
لك   لَه    لَه   شريكَ  ال وحَده   ّللَا   إاَل  إلَهَ  ال ّلَله  والحمد   ، ّلَله  الملك   وأمَسى أمَسينا  الم 

هه  في ما َخيرَ  أسأل كَ  ، قدير   شيء   كل   علَى َوهوَ  ، الحمد   ولَه    ما وخيرَ  اللَيلةه  هذه

هه  شر   من بهكَ  وأعوذ   ، بعَدها  الكسله  منَ  بهكَ  وأعوذ   ، بعَدها ما وشر   اللَيلةه  هذه

 أيًضا ذلهكَ  قالَ  أصبحَ  وإذا القبره  وعذابه  النَاره  عذابه  من بهكَ  وأعوذ   ، الكبره  وسوءه 

لك   وأصبحَ  أصبَحنا:    ّلَله  والحمد   ّلَله  الم 

 إذا و النُّشور   إليكَ  و ، نَموت   بهكَ  و ، نَحيا وبكَ  ، أْمَسْينَا بكَ  و ، أصبَْحنَا بكَ  اللَهمَ 

 إهليكَ  و ، نموت   بكَ  و ، نَحيا بكَ  و ، أصبَْحنَا بكَ  و ، أمَسْينَا بكَ  اللَهمَ :  قال أمَسى

 .المصير  

ن بي أصبَح ما اللَهمَ :  ي صبهح   حينَ  قال َمن ن بأَحد   أو نعمة   مه  وحَدكَ  فمنكَ  َخْلقهكَ  مه

كر   ولكَ  الحمد   فلَكَ  لكَ  شريكَ  ال ْكرَ  أدى فقد الشُّ  اليومه  ذلكَ  ش 

 في الَعافهيَةَ  و الَعْفوَ  أسأل كَ  إن ي اللهمَ  اآلخرةه  و الدنيا في الَعافهيَةَ  أسأل كَ  إن ي اللهمَ 

ينهي ْنيايَ  و ده نْ  و ، َعْوَرتهي اْست رْ  اللهمَ  مالهي و أهلهي و ، د   اللهمَ  َرْوَعاتهي آمه

ينهي عن و ، خلفي من و يََديَ  بَْينه  من اْحفَْظنهي مالهي عن و يَمه  ، فَْوقهي من و ، شه

  تَْحتهي من أ ْغتَالَ  أنْ  بهَعظََمتهكَ  أعوذ   و

 ، ومليَكه شيء   كل   ربَ  ، والشهادةه  الغيبه  عالمَ  ، واألرضه  السماواته  فاطرَ  اللهمَ 

ركهه الشيطانه  شر   ومن ، نفسي شر   من بك أعوذ    نفسي على أقترفَ  أن و ، وشه

َره أو ، سوًءا  .مسلم   إلى أَج 

 فتَحه اليومه  هذا خيرَ  أسأل ك إن ي اللَهمَ  ، العالمينَ  رب   ّلَله  الملك   وأصبحَ  أصبَحنا

 قَبلَه ما وشر   فيهه  ما شر   من بهك أعوذ   إن ي اللَهمَ  ، َوه داه   وبركتَه ونوَره ونصَره

 .ذلهك مثلَ  فليق ل أمسى وإذا ، بعَده ما وشر  

ْخالصه  َكلهَمةه  و ، اإلسالمه  فهْطَرةه  على أَْصبَْحنا ينه  و ، اإله لَةه  و ، محمد   نبي نا ده  ، إبراهيمَ  أَبينا مه

نَ  كان ما و مسلًما َحنهيفًا ْشرهكهينَ  مه  .الم 

 

 



 

ثالث سبحان ّللا و بحمده ، عدد خلقه، و رضى نفسه ،و زهنَةَ عرشه ،و مداد كلماته . )

 (.فقط مرات إذا أصبح

 (فقط ) إذا أصبحاللهم إني أسألك علماً نافعاً ، و رزقاً طيباً ، و عمالً متقبالً .  

ْبنه  ْن اْلج  وذ  بهَك مه ، َوأَع  ْن اْلَعْجزه َواْلَكَسله ، َوأَع وذ  بهَك مه اللهّم إنّي أعَوذ بك من الهم واْلَحَزنه

 ، ْن َغلَبَةه الَدْينه وذ  بهَك مه ، َوأَع  َجاله َواْلب ْخله  َوقَْهره الر 

اللهَم أنت رب ي ال إلهَ إاَل أنَت عليك توكلت  وأنت ربُّ العرشه العظيمه ، ما شاء ّللا  كان وما 

لم يشأْ لم يكْن وال حوَل وال قوةَ إاَل باّلله أعلم  أَن ّللاَ على كل  شيء  قدير  وأَن ّللاَ قد أحاط 

دًدا ، اللهَم إني أعوذ  بك من شر  نفسي ومن شر  بكل  شيء  علًما وأحَصى كَل شيء  ع

راط  مستقيم   ذ  بناصيتهها إَن رب ي على صه  الشيطانه وَشَركهه ، ومن شر  كل  دابة  أنَت آخه

 نستغفرك لما ال نعلمه اللهم إنّا نعوذ أن نشرك بك شيئاً نعلمه ، و

 (ثالثًا)  أصبحت  أثنَي عليَك حمًدا، وأشهد  أن ال إلَه إاَل ّللَا  

يَم الَذهي الَ إلَهَ إالَ ه َو ، الَحيُّ القَيُّوم  ، َوأت وب  إلَيه  )ثالث مرات (   أْستَْغفهر  ّللاَ الَعظه

يمه س   ي لهَجاَلله َوْجههَك , َولهَعظه  ْلطَانهكَ يَا َرب  , لََك اْلَحْمد  َكَما يَْنبَغه

 بك أعوذ   إني اللهمَ  الناره  عذابه  من بك أعوذ   إني اللهمَ  القبره  عذابه  من بك أعوذ   إني اللهمَ 

 الكَذابه  األْعوره  فهتنةه  من بك أعوذ   إني اللهمَ  بطن وما منها ظهر ما الفهتنه  من


