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، ويقـرأ الفاتحـة،   أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الـرحمن الـرحيم  
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لـي شـأني كلـه وال تكلنـي إلـى       أسـتغيث، أصـلح   يا حي يا قيوم برحمتك
 يجـاوزهن بـر وال   ت التـي ال أعـوذ بكلمـات اهللا التامـا   . نفسي طرفة عين

 ،الحمـد هللا ربـي ال أشـرك بـه شـيئا     . فاجر من شر ما خلق و ذرأ و بـرأ 
له الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى       ،وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له

أشـهد أن اهللا علـى كـل شـيء      ،ال قوة إال بـاهللا  ،ما شاء اهللا ،كل شيء قدير
ما شـاء اهللا كـان ومـا لـم يشـأ       ، باهللاوال قوة إال سبحان اهللا وبحمده ،قدير

وأن اهللا قـد أحـاط بكـل شـيء      ،قـدير  أعلم أن اهللا على كل شـيء ، لم يكن



 

ال إلــه إال اهللا وحــده ال و ،والحمــد هللا ،هللا أمســينا وأمســى الملــكاً، علمــ
اللهـم إنـي أسـألك     ،شيء قـدير  ، له الملك وله الحمد وهو على كلشريك له

 ،مـا فيهـا   ا فيها، وأعوذ بـك مـن شـرها وشـر    من خير هذه الليلة وخير م
، الهرم والكبـر وفتنـة الـدنيا وعـذاب القبـر     اللهم إني أعوذ بك من الكسل و

اللهـم مـا أمسـى بـي      ،وبك نحيا وبك نموت وإليك النشـور اللهم بك أمسينا 
لـك فلـك الحمـد و لـك     بأحد من خلقك فمنك وحـدك ال شـريك    من نعمة أو

الحمـد هللا الـذي    ،الملـك هللا الواحـد القهـار    أمسينا وأمسى ،الشكر على ذلك
اللهم هـذا خلـق جديـد قـد جـاء      ة، النهار وجاء بالليل ونحن في عافيذهب ب

حسـنة فتقبلهـا    ، وما عملـت فيـه مـن   ما عملت فيه من سيئة فتجاوز عنهاف
، وإنـك  اللهـم إنـك بجميـع حـاجتي عـالم     ، عفها أضعافا مضاعفةمني وضا

وال ترزأنـي فـي    اللهم أنجح الليلة كـل حاجـة لـي    ،قادر جميع نجحها على
دبـار نهـارك   اللهـم هـذا إقبـال ليلـك و إ    ، تنقصني في آخرتـي  دنياي وال

اللهـم   ،أمسـى الملـك هللا رب العـالمين   أمسـينا و  ي،وأصوات دعاتك فاغفر ل
، ونصـرها ونورهـا بركتهـا وهـداها     إني أسألك خير هـذه الليلـة وفتحهـا   

اللهـم   ،بعـدها  شر ما فيها وشر مـا قبلهـا وشـر مـا    وأعوذ بك من شرها و
 ، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا     ربي ال إله أنت خلقتني وأنـا عبـدك  أنت 

و أبـوء   ، أعوذ بك من شر مـا صـنعت، أبـوء لـك بنعمتـك علـي      استطعت
ينـي  بسـم اهللا علـى د   ���� ال يغفـر الـذنوب إال أنـت    فاغفر لي فإنه ،بذنبي

عليـك   ،أنـت ربـي ال إلـه إال أنـت     لهمال ،وعلى نفسي وولدي وأهلي ومالي
يشـأ لـم يكـن، ال     توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء اهللا كان ومـا لـم  

ر، وال قوة إال باهللا العلي العظـيم، أعلـم أن اهللا علـى كـل شـيء قـدي       حول
ومـن   ،أعوذ بك مـن شـر نفسـي   ، اللهم إني أن اهللا قد أحاط بل شيء علماًَو

رضـينا  " ،، إن ربـي علـى صـراط مسـتقيم    صيتهابنا آخذٌُ أنت ،شر كل دابة
ـ  ،باهللا تعالى رباً ) ثالثـاً ( "نبيـا ورسـوالً    ����وبسـيدنا محمـد   اً،وباإلسالم دين

فـي األرض وال فـي السـماء وهـو      شـيء  بسم اهللا الذي ال يضر مع اسـمه 
 ،نعمـة وعافيـة و سـتر    اللهم إني أمسـيت منـك فـي   ) ثالثاً(ميع العليم الس



 

 أمسـينا ) ثالثـاً (فـي الـدنيا واآلخـرة     وسـترك علـي   كفأتم نعمتك وعافيت

أن تقـع   أعوذ بـاهللا الـذي يمسـك السـماء     ،هللا هلًًََُوالحمد كُ ،وأمسى الملك هللا
إال بإذنه من شر مـا خلـق و ذرأ وبـرأ ومـن شـر الشـيطان        على األرض

ـ  أستغفر اهللا ،)ثالثاً( هوشرك و الحـي القيـوم وأتـوب    العظيم الذي ال إله إال ه
وأشـهد حملـة عرشـك ومالئكتـك      اللهم إني أمسـيت أشـهدك   .)ثالثاً(ه إلي

وأن سـيدنا  ، وجميع خلقك أنك أنت اهللا ال إله إال أنـت وحـدك ال شـريك لـك    
ال إلـه إال هـو عليـه توكلـت وهـو       حسبي اُهللا) أربعاً(عبدك ورسولك  اًمحمد
اهللا سـبحان   .)سـبعين مـرة  (أستغفر اهللا العظـيم  . )سبعاً(العرش العظيم  رب

بفاتحـة   ويخـتم ) مائـة مـرة  ( ال إلـه إال اهللاُ  .)مائـة مـرة  ( وبحمده العظيم
وإلخوانـه   وآلله وأصـحابه، ويـدعو اهللا لـه   ����  الكتاب، ويهدي ثوابها للنبي

  .ولمؤلفه ولجميع المسلمين والمسلمات
 


