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  والربكة للرزق ١١٨٦ ] كرميا رزقاً هلم وأعتدناتالوة قوله تعاىل [ 

  
 

   للرزق ٣١٩٧ ] تشاء من وتذل تشاء من تعزتالوة قوله تعاىل [ 
   للرزق ٢٧٨٨ ] حساب بغري تشاء من وترزقتالوة قوله تعاىل [  
   للرزق ١١٨٣ ] ويسقني يطعمين هو والذي تالوة قوله تعاىل [ 
   للرزق ٩١٦ ] يشاء ملن الرزق يبسط اهللاتالوة قوله تعاىل [ 

   للرزق ٢٠١٨ ] الرزق اهللا عند فابتغواتعاىل [ تالوة قوله 
 كل عند اخلطوة له جيعل وأن الرزق تعاىل اهللا وشأل وشرا كتبها من:  يوسف سورة
  )١( تعاىل اهللا حبول ذلك بلغ أحد

  

 
قال اإلمام احلجة أبو حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل رمحه اهللا تعاىل ونفع به 

 :وبعلومه وعلوم سائر الصاحلني يف الدارين آمني
 .مرة ، تفتح أبواب الرزق مبشيئة اهللا تعاىل١٠٠من قرأ هذه اآلية ليلة اجلمعة 

 ] اللَّه اها آتّمم قنففَلْي قُهرِز هلَيع رن قُدما  ۚواها آتا إِلَّا مفْسن اللَّه فّكَللُ  ۚلَا يعجيس
ا اللَّهرسرٍ يسع دعب   [ 
  

                                                             
  . ٣٧٩ القرآن ومنافع،  ٦٢ النظيم الدر )١(

 



 
 

   .والرزق اخلري لكثرة املرتل يف نظيف زجاج إناء يف وجعلها مرمي سورة كتابة 

 وجعلها طاهرة جديدة قطن خرق أربع يف فاطر سورة من التالية اآليات كتب من 
 مما وأَنفَقُوا الصالةَ وأَقَاموا  اللَّه كتاب يتلُونَ الَّذين إِنَّ وهي ورحبت منت جتارته  يف

ماهقْنزا ررةً سالنِيعونَ وجرةً يارجت لَن وربت  )١( 

    . مثره كثر بستان أو زبونه كثر دكان يف وجعلها ليالً كتبها من غافر سورة -

 عني على قرأها ومن.  أمهه ما وكفي طريقه يف اخلري أصاب محلها من عبس سورة -
   . غزرت سبعاً يوم كل أيام ثالثة نضبت  قد

   أحد كل من الرزق له اهللا سهل وشرا كتبها من يوسف سورة
  . والرزق واملكسب البيع لكثرة العضد أو اجليب يف وجعلها احلجر سورة كتابة -
  

 
   والبيع الرزق عليه كثر ، الشخص على وعلقت كتبت إذا احلجر سورة خواص من إن

  تعاىل اهللا بإذن رحبه ويكثر ، معاملته ويريدون ، الناس وحيبه ، والشراء
 

 فيما عنه أحد يعول وال كسبه يكثر فإنه جيبه يف وجعلها كتبها من:  احلجر سورة
  )٢( معاملته الناس وحيب ويشترى يبيع

                                                             
)١(  

 .  ٣٨٣ القرآن منافع،  ٦٤ النظيم الدر )٢(



   
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اللهم صلي على حممد وآل حممد
مرات يف ورق ابيض بدون تسطري واجعل على  حدود الورقة  ٣اكتب سورة الواقعة 

: (( ياخري الرازقني ارزقنا بال حول والقوة منا )) من  اليمني ومن اليسار ومن اعلى 
   ومن اسفل

 ضع هذه االوراق يف اناء (( كرستال )) يف وسط املرتل او يف احملالت مث
 . التجارية يف الوسط يف مكان مرتفع واليراها احد
يامن ترزق من تشاء بغري حساب [ : وبعد كل صالة وخاصة صالة الفجر والعصر قل

مرة( حسب استطاعتك  ١٠٠٠مرة حىت  ١٠٠من  ]   ارزقنا وانت خري الرازقني
 . ( كل يوم

 أيام ويف اليوم الرابع بإذن اهللا سترى مايسرك ٧واعمل هذا الورد 
بنفسك ان شاء  ونصيحيت اليك التتوقف ابدآ فهذا الورد به اسرار خاصة وستعرفها 

 . اهللا
  .واشكره اهللا وامحد منه فتصدق يسعى الرزق اتآك وأن

 
"  تشكرون ما قليالً معايش فيها لكم وجعلنا األرض يف مكناكم ولقد"  تعاىل قوله

 يوم تكتتب،  الزبون وكثرة املعيشة وإدرار الرزق لنتكثري اآلية هذه  ١٠:  االعراف
 يسكنه مكان يف أو احلانوت أو البيت يف وجتعل الصالة من الناس فراغ عند اجلمعة
   )١(" رزقه يكثر

                                                             
 . ٣٦٩،  ٣٦٨ القرآن منافع،  ٤٧:  النظيم الدر  )١(



 
 نع ودعسنِ مب اللَّه دبقَالَ:  -ع» بِيالن افض-   ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهفًا،   -صـيض

إِن مفَقَالَ: اللَّه ،نهنم ةداحو دنع جِدي ا فَلَمامطَع نهدني عغتبي اجِهولَ إِلَى أَزسي فَأَر
كلفَض نم أَلُكةٌ    أَسيـلصـاةٌ مش هإِلَي تيد؛ فَأُهتا إِلَّا أَنمكُهلملَا ي هفَإِن ،كتمحرو

   . «فَقَالَ: هذه من فَضلِ اللَّه، ونحن ننتظر الرحمةَ
 

 
   النعمة لزيادة ٥٨٢]  العاملني رب هللا احلمدتالوة [ 

  

 
 ] املسرفني حيب ال [ قوله إىل .. معروشات جنات أنشأ الذى وهوتالوة قوله تعاىل [ 

)  وسالمته وبركته احليوان ونتاج خروجها وحسن وزكاا الثمرات لنمو اآلية هذه
)١(   

 
 وارزقْناۖ  منك وآيةً وآخرِنا لأَوّلنا عيدا لَنا تكُونُ السّماِء من مائدةً علَينا أَنزِلْ ربّنا[ 

تأَنو ريخ نيازِقّالر [  

 إىل وانفث مرات ٧ اآلية هذه فاقرأ خاصا طعاما اشتهيت أو الرزق بضيق ابتليت إذا
  . السماء جهة

 
   والربكة للخري ١٧٤٦ ] اهللا من بنعمة يستبشرونتالوة قوله تعاىل [ 

                                                             
 . ٣٦٦ القرآن منافع،   النظيم الدر )١(



 
 واملسرات اخلريات جللب ٢٠١٣ ] فترضى ربك يعطيك ولسوفتالوة قوله تعاىل [ 

   والرضا
 

   واجلاه للهيبة ٥٣٢ ] الكبري العلي هو اهللا إنتالوة قوله تعاىل [  
  

 
   العلوم لطلب ٤١٨ ] حكيما عليماً كان هللا ا إنتالوة قوله تعاىل [  

 
   والسالم لألمن ١٤٦٧ ] حافظ عليها ملا نفس كل إنتالوة قوله تعاىل [  

 
 ]نّأَم جِيبي ّطَرضإِذَا الْم اهعد فكْشيوَء وّالس   [ 

   اآلية هذه قراءة غلى فواظب كفؤا ولدك لتزويج جتد مل إذا
 

  قصد وإن ، زوجوه منهم التزويج يريد قوم إىل ومضى معه جعلها من]  طه سورة [
  ملن تعسر عليه أو عليها الزواج أو تعسر عليه تزويج ابنه او بنته 

 ربك وكان وصهرا نسبا فجعله بشرا املاء من خلق الذي وهو(( تعاىل قوله يقرأ
 ... يومأ ٢١ اىل مره ٣١٣ عدد)) قديرا

 بيد شئ وكل أمره ييسر سبحانه اهللا فإن يوما ٢١ ملدة األحزاب سورة على ويداوم
   ...اهللا

 



  للفتح ١٢٣٣ ]  مبينا فتحاً لك فتحنا إناتالوة قوله تعاىل [ 
 

  ]   الْمفْلحونَ هم ئكوأُولَٰۖ  ربِّهِم من هدى علَٰى ئكأُولَٰ[ 
 ١١١ فاقرأها سيئة افعاال ارتكبت او القومي الدرب عن وابتعدت الدين نع غفلت لو

   يوم ٤١ إىل اشربه مث ماء فيه اناء على
 

 ]  زهوقًا كَانَ الْباطلَ إِنَّۚ  الْباطلُ وزهق الْحقّ جاَء وقُلْ [

 صالة بعد مرة ١٣٣ اآلية هذه فاقرأ املشروع حبقك لك القاضي يتفضل أن ترد إن
 تتضاعف املبطل املرافع فإن احملاماه إىل قضيتك مرافعة يف حمقا كنت إن_  مكتوبة
 .مصائبه 

 
 ]نيمالْكَاظظَ ويالْغ نيافالْعنِ واسِ عّالن ۗاللَّهو ّبحي ِسنِنيحالْم [    
 هذه فاقرأ سخطا استشاطك عند نفسك التتمالك حيث الغضب شديد كنت إن

    املاء أو الشاى مع استعمله مث يوم ٢١ ملدة السكّر على ١١١ اآلية
 

  

 
  

 
  ” بسم اهللا الرمحن الرحيم“البسملة: 



املناوي يف شرحه الكبري على اجلامع الصغري : روي أنه ملا نزلت البسملة  مامإلقال ا
  .الشريفة اهتزت اجلبال لرتوهلا

 (حساب اجلمل) مرة سبعة أيام  ٧٨٦أن من قرأها بعدد حروفها  ومن خواصها
متوالية على نية أي أمر نال مراده من جلب خري أو دفع ضر أو رواج بضاعة أو 

 غري ذلك إن شاء اهللا
 أن يقرأ نفس  ومن خواص البسملة لزوال البالدة ولقوة احلفظ والذكاء :

مرة على ماء ويشرب منه سبعة أيام عند طلوع  ٧٨٦العدد السابق وهو 
 .الشمس

 مرة على ورقة  ١٠٠يف قلوب الناس أن تكتب البسملة  ومن خواصها للهيبة
 .وحتمل

 ا من غري حتديد عددة عظيمةرزقه اهللا هيب ومن أكثر من تالو. 
  ومن خواص البسملة للحفظ من الشيطان والسرقة ودفع البالء وموت

 .مرة ٢١: أن يقرأ عند النوم الفجأة
 مرة فإنك تأمن شره  ٥٠أن تقرأ يف وجهه  ومن خواصها لألمن من ظلم الظامل

 .وتلقي يف قلبه اهليبة منك
 ى اهللا مرة مث تصلي على النيب صل٣١٣أن تقرأها  ومن خواصها لكثرة الرزق

 .مرة ١٠٠عليه وسلم 
 ٤٠أن تكتب يف وعاء زجاج  ومن خواصها للشفاء وللمتعسرة عن الوالدة 

مرة ومتحى مباء زمزم أو ماء بئر عذب ويشرب منه املريض أو املتعسرة عن 
 .الوالدة

 ٣٥فيه أن تكتب يف ورقة  ومن خواصها حلفظ البيت من اجلن وكثرة الربكة 
 .وتعلق يف البيت



 وكثرت بضاعته وراجت سلعته يف دكان ازداد رحبه وإذا علقت. 
 مرة ٥٠ ومن خواص البسملة أن تقرأ على امللبوس أو املريض. 
 مرة وحيملها الصغري فإنه يزول ما به  ٢١أن تكتب يف ورقة والد ألولفزع ا

 ..فات إن شاء اهللاآلوحيفظ من مجيع ا
  

 
 يـوم  كـل ) واحدة مرة( كاملة سنة) يتساءلون عم النبأ( سورة قراءة على داوم من

   . مجع ذلك جرب وقد.  الثانية السنة يف احلج  رزق
  

 
    .ذهب أينما نصر ، معه ومحلها ،) املزمل( السورة هذه كتب من:  للنصر - أ

 األعمال تيسري على يساعد السورة هذه قراءة وأن كما : املعرقلة األعمال لتيسري  -ب
  . املعرقلة

 كل) أيام عشرة( فليقرأها شيئاً أحد أضاع وإذا :  وعودته الضائع مكان ملعرفة -ت
    . تعاىل اهللا   بعون الضائع ذلك فسيجد ، مرة يوم
 ، وزوجته الزوج بني خالف( هناك كان وإذا :  الزوجني بني اخلالف ملنع -ث

  عطوفني متحابني فيصبحان يشرباا  مث) مرات ثالث( شراب على فليقرأها
 مث ، اإلفطار حني وليغتسال ، يومني فليصوما ولد هلما يكن مل وإذا :  للحمل -ج

   مولوداً وسريزقان يشرباه مث ، املاء على) واحدة  مرة( ليقرأها



 ، قرضه لسداد وسيلة لديه يكن ومل مديـوناً أحد كان وإذا : الديون لسداد -ح
 مرة( صالة كل بعد يقـرأها حبيث ، املباركة السورة  هذه قراءة على فليداوم
  منه واخلالص  الدين أداء من فيتمكن) واحدة

 على السورة هذه فليقرأ جسده يف أملٌ لديه ما أحد كان وإذا :  األمل لزوال -خ
    فيشفى املريض جسد على به  وليمسح ، مر لوز زيت

) واحدة مرة( السورة هذه فليقرأ الرزق يف ضيق يف كان إذا وأما :  الرزق جللب -د
   . الرزق يف سعة فسيجد) يوماً أربعني)  إىل يوم كل

 ، األحد يوم السورة هذه له فلتكتب ، مسحوراً أحد كان وإذا :  السحر لرفع -ذ
    .السحر عنه فسريفع ، املسحور وليأكلها

 

 يوم كل) يوماً عشر أحد( تقرأ املهمات لفتح وأيضاً : واملهمات احلوائج لقضاء -ر
    الصبح صالة بعد) مرة عشر أحد(
 عشر أحد( الدعاء هذا يوم كل وليقرأ مراده يتحقق عشر احلادي اليوم انقضاء وقبل ،

 مرة

 مسهل يا ، دبر مدبر يـا ، فرج مفرج يا ، فتح مفتح يا ، سبب مسبــب يا "
    . " الرامحني أرحم يا برمحتك  متـم متمـم يا ، يسر ميسر يا  ، سهل

  
  

 
 وهى مخس آيات هلا اسرار عظيمه منها )اخلمسني قاف  (



قضاء الدين ورد املظلمه وقهر العدو واهليبة والقوة وعالج احلسد والسحر وغريها من 
 الفوائد الىت ال يعلمها إال اهللا
 وهى بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ] كًالا مثْ لَنعاب ملَه بِينٰى إِذْ قَالُوا لوسم دعب نيلَ مائرنِي إِسب نلَإِ مإِلَى الْم رت أَلَم
 بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتلْ قَالَ ۖنه متيسإِنْ ع بكُت كُملَيالُ عتلُوا أَلَّا الْققَاتا قَالُوا ۖ تمو 

 علَيهِم كُتب فَلَما ۖا نقَاتلَ في سبِيلِ اللَّه وقَد أُخرِجنا من ديارِنا وأَبنائنا أَلَّ لَنا
 ٢٤٦سورة البقرة بِالظَّالمني ]  عليم واللَّهۗ  منهم قَليلًا إِلَّا تولَّوا الْقتالُ

  ]َق ينلَ الَّذقَو اللَّه عمس اُء لَقَدأَغْنِي نحنو ريفَق ۘالُوا إِنَّ اللَّه بكْتنا سقَالُوا م 
ملَهقَتاَء وبِيرِ الْأَنيبِغ ققُولُ حنذُوقُوا و ذَابرِيقِ] سورة ع١٨١ عمران آل الْح 

  ] با كُتكَاةَ فَلَموا الزآتلَاةَ ووا الصيمأَقو كُميدكُفُّوا أَي ميلَ لَهق ينإِلَى الَّذ رت أَلَم
 وقَالُوا ۚعلَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِيق منهم يخشونَ الناس كَخشية اللَّه أَو أَشد خشيةً 

 قَليلٌ الدنيا متاع قُلْ ۗبت علَينا الْقتالَ لَولَا أَخرتنا إِلَٰى أَجلٍ قَرِيبٍ كَت لم ربنا
  ٧٧ النساء فَتيلًا ]   سورة تظْلَمونَ ولَا اتقَٰى لمنِ خير والْآخرةُ

   ]ُا قبإِذْ قَر قبِالْح مآد ينأَ اببن هِملَيلُ عاتو نلْ مقَبتي لَما ومهدأَح نلَ مقُبا فَتانبر
 كلَنرِ قَالَ لَأَقْتا قَالَۖ الْآخملُ إِنقَبتي اللَّه نم [ نيقت٢٧ املائدة سورة الْم 

  ] ضِ قُلِ اللَّهالْأَرو اتاومالس بر نقُلْ ۚقُلْ م مذْتخأَفَات نم ونِهاَء ديللَا أَو 
 تستوِي هلْ أَم والْبصري الْأَعمٰى يستوِي هلْ قُلْ ۚ ضرا ولَا نفْعا لأَنفُِسهِم يملكُونَ
اتالظُّلُم ورالنو ۗ أَم  هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُوا كَخكَاَء خرش لَّهلُوا لعقُلِ ۚج 

اللَّه قالٍء كُلِّ خيش وهو داحالْو  [ ار١٦ الرعد سورة الْقَه 
  

 



 اإلصالح قصد وإن ، زوجوه التزويج يريد قوم إىل ومضى معه جعلها من طه سورة
  ودخل وشرا كتبها ومن ، افترقوا العسكرين بني ا مشى وإن ، ألفوا املتباغضني بني

    . وأدناه منه أمن سلطان على
 

   . الصاحلة املنامات كثري يكون محلها من يس سورة
   . خرياً إال نومه يف يـر مل نائم رأس حتت وضعت إن الزخرف سورة -
 
  أعطاه اهللا وسأل اجلمعة يوم والصافات يس قرأ من -

  يس قــرأ من) وسلم وآله عليه اهللا صلى( اهللا رسول قال
  سؤله أعطاه اهللا سأل مث ، اجلمعة يوم والصافات

  
 

  اخلتم هذا بفضل غايام إىل وصلوا الناس من وكثري ، اجلمعات أيام جداً جيد وهو
  فتحنا إنا سورة ختم( يقرأه أن ويستحب السبت، يوم به يبتدأ) الفتح سورة قراءة(
   .يوم كل) مرات مخس(

  كل بعد) اهللا نصر جاء إذا( سورة ويقرأ) مرة عشر أحد( فيقرأه اجلمعة يوم أما
  يا) (مرة عشر أحد( الدعاء هذا يقرأ) مرة وأربعني واحداً( أاها ما فـإذا. مرة

 متم متمم يا سهل مسهل يا يسر ميسر يا سبب مسبب يا فرج مفرج يا فتح مفتح
  . الرامحني أرحم يا برمحتك

  
  

 



  متجهاً خلوة يف ، اجلمعة ليلة جيلس بأن.  املطالب لكل جمربة) احلديد سورة( وهي
  بسم" الدعاء هذا يقرأ مث انقطاع دون) مرات سبع( فيقرأها وضوء على ، القبلة حنو
  وحبكمتك قدير يا وبقدرتك عزيز يا بعزتك أسألك إين اللهم ، الرحيم الرمحن اهللا
  قاعداً قائماً باإلميان حتفظنا وأن منان يا ومبنك رمحن يا وبرمحتك حكيم يا

  نفسي شر من باهللا أعوذ ، حال كل وعلى وميتاً حياً ويقظة نائماً ساجداً راكعاً
 آخذ أنت دابة كل شر ومن ، واإلنس اجلن شياطني شر من ، شر ذي كل شر ومن

  . "أمجعني حممدوآله على اهللا وصلى.  مستقيـم صراط على ريب إن بناصيتها 
 

 
 تعاىل اهللا قول فليأخذ كثريا ينسى او فهم سوء او الذهن يف بالدة من يعاين كان ملن

... 
 هو إِنْ) ٣(الْهوٰى عنِ ينطق وما (٢(غَوٰى وما صاحبكُم ضلَّ ما) ١( هوٰى إِذَا والنجمِ

 الْأَعلَٰى بِالْأُفُقِ وهو)٦( فَاستوٰى مرة ذُو) ٥(الْقُوٰى شديد علَّمه (٤(يوحٰى وحي إِلَّا
)٧ (ا ثُمنلَّٰى ددفَت )٨ (َفَكَان نِ قَابيسقَو ٰى أَونأَد )ٰى) ٩حإِلَٰى فَأَو هدبا عٰى محأَو 

 نزلَةً رآه ولَقَد) ١٢(يرٰى ما علَٰى أَفَتمارونه(١١( رأَٰى ما الْفُؤاد كَذَب ما (10)
 السدرةَ يغشى إِذْ) ١٥( الْمأْوٰى جنةُ عندها) ١٤( الْمنتهٰى سدرة عند) ١٣( أُخرٰى

 (( الْكُبرٰى ربه آيات نم رأَٰى لَقَد(17) طَغٰى وما الْبصر زاغَ ما) ١٦( يغشٰى ما

 مل بئر ماء أو زمزم مباء وميحيه وزعفران ورد مباء ذهب او زجاج صحن على فليكتبها
 القلب جوهر على وتعمل والنسيان والوسواس البالدة عنه تذهب فإنه أبدا مشس تقربه
   الذهن وتصفي البصرية وفتح

 



 
فوائد تقرأ لعدم النسيان وقلة احلفظ وقلة الفهم وعدم االستيعاب ولزيادة قوة 

 :تقرأ على املاء اآليات القرآنية التالية على قدر ما يعينك اهللا،  الذاكرة
 العليا .. أن تصل على سيدنا حممد  اللهم إين أسألك بأمسائك احلسين وصفاتك

 . وعلى آله وسلم . وأن ترزقين خري نعمة احلفظ وتصرف عين شر نعمة النسيان
  ( َانيالْب هلَّمانَ . عالْإِنس لَقآنَ . خالْقُر لَّمع . نمحالر ) : بكرامة قولك تعاىل

 ٤-١الرمحن : 
 ]  هآنقُر بِعفَات اهأْنفَإِذَا قَر . هآنقُرو هعما جنلَي١٨ -١٧القيامة :  ]إِنَّ ع  
 ]  يالَّذ . مالْأَكْر كبرأْ ولَقٍ . اقْرع نانَ مالْإِنس لَقخ . لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاساقْر

 ٥-١ : العلق  ]ما لَم يعلَم  علَّم بِالْقَلَمِ . علَّم الْإِنسانَ
 ] ىنسفَلَا ت كقْرِؤنهلا خاصية لوحدها”  ٦األعلى :   ]س “ 
   ] نحبسالَ يالْجِب وداود عا منرخسلْماً وعكْماً وا حنيكُلّاً آتانَ وملَيا ساهنمفَفَه

 نيلا فَاعكُنو رالطَّيهلا خاصية لوحدها”  ٧٩ء : األنبيا  ]و “ 
   ] ابهالْو أَنت كةً إِنمحر نكن لَّدا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا الَ تنبر

 ٨ :آل عمران   ]
 ] ْفانِي . ين لِّسةً مقْدلُلْ عاحرِي . وي أَمل رسيرِي . ودي صل حراش بوا رقَه

 ٢٨ – ٢٥طه :    ]قَولي 
  ]رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِن لَّما ونا أَنفُسنا ظَلَمنبر[      

 ٢٣األعراف : 
  ]  نم ي كُنتإِن كانحبس إِلَّا أَنت ٨٧األنبياء :  ]لَّا إِلَه 
 على آله وسلم .. آمني . ) انتهي الدعاءاللهم صل على سيدنا حممد و 

 : لعالج قلة الفَهم ومن يشعر بقلة الذكاء



هذا األمر له عالج خاص وآية خاصة جدا ، وميكنك أن جتمعها إىل اآليات السابقة 
 . .وميكنك قرائتها منفردة مع التكرار كثريا

 : أكثر من هذا الدعاء
اللهم علمين ما ينفعين وانفعين مبا علمتين وارزقين فَهما تنفعين به ىف الدارين بكرامة [ 

بقولك تعاىل ( فَفَهمناها سلَيمانَ وكُلّاً آتينا حكْماً وعلْماً وسخرنا مع داوود الْجِبالَ 
 نيلا فَاعكُنو رالطَّيو نحبس٧٩األنبياء : ] ي 

أدعو ا بعد كل صالة واقرأها على املاء واشرا كذلك . وبقدر اخالصك سيكون 
 . عطائك
اللهم إين أسألك أن تصل على سيدنا حممد وعلى آله وسلم وأن ترزقين  [  الدعاء

 )]حفظ العلوم بكرامة قولك تعاىل ( سنقرئك فال تنسي
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 انطق يتكلم مل الذى الصىب ا وسقى مباء وأذيب بزعفران اسرائيل  بىن سورة كتابة
  )١(لسانه

 
 األنعام سورة(  موقوفاً عنه اهللا رضى طالب أىب بن على عن الشعب يف البيهقى أخرج

  ) . تعاىل اهللا شفاه إال عليل على قرأت ما
 قرأها من)  يعدلون تعاىل قوله إىل.. .. واألرض السماوات خلق الذى هللا احلمد( 

 األوجاع مجيع من أمن مرات سبع وبدنه وجهه على بيديه ومسح ومساء صباح كل
")٢(  

 
 مجيع من عليها وأمن تحص الدواب أعناق يف وعلقت كتبت إن:  األنعام سورة

  )٣( . واملخاوف األمراض
 

 وعلقها وزعفران ومسك الورد مباء)  احملسنني: (  قوله إىل)  اهللا ربكم إن(  كتب من
 واحلية العدو من أمن يف يزل ومل الفؤاد وجع ومن العني ومن الناس كيد من أمن عليه
  . )٤( تعاىل اهللا بإذن مؤذ وكل

  
 

                                                             
 ٣٨٤ القرآن منافع،  ٦٤ النظيم الدر )١(
 . ٣٦٤ ص الوتد حسن بن بكر أليب الكرمي القرآن منافع،  ٤٤ ص النظيم الدر )٢(
  ٣٦٣ القرآن منافع،  ٤٤ ص النظيم الدر  )٣(
 . ٢٨١علوم القرآن البن عقيلة املكى ص  يف، الزيادة واالحسان  ٣٦٨  القرآن منافع،  ٤٧ ص النظيم الدر )٤(



  والعافية للشفاء ٣٠٧٠]  يشفني فهو مرضت وإذاتالوة قوله تعاىل [ 
   والعافية للشفاء ٦٩٣ ] وسالما برداً كوين نار ياتالوة قوله تعاىل [ 

 
  الطاعون لدفع ٩٨٠ ] الرحيم العزيز على توكلتالوة قوله تعاىل [ 

 
  املصروع لشفاء ] ٢٠١٩ نار من شواظ عليكما يرسلتالوة قوله تعاىل [ 

 
 على فتوضع للحمى رقعاً يكتب البصرى احلسن كان:  الغزاىل اإلسالم حجة قال

  : فيها وجد مات فلما،  فتزول احملموم
  الرحيم الرمحن اهللا بسم

  " ضعيفا اإلنسان وخلق عنكم خيفف أن اهللا يريد" 
  " ضعيفا اإلنسان وخلق عنكم اهللا خفف اآلن

  " لفضله راد فال خبري يردك وإن هو إال له كاشف فال بضر اهللا ميسك وإن" 
  )١(" قدير شئ كل على فهو خبري يردك وإن

  
  
  

 

                                                             
  ٣٧٢،  ٣٧١ القرآن منافع،  ٥٦ النظيم الدر )١(



  الرحيم الرمحن اهللا بسم
  االسراء"  للمؤمنني ورمحة شفاء هو ما القرآن من ونرتل

  " فليفرحوا فبذلك وبرمحته اهللا بفضل قل" 
  " العظيم العرش رب هو إال إله ال اهللا" 
 سورة اخل....  الرحيم الرمحن هو والشهادة الغيب عامل هو إال إله ال الذى اهللا هو" 

  )١(" احلشر
 

 ٠تقرأ على الطفل قبل النوم ملدة ثالثة أيام 
وممكن قراءا على ماء مع تقريب النفس من املاء أثناء القراءة ويشرب منها الطفل 

 ملدة اسبوع ، وهذه الرقية نافعة باذن اهللا
 أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه ونفثه

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ]) نيالَمبِ الْعر لَّهل دم١الْحمحّيمِ () الرحّينِ (٢نِ الرّمِ الدوي كال٣) م اكّإِي (

) نيعتسن اكّإِيو دبع٤ن) يمقتساطَ الْمرّا الصند٥) اه هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص (
)٦نيّالّلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي ( .[ 
  ]إِلَّا ه لَا إِلَه ي اللَّها فمو اتاومّي السا فم لَه مولَا نةٌ ونس ذُهأْخلَا ت ومّالْقَي ّيالْح و

الْأَرضِ من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه يعلَم ما بين أَيديهِم وما خلْفَهم ولَا 
بِما شاَء وسع كُرسيّه السّماوات والْأَرض ولَا يئُوده يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِلَّا 

يمظالْع ّيلالْع وها ومفْظُهح . [  

                                                             
 . ٣٨٥ القرآن منافع،  ٦٥ النظيم الدر )١(



 ]  بِهكُتو هكَتلَائمو بِاللَّه نونَ كُلٌّ َآمنمؤالْمو بِّهر نم هزِلَ إِلَيا أُنولُ بِمسّالر نَآم
ا نفَرِّق بين أَحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربّنا وإِلَيك ورسله لَ
) ريص٢٨٥الْم تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه فّكَللَا ي (

و أَخطَأْنا ربّنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى ربّنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَ
الَّذين من قَبلنا ربّنا ولَا تحمّلْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنّا واغْفر لَنا وارحمنا 

 . ] افرِينأَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَ
  ]) َونعجرا لَا تنإِلَي كُمّأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمّأَن متِسب١١٥أَفَح كلالْم الَى اللَّهعفَت (

) ومن يدع مع اللَّه إِلَها َآخر لَا ١١٦الْحقّ لَا إِلَه إِلَّا هو ربّ الْعرشِ الْكَرِميِ (
) وقُلْ ربِّ اغْفر ١١٧لَه بِه فَإِنّما حسابه عند ربِّه إِنّه لَا يفْلح الْكَافرونَ (برهانَ 

) نيماحّالر ريخ تأَنو محاراملؤمنونٍ  ] ) ١١٨و 
 : آيات طرد العني واحلسد

 يف  أعيذك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات
 العقد ومن شر حاسد إذا حسد

  ومن شر حاسد إذا حسدك يف رأسك ومن شر حاسد إذا حسدك يف وجهك
ومن شر حاسد إذا حسدك يف بدنك ومن شر حاسد إذا حسدك يف حلمك 

 ودمك وعظامك ومن شر حاسد اذا حسدك يف لسانك ونطقك .
 آيات احلسد

  ]دري ابِ لَوتلِ الْكأَه نم ريكَث دو دنع نداً مسكُفّاراً ح انِكُمإِمي دعب نكُم مون
 ] أَنفُِسهِم

  ]هلن فَضم اللّه ماهآ آتم لَىع اسونَ الندسحي أَم [ 
  ]ةَ إِالّ بِاللّهالَ قُو آَء اللّها شم قُلْت كتنج لْتخآل إِذْ دلَوو [ 
  ]َك ينالّذ كَادإِن يوواْ الذّكْرعما سلَم مارِهصبِأَب كقُونلزواْ لَيفَر [ 



  ] رصالب كإِلَي بقَلننِ ييتكَر رصارجِعِ الب ن فُطُورٍ* ثُمم ىرلْ ته رصجِعِ الْبفَار
ِسريح وهئاً واسخ [ 

 : آيات الشفاء
  ]دص فشيو هِملَيع كُمرنصيونِنيمؤمٍ مقَو ور  [  . 
  ]نِنيمؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ ودي الصا فشفَاء لِّمو  [ . 
  ]ِاسلنفَاء لش يهف هانأَلْو فلتخم ابرا شطُونِهن بم جرخي  [ . 
  ]مؤةٌ لِّلْممحرفَاء وش وا هم آنالْقُر نلُ مزنننِنيو َ [ . 
   ِنيفشي وفَه ترِضإِذَا مشفَاء[         . ]  وى ودوا هنآم ينلَّذل وقُلْ ه  [ 

 
  : كتب سيدي الشيخ عبد اهلادي اخلرسة

  ] ما قرأت هذه الكلمات على عليل إال شفي بإذن اهللا تعاىل[ 
أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة اهللا، وبعظمة عظمة اهللا، وجبالل جالل اهللا، [ 

وبقدرة قدرة اهللا، وبسلطان سلطان اهللا، وبال إله إال اهللا، ومبا جرى به القلم من عند 
  ]  اهللا، وبال حول وال قوة إال باهللا إال انصرفت

املستغيثني باهللا عز وجل، قال الدمريي يف حياة احليوان: روى ابن بشكوال، يف كتاب 
عن عبد اهللا بن املبارك امع على دينه وعلمه وورعه، أنه قال: خرجت إىل اجلهاد 
ومعي فرس، فبينما أنا يف بعض الطريق إذ صرع الفرس، فمر يب رجل حسن الوجه 
طيب الرائحة، فقال: أحتب أن تركب فرسك. قلت: نعم. فوضع يده على جبهة 

 : مؤخره، وقالالفرس حىت انتهى إىل
أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة اهللا، وبعظمة عظمة اهللا، وجبالل جالل اهللا، 
وبقدرة قدرة اهللا، وبسلطان سلطان اهللا، وبال إله إال اهللا، ومبا جرى به القلم من عند 
اهللا، وبال حول وال قوة إال باهللا إال انصرفت. قال: فانتفض الفرس وقام، فأخذ الرجل 



اركب، فركبت وحلقت بأصحايب، فلما كان من غداة غد وظهرنا على  : وقالبركايب
العدو فإذا هو بني أيدينا، فقلت: ألست صاحيب باألمس؟ قال: بلى. فقلت: سألتك 
باهللا من أنت؟ فوثب قائالً، فاهتزت األرض حتته خضراء، فإذا هو اخلضر عليه السالم. 

ا قلت هذه الكلمات على عليل إال شفي بإذن قال ابن املبارك رضي اهللا تعاىل عنه: فم
 .اهللا تعاىل

 
 )١( . لبنها كثر اللنب قليلة المرأة وسقاها بزعفران كتبها من ] احلجر سورة[ 

  . لبنها كثر المرأة سقاها من]  يس سورة [ 

  . لبنها در ماءها املرأة شربت إن ] الفتح سورة[ 
 

    . سريعاً ولدت مطْلَقة على علقت إذا الذاريات سورة
    . قراءة الفاقة ومتنع تعليقاً الوالدة تسهل الواقعة سورة
  وضعه ساعة منها اجلنني سقي وإذا ، تعليقاً آفة كل من اجلنني حتفظ احلاقة سورة

    . والشيطان اهلوام من وحفظ زكّاه
    سريعاً عنها فانزعها املرأة وضعت فإذا ، تعليقاً الوالدة تسهل اإلنشقاق سورة -

 مرتل حائط على كتبت وإذا ، تسكنها اللسعة وعلى ، حتفظها الدابة على وقراءا
  . هوامه ذهب

 تسلم البينة سورة - . النقص من أمن يولد ما أول الطفل على علقت إذا البلد سورة -
  مائها من شربت إذا احلامل

                                                             
 . ٨٠ ص،  احلجر سورة،  الوتد حسن بن بكر أليب الكرمي القرآن منافع )١(



 
 ] ينوا الَّذنآم ّنئطْمتو مهكْرِ قُلُوببِذ كْرِ أَلَاۗ  اللَّهبِذ اللَّه ّنئطْمت الْقُلُوب   [  
 مث مرة ٤١ ماء فيه إناء على اآلية هذه فإقرأ القلب ومرض اجلزع من العافية ترد إن

    اشربه
 

 كُلِّ علَٰى فَهو بِخيرٍ يمسسك وإِنْۖ  هو إِلَّا لَه كَاشف فَلَا بِضرٍّ اللَّه يمسسك وإِنْ ))
 (( قَدير شيٍء

 على يدك واضعا مرة ١١ أو مرات ٧ اآلية هذه فاقرأ وجع أى من الشفاء اردت إذا
  . فيه وانفث الوجع مكان

 يوم كل مرة١٠٠ اآلية هذه فاقرأ سببه اليعرف امل أى من الشفاء اردت إذا
 اللهم[  وقل يوما٤٠ ملدة الريق على واشربه مرات٣ماء كوب على وانفث
  ر ] الض عين اكشف

 
  ]  فيها شيةَ لَا لَّمةٌ[مس

 مث مرة ٤١ املرهم او الدواء على اآلية هذه فاقرأ بياض جسمك على كان ان
   تعاىل اهللا شاء ان البياض يزول استخدمه

 
ۚ  الْماُء منه فَيخرج يشّقَّق لَما منها وإِنَّۚ  الْأَنهار منه يتفَجّر لَما الْحجارة من إِنَّ[ و
  ]  تعملُونَ عمّا بِغافلٍ اللَّه وماۗ  اللَّه خشية من يهبِطُ لَما منها وإِنَّ



 فيه اناء على مرة ٤١ اآلية هذه فاقرأ مرارتك او كليتك يف تولدت حصاة تؤذك إن
  تعاىل اهللا سيشفيك شربه على وواظب ماء

  

 
 ربطنا أن لوال به لتبدي كانت إن فارغا موسى أم فؤاد وأصبح[  تعاىل قوله يكتب

 بزعفران الفخار من شئ او فخار صحن يف تكتبها ] املؤمنني من لتكون قلبها على
 يزول فإنه املرأه منها يسقى مث أبيض سكر إليها ويضاف مطر مباء ومتحى ورد وماء
   .. اهللا بإذن ذلك مجيع عنها

  

 
 مبسك زجاج صحن يف مرات ثالث الكرسي آية فليكتب كان ووجع داء ولكل 

 من متصدعا خاشعا لرأيته جبل على القران هذا أنزلنا لو ويكتب ورد وماء وزعفران
 به قطعت او اجلبال به سريت قرآنا أن ولو...  احلشر سورة آخر اىل اهللا خشية

 آية عليه وتقرأ طاهر مباء ومتسحها مجيعا األمر هللا بل املوتى به كلم أو األرض
 ايام ثالث املاء من اشرب مث طيبه رائحه ذو خبور او عطر وضع مرات سبع الكرسي
   عله كل من يشفيك تعاىل اهللا فان ومساءا الريق على صباحا

  

  

  

  

  



 
  واألفات الطوارق من فيها حرس ليلة يف األنعام سورة قرأ من

 قد ملك ألف سبعون ومعها األنعام سورة نزلت وملا"  مرفوعا عباس ابن عن روى
"  وسلم عليه اهللا صلى النىب قال والتحميد بالتسبيح زجل هلم اخلافقني بني ما سدوا

 سورة قرأ من مرفوعا عنه وروى:  البغوى قال"  ساجدا وخر العظيم رىب سبحان
  . )١( .  واره ليله ملك ألف السبعون أولئك عليه صلى األنعام

 اهللا وكل يصبح حني تكسبون قوله إألى األنعام سورة أول من آيات ثالث قرأ من
 السماء من ملك ويرتل القيامة يوم إىل أعماهلم له وكتب حيفظونه ملك ألف سبعني به

 الشر من شيئاً قلبه ىف يلقى أن الشيطان أراد كلما حديد من مرزبه ومعه السابعة
  )٢( .  حجاب ألف سبعني الشيطان وبني بينه وجعل ا ضربه

  

 
 لظلوم اإلنسان إن(  تعاىل قوله إىل"  واألرض السماوات خلق الذى اهللا"  تعاىل قوله

  ابراهيم"  كفار
 ما وكل والدواب والزرع والولد واملال والبحر الرب آفات من للسالمة اآلية هذه

   الليل طوارق من والسالمة اإلنسان فيه يتقلب
  )٣(النوم وعند ومساء صباحاً تقرأ

  
                                                             

 ٤٨٠، قطب اإلرشاد ، فقري اهللا بن عبدالرمحن احلنفى النقشبندى ص    ٢ج  تفسري اخلازن والبغوى  )١(

 ٩٣ ص النازىل حقى حملمد،  األسرار خزينة )٢(

  . ٤٧منافع سور القرآن العظيم ، احلكيم الفاضل التميمى ص ،  ٦٣ النظيم الدر )٣(



 
   احلبس من للخالص ٨٣٦ ] نستعني وإياك نعبد إياكتالوة قوله تعاىل[ 

 
   . مطلبه نال مسجون أو مسافر أو مريض أو مهموم قرأها إن : القدر سورة

 
] ّمص كْمب يمع مونَ لَا فَهجِعري  [  

 على(  عليه ا وانفث مرات ٧ اآلية هذه فاقرأ عدوا او مؤذي حيوان خفت إذا
   العدو أو احليوان

 
 وأن الشياطني مهزات ومن عباده وشر وعقابه غضبه من التامات اهللا بكلمات أعوذ" 

   " حيضرون
 

    خصمه على له قضى إال حاكم يدي بني يقف مل ]االنفال سورة[ عليه علق من
 

 ادعو قل [ السرقة من أمان اآلية هذه"  مرفوعاً عباس ابن حديث من الصابوىن أخرج
  )١( ١١:  اإلسراء ] السورة اخل.....  تدعو أياما الرمحن ادعوا أو اهللا

 
   الغم ورفع اهلم لدفع ٥٩٣ ] األكرب الفزع حيزم التالوة قوله تعاىل [ 

 
                                                             

  ١٢١/  ٧ النبوة دالئل يف والبيهقى املنثور الدر يف السيوطى نقله )١(



  للطف ٧٦٠ ] رحيم لرؤف بكم اهللا إنتالوة قوله تعاىل [ 
 

  صعب أمر لكل) إسرائيل بين( اإلسراء سورة
  ولكل ، اإلنسان به يبتلى مشكل أو صعب أمر لكل) االسراء( إسرائيل بين سورة تقرأ

 حاجته ينال وسوف توقف دون) مرات سبع( يتلوها أن وهو  . وحاجة مطلب
    .حتماً

 
 [ الدخان ] . السورة هذه قرأ من أنه ، رضى اهللا عنه الصادق جعفر االمام عن نقل

   بسرعة كلها إياها اهللا كفاه) مرات سبع( املهمات من للكفاية
 الناس بني هيبة ذا وأصبح ، واالضطراب اجلنون من أمن معه ومحلها كتبها ومن

   . منهم وحمبوباً
 

 ]االحقاف[  السورة هذه فليقرأ مبهلكة ابتلى من أنه القرآن ختومات كتاب يف ورد
   . خالصاً وسيجد) مرات ثالث(

 
 ٤١ ونافلتها الصبح صالة بني قرأ من أنه وصح جرب مما ، الصدور شفاء عن نقل
  مرة

  ، خلل غري من) صباحاً أربعني( ذلك على وداوم الفاحتة سورة) مرة وأربعني إحدى)
    . الذرية تعاىل اهللا رزقه ، عقيماً كان لو حىت ، كانت ما كائنة حاجته اهللا قضى



 
 قال  مث ايتها إىل أحد اهللا هو قل قرأ مث" نستعني وإياك" إىل الفاحتة سورة قرأ من
 واالكرام  اجلالل ياذا وصفاتك أمسائك بني مجعت كما حاجيت وبني بيين إمجع اللهم"
    . اهللا شاء ان حاجته قضيت ، آخرها إىل الفاحتة أمت مث) مرات ثالث(

  
 : تقول

 ]مرات ٧ [يا أرحم الرامحني  -١
 ]مرات ٧ [ياغفور يارحيم  -٢
 ] مرات ٧ [يا جميب  -٣
 ] مرات٧ [ياعطوف يارؤف  -٤
 ]مرات ٧ [كهيعص  -٥
 ]مرات ٧ [حم عسق  -٦
 عند اإلنتهاء من قراءا تقول -٧
 مرات ٧]   اللهم بشرين مبا أنتظره منك وأنت خري املبشرين [
 ٠بعدها أطلب حاجتك -٨

 ختتم بالصالة والسالم على النيب صلى اهللا عليه وآله وصحبه وسلم والفاحتة
 

   املكر من لألمن ٤٥٠]  الوكيل ونعم اهللا حسبناتالوة قوله تعاىل [ 
   املكر من لألمن ٨٢٤ ]  النصري ونعم املوىل نعمتالوة قوله تعاىل [ 

 
  دعاؤه أستجيب أراد مبا دعا مث عشراً الشمس طلوع عند قرأها من الكافرون سورة



  الدعاء الستجابة ١٠٠٦))  أستجب أدعوين ربكم وقال: ((  تعاىل قوله تالوة
 

    . تعاىل اهللا إنشاء فتقضى) مرة عشر ثالثة( حاجة ألي املباركة هود سورة تقرأ
 

  واحداً) (النجم( السورة هذه قرأ من أنه وسلم وآله عليه اهللا صلى الرسول عن روي
    . بسرعة حاجته قضيت ، احلاجة لقضاء) مرة وعشرين

 
  ، احلوائج لقضاء) احلشر سورة( تقرأ قال أنه السالم عليه الصادق اإلمام عن نقل

  . واحدة مرة يوم  كل) يوماً أربعني( ملدة العظيمة األمور وتسهيل

  . عمله ويتيسر مبتغاه إىل ويصل القارئ حاجة تقضى وا

   . اربات من العلماء أكثر عده وقد ، جديد من به فليبدأ يوم فاته وإذا

 
   الغم ورفع اهلم لدفع ١٣١٢ ] احلميد الغين هو اهللا انتالوة قوله تعاىل [ 

 
   الشدة لدفع ٩١٦ ] يسرا عسر بعد سيجعلتالوة قوله تعاىل [ 

 
   القريب والفرج للنصر ١٠٢٣ ] قريب وفتح اهللا من نصرتالوة قوله تعاىل [ 

  
 

   األعداء على للنصر ٧٧٨ ] عزيزا نصرا اهللا وينصركتالوة قوله تعاىل [ 



 
   الشدة لرفع ١١٦ ]  الدين له خملصني فادعوهتالوة قوله تعاىل [ 

 
   األعداء من للخالص ١٤٥٢ ] الظاملني القوم من جنّينتالوة قوله تعاىل [  
  األعداء من للخالص ٥١٥]   الكرب من وأهله وجنيناهتالوة قوله تعاىل [ 

 
  والنصر للغلبة ٤٠٠ ] العزيز القوي هو اهللا إنتالوة قوله تعاىل [ 

   والنصر للغلبة ١٣٧٩ ] الغالبون هم اهللا حزب فإنتالوة قوله تعاىل [  
 

   األعداء على للنصر ٨٤٥ ] يشاء من بنصره يؤيد واهللاتالوة قوله تعاىل [ 
 

   والنصر للتأييد ٨٢٨ ] ولينا أنت سبحانك قالواتالوة قوله تعاىل [  
 

   الظلمة لدفع ١٠١٢ ] منه اهللا فينتقم عاد ومنتالوة قوله تعاىل [  
 

    .م مما واملديون والعطشان واجلائع والوهلان اخلائف ختلص العاديات سورة قراءة
   . يطعمه من له اهللا سهل الشمس طلوع قبل جائع قرأها إذا اإليالف سورة -
  "صمد يا" تعاىل اهللا إسم ذكر من والعطشان اجلائع أكثر إذا اإلخالص سورة -

   . والعطش اجلوع شر سبحانه اهللا كفاه
 



 البيت جدار إىل وأخرجها أيام ثالثة مرتله يف وجعلها كتبها من يوسف سورة 
 خطر له وصار نصرته إىل يدعوه السلطان ورسول إال يشعر مل ، خارجه  من

 . وجاه

 خرياً عليه وأثنوا الناس أعني يف حمبوباً كان عضده على جعلها من الزمر سورة  

 ملك كل شر من آمناً حمبوباً مهاباً كان محلها من الدخان سورة .  

 ا زمزم مباء وغسلها صحيفة يف كتبها من األحقاف سورةوجيهاً كان وشر 
  . حافظاً  حمبوباً

 كان عمامته حتت وجعلها الظهر صالة وقت اجلمعة يوم كتبها من القمر سورة 
 مقبوالً حمبوباً

 والذكاء واحلفظ واحملبة ، اخلري جللب 

 والذكاء واحلفظ واحملبة ، اخلري جللب ٧٨٦ الرحيم الرمحن اهللا بسم 
  

 
   العمر لزيادة ٦٦٦ ] قديرا عفواً كان اهللا وإنتالوة قوله تعاىل [  

 
   والرمحة للعفو ٤٢٦ ] إليك اهللا أحسن كما أحسنتالوة قوله تعاىل [ 

  
 

   والربوز والنشاط اهلمة لبعث ٧٨٤ ] فأحييناه ميتاً كان أومنتالوة قوله تعاىل [ 
 . 



   . سريعاً بناته تزوجت مرتله يف حق يف وجعلها ظيب رق يف كتبها من األحزاب سورة 
  

 
   لإلختفاء ٢٠٠١ ] يبصرون ال فهم فأغشيناهمتالوة قوله تعاىل [ 
   لإلختفاء ٧٣٤ ] يعقلون ال فهم عمي بكم صمتالوة قوله تعاىل [ 

 
   والعدوان للبغض ١٣٧٨ ] وبينك بيين فراق هذا قالتالوة قوله تعاىل [ 

 
   واخلضوع والقبول للجاه ٨٣٦ ] القيوم للحي الوجوه عنتتالوة قوله تعاىل [ 

 
 على يوم كل مره ١٠١ تقرأها)) فتخشى ربك إىل وأهديك(( تعاىل قوله له يقرأ

 اربعني ملدة املاء األعمال هذه صاحب تسفي مث مرات ثالث فيه وتنفث ماء كوب
 ... اهللا بإذن يهتدي فإنه يوما

 بكلمات الشك وعدم عمل بأي الصادقه والنيه باهللا اليقني شئ أهم دائما..  مالحظه
  ... يفىن ال الذي اهللا سر ففيها اهللا
  
  
  

 



 مضجعه أخذ عند ٥٤:  االعراف"  العاملني رب"  قوله إىل"  اهللا ربكم إن"  قرأ من
  )١("  والفاجل والريح اللقوة شر وكفاه وجنوده ابليس من تعاىل اهللا وقاه

  )٢(نفاه الفقر عنه ينفى أن اهللا وسأأل)  احملسنني: (  تعاىل قولهومن قرأها إىل 
 

 تطرد اآلية هذه،  اإلسراء"   نفورا"  تعاىل قوله إىل"  القرآن قرأت وإذا"  تعاىل قوله
 املذعور أو،  أمن اخلائف على اإلنسان تالها وأن واإلنس اجلن من والشياطني املردة
 زرقاء صوف خرقة يف كتبت وإن ذلك عنه زال الفاسدة اخلياالت له يتخيل الذى

  .  )٣(جيده ما عنده زال يتبعه اجلن من تابع عنده من عضد على وعلقت
 

 القرآن حيفظ ممن عجبت يقول عنه اهللا رضي عليا مسعت:  يقول علي بن احلسني مسعت
  ) : اهللا ليحفظه يوم كل بالغداة آيات ثالث يقرأ ال كيف
 سوٌء يمسسهم لَم وفَضلٍ اِهللا من بِنِعمة فَانقَلَبوا) ١٧٣( الْوكيلُ ونِعم اُهللا حسبنا وقالُوا

  ١٧٤ ، ١٧٣:  عمران آل]
  ٤٤:  غافر] اِهللا إِلَى أَمرِي وأُفَوض) : عزوجل وقوله 
 ٢:  فاطر] (رحمة من للناسِ اُهللا يفْتحِ ما) : وقوله 

  
 

                                                             
 ٢٨١ص  ١علوم ا لقرآن ، ابن عقيلة املكى ، ج  يف، الزيادة واإلحسان  ٣٦٧ القرآن منافع،  ٤٧ النظيم الدر )١(
 ٢٨١ص  ١علوم ا لقرآن ، ابن عقيلة املكى ، ج  يفالزيادة واإلحسان  )٢(
  ٣٨٤ القرآن منافع،  ٦٤ النظيم الدر )٣(



مره على ماء وملح وليغسل أركان البيت وغرفه ا لكن ال  ٣١٣يقرأ سورة الكوثر 
يقربه اىل دورة املياه وليقرأها هي وفاحتة الكتاب واية الكرسي واملعوذات أثناء غسل 

  ... املرتل او شطفه ... فإنه ال يؤثر بعد ذلك باذن اهللا
 

 عوف بن الرحمن عبد عن عساكر وابن الْمنذر وابن يعلى وأَبو شيبة أيب ابن أخرج
  )١( الْكُرسي آية زواياه في قَرأَ مرتله دخل إِذا كَانَ أَنه

 
 مرتله يف شيء أي بوجود حيس أو تفزعه خياالت ظهور يشكو من لكل اربات من
 :مضموا وهذا اهللا بإذن ونافعة جمربة وهي التحويطة ذه فعليه األمان عدم حىت أو

 الظلمـات  وجعل واألرض السماوات خلق الذي هللا احلمد الرحيم الرمحان اهللا بسم
 اهللا صلى العاملني رب رسول حممد من كتاب هذا يعدلون برم كفروا الذين مث والنور

 التـاج  صـاحب  األمـي  األبطحي املدين املكي اهلامشي العريب وسلم آله وعلى عليه
 الدار طرق من إىل اهللا إال الإله قول صاحب والشفاعة والكوثر واللواء والناقة واهلراوة

 أو مولعا طارقا يكن مل فإن سعة احلق يف ولكم لنا فإن بعد أما خبري يطرق رقاطا إال
 يرسـل  األوثان عبدة إىل وأنطلقوا القرآن محلة فتركوا مقتحما مؤذيا أو مبطال داعيا

 والغالب اهللا وإىل اهللا ومن وباهللا اهللا بسم تنتصران فال وحناس نار من شواظ عليكما
 صـاحب  اهللا على وأتوكل باهللا وأستفتح اهللا مثل أحد وال اهللا سوى أحد وال اهللا إال

 تضروه وال والتفزعوه التقربوه توجه ما وحيث كان ما حيث اهللا حرز يف هذا كتايب
 وال والقفـار  األودية يف وال إغتسال يف وال شرب يف وال أكل واليف قائما وال قاعدا

                                                             
 (٨/ ٢الدر املنثور ىف التفسري باملأثور ( )١(



 اهللا إال إله بال عنه فأدبروا هذا كتايب ذكر مسعتم وكلما بالنهار وال باليل وال اجلبال
 .قدير شيء كل على وهو شيء كل من أعلى وهو شيء كل غالب

 وتعلق)  املسك و الورد ،ماء بالزعفران(  سطور دون من بيضاء ورقة على الكتابة تتم
   التوفيق اهللا ومن. جناسة كل عن بعيدا املقصود احملل أو املرتل مدخل يف

 
 اال اله ال ورقا تعبدا اهللا اال اله ال وصدقا إمياناً اهللا اال اله ال حقا حقا ابدأ اهللا إال اله ال
 واهلي وديين وبشري وشعري نفسي اعيذ حقا حقا اهللا اال اله ال ورفقا تلطفا اهللا

 ومجيع جدراين به واحاطت ابوايب عليه وغلقت ريب مارزقين ومجيع وولدي ومايل
 املؤمنني من واخوايت اخواين ومجيع واحساين وجل عز اهللا نعم من فيه ماتقلب

 الطيبة الكرمية الشافية املنفية املتعاله الكاملة التامه وبامسائه العظيم العلي باهللا واملؤمنات
 وال برأ جيوزهن ال اليت املكنونة املخزونة العظيمة املطهرة الطاهرة املباركة الفاضلة

 وشفاء حمكمة وايه شريفة سورة من بينهما وما وخامتته وفاحتته الكتاب وبام فاجرا
 وبكل ومبوسى إبراهيم وبصحف واإلجنيل وبالتوراة العظيم القرآن وبربكات ورمحة
 اهللا وعظمة اهللا وعزة اهللا وباالء اهللا أظهره برهانا وبكل عزوجل اهللا أنزله كتاب

 واجلنون واملسخ واخلسف والشرق احلرق من بك اعيذ اين اللهم اهللا وقوة اهللا وجالل
 والعاهات والعافات واألمراض والصواعق والعيون والزالزل والصيحة واحلجارة
 يف اتنا ربنا واآلخرة الدنيا يف الباليا انواع ومجيع السوء وميتة احلرام وأكل واملصائب

 اخزيته فقد النار تدخله من انك ربنا النار عذاب وقنا حسنة االخرة ويف حسنة الدنيا
 لنا اغفر ربنا فامنا بربكم آمنوا ينادينا منادين مسعنا إنا ربنا أنصار من للظاملني وما



 انك القيامة يوم والختزينة ماوعدتنا واتنا األبرار مع وتوفانا سيئاتنا عنا وكفر ذنوبنا
   امليعاد الختلف

 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 يـنالَمالْع بر نولٌ مسي رنُ إِنوعرا فى يوسقَالَ م(104)و ـَا ح قيق علَـى أَنْ ل
قإِالَّ الْح لَى اللَّهيـلَ  ,أَقُولَ عائرنِـي إِسب يعلْ مسفَأَر كُمبر نم ةنيبِب كُمجِئْت قَد

)١٠٥) يـنقادالص نم ـا إِنْ كُنتبِه فَأْت ةبِآي جِئْت فَأَلْقَى ١٠٦) قَالَ إِنْ كُنت (
) ١٠٨فَإِذَا هي بيضـاُء للناظرِيـن () ونزع يده ١٠٧ا هي ثُعبانٌ مبِيـن (عصاه فَإِذَ

) يـملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فقَو نُأل م١٠٩قَالَ الْم نم كُمرِجخأَنْ ي رِيدي (
وأَخاه وأَرسلْ في الْمدائنِ حاشرِيـن  ) قَالُـوا أَرجِه١١٠أَرضكُم فَماذَا تأْمرونَ (

) وجـاَء السحرةُ فرعونَ قَالُـوا إِنَّ لَنا ١١٢يأْتوك بِكُلِّ ساحرٍ عليـمٍ ( (١١١(
) بِيـنالالْغ نحا نراً إِنْ كُن١١٣َألج) ) بِيـنقَرالْم نلَم كُمإِنم وعقَالُوا ١١٤قَالَ ن (

) يـنلْقالْم نحكُونَ نـا أَنْ نإِمو يلْقـا أَنْ تـى إِموسا مـا ١١٥يقَالَ أَلْقُوا، فَلَم (
وأَوحينـا ) (١١٦( أَلْقَوا سحروا أَعين الناسِ واسترهبوهم وجـاُءوا بِِسحرٍ عظيـمٍ

) فَوقَع الْحق وبطَلَ ما ١١٧إِلَى موسـى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُـونَ (
وأُلْقي السحرةُ ) (١١٩) فَغلبوا هنالك وانقَلَبوا صاغرِيـن (١١٨كَانوا يعملُـونَ (

) ١٢١قَالُـوا آمنا بِرب الْعالَميـن ( (١٢٠ت يف األخرية)) (ساجِديـن (سبع مرا
 ) األعراف.ْ ١٢٢سبع مرات)) ()رب موسى وهارونَ 

 
   السحر إلبطال ١٣٩٤ ]  أتى حيث الساحر يفلح والتالوة قوله تعاىل[ 



 
 أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ]١(بسم اهللا الرمحن الرحيم() نيالَمبِّ الْعر للّه دميمِ (٢الْححّمـنِ الرحّ٣) الر (
اهدنــــا الصّراطَ ) ٥) إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعني (٤مـالك يومِ الدّينِ (

) يمقوب٦ِاملُستغَري املَغض لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص ( ) نيّالّالَ الضو لَيهِم٧ع(  [
 . سبع مرات

 ١امل ([ بسم اهللا الرمحن الرحيم) نيقّتلْمّى لده يهف بيالَ ر ابتالْك ك٢) ذَل (
يؤمنونَ والَّذين  (٣الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ الصّالةَ وممّا رزقْناهم ينفقُونَ (

)أُولَـئك علَى هدى ٤بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك وبِاآلخرة هم يوقنونَ (
 سورة البقرة /مرة واحدة ] )٥مّن رّبِّهِم وأُولَـئك هم الْمفْلحونَ (

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  ]ّلُواْ الشتا تواْ معبّاتو ا كَفَرمانَ وملَيس لْكلَى مع نياطي
سلَيمانُ ولَـكنّ الشّياطني كَفَرواْ يعلّمونَ النّاس السِّحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ 

تف نحا نمّقُوالَ إِنى يّتح دأَح نم انمّلعا يمو وتارمو وتارابِلَ هبِب كْفُرةٌ فَالَ تن
فَيتعلَّمونَ منهما ما يفَرِّقُونَ بِه بين الْمرِء وزوجِه وما هم بِضآرِّين بِه من أَحد إِالَّ 

ا لَهم اهرتنِ اشواْ لَمملع لَقَدو مهنفَعالَ يو مهّرضا يونَ ملَّمعتيو اللّه ي  بِإِذْنف
) ولَو أَنّهم ١٠٢اآلخرة من خالَقٍ ولَبِئْس ما شرواْ بِه أَنفُسهم لَو كَانواْ يعلَمونَ (

سورة البقرة/ ]  ) ١٠٣آمنواْ واتّقَوا لَمثُوبةٌ مّن عند اللَّه خير لَّو كَانواْ يعلَمونَ (
 مرة واحدة

 مبسم اهللا الرمحن الرحي  ] يمحّالر نمحّالر وإِالَّ ه الَّ إِلَه داحو إِلَه كُمإِلَـهَو
) إِنَّ في خلْقِ السّماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ والنّهارِ والْفُلْك الَّتي ١٦٣(

لسّماء من مّاء فَأَحيا بِه األرض تجرِي فيالْبحرِ بِما ينفَع النّاس وما أَنزلَ اللّه من ا



 نيرِ بّخسابِ الْمحّالساحِ والرِّي رِيفصتو ةّآبن كُلِّ دا ميهثَّ فبا وهتوم دعب
 سورة البقرة/مرة واحدة] )١٦٤السّماء واَألرضِ آليات لّقَومٍ يعقلُونَ(

 بسم اهللا الرمحن الرحيم  ]مو مهونّبحاداً يأَند اللّه ونن دذُ مخّتن ياسِ مّالن ن
كَحبِّ اللّه والَّذين آمنواْ أَشدّ حبّا لّلّه ولَو يرى الَّذين ظَلَمواْ إِذْ يرونَ الْعذَاب أَنَّ 

 مرات ٧سورة البقرة /  ] )١٦٥الْقُوّةَ للّه جميعاً وأَنَّ اللّه شديد الْعذَاب (
 بسم اهللا الرمحن الرحيم ] موالَ نةٌ ونس ذُهأْخالَ ت ومّالْقَي ّيالْح وإِالَّ ه الَ إِلَـه اللّه

 نيا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي ين ذَا الَّذضِ مي اَألرا فمو اتاومّي السا فم لَّه
يديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء مّن علْمه إِالَّ بِما شاء وسع كُرسيّه أَ

يمظالْع ّيلالْع وها ومفْظُهح هودؤالَ يو ضاَألرو اتاومّسبع مرات]  الس 
 ا أُنزِلَ  [  بسم اهللا الرمحن الرحيمولُ بِمسّالر نآم نونَ كُلٌّ آمنمؤالْمو بِّهّن رم هإِلَي

بِاللّه ومآلئكَته وكُتبِه ورسله الَ نفَرِّق بين أَحد مّن رّسله وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا 
سا إِالَّ وفْسن اللّه فّكَلالَ ي *ريصالْم كإِلَيا ونّبر كانغُفْر تبا كَسا ما لَههع

)تبسا اكْتا مهلَيعلْ ٢٨٥ومحالَ تا ونّبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينّا إِن نذْناخؤا الَ تنّبر(
ه علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربّنا والَ تحمّلْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا بِ

) رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرا فَانصالَنوم آ أَنتنمحارا ولَن راغْفا وّنع فاع٢٨٦و([ 
 سورة البقرة / ثالث مرات

 لْمِ [  بسم اهللا الرمحن الرحيملُواْ الْعأُوكَةُ والَئالْمو وإِالَّ ه الَ إِلَـه هّأَن اللّه هِدش
إِنَّ الدّين عند اللّه اِإلسالَم وما  *بِالْقسط الَ إِلَـه إِالَّ هو الْعزِيز الْحكيم قَآئماً

 كْفُرن يمو مهنيا بيغب لْمالْع ماءها جم دعن بإِالَّ م ابتواْ الْكتأُو ينالَّذ لَفتاخ
 مرة واحدة]  يع الْحسابِبِآيات اللّه فَإِنَّ اللّه سرِ

 وا [  بسم اهللا الرمحن الرحيمكَفَر ينفَالَّذ بِّهِمي روا فمصتاخ انمصخ ذَانه
) يممالْح هِموسؤقِ رن فَوم ّبصارٍ يّن نّم ابيث ملَه تعّي ٤١قُطا فم بِه رهصي (



 * لُودالْجو طُونِهِمب) يددح نم عقَامّم ملَها  (٤٢وهنوا مجرخوا أَن يادا أَركُلَّم
 مرة واحدة  ]من غَمٍّ أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب الْحرِيقِ 

 ي  [  بسم اهللا الرمحن الرحيم.  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيمالَّذ اللّه كُمّبإِنَّ ر
اتاومّالس لَقخ  ارهّلَ الني اللَّيشغشِ يرلَى الْعى عوتاس ّامٍ ثُمّأَي ةّتي سف ضاَألرو

 كاربت راَألمو لْقالْخ أَالَ لَه رِهبِأَم اترّخسم ومجّالنو رالْقَمو سمّالشيثًا وثح هطْلُبي
)نيالَمالْع ّبر واْ (٥٦اللّهعاد ) يندتعالْم ّبحالَ ي هّةً إِنفْيخا وعّرضت كُمّب٥٧ر (

 قَرِيب اللّه تمحا إِنَّ رعطَمفًا ووخ وهعادا وهالَحإِص دعضِ بي اَألرواْ ففِْسدالَ تو
ِسنِنيحالْم نّسورة األعراف/ ثالث مرات ] م 

 ا  [  بسم اهللا الرمحن الرحيمم لْقَفت يفَإِذَا ه اكصى أَنْ أَلْقِ عوسا إِلَى منيحأَوو
) فَغلبواْ هنالك ١١٩فَوقَع الْحقّ وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ ()  ١١٨يأْفكُونَ (

) رِيناغواْ صانقَلَب١٢٠و) يناجِدةُ سرحّالس يأُلْق١٢١) وّنا بِرِبِّ ) قَالُواْ آم
) نيالَمون١٢٢َالْعارهى ووسبِّ مسورة األعراف سبع مرات ] ) ر 

 ا [  بسم اهللا الرمحن الرحيمّا إِن كُنرا لَأَجلَن ّننَ أَئوعرفةُ قَالُوا لرحّاء السا جّفَلَم
) بِنيالالْغ نح٤١نالْم نإِذًا لَّم كُمّإِنو معقَالَ ن () بِنيّى أَلْقُوا ٤٢قَروسّم مقَالَ لَه (

َفأَلْقَوا حبالَهم وعصيّهم وقَالُوا بِعزّة فرعونَ إِنّا لَنحن  (43)ما أَنتم مّلْقُونَ 
) فَأُلْقي ٤٥) فَأَلْقَى موسى عصاه فَإِذَا هي تلْقَف ما يأْفكُونَ (٤٤الْغالبونَ (

) يناجِدةُ سرحّ٤٦الس) نيالَمبِّ الْعا بِرّنون٤٧َ) قَالُوا آمارهى ووسبِّ مر ([ 
 مرات ٧سورة الشعراء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم ] لُهطبيس إِنَّ اللّه رالسِّح م بِها جِئْتى موسا أَلْقَواْ قَالَ مّفَلَم
) ويحقّ اللّه الْحقّ بِكَلماته ولَو كَرِه ٨٢الْمفِْسدين ( إِنَّ اللّه الَ يصلح عملَ

 سورة يونس / سبع مرات] الْمجرِمونَ 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم ]  دوا كَيعنا صمّوا إِنعنا صم لْقَفت ينِكمي يا فأَلْقِ مو
) فَأُلْقي السّحرةُ سجّدا قَالُوا آمنّا بِربِّ ٧٠تى (ساحرٍ ولَا يفْلح السّاحر حيثُ أَ

 مرات٧سورة سورة طه ] هارونَ وموسى 
 ونَ [  بسم اهللا الرمحن الرحيمعجرا لَا تنإِلَي كُمّأَنثًا وبع اكُملَقْنا خمّأَن متِسبأَفَح

)١١٦ ( ّقالْح كلالْم الَى اللَّهعفَت ) ِشِ الْكَرِميرالْع ّبر وإِلَّا ه ن ١١٧لَا إِلَهمو (
نَ يدع مع اللَّه إِلَها آخر لَا برهانَ لَه بِه فَإِنّما حسابه عند ربِّه إِنّه لَا يفْلح الْكَافرو

)١١٨نيماحّالر ريخ أَنتو محارو ربِّ اغْفّقُل رمرة واحدة١١٩() و {( 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم  ] ملَه جِدلْ فَلَن تلضن يمو دتهالْم وفَه اللّه دهن يمو

 ماهأْوّا مّمصا وكْمبا ويمع هِموهجلَى وع ةاميالْق موي مهرشحنو ونِهن داء ميلأَو
با خكُلَّم مّنها(جريعس ماهنزِد مرة واحدة ])٩٧ت 

 فًّا([  بسم اهللا الرمحن الرحيمص افَّاتّالصا ( )١ورجز اتاجِرّ٢فَالز اتيالّفَالت (
) ربّ السّماوات والْأَرضِ وما بينهما وربّ ٤) إِنَّ إِلَهكُم لَواحد (٣ذكْرا (

) وحفْظًا مّن كُلِّ شيطَان ٦ا زيّنّا السّماء الدّنيا بِزِينة الْكَواكبِ() إِن٥ّالْمشارِقِ (
) ارِدّانِب٧ٍمن كُلِّ جقْذَفُونَ ميلَى ولَإِ الْأَعونَ إِلَى الْمعّمّس٨( ) لَا ي(  ملَها وورحد

)باصو ذَاب٩عبطْفَةَ فَأَتالْخ فطخ نإِال م() بثَاق ابهش هسورة ])١٠ع
 الصافات/سبع مرات

 ا [  بسم اهللا الرمحن الرحيمّآنَ فَلَمونَ الْقُرعمتسالْجِنِّ ي نّا مفَرن كا إِلَيفْنرإِذْ صو
رِيننذّهِم مما إِلَى قَولَّوو يا قُضّوا فَلَمتقَالُوا أَنص وهرضا قَ )٢٩( حا قَالُوا يّا إِننمو

سمعنا كتابا أُنزِلَ من بعد موسى مصدّقًا لّما بين يديه يهدي إِلَى الْحقِّ وإِلَى 
) يا قَومنا أَجِيبوا داعي اللَّه وآمنوا بِه يغفر لَكُم مّن ذُنوبِكُم ٣٠طَرِيقٍ مّستقيمٍ (

نّكُم مجِرييمٍ( وذَابٍ أَلضِ ٣١عي الْأَرجِزٍ فعبِم سفَلَي اللَّه ياعد جِبن لَّا يمو (
 ) }  مرة واحدة٣٢ولَيس لَه من دونِه أَولياء أُولَئك في ضلَالٍ مّبِنيٍ(



 بسم اهللا الرمحن الرحيم ]أَن ت متطَعتاس الْإِنسِ إِنالْجِنِّ و رشعا مأَقْطَارِ ي ننفُذُوا م
) لْطَاننفُذُونَ إِلَّا بِسضِ فَانفُذُوا لَا تالْأَرو اتاومّا ٣٣السبِّكُمفَبِأَيِّ آلَاء ر (

) انبّكَذ٣٤ت) انرصنتفَلَا ت اسحنارٍ وّن نّاظٌ موا شكُملَيلُ عسرفَبِأَيِّ آلَاء ٣٥) ي (
 مرات٧ن} . سورة الرمحن ربِّكُما تكَذّبا

 بسم اهللا الرمحن الرحيم ] نّا معّدصتّا معاشخ هتأَيلٍ لَّربلَى جآنَ عذَا الْقُرا هلْنأَنز لَو
) هو اللَّه الَّذي لَا إِلَه ٢١خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للنّاسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ (

ادهّالشبِ ويالْغ مالع وإِلَّا ه) يمحّالر نمحّالر وه ٢٢ة وإِلَّا ه ي لَا إِلَهالَّذ اللَّه وه (
الْملك الْقُدّوس السّلَام الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبّار الْمتكَبِّر سبحانَ اللَّه عمّا 

مصوِّر لَه الْأَسماء الْحسنى يسبِّح لَه ما ) هو اللَّه الْخالق الْبارِئ ال٢٣ْيشرِكُونَ (
) يمكالْح زِيزالْع وهضِ والْأَرو اتاومّي السمرة واحدة ]) ٢٤ف 

 ا [  بسم اهللا الرمحن الرحيمنعما سّالْجِنِّ فَقَالُوا إِن نّم فَرن عمتاس هّأَن ّإِلَي يقُلْ أُوح
) وأَنّه تعالَى ٢) يهدي إِلَى الرّشد فَآمنّا بِه ولَن نّشرِك بِربِّنا أَحدا (١عجبا(قُرآنا 

) وأَنّه كَانَ يقُولُ سفيهنا علَى اللَّه شطَطًا ٣جدّ ربِّنا ما اتّخذَ صاحبةً ولَا ولَدا (
) وأَنّه كَانَ رِجالٌ مّن ٥ولَ الْإِنس والْجِنّ علَى اللَّه كَذبا () وأَنّا ظَننّا أَن لَّن تق٤ُ(

وأَنّهم ظَنّوا كَما ظَننتم أَن لَّن  (٦الْإِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ مّن الْجِنِّ فَزادوهم رهقًا (
جدناها ملئَت حرسا شديدا وشهبا وأَنّا لَمسنا السّماء فَو (7)يبعثَ اللَّه أَحدا 

 )٩) وأَنّا كُنّا نقْعد منها مقَاعد للسّمعِ فَمن يستمعِ الْآنَ يجِد لَه شهابا رّصدا (٨(
 مرة واحدة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم ]) دأَح اللَّه و١قُلْ ه) دمّالص ٢) اللَّهي لَم ( ولَدي لَمو دل
)٣) دا أَحكُفُو كُن لَّهي لَم٤) و.[ ( 



 بِّ الْفَلَقِ ([  بسم اهللا الرمحن الرحيموذُ بِر١قُلْ أَع) لَقا خرِّ من شرِّ ٢) من شمو (
 قَبقٍ إِذَا و(3)غَاس ) قَدي الْعف فَّاثَاتّرِّ النن شمإِذ٤َو داسرِّ حن شمو ( دسا ح

  سبع مرات ) ]٥(
 اسِ ([بسم اهللا الرمحن الرحيمّبِّ النوذُ بِراسِ (١قُلْ أَعّالن كلاسِ (٢) مّالن ٣) إِلَه (

من الْجِنّة و  (٥) الَّذي يوسوِس في صدورِ النّاسِ (٤من شرِّ الْوسواسِ الْخنّاسِ (
 سبع مرات ])٦النّاسِ (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  

  
 ٣ والربكة للرزق
  ٣  للرزق

 ٣ فائدة ىف سعة الرزق
 ٤ والرزق اخلري لكثرة
  ٤  والشراء والبيع الرزق لكثرة احلجر سورة

  ٤  ملعاملته الناس وحمبة الرزق وكثرة للكسب
 ٥ للبيوت واحملالت التجارية فائده للرزق

  ٥  الزبائن وكثرة املعيشة وإدرار الرزق إلكثار
 ٦ دعاء مجيل ىف طلب الرزق

 ٦ النعمة لزيادة
  ٦  احليوان وسالمة وزكاا الثمرات لنمو

  ٦  الرزق ضيق من النجاه
  ٦  والربكة للخري
  ٧  والرضا واملسرات اخلريات جللب
 ٧ واجلاه للهيبة
 ٧ العلوم لطلب
 ٧ والسالم لألمن

 ٧ األوالد لتزويج
 ٧ سريعاً البنات ولتزويج والزواج للخطبة

 ٨ للفتح
  ٨  الغفلة إزالة

 ٨ احملاماه قضية يف النجاح وصفة



  ٨  الغيظ كظم
  ٩  بعض من فوائد البسملة عند أهل اخلواص واربات

 ١٠ احلج ألداء النبأ سورة
  ١٠  الشريفة املزمل سورة فوائد بعض

 ١٢ من أسرار اخلمسني قاف ىف القرآن الكرمي
 ١٣ اجليوش ولتفريق املتباغضني بني لإلصالح

 ١٣ الصاحلة األحالم جللب
 ١٣ الغايات إىل للوصول الفتح سورة
  ١٤  املطالب لكل احلديد سورة

  ١٤  كثريا ينسى او فهم سوء او الذهن يف بالدة من يعاين كان ملن
  ١٥  لعدم النسيان وقلة احلفظ والفهم 

  ١٧  املتأخر الصىب لنطق
  ١٧   األوجاع مجيع من لألمن
  ١٧  الدواب لصحة
  ١٧  الفؤاد ووجع والعدد والعني الناس كيد من لألمن

 ١٨ والعافية للشفاء
 ١٨ الطاعون لدفع

  ١٨  املصروع لشفاء
  ١٨  البصرى احلسن عن للحمى رقية
  ١٩  العني من لألطفال عنهما اهللا رضى عباس ابن رقية

 ١٩ رقية الطفل من العني

 ٢١ كلمات ما قرئت على عليل إال شفي بإذن اهللا تعاىل
  ٢٢  األم حليب لزيادة

 ٢٢ الشيطان من اجلنني وحلفظ احلامل ولسالمة الوالدة لتسهيل



  ٢٣  واجلزع القلب مرض من االستشفاء
  ٢٣  وأمل وجع كل من االستشفاء

  ٢٣  الربص لبياض الرحانية املداواه
  ٢٣  الكلى أو املرارة حلصاءة الرحانية املداواه

  ٢٤  للمرأه اليت ميوت اجلنني يف بطنها أو بعد والدته
  ٢٤  من أحس بأمل يف قلبه او أحشائه أو وجع يف كبده أو مغص شديد

  ٢٤  املراره أو الكليه حلصاءة الروحية املداواه
  ٢٥  واآلفات الطوارق من للحفظ

  ٢٥  والولد واملال والبحر الرب آفات من للسالمة
  ٢٦  احلبس من للخالص

 ٢٦ اهلم لزوال

  ٢٦  عدو او مؤذي حيوان من التحفظ
  ٢٦  بالوحشة بلى ومن النوم أثناء للفزع
  ٢٦  القضاء أمام اخلصم لغلبة االنفال سورة
  ٢٦  السرقة من لألمان
  ٢٦  الغم ورفع اهلم لدفع

 ٢٧ للطف
  ٢٧  لكل أمر صعب

 ٢٧ املهمات لكفاية الدخان سورة
 ٢٧ املهالك من للخالص االحقاف سورة

  ٢٧  الفاحتة لقضاء احلاجة
  ٢٨  احلاجة لقضاء واإلخالص الفاحتة

  ٢٨   من جمربات الصاحلني ىف قضاء احلوائج
 ٢٨ املكر من لألمن



 ٢٩ الدعاء الستجابة
  ٢٩  حاجة ألي املباركة هود سورة

  ٢٩  سورة النجم لقضاء احلاجة 
 ٢٩ احلوائج لقضاء احلشر سورة
  ٢٩  األعداء على للنصر
 ٢٩ الغم ورفع اهلم لدفع
  ٢٩  الشدة لدفع

  ٢٩  القريب والفرج للنصر
  ٣٠  الشدة لرفع

  ٣٠  األعداء من للخالص
 ٣٠ والنصر للغلبة

 ٣٠ األعداء على للنصر
 ٣٠ والنصر للتأييد
  ٣٠  الظلمة لدفع

 ٣٠ والعطشان للجائع
 ٣١ والقبول واهليبة وللجاه وثنائهم الناس حمبة جللب
 ٣١ العمر لزيادة
 ٣١ والرمحة للعفو
 ٣٢ والربوز والنشاط اهلمة لبعث

 ٣٢ . ألفوا املتباغضني بني اإلصالح
 ٣٢ لإلختفاء

 ٣٢ والعدوان للبغض
  ٣٢  واخلضوع والقبول للجاه

  ٣٢  ملدمن املخدرات واخلمر وللمسرف



  ٣٢  والفاجل والريح واللقوة وجنوده ابليس من للوقاية
  ٣٣  واالنس والشياطني املردة من للحماية

  ٣٣  اجلزرى ابن حافظات ثالث
 ٣٤ الكرس بآية بيتوكم حصنوا

 ٣٤  من وجد ان ببيته سحر ومل يعرف أين هو او جيهل ماهو
 ٣٤ للمرتل قوية حتويطة

  ٣٥  واإلنس اجلن من للحفظ الدعاء هذا
 ٣٦ قعر البحر هذه السورة إلبطال السحر ولو كان يف

  ٣٦  السحر إلبطال
  لعالج السحر واملس بأنواعه
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