
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 : اوهل كندسديا

 حال إحوال مسجد جباتن

 ارا روو ي دااراسسامناݢ
 م اݢأين حال إحوال كمنرت



 
 

 يس  سورة  چكيفية ممبا

 شعبان فنص دعاءدان  

 

 ايلك   يضت  اثقبس  هندقله ممباچ  سورة  يس  
 ةسن دان مغرب فرض  مسبهيغ منونيكن سلڤس
 أنبـچ ڤد.  بياس يغد ور  سرت مغرب بعدية
  بـچأن دڤ دان عمور فنجغ ممينتا دنيتكن ڤراتم
 ندنيتك كتيض ء دان بال منولق دنيتكن كدوا

 ٢تيڤ دان. حالل يغمموهون دمورهكن رزقي 
دابچ ايت هندقله  ممباچ  دعا ء  يغ سورة يس  

 :اايله دعاءثنصف شعبان أييت 
 



 
 

﷽ 

 

مُ صه العحالحَمنيح وح الْ ُد ّلِلََه رحبِّ مْ الْح  َهالح ُة وحال  الح
لََهۦ اٰ وحعحلحٰى  نيح سحلَ ُمرْ رحَف الْ أحشْ  عحلحٰى سحيَِّدَنح ُُمحمهد  

 .َعنيح أحْجح َبَهۦ وحصححْ 
 

َل لْ ا  ايح ذحاهَ يُـمحنُّ عحلحيْ محنَِّ وحَلح لْ اللهُهـمه ايح ذحا ا ـجحالح
ا  ، عحامَ نْـ ْلَ اَل وح لطهوْ ا ـرحاَم ايح ذحاكْ اْلَ وح  تح لحـٰهح َإَله أحنْ إَ  َلح

َجنيح وحجحارح ارح ظحهْ  َْ لْ الاله افََينيح. لْح انح محاأح تحَجريَينح وح ُم
تـحبْـ ُكنْ   للهُهـمه َإنْ ا ـَكـتحاَب لْ ا أُمِّ دحكح َف تـحنحا َعنْ تح كح

ا نح تحـرَِّينح عحلحيْـ قْ مُ  ُروَدينح أحوْ محطْ  ُروَمنيح أحوْ ُمحْ  َقيحا ًء أحوْ أحشْ 



 
 

ا محانـحنح  شحقحاوحتـحنحا وحَحرْ َلكح للهُهـمه َبيحضْ اُح فحٱم ،قَ لرَِّزْ ا َف 
اَب ـَكـتح لْ ادحكح َف أُمِّ نحا َعنْ َبتْـ زحاقَـنحا وحأحثْ تَـتحارح أحرْ دحَنح وحٱقْ وحطحرْ 

ا ًء مهرْ  يْـ َقنيح لَلْ ُزوَقنيح ُموحفه ُسعحدح  تح فحَإنهكح قـُلْ  ،رحاتَ خح
اَن نحَبيِّكح  ُمنحـزهلَ لْ اَف َكتحاَبكح  قُّ لْح اُلكح وحقـحوْ  َح عحلحٰى َل
ُهۥوحَعنْ  َبُت   ُء وحيـُثْ ٱّلِلهُ محا يحشحآ ا  ُحو يـحمْ ﴿ ،ُمۡرسحلَ لْ ا  دح

نحا ابَ  .﴾بَ ٰــ ـَكـتح لْ اأُمُّ  لحَة ۡعمحَم َف لحيْـ ْلح التهـجحلِّي َإلحـٰهح
ـرهَم لْ ابحانح َر شحعْ شحهْ  َف َمنْ لنِّصْ ا   ا رحُق َفيهح لهَِت يـُيْ اُمكح

رحُم. ُكلُّ أحمْ 
 ر  ححَكيم  وهيـُبـۡ

 
 َْ لحُم  َء محا نـحعْ بحالح لْ اَشفح عحنها َمنح تحكْ  أحُلكح أحنْ نح

عحزُّ ْلح ا تح أحنْ  لحُم َإنهكح تح َبَهۦ أحعْ لحُم وحمحا أحنْ وحمحا َلح نـحعْ 



 
 

نح كْ ْلح ا اُنكح َإحْ كح وح ا ُجوُدكح دحلهنحا عحلحيْ ـرحُم، َإلحـٰهح قـحرهبـحنحا َح
َْ  ، كح يحٰى عحلحيْ كح محا َلح يحْ ُكو َإلحيْ كح نحشْ َإلحيْ  أحُلكح وحنح

 َيـى عحنْ الَنحا يحكْ وح ُمكح ِبَححْ َعلْ  كح َإذْ َُُر عحلحيْ محا َلح يـحعْ 
ـرْ  ُميحرَِّجح كح  نُ عحنها محا نحْ  رَِّجْ ـُروَبنيح فـح محكْ لْ اَب ُسؤحالَنحا ايح

ا  ُت َمنح  ُكنْ نحكح َإنِّ ـٰـ تح ُسۡبحح َإلحـٰهح َإَّله أحنْ  َفيَه َلح
بْـ فحٱسْ  ،َلَمنيح ٰــ لمه ا ۥ وحَنحهـيْـ تحجح  َلكح  ٰ ذح غحمِّ وحكح لْ ااهُ َمنح نح نحا لحُه
َف لنِّصْ ا لحةُ يْـ لح  طحلحعحتْ  للهُهـمه َإذْ اُمۡؤَمَننيح. لْ اَجى نْ نُـ 

لْ  بحانح شحعْ  َمنْ  نحا بَـمحنِّكح عحلحيْـ  َقكح فـحُعدْ عحلحٰى خح
رْ وحَعتْ  نحا عحلْ َقكح وحٱجْ زْ َلكح وحاَسعح رَ فحضْ  َنح َمنْ َقكح وحقحدَِّ
ا بَبـحعْ  ممهنْ   .َض ححقِّكح يـحُقوُم لحكح َفيهح



 
 

ا َبوحفحاتََهۦقحضحيْ  للهُهـمه محنْ ا  َض محعح فحٱقْ  تح َفيهح
يحاتََهۦ تح طُولح حح قحدهرْ  وحمحنْ تحكح َلكح لحُهۥ رحْحح  ٰ ذح 

َحْ نح محتحكح وحبـحلِّغْ نَعْ  َلكح  ٰ ذح  محعح  عحلْ فحٱجْ  اُل مح َّْل اُلَغ تـحبْـ  ا محا
يْـ  ،هَ َإلحيْ  اُم بـح قْ ْلح اوهفـحقحَت  رح محنْ ايح خح يْ نْيح دح رحبه  يحدح  َه ايح
ُ انيح، وحصحلهى لرهاَحَ اَتكح ايح أحۡرححمح َبرحْحح  ،عحالحَمنيح لْ ا ّلِله

رْيَ  ـيَِّدَنح ُُمحمهد  خح لْ عحلحٰى سح لََهۦ اٰ لحٰى َقَهۦ وحعح  خح
.لْ ا ُد ّلِلََه رحبِّ ـححمْ لْ اَعنيح، وح َبَهۦ أحْجح وحصححْ   عحالحَمنيح

 

 

 

 

 

 



 
 

 دعاء  مموهون كفد اللَّه 

 سفاي ترسالمت درفد بالء دان سضاال جنيس فثاكيت 

 
﷽ 

 

ةُ اْلعحالحَمـنيح، وح الْحْمُد ّلِلََه رحبِّ ا ُم عحلحٰى ا وح لصهالح َهالح ل
ــيَِّدَنح ُُمحمهد  وحعحلحٰى  .لََهۦ وحصحْحَبَهۦ أح اٰ سح  ْجحعَـنيح

 

َلَمنيح ٰــ لمه انح نحكح َإّنِّ ُكْنُت مَ ـَّلح َإلحـٰهح َإَّله أحْنتح ُسۡبححٰـ 
3  كايل. 
 

َلمحاَت   ا خحلحقح لتهـآمهاَت َمْن شحرَِّ مح اّلِلَه انـحُعوُذ َبكح

 3  كايل. 



 
 

مَ  َْ َهۦ شحْي ء  اّلِلَه ا َب ْلحْرَض اَف  لهَذي َلح يحُضرُّ محعح ٱْسَْ
آ َء وحُهوح اوحَلح َف  َهمح َميُع ال َه  .كايل  3 مُ ْلعحَليال

  
َم  َْ ّلِلَه َلح قُـوهةح َإَله الْحْمُد ّلِلََه ُُمحمهد  رهُسوُل اّلِلَه وح اَب
.  بَٱّلِلَه

 
َم  َْ نحا. اَب ََ  ّلِلَه عحلحٰى َديـنَـنحا وحأحنْـُي
َم  َْ  ّلِلَه عحلحٰى أحْهلَـنحا وحأحْموحالَـنحا.اَب
َم  َْ  ّلِلَه عحلحٰى ُكلِّ شحْي ء  أحْعطحاَنح رحبُـّنحا.اَب
َم  َْ ـرْيَ اَب  ْلحْْسحآ َء.اّلِلَه خح
َم  َْ َهمحآ َء.اْلحْرَض وح اّلِلَه رحبِّ اَب  ل
َم  َْ َهۦ دحآ ء  لهَذي اّلِلَه اَب  .َلح يحُضرُّ محعح ٱْسَْ



 
 

Wabak Covid – 19 

َم  َْ ْلنحااعحلحى ّلِلَه ٱفْـتحـتحْحـنحا وحبَٱّلِلَه ٱْختحـتحْمنحا وح اَب . ّلِلَه تـحوحكه
وحٱْعتحصحْمنحا َبرحبِّ  .ْلعَـزهَة وحٱْلْحبـحُروتَ اتـحححصهــنها َبَذي 

ْلـنحا عحلحى ا لحـُكوَت وحتـحوحكه  يـحُموُت.َذي َلح له الْحيِّ اْلمح
 
 

اَم وحَمْن اوَن وح ْْلُنُ اْلبـحرحَص وح اَإَنه نـحُعوُذَبكح َمنح  للهُهـمه ا ْْلُذح
 ْلحْسقحاَم.اسحيَِّئ 

 

 

يَع بَ للهُهـمه ٱْصَرْف عحنها وحعحْن ُسْلطحانَـنحا وح ا َدَنح وحجَح الح
َلَمنيح َف ُكلِّ محكحان  ا َْ َبح ءح وح اْلبحَلح ءح وح اح  ،ْلُم لطهْعنح اْلوح
               ُخُصوًصا ْلحْمرحاضَ الطهاُعونح وحسحافَرح اوح 



 
 

َبرُي َإنهكح لرهدحٰى بَُلْطَيكح ايح لحَطيُف ايح خح اوحقَـنحا شحره  
  .كايل  3 عحلحٰى ُكلِّ شحْي ء  قحَدير  

 

ـيَِّدَنح ُُمحمهد  وحعحلحٰى اوحصحلهى  لََهۦ اٰ ّلِلهُ عحلحٰى سح
 ْلعحالحَمنيح.الْحْمُد ّلِلََه رحبِّ اوحسحلهـمح، وح وحصحْحَبَهۦ 


