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سورة األحقاف
ﱁﱂﱃﱄ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ
سر في ﱕ أن تفتح بصيرتنا لفهم ما أوحيت إلى نبيك صلى
اللّهم نسألك بما أودعت من ّ
هللا عليه وآله وصحبه وسلّم من الكتاب المبين وتدبّره والعمل به إنّك أنت العزيز الحكيم
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ

ربّنا ما خلقت السماوات واألرض وما بينهما إالّ
ّ
بالحق وأجل مس ّمى والذين كفروا ع ّمأ
أنذروا معرضون  ،اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وال خالق من األرض وال
من السماء سواك  ،آمنّا بك وصدّقنا بك وبكتابك يا ربّ العالمين  ،اللّهم نسألك الصدق
في األقوال واألفعال واألحوال  ،اللّهم ال أحد من الخلق يأتي بأصدق من كتابك
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
اللّهم ال إله إال أنت  ،ال نعبد إال إيّاك وحدك ال شريك لك  ،وال يستجيب لمن يدعوه إلى
حق وإن الحشر ّ
حق وإن البعث ّ
يوم القيامة سواك  ،اللّهم إن الساعة ّ
حق  ،آمنّا بك ال
إله إالّ انت وحدك ال شريك لك  ،وإنّا بما يدعون من دونك كافرون

ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
اللّهم آمنّا باآليات البينات التي أنزلت على قلب نبيك ورسولك مح ّمد صلى هللا عليه
وآله وصحبه وسلّم الذي أدّى األمانة ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها
كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك  ،ونبرأ م ّما يقول فيه الكافرون  ،اللّهم ال يملك أحد لنا
من شيء إالّ أنت  ،أنت أعلم بما يفيض الكافرون في كتابك  ،كفى بك شهيدًا بين عبادك
أنت الغفور الرحيم (يفيض :يشيع)
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم الذي سار على نهج
من سبقه من الرسل فات ّبع ما أوحيت به إليه فأدّى األمانة ونصح األمة وجاهد فيك حق
الجهاد  ،اللّهم ّ
إن هذا القرآن وحي من عندك  ،اللّهم اجعله ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا
وهادينا إلى رضوانك ونعوذ بك من الكبر والعجب  ،إنّك ال تهدي القوم الظالمين
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم آمنّا بك وبرسولك وبكتابك الذي أنزلته إما ًما ورحمة لسانًا عربيًا لينذر الذين
ظلموا وبشرى للمحسنين  ،ربّنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في
قلوبنا غالً للذين آمنوا ربّنا إنّك رءوف رحيم واحشرنا اللّهم معهم  ،اللّهم اجعلنا من
الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا اللّهم من المحسنين

ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡ
ﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪ
اللّهم أنت ربّنا ال إله إالّ أنت  ،اللّهم اهدنا الصراط المستقيم واجعلنا من الذين استقاموا
فال خوف عليهم وال هم يحزنون الذين هم أصحاب الجنّة هم فيها خالدون
اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
اللّهم اجعلنا م ّمن يحسنون إلى والديهم كما أمرت في حياتهم ويؤدّون حقوقهم بعد مماتهم
اللّهم ربّنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صال ًحا
ترضاه وأصلح لنا في ذريّاتنا إنّا تبنا إليك وإنّا من المسلمين  ،اللّهم من يبلغ من المسلمين
أربعين سنة اهدِّهم وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وعلى والديهم وأن
ذرياتهم وأوزعهم أن يتوبوا
يعملوا صال ًحا ترضاه وأن تصلح لهم في ّ
اللّهم تقبّل عنّا أحسن ما عملنا وما سنعمل وتجاوز عن سيئاتنا واحشرنا في أصحاب
الجنّة وعد الصدق الذي وعدتنا يا ربّ العالمين
ﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

اللّهم نعوذ بك من عقوق الوالدين ونسألك الرحمة والمغفرة لنا ولوالدينا وال تجعلنا من
الذين ّ
ّ
الجن واإلنس الذين كانوا خاسرين
حق عليهم القول من قبلنا من
قرة أعين واجعلنا للمتقين إما ًما
وذرياتنا ّ
ربّنا هب لنا من أزواجنا ّ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ
ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ
اللّهم نسألك الدرجات العلى من الجنّة وأن تحشرنا مع عبادك من النبيين والشهداء
والصالحين  ،ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار
ّ
الحق ونعوذ بك
اللّهم نعوذ بك من اإلستكبار واإلستمتاع بالطيبات في األرض بغير
من العجب ومن غمط الحقوق ومن الفسوق والعصيان
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى سيدنا هود وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك إيّاك نعبد وإيّاك نستعين  ،آمنّا بك وبالبعث
ّ
الحق وإن ما أرسلت به رسلك
والنشور ونعوذ بك مما يفعل الظالمون  ،اللّهم إن وعدك
ّ
الحق فاجعلنا اللّهم من الصادقين (األحقاف :ديار عاد في حضرموت باليمن)
هو
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ

ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛ
اللّهم إن علم الغيب عندك تؤتيه من تشاء من عبادك وما على الرسل إالّ البالغ المبين
اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين
شر ما تجلبه الريح
اللّهم نعوذ بك من ضيق الصدر وشتات األمر ومن ّ
اللّهم ّ
إن ما أرسلت من رياح وأمطار خلقًا من خلقك ترسلها أينما تشاء ترحم بها من
تشاء وتعاقب بها من تشاء وأنت شديد العقاب  ،اللّهم ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ
ﳖﳗﳘﳙﳚﳛ
اللّهم اجعلنا ممن تمكنهم في األرض ويعملون وفقنا لمرضاتك
اللّهم هيئ لهذه األمة من يجدد لها أمر دينها ويقودها إلى رضوانك
اللّهم لك الحمد على ما متعتنا به من نعمة السمع والبصر والفؤاد  ،اللّهم آمنّا بآياتك
ونعوذ بك أن نكون من الجاحدين ونبرأ إليك من المستهزئين ومن المفترين  ،اللّهم إنّا
ّللا ال إِّله إِّالّ أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ً أحد
نشهد إنّك أنت ّ
 ،ربّنا ال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
كثيرا  ،اللّهم اجعلنا ممن
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسلي ًما ً
يستمع القرآن وينصت لتالوته ويتدبّره ويعمل به وينذر قومه بما جاء فيه
شر
اللّهم آمنّا بأنّك خلقت اإلنس والجن  ،فمنهم من آمن ومنهم من كفر  ،ونعوذ بك من ّ
ّ
وشر ك ّل دابّة أنت آخذ بناصيتها إنّك على ك ّل شيء قدير
والجن
شياطين اإلنس
ّ
ّ
الحق وإلى طريق مستقيم
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم اهدنا إلى
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋ
اللّهم أستجبنا لدعوة من دعا إليك وآمنّا بك فاغفر لنا ذنوبنا وأجرنا من خزي الدنيا
وعذاب اآلخرة  ،اللّهم من ال يجب داعيك فليس بمعجز في األرض وليس له من دونك
أولياء أولئك في ضالل مبين
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
اللّهم أنت خالق السماوات واألرض  ،لم يعييك خلقهن  ،ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك
لك  ،أنت القادر على أنت تحيي الموتى كما خلقتهم أول مرة وأنت على ك ّل شيء قدير
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ

ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖﳗﳘ
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق تجزي بها من أطاعك  ،اللّهم اجعلنا
منهم وإن النّار حق وهي جزاء لمن عصاك  ،اللّهم اعصمنا منها  ،ربّنا أفرغ علينا
صبرا وتوفّنا مسلمين  ،اللّهم ص ِّّل على سيدنا ومح ّمد وعلى أولي العزم من الرسل
ً
كثيرا  ،اللّهم إن علم الساعة عندك  ،اللّهم بارك لنا في عيشنا في هذه الحياة
وسلّم تسلي ًما ً
الدنيا ونعوذ بك من الهالك ومن الفسوق والعصيان ونعوذ بك من استعجال أوامرك
وأقدارك قبل حدوثها
سورة مح ّمد
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ضل أعمالنا
اللّهم نعوذ بك من كفر الكافرين وفسوق الفاسقين ونعوذ بك أن ت ِّ ّ
اللّهم آمنّا بك وبكتبك ورسلك فأوزعنا أن نعمل من الصالحات ما يرضيك
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم آمنّا بما أنزلت عليه وهو
ّ
الحق منك فاغفر لنا وكفّر عنّا سيئاتنا وأصلح بالنا وتوفّنا مع األبرار
ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ

ّ
الحق ونسألك أن تكتب لنا ثواب المجاهدين في
اللّهم اجعلنا من عبادك الذين يت ّبعون
سبيلك  ،اللّهم انصر عبادك الصالحين وم ّكن لهم في األرض أينما كانوا وانتصر لهم
على من عاداهم  ،اللّهم آمنّا بما ضربت في كتابك من أمثال  ،لو شئت ألنتصرت من
الكافرين لكنّك بلوت بعض الناس ببعض
ض ّل أعمالنا
اللّهم احشرنا مع عبادك من األنبياء والشهداء والصالحين وال ت ِّ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
عرفتها لنا واجعلنا م ّمن ينصرك وتنصره
اللّهم اهدنا وأصلح بالنا وأدخلنا الجنّة التي ّ
ونسألك أن تثبت أقدامنا  ،اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ومن أعمالهم
اللّهم اجعلنا ممن يحبّ كتابك الذي أنزلت ويتدبره ويعمل به ونعوذ بك أن تحبط أعمالنا
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ
اللّهم إ ّن األرض لك تورثها من تشاء ّ
تعز من تشاء وتذ ّل من تشاء بيدك الخير  ،إنّك
على ك ّل شيء قدير  ،اللّهم أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين الذين ال مولى لهم
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك ومالئكتك  ،اللّهم أوزعنا أن نعمل صال ًحا ترضاه وأورثنا
الجنّة التي أعددتها لعبادك الصالحين
اللّهم نعوذ بك من التمتع واألكل كما تأكل األنعام  ،ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النّار

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
اللّهم بارك لنا في أوطاننا وارزقنا فيها من ك ّل الثمرات ونسألك األمن والعدل
والطمأنينة فيها وفي سائر بالد المسلمين ونسألك النصر على األعداء  ،إنّك نعم المولى
ّ
الحق
ونعم النصير  ،اللّهم اجعلنا على بيّنة منك ونعوذ بك من ات ّباع الهوى  ،اللّهم أرنا
وكرهنا فيه
حقًّا وألهمنا اتباعه وحببّنا فيه وأرنا الباطل باطالً وألهمنا اجتنابه ّ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
يقرب إليها من قول أو عمل  ،اللّهم نسألك الفردوس األعلى
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
وصحبة نبيك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم فيها بال سابق حساب وال عذاب
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا
يقرب إليها من قول أو عمل (آسن :متغير منتن)
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅﳆ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين يؤتون العلم
ويعملون به  ،اللّهم نعوذ بك من علم ال ينفع ومن دعاء ال يسمع ومن قلب ال يخشع
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك
من فتنة المسيح الدجال  ،ونعوذ بك من اتباع الهوى

اللّهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولّنا فيمن تولّيت وبارك لنا فيما أعطيت
ّ
بالحق وال يقضى عليك وإنّه ال
شر ما قدرت وقضيت  ،إنّك تقضي
وقنا واصرف عنّا ّ
ّ
يعز من عاديت وال يذ ّل من واليت
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ
ﳤﳥﳦﳧﳨ
حق ال تأتي إالّ بغتة فقد جاء أشراطها وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق وإن الجنّة ح ّق
وإن النّار ّ
حق  ،اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك نستغفرك ونتوب إليك  ،أنت
تعلم متقلّبنا ومثوانا  ،واجعلنا اللّهم ممن يستغفر لنا رسول هللا صلى هللا عليه وآله
وصحبه وسلّم  ،اللّهم أنت ربّنا خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما
شر ما صنعنا  ،نبوء لك بذنوبنا ونبوء لك بنعمتك علينا فقد
استطعنا  ،نعوذ بك من ّ
ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا ما قدّمنا وما أ ّخرنا فإنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت
 ،ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك له
اللّهم إنا نتوجه إليك بنبيك ورسولك محمد رسول الرحمة صلى هللا عليه وآله وسلّم ،
يا محمد إنا تو ّجهنا إلي ربّنا بك أن تقضى حاجاتنا  ،اللّهم فشفّعه فينا
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
اللّهم آمنّا بكل ما أنزلت في كتابك محكمه ومتشابهه  ،أوامره ونواهيه  ،قصصه وأمثاله
 ،ما علمنا تفسيره وما لم نعلم  ،اللّهم نسألك أن تكتبنا عندك من المجاهدين في سبيلك
ونعوذ بك من أمراض القلوب  ،اللّهم يا مصرف القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك
اللّهم نسألك طاعتك وقول المعروف الذي ترضاه والصدق في األقوال واألفعال
واألحوال ونسألك الخير في أمورنا كلّها

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
اللّهم اجعلنا من المصلحين في األرض وال تجعلنا من المفسدين فيها
وقواتنا ما
اللّهم اجعلنا ممن يصلون أرحامهم ونسألك أن تبارك في أسماعنا وأبصارنا ّ
أبقيتنا واجعله الوارث منّا
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ

اللّهم اجعلنا من الذين يتدبرون القرآن وافتح قلوبنا لفهم كتابك وجوارحنا للعمل به
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من النكوص على األعقاب ومن
تسويل الشيطان وإمالءاته  ،اللّهم نبرأ ممن يكره ما أنزلت ونسألك طاعتك والعمل
بسنّة نبيك صلّى هللا عليه وآله وسلّم
خيرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة
اللّهم اجعل سريرتنا ً
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
اللّهم آمنّا بك وبكتبك ورسلك ومالئكتك  ،اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا
خواتيمها وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه  ،اللّهم اجعلنا ممن يتبع ما يرضيك وينال رضوانك
ويبتعد ع ّما يسخطك ونعوذ بك أن نرتكب ما يحبط أعمالنا
ﲽﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﱁﱂ
ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ

ِّّ
وزك نفوسنا أنت خير من يز ّكيها ونعوذ بك من
اللّهم أصلح قلوبنا ال يصلحها إالّ أنت
أمراض القلوب ونعوذ بك من النفاق ومن المنافقين أنت أعلم منّا بهم إنّك أنت العليم
الحكيم
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
اللّهم نسألك أن تكتبنا في المجاهدين ومن الصابرين وإن ابتليتنا فاخرجنا من البلوى
لنكون من الفائزين
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ي  ،اللّهم اجعلنا ممن يعمل بكتابك وسنّة نبيك صلّى هللا عليه
اللّهم قد تبين الهدى من الغ ّ
وآله وسلّم ونبرأ م ّمن يشاقق رسولك صلّى هللا عليه وآله وسلّم أو يعاديه أو يفتري عليه
ونعوذ بك أن نرتكب ذنبًا يحبط أعمالنا  ،اللّهم إن صالحنا ال ينفعك وعصياننا ال
يضرك
ّ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
اللّهم نسألك أن تعيننا على طاعتك والعمل بسنة رسولك صلّى هللا عليه وآله وسلّم ونعوذ
بك أن نرتكب ذنبًا يبطل أعمالنا
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
اللّهم وفقنا إلتباع سبيلك ونسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة وجنة بعد
يقرب إليها من قول أو عمل  ،اللّهم نسألك العزة لإلسالم
الموت ونعوذ بك من النّار وما ّ
والمسلمين واجعل المسلمين هم األعلون ونسألك أن تصلح أعمالهم وتو ّل عليهم خيارهم
وال تو ّل عليهم شرارهم ،اللّهم كن لنا وال تكن علينا وآثرنا وال تؤثر علينا
(يتركم :ينقص من أجوركم)

ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
اللّهم إن الحياة الدنيا لهو ولعب نسألك اللّهم فيها كمال اإليمان والتقوى وأن تؤتينا أجور
ِّّ
وتزك نفوسنا وتبارك في أموالنا وأن تمنحنا السخاء في
أعمالنا مضاعفة وتغفر ذنوبنا
أموالنا كي نؤدّ حقّها ونعوذ بك من الشح والبخل  ،اللّهم أنت الغني ونحن الفقراء  ،اللّهم
استعملنا في عمل الخير وال تستبدلنا وال تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منّا

سورة الفتح
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم الذي غفرت له ما تقدم من ذنبه
وما تأخر  ،اللّهم افتح لنا وللمسلمين فت ًحا مبينًا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر
وأت ّم علينا نعمتك واهدنا صراطك المستقيم  ،صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ً
عزيزا
نصرا
عليهم وال الضالين وانصرنا اللّهم
ً
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ

اللّهم أنزل السكينة في قلوبنا وقلوب المؤمنين لنزداد إيمانًا مع إيماننا ويزدادوا إيمانًا
ّ
وجن وحيوان ونبات وجماد
مع إيمانهم  ،اللّهم لك جنود السماوات واألرض من إنس
إنّك انت العليم الحكيم  ،اللّهم أدخلنا والمؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها
األنهار خالدين فيها وك ِّفّر عنّا سيئاتنا وسيئاتهم واجعلنا عندك من الفائزين ً
فوزا عظي ًما
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
اللّهم نعوذ بك من النفاق والمنافقين والشرك والمشركين الظانين بك ّ
ظن السوء  ،اللّهم
شرهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم  ،اللّهم نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك
قِّنا ّ
يقرب إليها
من عقوبتك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء عليك ونعوذ بك من النّار وما ّ
من قول أو عمل  ،ونعوذ بك من ظن السوء  ،اللّهم لك جنود السماوات واألرض إنّك
أنت العزيز الحكيم
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم آمنّا بك
وبرسولك  ،اللّهم اجعلنا ممن يعزرونك ويوقرونك ويسبحونك بكرة وأصيالً
ي العظيم
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
اللّهم اجعل شهادتنا أن ال إله إالّ هللا وأن مح ّمدا رسول هللا بيعة لك ولرسولك واجعلنا
وف
ممن يثبت على طاعتك والعمل بسنّة رسولك صلى هللا عليه وسلّم واجعلنا ممن ي ّ ِّ
إصرا كما حملته
بما أخذت علينا من عهد واغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا وال تحمل علينا
ً
أجرا عظي ًما
على الذين من قبلنا وال تح ّملنا ما ال طاقة لنا به وآتنا ً

ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
اللّهم ال تجعلنا من المتخلفين عن طاعة أوامرك وسنّة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلّم ونعوذ بك أن تشغلنا أموالنا وأهلونا عن ذلك
اللّهم نستغفرك ونتوب إليك ألسنتنا تقول وقلوبنا تصدّق  ،اللّهم ال يملك أحد لنا شيئًا إن
ضرا أو نفعًا  ،نسألك اللّهم أن تكون إرادتك لنا نفعًا  ،إنّك أنت العليم الخبير
أردت بنا ًّ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠ ﲡ
ﲢﲣﲤ
اللّهم آمنّا بك وبرسولك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ارحم أمة سيدنا
مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا
مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم حبّب إلينا اإليمان وزيّنه في قلوبنا
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
ّ
اللّهم نعوذ بك من ّ
بورا
ظن السوء ونعوذ بك أن تزيغ قلوبنا ونعوذ بك أن نكون قو ًما ً
يقرب إليها من قول أو عمل
ونعوذ بك من نار السعير وما ّ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵ
اللّهم لك ملك السماوات واألرض تغفر لمن تشاء وتعذّب من تشاء فاغفر لنا إنّك أنت
الغفور الرحيم

ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ
ﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
اللّهم نعوذ بك أن نكون من المخلفين عن طاعة أوامرك وسنّة نبيك صلى هللا عليه وآله
وصحبه وسلّم ونسألك أن تجعل الدنيا بأيدينا وليس في قلوبنا وأن ّ
تمن علينا بالعلم النافع
والفقه في الدين وأن نعمل به  ،اللّهم آمنّا بكالمك ونعوذ بك من أن نكون من الحاسدين
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
يقرب إليها من
أجرا حسنًا ونسألك الجنّة وما ّ
اللّهم لك أسلمنا وبك آمنّا ولك أطعنا فآتنا ً
قول أو عمل ونعوذ بك من خزي الدنيا ومن أن ننكص عن طاعتك ونعوذ بك من
العذاب
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
اللّهم نسألك أن نكون ممن يطيعك ويطيع رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
يقرب إليها من
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما ّ
ونسألك الجنّة وما ّ
قول أو عمل ونعوذ بك من أن نعصي أوامرك ونعوذ بك من عذابك األليم  ،اللّهم متّعنا
وقواتنا ما أحييتنا وبارك لنا فيها وال تجعل علينا حرج
بأسماعنا وأبصارنا ّ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚﲛ
اللّهم رضينا بك ربًّا وباالسالم دينًا وبمح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا
ورسوالً  ،اللّهم نسألك أن ترضى عنّا وعن آبائنا وأمهاتنا وأن تط ّهر قلوبنا وتنزل

السكينة علينا وتثيب المسلمين فت ًحا قريبًا وتصلح أحوالهم وتنصرهم على أعدائك
وأعدائهم إنّك عزيز حكيم
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
اللّهم نسألك عيشة هنية للمسلمين وأن تصلح لهم دينهم ودنياهم وتع ّجل عليهم بالهدى
وعدوهم وتهديهم
عدوك
تكف أيدي الناس عنهم وتنصرهم على
واألمن والعدل و ّ
ّ
ّ
ضالين ،
صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال ال ّ
وتريهم من آياتك تثبيتًا لهم  ،إنّك على ك ّل شيء قدير
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ
ي المسلمين  ،اللّهم انصر عبادك الصالحين على أعدائك وأعدائهم
اللّهم أنت وليّنا وول ّ
اللّهم إن سنّتك التي قد خلت من قبل هي الماضية وليس لها تبديل  ،اللّهم اه ِّد المسلمين
كي تقودهم سنتك إلى ّ
عز الدنيا والفالح في اآلخرة
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
وعدوهم
عدوك
اللّهم ّ
ّ
كف أيدي الكافرين عن المسلمين وأيّد واه ِّد وانصر المسلمين على ّ
وردّهم إلى دينك ردًّا جميال  ،إنّك بصير بما يعملون
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀﲁ
اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين ونعوذ بك من أن يصدَّ المسلمون عن المسجد
الحرام ومسجد نبيك عليه الصالة والسالم والمسجد األقصى
اللّهم أدخلنا في رحمتك واحقن دماء المسلمين وال تجعل بأسهم بينهم وأصلح ذات بينهم
وو ِّّل عليهم خيارهم وال تو ِّّل عليهم شرارهم ونعوذ بك من العذاب األليم
اللّهم أعن المسلمين المستضعفين في ك ّل مكان وكن معهم كي يحفظوا دينهم
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم نعوذ بك من حميّة الجاهلية في قلوب المؤمنين  ،اللّهم أنزل سكينتك على المؤمنين
وألزمهم كلمة التقوى واجعلهم أهالً لها  ،إنّك بكل شيء عليم
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾ
اللّهم قد صدقت الرؤيا لرسولك صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم فدخلوا المسجد
الحرام آمنين  ،اللّهم نسألك زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد األقصى
بعد أن يدخله المسلمون كما دخلوه أول مرة.
اللّهم نسألك فت ًحا قريبًا لإلسالم تعز به أهل طاعتك وتذ ّل به أهل معصيتك وتقيم شريعتك
وتبسط العدل في بالد المسلمين

ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ
ﳍﳎ
اللّهم أنت أرسلت رسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بالهدى ودين الح ّق
وأظهرته على الدين كلّه وكفى بك شهيدًا
اللّهم أظهر دينك على الدين كلّه كما أظهرته أول مرة واجعلنا ممن يعمل في سبيل ذلك
ﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ارض عن أصحاب رسولك
الذين جاهدوا معه وكانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعًا سجدًا إبتغوا فضالً منك
ورضوانًا كانت سيماهم في وجوههم من أثر السجود  ،أغاظوا الكفار في أعمالهم ،
اللّهم اجعلنا ممن يحبّهم ويسير على هديهم
اللّهم اجعلنا من الراكعين لك الساجدين العاملين الصالحات اآلمرين بالمعروف والناهين
عن المنكر واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

سورة الحجرات
ﱁﱂﱃﱄ

ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ

اللّهم اجعلنا ممن ال يقول قوالً أو يفعل فعالً يخالف كتابك أو سنّة رسولك صلى هللا
عليه وآله وصحبه وسلّم واجعلنا من المتقين إنّك سميع عليم
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ

اللّهم اجعلنا ممن يراعي حرمة رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في العمل
بسنّته والشوق لزيارة مسجده وحب آل بيته وصحابته وأزواجه وأن ال نجهر بقول أو
نعمل عمالً يخالف سنّته يا ربّ العالمين
اللّهم اجعلنا ممن يؤدّون حقوق نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واجعلنا من
الذين امتحنت قلوبهم للتقوى ومن الذين لهم منك مغفرة وأجر عظيم
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
اللّهم اجعل في قلوبنا حبًّا لرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم فوق حبّنا ألنفسنا
ولسائر الخلق  ،اللّهم نسألك األدب في التعامل مع سنّة رسولك صلى هللا عليه وآله
وصحبه وسلّم وعند زيارة قبره ومسجده وعند ذكره كما لو كان حيًا بيننا  ،اللّهم نسألك
شفاعته والورود على حوضه والشرب من يده الشريفة ودخول الجنّة تحت لوائه يا
ربّ العالمين
اللّهم نسألك الصبر على طاعتك واجتناب نواهيك وأن تغفر لنا الزلل إنّك غفور رحيم
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ
ّ
الحق والباطل فنتبع الحق ونحبّه ونجتنب الباطل
فرق بين ما نسمع من
اللّهم ألهمنا أن ن ّ
ونكرهه  ،ونسألك أن نتبين ما نسمع من أنباء فال نصيب أحدًا نتيجة ذلك بجهالة فنصبح
على نفعل من النادمين

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
اللّهم ارزقنا معاملة سنّة نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم كما لو أنّه بيننا ونعوذ
وكره إلينا الكفر والفسوق
بك من العنت  ،اللّهم حبّب إلينا اإليمان وزيّنه في قلوبنا ِّ ّ
والعصيان واجعلنا من الراشدين
اللّهم يا ذا الفضل والنعمة زد من تفضلك علينا ونعمتك إنّك أنت العليم الحكيم
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ
ﲧﲨﲩﲪ
اللّهم نسألك الصلح والسلم والتعاون بين المسلمين وأن ال تجعل باسهم بينهم ونعوذ
ّ
الحق  ،اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين لكي يتعاملوا فيما بينهم
بك من البغي بغير
بالعدل والقسط وأن ال يبغي بعضهم على بعض  ،اللَّهم أصلح ذات بيننا وألف بين
قلوبنا واهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها
وما بطن اللَّهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا
ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
اللّهم أصلح قلوب المؤمنين واجعلهم إخوة متحابّين متعاونين  ،ونسألك اللّهم أن تهيئ
لكل خالف بين المسلمين من يصلح بينهم بالعدل واجعلنا من المتّقين وارحمنا يا ربّ
العالمين
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ
ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

ضا أو يتنابز
اللّهم نعوذ بك أن يسخر بعضنا من بعض ونعوذ بك أن يلمز بعضنا بع ً
باأللقاب  ،ونعوذ بك من الظلم والظالمين  ،اللّهم نسألك أن نتحبب إلى المسلمين وأن
ضا بأحبّ األسماء
نناديهم بأحبّ األسماء إليهم ونسألك أن ينادي المسلمون بعضهم بع ً
إليهم وال يتنابزوا باأللقاب
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ
ﱡﱢﱣﱤ
ّ
الظن والتجسس والغيبة والنميمة ونسألك أن تهدي المسلمين إلى
اللّهم نسألك اجتناب
اجتناب ذلك كلّه ونسألك أن نكون من المتّقين وأن تتوب علينا وعلى المسلمين إنّك
تواب رحيم
ّ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
اللّهم أنت خلقتنا من ذكر وأنثى وجعلتنا شعوبًا وقبائل لنتعارف  ،اللّهم اهدنا إلى
صراطك المستقيم الذي يقود البشر إلى األمن وعمارة األرض دون فساد فيها  ،اللّهم
نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن تزيد من تقوانا وتزيد من إكرامنا إنّك عليم
خبير
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
اللّهم اجعلنا من المؤمنين الذين يستقر اإليمان في قلوبهم حتى الممات وأعنّا على
طاعتك والتمسك بسنّة رسولك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وال تنقصنا من
أجور أعمالنا شيئ ًا إنّك غفور رحيم
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ثبّت اإليمان في قلوبنا
دون ريب أو ّ
شك واكتب لنا ثواب المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيلك واجعلنا من
الصادقين
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁ
اللّهم إن اإلسالم دينك وأنت الذي علّمتنا دينك وأوحيت به إلى رسولك صلى هللا عليه
وآله وصحبه وسلّم  ،إنّك تعلم ما في السماوات وما في األرض وأنت بك ّل شيء عليم
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ
ﳢﳣ
اللّهم ال تجعلنا ممن ي ّ
من إسالمنا عليك أو على رسولك صلى هللا عليه وسلّم بل نشكرك
أن هديتنا لإليمان ولك ّ
المن والفضل على ذلك  ،اللّهم اجعلنا من الصادقين
اللّهم أنت عالم غيب السماوات واألرض وإنّك بصير بما نعمل

سورة ق
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
سر في ﱁ أن تفتح بصيرتنا لفهم القرآن المجيد
اللّهم نسألك بما أودعت من ّ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ
ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم
حق وأن الساعة ّ
اللّهم آمنّا بك وبكتابك وبأن الموت ّ
حق وأن البعث حق وأن الحساب
حق وأن النّار ّ
حق وأن الجنّة ّ
ّ
حق
اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا كتبنا بشمائلنا وال من وراء ظهورنا (مريج :مضطرب)
ﱰﱱﱲ ﱳﱴ ﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎ
اللّهم بنيت السماء فوقنا وزينتها وما لها من فروج واألرض مددتها وألقيت فيها رواسي
ّ
وأنبت فيها من ك ّل زوج بهيج  ،تبصرة وذكرى لك ّل عبد منيب
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ّ
فأنبت به جنّات وحبّ الحصيد والنخل باسقات لها
اللّهم أنزلت من السماء ماء مبار ًكا
طلع نضيد  ،رزقًا للعباد وأحييت به بلدة ميتًا  ،كذلك الخروج يوم القيامة
(نضيد :متراكم بعضه على بعض)
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وسيدنا نوح وسيدنا لوط وسلّم تسلي ًما ً

الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
اللّهم آمنّا بما كذّبت به قوم نوح وأصحاب ّ
وأصحاب األيكة وقوم تبّع  ،اللّهم من كذّب برسلك ّ
حق عليه وعيدك  ،اللّهم أجرنا من
الرس :قوم شعيب أو أصحاب األخدود)
خزي الدنيا وعذاب اآلخرة (أصحاب
ّ
ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
اللّهم نشهد إنّك خلقت الخلق األول وهو أهون عليك أن تعيدهم بعد الموت في خلق
جديد
اللّهم أنت تعلم ما توسوس به نفس اإلنسان وأنت أقرب إليه من حبل الوريد
اللّهم أنت و ّكلت بنا ملكين يكتبان ما نفعل  ،اللّهم ضاعف ما يكتبان من حسنات وامح
واعف واغفر ع ّما يكتبان من سيئات
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅﲆﲇﲈﲉ
اللّهم اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه
حق والحساب ّ
حق والبعث ّ
حق ونفخ الصور ّ
حق والساعة ّ
اللّهم آمنّا بان الموت ّ
حق
حق والنّار ّ
والجنّة ّ
حق  ،اللّهم اجعل آخر كالمنا قبل الموت "ال إله إالّ هللا محمد رسول
هللا"  ،اللّهم نسألك أن تغفر لنا سيئات ما تشهد به أعضاؤنا وما يشهد به الملكان
اللّهم نعوذ بك من الغفلة  ،اللّهم أحي ِّ بصيرتنا لكي نبصر عيوبنا فنصلحها وال نعود
فيها ،اللّهم آت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير من ز ّكاها أنت وليّها وموالها
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
يقرب إليها
يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنّة وما ّ
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
للشر
من قول أو عمل  ،اللّهم نسألك أن نكون مفاتيح للخير مغاليق
ّ
اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك أنت الحكم العدل  ،اللّهم اغفر لنا ما
يشهد به الملكان من سيئات إنّك أنت الغفور الرحيم
اللّهم ما يبدّل القول لديك وما أنت بظالّم للعبيد
ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ
ﳤ ﳥ ﳦﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﳱ ﳲ
يقرب
يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنّة وما ّ
اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما ّ
إليها من قول أو عمل
األوابين الحافظين
اللّهم آت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير من ز ّكاها واجعلنا من ّ
اللّهم اجعلنا ممن يخشاك بالغيب ّ
حق الخشية واجعل قلوبنا منيبة إليك
اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم  ،اللّهم أدخلنا الجنّة دار الخلود
بالسالم واجعل لنا فيها ما نشاء ومنك المزيد
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
اللّهم نسألك أن يكون ما حدث لألمم السابقة عبرة وعظة للمسلمين اليوم واجعل قلوبهم
واعية لما حدث كي يطيعوا أوامرك ويجتنبوا نواهيك  ،اللّهم اجعل قلوب المسلمين
ّ
بالحق (محيص :مهرب)
واعية ألوامرك مطيعة لها شاهدة

ﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
سك تعب أو نصب وأنت
اللّهم إنّك خلقت السماوات واألرض وما بينهما وحاشاك أن يم ّ
القوي العزيز الذي على ك ّل شيء قدير (لغوب :إعياء)
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
صبرا وتوفنا مسلمين  ،سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك
ربّنا أفرغ علينا
ً
اللّهم ونتوب إليك إنّك أنت التواب الرحيم
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 ،
اللّهم اغفر لنا خطيانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منّا  ،اللّهم اغفر لنا
هزلنا وجدّنا وخطأنا وعمدنا وك ّل ذلك عندنا  ،اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ ّخرنا وما
أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا  ،أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على ك ّل شيء
قدير
ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ
ﲏﲐ
حق وإن النّار ّ
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
حق وإن الساعة ّ
اللّهم إن الموت ّ
حق ،
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ
ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱﲲ

حق وإن الحشر ّ
اللّهم أنت المحيي وأنت المميت وإليك المصير  ،اللّهم إن البعث ّ
حق
وهو عليك يسير  ،اللّهم أنت القوي العزيز أنزلت القرآن على قلب نبيك صلى هللا عليه
وآله وصحبه وسلّم وحاشاه أن يكون من الجبّارين  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يتلو القرآن ح ّق
تالوته وم ّمن يتدبر القرآن وم ّمن يعمل بالقرآن وممن يخاف وعيد القرآن

سورة الذاريات
ﱁﱂﱃﱄ

ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
اللّهم ربّ الرياح التي تذرو التراب وما أقلّت من سحب تحمل الماء الثقيل وربّ السفن
في البحار وما أبحرت وربّ المالئكة والروح  ،نشهد أن وعدك صادق وأن الدين واقع
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ
اللّهم أنت خالق السماوات واألرض وخالق البشر مختلفين  ،نسألك أن تهدينا طريق
االستقامة يا ربّ العالمين  ،اللّهم نشهد أن الدين ّ
حق
ّ
وظن السوء ومن اإلفك ونعوذ بك من الفتن ما
اللّهم نعوذ بك من الغفلة والريب والشك
ظهر منها وما بطن ونعوذ بك أن نستعجل األمور قبل وقت تقديرك لها ونعوذ بك من
صون :الكذّابون)
الفتن ما ظهر منها وما بطن (الحبك :مسارات النجوم ،
الخرا ّ
ّ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌ

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تورثنا في جنات النعيم  ،ما
أعددته لمن كانوا في هذه الدنيا من المحسنين  ،اللّهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا
استبشروا وإذا أساءوا استغفروا  ،اللّهم اجعلنا ممن يقومون من الليل في طاعتك ومن
الذين يستغفرونك باألسحار ومن الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
اللّهم إنّك جعلت في اآلرض آيات  ،اللّهم فاجعلنا من الموقنين بها
اللّهم إنّك جعلت في أنفسنا آيات  ،اللّهم فاجعلنا من المبصرين لها
اللّهم إنّك جعلت رزقنا وما تعدنا في السماء  ،اللّهم ارزقنا رزقًا حالالً مبار ًكا
اللّهم نشهد أن ذلك ّ
حق عين اليقين دون ّ
شك  ،اللّهم زدنا يقينًا واجعل نطقنا بما يرضيك
ضنا من
اللَّهم نسألك إيمانًا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه ال يصيبنا إال ما كتبت لنا ور ّ
المعيشة بما قسمت لنا
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل بيته وعلى
كثيرا  ،اللّهم نسألك أن نكرم ضيوفنا  ،اللّهم أنت السالم ومنك
مالئكتك وسلّم تسلي ًما
ً
السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا الجنّة دارك دار السالم بالسالم
اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبار ًكا ونسألك أن ال نخشى أو نخاف أحدًا سواك
اللّهم ب ّ
شِّرنا بذرية صالحة مباركة يطيعونك ويعبدونك حق عبادتك
ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ
ﳢﳣﳤﳥﳦ

سر لهن طاعة أوامرك واالنتهاء عن نواهيك
اللّهم اه ِّد وأصلح نساء المسلمين وي ّ
اللّهم أنت رازق الذرية لمن تشاء وأنت تجعل من تشاء عقي ًما  ،اللّهم ارزق كل عقيم
من رجال أو نساء المسلمين ذرية صالحة إنّك أنت الحكيم العليم
(صرة :ض ّجة  ،صكت وجهها :ضربت وجهها تعجبًا)
ّ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا لوط وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نعوذ بك ان ترسل علينا وعلى المسلمين مالئكتك بعذاب
اللّهم ن ّجِّ المؤمنين من الخزي في الحياة الدنيا
اللّهم إنّك تركت في األرض آيات للذين يخافون العذاب األليم  ،آمنّا بآياتك
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
وتكف
اللّهم نسألك أن تأخذ أعداء دينك وأعداء عبادك الصالحين بعذاب من عندك
ّ
أذاهم وأذى أعوانهم عن المسلمين وال تجعل لهم سلطانًا على المسلمين يا ربّ العالمين
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ

يرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا هود وعلى سيدنا صالح وسلّم تسلي ًما كث ً
اللّهم نعوذ بك أن يصيبنا ويصيب المسلمين عذاب في الحياة الدنيا
اللّهم إن الريح والصواعق خلقا من خلقك  ،اللّهم س ّخرهم لمنافع المسلمين وال تجعل
ضررا عليهم  ،اللّهم ال تقتلنا بغضبك وال تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك
فيهم
ً
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نعوذ بك من الفسوق والعصيان واجعلنا يا موالنا من عبادك المحسنين
اللّهم إنّك بنيت السماء كما تشاء وهي في اتساع وفرشت األرض وم ّهدتها كما تشاء
ومن ك ّل شيء خلقت زوجين كما تشاء  ،اللّهم اجعلنا ممن يرى آياتك ويتذكر نعمك وال
يغفل عن عبادتك وشكرك
ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥ
ﳦﳧﳨ
يفر منك إليك  ،آمنّا بك وبرسولك
اللّهم ال ملجأ وال منجا منك إالّ إليك  ،اجعلنا م ّمن ّ
البشير النذير صلى هللا عليه وسلّم
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك  ،لك الملك ولك الحمد وأنت على ك ّل شيء
قدير
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم الذي بلغ الرسالة ونصح
األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك
اللّهم نبرأ إليك م ّما يقول المشركون والكافرون عنك وعن نبيك صلى هللا عليه وآله
وسلّم

اللّهم امحق الطغيان والطاغين من فوق األرض وأبدلهم بقوم صالحين
اللّهم اجعلنا ممن يطيعك والعمل بسنّة رسولك ويذ ّكر غيره بطاعتك واتّباع سنّة رسولك
واجعل تذكيرنا ينفع المؤمنين
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ّ
الجن واإلنس إالّ ليعبدوك  ،حاشاك أن تريد منهم رزقًا أو طعا ًما إنّك
اللّهم ما خلقت
الرزاق ذو القوة المتين
أنت ّ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍ
اللّهم إن للذين ظلموا ح ً
ظا من العذاب األليم  ،اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها
يقرب إليها من قول أو عمل
كان غرا ًما ونعوذ بك مما ّ

سورة الطور
ﱁﱂﱃﱄ

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
اللّهم تباركت ربّنا  ،كلّمت موسى عليه السالم على جبل الطور وأنزلت كتابك على
رسولك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وخلقت البيت المعمور في السماء
ورفعت السماء بغير عمد وسجرت البحر  ،نسألك اللّهم أن تقينا خزي الدنيا وعذاب
اآلخرة وتدفع عنّا من البالء ما نعلم وما ال نعلم وما أنت به أعلم ال يدفعه إالّ أنت  ،إنك
تعلم وال نعلم وأنت العليم الحكيم

ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸﲹﲺﲻﲼ
سيرا  ،اللّهم صدّقنا
مورا وأن تسير الجبال ً
اللّهم إنّك القادر على أن تجعل السماء تمور ً
بك وبما أنزلت وويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون (تمور :تضطرب)
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
حق وإن النّار ّ
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ
ﱱﱲﱳﱴ
يقرب إليها من قول أو
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك الجنّة وما ّ
عمل  ،اللّهم نسألك نعي ًما ال ينفذ وقرة عين ال تنقضي أبدًا ونسألك من خير ما سألك
شر ما استعاذك
منه عبدك ونبيك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونستعيذك من ّ
منه عبدك ونبيك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وتقينا عذاب الجحيم ونسألك
الفردوس األعلى من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

اللّهم نسألك إيمانًا دائ ًما وقلبًا خاشعًا ويقينًا صادقًا لنا وألهلينا وذوينا وذريّاتنا وأصحابنا
ولمن أحبّنا وأحببناه فيك ومن أوصانا بدعاء الخير ونسألك أن ترضي من له حق علينا
يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك الفردوس األعلى
بدالً عنّا  ،اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب يا ربّ العالمين (ألتناهم :نقصناهم)
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
اللّهم اجعل الجنّة هي دارنا وألبسنا فيها الحلل وأسكنّا الظلل وانزع ما في صدورنا من
غ ّل واجعلنا على سرر متقابلين ومثل ذلك لوالدينا وأزواجنا وأوالدنا ومن له حق علينا
البر الرحيم
اللّهم م َّن علينا بفضلك وقنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرا ًما إنّك أنت ّ
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم واجعلنا ممن يتبع سنّته ويسير
على هديه  ،اللّهم اجعلنا ممن يذكرك ويشكرك وممن يذ ّكر غيره فيك
اللّهم نبرأ مما يقول الكافرون فيك وفي نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
(ريب المنون :حوادث الدهر)
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
اللّهم نسألك إيمانًا دائ ًما وقلبًا خاشعًا وعمالً متقبالً ويقينًا صادقًا ونعوذ بك من الطغيان
اللّهم نشهد أن القرآن من عندك أنزلته على نبيك محمد صلى هللا عليه وآله وسلّم أنت
تكفّلت بحفظه وجعلته ال ياتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه  ،تباركت ربّنا وتعاليت
وتعظمت وتقدّست أنت أحسن الخالقين

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄ
اللّهم أنت خلقت السماوات واألرض وعندك خزائنهما وال يعلم الغيب غيرك وال يستمع
ّللا ال إِّله إِّالّ
أحد اليوم لما يقضى في السماء من ّ
جن وال إنس  ،اللّهم إنّا نشهد إنّك أنت ّ
أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ً أحد.
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد الذي بلّغ الرسالة ونصح األمة وجاهد في هللا حق جهاده
وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك  ،سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك
ي
اللّهم ونتوب إليك  ،سبحان هللا والحمد هلل وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
أخرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا
العظيم  ،اللّهم اغفر لنا ما قدّمنا وما ّ
اللّهم اغفر لنا هزلنا وجدّنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أنت المقدّم وأنت المؤخر
وأنت على ك ّل شيء قدير (مغرم مثقلون :مثقلون بحمل مغرم فال يستطيعون اإلسالم)
ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
اللّهم ربّ السماوات واألرض آمنّا بآياتك في السماء واألرض
اللّهم احفظنا من بين أيدنا ومن خلفنا ومن أيماننا ومن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا
اللّهم يا لطيف الطف بنا وكن لنا حيث كنّا أنت ربّنا فانصرنا على من يكيد لنا
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة
صبرا وتوفّنا مسلمين سبحانك اللّهم وبحمدك تعالى جدّك وعظم شأنك
ربّنا أفرغ علينا
ً
وتقدّست أسماؤك وال إله غيرك  ،اللّهم احرسنا بعينك التي ال تنام
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم واجعلنا ممن يتبع سنّته
اللّهم نسألك أن تعيننا على قيام الليل وتسبيحك وحمدك ودعائك آناء الليل وأثناء النهار

سورة النجم
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
اللّهم أنت خالق السماوات واألرض وخالق النجم إذا استقر وإذا هوى
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ونشهد أنه أفضل خلقك يا هللا ،
اللّهم نشهد أن ما جاء به هو وحي أوحى به جبريل عليه السالم وما نطق من هوى
ً
باطال)
نفسه اللّهم آمنّا باإلسراء والمعراج (غوى :اعتقد اعتقادًا
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
اللّهم ما أوحيت به لرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغه للناس كما وصله
بواسطة جبريل عليه السالم وهو قد رآه في صورته عند سدرة المنتهى وما زاغ بصره
وما طغى

اللّهم إنّك قد أريت رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم اآليات الكبرى عند سدرة
يقرب إليها من قول
المنتهى والجنّة ونعيمها والنّار وجحيمها  ،اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
يقرب إليها من قول أو عمل
أو عمل ونعوذ بك من النّار وما ّ
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
اللّهم نعوذ بك من الشرك ومن المشركين
ّللا ال إِّله إِّالّ أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
اللّهم إنّا نشهد إنّك أنت ّ
ّ
الظن والريب والشك وهوى النفس
كفوا ً أحد  ،اللّهم نعوذ بك من سوء
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ
ﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧ
اللّهم لك اآلخرة واألولى ونسألك أن تأذن لمالئكتك في السماوات بالشفاعة لنا
وللمؤمنين ونسألك شفاعة نبينا مح ّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم  ،اللّهم اجعل ما نتمنّى
في مرضاتك
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ
ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻ
اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك ومالئكتك  ،اللّهم نبرأ من كذب الكاذبين وافتراء المفترين
ّ
والشك والريب
ونعوذ بك من القول بغير عمل واتّباع الظن
اللّهم نسألك دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النّار  ،اللّهم أنت أعلم بمن ض ّل عن سبيلك وأنت أعلم بمن اهتدى ،
اللّهم اجعلنا مهتدين وهادين إلى سبيلك ونسألك عل ًما نافعًأ ويقينًا صادقًا وعمالً متقبالً

ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ
ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ
ﲭﲮﲯﲰ
اللّهم لك ما في السماوات واألرض  ،اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات
مغفرة يا هللا  ،اللّهم اجعلنا ممن يجتنب كبائر اإلثم والفواحش إالّ اللمم  ،اللّهم إنّك واسع
المغفرة أنت أعلم بنا إذ أنشأتنا من األرض ومنذ أن كنّا أجنّة في بطون أمهاتنا
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم آت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير
من ز ّكاها  ،أنت وليّها وموالها
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
اللّهم نعوذ بك ممن يتولّى عن سبيلك ونعوذ بك ممن ال يؤدّي الزكاة ومن يق ّل خيره
اللّهم إن علم الغيب عندك وحدك  ،اللّهم الطف بنا فيما جرت به المقادير
(أكدى :ق ّل خيره)
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟ
ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪﳫ ﳬ ﳭ ﳮ
ﳯﳰ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم إن عدلك وحكمتك اقتضيتا أن ال تزر وازرة وزر اخرى وأن ليس لإلنسان إالّ ما
سعى وأن سعيه سوف يرى وأن إليك المنتهى وأنت تضحك وتبكي وأنت تحيي وتميت

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
اللّهم أنت خلقت الزوجين الذّكر واألنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليك النشأة األخرى
وإنّك تغني من تشاء وتؤتي الملك والغنى من تشاء وتنزع الملك والغنى م ّمن تشاء ،
بيدك الخير إنّك على ك ّل شيء قدير  ،وأنّك أنت ربّ النجوم كلّها ورب الشعرى
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺ
اللّهم ما أهلكت قو ًما إالّ بظلم اقترفوه فأنت الحكم العدل
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نعوذ بك من الظلم والظالمين ومن الطغيان ومن الطاغين  ،آمنّا بك ال نتمارى
وال نجادل وال نشك في عدلك وقدرتك وحكمتك
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم نشهد أنه قد
بلّغ الرسالة وب ّ
شر وأنذر كما أمرته  ،اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
ونسألك اللطف بنا والتوبة علينا عند الموت  ،اللّهم اجعلنا ممن يضحك وال يبكي يوم
القيامة ونسألك الطاعة والتذلل لك في هذه الدنيا والركوع والسجود والعبادة لك يا ربّ
العالمين (أزفت اآلزفة :قربت الساعة)

سورة القمر

ﱁﱂﱃﱄ

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ
اللّهم إن الساعة قد اقتربت وانشق القمر  ،اللّهم آمنّا بآياتك ونعوذ بك من السحر والكذب
اللّهم نعوذ بك من اتباع الهوى وآمنّا أن ك ّل أمر مستقر عندك
اللّهم آمنّا بما أرسلت به رسولك البشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بما
فيه مزدجر وأرسلته بالحكمة البالغة  ،أ ّما الكافرون فال تغني عنهم النذر
ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق حين يخرج الناس من األجداث كأنّهم جراد منتشر
حق وإن الجنّة ّ
مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر  ،اللّهم إن الحساب ّ
حق
وإن النّار ّ
حق  ،اللّهم آتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا كتبنا بشمائلنا وال من وراء ظهورنا
يوم يدع الداع في يوم عسر (األجداث :القبور  ،مهطعين :مسرعين)
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱﱲﱳﱴ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على عبدك سيدنا مح ّمد وعلى عبدك سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم إن دعاء المرسلين ّ
حق فاستجب اللّهم دعاء سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلّم ألمته
اللّهم واستجب دعاء عبادك المستضعفين في األرض على من ظلمهم وانتصر لهم
وإنت القادر على ذلك  ،اللّهم إن نزول القطر من السماء بمشيئتك وقدرتك وتفجير

ق المسلمين الغيث وال
األرض عيونًا بفضلك ورحمتك وقدرتك  ،اللّهم نسألك أن تس ِّ
تجعلهم من القانطين
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕ
والجو فمن فضلك وعنايتك ورحمتك
البر والبحر
اللّهم ما س ّخرت للناس من وسائل في ّ
ّ
اللّهم إن آياتك ال تعدّ وال تحصى وال تنقضي  ،وأنّك قد أنذرت وأسمعت وإن عذابك
سرت لنا تالوة كتابك وحفظته فألهمنا تدبّره وفهم معناه
بالكافرين ملحق  ،اللّهم قد ي ّ
نورا وهدى ورحمة وشفيعًا يوم القيامة
والعمل به ويتذكر آياته وال ينساها  ،واجعله لنا ً
(دسر :مسامير لشدّ األلواح)
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺ
اللّهم إن عاد ًا األولى كذّبوا رسلك فأرسلت إليهم عذابًا ونذر  ،اللّهم إرسل عذابًا شديدًا
على المتجبّرين الظالمين اليوم وخذهم أخذ عزيز مقتدر
اللّهم إن الريح جندًا من جنودك  ،اللّهم اجعلها أمنّا وسال ًما على عبادك الصالحين
وعذابًا وانتقا ًما على الكافرين  ،اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء همومنا
وأحزاننا واجعلنا ممن يتعظ بمواعظه ويتذكر (أعجاز نخل منقعر :نخل ساقط ليس له
رؤوس)
ﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ

اللّهم إن ثمود كذّبوا بنذرك واستعلوا وكذّبوا رسولك عليه وعلى نبينا مح ّمد أفضل
الصالة والسالم  ،اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونبرأ من
الكذب والبهتان واإلفتراء والذ ّم والبغض لرسلك (أشر :كذّاب متكبّر)
ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥ
اللّهم إنّك فتنت ثمود بالناقة فكفروا واستعلوا فحقت عليهم كلمة العذاب
اللّهم إنّك قادر على أن تبعث علينا عذابًا من فوقنا ومن تحت ارجلنا وعذابًا من حولنا
 ،اللّهم فثبتنا على دينك دين مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واصرف عنّا
العذاب إنًا مؤمنون  ،اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا ونور أبصارنا  ،اللّهم علّمنا منه
سينا وارزقنا تالوته والعمل به على النحو الذي يرضيك عنّا
ما جهلنا وذ ّكرنا منه ما ن ّ
سرت كتابك للذكر فاجعلنا م ّمن يتذكر بما فيه ويعيه ويعمل به
اللّهم إنّك قد ي ّ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى سيدنا لوط الذي أنذر قومه ببطشتك
كثيرا  ،اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة
فتماروا بالنذر وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم ن ّج عبادك الصالحين من ك ّل عذاب تعاقب به الظالمين والكافرين والمفسدين
اللّهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت
اللّهم إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك
ونسألك قلبًا خاشعًا سلي ًما وخلقًا مستقي ًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً ونسألك من خير

شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنّك تعلم وال نعلم وأنت عالّم
ما تعلم ونعوذ بك من ّ
الغيوب
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠ
اللّهم نعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب
اآلخرة
اللّهم ارزقنا محبّة كتابك ومحبّة تالوته ومحبّة حفظه ومحبّة تدبّره ومحبة العلم به
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
اللّهم نعوذ بك م ّمن يكذب بآياتك  ،اللّهم خذهم وأنت العزيز المقتدر
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
المحرفة
اللّهم إنا نبرأ من الكفر والكافرين وما يدّعون في كتبهم
ّ
اللّهم كما نصرت رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في معركة بدر  ،اللّهم
انصر عبادك الصالحين على أعدائك وأعدائهم في ك ّل مكان واهزمهم حتى يولّون الدبر
حق وإن النّار ّ
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
إن الساعة ّ
اللّهم ّ
حق
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖﱗﱘﱙ

يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
وشره منك وحدك وإن أمرك ما هو إالّ كلمح بالبصر
اللّهم آمنّا بك وبالقدر خيره
ّ
صر المسلمين بالعبر من األمم السابقة  ،اللّهم ّ
إن ك ّل صغير وكبير
اللّهم نسألك أن تب ّ
ّ
مسطر محفوظ عندك  ،اللّهم اغفر لنا سيئاتنا وضاعف من حسناتنا
يفعله الناس
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم إنا نسألك مقعد صدق في الجنّة عندك
يقرب إليها من قول أو عمل
ونسألك ما ّ

سورة الرحمن
ﱁﱂﱃﱄ

ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
اللّهم أنت الرحمن الرحيم علّمت القرآن وخلقت اإلنسان وعلّمته البيان  ،اللّهم علّمنا من
صنا برحمة واسعة بفضل القرآن العظيم
علمك المكنون واخت ّ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
اللّهم أنت خلقت الشمس والقمر بحسبان وجعلت النجم والشجر يسجدان ورفعت السماء
ووضعت الميزان
اللّهم اجعلنا ممن ال يطغى في الميزان وممن يقيم الوزن بالقسط وال يخسر الميزان
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙ

اللّهم أنت وضعت األرض لألنام فيها فاكهة والنخل ذات األكمام والحبّ ذو العصف
والريحان (األكمام :أوعية الطلع  ،العصف :القشر اليابس)
ﲚﲛﲜﲝﲞ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ّ
الجان من شعلة ذات لهب
اللّهم إنّك خلقت اإلنسان من طين يابس وخلقت
ﲬﲭﲮﲯﲰ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك ربّنا لك الحمد
ﲱﲲﲳﲴﲵ
اللّهم أنت ربّ المشرقين وربّ المغربين
ﲶﲷﲸﲹﲺ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
اللّهم أنت مرجت البحرين يلتقيان بينهما حاجز ال يختلطان
ﱊﱋﱌﱍﱎ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱏﱐﱑﱒﱓ
اللّهم أنت خالق اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر بقدرتك
ﱔﱕﱖﱗﱘ

اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
الجوار المنشآت في البحر كاألعالم
اللّهم لك
ِّ
ﱠﱡﱢﱣﱤ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
فان ويبقى وجهك الكريم ذو الجالل واإلكرام
اللّهم إن ك ّل من على األرض ٍ
ﱱﱲﱳﱴﱵ
اللّهم ال نكذب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
اللّهم يسألك من في السماوات واألرض ك ّل يوم أنت في شأن
ﲂﲃﲄﲅﲆ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲇﲈﲉﲊﲋ
اللّهم آمنّا بحسابك لإلنس والجن وأنت مالك يوم الدين
ﲌﲍﲎﲏﲐ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد

ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ
ﲟﲠﲡﲢ
اللّهم أنت خالق الجن واإلنس وأنت المقدّر لما يستطيعون فإن أردت أن ينفذوا من
أقطار السماوات واألرض فبسلطان من عندك
ﲣﲤﲥﲦﲧ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
اللّهم أنت القادر على أن ترسل شوا ً
ظا من نار ونحاس على من ينفذ من اإلنس والجن
من أقطار السماوات واألرض فال ينتصران (شواظ :لهب بال دخان)
ﲱﲲﲳﲴﲵ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
اللّهم بيديك انشقاق السماء فتكون وردة كالدهان (كالدهان :مذابة كالدهن)
ﲽﲾﲿﳀﳁ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
اللّهم ك ّل ذنوب اإلنس والجن في كتاب محفوظ فال داع ليسألوا يوم القيامة ع ّما اقترفوه
ﳋﳌﳍﳎﳏ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد

ﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ
اللّهم أنت القادر على معاقبة المجرمين بما كسبت أيديهم في الحياة الدنيا
ﱁﱂﱃﱄﱅ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
اللّهم إن النّار ّ
فأجرنا اللّهم منها
حق تعاقب بها من عصاك وكذب بآياتك ِّ ،
ﱓﱔﱕﱖﱗ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
اللّهم إنّا نخاف مقامك  ،اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا
ﱞﱟﱠﱡﱢ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱣﱤﱥ
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
ﱦﱧﱨﱩﱪ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱫﱬﱭﱮ
اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنّة بال سابق حساب وال عذاب

ﱯﱰﱱﱲﱳ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
اللّهم نسألك الجنّة ونعيمها ونعوذ بك من النّار وعذابها
ﱺﱻﱼﱽﱾ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
اللّهم نسألك أن تلبسنا في الجنّة الحلل وتسكنّا الظلل
ﲊﲋﲌﲍﲎ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
اللّهم نسألك نعي ًما ال ينفذ وقرة عين ال تنتهي
(قاصرات الطرف :أبصارهن مقتصرة على أزواجهن)
ﲙﲚﲛﲜﲝ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲞﲟﲠﲡ
اللّهم نسألك رضاك والجنّة ونعوذ بك من سخطك والنّار
ﲢﲣﲤﲥﲦ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
اللّهم جازنا بالحسنات إحسانًا ورضوانًا وبالسيئات مغفرة يا هللا
ﲭﲮﲯﲰﲱ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲲﲳﲴﲵ
اللّهم نسألك ما ترضى لنا من النعيم المقيم
ﲶﲷﲸﲹﲺ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﲻﲼ
اللّهم نسألك الخلود في الجنّة والنظر لوجهك الكريم (مدها ّمتان :شديدتا الخضرة)
ﲽﲾﲿﳀﳁ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﳂﳃﳄﳅ
اللّهم نسألك في الجنّة عينان نضّاختان
ﳆﳇﳈﳉﳊ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﳋﳌﳍﳎﳏ
اللّهم نسألك في الجنّة من الفاكهة والنخل والر ّمان
ﳐﳑﳒﳓﳔ

اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱁﱂﱃﱄ
اللّهم نسألك من خير ما في الجنّة من نعيم
ﱅﱆﱇﱈﱉ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱊﱋﱌﱍﱎ
اللّهم نسألك من خير ما في الجنّة من نعيم
ﱏﱐﱑﱒﱓ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
اللّهم نسألك مما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب بشر
ّ
أبكارا)
يطمثهن:
(لم
ً
ﱛﱜﱝﱞﱟ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
اللّهم اجعلنا في الجنّة متكئين على وسائد خضر و بسط نفيسة
ﱧﱨﱩﱪﱫ
اللّهم ال نكذّب بشيء من آالئك يا ربّنا لك الحمد
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ

اللّهم تبارك اسمك وتعالى جدّك وال إله غيرك يا ذا الجالل واإلكرام

سورة الواقعة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
اللّهم إن الواقعة ستقع ليس لوقعتها كاذبة وهي خافضة فريقًا رافعة فريقًا
اللّهم انت القادر على أن تر ّج األرض ر ًّجا وتفتت الجبال لتكون هباء منبثًا كالدقيق
المبلول
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚ
اللّهم إنّك جعلت الناس ثالثة أصناف :أصحاب اليمين الناجون من عذاب الجحيم
وأصحاب الشمال هم الواقع عليهم العذاب
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬ
اللّهم اجعلنا من السابقين إلى طاعتك المقربين منك  ،وأورثنا جنات النعيم واجعلنا من
اآلخرين
القليل الذين ترضى عنهم من ِّ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇ ﱈﱉﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐﱑﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
اللّهم اجعلنا من السابقين الذين هم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف
عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين ال يصدّعون عنها وال ينزفون
اللّهم نسألك فاكهة نتخير منها ولحم طير مما نشتهي ومن ك ّل ما في الجنّة مما لذّ وطاب
غوا وال تأثي ًما إالّ قيالً سال ًما سال ًما
وال نسمع في الجنّة ل ً
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
اللّهم اجعل أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظ ّل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة ال مقطوعة وال ممنوعة وفرش مرفوعة
اللّهم هب ألصحاب اليمين من ك ّل نعيم أعددته لعبادك الصالحين في جنّات النعيم
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂ
ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﳏ ﳐ
ﳑ

يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم نعوذ بك من الذنب العظيم ونعوذ بك من الترف والمترفين
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
حق وإن الساعة ّ
اللّهم إن الموت ّ
حق وإن النّار حق وإنّا
لمبعوثون نحن وآباؤنا األولون

ﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﱁﱂﱃﱄ
ﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢﱣ
اللّهم إنّك باعث األولين واآلخرين لميقات يوم معلوم ثم إن الضّالين المكذّبين آكلون من
شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب اإلبل
العطاش  ،اللّهم ذلك نزل الضّالين المكذّبين يوم الدين  ،أنت خلقتهم وما هم بمصدّقين
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆ
اللّهم أنت خلقتنا من ماء مهين وأنت قدّرت الموت بيننا وأنت األول وأنت اآلخر وأنت
الظاهر وأنت الباطن وأنت على ك ّل شيء قدير  ،اللّهم أنت القادر على تبدّلنا وتنشئ ما
ال نعلم  ،اللّهم إن النشأة األخرى بعد الموت ّ
حق  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يتذ ّكرون
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔ
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
اللّهم أنت خالق ما تنبت األرض من شيء  ،اللّهم أنت الزارع وليس عبادك  ،اللّهم أنت
تجعل الزرع حطا ًما بعد حين رغم ما يريد عبادك وأنت تحرمهم أن شئت مما يرغبون
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭ
ﲮﲯﲰﲱﲲ
اللّهم أنت منزل الماء الذي نشرب من المزن وليس عبادك  ،اللّهم إن شئت جعلته أجا ًجا
فلك الحمد ولك الشكر

اللّهم إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك
ونسألك قلبًا خاشعًا سلي ًما وخلقًا مستقي ًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً ونسألك من خير
شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنّك تعلم وال نعلم وأنت عالّم
ما تعلم ونعوذ بك من ّ
الغيوب
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
اللّهم إنّك أنشات النّار التي يوقدها الناس وليس أحد غيرك  ،وجعلتها تذكرة لمن يتمتع
بها  ،سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك  ،إنّك أنت التواب
الرحيم  ،سبحان هللا العظيم وبحمده سبحان هللا العظيم نستغفر هللا ونتوب إليه
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﱁﱂ
ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
اللّهم إن مواقع النجوم شيء عظيم وقسمك بها قسم عظيم  ،اللّهم ّ
إن هذا الكتاب قرآن
سه إالّ المطهرون
كريم في كتاب مكنون ال يم ّ
اللّهم نسألك أن تجعلنا من التوابين ومن المتطهرين الذين يعظمون كتابك يا ربّ العالمين
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
اللّهم إنّا موقنون بكتابك مصدقون بما جاء به نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
اللّهم نسألك أن يكون آخر كالمنا في هذه الحياة الدنيا "ال إله إال هللا مح ّمد رسول هللا"
(مدهنون :متهاونون أو مكذبون)
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
اللّهم اجعلنا من المقربين ممن لهم في اآلخرة روح وريحان وجنّة نعيم

المقربين الشهود والر ّكع السجود الموفين بالعهود إنّك رحيم ودود
اللّهم نسألك األمن من يوم الوعيد والجنّة يوم الخلود مع
ّ
وأنت تفعل ما تريد

ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
اللّهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم فحيّنا ربّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار
السالم بالسالم يا ذا الجالل واإلكرام
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
يقرب إليها من قول أو عمل ونبرأ من المكذّبين الضّالين
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
حق وإن النّار ّ
حق وإن الجنّة ّ
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق
سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك
سبحان اسم ربي العظيم  ،سبحان اسم ربي العظيم  ،سبحان اسم ربي العظيم
باس ِّْم َّ
س ِّميع الع ِّليم
ماء وهو ال َّ
ض وال في ال َّ
س ِّ
ّللاِّ الَّذي ال يضر مع اس ِّْم ِّه ش ْي ٌء فِّي ْ
األر ِّ
سورة الحديد
ﱁﱂﱃﱄ

ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ
ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
التواب الرحيم
سبحانك اللّهم وبحمدك ال إله إالّ أنت نستغفرك اللّهم ونتوب إليك إنّك أنت ّ
سبحان ربّ السماوات واألرض العزيز الحكيم
اللّهم لك ملك السماوات واألرض تحيي وتميت وأنت على ك ّل شيء قدير

ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ
ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
اللّهم أنت األول واآلخر والظاهر والباطن وأنت بك ّل شيء عليم
اللّهم خلقت السماوات واألرض في ستّة أيام ثم استويت على العرش
اللّهم أنت تعلم ما يلج في األرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها
اللّهم أنت معنا أين ما كنّا وأنت بما يعمل الناس بصير
ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
اللّهم لك ملك السماوات واألرض وإليك ترجع األمور
اللّهم مالك الملك تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وأنت عليم بذات الصدور
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝﲞﲟﲠﲡ
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم أنت استخلفتنا على ما بأيدينا
كبيرا
أجرا ً
اللّهم اجعلنا ننفق من مالك الذي آتيتنا وآتنا على ذلك ً
اللّهم آمنّا بك وآمنّا بما دعانا رسولك وما أخذت علينا من ميثاق
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳﲴ

اللّهم لك الحمد على ما أنزلت على عبدك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم من
آيات بيّنات لتخرجنا من الظلمات إلى النور  ،إنّك رءوف رحيم
ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ
ﳦﳧﳨﳩﳪﳫ
اللّهم اجعلنا من المنفقين في سبيلك  ،لك اللّهم ميراث السماوات واألرض
اللّهم ال يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد وكالًّ وعدت الحسنى ،
أجرا كري ًما
إنّك خبير بما يعمل العاملون  ،اللّهم ضاعف أجر من ينفق في سبيلك وآته ً
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
اللّهم اجعل نورنا يسعى يوم القيامة بين أيديننا وبأيماننا ونسألك البشرى بجنات تجري
من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم
ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵﱶ
نورا ومن
نورا ومن فوقنا ً
نورا وعن شمائلنا ً
نورا وعن أيماننا ً
اللّهم اجعل في قلوبنا ً
نورا إنّك أنت النور المبين
نورا واجعل لنا ً
نورا ومن خلفنا ً
نورا ومن أمامنا ً
تحتنا ً
اللّهم نسألك رحمتك ونعوذ بك أن نتولى المنافقين والمنافقات أو نصاحبهم ونعوذ بك
يقرب إليها من قول أو عمل
من عذاب جهنم وما ّ

ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من التربّص والريب
واالغترار باألماني ونعوذ بك اللّهم من الغرور
اللّهم نعوذ بك مما يفعل السفهاء منّا ونعوذ بك من الكفر والكافرين ومن أن نتو ّالهم
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ّ
الحق ونعوذ بك أن نكون كالذين طال
اللّهم نسألك أن تخشع قلوبنا لذكرك وما نزل من
عليهم األمد فقست قلوبهم ونعوذ بك من الفسوق والعصيان  ،اللّهم أنت تحيي األرض
يأن :ألم يحن الوقت)
بعد موتها  ،اللّهم آمنّا بآياتك فاجعلنا من الذين يعقلون (ألم ِّ
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﳚ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
صدّقات الذين ينفقون في سبيلك ونسألك أن تضاعف لنا
صدّقين والم ّ
اللّهم اجعلنا من الم ّ
أجرا كري ًما  ،اللّهم آمنّا بك وبرسلك  ،اللّهم اجعلنا من الصديقين
أجورنا وتعطينا ً
والشهداء عندك  ،اللّهم آتنا أجورنا ونورنا  ،اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ومن
يقرب إليها من قول أو عمل
الكذب والمكذبين ونعوذ بك من عذاب جهنم وما ّ

ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ
اللّهم إن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتكاثر في األموال واألوالد
اللّهم أمنّا بما ضربت من مثل الحياة الدنيا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج
فيصفّر ثم يكون حطا ًما  ،اللّهم إن عندك في اآلخرة عذاب شديد ومغفرة منك  ،اللّهم
اجعلنا من أهل المغفرة يا ربّ العالمين
شر ما
اللّهم إن الدنيا متاع الغرور  ،اللّهم نسألك خير ما في هذ الدنيا ونعوذ بك من ّ
فيها
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
اللّهم اجعلنا من السابقين إلى مغفرة منك وإلى جنّة عرضها كعرض السماء واألرض
أعدّت للذين أمنوا بك وبرسولك  ،اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلّم  ،اللّهم آتنا من فضلك  ،إنّك ذو الفضل العظيم
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
اللّهم ما أصاب من مصيبة في األرض وال في أنفسنا إالّ في كتاب كتبته من قبل أن
تخلقها وذلك عليك يسير  ،اللّهم اجعلنا ال نأس على ما فاتنا وال نفرح بما هو آتيتنا ،
اللّهم وال تجعلنا م ّمن هو مختال فخور
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

اللّهم نعوذ بك أن نكون من الذين يبخلون أو يأمرون النّاس بالبخل ونعوذ بك أن نتولّى
ي الحميد
عن اإلنفاق  ،إنّك أنت الغن ّ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
اللّهم آمنّأ بإنّك أرسلت رسلك بالبينات وأنزلت معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بالقسط وأنزلت الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس  ،لكي تعلم من ينصرك بالغيب
القوي العزيز
وأنت ّ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫﱬ
ﱭﱮﱯﱰ
كثيرا ،
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا إبراهيم وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم إنّك جعلت في ذرية نوح وإبراهيم النبوة والكتاب  ،وجعلت من ذريتهما نب ّينا
مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم اجعلنا من السائرين على هديه ونعوذ
بك من الفسوق والفاسقين
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ
ﲙﲚﲛﲜ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا عيسى بن مريم وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم آمنّا باإلنجيل الذي أنزلت على سيدنا عيسى بن مريم

اللّهم اجعل في قلوبنا رأفة ورحمة ونعوذ بك من البدع والرهبانية المبتدعة  ،ونسألك
اللّهم أن نرعى أوامرك كما أمرتنا وأن تؤتينا أجور حسناتنا مضاعفة وتعفو عن سيئاتنا
ونعوذ بك من الفسوق ومن الفاسقين
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊﳋ
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه
نورا نمشي به واغفر لنا
وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم آتنا نصيبين من رحمتك واجعل لنا ً
إنّك أنت الغفور الرحيم  ،اللّهم نسألك من فضلك ّ
إن الفضل بيدك تؤتيه من تشاء إنّك
ذو الفضل العظيم

سورة المجادلة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ
ﱑﱒﱓﱔ
السر وأخفى  ،اللّهم إنّك تسمع النجوى وتسمع من يدعوك  ،اللّهم اعف
اللّهم أنت تسمع
ّ
تواب يا سميع يا بصير
عنّا وتب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا ّ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ
ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦ
اللّهم إن شرعك هو العدل والرحمة  ،اللّهم نسألك أن تهدينا لطاعة شرعك والرضا به
عفو غفور
والسعي للعمل به  ،إنّك يا ربّنا ّ
بالسر والعلن  ،اللّهم نسألك إيمانًا دائ ًما وقلبًا خاشعًا
اللّهم أنت العليم الخبير بما نعمل
ّ
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،ونسألك أن ال نقترب من
يحرمون أزواجهم كحرمة أمهاتهم)
حدودك التي وضعت (يظاهرونّ :
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ
ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
اللّهم اكبت وانتقم ممن يعاديك ويعادي رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ويحارب
أولياءك  ،اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ونعوذ بك من عذابك
حق وإن البعث ّ
إن الساعة ّ
المهين يوم تحشر عبادك  ،اللّهم ّ
حق  ،آمنّا بأنّك يوم البعث
تنبئ الناس بما عملوا ونسوه وأنت على ك ّل شيئ شهيد (يحادّون :يعادون ويخالفون)
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
اللّهم أنت تعلم ما في السماوات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إالّ أنت
رابعهم وال يكون من نجوى خمسة إالّ أنت سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر من ذلك
إالّ أنت معهم أين ما كانوا ثم تنبئهم يوم القيامة بما عملوا وأنت بك ّل شيء عليم

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
اللّهم نسألك أن تعيننا على اجتناب النجوى باإلثم والعدوان ومعصية الرسول صلى هللا
عليه وآله وصحبه وسلّم  ،وأعنّا على طاعتك وطاعته
التحيات هلل والصلوات والطيبات  ،السالم عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته  ،السالم
علينا وعلى عباد هللا الصالحين
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما ّ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
اللّهم نعوذ بك من النجوى باإلثم والعدوان ومعصية الرسول  ،اللّهم إن النجوى من
بضارهم شيئًأ إالّ بإذنك  ،اللّهم عليك تو ّكلنا وإليك
الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس
ّ
بالبر والتقوى  ،اللّهم نسألك الهدى والتقى
أنبنا وإليك المصير  ،ونسألك اللّهم النجوى
ّ
والعفاف والغنى  ،آمنّا بك وبالحشر يوم القيامة
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ
ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ
ﳤﳥﳦ
اللّهم نسألك طاعتك في التفسح في المجالس والتخلق بمكارم األخالق
اللّهم نسألك إيمانًا دائ ًما وقلبًا خاشعًا ونسألك أن تعلّمنا ما ينفعنا والعمل به وأن ترفعنا
بالعلم عندك درجات  ،إنّك خبير بما نعمل

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ
ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ
ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ
ﱲﱳﱴ
اللّهم أنت اآلمر الناهي المقدّم والمؤ ّخر  ،أنت تحكم بما تشاء آمنّا بك وبما أنزلت من
آية أو أنسأتها أو نسختها وما أمرت من أحكام وما نهيت عن أحكام  ،اللّهم اغفر لنا إنّك
أنت الغفور الرحيم
اللّهم تقبل منّا ما قدّمنا وما أ ّخرنا وتقبّل منّأ صدقاتنا وصلواتنا وزكواتنا  ،اللّهم نسألك
طاعتك والعمل بسنة رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،إنّك خبير بما نعمل
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
اللّهم نعوذ بعفوك من غضبك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء
عليك  ،اللّهم اهدنا إلى سبيلك ونعوذ بك من الصدّ عن سبيلك
اللّهم بارك لنا في أموالنا وأوالدنا واهدهم إلى سبيلك سبيل الرشاد
اللّهم نعوذ بك من أن نحلف بغيرك ونسألك أن ال نحلف بك إالّ صادقين وأن ال نكثر
من الحلف ونعوذ بك من الذين يصدّون عن سبيلك ولن تغني عنهم أموالهم وال أوالدهم
يقرب إليها من قول أو عمل
منك شيئًا  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ
ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ

حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق  ،اللّهم نعوذ بك من الكذب ونسألك اللّهم أن نكون
من الصادقين  ،اللّهم نعوذ بك من الشياطين ونعوذ بك أن يحضروننا ونعوذ بك من
حزب الشيطان  ،اللّهم نسألك دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأن ال تجعلنا يا
موالنا من الغافلين
ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ
ﳨﳩﳪﳫ
اللّهم نعوذ بك ممن يحاددك ويحادد رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،أولئك
ي عزيز
في األذلين  ،وأنت ورسلك هم الغالبون  ،إنّك قو ّ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
اللّهم ال تجعل في قلوبنا ودًّا لمن حادّك وحادّ رسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرحمة لنا وآلبائنا وأبنائنا وإخواننا
وعشيرتنا  ،اللّهم اكتب في قلوبنا وقلوبهم اإليمان وأ ِّيّدنا وإيّاهم بروح منك وأدخلنا
وأرضنا
وإيّاهم جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وارض عنّا وعنهم
ِّ
وأرضهم عنك واجعلنا وإيّاهم من حزبك أال إن حزبك هم المفلحون  ،اللّهم رضينا بك
ِّ
ربًّا وباالسالم دينًا وبمح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوالً  ،اللّهم ثبتنا
على ذلك حتى نلقاك

سورة الحشر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
ي العظيم
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
اللّهم يسبّح لك ما في السماوات وما في األرض وأنت العزيز الحكيم
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲲﲳ
اللّهم إن من الكافرين من قد جمعوا لمحاربة دينك والنيل من أوليائك  ،اللّهم اجعل
كيدهم في نحورهم ود ّمر بلدانهم وحصونهم وأ ِّتهم من حيث لم يحتسبوا واقذف في
وخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين  ،اللّهم واجعلنا ممن يعتبر بذلك
قلوبهم الرعب
ّ
ويزداد إيمانًا بك  ،اللّهم اجعلنا من أولي األبصار
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
ﳃ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ّ
ويشاق رسولك
اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ونعوذ بك ممن يشاقّك
ضا من بالد
مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم اكتب جالء من احت ّل أر ً
المسلمين وعذّبهم في الحياة الدنيا وأدخل النار يوم القيامة  ،إنّك شديد العقاب
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜ

اللّهم أنت خالق الشجر وما نبت من األرض وك ّل ما مشى على األرض  ،اللّهم أنت
إخز الفاسقين
أعلم بما هو مفيد وما هو ضار  ،اللّهم ِّ

ﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
اللّهم إنّك سلّطت رسلك على من تشاء وأنت على ك ّل شيء قدير
اللّهم و ِّّل على المسلمين خيارهم وال تو ِّّل عليهم شرارهم  ،اللّهم وانصر عبادك
وعدوهم
عدوك
ّ
الصالحين على ّ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ
اللّهم نسألك أن تغني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل في بالد المسلمين من فضلك
اللّهم نسألك أن تحنن قلوب أغنياء المسلمين لينفقوا على المحتاجين بسخاء وأن ال
يحتكروا على المسلمين  ،اللّهم نسألك أن نلزم العمل بسنة رسولك مح ّمد صلى هللا عليه
وآله وصحبه وسلّم وننتهي ع ّما نهى عنه  ،اللّهم إنّك شديد العقاب
اللّهم نسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
اللّهم ارحم المه ّجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضالً منك ورضوانًا
ونصروك ونصروا رسولك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم واغنهم من فضلك
واجعلهم من الصادقين  ،اللّهم ربَّ جبريل وميكائيل وربَّ إسرافيل إنّا نعوذ ِّبك ِّمن
ب القب ِّْر  ،ونسألك اللّهم ِّع ْلما ً نافِّعاً ،وعمالً متقبَّالً ،و ِّر ْزقا ً ط ِّيّبًا  ،اللّهم
الك ْف ِّر والف ْق ِّر وعذا ِّ
ارض عن المهاجرين من صحابة رسولك صلى هللا عليه وسلّم

ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ
ﳑﳒﳓﳔﳕ
اللّهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار الذين تبوءوا الدّار واإليمان
الذين أحبّوا من هاجر إليهم ولم يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا وآثروا على أنفسهم
ولو كان بهم حاجة وفقر ووقوا ش ّح أنفسهم وأولئك هم المفلحون  ،اللّهم وارحم من آوى
المه ّجرين من المسلمين وأمسن إليهم أينما كانوا  ،اللّهم ارزقهم وأحسِّن إليهم
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ

ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴﱵﱶ
اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والكذب والكاذبين
فرق شمل أعداء دينك واجعل عاقبة السوء تدور عليهم واجعل بأسهم بينهم
اللّهم ِّ ّ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﲐ ﲑ ﲒ
ﲓﲔﲕ

اللّهم أفسد كيد من يكيد لدينك ولعبادك الصالحين واجعل كيده في نحره واجعل عاقبة
السوء تدور عليه وأعز المسلمين واحفظهم من كيدهم  ،اللّهم اجعل في صدور أعداء
المسلمين وأعدائك الرهبة من المسلمين ذلك بأنهم قوم ال يفقهون
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
اللّهم عليك بأعدائك وأعداء المسلمين  ،اللّهم انتقم منهم في الدنيا قبل اآلخرة واجعل
شرهم واجعل
كيدهم في نحرهم وشتّت شملهم واجعل بأسهم بينهم وخلّص المسلمين من ّ
عاقبة السوء تدور عليهم
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ
ﱋﱌ
ّ
الجن واإلنس ونعوذ بك ربّنا إن يحضروننا  ،اللّهم ال تجعل لهم
اللّهم أعذنا من شياطين
سلطانًا علينا وال على أهلينا وذوينا ومحبينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بدعاء الخير
ونعوذ بك من الظلم ومن الظالمين
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ
ﱫﱬ
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وبارك اللّهم لنا فيما نقدم ليوم القيامة إنّك
خبير بما نعمل  ،اللّهم نعوذ بك من الغفلة ونعوذ بك أن ننسى ذكرك  ،اللّهم نسألك أن
ال تنسِّنا أنفسنا ونعوذ بك من الفسوق والعصيان
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

يقرب إليها
يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك الجنّة وما ّ
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
من قول أو عمل ونسألك اللّهم أن تجعلنا من الفائزين
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
اللّهم نسألك تعظيم كتابك وحبّ كتابك ودوام تالوته وتدبّر آياته والعمل بمحكمه  ،اللّهم
آمنّا بمتشابهه ونسألك أن نتعظ بقصصه وأمثاله ونسألك اللّهم أن تجعله شفيعًا لنا يوم
القيامة يا هللا
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ
الرحيم
الرحمن ّ
اللّهم نشهد أن ال إله إالّ أنت عالم الغيب والشهادة ّ
اللّهم ال إله إال ّ أنت الملك القدوس السالم والمؤمن المهيمن العزيز الجبّار المتكبّر
ي العظيم
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللا عدد خ ْل ِّقه
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه  ،سبْحان َّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه  ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه
سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه  ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه  ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه  ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه  ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه
ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
المصور لك األسماء الحسنى يسبّح لك ما في السماوات
اللّهم أنت هللا الخالق البارئ
ّ
واألرض وأنت العزيز الحكيم

اللّهم أنت َّ
سالم ،المؤْ ِّمن،
الر ِّحيم ،الم ِّلك ،القدوس ،ال َّ
الر ْحمنَّ ،
ّللا الَّذي ال ِّإله ِّإالَّ هوَّ ،
المهي ِّْمن ،الع ِّزيز ،الجبَّار ،المتك ِّبّر ،الخا ِّلق ،البارىء ،المص ّور ،الغفَّار ،الق َّهار،
س ِّميع،
الرافِّع ،الم ِّعز ،المذِّل ،ال َّ
الر َّزاق ،الفتَّاح ،الع ِّليم ،البا ِّسط ،الخافِّضَّ ،
الو َّهابَّ ،
صير ،الحكم ،العدْل ،اللَّ ِّطيف ،الخبير ،الحليم ،الع ِّظيم ،الغفور ،ال َّ
شكور ،الع ِّلي،
الب ِّ
الرقِّيب ،الم ِّجيب ،الوا ِّسع ،الح ِّكيم ،الودود،
الك ِّبير ،الم ِّغيث ،الحسِّيب ،الج ِّليل ،الك ِّريمَّ ،
ّ
الم ِّجيد ،البا ِّعث ،ال َّ
صي،
ش ِّهيد،
الحق  ،الو ِّكيل ،الق ِّوي ،الم ِّتين ،الولي ،الح ِّميد ،الم ْح ِّ
صمد،
اجد ،الو ِّ
احد ،ال َّ
اجد ،الم ِّ
الم ْبدِّىء ،الم ِّعيد ،الم ْح ِّيي ،الم ِّميت ،الحي ،القيوم ،الو ِّ
اآلخرَّ ،
اطن ،الوالي ،المتعا ِّل،
الظا ِّهر ،الب ِّ
األولِّ ،
القادِّر ،الم ْقتدِّر ،المقدِّّم ،المؤ ِّ ّخرَّ ،
اإل ْكر ِّام ،الم ْقسِّط،
البر ،الت َّ َّواب ،الم ْنت ِّقم ،العفوًّ ،
الرؤوف ،ما ِّلك الم ْل ِّك ،ذو الجال ِّل و ِّ
الجامع ،الغنِّي ،الم ْغنِّي ،المانِّع ،الضَّار ،النَّافع ،النور ،الهادِّي ،البدِّيع ،الباقِّي،
ِّ
صبور،
الو ِّارث ،الر ِّشيد ،ال َّ
("المغيث" روي بدله "المقيت"  ،وروي "القريب" بدل "الرقيب" ،وروي "المبين"
بدل "المتين" )
سورة الممتحنة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
اللّهم نسألك أن تعيننا على مواالة من واليت ومعاداة من عاديت تباركت ربّنا وتعاليت
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،أنت تعلم ما أخفينا وما
أعلنّا
خيرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة
الل ّهم اجعل سريرتنا ً
اللّهم نعوذ بك أن نخفي المودّة ألعدائك ومن يفعل ذلك فقد ض ّل سواء السبيل

ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ
ف أذى األعداء وأيديهم وألسنتهم بالسوء عن المسلمين
اللّهم ك ّ
اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين ونسألك أن ال تجعل أرحامنا وأوالدنا فتنة لنا
اللّهم نسألك أن نوالي من واليت ونعادي من عاديت إنّك بصير بما نعمل
(يثقفوكم :يظفروا بكم)
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ
ﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
اللّهم ص ِّّل على عبدك ورسولك مح ّمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما صليت على
إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على مح ّمد وآله وأصحابه وأزواجه كما باركت على
إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد
اللّهم نسألك أن يكون لنا أسوة حسنة في سيدنا مح ّمد وفي سيدنا إبراهيم عليهما الصالة
والسالم  ،اللّهم إنّا برآء من المشركين ومما يعبدون من دونك ونبرأ من مواالتهم حتى
يؤمنوا بك وحدك ال شريك لك  ،اللّهم عليك تو ّكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
ﱓﱔﱕ
اللّهم اجعل لنا أسوة حسنة في سيدنا مح ّمد وفي سيدنا إبراهيم عليهما الصالة والسالم
اللّهم نرجوك ونرجو اليوم اآلخر إنّك أنت الغني الحميد
ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣﱤ ﱥ ﱦ ﱧ
ﱨ
اللّهم اه ِّد قومنا الذين ضلّوا عن سبيلك واجعل بيننا وبينهم بعد ذلك مودّة  ،إنّك على
ذلك قدير وأنت غفور رحيم
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
اللّهم نسألك أن ال يكون بيننا وبين قومنا من غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين أو
البر والقسط إليهم إنّك تحبّ المقسطين
يظلموهم غير ّ
اللّهم ال تجعل في قلوبنا مودّة لمن يقاتل المسلمين ومن يخرجهم من ديارهم أو يعين
على ظلم المسلمين ونعوذ بك من الظلم والظالمين
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ
ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ

ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ
ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ
اللّهم أصلح نساء المسلمين واهدهن سبلهن وال تفتنهن بما يريد الكافرون وال تجعلهن
فتنة للذين آمنوا واهدهن إلصالح بيوتهن ورعاية أطفالهن وأن يساهمن في حسن عيش
احم نساء المسلمين في األرض كلّها من بطش أعدائك
أسرهن إنّك عليم حكيم  ،اللّهم ِّ
صنهن وثبّتهن على دينك  ،اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين لإلكثار
ومن إغوائهن وح ّ
من النفقة في سبيلك ( ،عصم الكوافر :نكاح المشركات من غير أهل الكتاب)
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
اللّهم ص ِّّل على نبيك ورسولك وحبيبك مح ّمد كلّما ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل
عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لنا وللمسلمين  ،اللّهم نسألك أن تهدي نساء
ّ
سبلهن وأن يطعنك كما تحبّ وال يخالفن سنّة رسولك صلى هللا عليه وآله
المسلمين
وأوالدهن وأن تغفر ّ
ّ
ّ
ّ
لهن إنّك أنت الغفور
أزواجهن
يحسن إلى
وصحبه وسلّم وأن
الرحيم
اللّهم امحق الفواحش من ديار المسلمين ما ظهر منها وما بطن
(بهتان يفترينه :يلحقن بأزواجهن أوالدًا ليسوا منهم)
ﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼ
اللّهم نعوذ بك أن نتولَّى قو ًما غضبت عليهم قد يأسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من
أصحاب القبور

سورة الصف
ﱁﱂﱃﱄ

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
زيز الحكيم
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل الع ِّ
 ،ما شاء َّ
ّللا
باّلل  ،تو َّك ْلنا على ّ
باّلل  ،اسْتعنَّا ّ
باّلل ،اعْتص ْمنا ّ
ّللا ال ق َّوة إِّالَّ ّ
اللّهم يسبح لك ما في السماوات وما في األرض وأنت العزيز الحكيم
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللا عدد خ ْل ِّق ِّه
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ ِّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ ِّ
سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه
ّللاِّ ِّمداد كلّما ِّت ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّما ِّت ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّما ِّت ِّه
ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜ
اللّهم اجعلنا من الذين تتوافق أقوالهم مع أفعالهم ونعوذ بك اللّهم أن نقول ما ال نفعل
ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
وعدوهم
عدوك
ّ
اللّهم و ّحد صفوف المسلمين في سلمهم وحربهم واجعلهم قوة على ّ
كانّهم بنيان مرصوص
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ
ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى وسلّم تسلي ًما ً

اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين إلى ما يوافق كتابك وهدي نبيك عليه الصالة والسالم
ربّنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب
(زاغوا أزاغ هللا قلوبهم :تركوا الحق فأمال هللا قلوبهم)
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا عيسى بن مريم وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم اه ِّد بني إسرائيل والنصارى لليقين والتصديق بأن سيدنا عيسى بن مريم رسول
من البشر وأنك قد رفعته إليك وأن يؤمنوا أنّه قد ب ّ
شر برسول من بعده هو مح ّمد صلى
هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك من السحر والسحرة
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
اللّهم نعوذ بك من الكذب ومن الكاذبين ومن الظلم والظالمين ونعوذ بك ممن يريد أن
يطفئ نورك بمحاربة دينك الذي أنزلت
اللّهم أت ّم نورك بأن يدخل هذا الدين ك ّل بيت وبر ومدر ونسألك أن نكون م ّمن يعين
على ذلك  ،اللّهم اجعلنا ممن يتّبع النور الذي أنزلته وأن ال نخاف فيك لومة الئم ولو
كره الكافرون
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ّ
الحق لتظهره
اللّهم أنت أرسلت رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم بالهدى ودين
على الدين كلّه ولو كره المشركون  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يعين على ذلك مخلصين لك
الدين

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
اللّهم أعنّا على العمل بالتجارة التي تنجينا من عذاب أليم
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونسألك الجهاد في سبيلك
خيرا لنا  ،اللّهم نسألك جوامع
بأموالنا وأنفسنا بأي أصناف الجهاد تشاء وأن تجع ّل ذلك ً
الشر وفواتحه وخواتمه
الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع
ّ
يقرب إليها من قول أو عمل واجعلنا من الفائزين
اللّهم اغفر لنا ذنوبنا ونسألك الجنّة وما ّ
ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
وعدوهم وتفتح لهم فت ًحا مبينًا وتجعل ذلك
عدوك
ّ
اللّهم نسألك أن تنصر المسلمين على ّ
بشرى للمؤمنين
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ
ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨﳩ ﳪ ﳫ
ﳬﳭﳮﳯﳰﳱ
أنصارا لك كما كان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
اللّهم اجعلنا
ً
أنصارا له
أنصارا له وكما كان أنصار عيسى بن مريم
ً
ً
وعدوهم واجعلهم غالبين
عدوك
ّ
اللّهم أيّد عبادك المؤمنين على ّ

سورة الجمعة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللا عدد خ ْل ِّق ِّه
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ ِّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ ِّ
سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه
ي العظيم ،
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
اللّهم اغفر لنا خطيانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منّا  ،اللّهم اغفر لنا
هزلنا وجدّنا وخطأنا وعمدنا وك ّل ذلك عندنا اللّهم  ،اغفر لنا ما قدمنا وما أ ّخرنا وما
أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على ك ّل شيء
قدير  ،اللّهم يسبح لك ما في السماوات وما في األرض وأنت الملك القدوس العزيز
الحكيم
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
اللّهم نشهد أنّك بعثت رسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في أ ّمة أميّة
يتلو عليهم آياتك ويز ّكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبين
اللّهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم واجعلنا ممن
ت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير من ز ّكاها
يتلون كتابك ويتدبرونه ويعملون به  ،اللّهم آ ِّ
أنت وليّها وموالها إنّك أنت العزيز الحكيم  ،اللّهم زدنا من فضلك إنّك ذو الفضل العظيم
ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ
سك بكتابك بتالوته وتدبّره والعمل به والدعوة إليه يا ربّ العالمين
اللّهم اجعلنا ممن يستم ّ

اللّهم صدّقنا بآياتك ونبرأ م ّمن يكذّب بها  ،إنّك ال تهدي القوم الظالمين
(أسفارا :كتبًا كبيرة)
اللّهم هيئ لهذه األمة علماء يتعلمون دينك ويعملون به ويبلغونه
ً
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
اللّهم اجعلنا من أوليائك المخلصين واجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها
وخير أيامنا يوم نلقاك فيه
خيرا لنا وإن مردّنا إليك أنت
خيرا لنا وأمتنا ما كان الممات ً
اللّهم أحينا ما كانت الحياة ً
إن الموت ّ
عالم الغيب والشهادة فتنبئنا بما كنّا نعمل ونعوذ بك من الظالمين  ،اللّهم ّ
حق
وإن النّار ّ
وإن الجنّة ّ
وإن البعث ّ
وإن الساعة ّ
حق ّ
حق ّ
حق ّ
تهودوا)
حق (هادواّ :
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
اللّهم بارك لنا في أيام الجمعة وتقبل صالتنا ودعاءنا وسعينا لذكرك وأن تغفر لنا بين
جمعة وأخرى ونسألك الرزق الحالل الطيب المبارك ونسألك دوام ذكرك  ،إنّك تعلم
وال نعلم وأنت بك ّل شيئ عليم
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
اللّهم تقبّل صالتنا وسعينا وابتغاءنا من فضلك  ،اللّهم نسألك أن تضاعف أجور حسناتنا
وأن تغفر سيئاتنا  ،اللّهم نسألك تجارة لن تبور ورزقًا حالالً طيبًا مبار ًكا وأنت خير

الرازقين ونسألك دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  ،ونعوذ بك من أن نغفل عن سنّة
نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونعوذ بك من اللهو الغفلة  ،فما عندك خير من
اللهو ومن التجارة يا ربّ العالمين

سورة المنافقون
ﱁﱂﱃﱄ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ
ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
اللّهم نعوذ بك من النفاق ومن المنافقين ونشهد أن مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلّم رسول هللا بحق ولو كره الكافرون والمنافقون ولوكذبوا
اللّهم نعوذ بك أن نكثر من حلف األيمان ونعوذ بك من الصدّ عن سبيلك
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،نسألك اللّهم أن تثبّت قلوبنا
على دينك ونسألك قلوبًا خاشعة ويقينًا صادقًا
ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
اللّهم عافنا في ديننا وعافنا في أجسادنا وعافنا في أهلينا وأوالدنا وعافنا في أقوالنا
شرهم وأن تعيننا
وأفعالنا  ،اللّهم نسألك أن تبعد عنّا كيد الكافرين والمنافقين وأن تقينا ّ
على أن نحذر منهم

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ربّنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
السالم عليك يا سيدنا يا رسول هللا نسألك أنت تستغفر لنا وتشفع لنا يوم الحساب  ،اللّهم
تقبّل استغفاره لنا وشفاعته فينا يا رب العالمين  ،اللّهم اهدنا فيمن هديت وتولّنا فيمن
ّ
بالحق
شر ما قدرت وقضيت  ،إنّك تقضي
توليت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنّا ّ
(لووا رؤوسهم :حركوها استهزا ًء)
وال يقضى عليك نستغفرك اللّهم ونتوب إليك ّ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉﲊﲋﲌ
بالسر والعلن  ،اللّهم لك خزائن السماوات واألرض
اللّهم اجعلنا ممن ينفق في سبيلك
ّ
ولكن المنافقين ال يعلمون
ّ
فأعز المؤمنين والمسلمين وأذ ّل الكافرين والمنافقين
اللّهم أنت العزيز
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ
اللّهم اجعل األموال في أيدينا وال تجعلها في قلوبنا ونسألك أن ال تلهنا األموال واألوالد
عن ذكرك وعبادتك وفعل الخيرات ونعوذ بك أن نكون من الخاسرين

اللّهم نسألك ان تيسر لنا فعل الخير ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة
ومغفرة بعد الموت وأن تحشرنا يوم الحشر مع رسولك مح ّمد صلى هللا عليه وآله
وصحبه وسلّم وتدخلنا الفردوس األعلى بغير حساب وال عذاب

سورة التغابن
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ي العظيم ،
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العل ّ
اللّهم اغفر لنا خطيانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منّا اللّهم اغفر لنا
هزلنا وجدّنا وخطأنا وعمدنا وك ّل ذلك عندنا  ،اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ ّخرنا وما
أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على ك ّل شيء
قدير  ،اللّهم يسبح لك ما في السماوات وما في األرض لك الملك ولك الحمد وأنت على
ك ّل شيء قدير
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه  ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللا عدد خ ْل ِّق ِّه
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ ِّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ ِّ
سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
اللّهم أنت خلقت الناس كلّهم فمنهم كافر ومنهم مؤمن وأنت بصير بما نعمل

ّ
وصورت البشر فأحسنت صورهم وإليك
بالحق
اللّهم أنت خلقت السماوات واألرض
ّ
نسر وما نعلن وأنت
المصير  ،اللّهم أنت تعلم ما في السماوات وما في األرض وتعلم ما ّ
خيرا من عالنيتنا واجعل عالنيتنا صالحة
عليم بذات الصدور  ،اللّهم اجعل سريرتنا ً
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﲝ
اللّهم قد أتانا نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وأذقتهم العذاب األليم  ،اللّهم
اجعلنا نتعظ بأنبائهم ونهتدي بهديك ونتبع أوامرك  ،اللّهم قد أتت رسلك بالبينات فآمنّا
بهم وأعرض الكافرون عنها وتولّوا وأنت الغني الحميد
ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق  ،وأنت ستنبئ عبادك بما عملوا وذلك عليك يسير
اللّهم آمنّا بك وبرسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم والنور الذي أنزلت وأنت
خبير بما نعمل
ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ضا
اللّهم إنك جامع الناس ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يغبن الناس بعضهم بع ً
اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل صال ًحا ترضاه  ،اللّهم ك ِّفّر عنا سيئاتنا وأدخلنا جنّات
تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدًا  ،اللّهم نسألك الفوز العظيم
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من الكفر والكافرين
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠ
اللّهم ما أصاب من مصيبة فبإذنك  ،اللّهم آمنّا بك فاه ِّد قلوبنا وأنت بك ّل شيء عليم
ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ
سر لنا طاعتك وطاعة رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
اللّهم نسألك أن تي ّ
ونعوذ بك أن نتولى  ،اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد بلّغ
الرسالة ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك  ،عليك تو ّكلنا ونحن بك مؤمنون
ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
اللّهم آمنّا بك ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إما ًما
اللّهم أصلح أزواج المؤمنين وأوالدهم وأصلح ذات بينهم ونسألك أن يسود فيما بينهم
الصفح والعفو والمغفرة وطاعتك إنّك غفور رحيم
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥﲦﲧﲨ
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إما ًما  ،اللّهم إنّك جعلت
ربّنا هب لنا من أزواجنا ّ
األموال واألوالد فتنة  ،اللّهم فاجعل عاقبة الفتنة لنا فيها خير الدنيا واآلخرة واألجر
العظيم  ،اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك االستقامة على طاعتك

سر لنا اإلنفاق
والسمع والطاعة لك ولرسولك صلى هللا عليه وآله وسلّم ونسألك أن تي ّ
من الرزق الحالل وأن نوق ش ّح أنفسنا واجعلنا من المفلحين
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ضا حسنًا وضاعف ثوابه واغفر لنا إنّك شكور حليم  ،أنت
اللّهم تقبّل ما ننفق واجعله قر ً
عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم

سورة الطالق
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم أصلح نساء المسلمين وأوالدهم وأصلح ذات بينهم ونسألك أن يسود فيما بينهم
الصفح والعفو والمغفرة إنّك غفور رحيم
اللّهم إنّك حددت حدودًا وأنزلت تشريعات  ،اللّهم رضينا بما حددت وأنزلت ورضينا
بقضائك وقدرك  ،نسألك اللّهم أن ال نتعد حدودك ونعوذ بك أن نكون من الظالمين
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
اللّهم آمنّا بك وباليوم اآلخر ،اللّهم اجعلنا ممن يقيم الشهادة
اللّهم اجعل لنا من ك ّل أمر فر ًجا ومن كل ضيق مخر ًجا وارزقنا من حيث ال نحتسب ،
اللّهم تو ّكلنا عليك أنت حسبنا ونعم الوكيل
حسبنا هللا لديننا حسبنا هللا لدنيانا حسبنا هللا الكريم لما أهمنا حسبنا هللا الحليم القوي لمن
بغى علينا حسبنا هللا الشديد لمن كادنا بسوء حسبنا هللا الرحيم عند الموت حسبنا هللا
الرءوف عند المسألة في القبر حسبنا هللا الكريم عند الحساب حسبنا هللا اللطيف عند
الميزان حسبنا هللا القدير عند الصراط حسبنا هللا ال إله إال هو عليه توكلنا وهو ربّ
قدرا
العرش العظيم  ،اللّهم إنّك بالغ أمرك قد جعلت لكل شيئ ً
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶ ﲷﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕﳖﳗﳘ
اللّهم نسألك أن ال نتعدّ حدودك ونعوذ بك أن نكون من الظالمين
يسرا
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم اجعل لنا من أمرنا ً
أجرا
اللّهم ك ِّفّر عنّا سيئاتنا وأعظم لنا ً
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ
ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

اللّهم اه ِّد المسلمين إلصالح أسرهم والتعامل بالمعروف بين الزوج وزوجه والعناية
بأوالدهم وتنشئتهم النشأة التي ترضى عنها يا ربّ العالمين
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
اللّهم نسألك أن تهدي المسلمين لكسب الرزق الحالل وترزقهم من فضلك وتهديهم
وأعن المعسرين على معيشتهم  ،ربّنا ال تكلّفنا
لإلنفاق على أسرهم دون إقتار أو تقتير
ِّ
ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ
اللّهم اقصم العتاة المتجبرين العاصين أفرادًأ وجماعات وأم ًما وحاسبهم حسابًأ شديدًا
اللّهم نسألك الفردوس األعلى من الجنة بغير حساب أو عذاب ونعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب اآلخرة  ،اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم اجعلنا من أولي
األلباب  ،اللّهم آمنّا بالذكر الذي أنزلت  ،ونسألك العمل بما أنزلت
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹ ﲺﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
اللّهم إنّك أنزلت إلى رسولك سيدنا مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم آيات مبينات
لتخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور  ،اللّهم اجعلنا منهم
وأوزعنا أن نعمل صال ًحا ترضاه وأدخلنا جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها
أبدًا وأحسن لنا رزقنا

ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫ
اللّهم أنت خالق السماوات السبع واألرضين السبع  ،وأنت ّ
ّ
بينهن
تنزل األمر
اللّهم قد علمنا أنّك على ك ّل شيء قدير وأنّك قد أحطت يا ربّنا بك ّل شيء عل ًما

سورة التحريم
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أ ّمهات المؤمنين وسلّم
حرمت علينا
اللّهم نسألك أن نح ّل ما أحللت لنا
ونحرم ما ّ
ّ
قرة أعين واجعلنا للمتقين إما ًما إنّك غفور رحيم
وذرياتنا ّ
ربّنا هب لنا من أزواجنا ّ
اللّهم اجعلنا ال نحلف إالّ بك وال نحلف إالّ صادقين وأن ال نكثر الحلف إنّك أنت العليم
الحكيم (تحلّة أيمانكم :تحليل اليمين بالكفّارة)
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ
ﱯ ﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وأزواجه أ ّمهات المؤمنين وعلى سيدنا
جبريل والمالئكة وصالح المؤمنين
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقين إما ًما إنّك أنت العليم الخبير
ربّنا هب لنا من أزواجنا ّ
اللّهم نستغفرك ونتوب إليك  ،اللّهم اجعل قلوبنا صاغية لك  ،اللّهم أنت موالنا ورسولك
صلى هللا عليه وآله وسلّم وجبريل وصالح المؤمنين والمالئكة بعد ذلك أعوانًا
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩ
اللّهم نسألك أن تهدي نساءنا ونساء المسلمين ّ
ليكن مسلمات مؤمنات مطيعات هلل تائبات
وأبكارا
عابدات سائحات ثيّبات
ً
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
نارا وقودها الناس والحجارة عليها مالئكة غالظ
ق أنفسنا وأهلينا ً
اللّهم أعنّا على أن ن ِّ
شداد ال يعصون ما تأمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
اللّهم نعوذ بك من الكفر والكافرين  ،اللّهم أنت تجزيهم بأعمالهم يوم القيامة
اللّهم آمنّا بك وتبنا إليك  ،اللّهم اجعلها توبة نصو ًحا وك ِّفّر عنّا سيئاتنا وأدخلنا الجنّة

اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ال تخزنا يوم القيامة ونسألك
نورا يسعى بين أيدينا وبأيماننا يوم القيامة
ً
ربّنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنّك على ك ّل شيء قدير
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ
ﱽﱾ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم ونسألك اللّهم أن نسير على هديه
في جهاده ونسألك أن تعين المسلمين على من حاربهم وظلمهم
ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛ
كثيرا ،
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وعلى سيدنا لوط وسلّم تسلي ًما
ً
اللّهم أصلح نساء المسلمين ونعوذ بك من نساء السوء ونعوذ بك من الخيانة ونعوذ بك
يقرب إليها من قول أو عمل
من النّار وما ّ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
اللّهم ارض عن امرأة فرعون وعن سيدتنا مريم ابنة عمران  ،اللّهم واجعلهما أسوة
صن فروجهن
حسنة لنساء المسلمين ون ّج نساء المسلمين من القوم الظالمين وح ّ
واجعلهن قانتات وأصلح بهن بيوت المسلمين ورعاية أوالدهن وتربيتهم التربية التي
ترضى عنها أن يؤدين الحقوق التي عليهن

سورة الملك
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
اللّهم أنت خلقت الموت والحياة لتبلونا أيّنا أحسن عمالً وأنت العزيز الغفور
اللّهم اجعل عاقبة ابتالئنا الفوز بالفردوس األعلى بال حساب وال عذاب
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
اللّهم أنت خلقت سبع سماوات طباقًا ما نرى في خلقك من تفاوت وإن أرجعنا البصر
ما نرى من فطور  ،وإن أرجعنا البصر كرتين انقلب البصر إلينا خائبًا ال يرى من
فطور
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ
اللّهم لقد زيّنت السماء الدنيا بمصابيح  ،آمنّا اللّهم بأنّك جعلتها رجو ًما للشياطين وأعتدت
لهم عذاب السعير  ،نعوذ بك اللّهم من شياطين اإلنس والجن

ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋ
يقرب إليها من قول أو عمل  ،اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
الكافرين  ،ونعوذ بك من الكذب ومن المكذّبين ونعوذ بك من الضالل ومن الضالّين
ومن المضلّين اللّهم آمنّا بأنّك قد أرسلت رسالً
مبشرين ومنذرين عليهم الصالة والسالم
ّ
اللّهم نسألك أن نعقل ما أنزلت ونتدبّره ونعمل به
ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕ
اللّهم اجعلنا من الذين يخشونك بالغيب ونسألك المغفرة واألجر الكبير
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱓ
خيرا من جهرنا وأن يكون ما نجهر به وفق ما يرضيك
اللّهم نسألك أن تكون سرائرنا ً
 ،إنّك عليم بذات الصدور  ،اللّهم أنّا نشهد إنّك أنت الخالق وأنت اللطيف الخبير
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
اللّهم أنت خلقت األرض وجعلتها ذلوالً  ،اللّهم اجعلنا ممن يسير في األرض هونًا فيتعظ
بما يرى  ،اللّهم نسألك رزقًا حالالً طيبًا مبار ًكا  ،ونشهد أنه إليك النشور

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄﲅﲆ
اللّهم نسألك اللطف بنا وبالمسلمين ونعوذ بك أن يخسف بنا أو تضطرب األرض بنا
وبالمسلمين ونعوذ بك أن ترسل علينا حاصبًا وعلى المسلمين
اللّهم قد خلت من قبلنا نذر  ،اللّهم تبنا إليك وآمنّا بك ونبرأ من المنكرين
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ
اللّهم أنت خلقت الطير صافات ويقبضن وأنت ممسكهن إنّك بك ّل شيئ بصير
ونصيرا على أعدائك وأعدائنا من الكافرين والمنافقين والفاسقين
اللّهم كن لنا مؤيدًا
ً
ونعوذ بك من الغرور  ،اللّهم أنت الرزاق  ،إن أمسكت رزقك فال رازق سواك
ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖﳗﳘﳙﳚﳛ
اللّهم اجعلنا ممن يمشون سويًا على صراط مستقيم
اللّهم أنت أنشأتنا وجعلت لنا السمع واألبصار واألفئدة فلك اللّهم الحمد والشكر
اللّهم إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك
ونسألك قلبًا خاشعًا سلي ًما وخلقًا مستقي ًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبّالً ونسألك من خير
شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنّك تعلم وال نعلم وأنت عالّم
ما تعلم ونعوذ بك من ّ
الغيوب
اللّهم أنت خلقتنا ونشرتنا في األرض وإليك الحشر والنشور

ﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫ
ﳬﳭﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
حق ال يعلم متى هما إالّ
حق والبعث بعد الموت ّ
حق والساعة ّ
الحق ووعدك ّ
ّ
اللّهم أنت
أنت  ،اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم بيّض وجوهنا يوم البعث والحشر والحساب وآتنا كتبنا بأيماننا وال تؤتنا كتبنا
بشمائلنا وال من وراء ظهورنا (زلفة :قريبًا)
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم أنت القادر على أن تهلكنا ّ
لكن عفوك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من
أعمالنا  ،اللّهم أجرنا من عذاب النّار  ،اللّهم أجرنا من عذاب النّار  ،اللّهم أجرنا من
يقرب إليها من قول أو عمل
عذاب النّار وما ّ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
الرحيم  ،آمنّا بك وعليك تو ّكلنا وإليك المصير
الرحمن ّ
اللّهم أنت ّ
اللّهم إن أصبح ماؤنا غو ًرا ذاهبًا عميقًا في األرض فليس أحد قادر على أن يأتينا بماء
معين غيرك  ،وك ّل رزق من عندك  ،إنّك أنت الرزاق ذو القوة المتين

سورة القلم
ﱁﱂﱃﱄ

ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

سر في ﱹأن تفتح بصائرنا لفهم كتابك والعمل به
اللّهم نسألك بما أودعت من ّ
اللّهم آمنّا باللوح والقلم  ،اللّهم إن الغيب عندك ال يعلمه إالّ أنت ومن أوحيت له أو علّمته
من علمك
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
اللّهم حاشا أن يكون سيدنا مح ّمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلّم بنعمتك مجنونًا
أجرا غير ممنون عنّا وعن البشرية أجمعين
 ،ونسألك اللّهم أن تؤتيه ً
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد ذي الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلّم ونسألنا أن
تكرمنا بالتأسي بخلقه العظيم ونبرأ إليك بمن يبغضه أو يتهمه بالباطل أو يهزأ منه
سنت ِّخ ْلقتنا فأحسن خلقنا
اللَّهم كما ح َّ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
اللّهم أنت أعلم بمن ض ّل عن سبيلك وأنت أعلم بالمهتدين
اللّهم نعوذ بك أن نطيع المكذبين الذين يودّون أن نداهنهم (يدهنون :يظهرون المالينة)
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹ
ﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊ
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
حالف مهين ه ّماز م ّ
شاء بنميم منّاع للخير معتد أثيم عت ّل بعد ذلك
اللّهم نعوذ بك من ك ّل
ّ
يقرب إليها من قول أو
زنيم أن كان ذا مال وبنين  ،ونعوذ بك من عذاب أهل النّار وما ّ
عمل  ،اللّهم آمنّا بكتابك نسألك أن نتلوه كما ترضى وأن نتدبره وأن نعمل به ونعوذ بك
بالشر  ،مشاء بنميم :يمشي بالنميمة  ،عت ّل:
مما يقول عنه الكافرون (ه ّماز :يذكر الناس
ّ
ي ملصق بقوم وهو ليس منهم)
فاحش غليظ  ،زنيم :دع ّ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
ﱰﱱﱲﱳﱴ
اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك من جهد البالء ودرك الشقاء
وشماتة األعداء  ،اللّهم نعوذ بك من الش ّح ومن البخل ونسألك أن نؤتي الزكاة كما
فرضت  ،اللّهم نسألك أن تجعلنا من األسخياء الذين ينفقون على الفقراء واليتامى
والمساكين  ،ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار (يصرمنّها:
يقطعون ثمرها  ،الصريم :سوداء خالية من الثمر  ،حرد :منفردين تجنبًا للمساكين)
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦﲧ
ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ
اللّهم نعوذ بك من الضالل ومن الضالّين ونسألك أن ال تحرمنا من رحمتك وعفوك
سبحان هللا والحمد هلل وال إله إالّ هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم ،
اللّهم اغفر لنا خطيانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا وما أنت أعلم به منّا اللّهم اغفر لنا
هزلنا وجدّنا وخطأنا وعمدنا وك ّل ذلك عندنا اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ ّخرنا وما
أسررنا وما أعلنّا وما أنت أعلم به منّا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على ك ّل شيء
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ
ّللا عدد خ ْل ِّق ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ عدد خ ْل ِّق ِّه
قدير  ،سبْحان َّ ِّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ
ّللا ِّرضا ن ْف ِّس ِّه
ّللاِّ ِّرضا ن ْف ِّس ِّه ،سبْحان َّ ِّ
سبْحان َّ ِّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّزنة ع ْر ِّش ِّه
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه ،سبْحان َّ
سبْحان َّ
ّللاِّ ِّمداد كلّماتِّ ِّه
ال إله إالّ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين  ،اللّهم نسألك أن تتوب علينا فنتوب أنّك
التواب الرحيم  ،اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة
أنت ّ

ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ
اللّهم نسألك أن نكون من عبادك المتّقين وأن تكرمنا بجنّات النعيم
اللّهم نسألك أن تتوفّنا مسلمين ونعوذ بك من أفعال المجرمين
اللّهم ال نختار غير رضاك وال ح ّجة للكافرين وال كتاب يستندون إليه وال عهد لهم منك
ﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨ
ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﳮ ﳯ ﳰ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
اللّهم أنت هللا ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك وكذب المشركون
اللّهم متّعنا بالنظر إلى وجهك يوم القيامة ونعوذ بك من حال أهل النّار
اللّهم إيّاك نعبد ولك نصلّي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك
إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق
ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮ

اللّهم نعوذ بك ممن يكذّب بآياتك  ،إن كيدهم باطل  ،اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد الذي
أجرا إالّ منك وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم نعوذ بك من السحر
لم يسأل على دعوته ًّ
والسحرة ومن يدّعون الغيب إالّ من آتيته عل ًما من لدنك

ﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ
ﲊﲋ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا يونس وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نسألك الصبر لحكمك كما صبر سيدنا مح ّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم
ال إله إال أنت سبحانك إنّا كنّا من الظالمين
اللّهم نسألك أن تجتبينا لكي نعمل ما يرضيك واجعلنا من الصالحين
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
اللّهم ص ِّّل على نبيك ورسولك وحبيبك مح ّمد كلّما ذكرك وذكره الذاكرون وكلّما غفل
عن ذكرك وذكره الغافلون وعلى آله وصحبه وسلّم ونبرأ م ّمن ينتقصه أو يذ ّمه
اللّهم نسألك أن تعيذنا من العين والحسد ومن همزات الشياطين ونعوذ بك ربّنا أن
يحضروننا  ،اللّهم إن كتابك ذكر للعالمين  ،اللّهم اجعلنا ممن يتلوه حق تالوته ويتدبّره
حق تدبّره ويعمل به كما ترضى يا ربّ العالمين

سورة الحاقة
ﱁﱂﱃﱄ

ﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
اللّهم آمنّا بالساعة وبالبعث بعد الموت وبك ّل مشاهد يوم القيامة

ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
اللّهم إنّا موقنون بيوم القيامة ونسألك أن تؤتينا كتبنا بأيماننا يومئذ وأن تدخلنا الفردوس
األعلى من الجنّة مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين بال سابق حساب وال
عذاب  ،وحسن أولئك رفيقًا  ،اللّهم نعوذ بك من خزي الدنيا ومن عذاب اآلخرة ونعوذ
بك من عصيان المرسلين الذين أرسلتهم (القارعة :القيامة  ،ريح صرصر :شديدة البرد
 ،حسو ًما :متتابعة  ،المؤتفكات :قرى قوم لوط  ،رابية :زائدة الشدّة)
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
كثيرا  ،اللّهم نسألك أن ال
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما
ً
تعذّبنا بعذاب من عندك ال في هذه الدنيا وال في اآلخرة واجعلنا ممن له أذن واعية
ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
اللّهم آمنّا بك وبالساعة حين ينفخ في الصور وحين تحمل األرض والجبال فتد ّكا د ّكة
واحدة  ،فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها
فهون علينا يا
ويحمل عرشك فوقهم يا ربّ يومئذ ثمانية  ،يومئذ يكون العرض عليك ّ
ربّ أهوال يوم القيامة  ،ربّنا استر على خطايانا التي ال يعلمها إالّ أنت يوم القيامة وال
تفضحنا فإنّك ستّير عليم

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩﲪﲫﲬ
اللّهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أنّي مالق
حسابيه ،اللّهم فاجعلنا في عيشة راضية في جنّة عالية قطوفها دانية واجعلنا ممن يقال
لهم يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في األيّام الخالية
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
اللّهم نعوذ بك ممن يؤتى كتابه بشماله ويتمنى أن ال يستلم كتابه وال أن يدري ما حسابه
اللّهم نسألك أن تجعل المال الذي آتيتنا والسلطان الذي تعطينا إيّاه بأيدينا وليس في قلوبنا
ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙ
ﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪ
ﳫﳬﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
يحض على طعام المسكين ونعوذ بك من حال أهل
اللّهم آمنّا بك يا عظيم  ،فاجعلنا ممن
ّ
النّار ونسألك الصحبة الصالحة من عبادك الصالحين ونعوذ بك من الخاطئين (غسلين:
صديد أهل النار)
ﱌ ﱍ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
اللّهم آمنّا بما خلقت مما نبصر وما ال نبصر

اللّهم ص ِّّل على الرسول الكريم سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،ونشهد أنّه لم
شاعرا وال كاهنًا ّ
وأن ما جاء به هو تنزيل من عندك يا ربّ العالمين
يكن
ً
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
اللّهم نشهد أنه صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أدّى األمانة وبلّغ الرسالة ونصح
األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إالّ هالك وحاشاه أن
يكون قد كتم شيئًا مما أوحي إليه ونؤمن أنه لم يتقول بعض األقاويل غير ما أوحيت
إليه (الوتين :عرق قطعه يؤدي إلى الموت)
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
اللّهم آمنّا ّ
أن ما أوحيت إلى رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم هو حق اليقين
وهو تذكرة للمتقين  ،اللّهم اجعلنا من المتّقين الذين يتّعظون بما أوحيت ونعوذ بك من
المكذّبين والكافرين
سبحان ربّنا العظيم وبحمده  ،سبحان ربّنا العظيم وبحمده  ،سبحان ربّنا العظيم وبحمده

سورة المعارج
ﱁﱂﱃﱄ

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
اللّهم نعوذ بك من عذاب الدنيا واآلخرة يا هللا يا ذا المعارج يا ذا العلو والجالل
اللّهم آمنّا بك وبمعراج مالئكتك والروح في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة

ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
ﱖﱗﱘﱙ
صبرا جميالً  ،اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم
اللّهم نسألك
ً
حق وأن القيامة ّ
آمنّا بأن الساعة ّ
حق وأنها قريبة عندك  ،نعوذ بك من هولها حين تكون
الجبال كالعهن وحين ال يسأل حميم حمي ًما يوم يودّ المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ
ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في األرض جميعًا ثم ينجيه
صرونهم :يرى القريب قريبه)
(المهل :المعدن المذاب  ،العهن :الصوف المصبوغ  ،يب ّ
ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك ممن أدبر وتولّى
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
عن اإليمان بك وجمع فأوعى (لظى :جهنم ّ ،
نزاعة للشوى :تقلع جلد الرأس  ،جمع
يعط حقّه)
فأوعى :جمع المال في وعاء دون أن ِّ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
الشر
سه
اللّهم إنّك خلقت اإلنسان وتعلم ما توسوس به نفسه اللّهم ال تجعلنا م ّمن إذا م ّ
ّ
عأ  ،اللّهم نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه
عا وإذا م ّ
سه الخير كان منو ً
كان جزو ً
الشر وفواتحه وخواتمه
ونعوذ بك من جوامع
ّ
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
اللّهم إنّا نصدّق بيوم الدين ونحن من عذابك مشفقون  ،اللّهم نسألك أن يكون في أموالنا
ّ
حق معلوم للسائل والمحروم ّ ،
إن عذابك اللّهم غير مأمون

ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
اللّهم اجعلنا من الذين هم لفروجهم حافظون إالّ على أزواجهم وال تجعلنا من العادين
اللّهم اجعلنا ألماناتنا راعون واجعلنا بشهاداتنا قائمون واجعلنا على صالتنا محافظون
وارزقنا الفردوس األعلى بال سابق حساب وال عذاب يا ربّ العالمين
ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ
اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين الذين يسرعون في التكذيب ونبرأ مما يزعمون
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
اللّهم أنت خلقنا وأنشأتنا من األرض وإليها نحن راجعون (عزين :متفرقين)
ﳨﳩﳪﳫﳬﳭﳮﳯﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
اللّهم أنت ربّ المشارق والمغارب أنت قادر على أن تبدّل من على األرض بمن هو
خير منهم ولن يستطيع ذلك غيرك
وإن لقاء يوم القيامة ّ
وإن البعث ّ
إن الساعة ّ
حق ّ
حق ّ
اللّهم ّ
حق يوم يخرج الكفار من
عا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة  ،ذلك اليوم
األجداث سرا ً
الذي يوعدون به في الحياة الدنيا

سورة نوح
ﱁﱂﱃﱄ

ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم أنت أرسلت سيدنا نو ًحا إلى قومه لينذرهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم
اللّهم إن سيدنا نو ًحا قد أنذر قومه كي يعبدوك ويتّقوك ويطيعوك فإن فعلوا ذلك تغفر
لهم ذنوبهم وتؤ ّخرهم إلى أجل مسمى لكنّهم كذّبوه ولم يؤمنوا به
اللّهم إن أجلك إذا جاء ال يؤ ّخر إنّك أنت العليم الحكيم
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
ﲴﲵ

كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
ونهارا فلم يزدهم دعاءه إالّ
اللّهم إن سيدنا نو ًحا قد دعا قومه ليالً
فرارا وأنه كلّما دعاهم
ً
ً
استكبارا
لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا
ً
(استغشوا ثيابهم :تغطوا كي ال يسمعوا)
ﲶﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ

كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
إسرارا أن يستغفروك
وأسر لهم
جهارا وأعلن لهم
اللّهم إن سيدنا نو ًحا قد دعا قومه
ّ
ً
ً
مدرارا وتمددنا بأموال وبنين وتجعل
ارا  ،اللّهم إنّك ترسل علينا السماء
ّ
إنّك كنت غفّ ً
أطوارا
وقارا وقد خلقتنا
وأنهارا  ،اللّهم إنّا نرجوا لك
لنا جنّات
ً
ً
ً
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
نورا وجعلت الشمس سرا ًجا
اللّهم أنت خلقت سبع سماوات طباقًا وجعلت القمر فيهن ً
وأنبت الناس من األرض نباتًا ثم تعيدهم فيها وتخرجهم إخرا ًجا وجعلت األرض بسا ً
ّ
طا
ليسلك الناس منها سبالً فجا ًجا
ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم نعوذ بك ممن عصاك واتبع الكافرين ممن لم يزده ماله وولده إالّ
خسارا
ً
اللّهم إنّا نعوذ بك من مكر أعدائك الكافرين والمنافقين والفاسقين والظالمين والضالين
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونعوذ بك من الظلم والضالل
ونسرا :أسماء أصنام)
عا ويعوق
(ودّا وسوا ً
ً
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
ﳌﳍﳎﳏ

كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا نوح وسلّم تسلي ًما ً
اللّهم أنت القادر على عذاب الكافرين في الدنيا واآلخرة وليس لهم من دونك ولي وال
نصير  ،اللّهم اجعل عاقبة خطيئات الكافرين ترجع وباالً عليهم وامحق كفرهم فال ينقلوه
لمن بعدهم
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ
ﳝﳞﳟﳠ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ

ودمارا)
(تبارا :هال ًكا
ً
ً

سورة الجن
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ّ
ّ
الجن تالوة القرآن وأنت على ك ّل شيء
والجن وأنت أسمعت
اللّهم أنت خالق اإلنس
قدير
اللّهم ّ
إن كتابك يهدي إلى الرشد ومن آمن به فقد فاز
ّللا ال ِّإله ِّإالّ أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
اللّهم إنّا نشهد إنّك أنت ّ
كفوا أحدًا ولم يكن لك صاحبة وال ولدًا
ً

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
اللّهم ال يقول عليك الشطط إالّ السفهاء من اإلنس والجن  ،اللّهم نبرأ م ّما يقولون من
ّ
الجن وفاسقيهم وظالميهم
الكذب  ،اللّهم نعوذ بك من الشياطين ومن كفرة
حق وأن البعث بعد الموت ّ
اللّهم نشهد أن الساعة ّ
غلو في الكفر)
حق (شططّ :
ﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ّ
والجن
شر اإلنس
اللّهم كما حرست السماء بحرس شديد وبالشهب  ،نعوذ بك من ّ
والشياطين ونعوذ بك ربّ أن يحضروننا  ،اللّهم كما منعت الجن من االستماع برصد
ّ
الجن من أن يؤذوننا أو يؤذوا أهلنا وذوينا ومحبينا من المسلمين
من الشهب  ،اللّهم فامنع
ّ
الجن واإلنس ليعبدوك وما أردت يا ربّ بهم إالّ رشدًا
اللّهم إنّك خلقت
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ّ
الجن واإلنس صالحين وغير صالحين  ،اللّهم اجعلنا من عبادك
اللّهم إنّك خلقت من
ّ
والجن لن يعجزوك في
الصالحين وال تسلّط علينا أحدًا من الجن  ،اللّهم إن اإلنس
األرض ولن يعجزوك هربًا  ،اللّهم لما سمعنا الهدى آمنّا به فمن يؤمن بك ال يخاف
تحروا رشدًا وأما
بخ ً
سا وال رهقًا  ،اللّهم منّا المسلمون ومنّا القاسطون فمن أسلم فأولئك ّ
القاسطون فكانوا لجهنم حطبًا

سا :نقصانًا  ،رهقًا :عدوانًا  ،القاسطون :الجائرون الظالمون)
(بخ ً
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
اللّهم اجعلنا ممن يستقيم على طريقتك وصراطك المستقيم  ،اللّهم قضت مشيئتك أن
تفتن الناس  ،اللّهم اجعلنا ممن يفلح في ما تفتننا به ونعوذ بك ممن يعرض عن ذكرك
كثيرا)
ونعوذ بك من عذابك يوم تبعث عبادك (غدقًاً :
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺ
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ونسألك اللّهم اإلخالص في المساجد لك فال
ندعو فيها معك أحدًا  ،اللّهم نشهد أن عبدك ورسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وسلّم قد بلّغ
الرسالة وأدّى األمانة ونصح األمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ
ّ
الجن)
عنها إالّ هالك (لبدًا :متراكمين من الزحام أي
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك ال نشرك بك أحدًا
ضرا وال رشدًا  ،أللّهم ثبت ذلك في قلوبنا
اللّهم آمنّا أنّه ال يملك من الخلق أحد لنا ًّ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞﲟ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ
اللّهم لن يجيرنا أحد منك ولن نجد من دونك من نلجأ إليه  ،ومنك البالغ ومنك الرسالة
اللّهم نسألك أن تهدينا وتعيننا على أن نطيعك ونعمل بسنّة رسولك صلى هللا عليه وآله
يقرب إليها من قول أو عمل
وسلّم  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
وعدونا
عدوك
ّ
اللّهم ال ناصر لنا سواك  ،اللّهم انصرنا على ّ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ
ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥ
ﳦﳧ
اللّهم إن موعد الساعة عندك ال يعلمه أحد سواك  ،ال ندري أقريب هو أم تجعل له أمدًا
اللّهم علم الغيب عندك وقد ارتضيت من مالئكتك من تطلعه على الغيب ليبلغ رسالتك
 ،اللّهم آمنّا بك وبمالئكتك ورسلك وكتبك تعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وتحصي ك ّل شيئ
عددًا  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقتهم ينفقون

سورة المزمل
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
الهم إنّك قد أنزلت على عبدك مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قوالً ثقيالً فتح ّمل
قليال نصفه أو أنقص منه قليالً أو زاد عليه ورتَّل القرآن ترتيالً
األمانة وأقام الليل إالّ ً
 ،اللّهم اجعلنا ممن يسير على هديه ويتبع سنّته وأعنّا على ذلك
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ

ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋ

تأثيرا على النفس وقد سبّحك عبدك مح ّمد صلى هللا عليه وآله
اللّهم أن قيام الليل أكثر
ً
وصحبه وسلّم في النهار سب ًحا طويالً وذكر اسمك وتبتلّل لك تبتيالً  ،اللّهم اجعلنا ممن
يسير على هديه ويتبع سنّته
اللّهم أنت ربّ المشرق والمغرب ال إله إالّ أنت قد اتخذناك وكيالً  ،اللّهم نسألك أن
تعيننا على تسبيحك وتقديسك والتبتل لك في النهار ونقوم لك جز ًءا من الليل كما تحبّ
وترضى
سبحانك اللّهم وبحمدك اللّهم اغفر لنا إنّك أنت التواب الرحيم
اللّهم نسألك للمستضعفين الصبر على ما يقول الكافرون وما يفعلون من ظلم بالمسلمين
ونسألك أن تعين المستضعفين على هجرانهم وأن ال يتولوهم ونبرأ إليك من أفعال
الظالمين  ،فأنت الذي تأخذ منهم بحق المظلومين وأنت العدل وأحكم الحاكمين (ناشئة
الليل :قيامه  ،وطئًا :أثقل على المصلّي  ،أقوم قيالّ :أثبت قراءة  ،تبتّل :انقطع إلى هللا)
ﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚ
ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
اللّهم إن لديك إنكاالً وجحي ًما وطعا ًما ذا غصة وعذابًا ألي ًما للمكذّبين بآياتك
اللّهم إن الساعة آتية ال ريب فيها يوم ترجف األرض والجبال وكانت الجبال كثيبًا مهيالً
اللّهم إنّك أرسلت إلينا رسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم كما أرسلت
موسى عليه السالم إلى فرعون فعصى فرعون الرسول فأخذته أخذًا وبيالً
( أنكاالً :عذابًا شديدًا  ،غصة :ال يبلع وال يخرج)
ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى  ،اللّهم نعوذ بك من أهوال يوم القيامة ونشهد
اللّهم أن وعدك هو الحق  ،اللّهم اجعلنا ممن يتذكر ويتعظ وال يطغى وال يغفل عن
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا اللّهم ممن يتّخذ إليك سبيالً بطاعتك
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ
ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
اللّهم إنّك تعلم أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد قام أدنى من ثلثي الليل
ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه وأنت تقدر الليل والنهار ونحن ال نحصيه
اللّهم نستغفرك ونتوب إليك  ،اللّهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى وال تجعلنا ممن
يقرأه فيذ ّل ويشقى  ،اللّهم نسألك أن تكتب لنا مثل ثواب ما نعمل في صحتنا مثله في
مرضنا وسفرنا وانشغالنا ابتغاء فضل من عندك ونسألك مثل ذلك لمن يقاتل في
سبيلك
اللّهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء ه ّمنا وغ ّمنا واعنّا على ترتيله وتدبّره
ضا
والعمل به ونسألك أن نكون ممن يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة ويقرضونك قر ً
أجرا  ،نستغفرك
حسنًا  ،اللّهم اجعل ثواب ما نقدم من خير مضاعفًا عندك وأعظم ً
اللّهم ونتوب إليك إنّك أنت الغفور الرحيم
ض وم ْن فِّ َّ
يهن ،ولك الح ْمد ،لك م ْلك
ت
سموا ِّ
اللّهم ربّنا لك الح ْمد ،أ ْنت ق ِّيّم ال َّ
ْ
واألر ِّ
ض وم ْن ِّف َّ
يهن،
ت
ت
سموا ِّ
سموا ِّ
واألرض ومن فيهن ،ولك الح ْمد ،أ ْنت نور ال َّ
ال َّ
ْ
واألر ِّ
ِّ
ّ
ّ
الحق  ،و ِّلقاؤك ح ٌّق ،وق ْولك ح ٌّق ،والجنّة ح ٌّق ،والنّار
الحق ووعْدك
ولك الحمد ،أ ْنت
ساعة ح ٌّق ،اللّهم لك أسْل ْمنا ،و ِّبك آمنّا ،وعليْك
ح ٌّق ،ومح ّمد صلى هللا عليه وسلّم ح ٌّق ،وال َّ
تو َّك ْلنا ،و ِّإليْك أن ْبنا ،و ِّبك خاص ْمنا  ،وإليْك حاك ْمنا ،فا ْغ ِّف ْر لنا ما قد َّْمنا وما أ َّخرنا ،وما
أسْررنا وما أعْلنّا ،أ ْنت المقدِّّم وأ ْنت المؤ ِّ ّخر ،ال إله إِّالَّ أنت وال ح ْول وال ق َّوة إالَّ بك

سورة المدثر
ﱁﱂﱃﱄ

ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم
أمرا بأن يقوم
الهم إنّك قد أنزلت على عبدك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ً
فينذر وأن يكبرك ويط ّهر ثيابه وأن يهجر الرجز وأن ال يمنن على أحد ويستكثر
اللّهم نشهد أن رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد فعل ما أمرته وكان من
الصابرين على أذى أعدائه  ،اللّهم ألهمنا الصبر على أعدائنا وعلى األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر في سبيلك وعلى الصبر على هوى أنفسنا وعلى الصبر على دوام
عمل الخير (والرجز فاهجر :اترك عبادة األصنام  ،وال تمنن تستكثر :ال تعط ثم
تطالب العوض ممن تعطيه)
ﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﳐﳑﳒﳓﳔ
يسيرا وعلى الكافرين غير يسير
اللّهم إن يوم القيامة يوم عسير  ،اللّهم اجعله علينا
ً
اللّهم نعوذ بك من الطغيان واإلسراف ونسيان نعمتك والطمع بالمزيد
اللّهم زدنا وال تنقصنا وآثرنا وال تؤثر علينا ونسألك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي
اآلخرة حسنة وتقينا عذاب النّار  ،اللّهم بارك في أموالنا وأوالدنا والزيادة من كل
خير (نقر في الناقور :نفخ في الصور)

ﳕﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡ
اللّهم نبرأ من ك ّل من هو آلياتك بها كافر ومن يعمل جهده لمعارضة دينك والكيد له
ومن يقدّر ومن يعبس ويبسر ومن يدبر ويستكبر ومن يتّهم نبيك بالسحر ومن يزعم
أن القرآن قول البشر  ،اللّهم نسألك تمام اإليمان بقدرك والبشاشة مع المسلمين
وخفض الجناح والتواضع لهم (بسر :كلح وجهه)
ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴﱵ
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲣ ﲤ ﲥﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ
اللّهم آمنّا بك وبكتبك ورسلك وبالمالئكة تسخرهم بأمرك حيث تشاء ونعوذ بك اللّهم
من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونسألك أن نزداد بتالوة كتابك إيمانًا  ،آمنّا بما
ضربت في كتابك من أمثال  ،اللّهم أنت القادر على أن تهدي من تشاء وتض ّل من
تشاء بيدك الخير إنّك على ك ّل شيئ قدير  ،اللّهم أعنّا على دوام ذكرك وشكرك وال
تجعلنا يا موالنا من الغافلين  ،اللّهم إن لك جنودًا ال يعلم بها أحد إالّ أنت  ،اللّهم س ّخر
ّ
الحق وأهله وخذالن الباطل وأهله يا ربّ العالمين
جنودك لنصرة
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
ﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ

اللّهم أنت خالق الشمس والقمر والليل والنهار والصبح والعشاء آمنّا بآياتك
اللّهم أصبحنا وأصبح الملك لك  ،أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص وعلى
دين نبينا مح ّمد صلى هللا عليه وسلّم وملّة أبينا إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم اجعلنا م ّمن
يزداد بكتابك إيمانًا واجعلنا ممن يتقدم لطاعتك ونعوذ بك من معصيتك
ﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜ
ﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﳫﳬﳭ
ﳮﳯﳰﳱﳲﳳﳴﳵﳶﳷﳸﳹﳺﳻﳼﱁ
ﱂﱃﱄﱅ
اللّهم انت خالق ك ّل نفس وجاعلها رهينة بما كسبت إالّ أصحاب اليمين  ،اللّهم اجعلنا
منهم في جنّات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر
اللّهم اجعلنا من دائمي الصالة ومقيميها كما تحبّ واجعلنا م ّمن يطعم المسكين وم ّمن
ال يخوض مع الخائضين وم ّمن يصدق بيوم الدين حتى يأتينا اليقين
اللّهم نسألك شفاعة نبيّك يوم ال ينفع مال وال بنون إالّ من أتاك بقلب سليم
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﱷﱸﱹ
اللّهم اجعلنا ممن يقبل تذكرتك ونعوذ بك من حال أهل النّار
اللّهم اجعلنا ممن ال يخشى وال يخاف إالّ إيّاك وم ّمن يخشى عذابك

اللّهم اجعل القرآن العظيم لنا تذكرة دائمة  ،اللّهم أنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر
لنا ونسألك أن يكون المسلمون بعضهم لبعض ناصحين مذ ّكرين  ،يا غفار يا رحيم
(حمر مستنفرة فرت من قسورة :حمير شديدة النفور من أسد هجم عليها)

سورة القيامة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
حق وإن البعث بعد الموت ّ
اللّهم إن القيامة ّ
حق  ،اللّهم أنت القادر على أن تحيي العظام
وهي رميم وتعيد تسوية البنان كما خلقته أول مرة
اللّهم اجعلنا م ّمن يلوم نفسه عند مخالفة أمرك فيعود لها رشدها وتنتهي عما نهيت عنه
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﳅﳆ
اللّهم إنّا مستيقنون بيوم القيامة يوم يبرق البصر ويخسف القمر وتجمع الشمس والقمر
اللّهم ال ملجأ يومئذ منك إالّ إليك وإليك المستقر والمرجع والمآب والمصير
سر حسابنا وتعفو
اللّهم إنّك تنبئ الخلق يومئذ بما قدّموا وما أ ّخروا ،اللّهم نسألك أن تي ّ
عن زالتنا وتضاعف لنا ما قدّمنا من حسنات  ،اللّهم إن االنسان على نفسه بصيرة ولو
إعتذر  ،اللّهم اقبل أعذارنا وتضرعنا (ال وزر :ال ملجأ لها من هللا)

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘ
ﳙﳚﳛﳜ
اللّهم إنّك أنزلت كتابك على رسولك األمين مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
صا على أن ال يفوته من كتابك حرفًا  ،اللّهم اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًّا
وقد كان حري ً
عن أمته  ،اللّهم أنت المنعم بجمع القرآن وحفظه ونشره وبيانه  ،اللّهم اجعلنا ممن يتلوه
ّ
حق تالوته ويتدبّره ويعمل به ويعمل على خدمة تعليمه وال يجري ذلك إالّ بقدرك
وأمرك
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
اللّهم اجعلنا ممن آخرته خير له من هذه الدنيا  ،ربّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة
حسنة وقنا عذاب النّار
اللّهم نسألك أن تكون وجوهنا يوم القيامة ناضرة وأكرمنا اللّهم بالنظر لوجهك الكريم
اللّهم إنّا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذّة النظر إلى وجهك الكريم
مضرة وال فتنة مضلّة ونعوذ بك أن نظ ِّلم أو نظلم أو
وشوقًا إلى لقائك من غير ضراء
ّ
نعتدي أو يعتدى علينا أو نكسب خطيئة أو ذنبًا ال تغفره
اللّهم نعوذ بك من الذين وجوههم يومئذ كالحة ّ
تظن أن يفعل بها فاقرة
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽ
ﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉ
اللّهم نسألك توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ورحمة بعد الموت ونعوذ بك من حال
صدّقوا ولم يصلّوا ولكن كذّبوا وتولوا وتبختروا واستكبروا  ،اللّهم
أهل النّار الذين لم ي ّ
نسألك دوام طاعتك وإقامة الصالة والتصديق بكتابك وحسن التعامل مع أهلينا

ﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪ
بلى نشهد يا ربنا إنّك قادر على أن تحيي الموتى  ،اللّهم صدّقنا أن البعث ّ
حق وأن
الحساب ّ
ي يمنى ثم كان علقة ثم سويت
حق  ،اللّهم أنت خلقت اإلنسان من نطفة من من ّ
ِّخلقته فجعلت منه الزوجين الذكر واألنثى  ،اللّهم كما خلقتنا أول مرة فأنت القادر على
أن تحيي الموتى يوم البعث والنشور  ،آمنّا بذلك فالطف بنا يوم الحشر وأدخلنا الفردوس
األعلى من الجنة بال سابق حساب وال عذاب

سورة اإلنسان
ﱁﱂﱃﱄ

ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ
ﳍﳎﳏﳐ
مذكورا
اللّهم قد مضى حين من الدهر لم نكن شيئًا
ً
بصيرا
اللّهم إنّك خلقت اإلنسان من نطفة أمشاج لتبتليه فجعلته سميعًا
ً
كفورا  ،اللّهم آمنّا بك فاجعلنا من
شاكرا وإ ّما
اللّهم إنّك هديت اإلنسان السبيل إ ّما
ً
ً
الشاكرين وال تجعلنا مع الكافرين الذين أعددت لهم سالسل وأغالالً
وسعيرا
ً

ﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘ
كافورا وأن
اللّهم اجعلنا من األبرار الذين يشربون يوم القيامة من كأس كان مزاجها
ً
تفجيرا دون سابق حساب أو عذاب
نشرب من عين نف ّجرها
ً
شره في
اللّهم نسألك أن نكون من الذين يوفون نذورهم ومن الذين يخافون يو ًما كان ّ
وأسيرا
غاية االنتشار ونكون ممن يطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتي ًما
ً
ﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ
شكورا
اللّهم اجعلنا ممن يطعم الطعام لوجهك ال يريد من غيرك جزاء وال
ً
شر ذلك اليوم ول ِّقّنا نظرة
سا
اللّهم اجعلنا ممن يخاف منك يو ًما عبو ً
قمطريرا  ،اللّهم قنا ّ
ً
وحريرا متكئين فيها على
وسرورا  ،اللّهم اجعلنا من الصابرين واجزنا على ذلك جنّة
ً
ً
ريرا دون سابق حساب أو عذاب
األرائك ال نرى فيها شم ً
سا وال زمه ً
ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧﲨ
اللّهم نسألك ظالالً دانية في الجنّة قد ذللت قطوفها تذليلالً ويطاف فيها علينا بآنية من
تقديرا ونسألك شرابًا بكأس كان
فضّة وأكواب كانت قواريرا  ،قوارير من فضة قدّرت
ً
مزاجها زنجبيالً  ،عينًا فيها تسمى سلسبيالً

ﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓ
اللّهم نسألك أن تجزينا يوم القيامة خير ما تجزي به أهل جنتك
اللّهم إنّا نسألك الثبات في األمر والعزيمة في الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك
ونسألك قلبًا خاشعًا سلي ًما وخلقًا مستقي ًما ولسانًا صادقًا وعمالً متقبالً ونسألك من خير
شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم فإنّك تعلم وال نعلم وأنت عالّم
ما تعلم ونعوذ بك من ّ
الغيوب (سندس :حرير رقيق  ،استبرق :ديباج غليظ)
ﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣ
ﳤﳥﳦﳧﳨﳩﳪﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
نزلت على سيدنا مح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم القرآن تنزيالً
اللّهم أنت ّ
اللّهم كما صبر رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم في هذه الدنيا لحكمك ولم
كفورا  ،اللّهم فاجعلنا من المقتدين بهديه والمتّبعين سنّته
يطع من الكافرين آث ًما أو
ً
اللّهم ال إله إالّ أنت وحدك ال شريك لك سبحانك بكرة وأصيالً
اللّهم نسألك أن توقظنا بأحب األوقات إليك لنسجد لك ونسبّحك ونستغفرك
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
يقرب إليها من قول أو عمل  ،ربّنا آتنا في
اللّهم حبب إلينا لقاءك ونسألك الجنّة وما ّ
الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النّار  ،اللّهم أنت خلقتنا وشددت أسرنا
اللّهم استخدمنا في طاعتك وال تستبدلنا

ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ
ﱿﲀ
اللّهم اجعلنا ممن يتعظ بتذكرتك واجعلنا ممن يتخذ إليك سبيالً
اللّهم ما نشاء إالّ أن تشاء إنّك عليم حكيم
اللّهم أدخلنا في رحمتك ونعوذ بك أن نكون من الظالمين أهل النّار

سورة المرسالت
ﱁﱂﱃﱄ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
اللّهم أنك مرسل الرياح المرسالت عرفًا والعاصفات عصفًا  ،اللّهم آمنّا بك وبرسلك
نشرا فينقلون الوحي إلى رسلك فالفارقات فرقًا
وبكتبك  ،وآمنّا بمالئكتك الناشرات ً
ّ
نذرا
فيوحون ما يفرق بين
عذرا أو ً
ذكرا ً
الحق والباطل فالملقيات ً
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸ
حق وأن القيامة ّ
اللّهم آمنّا بأن الساعة ّ
حق وأن النجوم ستطمس وأن السماء ستفرج وأن
الجبال ستنسف وأن الرسل سيحدد لها موعد للفصل ألممها ونعوذ بك من حال المكذّبين
يومئذ

ﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
ﳇﳈ
اللّهم أنت أهلكت األولين المكذبين برسلك ثم من جاء بعدهم  ،اللّهم أهلك المجرمين
الذين يحاربون دينك وأولياءك  ،اللّهم زد للمكذبين العقاب يوم الدّين
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
اللّهم إنت خلقتنا من ماء مهين فجعلته في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرت فنعم القادر
أنت يا ربّ العالمين
يقرب إليها من قول أو عمل ونبرأ من المكذّبين بعظمتك
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
اللّهم أنت جعلت األرض كفاتًا أحياء وأمواتًا وجعلت فيها رواسي شامخات وأسقيتنا
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من
ماء فراتًا  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
المكذّبين بعظيم ما خلقت (كفاتًا :حافظة للنّاس)
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋ
ﲌﲍ
اللّهم ّ
إن عذاب النّار شديد  ،فيها ظ ّل ذي ثالث شعب ال ظليل وال يغني من اللهب وهي
ترمي بشرر كالقصر كأنّه جمالة صفر
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من المكذّبين بالبعث
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
والنشور (جمالة صفر :شرر النّار ضخم كأنّه جمال لونها أصفر)

ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛ
اللّهم ال عذر يوم القيامة للمكذّبين وال يؤذن لهم فيعتذرون
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من المكذّبين بها
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ﲜ ﲝ ﲞﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ

اللّهم إن الجمع ليوم الفصل ّ
حق وال كيد يومئذ للمكذّبين  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من المكذّبين بيوم الفصل
ّ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك في الجنّة الظالل والعيون والفواكه
التي نشتهي ونسألك أن تجزينا حسن الجزاء وتغفر لنا سيئاتنا وتحشرنا مع المحسنين
اللّهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا  ،اللّهم نعوذ بك من
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من المكذّبين بالجنة ونعيمها
النّار وما ّ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳕﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠ
يقرب إليها من قول أو عمل ونبرأ من المكذّبين بها
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
صا لوجهك
اللّهم نسألك أن تعيننا على كثرة الركوع والسجود لك وأن يكون ذلك خال ً
اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

سورة النبأ
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓ
حق وأن القيامة ّ
اللّهم آمنّا وأيقنّا بأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن البعث ّ
حق وأن الجنّة
حق وأن النّار ّ
ّ
حق
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀﲁ
اللّهم قد جعلت األرض مهادًا والجبال أوتادًا وقد خلقت بني آدم أزوا ًجا وجعلت النوم
سا وجعلت النّهار معا ً
شا  ،فلك الحمد ولك الشكر
سباتًا وجعلت الليل لبا ً
اللّهم أنت بنيت فوقنا سبع سماوات شدادًا وجعلت سرا ًجا و ّها ًجا وأنزلت من السحاب
غزيرا وأخرجت به حبًّا ونباتًا وجنّات ألفافًا  ،فلك الحمد ولك الشكر
ماء
ً
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ
اللّهم إنّك جعلت يوم الفصل ميقاتًا يوم ينفخ في الصور فيأتي الناس أفوا ًجا وتفتح السماء
شر ذلك اليوم وا ْفت ْح لنا أ ْبواب ر ْحم ِّتك
أبوابًا وتسيَّر الجبال فتصير سرابًا  ،اللّهم قنا ّ
ﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧ
ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ
ﳄﳅﳆﳇ
اللّهم إنّك جعلت جهنم مرصادًا للطاغين مآبًا البثين فيها أحقابًا ال يذوقون فيها بردًا وال
ساقًا جزاء وفاقًا  ،إنّهم كانوا ال يرجون حسابًا وكذّبوا بآياتك ِّكذّابًّا
شرابًا إالّ حمي ًما وغ ّ

وك ّل شيء أحصيته كتابًا وال يزدادون مما يذوقون إالّ عذابًأ  ،نعوذ بك اللّهم من عذاب
يقرب إليها من قول أو عمل
جهنم وما ّ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠﱡ
ﱢﱣﱤﱥﱦ
اللّهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك أن تجعلنا من الفائزين في الفردوس
سا دهاقًا  ،ال
األعلى دون سابق حساب أو عذاب بحدائق وأعنابًا وكواعب أترابًا وكأ ً
لغوا وال ِّكذّابًا جزاء منك عطاء حسابًا
نسمع فيها ً
اللّهم أنت الرحمن ربّ السماوات واألرض وما بينهما ال يملك أحد منك خطابًا إالّ بإذنك
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ﱸ ﱹﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
اللّهم أنت ربّ الروح والمالئكة يوم يأتون صفًّا ال يتكلمون إالّ من أذنت له وقال صوابًا
اللّهم إن يوم القيامة ّ
حق فمن شاء ات َّ ّخذ إليك مآبًا  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يحبّ لقاءك
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ

اللّهم أنت أنذرتنا عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت
ترابًا  ،اللّهم اجعلنا م ّمن يقول هاؤم اقرأوا كتابيه فنكون في عيشة راضية في جنة عالية

سورة النازعات
ﱁﱂﱃﱄ

ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠ
اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وبمالئكتك النازعات غرقًا والناشطات نش ً
طا والسابحات
أمرا
سب ًحا فالسابقات سبقًا فالمدبّرات ً
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ
اللّهم آمنّا بك وآمنّا أن الساعة ّ
حق يوم ترجف النفخة األولى الراجفة  ،تتبعها النفخة
الثانية للبعث الرادفة  ،قلوب يومئذ مضطربة واجفة  ،أبصارها خاشعة يقولون أإنّا
كرة خاسرة فإنما هي زجرة
لمردودون في الحافرة  ،أإذا كنّا عظا ًما نخرة قالوا تلك إذًا ّ
واحدة فإذا هم بالساهرة أرض المحشر
حق وأن النّار ّ
حق وأن الجنّة ّ
اللّهم آمنّا أن البعث بعد الموت ّ
حق
ﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا موسى الذي ناديته بالوا ِّد المقدّس طوى وسلّم
كثيرا  ،اللّهم أ ِّعن عبادك الصالحين المؤمنين على إبالغ دعوتك للطغاة
تسلي ًما
ً
والمتجبّرين والظالمين والكافرين لع ّل بعضهم يتز ّكى ويهتدي فيخشاك
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ي األعلى وقد خاب من كذّب وعصى
اللّهم ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك أنت العل ّ
وأدبر يسعى وعال وتجبّر

اللّهم أه ِّلك الطغاة والمتجبرين والظالمين الذين يكذّبون بكتابك وبدعوتك ويعصون
أوامرك واجعلهم عبرة لمن يخشى
(نكال اآلخرة واألولى :عذّبه هللا جزاء قوله األخير وتكذيبه األول)
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔ
فسويتها وجعلت
اللّهم أنت خلقتنا وخلقت السماء التي هي أشدّ خلقًا منّا  ،رفعت سمكها ّ
ليلها مظل ًما وأخرجت ضحاها واألرض بعد ذلك بسطتها أخرجت منها ماءها ومرعاها
عا لبني آدم ولألنعام
والجبال أرسيتها متا ً
ﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ّ
وبالطا ّمة الكبرى يوم يتذكر اإلنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى
اللّهم آمنّا بك
اللّهم نعوذ بك من الطغيان وممن طغى وممن آثر الحياة الدنيا ونعوذ بك من النّار وما
يقرب إليها من قول أو عمل
ّ
ﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀ
اللّهم اجعلنا ممن يخاف مقامك وينهى نفسه عن الهوى ونسألك اللّهم أن تكون الجنّة لنا
هي المأوى  ،اللّهم أعنّا على أن يكون هوى أنفسنا في طاعتك
ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ
ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ
ﳟ

اللّهم آمنّا بك وآمنّا بأن الساعة حق ّ
وأن منتهاها عندك وأنها ال تأتي إالّ بغتة ويوم تأتي
يرى من كذّب بها كأنه لم يلبث إالّ عشية أو ضحاها
اللّهم نشهد أن رسولك البشير النذير صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد أنذر بالساعة
من يخشاها

سورة عبس
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم نشهد أنّه قد بلّغ الرسالة
كما أنزلت ونصح األمة وجاهد فيك ّ
حق جهاده  ،اللّهم اجزه عنّا خير ما جزيت نبيًا
عن أمته
اللّهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منّا واغفر لنا ما قدّمنا وما
أ ّخرنا أعلم به منّا  ،اللّهم آت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير من ز ّكاها واجعلنا ممن
يذّكر فتنفعه الذكرى
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿ
اللّهم ّ
إن هذا القرآن تذكرة فاجعلنا ممن يتعظ به ويعمل به
اللّهم إنّك جعلت كتابك في صحف م ّكرمة مرفوعة مط ّهرة بأيدي مالئكة كرام بررة ،
اللّهم فأكرمنا به وارفع درجاتنا في اآلخرة به

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
سرتنا ثم تميتنا ثم حين تشاء تنشرنا
اللّهم آمنّا بك  ،خلقتنا من نطفة فقدّرتنا ثم السبيل ي ّ
اللّهم اجعلنا ممن يطيعونك فيما أمرت ويحبون طاعتك وينتهون ع ّما عنه نهيت
ويكرهون معصيتك
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄ

اللّهم الحمد لك على ما رزقتنا من طعام فأنت صببت الماء صبًّا ثم شققت األرض شقًّا
ّ
فأنبت فيها حبًّا وعنبًا وقضبًا علفًا للدواب وزيتونًا ونخالً وحدائق غلبًا متكاثفة األشجار
عا لنا وألنعامنا
وفاكهة وأبًّا مما ال يأكله الناس وال يزرعونه متا ً
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡﳢﳣﳤﳥﳦﳧﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇﱈ
يفر المرء من أخيه وأ ّمه وأبيه وصاحبته وبنيه
اللّهم آمنّا بك وبالساعة وبالصا ّخة يوم ّ
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه  ،اللّهم اجعل وجوهنا يوم القيامة مسفرة ضاحكة
مستبشرة  ،اللّهم نعوذ بك من الكفرة الفجرة الذين وجوههم يوم القيامة عليها غبرة
ترهقها قترة سوداء

سورة التكوير
ﱁﱂﱃﱄ

ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
اللّهم آمنّا بيوم تكون فيه الشمس قد أزيل نورها والنجوم تناثرت والجبال سيّرت و
زوجت
النوق الحوامل تركت بال رعاة والوحوش حشرت والبحار س ّجرت والنفوس ّ
والموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت والصحف نشرت والسماء كشطت والجحيم سعّرت
والجنّة أزلفت  ،اللّهم اجعلنا من أهلها حين تعلم كل نفس ما أحضرت لذلك اليوم العظيم
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵ
اللّهم ربّ النجوم الخنّس الجوار الكنّس وربّ الليل إذا أقبل وأدبر وربّ الصبح إذا
تنفس
اللّهم نشهد أن رسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم قد تلقى هذا القرآن من
رسولك جبريل األمين عليه السالم ذي القوة عندك مكين مطاع ث ّم أمين ولقد رآه باألفق
المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم ونعوذ بك اللّهم من
الشياطين وما يلقون
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ
اللّهم نشهد أنه ال ملجأ وال منجا منك إالّ إليك  ،اللّهم ّ
إن هذا القرآن ذكر للعالمين  ،اللّهم
اجعلنا من أهله  ،اللّهم اجعلنا ممن يستقيم على صراطك المستقيم غير المغضوب عليهم
وال الضالّين  ،اللّهم ال نشاء إال ما تشاء يا ربّ العالمين

سورة اإلنفطار
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ
اللّهم آمنّا بك وآمنّا بيوم القيامة يوم تنفطر السماء وتنتثر الكواكب وتتفجر البحار
وتتبعثر القبور  ،حينئذ تعلم األنفس ما قدّمت وما أ ّخرت
ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦﱧﱨﱩ
وسويتنا وجعلتنا معتدلي الخلقة
اللّهم نعوذ بك من الغرور بك يا كريم  ،أنت خلقتنا
ّ
وركبتنا في الصورة التي شئت فالحمد لك اللّهم على ذلك وأن جعلتنا من المسلمين
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹ

اللّهم صدّقنا بك وبدينك ونبرأ من المكذّبين بك وبدينك
اللّهم ّ
إن علينا مالئكة حافظين كرا ًما كاتبين يعلمون ما نفعل
اللّهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واحفظنا من فوقنا
ونعوذ بك ان نغتال من تحت أرجلنا يا حافظ يا حفيظ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ
ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ

اللّهم اجعلنا من األبرار واجعل مأوانا جنّتك جنّة النعيم
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من الف ّجار ونعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم آمنّا بك وبيوم الدين يوم ال تملك نفس لنفس شيئًا واألمر يومئذ لك وحدك أنت
مالك يوم الدّين وملك يوم الدّين

سورة المطففين
ﱁﱂﱃﱄ

ﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
اللّهم نسألك أن ال نكون من المطففين الذي إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم
أو وزنوهم يخسرون
حق وإن البعث ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق ليوم عظيم يوم يقوم الناس لك يا رب العالمين
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
ﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
اللّهم ّ
إن المطففين والف ّجار مرقومون في كتاب يؤدّي بهم إلى جهنّم
اللّهم آمنّا بك وبرسلك وبكتبك وبيوم الدين  ،اللّهم نبرأ م ّمن يكذب بيوم الدّين ومن ك ّل
معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتك قال أساطير األولين
ﱴﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
ﱲﱳ ﱵ
ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ

اللّهم نعوذ بك من أن تؤدّي أعمالنا أن يغلب على قلوبنا الران  ،اللّهم اجعل قلوبنا
خاشعة لك واجعلنا منيبين لك ونعوذ بك من الحجاب عنك ونعوذ بك من النّار وما
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من المكذّبين
ّ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇ
اللّهم نسألك أن نكون من األبرار المقربين منك الذين هم مرقومون في عليين
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
اللّهم نسألك أن تبيّض وجوهنا يوم نلقاك وأن تجعل عليها نضرة النعيم ونسألك أن
تسقينا من رحيق مختوم ختامه مسك ومزاجه من تسنيم عينًا يشرب بها المقربون
واجعلنا اللّهم من المتنافسين في هذه الحياة الدنيا لنيل رضاك يوم القيامة
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖ
ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﳢﳣﳤ
ﳥﳦﳧﳨﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
مروا بهم يتغامزون
اللّهم نعوذ بك من المجرمين الذين يضحكون من المؤمنين وإذا ّ
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين بالهزء من المؤمنين وإذا رأوهم قالوا ّ
إن هؤالء
لضالّون
اللّهم اجزهم يوم القيامة بما كانوا يفعلون  ،اللّهم نسألك أن ترسل لنا مالئكة حافظين
واجعلنا اللّهم يوم القيامة من الذين يضحكون على األرائك ينظرون

سورة اإلنشقاق

ﱁﱂﱃﱄ

ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧ
ّ
حق وإن القيامة ّ
اللّهم إن الساعة ّ
وحق لها أن تفعل
حق يوم تنشق السماء وتأذن لك ،
ذلك  ،وإن األرض تمدّ وتلقي ما فيها وتتخلى وتأذن لك  ،وحق لها أن تفعل ذلك
ﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
اللّهم إنّك خلقت اإلنسان كاد ًحا وإليك كدحه فمالقيك  ،اللّهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه
يسيرا وننقلب إلى أهلنا مسرورين
بيمينه يوم القيامة وأن نحاسب حسابًا
ً
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
سعيرا
ثبورا ويصلى
اللّهم نعوذ بك م ّمن يؤتى كتابه بشماله أو من وراء ظهره ويدعو
ً
ً
يقرب
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم إنّا نسألك الجنّة وما ّ
إليها من قول أو عمل  ،اللّهم نسألك حسن العمل في هذه الدنيا بما يرضيك وأنت بك ّل
شيء بصير
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲲﲳ
اللّهم أنت ربّ الشفق وربّ الليل وما وسق والقمر إذا اتّسق وأنت القادر على تغيير
أحوالنا من حال إلى حال (وسق :جمع وض ّم ما انتشر بالنهار)

ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ
اللّهم آمنّا بك وبكتابك وأنبنا لك وإليك صالتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ونعوذ بك من
الكفر والكافرين وأنت اللّهم أعلم بما يضمرون ويوعون
ﳌﳍﳎﳏﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلّم
اللّهم نعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من عذاب أهل النّار
اللّهم آمنّا بما أنزلت واتّبعنا الرسول صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم ونسألك أن نعمل
أجرا غير ممنون
صال ًحا ترضاه وأن تثيبنا ً

سورة البروج
ﱁﱂﱃﱄ

ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ
اللّهم أنت ربّ السماء وما فيها من بروج وأنت ربّ اليوم الموعود وأنت يوم القيامة
ربّ الشاهد والمشهود
ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵ ﱶ ﱷﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

وكف أيديهم عن عبادك
دمرهم
شرا ألوليائك  ،اللّهم ّ
اللّهم انتقم من أعدائك الذين يكيدون ًّ
ّ
الصالحين  ،اللّهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في ك ّل مكان إنّك أنت العزيز
الحميد  ،اللّهم لك ملك السماوات واألرض وأنت على ك ّل شيء شهيد
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲍ
اللّهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
ربّنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربّنا إنّك أنت العزيز الحكيم
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم إنّا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر
ونعوذ بك من فتنة الدنيا ونعوذ بك من عذاب القبر
ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ

اللّهم آمنّا بك فأوزعنا أن نعمل صال ًحا ترضاه واجعلنا من أهل الجنات التي تجري من
تحتها األنهار واجعلنا من أهل الفوز الكبير
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳ
اللّهم إن بطشك شديد  ،أنت تبدئ وتعيد وأنت الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال
لما تريد
ﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
اللّهم نعوذ بك من الطغاة ومن الكافرين أمثال فرعون وثمود الذين كذّبوا رسلك
اللّهم أنت بكل شيء محيط  ،اللّهم اجعلنا من أهل القرآن المجيد الذي هو محفوظ في
اللوح المحفوظ

سورة الطارق
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒ
اللّهم أنت ربّ السماء والطارق النجم الثاقب
اللّهم أنت أرسلت المالئكة ليكون لك ّل نفس منهم حافظ
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
اللّهم أنت خلقت االنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب  ،اللّهم أنت
القادر على أن تميت وتحيي وأن تبعث من في القبور وتحشرهم إليك يوم تبلى السرائر
اللّهم إنّا إليك راجعون فما لنا من قوة وال ناصر إالّ أنت  ،اللّهم فاجعلنا من الفائزين
ﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
اللّهم أنت خالق السماء ذات الرجع وخالق األرض ذات الصدع
اللّهم إن هذا القرآن قول فصل وما هو بالهزل  ،آمنّا به فاجعلنا م ّمن يعمل به
اللّهم نعوذ بك من كيد الكائدين أنت لهم بالمرصاد فأنت تمهل وال تهمل يا ربّ العالمين

سورة األعلى
ﱁﱂﱃﱄ

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞ
ﲟﲠﲡﲢﲣ
سبحانك اللّهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدّك  ،ال إله إال أنت  ،عملنا سو ًءا وظلمنا
أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا أنت ربّنا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
فسوى والذي قدّر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلته غثاء
اللّهم أنت األعلى الذي خلق ّ
كأل اسود بعد يباسه
ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺ
سِّينا
علّمنا منه ما جهلنا وذ ّكرنا منه ما ن ّ
اللّهم ارحمنا بالقرآن  ،اللّهم ِّ
سرنا لليسرى وأن نكون ممن يتذكر
اللّهم إنّك تعلم الجهر وما يخفى  ،نسألك اللّهم أن تي ّ
آياتك ويذ ّكر غيره إن نفعت الذكرى
ﲻﲼﲽﲾﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌ
ﱍﱎﱏ
اللّهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وم ّمن يخشاك ويتذ ّكر فال ينسى ونعوذ بك
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من حال اهل
من الغفلة ونعوذ بك من النّار وما ّ
النّار
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬ
اللّهم اجعلنا ممن يتز ّكى ويذكر اسمك فيصلّي
اللّهم اجعلنا ممن آخرته خير له وأبقى من دنياه
كثيرا
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا موسى وسلّم تسلي ًما ً

اللّهم آمنّا بما جاء في القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور وما جاء في الصحف التي
أوحيت إلى أنبيائك كافّة

سورة الغاشية
ﱁﱂﱃﱄ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

حق والجنّة ّ
حق والبعث ّ
اللّهم آمنّا بك وبرسلك وكتبك باليوم اآلخر وأن الساعة ّ
حق
والنّار ّ
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من
حق  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
حال أهل النّار الذين قلوبهم يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسقى من عين آنية ليس لهم
طعام إالّ من ضريع ال يسمن وال يغني من جوع
(الغاشية :القيامة  ،عين آنية :شديدة الحرارة  ،ضريع :نوع من الشوك اليابس)
ﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

يقرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تكون وجوهنا يوم القيامة
اللّهم نسألك الجنّة وما ّ
ناعمة لسعيها راضية في جنّة عالية ال تسمع فيها الغية  ،فيها سرر مرفوعة وأكواب
ي :السجاد)
ي مبثوثة (نمارق :وسائد  ،زراب ّ
موضوعة ونمارق مصفوفة وزراب ّ
ﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ
اللّهم أنت خلقت اإلبل  ،فاجعلنا ممن يتفكر في عظيم وجمال ما خلقت  ،اللّهم وخلقت
السماء ورفعتها وخلقت الجبال ونصبتها وخلقت األرض وسطحتها  ،اللّهم اجعلنا نتفكر
في ك ّل ما خلقت

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ّ
بالحق فبلّغ الرسالة
اللّهم أنت أرسلت رسولك مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
وذ ّكر كما أمرته  ،اللّهم اجعلنا ممن يذ ّكر بدينك لكن الهداية بيدك وما نحن على الناس
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من
بمسيطرين  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
التولّي والكفر ومن العذاب األكبر
اللّهم إليك المرجع والمآب والمصير وإليك الحساب  ،اللّهم فاجعلنا من الفائزين

سورة الفجر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦ
يسر ّ ،
إن في قسمك
اللّهم ربّ الفجر والليال العشر ورب الشفع والوتر وربّ الليل إذا ِّ
كثيرا
آيات لذي العقول  ،اللّهم نعوذ بك من الغفلة ونسألك أن نكون من الذاكرين لك
ً
والذاكرات
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
اللّهم قد خلت من قبلنا أمم كعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البالد وثمود
الذين نحتوا الصخر بالوادي وفرعون ذي األوتاد الذين طغوا في البالد فأكثروا فيها
الفساد فصببت عليهم سوط عذاب  ،إنّك للكافرين بالمرصاد  ،اللّهم اجعلنا من المتعظين

ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥ
ﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
اللّهم اجعلنا ممن ابتليته فأكرمته ون ّعمته فيقول ربّ إكرمني وإذا ما ابتليته فقدرت عليه
رزقه فيصبر ويحتسب وال تجعلنا ممن يقول ربّي أهانني
ﲭﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃ
ويحض على طعام المسكين ويأكل التراث فيشكرك على
اللّهم اجعلنا ممن يكرم اليتيم
ّ
نعمائك واجعلنا ممن يكون المال في يديه وال يكون في قلبه
ﳄﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱁ ﱂ
ﱃﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ
وإن القيامة ّ
إن الساعة ّ
حق ّ
اللّهم ّ
حق يوم ت ّ
دك األرض د ًّكا
اللّهم آمنّا بأنّك تجيئ يوم القيامة والملك صفًا صفًا ويؤتى بجهنم يومئذ يتذكر الخلق
وأنّى لهم الذكرى  ،اللّهم نعوذ بك من عذابك يوم تحشر عبادك ونعوذ بك من حال أهل
النّار
ﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩﱪﱫﱬ
اللّهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك
اللّهم اجعل نفوسنا يوم القيامة مطمئنة  ،اللّهم أرجعنا إليك بنفوس راضية مرضية
وأدخلنا في عبادك وأدخلنا جنّتك يا ربّ العالمين  ،اللّهم رضينا بك ربًّا وباالسالم دينًا
وبمح ّمد صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوالً وبالقرآن كتابًا

سورة البلد
ﱁﱂﱃﱄ

ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀ
اللّهم بارك لنا في بلدك الحرام وبلد نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم
خلّص بيت المقدس من أيدي أعدائك يا ربّ العالمين  ،اللّهم أنت خلقت اإلنسان في
مكابدة ومشقّة وتعلم ما توسوس به نفسه وأنت أقرب إليه من حبل الوريد
ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
اللّهم أنت القاهر فوق عبادك وأنت القادر عليهم  ،اللّهم اجعلنا من الطائعين لك
اللّهم نعوذ بك من فتنة المال ومن فتنة األهل والولد  ،اللّهم اجعل المال في أيدينا وال
تجعله في قلوبنا  ،اللّهم إنّك خلقت اإلنسان في أحسن تقويم وجعلت له عينين ولسانًا
كثيرا)
وشفتين وهديته طريقا الخير
ّ
والشر (لبدًاً :
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱁﱂﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
اللّهم اجعلنا ممن يقتحم عقبة ما يمنع بيننا وبين طاعتك واجعلنا م ّمن يطعم في اليوم
ذي المجاعة يتي ًما ذا مقربة أو مسكينًا ذا فاقة شديدة أو إغاثة الملهوف  ،اللّهم آمنّا بك
فاجعلنا من الصابرين وممن يتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة وأن نكون من

أصحاب الميمنة  ،اللّهم نعوذ بك من الكفر ومن الكافرين أصحاب المشأمة ونعوذ بك
يقرب إليها من قول أو عمل ّ
من النّار وما ّ

سورة الشمس
ﱁﱂﱃﱄ

ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱨﱩﱪ
اللّهم أنت خالق الشمس وسيرها وظهورها عند الضحى وخالق القمر الذي يلي الشمس
بعد غيابها وخالق الليل والنهار  ،أنت خلقت السماء وأحسنت بناءها وأنت بسطت
األرض وخلقت األنفس وسويّتها  ،فألهمتها فجورها وتقواها
ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
اللّهم آت نفوسنا تقواها وز ّكها أنت خير من ز ّكاها أنت وليّها وموالها
اللّهم قد خاب من أضلّها وأغواها وتركها للمعاصي
اللّهم نعوذ بك ممن يكذّب بآياتك ودينك ويعادي رسلك ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب
كثيرا
اآلخرة  ،اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى رسلك جميعًا وسلّم تسلي ًما ً
سواها :جعلهم تحت التراب)
(دمدم :أهلك ّ ،

سورة الليل

ﱁﱂﱃﱄ

ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
اللّهم أنت خالق الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى وأنت خالق الذكر واألنثى
اللّهم إن سعي الناس شتى  ،اللّهم اجعلنا ممن يسعى وفق ما ترضى
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱ
ﲲﲳﲴﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
سرنا لليسرى
اللّهم اجعلنا ممن يعطي ويتّقي ويصدّق بالحسنى  ،اللّهم وي ّ
اللّهم نعوذ بك من البخل والش ّح وعدم اإلنفاق في سبيلك ونعوذ بك ممن يكذّب بالحسنى
اللّهم اجعل المال بأيدينا ننفق منه في سبيلك كما ترضى وال تجعله في قلوبنا
(تردّى :سقط في جهنم)
ﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
اللّهم إن الهدى بيديك فاهدنا إلى صراطك المستقيم وإن لك الحياة الدنيا واآلخرة
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك ممن يكذّب بآياتك
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
ويتولى  ،اللّهم اجعلنا من األتقياء الذين يؤتون زكاة أموالهم
اللّهم ال تجعل ليس ألحد عندنا من نعمة تجزى إالّ ابتغاء وجهك  ،اللّهم نسألك رضاك
والجنّة ونعوذ بك من سخطك والنّار

سورة الضحى

ﱁﱂﱃﱄ

ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕ
ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
اللّهم أنت ربّ الضحى وربّ الليل إذا اشتد ظالمه
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم الذي ما ودّعته وال أبغضته
خيرا لنا من األولى كما جعلتها له صلى هللا عليه وآله وسلّم
اللّهم اجعل آخرتنا ً
اللّهم آت سيدنا مح ّمدًا صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم الوسيلة والفضيلة والدرجة
العالية والشفاعة يوم القيامة حتى يرضى واجعلنا من المشمولين بشفاعته يا ربّ
العالمين
اللّهم اهدنا للصراط المستقيم الذي هديته إليه صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
اغن فقراء المسلمين
اللّهم كما أغنيت رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ِّ
ذوي العيال من فضلك  ،اللّهم كما رعيت يتم رسولك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم
 ،اللّهم هيء ليتامى المسلمين من يرعاهم ويكفيهم
اللّهم اجعلنا ممن ينفق على السائل والمحروم وممن يحدّث بنعمتك يا ربّ العالمين

سورة الشرح
ﱁﱂﱃﱄ

ﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﱁﱂﱃﱄﱅ
ﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱚ
اللّهم كما شرحت صدر نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم باإليمان  ،اللّهم اشرح
صدورنا لذلك وضع عنّا أوزارنا وارفع لنا ذكرنا في حياتنا واجعل لنا لسان صدق
في اآلخرين  ،اللَّهم الطف لنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير
يسرا ّ
يسرا
إن مع العسر ً
ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا واآلخرة  ،فإن مع العسر ً
اللّهم اجعلنا ممن تكتب له عبادة في ك ّل عمل يقوم به واجعلنا نرغب بعبادتك كلّما ننتهي
من عبادة نجتهد بعبادة أخرى يا ربّ العالمين

سورة التين
ﱁﱂﱃﱄ

ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸ
ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄ
بلى ونحن على ذلك من الشاهدين  ،اللّهم يا خالق التين والزيتون وك ّل مطعم لنا ومشرب
كرمت بيتك الحرام وحرم نبيّك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم
اللّهم كما ّ
أكرم ثالث الحرمين وط ّهره من الكافرين المعتدين الظالمين
سن خلقنا
سنت خلقتنا أح ّ
اللّهم أنت خلقتنا في أحسن تقويم  ،اللّهم كما ح ّ
اللّهم نعوذ بك من أن نردّ إلى أسفل سافلين  ،اللّهم آمنّا بك فأوزعنا نعمل صال ًحا ترضاه
أجرا غير ممنون  ،اللّهم صدّقنا بدينك يا أحكم الحاكمين
وآتنا على ذلك ً

سورة العلق
ﱁﱂﱃﱄ

ﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
ﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،اللّهم ّ
منزل القرآن وخالق اإلنسان
من قطعة من دم جامد أنت األكرم الذي علّم بالقلم علّمت اإلنسان ما لم يعلم
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
اللّهم نعوذ بك من الطغيان بعد الغنى وقبله
اللّهم إليك المرجع والمآب والمصير ونعوذ بك ممن يكذّب بآياتك وممن ينهى عبدًا إذا
صلّى ونعوذ بك ممن يكذّب ويتولّى وال يعلم أنك تراه  ،اللّهم نسألك الهدى والتقى
والعفاف والغنى وال نغفل عن مراقبتك ونشهد أنّك ترانا أينما كنّا
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من ناصية كاذبة
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
خاطئة  ،اللّهم نسألك طاعة أوامرك والتقرب إليك واجتناب معاصيك وعدم االبتعاد
عنك ونسألك دوام إقامة الصالة والركوع والسجود لك (الزبانية :مالئكة جهنم)

سورة القدر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇ
اللّهم ِّبلّغنا رمضان وليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النّار
اللّهم نسألك ّ
بحق كتابك العظيم وبأسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم وبحق سيدنا
مح ّمد صلى هللا عليه وآله وسلّم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجالء أحزاننا
وذهاب غ ّمنا وحزننا  ،اللَّهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللَّهم أنعشنا واجبرنا واهدنا
لصالح األعمال واألخالق فإنه ال يهدى لصالحها وال يصرف سيئها إال أنت
خيرا من ألف شهر  ،اللّهم فتقبل منّا صالح أعمالنا واغفر
اللّهم إنّك جعلت قيام ليلة القدر ً
لنا سيّئها لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولكافّة المسلمين
اللّهم إنّك ّ
تنزل مالئكتك والروح جبريل بإذنك في ليلة القدر بكل أمر  ،اللّهم اجعل
نزولها رحمة وسكينة وهداية ومغفرة لنا ولك ّل المسلمين
اللّهم أنت السالم ومنك وإليك يرجع السالم فحيّنا بالسالم وأدخلنا دارك دار السالم
بالسالم وأبلغنا السالم نحن وسائر المسلمين يا ربّ العالمين

سورة البينة
ﱁﱂﱃﱄ

ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم  ،رسولك هو البيّنة وما جاء به
من عندك  ،اللّهم آمنّا بكتابك المطهر القيّم وبما أنزلت من قبله
اللّهم نعوذ بك من الذين كفروا ومن المشركين (منف ّكين :تاركين كفرهم)
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ
ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ
ﱐﱑﱒ
اللّهم نعوذ بك من التفرق في الدين بعد ما أنزلت من البينات
اللّهم نسألك أن نعبدك مخلصين لك الدين حنفاء وأن نقيم الصالة ونؤتي الزكاة وذلك
يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك ان
دين القيّمة  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما ال نعلمه
ﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ
ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
اللّهم اجعلنا من صالح أهل األرض واجعل ثوابنا الفردوس األعلى من الجنّة  ،تجري
من تحتها األنهار خالدين فيها أبدًا  ،اللّهم رضينا بك ربًّا وباالسالم دينًّا وبمح ّمد صلى
هللا عليه وآله وصحبه وسلّم نبيًا ورسوالً
السر والعلن
اللّهم ارض عنا واجعلنا من الراضين عنك الذين يخشونك ويطيعونك في
ّ

اللَّهم إني أسألك الصحة والعفة واألمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر  ،اللَّهم إنا نعوذ
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك ال نحصي ثناء عليك أنت
كما أثنيت على نفسك

سورة الزلزلة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒ
ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
اللّهم إن الساعة ّ
حق يوم تزلزل األرض زلزالها وتخرج األرض أثقالها ويقول اإلنسان
ما لها يومئذ تحدّث أخبارها بأن ربك أوحى لها ويومئذ يصدر الناس متفرقين ليروا
أعمالهم  ،اللّهم اجعلنا ممن يعمل الخير وتضاعف لنا أجوره ويتجاوز له عن عمل
الشر ويغفر له  ،اللّهم نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع
ّ
الشر وفواتحه وخواتمه
ّ

سورة العاديات
ﱁﱂﱃﱄ

ﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ
ﲭﲮﲯﲰﲱﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏ

اللّهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في ك ّل مكان وأعنهم بالعدّة والعدد من القوة
وعدوهم  ،اللّهم إن اإلنسان جاحد لنعمتك وهو على ذلك شهيد
عدوك
ّ
التي تقهر بها ّ
وإنه لحبّ المال لشديد  ،اللّهم نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من
الشر وفواتحه وخواتمه
جوامع
ّ
(العاديات :الخيل  ،ضب ًحا :صوت أنفاسها  ،الموريات قد ًحا :تخرج النّار من حوافرها)
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ
ﱡﱢﱣ
اللّهم آمنّا بأن البعث بعد الموت ّ
حق وأن الحساب قادم  ،اللّهم نسألك أن تنقّي صدورنا
من ك ّل ما ال ترضاه إنّك أنت العليم الخبير

سورة القارعة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ
ﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ
ﲎﲏﲐﲑﲒ
حق وإن القيامة ّ
اللّهم إن الساعة ّ
حق يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال
كالعهن المنفوش  ،اللّهم اجعلنا يوم القيامة م ّمن ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية
وال تجعلنا م ّمن خفّت موازينه فأ ّمه هاوية
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ

سورة التكاثر

ﱁﱂﱃﱄ

ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ
ﲵﲶ
اللّهم اجعلنا ممن يتكاثر بحسن األعمال التي ترضيك وتجزينا عليها خير الجزاء
حق والنّار ّ
حق والجنّة ّ
حق والبعث ّ
حق والساعة ّ
اللّهم إن الموت ّ
حق
يقرب إليها من قول أو عمل
اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم نسألك أن تعيننا على شكرك على ما أنعمت به وأوليت

سورة العصر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ
ﱎﱏﱐﱑ
اللّهم نسألك أن ال نكون من الخاسرين واجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ّ
بالحق وتواصوا بالصبر
وتواصوا

سورة الهمزة
ﱁﱂﱃﱄ

ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟ
ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
حضورا أو غيابًا وال م ّمن جمع ماالً
اللّهم نعوذ بك أن نكون م ّمن يهمز ويلمز ويغتاب
ً
يقرب إليها من قول أو عمل
وعدّده يحسب أن ماله أخلده  ،اللّهم نعوذ بك من النّار وما ّ
اللّهم نسألك أن يكون ما أعطيتنا من مال ومتاع وزينة في الحياة الدنيا في أيدينا وال
تجعله في قلوبنا وأن يكون ذلك عونًأ لنا على طاعتك وليس على معصيتك
اللهم إنّا نتخذ عندك عهدًا لن تخلفناه فإنما نحن بشر فأيما مؤمن آذيناه أو شتمناه أو
لعنّاه فاجعلها له صالة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة

سورة الفيل
ﱁﱂﱃﱄ

ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

اللّهم نعوذ بك ممن يكيد لدينك وحرمك وحرم نبيك ومسرى نبيك صلى هللا عليه وآله
وصحبه وسلّم وأولياءك الصالحين  ،اللّهم اجعل كيدهم في خسران وأرسل علهم جندًا
من عندك وأ ِّعن عبادك المجاهدين المخلصين في سبيلك في ك ّل مكان
(س ّجيل :طين متحجر)

سورة قريش
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
اللّهم نسألك حفظ بيتك الحرام وحرم نبيك وتخلص مسرى صلى هللا عليه وآله وسلّم
من أعدائك  ،اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك
ونخشى عذابك ّ
إن عذابك الجدّ بالكفار ملحق  ،اللّهم أطعمنا واسقنا رزقًا حالالً طيبًا
مبار ًكا وسائر المسلمين ونسالك األمن في بالدنا وسائر بالد المسلمين (إيالف :اعتياد
وائتالف)

سورة الماعون
ﱁﱂﱃﱄ

ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ
ﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ
اللّهم آمنّا بك وبنبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم وبدينك وبكتابك الذي أنزلت
اللّهم اجعلنا ممن يرعون األيتام وممن يحضّون على طعام المسكين وممن ال يمنعون
الماعون واجعلنا من المصلّين الذين هم على صالتهم دائمون  ،اللّهم نعوذ بك م ّمن
يحض على طعام المسكين
يكذّب بالدين وال تجعلنا اللّهم م ّمن يدفع اليتيم بشدّة وال
ّ

ونعوذ بك من المصلّين الذين هم عن صالتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون
الماعون

سورة الكوثر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ

اللّهم اجعلنا ممن يرد حوض الكوثر ويشرب من يد نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه
وسلّم شربة ال نظمأ بعدها أبدًا
ربّنا اجعلنا نقيم الصالة وممن يقدم أضحية ك ّل عام
اللّهم ص ِّّل على سيدنا مح ّمد وعلى آله وصحبه وسلّم وبارك اللّهم في ذريته واجعل من
أبترا مقطوع األثر
يبغضه ً

سورة الكافرون
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎ
ﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

اللّهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك
اللّهم نبرأ إليك م ّما يعبد الكافرون ونعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك
لما ال نعلمه  ،اللّهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها
معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا وأجعل الحياة زيادة لنا فى ك ّل خير وأجعل

الموت راحة لنا من ك ّل شر  ،اللّهم أجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير
أيامنا يوم نلقاك فيه

سورة النصر
ﱁﱂﱃﱄ

ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
ّ
أعز وانصر دينك وعبادك
اللّهم نسألك النصر والفتح والتمكين للمسلمين  ،اللّهم
الصالحين  ،اللّهم أدخل الناس في دينك أفوا ًجا بحيث ال يبقى بيت مدر وال وبر إلى
دخله دينك  ،سبحانك اللّهم بحمد وتبارك اسمك وتعالى جدّك وال إله غيرك نستغفرك
التواب الرحيم
اللّهم ونتوب إليك إنّك أنت ّ

سورة المسد
ﱁﱂﱃﱄ

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈ
ﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓ
اللّهم انتقم من ك ّل من يؤذي نبيك صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم انتصر لنبيك
صلى هللا عليه وآله وصحبه وسلّم  ،اللّهم من أراد نبيّك بسوء فاجعل كيده في نحره
أعن المسلمين لكي يدافعوا عن نبيك صلى هللا
واجعل عاقبة السوء ترجع عليه  ،اللّهم ِّ
عليه وآله وسلّم ويتصفّوا بخلقه العظيم فيميل الناس لحبّه

(الجيد :العنق  ،مسد :ليف تفتل منه الحبال)

سورة اإلخالص
ﱁﱂﱃﱄ

ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓ
ّللا ال ِّإله ِّإالّ أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له
اللّهم إني أشهد إنّك أنت ّ
مماثال أحدًا  ،أنت وحدك ال شريك لك

سورة الفلق
ﱁﱂﱃﱄ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯ
شر
شر ما خلقت ومن شرالليل إذا أقبل ومن ّ
اللّهم أنت ربّ فلق الصبح نعوذ بك من ّ
شر حاسد إذا حسد
الساحرات النفاثات في العقد ومن ّ

سورة الناس
ﱁﱂﱃﱄ

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈﲉ
شر الوسواس الخنّاس المختفي
اللّهم أنت ربّ الناس ملك الناس إله الناس نعوذ بك من ّ
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنّة والنّاس

دعاء ختم القرآن
ﱁﱂﱃﱄ

المتفرد بتصريف
ال إله إال هو المتو ّحد في الجالل بكمال الجمال تعظي ًما وتكبيراً،
ّ
تقديرا وتدبيراً ،المتعالي بعظمته ومجده الذي نز َّل
األحوال على التفصيل واإلجمال
ً
نذيرا ،وصدق رسوله صلّى هللا عليه وسلّم الذي
الفرقان على عبده ليكون للعالمين
ً
ونذيرا ،وداعيًا إلى هللا بإذنه وسرا ًجا
بشيرا
أرسله إلى جميع الثقلين ،اإلنس والجن،
ً
ً
الرقاب  ،وذلّت
التواب الغفور الو ّهاب الذي خضعت لعظمته ّ
ً
منيرا  ،صدق هللا العظيم ّ
صعاب  ،والنت لقدرته ال ّ
شدائد الصالب  ،ربّ األرباب ومسبّب األسباب،
لجبروته ال ّ
ّ
ومنزل الكتاب  ،وخالق خلقه من تراب  ،غافر الذّنب  ،وقابل التوبة شديد العقاب  ،ذو
الطول ال إله إال هو عليه تو ّكلت وإليه المتاب  ،صدق من لم يزل جليالً  ،صدق حسبنا
به كفيالً  ،صدق من اتّخذته وكيالً  ،صدق الهادي إليه سبيالً  ،صدق هللا ومن أصدق
من هللا قيالً.
سينا
اللّهم أرحمنا بالقرآن واجعله لنا إما ًما
ونورا وهدى ورحمة اللّهم ذ ّكرنا منه ما ن ّ
ً
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تالوته آناء الليل وأطراف النهار وأجعله لنا حجة يارب
العالمين  ،اللّهم أصلح لنا ديننا الذى هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التى فيها معاشنا
وأصلح لنا آخرتنا التى فيها معادنا وأجعل الحياة زيادة لنا فى ك ّل خير وأجعل الموت
راحة لنا من ك ّل شر  ،اللّهم أجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا
مخز وال فاضح ،
يوم نلقاك فيه  ،اللّهم إنّا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًّا غير ٍ
اللّهم إنّا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير
الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق امانينا وأرفع درجاتنا
وتقبل صالتنا وأغفر لنا خطيئاتنا ونسألك العال من الجنّة  ،اللّهم إنّا نسألك موجبات
بر والفوز بالجنّة والنجاة
رحمتك وعزائم مغفرتك والسالمة من ك ّل إثم والغنيمة من ك ّل ّ
من النّار  ،اللّهم أحسن عاقبتنا فى االمور كلّها وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب األخرة
 ،اللّهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها
تهون به علينا مصائب الدنيا ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما
جنتك ومن اليقين ما ّ
أحييتنا وأجعله الوارث منّا وأجعل ثأرنا على من ظلمنا وأنصرنا على من عادانا وال
تجعل مصيبتنا فى ديننا وال تجعل الدنيا أكبر همنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من
ال يرحمنا  ،اللّهم ال تدع لنا ذنبًا إالّ غفرته وال ه ّما إال فرجته وال دينا إالّ قضيته وال

حاجة من حوائج الدنيا واألخرة هى لك رضى ولنا فيها صالح إالّ قضيتها يا أرحم
الراحمين  ،ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى األخرة حسنة وقنا عذاب النار  ،وصلى هللا
على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه األخيار وسلّم تسليما كثيراً.
ى وإما ًما ورحمة ،وارزقنا تالوته على النحو
اللّهم اجعل القرآن الكريم لنا شفا ًء وهد ً
الذي يرضيك عنّا  ،اللّهم ال تدع لنا ذنبًا إال غفرته  ،وال ه ًّما إال فرجته  ،وال دينًا إالّ
عدوا إالّ كفيته  ،وال غائبًا إالّ رددته  ،وال عاصيًا
قضيته ،وال مري ً
ضا إالّ شفيته  ،وال ًّ
إالّ عصمته  ،وال فاسدًا إالّ أصلحته  ،وال ميّت ًا إالّ رحمته  ،وال عيبًا إالّ سترته  ،وال
ضا  ،ولنا فيها صالح
سرته  ،وال حاجةً من حوائج الدنيا واآلخرة لك فيها ر ً
عسيرا إالّ ي ّ
ً
الراحمين  ،اللّهم انفعنا
ّإال أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية برحمتك يا أرحم ّ
بما علّمتنا ،وعلّمنا ما ينفعنا ،اللّهم افتح لنا بخير ،واجعل عواقب أمورنا إلى خير ،اللّهم
وأوله وآخره ،وباطنه وظاهره  ،اللّهم ال تجعل
إنّا نعوذ بك من فواتح
ّ
الشر وخواتمه ّ ،
بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك  ،واجعلنا أغنى خلقك بك  ،وأفقر عبادك إليك  ،وهب
غنى ال يطغينا  ،وص ّحةً ال تلهينا  ،وأغننا ع ّمن أغنيته عنّا  ،واجعل آخر كالمنا
لنا
ً
شهادة أن ال إله إال هللا ّ
راض عنّا غير غضبان ،
وأن محمدًا رسول هللا  ،وتوفّنا وأنت
ٍ
واجعلنا في موقف القيامة من الذين ال خوف عليهم وال هم يحزنون برحمتك يا أرحم
الراحمين  ،اللّهم إنّا نسألك إخبات المخبتين  ،وإخالص المؤمنين  ،ومرافقة األبرار،
ّ
سالمة من ك ّل إثم  ،ووجوب
بر  ،وال ّ
واستحقاق حقائق اإليمان  ،والغنيمة من ك ّل ّ
رحمتك وعزائم مغفرتك  ،والفوز بالجنّة  ،والنجاة من النار  ،اللّهم ألّف بين قلوبنا ،
وأصلح ذات بيننا  ،واهدنا سبل السالم  ،ون ّجنا من ّ
الظلمات إلى النور ،وجنّبنا الفواحش
ما ظهر منها وما بطن  ،وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذريّاتنا وأوقاتنا
وأموالنا  ،واجعلنا مباركين أينما كنّا  ،اللّهم إنّا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار،
وقرة عين ال تنفد  ،ونسألك
ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ،نسألك نعي ًما ال يبيد ّ ،
لذّة النظر إلى وجهك الكريم  ،وال ّ
مضرة  ،وال فتنة
ضراءٍ
ّ
شوق إلى لقائك  ،في غير ّ
ي محمد صلّى هللا عليه وسلّم في الفردوس األعلى
مضلّة  ،اللّهم إنّا نسألك مرافقة النب ّ
الراحمين  ،اللّهم أعنّا وال تعن علينا  ،وانصرنا
بال سابق حساب وال عذاب يا أرحم ّ
سر الهدى لنا  ،وانصرنا على
وال تنصر علينا  ،وامكر لنا وال تمكر علينا  ،واهدنا وي ّ
من بغى علينا  ،اللّهم اجعلنا لك شاكرين  ،لك ذاكرين  ،لك مخبتين  ،لك ّأواهين منيبين
 ،اللّهم تقبّل توبتنا  ،واغسل حوبتنا  ،وثبّت ح ّجتنا  ،وسدّد ألسنتنا  ،واسلل سخيمة قلوبنا
الرياء  ،وألسنتا من الكذب  ،وأعيننا من
 ،اللّهم ط ّهر قلوبنا من النّفاق  ،وأعمالنا من ّ
عفو تحبّ العفو فاعف
الخيانة ،إنّك تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور  ،اللّهم إنّك ٌّ
عنّا  ،اللّهم فارج اله ّم  ،كاشف الغ ّم  ،مجيب دعوة المضطرين  ،رحمن الدّنيا واآلخرة
ورحيمهما  ،ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك  ،اللّهم إنّا نعوذ بك من جهد

البالء ،ودرك ال ّ
شقاء ،وسوء القضاء ،وشماتة األعداء  ،اللّهم ال تدع لنا ذنبًا ّإال غفرته
فرجته  ،وال دينًا ّإال قضيته  ،وال حاجةً من حوائج الدّنيا واآلخرة هي لك
 ،وال ه ًّما ّإال ّ
الراحمين  ،ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي
رضى ولنا فيها صالح إالّ قضيتها يا أرحم ّ
ً
ّ
اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،وصلى هللا على نبيّنا مح ّمد وعلى آله وأصحابه األخيار،
والحمد هلل ربّ العالمين.
اللّهم إنّا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلّم بها شعثنا وترد
ِّّ
وتزك بها عملنا
بها الفتن عنّا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا
وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من ك ّل سوء  ،اللّهم أعطنا إيمانا
صادقًا ويقينًا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا واآلخرة  ،اللّهم
إنّا ن سألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على األعداء
ومرافقة األنبياء اللّهم إنّا ننزل بك حاجتنا وإن ضعف رأينا وقلّت حيلتنا وقصر عملنا
وافتقرنا إلى رحمتك فن سألك يا كافي األمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور
أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور  ،اللّهم ما قصر عنه
رأينا وضعف عنه عملنا ولم تبلغه نيّاتنا وأمنيتنا من خير وعدته أحدًا من عبادك أو
خيرا أنت معطيه أحدًا من خلقك فإنّا نرغب إليك فيه ونسألكه يا ربّ العالمين  ،اللّهم
ً
اجعلنا هادين مهتدين غير ضالّين وال مضلين حربًا ألعدائك وسل ًما ألوليائك نحبّ بحبك
من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك  ،اللّهم هذا الدعاء وعليك
اإلجابة وهذا الجهد وعليك التكالن وإنا هلل وإنا إليه راجعون وال حول وال قوة إال باهلل
العلي العظيم ذي الحبل الشديد واألمر الرشيد نسألك األمن يوم الوعيد والجنّة يوم
الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين بالعهود إنّك رحيم ودود وأنت
تفعل ما تريد  .سبحان الذي لبس العز وقال به  ،سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به
 ،سبحان الذى ال ينبغي التسبيح إالّ له  ،سبحان ذي الفضل والنعم  ،سبحان ذي العزة
نورا
نورا في قلوبنا و ً
والكرم  ،سبحان الذي أحصى ك ّل شيء بعلمه  ،اللّهم اجعل لنا ً
ونورا في بشرنا
ونورا في شعورنا
ونورا في أبصارنا
ونورا في أسماعنا
في قبورنا
ً
ً
ً
ً
ونورا من خلفنا
ونورا من بين أيدينا
ونورا في عظامنا
ونورا في دمنا
ونورا في لحمنا
ً
ً
ً
ً
ً
ورا
ونورا من فوقنا
ونورا عن شمائلنا
ونورا عن أيماننا
ونورا من تحتنا  ،اللّهم زدنا ن ً
ً
ً
ً
ً
نورا
نورا واجعل لنا ً
وأعطنا ً
الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أجمعين  ،اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم أحفظ أمة
سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم فرج على أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه
وسلم  ،اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم أجبر كسر أمة سيدنا
محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة سيدنا محمد صلى هللا

عليه وسلم  ،اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم ردّنا إلى دينك
دين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم
اللهم نور أمة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم  ،اللهم انصر المسلمين واخذل الكافرين
أعداءك أعداء الدين يا ذا القوة المتين  ،اللّهم انصر عبادك المجاهدين المخلصين في
نصرا عزيزاً ،وافتح لهم فت ًحا مبينا ً  ،اللهم إنا نسألك إيمانا دائما
سبيلك في ك ّل مكان
ً
ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عل ًما نافعًا ونسألك دينًا قي ًما  ،اللهم
نسألك العافية من كل بليّة  ،اللهم نسألك تمام العافية  ،اللهم نسألك دوام العافية  ،اللهم
نسألك الشكر على العافية  ،اللهم نسألك الغنى عن الناس  ،اللهم يا غني ويا حميد يا
مبدئ ويا معيد يا رحيم ويا ودود اللهم أغننا بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك
وبفضلك ع ّمن سواك  ،اللهم أغننا بالعلم وزينّا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وج ّملنا بالعافية
 ،اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وحببّنا فيه  ،وأرنا الباطل باطالً وألهمنا اجتنابه
وكرهنا فيه  ،اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ال تكلنا إال غيرك طرفة عين ،
ّ
اللهم و أصلح لنا شأننا كله اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك
ومحبتك ومعرفتك  ،اللهم وامنن علينا بصفاء المعرفة اللهم وهب لنا تصحيح المعاملة
في ما بيننا وبينك على السنة  ،اللهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال يخشع
ومن نفس ال تشبع ومن عين ال تدمع ومن دعاء ال يسمع  ،اللهم نعوذ بك من اله ّم
والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة
الدين ومن قهر الرجال ومن قهر الظالمين الفاسقين المعتدين والمفترين  ،اللهم ال نظلم
وال نظلم اللهم ال نعتدي وال يعتدى علينا  ،اللهم ال نفتري وال يفترى علينا  ،اللهم
نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واآلخرة  ،اللهم نسألك الهدى
والتقى والعفاف والغنى  ،اللهم نسألك حسن الرضا اللهم نسألك حسن اليقين  ،اللهم
نسألك حسن الختام  ،اللهم نسألك حسن العاقبة وأحسن العاقبة يا أرحم الراحمين  ،أيا
أرحم الراحمين  ،أيا أكرم األكرمين أيا رب العالمين أيا مفرج عن المكروبين أيا مجيب
المضطرين أ ّمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وال حول وال قوة إال باهلل
شر ما تجلبه
العلي العظيم  ،اللهم نعوذ بك من وساوس الصدر ومن شتات األمر ومن ّ
الريح  ،اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجالل واإلكرام والعزة والعظمة
والقدرة واإلنعام  ،اللهم تولّنا يا موالنا اللهم تولّنا يا موالنا اللهم تولّنا يا موالنا بما يليق
بجنابك العظيم العزيز الحكيم  ،اللهم ارزقنا اتباع نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى هللا
عليه وسلم في األقوال واألفعال واألحوال واألخالق  ،اللهم صل على سيدنا محمد
صالة تنجينا بها من جميع األهوال واآلفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا
بها من جميع السيآت وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلّغنا بها أقصى الغايات من
جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنّك يا موالنا سميع قريب مجيب الدعوات وعلى
آله وصحبه وسلم  ،اللهم أنت ربنا ال إله إال أنت خلقتنا ونحن عبيدك وابناء عبيدك

وعلى عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء بنعمتك علينا ونبوء
بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه ال يغفر الذنوب إالّ أنت  ،نعوذ بكلمات هللا التامات كلّها
من شر ما خلق  ،ربنا إننا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضروننا
 ،اللهم ربنا إنّا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتا إن ربنا على صراط مستقيم
 ،بسم هللا الذي ال يضر مع إسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم
 ،بسم هللا ما شاء هللا ال يسوق الخير إالّ هللا بسم هللا ما شاء هللا ما كان من نعمة فمن
هللا  ،بسم هللا ما شاء هللا وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم  ،اللهم ارحم حيّنا وميتنا
اللهم ارحم كبير نا وصغيرنا اللهم ارحم شاهدنا وغائبنا اللهم ارحمنا جميعا برحمتك
الواسعة بحرمة النبي صلى هللا عليه وسلم وبجواره صلى هللا عليه وسلم وبشرف ختم
القرآن العظيم  ،اللهم إنّا نسألك بحق سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وبحق آل سيدنا
محمد صلى هللا عليه وسلم اللهم فرج عنّا ما نحن فيه وهيء لنا من أمرنا رشدا .
سبحان ربك ربّ العزة ع ّما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

