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  سورة العنكبوت

 يل ىل مل خل
 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب
  خض حض جض مص حصخص مس خس حس
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 بك فقنا شّر الفتن ما ظهر منها وما بطن  آمنّا اللّهم

 نسألك أن تثبتنا بالقول الثابث في الحياة الدنيا وفي اآلخرة وأن نكون من الصادقين اللّهم

 نا مع األبرارا سيئاتنا وأن تتوفّ ر عنّ نسألك أن تكفّ  اللّهم

 لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 يل ىل مل خل خم حم جم هل مل خل جلحل مك
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

 ال ريب فيه ، إنّك أنت السميع العليماللّهم إنّا نرجو لقاءك ونعلم أّن أجلك آت 

 اللّهم نسألك أن تعيننا على أن نجاهد ألنفسنا إنّك غنّي عن العالمين

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ونسألك أن تكفّر عنّا سيئاتنا وأن تجزينا بأحسن ما 

 نعمل وتغفر لنا سيئ ما نعمل

 ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  نب مب زب رب

 اللّهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخاالتنا وأجدادنا وجداتنا 

اللّهم أعنّا على بّر آبائنا وأمهاتنا في حياتهما وبعد مماتهما ، اللّهم آمنّا بك ال إله إالّ أنت 

 وأن تدخلنا في الصالحينوحدك ال شريك لك ، نسألك أن نعمل صالًحا ترضاه 

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

 اللّهم آمنّا بك نسألك أن تثبتنا إن أوذينا فيك 



اللّهم نسألك نصًرا مؤّزًرا للمسلمين وأن تعينهم على العمل بما أمرت واإلنتهاء عّما 

على دينك ونعوذ بك من النفاق والمنافقين وانت أعلم بما في  نهيت ، اللّهم ثبت قلوبنا

 صدور العالمين

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت
  مض خض حض جض مص خص حص خسمس

اللّهم آمنّا بك فثبّتنا على دينك ونعوذ بك من أن نطيع الذين كفروا أو نتّبع سبيلهم ونعوذ 

نسألك أن تثقل موازيننا بالحسنات يوم الحساب ونعوذ بك من كذبهم وما يفترون ، اللّهم 

 بك أن نحمل أوزار غيرنا

 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
  خم حم جم يل ىل مل خل مك لك خك حك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بما أرسلت به رسلك وبما أخبرتنا عنهم في كتابك من آياتك

اللّهم نعوذ بك من أن تسلّط علينا غرقًا أو عذابًا من فوقنا أو من تحتنا ونسألك أن تنجينا 

 من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

 يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم مم
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت رتزت
  ىك مك لك اك

وأزواجه  كما صليت على إبراهيم وأصحابه عبدك وعلى آله  محّمدعلى اللّهم صّلِّ 

وأزواجه  كما باركت على إبراهيم وآل وآله وصحبه  محّمدوآل إبراهيم وبارك على 

اللّهم ال إله إالّ أنت ال نعبد إالّ إيّاك وحدك ال شريك لك ،  حميد مجيدإنّك  إبراهيم

ت الرازق ال رازق سواك فلك الحمد ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ، اللّهم أن

 ولك الشكر

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

ك من خير سألنو خاشعًا سليًما وخلقًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً ا قلبً سألك نو

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

 الغيوب



اللّهم نشهد أن رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أدّى األمانة وبلّغ 

 الرسالة وترك األمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك

 زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
 خت حت هبجت مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 اللّهم آمنّا بك وبأنّك أنت الخالق العليم ، أنت تبدأ الخلق وأنت تعيده وذلك عليك يسير

اللّهم أرنا بدائع صنعك في بدء الخلق ، اللّهم آمنّا بالنشأة اآلخرة وأنت على كّل شيء 

ن تشاء فارحمنا وال تعذّبنا وإنّا إليك قدير ، اللّهم بيدك األمر ترحم من تشاء وتعذب م

 منقلبون

 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
  حن جن مم خم حم

 اللّهم لسنا بمعجزين في األرض وال في السماء وليس لدينا من دونك من ولّي وال نصير

ذاب بك من الع اللّهم إنّا موقنون برحمتك ولقائك ونعوذ بك من اليأس من رحمتك ونعوذ

 األليم ونبرأ مّمن يكفر بآياتك ولقائك

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم إنّا نبرأ إليك مما يفعل الكافرون بأوليائك الصالحين ونعوذ بك من القتل أو الحرق 

 اللّهم آمنّا بك ونعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه 

اللّهم اجعل في قلوبنا مودّة للذين آمنوا واجعلنا معهم في اآلخرة إخوانًا على سرر 

 ت نصيرنا في الدنيا واآلخرة وليس لنا نصير غيرك يا هللامتقابلين ، اللّهم أن

 ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن



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

ه من الذين يهجرون ما نهيت عن وعلى سيدنا يعقوب وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم اجعلنا

ويكرهونه ، إنّك أنت العزيز الحكيم ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعين 

 واجعلنا للمتّقين إماًما ، اللّهم آتنا أجرنا في الدنيا واجعلنا في اآلخرة من الصالحين

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ
 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص خسمس
  خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

رأ ونب اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من قطع السبيل و

إليك مّمن يرتكب المنكرات ، اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، اللّهم 

 من الصادقين وانصرنا على القوم المفسديناجعلنا 

 خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰذٰر يي ىي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من
  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك وما أرسلت من رسل من مالئكتك

 نسألك األمن واألمان في بلدنا وبالد المسلمين كافة وأن تبعد عنها العذاب والفتناللّهم 

 اللّهم نّجنا وأهلنا وذوينا والمؤمنين من كيد الظالمين 

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

 سيدنا لوط وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

ج عن المستضعفين الذين يتربّص بهم أعداؤك وأنزل على أعدائك المتجبرين  اللّهم فّرِّ

 عذابًا من عندك واجعلهم آية بيّنة لقوم يعقلون

 اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن )رجًزا: عذابًا (



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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا شعيب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم أدخل في دين اإلسالم مسلمين جدد ممن يعبدونك حّق عبادتك ويرجون اليوم 

اآلخر يا هللا ، اللّهم نعوذ بك أن تنزل علينا أو على المسلمين عذابًا من عندك ونعوذ 

 مفسدين )ال تعثّوا: العثّو أشد الفساد(بك مّمن يعثوا في األرض 

 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
 مل خل مغ جغ مع جع مظ حط مض
 خن حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل
  ىن من

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نعوذ بك من كيد الشيطان وتزيينه ووسوسته وصدّه عن سبيلك ونعوذ بك من كفر 

 وقارون وفرعون وهامان وأمثالهم من المستكبرين اليومعاد وثمود 

اللّهم نعوذ بك من الكبر والعجب ونسألك أن نكون من السابقين بالخيرات ، إنّك على 

  كّل شيء قدير )مستبصرين: عقالء متمكنين من التدبّر(

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين
 ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ىب نب مب زب رب يئ

تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وال تؤاخذنا بما فعل ويفعله المفسدون اللّهم نسألك أن 

منَّا ، اللّهم نعوذ بك من أن ترسل علينا حاصبًا ونعوذ بك أن ترسل علينا الصيحة أو 

 الخسف أو الغرق ومن كّل عذاب في الدنيا ونعوذ بك أن نظلِّم أو أن نُظلَم

 نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث
 ني مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام
  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي



اللّهم أنت العالم بالسّر والنجوى ، أنت وليُّنا وأنت نصيرنا فنعم المولى ونعم النصير 

وأنت العزيز الحكيم ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك والذين اتخذوا من دونك 

 كانوا يعملونأولياء عبادتهم واهية كبيت العنكبوت لو 

 اللّهم اجعل بيوت المسلمين قائمة على التقوى واألمانة واإلحسان والرحمة

 اللّهم اجعلنا ممن يعقل األمثال التي ضربتها في كتابك واجعلنا من العالِّمين

 مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب
 خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ

  مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ مضحط
واألرض بالحّق ، اللّهم اجعلنا مؤمنين بآياتك موقنين بها حّق اللّهم أنت خالق السماوات 

 اليقين ، اللّهم ارزقنا تالوة ما أوحيت من الكتاب وفهمه والعمل به

 اللّهم نسألك أن تعيننا على إقام الصالة وأن تعيننا على البعد عن الفحشاء والمنكر

 كبر هللا أكبر وهلل الحمدهللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر ال إله إالّ هللا وهللا أ

 اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات ، وأنت بكّل شيء عليم 

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

اللّهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي 

الظلم والظالمين ، اللّهم آمنّا بما أنزلت إلى رسولك محّمد أحسن ، اللّهم نعوذ بك من 

صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وما أنزلت من قبله ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال 

 شريك لك ونحن لك مسلمون

 ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ
 يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث
  زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل

 اللّهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نوًرا وهدى ورحمة

اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك ونبرأ مّمن يجحد بآياتك ونعوذ بك من الكفر والكافرين 

، اللّهم نشهد إنّك أرسلت إلينا رسوالً أميًّا ما كان يتلو من قبل بعثته من كتاب وال يخّطه 

بيمينه ، اللّهم نسألك الطمأنينة في قلوبنا ونعوذ بك من الريب والشّك ونبرأ مّمن يجحد 

 ياتك ونعوذ بك من الظالمين ، اللّهم ثبّت كتابك في صدورنا واجعلنا مّمن أوتوا العلم بآ



 حت جت هب مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مس خس حس مخجس جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
  حض جض مص خص حص

 اللّهم إن اآليات عندك أنت تنّزل منها ما تشاء 

به وسلّم هللا عليه وآله وصحاللّهم آمنّا بكتابك تأييدًا منك لرسولك البشير النذير صلى 

 وكفى بكتابك آية ، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ، اللّهم اجعلنا منهم

 مق مفحق خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض
  خل حل جل مك لك خك حك جك

 اللّهم أنت الشهيد على ما بين المؤمنين والكافرين من اختالف ، وكفى بك شهيدًأ

ونحن نشهد أنه من يؤمن بالباطل ويكفر بك اللّهم أنت تعلم ما في السماوات واألرض 

 فهو من الخاسرين

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل

 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
اللّهم نعوذ بك من عذابك في الدنيا وفي اآلخرة ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من 

 قول أو عمل ونعوذ بك من الكافرين من أهل النّار 

 اللّهم إن كّل أجل عندك في كتاب ال يتقدم وال يتأخر إالّ بما تشاء 

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

 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
  ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق

 اللّهم إنّا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك نعبدك ال نشرك بك شيئًا 

اللّهم إن أرضك واسعة فاجعل لنا مستقًرا آمنّا فيها نأمن على أنفسنا وأهلينا وذوينا 

 ومّكن ذلك لسائر المسلمين ، اللّهم إن الموت حّق والبعث حّق وإنّا لك وإنّا إليك راجعون 

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

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

ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين ، اللّهم عليك توكلنا بال سابق حساب وال عذاب ، 

 وإليك أنبنا وإليك المصير



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

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

  مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 اللّهم أنت الرزاق العليم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبارًكا فيه ، إنّك أنت السميع العليم

اللّهم أنت خالق السماوات واألرض وأنت سخّرت الشمس والقمر وأنت تبسط الرزق 

 لمن تشاء وأنت تقدر لمن تشاء بيدك الخير إنّك بكل شيء عليم

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

  خن حن جن مم خم جمحم هل مل
 اللّهم أنت منّزل الماء من السماء فتحيي به األرض بعد موتها 

اللّهم لك الحمد حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا فيه ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ولكن 

 أكثر الناس ال يعقلون

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

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

  زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
اللّهم إنّك جعلت هذه الحياة الدنيا فانية فيها لهو ولعب وجعلت اآلخرة هي دار الخلود ، 

اللّهم اجعلنا من أهل اآلخرة ، اللّهم رّب الفلك في البحر نسألك أن يكون دعاءنا خالًصا  

 إن ركبنا البحر أو الجّو  أو سرنا في البّر ، نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 لّهم نعوذ بك من النكوص بعد االيمان ونعوذ بك مما يعمل الكافرونال

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

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

 نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم

 مئ خئ حئ جئ يي
اللّهم نسألك األمن في بالدنا وسائر بالد المسلمين ، اللّهم لك الحمد على نعمائك ، آمنّا 

األمن في حرمك في مكة وحرم رسولك صلى هللا عليه وآله وسلم في بك ، اللّهم أدم 

 المدينة وأعد المسجد األقصى إلى ديار المسلمين وطّهره من المغتصبين

 اللّهم بارك لنا فيما أعطيتنا من نعم

 اللّهم نبرأ مّما يفتري المفترون من الكذب ونسألك أن تجعلنا من الصادقين



وكتابك حّق والموت حّق والبعث حّق والجنّة حّق والنّار  اللّهم أنت الحّق ووعدك حقّ 

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

 اللّهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك واهدنا سبلنا واجعلنا من المحسنين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 

  سورة الروم

 يل ىل مل خل
 

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

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

  حق مف خف حف مغجف جغ مع مظجع حط مض
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

ن م مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعّز من تشاء وتذلّ  اللّهم

كما ُغلبت الروم ثم انتصروا كما  ، اللّهم شيء قديركّل  تشاء بيدك الخير ، إنّك على

نسألك نصر المسلمين نصًرا مؤزًرا ترفع فيه راية ال إله إالّ هللا ويُعمل  اللّهموعدت ، 

 إنّك أنت العزيز الرحيمويفرحوا بذلك به بشرعك ويهتدي به عبادك بهديك 

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

 اللّهم إّن وعدك حّق حاشاك ربّنا أن تخلف وعدك ، ولكن أكثر الناس ال يعلمون

اللّهم نسألك الحكمة وأن ال نكون من الذين يعلمون ظاهًرا من الحياة الدنيا وهم عن 

 اآلخرة هم غافلون

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي
  زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ

اللّهم اجعلنا من الذين يتفكرون في أنفسهم ، ما خلقت السماوات واألرض وما بينهما 

 إالّ بالحّق وأجل مسمى ، اللّهم آمنّا بك وبلقائك 

 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك



 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 األرض فينظرون كيف كان عاقبة الذين من قبلهماللّهم اجعلنا من الذين يسيرون في 

اللّهم أنت الذي أهلكت القرون األولى مّمن أثاروا األرض وعمروها وجاءتهم رسلهم 

 بالبينات ، ما كان ذلك إالّ عدالً منك ، ما ظلمتهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 اللّهم نعوذ بك أن نكون من المسيئين ومن المكذبين ومن المستهزئين 

 )السوأى: أسوأ العقوبات(

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

 اللّهم أنت الذي بدأ الخلق وأنت الذي يعيده وإنّا لك وإنّا إليك راجعون

 الجنّة حّق وإن النّار حقّ اللّهم إن وعدك حّق وإن الساعة حّق وإن البعث حّق وإن 

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من الذين يعملون 

الصالحات ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم نسألك الفردوس 

ومبرأ من  اللّهم نعوذ بك من الكفربال سابق حساب وال عذاب ، األعلى من الجنّة 

 الكافرين والمكذبين بآياتك وبلقائك ، ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أوعمل

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

تخرج الحّي من الميت وتخرج الميت من الحّي وتحيي األرض بعد موتها سبحانك اللّهم 

 وكذلك تحيي الموتى يوم البعث وإليك النشور

ِّ  أْمَسْينا َّ ِّ ) وأْمَسى الُمْلُك لِلِّ َّ ُ َوحدَهُ ال( أْصبَْحنا وأْصبََح الُمْلُك لِلِّ ِّ ال إِّلهَ إِّالَّ َّللاَّ َّ  ، والَحْمدُ لِلِّ

يَك لَهُ  رِّ ،كّل  َوُهَو على ُمْلُك َولَهُ الَحْمدُ لَهُ ال،  شَََ ْيءق قَدير  هِّ ن ناربّ  شَََ سََألَُك َخْيَر ما فِّي َهذِّ

نْ نو (َوَخْيَر َما بَْعدَه ا اليومِّ َهذ) َوَخْيَر َما بَْعدَها اللَّْيَلةِّ  هِّ اللَّْيَلةِّ شََََََّر  عُوذ بَِّك مِّ ما في َهذِّ



ّر َما وءِّ نَ ناربّ  ،(َما بَْعدَه شََََرّ وَ  ا اليومِّ َهذ) بَْعدََها َوشَََََ ل َوالَهَرمِّ َوسََََُ َن الَكسَََََ عُوذُ بَِّك مِّ

 ، بَرِّ ْن َعذَابق في  عُوذُ نالكِّ  النّار َوَعذَابق في القَْبرِّ بَِّك مِّ

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 اللّهم آمنّا بأنّك خلقتنا من تراب ثم إذا نحن بشر منتشرون

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل
آمنّا بآياتك وولك الحمد أنّك خلقت لنا من أنفسنا أزواًجا نسكن إليها وجعلت بيننا اللّهم 

 مودة ورحمة ، اللّهم اجعلنا من الذين يتعظون وبآياتك يتفكرون

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري ٰى ين
  حب جب هئ

اللّهم آمنّا بآياتك في خلق السماوات واألرض وجعلت بيننا اختالف األلسنة واأللوان ، 

 ذلك آليات للعالِّمين ، اللّهم اجعلنا منهمإن في 

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

اللّهم آمنّا بآياتك في منامنا بالليل والنهار وابتغائنا من فضلك ، اللّهم اجعلنا من الذين 

 يوقنون بذلك ويسمعون

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
  جك مق حق مف خف حف جف جغمغ مع

نراه خوفًا وطمعًا وفي ما أنزلت من السماء من ماء فأحييت اللّهم آمنّا بأياتك في البرق 

 به األرض بعد موتها ، اللّهم اجعلنا من القوم الذين يعقلون

 ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه

اللّهم آمنّا بآياتك أن تقوم السماء واألرض بأمرك ، اللّهم آمنّا أنّا إذا دعوتنا من األرض 

 أنّا مخرجون يوم البعث والنشور ، اللّهم لك من في السماوات واألرض كّل لك قانتون

 زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
  زت رت يب ىب مبنب

 اللّهم آمنّا بآياتك إنّك تبدأ الخلق ثم تعيده وهو أهون عليك



 اللّهم لك المثل األعلى في السماوات واألرض ، إنّك أنت العزيز الحكيم

 ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت
 اممم يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
  حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ ييجئ

اللّهم آمنّا بآياتك وما ضربت من مثل من أنفسنا ، أنت هللا ال إله إالّ أنت ال شريك لك 

 أنت تفّصل اآليات لقوم يعقلون ، اللّهم اجعلنا منهم

اللّهم نعوذ بك من اتباع الهوى بغير علم ومن الظلم ، اللّهم أنت الهادي ال هادي سواك 

 وأنت الناصر فال ناصر سواك ونعوذ بك من الضالل 

 خصمص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
  خن حن جن مم خم حم

 للدين حنيفًا فطرتك التي فطرت الناس عليها ال تبديل لخلقكاللّهم نسألك أن نقيم وجوهنا 

 ذلك الدين القيم ، اللّهم اجعلنا من الذين يعلمون وينيبون إليك ويتّقوك

اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة وال يشركون بك شيئًا وال من الذين يتفرقون في دينهم 

المسلمين على دينك ووّحد صفوفهم شيعًا كّل حزب بما لديهم فرحون ، اللّهم اجمع كلمة 

 وانزع البغضاء والخالف من بينهم

 ين 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
  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

اللّهم آمنّا بك ، اللّهم اجعلنا من الذين يدعونك في السّراء والضّراء ال إله إالّ أنت وحدك 

آتيتنا من نِّعم كلّها منك وحدك ، اللّهم اجعلنا ممن يعلمون  ال شريك لك ، اللّهم آمنّا بما

 الحّق ويتبعونه ويحبّونه ، آمنّا أن ال حجة للكافرين بما يشركون وبما يدّعون

  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ
اللّهم ما يصيب الناس من رحمة يفرحوا بها فمنك وحدك وما يصيبهم من سوء فبما 

 قدمت أيديهم ، اللّهم ال تجعلنا من القانطين 

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



 اللّهم أنت تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، إنّا مؤمنون

 ييجئ ىي ني مي زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم
  هئ مئ خئ حئ

يؤتي ذي القربى حقّه والمسكين وابن السبيل ، اللّهم اجعلنا من الذين  اللّهم اجعلنا ممن

 يريدون بذلك وجهك ال يشركون بك أحدًا واجعلنا من المفلحين

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

 لّهاكاللّهم أبعد عنّا الربا والتعامل به ، اللّهم امحق الربا من بين المسلمين ومن األرض 

فين  اللّهم نسألك أن نؤتي الزكاة حقها ابتغاء وجهك ال شريك لك واجعلنا من المضعِّ

 مق حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
  مل خل حل جل مك خكلك حك جك

اللّهم أنت خلقتنا ثم رزقتنا ثم تميتنا ثم تحيينا وحدك ال شريك لك ولن يفعل ذلك غيرك 

 سبحانك اللّهم وتعاليت عّما يقول المشركون

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

اللّهم ما ظهر في البّر والبحر من فساد فبما كسبت أيدي الناس لتذيقهم بعض الذي 

 عملوا، اللّهم اجعلنا ممن يتعظ بذلك 

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

  ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
اللّهم اجعلنا ممن يسير في األرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا الذين كان 

 أكثرهم مشركين 

  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 اللّهم اجعلنا من الذين يقيمون وجوههم للدين القيم في هذه الحياة الدنيا

 يّصدع الناساللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ال مردّ له منك يوم 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ
  ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت

 اللّهم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالًحا فألنفسهم يمهدون

 اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل الصالحات من فضلك ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين



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

الرياح مبّشرات وأنت تذيق الناس من رحمتك وأنت الذي  اللّهم آمنّا بك أنت ترسل

 تُجري الفلك بأمرك ليبتغي الناس من فضلك ، اللّهم اجعلنا من الشاكرين

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

 اللّهم آمنّا بك وبرسولك محّمد وبرسلك من قبله عليهم الصالة والسالم ، جاؤوا بالبينات 

اللّهم كما انتقمت من الذين أجرموا فيما مضى نسألك أن تنتقم من المجرمين اليوم الذين 

 يحاربون دينك ونسألك أن تنصر عبادك المؤمنين كما وعدت 

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

يخرج فتبسطه في السماء كيف تشاء وتجعله كسفًا فاللّهم أنت مرسل الرياح فتثير سحابًا 

الودق من خالله ، اللّهم اجعلنا من المستبشرين بما تنّزل من السماء من ماء وزدنا منه 

 وال تجعلنا من القانطين وال من المبلسين )الودق: المطر ، مبلسين: آيسين(

 حي جي مهٰه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل

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

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

اللّهم أنت محيي األرض بعد موتها وأنت تحيي الموتى يوم البعث والنشور ، إنّك على 

كّل شيء قدير ، اللّهم نسألك خير كّل ريح أرسلتها وما تحمل من خير ونعوذ بك من 

 وما تحمل من سوء شّر كّل ريح

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

  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

 اللّهم ال هدى إالّ لمن هديته وال سمع إالّ لمن أسمعته وال بصر إالّ لمن أبصرته

وصحبه وسلّم ونحن سمعنا له وآمنّا به ونحن لك  اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله

مسلمون ، اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن توليت وبارك لنا 

 فيما أعطيت



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

  مك لك اك يق يفىق ىف يث نثىث مث

عفًا ض اللّهم أنت خلقتنا من ضعف ثم جعلت من بعد ضعف قوة ثم جعلت من بعد قوة

 وشيبة ، أنت تخلق ما تشاء وأنت العليم القدير

 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

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

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

  مس خس حس جس مخ

اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر وآمنّا بكتابك وأن الساعة حّق وأن البعث حّق ، اللّهم نسألك 

العلم واإليمان ونعوذ بك من اإلجرام والمجرمين ونعوذ بك أن نكون من الذين أوتوا 

 من الظلم ومن الظالمين )يُستعتبون: يطلب منهم إرضاء هللا تعالى(

 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض مص خص حص

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

 جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم
حّل ياللّهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله حّجة لنا يا رّب العالمين ، اللّهم اجعلنا ممن 

 حالله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويعتبر بقصصه وأمثاله

 اللّهم نسألك أن تثبت قلوبنا على اإليمان بك وبرسولك وبكتابك وبالبعث والنشور

نا مسلمين واجعلنا من الموقنين ، اللّهم آمنّا بوعدك ونعوذ ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّ 

 بك من الذين ال يوقنون

 

 سورة لقمان

 

 يل ىل مل خل
 

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



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

الحكيم نور أبصارنا وجالء هّمنا وغّمنا ، اللّهم اجعله لنا هدى ورحمة اللّهم اجعل القرآن 

، اللّهم علّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وارزقنا تدبره والعمل به ، واجعلنا من 

اللّهم اجعلنا ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم يوقنون ، ،  المحسنين

 دى منك واجعلنا من المفلحيناللّهم اجعلنا على ه

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف

 اللّهم نعوذ بك ممن يشتري لهو الحديث ليضّل عن سبيلك بغير علم ويتخذها هزًوا 

 اللّهم نعوذ بك من الكبر ومن العجب ونبرأ مّمن يتولى حين تالوة آياتك أو يهزأ بها

 اللّهم نعوذ بك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل )وقر: صمم(

 نيىي مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
  خئ حئ جئ يي

اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل الصالحات ، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول 

دوس األعلى من الجنّة أو عمل ، اللّهم إن الجنّة حق وإن وعدك حق ، اللّهم نسألك الفر

 إنّك أنت العزيز الحكيم بال سابق حساب وال عذاب 

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس جخمخ مح
  لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع جع

اللّهم خالق السماوات بغير عمد وباسط األرض وجاعل الجبال رواسي فيها ، بثثت 

السماء من ماء فانبّت فيها من كّل زوج كريم ، اللّهم أنت فيها من دابّة وأنزلت من 

خالق ذلك كلّه ، سبحانك ال خالق لذلك إالّ أنت ، نعوذ بك مما يقول الظالمون الذين هم 

 في ضالل مبين

 ين ىن خنمن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل
  جي يه ىه مه جه

عافية كر على الاللّهم نسألك الحكمة ونسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الش

سألك ن اإنّ  اللّهمونسألك الشكر على نعمائك كلّها ونعوذ بك من الكفر ، إنّك غني حميد ، 

قلبًا ألك سنسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونالثبات في األمر والعزيمة في الرشد و

عوذ نعلم وتسألك من خير ما نو قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً لُ خاشعًا سليًما وخُ 

 علم وأنت عالم الغيوبنتعلم وال فإنّك ستغفرك لما تعلم نما تعلم وشّر  بك من



 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذّرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

ه نعلماللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا 

 ونستغفرك لما ال نعلمه ، إن الشرك لظلم عظيم

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ 
 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 ري ينٰى ىن نن من زن ممرن ام يل ىل يكمل ىك مك لك
  حئ جئ يي ىي ني مي زي

 ربّنا اغفر لنا ولوالدينا وارزقنا بّرهم واإلحسان إليهم في حياتهم وبعد وفاتهم

 وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ، ربّنا ارحمهم كما ربيانا صغاًراربّنا اغفر لنا ولوالدينا 

 اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه ، إنّك بكل شيء عليم

 اللّهم نسألك اتباع سبيل من أناب إليك ، إنّا هلل وإنّا إليه راجعون 

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
  خص حص مس خس حس مخجس جخ مح جح

اللّهم ما كان من مثقال حبّة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في األرض أو 

 أكبر من ذلك أو أصغر فإنّك تأتي بها ، إنّك لطيف خبير

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
  حك جك مق حق

اللّهم نسألك أن نكون ممن يقيمون الصالة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

 أصابهم ، إن ذلك من عزم األمورويصبرون على ما 

 جه هن من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك لك خك
  هت مت هب مب هئ مئ ميهي خي حي جي ٰه مه

اللّهم نعوذ بك أن نصعّر خدّنا للناس أو أن نمشي في األرض مرًحا أو نكون مختالين 

 فخورين ، اللّهم نسألك القصد في مشينا وغّض أصواتنا 

 )مختال: متكبّر ، فخور: متباهق بنفسه(

 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 جهمه



اللّهم أنت سخرت لنا ما في السماوات وما في األرض وأسبغت علينا نعمك ظاهرة 

 وباطنة ، اللّهم نعوذ بك من الجدال فيك بغير علم وال هدى وال كتاب منير 

 )أسبغ: أتّم وأوسع(

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

  زث رث يت ىت نت مت
اللّهم اهدنا لكي نتّبع ما أنزلت ونعوذ بك ممن ينكر ذلك ونعوذ بك من الشيطان الرجيم 

 ونعوذ بك من عذاب السعير

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

 يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث

  مم ام
 وجوهنا لك فاجعلنا من المحسنين الذين يستمسكون بالعروة الوثقىاللّهم أسلمنا 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 حسبنا هللا ونعم الوكيل وإليه المآب والمرجع والمصير وإليه عاقبة األمور 

 )العروة الوثقى: العهد األوثق(

 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن

  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونعوذ بك من عذاب النّار وما يقّرب إليها من قول 

أو عمل ، اللّهم ال تحزنّا بما يفعل الكافرون ، إنّما مرجعهم إليك فتنبئهم بما كانوا 

 يعملون، إنّك عليم بذات الصدور

 مص خص حص خسمس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت

  حض جض
أنت خالق السماوات واألرض لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك اللّهم 

 الحمد فوق الرضا ، اللّهم اجعلنا من الذين يعلمون

  مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض
 اللّهم لك ما في السماوات واألرض إنّك أنت الغنّي الحميد

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

  مه جه هن من خن جنحن مم
في األرض من شجرة أقالم والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت اللّهم لو أن ما 

 كلماتك ، إنّك عزيز حكيم



  مث هت مت هب مب مئهئ هي مي خي حي جي ٰه
اللّهم آمنّا بك وبقدرتك ، ما خلق الناس كلّهم عندك إالّ كخلق نفس واحدة وبعث الناس 

 كلّهم كبعث نفس واحدة إنّك سميع بصير

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

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه

اللّهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتسّخر الشمس والقمر كّل يجري 

 إلى أجل مسّمى ، إنّك خبير بما نعمل يا رّب العالمين 

  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 أنت العلّي الكبيراللّهم إنّك أنت الحّق ، وما يدعون من دونك هو الباطل ، إنّك 

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

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من

اللّهم إن الفلك تجري في البحر بنعمتك ، اللّهم آمنّا بآياتك فاجعلنا من الصبّارين 

الص اللّهم اإلخالشكورين ، اللّهم نسألك اللطف بنا في البّر والبحر والجّو ، ونسألك 

في دعائنا ال نشرك بك شيئًا ، اللّهم نّجنا من كّل كرب في البّر والبحر والجّو ، آمنّا 

 بآياتك التي ال يجحد بها إالّ كّل ختّار كفور

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

 مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس جخمخ مح جح

  جع مظ حط

 خشيتك وحدك في السّر والعلناللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك 

اللّهم ارحمنا والطف بنا يوم ال يجزي والد عن ولده وال مولود هو جازق عن والده شيئًا 

 إن وعدك حّق ، اللّهم ال تجعلنا مّمن تغّره الحياة الدنيا وال يغّرنّا بك الغرور

 جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم ملهل خل حل
 علم الساعة عندك وأنت تنّزل الغيث وأنت تعلم ما في األرحام اللّهم إنّ 

اللّهم إن علم الغيب عندك فال تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض 

 تموت ، إنّك عليم خبير

 



 سورة السجدة

 يل ىل مل خل
 

 ين منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

اللّهم ارحمنا وارفعنا بالقرآن ، اللّهم َعلِّّمنا منه ما جهلنا وذّكرنا منه ما نُّسينا وارزقنا 

 تالوته وتدبّره كما أمرتنا واجعلنا من المهتدين يا رّب العالمين

النذير الذي أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير 

 وسلّم ، أرسلته اللّهم بالهدى ودين الحّق لتظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون

 اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت غير مرتابين فيه  وهو الحّق ولو كره الكافرون 

 نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب

اللّهم خالق السماوات واألرض وما بينهما رّب العرش العظيم ال إله إالّ أنت وحدك ال 

شريك لك ، ما من ولّي من دونك وال شفيع ، اللّهم نعوذ بك من الغفلة ونسألك أن نكون 

 من الذين يتذكرون

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن

السماء إلى األرض وإليك يعود األمر كلّه وما أمرك إالّ كلمح اللّهم أنت تدبّر األمر من 

 البصر أو هو أقرب ، اللّهم أنت عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم

 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني
 مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
  مظ حط مض خض جضحض

اللة نسله من س اللّهم خلقت كّل شيء فأحسنت خلقه وخلقت اإلنسان من طين ثم جعلت

 من ماء مهين ثم سّويته ونفخت فيه من روحك وجعلت للناس السمع واألبصار واألفئدة

 اللّهم لك الحمد حمدًا كثيًرا طيبًا مبارًكا ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت

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

ك من خير سألنو الً قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبّ لُ لبًا خاشعًا سليًما وخُ قسألك نو

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

 الغيوب



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

الموت حّق وأن الحساب حّق وأن الجنّة حّق وأن النّار حّق اللّهم آمنّا بأن البعث بعد 

 وأن لقاءك حّق وأن ملك الموت الموكل بنا يتوفى األنفس بأمرك بالحقّ 

 إنّا هلل وإنّأ إليه راجعون إنّا هلل وإنّأ إليه راجعون ، إنّا هلل وإنّأ إليه راجعون ،

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

اللّهم نسألك أن ال ننسى في هذه الحياة الدنيا لقاءك يوم القيامة ، ربّنا آتنا ُكتبنا بأيماننا 

 يوم الحساب وأدخلنا الفردوس األعلى ونعوذ بك من حال أهل النّار 

 الوارث منّااللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا واجعله 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحّب 

 المساكين وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفّنا إليك غير مفتونين 

 مك لك اك يق ىق ىفيف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  مب خب حب

اللّهم آمنّا بآياتك ، اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو 

رحمتك ونخشى عذابك ، سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب 

إليك ، اللّهم أيقظنا في الليل بأحّب األوقات إليك كي نصلي ونسجد لك ونذكرك 

خوفًا وطمعًا فأكتب لنا أن ننفق في سبيلك مما رزقتنا ونعوذ ونستغفرك ، اللّهم ندعوك 

بك أن نكون من المستكبرين ، اللّهم نسألك الجزاء األوفى يوم لقائك ، اللّهم نسألك 

وال  بال سابق حسابالفردوس األعلى ومصاحبة نبيك صلى هللا عليه وآله وسلّم فيها 

 عذاب

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب
  خض حض جض مص خص حص مس خس

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين



اللّهم أوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 ونعوذ بك من الفسوق والعصيان ومن الفاسقين

 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض
 جم يل ىل مل خل هل مل خل حل جل مك لك خك
 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ىي مي خي حي جي ىهيه

اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الفسوق والفاسقين 

 ونعوذ بك من المجرمين ونعوذ بك من عقوبتك ، إنّأ هلل وإنّأ إليه راجعون

 اللّهم اجعلنا ممن يتذكر آياتك ويتّعظ بها ويعمل بها وال يغفل عنها وال يعرض عنها

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

اللّهم نسألك لقاء سيدنا محّمد وسيدنا موسى صلى هللا عليهما وسلّم في يوم القيامة وسائر 

إخوانهما من األنبياء والمرسلين ، ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا 

إماًمأ ، اللّهم نسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى واجعلنا من الصابرين ومن  للمتّقين

الموقنين بآياتك واجعلنا هادين مهديين، اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو 

 عمل ونسألك أن تهدينا إلى الحق فيما يختلف فيه الناس )مرية: شّك(

 ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  يي ىي ني زيمي ري

اللّهم قد أهلكت القرون األولى فاجعلنا ممن يتعظ بما جرى لهم وال تؤاخذنا بما فعل 

 ويفعل السفهاء منّا ، اللّهم اجعلنا من الذين يسمعون ويتعظون

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

اللّهم إنّك تسوق الماء إلى األرض التي ال نبات فيها فتخرج به زرًعا نأكل منه وتأكل 

منه أنعامنا  ، اللّهم أعنّا على أن نبصر سائر نعمك ونشكرها حّق شكرها يا هللا ، اللّهم 

 اجعلنا من الذين يبصرون ويتدبرون 

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



 اللّهم إنّك الحّق وإّن وعدك الحّق وإّن الساعة حّق وإّن البعث حّق 

اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك أن تلهمنا الصبر واإلعراض 

 عّما يفعل الكافرون

 

  سورة األحزاب

 يل ىل مل خل
 

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

  زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم 

اللّهم نسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى ، اللّهم نسألك أن تعيننا على أن ال نطيع 

الكافرين والمنافقين إنّك عليم حكيم ، اللّهم نسألك اتباع ما أمرتنا به واتباع سنّة نبينا 

وصحبه وسلّم إنّك خبير بما نعمل ، اللّهم عليك ورسولنا محّمد صلى هللا عليه وآله 

 توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وأنت وكيلنا وكفى بك وكيالً 

 ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مك لك اك ىقيق يف ىف ىثيث نث مث زث يترث
  ىل مل يك ىك

 اللّهم ما جعلت لرجل من قلبين في جوفه ، نسألك اللّهم قلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ، اللّهم

 ثبّت قلوبنا على طاعتك

 ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب

ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قّرة اعين واجعلنا للمتّقين إماًمأ ، اللّهم نعوذ بك من 

 أن نقول بأفواهنا ما ال يرضيك ، أنت الحّق وقولك الحّق وأنت تهدي السبيل

 ني مي زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل
 هبجت مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ىييي
  مث هت مت خت حت

اللّهم نسألك أن نقول ما هو أقسط عندك ونسألك أن تعفو عنّا إن نسينا أو أخطأنا وفيما 

ليس لنا به علم ، إنّك تعلم وال نعلم ونسألك أن تعفو عن ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن 

 إنّك غفور رحيم



 خص حص مس حسخس جس جخمخ مح جح مج حج
 حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

  لك خك حك جك مق حق خفمف
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين  وسلّم

 اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم أولى بنا من أنفسنا 

 اللّهم نسألك أن نصل أرحامنا وأن نفعل الخير مع من عرفنا أو لم نعرف 

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ونسألك أن نهجر ما نهيَت عنه وأن تكتبنا بذلك من 

 المهاجرين في سبيلك 

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

اللّهم قد أخذت الميثاق على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا إبراهيم وعلى 

 سيدنا موسى وعلى سيدنا عيسى بن مريم صلّى هللا عليهم وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم نسألك يقينًا صادقًا وقلبًا خاشعًا واجعلنا اللّهم من الصادقين ، ونعوذ بك من الكفر 

 عذاب النّارومن الكافرين ومن 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
  من زن رن مم ام يل ىل مل

اللّهم نسألك الدوام على ذكر نعمتك ونسألك كما أرسلت جنودًا وأرسلت ريًحا وجنودًا 

ي المجاهدين فلم يراها صحابة رسولك صلى هللا عليه وآله وسلًم ، اللّهم انصر عبادك 

 سبيلك أينما كانوا بجند من عندك ، إنّك بما يعملون بصير

ُ أْكبَرُ  ُ أْكبَُر َّللاَّ ُ أْكبَُر َّللاَّ َّ على مََا َّللاَّ دُ لِلِّ دَانََا، والَحمََْ ُ أْكبَُر على مََا هَََ دُ، َّللاَّ ِّ الَحمََْ َّ  ولِلِّ

يَك َلهُ، َلهُ المُ  رِّ ُ َوْحدَهُ ال شَََََََ هِّ الَخْيُر  ْلُك َولَهُ أوالنا، ال إِّلهَ إِّالَّ َّللاَّ يُت بِّيَدِّ الَحْمدُ يُْحيِّي ويُمِّ

، الكّل  َوُهَو على ير  ْيءق قَدِّ َر َعْبدَهُ، َوَهَزَم األْحَزابَ  شََََََ ُ أنَجَز َوْعدَهُ، َونَصََََََ  إِّلهَ إِّالَّ َّللاَّ

ينَ  صِّ ُ، َوال نَْعبُدُ إِّالَّ إيَّاهُ، ُمْخلِّ هَ الكافُِّرون؛ لَهُ الدّي َوْحدَهُ، ال إِّلَهَ إِّالَّ َّللاَّ اللّهم إنّك َن َولَْو َكرِّ

ْب لَُكْم،  اْدُعونِّي :قُْلتَ  تَجِّ يعادَ، وإنِّّ وأنّك أسََْ المِّ أْن لِّلِّ  اسََألَُك كما َهدَْيتِّنن اال تُْخلُِّف المِّ سََْ

نّ  َعهُ مِّ لِّم نحنو احتَّى تَتََوفَّان اال تَْنزِّ ونسَََألك أن تعّز دينك وتنشَََر لواءه في كل  ونُمسَََْ

نسََََََألك اللّهم أن تحقن دماء المسََََََلمين وأن ال تجعل مكان وتدخل فيه الناس أفواًجأ و

 بأسهم بينهم وأن تلطف بنا عند البالء ونسألك أن ال تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منّا



  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 والمنافقين والذين في قلوبهم مرض ونعوذ بك من الغروراللّهم نعوذ بك من النفاق 

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 جح مج حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح
  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

 اللّهم صّلِّ على نبيّك ورسولك سيدنا محّمدًا وعلى آله وصحبه وسلّم

نسألك االخالص ونعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها اللّهم 

 وما بطن ، اللّهم نسألك اإلستمساك بأوامرك وبسنّة نبيك صلّى هللا عليه وآله وسلّم

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

اللّهم نسألك الوفاء بعهدك والثبات عند المحن ، اللّهم ال نسألك لقاء العدّو ولكن إن 

 قدّرت علينا لقاءه نسألك الثبات وأن تكون معنا على عدّوك وعدّونا 

اللّهم أنت من يعصمنا وال عاصم لنا سواك ، اللّهم ارحمنا فإنّك بنا راحم أنت وليّنا 

 وليًا وال نصيًراوليس لنا من دونك 

 ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب
 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث
 جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم
  خت حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ

اللّهم نعوذ بك من المعوقين ومن المنافقين ونعوذ بك من أن نسمع لهم أو نتّبعهم ونعوذ 

 أعمالنابك من الشح على الخير ونعوذ بك من أن تحبط 

 اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا واآلخرة ونعوذ بك أن نقول ما ال نفعل

اللّهم ارحم أمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم ارفع الكرب 

والشدائد عن أمة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم واحفظها من شّر المعوقين 

 )أشحة: بخالء(والمنافقين 



 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص

اللّهم اجمع كلمة المسلمين وقهم شّر عدوهم من الكفار والمنافقين وشتت شمل من اجتمع 

نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع اللّهم على النيل منهم ، 

 وفواتحه وخواتمه الشرّ 

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

اللّهم ارزقنا اتباع سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في األقوال واألفعال 

 واألخالق واألحوال وارزقنا الشرب من حوضه يوم القيامة 

 اللّهم نسألك قلبًا خاشعًا ولسانًا ذاكًرا ، اللّهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 هي خيمي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم
  مت هب مب هئ مئ

اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا بما وعدت وبما وعد رسولك سيدنا 

محّمد صلّى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم نسألك التمكين ألوليائك في األرض 

 ليقيموا دينك وأبدلهم من بعد خوفهم أمنًا واخذل أعداءك وأعداءهم 

 ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ينجه
  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم اجعلنا من الصادقين فيما يعاهدونك عليه وجازنا خير الجزاء وألحقنا بالصالحين

ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالًّ للذين آمنوا ربّنا 

من النفاق والمنافقين ، اللّهم تب علينا وارحمنا وانظر إنّك غفور رحيم ، اللّهم نعوذ بك 

 إلينا إنّك غفور رحيم

 رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين

اللّهم ردّ الذين كفروا بغيظهم عن أذى المسلمين في كّل مكان وال تجعلهم ينالوا خيًرا 

واكفِّ المؤمنين القتال يا قوّي يا عزيز ، اللّهم اقذف في قلوب الكافرين الذين يريدون 



ا بالمسلمين الرعب وأورث المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم ، إنّك على كّل  شرًّ

 شيئ قدير )صياصيهم: حصونهم(

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  مظ حط مض خض حض جض مص خص
 صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّماللّهم 

اللّهم نسألك أن تُردّ نساء المؤمنين إلى دينك ردًّا جميالً واهدهم لما تحّب أنت وما يحّب 

دن هللا ورسوله والدار اآلخرة وأن يكّن محسنات وآتِّهن أجًرا عظيًما  رسولك وأن يُرِّ

 وذريّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًمااللّهم هب لنا من أزواجنا 

 جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 مم خم حم جم يل ىل مل خل خل حل جل مك لك خك
  ين ىن من خن حن جن يم ىم

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم

اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، اللّهم زّكِّ نساء المسلمين من 

الفحشاء والمنكر ، اللّهم نسألك أن تجعل نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المؤمنين 

 مؤمنات صالحات قانتات صابرات وآتهن أجورهن مضاعفة وأتهن رزقًا كريًما 

 )يقنت: يطع ويخضع(

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم

اللّهم نسألك أن تُمّن على نسائنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المؤمنين بالتقوى والعفّة وأن ال 

 ايخضعن بالقول وأن ال يطمع فيهن الذي في قلبه مرض وأن يقلن قوالً معروفً 

 زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت
  لك اك يق

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم

اللّهم نسألك أن تهدي نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المؤمنين لكي يطعنك وال يتبرجن 

تبرج الجاهلية األولى وأن يقمن الصالة ويؤتين الزكاة وأن يطعن رسولك صلى هللا 

عليه وآله وسلّم ، اللّهم كما أذهبت الرجس عن أهل بيت رسولك صلى هللا عليه وآله 



هب الرجس عن ذريته وعن نسائنا وبناتنا وأخواتنا ونساء وصحبه وسلّم ، اللّهم أذ

 المسلمين كافة وطّهرهن تطهيًرا )وقرن: إلزمن( 

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم

من ات لك يتلون آياتك ويتعلاللّهم اجعل نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المؤمنين ذاكر

 الحكمة ، إنّك لطيف خبير

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

اللّهم اجعلنا ونساءنا وبناتنا وأخواتنا ونساء المؤمنين صادقين وصادقات وصابرين 

وصابرات ومتصدقين ومتصدقات وصائمين وصائمات وحافظين فروجهم وحافظات 

دّ لنا ولهن مغفرة وأجًرا عظيًما  وذاكرينك كثيًرا وذاكرات وأعِّ

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

  يي ىي مي خي حي جي يه ىه

اللّهم نسألك أن تعيننا على اتباع ما قضيت وما قضى رسولك صلى هللا عليه وآله 

وصحبه وسلّم وأن ال نختار غير ذلك من أمرنا ونعوذ بك من معصيتك ومعصية 

 ولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك من الضالل المبينرس

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 زث رث يت نتىت 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

  نن من زن رن مم يلام ىل

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلّم

 علينا بالعافية والتقوى وخشيتك في السّر والعلناللّهم نسألك أن تنعم 

 عالنيتنا صالحةمن عالنيتنا واجعل ا اجعل سريرتنا خيرً  اللّهم

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًما



 جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن

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

  حض جض مص خص مسحص

 صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وعلى الرسل من قبله وسلّم اللّهم

 اللّهم نسألك اتباع سنّة نبينا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

اللّهم ال رادّ لما قضيت وال مبدل لما حكمت وال ينفع ذا الجد منك الجد وكان أمرك 

هذا الدين وتعليمه ونسألك أن قدًرا مقدوًرا ، اللّهم نسألك أن نكون مّمن يعمل على نشر 

 ال نخشى أحدًا سواك وكفى بك حسيبًا

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

  مك لك خك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد رسول هللا وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم إنّك قدّرت أن ال يكون لسيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم عقبًا من 

 الذكور وكانت ذريته من ابنته فاطمة عليها السالم وأنت بكّل شيء عليم

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

 هب مب هئ هيمئ مي خي حي جي ٰه مه جه

  يم ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل مت
اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ونسألك دوام ذكرك ذكًرا كثيًرا 

 وشكرك شكًرا كثيًرا

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

 انّ وما أنت أعلم به م ناروفي أم ناوإسراف ناوجهل اناياخط نااللّهم اغفر لبكرة وأصيالً ، 

وما  نامما قدّ  نااغفر ل اللّهم،  ناذلك عند وكلّ  ناوعمد أناوخط ناوجدّ  ناهزل نااغفر ل اللّهم

 أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على اوما أنت أعلم به منّ  اوما أعلنّ  ناوما أسرر نارأخّ 

اللّهم نسألك أن تصلي علينا أنت ومالئكتك وتُخرجنا من الظلمات إلى ، شيء قدير كّل 

السالم ب النور ، إنّك بنا رحيًما ، اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا

 ، نسألك اللّهم أن تؤتينا أجًرا كريًما

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

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

  رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ
ر النذير السراج المنير الداعي إليك بإذنك   اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد الشاهد المبّشِّ



منك فضالً كبيًرا ، اللّهم اجعلنا ممن ال اللّهم اجعلنا من المؤمنين الذن بشَّرتهم بأّن لهم 

 يطيع الكافرين والمنافقين واجعلنا ممن يدع أذاهم ويتوّكل عليك وكفى بك وكيالً 

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

  ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق
 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قّرة أعين واجعلنا للمتقين إماًما

اللّهم اجعلنا ممن يحّل حالل كتابك ويحّرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتّبع سنّة نبيك 

 صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

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

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

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

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

  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف جف
 سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أّمهات المؤمنين وسلّماللّهم صّلِّ على 

 ربّنا هب لنا من أزواجنا وذريّاتنا قّرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًما

اللّهم إنّك قد أحللت ما شئت وحّرمت ما شئت ، نسألك اللّهم أن نتّبع أوامرك وننتهي  

 عّما نهيت عنه وارزقنا الرضا بذلك يا رّب العالمين

 للّهم نسألك أن ال تجعل علينا في الدّين من حرج إنّك غفور رحيما

 ين ىن من خن حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه جهمه
 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
  يك ىك مك لك اك يق

 المؤمنين وسلّماللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أّمهات 

اللّهم آمنّا بما أحللت وما حّرمت إنّك على كّل شيء قدير ، آمنّا بك إنّك كنت عليًما حليًما 

وأنت على كّل شيء رقيب ، اللّهم إنّك تعلم سّرنا وعالنيتنا ، اللّهم اجعل سّرنا خيًرا 

 من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة



 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 حس مخجس جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت
 مع مظجع حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس
 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
  خم حم جم هل مل

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أّمهات المؤمنين وسلّم

اللّهم نسألك أن تهدينا التّباع سنّة رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وأن 

 نحبّه ونوقّره ونحترمه ونتّبع هديه وندافع عنه ونحّب آله وصحبه وأزواجه  

 اللّهم نسألك أن تلقي في قلوب نساء المؤمنين حّب طاعتك والتمّسك بالحجاب 

 تنا به وأن نقول الحّق ونقبل الحّق وال نستحي من الحّق اللّهم نسألك أن نتأدّب بما أوصي

 اللّهم طّهر قلوبنا من الحقد والحسد والنفاق ومن كّل وصف يباعدنا عنك 

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

 شيء عليماللّهم إنّك تعلم ما نخفي وما نعلن إنّك بكل 

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

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا وللمسلمين رجالهم ونسائهم إنّك على كّل 

شيء شهيد ، اللّهم نسألك أن تهدي النساء المسلمات في التمّسك بما فرضت عليهن 

 وحفظ أنفسهن إالّ لمن أحللت لهم رؤيتهن 

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

د خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلّماتك كلّما اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد عد

وعلى آله وصحبه وسلّم  ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون

تسليًما ، اللّهم صّلِّ على سيدنا محمد في األولين وصّلِّ عليه في اآلخرين وصّلِّ عليه 

 في المأل األعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلّم

  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 اللّهم نبرأ إليك مّمن يؤذيك أو يؤذي رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

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



 اللّهم نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من سخطك والنّار ونعوذ بك من العذاب المهين

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

اللّهم نسألك أن ال نؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ونعوذ بك ممن يؤذي 

 المؤمنين ونعوذ بك أن نحتمل بهتانًا وإثًما مبينًا

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
  مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ جئحئ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أّمهات المؤمنين وسلّم

اللّهم نسألك الستر والعفاف والحياء لنساء وبنات المسلمين ونسألك أن تعينهن على 

 اللباس الذي يرضيك فال يؤذين وأن يتمّسكون به ، إنّك غفور رحيم

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص خص
  حم جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّماعلى نبيك ورسولك وحبيبك محّمد صّلِّ  اللّهم

 وسلّمعن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين ونعوذ بك من أمراض القلوب ومن مرضى القلوب 

هم قلوب ومن المرجفين ، اللّهم طّهر مجتمعات المسلمين من المنافقين ومن الذين في

 مرض ومن المرجفين وال تجعل أن يجاورنا منهم أحدًا 

 اللّهم اهدنا إلى سننك التي ال تتبدل في الذين خلوا وفي الكون وفي أنفسنا 

 )المرجفون: المشيعون لألخبار الكاذبة(

  مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم يلجم ىل مل خل
 البعث حّق والجنّة حّق والنّار حقّ  اللّهم آمنّا أّن الساعة حّق وأنه ال يعلمها إالّ أنت وأن

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  مك لك اك يق ىق

اللّهم اجعلنا ممن يتّبع اوامرك ويتّبع سنّة رسولك صلى هللا عليه اللّهم نلعن من لعنت ، 

 ونصيًراوآله وسلّم واجعل لنا من لدنك وليًا 



اللّهم اجعل سادة المسلمين وكبراءهم وقادتهم مطيعين لك يهتدون بهديك ويهتدي بهم 

 عاّمة المسلمين ، اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أوعمل

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  ني مي

 ًراتسليًما كثياللّهم صّلِّ على حبيبك سيدنا محّمد وعلى وجيهك سيدنا موسى وسلّم 

اللّهم نعوذ بك أن نؤذي رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونتبرأ مّمن يؤذيه 

 ونعوذ بك أن نؤذي عبادك الصالحين 

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

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن نقول قوالً سديدًا 

أصلح لنا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا وأوزعنا أن نطيعك ونطيع رسولك واجعلنا من اللّهم 

 الفائزين فوًزا عظيًما

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع

 حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك
 جن مم خم

اللّهم رّب السماوات واألرض والجبال كما عرضت األمانة عليها نسألك أن تعيننا على 

 حّق األمانة التي حملناها على النحو الذي يرضيك عنّاأن نؤدي 

 اللّهم ازرع األمانة في قلوب المسلمين رجالهم ونسائهم كبيرهم وصغيرهم 

اللّهم نعوذ بك من المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ونعوذ بك من الظلم 

 ومن الجهل ، تب علينا وارحمنا وانظر إلينا واغفر لنا يا تواب يا غفور يا رحيم 

 

  سورة سبأ

 يل ىل مل خل
 

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



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

َك ما اللّهم َلَك الَحْمدُ َحْمداً  دِّ يعِّ َمَحامِّ يدََك، نْحَمدَُك بَِّجمِّ َعلِّْمنا  يَُوافِّي نِّعََمَك، َويُكافُِّئ َمزِّ

يعِّ  َما لَْم نَْعلَْم على َجمِّ َها َو ْن هامِّ ْن نا مِّ َك ما َعلِّْم مِّ ؛ اللّهم  نِّعَ َما لَْم نَْعلَْم، َوَعلى كّل حالق َو

ْذنا  صّلِّ وسلّم على محّمد ، وأَعِّ يمِّ جِّ ْيطانِّ الرَّ َن الشَّ ذنا مِّ َوَعلى آلِّ سيدنا محّمد؛ اللّهم أعِّ

؛ اللّهم ْك لنا فِّيهِّ َما َرَزْقتَنا َوَبارِّ ، َوقَنِّّْعنا بِّ وءق ْن كّل سََََََُ ْيَك، اْجعَْلنا مِّ  مِّ َك َعلَ ْن أَْكَرمِّ َوْفدِّ

ْمنا َسبِّيَل االْستِّقَاَمةِّ  يَن ،  وأْلزِّ اللّهم أنت تعلم ما يلج في األرض حتَّى نْلقاَك يا رّب العالَمِّ

وما يخرج منها وما ينزل من السَََماء وما يعرج فيها وانت الرحيم الغفور ، اللّهم أنت 

بك من شََََّر نفوسََََنا ومن شََََّر  تعلم ما في نفوسََََنا فطّهرها مما ال يرضََََيك، ونعوذ

الشيطان وشركه وأن نقترف على أنفسنا سوًءا أو نجّره إلى مسلم، وأنت تعلم ما ينزل 

من السَََماء وما يعرج فيها فأنزل علينا من رحماتك وبركاتك وفضَََلك ما يزيدنا قربًا 

ا ي منك وأن ال يعرج إليك من أعمالنا ما ال يرضيك، إنك أنت الرحيم الغفور فاغفر لنا

 ربنا وارحمنا.

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
 زي ري ينٰى ىن نن من زن رن مم ام يل

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

دّ لها ما يرضيك ، اللّهم أنت عالم الغيب  آمنّا بأن الساعة آتية اَل ريب فيها فوفقنا ألن نُعِّ

السماوات واَل في األرض وال أصغر من ذلك واَل أكبر ال يعزب عنك مثقال ذّرة في 

 كّل في كتاب مبين

 اللّهم نسألك إيمانًا دائًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ونسألك أن نعمل صالًحا ترضاه

ونسألك المغفرة والرزق الكريم ، اللّهم نعوذ بك من الذين يسعون في الصد عن آياتك 

 اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.)يعزب: يغيب( وعن سبيلك وهيهات أن يفلحوا.

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

اللّهم اجعلنا من الذين أوتوا العلم وآتنا من العلم الذي أنزلت إلى رسولك صلى هللا عليه 

 وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم آمنّا أنّه هو الحّق ويهدي إلى صراطك يا عزيز يا حميد



 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل جك مق حق

  مه جه ين ىن

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبأن الساعة حّق وأن البعث 

 بعد الموت حّق وأن الناس حينئذ في خلق جديد

ألمين االلّهم صدّقنا بما جاء به رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وهو الصادق 

 ونعوذ بك ممن يكذّب باآلخرة الذين هم في العذاب والضالل البعيد

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

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

اللّهم خالق السماء واألرض نعوذ بك من الزالزل ومن الخسف من األرض ونعوذ بك 

 عبادك المنيبينأن تسقط علينا كسفًا من السماء ، اللّهم واجعلنا من 

 ىك مك لك اك يق يفىق ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت

  ري ٰى ين ىن نن زنمن رن اممم يل ىل مل يك

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم كما آتيت سيدنا داود فضالً فأوبت معه الجبال والطير وألنت له الحديد ، اللّهم 

عمل الدنيا ومن الصالحات ما ينالون به ثواب اجعلنا ممن تُعلّمهم مّما يصلحون به 

 اآلخرة إنّك بصير بما نعمل يا هللا )سابغات: دروع واسعة(

 هب مب خب جبحب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت

 مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

  خك حك جك مق حق خفمف حف جف

سيدنا داود وآل سيدنا داود آل سيدنا محّمد وعلى اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم كما سخرت لسيدنا داود الريح وأسلت له عين القطر وأطعت 

له الجن يعملون بين يديه ويصنعون له ما يشاء ، نسألك اللّهم أن تصلح لنا شأننا كله 

ا ووتمّكن لعبادك الصالحين في األرض كي يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة ويأمر

بالمعروف وينهوا عن المنكر ، اللّهم إن عبادك الشاكرين لك والمنيبين إليك قليلون ، 

 نسألك اللّهم أن نكون منهم )القطر: النحاس ، جفان كالجواب: أحواض للماء (



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

  مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا 

اللّهم إن الحياة بيدك وإن الموت بيدك ال يعلم الغيب إالّ أنت نعوذ بك من العذاب المهين 

 )منسأته: عصا يتكأ عليها(

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

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

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  نت مت زت رت يب نبىب مب

 اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا ، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك 

 اللّهم لك الحمد والشكر على ما رزقتنا ، ونعوذ بك من كفران نعمتك

اللّهم نسألك األمن واألمان وشكر نعمتك في بالدنا وأن تكون بالدنا طيّبة وسائر بالد 

المسلمين يا غفور ، اللّهم نعوذ بك من أن نطغى ونعوذ برضاك من سخطك وبعفوك 

ومن فجأة نقمتك ومن جميع من عقوبتك ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحّول عافيتك 

وعيد والجنّة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع اللّهم نسألك األمن يوم ال،  سخطك

 السجود الموفين بالعهود إنّك رحيم ودود وإنّك تفعل ما تريد 

 )أكل خمط: ثمر حامض أو مّر ، أثل: شجر يشبه السرو ، سدر: شجر ال ثمر له(

 لك يقاك ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن

اللّهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النّار واجعل بالدنا أمنًا وسالًما ليالً ونهاًرا وسائر 

 بالد المسلمين 

اللّهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل نعوذ بك من أن نظلم أنفسنا وأن نصبح 

 شاكرينأحاديث لغيرنا ونعوذ بك أن تمزق األمة اآلن واجعلنا اللّهم صابرين 

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

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

  مغ جغ مع جع مظ



 اللّهم نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا

 اللّهم نسالك أن ال نتبع خطوات الشيطان ونسألك أن ال يكون له علينا سلطان 

 منها إنّك على كّل شيء حفيظاللّهم آمنّا باآلخرة ونسألك أن ال يكون في قلوبنا أي شك 

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

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

 مي خي جيحي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم

  يي ىي
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، ال ندعو أحدًا غيرك ، اللّهم ال يملك غيرك 

 شريك في الملك وال ظهير مثقال ذّرة في السماوات وال في األرض وليس لك

اللّهم ال تنفع الشفاعة عندك إالّ لمن أذنت له ، اللّهم نسألك أن تأذن لرسول هللا صلى هللا 

 عليه وآله وصحبه وسلّم أن يشفع لنا ، اللّهم إن قولك الحق وأنّك أنت العلّي الكبير

 رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

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

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

  ني مي زي ري ٰى ين ننىن زنمن رن مم
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم ال يرزقنا من السماوات واألرض غيرك ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف 

همنا عّما عملنا فألوالغنى ونعوذ بك من الضالل المبين ، اللّهم أنت سائلنا يوم القيامة 

 اللّهم حسن الجواب ، وأنت تجمع بيننا وأنت الذي يفتح بيننا بالحق وأنت الفتاح العليم

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك إنّك أنت العزيز الحكيم

 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

  جت هب
 يًراتسليًما كثاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المرسل للناس كافة وسلّم 

 اللّهم إن أكثر الناس ال يعلمون فاجعلنا من القليل الذين يعلمون 

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

  جض مص خص حص مس خس
اللّهم آمنّا بأنّك الحّق وأن وعدك حّق وأن الساعة حّق وأن البعث حّق وأن الجنّة حّق 

 القيامة وال يستتقدمونوأن النّار حّق وأن ذلك كلّه بيدك وال يستأخر الناس عن يوم 



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

 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

  هن من خن حن جن مم خم حم
 اللّهم آمنّا بك وبهذا القرآن وبما أنزلت من قبله 

اللّهم ثبّتنا بالقول الثابت يوم يكون الظالمون موقوفين عندك يرجع بعضهم إلى بعض 

 استكبروا لوال أنتم لكنّا مؤمنينالقول يقول الذين استضعفوا للذين 

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

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

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

 اللّهم نعوذ بك أن نكون من المستكبرين أو أن نعينهم أو نكون من المستضعفين

ن استضعفوهم ويوم يلوم المستضعفون الذيممن اللّهم قنا عذابك يوم يبرأ المستكبرون 

استكبروا يسّرون الندامة حين يرون العذاب واألغالل في أعناقهم وما يجزون إالّ ما 

كانوا يعملون ، اللّهم أنت الحكم العدل يوم القيامة فمن يعمل مثقال ذّرة خيًرا يره ومن 

ا يره  يعمل مثقال ذّرة شرًّ

 شريك لك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفوناللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال 

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

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

  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 اللّهم آمنّا بما أرسلت به رسولك البشير النذير محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم

 يتكاثر باألموال واألوالداللّهم ال تجعلنا من المترفين وال تجعلنا ممن 

 اللّهم إنّك تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

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

  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

اللّهم نسألك أن تبارك لنا في أموالنا وأوالدنا وأن تجعلها وسيلة للتقّرب إليك ونسألك 

 إيمانًا كامال وعمالً صالًحا ترضاه 

 اللّهم نسألك أن تضاعف حسناتنا وتعفو عن سيئاتنا وتدخلنا الجنّة في الغرفات آمنون



  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 اللّهم نعوذ بك من الذين يسعون في آياتك معاجزين ونعوذ بك من عذاب النّار

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

  هن من خن حن ممجن

 عبادك وتقدر ، اللّهم ابسط لنا رزقًا حالالً مبارًكااللّهم إنّك تبسط الرزق لمن تشاء من 

 اللّهم اجعلنا ممن ينفق في سبيلك واخلفه لنا وأنت خير الرازقين

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

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىب نب

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

 سبحانك سبحانك سبحانك ، أنت ولينا ال إله إالّ أنت

ا إالّ أنت ، اللّهم قنا عذاب النّار  اللّهم ال يملك أحد لنا نفعًا أو ضرًّ

 اللّهم نبرأ من الظالمين الذين يكذّبون بعذاب النّار

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

اللّهم آمنّا بآياتك البينات ، اللّهم صّلِّ على نبيك محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم الذي جاء 

بالهدى ودين الحّق ، بلّغ الرسالة ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها 

 كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك ، ربّنا اغفر لنا وإلحواننا الذين سبقونا باإليمان

 ك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من السحر ومن الساحريناللّهم نعوذ ب

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي
  خس حس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 اللّهم ارزقنا دراسة كتابك وصّلِّ اللّهم على محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك ونبرأ ممن يكذّب برسلك

 حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس
  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف



اللّهم اجعلنا ممن يقوم لك بالليل والنهار ويتفّكر في آياتك وفي رسالة نبيك البشير النذير 

 صلى هللا عليه وآله وسلّم ونعوذ بك من عذابك الشديد

 مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هس مس هث مث هت مت هب

اللّهم صّلِّ وسلّم تسليًما كثيًرا على سيدنا محّمد الذي لم يسأل على تبليغ رسالته من أجر 

إالّ عليك وأنت على كّل شيء شهيد ، اللّهم أنت الحّق وكتابك حّق وما وعدت حّق 

 نسألك أن تنصر الحّق وتزهق الباطل ، وما يبدئ الباطل وما يعيد 

  ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم إن ضللنا فإنما نضّل على أنفسنا وإن اهتدينا فباتباع ما أوحيت إلى نبيك صلى هللا 

 عليه وآله وصحبه وسلّم إنّك سميع قريب ، اللّهم اجعلنا من المهتدين

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

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

 ىن نن من زن رن
اللّهم نعوذ بك من الفزع اإلعظم ، آمنّا بك وبالغيب الذي عندك وبأن الساعة حّق وأن 

البعث حّق ونعوذ بك من عذاب النّار ما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك ّممن 

يقّرب إليها من قول أو عمل ، يقذف بالغيب من مكان بعيد ، اللّهم نسألك الجنّة وما 

 اللّهم نسألك يقينًا صادقًا ونعوذ بك من الشك المريب

 

  سورة فاطر

 يل ىل مل خل
 

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

  جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين



 اْغفِّرْ  اللّهمالَكماُل ُكلُّهُ، ولك الَجالُل ُكلُّهُ، ولك التقديس ُكلُّهُ،  لََك الَحْمد ُكلُّهُ، َولَكَ  اللّهم

ْمنناَجميَع ما أْسلَفْ نا ل ً تَْرَضى بِّهِّ عنّ  َعَمالً  افِّيما بَقَِّي، َواْرُزْقن ا، َواْعصِّ يا ذَا  اَصالِّحا

يمِّ   ، إنّك على كّل شيء قدير الفَْضلِّ العَظِّ

 جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

  حف جف مغ

للناس من رحمة فال ممسك لها وما تمسك فال مرسل له وأنت العزيز  ما فتحت اللّهم

 الحكيم

 حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق مف خف

 جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل مه جه هن خنمن حن جن مم

  خن حن

 اللّهم إنّا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا 

 اللّهم ال خالق غيرك يرزقنا من السماء واألرض ، ال إله إالّ أنت 

 وبحمدك  اللّهمسبحانك سبحانك سبحانك 

 اللّهم صدّقنا بك وبرسولك ونبرأ مّمن يكذّب برسلك ، وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون

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

 اللّهم أنت الحّق وإن وعدك حّق وإن البعث حّق وإن الجنّة حّق وإن النّار حّق 

 اللّهم نعوذ بك أن تغّرنّا الحياة الدنيا ونعوذ بك أن يغّرنا بك الغرور

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب نب

 عدًوا اللّهم أن تعيننا عليه فنتّخذهاللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم إنّه عدو لنا فنسألك 

 اللّهم نعوذ بك من حزب الشيطان ونعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من عذاب النّار

 اللّهم نسألك أن تهبنا إيمانًا دائًما وأن نعمل الصالحات ونسألك مغفرة وأجًرا كبيًرا

 ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف

  حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين

 نسألك أن نستصغر محاسن أعمالنا ونستكبر صغائر سيئاتنااللّهم 

 اللّهم أنت الهادي إلى سواء السبيل ، تضّل من تشاء وتهدي من تشاء 

 اللّهم نسألك أن ال تذهب أنفسنا حسرات على ما يعمل الكافرون ، أنت عليم بما يصنعون 



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

  جخ مح جح

الرياح فتثير سحابًا فتسوقه إلى بلد ميّت فتحيي به األرض بعد اللّهم أنت الذي يرسل 

 موتها كذلك النشور

 جعمع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ

  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ

اللّهم إّن العّزة لك وحدك ، اللّهم أعّز اإلسالم والمسلمين وامحق كلمة الشرك 

 الصالح ترفعه ، اللّهم نعوذ بك منوالمشركين ، اللّهم إليك يصعد الكلم الطيب والعمل 

 مكر السوء ، اللّهم من يمكر السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك يبور

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

 لك هش مش هس هثمس مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي جيحي ٰه

  مل مك

 اللّهم أنت خلقتنا من تراب ثم من نطفة ثم جعلتنا أزواًجا

تضع إالّ بعلمك ، وما يعّمر من معّمر وال يُنقص من عمره اللّهم ال تحمل من أنثى وال 

 إالّ في كتاب ، اللّهم نشهد أّن ذلك عليك يسير

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

 يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن

  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

اللّهم أنت خلقت البحرين المتجاورين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ، 

وأنت ترزقنا من كّل لحًما طريًّا ونستخرج منه حلية نلبسها وأنت تسيّر الفلك فيه مواخر 

عزيمة سألك الثبات في األمر والن اإنّ  اللّهمنبتغي بها من فضلك فلك الحمد ولك الشكر ، 

تقيًما قلبًا خاشعًا سليًما وخلقًا مسسألك نشكر نعمتك وحسن عبادتك و سألكنفي الرشد و

ما تعلم شّر  عوذ بك مننسألك من خير ما تعلم ونو ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً 

 م الغيوبعلم وأنت عالّ نتعلم وال فإنّك ستغفرك لما تعلم نو

 نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

 يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب



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

  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن ممرن

اللّهم أنت تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وسّخرت الشمس والقمر كّل 

يجري ألجل مسّمى ، اللّهم ال إله إالّ أنت لك الملك ال شريك لك ، ما يملك غيرك من 

 يعبدهم وال يستجيبون لهم ويومقطمير ، اللّهم نشهد أن آلهة الكفار ال يسمعون دعاء من 

 القيامة يكفرون بشركهم إنّك أنت الخبير العليم )قطمير: قشرة رقيقة على النواة(

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

  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت

 اللّهم نحن الفقراء إليك وأنت الغني الحميد

 تبدلنااللّهم استخدمنا وال تساللّهم إن تشأ تذهبنا وتأت بخلق جديد وما ذلك عليك بعزيز ، 

 اللّهم نعوذ بك أن تهلكنا بما فعل السفهاء منّا إنّك أنت الغفور الرحيم

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

 حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك حك جك مق مفحق

  من خن حن جن خممم

اللّهم إن حكمك العدل ، ال تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ال يُحمل 

 شيء ولو كان ذا قربىمنه 

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم نسألك خشيتك بالغيب ونسالك أن نقيم الصالة ونؤتي الزكاة 

 اللّهم آتِّ نفوسنا تقواها وزّكها أنت خير من زّكاها أنت وليّها وموالها وإليك المصير

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

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن

َّ ُّ ِّ  

اللّهم ال يستوي األعمى والبصير وال الظلمات وال النّور وال الظّل وال الحرور وما 

ع من تشاء وال يُسمعهم غيرك ،  مع اللَّهم إنك تسيستوي األحياء وال األموات ، إنّك تُسمِّ

 ننحو ناروال يخفى عليك شيء من أم ناوعالنيت ناوتعلم سر ناوترى مكان ناكالم

 ونمعترفال ونالمقر ونالمشفق ونالوجل ونالمستجير ونالمستغيث راءالفق ونالبائس

دعوك دعاء نو ينالذليل ينبتهل إليك ابتهال المذنبنكين واسألك مسألة المسن نابوبذن

الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك 



ا خير المسئولين ويرءوفاً رحيًما يا خير  ناوكن باء شقيأبدعائك  االلَّهم ال تجعلنأنفه 

 المعطين

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

 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المرسل بالحّق وإن من أّمة إالّ خال فيها نذير

اللّهم قد كذّبت أمم من قبل ، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذَت 

 الذين كفروا ، وخسر من أنكر ذلك 

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

 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب

 جض خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج

  حط مض خض حض

اللّهم أنت أنزلت من السماء ماء فأخرجت به ثمرات مختلفًا ألوانها ومن الجبال جدد 

بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواّب واألنعام مختلف ألوانه 

كذلك ، اللّهم إنما يخشاك من عبادك العلماُء ، اللّهم نسألك خشيتك إنّك عزيز غفور 

 ل سود كالغربان( )جدد: طرق ، غرابيب: جبا

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

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

ْن ذُنُوب اللّهم ْندناَمْغفَِّرتَُك أْوَسُع مِّ ْن  نا، َوَرْحَمتَُك أْرَجى عِّ  أعمالنامِّ

ا وعالنية  اللّهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك ويقيمون الصالة ومما رزقتهم ينفقون سرًّ

 تبور ، اللّهم وفِّّنا أجورنا وزدنا من فضلك إنّك غفور شكوريرجون تجارة لن 

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

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبأنّك أوحيت إليه هذا الكتاب 

 مصدقًا لما بين يديه ، إنّك بعبادك لخبير بصير



 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه ىه
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

اللّهم اجعلنا ممن ورث الكتاب ومن الذين اصطفيتهم من عبادك واجعلنا من السابقين 

 بالخيرات بإذنك وممن يحضون بالفضل الكبير

 لطاعتك ، وزدِّ المقتصدين بمزيد من طاعتكاللّهم اهدِّ المسلمين الظالمين ألنفسهم 

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

اللّهم نسألك أن ال نظلم أنفسنا وأن ال نقتصد في عبادتك ، اللّهم أعنّا على ،  وخواتمه

 ذلك ، اللّهم نسألك أن تدخلنا جنات عدن التي وعدت وما يقّرب إليها من قول أو عمل 

 اللّهم لك الحمد في األولى وفي اآلخرة ، اللّهم أذهِّب عنّا الحزن إنّك لغفور شكور

لّنا دار المقام  ة من فضلك ال يمّسنا فيها نصب وال يمّسنا فيها لغوب اللّهم أحِّ

 )لغوب: إعياء من التعب(

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص خص حص
  حك جك مق حق مف خف

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

اللّهم إن الجنّة حق وإن النّار حّق وإن عذابك ألهل النّار حّق ونعوذ بك من الظلم ومن 

 الظالمين ونعوذ بك أن نكون من الغافلين عن ذكرك

 اللّهم صّلِّ على البشير النذير سيّدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

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

 ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم حمخم جم يل ىل

  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي
 اللّهم أنت عالم غيب السماوات واألرض إنّك عليم بذات الصدور

اللّهم أنت جعلتنا خالئف في األرض ، اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ 

 بك من مقتك ومن الخسران



 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

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

  يق ىق يف
 إالّ أنت وحدك ال شريك لك كفرنا بما يشرك المشركون اللّهم ال إله

 اللّهم خالق ما في السماوات وما في األرض ال شريك لك في الخلق

اللّهم إنّك قد أنزلت كتابك بالحّق المبين ، اللّهم اجعلنا على بيّنة منه وما يعد الظالمون 

 بعضهم بعًضا إالّ غروًرا

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

  يي ىي ني مي زي ٰىري
اللّهم إنّك تمسك السماوات واألرض أن تزوال ولئن زالتا ما يمسكهما من أحد غيرك ، 

 إنّك أنت الحليم الغفور

 هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

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

 خك حك مقجك حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ مضحط خض حض

  حل جل مك لك
 وعلى آله وصحبه وسلّماللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير 

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من االستكبار والمكر السيئ الذي 

 ال يحيق إالّ بأهله ، آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم

 اللّهم نسألك أن تعلّمنا من سننك في األولين التي ال تبديل لها وال تحويالً 

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

  لك هش مش هس مس مثهث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي
اللّهم نسألك أن نكون ممن يسير في األرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبله ومن 

 كان أشدّ منه قّوة ويتعظ بذلك

 اللّهم ال إله إالّ أنت ال يعجزك من شيء في السماوات وال في األرض إنّك عليم قدير

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



اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا ، اللّهم إنّك لو تؤاخذ الناس بما كسبوا ما 

تركت على ظهرها من دابّة ولكن تؤّخرهم إلى أجل مسّمى فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون 

ر وأنت بصير بعبادك  م وأنت المؤّخِّ  ساعة وال يستقدمون ، اللّهم أنت المقدِّّ

 

  سورة يس

 يل ىل مل خل
 

  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  ٰر في سرنسألك بما أودعت من  اللّهم

رنا منه ما  اللّهم ارحمنا بالقرآن الحكيم واجعله حجة لنا وال تجعله حجة علينا ، اللّهم ذّكِّ

نُّسينا وعلّمنا منه ما جهلنا وارزقنا تالوته وتدبّره والعمل به على النحو الذي يرضيك 

 ا واجعله شفيعًا لنا يوم نلقاك يا رب العالمينعنّ 

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المرسل رحمة للعالمين

اللّهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال 

 الغافلينالضالين ونسألك أن ال نكون من 

 اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت على رسولك األمين إنّك أنت العزيز الرحيم

 يك ىك 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
  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

اللّهم لقد حّق قولك على أكثر الناس فهم ال يؤمنون ، اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول 

اكتبنا مع الشاهدين ، اللّهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم المرسلين وافتح بصائرنا ف

بنورك كي نعرف الحّق من الباطل ، اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المرسل 

 رحمة للعالمين ، آمنّا بك وبرسولك )مقمحون: رافعون الرؤس غاّضون األبصار(

 جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت هب مب
 مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ
  جغ مع جع

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير المرسل رحمة للعالمين

اللّهم اتبعنا الذكر ، نسألك خشيتك بالغيب ونسألك المغفرة واألجر الكريم ، اللّهم أنت 

 ينبمحيي الموتى وأنت تكتب ما قدّمنا وما أّخرنا وآثارنا وكّل شيء أحصيته في إمام م



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

  جي يه ىه مه جه ين ىن من

 اللّهم صدّقنا برسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبجميع رسلك

 اللّهم اجعلنا مّمن يتّعظ بآياتك وبقصص كتابك

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

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

 إليهم وحيًا من عندك ليقوموا بالبالغ المبيناللّهم إن رسلك بشر ممن خلقت ، أرسلت 

 اللّهم نبرأ مّمن يكذّب بآياتك ورسلك

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

  زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك

 اللّهم آمنّا بك وبكتبك وبرسلك وبمالئكتك

 اللّهم نعوذ بك من المسرفين المكذّبين ونعوذ بك من الطيرة ونعوذ بك من العذاب األليم 

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

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

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

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

اللّهم اجعلنا ممن يبلّغ دعوتك وينصر دينك ويتّبع رسلك ويأمر بالمعروف وينهى عن 

 المنكر ، ونسألك أن نزداد حبًّا لك ولرسلك وألولياك الصالحين 

 إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت الذي فطرتنا وإنّا لك وإنّا إليك راجعون اللّهم ال إله

اللّهم إن أردتنا بضّر فال رادّ إلرادتك ولن تغنِّ عنّا شفاعة الشافعين ، ربّنا اكشف عنا 

 الضّر إنّا مؤمنون ، اللّهم إنا آمنّا بك وبرسلك ، نعوذ بك من الضالل المبين

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

  حن جن

 اللّهم نسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، واجعلنا من أوليائك الصالحين

ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالً للذين آمنوا إنّك 

 غفور رحيم ، ربّنا اغفر لنا واجعلنا من المكرمين



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

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة 

ربّنا آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونشهد أن األولين واآلخرين 

برسلك وبآياتك ونعوذ بك من  مجموعون لميقات يوم معلوم ، اللّهم نبرأ مّمن يستهزئ

 النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا 

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  حئ جئ يي نيىي مي زي

اللّهم آمنّا بآياتك إنّك تحيي األرض الميتة وتخرج منها حبّا نأكل منه وأنّك جعلت جنّات 

من نخيل وأعناب وفّجرت فيها من العيون لنأكل من ثمرها ، اللّهم كّل ذلك من خلقك 

 وحدك ال شريك لك ، فلك الحمد ولك الشكر

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

ك من خير سألنو مالً متقبالً قلبًا خاشعًا سليًما وخلقًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعسألك نو

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

 الغيوب

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

 أنفسنا ومما ال نعلم جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض مص
 خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
  حن جن مم

 اللّهم من آياتك إنّك تسلخ الليل منه النهار فيظهر الظالم

 اللّهم من آياتك أّن الشمس تجري لمستقر لها بتقديرك إنّك أنت العزيز العليم

 اللّهم من آياتك أّن القمر قدّرته منازل حتى عاد كالعرجون القديم



 سابق النهار وكّل في فلك يسبحوناللّهم من آياتك أن الشمس ال تدرك القمر وال الليل 

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

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ىيييٰذ مي خي حي جي يه ىه مه جه

اللّهم من آياتك إنّك حملتنا في الفلك المشحون وخلقت لنا من مثله للركوب في البحر 

ت روالبّر والجّو ، اللّهم إن تشأ تغرقنا فال صريخ لنا وال تنقذنا إالّ رحمة منك وما قدّ 

 من متاع إلى حين

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

  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رحمتك

 اللّهم ما أنزلت من آية من آياتك فهي الحّق ونحن بها موقنون ونبرأ ّممن يكذّب بها

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

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

 اللّهم نسألك أن تنعم علينا برزق طيب حالل وأن ننفق منه كما ترضى 

م مّما رزقتنا من خلقك من تشاء  اللّهم أنت المطعم المتفضل كما تشاء فيّسر لنا أن نطعِّ

 ونعوذ بك من الضالل المبين

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

  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت

 ك حّق وأن الساعة حّق ال تأتي إالّ بغتةاللّهم آمنّا بك أنت الحّق وأن وعد

اللّهم نعوذ بك من موت الفجأة ونسألك أن يكون آخر كالمنا من الدنيا "ال إله إالّ هللا 

 محمد رسول هللا" صلى هللا عليه وآله وسلّم ، اللّهم ارحمنا وارحم أهلينا

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

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

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

  خي حي جي

اللّهم نشهد أن البعث بعد الموت حّق وأن الحساب حّق وأن الجنّة حّق وأن النّار حّق 

 وأن النّاس يُجزون بالقسط بما كانوا يعملون

 اللّهم إن وعدك حّق ونشهد أن من أرسلت من المرسلين صادقون



 ورضوانًأ وبالسيئات عفًوا ومغفرةاللّهم نسألك أن تجزينا بالحسنات إحسانًا 

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

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

 من قول أو عمل

ثنا الفردوس األعلى من الجنّة  وآبائنا وأّمهاتنا  عذاب بال سابق حساب والاللّهم أورِّ

 وأزواجنا وأوالدنا وأعمامنا وعّماتنا وأخوالنا وخاالتنا وأجدادنا وجدّاتنا وأحبّائنا 

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

 دار السالم بسالم إنّك أنت الّرحمن الّرحيم

 لمجرمون ونعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهماللّهم نبرأ مّما يفعل ا

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 اك ىقيق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت

  ىك مك لك
 اللّهم نعوذ بك أن نتّبع خطوات الشيطان إنّه لنا عدو مبين ونبرأ مّمن يعبده

هم غير ياللّهم إيّاك نعبد وإيّاك نستعين ، إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عل

ل أو نُضَّل أو أن نعتدي أو  المغضوب عليهم وال الضالين ، اللّهم نعوذ بك من أن نّضِّ

 يُعتدى علينا اللّهم واجعلنا من الذين يعقلون أوامرك ويتّبعونها )جباّلً: خلقًا( 

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

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

اللّهم نسألك أن ال تتكلم أفواهنا إالّ بما يرضيك وال نبسط أيدينا إالّ بطاعتك وال تمشي 

أرجلنا في معصيتك وبارك لنا فيما نكتسب من خير ، اللّهم اجعل أعيننا تغّض عّما 

 حال أهل النّار حّرمت ونعوذ بك من معصيتك ونعوذ بك من 

  مظ حط مض حضخض جض مص خص حص
 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقّواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا

لقتنا فإحسن ُخلُقنا واجعلنا ممن يعقلون آياتك وأوامرك  اللّهم كما أحسنت خِّ



 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع
  خم حم جم هل مل خل

ر النذير وعلى آله وصحبه وسلّم ، اللّهم حاشاه أن اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشي

 يكون شاعًرا ، اللّهم نشهد أنه قد أنذر من كان حيًّا وحق القول على الكافرين

 اللّهم بارك لنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نوًرا وهدى 

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

اللّهم لك الحمد على ما خلقت لنا من بهيمة األنعام وعلى ما ذلّلته لنا من ركوب وطعام 

 ومنافع ومشارب ، فلك الحمد ولك الشكر 

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

ك من خير سألنو ا وعمالً متقبالً قلبًا خاشعًا سليًما وخلقًا مستقيًما ولسانًا صادقً سألك نو

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

 الغيوب

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

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وكفرنا بما يشرك بك المشركون ، اللّهم أنت 

 السّر والجهر ، اللّهم اجعل سريرتنا خيًرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة عالم

  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
اللّهم أنت خلقتنا من نطفة فاجعلنا مطيعين لك مؤمنين بك ال ننطق إالّ بما يرضيك 

 ناقلُ فأحسن خُ  تناْلقاللَّهم كما حسَّنت خِّ ونعوذ بك من الخصام بغير الحق ، 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن اممم يل ىل مل يك
 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي
  مج حج مث هت مت خت حت

اللّهم آمنّا بأنّك أنت الحّق وأن الساعة حّق وأن البعث حّق وأنّك تحيي العظام وهي 

 رميم كما أنشأتها أول مرة وأنت بكّل خلق عليم

 اللّهم أنت جعلت من الشجر األخضر ناًرا فإذا نحن منه موقدون

 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
  مل خل حل جل مك لك خك



اللّهم أنت خالق السماوات واألرض ، أنت القادر على أن تخلق مثلهم وأنت الخالّق 

 العليم ، اللّهم إنما أمرك إذا أردت شيئًا أن تقول له كن فيكون

توب إليك ، بيدك ملكوت كّل سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ون

 شيء وإنّا هلل وإنّا إليه راجعون

 

  سورة الصافات

 يل ىل مل خل
 

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

اللّهم رّب المالئكة المصطفة كالصّف في الصالة ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

 أنت رّب السماوات واألرض وما بينهما ورّب المشارق 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
 يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
  ىث نث مث زث رث
 مئ زئ رئ ّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ أنت زينت السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظتها اللّهم
  نث مث زث رث يت ىت نت زت رت يب نبىب ، زب رب يئ ىئ نئ

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم

 اللّهم أنت خلقتنا وخلقت الخلق من طين لزج ، نحن وآباؤنا والقرون األولى السابقون 

اللّهم ال تجعلنا من الذين إذا ذُّكروا ال يذكرون ونبرأ من الذين إذا رأوا آية يستسخرون 

 ويقولون هذه سحر مبين 

 اللّهم آمنّا بك وبآياتك وبأن الموت حّق وأن الساعة حّق وأن البعث بعد الموت حّق 



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

  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٰه مه جه منهن

اللّهم أنت مالك يوم الدين يوم الفصل الذي وعدت به ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك 

لك ، اللّهم إن البعث حّق وإن الحشر حّق وإن الجنّة حّق وإن النّار حّق وأنت سائل 

للّهم ا الناس عّما كانوا يعملون ، اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة بغير حساب ،

نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين 

 ونعوذ بك من حال أهل النّار 

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

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

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

  لك اك يق ىق يف ىف

أنزلت ونعوذ بك من الطغيان ومن الطاغين ونعوذ بك من اللّهم آمنّا بك وبكتابك الذي 

 الغواية ومن الغاوين ونعوذ بك من اإلجرام ومن المجرمين

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

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

  خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري

منّا بك وبرسولك محّمد صلى هللا عليه وآله اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك آ

 وصحبه وسلّم الذي جاء بالحّق وصدّق المرسلين ونعوذ بك من المستكبرين

 اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما يقّرب إليها من قول أو عمل

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

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

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

  هن من خن حن جن مم خم حم

اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا ، اللّهم اجعلنا من عبادك 

المخلصين الذين وعدتهم بجنّاتك جنّات النعيم ونسألك أن تنعم علينا في هذه الدنيا بما 

 وقرة عين ال تنتهييقّرب إلى الجنّة من قول أو عمل ، اللّهم نسألك نعيًما ال ينفذ 



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

اللّهم نعوذ بك من أصحاب السوء ومن قرناء السوء الذين يكذّبون بلقائك وبالبعث 

 والنشور 

 اللّهم إن قولك حّق والبعث بعد الموت حّق والحساب حّق والجنّة حّق والنّار حقّ 

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من
 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
  يث ىث

 اللّهم آمنّا بك وبالبعث بعد الموت وبالجنّة والنّار ونعوذ بك من حال أهل النّار

 اللّهم نسألك أن تمّن علينا بنعمة الهداية لما تحّب وترضى 

مالنا أعواجعل خير لننال الفوز العظيم ضاه أوزعنا أن نعمل صالًحا ترآمنّا بك ف اللّهم

 )تردينِّي: تهلكنِّي( يوم نلقاك فيه منااوخير أيّ  أعمارنا خواتيمهاوخير  آخرها

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

 ونعوذ بك مّما يقّرب إليها من قول أو عملاللّهم نعوذ بك من عذاب أهل النّار 

ونعوذ بك من فتنة المحيا  الشيطان وشركه وشرّ  ور أنفسناشر عوذ بك منن اللّهم

 والممات ومن الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من ان يصيب بطوننا شيئًا من الحرام

 اللّهم اغفر لنا ولوالدينا وأسكنّا وأسكنهم الفردوس األعلى بغير حساب 

 )شوبًا من حميم: يخلط طعامهم بماء مغلي(

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

 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

اللّهم إنّك قد أرسلت رسلك للسابقين فأنذروهم وكان أكثرهم جاحدين إالّ عبادك 

 المخلصينالمخلصين ، اللّهم اجعلنا من عبادك 



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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم كما أجبت سيدنا نوح أجب دعاءنا وارزقنا اتباع سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله 

األقوال واألفعال واألحوال واألخالق ، اللّهم نّجنا وأهلنا وذوينا من وصحبه وسلّم في 

الكرب العظيم ، اللّهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الصالحين المحسنين وجازنا خير 

 الجزاء واغفر لنا ذنوبنا إنّك غفور رحيم

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة ونعوذ بك من الغرق والحرق 

 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 رت يب
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

 بيائك وعبادك الصالحيناللّهم اجعلنا من شيعة رسلك وأن

 اللّهم نسألك قلبًا سليما ، اللّهم يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك

اللّهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم وأدخلنا وأدخلهم مدخل صدق في الفردوس 

ك لنا وباربال سابق حساب وال عذاب األعلى مع نبيك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم 

ا وذرياتنا واجعل لنا لسان صدق في اآلخرين، اللّهم اجعلنا ممن يحسن الظن في أهلن

بك واجعل آخر عهدنا من الدنيا حسن الظن بك وشهادة أن ال إله إال هللا محّمد رسول 

هللا ، اللّهم أنت رّب السماوات واألرض ورّب النجوم والشمس والقمر آمنّا بك يا رّب 

 العالمين

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم اجعلنا مّمن يدعون إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة ومّمن يجادلون بالتي 

ال شريك لك آمنّا بك وبرسلك وكفرنا بما يُشَرك  هي أحسن ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك

بك ، اللّهم نبرأ من شرك المشركين ، اللّهم نسألك العون للمستضعفين من المسلمين في 

 كّل مكان وأن تثبتهم وتنصرهم على عدّوك وعدّوهم يا رّب العالمين 



 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 هنجه من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك
  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه

ا ليمً تسوعلى سيدنا إسماعيل وسلّم سيدنا إبراهيم اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

وأصحابه وعلى آله  ورسولك ونبيك وصفيك عبدك محّمدعلى اللّهم صّلِّ ،  كثيًرا

وآله وأصحابه  محّمدوأزواجه  كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على 

 حميد مجيدإنّك  كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيموأزواجه  

، ربّنا هب لنا من الصالحين ، اللّهم نسألك أن ترحم أنت الهادي إلى سواء السبيل  اللّهم

 آباءنا وأمهاتنا ونسألك بّر أوالدنا بنا يا رّب العالمين وأن تجعلنا من الصابرين

 علنا للمتقين إماًماربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واج

 اللّهم نسألك الرؤيا الصالحة في المنام نراها أو تُرى لنا

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

 كثيًرا اتسليمً وسيدنا إسماعيل وسلّم سيدنا إبراهيم اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

ا وأزواجه  كموصحبه وعلى آله  ورسولك ونبيك وصفيك عبدك محّمدعلى اللّهم صّلِّ 

وأزواجه  كما باركت وآله وصحبه  محّمدصليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على 

 حميد مجيدإنّك  على إبراهيم وآل إبراهيم

 خير الراحمينربّنا ال تحّملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا وانت 

 اللّهم لك أسلمنا وعليك توّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير

اللّهم يّسر لنا أن نقدم أضحيات كل عام ونسألك أن تتقبلها منّا واجعلنا ممن يتّبع سنّة 

نبيك إبراهيم وسنّة نبيك محّمد عليهما الصالة والسالم واجعلنا من عبادك المؤمنين 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهمالمحسنين ، 

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

 كثيًراا مً تسليوعلى سيدنا إسحاق وسلّم سيدنا إبراهيم اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

 اللّهم كما بّشرت سيدنا إبراهيم بّشرنا بذرية صالحة يا رّب العالمين

 المحسنين الصالحين وال تجعلنا من ظالمي أنفسهم يا رّب العالميناللّهم اجعلنا من 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم



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

 كثيًرا اتسليمً وعلى سيدنا هارون وسلّم  موسىسيدنا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

اللّهم امنن علينا من فضلك ونجنّا ووالدينا ومحبّينا من الكرب العظيم وانصرنا على 

 من عادانا وألهمنا العمل بكتابك يا رّب العالمين

اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال 

 هم آمنّا بك فاجعلنا من المحسنين وجازنا جزاء المحسنين الضالين ، اللّ 

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 مل خل جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ

 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 جه

 كثيًراا تسليمً لياس وسلّم سيدنا إاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

 اللّهم يا أحسن الخالقين اجعلنا من المتّقين ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من عبادك المخلصين المحسنين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

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

 كثيًراا تسليمً اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا لوط وسلّم 

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا ونجنّا وأهلنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

 اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن

 لّهم اجعلنا ممن يتعظ عند مروره بديار القوم الغابرينال

 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 مم

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



 خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح حجمججح مث هت
  مصجض

 كثيًراا تسليمً يونس وسلّم سيدنا اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى 

ا كنا ظالمين ، سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك ال إله إالّ أنت سبحانك إنّ 

اللّهم ونتوب إليك ،اللّهم نعوذ بك من الغفلة عن إطاعة أوامرك ونعوذ برضاك من 

سخطك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عّز جارك وجّل 

 ثناؤك وعظم شأنك وتقدست أسماؤك وال إله غيرك

 م اجعلنا ممن يدعون إلى سبيلك وإهدنا وإهدِّ بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدىاللّه

 اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقّوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا 

 )أبَق:هرب ، المدحضين: مغلوبين بالقرعة ، يقطين: القرع( 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل مم خم حم
 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
ٌّ ٍّ  

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، خلقت المالئكة والجّن عبادًا من عبيدك 

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

 ولم يولد ولم يكن له كفًوا أحدسلطان إالّ سلطانك أنت الصمد الذي لم يلد 

 اللّهم اجعلنا من الصادقين 

  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ب الرحيماأنت التوّ إنّك سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك 

 ب الرحيماأنت التوّ إنّك سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك 

 ب الرحيماأنت التوّ إنّك سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك 

 اللّهم اجعلنا من عبادك المخلَصين

 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
  حب جب هئ خئمئ ييجئحئ ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن

 لك ، اللّهم اجعلنا مّمن يسبّح بحمدك بالليل والنهار اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك

اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من 

 قول أو عمل ، سبحانك اللّهم وبحمدك نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من عبادك المخلصين



  مخ جخ مح جح مثحجمج هت حتختمت جت هب مب خب
 اللّهم صّلِّ على رسولك ونبيك وحبيبك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

اللّهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وانصرنا على عدّوك وعدّونا واجعلنا من 

 جندك الغالبين

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  مك لك خك حك مقجك حق مف خف جفحف مغ جغ مع

 وصحبه وسلّم واللّهم اجعلنا ممن يتّبع سنّتهاللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله 

 اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك مما يفعل السفهاء منّا

 اللّهم اجعلنا ممن يبصر ويتّبع أوامرك ويجتنب نواهيك

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

 

  سورة ص

 يل ىل مل خل
 

 مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل خلمل
  مي خي حي جي يه ىه
 لفهم كتابك والعمل به بصيرتناأن تفتح  خل في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 اللّهم آمنّا بهذا القرآن ذي الذكر، اللّهم اجعلنا من الذاكرين

ة من عندك ونعوذ بك من الكفر ومن الشقاق ومن سوء األخالق ، اللّهم نسألك العزّ 

 اللّهم ال تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منّا 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
 مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ىئيئ
 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن

 محّمد البشير النذير ونبرأ مما يقول عنه الكافرون اللّهم صّلِّ وسلّم على سيدنا



 أحد اولم يولد ولم يكن له كفوً  ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلد إن شهدُ ا نإنّ  اللّهم

اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت ، ندعوك اللّهم أن تطّهر قلوبنا من الشك ونعوذ بك من 

 عذابك يوم تبعث عبادك 

 مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

 اللّهم عندك خزائن رحمتك نسألك أن ترحمنا إنّك أنت العزيز الوّهاب

اللّهم مالك الملك في السماوات واألرض وما بينهما نسألك رحمتك وأن تنصر المسلمين 

 بجند من عندك وتهزم من يكيد لعبادك المؤمنين

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا 

 اللّهم نعوذ بك ممن يكذّب برسلك ونعوذ بك من عقوبتك ونعوذ بك منك 

اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك أن يأتينا عذابك من بين أيدينا 

 أو من خلفنا أو من أيماننا أو من شمائلنا أو من فوقنا أو من تحت أرجلنا 

 )قّطنا: نصيبنا من خير أو شّر(

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

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا ، ربّنا أفرغ علينا 

صبًرا وتوفنا مسلمين واجعلنا من األّوابين ، اللّهم لك ما في السماوات واألرض والجبال 

 والطير يسبّحن بحمدك ، اللّهم نسألك أن تؤتينا الحكمة من فضلك وتؤتينا فصل الخطاب 

 ّجاع إلى هللا تعالى()أّواب: ر

 متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت
  ىل مل يك



اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من 

الخصام والشقاق واإلختالف والبغي ، اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين إلى سواء 

 وإلى الحكم بالحّق وتبعد عنهم الخصام والشطط )الشطط: الجور(الصراط 

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 حج مث هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 خضمض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج
  جغ مع جع حطمظ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا

بالعدل وتجعلنا وسائر المسلمين من المقسطين ونعوذ بك  اللّهم نسألك أن تلهمنا الحكم

من الظلم ومن الظالمين ، اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، نستغفرك 

 اللّهم ونتوب إليك

 اللّهم إليك ركوعنا وسجودنا وعباداتنا فاغفر لنا

 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف حفخف جف مغ
 حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
  مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وسلّم تسليًما كثيًرا

 ربّنا اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها دقّها وجلّها ما ظهر منها وما خفي

 اللّهم نسألك أن تهيء لألمة في كّل بالد المسلمين من يحكم فيها بالحّق وال يتبع الهوى

من اتباع الهوى ونعوذ بك من الضالل عن سبيلك ونعوذ بك من عذابك  اللّهم نعوذ بك

 ونعوذ بك أن ننسى يوم الحساب )زلفى: القربى والكرامة(

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

اللّهم ما خلقت السماء واألرض وما بينهما باطالً ، اللّهم نعوذ بك من ظن السوء ، 

 ب إليها من قول أو عملونعوذ بك من النّار وما يقرّ 

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

اللّهم آمنّا بك وبكتابك المبارك الذي أنزلت ، فأوزعنا اللّهم أن نعمل الصالحات وأن ال 

 نكون من المفسدين ، اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى



نتذكر أوامرك ونواهيك ونكون من أولي  اللّهم نسألك أن نكون ممن يتدبّر آياتك وأن

 األلباب وال نكون من الغافلين

 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب مب
 زن ممرن ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

  ين ىن نن من
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا داود وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا

 أعين واجعلنا للمتقين إماًماربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 

 اللّهم اجعلنا من األّوابين وممن يحبّون الخير ونعوذ بك من الغفلة عن ذكرك 

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

 )الصافنات الجياد: الخيول الفارهة( وخواتمه

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

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا سليمان وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم نعوذ بك من 

الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ربّنا اغفر لنا وهب لنا الخير الكثير إنّك أنت الوهاب 

 نااللّهم لََك َصالتمما نقوُل؛  لََك الحمدُ كالذي نقوُل، وخيراً  اللّهمواجعلنا من األوابين ، 

ْن َعذَابِّ ن اإنّ  اللّهمنا، تَُراث ناربّ  ، َولَكَ نامآل ، وإلَْيكَ ناَوَمَماتنا ، َوَمْحياناَونُُسك عُوذُ بَِّك مِّ

، ؛  القَْبرِّ ، َوَشتاتِّ األْمرِّ ْدرِّ نْ ن االلّهم إِّنّ َوَوْسَوَسةِّ الصَّ  ما تجيُء بهِّ الّريحُ شّر  عُوذُ بَِّك مِّ

 اجعلها تأتي بالخير للمسلمين اللّهم إن الريح تجري بأمرك ، اللّهم

 اللّهم نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا 

اللّهم امنن علينا من عطائك وال تجعلنا نمنن في ما أتيتنا أو نسرف فيه ، واجعل لنا 

 عندك زلفى وحسن مآب )األصفاد: القيود واألغالل(

 جيحي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هئ مئ هي مي خي
  ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن جن

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا أيوب وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم عافنا في أبداننا وعافنا في نفوسنا وعافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا ، اللّهم 

ب يصيبنا الشيطان بنصنعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر ونعوذ بك من أن 



وعذاب ، اللّهم نسألك الشفاء من كّل داء أصابنا وأهلنا وذوينا ومحبّينا واجعلنا من أولي 

 األلباب الذين يذكرونك ويعملون باوامرك وينتهون عن نواهيك ، ال إله إالّ أنت

 اللّهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من األّوابين

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

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

يعقوب أولي األبصار وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم اجعلنا ممن أخلصتهم بخالصة ذكرى 

 يوم القيامة واجعلنا على خطى رسلك المصطفين األخيار

 لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت مت
 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 ري ٰى
  هت مت خت حت جت هب مب

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا إسماعيل وعلى سيدنا اليسع وعلى سيدنا ذا 

الكفل وكّل من األخيار وسلّم تسليًما كثيًرا ، اللّهم إدخلنا الفردوس األعلى من الجنّة 

ونسألك نعيًما ال ينقضي وقّرة عين ال تنفذ ، اللّهم ارزقنا من رزقك الحالل الذي ال ينفذ 

 فيه ، اللّهم آمنّا بك وآمنّا بالساعة وآمنّا بالبعث بعد الموت وآمنّا بيوم الحساب  وبارك لنا

 )أتراب: متساويات في العمر والحسن(

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 حن ممجن خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف
  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن

اللّهم نعوذ بك من الطغيان ونعوذ بك من عذاب النّار ونعوذ بك من قول أهل النّار 

ونعوذ بك من عمل أهل النّار ونعوذ بك أن نطيع أهل النّار ، اللّهم نسألك الصحبة 

الصالحة مّمن يعينون بعضهم البعض على طاعتك ونعوذ بك من أصحاب السوء ومن 

 السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء  من يوموفي دار المقامة جار السوء 

 )حميم: الماء المغلي ، غساق: صديد جلود أهل النّار(

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

  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه



اللّهم نسألك أن نكون من الذين سبقت لنا منك الحسنى وال تجعلنا فتنة للذين كفروا 

 ونعوذ بك اللّهم من حال أهل النّار

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

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

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم

اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت الواحد القهار رّب السماوات واألرض وما 

بينهما أنت العزيز الغفّار ، اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 وبالنبأ العظيم الذي أنزلت عليه الذي أعرض عنه الكافرون وبكّل ما أوحيت إليه 

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

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

  مح جح
اللّهم إنّك خلقت آدم من طين وسّويته ونفخت فيه من روحك وأسجدت له المالئكة 

أجمعون ، اللّهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونعوذ بك من الكبر والعجب ونعوذ بك 

 من الكفر ومن الكافرين

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

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

  جن مم خم حم جم
اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ، اللّهم نعوذ بك من همزات 

الشياطين ونعوذ بك رّب أن يحضروننا ، اللّهم خالق الجّن من نار وخالق اإلنس من 

 طين ، اللّهم نعوذ بك من الكبر والعلّو في األرض بغير الحّق 

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

 مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب
  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 اللّهم نسألك أن تعيذنا من الشيطان الّرجيم نحن وذوينا وأهلينا وذريّاتنا

 اللّهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين ال يغويهم الشيطان يا عزيز يا كريم

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



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

اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا وذهاب غّمنا ، اللّهم اجعل أجرنا 

 على القرآن خالًصا في اآلخرة وال تجعلنا من المتكلفين

 يعمل به ويتعظ بهااللّهم اجعلنا ممن يتدبر آيات الذكر الحكيم واجعلنا ممن 

 

  سورة الزمر

 يل ىل مل خل
 

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت نت مت زت
 نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ينٰى ىن

لعزيز أنت اإنّك  ،وسلّمعلى نبيك صلى هللا عليه وآله  أنزلت كتابك بالحقّ اللّهم إنّك 

 ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك خالًصا لك وسائر أعمالنا ،اجعل ديننا  اللّهم،  الحكيم

 نعوذ بك من الشرك ومن المشركين ونعوذ بك من الكذب والكاذبين اللّهم، 

 اللّهم أنت تحكم بين عبادك فيما فيه يختلفون ، إنّك ال تهدي من هو كاذب كفّار 

 )زلفى: قربى(

 مح جح مج مثحج متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
  مخ جخ
، ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلدأن  شهدُ إنّا ناللّهم 

، سبحانك اللّهم بحمدك سبحانك اللّهم وبحمدك فوق عبادك  الواحد القهارأنت  اللّهم

 سبحانك اللّهم وبحمدك ، نستغفرك اللّهم ونتوب إليك

 مظجع حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس
  مك لك خك حك جك حقمق مف خف حف مغجف جغ مع
لى ر النهار عر الليل على النهار وتكوّ ، تكوّ  أنت خالق السماوات واألرض بالحقّ  اللّهم

 ى ، أنت العزيز الغفاريجري ألجل مسمّ كّل  رت الشمس والقمرالليل ، سخّ 



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

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

  يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 أنت خلقتنا من نفس واحدة ثم جعلت منها زوجها وأنزلت من األنعام ثمانية أزواج اللّهم

مد ولك ، فلك الح أنت خلقتنا في بطون أمهاتنا خلقًا من بعد خلق في ظلمات ثالث اللّهم

 بك ال شريك لك أنت ربّنا لك الملك ال إله إالّ أنت آمنّا اللّهمالشكر ، 

 يث نثىث مث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب

 رن اممم يل ىل مل يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف

  ين ىن نن من زن

 ا وال ترضى لنا الكفر ، نعوذ بك من الكفر والكافرينأنت الغني عنّ  اللّهم

 نا وإنا هلل وإنا إليه راجعونلك الشكر على ما أنعمت به وأوليت أنت وليّ  اللّهم

إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك  اللّهم

من خير  ونسألك قًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً لُ قلبًا خاشعًا سليًما وخُ ونسألك 

م الّ تعلم وال نعلم وأنت عفإنّك ما تعلم ونستغفرك لما تعلم شّر  ما تعلم ونعوذ بك من

 تنا ف أوزارنا واغفر زالّ خفّ  اللّهمال تزر وازرة وزر أخرى ، آمنّا أن  لّهمال،  الغيوب

 رعليم بذات الصدوإنّك  ، عالنيتنا صالحةمن عالنيتنا واجعل ا اجعل سّرنا خيرً  اللّهم

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

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

  مص خص

من عندك  نعمةال تجعلنا ممن ينساك حينما تخّوله اجعلنا منيبين إليك في الضّر و اللّهم

ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك نعوذ بك أن  اللّهم،  دعاءكتجعلنا مّمن يغفل عن وال 

 )أندادًا: شركاء( النّارومن أصحاب  النّارعن سبيلك ونعوذ بك من  لّ نضِّ 

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

  جم هل مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق

اللّهم  ،رجو رحمتك نحذر اآلخرة وناجعلنا من القانتين آناء الليل ساجدين وقائمين  اللّهم

اجعلنا اللّهم  ، ال يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون اللّهمأعنّا على القيام لك بالليل ، 

 الذين ال يغفلون عن ذكرك من الذين يعلمون ومن أولي األلباب



 مي حيخي جي ٰه مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم

  مس هث مث هت مت هب مب مئهئ هي

 للّهماوبكتابك الذي أنزلت ، صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بك وبرسولك آمنّا  اللّهم

يا حسنة آتنا في الدنربّنا اجعلنا من المحسنين في هذه الدنيا ،  اللّهم، قين اجعلنا من المتّ 

 النّاروفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 استغفروا أساءوااجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  اللّهم

 إن أرضك واسعة فاجعل للمستضعفين من المسلمين مخرًجا اللّهم

 نا مسلمين وآتنا أجرنا يوم القيامة بغير حساب وتوفّ ا أفرغ علينا صبرً ربّنا 

 مه جه 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
 ىت نت مت رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ
 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت
  رن مم ام ىليل
 ين واجعلنا من أوائل المسلميناجعلنا من عبادك المخلصين لك الدّ  اللّهم

 ف عذابك يوم القيامة إن عصيناك إنا نخا اللّهم

إياك نعبد ولك نصلي ونسجد فال تجعلنا  اللّهمال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ،  اللّهم

 ، ذلك هو الخسران المبينممن يخسر نفسه وأهله يوم القيامة 

 قين اجعلنا من عبادك المتّ  اللّهمنعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك ،  اللّهم

 خئ حئ جئ يي نيىي مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن
 مث هت مت حتخت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
  مج حج

 ونسألك البشرى الطاغوت ومن المنيبين لك نجتنبوياللّهم اجعلنا من الذين 

 بعون أحسنهاجعلنا من الذين يستمعون القول فيتّ  اللّهم

ت نا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطياهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّ  اللّهم

وال يقضى عليك تباركت ربّنا  تقضي بالحقّ إنّك  ا شّر ما قضيت ،وقنا واصرف عنّ 

 ولي األلباب أواجعلنا من  اللّهموتعاليت ، 

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  جل مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ مع جع مظ



 إليها من قول أوعمل يقّربوما  النّارنعوذ بك من  اللّهم

ت التي وعد الجنّةقين المخلصين ونسألك الفردوس األعلى من اجعلنا من المتّ  اللّهم

 ال تخلف الميعادإنّك بال سابق حساب وال عذاب  عبادك المخلصين

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل
 مس هث مث هت هبمت مب هئ مئ هي مي خي حي جي
  هش مش هس
 أنت خالق السماء ومنزل الماء من السماء فتسلكه ينابيع في األرض اللّهم

ا ثم يكون حطاًما ،  اللّهم  للّهماأنت مخرج الزرع مختلفًا ألوانه ثم يهيج فيصبح مصفرًّ

 الذين ال يغفلون عن ذكرك وال ينسون الحياة بعد الموت اجعلنا من أولي األلباب

 ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  خي حي جي يه ىه جهمه
 اجعلنا ممن شرحت صدره للسالم واجعل لنا نوًرا من عندك اللّهم

 نعوذ بك من قسوة القلوب من ذكرك ، ونعوذ بك من الضالل المبين اللّهم

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت
 قد أنزلت إلينا كتابًا متشابًها مثاني هو أحسن الحديث اللّهم

 هموقلوب هماجعلنا ممن تقشعر جلودهم عند سماع ذكرك ثم تلين جلود اللّهم

 تجعلنا ال اللّهمهدي إلى سبيلك، هداة مهديين نأنت الهادي إلى سواء السبيل فاجعلنا  اللّهم

  ينين وال مضلّ ضالّ 

  زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف
ء ما يفعل السفهاال تؤاخذنا بإليها من قول أو عمل و يقّربوما  النّارنعوذ بك من  اللّهم

 والظالمون امنّ 

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  هت مت خت حت هبجت مب خب جبحب هئ مئ خئ
 بون يقول المكذّ نبرأ مّما صدّقنا بما جاء بكتابك و اللّهم

 رةاآلخفي  نعوذ بك مّما هو أكبر من ذلكووالعذاب فيها نعوذ بك من خزي الدنيا  اللّهم



 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  مظ حط مض خض حض جض
محكمه ومتشابهه وأمثاله ، اللّهم آمنّا بغير ذي عوج  كتاب عربيأن القرآن ب آمنّا اللّهم

 ممن يتذكر وال تجعلنا من الغافلينمن المتّقين واجعلنا  اللّهموقصصه ، 

 ممن يتفكر بكتابك ويتبع أوامره وينتهي عن نواهيهاجعلنا قين واجعلنا من المتّ  اللّهم

 خكلك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
  حم جم هل مل خل جلحل مك
للّهم ابك وحدك ال شريك لك وكفرنا بما يقول ويفعل المشركون ،  آمنّالك الحمد ،  اللّهم

نسألك علًما نافعًا وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية 

 ونسألك الشكر على العافية

 مل خل خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

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

  مه جه
 مثوًى للكافرين بلى يا رّب إّن في جهنم

 وسلّموعلى آله وصحبه  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِّ 

  يموتونأنت الحي الذي ال يموت ومن في األرض كلهم  اللّهم

 عندك اجعلنا من الذين يقولون الصدق إذ هم يختصمون اللّهم

 ب بالصدق كذّ ممن يُ نكون اجعلنا من الصادقين ونعوذ بك أن  اللّهم

 ونعوذ بك اللّهم منيحضروننا أن ربّنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك  اللّهم

 النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

  مت زت رت يب ىب نب مب
 من المتقيناجعلنا وه قين باجعلنا من الصادقين والمصدّ  اللّهم

 اجعلنا من المحسنين ونسألك حسن الجزاء  اللّهم

 استغفروا أساءوااجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  اللّهم

 ا أسوأ الذي نعمل وجازنا بأحسن ما نعملكفّر عنّ  اللّهم



 لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث رثزث يت ىت نت

 زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
 موسلّ على سيدنا محّمد الذي كفيته بفضل من عندك وعلى آله وصحبه صّلِّ  اللّهم

دًا سواك واجعلنا من المهتدين ونعوذ بك من الضالل حاجعلنا ال نخاف وال نخشى أ اللّهم

 قامإنت وعزيز ذأنت ال هادي لمن أضللت ، بلى لمن هديت و ال مضلّ  اللّهم،  والمضلين

 هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي 

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

  جع مظ حط مض حضخض جض مص حصخص مس خس
 أنت خالق السماوات واألرض ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك اللّهم

متك حوإن أردتنا برحمة فال ممسك لر إالّ أنت لضرّ ل فال كاشف إن أردتنا بضرّ  اللّهم

 حسبنا نا لدنياهللا حسبنا ناهللا لدين حسبنا،  لنا وإليه المصيرحسبنا هللا عليه توكّ ،  من أحد

 اادنيد لمن كهللا الشد حسبنا ناهللا الحليم القوي لمن بغى علي حسبنا اهللا الكريم لما أهمن

هللا  سبناحوف عند المسألة في القبر ءهللا الر حسبناهللا الرحيم عند الموت  حسبنابسوء 

 حسبناراط لقدير عند الصهللا ا حسبناهللا اللطيف عند الميزان  حسبناالكريم عند الحساب 

 العرش العظيمرّب  وهو ناهللا ال إله إال هو عليه توكل

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

  جم هل مل خل حل جل
، بلّغ الرسالة وأدّى األمانة ونصح  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه صّلِّ  اللّهم

األمة وجاهد في هللا حق جهاده وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ 

 ، اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن العذاب المقيم في اآلخرةعنها إالّ هالك 

 من خن حن يمجن ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
  حي جي يه ىه مه ينجه ىن
 صلى هللا عليه وآله وصحبهعلى رسولك  أنزلته بالحقّ  بك وبكتابك الذي آمنّا اللّهم

 وكيلال أنتإنّك  عليها ، فإنما يضلّ  من اهتدى فلنفسه ومن ضلّ  اللّهم،  وسلّم

 رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  نت مت



 اللّهم أنت المحيي وأنت المميت ، اللّهم إن قبضت أرواحنا حين ننام فارحمها وإن

أرسلتها إلى أجل مسمى فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادك الصالحين ، اللّهم اجعلنا 

 من الذين يتفكرون في آياتك

 لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت
 ين ىن مننن زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك
 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب
 وإليك نحن راجعوناللّهم لك الشفاعة جميعُا ، لك ملك السماوات واألرض 

اللّهم ال يشفع أحد يوم القيامة إالّ بإذنك ، اللّهم شفّع فينا رسولك صلى هللا عليه وآله 

ولم يولد ولم  أنَت َّللّا ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلدإنّك  شهدُ ن نّااللّهم إوسلّم ، 

عوذ بك من قسوة القلوب ونبرأ من اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ون،  يكن له كفواً أحد

 الذين ال يؤمنون باآلخرة

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

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

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 يل ىل مل خل جن مم خم حم جم هل مل خل حل مكجل لك

  حن جن يم ىم مم خم حم جم
اللّهم نعوذ بك من الظلم ومن الظالمين ونعوذ بك من فتنة المال ونعوذ بك من النّار وما 

يقّرب إليها من قول أو عمل ، اللّهم آمنّا بك وآمنّا بيوم القيامة وآمنّا بالحساب ونبرأ 

 إليك من المستهزئين )حاق بهم: نزل بهم(

 ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب نب

  لك اك يق ىق يف ىف يث ىث



اللّهم اجعلنا ممن يدعونك عند الضّر وعند النعم ، اللّهم ال علم لنا إالّ ما علّمتنا إنّك أنت 

العليم الحكيم ، اللّهم علّمنا ما ينفعنا وزدنا علًما ، اللّهم نسألك كسبًا يقودنا إلى رضاك 

 عنّا ، اللّهم نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المال 

 من سيئات ما نكسب ، وليس الخلق لك بمعجزين اللّهم نعوذ بك 

  زي ري ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
اللّهم أنت تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر ، اللّهم اجعلنا ممن تبسط له رزقًا حالالً طيبًا 

 مبارًكا وفي ذلك آيات لقوم يؤمنون

 حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث متهت خت
  حط مض خض حض جض مص خص حص

 اللّهم اغفر لنا إسرافنا على أنفسنا إنّك تغفر الذنوب جميعًا إنّك أنت الغفور الرحيم

 اللّهم إليك أنبنا وإليك أسلمنا وعليك توّكلنا وإليك المصير 

 اللّهم ال تجعلنا من القانطين ونعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك

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

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

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

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 اللّهم اجعلنا من الذين يتبعون أحسن ما أنزلت ، اللّهم نعوذ بك من بغتة العذاب 

 ونعوذ من حال أهل النّار يا رّب العالمين ونبرأ إليك من الساخرين

 اللّهم ال تجعلنا يوم القيامة من المتحسرين على ما فرطنا في جنبك 

 اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن نكون من المحسنين

 استغفروا أساءوامن الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا  ااجعلن اللّهم

 اللّهم ال تجعلنا من المستكبرين ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين

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

اللّهم نعوذ بك من الذين يكذبون عليك ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو 

عمل ونعوذ بك من المتكبرين ، اللهم اجعلنا من الصادقين ، اللّهم بيّض وجوهنا يوم 



والتقى والعفاف والغنى ونسألك الفوز تبيّض وجوه وتسود وجوه ، اللّهم نسألك الهدى 

 في اآلخرة دون أن يمّسنا سوء أو حزن

 ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

  خب حب جب هئ

 اللّهم أنت خالق كّل شيء وأنت على كّل شيء وكيل

 اللّهم لك مقاليد السماوات واألرض ، نعوذ بك من الذين كفروا ونعوذ بك من الخسران

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

 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح

اللّهم آمنّا بما أوحيت إلى سيدنا محّمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم وإلى 

 ونعوذ بك أن نكون من الخاسرينالذين من قبله ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك 

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

، إّن عذابك الجدّ بالكفار ملحق ، اللّهم واجعلنا من الشاكرين ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك 

 بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

  لك خك حك جك مق مفحق

اللّهم أنت القادر على كّل شيء في هذه الدنيا وفي اآلخرة ، اللّهم إن السماوات واألرض 

 من خلقك تفعل بهما ما تشاء ، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

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

اللّهم آمنّا بالساعة وبالنفخ في الصور وبصعق من في السماوات واألرض إالّ من شئت 

 وبالنفخ ثانية وبالبعث والنشور وبإشراق األرض بنورك 

اللّهم أنت تضع الكتاب وتجيئ بالنبيين والشهداء وأنت تقضي بينهم بالحّق وهم ال 

 بما يفعلون يظلمون ، اللّهم أنت توفّي كّل نفس ما عملت وأنت أعلم



 اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن من
 حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ

اللّهم نعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من حال أهل النّار 

 ونعوذ بك من الكبر ومن المتكبرين ومن الكفر ومن الكافرين

 اللّهم آمنّا برسلك وما تلَوا من آياتك وما أنذروا به من عذاب يوم القيامة 

 مس خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت
  حط مض خض حض جض مص خص حص

 اللّهم نسألك الهدى والتقى ونسألك الجنّة وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 اللّهم اجعلنا من زمرة المتقين لك الذين يساقون إلى الجنّة زمًرا 

اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار 

 السالم بالسالم 

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
  حل جل مك لك حكخك جك

اللّهم اجعلنا من الذين يقولون يوم القيامة : الحمد هلل الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض 

 يننتبوأ من الجنّة حيث نشاء فنعم أجر العامل

ُ أْكبَرُ  يَك لَهُ، َّللاَّ رِّ ُ َوْحدَهُ ال شَََََََ ِّ  ال إِّلهَ إِّالَّ َّللاَّ ْبحاَن َّللاَّ َّ َكثِّيراً، سََََََُ رّب  َكبِّيراً، َوالَحْمدُ لِلِّ

يَن، ال ،  العََالَمِّ يزِّ الَحكيمِّ ِّ العَزِّ ةَ إِّالَّ بََالِلَّ دنََ اَواْرَحْمنََ نََااْغفِّْر ل اللّهمَحْوَل َوال قُوَّ  اَواهََْ

 اافنَوع ناَواْرُزقْ 

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

 اللّهم أنت رّب العرش العظيم ورب المالئكة الحافّين حول عرشك ورّب الروح األمين

اللّهم تباركت وتعاليت وتقدست ، سبحانك وبحمدك نستغفرك اللّهم ونتوب إليك أنت 

 بين عبادك والحمد هلل رّب العالمين تقضي 

ْلءَ َلَك الَحْمدُ ربّنا  ْلَء ما بَْينَُهما  حْمداً َطيِّّباً ُمباَركاً فِّيهِّ مِّ ْلَء األْرضِّ َومِّ َمَواتِّ َومِّ السَََََََّ

نْ  ئَْت مِّ شِّ ْلَء ما  ، أَحقُّ ما قَاَل العَْبدُ، وكلّ  َومِّ َعْبد ، ال  نا لَكَ َشْيءق بَْعدُ، أْهَل الثَّناءِّ والَمْجدِّ

َي لَِّما َمنَ ْنَك الَجدُّ  ْعَت، َوال يَْنفَعُ مانَِّع لَِّما أْعَطْيَت، َوالَ ُمْعطِّ   .ذَا الَجدّ مِّ



 

  سورة غافر

 يل ىل مل خل
 

 

  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
 هوالعمل ب بصائرنا لفهم كتابكأن تفتح  جي في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 اللّهم آمنّا بكتابك الذي أنزلت إنّك أنت العزيز العليم

 يب ىب نب مب ربزب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

نّأ من عقابك إنّك شديد  اللّهم يا غافر الذنب اغفر ذنوبنا ويا قابل التوب تب علينا وآمِّ

العقاب ذي الطول ال إله إالّ أنت إليك المصير ، اللّهم نعوذ بك من الجدل في آياتك 

 ي البالدف ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ، اللّهم وال تجعلنا نغتّر بتقلب الكافرين

 ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق ىق يف
 ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن ممرن
  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم نبرأ مّمن يكذّب بآياتك ومّمن يؤذي رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحّق ، إّن أخذك ومّمن يحارب سنّته ونعوذ بك من 

 شديد وإن عقابك أليم ، اللّهم قد حقت كلمتك على الذين كفروا أنّهم أصحاب النّار

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس جسحس
 مم خم حم جم يل ىل مل خل مغ جغ مع جع
 ىه مه جه ين ىن من حنخن جن يم ىم
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي

أنت  إنّكسبحانك اللّهم وبحمدك آمنّا بك ، ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك 

 سبحانك اللّهم وبحمدك ، سبحانك اللّهم وبحمدك،  واب الرحيمالتّ 

 اللّهم تقبّل دعاء مالئكتك الذين يحملون العرش واجعلنا ممن يشملهم دعاءهم 



 مل خل،  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 ،جه ين ىن من حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
واجعلنا  اللّهم، َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي يهجي ىه

 منهم

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

اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ، اللّهم إن مقتك للكافرين أكبر من مقتهم أنفسهم 

 القيامة ، اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، لك الحكم إنّك أنت العلّي الكبيريوم 

 )مقت: غضب شديد(

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

اللّهم أرنا آياتك واجعلنا من المنيبين الذين يتذكرون آياتك ، أنت منزل الرزق من السماء 

 لك في القول والعمل ولو كره الكافرون ، اللّهم نسألك اإلخالص

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
 حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط
 خن حن يمجن ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل هل مل خل

  ين ىن من
اللّهم يا رفيع الدرجات ويا ذا العرش أنت تلقي الروح من أمرك على من تشاء من 

 شيء ، أنت العالم بكّل شيء ، لك الملكعبادك لينذر يوم التالق ، اللّهم ال يخفى عليك 

ولك الحمد أنت الواحد القهار ، اللّهم أنت تجزي كّل نفس ما كسبت بالقسط وأنت سريع 

 الحساب ، اللّهم جازنا بالحسنات قبوالً ورضوانًا وبالسيئات مغفرة

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه

 نب زبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  ىث نث مث زث رث يت نتىت مت زت رت يب ىب
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد البشير النذير وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من عذاب يوم القيامة ونعوذ بك من حال أهل النّار



 اللّهم نسألك شفاعة سيدنا محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم

كذب سنتنا من الاللّهم طّهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وأل

، أنك تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور ، اللّهم أنت تقضي بالحّق وما يقضي الذين 

 يدعون من دونك بشيء إنّك أنت السميع البصير 

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

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

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

  مح جح مج حج مث
 في األرض وينظر كيف كان عاقبة المكذبين فيتعظ بذلكاللّهم اجعلنا ممن يسير 

اللّهم قد أخذت مّمن قبلنا من كانوا ذوي قوة وأثاروا األرض وعمروها ففسقوا وعصوا 

رسلك فأخذتهم بذنوبهم ، اللّهم نسألك أن ال نسلك سبلهم وأن نطيع أوامرك وسنّة رسولك 

نا بما يفعل السفهاء منّا واغفر لنا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ، اللّهم ال تؤاخذ

وارحمنا أنت موالنا فقنا عذابك يوم تحشر عبادك ، اللّهم أنت القادر على عقاب 

 المكذبين برسلك وما لهم منك من واق إنّك قوّي شديد العقاب

 حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 جم هل مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق

 سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرااللّهم صّلِّ على 

اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبآياتك ونعوذ بك من كّل عتل جبار ونعوذ بك من الكفر ومن 

كيد الكافرين ونعوذ بك من السحر ومن الساحرين ، اللّهم عليك بالظالمين المتسلطين 

 مستكبر ال يحكم بالعدل على عبادك أينما كانوا ، اللّهم خلص المسلمين من كّل 

 ىن من 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 ين
ٍّ َّ ُّ ِّ  

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم احفظ عبادك الصالحين من كيد الظالمين ومن بطشهم في كّل مكان

اللّهم نعوذ بك من كّل متكبر ال يؤمن بيوم الحساب ، اللّهم ظهر الفساد في األرض ، 

 اللّهم ابعث ألهل األرض من يمألها عدالً وأمنًا ويمحو الفساد فيها ويرفع لواء التوحيد 



 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
 ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت
  نن من زن رن مم ام يل ىل مل ىكيك مك لك اك يق
أيّد دينك وعبادك الصالحين بجند من عندك يدافعون عنه في الزمن والمقام اللّهم 

المناسب ، اللّهم أنت ربّنا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أرسلت رسلك بالبيّنات 

وبالحق ، اللّهم انصر عبادك المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم لكي يدافعوا عن دينك 

 كرويأمرون بالمعروف وينهون عن المن

 اللّهم نعوذ بك من الكذب ومن كّل مسرف كذّاب ونسألك أن نكون من الصادقين

 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 جخ 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
  جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسليًما كثيًرا

اللّهم هيئ لهذه األمة من بينها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وال يخاف فيك 

لومة الئم ، اللّهم ال ناصر إالّ أنت وال رادّ لما قضيت وال مبدّل لما حكمت وال ينفع ذا 

 الجدّ منك الجدّ ، اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة 

 وحاشاك أن تريد ظلًما للعباد ء منّااللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفها

 خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 خم حم جم يل ىل مل خل مي خي حي جي ٰه مه جه هن
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا يوسف وسلّم تسليًما كثيًرا

 ونسألك الخوف منك وحدكاللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 

اللّهم ال عاصم من أمرك ، والهدى بيدك ومن تضلل فما له من هاد ، اللّهم ال تجعل في 

قلوبنا شكًّا مما أنزلت وأن ال نشّك بالبعث بعد الموت ونعوذ بك من كّل مسرف مرتاب 

: يوم القيامة(  )يوم التنادِّ

 يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت رت



 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق
 خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ىنين نن من
  مب خب حب جب هئ مئ

 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرا

 اللّهم نعوذ بك من الذين يجادلون في آياتك بغير سلطان منك ، اللّهم ال تجعلنا منهم

األرض ال يؤمن بيوم الحساب ونعوذ بك من كيد اللّهم نعوذ بك من كّل متكبّر جبّار في 

ا وتكبًرا  الكافرين ونعوذ بك مّمن يتطاول في البنيان علوًّ

 اللّهم نعوذ بك من سيئات أعمالنا ونعوذ بك مّمن يصدّ عن سبيلك )تباب: خسران(

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ

  هل مل خل حل جل مك لك
 اللّهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيل الرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة 

 اللّهم اجعلنا ممن يوقن بأن هذه الحياة الدنيا متاع وأن اآلخرة هي دار القرار 

 اللّهم آمنّا بك فاجعلنا ممن يكثر األعمال الصالحة التي ترفع درجته في اآلخرة

 حسناتنا وأدخلنا الجنّة بغير حساباللّهم اغفر سيئاتنا وضاعف 

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

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

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مث رثزث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث
 اللّهم نسألك النجاة ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها من قول أو عمل

 وحدك ال شريك لك إنّك أنت العزيز الغفاراللّهم ال إله إالّ أنت 

اللّهم إّن مردّنا إليك في اآلخرة ، ونعوذ بك أن نكون من المسرفين الذين هم أصحاب 

النّار ، اللّهم إّن وعدك حّق والساعة حّق والبعث حّق والجنّة حّق والنّار حّق ، فّوضنا 

 أمرنا إليك وأنت بصير بالعباد



 ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك ىك مك
  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى

 اللّهم قنا والمسلمين سيئات ما يمكر أعداؤك بنا وبهم وآتِّ أعداءك سوء العذاب

اللّهم كن من أوليائك الذين يدافعون عن األمة بالكلمة والنصح والدعاء ، اللّهم ال تجعلنا 

 من الذين يعرضون على النّار غدًوا وعشيًا ويوم القيامة يدخلون أشدّ العذاب 

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

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

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

 ىل مل خل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

 مه جه ين ىن من حنخن جن ىميم مم حمخم جم يل

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

اللّهم نعوذ بك أن نكون من المستكبرين وال من الضعفاء الذي يتّبعون المستكبرين ، 

 وقنا اللّهم شّر المستكبرين ونعوذ بك من ضالل الضالين 

 ادك يوم الحساب فيما كانوا فيه يختلفوناللّهم أنت الحكم العدل تحكم بين عب

 اللّهم آمنّا بك وبرسلك جاؤوا بالبينات ودعوا إلى الصراط المستقيم

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي

  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ
اللّهم انصر أتباع رسولك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في هذه الحياة الدنيا 

 ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولم سوء الدار ويوم يقوم األشهاد يوم ال

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث

  يل ىل مل يك ىك مك
 اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسليًما كثيًرأ

اللّهم اجعلنا من ورثة كتابك القائمين به حق القيام ، اللّهم إن وعدك حّق ، نسألك الهدى 

 والتقى والعفاف والغنى ونسألك الصبر ونسألك إن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا 

 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

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

 أناخطو ناوجدّ  ناهزل نااغفر ل اللّهم،  ناروفي أم ناوإسراف ناوجهل اناياخط نااللّهم اغفر ل

وما  اوما أعلنّ  ناوما أسرر ناروما أخّ  نامما قدّ  نااغفر ل اللّهمنا ، ذلك عند وكلّ  ناوعمد

 شيء قدير كّل  أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على،  اأنت أعلم به منّ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام

  جت هب مب خب حب هئجب مئ حئخئ جئ يي ىي ني
 بغير سلطان من عندك ونعوذ بك من الكبر والعجباللّهم نعوذ بك أن نجادل في آياتك 

ه إنّك أنت السميع البصير  اللّهم نعوذ بك من كيد الشيطان ومن َشَركِّ

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

 خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس

  مغ جغ مع جع حطمظ مض
 اللّهم نشهد أّن خلق السماوات واألرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلمون

متِّّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقّواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منّا واجعل ثأرنا على اللّهم 

من ظلمنا ، اللّهم آمنّا بما أنزلت فوفقنا لألعمال الصالحة واغفر لنا زالتنا ونسألك دوام 

 ذكرك وشكرك ونعوذ بك من الغفلة عن ذكرك وشكرك

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

اللّهم آمنّا أن الساعة آتية ال ريب فيها وإن البعث حق وإن الجنّة حق وإن النّار حق 

ولكّن أكثر الناس ال يؤمنون ، اللّهم كما أمرتنا أن ندعوك ، اللّهم اغفر لنا ما قدّمنا وما 

عوذ بك ين ونأّخرنا وما أنت أعلم به منّا ، اللّهم استجب لنا ، اللّهم إيّاك نعبد وإيّاك نستع

أن نكون من المستكبرين عن عبادتك ونعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من قول أو 

 عمل )داخرين: صاغرين اذاّلء(

 يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث

 يل ىل
 اللّهم أنت جعلت الليل سكنًا والنهار مبصًرا



 ذو فضل على الناس فلك الحمد ولك الشكر ولكن أكثر الناس ال يشكرون اللّهم إنّك

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

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

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

 اللّهم أنت خالق كّل شيء ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك،  الغيوب

اللّهم أن الهداية بيدك تهدي من تشاء إلى سواء الصراط وتصرف عن أياتك الجاحدين 

 )يؤفكون: يُصرفون عن اتباع الحق(

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام
 حب جب هئ خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي
 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب
 مس خس حس جس

اللّهم أنت جعلت األرض قراًرا والسماء بناء وصورتنا فأحسنت صورنا ورزقتنا من 

 الطيبات ال إله إالّ أنت تباركت وتعاليت وتعّظمت وتقدّست أنت ربّنا ورّب العالمين

اللّهم أنت الحّي ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، ندعوك اللّهم أن يكون ديننا خالًصا 

 ناشأن انطرفة عين وأصلح ل نانفسأإلى  استغيث ال تكلننيا حي يا قيوم برحمتك لك ، 

 حس جس مخ جخ حس جس مخ جخ حس جس مخ جخه كلّ 

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

نعبد من دونك أحدًا في كتابك وعلى لسان نبيك صلى هللا عليه وآله  اللّهم إنّك نهيتنا أن

 وصحبه وسلّم ، اللّهم اشهد بأنّا مسلمون لك يا رّب العالمين

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه
 نب مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
  يب ىب

 علقة ثم أخرجتنا أطفاالً ثم بلغنا أشدّنااللّهم أنت خلقتنا من تراب ثم من نطفة ثم من 

نّا من يصبح شيًخا ومنّا من يتوفى من قبُل لبلوغ أجل مسمى ، اللّهم اجعلنا ممن  اللّهم مِّ

 يعقل آياتك ويتدبّرها ويوقن بها

 اللّهم أنت المحيي والمميت وإذا قضيت أمًرا فإنّما تقول له كن فيكون



 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
  مل يك ىك لكمك اك يق ىق

اللّهم نعوذ بك من الجدال في آياتك ومن المجادلين فيها ونبرأ من المكذّبين بالكتاب وبما 

 أرسلت به رسلك إنّك أنت العليم الحكيم

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
 هب خبمب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 خس حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت جت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
  حك جك مق حق خفمف حف جف

اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة ونعوذ بك من النّار وما يقّرب إليها 

من قول أو عمل ، اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم نعوذ بك أن 

نفرح في األرض بغير الحّق أو أن نمرح ، اللّهم نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه 

 نعلمه ونعوذ بك من الكبر ومن العجب ونعوذ بك من المتكبرين ونستغفرك لما ال

 حن جن مم خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك خك
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل من خن

 ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن
ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  

 ربّنا أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين 

على سيدنا محّمد وعلى سائر اللّهم إن وعدك حق وإنا هلل وإنّا إليه راجعون ، اللّهم صّلِّ 

 أخوانه من األنبياء والمرسلين من قصصت منهم علينا ومن لم تقصص

 اللّهم ما أتى رسول بآية إالّ بإذنك فإذا جاء أمرك قضي بالحّق وخسر هنالك المبطلون

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

  لك اك يق ىق يف ىف يث
ما جعلت لنا من األنعام لركوبها وأكل لحومها ولمنافعها  اللّهم لك الحمد ولك الشكر على

ولنبلغ بها حاجة في صدورنا ، اللّهم عليها وعلى الفلك وفي الجو تحملنا فاحمنا اللّهم 

 في حلّنا وترحالنا واجعلنا ممن يدرك آياتك ويراها وال ينكر منها شيئًأ



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

اللّهم يّسر لنا السير في األرض فننظر كيف كان عاقبة الذين من قبلنا الذين كانوا أكثر 

منّا قوة وآثاًرا في األرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ، اللّهم إن رسلك قد جاءوا 

 المستهزينبالبينات ، اللّهم نسألك أن تفّرحنا بما يرضيك ونعوذ بك من 

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف مغ جغ
 هل مل

 اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وكفرنا بما يقول المشركون

 اللّهم انفعنا بإيماننا وارزقنا رؤية آياتك 

 اللّهم نعوذ بك من الخسران المبين ونعوذ بك من الكفر ومن الكافرين

 بّصرنا بسنتك التي قد خلت في عبادك في هذه الحياة الدنيا وخسر بها الكافروناللّهم 

 

 سورة فصلت

 يل ىل مل خل
 

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
، إنّك  هوالعمل ب بصائرنا لفهم كتابكأن تفتح  جي في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

أنت الرحمن الرحيم ، اللّهم آمنّا بالكتاب الذي أنزلت وفّصلَت آياتَه قرآنًا عربيًا لقوم 

 يعلمون ، بشيًرا ونذيًرا فأعرض أكثرهم فهم ال يسمعون

اللّهم افتح قلوبنا لفهم كتابك وتدبّره والعمل به ونعوذ بك مّمن قلوبهم في أكنّة وفي 

 ّق حجاب ونسألك اللّهم العمل بما يرضيكآذانهم وقر ومن بينهم وبين الح



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

اللّهم آمنّا بما أوحيت إلى عبدك ونبيك وخير خلقك محّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه 

 وسلّم بأنّك أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك

 اللّهم نسألك االستقامة إليك ونستغفرك ونتوب إليك 

 اللّهم نعوذ بك من الشرك والمشركين الذين ال يؤتون الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون

 اللّهم آمنّا بما أنزلت فأوزعنا أن نعمل صالًحا ترضاه وآتنا أجًرا غير ممنون

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

اللّهم آمنّا بك أنت خالق األرض في يومين ، ال إله إالّ أنت رّب العالمين ، اللّهم أنت 

جعلت في األرض رواسي من فوقها وباركت فيها وقدّرت فيها أقواتها في أربعة أيّام 

 سواء للسائلين ، اللّهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النّار

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خف حف جف
  حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن

اللّهم آمنّا بك ، وبأنّك استويت إلى السماء وهي دخان فقلت لها ولألرض إئتيا طوًعا أو 

كرًها ، قالتا أتينا طائعين ، اللّهم أنت من قضيتهن سبع سماوات في يومين وأوحيت في 

بمصابيح وحفًظا ذلك تقديرك إنّك أنت العزيز كّل سماء أمرها وزيّنت السماء الدنيا 

 العليم ، يا بديع السماوات واألرض زدنا إيمانًأ بك وببديع صنعك

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
  نث مث زث رث يت

 اللّهم نعوذ بك ممن يعرض عنك وعن سبيلك ، آمنّا بك ال إله إالّ أنت

يصيبنا مما انذرت المعرضين مثل صاعقة عاد وثمود ، اللّهم قد اللّهم نعوذ بك أن 

جاءت الرسل يدعون الناس أالّ تعبدوا إالّ أنت وقال الكافرون لو شاء هللا ألنزل مالئكة 

 ، اللّهم إنّا بما أرسلت به رسلك مؤمنون ونسألك أن ال تؤاخذنا بما يقول السفهاء منّا



 رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن
 مثحج هت مت حتخت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
  جخ مح جح مج

اللّهم إن عادًا استكبروا في األرض بغير الحّق وقالوا من أشدّ منًا قّوة وكانوا بآياتك 

يجحدون ، اللّهم نعوذ بك أن نكون من المستكبرين ، اللّهم أنت الذي خلقتهم وأنت أشدّ 

ريًحا صرصًرا في أيّام نحسات فأذقتهم عذاب الخزي في منهم قوة ، فأرسلت عليهم 

الحياة الدنيا ، ولعذاب اآلخرة أخزى وما كانوا منتصرين ، اللّهم انتقم من الذين  

يستكبرون اليوم على عبادك في األرض بغير الحق ويسعون في األرض فسادًا ، اللّهم 

 امحقهم كما محقت قوم عاد

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

اللّهم أنت هديتنا فاستحببنا الهدى على العمى فاغفر لنا ونعوذ بك أن نكون مثل ثمود 

الذين أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ، اللّهم نعوذ بك مما يفعله السفهاء 

جعلنا وامنّا ، اللّهم نّجنّا والذين آمنوا من عبادك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة ، 

 من المتّقين

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
 يل ىل مل خل هن من خن حن جن مم خم
 يه ىه مه جه ين ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم جمحم
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي
  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 اللّهم اجعلنا من أحبابك وال تجعلنا من أعداءك الذين إلى النّار يوزعون

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

من قول أو عمل ، اللّهم اجعل أسماعنا وأبصارنا وجلودنا تشهد علينا يوم القيامة 

باألعمال الصالحة وال تشهد علينا بالسيئات ، اللّهم إنّا لك وإنّا إليك راجعون ، اللّهم 

 وال في السماء ، اللّهم أنت تعلم ما نخفي وما نعلن وال يخفى عليك شيء في األرض

 اجعل ما نخفي خيًرا مّما نعلن واجعل ما نعلن صالًحأ



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

اللّهم اجعلنا ال نظن بك إالّ خيًرا وال تجعلنا من الخاسرين ، ربّنا أفرغ علينا صبًرا 

 ول أو عمل )أرداكم: أهلككم(وتوفّنا مسلمين ونعوذ بك من النار وما يقّرب إليها من ق

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

اللّهم نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربّنا أن يحضروننا وأن يزيّنوا لنا ما 

 بين أيدينا وما خلفنا

 الخاسريناللّهم لقد حّق قولك على أمم قد خلت من الجن واإلنس ، اللّهم ال تجعلنا من 

 مح 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
 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط
 من خن حن جن مم خم جمحم هل مل خل حل جل مك

م القرآن وال تجعلنا مّمن يلغوا عند سماع تالوته   اللّهم اجعلنا ممن يعّظِّ

وجازنا  اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة واغفر لنا ما نعمل من سوء

بأحسن ما نعمل ، اللّهم اجعلنا من أحبابك ونعوذ بك أن نكون من أعداءك واجعل 

 جزاءنا الفردوس األعلى بال سابق حساب أو عذاب يا رّب العالمين

 اللّهم من هدانا إلى خير فاجعله يا ربّنا من الفائزين يوم القيامة

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي

  زب رب يئ ىئ نئ
اللّهم أنت ربّنا نسألك أن تعيننا على االستقامة وأن تنّزل علينا المالئكة أن ال نخاف وال 

نحزن وأن تدخلنا الجنّة يوم القيامة بغير حساب ، اللّهم نسألك أن تكون وليّنا في الحياة 

 أنت الغفور الرحيم الدنيا وفي اآلخرة وأن تؤتينا ما تشتهي أنفسنا إنّك

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

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



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

  حئ جئ
اللّهم اجعلنا من الذين يدعون إلى سبيلك وأن نعمل صالًحا ترضاه ، اللّهم اشهد أننا من 

التي هي مّمن يدفع السيئة بالمسلمين ، اللّهم ال تستوي الحسنة وال السيئة ، اللّهم اجعلنا 

 أحسن ، اللّهم من كان بيننا وبينه عداوة فاجعله لنا كأنّه ولّي حميم

 اللّهم أفرغ علينا صبًرا وتوفّنا مسلمين واجعلنا من أهل الحظ العظيم

  هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ
 ليمالعأنت السميع يحضروننا إنّك عوذ بك أن نطين وعوذ بك من همزات الشيان اللّهم

 )ينزغنّك: يصيبنّك ، نزغ: وسوسة(

 حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج حج مث

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض خصمص

  حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 ممن يسجد للشمس أواللّهم نعوذ بك ، إن الليل والنهار والشمس والقمر من آياتك  اللّهم

إياك نعبد ولك نصلي ونسجد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك  اللّهم،  لقمرل

للَّذي  جوهناود َسجت، نا ، ولََك أْسلَمْ نؤمن َوبَِّك  ،نسجد  اللّهم لَكَ ،  بالكفار ملحق الجدّ 

َره اَخلَقَه ُ أْحَسنُ ا َوبََصَره اَوَشّق َسْمعَه ،ا َوَصوَّ ال تجعلنا  اللّهم،  الخالِّقين ، تباَرَك َّللاَّ

 حين لك بالليل والنهار دون سأم أو كسلمن المستكبرين واجعلنا من المسبّ 

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

  ىي مي خي حي جي يه مهىه جه ين

ت رى األرض خاشعة فإذا أنزلت عليها الماء اهتزّ ويتك اجعلنا مّمن يرى آيا اللّهم

 شيء قديركّل  وربت ، أنت محيي الموتى وأنت على

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

  رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب

 ال يخفون عليك، إنّهم ذ بك من الذين يلحدون في آياتك وعناللّهم 

ا يوم القيامة ، اللّهم اجعلنا من اآلمنين اللّهم ال يستوي من يلقى في النّار ومن يأتي آمنً 

 اللّهم إنّك بصير بما نعمل ،على ذلك األمان اهدنا لعمل نحصل به يوم القيامة و

اللّهم نسألك األمن من يوم الوعيد والجنّة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع 

 إنّك رحيم ودود وإنّك تفعل ما تريد ، السجود الموفين بالعهود 



 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث

  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام

العزيز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال  بما أنزلت من الذكر في كتابكآمنّا  اللّهم

 حكيم حميدك إنّك من خلفه تنزيل من

  خت حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

للّهم اإالّ كما قيل للرسل من قبله ، صلى هللا عليه وآله وسلّم  محّمدما قيل لرسولك  اللّهم

 ااغفر لنا وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّ  اللّهمذو مغفرة وذو عقاب أليم ، إنّك 

 خص حص مس حسخس جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت

 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص

  خك حك جك مق حق

 عوج وهو للذين آمنوا هدى وشفاءفّصلت آياته غير ذي ا عربيً ا أنزلت قرآنً اللّهم إنّك 

 أولئك ينادون من مكان بعيد  ، لذين ال يؤمنون به في آذانهم وقر وهو عليهم عمىاو ،

 حن جن مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك

  حي جي ٰه مه جه هن خنمن

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا موسى محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِّ 

 ال تجعلنا من الذين يختلفون في كتابك الذي أنزلت كما اختلف الذين من قبلنا اللّهم

  مريبمن الكتاب في شك  لوال كلمة سبقت منك لقضيت بين الذين هم اللّهم

 مل خل مش هس مس هث مث متهت هب مب مئهئ هي مي خي

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي

  ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ

 الوا اجعلنا ممن يعمل صالحً  اللّهم، ومن أساء فعليها فلنفسه ا من عمل صالحً  اللّهم

 للعبيدا تجعلنا ممن يسيء لنفسه ، وحاشاك أن تكون ظالمً 

تحمل من أنثى وال  علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما إليك يردّ  اللّهم

من  ايوم تنادي المشركين أين شركائي سيجيبوك ءاذنّاك ما منّ  اللّهم،  كتضع إالّ بعلم

، اللّهم اجعلنا  ما لهم من محيص ننوعنهم ما كانوا يدعون من قبل ويظ لّ شهيد وسيضَ 

 يومئذ من الفائزين )محيص: مهرب(



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

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

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن

  جب هئ مئ

 فيئوس قنوط بقدرتك جعلت اإلنسان ال يسأم من دعاء الخير وإن مّسه الشرّ  اللّهم

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

يحمدك ويشكرك جعلنا ممن إذا أذقته رحمة من عندك بعد ضّراء مّسته ا اللّهم،  وخواتمه

 ه إذا رجع إليك إن له عندك الحسنى نّ رجو أيوقن بأن الساعة قائمة ويو

  يظهم من عذاب غلالذين كفروا بما عملوا ولتذيقنّ  ستنبئنّ يوم القيامة آمنّا  إنّك  اللّهم

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

  ء وتضرًعااد دعادزا وإذا مّسه الشرّ ا ن إذا أنعمت عليه ازداد لك شكرً اجعلنا ممّ  اللّهم

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

  جغ مع

ن يمن الكفر والكافرين والضالل والمضلّ  نبرأأن القرآن وحي من عندك وآمنّا  اللّهم

 الذين هم في شقاق بعيد

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

 حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل

 مئ هي مي خي
ي اآلفاق بآياتك فيزداد يقينًا ن مّ ماجعلنا  إن آياتك واضحة في اآلفاق وفي أنفسنا اللّهم

 اجعلنا من الموقنين بلقائك ،و اللّهم،  شهيدشيء كّل  وأنت علىالحّق ها وفي أنفسنا أنّ 

 بكل شيء محيطإنّك 

 

 سورة الشورى

 يل ىل مل خل
 



  ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
نبيك  ما أوحيت إلىلفهم  ناأن تفتح بصيرت ىل جي في سرنسألك بما أودعت من  اللّهم

وما أوحيت إلى من قبله من رسلك عليهم  والعمل بهصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم 

 الصالة والسالم ، إنّك أنت العزيز الحكيم

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

 ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ

  زت رت يب
 لك ما في السماوات وما في األرض وأنت العلّي العظيم اللّهم

ن بحمدك ويستغفرون لماللّهم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والمالئكة يسبحون 

 اللّهم اجعلنا ممن تستغفر لهم المالئكة واغفر لنا ، إنّك أنت الغفور الرحيم في األرض ،

  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت
 أنت الحفيظأنت وليّنا و اللّهمأنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ، اللّهم إنّك 

 وأنت الوكيل

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

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

  جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب خب
ا رآنً قصلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أوحيت إلى رسولك البشير النذير اللّهم إنّك 

 لجنّةافريق في ال ريب فيه يوم الجمع أن  ، فأنذر أم القرى ومن حولها وأنذرهما عربيً 

ة واحدة ولكنك تدخل من تشاء في لو شئت لجعلت الناس أمّ  اللّهم،  وفريق في السعير

 وال نصير  اجعلنا ممن يدخل في رحمتك ، والظالمون ما لهم من وليّ  اللّهمرحمتك ، 

  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ
أنت هللا ال إله إال أنت ، وحدك ال شريك لك ، أنت وليّنا وأنت تحيي الموتى وأنت  اللّهم

 شيئ قدير كلّ  على

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

 حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل جم هل

  خي حي جي يه مهىه جه ين منىن خن
 ما اختلفنا فيه من شيء فالحكم فيه هو لك وحدك ال شريك لك  اللّهم



 عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللّهم

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

 وشر الشيطان وشركه نانفسأ ورشر عوذ بك مننإله إال أنت 

ا ، أنت نعام أزواجً ومن األا فاطر السماوات واألرض جعلت لنا من أنفسنا أزواجً  اللّهم

  تذرؤنا فيه ، ليس كمثلك شيء وأنت السميع البصير

 )أنيب: أرجع ، فاطر: مبدع ، يذرؤكم: يكثّركم(

  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي

شيء  بكلّ إنّك  ، قدرتشاء وتلك مقاليد السماوات واألرض أنت تبسط الرزق لمن  اللّهم

 عليم

 رث 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 زث

  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلام ىل

ى سيدنا محمد صلى رسلك وما أوحيت إلبه يت وصّ شرعت من الدين ما بما آمنّا  اللّهم

هللا عليه وآله وسلم وما وّصيت به سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم 

جعلنا ممن ا اللّهم،  هفي ونين وال تجعلنا ممن يتفرقالدّ  وناجعلنا ممن يقيم اللّهم، السالم 

 المشركينالشرك ومن تجتبيهم إليك واهدنا واجعلنا منيبين لك ونعوذ بك من 

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

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

  مص خص

 ما جاءنا من العلم ونعوذ بك من الريب والشكّ  نعوذ بك من التفرق في الدين بعد اللّهم

 واجعلنا من الموقنين ، وكّل أجل عندك تقضي به متى تشاء يا هللا فيما أنزلت

 مق حق مف خف حف مغجف جغ مع مظجع حط مض حضخض جض

 جنحن مم خم حم هلجم مل خل جلحل مك لك حكخك جك

  مئ هي مي حيخي جي ٰه جهمه هن من خن

على صراطك المستقيم كما أمرتنا ونعوذ بك من اتباع أن ندعُ ونستقم نسألك  اللّهم

 الهوى

ك نسألو، ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ربّنا أنت ، بما أنزلت من كتاب آمنّا  اللّهم

  يروإليك المص، أنت تجمع بين الناس ر لنا عمل الخير أن نعدل بين الناس وأن تيسّ 



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

  ىه مه جه ين ىن من

 داحضة عندك وعليهممن بعد ما استجيب لك ة الكافرين إنّا استجبنا لك وإن حجّ  اللّهم

 عذاب شديدمنك ولهم  غضب

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يه

 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

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

  يك ىك مك لك يقاك ىق يف

 والميزان وإن الساعة حق ال يعلم ميقاتها إالّ أنت الحّق أنت أنزلت الكتاب ب اللّهم

بعيد  في ضاللالذين يمارون فيها إن الذين ال يؤمنون بالساعة يستعجلون بها و اللّهم

 أنت اللطيف اللّهم، اللّهم اجعلنا منهم ، الحّق ها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنّ 

 )يمارون: يجادلون ويشّكون( بعبادك ترزق من تشاء وأنت القوي العزيز

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

  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

 وتؤتي من الدنيا، اللّهم اجعلنا منهم ، تزيد في حرث من يريد حرث اآلخرة اللّهم إنّك 

 ، اللّهم ال تجعلنا منهممن يريد حرثها وما له في اآلخرة من نصيب 

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب

 حط مض خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس

 جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ

  خم حم جم هل خلمل حل جل مك لك حكخك

ن الخلق معت وكفرنا بما يشّرع آمنّا بما شرال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ،  اللّهم

نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك من ربّنا  اللّهم،  ين ما لم تأذن بهالدّ 

 قّربيوما  الجنّةترضاه ونسألك ا بك فأوزعنا نعمل صالحً  اآمنّ  اللّهم، الظلم والظالمين 

 إليها من قول أو عمل ونسألك الفضل الكبير



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

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين
الًحا اللّهم أوزعنا أن نعمل صبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، بما أنزلت واتّ آمنّا  اللّهم

  نسألك البشرى في الحياة الدنيا وفي اآلخرةترضاه و

، اللّهم اجعلنا ممن يؤدّي ن سواك أكفنا بحاللك عن حرامك واغننا بفضلك عمّ  اللّهم

ات ما اقترفنا من سيئ اللّهمك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم ومودّتهم ، حق قرابة رسول

 غفور شكوراللّهم إنّك ، ا فاغفرها لنا وما عملنا من حسنات فزد لنا إحسانً 

 نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت

 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك
  يي ىي ني مي زي ٰىري ين ىن نن
ونبرأ مّما يقول  وسلّمالصادق األمين وعلى آله وصحبه  محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِّ 

 المفترون ومّمن يبغضه أو يهزأ به أو من يدعو لمخالفة سنّته

قبل أنت ت اللّهم،  عليم بذات الصدورإنّك  تككلمابالحّق حق أنت تُ الحّق إن قولك  اللّهم

تجبنا بك واسآمنّا  اللّهم، التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتعلم ما نقدم وما نؤخر 

 النّارترضاه وزدنا من فضلك ونعوذ بك من عذاب أهل ا لك فأوزعنا نعمل صالحً 

 حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مظ حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج
  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 الرزق لمن تشاء وال تنزله إالّ بقدر كما تشاء بسطتأنت الباسط والقابض ، أنت  اللّهم

ك وط الناس وتنشر رحمتنأنت منزل الغيث بعد ق اللّهم،  خبير بصيربعبادك إنّك  ، 

خلق  من آياتك اللّهم، اللّهم اسقنا الغيث وال تجعلنا من القانطين ،  الحميد وأنت الوليّ 

                              ة وأنت على جمعهم إذا تشاء قديرفيهما من دابّ  السماوات واألرض وما بثثت

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل
  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي حيخي جي

اللّهم اجعل عاقبة كّل مصيبة ما أصابنا من مصيبة فبما كسبت أيدنا ، نُقّر أّن  اللّهم

 اعف عنّا واغفر لنا وارحمنا اللّهمتصيبنا خيًرا لنا ، 

 ال تجعلنا معجزين في األرض ، أنت وليّنا ونصيرنا في الدنيا واآلخرة اللّهم



 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 مه جه
البحر كاألعالم وإن شئت أسكنت الريح في الجوارِّ جعلت من آياتك المواخر  اللّهم

 ، اللّهم اجعلنا منهم فيظللن رواكد على ظهره ، إن في ذلك آليات لكل صبار شكور

 اللّهم ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيدي الناس ، اللّهم نسألك العفو والعافية 

 إالّ  ول وال قوةوأنت رّب العرش العظيم ال ح ناال إله إال أنت عليك توكل ناأنت ربّ  اللّهم

وأن  علم أن هللا على كّل شيء قديرنباهلل العلي العظيم ما شاء هللا كان وما لم يشأ لم يكن 

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

: السفن ، كاألعالم: كالجبال ، يوبقهن: يغرقهن(  )الجوارِّ

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت زتمت
 ما آتيتنا من شيء فهو متاع للحياة الدنيا  اللّهم،  نعوذ بك من الجدال في آياتك اللّهم

لنا كّ بك وتوآمنّا  اللّهم،  النّارآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب ربّنا 

ن ، اللّهم اجعلنا منهم توكلويك يما عندك خير وأبقى للذين آمنوا وعل، اللّهم عليك 

 )محيص: مهرب(

  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق الذيناجعلنا من  اللّهم

  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقتهم  أقاموالك و ابواستجااجعلنا من الذين  هماللّ 

 ينفقون

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت
يئة الس وناجعلنا ممن ال يجزواجعلنا من الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون  اللّهم

 ال تحب إنّك ، ك وحدكيبتغون األجر منالعافين والمصلحين ومّمن بأكثر منها ومن 

 الظالمين

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
  لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف مغ جغ
 ممن ينتصر بعد أناللّهم اجعلنا نُظلم ف نعوذ بك أن نُظلَم ، وإن قدّرت علينا أن اللّهم

 ليم أولئك لهم عذاب أالحّق وال تجعلنا ممن َيظلِّم أو يبغي في األرض بغير  اللّهم ،يُظلَم



 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك
  هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي
إن ذلك  ،واغفر لنا وتوفنا مسلمين ، واجعلنا ممن يغفر ويصفح ا أفرغ علينا صبرً ربّنا 

نسألك الهدى والتقى ونعوذ بك من الضالل ومن الظلم  اللّهم،  من عزم األمور

، ويوم القيامة حين يرى الظالمون العالمين رّب  والظالمين، أنت ولينا فاغفر لنا يا

  العذاب فليس لهم إلى مردّ من سبيل

 حن يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل

 ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ونعوذ بك من أن نخسر أنفسنا وأهلينا يوم القيامة ونعوذ بك من ا دائمً ا نسألك إيمانً  اللّهم

اشعين خ ى العذابالذين يعرضون علال تجعلنا من لم والظالمين ومن العذاب المقيم وظال

 ينظرون من طرف خفيّ  من الذلّ 

 يب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت

  يل ىل مل يك ىك مك

ي هذه استجبنا لك ف اللّهم،  اللّهم من تُضلل فما له من سبيلأنت وليّنا وناصرنا ،  اللّهم

  ال ملجأ وال منجأ منك إالّ إليك ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك اللّهمالحياة الدنيا ، 

 يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام

 مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ
  مث هت

اللّهم صّلِّ على سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ، نشهد أنّه بلّغ الرسالة وأدّى 

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

اللّهم أذقنا برد عفوك وما أرسلته صلى هللا عليه وسلّم على من أعرض حفيًظا ، 

ورحمتك واغفر لنا ما أصابنا من سيئات بما قدّمت أيدينا ، آمنّا بك ال إله إالّ أنت وحدك 

ال شريك لك ، اللّهم نسألك شكرك في السّراء والضّراء ونعوذ بك أن نكفر نعمك التي 

 ال تعدّ وال تحصى



 خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ محجخ جح مج حج

  خك حك جك مق مفحق خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض

اللّهم لك ملك السماوات واألرض تخلق ما تشاء تهب لمن تشاء إناثًا وتهب لمن تشاء 

 الذكور أو تزوجهم ذكرانًا وإناثًا وتجعل من تشاء عقيًما ، إنّك عليم قدير

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

  مئ هي مي خي جيحي ٰه مه جه

وراء حجاب أو أرسلت رسوالً فأوحيت أو من ا من البشر إالّ وحيً ا مت أحدً ما كلّ  اللّهم

 علّي حكيمإنّك ما تشاء ،  بإذنه

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه
 يب ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

اللّهم قد أوحيت إلى رسولك محّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم روًحا من أمرك، 

 وال اإليمان ولكن جعلته نوًرا تهدي به من تشاء من عبادك ما كان يدري ما الكتاب

اللّهم إنّك تهدي إلى صراط مستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 

 وال الضالين ، اللّهم لك ما في السماوات وما في األرض وإليك تصير األمور

 

 سورة الزخرف

 يل ىل مل خل
 

 يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
ك صلى ما أوحيت إلى نبيلفهم  ناأن تفتح بصيرت جي في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

ك تدبّره نسألوهللا عليه وآله وصحبه وسلّم من الكتاب المبين الذي جعلته قرآنًأ عربيّا 

 إنّه كتاب علّي حكيم ، العمل بهو

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



اللّهم هيئ لهذه األمة من يحمل هذا القرآن ويبلّغه ويعمل به ، اللّهم واجعلنا منهم ، اللّهم 

قد أرسلت رسالً في األولين فأهلكتهم بما كانوا برسلهم يستهزءون ، اللّهم نعوذ بك من 

 وسلّم  هأن تهلكنا بما يفعل السفهاء منّا ونبرأ مّمن يستهزئ برسولك صلى هللا عليه وآل

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص

اللّهم خالق السماوات واألرض ، جعلت األرض للبشر مهدًا وجعلت فيها سبالً كي 

 نهتدي بها ، إنّك أنت العزيز العليم

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

اللّهم سبحانك أنزلت من السماء ماء بقدر فأنشرت به بلدة ميتة وكذلك تخرج الموتى 

عند البعث والنشور ، اللّهم إنّك خلقت األزواج كلّها وجعلت للناس من الفلك واألنعام 

ما يركبون ، َّللّا أكبر هللا أكبر هللا أكبر سبحان الذي سّخر لنا ما نركبه وما كنّا له 

 رنين وإنّا إلى ربّنا لمنقلبونمق

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
  ني مي زي ري
ولم يولد ولم يكن له  أنَت َّللّا ال إِّلهَ إِّالّ أنَت األحدُ الصمدُ الذي لم يلدإنّك  شهدُ ن اإنّ  اللّهم

تنا لنا من أزواجنا وذّريّااللّهم انت خالق البنين والبنات تخلق ما تشاء فهب ،  كفواً أحد

قّرة أعين واجعلنا للمتّقين إماًما ، اللّهم اجعل المسلمين يشكرونك في ما أعطيتهم من 

 بنين أو بنات دون سخط أو كره

 حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 مس خس حس جس مخ جخ مح مججح حج هتمث مت خت
  حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض مصجض خص حص

الخصام غير مبين ، اللّهم اهده إلى سبيلك واجعله اللّهم من أنشأته في الحلية وهو في 

 سببًا لهداية خلقك ، اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبمالئكتك ، إنّك أنت الخالق العليم

 اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت ال نعبد إالّ إيّاك وحدك ال شريك لك 

 )يُنّشأ في الحلية: يربّى في الزينة والنعمة(



 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل خن حن جن مم خم حم جم

  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
 اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

ذين وأمهاتنا وإخواننا ال اجعلنا من المستمسكين بكتابك واغفر لنا واهدنا وآبائنا اللّهم

 سبقونا باإليمان وال تجعل في قلوبنا غالًّ للذين أمنوا إنّك رءوف رحيم

 ، اللّهم اجعلنا ممن يقتدي بالصالحين من السلف نعوذ بك من الترف ومن المترفين  اللّهم

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

  رت يب ىب نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ
 ا أعطيتوبارك لنا فيميت نا فيمن تولّ فيمن عافيت وتولّ  يمن هديت وعافنافاهدنا  اللّهم

 بينا ونعوذ بك من المكذّ ما فعل ويفعل السفهاء منّ منعوذ بك  اللّهم

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

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

  زي ري ٰى ين ىن
 تسليًما كثيًرا وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا إبراهيم صّلِّ  اللّهم

م عذاب النار واحشرهم مع النبيين والصديقين  اللّهم اغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وقِّهِّ

 ونبرأ ممن يشرك بك شيئًاال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت فاطرنا وهادينا  اللّهم

عت الكافرين وآباءهم حتى متّ اللّهم إنّك ،  باقية إلى يوم الدين اجعل كلمة الحقّ  اللّهم

  صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّمالمبين ورسولك  قّ جاءهم الح

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

  حج مث هت مت خت حت
ونبرأ مّمن يتهم األنبياء بالسحر وممن يكفر  ووعدك حقّ  وقولك الحقّ  أنت الحقّ  اللّهم

لت عليه القرآن وعلى آله سيدنا محّمد الذي نزّ سيد ولد آدم على صّلِّ  اللّهمبالحّق ، 

 وسلّموصحبه 

 خض حض مصجض خص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج
  جك مق حق مف خف حف مغجف جغ مع جع مظ حط مض



ت في الحياة الدنيا ورفع هممعيشت هموقسمت بينبين الناس انت قسمت رحمتك  اللّهم

، نعوذ بك اللّهم أن نكون من  ليتّخذ بعضهم بعًضا سخريًا فوق بعض درجات همبعض

 خير مما يجمعونوذلك رحمتك اجعلنا مّمن تصيبهم أوفر  اللّهم، الساخرين 

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

 حم جم يل ىل مل خل هن من خن حن جن
  جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم ىم خممم

ارج لبيوتهم ُسقُفًا من فضة ومع كلوال أن يكون الناس أمة واحدة لجعلت لمن يكفر ب اللّهم

ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابًا وسرًرا ا من فضة سقفً عليها يظهرون ولبيوتهم 

 ذلك لّما متاع الحياة الدنيا واآلخرة عندك للمتقينكّل  عليها يتكئون وزخرفًا وإن

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
ا ، اللّهم ال تجعلنا منهم واجعلن من يعُش عن ذكرك تقيض له شيطانًا فهو له قرين اللّهم

 من الذاكرين لك كثيًرا والذاكرات

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  يق ىق يف ىف يث
 تنابهقنا الجوأرنا الباطل باطالً ووفّ وحبّبنا فيه حقًّا ووفقنا التباعه  أرنا الحقّ  اللّهم

هنا فيه ،  ومن جار السوء ومن نعوذ بك من صديق السوء ومن قرين السوء  اللّهموكّرِّ

 إليها من قول أو عمل يقّربوما  النّارونعوذ بك من صاحب السوء 

 ىن نن 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

 مججح حج مث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ
  مخ جخ مح
على  وأنت القادر اواجعله الوارث منّ ما أحييتنا وقواتنا عنا بأسماعنا وأبصارنا متّ  اللّهم

نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الضالل المبين  اللّهمكّل شيء ، 

 ونعوذ بك من نقمتك

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

 وتقدست أسماؤكأنك شوعظم وجّل ثناؤك جارك  عليك أنت كما أثنيت على نفسك عزّ 

 حقّ  النّارو حقّ  الجنّةو والساعة حقّ  ووعدك حقّ  حقّ هو البأن ما أنزلت  آمنّا اللّهم



أنزلت إليه وحيك وهو على ،  وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه صّلِّ  اللّهم

اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير  اللّهم، صراط مستقيم 

ي بالذكر الذ آمنّا اللّهمواجعلنا من المستمسكين به ،  المغضوب عليهم وال الضالين

 نشهد أنه بلّغ الرسالة ونصح األمة، و وسلّمأنزلت على رسولك صلى هللا عليه 

  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
د عبنال ، لك ونشهد أن ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك بما أرسلت من رس آمنّا اللّهم

 كورسول كعبد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّمونشهد أن سيدنا محّمدا  إالّ إيّاك

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

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

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

 تسليًما كثيًرا وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى سيدنا موسى صّلِّ  اللّهم

 بآياتك  آمنّا هملرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، اللّ بعنا ابما أنزلت واتّ  آمنّا اللّهم

 لنّاراآياتك ونعوذ بك من الكفر ومن السحر ونعوذ بك من بجحد ين مّ منعوذ بك  اللّهم

 عنا العذاب إنا موقنون ربّنا اكشف،  إليها من قول أو عمل يقّربوما 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
 ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى
  خت حت جت هب مب خب حب جب

خيار وعلى المسلمين األنسألك أن تّولي علينا  اللّهممتكبر جبّار ، كّل  نعوذ بك من اللّهم

رسلك ب آمنّا اللّهم، ونعوذ بك من الفسق والفاسقين ،  شراروعليهم األوال تولّي علينا 

، اللّهم نعوذ بك ممن يستخف وبما آتيتهم من آيات ونعوذ بك من عقوبتك ومن نقمتك 

ة للذين نال تجعلنا فت اللّهمبقومه ويظلمهم ونعوذ بك أن نطيع الظالمين أو أن نواليهم ، 

 )آسفونا: أغضبونا(  الغفور الرحيم أنتإنّك ربّنا كفروا واغفر لنا 

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض مصجض خص



 مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك
 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل حن جن

 تسليًما كثيًرا وسلّم بن مريم على سيدنا محّمد وعلى سيدنا عيسىصّلِّ  اللّهم

وبما أنزلت إليهم من آيات ونعوذ بك من الجدل إالّ بالتي بك وبكتبك وبرسلك  آمنّا اللّهم

وأن  حقّ  النّار وإنّ  حقّ  الجنّة وإنّ  وإن البعث حقّ  الساعة حقّ  إنّ  اللّهم،  هي أحسن

لم للساعة ونعوذ بك أن نمتري بها محمد  ، اللّهم نسألك اتباع نبيك المسيح عليه السالم عِّ

 ال واألحوال واألخالقصلى هللا عليه وسلم في األفعال واألقو

اللّهم لو شئت لجعلت في األرض مالئكة يخلفون ، اللّهم اهدنا الصراط المستقيم صراط 

 الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  نت مت زت رت ىبيب نب مب زب رب

 كثيًراا تسليمً وسلّم  وعلى سيدنا عيسى محّمدعلى سيدنا اللّهم صّلِّ 

عليه  صلى هللانه نبيك نعوذ بك من الشيطان الرجيم ونسألك الحكمة وفهم ما بيّ  اللّهم

 التقى والعفاف والغنىوالهدى  ته ونسألكاتباع سنّ نسألك ووآله وصحبه وسلّم 

اهدنا صراطك  اللّهم اك ،ورب العالمين ال نعبد إال إيّ ربّنا ال إله إالّ أنت ، أنت  اللّهم

 المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الّضالين

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت
  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

نعوذ بكم من االختالف في الدين ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء األخالق  اللّهم

 النّار بعوذ بك من الظلم ونعوذ بك من عذاون

 النّار حقّ وإن  حقّ  الجنّةوإن  ال تأتي إالّ بغتة وإن البعث حقّ  إن الساعة حقّ  اللّهم

 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ
 حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
 مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص
  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 نعوذ بك من أصحاب السوء ومن أخالء السوء  اللّهم



نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك إن تجعلنا من عبادك الذين ال خوف  اللّهم

من أهل الفردوس األعلى الذين يطاف وأهلينا ومحبينا عليهم وال هم يحزنون واجعلنا 

 عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ اإلعين واجعلنا فيها من

 عوذ بك من خليلن االلَّهم إنّ ال سابق حساب وال عذاب ، بفيها الخالدين  الوارثين لها

 إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها  اوقلبه يرعان اماكر عيناه تريان

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 إليها من قول أو عمل يقّربنعوذ بك من المجرمين ومن عذاب جهنم وما  اللّهم

 بك وبكتبك ورسلك ومالئكتك  آمنّا اللّهم، نعوذ بك من الظلم والظالمين  اللّهم

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث ىتيت نت مت زت رت يب
  ىك مك لك اك يق
من المالئكة  وما يكتب رسلك والبعث حقّ  والساعة حقّ  ووعدك حقّ  أنت الحقّ  اللّهم

ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك لم تلد ولم تولد  اللّهم، اللّهم حبّب إلينا الحّق ،  حقّ 

 والنجوى وأنت السميع العليم وأنت تسمع السرّ 

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

ونتوب إليك أنت رّب السماوات  اللّهموبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك  سبحانك اللّهم

ك ، إّن وعدنعوذ بك من الذين يخوضون في آياتك  اللّهم،  واألرض رّب العرش العظيم

 حّق والساعة حّق والجنّة حّق والنّار حقّ 

 هت مت خت حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 أنت في السماء إله وفي األرض إله وأنت الحكيم العليم اللّهم

جع المر كعلم الساعة وإلي كالسماوات واألرض وما بينهما وعندملك  ت ربّنا لكتبارك

 وإنّا لك وإنّا إليك راجعون والمصير

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق مف خف حف جف
 مه جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل



لفضيلة الوسيلة وا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّما نسألك أن تؤتي سيدنا محّمدً  اللّهم

 والمقام المحمود الذي وعدته والشفاعة لنا يوم القيامة

 بك فاغفر لنا واجعلنا ممن يغفر ويصفح  أنت خالقنا ورازقنا آمنّا اللّهم

أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار  اللّهم

 ول()وقيله: قول الرسالسالم بالسالم 

 

 سورة الدخان

 يل ىل مل خل
 

  جم يل ىل مل خل
ك ما أوحيت إلى نبيلفهم  بصيرتناأن تفتح  جي في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

  العمل بهتدبّره ووالبشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم من الكتاب المبين 

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يمجن ىم مم خم حم
يها مباركة ، اللّهم نسألك أن تبلغنا تلك الليلة وتغفر لنا فاللّهم إنّك أنزلت كتابك في ليلة 

ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر وأن تكتب فيها كّل أمر خير لنا وللمسلمين وتمحو كّل سوء 

 عنّا وعنهم يا رّب العالمين

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ

  ىف يث ىث نث مث رثزث
 لك الخلق واألمر وأنت رّب العالمين ومرسل المرسلينيا هللا  اللّهم

 صلى هللاارحمنا وأمة سيدنا محّمد  اللّهم يا رحمن يا رحيم قد رحمتنا بهذا القرآن اللّهم

 أنت السميع العليمإنّك  رحمة ال نسأل بعدها رحمة من غيرك عليه وآله وصحبه وسلّم

نّا موقنون ، ال إله إالّ أنت تحيي وتميت أنت رّب السماوات واألرض وما بينهما ، إ اللّهم

 آبائنا األولين ربّنا وربّ 

 زنمن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف
 هئ 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
  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ محجخ



نعوذ بك من الشك والريب ونسألك أن تحفظنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا وعن  اللّهم

نعوذ بك أن يمسنّا منك عذاب في  اللّهم، ومن خلفنا  منااأيماننا وعن شمائلنا ومن أم

 ا إنّا موقنونعنّ  ههذه الحياة الدنيا وفي اآلخرة وإن مسنّا من عذابك شيء ربّنا فاكشف

على سيدنا محّمد الرسول المبين وعلى آله وصحبه صّلِّ  اللّهموأكتب لنا به أجًرا كبيًرا ، 

 والبعث حقّ  إن الساعة حقّ  اللّهمونبرأ اللّهم من كّل ما يفتري المفترون عنه ،  وسلّم

 أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة اللّهم،  حقّ  النّارو حقّ  الجنّةو

 جكحك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل حل جل مك لك خك
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
  ٍّ ٌّ ٰى
على سيدنا محّمد الرسول الكريم الرسول األمين وعلى سيدنا موسى الرسول صّلِّ  اللّهم

من الذين وون عليك علالذين يمن نبرأ  اللّهم،  تسليًما كثيًرا وسلّمالكريم الرسول األمين 

 صلى هللااستجب دعاء سيدنا محّمد  اللّهم،  وسلّمرسولك صلى هللا عليه وآله يؤذون 

 وارزقه المقام المحمود الذي وعدتهألمته  عليه وآله وصحبه وسلّم

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

  رنزن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق يفىق

رام من المسجد الحك محّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم ليالً بعبد يتأسرك اللّهم سبحان

 السميع البصير ك أنتإن وأريته من أياتك  حوله تإلى المسجد األقصى الذي بارك

ل السفهاء نعيم أنعمته علينا بما يفعكّل  نسألك أن تنعم علينا من الخيرات وال تسلبنا اللّهم

األرض وأورثهم ديار أعدائك وأموالهم ، ، اللّهم استخلف عبادك الصالحين في  منّا

 ، اللّهم اجعل كل موضع النّارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 نطيعك فيه من األرض وتحت السماء شاهدًا لنا يوم القيامة على طاعتك )رهًوا: ساكنًا(

 مئ خئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

  جخ مح جح
 نوال تجعلنا من العالين المسرفياألخرة  فيالدنيا و من العذاب المهين فينجنّا من  اللّهم

 تسليًما كثيًرا وسلّمموسى  على سيدنا محّمد وعلى سيدناصّلِّ  اللّهم

 ارزقنا فهم آياتك واجعلنا صالح أهل األرض بطاعتك يا رّب العالمين اللّهم



 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 جل لكمك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع

  مل خل حل
 بالبعث والنشور  بالساعة وآمنّا آمنّا اللّهمنعوذ بك مما يقول الكافرون ،  اللّهم

 وبنا غالًّ اإليمان وال تجعل في قلاغفر لنا وآلبائنا وأمهاتنا وإلخواننا الذين سبقونا ب اللّهم

 وف رحيمءللذين آمنوا ربّنا إن ر

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
  مي خي حي جي

 بالحقّ  ما خلقتهما إالّ اللّهم ما خلقت السماوات واألرض وما بينهما لعبًا ولهًوا ،  اللّهم

 ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

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

بالبعث بعد الموت وأن يوم القيامة ميقات الناس آجمعين يوم ال يغني مولى  آمنّا اللّهم

في الدنيا واجعلنا من المنتصرين  انصرنا على عدّوك وعدّونا اللّهم، عن مولى شيئًا 

 أنت العزيز الرحيمإنّك يوم القيامة ، وارحمنا 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث
  مل يك
ونعوذ  النّارإليها من قول أوعمل ونعوذ بك من أهل  يقّربوما  النّارنعوذ بك من  اللّهم

ونسألك أن  النّارونعوذ بك مما يعمل السفهاء من أعمال أهل  النّارصداقة أهل من بك 

 الجدالونعوذ بك من الخوض في ما نهيت عنه من ا ال تؤآخذنا بما يفعل السفهاء منّ 

 والمراء

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



 نسألك المقام األمين في الفردوس األعلى عندك يا رّب العالمين  اللّهم

  حبّيناما به الظلل نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وألبسنا بالقرآن الحلل وأسكنّ  اللّهم

واجعل  خيركّل  فيلنا ا واجعل الحياة الدنيا زيادة أكرمنا وال تهنّا وعافنا واعف عنّ  اللّهم

 شّر يا رّب العالمينكّل  الممات نجاة لنا من

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

 يا ذا الفضل والمّن نسألك أن تجعلنا من أهل الفوز العظيم اللّهم

ّلِّ صره والعمل به وارحمنا بالقرآن واجعله نوًرا ورحمة لنا ويّسر لنا تالوته وتدبّ  اللّهم

 وسلّمعلى سيدنا محّمد وعلى آله وصحبه  اللّهم

 

 سورة الجاثية

 يل ىل مل خل
 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
ك ما أوحيت إلى نبيّ لفهم  بصيرتناأن تفتح  جي في سرّ نسألك بما أودعت من  اللّهم

 العمل بهتدبّره ووالبشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم من الكتاب المبين 

 إنّك العزيز الحكيم

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

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

  يف ىف يث ىث نث مث
 آيات للمؤمنينمن في السماوات واألرض  ماب آمنّا اللّهم

 وقنوننات لقوم ية آيات بيّ ا بأن في خلقنا وفي ما بثثت من دابّ أيقنّ  اللّهم

إن في اختالف الليل والنهار وما أنزلت من السماء من رزق فأحييت به األرض  اللّهم

ها على وتبآياتك التي تل آمنّا اللّهم،  بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

 بالحّق  صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّمرسولك محّمد 

 ين ننىن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق

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



 خص مسحص خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت

  حض جض مص
أفّاك أثيم يسمع آيات هللا تتلى عليه ثم يصّر مستكبًرا كأن لم كّل  نعوذ بك من اللّهم

 يسمعها ونعوذ بك من العذاب األليم

 آياتك شيئًا ثم يتخذها هزًوا ونعوذ بك من العذاب المهينمن ن يعلم ممّ  برأن اللّهم

إليها من قول أو عمل ونشهد أن ال إله إالّ انت وحدك  يقّربوما  النّارنعوذ بك من  اللّهم

المنجي من العذاب صير ونعم ال شريك لك أنت وليّنا وموالنا فنعم المولى ونعم الن

 العظيم

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض

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

  هت مت هب مب هئ مئ هي خيمي حي جي ٰه مه جه
به ونعوذ بك من الكفر والكافرين الذين لهم عذاب من آمنّا ما أنزلت هو الهدى  اللّهم

من  الفلك بأمرك ولنبتغي رت لنا البحر لتجري فيهال إله إالّ أنت سخّ  اللّهم،  رجز أليم

 لك الحمد ولك الشكر  اللّهم،  كفضل

إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك  اللّهم

من خير  ونسألك قلبًا خاشعًا سليًما وخلقًا مستقيًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً ونسألك 

الم تعلم وال نعلم وأنت عفإنّك م ونستغفرك لما تعلم ما تعلشّر  ما تعلم ونعوذ بك من

اللّهم اجعلنا منك ، ا سخرت لنا ما في السماوات واألرض جميعً اللّهم إنّك ،  الغيوب

 هان الذين يتفكرون فيممن يدرك آياتك وم

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
  ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي ىهيه مه جه ين ىن
فل غ كلّماذكرك وذكره الذاكرون و كلّماعلى نبيك ورسولك وحبيبك محّمد صّلِّ  اللّهم

 وسلّمعن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه 

بك فأوزعنا أن نغفر لمن أساء إلينا ونحلم على من أغضبنا وأن ال نغضب  آمنّا اللّهم

كت حرماتك اجعلنا مّمن يكثر من عمل الصالحات ،  اللّهم،  ألنفسنا بل نغضب إذا انتُهِّ

 يا هللالسيئات مغفرة وبا ورضوانًاجازنا بالحسنات إحسانًا اللّهم 

 ن وإنّا هلل وإّن إليه راجعو النّارربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب 

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث



ات بيّ ره والعمل به ونسألك أن تؤتينا الحكمة وترزقنا من الطنسألك فهم كتابك وتدبّ  اللّهم

 مينوتجعلنا من خير العالَ 

نات من األمر ونعوذ بك من الخالف في الدين ومن اتباع الهوى وارزقنا آتنا بيّ  اللّهم

 فيه يختلفونأنت تقضي بين عبادك يوم القيامة فيما كانوا العلم والفهم 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
 مت خت جتحت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت
اء الذين ال يعلمون وال يغنون عنّا هوأاتباع شريعتك ونعوذ بك من اتباع ارزقنا  اللّهم

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف ، ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين منك شيئًا 

نا فاحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا غنى، أنت وليّ وال

 بكتابك الذي هو بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون  آمنّا اللّهم،  ومن تحتنا

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
  مف خف حف جف جغمغ مع جع
ين ونعوذ بك أن نكون من الذ بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمنّا اللّهم

عمالنا أضاه واجعل خير أوزعنا أن نعمل صالًحا ترآمنّا بك ف اللّهميجترحون السيئات ، 

 يوم نلقاك فيه منااوخير أيّ  أعمارنا خواتيمهاوخير  آخرها

 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل حم جم
  يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن
نسألك أن تضاعف حسناتنا وتعفوعن  اللّهم،  أنت خالق السماوات واألرض بالحقّ  اللّهم

 نعوذ بك من اتباع، اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك  اللّهم،  سيئاتنا

بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما  اللّهمعنا الهوى ونعوذ بك من الضالل بعد العلم ومتّ 

رنا واهدنا صراطك ابصأعنا واسمأبارك لنا في  اللّهم، ا أبقيتنا واجعله الوارث منّ 

ا من واجعلن المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين

 الذين ال يغفلون عن ذكرك

 ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
  ىك مك لك اك
 حقّ  النّاروإن  حقّ  الجنّةوإن  البعث حقّ وإّن  وإن الموت حقّ  إن الساعة حقّ  اللّهم

 ونسألك اليقين وحّق اليقينا إليك راجعون أنت أحييتنا وأنت تميتنا وإنّ  اللّهم



 لصادقينجعلنا من االلّهم أن تالبيّنات وال حّجة للقوم الكافرين ، نسألك بآياتك  آمنّا اللّهم

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
  حت جت هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي
أنت الحي الذي ال يموت وأنت تحيي وتميت وأنت جامع الناس ليوم القيامة ال  اللّهم

لك ملك السماوات واألرض ويوم القيامة  اللّهم،  ريب فيه ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 المبطلونر خسي

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت
  حف جف مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض
أنت رّب العالمين وأنت الخالق وأنت الرازق وأنت المحيي وأنت المميت وأنت  اللّهم

 وتجزي الناس بما كانوا يعملون أمة إلى كتابهاكّل  مالك يوم الدين يوم تدعو

  بغير حساب الجنّةآتنا كتبنا بأيماننا يوم الحساب وأدخلنا  اللّهم

 )جاثية: باركة على الركب(

 مل خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف خف
  حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
ل أدخلنا في رحمتك واجعلنا من أه اللّهمكتبك وباليوم اآلخر ، ببك وبرسلك و آمنّا اللّهم

ون بآياتك ونعوذ بك أن نك نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين آمنّا اللّهم،  الفوز المبين

 ومن المجرمين من المستكبرين

 من مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي
 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل َّـ هي مي هن
 وإن الساعة أتية ال ريب فيها ونحن فيها من المستيقنين إن وعدك حقّ  اللّهم

ن م، ونبرأ سيئات أعمالنا فاغفر لنا وارحمنا شرور أنفسنا ومن نعوذ بك من  اللّهم

 المستهزئين

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

إليها  يقّربوما  النّارنسى لقاءك ونعوذ بك من أو يذكرك  يغفل عن جعلنا ممنال ت اللّهم

 ونبرأ مّمن يتخذ أياتك هزًوا من قول أو عمل

 بينتعتَ ال تجعلنا من المسنسألك أن بآياتك ونعوذ بك من الغرور بالحياة الدنيا و آمنّا اللّهم



 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
  اك يق ىق يف يثىف

 األرض رّب العالمين  لك الحمد أنت رّب السماوات وربّ  اللّهم

 لك الكبرياء في السماوات واألرض وأنت العزيز الحكيم اللّهم

 


