
 
 

 

 

 

 

 

Rukiya Shariyah 

   الرشعية الرقية

َة  ُسوَرةُ الَفاِتح

يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح   ١ِمۡسِب ٱَّلله
ح ٱلحَعَٰلَمحنَي  ح َرب  ه ُد َّللح َمح

يمح  ٢ٱۡلح ح  ٣ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح َتعحنُي  ٤ينح َمَٰلحكح يَوحمح ٱل  ُبُد ِإَويهاَك نَسح  ٥إحيهاَك َنعح
َتقحيَم  حُمسح ََٰط ٱل َر ح نَا ٱلص  دح حنَي  ٦ٱهح ٓال  َمغحُضوبح َعلَيحهحمح َوََل ٱلضه

ح ح ٱل َت َعلَيحهحمح َغۡيح نحَعمح
َ
حيَن أ َرََٰط ٱَّله  ٧صح

http://www.arrahma.org/duas/audio/traveling/imp_traveler_dua.mp3
http://www.arrahma.org/duas/audio/rukiya/rukiya.mp3
http://www.arrahma.org/duas/pages/ruqiya/ruqiya.html


 ُسوَرةُ ابلََقَرةح   1-5
حَك ٱلحكحَتَُٰب ََل َريحَبَۛ  ١الٓٓم   َٰل حلحُمتهقحنَي َذ ةَ  ٢فحيهحِۛ ُهٗدى ل  لَوَٰ َغيحبح َوُيقحيُموَن ٱلصه

حٱلح محُنوَن ب حيَن يُؤح
ٱَّله

ا َرزَقحَنَُٰهمح يُنفحُقوَن  َرةح ُهمح  ٣َومحمه حٱٓأۡلخح نزحَل محن َقبحلحَك َوب
ُ
نزحَل إحََلحَك َوَمآ أ

ُ
حَمآ أ محُنوَن ب حيَن يُؤح

َوٱَّله
َٰ  ٤يُوقحُنوَن  ْوَلَٰٓئحَك لََعَ

ُ
لحُحوَن أ حُمفح ْوَلَٰٓئحَك ُهُم ٱل

ُ
ۖۡ َوأ حهحمح ب  حن ره ٥ُهٗدى م   

102 
َٰ ُملحكح ُسلَيحَمََٰنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَيحَمَُٰن وَ  نُي لََعَ َيَٰطح َبُعواْ َما َتتحلُواْ ٱلشه نَي َكَفُرواْ  َوٱته َيَٰطح نه ٱلشه َلَٰكح

حَملَكَ  نزحَل لََعَ ٱل
ُ
َر َوَمآ أ حح ح حُموَن ٱنلهاَس ٱلس  َٰ ُيَعل  َحٍد َحَّته

َ
حَمانح محنح أ حَل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتَۚ َوَما ُيَعل  حَباب ح ب نيح
َمرحءح َوَزوحجح 

ح َ ٱل حهۦح َبنيح حُقوَن ب ُموَن محنحُهَما َما ُيَفر 
ۖۡ َفَيَتَعله ُفرح َما ََنحُن فحتحَنةٞ فَََل تَكح ا ُهم هحۚۦَ َومَ َيُقوََلٓ إحنه

 بح 
َحٍد إحَله

َ
حهۦح محنح أ حيَن ب حَضآر  حَۚ وَ ب َُٰه  إحذحنح ٱَّلله ى ََتَ َۚ َولََقدح َعلحُمواْ لََمنح ٱشح َيَتَعلهُموَن َما يَُُضُُّهمح َوََل يَنَفُعُهمح

َرةح محنح َخَلَٰق    ْ  َما ََلُۥ ِفح ٱٓأۡلخح َۚ لَوح ََكنُوا نُفَسُهمح
َ
ۦٓ أ حهح اْ ب وح لَُمونَ  َوبَلحئحَس َما ََشَ  ١٠٢َيعح



164-163 

يمُ  َمَُٰن ٱلرهحح ٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلرهحح ٞدۖۡ َله ۡر ١٦٣ِإَوَلَُٰهُكمح إحَلَٰهٞ َوَٰحح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح قح ٱلسه

تحَلَٰفح إحنه ِفح َخلح ضح َوٱخح
َمآءح  ُ محَن ٱلسه نَزَل ٱَّلله

َ
حَما يَنَفُع ٱنلهاَس َوَمآ أ رح ب َحح

َّتح ََتحرحي ِفح ٱبلح
حلح َوٱنلهَهارح َوٱلحُفلحكح ٱله

آء   مح ٱَله ن مه
حَها  ت َد َموح ۡرَض َبعح

َ حهح ٱۡلح َيا ب حح
َ
حَيَٰحح وَ  َوَبثه فَأ حيفح ٱلر  ح َدٓابهة  َوتَۡصح

َ فحيَها محن ُك  رح َبنيح ُمَسخه
ح َحابح ٱل ٱلسه

قحلُونَ  م  َيعح حَقوح ۡرضح ٓأَلَيَٰت  ل 
َ َمآءح َوٱۡلح  ١٦٤ٱلسه

257-255 
ُ ََلٓ إحَلََٰه إحَله هُ  ِۗ َمن َذا ٱَّلله ۡرضح

َ َٰتح َوَما ِفح ٱۡلح َمََٰو ُۥ َما ِفح ٱلسه َۚ َله َنةٞ َوََل نَوحمٞ ُخُذهُۥ سح
ح
َۚ ََل تَأ َو ٱلحََحُّ ٱلحَقيُّوُم

ح  ء  م  حََشح ۖۡ َوََل ُُيحيُطوَن ب َفُهمح
يهحمح َوَما َخلح يحدح

َ
َ أ َلُم َما َبنيح حهحۚۦَ َيعح  بحإحذحن

ۥٓ إحَله َفُع عحنَدهُ حي يَشح ۦٓ إحَله محهح نح عحلح ٱَّله
ۡرَضۖۡ َوََل َي 

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح يُُّه ٱلسه َع ُكرحسح َۚ َوسح حَما َشآَء يمُ ب ُّ ٱلحَعهح َعُّيح
َۚ َوُهَو ٱلح ُهُهَما فح َراهَ ِفح  ٢٥٥وُدهُۥ حح ََلٓ إحكح
ح  حٱَّلله محۢن ب َُٰغوتح َوُيؤح حٱلطه ُفرح ب َۚ َفَمن يَكح ح َغ 

ُد محَن ٱلح َ ٱلرُّشح حينحِۖ قَد تهبَنيه َوةح ٱل  حٱلحُعرح َسَك ب َتمح  َفَقدح ٱسح



ُ َسمحيٌع َعلحيمٌ  حُوثحََقَٰ ََل ٱنفحَصاَم لََهاۗ َوٱَّلله لَُمَٰتح إحََل ٱنلُّورحِۖ  ٢٥٦ٱل حَن ٱلهُّ حيَن َءاَمُنواْ ُُيحرحُجُهم م 
ُّ ٱَّله ُ َوِلح ٱَّلله

 ِۗ لَُمَٰتح حَن ٱنلُّورح إحََل ٱلهُّ َُٰغوُت ُُيحرحُجوَنُهم م  َآؤُُهُم ٱلطه َلح وح
َ
حيَن َكَفُرٓواْ أ َحَُٰب ٱنلهارحِۖ ُهمح  َوٱَّله صح

َ
ْوَلَٰٓئحَك أ

ُ
أ

ونَ  ُ   ٢٥٧فحيَها َخَِٰلح
286-285 

ح  حٱَّلله محُنوَنَۚ ُكٌّ َءاَمَن ب ُمؤح
ح حهۦح َوٱل ب  نزحَل إحََلحهح محن ره

ُ
حَمآ أ ئحَكتحهۦح َوُكُتبحهۦح َورُُسلحهۦح ََل َءاَمَن ٱلرهُسوُل ب َوَمَلَٰٓ

 ْ حن رُُّسلحهحۚۦَ َوقَالُوا َحد  م 
َ
َ أ حُق َبنيح ُۡي  ُنَفر  حَمصح َرانََك َربهَنا ِإَوََلحَك ٱل ۖۡ ُغفح َنا َطعح

َ
َنا َوأ ُ ٢٨٥َسمحعح حُف ٱَّلله ََل يَُكل 

خح 
َ
وح أ
َ
يَنآ أ هسح نَآ إحن ن ذح ۗ َربهَنا ََل تَُؤاخح تََسَبتح َۚ لََها َما َكَسَبتح وََعلَيحَها َما ٱكح َعَها ًسا إحَله ُوسح َۚ َربه َنفح نَا

ح
َنا َطأ

حلحَنا مَ  َۚ َربهَنا َوََل ُِتَم  حيَن محن َقبحلحَنا ا َكَما ََحَلحَتُهۥ لََعَ ٱَّله ٗ حهحۖۦۡ َوََل َِتحمحلح َعلَيحَنآ إحۡصح ا ََل َطاقََة نَلَا ب
َٰفحرحيَن  َك

نَا لََعَ ٱلحَقوحمح ٱلح ََٰنا فَٱنُۡصح لَى نَت َموح
َ
َٓۚ أ فحرح نَلَا َوٱرحََححَنا ُف َعنها َوٱغح  ٢٨٦َوٱعح

 



َرانَ     1-10  ُسوَرةُ آلح عحمح
ُ ََلٓ إحَلََٰه إح  ١الٓٓم  نَزَل  ٢َله ُهَو ٱلحََحُّ ٱلحَقيُّوُم ٱَّلله

َ
َ يََديحهح َوأ حَما َبنيح ٗقا ل  ح ح ُمَصد  َق 

حٱۡلح كحَتََٰب ب
َل َعلَيحَك ٱلح نَزه

جنحيَل  ح
ََٰة َوٱۡلح َرى حيَن َكَفُرواْ أَِب محن َقبحُل ُهٗدى ٣ٱتلهوح قَاَنۗ إحنه ٱَّله نَزَل ٱلحُفرح

َ
حلنهاسح َوأ ح لَُهمح ل  َيَٰتح ٱَّلله

ُ َعزحيٞز ُذو ٱنتحَقاٍم َعَذا يٞدۗ َوٱَّلله َمآءح  ٤ٞب َشدح ۡرضح َوََل ِفح ٱلسه
َ ءٞ ِفح ٱۡلح َ ََل َُيحََفَٰ َعلَيحهح ََشح  ٥إحنه ٱَّلله

َكحيُم  َعزحيُز ٱۡلح
َۚ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱلح رحَحامح َكيحَف يََشآُء

َ حرُُكمح ِفح ٱۡلح حي يَُصو 
نزَ  ٦ُهَو ٱَّله

َ
حٓي أ َل ُهَو ٱَّله
حيَن ِفح قُلُو ا ٱَّله مه

َ
َخُر ُمتََشَٰبحَهَٰٞتۖۡ فَأ

ُ
كحَتَٰبح َوأ

مُّ ٱلح
ُ
حَكَمٌَٰت ُهنه أ حهحمح َزيحٞغ َعلَيحَك ٱلحكحَتََٰب محنحُه َءاَيَٰٞت ُّمُّ ب

وحيلَهُ 
ح
َلُم تَأ وحيلحهحۖۦۡ َوَما َيعح

ح
َٰ َفَيتهبحُعوَن َما تََشََٰبَه محنحُه ٱبحتحَغآَء ٱلحفحتحَنةح َوٱبحتحَغآَء تَأ ۗ َوٱلره ُ ُخوَن ِفح ۥٓ إحَله ٱَّلله سح

َبَٰبح 
لح
َ ْولُواْ ٱۡلح

ُ
ٓ أ ُر إحَله كه حَناۗ َوَما يَذه حنح عحندح َرب   م 

ٞ حهۦح ُك  مح َيُقولُوَن َءاَمنها ب
َربهَنا ََل تُزحغح قُلُوَبَنا  ٧ٱلحعحلح

َد إحذح  ن َبعح
َ
َۚ إحنهَك أ ًَة نَك رََحح ُ اُب َهَديحتََنا َوَهبح نَلَا محن له حوَهه م  َله  ٨َت ٱل َوح َربهَنآ إحنهَك َجامحُع ٱنلهاسح َلح



حمحيَعاَد  َ ََل ُُيحلحُف ٱل حَن  ٩َريحَب فحيهح  إحنه ٱَّلله َلَُٰدُهم م  وح
َ
َٰلُُهمح َوََلٓ أ َو مح

َ
َ َعنحُهمح أ ن ُتغحِنح

حيَن َفَُرواْ لَ إحنه ٱَّله
ح َشيح  ْوَلَٰٓئحَك ُهمح َوقُوُد ٱنله ٱَّلله

ُ
ۖۡ َوأ  ١٠ارح ا

19-18 
طح  ََلٓ إحَلََٰه  حٱلحقحسح حَمۢاب مح قَآئ

ْولُواْ ٱلحعحلح
ُ
ئحَكُة َوأ َمَلَٰٓ

ح نهُهۥ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو َوٱل
َ
ُ أ َكحيُم َشهحَد ٱَّلله َعزحيُز ٱۡلح

إحَله ُهَو ٱلح
وتُواْ ٱ ١٨

ُ
حيَن أ َتلََف ٱَّله َُٰمۗ َوَماٱخح َل حسح

ح ٱۡلح حيَن عحنَد ٱَّلله دح َما َجآَءُهُم ٱلحعحلحُم إحنه ٱل  لحكحَتََٰب إحَله محۢن َبعح
ُفرح أَِب ۗ َوَمن يَكح َيۢا بَيحَنُهمح ح فَإحنه َبغح حَسابح  َيَٰتح ٱَّلله

َ ََسحيُع ٱۡلح  ١٩ٱَّلله

حَساء  56  ُسوَرةُ الن 
حيَن َكَفُرواْ أَِب لحيهحمح نَاٗرا َُّهَما إحنه ٱَّله ََها َيَٰتحَنا َسوحَن نُصح لحَنَُٰهمح ُجلُوًدا َغۡيح َجتح ُجلُوُدُهم بَده نَضح

َ ََكَن َعزحيًزا َحكحيٗما  َعَذاَبۗ إحنه ٱَّلله
َُذوقُواْ ٱلح  ٥٦َلح



  72-76   َدةح ُسوَرةُ الَمائ
يحُ  حَمسح َيَمۖۡ َوَقاَل ٱل يُح ٱبحُن َمرح حَمسح َ ُهَو ٱل حيَن قَالُٓواْ إحنه ٱَّلله ٓ  لََقدح َكَفَر ٱَّله َ َيََٰبِنح ُبُدواْ ٱَّلله َٰٓءحيَل ٱعح َر إحسح

ح  ۖۡ َوَما ل َُٰه ٱنلهاُر َوى
ح
َنهَة َوَمأ ُ َعلَيحهح ٱۡلح ح َفَقدح َحرهَم ٱَّلله حٱَّلله حكح ب ۖۡ إحنهُهۥ َمن يرُشح ح َوَربهُكمح َٰلحمحنَي محنح َرّب  لَّٰه

نَصار  
َ
ََٰثة    ٧٢أ َ ثَالحُث ثََل حيَن قَالُٓواْ إحنه ٱَّلله ا  لهَقدح َكَفَر ٱَّله ٞدَۚ ِإَون لهمح يَنَتُهواْ َعمه ٓ إحَلَٰهٞ َوَٰحح َوَما محنح إحَلٍَٰه إحَله

ٌم  َلح
َ
حيَن َكَفُرواْ محنحُهمح َعَذاٌب أ نه ٱَّله ُ  ٧٣َيُقولُوَن ََلََمسه ۚۥَ َوٱَّلله فحُرونَُه َتغح ح َويَسح فَََل َيُتوُبوَن إحََل ٱَّلله

َ
أ

يٞم  يُح ٱبحُن مَ  ٧٤َغُفورٞ رهحح حَمسح ا ٱل ۖۡ ََكنَا مه يَقةٞ ح د  ُهۥ صح مُّ
ُ
َيَم إحَله رَُسوٞل قَدح َخلَتح محن َقبحلحهح ٱلرُُّسُل َوأ رح

فَُكوَن  َٰ يُؤح َّنه
َ
ُ لَُهُم ٱٓأۡلَيَٰتح ُثمه ٱنُهرح أ ح َعاَمۗ ٱنُهرح َكيحَف نُبنَي  ُكََلنح ٱلطه

ح
ُبُدوَن محن ُدونح  ٧٥يَأ َتعح

َ
قُلح أ

ا لحُك لَُكمح َض ٗ ح َما ََل َيمح محيُع ٱلحَعلحيُم  ٱَّلله ُ ُهَو ٱلسه َۚ َوٱَّلله ٗعا  ٧٦َوََل َنفح

 



َرانح     54-56 عح
َ
 ُسوَرةُ اۡل

يهام  
َ
تهةح أ ۡرَض ِفح سح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه ُ ٱَّله حَل  إحنه َربهُكُم ٱَّلله ِۖ ُيغحَشح ٱَله َتَوىَٰ لََعَ ٱلحَعرحشح ُثمه ٱسح
لُُبُهۥ َحثحيثٗ  َس َوٱلحَقَمَر َو ٱنلُُّجومَ ا َوٱلشه ٱنلهَهاَر َيطح ُرۗ َتَباَرَك   مح مح

َ َلحُق َوٱۡلح ََل ََلُ ٱۡلح
َ
ٓۗ أ ۦح رحه مح

َ
حأ َرَٰتِۢ ب ُمَسخه

ُ َربُّ  ُعواْ َربهُكمح تََُضُّٗع  ٥٤ٱلحَعَٰلَمحنَي  ٱَّلله يَن ٱدح َتدح حُمعح َۚ إحنهُهۥ ََل ُُيحبُّ ٱل َيًة ُدواْ ِفح  ٥٥ وَُخفح سح َوََل ُتفح
َد  ۡرضح َبعح

َ َها َوٱدحُعوُه َخوحفٗ ٱۡلح َلَٰحح نحنَي إحصح سح حُمحح حَن ٱل ح َقرحيٞب م  ََت ٱَّلله َۚ إحنه رََحح  ٥٦ا َوَطَمًعا

122-117 
فحُكوَن 

ح
َ تَلحَقُف َما يَأ قح َعَصاَكۖۡ فَإحَذا ِهح

لح
َ
نح أ
َ
وحَحيحَنآ إحََلَٰ ُموََسَٰٓ أ

َ
َقُّ َوَبَطَل َما ََكنُواْ ١١٧َوأ فَوََقَع ٱۡلح
َملُوَن يَ  ْ ١١٨َفُغلحُب عح حَك َوٱنَقلَُبوا يَن ١١٩َصَٰغحرحيَن  واْ ُهَنال دح َحَرةُ َسَٰجح َ ٱلسه َقح

لح
ُ
ح  ١٢٠َوأ حَرب  قَالُٓواْ َءاَمنها ب

ح ُموََسَٰ َوَهَُٰروَن  ١٢١ٱلحَعَٰلَمحنَي   ١٢٢َرب 

 



   80-82   ُسوَرةُ يُونَُس 
لحُقوَن  نُتم مُّ

َ
لحُقواْ َمآ أ

َ
وََسَٰٓ أ َحَرةُ قَاَل لَُهم مُّ ا َجآَء ٱلسه حهح  ٨٠فَلَمه ئحُتم ب اْ قَاَل ُموََسَٰ َما جح لحَقوح

َ
آ أ فَلَمه

َ َسُيبح  ۖۡ إحنه ٱَّلله ُر حح ح يَن ٱلس  دح سح حُمفح لحُح َعَمَل ٱل َ ََل يُصح ۥٓ إحنه ٱَّلله لُُه حَكلحَمَٰتحهۦح َولَوح  ٨١طح َقه ب
ُ ٱۡلح قُّ ٱَّلله َوُيحح

رحُموَن  ُمجح
ح  ٨٢َكرحهَ ٱل

  39   ُسوَرةُ الَكهحفح 
حَۚ إحن تََرنح  حٱَّلله  ب

ُ ََل قُوهَة إحَله ََلٓ إحذح َدَخلحَت َجنهَتَك قُلحَت َما َشآَء ٱَّلله قَله محنَك َماَٗل  َولَوح
َ
نَا۠ أ
َ
 ٣٩ا  َوَوَلٗ أ

َيمَ      86-69   ُسوَرةُ َمرح
ثحي ٗ  َل َجَهنهَم جح نهُهمح َحوح َ ُضح نَي ُثمه نَلُحح َيَٰطح نهُهمح َوٱلشه رُشَ حَك نَلَحح يَعٍة  ٦٨ا فََوَرب  ح شح

ُثمه نَلزَنحَعنه محن ُك 
َشدُّ لََعَ ٱلرهِنَٰمۡح عحتحي ٗ 

َ
ُهمح أ يُّ

َ
 ٦٩ا أ



   66-70   ُسوَرةُ طه
ََعَٰ  َها تَسح نه

َ
رحهحمح أ حح يُُّهمح ُُيَيهُل إحََلحهح محن سح َبالُُهمح وَعحصح حَذا حح ۖۡ فَإ

ْ لحُقوا
َ
هۦح  ٦٦قَاَل بَلح أ سح وحَجَس ِفح َنفح

َ
فَأ

يَفةٗ  وََسَٰ  خح َٰ  ٦٧مُّ َ لَعح
َ نَت ٱۡلح

َ
قح َما ِفح يَمحينحَك تَلحَقفح  ٦٨قُلحَنا ََل ََتَفح إحنهَك أ

لح
َ
َما  َوأ ْۖۡ إحنه َما َصَنُعٓوا

ر ِۖ  َصَنُعواْ َكيحدُ  ََتَٰ  َسَٰحح
َ
ُر َحيحُث أ احح لحُح ٱلسه دٗ  ٦٩َوََل ُيفح َحَرةُ ُسجه َ ٱلسه َقح

لح
ُ
ح َهَُٰروَن فَأ حَرب  ا قَالُٓواْ َءاَمنها ب
 ٧٠َوُموََسَٰ 
محُنونَ    115-118   ُسوَرةُ الُمؤح

َنَُٰكمح َعَبثٗ  َما َخلَقح نه
َ
بحُتمح أ فََحسح

َ
نهُكمح إحََلحَنا ََل تُرحَجُعوَن ا وَ أ

َ
ۖۡ ََلٓ إحَلََٰه إحَله ١١٥أ َقُّ

حَملحُك ٱۡلح ُ ٱل َفَتَعََُّٰي ٱَّلله
َكرحيمح 

َسابُُهۥ عحنَد ١١٦ُهَو َربُّ ٱلحَعرحشح ٱلح حنهَما حح حهۦح فَإ َهََٰن ََلُۥ ب ح إحَلًَٰها َءاَخَر ََل بُرح ُع َمَع ٱَّلله َوَمن يَدح
َٰفحُروَن  لحُح ٱلحَك َٓۚ إحنهُهۥ ََل ُيفح حهۦح حنَي ١١٧َرب  ََٰحح ُ ٱلره نَت َخۡيح

َ
فحرح َوٱرحَحمح َوأ ح ٱغح  ١١٨َوقُل رهب 



 

لح     30-31   ُسوَرةُ انلهمح
يمح  ح ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهحح لحمحنَي  ٣٠إحنهُهۥ محن ُسلَيحَمََٰن ِإَونهُهۥ ِمۡسِب ٱَّلله تُوِنح ُمسح

ح
ه َوأ لُواْ لََعَ َله َتعح

َ
 ٣١أ

 

افهاتح     1-10  ُسوَرةُ الصه
ا  َٰتح َصف ٗ فه َٰٓ ٗرا  ١َوٱلصه َرَٰتح زَجح َٰجح ًرا  ٢فَٱلزه َٰلحَيَٰتح ذحكح ٞد  ٣فَٱلته َٰحح َمََٰوَٰتح  ٤إحنه إحَلََٰهُكمح لََو رهبُّ ٱلسه

َمَشَٰرحقح 
ح ۡرضح َوَما بَيحَنُهَما َوَربُّ ٱل

َ َكَواكحبح  ٥َوٱۡلح
حزحيَنٍة ٱلح َيا ب نح َمآَء ٱلُّ ٗها  ٦إحنها َزيهنها ٱلسه فح ح وَحح

حن ُك  م 
ارحد   ح َجانحب   ٧َشيحَطَٰن  مه

َذفُوَن محن ُك  َٰ َوُيقح َ لَعح
َ َمََلح ٱۡلح

ح ُعوَن إحََل ٱل مه ُدُحوٗراۖۡ َولَُهمح َعَذاٞب  ٨َله يَسه
ٌب  َهاٞب ثَاقحٞب  ٩َواصح َبَعُهۥ شح تح

َ
َفَة فَأ َطح  ١٠إحَله َمنح َخطحَف ٱۡلح

 

 



 

َخانح     43-59   ُسوَرةُ الُّ
ثحيمح  ٤٣زهقُّومح إحنه َشَجَرَت ٱل

َ ُُطونح  ٤٤َطَعاُم ٱۡلح
لح َيغحُّيح ِفح ٱبلح ُمهح

ح َمحيمح  ٤٥َكٱل ح ٱۡلح
ُخُذوُه  ٤٦َكَغُّيح

يمح  َحح تحلُوهُ إحََلَٰ َسَوآءح ٱۡلح َمحيمح  ُثمه  ٤٧فَٱعح هۦح محنح َعَذابح ٱۡلح سح
ح
َق َرأ َعزحيُز  ٤٨ُصبُّواْ فَوح

نَت ٱلح
َ
ُذقح إحنهَك أ

َكرحيُم 
وَن إحنه  ٤٩ٱلح ََتُ حهۦح َتمح محني   ٥٠َهََٰذا َما ُكنُتم ب

َ
حُمتهقحنَي ِفح َمَقاٍم أ َٰت  وَُعُيون   ٥١إحنه ٱل  ٥٢ِفح َجنه

َتَقَٰبحلحنَي  ق  مُّ َ تَۡبح بَُسوَن محن ُسنُدس  ِإَوسح
ُوٍر عحني   ٥٣يَلح َنَُٰهم ِبح حَك َوَزوهجح ح  ٥٤َكَذَٰل

ُعوَن فحيَها بحُكل  يَدح
َٰكحَهٍة َءامحنحنَي  يمح  ٥٥َف َحح َُٰهمح َعَذاَب ٱۡلح ِۖ َوَوقَى وَِلَٰ

ُ تََة ٱۡلح حَموح حَموحَت إحَله ٱل حن  ٥٦ََل يَُذوقُوَن فحيَها ٱل َٗل م  فَضح
يُم  ُز ٱلحَعهح حَك ُهَو ٱلحَفوح َٰل حَكَۚ َذ ب  ُروَن  ٥٧ره حَك لََعلهُهمح َيَتَذكه حلحَسان َنَُٰه ب ح َما يََّسه تَقحبح إحنهُهم  ٥٨فَإحنه فَٱرح

تَقح  رح  ٥٩ُبوَن مُّ

 



َقانح     29-33 حح
َ
 ُسوَرةُ اۡل

ْۖۡ فَلَمه  ُتوا نصح
َ
وهُ قَالُٓواْ أ ا َحَُضُ َتمحُعوَن ٱلحُقرحَءاَن فَلَمه ن ح يَسح ح

حَن ٱۡلح َنآ إحََلحَك َنَفٗرا م  فح َ ِإَوذح َۡصَ اْ إحََلَٰ ا قُضح  َولهوح
رحيَن  نذح محهحم مُّ َنا كحَتَٰ ٢٩قَوح ََٰقوحَمَنآ إحنها َسمحعح ٓي قَالُواْ َي دح َ يََديحهح َيهح حَما َبنيح ٗقا ل  ح دح ُموََسَٰ ُمَصد  نزحَل محۢن َبعح

ُ
ًبا أ

َتقحيم   سح ح ِإَوََلَٰ َطرحيق  مُّ َق 
حُكمح  ٣٠إحََل ٱۡلح حن ُذنُوب ُكم م 

فحرح لَ حهۦح َيغح ح َوَءامحُنواْ ب َ ٱَّلله يُبواْ َداِعح جح
َ
ََٰقوحَمَنآ أ َي

م   َلح
َ
حنح َعَذاٍب أ رحُكم م  ۡرضح َولَيحَس ََلُۥ محن َومَ  ٣١َوُيجح

َ ز  ِفح ٱۡلح حُمعحجح ح فَلَيحَس ب َ ٱَّلله  ُُيحبح َداِعح
ن َله
بحنٍي  ْوَلَٰٓئحَك ِفح َضَلَٰل  مُّ

ُ
َۚ أ َآُء َلح وح

َ
ٓ أ حهۦح َ  ٣٢ُدون ۡرَض َولَمح َيَعح

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حي َخلََق ٱلسه َ ٱَّله نه ٱَّلله
َ
اْ أ َو لَمح يََروح

َ
أ

ٍر  حَقَٰدح قحهحنه ب
َلح يٞر ِبح ء  قَدح ح ََشح

َٰ ُك  َۚ إحنهُهۥ لََعَ َتَٰ  بََُّيَٰٓ حَموح ن ُُيحـ حَي ٱل
َ
َٰٓ أ  ٣٣لََعَ

 
 

 



َمَٰن    33-36   ُسوَرةُ الرهحح
َْۚ ََل تَ  ۡرضح فَٱنُفُذوا

َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح َطارح ٱلسه
قح
َ
ن تَنُفُذواْ محنح أ

َ
ُتمح أ َتَطعح نسح إحنح ٱسح ح

ن ح َوٱۡلح ح
رَشَ ٱۡلح ُفُذوَن نَيََٰمعح

ح   ب
َطَٰن  إحَله

بَانح  ٣٣ُسلح ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 
َ
حن نهار  َوَُنَاٞس فَََل  ٣٤فَبحأ يحُكَما ُشَواٞظ م 

يُرحَسُل َعلَ
انح  َ بَانح  ٣٥تَنَتۡصح ح حُكَما تَُكذ  ي ح َءاََلٓءح َرب 

َ
 ٣٦فَبحأ

ح       21-24   ُسوَرةُ اَۡلرشح
َٰ َجَبل  له 

َا َهََٰذا ٱلحُقرحَءاَن لََعَ نَزنلح
َ
حُبَها لَوح أ َثَُٰل نَُضح مح

َ حلحَك ٱۡلح حَۚ َوت َيةح ٱَّلله حنح َخشح ٗع م  ح َتَصد  ٗعا مُّ َتُهۥ َخَٰشح يح
َ
َرأ

ُروَن  حلنهاسح لََعلهُهمح َيَتَفكه َمَُٰن  ٢١ل َهََٰدةحِۖ ُهَو ٱلرهحح َغيحبح َوٱلشه
َٰلحُم ٱلح حي ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَوۖۡ َع ُ ٱَّله ُهَو ٱَّلله

يُم  ُ  ٢٢ٱلرهحح َعزحيُز ُهَو ٱَّلله
حُمَهيحمحُن ٱلح محُن ٱل حُمؤح َُٰم ٱل َل وُس ٱلسه حَملحُك ٱلحُقدُّ حي ََلٓ إحَلََٰه إحَله ُهَو ٱل  ٱَّله



حُكوَن  ا يرُشح ح َعمه َۚ ُسبحَحََٰن ٱَّلله ُ ح حُمَتَكۡب  َبهاُرٱل
ۖۡ ََلُ  ُهوَ  ٢٣ٱۡلح حُر ُمَصو 

ح َارحُئ ٱل
ُ ٱلحَخَٰلحُق ٱبلح َِنَٰ   ٱَّلله ُسح َمآُء ٱۡلح سح

َ ٱۡلح
 ُ َكحيُم ي َعزحيُز ٱۡلح

ِۖ َوُهَو ٱلح ۡرضح
َ َمََٰوَٰتح َوٱۡلح حُح ََلُۥ َما ِفح ٱلسه  ٢٤َسب 

 ُسوَرةُ الَقلَمح  51-52
ُنونٞ  َر َوَيُقولُوَن إحنهُهۥ لََمجح حكح ا َسمحُعواْ ٱَّل  بحَصَٰرحهحمح لَمه

َ
حأ لحُقونََك ب حيَن َكَفُرواْ لَُُيح َوَما  ٥١ ِإَون يََكاُد ٱَّله

حلحَعَٰلَمحنَي ُهَو إحَله ذحكح   ٥٢ٞر ل 

ح  ن    1-10   ُسوَرةُ اۡلح
َنا قُرحَءانًا َعَجٗبا  ن ح َفَقالُٓواْ إحنها َسمحعح ح

حَن ٱۡلح َتَمَع َنَفٞر م  نهُه ٱسح
َ
َ إحََله أ وِحح

ُ
دح َف  ١قُلح أ ٓي إحََل ٱلرُّشح دح اَمنها َيهح
حهحۖۦۡ  َحٗدا ب

َ
حَنآ أ حَرب  حَك ب رشح

ُّ ا  ٢َولَن ن َبٗة َوََل َوَلٗ ََذ َصَٰحح حَنا َما ٱَته نهُهۥ تََعََُّٰيَٰ َجدُّ َرب 
َ
نهُهۥ ََكَن َيُقوُل  ٣َوأ

َ
َوأ

ح َشَطٗطا  ٗبا  ٤َسفحيُهَنا لََعَ ٱَّلله ح َكذح نُّ لََعَ ٱَّلله ح
نُس َوٱۡلح ح

ن لهن َتُقوَل ٱۡلح
َ
نها َظَننهآ أ

َ
  ٥َوأ

َ
نهُهۥ ََكَن َوأ



ن ح فََزاُدوُهمح رََهٗقا  ح
حَن ٱۡلح حرحَجال  م  نسح َيُعوُذوَن ب ح

حَن ٱۡلح ن لهن  ٦رحَجاٞل م 
َ
ُهمح َظنُّواْ َكَما َظَننُتمح أ نه

َ
َوأ

َحٗدا 
َ
ُ أ يٗدا وَُشُهٗبا  ٧َيبحَعَث ٱَّلله َنََٰها ُملحَئتح َحرَٗسا َشدح َمآَء فَوََجدح َنا ٱلسه نها لََمسح

َ
  ٨َوأ

َ
ُعُد َوأ نها ُكنها َنقح

َهاٗبا رهَصٗدا  َتمحعح ٱٓأۡلَن َُيحدح ََلُۥ شح عحِۖ َفَمن يَسح مح حلسه حَمن ِفح  ٩محنحَها َمَقَٰعحَد ل رحيَد ب
ُ
ََشٌّ أ

َ
رحٓي أ نها ََل نَدح

َ
َوأ

حهحمح َربُُّهمح رََشٗدا َراَد ب
َ
مح أ
َ
ۡرضح أ

َ  ١٠ ٱۡلح

 ُسوَرةُ الََكفحُرونَ 
َٰفحُروَن  َها ٱلحَك يُّ

َ
أ ُبُدوَن  ١قُلح َيَٰٓ ُبُد َما َتعح عح

َ
ُبُد  ٢ََلٓ أ عح

َ
َٰبحُدوَن َمآ أ نُتمح َع

َ
ا  ٣َوََلٓ أ حٞد مه نَا۠ َعب

َ
َوََلٓ أ

ُبُد  ٤َعَبدتُّمح  عح
َ
َٰبحُدوَن َمآ أ نُتمح َع

َ
َ دحينح  ٥َوََلٓ أ  ٦لَُكمح دحيُنُكمح َوِلح

ََلصح   ُسوَرةُ اۡلحخح
 ُ َحٌد قُلح ُهَو ٱَّلله
َ
َمُد  ١ أ ُ ٱلصه ح َولَمح يُوَلح  ٢ٱَّلله َحُدۢ  ٣لَمح يَِلح

َ
ُۥ ُكُفًوا أ  ٤َولَمح يَُكن َله



 ُسوَرةُ الَفلَقح 

َفلَقح 
ح ٱلح حَرب  ُعوُذ ب

َ
ح َما َخلََق  ١قُلح أ ٍق إحَذا َوقََب  ٢محن ََش  ح ََغسح ََٰثَٰتح ِفح  ٣َومحن ََش  ح ٱنلهفه َومحن ََش 

ٍد إحَذا َحَسَد َومح  ٤ٱلحُعَقدح  ح َحاسح  ٥ن ََش 
 ُسوَرةُ انلهاسح 

ح ٱنلهاسح  حَرب  ُعوُذ ب
َ
ح  ٣إحَلَٰهح ٱنلهاسح  ٢َملحكح ٱنلهاسح  ١قُلح أ َنهاسح  محن ََش  َواسح ٱۡلح حوَسح حي  ٤ٱل ٱَّله

وحُس ِفح ُصُدورح ٱنلهاسح  نهةح َوٱنلهاسح  ٥يُوَسح ح
 ٦محَن ٱۡلح
 

http://www.arrahma.org/duas/dua.php

