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يل ىل مل خل
 جامع اجملموعنبذة عن 

 لنشأةوا النسب

ف   سيعد  نن عب ا م  نن الشي حم سياا  جعفف الصياق  نن ا  و السيد  الشيف     ه

نن  سيي  نن د   نن حمفوب نن  نن عوض نن عب ا نن سييعد  نن سييا  نن  سيي    

  عي.الشاف ا شعفي ناعلوياحلسدين آل  البدضد   

 .دينه احلسسكوتان نن السد  عثمان ليالسد  عننت  دم اخلري: الشف فة هي وال ته

   نة آمومبم  ////افق افق املو هيييييي عام عام  رمضان  وم اإلثن   وم اإلثن  يف ول  

 إىل ا  تعاىل. وقعوٍة ٍةوتفند دسفة علٍميف  ونشأ نشأة صاحلة  اكدندن

 شدوخه

 لبدضاحمم  نن سعد   السد وال ه ())  الب ويج ته احلبانة فاطمة ننت د ())

 نة.  تعلم علده القفاءة والكااري(نكا)املشهور مبعلم  ا ساا  دنونكف اخلطدب())

 د حمم  سع ا ساا  عب  الف دم()) عثمان مشام ا ساا  شامي())

  ا ساا  حمم  مخدس()) ا ساا   سلم حمم ())

 ملطهفة.ممن تلقى علدهم علوم الشف عة ا وغريهم كثري

 اخلربات العملدة

 شغل  فظه ا  تعاىل الع    من ا عمال:

رسة الاهذ ب  مبالدن ي.م رب مب  ://*

   مبالدن ي.إلسالمدةام رسة السبق تأسدس وإقارة  : الدوم اى /*

ي.  مبالدن م  ف م رسة الزهفاء للبنات ://*

 .اإلشفاف على مفكز فوي اى الدوم: /*

   مبالدن ي.سا  م  ف مفكز الشدخ دنونكف نن  اى الدوم: /*

يف شييييييييييييييييييييف  إفف قدا   لف الت ال عو ةع    من ا عمال واوله  فظه ا  تعاىل ال

قاخل     وإلقاء احملاضييفات يف ع ة مناطق  وإقامة ال روبدوغن ا()كدندا  وتنزاندا  و

 دا.امل ارب واملعاه  يف شف  إفف قو  كما دسس الكثري من املساج  كدندا وخارجها

 وصلى اهلل على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم
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يل ىل مل خل
 كَرِيم   يَا وَيَسِّرْ  أَعِنْ رَبِّ

 املق مة

لة من عباقه من جعلهم يف مجاصييييييييييييييييييطفى  ار  الغفَّ العز ز القهَّار  الوا   للَّه احلم 

ه وا للاز        ا خدار    فاجا ل ار   ل ار القفار   زه هم يف هذه ا   يف ال  ووفقهم ملالزمة وق 

م ه حنمالزمة  كفه نالعشييييا واإلنكار   ى م علدعانهالنهار  ودطفاف الطاعة آناء اللدل و

الذي كان   حمم  سيييد نا على همسيييالو ا  واتوصيييل  ًا  وايف نعمه و كافئ مز  ه  

م هلالاانع  وعلى   خالنهسيييييا ف و بهوصييييي  آله وعلى   ذكف ا  تعاىل على كل د دانه

 .نإ سان إىل  وم لقا ه

انه رضيييييو لندل نها  اقفاب ووسيييييدلة  هورن  العب ن  صيييييلة ال عاء دنا املعلومفمن : نع و

تناله و والبال ا  ا اا ُ كفى صييييييييييييييا به ور  لعطا ا واحلبل   وتواٍلناملذكور نٌسُد و به 

كف  اه نذف فٌي ناملؤمن دن  شييغل وقالثبور  نالو ل و من ال عاء العاقبةو سييلم يف  اخلدور 

خللق اال رع املا   من شف  ن احلص   و   فدا صن ناحلص  ه ومصطفاه ا   اتباعًا حلبدب

كار ع الفوا   وجز ل العوا   من ا  جممو)والشداط   ويف هذا اجملموع املوسوم نيييييييييييييييي 

    الفوا قعدة والا صدانات وجمفنات  الشاات   مجٌع  وا قعدة والا صدنات والقصا  (  

 ٍم  كف الت العوا    من فدض جوق ربٍّ  دن حيوز جزوواظب علدها   واليت  فجى ملن قفدها  

نناء  وخ مًة   املل ا لطلبات اسييييييييييييييييا انًةو  الفاغب  اتلفغب ًةتلبدُجِمَع ماج    دٍ  

 .املسلم مجدع و البدض د باب من نالقنا

فنٍةك ود شييييي ٍة ود لضيييييا قٍة تعفض فإ ا  ا  إىل ومفقه املؤمن مل أومما ال خيفى دن 

مطمئٍن   ناإلجانة موقن نقلٍب لغفار كف م اه الرن إىلد  ي الاضيييفع واالفاقار    ففع فإنه

 ِطالَنه.له ع زه دن حيقق احلق تعاىل ال ُ دن 

 جعل من سييييب ان حمزون  كل عن املففج سييييب ان م  ون  كل عن املنفس سييييب ان

 مففج  ا فدكون  كن له  قول دن شيييدئًا دراق إ ا من سيييب ان والنون  الكاف ن  خزا نه



8

 آجل  غري عاجالً  ففجاً نا  وغم نا هم اعن  ففج ففج  جمفف  ا  ففج مففج  ا  ففج مففج  ا  ففج

   وق رتك  ا دق ر القاقر ن.الفا   در م  ا نف اك

  اى دةالسوا ل  ناللغة ا قعدة فا  ة نتندومبا دنا كل رسوٍل درسل نلسان قومه  فق      

و هام. فدانشط و زول عنه الوهم  الفهم  لقار ه  اسنى

والاق  ف  أتق م خبالص الشيييكف   شيييكف ا   فومن ناب من    شيييكف الناب   

هذا  زإنفا يفهوق جممن  نه قام ما على اردنف نن حمم  د   ا سيييياا   عالي املق ارلألخ 

 جف غري مع وق  لكل من سيييياهم يف   واوا  نسييييأل دن اعل السييييعي حمموق  اجملموع

 نشف هذا اخلري يف الوجوق.

ءًة اعل املعاين نهذا اجملموع قفا ونطلب  دنوإىل ا  الكف م نفغب  ومنه نسييييييييييييأل 

سييفققات   ات  حمفوظًا ننواع الشييفور والبالدوعماًل ونشييفًا مسييوقًا لل،ريات  م فوعًا عنه 

 وم  ل ثوانه يف صييييييييييي ا فنا   واعلمعامناا هذا  سيييييييييييب انه وتعاىل دن  اقبلالعنا ات  و

كل  اننا وود بفاناتنا ومعلمدنا ودخواتنا وق صييييي ا   آننا نا ودمهاتنا وإخواننايف والمع  

 كفم كف م  ودر م ر دم.دمن له  ق علدنا  مب ض فضله وجوقه كفمه  إنه 

 السيد المقام خادم
 البيضمحمد بن سعيد  بن الصادق جعفر 

 مدير مدرسة السبق اإلسالمية و رائد أحباب البيض
 كينيا –مالندي 
 ـه ١٤٤١ شوال
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 كار الصالةد 

 ما نع  صالة الف فدقعدة 

ندنهما  ي القدوم ن  ع السيييموات وا رض ومااسييياغفف ا  العظدم الذي ال إله إال هو احل

 ××. . من مجدع ُجفمي وإسفايف على نفسي ودتوب إلده

َّىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

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

َّخضمض

َّجنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

دقعدة ما نع  الصالة

الة صييى هذا ال عاء عقب كل صييالة وخصييوصييًا نع    قفد نع  صييالة المعة  و فويف يف فضييله دنا من قاوم عل

حياسب و سف      ا ة رنه حمفوظًا  ورزقه ا  من  دث الالمعة  فظه ا  من كل سوء ونصفه على دع ا ه وان نعن   

كنز  نفق منه وال  نف  نإ ن ا . ودصلح شأنه ودمت له كل  ال؛  نه له معدشاه وقضى ق نه

  كف م  ا  موجوق  ا جواق  ا صم   ا ناسط  ا  ا وا    ا د    ا ماج   ا واج   ا ا د

ا   ا  افااح  ا رز   ا غين  ا مغين  ب امجدل  ا توا  واإل سييييييييييان ا  ا الطول   وهاب

ل  ا  ا الال    ع السييييييييييييييموات وا رض ا ن   ا ر ن  ا ر دم   ا  ي  ا قدوم  علدم

.ان ارؤوف  ا ق ا   ا  ناان  ا مناان  واإلكفام

  نك على كل شيييييء ق  ف  نف اك  إ  انف ين منك ننف ة خري تغنين نها عمن سييييوا

ٱ.ث  ا در م الفا  دساغد

َّزئرئَُِّّّّٰ ُّٱ
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َّجم يل ىل مل خل ُّٱ
َّىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق ُّٱ
َّمتزت رت يب  ىب نب مب ُّٱ

َّجل مك لكخك حك جك مق  حق  ُّٱ

َّزن رن مم ام يل ىل مل  يك  ُّٱ
 ا  ا العفش     ا ر دم  ا وقوق    عاااًل ملا  ف      ا ف    ا مب ئ  ا معد       اللهم  ا غين  ا  د     

ك عمن سوا   وا فظين مبا  فظت   عن  فامك  واغنين نفضل اكفين حباللك   اجملد 

ل    وال تشييمت ني د  ًا إنك على كسييلنه الفوح يف السيي   وانصييفني مبا نصييفت نه الف

عظدم  وصييلى   ول وال قوة إال نا  العلي الشيييء ق  ف   ا نعم املوىل و ا نعم النصييري  وال 

سييه ع ق خلقه ورضيياء نف   كثريًالدمًاا  على سييد نا حمم  وعلى آله وصيي به وسييلم تسيي 

ا  كفه الذاكفون وغفل عن  كفه  وزنة عفشيييييه وم اق كلماته واناغاء مفضييييياته  كلم

الغافلون.
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ما  قفد يف صالة الض ى

َّحن ُّٱالفكعة ا وىل: 
َّجس مخ ُّٱالفكعة الثالثة: 

َّٱ مي ُّٱالفكعة اخلامسة: 
 الفلقسانعة: الفكعة ال

َّنث ُّٱالفكعة الثاندة: 
َُُِّّّّٱالفكعة الفانعة: 

َّخل ُّٱٱالفكعة الساقسة: 
 النابالفكعة الثامنة: 

قعاُء نع  صالة الض ى

ا    ا و ا د   ا   م  وآله وص به وسلمحماحلم    رب العامل   اللهم صل على سد نا 

 .واقد    ا واج   ا ج

(3×) انف نا منك ننف ة خري

 ة عفشه وم اق كلماته.يف كل حلظة دن ًا ع ق خلقه ورضى نفسه وزن

 دِه:رافٌع    ه  اى ُ فيف نداُض إنَطثم  قول وهو 

(10×)  ا ناسط

 ثم  ضمُّهما قا اًل:

  لص لصواب واحلق  وز ِّنا ناإلخالص وا انُسط علدنا اخلري والفز   ووفقنا إلصانة ا  

 ط  وعافدة.لودعذنا من شف اخللق  واخام لنا ناحلسنى يف 

   الق رة الماُل مجاُلك  والقوة قوُتك  وواللهم إن الضيييي اء ضيييُي اُ ك  والبهاء نهاُ ك

 ُاك.والعظمة عظم ق رُتك  والسلطان سلطاُنك  والعصمة عصمُاك 

رض  إن كان يف ا يف السييييماء فأنزله  و اللهم إن كان رزقي ود باني واملسييييلم  دن ًا

اًل فكثفه  وإن كييان معيي ومييًا    فييأخفجييه  وإن كييان نعديي ًا فقفنييه  وإن كييان قلد    

فًا فدسيييفه  حبق ضييي ا ك ونها ك   فأوج ه  وإن كان  فامًا فطهفه  وإن كان معسييي 

 .ومجالك وقوتك وق رتك وسلطانك وعصماك وعظماك

امة يف العافدة الا ي عباق  الصيييياحل  معاللهم آتنا يف كل  ٍ  دفضييييل ما دتدت دو تؤت

 ال ار ن.  آم .

 (3×) قبَّْل منايقاتُل وعلدك دتوكَُّل فاُداللهم نك ُد اوُل ونك ُدصاوُل ونك
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 طف ن  ر ان ال ندا واآلخفة اللهم فارج اهلم وكاشييييييييييييي  الغم جمدب قعوة املضييييييييييييي

 (3×)   نها عن ر ِة من سوا .ور دمهما دنت تف ين  فار ين نف ٍة تغندين

 ك من الع ز والكسيييييييييييل  ودعو  نك من م إني دعو  نك من اهلم واحلزن  ودعو  نالله

 (3×).  ِف الفجالالنب والب،ل  ودعو  نك من غلبة ال  ن وَقْه

 عصييييييداك  واغنين نفضييييييلك عمن   اللهم اكفين حباللك عن  فامك  ونطاعاك عن م

 (3×). سوا 

   لى ميسيييك السيييماء دن تقع ع  ا  الذي دصيييب نا ودصيييبح امللك    واحلم    دعو  ن

 (3×). َنَفَد  ومن شف الشدطان وِشفِكِها رض إاّل نإ نه من شفِّ ما خلق وَ َرَد و

مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ُّٱ
حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج
(7×)ٱٱٱٱَّ مع جع مظ حط مضخض

نا حممٍ  وعلى آله وصييييي به وسيييييلم نف اك  ا در م الفا    وصيييييلى ا  على سيييييد 

 حلم    رب العامل .وا

 نسف الفاحتة

 (100×)دو  (40×) نت الاواب الف دمرب اغففلي وار ين وتب علي إنك د

  ُ(129×)  ا لطد
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صالة االسا،ارة

 .. ا  دكرب.  تعاىل نو ت دصلي سنة صالة االسا،ارة ركعا  

قعاء االسا،ارة

 انسم ا   واحلم     وصلى ا  على رسول  

اإلكفامولال  ا د   ا  ي  ا قدوم  ا ر ن  ا  ا ا 

فِإنََّك الَعِظدم  فضيْيِلَك ِمْن وَدسيْيَأُلَك نُقْ ِرتك  اقِ ُرَ ودسيي نِعْلِمَك  َدسيْيَاِ،رُيَ  ِإني اللَُّهم 

. الُغُدوِب عالَُّم َوَدنَت ْعَلُم َد َواَل وتْعَلُم َدْقِ ُر  َواَل َتْقِ ُر

 اِجِلَع َدْو َدْمِفي َوَعاِقَبِة يَوَمَعاشييييييييي ِق ين يف ِليَخْدٌف (ا مَف َهَذا) َدنَّ تْعَلُم كْنَت ِإْن اللَُّهمَّ

 (اَ ْمَف هَذا) َدنَّ تْعلُم ْنَتُك َوِإن ِفدِه  ِلي َناِرْ ثمَّ ِلي  َوَ سييييييِّْفُه لي فاْقُ ْرُه َوآِجله  َدْمِفي

 َواْصففين   َعين فُهفاْصفِ  وآِجلِه  َدمفي َعاِجل َدو يَدَمِف َوَعاقبِة َوَمعاشي  ِق ين يف ِلي شف  

.ِنِهيِنضِّرُثمَّكاَن َ ْدُثاخَلْدَفِلَيَواقُ ْرَعنُه 

 )وتذكف  اجاك(

له وصييييي به آسيييييد نا حمم  وعلى  وصيييييلى ا  على

(3×) وسلم
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 ما  قفد يف صالة الاسبدح

َّزث رث يت ُّٱالفكعة ا وىل: 
َّمي ُّٱالفكعة الثاندة: 
َّىل مل خل ُّٱالفكعة الثالثة: 

َّيل ىل مل خل ُّٱالفكعة الفانعة: 

 كدفدة صالة الاسبدح

   دكربادصلي سنة صالة الاسبدح ركعا    تعاىل ... 

 وجهت وجهي ...

(15×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

 رة ...سورة الفاحتة وسو

(10×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

 :(3×) م هسب ان رني العظدم وحبالفكوع 

(10×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

 :رننا لك احلم  ...االعا ال 

(10×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

(3×) م هسب ان رني ا على وحبق: الس و 

(10×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

 : ي ...لرب اغفف اللوب ن  الس  ت 

(10×) ه إال ا  وا  دكربسب ان ا  واحلم    وال إل 

 :(3×) م هسب ان رني ا على وحبالس وق 

(10×) ال ا  وا  دكربه إسب ان ا  واحلم    وال إل 



15

 قعاُء نع  صالة الاسبدح

 نسم ا  الف ن الف دم

 .ا حمم  وآله وص به وسلماحلم    رب العامل   وصلى ا  على سد ن

عزم وهل الدق   ومناصيي ة دهل الاونة  هل اهل يف  ودعمال داللهم إني دسييألك توفدق د

العلم  غبة  وتعب  دهل الورع  وعففان دهلدهل اخلشييدة  وطلب دهل الف  َّ  وِجدهل الصييرب

 . اى دخافك

ه ن اى دعمل نطاعاك عماًل اسا ق    اللهم  إني دسألك خمافة حتُ ُزني عن معاصدك   

 اى  ُدخلص لك النصيييد َة ُ باًا لك  و خوفًا منك  و اىرضيييا   و اى ُدناصييي ك نالاونة  

 الق النور.خر  سن ظنٍّ نك  سب ان دتوكَّل علدك يف ا مو

َّيب ىب نبمب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ  رئ  ُّٱ
 وصلى ا  على سد نا حمم  وآله وص به وسلم.
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 خصا ص ودقعدة سور قفآندة

 قعاء سورة ا نعام

 ُ قفد ن  الالل  )د (

ا 

 ااساغفف ا   وصلى ا  على رسول وال إله إال ا   و  واحلم     نسم ا.  

 ي  ا قدوم.  ا د   ا ر ن  ا  ا الالل واإلكفام  ا 

 لم فومن الذي اسا ار نك  فلم تعطه  ك إهلي من الذي قعاَ  فلم جتبه  ومن الذي سأل

لذي ان ن الذي اسيييييياعان نك فلم ُتعنُه  ومُت فه  ومن الذي اسيييييياغال نك فلم ُتِغثُه  وم

 توّكل علدك فلم َتْكِفِه

ثواغوثاه  واغوثاه  واغوثاه .. دغثنا  ا مغد 

ل املغففةافعل ننا ما دنت دهله  فإنك دهل الاقويف وده 

        ا ُمفاح  ر دم   ا فالق احَلبِّ والنويف  ا غفور  ا ا سف ع احلساب   ا ش    العقاب 

 اقض  وا  نانات   ا قاضييييييي احلاجات  ا نواب   ا ُمقدَل العثفات   ا ُمولي احلسيييييي

 ب قعانا  وتب على د دا ناواش  دمفاضنا ومفضانا  وار م موتانا  واسا 

 منات من  واملؤملسييييييييييلم  واملسييييييييييلمات واملؤ االلهم اغفف لنا وآلنا نا و مهاتنا ولمدع

نف اك  ا در م الفا  

 سلم.ووصلى ا  على سد نا حممٍ  وعلى آله وص به 

 قعاء آخف سورة ا نعام

 نسم ا  الف ن الف دم

    حممٍ  وعلى آله وص به وسلم دمجع   احلم   رب العامل   وصلى ا  على سد نا  

ُمفاِّح  فور  ا ر دم   ا فالق اإلصيييباح   ااحلسييياب   ا شييي    العقاب   ا غ اللهم  ا سيييف ع

موات   ا   ا سييييياتف العورات   ا حمدي ا ا نواب   ا ُمسيييييبِّب ا سيييييباب   ا غافف اخلطا 

به   على سييد نا حمم  وعلى آله وصيي  ا ا إله ا ول  واآلخف ن  وصييلى   اقض  اجاتي

وسلم.
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فوا   سورة االنشقا 

•

•
•

 درنعاءسور تقفد كل  وم 

سورة ا نعام(

 سورة الصافات(

سورة الفع  (

 سورة احلشف(

سورة طه(

سورة الطار (

سورة  س(

 قعاء  قفد نع  قفاءة القفآن

هعيُيميياسييييييييييييييييييييييييَي مييلُّال ُ  قيي  ٌم كالٌم

ورهُنو قاٍء لِّفي من كيُيشيييييييييييييييييييييييييَاَدنييه 

هوفييييِ ُفُ  نسيييييييييييييييييييييييييفِّ عينماِّ فديييياربِّ 

ميييًةو ك وعلميييًا وهيييب لي نيييه فا ييياً  

لٍةولد  وٍم م كلَّوسييييييييييييييييييلِّ وصييييييييييييييييييلِّ

د مييييٍة كفاٍم ودصييييييييييييييييييييييييي ييييابٍ  وآٍل

ونييديييت وفييعيييييييييييييٍل ه عيين قييوٍلتيينييزَّ

تيريلقليب عنيييييييي  جهلي وَ  قلدييييييييٌل

يتقل  ر نيييييييييييييه  عي وقليب ومُ     ونوِّ 

شييييييييييييييييييييييييت َْيف القرب َو وآنس نه  اربِّ

تيقعو على من نييييييه الف ن  قبييييييلُ 

يتلَّ  نيب وز  اُرنهم  غفف الغفيييييييييييييَّ         

ك علدنا نفضييييييييييييلك  واجعلنا من عباق اللهم افاح دقفال قلوننا نذكف   ودمتم نعما

ا موات وملسلم  واملسلمات  ا  داء منهم   اللهم اغفف للمؤمن  واملؤمنات وا  الصاحل  

اءنا نف اك  ا در م الفا   ا قاضيييييييي احلاجات و ا جمدب ال عوات  اسيييييييا ب قع 

 .  رب العامل وسالٌم على املفسل   واحلم 
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 ملسو هيلع هللا ىلصالصالة على النيب 

 الصالة اإلنفاهدمدة

لىوع إنفاهدم سد نا  على صلدت  كما حممٍ  سد نا  آل وعلى حممٍ  سد نا  على صل  اللهم

 على ناركت كما حممٍ  سيييييد نا آل وعلى حممٍ  سيييييد نا على ونار  إنفاهدم سيييييد نا آل

(100×)..جمدٌ  ٌ  د إنك إنفاهدم سد نا آل وعلى نفاهدمإ سد نا

 حمم  نن علي  املق م الفقده سد نا صالة

 صييلداها لدة ال ا مة الباقدة ا ن  ة اليتاللهم صييل على سييد نا حمم  صييالتك الق مية ا ز  

ت ضييفة كالمك القفآن العظدم فقل  يف  ضييفة علمك الق  م الذي دنزلاه مبال كاك يف

ا معوخاطبانا نه َّ ىئنئ مئ زئ رئِّّٰ ُّٱناللسييييييييييييييان احملم ي الف دم 

 ىب نب مب زب  رب يئ ُّٱلَت: السييييالم تامدمًا لمكفام منك لنا ناإلنعام فق
من ا جِف: فقلُت اماثااًل  مفَ  ورغبًة فدما عن َ  َّ يب

سد نا حمم وعلى آله وص          وم      صالة قا مة ناقدة إىل به دمجع"اللهم صل وسلم على 

   إىل موصلة  ولنا وآخفنا معشف املسلم     وال  ن   اى جن ها وقا ة لنا من نار ال دم  

 ظدم ا ع   ا عظدم   ا عظدم   ا عظدم  ظدمعقار النعدم  ورؤ ة وجهك الكف م   ا عظدم  ا     

 م اق كلماتك.وع ق خلقك ورضا نفسك وزنة عفشك .  (5×) ا عظدم" 

حلبدب علي نن حمم  احلبشيصالة ا

 ق ما نا حممٍ  مفااح ناب ر ة ا   عاللهم صل وسلم على سد نا حممٍ  وعلى آل سد       

(100×)ا   يف علم ا   صالة وسالمًا قا م  ن وام ملك

 الصالة الطبدة

ور ا نصار   ا ها  وعافدة ا ن ان وشفا ها  ون اللهم صلِّ على سد نا حممٍ  طبِّ القلوب وقو   

   (×313).  ص به وسلِّموضدا ها  وُقوت ا رواح وغذا ها  وعلى آله و

 الصالة الكمالدة

سد نا حممٍ  وعلى آ      له. لكمالك وع ق كما له كما ال نها ةاللهم صل وسلم ونار  على 

(313×) 
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 الااز ة دو النار ةالصالة 

تنففج  د نا حمم  الذي تن ل نه العق   وس اللهم صل صالة كاملة وسلم سالمًا تامًا على      

ام و سين اخلواتدم  و سياسيقى الغم    ب  نه الكفب  وتقضيى نه احلوا ،  وتنال نه الفغا 

 (×444)  نفٍس نع ق كل معلوٍم لك.على آله وص به يف كل حملٍة ونوجهه الكف م  و

 صالة الففج

   احمم  انن عب ا  القا م حبقو   اللهم صل وسلم على سد نا حمم  وعلى آل سد نا      

 (×1000) ما ضاقت إاّل وففجها ا 

الب وي د   للسد  النوراندة ا صل ش فة

 ضييةالقب وملعة النوراندة  ا صييل  فةشيي حمم  وموالنا سييد نا على ونار  وسييلم صييل اللهم

 ا سيييفار ومع ن السيييماندة  لصيييورةا ودشيييفف اإلنسييياندة  اخللدقة ودفضيييل الف اندة 

  ةلفتبوا السندة   والبه ة ا صلدة   قبضة ال صا ب  االصطفا دة   العلوم وخزا ن الفناندة 

 لهآ وعلى علده ونار  وسييييلم وصييييل وإلده  منه فهم لوا ه حتت النبدون ان رجت من العلدة 

 تسييييييلدمًا وسييييييلِّم دفندت  من تبعث وم  إىل ود ددت ودمتَّ ورزقت خلقت ما ع ق وصيييييي به

(100×) . العامل  رب   واحلم  كثريًا 
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 د كار تقال يف دوقات الش ة

 حتصدنات: للبدوت ودماكن العمل

 دقعدة لا ص  البدت دو ال كان دو السدارة

ا لطد   ا حمدط  ا كايفدظ  ا ا   ا رزا    ا ا   ا  افظ  ا  ف

مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت

لكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحط

َّمل خل حل  جلمك

َّمن خن حن جن ُّٱ

َّني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱ
َّمه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ
َّىب نب مب زب رب ُّٱ
َّام يل ىل مليك ىك ُّٱ
مل خل ُّٱ  َّ جي ُّٱ  َّ خل ُّٱ  َّ ملخلُّٱ  َّ ملخلُّٱ  َّ ملخلُّٱ  َّ خل ُّٱ

َّملخلُّٱ  َّ ىثنثُّٱ  َّ ملخلُّٱ  َّ خل ُّٱ  َّ خل ُّٱ  َّ ىل

َّزئ ُّٱ  َّٰرُّٱ

ما وقع ظله على ا رض قط  الذي اللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم
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  رض قطما ظهف نوله على ا   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

  قع علده الذناب قط   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

   حيالم قط   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

  اثاءب قط   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

 نه قانة قط  تهفب م   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

 ول  خماونًا   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

 هتنام عدناه وال  نام قلب   الذياللهم صل على سد نا حمم  وعلى آل سد نا حمم

 نظف من ورا ه كما  نظف     الذياللهم صيييل على سيييد نا حمم  وعلى آل سيييد نا حمم  

 من دمامه

إ ا جلس مع قوٍم كانت   الذي سيييييد نا حمم اللهم صيييييل على سيييييد نا حمم  وعلى آل  

دكاافه دعلى منهم

 نومييا تثيياءب دصيييييييييييييييييييييييييال يف ميي ا الزم      حييياييلييم قييط طيييييييييييييه مييطييلييقييييييييييييياً 

  نانة دن ًا يف جسييييييييييييييييييييمه احلسيييييييييييييييييييين  عييييييتالييييي واب فلم تهفب وميييييا وق  منيييييه  

 نوال  فيف دثف نولييييييييييه منييييييييييه يف عل   خبلفيييييييييه كيييييييييأمييييييييياٍم رؤ ييييييييية  ثبيييييييييت 

 ن فيف ظليه يف الشيييييييييييييييييييييييييمس  و فط  وال  وقلبيييييييييه    نم والع  قييييييييي   يييييييييت 

 عنيييه الوالقة  يييا  ا صييييييييييييييييييييييييي  مب،ا    سيييييييييييييييييييييييييواكافياه قي  علايا قوميًا إ ا جل    

 من شيييييييييييييييييييف ناٍر وسيييييييييييييييييييفاٍ  ومن حمن  هذي اخلصيييييييييييييييييييا ص فا فظ تكن آمنا

سلموصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به و

 مييا ا رديف منهم يف كييل مصيييييييييييييييييييييييييطيي م   هم البال فسيييييييييييييييل عنهم مصييييييييييييييياقمهم

 مفصيييييييييييييييييييييييييول  اٍ  هلم دقهى من الوخ   ًانًا وسييييييييييل ن رًا وسييييييييييل د  وسييييييييييل  ند

 من العييي ا كيييل مسيييييييييييييييييييييييييوق من اللمم    رقتاملصيييييييييييييييييييييي ري البدض  فًا نع ما و

 دقالمهم  فف جسيييييييييييييييييييييييييم غري منع م  والكاتب  نسيييييييييييييييييييييييمف اخلط ما تفكت

 سيييييييييييييييييلموالورق ميااز نالسيييييييييييييييييدما عن ال  شييييييييياكي السيييييييييالح هلم سيييييييييدما متدزهم 

 ميكفا سيييييييييييب الزهف يف ا كمام كل   ف نشيييييييييييييييييفهمته ي إلدك ر اح النصييييييييييييييييي

 زممن شيييييييييييييي ة احلزم ال من شيييييييييييييي ة احل   كييييييأنهم يف ظهور اخلدييييييل نبييييييت رنييييييا 

 فييميييييييييييييا تييفييف  نيي  الييبييهييم والييبييهييم        قًاطارت قلوب الع ا من نأسيييييييييييييييييييييييييهم فف 

    نسم ا  الف ن الف دم  نسم ا  الف ن الف دم  نسم       نسم ا  الف ن الف دم

ف دم  نسييم ا  الف ن الف دم  نسييم ا  الف ن الف دم  نسييم ا  ا  الف ن ال
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الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

لف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  ا

الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

م ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسيييييي

الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  

  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم  نسييييييم ا  الف ن الف دم

نسم ا  الف ن الف دم. الف ن الف دم 
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احلس  والس فحتصدنات من 

ع قعاء إلنطال احلس   والي

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

(1×)ٱٱَّ من خن حن جن

(450×)ٱَّ من خن حن جن ُّٱ 

من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
(1×)ٱٱٱَّ ين ىن

(100×) عو  نك من شفورهماللهم إنا جنعلك يف حنورهم ون

(100×)  ا  فدظ

(3×) ورة الفلقسورة العصف  وسورة قف ش  وس

(100×) سورة الفدل

(3×) سورة الفلق

(3×) سورة الناب

(7×) سورة الفاحتة

(7×) آ ة الكفسي

إلنطال الس فقعاء 

نسم ا  الف ن الف دم

مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت
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لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط

َّمل خل حل  جلمك
نسم ا  الف ن الف دم

يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ

يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث

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

خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هبمب

مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس

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

حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خمحم جم هل

َّخي
نسم ا  الف ن الف دم

َّجم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱ
نسم ا  الف ن الف دم

حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ
نئ مئ زئ رئٌٍَُِّّّّّّٰٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي
َّمب  زب رب يئ ىئ

َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

َّين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱ
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مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
كذلك  كاب يف ر  و علق علده:

رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي  ُّٱ
َّمب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
َّمم خم حم  جم هل مل خل حل

نسم ا  الف ن الف دم

َّمم ام يل ىل مليك ىك مك لك ُّٱ
جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ   نسيييييييم ا  الف ن الف دم

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

سلم.وصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به و

 آ ات فك الس ف

آ ات فك السييييييي فآ ات فك السييييييي ف

لك خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ
خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك
َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل  هن من
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 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 
ٌٍّّٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 َّمب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئَُِّّّّٰ

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

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

 رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئِّّٰ

 َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث
 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 

 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي
 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ
 َّ ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث
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 حتصدنات من الن والشداط 

دو  وضع يف البدت إلخفاج قعاء  قفد 

الن

(3×) ٱڃٱڃٱڃٱچٱچ 

ٱٱٱٻٱٻ

مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت

لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط

 (3×)ٱٱٱَّ مل خل حل  جلمك

  شيييه  دن ال    دشيييه  دن ال إله إاّل ا   د ا  دكرب  ا  دكرب  ا  دكربا  دكرب

شيييييه  دن حمم ًا رسيييييول ا    ي على  دإله إاّل ا   دشيييييه  دن حمم ًا رسيييييول ا    

لى الفالح  ا  دكرب  ا  عالصييييييييييالة   ي على الصييييييييييالة   ي على الفالح   ي 

 (7×)  دكرب  ال إله إال ا .

َّيل ىل مل خل ُّٱ  

َّخي حي جي يه ُّٱ  

َّنت مت زت رت ُّٱ  

ٱَّ ىم مم خم حم ُّٱ  

خن حن جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل مل خل ٱٱٻٱٻٱُّٱ
ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

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

َّزب
مت خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت

لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط

َّمل خل حل  جلمك

يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱ

يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث

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

خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هبمب

مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض جض  مصخص حص مس خس

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

حي جي ٰه مه جه  هنمن خن حن جن مم خمحم جم هل

َّخي
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ٌٍَّّّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ

َّمئ زئ رئُِّّّٰ
ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ

ىننن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك
خب حبجب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين
مخجخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب
َّمص خص حص مس خس  حس جس

جح مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ُّٱ
جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخمح
حل جل مك لك خك  حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع
َّحم جم هل مل خل

من زن رنمم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ُّٱ
جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
َّمخ جخ مح جحمج حج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب

يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  يل ىل مل خل
مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ
َّام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث
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ُّحبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري
مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب

َّمس خس حس جس
يف ىف  يث ىث نث ُّٱٱٱٻٱٻٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ

مم ام يل ىل مليك  ىك مك لك اك يق ىق
خئ  حئجئ يي ىي نيمي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن
حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ
مص خص حص  مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج
خف حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مضخض حض جض

َّحك جك مق حقمف
جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٻٱٻٱ

ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن  حن
َّرب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 آ  الس  ة س   والصافات 

م ال خان   الواقعة 

 احلشف  امللك  الن 

 املزمل  اإلنسان  الربوج 

  الطار  ا على  و ٌل لكل همزة ملزة 

   قل هو ا  د قل دعو  نفب الفلق  قل دعو  نفب الناب 

 الفاحتة 
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والشداط   س  قعاء ل فع

ٱٱٻٱٻ

حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ
نئ مئ زئ رئٌٍَُِّّّّّّٰٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي
َّمب  زب رب يئ ىئ

َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ

َّين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱ
مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

َّمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
 ٱٱٻٱٻ

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

جع مظ حط مضخض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
(7×)  ٱٱٱَّ مع

   ع على ا  الذي ُ مسييِيُك السيييماء دن تق ندصيييب نا ودصيييبح امللك    واحلم     دعو

(3×) . َفَد  ومن شفِّ الشدطان وِشْفِكِها رض إال نإ نه من شفِّ ما خلق وَ َرَد وَن

 ويف املساء تقول: دمسدنا ودمسى ..

 سلمه وص به ووصلى ا  على سد نا حممٍ  وعلى آل

 قعاء إلخفاج الن من البدوت

يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٻٱٻٱ
ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن  حن جن
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زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي
ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب
يل ىل مل يك  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث
يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زنرن مم ام
مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ  خئ حئ جئ
مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ
ىل مل خل  من خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل

يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حمجم يل
ٌٍَُِّّّّّّٰٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت
ني ميزي ري ٰى  ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل يك
هت مت ختحت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
مض خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث
خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك
مت هب  مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن
حم جم يل ىل مل خل  مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت
حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم
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رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
ىت نت مت زت رت يب ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ

َّمث زث رث يت

َّزنرن مم ام يل ُّٱ
ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱٱٱٱٱٻٱٻ
نن من زن رن مم ام يل  ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف
جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ين ىن
َّهب مب خب حب

َّيي ىي مي خي ُّٱ
إزالة الوسوب والا،ددالت الشدطاندة  قعاء

)للوسواب(

 ٱٱٻٱٻ

مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ ُّٱ
خض حض جض مص خص حص مسخس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
(7×) َّ  جع مظ حط مض

جع مظ حط مضخض حض جضمص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
ٱٱٱَّ مع

(7×)ٱٱٱٱَّ  ام يل ىل مليك ىك ُّٱ

يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ  يل ىل مل خل
مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن
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نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ
َّام يل ىل مل يك ىك مكلك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث

 سلموصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به و

قعاء إلنطال الس ف

هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱٱٱٱٻٱٻٱ

جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت خت حت جت

لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض

َّمل خل حل  جلمك

مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱٱٱٱٱٻٱٻ

 مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت

زي ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك

هبمب  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي

حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت

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

 حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق

َّخي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن
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هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق ُّٱٱٱٱٻٱٻ 
َّجم

 سلمووصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به 

 وهي هذه اآل ات:

جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱٱٱٱٻٱٻ  

نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي
َّ مب  زب رب يئ ىئ

َّرب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك ُّٱ  َّ
يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت  زت رت يبىب نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ 

َّ مك لك اك يق ىق  يف ىف
كذلك  كاب يف رٍ  و علق علده: 

ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ ٌٍَُِّّّّّّٰ
َّنب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ

حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ
َّمم خم حم  جم هل مل خل

 ٻٱٱٻٱ 

َّمم ام يل ىل مليك ىك مك لك ُّٱ
حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٻٱٻ

َّيي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من  خن
 سلمووصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به 
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د اء دص اب الكه 

نث مث زث رث يت  ىت نت ٱُّٱٱٱٱٱٻٱٻٱٹٱٹ

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

َّىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن

  نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ ٱٹٱٹٱُّو

ٱَّ يفىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىتنت مت زت رت يبىب
 .   ا  العظدمص

 اء دده وآله وسيييييلم قال: )علموا دوالقكم وق  جاء يف احل  ث: انا رسيييييول ا  صيييييلى ا  عل

   وعلى مااع    سييف   وعلى مفكب دصيي اب الكه   فإنها لو كانب على ناب قاٍر   حتف

 تغف (.

ما وج نا.ب الشف  : خز نة ا سفار  وكابنا كنقلت من كاا

 ش  َكْفَشَطْطُدوشا  َمْفُنوش  َقْنَفُنوش  َشاَ ُنوَتْمِلْدَ،ا  َمْكِسِمِلْدَنا  َمْثِلْدَن
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 للا ص  والشفاء من ا مفاض

وا مفاضونئة دقعدة للا ص  من ا 

الص قة(

كثفة االساغفار(

ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصنيب اإلكثار من الصالة على ال(

  وهي:مساًءقفاءة آ ات احلفظ صبا ًا و(

َّمل خل حل  جلمك لك خك ُّٱ

َّمه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ
ٌٍََُّّّّّٰى  ُّٱ
َّخن حن جن يم ىم ُّٱ
َّجي  يه ىه مه جهينُّٱ
َّجه ين ىن من  خن حن ُّٱ
َّجم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ
ٌٍََّّّّٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

َّخن حن  جن يم ُّٱ

َّزت رت يب ىب ُّٱ
َّيل ىل مل يك ىك مك ُّٱ



38

َّهئمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱ
َّنن من زن رن مم ام يل ُّٱ
َّخن حن جن ُّٱ

َّجغ مع جع مظ  حط  ُّٱ
َّيف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

َّرئ  ّٰ ِّ ُّٱ
َّحي جي ٰه ُّٱ

َّزت رت يب ُّٱ
  قوام الاوفدق ملا حيب و فضى.ونسأل ا  احلفظ والعفو والعافدة والسالمة (

(3×)ومن سيء ا سقام ن والذاماللهم إني دعو  نك من الربص والنو(

(3×) دعو  نكلمات ا  الاامات من شف ما خلق(

(3×) دموال يف السماء وهو السمدع العل نسم ا  الذي ال  ضف مع ا ه شيء يف ا رض(

(70×)ٱٱَّ جميل ىل مل خل ُّٱ(

(16×)ٱٱَّ ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ(

 سلمنا حمم  وعلى آله وص به ووصلى ا  على سد 
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قعاء للشفاء من ا مفاض

ور ا نصار   ا ها  وعافدة ا ن ان وشفا ها  ون اللهم صلِّ على سد نا حممٍ  طبِّ القلوب وقو   

 (313×)ص به وسلِّمص به وسلِّموضدا ها  وُقوت ا رواح وغذا ها  وعلى آله و

ع ققعاء  قفد لكل قاء نال 

 نسم ا  الف ن الف دم

اللي جالل ا   ونق رتي ق رة ا دقسييييييييييييييييييييمُت علدك د ها العلة نعزتي عزة ا   وج

 نصففت... إاّل ا  ول وال قوة إال نا  ونسلطاني سلطان ا   ونال إله إال ا   وال

 ا  احلسنى قعاء للشفاء من املفض نأ اء

 القوي

السمدع

النافع

الغين

النافع

احلي

الفزا 

الفؤوف

اخلافض

الصبور

الفافع

الصبور
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البار

اهلاقي

البارئ

املهدمن

الظاهف

البار

اهلاقي

القوي

الغين

اخلالق

الفزا 

النور

جل جالله

النور

البصري

الوهاب

البارئ

الفؤوف

الفؤوف

جل جالله

البار

جل جالله

  وسلم على سد  اخلال ق.جعل لنا من د ا ه شفاء  وصلى ا احلم    الذي
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َّجن يم ىم مم ُّٱ
َّيث ىث نث مث ُّٱ
َّحئجئ يي ىي ُّٱ
َّمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

َّحق مف خف حف ُّٱ

َّخضحض جض مص خص حص مس ُّٱ
د  نن السيييد  الشيييف   سيييعد  نن عب ا  نن سيييع هذا ال عاء املبار  لممام احلبدب العارف نا 

ن نفعنا القدناه من الشدخ احلاج مخدس نن سلم  سا  نن  س  البدض ناعلوي رضي ا  عنه  وحنن ت   

ا  نه آم .

دقعدة الفدب

 نسم ا  الف ن الف دم

ق رة وة اإلهلدة  ونق م الربوتدة  وناللهم نثبوت الفنوندة  ونعظدم الصيييييييييم  ة  ونسيييييييييط

ص به  سد نا حممٍ  وعلى آله و   على االو  اندة  اشفين ودزل الوجع من ردسي  وصلى    

 وسلم.

قعاء ملن س ن ظلمًا

 نسم ا  الف ن الف دم

ام حلمًا و ا منشييفها نع  ا سييامع كل صييوٍت  و ا سييانق الفوت  و ا كاسييي العظ   اللهم 

املوت  دسييييييألك نأ ا ك احلسيييييينى  ونا ك ا عظم ا كرب امل،زون املكنون الذي 
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 ال  قويف على دناَءته   ا  ا املعفوف الذي ال      ّطلع علده د ٌ  من امل،لوق    ا  لدمًا  ا دناءةٍ     

على آله وص به   نقطع دن ًا  وال حيصى ع قًا  ففاج عين  وصلى ا  على سد نا حمم  و   

 وسلم.

دقعدة لاسهدل احلفظ و هاب 

النسدان

 نسم ا  الف ن الف دم

لهم اغنين سييفعة إهلام املال كة املقفن   ال اللهم ارزقين فهم النبد   و فظ املفسييل   و 

  .لين نالعافدة   ا در م الفا مجِّنالعلم  وز ِّين ناحللم  ودكفمين نالاقويف  و

 لهله كما ال نها ة لكمالك وع ق كمااللهم صل وسلم ونار  على سد نا حممٍ  وعلى آ

 آ ات الشفاء

حم جم يل ىل مل خل ٱٱٻٱٻٱُّٱ  
 حيجي يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم ىم مم خم
َّيي  ىي مي خي

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

مئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ٱٱٻٱٻٱُّٱ 
َّخب  حب جب هئ
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حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ٱٱٻٱٻٱُّٱ
ٱَّ هب مب خب

مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض ٱٱٻٱٻٱُّٱ

ٱَّ حق مف خف حف جف

جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص حص مس ُّٱٱٱٱٱٻٱٻ

ٱَّ حك جك مق حق  مف خفحف جف مغ جغ مع
 آ ات الفقدة الشفعدة

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

من خن حن جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل مل خل ٱٱٻٱٻٱُّٱ
ٌّٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن
ٱَّ زب رب  يئ ىئنئ مئ زئ رئٍَُِّّّّّٰ

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

ٱَّ زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ِّّٰ
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 خت حت جت هبمب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 

 مضخض حض جض  مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ مح جح مجحج مث  هت مت

 حل  جلمك لك خك حكجك مق حق مف خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط

 خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم هل مل خل

 مل خل  مش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي

 من خن حن جن  يمىم مم خم حم جم يل ىل

ٱَّ ٰذ  يي ىي ميخي حي جي يهىه مه جه  ين ىن

 ري ٰى ينىن نن من زن  رن مم ام يل ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 

  خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

 حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هبمب

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

 حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق

ٱَّ خي حي جي ٰه مه جه  هنمن خن
 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ

 يب ىب نبمب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئٍَُِّّّّّٰ
 يق  ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت
ٱَّ ىك مك لك اك

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك
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هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من
مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب
ٱَّ خص حص مس خس  حس جس مخجخ

 ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ

مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب ٱُّٱ  ٱَّ يي

جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخمح جح
هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حقمف خف حف جف مغ جغ مع
ٱ  َّ جم

 جم يل ىل مل خل ٱٱٻٱٻٱُّٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ
جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم
نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ  ىئ
ٱَّنث

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ
ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خنحن جن
زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر
يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب
ٱَّ رن مم ام  يل ىلمل يك ىك مك لك اك يق ىق
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 مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 
 جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حبجب هئ
ٱَّ جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ

 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ڃٱڃٱڃٱچٱچٱُّٱ 
 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مليك  ىك
 مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ىي نيمي

  خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت
 حف جف مغ جغ  معجع مظ حط مضخض حض جض مص خص حص  مس

ٱَّ حك جك مق حقمف خف
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱٱٱٻٱٻٱٱٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱ 

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت
  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك
 مت خت حت جت هب مب خب  حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
  مظحط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع
 يل ىل مل خل  ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم  هل
  مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حمجم
ٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
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رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
هب مبخب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من
حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت
حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
هن من خن حن جن  مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك

مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي خي حي جي ٰه مه جه
ٱَّ  مس هث

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

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

ٱڃٱڃٱڃٱچٱچ يي ىي مي خي حي جي يه ٱٱٻٱٻٱُّٱٱ
زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

ٱَّىبيب نب مب
ٱڃٱڃٱڃٱچٱچ ىت نت مت زت رت ٱُّٱٱٱٱٻٱٻٱٱ

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

ٱ
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 قعاء لمدع ا مفاض

(7×) سورة الفاحتة

(7×) آ ة الكفسي

(7×) لو دنزلنا

(7×)   ا نارئ ا شايف  ا كايف  ا معايف

ق العلة لى سد نا حمم  اهلاقي إىل طفنسم ا  الف ن الف دم  اللهم صل وسلم ع 

(7×)ٍة وعلى آله وص به وسلموجاهه اصفف عين كل مفٍض ودٍ  ووجٍع وعّل
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 د كار لقضاء احلاجات

 ()) احلاجة قضاء دقعدة

د  نشفح 
(×41) 

(41×) إنا دنزلناه

(41×) والعصف

 (41×) د  تف كد

(41×) إل الف

  (41×) قل هو ا  د

(41×) قل دعو  نفب الفلق

(41×) الناب قل دعو  نفب

(41×) سورة الفاحتة

(41×) آ ة الكفسي

 له إال ا  رب ال ا  رب العفش العظدم  ال إإال إله إال ا  العظدم احللدم  ال إله

(41×)  السموات ورب ا رض ورب العفش الكف مالسموات ورب ا رض ورب العفش الكف م

  (41×) لده وآله وسلمعالصالة على النيب صلى ا

()) احلاجة قضاء دقعدة

ما ة مفة ما ة مفة  منسم ا  الف ن الف د

    ا صم   ا  ق  م  ا قا م  ا ففق  ا وتف  ا د ال  ول وال قوة إال نا  العلي العظدم   ا

به  على سييد نا حمم  وعلى آله وصيي ا قدوم  ا  ا الالل واإلكفام  وصييلى ا  ي  

 (100×)وسلم.  
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 ()) احلاجة قضاء دقعدة

الق وز ف   ا خ ا من ال شييييف ك له وال ا كبريًا فو  كل كبري   ا  دع  ا نصييييري   

ظم اغدثًا ومسيييييا ريًا   ا جانف العالشيييييمس والقمف املنري   ا مغدث من كان نك مسييييي

لى عذه ا  اء الثماندة املكاونة الكسييري   ا قامع كل جبار عند   دسييألك حبق ه

 قفن الشمس

 (100×) آله وص به وسلم  وصلى ا  على سد نا حممٍ  وعلى
 

 ()) احلاجة قضاء دقعدة

(1000×) إلده. ال هو احلي القدوم ودتوباساغفف ا  العظدم الذي ال إله إ 

 ا م د نا حممٍ  انن عب ا  القساللهم صل وسلم على سد نا حممٍ  وعلى آل

 (1000×)حبقو  ا  ما ضاقت إال وففجها ا .  

 (786×) دمنسم ا  الف ن الف  
 

 ()) احلاجة قضاء دقعدة

 نسم ا  الف ن الف دم

ة والسيييالم على حمم  وصييي به وسيييلم  اللهم إني   احلم   رب العامل   والصيييال

دتوسيييييييل إلدك  ا د   ا د    ا د    ا ر ن  ا ر ن  ا ر ن   ا ر دم  ا ر دم  ا  

ر دم   ا رناه  ا رناه  ا رناه   ا سد اه  ا سد اه  ا سد اه   ا ُهَو ُه  ا ُهَو ُه  ا ُهَو ُه   ا      

 ا جمديب عن  قعوتي   ا د   ا د   ا  غداثي عن  شييييي َّتي   ا دندسيييييي عن  و  تي 

 ا من َتَقوََّرْت السييييييييييييييموات وا رض نأمفه   ا  )ا  ال إله إال هو احلي القدوم( د   

جامع امل،لوقات حتت لطفه  دسيييألك اللهم دن ُتسييي،ِّف لي ٌرو اندَّة هذه اآل ة الشيييف فة  

ذه سيينة وال نوم  له ما يف )ال تأخمن املال كة  وتعدنين نها على قضيياء  اجيت  ا من 

اه نا إىل احلق وإىل الطف ق املسييييياقدم  اى دسييييي  ح من    السيييييموات وما يف ا رض(

)من  ا الذي  شييفع عن ه إال اللوم  ال إله إال دنت سييب انك إني كنت من الظامل    ا 

اللهم درشييييييييي ني فدما د ر   من قضييييييييياء  اجيت   نإ نه  علم ما ن  د   هم وما خلفهم(

)من له وال حيدطون نشيييء من علمه إال قولي وفعلي وعملي ونار  يف دهلي   ا  وإثبات



51

 ا من  علم ضييمري عباقه سييفًا وجهفًا  دسييألك اللهم دن ُتسيي،ف لي ُخ َّام هذه مبا شيياء( 

اآل ة الكفمية من املال كة  كون سييببًا لي عونًا لقضيياء  اجيت   ا من ال  اصييفَّف   

 ا رض وال  ؤوقه  فظهما وهو العلي العظدم()وسييع كفسييده السييموات و  يف ملكه  

 ملكًا  اى  كلمين يف  ال منامي  و عدنين يف مجدع  وا  ي.دو س،ِّف لي عب   

()) احلاجة قضاء دقعدة

 نسم ا  الف ن الف دم

(1000×) َّ يل ىل مل خل ُّٱ

م د نا حمم  انن عب ا  القااللهم صل وسلم على سد نا حمم  وعلى آل س 

 (1000×)حبقو  ا  ما ضاقت إال وففجها ا .  

(1153×)َّ مم ام يل  ىل مل يكُّٱ 

 (1000×) ا لطد

(1000×)  ا  دع  ا جمدب

(1000×)  ا سف ع

 (1000×) ا د

(1000×)  ا  ي  ا قدوم

(1000×)  ا وقوق

(1000×) َّ ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

(450×) َّ من خن حن جنُّٱ

َّمم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ
(×100) 

(100×)َّ  ام يل ىل مليك ىكُّٱ 

جاكل  ا  نع  صالة ركعا   ثم اسأ(152×) د  نشفح 

(1000×) لده هو احلي القدوم ودتوب إاساغفف ا  العظدم الذي ال إله إال 
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 ()) احلاجة قضاء دقعدة

(41×)  س

(41×) د  نشفح

(41×) إنا دنزلناه

(41×) والعصف

 (41×) د  تف كد

(41×) إل الف

  (41×) قل هو ا  د

(41×) قل دعو  نفب الفلق

(41×) قل دعو  نفب الناب

(41×) ةاحلم    سورة الفاحت

(41×) الكفسي آ ة

 له إال ا  رب ال ا  رب العفش العظدم  ال إإال إله إال ا  العظدم احللدم  ال إله

(41×)السموات ورب ا رض ورب العفش الكف م.  

  (41×) لده وآله وسلمعالصالة على النيب صلى ا

َّمم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لكُّٱ
(×41)

(41×)َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

 قعاء احلاجة وجلب الفز 

   نشفح( عشف مفات:هذا ال عاء مفة وا  ة نع  قفاءة سورة )د  قفد

ل  واآلخف ن نالقول الذي قلت ا إله ا و اللهم إني دسيييييييألك  ا د   ا د   ا د  

دن تشيييفح لي لك صيي ر ( )د  نشييفح  يف  ق نبدنا حممٍ  صيييلى ا  علده وآله وسيييلم

  علده وسييلم  وناإلسييالم  ا صيي ري  وناالسييم الذي شييف ت نه صيي ر حمم  صييلى ا 

 ."(3×) ا د  "  مؤمن  ا مهدمن
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 من ال وزر)ووضعنا عنك وزر (  م دسألك نقولك يف  ق حمم  صلى ا  علده وسل   

 ."(3×) ا د  له  "

 ا  الذي دنقض ظهف ()ولك ودسييييييييييييألك نكالمك الق  م الذي لدس مب،لو  ونق

 ".(3×) ا د  "  نصار الظامل ظاهف  ا ناطن   خي  علدك  الي  إخفين عن د

)ورفعنا لك نه ا رضيييي    سييييألك نا ك الذي رفعت نه السييييموات  ونسييييطت  ود

 ن الذ ن  ذكفون ا  قدامًا ا رافع  ا  اكف ا كفني نذكف  الذاكف        كف (

اًل  ت وا رض رننا ما خلقت هذا ناطخلق السييييمواوقعوقًا وعلى جنونهم و افكفون يف 

 ".(3×)" ا د    وم الظامل سب انك فقنا عذاب النار  دنت وقا يت من الق

إعزاز عزة ق رتك  و سييييييف لي دسييييييألك مب كم كاانك العز ز  ا عز ز دعزني ن

 .  "(3×)  ا د "  دمور ال  ن وال ندا  ا خري من  فجى

 ألك دن تدسف لي كل ما تعسف علي   دس  العسف  سفًا(    )فإن مع العسف  سفًا إن مع   

 ."(3×)  " ا د  نادسري منك

ت لفاغب  إلدك وناآل ات البدنادسييييألك ناإ ا ففغت فانصيييب وإىل رنك فارغب(  )ف

ن  ني نسييوء من اخلال ق دمجع   ودوالذكف احلكدم دن ٌت،فدين عن دنصييار من  ف  

اء يف جلب الفز  إليا  دث كنت    تسيييي،ف لي ٌرو اندة هذه السييييورة الشييييف فة وا  

  ا د "  ر عين   ا لطد   ا  فدظويف عط  العباق عليا دمجع   ويف قفع املضييييييييييا

د   ا       ا  ا العفش اجمل "(3×) ا قدوم    ا رب  ا وقوق  ا  ي     "  "(3×) ا وقوق  "  "(3×)

ك وجه فعاال ملا  ف    دسيييييييألك ننور مب ئ  ا معد   ا  ا البطش الشييييييي      ا من هو

يت ق رت نها على مجدع خلقك الذي مألت نه دركان عفشيييييك  ودسيييييألك نق رتك ال 

ة    نف "(3×) ا د  "ث  دغثين  دسيييياغدث  ومن عذانك دسييييا ري   ا غدال املسيييياغد

 تكلين إىل نفسيييييييييييييييييي طففة ع    منك  ا در م الفا    اللهم ر اك درجو فال

  وصيييلى ا  على سيييد نا حمم   ودصيييلح لي شيييأني كله نف اك  ا در م الفا   

 وعلى آله ودص انه دمجع .
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 د كار لسعة ا رزا  وقضاء ال  ون

دقعدة لفاح دنواب الفز 

سورة طه سورة  س سورة الواقعة 

سورة امللك سورة املزمل سورة احل ف 

(100×) ا غين  ا مغين (100×) ا وهاب  ا ناسط  (100×) ا فااح  ا رزا 

(100×) ا علدم  ا خبري (100×) ا كايف  ا جواق  (100×) ا قوي  ا ما 

(100×) ا ر دم  ا وقوق (100×) ا كف م  ا وقوق 

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

(7×)ٱٱ  ٱٱَّ يك

 ٱ(129×) الطد

(9×)ٱٱَّ  ىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثُّٱ

ا معطي ال تبطي  ) 00  (× ˛

 ا مب ئ  ا معد  ) 00  (× ˛

مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ
ٱَّ ري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل

)10  (× )100  (×
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 دقعدة الا ارة

سورة احل ف سورة  سسورة الواقعة

مللكسورة ا سورة املزمل 

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

(11×)  ٱٱَّ يك

 ٱ(129×) الطد

(9×)َّىك مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثُّٱ 

ا معطي ال تبطي  

 ا مب ئ  ا معد  

مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ
َّري ٰى ين ىن نن منزن رن ممام يل  ىل

 دقعدة تسهدل البدع

 ٱٱٻٱٻ

ٌٍَُِّّّّّّٰٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
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يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل يك
مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ

مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ
مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
ٱَّ يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل  حم جم هل

 قعاء لس اق ال  ون

 لهم معفوفك الق  م  اللهم اللهم ففجك القف ب  اللهم سييييييييييي   احلصييييييييييي   ال

 سييييان إ سييييانك    ا ق  م اإل اللهم عطا ك احلسيييين المدل  عوا    احلسيييينة   

 (10×)  الق  م   ا قا م املعفوف معفوفك ال ا م.

اء ا  مناهى  من توكل على  سيييييييييييب ا  وكفى   ع ا  ملن قعى  لدس ور

 (10×).  ا  كفى  ومن اعاصم نا  جنا

على سييييد نا مٍ  كما صييييلدت اللهم صييييل على سييييد نا حممٍ  وعلى آل سييييد نا حم

د نا حممٍ  وعلى آل سييد نا حممٍ سييإنفاهدم وعلى آل سييد نا إنفاهدم ونار  على 

  ا إنفاهدم إنك  دٌ  جمدٌ .كما ناركت على سييييييييد نا إنفاهدم وعلى آل سييييييييد ن

(×100)
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 قعاء الطاعة

   شيييف   سيييعد حلبدب السيييد  داعمي هذا ال عاء  قفد عن  كل صيييالٍة مففوضييية  من 

 البدض.

ًا اتك مجدع دموري  اللهم  ا عاملاللهم اجعل يف طاعاك فف ي وسفوري  ويف مفض  

دع  وا  ي  وسيييييياحمين يف  داتي مجحبالي  ُمطَّلعًا على سييييييفا في وعالنديت اقض 

 جناتي يف  داتي ومماتي. ومماتي واغفف  نوني وسدئاتي  واسلك ني سبدل

سييياسيييلٌم لقضيييا ك  اكابين من  ماغٌب يف رضيييا   اللهم إني طامٌع يف عطا   ر

به  على سييد نا حممٍ  وعلى آله وصيي   دولدا ك ودصييفدا ك  ا رب العامل   وصييلى ا   

 وسلم.
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 دقعدة ز ارة املقانف

 الون وحنن إن ا  ال قون  اللهم السيييييييييالم علدكم قار قوٍم مؤمن   دنام السيييييييييانق

   عنهم  واغفف لنا وهلم.فهم  وال تفانا نع هم  وعافنا واعحتفمنا دج

  نن  س  نن طاهفلل بدب عب ا  قعاء  قال عن  ز ارة الصاحل 

 من الف ن  غشيييييييييييييييييياكم  سييييييييييييييالم ا   ا سيييييييييييييياقه

 قصيييييييييييييييييي ناكم طلبناكم عبيييييييييياق ا  جئنيييييييييياكم

ثونيييييييييييييا                د غ ت نونيييييييييييييا  د ع همااكم وجييييييييييييي واكم           ت  ن

 هييييي ا ييييياكمعطيييييا ييييياكم  فيييييييييا بونيييييييييا ودعطونيييييييييا 

 ف اشيييييييياكم و اشيييييييياكم فييييال خييييدييييبيييياييييم ظييييين      

 وفزنيييييييييا زرنييييييييياكم  سيييييييييييييييييييييييييع نا إ  دتدناكم

 إىل اليييف ييين ميييوالكيييم    فقوموا واشييييييييييييييييييييفعوا فدنا

 مزا ييييييييييا من مزا يييييييييياكم عسييييى ُن ظى عسييييى ُنعطى 

 تغشييييييييييييييانا وتغشيييييييييييييياكم  عسييييييى نظفة عسييييييى ر ة 

 وعيي  ا  تييفعييييييييييييياكييم سيييييييييييييييييييييييييالم ا   داكم 

 وسيييييييييييييييييييييييييلم مييا دتدنيياكم  وصيييييييييييييييييييييييييلى ا  موالنييا 

 ومنقييييييييييذنييييييييييا وإ يييييييييياكم على امل،اار شيييييييييييييييييييييييافعنا

 وسلم. وصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به
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 د كار مسا بة يف دوقات خمصوصة

دقعدة شهف  ي احل ة

م صييي به وسيييلم  نبغي اإلكثار منها د اوعلده وآله وهذه صيييدغة صيييالة على النيب صيييلى ا  

 احل،:

  النظف  وتزخففت ا رضيييييون  ناللهم صيييييل على سيييييد نا حمم  ما اتصيييييلت العدون

حل ف  ف وطاف نالبدت العادق وقبَّل ا      ناملطف  و ،َّ  اج  واعامف  ولبى و لق وحن   

م اق  و  وزنة عفشييييك  رضييييى نفسييييك و  وعلى آله وصيييي به وسييييلم  ع ق خلقك 

 (10×).  ككلمات

كل   ك وله احلم   حيدى وميدت وهو علىال إله إال ا  و  ه ال شييف ك له  له املل

(10×).  م اق كلماتهشيء ق  ف  ع ق خلقه ورضى نفسه وزنة عفشه و

  (×001)  

،سورة احلسورة  سسورة ال خانسورة احلشف 

سورة الواقعةة امللكسورسورة الف نسورة اإلخالص 

 انسم ا  ما شاء ا   ال  سو  اخلري إال 

 انسم ا  ما شاء ا   ال  صفف السوء إال 

ن ا نسم ا  ما شاء ا   ما كان من نعمٍة فم

ال ا إنسم ا  ما شاء ا   ال  أتي نالبشارات 

نا  ا  ما شاء ا   ال  ول وال قوة إال نسم

 (×9)

 دقعدة عشف  ي احل ة

(3×) .  هو السمدع العلدماإن   دعو  نا  من الشدطان الفجدم

 وسلمعلده وآله وص به  ال إله إاّل ا  حمم  رسول ا  صلى ا 

ال إله إاّل ا  ع ق اللدالي وال هور 

ال إله إاّل ا  ع ق ا  ام والشهور 

ال إله إاّل ا  ع ق ا مواج والب ور
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ال إله إاّل ا  ع ق دضعاف ا جور 

ال إله إاّل ا  ع ق قطف املطف 

ال إله إاّل ا  ع ق دورا  الش ف 

ال إله إاّل ا  ع ق ع ق الفمل واحل ف 

ه إاّل ا  ع ق الزهف والثمفال إل 

ال إله إاّل ا  ع ق دنفاب البشف 

ال إله إاّل ا  ع ق ملح العدون 

ال إله إاّل ا  ع ق ما كان وما  كون 

ال إله إاّل ا  تعاىل عما  شفكون 

ال إله إاّل ا  خري مما امعون 

ال إله إاّل ا  يف اللدل إ ا عسعس 

ح إ ا تنفسال إله إاّل ا  يف الصب 

لب ورال إله إاّل ا  ع ق الف اح يف الربار وا 

نفخ يف الصورال إله إاّل ا  من  ومنا هذا إىل  وم ال 

 ال إله إاّل ا  ع ق خلقه دمجع 

نال إله إاّل ا  من  ومنا هذا إىل  وم ال   

(×10)

 قعاء آخف السنة

 ن الف دمنسم ا  الف 

وصيييلى ا  على سيييد نا حممٍ  وعلى آله وصييي به وسيييلم  اللهم ما عملت يف هذه    

السيينة مما نهداين عنه فلم دتب منه و  تفضييه  ونسييداه و  تنسييه  و لمت عليا نع     

ق رتك على عقونيت  وقعوتين إىل الاونة منه نع  جفا يت على معصيييييييييييييييييداك  فإني 

تفضيياه ووع تين علده الثواب فأسييألك اللهم  دسيياغفف  فاغففلي  وما عملت فده مما 
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 ا  ا الالل واإلكفام دن تاقبَّله مين وال تقطع رجا ي منك  ا كف م  وصيييييييييييلى ا  

 على سد نا حممٍ  وعلى آله وص به وسلم.

 قعاء دول السنة

 نسم ا  الف ن الف دم

م اللهم دنت ا ن ي الق   وسييلم  وصييلى ا  على سييد نا حممٍ  وعلى آله وصيي به  

ا عام ج    ق  دقبل  نسيييييييييألك  ا ول  وعلى فضيييييييييلك العظدم وجوق  املعول  وهذ 

سييوء   لعون على هذه النفس ا مارة نالالعصييمة فده من الشييدطان ودولدا ه وجنوقه  وا  

نا الل واإلكفام  وصيييلى ا  على سيييد   واالشييياغال مبا  قفنين إلدك زلفى   ا  ا ال 

 ه وص به وسلم.حممٍ  وعلى آل
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 د كار الصدام

قعاء قبل اإلفطار 

إنه ال ري   اغفف لي الذنب العظدم  فغالعظدم  ال إله   ا عظدم  ا عظدم دنت إهلي

ن تغفف دسألك نف اك اليت وسعت كل شيء د غفف الذنب العظدم إال العظدم.  اللهم إني 

 ي.لي  نون

 قعاء نع  االفطار

  علدك توكلتوولك دسلمت   اللهم لك صمت  وعلى رزقك دفطفت  ونك آمنت 

اغفف لي   اء ا  تعاىل   ا واسع الفضل هب الظمأ  وانالت العفو   وثبت ا جف إن ش

 احلم   الذي دعانين فصمت  ورزقين فأفطفت.

لنة نسالم ادام  ودقخلنا نا علده والناب نونلغنا فده القدام  ودع اللهم وفقنا للصام

 آم .

 ندة الصدام

 سنة  ففضًا عليا   تعاىل.نو ت صوم غٍ  عن دقاء ففض شهف رمضان هذه ال

واحلم   رب العامل 
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 د كار املسافف

دقعدة السفف 

 بعًا من: قفد املسافف يف كل  وم س

(7×)   نامالدزلي   ي  قدُّوٌم  ا   فدظ   ا  لطدٌ   ق  ٌم 

 وتكاب علي دي شيء ٌ فاق  فظه

(33×) سورة قف ش 

(66×)  ا سالم 

 (1×) سلِّمنا واملسلم 

ا   ا ا   ا ا   ا

َّنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱ
(100×)  ا  فدظ 

(3×) ن شف ما خلقدعو  نكلمات ا  الاامات م 

 ع العلدمرض وال يف السماء وهو السمدنسم ا  الذي ال  ضف مع ا ه شيء يف ا 

(×3) 

(3×) َّ مه جه ين ىنمن خن حن ُّٱ 

 فإ ا خاف من د ٍ  قفد سورة قف ش  وقال:

ورهم  اللهم رب السيييييييموات ورب ورهم ونعو  نك من شيييييييفاللهم إنا جنعلك يف حن

من شييييييييييفِّ النِّ واإلنس ودعوانهموالعفش العظدم  كن لي جارًا من شييييييييييفِّ هؤالء  

 غري . ودتباعهم  عزَّ جار  وجلَّ ثناٌ ك  وال إله
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 ال راسةد كار 

 دقعدة للمذاكفة واالما ان

قعاء قبل ال خول والب ء يف 

 املذاكفة واحلفظ

   وسييييفعة إهلام املال كة املقفن   اللهم إني دسييييألك فهم النبد   و فظ املفسييييل   

سفارنا نطاعاك  إنك عل   اللهم اجعل دلسنانا عامفة نذكف   وقلوننا خب  ى شداك  وا

 كل شيء ق  ف  و سبنا ا  ونعم الوكدل.

 قعاء نع  املذاكفة

لمت  ففقه عن   اجيت إلده  إنك اللهم إني دسيييييييييياوقعك ما قفدت وما  فظت وما تع

 على كل شيء ق  ف.

 قعاء عن  الاوجه إىل االما ان

  مل أ وال من ى إال إلدك.اللهم إني توكلت علدك  وفوضت دمفي إلدك  وال

 قعاء عن  قخول االما ان

سييييييلطانًا  جعل لي من ل نك رني دقخلين م خل صيييييي    ودخفجين خمفج صيييييي    وا

 نصريًا

 قعاء عن  ن ا ة اإلجانة

من لسيياني  فقهوا قولي  نسييم    رب اشييفح لي صيي ري  و سييف لي دمفي  وا لل عق ة  

   ا اًل ودنت جتعل احلزن إ ا شيييئت سيييهاًلا  الفااح  اللهم ال سيييهل إال ما جعلاه سيييه

 در م الفا  .

 عسف اإلجانةقعاء عن  ت

رني     ا  ي  ا قدوم نف اك دساغدث ال إله إال دنت سب انك إني كنت من الظامل 

 إني مسين الضف ودنت در م الفا  .
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 قعاء عن  النسدان

 .ليا ضاليتعاللهم  ا جامع الناب لدوم ال ر ب فده امجع 

 جانةقعاء االناهاء من اإل

 وال دن ه انا ا .احلم   الذي ه انا هلذا وما كنا لنها ي ل

 اجملالس خاام يف  قال قعاء

 وال روب

 نيييييييييييييأننيييييييييييييا اق فنيييييييييييييا      ييييييييييا رننييييييييييا اع فنييييييييييا  

 على لظى دشيييييييييييييييييييييييييففنيييا نييييييياودننيييييييا دسيييييييييييييييييييييييييفف 

 تغسييييييييييييييييييييييييييل كييل  ونييه  فاييييييييييب علدنييييييييييا تونييييييييييه 

 وآميييييييييين الييييييييييفوعيييييييييييييات  واسييييييييييييييييييييييييي  لنييا العورات

 رب ومييييييييولييييييييوق يييييييينيييييييييييييا واغييفييف لييوالييييييييييييي  يينيييييييييييييا  

 وسييييييييييييييييييييييييييييييييييا ف اخلالن وا هيييييييييييييل واإلخيييييييييييييوان 

 دو جرية دو صييييييييييييييييييييييييي بيية  وكيييييييييييييل  ي حمبييييييييييييية

لم  دمجع       آمييي   يييييييييييييا رب ا يييع واملسيييييييييييييييييييييييييي

 اال نيياكاسيييييييييييييييييييييييييياٍب منييا  فضييييييييييييييييييييييييياًل وجوقًا منيييياا

 حنظى نكل سيييييييييييييييييييييييييول   ناملصيييييييييييييطفى الفسيييييييييييييول

 علدييييييييييه عيييييييييي َّ احليييييييييَيبِّ  صيييييييييييييييييلى وسيييييييييييييييييلم رب 

 ع اق طش السييييييييييييييييييييييييي بِّ وآليييييه والصييييييييييييييييييييييييي يييييبِ  

 يف البييييييييييي ء والانييييييييييياهي واحليييييمييييييييييييي  ليييييمليييييييييييييه 

 رب علمنيييييا اليييييذي  نفعنيييييا ارننييييا انفعنييييا مبييييا علمانيييي   

 وقفانيييييياٍت لنييييييا يف ق ننييييييا رب فقهنيييييا وفقيييييه دهلنيييييا   

 و كفمع دهل القطف دنثى 

 ماتفتضيييييييي قواًل وفعاًل كف رب وفقنيييييييا ووفقهم مليييييييا  

 ودخال دتقديييييييييياء ُعلمييييييييييا  مييياً وارز  الكيييل  الاًل قا  
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 ُن ظى ناخلري وٌنكفى كل شف

 دونودقفَّ نالفضييييييييييا منك الع ؤونرننا واصلح لنا كل الش   

 نونقبل دن تأتدنا رسييييييييييل امل  ونواقض عنا رننا كل ال        

من س واغفف اس  دنت دكفم 

 وفييامن إىل احلق قعييانييا وال  فىوصالة ا  تغشى املصط     

 فاوعلى اآلل الكفام الشيييييف نكااٍب فده للناب شيييييييييييييفا

 وعلى الص ب املصاندع الُغفر

جتعلنا   ضييا   وال تولنا ولداا سييوا   والاللهم اه نا نه ا  واجعلنا ممن  سييارع يف ر

 م  وعلى آله وص به وسلم. نا حمممن خال  دمف  وعصا   وصلى ا  على سد

 نديييية وتنزَّه عن قوٍل وفعييييٍل   اعيه كالٌم قي  ٌم ال مييل  ي   

دٌل لقلِب عن  جهٍل         نورهنه دتشييفي من كل قاٍء و   ريِةوقل

 قليتونور نه قليب و عي وم  فهفدا رب ماعين نسيييييييفا  فو

 وهيييب لي نيييه فا يييًا وعلمييياً  

و يييييييييييييييييكيييييييييييييييييميييييييييييييييييًة

 وآنس نييييه  ييييا رب يف القرب

يتو شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي وصيييييييل وسيييييييلم يف كل  وم   

ولييييييييييييييييييييدييييييييييييييييييييليييييييييييييييييييية

 على من نيييه الف ن  قبيييل 

قعيييييييييييييييييييييييييييوتيييييييييييييييييييييييييييي  زليتونهم  غفف الغفييار  نيب  وآل ودصيييييييي اب كفاٍم د مة

نييييا  اللييييهم افاح دقفييييال قلون 

نيييييييييييييييييييييييييذكيييييييييييييييييييييييييف

 لكودمتم نعماك علدنا نفضيييي

   ا املسييييييلمات  ا  داء منهم وا مواتواللهم اغفف للمؤمن  واملؤمنات  واملسييييييلم  

ءنا نف اك  ا در م الفا  ي احلاجات  و ا جمدب ال عوات  اسيييا ب قعاقاضييي

 .وسالم على املفس   واحلم    رب العامل 
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 د كار دخفيف مانوعة

 دقعدة لاس،ري احملبة

 ىل .. ا  دكربالاس،ري والعط  ركعا    تعا نو ت دصلي سنة

(7×)ٱٱ َّ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ُّٱ

لهم لدان لي قلب .......................    ل اووق      ا.. كما لدنت    .....................................ال حل    

 ا حمم  وعلى آله وص به وسلم.وسلدمان علدهما السالم  وصلى ا  على سد ن

 قعاء احملبة

(786×) َّ يل ىل مل خل ُّٱ

(72×)َّىه مه جه ين ىن من ُّٱ 

(1000×)  ا وقوق 

 قعاء تسهدل احلفظ

 لعق الى سد نا حمم  الذي تن ل نه عاللهم صل صالة كاملة وسلم سالمًا تامًا

م  و سن اخلواتدل نه الفغا ب  وتنا وتنففج نه الكفب  وتقضى نه احلوا ، 

ق ص به يف كل حملٍة ونفٍس نع وو ساسقى الغمام نوجهه الكف م  وعلى آله 

(4×)كل معلوٍم لك.  

حت جت هب مب  خب حبجب هئ مئ خئ حئجئ يي ُّٱ 

   ا  ي  ا قدوم  ا رب موسى وهارون و ا رب سد ناَّ مث هت متخت
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واحلكمة والعقل حبق  حمم  صلى ا  علده وسلم دكفمنا نالفهم وارزقنا العلم

(10×)  سد نا حممٍ  ودل سد نا حممٍ  صلى ا  علده وسلم   ا در م الفا  .

نا ناحللم  ل   اللهم اغننا نالعلم وز اللهم إنا نسألك فهم النبد  و فظ املفس

  على امة  ا در م الفا    وصلى ودكفمنا نالاقويف  ومجلنا نالعافدة والسال

(3×)وآله وص به وسلم.  سد نا حممٍ  

َّخض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حجُّٱ
(3×)لى ا  علده وسلم.  صوس ق لساني  واه  قليب  حبق سد نا حمم  

ىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ زئ رئُِّّّٰٱ
َّيب

وع ق  لى آله كما ال نها ة لكمالكاللهم صل وسلم ونار  على سد نا حممٍ  وع

(331×)كماله.  

 (100×)  ا خالق ا مب ئ

 قعاء الغلبة والظفف يف احملكمة

(41×) سورة  س

(60×) سورة النازعات

(1000×) نا (سورة الكوثف )إنا دعطد

(1153×)َّ مم ام يل  ىل مل يك ُّٱ

 (1000×)  ا لطد

(9×)ٌَّّٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ

(444×) الصالة النار ة
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م د نا حمم  انن عب ا  القااللهم صل وسلم على سد نا حمم  وعلى آل س 

(1000×)  .  حبقو  ا   ما ضاقت إاّل وففجها ا

(4×) سورة الفاحتة

(4×) آ ة الكفسي

 (4×) ..لو دنزلنا

(4×) (شفح )د  نشفحسورة ال

(4×) ناه(سورة الق ر )إنا دنزل

(4×) كهدعص

(4×) سورة الفدل

(4×)َّىل مل خل ُّٱ

كهدعص

 م عسق 

 قعاء االناصار يف القضا ا

ٱٱٻٱٻ

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

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

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

َّين ىن من خن حنجن يم  ىم

Ingia Kortini kwa Mguu wa Kulia
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من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ
حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
َّخب حب جب هئمئ خئ

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

يلىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىفيث  ىث نث مث ُّٱ
َّمن زن رن مم ام

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

 .وسلم وصلى ا  على سد نا حمم  وعلى آله وص به
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قصا  

 دط ل بدب د   نن لقصد ة ( ))

فالط  ننا واجعل رضيييييييييييييييييا   ناإهل ن عو  ال ن عوا سييييييييييوا 

شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييعيييييييييييييارنيييييييييييييا خطيييييب الكفوب و ييييياقثيييييات   النا ا رب ق  ضيييييييا  احلنا  وه

زمييييييييييييييييييييييانيييييييييييييييييييييينييييييييييييييييييييييا  اإاّل  نفجوه لكشيييييي  كفونن لنا  ا رب ق  عز النصييييييييييري وما

 لنادو هل لغري  نشييييياكي د وا يهيييل ثم غري   يييا إهلي  فجت  

 نا كال فلدس خيدب فدك رجاؤ     د يدو هل خيدب رجاؤنا نك سييي

 ناد ا ك احلسييييينى نلطفك  ّف يففب ق رفعة سيييييييييييف  املوقوع 

 انيييانهييي ا  للييي  ن القو م هييي     ا رننا إنا توسيييييييييييييييييييييييييلنا مبن      

 ا قنييا ورقى إىل الفتييب العلى ملييي  الوريف املصييطفى امل،اار من فا 

 ناكال وال سيييطعت  وب  قدن هل يفالواله   نشيييه  سييينا نف    

هو دشييييييييفف الفسييييييييل الكفام  هو دصييييل كل فضييييدلة ومجدلة 

يييييييييييييبيييييييييييييديييييييييييييبييييييييييييينيييييييييييييا  ريناجتعل إىل سوء احلساب مص    ال ا رب وفقنا ملا تفضيييييييييييييييييى و

 نالسييييييييييييييويف جنانك  ا إهلي دمف كل تواجعل توكلنا علدك وال     

نا من كل همٍّ خمفجًا وارد    ل لناواصيييلح فسييياق قلوننا واجع   ف ن

 وننيياقيي  كييان منيياا من قبدح  ن  اميييييوتعّط  الليييييهم يف غففان 

 ق ننا وانصيييييييييييييييف ود ا  من ُ ؤ ِّ  ناواصييييييلح عواقبنا وسييييييهل دمف 

وا ل مجدع احلاضيييييييييييييييييييف ن  

ميييييييييييييييييييييييييييييييفاقهيييييييييييييييييييييييييييييييم

 نامن كل ما تفضييييييييييى نه  ا رن

ودِفض علدنا سييييييييييييييي ب عفو  

واسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييقييييييييييييينيييييييييييييا

 بدناكأسييييييييييًا رو اا من ِ داض ن

 مفنا عواجعل على الاو د  آخف    الناواخام خبامتة الفضيييييييييا دعم

 ناوانشييييييييييييييله من دو اله مما ج واهباً م ودفض على العب  الذلدل   

 مناخري ا نام صيييييييالتنا وسيييييييالحمم  وعلى الفسييول دني الباول

 ناهم دجنم ظهفت نآفا  السييييييييي ب منوعلى مجدع اآلل وا ص ا 
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 فواتح

 فاحتة لل بدب عمف نن  دط( ))

  عنه  من احلبدب السييييييد  حمم دب عمف نن د   نن  دط  رضييييييي اهذه فاحتة احلب

  تعاىل.املعفوف انن السد  علي حمم  املعفوف  ر هما ا

لدنا عملنا معاملة دهل اخلري  و افضيييييل  الفاحتة نأن ا   فاح لنا كل اخلري  و عا

ا سييا ل مام لنا ناخلري  و عطي كل نكل خري  واعلنا وإ اكم من دهل اخلري  وخي

 زقه احلالل  و بار  لنا ولكم يفسيييييييييأل  وكل آمل ما دمال  و فزقنا وإ اكم من ر

دالي  ا تأتي نه احلواقل وا  ام واللا هل واملال والعدال  و كفدنا وإ اكم شييييييييييييف م

نعة  وكمال  سيييين  وكمال املاا و فزقنا وإ اكم كمال الدق   وكمال اخلشييييدة 

وما   اعل تعفقنا من نع ه تففقًا معصييييو مف ومًا  اخلامتة  واعل َجْمعنا هذا مجعًا

قدًا وال  حممٍ  صيييلى ا  علده وآله وسيييلم شييي   وال اعل فدنا وال منا وال معنا وال يف دمة

ها عباق ا  الصييييييييياحلون  ونواها   حمفومًا  وعلى هذه الندة وكل ندة صييييييييياحلة نوا

 الفاحتة.. لده وآله وسلم .احلاضفون  وإىل  ضفة النيب حمم  صلى ا  ع

 ( فاحتة العالمة السد  حمم ))

الفاحتة إىل روح سييد نا رسييول ا  حمم  نن عب ا  صييلى ا  علده وآله وسييلم 

ودرواح آل رسيييول ا   ودصييي اب رسيييول ا  ودزواج رسيييول ا   و  ة رسيييول ا 

ساقتنا الكفام دني نكف     ودنصار رسول ا   واملهاجف     ن مع رسول ا  وإىل درواح 

وعمف وعثمان وعلي  وسيييييد نا احلسييييين واحلسييييي  ودمهما فاطمة الزهفاء  وخ اة   

الكربيف  وإىل سيييد نا املهاجف إىل ا  د   نن عدسيييى  وسيييد نا علي خالع قسيييم 

وسييييييد نا حمم  صييييييا ب مفناف  وسييييييد نا الفقده املق م حمم  نن علي ودصييييييوله     

عه  وسييد نا حمم  موىل ال و لة  وسييد نا عب الف ن السييقاف  وسييد نا عمف    وففو

احملضيار  وسيد نا عب ا  العد روب  وسيد نا دني نكف الع ني  وسيد نا حمم  نن     

 سيين مجل اللدل  وسييد نا الشييدخ دني نكف نن سييا   وسييد نا عمف نن عب الف ن   

احل اق  وسييييييييد نا العطاب  وسييييييييد نا قطب اإلرشيييييييياق سييييييييد نا عب ا  نن علوي  

عب الف ن نن عب ا  نلفقده  وسيييد نا د   صيييا ب الشيييعب احلبشيييي  وسيييد نا   
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صييييا  نن عب ا  الب ف  وسييييد نا عمف نن عب الف ن البار  وسييييد نا صييييا  نن    

عب ا  العطاب  وسيييييييييد نا د   نن عمف نن  دط  وسيييييييييد نا عد روب نن عمف  

  وسيييييد نا عب الف ن نن حمم  احلبشيييييي  وسيييييد نا دني نكف نن عب ا  العطاب

املشهور  وسد نا علي نن حمم  احلبشي  وسد نا د   نن  سن العطاب  وسد نا

علي نن احلس  البدض  وسد نا احلبدب صا  نن علوي مجل اللدل  وسد نا طاهف

نن عمف احل اق  وسيييييييييييييييد نا احلبدب د   نن دندك نكف نن  دط  واننه احلبدب 

منصب نن عب الف ن احلسدين  وسد نا الشف   عب ا        عمف  وسد نا دني نكف  

نن سييعد  البدض  وسييد نا احلبدب د   الب وي مجل اللدل  وسييد نا احلبدب حمم    

نن ع نان ا ه ل  وسييييييد نا الشييييييف   سييييييعد  نن عب ا  البدض  واحلبدب د  

شييار  مشييهور نن طه احل اق  وكافة دولداء ا  الصيياحل  والصييوفدة احملقق  يف م 

ا رض ومغارنها د نما كانوا  ومن عماف هذا املس   دو صلى فده دو تص   له سانقًا      

وال قًا  دن ا   كون يف عون ا  داء  و ف م ا موات  وعلى ما نواه سيييياقة الرب ة   

 وإىل  ضييفة النيب حمم  املصييطفى صييلى ا  علده  ................................وعلى ما يف الطو ة  

وآله وسلم  الفاحتة.
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