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 ٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٰ  ٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ  ◌ٗ 10

10 
 

  

... ٱ ◌ۡ   ٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۚ   

 ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۡ ٱ

 ◌ٰٱ ◌ۖٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ۚٱ ◌ٰٱ ◌ٰ

 ◌ۡٱ ◌ۡ  ◌ٗ ◌ۚ   ◌ۡ ◌ۡ ◌ٖ

 ٱ  ◌ۡ ◌ٗ  ◌ۡ  ◌ۡ ◌ٗ ◌ۚٱ ◌ۡ ◌ۡٱ ◌ۖ ٱ ◌ٞ

 ◌ۢ2020 
 

 

 

 .....   ◌ۡ ◌ۡ ◌ٖ ٱ ◌ۡ ◌ٗ

 ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ ◌ۚٱ ◌ۡ ◌ۡٱ ◌ۖ ٱ ◌ٞ ◌ۢ20

20 
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  73المدثر  سورةأدعية من  
  

  ◌ۡ ◌ۡٱٱ ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡٱ ٓ◌ ◌ٰ ◌ٗ

 ◌ۡٱٱ ◌ۡ ◌ٰٱ ◌ۡ ◌ۡ3131 
 

 

 

 ... ◌ٰٱ ٓ◌ ◌ۡ ٓ◌ ◌ۚ ◌ۡ

 ◌ۚ ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡ3131 
 

  

   ٓ◌ ۥ55   ◌ۡ  ٓ◌  ٓ◌ ٱ ◌ۚ  ◌ۡ

 ◌ۡ ◌ۡ565556ٱ ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡٱ 
 

  74القيامة  سورةأدعية من  
  

 ◌ۡٱ ◌ۡ20ٱ ◌ۡ ٓ◌212021 
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 ◌ٞ ◌ۡ ◌ٖ22 ◌ٰ ◌ٞ232223 
 

  
  ◌ٞ ◌ۡ ◌ۭ ◌ٞ24    ◌ۡ   ◌ٞ25

2425 
 

  
 ◌ۡٱ ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡ3636 

 

   75 ناالنساسورةأدعية من  
  

 ◌ۡ ◌ٰٱ ◌ٗ33 
 

  

ٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗۥ ◌ۡ ◌ٗ77 
 

  
 ◌ۡ ◌ٗ ◌ۡ ◌ٗ1010 
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  ◌ٰ ٱ  ◌ٰ ٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٰ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ ◌ٗ

1111 
 

  

 ◌ٰ ◌ٗ ◌ٗ1212 
 

  

   ◌ٰ   ◌ۡ ٓ◌ ◌ٗ  ◌ۡ ◌ۡ

2222 
 

  

 ٱ ◌ۡٱ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ ◌ٗ25ٱ ◌ۡٱ ◌ۡ ◌ۡ

ۥ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ262526 
 

  

 ٓ◌◌ٰ ٓ◌ٱ ◌ۡ ٓ◌ ◌ۡ ◌ۡ ◌ٗ ◌ٗ27

27 
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   ◌ٰۦ ◌ۡ ◌ۖ◌ٞ  ٓ◌ ٱ ◌ٰۦ ◌ٗ 29

29 
 

  

 ◌ۡ   ٓ◌  ◌ۡۚۦٱ ◌ٰ  ◌ۡ  ◌ۢ 31

31 
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