
)e3(ـاّمـاِت ِمْن َشـرِّ ما َخَلـق  الّتِبَكِلمـاِت اِهللا َأعـوُذ  
  )3 (سـِم اِهللا الذي ال َيُضـرُّ َمَع اسِمـِه َشيٌء في األْرِض َوال في الّسمـاِء َوهـَو الّسمـيُع الَعلـيمِب

)7 (ظـيمَحْسِبـَي اهللاُُ ال إلَه إّال ُهَو َعَلـيِه َتَوآَّـلُت َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَع  
)1 (رالَمِصي \، َوِبَك َنْحـيا َوِبَك َنمـوُت َوِإَلـْيَك النِّـشورَأْصـَبْحنا \ َوِبَك َأْمَسـيناَأْمَسـينا \الّلُهـمَّ ِبَك َأْصـَبْحنا   

ُ َعليِه و هللا صلى اٍد علـى ِفْطـَرِة اإلْسالم، َوَعلـى َآِلـَمِة اإلْخـالص، َوعلـى ديِن َنِبـيِّنا ُمَحـمََّأْمَسـينا \ْصـَبْحناأ
 )1 (ـى ِملَّـِة أبينـا ِإْبـراهيـَم َحنيـفًا ُمْسِلـمًا َومـا آـاَن ِمَن الُمشـِرآيـنل، َوَعَسلَم

أمَسى \الّلُهـمَّ ما َأْصَبـََح        بي ِمـْن ِنْعـَمٍة َأو ِبَأَحـٍد ِمـْن َخْلـِقك، َفِمـْنَك َوْحـَدَك   
)1(ـَك الشُّْكـرَلـك، َفَلـَك اْلَحْمـُد َوَل ريَكال َش   

أَُْشـِهُدك ، َوُأْشـِهُد َحَمَلـَة َعـْرِشـك ، َوَمالِئَكِتك ، َوَجمـيَع َخْلـِقك ، َأنَّـَك َأْنـَت اهللاُ  ُت َأْمَسـي\الّلُهـمَّ ِإنِّـي َأْصَبـْحُت
)4 (َعْبـُدَك َوَرسـوُلـك  َعليِه و َسلَمُهللا صلى اال إلَه إّال َأْنـَت َوْحـَدَك ال َشريَك َلـك ، َوَأنَُّ  ُمَحّمـدًا    

)3 ( و َرُسوًال َنِبّيـًا َعليِه و َسلَمُهللا صلى َوِبُمَحـمٍَّدَرضيـُت ِباِهللا َربَّـًا َوِباإلْسالِم ديـنًا   
ِبَك ِمنْ  ْعـِدَك ما اْسَتـَطْعـت، َأعـوُذالّلهـمَّ َأْنَت َربِّـي ال إلَه إّال َأْنَت، َخَلْقَتنـي َوَأنا َعْبـُدك، َوَأنا َعلـى َعْهـِدَك َوَو

)1 (َشـرِّ ما َصَنـْعت، َأبـوُء َلـَك ِبِنْعـَمِتـَك َعَلـيَّ َوَأبـوُء ِبَذْنـبي َفاْغفـِْر لي َفِإنَّـُه ال َيْغـِفُر الذُّنـوَب ِإّال َأْنَت  
  َسيِِّدناإْبراهـيَم َوَعلـى آِل َسيِِّدنا د، َآمـا َصلَّيـَت َعلـى ُمحمَّ َسيِِّدنا ُمحمَّـد، َوَعلـى آِل َسيِِّدناالّلُهـمَّ َصلِّ َعلـى

  َسيِِّدنا ُمحمَّـد،  َآمـا باِرْآَت َعلـى َسيِِّدنا ُمحمَّـد، َوَعلـى آِل َسيِِّدنا الّلُهـمَّ باِرْك َعلـى.إْبراهـيم، ِإنََّك َحمـيٌد َمجـيد
  )10 ( ـيد ِإنََّك َحمـيٌد َمِجفي الَعاَلميَن،  إْبراهيم، َسيِِّدناإْبراهـيَم َوَعلـى آِل

)100 (ُسْبحـاَن اِهللا َوِبَحْمـِده    
)3(ُسْبحـاَن اِهللا َوِبَحْمـِدِه َعَدَد َخْلـِقه، َوِرضـا َنْفِسـه، َوِزَنـَة َعـْرِشـه، َوِمـداَد َآِلمـاِتـه   

َوحَدُه ال َشريَك لُه، لُه الُمـلُك ولهُ  هللاَُُوالَحمُد هللا ، ال إلَه إّال ا هللا ُكل المـَُأْمَسْيـنا َوَأْمسـى \أْصَبـْحـنا َوَأْصَبـْح
ما  \َبْعـَده  َوَخـيَر ماهـذِه اللَّـْيَلِة \هذا النَّهاِر َخـيَر ما في الَحْمـد، وُهَو على آّل َشيٍء قدير ، َربِّ أْسـَأُلـَك

ِبَك ِمَن اْلَكَسـلِ  ، َربِّ َأعـوُذما َبْعـَدهـا\َبْعـَده  َوَشرِّ ماهـذِه اللَّـْيلِة \ هذا النَّهاِر، َوَأعـوُذ ِبَك ِمْن َشـرَِّبْعـَدهـا
)1(َوَعـذاٍب في الَقـْبر ِبَك ِمْن َعـذاٍب في الّنـاِر َوسـوِء اْلِكـَبر، َربِّ َأعـوُذ  

الّلُهـمَّ عاِلـَم الَغـْيِب َوالّشـهاَدِة فاِطـَر الّسماواِت َواألْرِض َربَّ آـلِّ َشـيٍء َوَمليـَكه، َأْشَهـُد َأْن ال ِإلـَه ِإّال َأْنت، 
)1 (ُجـرَُّه ِإلى ُمْسـِلموءًا َأْو َأَأعـوُذ ِبَك ِمن َشـرَِّنْفسـي َوِمن َشـرِّ الشَّْيـطاِن َوِشـْرِآه، َوَأْن َأْقَتـِرَف َعلى  َنْفسي ُس  

الّلُهـمَّ ِإنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـاِفـيَة في الدُّْنـيا َواآلِخـَرة، الّلُهـمَّ ِإنِّـي أْسـَأُلـَك الَعـْفَو َوالعـاِفـيَة في ديني َوُدْنـيايَ  
ُهـمَّ اْحَفْظـني ِمن َبـيِن َيَديَّ َوِمن َخْلفـي َوَعن َيمـيني َوأْهـلي َومالـي، الّلُهـمَّ اْسُتـْر عـْوراتي َوآِمـْن َرْوعاتـي، الّل

)1 (َوَعن ِشمـالي َوِمن َفْوقـي َوَأعـوُذ ِبَعَظَمـِتَك َأن ُأْغـتاَل ِمن َتْحتـي  
. آاَن، و ما لم َيَشأ لم َيُكنَعَليَك َتَوَآلُت و أنَت َرُب الَعرِش الَعِظيم، ما َشآَء اُهللا الّلهـمَّ َأْنَت َربِّـي ال إلَه إّال َأْنَت، 

أعلُم أنَّ اهللاََ على ُآلِّ شيٍء َقِدير، و أنَّ اَهللا َقْد أحاَط بُكلِّ شيٍء ِعلمًا، و . ال َحوَل و ال ُقوََّة إال باِهللا الَعليِّ العظيم
 دآبٍة أنَت آِخٌذ بناِصَيِتها، إنَّ ربِّي على  إنِّي أُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنفِسي، و ِمْن َشرِّ ُآلِّ الّلهـمَّ.أحَصى ُآلَّ شيٍء عددًا

       )1 (ِصَراٍط ُمسَطِقيم
)3(الّلُهـمَّ عاِفـني في َبَدنـي، الّلُهـمَّ عاِفـني في َسْمـعي، الّلُهـمَّ  عاِفـني في  َبَصـري، ال إلَه إّال َأْنـَت   

)3( الَقـْبر، ال إلَه إّال َأْنـَتفي  ِبَك ِمْن َعذاٍب وُذعَأ  والَفـْقِر  وِبَك ِمَن اْلُكـفِر وُذالّلُهـمَّ  ِإّنـي َأُع  
)1 (عسَمُيالآٍءَعع، وِمْن ُدَبْشال َت ٍسْفع، وِمْن َنَشْخلٍب ال َيع، وِمْن َقَفْنال َي ِمْن علٍم: عَبْر ِمْن اَألَك ِبوُذُعي َأاللَُّهمَّ إنِّ   
ك، و ِمن الَيِقينِ ِه َجَنَت َطاَعِتَك ما ُتَبِلُغني بك، و ِمْنَيَت َبيني و بيَن َمعِصِه  َخشَيِتَك ما َتُحوُل ب اقِسْم لي ِمْنالّلُهـمَّ

)1 (عليَّ َمَصا ِئَب الُدنياما ُتَهِوُن بِه   
ُهمَّ  ِرَضاّي، اللىي، واْجَعْل اِإلسالَم ُمنَتَهاِصيِت ِبَناَك َضعِفي، و ُخْذ إلى الَخيِرَضوِّي في ِرَقِعيٌف َفي َضاللَُّهمَّ إنِّ

)1 (ِقيٌر فاْرُزقِنيي َفُهمَّ إنِّي، اللَِّنِعزَّيٌل فَأُهمَّ إنِّي َذِلِني، اللَّإنِّي َضِعيٌف فَقوِّ  
، ي ُقوًة في ما ُتِحبُب فاجَعلُه ِلا ُأِحمَّي ِمِنَتْقَز ، اللَُّهمَّ ما َر َينَفُعِني ُحبُُّه ِعْنَدَكَمْن بَّ و ُحبََّك ُحَكسأُلي َأاللَُّهمَّ إنِّ

)1 (ي ما ُتِحبي َفَراَغًا ِفا ُأِحُب فاجَعلُه ِلمَّاللَُّهمَّ ما َزَويَت َعنِّي ِم  
)100(ال إلَه إّال اهللا، وحَدُه ال شريَك لُه، لُه الُمـْلُك ولُه الَحْمد، وهَو على آّل َشيٍء َقدير  


