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أنما شاء هللا كان وما لم یشأ لم یكن، أشھداللھم أنت ربي ال إلھ إال أنت علیك توكلت أنت رّب العرش العظیم ،
هللا على كل شيء قدیر وأن هللا قد أحاط بكل شيء علماً.

إلھي أنت العالم بعبادك والقادر علیھم، أسألك اللھم بحق القرآن الكریم وأسرار سورة یس أن تسخر لى قلوب
عبادك وأن یقضوا لي جمیع حاجاتي اللھم اجعلني في كل أمر وشدة أنا الغالب ومن علي یا موالي بسرعة اإلجابة

اللھم استجب دعائي"

یا أرحم الراحمین اللھم إلیك مددت یدي، وفیما عندك عظمت رغبتي فاقبل توبتي وارحم ضعف قوتي، واغفر
خطیئتي واقبل معذرتي واجعل لي من كل خیر نصیًبا"

دعاء سورة یس مكتوب
یرضى القھار عن المسلم الذي یكثر من التضرع لھ ویھتم بفعل عموم الطاعات التي تجعلھ قریب من الوھاب، ومن الجید أن یستفتح
المؤمن بدایة یومھ بعباده وینھیھا بعبادة، كي یلقى هللا نقًیا إن توفاه الرحمن في أي وقت، وتعتبر قراءة القرآن من أجل الطاعات التي

یطبقھا المسلم وخاصة قراءة سورة یس، وأقوى أدعیة تقال خلف قراءتھا ما یلي:

"اللھم إني أسألك الیسر بعد العسر والفرج بعد الكرب، اللھم یمن كتابي اللھم یسر حسابي، واجعل الجنة ھي
مستقري وداري، اللھم إني أسألك رضاك اللھم أعف عنا"

اللّھم بخفي أسرار الحروف واألسماء والكلمات التامات، وبما أظھرتھ في الوجود لكل موجود من اآلیات البینات
والذكر الحكیم وبخفى لطفك المنفس عن كل مكروب ومھموم، اللھم یا مفرج الھم فرج عني ما أنا فیھ سبحان
مجرى الماء في العیون، سبحان من لھ ملكوت السماوات واألرض وإلیھ ترجعون سبحان العالم لكل مكنون"

یفضل قول سید االستغفار "اللھم أنت ربي ال إلھ إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنھ ال یغفر الذنوب إال أنت"

أفضل دعاء سورة یس للرزق

األرزاق والعطایا تكون أجمل حینما تأتي من عند الرحمن، ویسعد بھا الموحد عندما تأتیھ بصورة مفاجئة دون انتظار، ویشتمل
الرزق على عامة ما یعطیھ الجبار للمسلم، ویعد الستر والصحة أقوى نعمتین یحصل علیھم العبد، ویعطي الرحمن بدون حسان لمن

یطیعھ ویتبع قرآنھ، ومن األفضل أن یتضرع المسلم للخالق كي یمن علیھ بالنعم، كالتالي:

" سالم قوال من رب رحیم، اللھم سلمنا من آفات الدنیا وارزقنا نعیم اآلخرة، اللھم اصرف عنا الفتن اللھم نجنا من
كل شر، اللھم ارزقنا الرزق الوفیر الذي ال یزول، اللھم نعمنا بما أكرمتنا وارزقنا البركة"

دعاء سورة یس مكتوب " اللھم یا من یحى العظام وھى رمیم أحي روحنا وأدم محبتنا في قلوب خلقك، اللھم ارزقنا
الفالح والصالح، اللھم ارزقنا من واسع فضلك وكرمك، اللھم بحق سورة یس ارزقنا السعادة والنجاة إنك على كل

شيء قدیر"

أدعیة سورة یس للزواج مكتوب



الشخص الذي یعیش بمفرده دون معین أو شریك ال یشعر بمتعة الحیاة، لذا شرع هللا الزواج كي یكون لإلنسان ولیف یلطف من
حیاتھ، عالوة على ذلك یشاركھ في عموم األمور التي یعیشھا، ویمكن للمسلم قراءة سورة یس والتضرع للوھاب مراًرا، كي یكرمھ

بإنسان جید یكمل معھ ما تبقى من العمر، كالتالي:

"اللھم یا غیاث المستغیثین أغثنا اللھم من علینا برحمتك، اللھم ارزق كل من تأخر زواجھ بالشریك الذي یعینھ على
الحیاة اللھم ارزقنا البركة والسعة والراحة، اللھم ارزقنا األلفة والنجاة والنجاح"

"اللھم بحق أسرار سورة یس أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل نفس تطوي السوء، ومن شر كل ذي سلطان
ومن شر كل متجبر، ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصیتھا إن ربي على صراط مستقیم، اللھم إنا نسألك االستقرار،

اللھم ارزقنا حیاة ھادئة وسعیدة وخالیة من الشدائد، اللھم أدم علینا نعمة الزواج"

" اللّھم إني أسألك مسألة المسكین وأبتھل إلیك ابتھال المذنب العلیل، أدعوك یا ربي دعاء الخائف الضریر أن تغفر
لي ذنبي وأن تھبني السعادة والرضا، اللھم بفضلك العظیم أسألك أن ترزقني الشریك الذي یسعدني في الدنیا

ویعینني على دخول الجنة في اآلخرة"

" إلھي ھب لي فرجا بالقدرة التي تحي بھا الحي والمیت، یارب ارفعني وانصرني وارزقني وعافني، اللھم إني
أسألك باسمك الحسیب الكافي، أن تكفیني كل أموري من جلیل وحقیر وأن ترزقني الزوج الصالح"

دعاء سورة یس لقضاء الحوائج مكتوب
الرحمن یقضي للمسلم احتیاجاتھ وفًقا لما یراه مالئم لھ وأحیانا یلح العبد مراًرا وال یكون في تحقیق ما یرید مصلحة لھ، ومن األفضل

تكرار تالوة یس والتضرع للرحمن كي یكرمھ بما یرغب وینثر فیھ المزید من الخیر كي یتمتع بھ ومن أھم األدعیة التي تقال عقب
یس كي یقضي الرحمن الحوائج ما یلي:

"إلھي بحق كرمك الخفي وبحق اسمك العظیم یا عالم السر والخفیات یا كافي المھمات یا مجیب الدعوات یا قاضي
الحاجات اقضي حاجتي بحق ھذه اآلیات، اللھم استجب دعاءنا یا سیدنا وموالنا بحق القرآن العظیم والنبي الكریم

وآل بیتھ الطاھرین یا أكرم األكرمین یا هللا"

" الحمد � أوال وأخیرا الحمد � في السراء والضراء، اللھم صل وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ
الطیبین الطاھرین وسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین حسبنا هللا ونعم الوكیل، اللھم اقض حوائجنا"

"اللھم یا قاضي الحاجات اقضى حاجتى وفرج كربتى وارزقنى رزقا حالال من حیث ال أحتسب، اللھم بحق سورة
یس وفضائلھا اجعل لي نصیبا من جنات النعیم، واصرف عني شرور الدنیا وأسعد قلبي أینما كنت یا هللا"

" اللھم بلطیف صنعك في التسخیر وخفي لطفك في التیسیر الطف بنا فیما جرت بھ المقادیر، واصرف عني السوء
إنك على كل شيء قدیر، اللھم ال تكلني إلى نفسي طرفة عین اللھم اقض حاجتي"

دعاء سورة یس على الظالم

الظلم طریق سيء یودي بحیاة الشخص الذي یفعلھ، عالوة على ذلك یكون مستقبلھ مظلم وال یتمكن من العیش بسالم من كثرة الدعاء
علیھ، فالمظلوم ال تھدأ نفسھ ویتملكھ الغضب من الظلم الواقع علیھ، وكلما تذكر الشخص الذي سلبھ الحق یطلب من هللا أن یقتص

منھ، ویرد لھ الحق الذي استولى علیھ، وأقوى دعاء على الظالم إثر سورة یس ما یلي:

سبحان من إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون، سبحان الذي بیده ملكوت كل شيء وإلیھ ترجعون، اللھم افتح لي أبواب●
رحمتك وأبواب خزائنك بحق سورة یس وبفضلك وكرمك یا واسع الفضل یا رؤوف یا رحیم اللھم اقتص لي ممن ظلمني"

دعاء سورة یس مكتوب اللھم یا سمیع یا علیم یا باني السماء بغیر عمد، اللھم یا مسیر األرض بغیر عون، اللھم إنا نسألك●
أن تنصر إخواننا المسلمین في كل بقاع األرض، اللھم سدد رمیھم اللھم ثبت األرض تحت اقدامھم، اللھم اجعل لھم نصیب

من النصر والعزة"



اللھم إنا نعوذ بك من شرور األعداء، اللھم اجعل كیدھم في نحرھم، اللھم زلزل أقدامھم، اللھم نكس أعالمھم، اللھم أذھب●
ریحھم، اللھم اجعلھم مشتتین في األرض یا رب العالمین"

دعاء سورة یس بعد صالة الفجر

الفجر لھ نفحات تختلف عن أي نفحات أخرى، فال یتمكن من القیام لصالتھ إال المتقین الطائعین المتخلیین عن الكسل والنفاق
والراغبین في الولوج إلى جنات النعیم، ویستطیع الموحد الجلوس داخل المصلى عقب صالة الفجر، لتالوة یس ثم التضرع بما یرید،

وأقوم األدعیة التي تقال في ذاك التوقیت ما یلي:

"اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدك الخیر إنك على
كل شيء قدیر، اللھم من علي بسرعة اإلجابة، اللھم حقق رجائي واحفظ ذریتي اللھم اكفني شر ما یكون قبل أن

یكون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون"

" سبحان المخلص عن كل مدیون ومخزون سبحانك ربي ما أعظمك بعبادك، أسألك یا هللا وأتوجھ إلیك بنبیك محمد
صلى هللا علیھ وسلم أن تسخر لي قلب من أحوجتني إلیھ وأن تكفیني شر من یقدر علي وال أقدر علیھ یا من بیده

ملكوت كل شيء وإلیك یرجع األمر كلھ ھبني الرضا والسعادة"

" اللھم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء أنت الظاھر فلیس فوقك شيء وأنت الباطن
فلیس دونك شيء، منزل التوراة واإلنجیل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ

بناصیتھ، أنت األول فلیس قبلك شيء وأنت اآلخر فلیس بعدك شيء"

دعاء سورة یس للشفاء

العبد الذي یصاب بالمرض  یخفف الرحمن عنھ الكثیر من الذنوب، فھو من البالیا الشاقة على نفس اإلنسان، لما فیھ من قدرة على
تثبیط عزیمة العبد وتحجیم تنقلھ، وخاصة إن كان الشخص مصاب بمرض یمنعھ من التحرك لفترات كبیرة، مثل الجراحات الكبرى

أو العملیات، ومن المالئم الدعاء للمریض بما یلي:

اللھم إن لك في سورة یس الف شفاء والف دواء والف بركة وسمیتھا على لسان نبیك محمد صلى هللا علیھ وسلم
المنعمة لصاحبھا من خیرات الدنیا ونعیم اآلخرة فادفع عنا كل سوء وبلیة إنك جواد كریم برحمتك یا أرحم

الراحمین"

اللھم بحق سورة یس وبعدد من سجد وشكر أسألك أن تشفي كل مریض شفاء ال یغادر سقما، وتعوضھ خیًرا عن
كل لحظة ألم لحقت بھ، اللھم رد كل مریض إلى أھلھ سالًما معافى من كل سوء أو ضرر، اللھم یا سامع دعاء العبد

إذا دعاك یا شافي المریض بقدرتك، اللھم اشفیھ شفاء ال یغادر سقما"

ادعیة بعد قراءة سورة یس
یتمكن المسلم من إیجاد ثمرة جمیلة لكثرة تالوتھ للقرآن، حیث یبرز على وجھھ النور ویتیسر قدر كبیر من األمور التي یبتغیھا،

عالوة على ذلك یكون مطیًعا للرحمن وینال رضاه، ومن الجید قراءة یس حینما تضیق السبل بالعبد، والدعاء إثر االنتھاء منھا حتى
یرفع الرحمن المشاق والبالیا عن المسلم؛ كالتالي:

یا مفرج فرج عنا یا مفرج الكروب فرج عنا، سبحان الذي بیده ملكوت كل شيء وإلیھ ترجعون یا هللا یا رحمن یا
رحیم یا حمید یا مجید، یا من عندك مرادي یا من علیك حفظي یا ناصر یا معین إیاك نعبد وإیاك نستعین، اللھم

أعنا على كل حال بفضلك یا حلیم وبحق سورة یس وببركة اسمك یا هللا یا أرحم الراحمین"

اللھم إني أسألك العفو والعافیة في الدنیا واآلخرة، اللھم إني أسألك العفو والعافیة في دیني ودنیاي وأھلي ومالي،
اللھم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللھم احفظني من بین یدي ومن خلفي وعن یمینى وعن شمالى ومن فوقى

وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي"



" اللھم إني أسألك في صالتي ودعائي بركة تطھر بھا قلبي، وتكشف بھا كربي وتغفر بھا ذنبي وتصلح بھا أمري
وتغنى بھا فقري وتذھب بھا شر نفسي، وتكشف بھا ھمي وغمي وتشفي بھا سقمي وتقضي بھا دیني وتجلو بھا

حزني وتجمع بھا شملي وتبیض بھا وجھي"


