 نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

نعبد ولك نصلي ونسجد ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك نسألك الهدى اللّهم إياك 

 والتقى ، اللّهم أنت القادر على أن تنّزل مالئكة ولكن الكافرين ال يعلمون

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك ومالئكتك ونبرأ إليك مما يقول الكافرون عنك وعن نبيك 

 صلى هللا عليه وآله وسلّم

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
 يل ىل مل خل مي خي حي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن
  ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 اللّهم كما نصرت رسلك أنصر عبادك الصالحين على القوم الظالمين

اللّهم وّلِّ على المسلمين خيارهم وال توّلِّ عليهم شرارهم وهيئ لهم من يأخذ بأيديهم 

 هو خير لهم والحمد هلل رّب العالمين إلى رضوانك وإلى ما

 همالمؤمنين من اللّهم أهلك الظالمين ببأس من عندك وأنج

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

ات أياللّهم نشهد أن في نوح عليه السالم وهالك قومه وفي إنشاء أقوام آخرين من بعده 

 بيّنات

 ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 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
 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ



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

 وم اآلخرجميعًا وبالياللّهم أمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبرسلك 

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

ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم نحمدك ونشكرك على نعمائك مما نأكل 

 ونشرب ونتنعم ، اللّهم إّن البعث حّق والحساب حّق والجنّة حّق والنّار حقّ 

اتباع نبيّك ورسولك النبّي األمي محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم اللّهم ارزقنا 

 ، اللّهم آمنّا به وصدّقناه ونبرأ مّمن كذّب بما جاء به

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم
  مم خم حم جم يل ىل مل خل مئ هي

 العالميناللّهم انصر عبادك الصالحين على عدّوك وعدّوهم يا رّب 

 ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

 اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة 

 اللّهم إن اآلجال بيدك ما تسبق أمة أجلها وما يستأخرون

 مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي

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

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك وباليوم اآلخر ونعوذ بك من المكذبين ومن المستكبرين

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

 بك من الكبر والعجب اللّهم نعوذ بك من العلّو في األرض بغير الحّق ونعوذ 

 اللّهم اجعل لنا لسان صدق في اآلخرين وال تجعلنا أحاديث سوء لمن بعدنا

 اللّهم أهلك المستكبرين في األرض المكذبين بكتابك ورسولك وآياتك

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

  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ



محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى ابن مريم وأّمه اللّهم صّلِّ على سيدنا 

وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم ارزقنا من 

 الطيبات وأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه إنّك بما نعمل عليم

د كلمتها واهدها اللّهم ارحم أّمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ووحّ 

 سبلها وارزقها التقوى يا رّب العالمين

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج
  مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

 اللّهم نسألك وحدة كلمة المسلمين ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق

سألك ناللّهم اللّهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من مال وبنين ومن جميع الخيرات ، 

 وفواتحه وخواتمه جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ 

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

اللّهم نسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلّغنا به جنتك 

ومن اليقين وما تهّون به علينا مصائب الدنيا ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما 

 أحييتنا واجعله الوارث منّا ، اللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

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

 اللّهم اجعلنا من الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة وحسبنا أنّا إليك راجعون 

وامع نسألك جاللّهم اللّهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات واجعلنا لها سابقون ، 

 وفواتحه وخواتمه الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ 

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

 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  ري ٰى

 ربّنا ال تكلّفنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبما يكتب الملكان ، اللّهم نسألك قلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا 



اللّهم نعوذ بك أن نكون من المترفين وال من المستكبرين ونعوذ بك من خزي الدنيا 

وعذاب اآلخرة ، اللّهم انصر عبادك الصالحين الذين يتلون آياتك واهدهم سبلك للعمل 

 لى أعقابهم وال مستكبرين بها غير ناكصين ع

 )سامًرا تهجرون: يجتمعون ليالً يهذون بالطعن بالقرآن(

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص مس
  حق مف خف حف جف

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم الذي جاء بالحّق 

اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت ونسألك أن نتدبر آياته ونعمل بها ونعوذ بك من اإلعراض 

 عن ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

 اللّهم أنت الحّق ، خلقت السماوات واألرض بالحّق فاهدنا اللّهم إلى الحقّ 

 مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق
 ىل مل خل خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل

اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً طيبًا وبارك لنا فيه ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 

 أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالّين ونعوذ بك مّمن تنكب عن صراطك

اللّهم ارحمنا والطف بنا واكشف عنّا من البالء ما نعلم وما ال نعلم وما أنت به أعلم 

 نطغى أو نغفل عن ذكرك وشكرك وعبادتك )ناكبون: منحرفون(ونعوذ بك أن 

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

اللّهم نعوذ بك من أن يحّل بنا سخطك ، ربّنا ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ونعوذ بك 

نة امن خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، اللّهم نسألك خشيتك ودوام ذكرك ودعائك واالستك

من علم ال ينفع ومن دعاء ال يُسمع ومن قلب ال يخشع  لك والتضرع لك ونعوذ بك من

عوذ نو عوذ بك من شّر الغم وفتنة الصدرندعوة ال تستجاب وومن ومن نفس ال تشبع 

 عوذ بك من فتنة الدجالنعوذ بك من عذاب جهنم ونين والفقر وبك من الكفر والدَ 

 )مبلسون: آيسون من كّل خير(



 مت زت رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  ىك مك لك

اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا وقواتنا أبدًا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا 

واجعلنا من الشاكرين ، اللّهم لك الحمد على نعمائك أنت األول واآلخر وأنت المحيي 

 والمميت بيدك اختالف الليل والنهار وإليك النشور فاجعلنا من الذين يعقلون 

 )ذرأكم: بثّكم(

 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
  هب مب

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك وبالبعث بعد الموت

اللّهم إن وعدك حّق والجنّة حّق والنّار حّق ، اللّهم نسألك الجنّة ونعوذ بك من النّار لنا 

 وذرياتنا ومن له حّق عليناوآلبائنا وأمهاتنا وإخواننا 

 حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ
 ىل مل خل هن من خن حن ممجن خم حم جم هل مل خل
  حم جم يل

اللّهم رّب األرض ورّب السماوات السبع ورّب العرش العظيم ، ال إله إالّ أنت وحدك 

والسماوات ومن فيها وما بينهما ، اللّهم نسألك ال شريك لك ، لك األرض ومن فيها 

الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم بيدك ملكوت كّل شيء وأنت تجير وال يجار 

 عليك ، اللّهم أنت الحّق وكتابك حّق ووعدك حّق نسألك الصدق في السّر والقول والعلن

 مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي
  ىئ نئ
كفواً  كولد ولم يكن لتولم  لدتأنَت َّللّا ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ لم نّك أ شهدُ ا نإنّ  اللّهم

سبحانك اللّهم وبحمدك نستغفر اللّهم ونتوب إليك ال إله إالّ أنت ، أنت عالم الغيب ،  أحد

 والشهادة ، تعاليت وتعّظمت وتقدّست عما يشركون 



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

  يت ىت نت مت زت رت

 يت ىت نت مت زت رت
 اللّهم أنت القادر على أن ترينا ما يوعدون وأنت على كّل شيء قدير

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

 اللّهم اجعلنا ممن يدفع السيئة بالحسنة وأنت أعلم بما يصفون

  يي ىي ني مي زي * ٰى ين ىن نن من زن

 يي ىي ني مي زي * ٰى ين ىن نن من زن
 يي ىي ني مي زي * ٰى ين ىن نن من زن

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح حجمج هتمث
 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

كالمنا فيها شهادة اللّهم نسألك عمالّ صالًحا دائًما في هذه الحياة الدنيا وأن يكون آخر 

أن ال إله إال هللا وأن محّمدًا رسول هللا ، اللّهم نسألك أن تجعلنا في حياة البرزخ مع 

عبادك الصالحين من النبيين والشهداء والصالحين ، اللّهم ثقِّّل موازيننا يوم الحساب 

لجنّة ك اواجعلنا من المفلحين ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونسأل

 وما يقّرب إليها من قول أو عمل )كالحون: مكّشرون عابسون(

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

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك ، اللّهم ارزقنا تالوة كتابك على النحو الذي يرضيك عنّا 

ونعوذ بك من الظلم اللّهم نعوذ بك من عضال الداء ودرك الشقاء وشماتة األعداء 

 والظالمين ومن الضالل



 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

اللّهم نبرأ مّمن يسخر بكتابك وبعبادك الصالحين ونسألك دوام ذكرك وشكرك وحسن 

 أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين واجعلنا من الفائزينعبادتك ، ربّنا 

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي
  مث هت مت خت حت جت

 اللّهم بارك لنا في أعمارنا واجعلنا ممن يكثر من األعمال الصالحة 

 اللّهم اجعل كّل يوم نعيشه زيادة لنا في الحسنات 

 اللّهم ما خلقت من شيء عبثًا وإنا هلل وإنا إليه راجعون 

  مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج
سبحانك اللّهم وبحمدك تباركت ربّنا وتعاليت وتقدست وتعظمت أنت الملك الحق ال إله 

 إالّ أنت رّب العرش الكريم

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

 اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة بغير حساب واجعلنا من الفالحين

  جم هل مل خل حل جل

  جم هل مل خل حل جل

  جم هل مل خل حل جل
 

  سورة النور

 يل ىل مل خل
 



  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
فرضت وما أنزلت فيه من اللّهم آمنّا بك وبما أنزلت من سور هذا القرآن ورضينا بما 

 آيات بينات ، اللّهم اجعلنا من المتذكرين

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب

اللّهم باعد بيننا وبين الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما يقّرب إليها من قول أو نظر 

أبعد الفواحش عن ديار المسلمين ووفق القائمين على أمورهم لتطبيق أو فعل ، اللّهم 

 شريعتك دون أن يخافوا فيك لومة الئم

 اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر وآمنّا بما فرضت من حدود 

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام
  جب هئ مئ خئ حئ

اللّهم نسألك أن تحّصن نساء المسلمين من الفواحش وأن تحّصن ألسنة المسلمين من 

قائمين وفق ال، اللّهم رمي المحصنات بالفاحشة ، اللّهم نعوذ بك من الفسوق والعصيان 

 على أمورهم لتطبيق شريعتك دون أن يخافوا فيك لومة الئم

 ربّنا اغفر لنا وأصلحنا وتب علينا إنّك غفور رحيم

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل

اللّهم طّهر بيوت المسلمين من الفواحش ومن رمي المحصنات بالفاحشة ومن الظّن 

سلمين بين المالسوء ومن الكذب ونسألك ستر المسلمين ونعوذ بك أن تشيع الفاحشة 

إنّك ذو الفضل العظيم والرحمة ، اللّهم وفق القائمين على أمورهم لتطبيق شريعتك 

دون أن يخافوا فيك لومة الئم ، ونعوذ بك اللّهم من غضبك ، اللّهم واجعلنا من الصادقين 

 يا تّواب يا حكيم

 ىه مه ينجه ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه



 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت نتىت مت

 اللّهم نعوذ بك من اإلفك ومن اإلثم ومن الكذب ومن الكاذبين

 اللّهم نبرأ إليك ممن يتهم أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها بالفاحشة

يًرا لنا ما نكره خاللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ، اللّهم اجعل في كّل 

 )اإلفك: أقبح الكذب وأفحشه ، تولّى كبره: تحّمل معظمه(

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
  حس جس مخ جخ

 اللّهم لك الفضل والرحمة في الدنيا واآلخرة ، اللّهم ارحمنا فإنّك بنا رءوف رحيم

استر عيوبنا واحفظ ألسنتنا من رمي المحصنات ومن الكذب ومن البهتان ومن اللّهم 

 الغيبة والنميمة ومن قول الزور وشهادة الزور ، اللّهم نعوذ بك أن نستهين بما حّرمت

 سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك )أفضتم فيه: خضتم فيه(

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

اللّهم احفظ ألسنتنا من كل ما ال يرضيك ، اللّهم نسألك توبة نصوحة وإيمانًا دائًما وعلًما 

 نافعًا إنّك أنت العليم الحكيم ، اللّهم آمنّا بآياتك فارزقنا تدبرها والعمل بها

 خممم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
  مب هئ مئ

 يشيعون الفاحشة بين المؤمنين أو يساعدون عليها أو يرضون بهااللّهم انتقم من الذين 

 اللّهم أبعد الفواحش عن المسلمين واستر المذنبين منهم وتب عليهم ليتوبوا واغفر لهم

 اللّهم إنّك تعلم وال نعلم وأنت ذو الفضل والرحمة وأنت رءوف رحيم

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

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين

  نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ



 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا وعلًما نافعًا ويقينًا صادقًا

اللّهم جنبنا خطوات الشيطان والفحشاء والمنكر ، اللّهم لك الفضل والرحمة ، اللّهم آت 

 نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زّكاها وأنت تزّكي من تشاء إنّك سميع عليم

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

  مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث
ع علينا في أرزاقنا واكتب لنا أن نؤتي حّق الفقراء  اللّهم يا ذا المّن والفضل وّسِّ

والمساكين والمهاجرين في سبيلك وذوي القربى مما أنعمت به علينا ، اللّهم عافنا 

بنا واغفر لنا إنّك غفور واعف عنّا واجعلنا من العافين عن الناس وسامحنا والطف 

 رحيم )يأتل: يحلف(

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل

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

  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
اللّهم استر عيوبنا وعيوب المسلمين والمسلمات ونعوذ بك من رمي المحصنات 

 الغافالت المؤمنات ونعوذ بك من عذاب النّار

وأيدينا من البطش بغير الحّق وأرجلنا من المشي إلى اللّهم احفظ ألسنتنا من الكذب 

 الباطل ، اللّهم إن دينك هو الحّق  إنّك أنت الحّق المبين

 حص مس خس جسحس مخ جخ مح

  مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض خصمص
اللّهم نعوذ بك من الخبث والخبائث ومن الخبيثات والخبيثين ، اللّهم اجعلنا من الطيبين 

 فترى علينا واغفر لنا وارزقنا رزقًا كريًماوالطيبات ونعوذ بك أن نفتري أويُ 

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

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم جم هل مل
 مي خي حي يهجي ىه مه ينجه ىن من خن حن يمجن ىم
 نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
  نب مب زب رب يئ ىئ

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا

وأن نحفظ حرمات المسلمين وأموالهم ومساكنهم ، ونسألك اللّهم نسألك أن نحفظ األمانة 

 أن يحفظ المسلمون األمانة بينهم ويحفظوا حرمات بعضهم بعًضا وأموالهم ومساكنهم



اللّهم نسألك إلتزام أوامرك راضين بها غير ساخطين ، اللّهم زّكنا باألعمال الصالحة 

 م الغيوبوالرضا بها ، إنّك تعلم ما نُخفي وما نُعلن وأنت عالّ 

 ىف يث ىث مثنث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف حفخف
  جن مم خم حم جم

 فروجنا وأن تزّكينا وسائر المسلميناللّهم نسألك أن تعيننا على غّ  أبصارنا وحفظ 

 إنّك خبير بما نعمل

اللّهم نسألك أن تعين نساء المسلمين على غّ  أبصارهن وحفظ فروجهن وال يبدين 

زينتهن إالّ ما ظهر منها وان يضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن إالّ لمن 

 يخفين من زينتهنأحللت أن يبدينها لهم وأن ال يضربن بأرجلهن ليُعلم ما 

 اللّهم تبنا إليك فاغفر لنا وارحمنا واجعلنا من الفالحين

 خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من
 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب مب
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف

ل على شباب المسلمين سبل النكاح  ر لهم المال الحالل لذلكاللّهم سّهِّ  ويّسِّ

 اللّهم أغننا بحاللك عن حرامك واكفنا بفضلك عّمن سواك

اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم امحق الفواحش وأسبابها من 

 ديار المسلمين ، نستغفرك ونتوب إليك إنّك غفور رحيم

  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 اللّهم آمنّا بك وبما أنزلت من آيات مبينات وما أنزلت من أمثال الذين خلوا من قبلنا 

 اللّهم اجعلنا ممن يتعظ بمواعظ كتابك واجعلنا من المتقين



 مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 مك لك حكخك جك مق حق مف حفخف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض
  خم حم جم هل مل حلخل جل

 اللّهم أنت نور السماوات واألرض ضربت المثل لنورك بالمشكاة ولك المثل األعلى 

اللّهم اجعل في أسماعنا نوًرا وفي أبصارنا نوًرا واجعل في قلوبنا نوًرا ومن أمامنا 

نوًرا ومن خلفنا نوًرا وعن أيماننا نوًرا وعن شمائلنا نوًرا ومن فوقنا نوًرا ومن تحتنا 

ي ، اللّهم بارك ف نوًرا نانوًرا وأعظم ل سوفي نف ناواجعل لنور المبين نوًرا إنّك أنت ال

 شجرة الزيتون للمسلمين كافة

اللّهم اهدنا لنورك كي نعمل الصالحات التي ترضيك وندخل جنّتك التي وعدت بها 

عبادك الصالحين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت من أمثال للناس في كتابك إنّك بكّل شيء عليم 

 )مشكاة: الكّوة في الحائط غير النافذة ، درّي: متأللئ يشبه الدّرة(

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلنا
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

اللّهم اجعلنا ممن يعّمر مساجدك التي تُرفع ويذكر فيها اسمك ، اللّهم اجعلنا من الذين 

يسبحونك في المساجد بالغدّو واآلصال ومن الذين ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكرك 

وأن نقيم الصالة ونؤتي الزكاة وأن نخاف يوًما تتقلب فيه القلوب واألبصار ، اللّهم 

اجزنا بأحسن ما نعمل وزدنا من فضلك وتجاوز عن سيئ ما نعمل ، اللّهم أنت ترزق 

 منهممن تشاء بغير حساب فاجعلنا 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت
 ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك
  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري

 اللّهم نعوذ بك من الكافرين وأعمالهم ، إنّك سريع الحساب

يئًا شاللّهم آمنّا بآياتك في مثل السراب الذي يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 

وآمنّا بآياتك في ظلمات البحر اللجي الذي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 



ظلمات بعضها فوق بع  إذا أخرج يده لم يكد يراها ، اللّهم اجعل لنا نوًرا من عندك 

رنا به عيوب أنفسنا فنصلحها )قيعة: أرض مستوية ، لّجي: عميق كثير الماء(  تُبّصِّ

 حص مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
  حط مض خض حض جض خصمص

سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم وبحمده نستغفر هللا ، اللّهم لك سبّح من في 

 السماوات واألرض والطير صافّات كّل قد علم صالته وتسبيحه وأنت عليم بما يفعلون

ِّ، ما شووواءَ  ةَ إِّالَّ با،َّ هِّ، ال قُوَّ ْبحاَن َّللاَّ وبَِّحْمدِّ َ َّللاَّ  سوووُ َكاَن، وَما لَْم يَشوووأ لَْم يَُكن، أْعلَُم أنَّ َّللاَّ

ً  َشْيءٍ كّل  على ْلما َ قَْد أحاَط بُِّكّلِّ َشْيٍء عِّ يٌر، وأَنَّ َّللاَّ  قَدِّ

 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ
 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
  مش هس مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي

وإليك المرجع والمآب والمصير ، اللّهم آمنّا بآياتك اللّهم لك ملك السماوات واألرض 

أنت الذي تزجي سحابًا ثم تؤلف بينه ثم تجعله ركاًما فيخرج الودق من خالله وتنّزل 

من السماء من جبال فيها من بَرد فتصيب به من تشاء وتصرفه عّمن تشاء يكاد سنا 

 ، سنا: ضوء ولمعان(برقه يذهب باألبصار )يزجي سحابًا: يسوقه ، الودق: المطر 

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

 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

 رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ

 ىف يث ىث نث مث زث
 اللّهم يا مقلّب الليل والنهار كي نعتبر ، اللّهم اجعلنا من أولي األبصار

من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي  اللّهم آمنّا بآياتك أنت خالق كّل دابّة من ماء فمنهم

 على رجلين ومنهم من يمشي على أربع ، تخلق ما تشاء ، إنّك على كّل شيء قدير

اللّهم آمنّا بآياتك المبينات فاهدنا مع من تشاء إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت 

 عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

 زن رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف

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



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

  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح
 اللّهم آمنّا بك وبرسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وأطعنا 

 اللّهم نبرأ مّمن يتولّى من بعد إيمانه ونعوذ بك أن نكون منهم

سنته  هللا عليه وآله وسلّم فياللّهم استجبنا لك ولحكمك في كتابك ولحكم رسولك صلى 

إن كان الحّق لنا أو لم يكن لنا ، اللّهم طّهر قلوبنا من النفاق والريب ومن الشك ومن 

الظلم  ، اللّهم آمنّا بأن حكمك وحكم رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم هو 

 العدل والقسط ونعوذ بك من الظالمين )يحيف: يجور بالحكم(

 حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

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

  جن مم
اللّهم نسألك أن تلهمنا الرضا بحكمك وحكم رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 وأن نسمع ونطيع وأن تجعلنا من المفلحين ونسألك مثل ذلك لعبادك المؤمنين

اللّهم  السّر والعلن ،ربّنا سمعنا وأطعنا ، اللّهم اجعلنا ممن يخشاك ويخافك ويتقيك في 

 واجعلنا من الفائزين

 مبهب هئ هيمئ مي خي جيحي ٰه مه جه هن من خن حن

 يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل هس مس هث مث هت مت

 يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ىنين من خن حن جن
  ٰذ

 اللّهم نعوذ بك من األيمان الكاذبة ونعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء األخالق

ر لنا دوام طاعتك وطاعة رسولك صلى  هللا عليه وآله وصحبه وسلّم إنّك خبير اللّهم يّسِّ

 بما نعمل ، اللّهم واجعلنا من المهتدين

اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة 

 ونصح األمة ، اللّهم اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًّا عن أمته

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



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

اللّهم أنت الحّق وإن وعدك حّق ، اللّهم عّجل باستخالف عبادك المؤمنين الصادقين في 

األرض ومّكن للمستضعفين دينهم الذي ارتضيت لهم وأبدلهم بعد خوفهم آمنًا كي 

 قينن الفاسيعبدونك وحدك ال شريك لك ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين وم

  نن من زن رن مم ام يل ىل مل
اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويعملون بسنّة رسولك صلى هللا عليه 

 وآله وصحبه وسلّم وارحمنا وأنت خير الراحمين

  هئ مئ خئ جئحئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن
 اللّهم إن الكافرين ال يعجزونك في اآلرض ومأواهم النّار وبئس المصير

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
 مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ جحمح
 مكجل لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ
 ىل مل خل حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل
 ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل
 حي جي يه ىه جهمه ين

اللّهم آمنّا بك وبكتابك ، اللّهم لك الحمد على ما وعظتنا من تربية أوالدنا في االستئذان 

 حكيم وما بيّنت لنا من آياتك إنّك عليم

اللّهم اجعلنا ممن يحافظ على الصلوات في جماعة بالمساجد خاصة صالتي الفجر 

 والعشاء ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قّرة أعين واجعلنا للمتّقين إماّما

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ

 اللّهم اهدِّ المؤمنات لكي يلتزمن بالحجاب والعفاف وعدم التبرج بزينة ، إنّك سميع عليم 

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

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من



 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت جتحت
 مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس
  خف حف جف مغ جغ

نّ  ،نارِّ ابَصَ أفي  ا، َوعافننادِّ اَجسَ أفي  اعافن اللّهم َث مِّ ، ال إِّلهَ إِّالَّ أْنَت الَحلِّيُم اَواْجعَْلهُ الَوارِّ

يُم، ِّ رّب  ُسْبحاَن َّللاَّ  الَكرِّ َّ ، َوالَحْمدُ ،ِّ يمِّ ينَ رّب  العَْرشِّ العَظِّ  العالَمِّ

 اللّهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمة البصر والسمع والصحة والعقل

اللّهم ال تجعل على المسلمين في دينهم وفي حياتهم وفي أهليهم حرج ، اللّهم أنت السالم 

 ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار السالم بالسالم 

 اللّهم لك الحمد على ما بيّنت لنا من اآليات واألحكام واجعلنا اللّهم من الذين يعقلون

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  زب رب يئ

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونسألك أن يستغفرك لنا

 اللّهم اجمع شمل المسلمين للتعاون بينهم والتناصح وفعل الخير 

 لنا إنّك غفور رحيماللّهم علِّّمنا آداب التعامل مع من حولنا واغفر 

 مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب نب مب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
  مم ام يل ىل

اللّهم نسألك أن نزداد محبة لرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونسألك أن نزداد 

له حبًّا واحتراًما واتّباًعا لسنّته وأن ال نخالف أوامره ، اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر 

 بطن والبغي بغير الحّق ونعوذ بك أن يصيبنا عذاب أليم  منها وما

 )لواذًا: متخفّين من بعضهم(

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن
 حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ



 اللّهم لك ملك السماوات واألرض أنت تعلم ما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا 

 أمنّا بك اللّهم وأنّك بكل شيء عليمإنّا لك وإنّا إليك راجعون فتنبئنا بما عملنا ، 

 

  سورة الفرقان

 يل ىل مل خل
 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

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

 العالمين ، اللّهم اغفر لنا ما قدّمنا وماتباركت ربّنا وتعاليت وتعظمت وتقدست يا رّب 

 أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا

اللّهم آمنّا بك وبرسولك البشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك الذي 

 أنزلت عليه ، اللّهم لك ملك السماوات واألرض ال إله إالّ أنت لم تلد ولم تولد وال شريك

 لك في الملك ، خلقت كّل شيء فقدّرته تقديًرا 

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

 اللّهم ال شريك لك وال ندّ ، تعاليت ربّنا عّما يشرك الكافرون

اللّهم ما يدعون من آلهة من دونك أنت خلقتهم وهم ال يخلقون شيئًا وال يملكون ألنفسهم 

ا وال نفعًا وال  يملكون موتًا وال حياة وال نشوًرا ضرًّ

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

 يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 لك اك

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

 ونبرأ مّما يقول الكافرون فقد جاؤوا ظلًما وزوًرا

 وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نوًرا في الحياة الدنيا واآلخرةاللّهم ارحمنا 

 اللّهم إنّك تعلم السّر وأخفى وتعلم ما في السماوات واألرض إنّك غفور رحيم

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



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

 ورسولك النبّي األمّي وعلى آله وصحبه وسلّماللّهم صّلِّ على عبدك ونبيك 

اللّهم آمنّا به فهو بشر كان يأكل الطعام ويمشي في األسواق ولم تنزل إليه ملك يراه 

الناس فيكون معه نذيًرا ولم يُلق إليه كنز ولم تكن له جنّة يأكل منها وكذب الكافرون 

ئوا في ما ضربوا من أمثال ،  يالً فضلّوا فال يستطيعون سب في ما ساقوه من تهٍم له وخسِّ

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

تباركت ربّنا وتعاليت وتقدست يا مالك الملك يا ذا الجالل واإلكرام ولك الشكر على ما 

أنعمت على رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم من خير ولو شئت ألعطيته في هذه 

 الحياة الدنيا جنات تجري من تحتها األنهار وجعلت له قصوًرا 

 يل ىل مل خل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق
 جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك وبالساعة وباليوم 

 اآلخر ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

ّرب قاللّهم إنّك أعتدت للمكذبين بوعدك سعيًرا ، اللّهم نعوذ بك من عذاب النّار وما ي

إليها من قول أو عمل )تغيًّظا: صوت يدل على الغضب ، زفيًرا: صوت تنفس شديد ، 

 مقّرنين: ُجمعت أيديهم إلى أعناقهم باألغالل( 

 مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب

 اللّهم اجعلنا من المتقين الذين وعدتهم جنّة الخلد ونسألك ما يقّرب إليها من قول أو عمل 

يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع  الجنّةنسألك األمن من يوم الوعيد و اللّهم

 دوخير من يوفي بالوعوتفعل ما تريد إنّك رحيم ودود وإنّك  السجود الموفين بالعهود

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



 جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب
  مس خس حس جس مخ

 اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر وبالحشر والحساب ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك

 اللّهم اهدنا سبلنا ، سبحانك سبحانك سبحانك أن نتخذ من دونك من ولّي أو نصير

 اجعل ألسنتنا رطبة بذكرك على الدواماللّهم 

 اللّهم قنا وآباءنا وأمهاتنا عذاب النّار ونعوذ بك من الظلم والظالمين )بوًرا: هالكين(

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
  لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى المرسلين من قبله وسلّم تسليًما كثيًرا

 نبّي أو رسول إالّ أنه كان بشًرا يأكل الطعام ويمشي في األسواقاللّهم ما أرسلت من 

 اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من دعاوى الكافرين

 ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين إنّك بنا بصيًرا

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نت مت زت رت يب ىب نب مب

 اللّهم إنّا نرجو لقاءك ، اللّهم امنن علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبمالئكتك ونعوذ بك من الكبر والعجب والعتوّ 

اللّهم نسألك أن تتنزل علينا المالئكة أن ال نخاف وال نحزن وبالبشرى بالجنّة وبما 

 وعدت من خير مستقًرا وأخسن مقيالً 

 وبالسيئات مغفرة يا هللا ورضوانًااللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا 

 يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب

 تنزيالً اللّهم نسألك اللطف يوم تشقق السماء بالغمام وتتنزل المالئكة 

 اللّهم لك الملك في األولى وفي اآلخرة حين يكون يوًما على الكافرين عسيًرا

اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين الذين لم يؤمنوا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله 

 وسلّم ، اللّهم نعوذ بك من أصحاب السوء ومن خالّن السوء المضلّين عن ذكرك 



 اإلنس والجن ونعوذ بك من الخذالن اللّهم نعوذ بك من شياطين

  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
اللّهم نسألك تالوة كتابك على النحو الذي يرضيك ، اللّهم ال تجعلنا ممن يهجر القرآن 

، اللّهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويحّل حالله ويحّرم حرامه ويتعّ  

 يامةبقصصه وأمثاله واجعله يا رّب شفيعنا يوم الق

 جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص
 هل خلمل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف
  حم جم

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم انتقم من أعداء نبيك صلى 

 هللا عليه وآله وصحبه وسلّم من المجرمين ، اللّهم اخذلهم إنّك أنت الهادي والنصير

 اللّهم إنّك أنزلت كتابك كما تشاء لتثبت به قلب نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 اللّهم ارزقنا حسن تالوته وترتيله وفهم معناه والعمل به 

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

 فسيًراتاللّهم ما أنزلت على نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم هو الحّق واألحسن 

اللّهم آمنّا بك وبالبعث بعد الموت وبالحشر ، نسألك اللّهم أن تحشرنا مع نبيك صلى هللا 

عليه وآله وصحبه وسلّم  يوم تحشر الكافرين على وجوههم إلى جهنم ، أولئك شّر مكانًا 

 وأضل سبيالً 

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

 وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد 

اللّهم جازِّ الذين يكذّبون بدينك ويحاربون أوليائك دماًرا وعقابًا في الدنيا وعذابًا شديدًا 

 في اآلخرة

 يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  رن مم ام يل ملىل يك ىك

 نوح وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا

اللّهم انتقم ممن يعادي نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ويعادي أولياءك 

الصالحين واجعلهم للناس آية في الدنيا والعذاب األليم يوم القيامة كما عاقبت عادًا 



وثمود وأصحاب الرس وقرونًا بين ذلك كثيرا، اللّهم آمنّا بما ضربت من أمثال في 

 تابك ، اللّهم اجعل في تلك األمثال عبرة للمؤمنين )تبّرنا تتبيًرا: دّمرناهم تدميًرا(ك

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  جغ مع جع مظ حط مض

 اللّهم آمنّا بقدرتك على تدمير األقوام الّضالين وعلى بعثهم وحسابهم وعقابهم 

اللّهم آمنّا برسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وتبرأنّا مّمن يستهزئ به وبمن 

 يشرك بك ونسألك أن تهدينا سبلنا واجعلنا من الصابرين ونعوذ بك من القوم الّضالين

 ىل مل خل خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ
  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل

دينا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وتهاللّهم نسألك أن تقينا اتباع الهوى وتمتّعنا 

 صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الّضالين

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

  ىت نت مت زت
ين وقواناللّهم آمنّا بك وبقدرتك بما خلقت من عجائب خلقك وما أودعت فيها من سنن 

، فقد مددت الظل وما جعلته ساكنًا ثم جعلت الشمس عليه دليالً وقبضته يسيًرا ، وخلقت 

 الشمس والقمر وجعلت الليل لباًسا وجعلت النوم سباتًا وجعلت النهار نشوًرا

 ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

بشًرا بين يدي رحمتك وأنزلت من السماء ماء طهوًرا لتحيي  اللّهم إنّك أرسلت الرياح

به بلدة ميتًا وتسقي به أنعاًما وأناسي كثيًرا ، اللّهم آمنّا بكتابك وبما صّرفت فيه من 

 أمثال وقصص وآيات بينات ونعوذ بك من المكذبين والكافرين

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



 بياء مبشرين ومنذريناللّهم آمنّا بما بعثت من أن

 اللّهم ال تجعلنا ممن يطيعون الكافرين وال مّمن يتولونهم ، أنت وليّنا وموالنا

 اللّهم اجعلنا ممن يدعون لكتابك وينشرون دعوتك وممن يجاهدون بالقرآن جهادًا كبيًرا 

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

  لك خك حك جك
 خلقك وبقدرتك وبما جاء في كتابك من آيات بيّنات اللّهم آمنّا بعجائب

اللّهم آمنّا بما خلقت من برزخ وحجر محجور بين البحر العذب الفرات والبحر الملح 

األجاج ، اللّهم إنّك خلقت من الماء بشًرا فجعلته نسبًا وصهًرا وإنّك على كّل شيئ قدير 

 الملوحة ، برزًخا: حاجًزا( )مرج البحرين: أفاض أحدهما إلى اآلخر ، أجاج: شديد

  جه هن من خن حن جن خممم حم جم هل مل خل حل جل مك
 اللّهم أنت النافع الضاّر نسألك ما ينفعنا وأن تبعد عنّا ما يضرنا

 اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونسألك أن ال تسلّط علينا منهم أحدًا

 ين 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 مه جه
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك ، اللّهم صّلِّ على البشير النذير سيدنا محّمد 

 وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ الرسالة وأدّى األمانة 

 اتخذ إليك سبيالً ونصح األمة ولم يسأل على ذلك من أجر بل األجر منك لمن 

اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت 

 وحدك ال شريك لك أنت الحّي الذي ال يموت وأنت خبير بذنوب عبادك

 زتمت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  يل ىل مل يك ىك مك

واألرض وما بينهما رّب العرش العظيم أنت الخبير والمستحق اللّهم خالق السماوات 

 للسجود لك وحدك ، اللّهم نبرأ مّمن يستنكف عن عبادتك والسجود لك يا رحمن

 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



سبحانك اللّهم وبحمدك تباركت ربّنا وتعاليت وتعظمت وتقدست أنت رّب السماء وما 

 فيها من بروج ورّب الشمس والقمر ورّب الليل والنهار

اللّهم اجعلنا ممن يعبدك وحدك مخلًصا لك الدين ويذكر اسمك في الليل والنهار ، اللّهم 

 اجعلنا ممن ال يغفل عن ذكرك واجعلنا ممن يريد حمدك وشكرك

 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع
 جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك

اللّهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يمشون على األرض هونًا وإذا خاطبهم 

 الجاهلون قالوا سالًما ، اللّهم اجعلنا من الذين يبيتون لك سجدًا وقياًمأ

  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض

اللّهم اجعلنا من الذين ينفقون دون اإلسراف وفوق التقتير وما بين ذلك قواًما )غراًما: 

 الزًما  ممتدًا(

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

ولك الحمد بيدك الخير وأنت على اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك الملك 

كّل شيء قدير ، اللّهم ال تجعل في رقبتنا دًما محرًما ونعوذ بك من الزنا وما يقّرب إليه 

، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم نسألك أن نعمل 

 غفور الرحيمصالًحا ترضاه وأن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا إنّك أنت ال

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  زي ري ٰى ين ىن

 اللّهم تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب

اللّهم نعوذ بك من شهادة الزور ومن قول الزور واجعلنا من الذين إذا مّروا باللغو مّروا 

ا وعميانًأكراًما ومن الذين إذا ذّكروا بآيات ربهم لم يخّروا   عليها صمًّ



 خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس مخجس جخ
 حف جف مغ جغ مع جع حطمظ
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفنا مسلمين ونسألك الغرفة التي وعدت بها عبادك المتقين 

ا ومقاًما  التي يلقّون فيها تحية وسالًما خالدين فيها حسنت مستقرًّ

اللّهم اجعلنا ممن يداوم على دعائك بالخير ، اللّهم اسمع دعاءنا وال تجعلنا من الذين ال 

 تعبأ بهم ونبرأ مّمن يكذّب بآياتك ويستحق عقابك )الغرفة: أعلى منازل الجنّة(

 

  سورة الشعراء

 يل ىل مل خل
 

  خم حم جم يل ىل مل خل

 لفهم كتابك والعمل به نافتح بصيرتأن ت خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

منا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وأن نعمل علّ  اللّهمبك وبكتابك المبين ، آمنّا  اللّهم

 به كما أمرت

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
  يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّما محّمدعلى نبيك ورسولك وحبيبك صّلِّ  اللّهم

 وسلّمعن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

 اللّهم جازه عنّا خير ما جزيت نبيًا عن أمته فلقد كان حريًصا على إيمان قومه

 أعناق الكفار لها خاضعيناللّهم أنت القادر على إنزال آيات من السماء تَضّل 

اللّهم ما أنزلت من ذكر إالّ كان الكافرون عنه معرضين ، اللّهم نبرأ ممن يكذّب بآياتك 

 أو يستهزئ بها 



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

 اللّهم خالق السماوات واألرض أنبّت في األرض من كّل زوج بهيج

 بآياتك إنّك أنت العزيز الرحيماللّهم إنّا مؤمنون 

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

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

 اللّهم اشرح صدورنا باإليمان بك وأطلق ألسنتنا بذكرك ويّسر لنا أمورنا

 اللّهم نعوذ بك أن نعتدي أو يُعتدى علينا واغفر لنا ذنوبنا يا غفور يا رحيم 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض مصجض خص
  جل مك لك خك حك جك مق حق

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

، اللّهم اجعلنا ممن يستمعون اللّهم اجعلنا ممن يؤمن بآياتك ويدعو غيره لإليمان بها 

 القول فيتّبعون أحسنه ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

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

 ثيًراكاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما 

 ربّنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدًا وهب لنا الحكمة وفصل الخطاب

نّا في أوطاننا  اللّهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعم ال تعدّ وال تحصى ، اللّهم آمِّ

نّا في أنفسنا واجعلنا ال نخاف وال نخشى في هذه الدنيا أحدًا سواك  وآمِّ

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

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



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

اللّهم آمنّا وأيقنّا بك وبرسولك وبما أنزلت ، أنت ربّنا ورّب السماوات واألرض وما 

 آبائنا األولين ورّب المشرق والمغرب وما بينهما ورّب العالمينبينهما ورّب 

 ربّنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم ال إله إالّ أنت سبحانك وحدك ال شريك لك 

 اللّهم ما جاء به أنبياءك من آيات مبينات صدَّقنا به فاجعلنا من الصادقين

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

 كثيًراا تسليمً اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم 

ألك ، اللّهم نس من السحر ومن السحرةنعوذ بك وومن الكافرين نعوذ بك من الكفر  اللّهم

ر عقوبته( ه: أّخِّ  أن تنّجي المسلمين المستضعفين في كّل مكان من ظلم الظالمين )أرجِّ

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم ال غالب إالّ أنت وال ناصر إالّ أنت إنّك على كّل شيء قدير

اللّهم نعوذ بك من السحر ومن السحرة ومن الكفر ومن الكفرة ونعوذ بك من أن نكون 

 يعينهم على ظلمهممن بطانة الظالمين أو أن نكون مّمن 

 اللّهم أنت العزير ال عّزة إالّ لك ومنك وحدك ال شريك لك

 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  يك ىك مك لك اك يق ىق

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



تظهر الحق لمن تشاء ، اللّهم آمنّا بك يا رّب العالمين أنت الناصر تنصر من تشاء و

 بيدك الخير إنّك على كّل شيء قدير

 ميني زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل
 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 اللم نّجِّ عبادك الصالحين المستضعفين من كيد الظالمين أينما كانوا

 اللّهم اجعل عذاب المجرمين إن وقع على المسلمين بردًا وسالًما 

ربّنا اغفر لنا خطايانا إنّا مؤمنون ، إنّا إليك منقلبون ، اللّهم ال يصيبنا إالّ ما كتبت لنا ، 

 حسبنا هللا ونعم الوكيل )ال ضير: ال ضرر علينا(

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 مي خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم

  هئ مئ هي
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال تسلّط الظالمين على المسلمين أينما كانوا ، اللّهم انصر عبادك المستضعفين 

 وورثهم ديار وأموال من ظلمهم واعتدى عليهم

 من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة اللّهم نعوذ بك

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

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب

  ىق يف ىف يث
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

أنبياءك من معجزات ، اللّهم انصر عبادك المؤمنين اللّهم آمنّا بما أظهرت على أيدي 

 على عدّوك وعدّوهم واهدهم سبلهم وال تسلّط عليهم من ال يخافك وال يرحمهم

 اللّهم نّجنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، إنّك أنت العزيز الرحيم )الطود: الجبل(



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

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

  خت حت جت هب مب خب حب جب
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال إله إالّ أنت نعبدك وحدك ال شريك لك أنت السميع العليم النافع الضاّر وأنت 

 بكل شيء عليم ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه

 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

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

  مم خم حم جم
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

ِّ الَّذي كفان َّ ي َمنَّ اَوَسقَان ا، وأْطَعَمناوآَوان االَحْمدُ ،ِّ  افأْفَضَل، َوالَّذي أعطان ناَعلي ، َوالَّذِّ

ِّ على َّ  عُوذُ بِّكَ نَشْيٍء، كّل  َشْيٍء َوَملِّيَكهُ، َوإِّلهَ اللّهم رّب كّل  حاٍل؛كّل  فأْجَزل، الَحْمدُ ،ِّ

َن  اللّهم أنت المنعم وأنت الخالق الهادي البارئ المصّور وأنت من يطعمنا ،  النّارمِّ

اعث بعد ت البويسقينا وأنت الشافي ال شفاء إالّ شفاؤك وأنت المحيي وأنت المميت وأن

 الموت وأنت الغفور الرحيم وأنت مالك يوم الدين

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

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

 حن جن يم ىم مم حم جم يل ىل مل خل جه هن من خن حن جن
 ربّنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربّنا ارحمهم كما ربونا صغاًرا

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي مي خي حي ٰذ جن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي مي خي حي ٰذ جن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي مي خي حي ٰذ جن



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

  يل ىل
نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو  اللّهم

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

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ال ناصر إالّ أنت وال ننتصر إالّ بعونك

 أجمعين اللّهم نعوذ بك من الغواية ونعوذ بك من إبليس وجنوده 

 )الغاوين: الّضالّين الهالكين ، كبكبوا: ألقوا على وجوههم( 

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

 اللّهم نعوذ بك من الضالل والمضلّين ونعوذ بك من اإلجرام والمجرمين

 تُشفِّّع فينا رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم اللّهم نسألك أن

 اللّهم نسألك أن تجعلنا ممن له صديق حميم أو أكثر مّمن نحبّهم ويحبوننا فيك

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا إنّك أنت العزيز الرحيم 

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

  مث هت مت هب مب هئ
اللّهم صّلِّ على رسولك األمين سيدنا محّمد وعلى رسولك األمين سيدنا نوح وسلّم 

تسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العمل بسنّة نبيك 

ّب رمحّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم وتبليغها ابتغاء وجهك ال نسأل على ذلك أجًرا يا 

ثنا الجنّة نتبوأ منها حيث نشاء بغير حساب  العالمين ، اللّهم يّمن لنا كتابنا وأورِّ

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مك لك هش مش هس مس هث
  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم

اللّهم صّلِّ على رسولك النذير المبين سيدنا محّمد وعلى رسولك النذير المبين سيدنا 

 بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهديننوح وسلّم ، ربّنا آمنّا 

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا وعمالً خالًصا لك متقبالً 

 اللّهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين



 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 زن رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  ٰى ين ىن نن من

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحّق وأنت خير الفاتحين ، اللّهم نّجنا من عذاب الدنيا واعف 

 عنّا من عذاب اآلخرة ، اللّهم آمنّا بآياتك إنّك أنت العزيز الرحيم

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

اللّهم صّلِّ على رسولك األمين سيدنا محّمد وعلى رسولك األمين سيدنا هود وسلّم 

 تسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى

 الشاهديناللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع 

اللّهم نسألك أن نكون من الداعين لسبيلك ، مخلصين لك الدين ، مطيعين رسولك صلى 

 هللا عليه وآله وسلّم ال نسأل الناس أجًرا بل نسألك األجر منك في اآلخرة يا رّب العالمين

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

اللّهم نعوذ بك من التطاول في البنيان تكبًّرا وعجبًا ومن الطغيان والطغاة ومن بطش 

الجبارين ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم أنت الذي أمدّنا باألنعام 

والبنين وبالجنّات وبالعيون وبكّل النعم ، اللّهم إنّا ال نخشى وال نخاف غيرك فامنن 

 عفو والعافية ونعوذ بك من عذاب يوم عظيم )ريع: مكان مرتفع(علينا بال

 حم جم يل ىل مل خل هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي

 حي جي يه ىه جهمه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وباليوم اآلخر ، إنّك أنت 

 يستمعون القول فيتّبعون أحسنهالعزيز الرحيم ، اللّهم اجعلنا من الذين 

لقتنا  ن خلُقَنا كما حّسنت خِّ  اللّهم حّسِّ



 نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  ىقيق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب
اللّهم صّلِّ على رسولك األمين سيدنا محّمد وعلى رسولك األمين سيدنا صالح وسلّم 

 والعفاف والغنىتسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى 

اللّهم نسألك أن نكون من الداعين لسبيلك مخلصين لك الدين ال نسأل الناس أجًرا بل 

 نسألك األجر منك في اآلخرة يا رّب العالمين

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

  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
نّا في أوطاننا وجميع بالد المسلمين ونسألك شكر ذلك ونحمدك على ما أنعمت  اللّهم آمِّ

به على الناس من جنّات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم ونحمدك على ما أنعمت 

من نعم في نحت الجبال وما فيها من خيرات ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف 

اد في األرض ونعوذ بك من المفسدين ونعوذ بك من والغنى ، اللّهم نعوذ بك من الفس

 اإلسراف ومن المسرفين ونسألك أن نكون صالحين مصلحين )هظيم: لطيف أو نضيج( 

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

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

 مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم

 المعجزات التي أعطيتها لرسلك وكانوا من الصادقيناللّهم آمنّا بكّل 

 اللّهم نشهد أن أنبياءك ورسلك هم من البشر وليس لهم من األمر شيء واألمر كلّه بيديك

اللّهم اجعلنا مّمن يتبع رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك من مخالفة 

 أنت العزيز الرحيمإنّك  اآلخرة نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اللّهمأمره وسنّته ، 

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
  يت ىت نت مت زت

اللّهم صّلِّ على رسولك األمين سيدنا محّمد وعلى رسولك األمين سيدنا لوط وسلّم 

 والعفاف والغنىتسليًما كثيًرا ، اللّهم نسألك الهدى والتقى 



اللّهم نسألك أن نكون من الداعين لسبيلك مخلصين لك الدّين ال نسأل الناس أجًرا بل 

نسألك األجر في اآلخرة يا رّب العالمين ، اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها 

وما بطن ونعوذ بك أن نكون من العادين ، ونسألك أن تمحق عمل قوم لوط من على 

 ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًمااألرض كلّها 

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

يده بربّنا نجنّا وأهلنا مما يعمل الظالمون والمفسدون ، اللّهم اجعلنا ممن ينكر المنكر 

 فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه )القالين: المبغضين(

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ
  خس حس جس

نا وأهلنا وذوينا ومحبّينا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، اللّهم نسألك أن تسقنا  اللّهم نّجِّ

ونعوذ بك أن تنزل علينا عذابًا من فوقنا أو من تحت الغيث وال تجعلنا من القانطين 

 أرجلنا ، اللّهم آمنّا بآياتك إنّك أنت العزيز الرحيم )الغابرين: الباقين في العذاب(

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
  مم خم

 كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا شعيب وسلّم تسليًما

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم نسألك أن نكون من الداعين لسبيلك 

 مخلصين لك الدين ال نسأل الناس أجًرا بل نسألك األجر في اآلخرة يا رّب العالمين

 هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن
 يل ىل مل خل مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ

  حم جم
طاس أن نزن بالقسواللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا ونسألك أن نوفِّ الكيل للناس 

المستقيم وأن ال نكون من المخسرين ، اللّهم نعوذ بك أن نبخس الناس أشياءهم أو أن 

نكون في األرض من المفسدين أو من المطففين ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف 

 خالق الجبلّة األولين )الجبلّة: األمم السابقة(والغنى ياخالقنا و



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

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت
 اللّهم نعوذ بك من السحر ومن السحرة ونبرأ مّمن يكذب رسلك عليهم الصالة والسالم

بآياتك وبمعجزات أنبيائك ، اللّهم أنت القادر على أن تنزل آيات من السماء ، اللّهم آمنّا 

نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اللّهم نعوذ بك من أن يصيبنا عذاب في الحياة الدنيا و

 )كسف: قطع عذاب( أنت العزيز الرحيمإنّك  اآلخرة

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

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

اللّهم آمنّا بك وبكتابك الذي نزل به الروح األمين منك يا رّب العالمين على قلب رسولك 

 صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم البشير النذير بلسان عربي مبين

اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك كما جاء ذلك في القرآن والتوراة 

 صحف إبراهيم وعلى لسان جميع أنبياءك يا رّب العالمينواإلنجيل والزبور وفي 

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

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

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وسلم وبكتابك ، اللّهم اجعله نوًرا لنا ونسألك 

 وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ونوًرا وإماًما ورحمةفهمه والعمل به ، اللّهم ارحمنا 

 أنت العزيز الرحيمإنّك  نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة اللّهم

 يل ىل مل خل ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم

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

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه

  رئ ّٰ
 ما أحييتنا واجعله الوارث منّااللّهم متِّّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا 



 أنت العزيز الرحيمإنّك  نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة اللّهم

اللّهم نسألك األمن واألمان في أوطاننا وبالد المسلمين كافة ونعوذ بك من الظلم ومن 

 الظالمين ونعوذ بك من الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا

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

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

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

  ني مي زي ري ٰى
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم نسألك أن نكون من الداعين لسبيلك 

مخلصين لك الدين وأن تعيننا على دعوة أهلنا وذوينا ومحبينا ومن حولنا إلى دينك 

 نسألك أن نخف  جناحنا للمؤمنينوننذرهم من عصيان أوامرك ، اللّهم 

اللّهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إنّك أنت العزيزالرحيم السميع العليم 

 البصير بما نفعل بالليل والنهار ، اللّهم نبرأ إليك مما يفعل الكافرون

 كاللّهم أنت ترانا وال نراك ، نسألك أن تنعم علينا بكثرة السجود لك وحدك ال شريك ل

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

 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

 هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف
اللّهم نعوذ بك من كيد الشيطان الرجيم وأوليائه ونعوذ بك من اإلفك ونعوذ بك من الكفر 

 والكذب ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من منقلب الظالمين 

اللّهم نسألك أن نكثر من عمل الصالحات التي ترضاها وأن تكون أفعالنا كأقوالنا وأن 

 لنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات ننتصر إن ُظلِّمنا ، اللّهم اجع

 )أفّاك: كثير الكذب ، أثيم: كثير اإلثم(

 

  سورة النمل

 يل ىل مل خل
 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ٱخلمل
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتنافتح أن ت خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم



واجعله حجة لنا يا رّب العالمين ، اللّهم ذّكرنا منه اللّهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم 

ينا وعلِّّمنا منه ما جهلنا وارزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار والعمل به ما  ما نُّسِّ

حيينا ، اللّهم اجعله لنا هدى وبشرى واجعلنا اللّهم ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة 

 وهم باآلخرة هم يوقنون

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

 اللّهم آمنّا باليوم اآلخر نسألك ان توفّقنا لألعمال الصالحة

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك من الخسران المبين

 اللّهم آمنّا برسولك الذي أرسلت صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلم ، وآمنّا بكتابك الذي

 أنزلت ، إنّك حكيم عليم

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
  مغ جغ مع جع مظ حط مض

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

تباركت ربّنا وتعاليت لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت من سبحانك اللّهم وبحمدك 

 نعم إنّك رّب العالمين وأنت العزيز الحكيم

اللّهم آمنّا بما أظهرت من آيات لرسلك وأنبيائك ، اللّهم نسألك أن تعيننا على أن ال 

 نخاف وال نخشى أحدًا سواك ، ونعوذ بك من الظلم والظالمين إنّك غفور رحيم

 خم حم هلجم مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف
 مل خل خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم
  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا
اللّهم نعوذ بك من الفسق والفاسقين ومن السحر والساحرين ونعوذ بك من الشّك والريب 

 الحّق ومن الفساد والمفسدين ومن الظلم ومن العلّو في األرض بغير



 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وعلى  سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

علًما نافعًا ويقينًا صادقًا والعافية من كّل بليّة ونسالك تمام العافية ونسألك اللّهم نسألك 

 دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ، اللّهم لك الفضل على ما أنعمت به وأوليت

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا 

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

 اللّهم سّخر جندًا من جندك لينصروا دينك وعبادك الصالحين

 )يوزعون: يرتّبون ، أوزعني:ألهمني(

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم ما في األرض من طير وشجر إالّ أنت خالقهم ومدبّر أمرهم وحدك ال شريك لك

السالم ملًكا كبيًرا وعلًما وحكمة ، اللّهم هيء لهذه األمة اللّهم إنّك أتيت سليمان عليه 

من يجدد لها أمر دينها بالعلم والحكمة والعزة واتباع هدي نبيك محّمد صلى هللا عليه 

 وسلّم



 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب

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

إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك فلك الحمد على 

 كيما أنعمت به وأوليت ولك الشكر على ما قضيت إنّك تقضي بالحّق وال يقضى عل

 اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونعوذ بك مما ال نعلمه

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ

 اللّهم نعوذ بك من الكذب والكاذبين ونسألك أن تجعلنا من الصادقين

 أن تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء اللّهم نسألك بحق بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالحين ، اللّهم نعوذ بك من العلّو في األرض بغير الحق ، اللّهم اجعلنا أذلّة على 

 المسلمين أعّزة على الكافرين

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 جن مم خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك
  مه جه هن من خن حن

 اللّهم اجعل أمر المسلمين شورى فيما بينهم ووّل عليهم خيارهم وال توّل عليهم شرارهم

اللّهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن قهر الرجال ومن قهر الظالمين المفسدين 

ونعوذ بك من الفساد في األرض ونسألك أن نكون أعّزة في أوطاننا آمنين مطمئنين 

 هم وانصرالمسلمين على عدّوك وعدّوهموسائرالمسلمين في  بالد

 ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
ٍّ َّ  



 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم بارك لنا في أموالنا وفي أوقاتنا وفي أهلينا وذرياتنا

وأوطان المسلمين ونسألك األمن والعدل والحكم بما أمرت اللّهم نسألك العّزة في أوطاننا 

 وأن توّل علينا خيارنا وال توّل علينا شرارنا

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت
 مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني
  حج مث

 محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ على سيدنا

اللّهم إنّك أتيت سليمان عليه السالم من الملك والعّزة واألعوان ما لم تؤت أحدًا مثله ، 

اللّهم أعد للمسلمين عّزهم ومجدهم وأن يعملوا بكتابك وسنّة نبيك محّمد صلى هللا عليه 

تي أنعمت علينا وأن نعمل صالًحا ترضاه وآله وسلّم ، اللّهم أوزعنا أن نشكر نعمتك ال

 وأصلح لنا في ذريّاتنا إنّك غني كريم

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
 جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع مظجع حط
 خي حي جي ٰه جهمه هن من خن حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل

 مل مك لك هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب مئهئ هي مي
  ُّـ َّـ هي مي هن من

 سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

اللّهم اجعلنا هادين مهديين صالحين ومصلحين ، اللّهم نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا 

ويقينًا صادقًا ونسألك العافية من كّل بليّة ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية 

 ونسألك الشكر على العافية

 لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر

 اللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا وعليك توكلنا ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

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



 رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
  مب زب

 كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا صالح وسلّم تسليًما 

 اللّهم نسألك فعل الحسنات ونعوذ بك من فعل السيئات ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

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

فإنّك تقدر وال نقدر وأنت عالم الغيوب ، اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما 

يرة )اّطيّرنا: تشاءمنا(بطن ون  عوذ بك من الطِّ

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ
  جخ مح جح

اللّهم نعوذ بك من الفساد ومن المفسدين ونسألك أن نكون من الصالحين المصلحين 

 امكر لنا وال تمكر علينا واجعل عاقبة أمرنا خيًراالصادقين ، اللّهم 

اللّهم رد كيد من يريد بالمسلمين شًرا إلى نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم ، اللّهم 

 نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك النجاة من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 يل ىل مل خل مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض

 مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

ٍّ َّ ُّ ِّ  
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم إنا نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نكون من الجاهلين

 أثًرااللّهم امحق من على األرض عمل قوم لوط وال تبقِّ له 

 اللّهم اجعلنا من التّوابين واجعلنا من المتطهرين

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما



اللّهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا 

  رت يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك  اللّهم

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

  ىن نن من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق
اللّهم خالق السماوات واألرض أنزلت من السماء ماء فأنبّت به حدائق ذات بهجة ما 

لك ، آمنّا بك ال كان ألحد أن ينبت شجرها ، أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك 

 نعدل بك آحدًا

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

  مث هت مت خت حت هبجت مب خب جبحب هئ
اللّهم يا من جعل األرض قراًرا وجعل خاللها أنهاًرا وجعل لها رواسي وجعل بين 

البحرين حاجًزا ، نشهد إنّك وحدك القادر على ذلك ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك 

 يعلم ذلك يقينًا ال ينتابه شكّ لك ، اللّهم اجعلنا ممن 

 خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج

  مظ حط مض خض جضحض مص
اللّهم أنت من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعل الناس خلفاء في األرض، 

اللّهم أنت من يفعل ذلك وحدك ، ال إله إالّ أنت ال شريك لك ، اللّهم اجعلنا ممن يتذكر 

 ذلك وال يغفل عنه أو ينساه

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

  خم حم جم هل مل حلخل جل مك
اللّهم أنت من يهدي في ظلمات البّر والبحر وأنت من يرسل الرياح بُشًرا بين يدي 

رحمتك ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، تباركت وتعاليت وتعّظمت وتقدّست يا 

 ذا الجالل واإلكرام ، تبّرأنا مّما يقول المشركون

 جه ين منىن خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  حي جي يه ىه مه



اللّهم أنت من يبدأ الخلق ثم يعيده وأنت من يرزقنا من السماء واألرض ، ال إله إالّ أنت 

 وحدك ال شريك لك ، آمنّا بك فاجعلنا من الصادقين

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ

واإلرض الغيب إالّ أنت ، عندك علم الساعة ال يعلم أيّان اللّهم ال يعلم من في السماوات 

موعدها أحد إالّ أنت ، أنت تبعث الناس يوم القيامة ، نسألك اللّهم أن تحينا على كلمة 

 ال إله إالّ هللا وأن تميتنا عليها وأن تبعثنا عليها وأن تثقل موازيننا بها

 ك قلوبنا وبصيرتنا مطمئنة بوعد اللّهم نعوذ بك من الريب ومن الشك ونسألك أن تجعل

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

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك وبأن البعث بعد الموت حّق وأنّا وآباؤنا مخرجون

 اللّهم إن وعدك حّق وأن الساعة آتية ال ريب فيها 

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

الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعّز من تشاء وتذل من  اللّهم مالك

تشاء بيدك الخير إنّك على كّل شيء قدير ، اللّهم نعوذ بك من جرم المجرمين ومكر 

 الماكرين ونسألك اللّهم أن تشرح صدورنا بطاعتك

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

 اللّهم إن كّل وعد عندك في كتاب ال يتقدم وال يتأخر ولكن أكثر الناس يستعجلون

 اللّهم إنّك ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال يشكرون

 اللّهم اجعلنا من الشاكرين في القول والعمل وفي السّر والعلن )ردف : قُرب(

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل
 جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه
  ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم

 اللّهم ما من غائبة في السماء واألرض إالّ عندك في كتاب مبين

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

 أنزلت الذي يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون



ظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وذهاب غمنّا وهّمنا ، اللّهم نسألك أن تجعل القرآن الع

 اللّهم اجعله لنا هدى ورحمة 

 اللّهم أنت تقضي بين عبادك فيما اختلفوا فيه بحكمك إنّك أنت العزيز العليم

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

 اللّهم عليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم أنت الحّق ووعدك حق والبعث حق والجنّة حق والنّار حق ورسولك على الحّق 

المبين ، اللّهم أنت المحيي والمميت تهدي من تشاء وتضّل من تشاء بيدك الخير إنّك 

شيء قدير ، اللّهم متِّّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث  على كلّ 

 منّا ، إنّا مسلمون

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

 حق وقولك حق ، اللّهم إنّا موقنوناللّهم آمنّا بآياتك ما وقع منها وما سيقع ، إن وعدك 

 اللّهم احشرنا مع المؤمنين الصادقين المصدّقين وثبّتنا بالقول الثابت عند السؤال 

 اللّهم نبرأ مّمن يكذّب بآياتك ونعوذ بك من الظالمين 

  جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
، اللّهم وفّقنا لطاعتك اللّهم خالق الليل والنهار جاعل الليل سكنًا والنهار مبصًرا 

 وعبادتك ، آمنّا بك وبآياتك

 خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
  جم هل مل

نّا يوم الفزع األكبر ، يوم يفزع من في السماوات ومن في األرض إالّ من تشاء  اللّهم آمِّ

 اللّهم اجعلنا ممن ال يفزع وكّل يأتونك يومئذ داخرين



 مئ ميهي خي حي جي ٰه مه هنجه من خن حن جن مم خم حم
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مت هب مب هئ
  يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

اللّهم يا خالق الجبال وهي تمر مّر السحاب وصانع كّل شيء ومتقن كّل شيء إنّك خبير 

نّا يوم القيامة من الفزع األكبر  بما نفعل ، اللّهم جازنا بالحسنات خيًرا منها وآمِّ

إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الذين تكبَّهم على اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب 

 وجوههم في النّار بما كانوا يفعلون

 رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب
 مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 من زن رن

 اللّهم كما أمرتنا أن نعبدك فأعنَّا على الثبات واالستقامة على ذلك

 البيت الحرام والبلد الحرام ، لك كّل شيء ونحن لك مسلموناللّهم رّب 

اللّهم نسألك تالوة كتابك كما أمرتنا ونسألك الهداية والرشاد ونعوذ بك من الضالل 

 والمضلّين ، اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

ك فنعرفها وما أنت بغافل عّما نعمل يا رّب الحمد هلل الحمد هلل الحمد هلل ، اللّهم أرنا آيات

 العالمين

 

  سورة القصص

 يل ىل مل خل
 

  مي زي ري ٰى ين ىن نن
 لفهم كتابك والعمل به نافتح بصيرتأن ت نن في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبكتابك المبين

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

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



 جم يل ىل مل خل حف جف مغ جغ مع جع
 خن حن جن يم ىم مم خم حم

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم إنّك تعلم أن هناك كثيًرا ممن يستعلي في األرض كما فعل فرعون ، وممن يجعل 

أهلها شيعًا وممن يستضعف طوائف من المسلمين وممن يتغول في قتل المسلمين 

واإلعتداء على نسائهم وأطفالهم بغير الحّق ، اللّهم انتقم منهم وامحقهم وامنن على 

 ن واألمان يا رّب العالمين عبادك المستضعفين بالنصر وباألم

ن لهم في  اللّهم اجعل من عبادك المستضعفين في األرض أئمة واجعلهم الوارثين ومّكِّ

 األرض وأرِّ المستكبرين منهم ما كانوا يحذرون

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى

  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب
 وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد 

اللّهم كما حفظت سيدنا موسى في اليّم ، اللّهم احفظ أطفال المسلمين المستضعفين من 

بطش أعدائك واحفظهم من الخوف والهّم والحزن وقيّظ من يرعاهم واجعل بينهم دعاة 

ين ، اللّهم لصالحفي سبيلك ، اللّهم عليك بأئمة الكفر الذين يحاربون أولياءك وعبادك ا

 اكسر شوكتهم فال يصيبوا المسلمين بسوء 

 يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث
  مم ام يل ىل مل

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم اجعل نساء المسلمين المستضعفين يقتدين بامرأة فرعون في إيمانها

فع عنه في بيت فرعون ، اللّهم هيئ لهذه األمة من يدافع اللّهم كما هيأت لموسى من يدا

 عنها من بين أعدائها

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن
 مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق



 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم 

اللّهم اربط على قلوب أمهات المجاهدين واألسرى والمعذبين من أمة سيدنا محّمد صلى 

هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم أصلح بيوت المسلمين كي يكون من أطفال المسلمين من 

ينشأ نشأة صالحة ليكونوا دعاة في سبيلك ، اللّهم قيّظ ليتامى المسلمين من يكفلهم 

 وينصحه لهم ويُنشأهم نشأة صالحة  ويرعاهم

 اللّهم إن وعدك هو الحّق وأنت الحّق وكتابك هو الحّق والجنّة حّق والنّار حقّ 

  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

وإحسانًا حين يبلغ أشده اللّهم اجعل من ذرياتنا ومن المسلمين من تؤتيه حكًما وعلًما 

 ويستوي رجالً صالًحا يدعو إلى الحق

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ
 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب ربزب
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف
  ين ىن نن

اللّهم نعوذ بك أن نكون أعوانًا للظالمين أو للمعتدين ونعوذ بك من عمل الشيطان ، إنه 

 عدّو مضّل مبين ونعوذ بك من أن ندعو إلى عصبية أو أن نعين على عصبية 

 غفور رحيمإنّك  يف ىف يث ىث نث مث

 غفور رحيمإنّك  يف ىف يث ىث نث مث

 غفور رحيمإنّك  يف ىف يث ىث نث مث

 ىن نن من زن رن مم ام يل
 ىن نن من زن رن مم ام يل
 (، ظهيًرا: معينًا )وكزه: ضربه ىن نن من زن رن مم ام يل

 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض مصجض خص حص مس خس حس
  مق حق مف خف حف

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا



ونعوذ بك أن نقترف دًما حراًما أو نعين عليه ونعوذ اللّهم نعوذ بك من الغواية والطغيان 

 بك أن نكون جبارين في األرض ونسألك أن نكون من المصلحين )غوّي: ضاّل(

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

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هب
 تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم 

 اللّهم هيئ للمسلمين من ينصح لهم في دينهم ودنياهم ويبعد عنهم المخاطر والمحن

اللّهم نّج المسلمين من القوم الظالمين واجعل بالدهم رخاء سخاء أمنة مطمئنة واهدِّ 

 أهلها سواء السبيل

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

 يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي

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

  يث ىث
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

رنا لعمل الخير لمن نعرف ولمن ال نعرف واجعل ذلك خالًصا لوجهك الكريم  اللّهم سّخِّ

 اللّهم هيئ من يكفل اليتيم ويساعد األرملة والمسكين والشيخ الكبير وذا الحاجة

 ىث نث مث زث رث يت ىت اللّهم

  ىث نث مث زث رث يت ىت اللّهم

 ىث نث مث زث رث يت ىت اللّهم
وفواتحه  نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع الشرّ اللّهم 

 )تذودان: تمنعان أغنامهما عن الماء( وخواتمه

 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف

 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن ممرن ام
  مت خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ
 على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا اللّهم صّلِّ 

 اللّهم نسألك أن تضفي الحياء على نساء المسلمين وتعينهم على طاعتك في ما فرضت

اللّهم نسألك أن تسود األمانة بين المسلمين والقوة في الحّق ، اللّهم نّجِّ عبادك الصالحين 

 من كيد القوم الظالمين



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

 حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض

 حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك جك مق

  جه هن من خن حن جن خممم
 اللّهم أصلح شباب المسلمين وهيئ لهم نكاح النساء الصالحات

 اللّهم أصلح نساء المسلمين وهيئ لهن أزواًجا صالحين وأن ينشئن أسًرا صالحة 

مرضاتك دون إفراط أو تفريط وأن اللّهم نسألك أن تهيئ للمسلمين قضاء حوائجهم في 

 يوفوا بمواعيدهم ويؤدّوا األمانات التي يؤتمنون عليها كما ترضى

 جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 يساعدنا في حياتنا وأهلنا وذوينااللّهم ارزقنا من الطيبات والحوائج ما 

 اللّهم اجعلنا ممن يوفون بمواعيدهم وممن يرعون شؤون أهليهم كما أمرت 

 )جذوة: قطعة من الجمر ، تصطلون: تستدفئون(

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ
  هت مت

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نسألك أن تنصر المسلمين على عدوك وعدوهم وأن تعيد األرض المقدسة 

المباركة إلى ديار المسلمين ، اللّهم آمنّا باآليات والمعجزات التي أعطيتها لرسلك 

لك أن ال نخاف وال نخشى أحدًا سواك وأن نكون من اآلمنين ، وأنبيائك ، اللّهم نسأ

 ونعوذ بك من الكفر والفسوق والعصيان

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



 جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق
  خم حم

 ثيًراكاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا هارون وسلّم تسليًما 

 اللّهم نعوذ بك أن نرتكب دًما حراًما ونسألك أن ال نخشى أحدًا سواك

اللّهم اجعل المسلمين يعتصمون بحبلك ويشدّ بعضهم ضد بع  واجعل لهم من لدنك 

 سلطانًا فال يصل الكفار إلى المسلمين بظلم أو عدوان

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

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

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من السحر ومن كيد السحرة

 اللّهم أنت أعلم بمن جاء بالهدى وأعلم بمن تكون له عاقبة الدار ، إنه ال يفلح الظالمون

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

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

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

 مئ خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين

 مث هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب هئ

  خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال إله إالّ أنت سبحانك وحدك ال شريك لك ، اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب 

القلوب ، اللّهم إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللّهم عليك بأعداء دينك فإنهم ال وكّل أمراض 

 يعجزونك ونعوذ بك أن يمّسنا ويمّس المسلمين منهم أذى

اللّهم من أراد دينك وأولياءك وعبادك الصالحين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر واجعل 

 ه يوم القيامة من المقبوحيندائرة السوء تدور عليه وأتبعه في هذه الدنيا لعنة واجعل

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

 مم خم حم جم يل ىل مل خل مق حق مف خف حف



 حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

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

  زث رث يت ىت نت مت زت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك التي أنزلت بصائر للناس وهدى ورحمة ، اللّهم اجعلنا 

هداة مهديين وارحمنا إنّك أنت الرحمن الرحيم ، اللّهم إنّك أنشأت قرونًا فتطاول عليهم 

 العمر ، اللّهم نسألك رحمة من عندك وأن تجعلنا ممن ال يغفل عن ذكرك وطاعتك 

 )ثاويًا: مقيًما(

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك

 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى

  حج مث هت مت خت حت جت
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك أن تصيبنا مصيبة بما قدمت أيدينا أو بما يفعله السفهاء منّا

 نسألك أن تهدينا التباع آياتك والعمل بها كما تحبّ اللّهم آمنّا بك وبرسولك 

 اللّهم نعوذ بك من السحر ونبرأ ممن يتهم الرسل بالسحر ونعوذ بك من الكفر والكافرين

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

 مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض خض

  حم جم هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك
 وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى 

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك التي أنزلت ، اللّهم وفّقنا إلتباع هداك واجعلنا من 

 الصادقين

 اللّهم استجبنا لك ولرسولك ونعوذ بك من اتباع الهوى ونعوذ بك أن نكون من الظالمين

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



 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  ىب نب مب زب

 اللّهم آمنّا بما أنزلت ، إنه الحّق من عندك واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

 ال إله إال أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنّا مسلمون 

اللّهم اجعلنا من الذين يؤتون أجورهم مرتين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذين 

 ما رزقتهم ينفقونيدرأون بالحسنة السيئة وم

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
  نن من زن

اللّهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه ومن الذين إذا سمعوا اللغو 

أعرضوا عنه ، اللّهم نسألك أن تبارك في الصالحات من أعمالنا وتلهمنا الصبر على 

، اللّهم اجعلنا من الذين يمشون على األرض هونًا وإذا ما نرى من سوء من غيرنا 

خاطبهم الجاهلون قالوا سالًما ، اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن 

 توليت واصرف عنّا شّر ما قدّرت وقضيت ، إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 هئ مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 اللّهم نسألك األمن واألمان في بالدنا وفي بالد المسلمين كافة

 اللّهم بلِّّغنا زيارة بيتك المحرم واجعل لنا في مكة مستقًرا ومقاًما

 اللّهم ارزقنا من ثمرات كّل شيء رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا 

 اللّهم نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبّالً 

 حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض
 جن مم خم حم جم هل مل خل جلحل مك لك خك حك

 اللّهم نعوذ بك من األشر والبطر ونسألك األمن والعيش اآلمن الكريم في مساكننا

اللّهم إنّك قد أرسلت إلينا محّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم يتلو علينا آياتك ، 

 تهلكنا بما يفعل السفهاء والظالمون منّااللّهم نعوذ بك أن 

 ين منىن خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ



اللّهم ما آتيتنا من شيء من متاع الحياة الدنيا وزينتها مما يرضيك فبارك لنا فيه ، اللّهم 

 آتنا خيًرا منه وأبقى في الدار اآلخرة يا عظيم

أن نلقى الوعد الحسن الذي وعدتنا ونعوذ بك أن نكون من المتمتعين متاع اللّهم نسألك 

 الحياة الدنيا وحدها وأورثنا الجنة يوم القيامة يا عظيم

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 اك يق ىق ىفيف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت
 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
  هب مب خب حب جب هئ

 إالّ أنت وحدك ال شريك لك وخسر المشركوناللّهم ال إله 

 اللّهم نعوذ بك من الغواية ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

اللّهم نعوذ بك أن نتحّمل غواية أحد غيرنا عن قصد أو عن غير قصد ، اللّهم أجبنا 

تنا جّ رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم فوفِّّقنا لتمام طاعتك واتّباع سنته وآتنا ح

عند السؤال ونسألك أن تحيي بصائرنا فنرى الحق حقًا بنور من عندك ونتّبعه ونحّب 

 اتباعه يا رّب العالمين

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص حصخص مس
 حم جم هل خلمل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
  جه هن من خن حن ممجن خم

 صالًحا ترضاه واجعلنا من المفلحيناللّهم تبنا إليك وآمنّا بك فأوزعنا أن نعمل 

اللّهم أنت تخلق ما تشاء وتختار ليس لنا الخيرة ، سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت 

 نستغفرك ونتوب إليك

 اللّهم إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن وال يخفى عليك شيء في األرض وال في السماء

 آلخرة ولك الحكم وإنا لك وإنا إليك راجعوناللّهم ال إله إالّ أنت لك الحمد في األولى وا

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

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين

 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ



 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب

  ىث نث مث
اللّهم لك الحمد أن لم تجعل الليل علينا سرمدًا إلى يوم القيامة وجعلت لنا ضياء في 

النهار نمشي فيه ولك الحمد أن لم تجعل علينا النهار سرمدًا إلى يوم القيامة وجعلت لنا 

ليالً نسكن فيه ، اللّهم اجعلنا من المبصرين آلياتك ، اللّهم لك الحمد أن جعلت علينا 

سألك ن انّ إ اللّهمار لنسكن فيه ولنبتغي من فضلك فلك الحمد ولك الشكر ، الليل والنه

قلبًا ألك سنسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونالثبات في األمر والعزيمة في الرشد و

عوذ نسألك من خير ما تعلم ونو قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً لُ خاشعًا سليًما وخُ 

 علم وأنت عالم الغيوبنتعلم وال فإنّك تغفرك لما تعلم سنما تعلم وشّر  بك من

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

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

  ىي ني
 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونحن على ذلك من الشاهدين

 اللّهم أنت الحّق وقولك حق ووعدك حق ونعوذ بك من الضالل واإلفتراء والخسران

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

  خض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من البغي على عبادك ونعوذ بك من الكنز الذي ال يؤدَّى حقّه

  إنّك ال بغير الحقّ اللّهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشّر ، اللّهم نعوذ بك من الفرح 

 تحّب الفرحين )تنوء بالعصبة: تثقل بالجماعة الكثيرة(

 خك حك جك حقمق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

  من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل مكجل لك
 اللّهم نسألك أن نبتغي فيما آتيتنا الدار اآلخرة ونسألك أن تؤتينا نصيبنا من الدنيا

نبغ الفساد في األرض ، إنّك ال تحب اللّهم نسألك أن نحسن كما أحسنت إلينا وأن ال 

 المفسدين ، ربنّا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار

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

 اللّهم ال علم لنا إالّ ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم



والغرور وتسويل الشيطان ، أنت القادر على أن تهلك اللّهم نعوذ بك من العجب بالنفس 

 المجرمين ، اللّهم ال تؤآخذنا إن نسينا أو أخطأنا وال تؤآخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  يت ىت نت مت زت رت يب

اللّهم نعوذ بك من العجب والكبر والطغيان ونعوذ بك أن نتشبّه بالمختالين والمتكبرين 

 والجبارين واجعلنا من الذين لهم حظ عظيم في اآلخرة 

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

اللّهم نسألك العلم والحلم والتقوى ونسألك العمل الصالح في الدنيا واجعلنا من الصابرين 

 ك حسن الثوابونسأل

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مسحص خس حس جس مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت
  خض حض جض مص خص

اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك من الخسف وأن ترسل علينا 

 عذابًا من فوقنا أو من تحت أرجلنا ونعوذ بك من الكفر والكافرين

رنا بآياتك وال تعذبنا بها ، اللّهم إنّك تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، تؤتي  اللّهم بّصِّ

 الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير إنّك على كّل شيء قدير

 حك جك حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 خن حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك
  جي ٰه مه جه هن من

ا في األرض وال فسادًا واجعلنا من المتّقين ،  اللّهم اجعلنا من الذين ال يريدون علوًّ

واجعل لنا عاقبة خير في الدنيا وفوًزا في اآلخرة ، ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة 

 حسنة وقنا عذاب النّار ، اللّهم نسألك مضاعفة الحسنات والعفو والمغفرة للسيئات 

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



اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم ارحمنا بالقرآن العظيم 

واجعله لنا إماًما ورحمة واجعلنا من المهتدين ، اللّهم لك الحمد على ما أنعمت علينا 

 بهذا القرآن ، اللّهم نعوذ بك أن نكون أعوانًا للكافرين 

 )رادّك إلى معاد: مرجعك إلى مّكة(

 زث رث يت نتىت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث
 ٰى ين ىن نن من رنزن

 اللّهم نعوذ بك أن نَُصدّ عن آياتك ونسألك أن نكون من الداعين إليك

اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه ، اللّهم ال إله إالّ أنت 

 إالّ وجهك لك الحكم وإنّا لك وإنّا إليك راجعونوحدك ال شريك لك ، كّل شيء هالك 

 


