
 ":::" صٍٛاد شٙش شؼجبْ ":::"
 

 -عف النبي صمى اهلل عميه وآله انه قاؿ :
خمػس عشػرم مػرم ، أع ػا  اهلل تعػالى  احػ  قػؿ وػو اهللو  فاتحة الكتػا يقرأ في كؿ ركعة  اثنتي عشر ركعة ، مف شعباف مف صمى أوؿ ليمة

القػرآف قصػرا فػي  ـو ول تػه أمػه وأع ػا  اهلل بكػؿ آيػة فػيثوا  اثني عشر ألؼ شىي  وكت  له عبا م اثنتي عشرم سنة وخػرج مػف ونوبػه كيػ
 . الجنة

 
مػرم ، يػرمر اهلل تعػالى  المعػووتيفو  قػؿ وػو اهلل احػ مػرم  الكتػا  فاتحػةخمسيف ركعة ، يقرأ في كؿ ركعة  مف شعباف ومف صمى الميمة الثانية

جعػؿ اهلل تعػالى لػه نصػيبا فػي عبػا م أوػؿ السػما، وا ر  ، الكراـ الكاتبيف اف ال تكتبوا عمى عبػ ي سػي ة إلػى اف يحػوؿ عميػه الحػوؿ ، وي
 ووكر فضال كثيرا -والوي بعثني الحؽ نبيا ال يجتن  قياـ تمؾ الميمة إال شقي أو منافؽ أو فاجر 

 

تح اهلل له يػوـ ، ف قؿ وو اهلل اح مرم وخمسا وعشريف مرم  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقرأ في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الثالثة مف شعباف
 القيامة ثمانية أبوا  الجنة وأغمؽ عنه سبعة أبوا  النار وكسا  اهلل ألؼ حمة وألؼ تاج

 

، كتػ  اهلل  قػؿ وػو اهلل احػ مرم وخمسا وعشريف مػرم  فاتحة الكتا أربعيف ركعة ، يقرأ في كؿ ركعة  الرابعة مف شعباف ومف صمى في الميمة
 له بكؿ سورم ألؼ ألؼ م ينة وأع ا  اهلل ثوا  ألؼ ألؼ شىي  له بكؿ ركعة ثوا  ألؼ ألؼ سنة وبنى

 

صػمى  : ، فػذوا سػمـقػؿ وػو اهلل احػ  مرم وخمسما ة مرم  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقرأ في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الخامسة مف شعباف
له ألؼ حاجة مف حػوا   الػ نيا وارخػرم ، وأع ػا  اهلل  ، قضى اهلل -أي تقوؿ : الّمىـّ صّؿ عمى محّم  وآؿ محّم   – سبعيف مرم عمى النبي

 . بع   نجـو السما، م ينة في الجنة

 

، قب  اهلل روحػه  قؿ وو اهلل اح مرم وخمسيف مرم  فاتحة الكتا أربع ركعات ، يقرأ في كؿ ركعة  مف شعباف ومف صمى في الميمة السا سة
 ىه كالقمر ووو يقوؿ : اشى  اف ال اله إال اهلل واف محم ا عب   ورسولهعمى السعا م ووسع عميه في قبر  ويخرج مف قبر  ووج

 

آيػػة مػػرم و  الحمػ  ، فػي الركعػػة الثانيػػة قػؿ وػػو اهلل احػػ مػػرم وما ػة مػػرم فاتحػة الكتػػا  ركعتػػيف ، ب مػف شػػعباف ومػف صػػمى فػي الميمػػة السػػابعة
منة صػمى وػو  الصػالم إال اسػتجا  اهلل تعػالى منػه  عػا،  وقضػى ما مف مؤمف وال مؤ  قاؿ النبي صمى اهلل عميه وآله :،  ما ة مرمالكرسي 

 حوا جه ، وكت  له كؿ يـو ثوا  شىي  وال يكوف عميه خ ي ة

 

آخػر  – إلػى آخػر السػورم آمػف الرسػوؿ مػرم وخمػس مػرات فاتحػة الكتػا ركعتػيف ، يقػرأ فػي ا ولػى  ومف صمى في الميمة الثامنة مف شعباف
 -آخػر سػورم الكىػؼ  – قؿ إنمػا أنػا بشػر مػثمكـمرم و  فاتحة الكتا وفي الركعة الثانية  قؿ وو اهلل اح م ، وخمس عشر مر  -سورم البقرم 

فمو كانت ونوبه أكثر مف زب  البحر ال يخرجػه اهلل مػف الػ نيا إال  ػاور وكرنمػا قػر، التػورام واالنجيػؿ  قؿ وو اهلل اح مرم ، وخمس عشر مرم 
 . والزبور والفرقاف

 

، حػـر اهلل  إوا جا، نصر اهلل والفػتحمرم وعشر مرات  فاتحة الكتا أربع ركعات ، يقرأ في كؿ ركعة  لميمة التاسعة مف شعبافومف صمى في ا
 . جس   عمى النار البتة ، وأع ا  اهلل بكؿ آية ثوا  اثني عشر شىي ا مف شى ا، ب ر وثوا  العمما،

 

نا أع يناؾ الكوثر مرم و آية الكرسي مرم و  فاتحة الكتا أ في كؿ ركعة أربع ركعات يقر  ومف صمى في الميمة العاشرم مف شعباف ثالث مػرات ، ا 
عنه  فمف صمى وو  الصالم يقوؿ اهلل لمال كته : اكتبوا له ما ة ألؼ حسنة وارفعوا له ما ة ألؼ  رجة وافتحوا له ما ة ألؼ با  ، وال تغمقوا

 اب  االب  وغفر له و بويه ولجيرانه

 

عشػر مػرات ،  قػؿ يػا أيىػا الكػافروفمػرم و  الكتػا  فاتحػةثمػاني ركعػات ، يقػرأ فػي كػؿ ركعػة  لميمة الحا ية عشر مف شػعبافومف صمى في ا
 والوي بعثني بالحؽ نبيا ال يصميىا إال مؤمف مستكمؿ اإليماف ، وأع ا  اهلل بكؿ ركعة روضة مف ريا  الجنة



 

عشػر مػرات ، غفػر  كـ التكػاثراالىػ مػرم وفاتحػة الكتػا   ركعة ، يقرأ في كؿ ركعػةاثنتي عشر  ومف صمى في الميمة الثانية عشر مف شعباف
 اهلل تعالى له ونو  أربعيف سنة ورفع له أربعيف  رجة واستغفر له أربعوف ألؼ ممؾ وله ثوا  مف أ رؾ ليمة الق ر

 

مػرم ، فكرنمػا اعتػؽ مػا تي رقبػة  التيف والزيتػوفم و مر  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقرأ في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الثالثة عشر مف شعباف
بػراوي ـ مف ول  إسماعيؿ عميه السالـ ، وخرج مف ونوبه كيـو ول ته أمه وأع ا  اهلل برا،م مف النار ، ويرافػؽ محمػ  صػمى اهلل عميػه وآلػه وا 

 . عميه السالـ

 

خمػس مػرات ، كتػ  اهلل لػه ثػوا   العصػرمػرم و  فاتحػة الكتػا  أربع ركعات ، يقرأ في كػؿ ركعػة مف صمى في الميمة الرابعة عشر مف شعبافو 
 المصميف مف ل ف آ ـ إلى يوـ القيامة ، وبعثه اهلل تعالى ووجىه أضو، مف الشمس والقمر ، وغفر له

 

أِزيه ذرا ويبْ ٌٍٍيخ  فً ٘زٖ اٌٍٍٍخ ٘جظ ػًٍ ، حجٍجً خجشئًٍ ػٍٍٗ اٌسالَ فمبي ٌيً ٌيب ِدّيذ ِيش أْ سسٛي هللا صٍى هللا ػٍٍٗ ٚآٌٗ ، لبي :ٚسد 

 )فً سدٛدٖ :  ػشش ِشاد ثُ ٌسدذ ٌٚمٛيلً ٘ٛ هللا أحذ ٚ فبردخ اٌىزبةإٌصف ِٓ شؼجبْ أْ ٌصًٍ أحذُ٘ ػشش سوؼبد فً وً سوؼخ ٌزٍٛ 

ض ٚخيً فيذرا فؼيً رٌيه ِديً هللا ػي (اٌٍُٙ ٌه سدذ سٛادي ٚخٕبًٔ ٚثٍبضً ٌب ػظٍُ وً ػظٍُ اغفش رٔجً اٌؼظٍُ ٚأٗ ال ٌغفش غٍشن ٌب ػظيٍُ 

اثٍٕٓ ٚسجؼٍٓ اٌف سٍئخ ٚوزت ٌٗ ِٓ اٌدسٕبد ِثٍٙب ِٚدً هللا ػض ٚخً ػٓ ٚاٌذٌٗ سجؼٍٓ اٌف سٍئخ 
(3)
 . 

عشػر  قػؿ وػو اهلل أحػ مػرم و  فاتحػة الكتػا بيف العشا،يف أربع ركعات ، يقرأ في كػؿ ركعػة  ومف صمى في الميمة الخامسة عشر مف شعباف
يػا ر  تػ   ) عشػر مػرات ، ( يا ر  ارحمنا) عشر مرات ،  ( يا ر  اغفر لنا ) فذوا فرغ قاؿ : - وفي رواية أخرى إح ى عشر مرم -مرات 
سػبحاف الػوي يحيػي المػوتى ويميػت ا حيػا، ووػو عمػى كػؿ  ) إحػ ى وعشػريف مػرم . ثػـ يقػوؿ : قؿ وو اهلل أحػ عشر مرات ، ويقرأ  ( عمينا

ه في ال نيا وارخرم ، وأع ػا  اهلل كتابػه بيمينػه ، وكػاف فػي حفػع اهلل تعػالى استجا  اهلل تعالى له وقضى حوا ج،  عشر مرات ( شي، ق ير
 إلى قابؿ

الصالم في ليمة النصؼ مف شعباف أربع ركعػات تقػرأ  روينا ولؾ بذسنا نا إلى أبي محم  واروف بف موسى التمعكبري رضي اهلل عنه قاؿ : -
المىـ إني إليؾ فقير ، ومف عوابؾ خػا ؼ ، وبػؾ مسػتجير ، ر  ال تبػ ؿ  ) قمت : ما ة مرم فذوا فرغتقؿ وو اهلل اح  و  الحم في كؿ ركعة 

اسػمي وال تغيػر جسػمي ، ر  ال تجىػ  بال ػي ، ر  ال تشػمت بػي أعػ ا ي ، أعػػوو بعفػوؾ مػف عقابػؾ ، وأعػوو برحمتػؾ مػف عػوابؾ ،وأعػػوو 
 .ثـ ا ع بما أحببت  ( ما يقوؿ القا موف فيؾبرضاؾ مف سخ ؾ ، وأعوو بؾ منؾ ، جؿ ثناؤؾ أنت كما أثنيت عمى نفسؾ ، وفوؽ 

وػي أفضػؿ ليمػة  عف فضؿ ليمػة النصػؼ مػف شػعباف ، فقػاؿ : الباقر عميه السالـ س ؿجعفر بف محم  الصا ؽ عميه السالـ قاؿ : عف ابي 
وجؿ عمى  فيىا ، فانىا ليمة آلى اهلل عزفي القربة إلى اهلل تعالى  فاجتى وابع  ليمة الق ر ، فيىا يمنح اهلل العبا  فضمه ، ويغفر لىـ بمنه ، 

مى اهلل نفسه أف ال ير  فيىا سا ال ما لـ يسرؿ اهلل معصية ، وانىا الميمة التػي جعمىػا اهلل لنػا أوػؿ البيػت بػازا، مػا جعػؿ ليمػة القػ ر لنبينػا صػ
 وممػهو  ا ػة مػرمم كبػر ما ػة مػرم و  حمػ  و  ا ػة مػرمفيىػا م سبح اهلل تعػالىعميه وآله . فاجتى وا في ال عا، والثنا، عمى اهلل تعالى ، فانه مف 

 ما ة مرم ، غفر اهلل له ما سمؼ مف معاصيه ، وقضى له حوا   ال نيا واالخرم ، ما التمسه وما عمـ حاجته إليه واف لـ يمتمسه منه تفضال
 عمى عبا   . 

إوا أنت صميت العشا، االخرم فصؿ ركعتػيف تقػر، فػي  ؿ :قاؿ أبو يحيى : فقمت لسي نا الصا ؽ عميه السالـ : وأي شئ أفضؿ ا  عية ؟ فقا
، فػذوا أنػت  قػؿ وػو اهلل أحػ  ، ووػي التوحيػ وسػورم  الحمػ ، واقرأ في الركعة الثانية قؿ يا ايىا الكافروف ، ووي  الجح وسورم  الحم االولى 

يػا  ) : وثالثػيف مػرم ، ثػـ قػؿ أربعػا ( اهلل أكبػر: ) مػرم ، وثالثا وثالثػيف  ( الحم  هلل: ) ثالثا وثالثيف مرم ، و ( سبحاف اهلل) سممت قمت : 
ليػػه يفػػزع الخمػػؽ فػػي المممػػات ، يػػا عػػالـ الجىروالخفيػػات ، يػػا مػػف ال يخفػػى عميػػه خػػوا ر ا ووػػاـ ،  مػػف إليػػه يمجػػر العبػػا  فػػي المىمػػات ، وا 

ال إله إال أنت أمت إليؾ بػال إلػه إال أنػت ،  اهلل أنتوتصرؼ الخ رات ، يا ر  الخال ؽ والبريات ، يا مف بي   ممكوت ا رضيف والسماوات . 
فيا ال إله إال أنت اجعمني في وو  الميمة ممف نعرت إليه فرحمته ، وسمعت  عا،  فرجبته ، وعممت استقالته فرقمته ، وتجاوزت عف سػالؼ 



فجػ  عمػي بكرمػؾ وفضػمؾ ، واح ػ  خ ايػاي  عيػوبي . المىػـخ ي ته وععيـ جريرته ، فق  استجرت بؾ مف ونوبي ، ولجػرت إليػؾ فػي سػتر 
 بحممؾ وعفوؾ ، وتغم ني في وو  الميمة بسابغ كرامتؾ ، واجعمني فيىا مف أوليا ؾ الويف اجتبيػتىـ ل اعتػؾ ، واختػرتىـ لعبا تػؾ ، وجعمػتىـ

فغػنـ ، واكفنػػي شػػر مػػا اجعمنػي ممػػف سػػع  جػ   ، وتػػوفر مػػف الخيػػرات حعػه ، واجعمنػػي ممػػف سػمـ فػػنعـ ، وفػػاز  المىػػـخالصػتؾ وصػػفوتؾ . 
أسػمفت ، واعصػمني مػػف االز يػا  فػػي معصػيتؾ ، وحبػ  إلػػي  اعتػؾ ومػػا يقربنػي منػػؾ ويزلفنػي عنػ ؾ . سػػي ي إليػؾ يمجػػر الىػار  ، ومنػػؾ 

حيـ يمتمس ال ال  ، وعمى كرمؾ يعوؿ المستقيؿ التا   ، أ بت عبا ؾ بالتكـر وأنت أكـر ا كرميف ، وأمرت بػالعفو عبػا ؾ وأنػت الغفػور الػر 
فال تحرمني مارجوت مف كرمؾ ، وال تؤيسني مف سابغ نعمؾ ، وال تخيبني مف جزيؿ قسمؾ في وو  الميمة  وؿ  اعتػؾ ، واجعمنػي  المىـ. 

في جنة مف شرار خمقؾ ، ر  إف لـ أكف مف أوؿ ولؾ فرنت أوؿ الكـر والعفو والمغفرم ، ج  عمي بما أنت أومه ال بما أستحقه ، فقػ  حسػف 
واخصصػني مػف كرمػؾ بجزيػؿ قسػمؾ ،  المىػـوتحقؽ رجا ي لؾ ، وعمقت نفسي بكرمؾ وأنت أرحػـ الػراحميف ، وأكػـر ا كػرميف .  عني بؾ ،

وأعوو بعفوؾ مف عقوبتؾ ، واغفر لي الون  الوي يحبس عني الخمؽ ويضيؽ عمي الرزؽ حتى أقـو بصػالح رضػاؾ وأنعػـ بجزيػؿ ع ا ػؾ ، 
، وتعرضػت لكرمػؾ ، واسػتعوت بعفػوؾ مػف عقوبتػؾ وبحممػؾ مػف غضػبؾ ، فجػ  بمػا سػرلتؾ وأنػؿ مػا وأسع  بسابغ نعما ؾ فق  لػوت بحرمػؾ 

 . ( التمست منؾ ، أسرلؾ بؾ ال بشي، وو أععـ منؾ

 ( مػا شػا، اهلل ال قػوم إال بػاهلل ) سبع مػرات ، (  ال حوؿ وال قوم إال باهلل ، و: ) سبع مرات (يا ر  يا اهلل  ) ثـ تسج  وتقوؿ عشريف مرم :
 وتسرؿ اهلل حاجتؾ ، فو اهلل بىا بع   الق ر لبمغؾ اهلل عز وجؿ إياوا بكرمػه وفضػمه تصمي عمى النبي صمى اهلل عميه وآلهعشر مرات ، ثـ 

. 

ذٌٙيً  رؼيّشل ٌيه فيً ٘يزا اٌٍٍيً اٌّزؼّشضيْٛ ،  ) ومما وكر  ج ي أبو جعفر ال وسي بع  السج م التي رويناوا عنػه مػا وػوا لفعػه وتقػوؿ :

ّٓ ثٙيب ػٍيى ِيٓ رشيب  اٌمبصذْٚ ، ٚأًِ فضٍه ِٚؼشٚفه ٚلصذن ِيٓ  اٌطبٌجْٛ ، ٌٚيه فيً ٘يزا اٌٍٍيً ٔفديبدا ٚخيٛائضا ٚػطبٌيب ِٚٛا٘يت ، رّي

ً فضٍه ِٚؼشٚفه ػجبدن ، ٚرّٕؼٙب ِٓ ٌُ رسجك ٌٗ اٌؼٕبٌخ ِٕه ، ٚ٘ب أٔب را ػجذن اٌفمٍش ذٌٍه ، ِّ فذْ وٕيذ  ٌيب ِيٛالي رفّضيٍذ فيً ٘يزٖ  . اٌّؤ

ًّ ػٍيى ِدّيذ ٚآي ِدّيذ اٌطٍجيٍٓ اٌطيب٘شٌٓ اٌٍٍٍخ ػٍى أحذ   ًّ  ِٓ خٍمه ، ٚػذد ػٍٍٗ ثؼبئذح  ِيٓ ػطفيه ، فصي اٌخٍّيشٌٓ اٌفبضيٍٍٓ ، ٚخيذ ػٍي

ًّ اٌٍٙيُ ٌه ِٚؼشٚفيه ٚوشِيه ٌيب سّة اٌؼيبٌٍّٓ و.. ٚصي ػٍيى ِدّيذ ٚآي ِدّيذ اٌطٍجيٍٓ اٌخٍّيشٌٓ اٌفبضيٍٍٓ ، اٌيزٌٓ أر٘جيذ ػيُٕٙ اٌيشخ   ثطٛ 

ًّ ػٍيى ِدّيذ ٚآي . ِدٍيذرطٍٙيشا ، ذٔيه حٍّيذ  ٚطٙشرُٙ ِدّيذ اٌطٍجيٍٓ اٌطيب٘شٌٓ ، ٚاسيزدت ٌيً وّيب  اٌٍٙيُ ذٔيً أدػيٛن وّيب أِشرٕيً ، فصي

 ( ٚػذرًٕ ، ذٔه ال رخٍف اٌٍّؼبد

ف شػ ت قرأتىػا مػا تيف  اإلخػال وسػورم  الحمػ : أربػع ركعػات تقػرأ فػي كػؿ ركعػة  صالم اخرى في ليمة النصؼ مف شػعباف خمسػيف مػرم ، وا 
المىـ إني إليؾ فقير ومف عوابؾ خػا ؼ وبػؾ مسػتجير ، ر  ال تبػ ؿ اسػمي ، ر  ال تغيػر جسػمي ، وال ) سممت فقؿ :  وخمسيف مرم ، فذوا

مػف عػوابؾ . وأعػوو  تجى  بال ي وال تشمت بي أع ا ي ، المىـ إني أعوو بعفوؾ مف عقوبتؾ ، وأعوو برضاؾ مف سػخ ؾ ، وأعػوو برحمتػؾ
حصي مػ حتؾ وال الثنػا، عميػؾ ، أنػت كمػا أثنيػت عمػى نفسػؾ وفػوؽ مػا يقػوؿ القػا موف ، أف تصػمي بؾ منؾ ال إله إال أنت ، جؿ ثناؤؾ ال ا

 ( ..عمى محم  وآؿ محم  ، وافعؿ بي كوا وكوا 

 --------------------------------------------------------- 

قػؿ وػو اهلل مػرم وخمػس عشػرم مػرم آيػة الكرسػي و  لكتا فاتحة اركعتيف ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة السا سة عشر مف شعباف
 ، فاف اهلل تعالى قاؿ لي : مف صمى واتيف الركعتيف اع يته مثؿ ما اع يتؾ عمى نبوتؾ وبنى له في الجنة ألؼ قصر  أح 

 ى وسػبعيف مػرم ، فػذوا احػ قػؿ وػو اهلل أحػ مػرم و  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة السابعة عشر مف شعباف
 فرغ مف صالته استغفر اهلل سبعيف مرم ، فانه ال يقوـ مف مقامه حتى يغفر اهلل له وال يكت  عميه خ ي ة

خمػس مػرات ، قضػى  قػؿ وػو اهلل أحػ مػرم و  فاتحػة الكتػا عشر ركعات ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الثامنة عشر مف شعباف
 تمؾ الميمة واف كاف ق  خمقه شقيا فجعمه سعي ا واف مات في الحوؿ مات شىي ا اهلل له كؿ حاجة ي م  في

َُّ ارية :  – قؿ المىـ مالؾ الممؾمرم و  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة التاسعة عشر مف شعباف ُٙ ًِ اٌٍَّ لُ



ِضعُ  رٕ   ٚ ب   ٓ ر ش   ِ ٍْه   ُّ ٌْ ٍِْه رُْؤرًِ ا ُّ ٌْ بٌِه  ا ًْ   ل ِذٌشا  ِ  ًِّ ش  ٍ ى  ُو ٍُْش ذَِّٔه  ػ  ٌْخ  ب  ثٍِ ِذن  ا ٓ ر ش   ِ رُِزيُّ   ٚ ب   ٓ ر ش   ِ رُِؼضُّ   ٚ ب   ٓ ر ش  َّّ ِِ ٍْه   ُّ ٌْ ً  فًِ  ، ا ٍْ رٌُُِٛح اٌٍَّ

  ٓ ِِ ٍَّذ    ّ رُْخِشُج اٌ   ٚ ٍِِّذ   ّ ٌْ ٓ  ا ِِ  ًَّ ٌْد  رُْخِشُج ا  ٚ  ًِ ٍْ ٙ بس  فًِ اٌٍَّ رٌُُِٛح إٌَّ  ٚ ٙ بِس  ٌَّْٕ ٍِْش ِحس بة   ا ب  ثِغ  ٓ ر ش   ِ ر ْشُصُق   ٚ  ًِّ ٌْد  خمس مرات ، غفر اهلل له  - ا
 ونوبه ما تق ـ منىا وما ترخر ، ويتقبؿ ما يصمي بع  ولؾ واف كاف له وال اف في النار اخرجىما

خمػس عشػر مػرم ،  اهلل والفتح إوا جا، نصرمرم و  فاتحة الكتا اربع ركعات ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة العشريف مف شعباف
 فو الوي بعثني بالحؽ نبيا انه ال يخرج مف ال نيا حتى يرى في المناـ ويرى مقع   مف الجنة ويحشر مع الكراـ البررم

كت  ،  المعووتيفو  قؿ وو اهلل أح مرم و  فاتحة الكتا ثماني ركعات ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الحا ية والعشريف مف شعباف
 اهلل له بع   نجـو السما، مف الحسنات ويرفع له بع  ولؾ مف ال رجات ويمحو عنه مف السي ات بع  ولؾ

قػؿ وػو اهلل مػرم ، و  قؿ يا ايىا الكػافروفمرم و  فاتحة الكتا ركعتيف ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الثانية والعشريف مف شعباف
 ى اسمه في اسما، الص يقيف وجا، يوـ القيامة في زمرم المرسميف ووو في ستر اهلل تعالىخمس عشرم مرم ، كت  اهلل تعال أح 

عشػر مػرات ، اكرمػه  إوا جػا، نصػر اهلل والفػتحو  فاتحة الكتػا ركعتيف يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الرابعة والعشريف مف شعباف
 لقبر والحسا  اليسير وزيارم آ ـ ونوح والنبييف والشفاعةاهلل تعالى بالعتؽ مف النار والنجام مف العوا  وعوا  ا

مرم ، اع ا  اهلل تعػالى  كـ التكاثراالىو  فاتحة الكتا عشر ركعات ، يقر، في كؿ ركعة  ومف صمى في الميمة الخامسة والعشريف مف شعباف
 ثوا  ارمريف بالمعروؼ والناويف عف المنكر وثوا  سبعيف نبيا

عشر مػرات ، عافػا   آمف الرسوؿمرم و  فاتحة الكتا عشر ركعات ، يقر، في كؿ ركعة  لسا سة والعشريف مف شعبافومف صمى في الميمة ا
 اهلل تعالى مف آفات ال نيا وارخرم ويع يه اهلل تعالى ستة انوار يوـ القيامة

عشػر مػرات ،  سػبح اسػـ ربػؾ االعمػىمػرم و  فاتحػة الكتػا ركعتيف ، يقر، في كػؿ ركعػة  ومف صمى في الميمة السابعة والعشريف مف شعباف
 كت  اهلل تعالى له ألؼ ألؼ حسنة ومحا عنه ألؼ ألؼ سي ة ورفع له ألؼ ألؼ  رجة وتوجه بتاج مف نور

مػرم ،  المعػووتيفو  قػؿ وػو اهلل احػ مػرم و  فاتحػة الكتػا أربع ركعات ، يقر، في كؿ ركعػة  ومف صمى في الميمة الثامنة والعشريف مف شعباف
 . ه اهلل تعالى مف القبر ووجىه كالقمر ليمة الب ر وي فع اهلل عنه اوواؿ يوـ القيامةيبعث

عشػػر مػػرات ،  كـ التكػػاثراالىػػمػػرم  فاتحػػة الكتػػا عشػػر ركعػػات ، يقػػر، فػػي كػػؿ ركعػػة  ومػػف صػػمى فػػي الميمػػة التاسػػعة والعشػػريف مػػف شػػعباف
عمػى  تعالى ثوا  المجتىػ يف وثقػؿ ميزانػه ويخفػؼ عنػه الحسػا  ويمػر عشر مرات ، اع ا  اهلل قؿ وو اهلل أح عشر مرات ، و  المعووتيفو 

 .الصرا  كالبرؽ الخا ؼ

ػشش ِشاد ، فذرا فشؽ ِٓ صالرٗ صٍى سجح اسُ سثه االػٍى ٚ  فبردخ اٌىزبةسوؼزٍٓ ، ٌمشأ فً وً سوؼخ ِٓ صٍى ٌٍٍخ اٌثالثٍٓ ِٓ شؼجبْ ٚ

ًٕ ثبٌدك ٔجٍب اْ هللا ٌشفغ ٌٗ أٌف أٌف ِذٌٕخ فً خٕخ إٌؼٍُ ٌٚٛ اخزّغ اً٘ اٌسيّبٚاد ِبئخ ِشح ، فٛ اٌزي ثؼث ػٍى إٌجً صٍى هللا ػٍٍٗ ٚآٌٗ

 . ٚاألسل ػٍى احصب  ثٛاثٗ ِب لذسٚا ، ٚلضى هللا ٌٗ اٌف حبخخ


