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()آداب َوِوَضاِِل ِِلواَوِة النُقْرَءاِن النكوِريِم   

متبتَا. وِري التَاوة ما  بدن والثياب. متوِئا ِاِعا متأدبامْ آداب َِاوة القرءان الكريم أن ِكون طاهر ال 

وة ِاستعذ باهلل مْ الشيطان نت يف سكون الليل. ِإذا أردَ التَاأوعقبها. وأحسْ أوقاِها ما كاكانت يف صَاة 

وصل يف اَمواِع احملددة ارك وِعاىل. وجيب مراعاة الوقف والالرجيم. ثم رِل القرءان ِرِيَا عمَا بأوامره ِب

كر احلكيم أومْ يستمع إليها الذ جيب على مْ يتلو ءاياَيف اَمصُف. ِذالك مما يساعد على ِفهم اَمعاني. و

اصد اَمبتْغاة مْ َِاوة حياوُ ِفهمها. ِذالك مْ أهم اَمقأن حيصر ذهنه ويركٍ حواس ِفكريه ليتدبر معانيه و

قصود بكل أمر وبكل نهي و اَمستمع إليه أن يقدر أنه هو اَمالقرءان أو ااستماع إليه .كما جيب على القارئ أ

ْ أوامر القرءان ونو ْ اهيه ام .واِبع آدابه وحدد صلته بالناس  ِعظ بآياِه وجعلها دستوره يف معامَاِه.ِاَمسلم م

صلى اهلل  -سوُ اهللاحلرام .ِهو نور وِفاء .ومْ قوُ رعلى هدي أحكامه .وِرق مبا جاء ِيه بني احلَاُ و

باهلٍُ .مْ ِركه  ل ليس ما بعدكم وحكم ما بينكم .هو الفص:كتاب اهلل ِيه نبأ ما قبلكم وِرب-عليه وسلم 

وره اَمبني .وهو الذكر احلكيم له اهلل .هو حبل اهلل اَمتني .ونمْ جبار قصمه اهلل .ومْ ابتْغى اهلدى يف َريه أِ

ا ِتشعب به اآلراء .وا ِشبع به األهواء وا ِلتبس به األلسنً .و وهو الذي ا ٍِيغ وهو الصراط اَمستقيم .

 ذ مسعته أن قالوا إنا مسعنا قرءاناِنقضي عجاِبه .وهو الذي مل ِنته اجلْ إ وامنه العلماء .وا مله األِقياء .

ا إليه هدي إىل ه عدُ. ومْ عمل به أجر. ومْ دععجبا يهدي إىل الرِد. ِمْ قاُ به صدق. ومْ حكم ب

ها ق األرض ومْغاربِبعه *وِْ اهلل اَمسلمني يف مشارصراط مستقيم. وهو عصمً َمْ متسك به. وجناة َمْ ا

حل يف دار البقاءالصاياة وليجنوا مثار عملهم للعمل بكتابه العٍيٍ لريقوا اَمعالي يف هذه احل

 



القياممصحف 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فال 
مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال الله وحده ال شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

 ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله من

ال أقول: الم حرف ولكن ألف  قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني
حرفحرف، وميم حرف والم

خيركم من تعلم القرآن >صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه عن النبي وعن عثمان بن عفان
 <وعلمه
 وبعد
 تم بعون الله و توفيقه و بعد سنين من الجهد ،انجاز هذا العمل الذي نتمنى أجره من الله سبحانه     
 " و ذلكوالحفظالذي سميته "مصحف القيام ,المصحف الشريف  من  صيغة،و الذي يتمثل في  تعالى

لتضمنه ربع الحزب على كل صفحة مع اإلشارة إلى ثمنه ،لتمكين القارئ من القيام و التهجد إما 
وباستعمال الورقة الواحدة بالنسبة و بدون تقليب الصفحات ، االستطاعةبربع أو ثمن الحزب حسب 

علماء  بفضل الله ومنته على أن يوافق أصح الروايات و ما أجمع عليهوقد راعيت في هذا للحافظ ،
في بداية العمل ثم المحمدي بعد إصداره ـ الرسم و الضبط ،مستندا إلى المصحف المغربي الحسني 

بورش ، عن نافع بن عبد الرحمان  أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب الذي يوافق رواية و
ن بن هرمز ع الرحمانبن القعقاع و أبي داود عبد م المدني ، عن أبي جعفر بن يزيد بن أبي نعي

زيد االعرج و شيبة بن نصاح القاضي و أبي عبد الله مسلم بن جندب الهذ لي موالهم و أبي روح ي
بن عياش بن أبي ربيعة ، عن أبّي بن كعب ، بن روما ن ، عن أبي هريرة و بن عباس و عبد الله 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم
مصحف ضبط بما يوافق طريق أبي يعقوب يوسف ال عديدة، وهذاو ال يخفى أن لرواية ورش طرقا 

رواها أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني عن أبي القاسم  باألزرق، كمابن عمرو بن يسار الملقب 
عن إسماعيل بن عبد  بن محمد بن خاقان عن أبي جعفر أحمد بن أسامة التجيبّيِّ،خلف بن إبراهيم 

 الله النحاس عن األزرق المذكور.

 من اجتهاد  أنها (  صه : شار إليه ب )مجود بهذا المصحف الشريف و الوالوقف المكما أنبه إلى 

هـ ،وجلها أوقاف حسنة  039المتوفى سنة  الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي جمعة الهبطيلعالّمة ا

وتامة، وأشير في هذا الباب أن جل علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب 
و الالزم فرشا، واصطالحاتهم في ضبط ذالك متفاوتة ،وقد التزم حيال ذلك ماختاره سلفنا الصالح 

 سلمهسنة متبعة و هو ما يدل له حديث أم  ألمصحفرسمت في اآلي كما  رؤوس من أن الوقف على
رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت  : "كان يقطع قراءته 

آية آية :بسم الله الرحمان الرحيم ـ الحمد لله رب العالمين ـ الرحمان الرحيم ـ ملك يوم الدين ـ".وقد 
في تواب القرآن ؛و اإلمام أحمد  الترمذيفي كتاب الحروف ؛و  أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه

   يمان.اإل،وهو اختياري البهيقي في شعب 36صفحة  6في مسنده جزء 

 

 
 ح.جمالي العلوي   



 

 حكم القراءة من المصحف في الصالة

 على نعمة القرآن الحمد للهبسم الله و
 في جميع أو منفردا قراءة سورة الفاتحة في الصالة فرضا كانت أم نفالكان يجب على المصلي إماما 

)ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب( متفق عليه. وأما قراءة  :وسلمالركعات لقوله صلى الله عليه 
)في  هريرة:قال أبو  عطاء: لالفقهاء، قاسورة بعد الفاتحة فسنة مؤكدة في الركعتين األوليين عند عامة 
كم وما أخفى منا أخفيناه منكم ومن قرأ كل صالة قراءة فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعنا
 .بأم الكتاب فقد أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل(. متفق عليه

 :أما حكم القراءة من المصحف في الصالة ففيه تفصيل
 
الفريضة ال يشرع القراءة من المصحف في الصالة ألن السنة المحفوظة عن النبي صلى الله  في -1 

ن ظهر قلب ولم ينقل عن أحد منهم القراءة من المصحف وألن معيار عليه وسلم وأصحابه القراءة ع
)وليؤمكم أكثركم قرآنا(.  :وسلمللقرآن لظاهر قوله صلى الله عليه  واإلتقانالتفضيل في اإلمامة الحفظ 

إلى بطالن الصالة بذلك وإن  ةأبو حنيفرواه البخاري. وقد كره أهل العلم ذلك ولم يرخصوا فيه وذهب 
واب صحة الصالة مع الكراهة. فمن كان حافظا فليقرأ ومن لم يكن حافظا فليقرأ ما تيسر له كان الص

ولو من قصار السور وليكرر تلك السور وال حرج عليه في ذلك وينبغي عليه أن يجتهد في حفظ قدر 
  .من أداء الفريضة من غير نظر إلى المصحف نالسور، ليتمكأكبر من 

 
رج وال بأس في القراءة من المصحف ال سيما في قيام رمضان ألن النفل في في النافلة فال ح أما -2

الشريعة مبناه على التخفيف وألن المقصود في النفل اإلطالة وكثرة القيام والقراءة من المصحف يحقق 
ذلك لمن لم يكن حافظا ولما يترتب على ذلك من سماع القرآن ولما في ذلك من التيسير على الناس 

رج عنهم ألنه قد يصعب وجود حفاظ في بعض البالد والناس متشوقون لسماع القرآن وختمه ورفع الح
في مواسم الخير وألنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها: )أنها أمرت موالها ذكوان أن يؤمها في قيام 

رمضان وكان يقرأ من المصحف(. ذكره البخاري في صحيحه معلقا. وسئل الزهري: )عن رجل يقرأ 
مضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرءون في المصحف(. وقد رخص المالكية والشافعية في ر

في  له:قيل  المصحف.)ال بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في  أحمد:والحنابلة في ذلك. قال 
القول الموافق لم أسمع فيه شيئا(. وهذا القول أعني التفريق بين الفريضة والنافلة هو  ال، قال:الفريضة 

لألدلة والمقاصد الشرعية وال ينبغي أن يسهل للناس ويرخص لهم في الفريضة ألن ذلك يفضي إلى 
 .تفريط الناس بالحفظ وعدم االهتمام بشروط اإلمامة المعتبرة

بل اقرأ من حفظك وقراءتك ما تيسر لك عن  الفريضةفعلى هذا ال ينبغي لك القراءة من المصحف في 
كان يسيرا أولى وأفضل من قراءتك من المصحف وإنما تحصل السنة والفضيلة في  ظهر قلب ولو

 .الفريضة لمن قرأ عن ظهر قلب وال تتحقق بالقراءة من المصحف
 أجمعين.والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
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 دعاء قصريخلتم القرآن

 ًًلُه ِلي ِإَمامًا َوُنورًا َوُهًدى َوَراللَُّهمَّ اْرَحْمِني بالُقْرَءاِن َواْجَع ْحَم

  ُُقنِني َِِاوَوَُِه آَناَء اللَّْيَو ما جهلتَوَعلِّْمِني ِمْنُه  سيتما ناللَُّهمَّ َذكِّْرِني ِمْنُه ِل َوأوطنَراَف النََّهاِر َواْجَعلنُه اْر

ًً َياَربَّ الَعالوِمنَي ِلي ُحجَّ

 أوْمِري  َوأوْصِلْح ِلي ُداللَُّهمَّ أوْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ًُ ِِي  َو ِعْصَم ِِيَها َمَعا َِِرِِي ْنَياَي الَِّتي  أوْصِلْح ِلي آ

ِِيَها َمَعاِدي  َواْجَعِل احلوَيالَِّت َِْيٍر َوي  َُِياَدًة ِلي ِِي ُكلِّ  ْْ ُكاةو  ًً ِلي ِم ََ َراَح َِرٍّاْجَعِل اَموْو لِّ 

 َِِرُه َو َِْيَر ُعْمِري آ َِْيَراللَُّهمَّ اْجَعْل  ََِواَِِمُه َو ِِيِه َِْيَر َعَمِلي  أويَّاِمي َيْوَم أولنقواكو 

 ًًاللَُّهمَّ ِإنِّي أوْس ًً َوَمَردًّ أوُلكو ِعيَش ًً َسِويَّ ًً َوِميَت ِِحَهِنيَّ ِوا ٍٍ َواو  ْْ َوْيَر ُم ا 

 َِْيَر اَموْس َِْيَراللَُّهمَّ ِإنِّي أوْسأوُلكو  ًِ َو َِْيَر أول َِْيَر الِعلنمالدَُّعاِء َو َِْيَر َو  النََّجا  َو َِْيَر الثََّواب َو َِْيَر الَعَمِل َو

َِ َوَثبِّْتِني َو ْْ ِإَمااحلوَياِة َوِْيَر اَموَما ُِيِني َوَحقِّ ِوْع َدَرَجِتي َوَِقوبَّْل َصَثقِّْل َمَوا َِِطيَئاِِي ِني َواْر َنِفْر  َاوِِي َوا

ًِ َْ اجلونَّ َوأوْسأوُلكو الُعلوا ِم

 ٍَاِِموِجكو ُماللَُّهمَّ ِإنِّي أوْسأوُل َِ َرْحَمِتكو َوَع ْْ ُكْْغِفَرِِكو َوالسََّاوَمَم َبا ْْ ُكلِّ ِبرٍّ َوالفو لِّ ِإْثمًو ِم ًو ِم َُ َوالَْغِنيَم ْو

َْ النَّاِر ًِ َوالنََّجاةو ِم ِباجلونَّ

 َعاِقَبَتَنا ِِي اأُلُم ْْ ٍِْياللَُّهمَّ أوْحِس ِِ  ْْ َِِرِةالدُّْنَيا  وِر ُكلَِّها  َوأِجْرَنا ِم َوَعَذاِب اآل

 َِْشَيِتكو َم  ْْ َْ َمْعاللَُّهمَّ اقنِسْم لوَنا ِم ُُ ِبِه َبْيَنَنا َوَبْي ُُو ْْ طواَعِتكو َماَُِبلُِّْغاَِ َْ الَيِقنِي ِصَيِتكو َوِم َنا ِبَها َجنََّتكو َوِم

َنا َواْجَعلنُه الَواِرَث ِمنَّا َواْجَعْل أوْبَصاِرَنا َوُقوََِِّنا َماأوْحَيْيَتْنَيا َوَمتِّْعَنا ِبأوْسَماِعَنا َوَماَُِهوُِّن ِبِه َعلوْيَنا َمَصاَِِب الدُّ

ْْ ظولوَمَنا َواْنُصْرَن ْْ َعاَداَنا َواو جتنَعْل ُمَثأنَرَنا َعلوى َم ِل الدُّْنَيا أوكنَبَر َهمَِّنا َولوا ِصيَبَتَنا ِِي ِديِنَنا َواو َِْجَعا َعلوى َم

ْْ لوا َيْرَحُمَناَواو َُِسلِّطن َعَمْبلوَغ ِعلنِمَنا  لوْيَنا َم

 ِورَّْج اللَُّهمَّ لوا ََِدْع لوَنا َذْنًبا ِإلَّا ْْ َحَواِِ ُهَتُه َولوا َدْيًنا ِإلَّا قوَضْيَتَوفوْرَُِه َولوا َهمَّا ِإلَّا  ًً ِم َِِرِة الدُّْنَيا َوا  َولوا َحاَج آل

نَيِمِإلَّا قوَضْيَتَها َياأوْرَحَم الرَّاِح

 َو ًً ًً َوِقَنا َعَذاَبَربََّنا آَِِنا ِِي الدُّْنَيا َحَسَن َِِرِة َحَسَن َُمَّد  َوَعلوى النَّاِر َوَصلَّى اهلُل َعلوى َسيِِّد ِِي اآل َنا َوَنِبيَِّنا ُم

َِْياِر َوَسلََّم َِ َُاِبِه األو ْسِليًما كوِثريًاآِلِه َوأوْص

 



دعاء مطوُ خلتم القرآن

َْ اإنك قلت وقولك احلْ اَمبني  وأنت أصدق ا اللهم ْْ أوْصَدُق ِم [   للَِّه ِقيًَا ]النساء:لقاِلني: َوَم

َْ اللَِّه َحِديثًا ]النساء ْْ أوْصَدُق ِم ِواَِّبُعوا ِم:َوَم ًو ِإْبَراِهيَم َحِنيفًا ]آُ عمر[ ُقْل َصَدَق اللَُّه   [ان:لَّ

نتوكل عليك  ونثين ونستْغفرك  ونتوب إليك  ونؤمْ بك  و تهديك اللهم إنا حنمدك  ونستعينك  ونس

صلي ونسجد  ْ يفجرك. اللهم إياك نعبد  ولك نعليك اخلري كله  نشكرك وا نكفرك  وخنلع ونرتك م

كله  وإليك يرجع  اللهم لك احلمد كله  ولك الشكر .وحنِفد  نرجو رمحتك وخنشى عذابك وإليك نسعى

كل ِيء قدير. لك احلمد  ُمد  وأهٌل أنت أن ُِعبد  وأنت علىره  ِأهٌل أنت أن ُِاألمر كله  عَانيته وس

وأظهرَ أمننا   واألهل واَمعاِاة  كبتَّ عدونا  باإلسَام  ولك احلمد بالقرآن  ولك احلمد باَماُ

م لك ي كثريًا. اللهلك احلمد والشكر كثريًا كما ِعطومجعت ِرقتنا  ومْ كل ما سألناك ربنا أعطيتنا  ِ

اُ. لك احلمد بعد الرِا  ولك احلمد على كل ح احلمد حتى ِرِى  ولك احلمد إذا رِيت  ولك احلمد

سماواَ واألرض قوُ. اللهم لك احلمد أنت نور الكالذي نقوُ  وِريًا مما نقوُ  ولك احلمد كالذي ِ

ووعدك حْ    مْ ِيهْ  ولك احلمد أنت احلْومْ ِيهْ  ولك احلمد أنت قيوم السماواَ واألرض و

ًُ آِيه ا وحممد صلى اهلل عليه وسلم حْ  و ولقاؤك حْ  واجلنً حْ  والنار حْ  والنبيون حْ  الساع

ِكبريًا  اَمتفرد بتصريف األمور على ِعظيمًا و اجلماُ.بكماُ  جلَاُ.اريب ِيها. ا إله إا اهلل! اَمتوحد يف 

َُ النُفعالتفصيل واإلمجاُ ِقديرًا وِدبريًا  اَمتعالي ب ٍَّ ِللنَعالوِمنَي  ْرقواَن َعلوى َعْبِدِه ِلَيُكوَنظمته وجمده  الَِّذي َن

 [ . َنِذيرًا ]الفرقان:

لعظمته  ِالْ ِلقه مْ ِراب  سبُان مْ ِضعتا إله إا اهلل! رب األرباب  ومسبب األسباب  و

ِِِر الذَّْنِب َوالرقاب! سبُان مْ انت لقـدرِه الشـداِد الصَاب َوا َِِديِد النِعقواِبقو!   [.. ]َاِر: اِبِل التَّْوِب 

حبيبه حممد صلى اهلل [ . وصلواَ اهلل وسَامه على نبيه وِإلوْيِه َمَتاِب ]الرعد:ا ِإلوَه ِإلَّا ُهَو َعلوْيِه ََِوكَّلنُت َو

[  ]األحٍاب:ِإْذِنِه َوِسَراجًا ُمِنريًاِه ِبونذيرًا  َوَداِعيًا ِإلوى اللَّ عليه وسلم  الذي أرسله إىل كاًِ الثقلني بشريًا

سَّرَ مْ صيام حلكمً والقرآن  ولك احلمد على ما ي. اللهم لك احلمد كما هديتنا لإلسَام  وعلمتنا ا

ِْ َيرمضان وقيامه  وَِاوة كتابك العٍيٍ  الذي ا َي ْْ َبْي ٍِيأنِِيِه النَباِطُل ِم َِلنِفِه َِْن  ْْ ْْ َحَدْيِه َوا ِم ِكيٍم ٌل ِم

 [ . َحِميد  ]ِصلت:

قضاؤك  نسألك  ا بيدك  ماٍض ِينا حكمك  عدُ ِينااللهم إنا عبيدك  بنو عبيدك  بنو إماِك  نواصين

به  قك  أو استأثرَ كتابك  أو علمته أحدًا مْ ِلاللهم بكل اسم هو لك  مسيت به نفسك  أو أنٍلته يف



اننا  وجَاء همومنا قلوبنا  ونور صدورنا  وذهاب أحٍ يف علم الْغيب عندك  أن جتعل القرآن العظيم ربيع

ك جناَ النعيم. وَمومنا  وقاِدنا وساِقنا إىل رِوانك وإىل جناِ

ِواَِّسلطانه  وقلت يا أعٍ مْ قاِل سبُا اللهم انفعنا وارِعنا بالقرآن العظيم الذي أيدَ ِوِإَذا قوَرأنَناُه  ِبْع نه: 

  وأبينها حَاًا وحرامًا  [ أحسْ كتبك نظامًا  وأِصُها كَامًا-َياَنُه ]القيامً:ا َبُقْرآَنُه * ُثمَّ ِإنَّ َعلوْيَن

ِهديد  ا َيأنِِيِه النقصان  ِيه وعد ووعيد  وختويف وظاهر الربهان  حمكم البيان  حمروس مْ الٍيادة و

َِلن  ْْ ِْ َيَدْيِه َوا ِم ْْ َبْي ْْ َحِكيٍمالنَباِطُل ِم ٍِيٌل ِم لمنا اللهم ذكرنا منه ما ُنسِّينا  وع [.ِميد  ]ِصلت:َح ِفِه َِْن

اللهم اجعلنا ممْ حيل ف النهار على الوجه الذي يرِيك عنا.منه ما جهلنا  وارُقنا َِاوِه آناء الليل وأطرا

للهم اجعلنا ممْ يقيم حروِه ا بهه  ويتلوه حْ َِاوِه.حَاله  وحيرم حرامه  ويعمل مبُكمه  ويؤمْ مبتشا

  وأسكنا به الظلل  وادِع عنا اللهم ألبسنا به احللل ضيع حدوده.حروِه وي ده  وا جتعلنا ممْ يقيموحدو

القرآن الذيْ هم أهلك  اللهم اجعلنا مْ أهل َاُ واإلكرام.النعم  يا ذا اجل به النقم  وُدنا به مْ

 وِاصتك  يا ذا اجلَاُ واإلكرام.

ِّصًا  وعْ النريان ألبصارنا جَاًء  وألسقامنا دواًء  وو اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ِياًء  لذنوبنا مم

اده القرآن إىل اجلنان  وا اللهم اجعلنا ممْ ق  حجً علينا.اللهم اجعله ِفيعًا لنا  وحجً لنا ا خملِّصًا.

ٍُجَّ يف قفاه يف ا   وِرِى.َما حتب  لنار  يا واحد يا قهار.اللهم وِقناجتعلنا ممْ أعرض عنه القرآن ِ

ىل اهلدايً  ومْ الذُ إىل مْ النار إىل اجلنً  ومْ الضَالً إاللهم انقلنا بالقرآن مْ الشقاء إىل السعادة  و

  يا قيوم. ر كلها إىل أنواع اخلري كلها يا حيالعٍ  يا ذا اجلَاُ واإلكرام   ومْ أنواع الشرو

لم وبارك على نبينا حممد  يوم.اللهم صلِّ وسيا حي يا ق اللهم وِقنا إىل ما حتب وِرِى  ويف كل أعمالنا 

 فَّسته  وا دينًا إا قضيته  واا همًا إا ِرجته  وا كربًا إا َنوا جتعل لنا يف مقامنا هذا ذنبًا إا َفرِه  و

ِه  رصمته  وا عسريًا إا يسلومًا إا نصرِه  وا ظاَمًا إا قمريضًا إا ِفتيه  وا ميتًا إا رمحته  وا مظ

اِها ويسَّرِها  لنا ِيها صَا  إا أعنتنا على قضوا حاجً مْ حواِ  الدنيا واآلِرة هي لك رًِا و

 لفاٍِيْ.نا لكتابك مْ التالني  وعند ِتمه مْ ااجعل الرامحني. اللهمبرمحتك يا أرحم 

لصابريْ  وا جتعلنا ااء مْ الشاكريْ  وعند البَاء مْ اللهم اجعلنا عند ِتمه مْ الفاٍِيْ  وعند النعم

  ْ اخلاسريْ.ِأصبح مْ النادمني  ويف اآلِرة م ممْ استهوِه الشياطني ِشْغلته بالدنيا عْ الديْ 

وُ لنا وا قوة إا دنا عْ بابك  ِإن طردِنا ِإنه ا حاللهم قد ِتمنا كتابك  وُلْذنا جبنابك  َِا ِطر

يده مفاِيح الفرج  يا رِني ودرج  واحلمد هلل الذي باألا إله إا اهلل! عدد ما مشى ِوق السماواَ و بك.

 ل واألصُاب.عت األسباب  وِحيل بيننا وبني األهِرجنا إذا أَلقت األبواب   ويا رجاءنا إذا انقط



اجلنً  الذيْ ا  د اَموَ   نسألك أن جتعلنا مْ أهلاللهم يا سامع الصوَ  ويا كاسي العظام حلمًا بع

ٍَُنوَِْوٌف َعلوْيِهْم َوا ُه ُْ كرمك يا رمحان .اللهم اَفر [ وأن ِعتْ رقابنا مْ النار  مبنك وَن ]يونس:ْم َي

ك.  ولنبيك بالرسالً  وماِوا على ذلجلميع موِى اَمسلمني الذيْ ِهدوا لك بالوحدانيً

باَماء والثل   رم نٍهلم  ووسع مدِلهم  واَسلهماللهم اَفر هلم وارمحهم  وعاِهم واعف عنهم  وأك

  وب األبيض مْ الدنس.لربد  ونقهم مْ الذنوب واخلطايا كما ينقى الثوا

ألحلاد مطمئنني  وعند  وَفرانًا  حتى يكونوا يف بطون االلهم وجاُهم باحلسناَ إحسانًا  وبالسيئاَ عفوًا

 ور.ور  والفسًُ والسراللهم أنٍُ على قبورهم الضياء والن قيام األِهاد آمنني  وإىل أعلى جناِك سابقني.

  جلنادُ والرتاب وحدنا.اللهم ارمحنا إذا صرنا إىل ما صاروا إليه  حتت ا

م َيمِّْ كتابنا  وبيِّض ُلنا  وأِسح ِيها ِيْ مَاحدنا.اللهاللهم اجعل القبور بعد ِراق هذه الدنيا ِري منا

نَي لنَِّبيِّنَي َوالصِّدِّيِقع اا جوار نبيك صلى اهلل عليه وسلم  موجوهنا  وثبِّت أقدامنا  ويسِّر حسابنا  وارُقن

َْ ُأولو ُِنَي َوَحُس ِِيقًا ]النساء:َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِل   وأذُ الشرك اللهم أعٍ اإلسَام واَمسلمني [ .ِئكو َر

اللهم آمنا يف أوطاننا   .منًا مطمئنًا وساِر بَاد اَمسلمنيواَمشركني  ودمر أعداء الديْ  واجعل هذا البلد آ

  نا وواة أمورنا.وأصلح أِمت

 ُ واإلكرام.مني إىل ما حتب وِرِى  يا ذا اجلَااللهم وِْ علماءنا وقضاِنا ودعاِنا ومجيع اَمسل

   ربوعنا.اللهم آمنا يف أوطاننا  وأدم األمْ وااستقرار يف

  الرُايا.ل مكان احملْ والبَايا  والفنت واللهم ارِع عْ أمً حممد صلى اهلل عليه وسلم يف ك

اَمسكراَ  نا  والٍاُُ  واحملْ  وسوء الفنت  وم ادِع عنا الْغَاء  والوباء  والربا  والٍالله

 ام.والْغوايً  يا ذا اجلَاُ واإلكر واَمْدراَ  والسُر  والشعوذة  وساِر طرق الفساد

اللهم العتْ مْ نريانك. اللهم اِتم لنا ِهر رمضان برِوانك  و اللهم وِقنا التٍام طريْ التوبً النصو .

اعتْ رقابنا  ورقاب  ان بعتْ رقابهم مْ النار  اللهمإنك ِتفضل على عبادك يف آِر الليالي مْ ِهر رمض

ومْ أحبنا ِيك  ومْ  ا  وذوي أرحامنا  ومْ له حْ علينا آباِنا  وأمهاِنا  وأُواجنا  وذرياِنا  وأقاربن

ًا عديدة  وأُمنً مديدة  علينا رمضان أعوام اللهم أعد ر.أحببناه ِيك  اللهم اعتْ رقابنا مجيعًا مْ النا

اء  يا مسيع الدعاء  ب الصًُ واَمنعً والنصر على األعداللهم أعده على األمً اإلسَاميً وهي ِرِل يف ثو

لعابثني  وعدوان هم أنقذ مقدساَ اَمسلمني مْ عبث ايا مْ ا يعجٍه ِيء يف األرض وا يف السماء.الل

اخمًا عٍيًٍا إىل يوم الديْ  راثْ اليهود الْغامشني  اللهم اجعله ِسجد األقصى مْ باَمعتديْ. اللهم أنقذ اَم

 هم أِرجهم منه أذلً صاَريْ.اللهم ا متكْ ِيه ألعداِك يا رب العاَمني  الل



ارِع الضر عْ  ض والسماواَ  يا حي يا قيوم. اللهماللهم ارُقنا ِيه صَاة قبل اَمماَ  يا رب األر 

  بأساء عْ الباِسني.اَمتضرريْ  وال

لنا ِوامتها  وِري ِري أعمارنا أواِرها  وِري أعما اللهم إنك عفو حتب العفو ِاعُف عنا  اللهم اجعل

  لسهر والتعب.مْ صيامه اجلوع والعطش  ومْ قيامه ا اللهم ا جتعلنا ممْ حظه أيامنا يوم نلقاك.

ِضعت لك رقابهم   َمذنبني  ابتهاُ ودعاء مْبتهاُ االلهم إنا نسألك مسألً اخلاِفني  ونبتهل إليك ا

ِردنا ِاِبني   َاِنا  يا حي يا قيوم! اللهم اورَمت لك أنوِهم اللهم ِتقبل دعاءنا وصيامنا وص

وَّاُب الرَِّحيُم َت التَِّليُم * َوُِْب َعلوْيَنا ِإنَّكو أوْننَّا ِإنَّكو أوْنَت السَِّميُع النَعبرمحتك يا أرحم الرامحني.َربََّنا َِقوبَّْل ِم

رمحتك يا أرحم ني  األحياء منهم واَميتني  ب[   واَفر لنا ولوالدينا وجلميع اَمسلم-]البقرة:

َُفنَراَنكو َر ِِْذَنا ِإْن َنِسيَنا أوْوبََّنا َوِإلوْيكو النَمِصرُي * َربَّالرامحني.)َسِمْعَنا َوأوطوْعَنا  ِْطوأنَنا َربََّنا َو َنا ا َُِؤا ُِْمْل أو ا َِ

ََُعلوْيَنا ِإْصرًا كوَما َحَملنَتُه َعلوى الَّ ْْ قوْبِلَنا َربََّنا َوا ُِ َْ ِم ًو لوَنا ِبِه َواْعِذي َنِفْر لوَنا َواْرَحْمَنا مِّلنَنا َما ا طواقو ُف َعنَّا َوا

ِواْنُصْرَنا َعلوى النقوْوِم َْ ]البقرة: أوْنَت َمْواَنا  ِِِري َُاَن َربِّكو َربِّ[ . ُس-النكوا َِّة َعمَّا َيِصُفوَنْب *   النِع

َُْمُد ِل   [ .-لَِّه َربِّ النَعالوِمنَي ]الصاِاَ:َوَسَاُم َعلوى النُمْرَسِلنَي * َوالن

له الطيبني ولني واآلِريْ  نبينا حممد  وعلى آوصلواَ اهلل وسَامه على ِامت النبيني  وسيد األ

 وم الديْ .على التابعني  ومْ ِبعهم بإحسان إىل يالْغر اَميامني  و الطاهريْ  وعلى صُابته
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152األنعامقل تعالوا أتل ما حرم ربكم141460األنعامقد خسر الذين قتلوا359

30األعرافقل من حرم زينة هللا4262األعراففما كان دعواهم216161

68األعرافآو عجبتم أن جاءكم46464األعرافوإذا صرفت أبصارهم363

116األعرافوأوحينا إلى موسى87266األعرافقال المأل الذين استكبروا117165التاسع

156األعرافواكتب لنا فى هذه الدنيا142468األعرافوواعدنا موسى ثالثين ليلة367

188األعرافقل ال أملك لنفسي نفعا171270األعرافوإذ نتقنا الجبل فوقهم218169

22األنفالإن شر الدواب عند هللا5472األنفالكما أخرجك ربك371

61األنفالو أعدوا لهم ما استطعتم41274األنفالواعلموا إنما غنمتم من شئ119173العاشر

19التوبةأجعلتم سقاية الحاج5476التوبةفإذا انسلخ األشهر الحرم375

46التوبةولو أرادوا الخروج ألعدوا34278التوبةياأيها الذين آمنوا220177

76التوبةومنهم من عاهد هللا61480التوبةومنهم الذين يوذون النبي379

اآليةالسورةاآليةالسورة



112التوبةإن هللا اشترى من المؤمنين94282التوبةإنما السبيل على الذين121181الحادى عشر

11يونسولو يعجل هللا للناس124484التوبةياأيها الذين آمنوا383

49يونسقل ال أملك لنفسي ضرا26286يونسللذين أحسنوا الحسنى وزيادة222185

93يونسولقد بوأنا بني أسراءيل71488يونسواتل عليهم نبأ نوح387

24هودمثل الفريقين كاألعمى واألصم6290هودوما من دابة فى األرض123189الثانى عشر

61هودقالوا ياصالح فد كنت41492هودوقال اركبوا فيها بسم هللا391

105هوديوم ياتي التكلم نفس83294هودوإلى مدين أخاهم شعيبا224193

33يوسفقال ربي السجن أحب إلي10496يوسفقال قائل منهم395

77يوسفقالوا إن يسرق53298يوسفوما أبرىء نفسى125197الثالث عشر

5الرعدوإن تعجب فعجب قولهم1014100يوسفرب قد آتيتنى من الملك399

36الرعدمثل الجنة التى وعد المتقون212102الرعدأفمن يعلم أنما أنزل2261101

30إبراهيمألم تر إلى الذين بدلوا134104إبراهيمقالت رسلهم أفى هللا شك3103

49الحجرنبىء عبادى أنى أنا الغفور12106الحجرالــرتلك آيات الكتاب1271105الرابع عشر

30النحلوقيل للذين اتقوا14108النحلأتى أمر هللا فال تستعجلوه3107

71النحلو هللا فضل بعضكم 512110النحلوقال هللا ال تتخذوا إلهين2281109

111النحليوم تأتى كل نفس تجادل904112النحلإن هللا يأمر بالعدل3111

23اإلسراءوقضى ربك أال تعبدوا إال إياه12114اإلسراءسبحان الذى أسرى1291113الخامس عشر

70اإلسراءولقد كرمنا بنى آدم504116اإلسراءقل كونوا حجارة أو حديدا3115

17الكهفوترى الشمس إذا طلعت992118اإلسراءأولم يروا أن هللا الذى خلق2301117

49الكهفوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا304120الكهفإن الذين ءامنوا وعملوا3119

98الكهفأفحسب الذين كفروا742122الكهفقال ألم أقل لك إنك لن1311121السادس عشر

59مريمفخلف من بعدهم خلف214124مريمفحملته فانتبذت به مكانا3123

54طهمنها خلقناكم وفيها نعيدكم12126طهما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, طه 2321125

108طهوعنت الوجوه للحى القيوم814128طهومآ أعجلك عن قومك3127

30األنبياءأو لم ير الذين كفروا12130األنبياءاقترب للناس حسابهم1331129السابع عشر

86األنبياءوذا النون إذ ذهب514132األنبياءولقد آتينا إبراهيم رشده3131

19الحجهذان خصمان اختصموا12134الحجياأيها الناس اتقوا ربكم2341133

58الحجذلك ومن عاقب بمثل364136الحجإن هللا يدافع عن الذين آمنوا3135

39المؤمنونقال ربي انصرني بما كذبون12138المؤمنونقد أفلح المؤمنون1351137الثامن عشر

116المؤمنونأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا764140المؤمنونولو رحمناهم وكشفنا 3139

35النورهللا نور السموات واألرض212142النورياأيها الذين آمنوا2361141

61النورال تجعلوا دعاء الرسول514144النوروأقسموا باهلل جهد أيمانهم3143

45الفرقانالم تر الى ربك كيف212146الفرقانوقال الذين ال يرجون لقاءنا1371145التاسع عشر

50الشعراءقالوا ال ضير إنا الى ربنا14148الشعراءتلك آيات الكتاب, طسم 3147

181الشعراءأوفوا الكيل وال تكونوا1112150الشعراءقالوا أنؤمن لك واتبعك2381149

27النملقال سننظر أصدقت أم كنت64152النملوإنك لتلقى القرآن3151

84النملوإذا وقع القول عليهم582154النملفما كان جواب قومه1391153العشرون

29القصصفلما قضى موسى األجل114156القصصوحرمنا عليه المراضع3155

76القصصإن قارون كان من قوم512158القصصولقد وصلنا لهم القول2401157

25العنكبوتفأمن له لوط74160العنكبوتووصينا اإلنسان بوالديه3159

8الرومأولم يسيروا في األرض462162العنكبوتوال تجادلوا أهل الكتاب 1411161الحادى 

53الرومهللا الذى خلقكم من ضعف294164الرومفاقم وجهك للدين حنيفا3163والعشرون

11السجدةقل يتوفاكم ملك الموت212166لقمان ومن يسلم وجهه إلى هللا2421165

18األحزابقد يعلم هللا المعوقين منكم14168األحزابياأيها النبى اتق هللا3167



10سبأولقد آتينا داو ود منا فضال604172األحزابلئن لم ينته المنافقون3171والعشرون

46سبأقل إنما أعظكم بواحدة242174سبأقل من يرزقكم من السماء2441173

41فاطرإن هللا يمسك السموات واألرض154176فاطرياأيها الناس أنتم الفقراء3175

59يسألم أعهد إليكم يا بنى آدم272178يسوما أنزلنا على قومه1451177الثالث

83الصافاتوإن من شيعته ألبراهيم224180الصافاتاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم3179والعشرون

20صوهل أتاك نبؤا الخصم1452182الصافاتفنبذناه بالعراء وهو سقيم2561181

9الزمروإذا مس اإلنسان ضر514184صوعندهم قاصرات الطرف أتراب3183

51الزمروأنيبوا الى ربكم312186الزمرفمن أظلم ممن كذب على هللا1471185الرابع

21غافرأولم يسيروا فى األرض14188غافرتنزيل الكتاب, حم 3187والعشرون

66غافرقل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون412190غافرويا قوم ما لى أدعوكم 2481189

24فصلتوقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم84192فصلتقل ءإنكم لتكفرون بالذى خلق3191

11الشورىشرع لكم من الدين ما وصى462194فصلتإليه يرد علم الساعة1491193الخامس

48الشورىوما كان لبشر أن يكلمه هللا 254196الشورىولو بسط هللا الرزق لعباده3195والعشرون

63الزخرفولما جاء عيسى بالبينات232198الزخرفقل أولو جئتكم بأهدى2501197

13الجاثيةقل للذين آمنوا يغفروا244200الدخانكم تركوا من جنات وعيون3199

20األحقافواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه12202األحقافتنزل الكتاب من هللا , حم1511201السادس

34محمديا أيها الذين آمنوا أطيعوا114204محمدأفلم يسيروا فى األرض3203والعشرون

1الحجراتيا أيها الذين آمنوا ال تقدموا182206الفتحلقد رضى هللا عن المؤمنين2521205

27ققال قرينه ربنا ما أطغيته144208الحجراتقالت األعراب آمنا3207

22الطور ويطوف عليهم غلمان312210الذارياتقال فما خطبكم أيها المرسلون1531209السابع

10القمرفدعا ربه أني مغلوب264212النجموكم من ملك فى السموات3211والعشرون

1الواقعةإذا وقعت الواقعة12214الرحمنعلم القرآن, الرحمن2541213

15الحديدألم يأن للذين آمنوا أن تخشع784216الواقعةفال أقسم بمواقع النجوم3215

14المجادلةألم تر إلى الذين تولوا12218المجادلةقد سمع هللا قول التى تجادلك1551217الثامن

7الممتحنةعسى هللا أن يجعل بينكم114220الحشرألم تر إلى الذين نافقوا3219والعشرون

9المنافقونياأيها الذين آمنوا ال تلهيكم12222الجمعةيسبح هلل ما فى السموات2561221

1التحريمياأيها النبى لم تحرم14224الطالقياأيها النبى إذا طلقتم النساء3223

19القلمفطاف عليها طائف12226الملكتبارك الذى بيده الملك1571225التاسع

40المعارجفال أقسم برب المشارق184228الحاقةفأما من أوتي كتابه3227والعشرون

18المزملإن ربك يعلم أنك تقوم12230الجنقل أوحى إلي أنه2581229

19اإلنسانويطوف عليهم ولدان14232القيامةال أقسم بيوم القيامة3231

1عبسعبس وتولى12234النبأعم يتسائلون1591233الثالثون

16اإلنشقاقفال اقسم بالشفق14236اإلنفطارإذا السماء انفطرت3235

1البلدال أقسم بهذا البلد12238األعلىسبح اسم ربك األعلى2601237

1القارعةالقارعة ما القارعة14240الشرحألم نشرح لك صدرك3239

49األحزابياأيهاالذين آمنوا إذا نكحتم312170األحزابومن يقنت منكن هلل1431169الثانى
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