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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .ارِ النَّ  ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ  ،ةً نَ سَ حَ  ةِ رَ اآلخِ  فِـيوَ  ،ةً نَ سَ ا حَ نِـيالد   فِـيا نَ آتِ  اللَُّهمَّ 

 .ىـنَ الغِ وَ  افَ فَ العَ ى وَ قَ التـ  ى وَ دَ هُ ـال َأْسأَُلكَ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 

 .نِـيقْ زُ ارْ وَ  نِـيافِ عَ وَ  نِـيدِ اهْ وَ  نِـيمحَْ ارْ وَ لِـي  رْ فِ اغْ  اللَُّهمَّ 

 .كَ تِ اعَ ى طَ لَ ا عَ نَ وبَـ لُ قُـ  فْ ر  صَ  وبِ لُ القُ  فَ ر  صَ مُ  اللَُّهمَّ 

 .اءِ دَ عْ الَ  ةِ اتَ مَ ـشَ وَ  ،اءِ ضَ القَ  وءِ سُ وَ  ،اءِ قَ الشَّ  كِ رَ دَ وَ  ،الءِ البَ  دِ هْ جَ  أَُعوُذ ِبَك ِمنْ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 

ي، ادِ َعــا مَ هَ فِـــي الَّتِـــيي ـتِـرَ آخِ لِـــي  حْ لِ ْصــأَ ي، وَ اِشـعَ ا مَ هَ فِـــي الَّتِـــي ايَ نْــيَ دُ لِـــي  حْ لِ ْصــأَ ي، وَ رِ ْمــأَ  ةُ مَ ْصـعِ  وَ ي ُهــذِ الَّــ نِــييدِ لِـــي  حْ لِ ْصــأَ  اللَُّهـمَّ 
 .ر  شَ  ل  كُ   نْ مِ لِـي  ةً احَ رَ  تَ وْ مَ ـال لِ عَ اجْ ، وَ ْيٍ خَ  ل  كُ   لِـي فِـي ةً ادَ يَ زِ  اةَ يَ حَ ـال لِ عَ اجْ وَ 

 .ادَ دَ السَّ ى وَ دَ هُ ـال َأْسأَُلكَ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 

ا يَ حْ مَ ـالـ ةِ نَـتْـ فِ  أَعُـوُذ بِـَك ِمـنْ ، و ْبِ الَقـ ابِ ذَ َعـ أَعُـوُذ بِـَك ِمـنْ ، و لِ ْخـالبُ ، وَ مِ رَ هَ ـالـ، وَ ْبِ جُ ـالـوَ  ،لِ سَ الكَ وَ  ،زِ جْ العَ  أَُعوُذ ِبَك ِمنَ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 
 .اتِ مَ مَ ـالوَ 

 ورُ ُفـالغَ  تَ نْـأَ  كَ نَـّ، إِ نِـيمْ ـحَ ارْ وَ  ،كَ دِ نْ عِ  نْ مِ  ةً رَ فِ غْ مَ لِـي  رْ فِ اغْ فَ  ،تَ نْ ال أَ إِ  وبَ نُ الذ   رُ فِ غْ ال يَـ ، وَ ياً بِ كَ   ياً ثِ كَ   ماً لْ ي ظُ سِ فْ نَـ  تُ مْ لَ ظَ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 
 .يمُ حِ الرَّ 

ي، دِ ْمـعَ ي وَ ئِـطَ خَ ، وَ لِــيِجـد ي وَهزْ لِــي  رْ فِ اغْ  ُهمَّ اللَّ ، ن ـيمِ  هِ بِ  مُ لَ عْ أَ  تَ نْ ا أَ مَ ي، وَ رِ مْ أَ  فِـي فِـيارَ سْ إِ ، وَ لِـيهْ جَ ي وَ ـتِ يئَ طِ خَ لِـي  رْ فِ اغْ  اللَُّهمَّ 
ـا أَ مَ وَ  تُ مْ دَّ ا قَ مَ لِـي  رْ فِ اغْ  اللَُّهمَّ  .يدِ نْ عِ  كَ لِ ذَ  ل  كُ َو   تَ نْـأَ وَ  مُ د  قَ مُ ـالـ تَ نْـ، أَ ن ــيمِ  هِ بِـ مُ لَـعْ أَ  تَ نْـا أَ َمـ، وَ تُ ْنـلَ عْ ا أَ َمـوَ  تُ رْ رَ ْسـا أَ َمـ، وَ تُ رْ خَّ

 .يرٌ دِ قَ  ءٍ يْ شَ  ل  ى كُ لَ عَ  تَ نْ أَ ، وَ رُ خ  ؤَ مُ ـال

 .لْ مَ عْ أَ  مْ ـا لَ مَ  ر  شَ  نْ مِ وَ  ،تُ لْ مِ ا عَ مَ  ر  شَ  أَُعوُذ ِبَك ِمنْ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 

 .كَ طِ خَ سَ  يعِ ِجِ ، وَ كَ تِ مَ قْ نِ  ةِ اءَ جَ فُ ، وَ كَ تِ فِـيَ اعَ  لِ و  حَ ـتَ ، وَ كَ تِ مَ عْ نِ  الِ وَ زَ  أَُعوُذ ِبَك ِمنْ  ِإنِـي اللَُّهمَّ 
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ـخَ  تَ نْـا أَ َهـك  َز ا، وَ اَهـوَ قْ ي تَـ ِسـفْ نَـ  آتِ  اللَُّهـمَّ ، ْبِ القَ  ابِ ذَ عَ ، وَ مِ رَ هَ ـالوَ  لِ خْ البُ ، وَ لِ سَ الكَ وَ  زِ جْ العَ  أَُعوُذ ِبَك ِمنْ  ِإنِـي مَّ اللَّهُ  ا، اَهـكَّ َز  نْ َمـ رُ يـْ
ـــأَ  ــــيـ  وَ  تَ ْن ـــوْ مَ ا وَ هَ ِل ـــَك ِمـــنْ  ِإن ــــي اللَُّهـــمَّ  .االَه ـــوُذ ِب ـــعِ  أَُع ـــنْـ ال يَـ  مٍ ْل ـــقَـ  نْ ِمـــ، وَ عُ َف َـــ بٍ ْل ـــ، وَ عُ شَ خْ ـال ي ـــنَـ  نْ ِم ـــ، وَ عُ بَ ْشـــال تَ  سٍ ْف ـــدَ  نْ ِم ال  ةٍ وَ ْع
 .اهَ ـلَ  ابُ جَ تَ سْ يُ 

ا َمـوَ ، تُ مْ دَّ ا قَـَمـلِــي رْ فِ اغْ فَ . تُ ْمـاكَ حَ  كَ لَْيـإِ ، وَ تُ مْ اَصـخَ  كَ بِـ، وَ تُ ْبـنَـ أَ  كَ لَْيـإِ ، وَ تُ ْلـكَّ َو تَـ  كَ َلْيـعَ ، وَ تُ ْنـآمَ  كَ بِـ، وَ تُ مْ لَ ْسـأَ  كَ لَـ اللَُّهمَّ 
 .تَ نْ ال أَ إِ  هَ لَ ، ال إِ رُ خ  ؤَ مُ ـال تَ نْ أَ وَ  مُ د  قَ مُ ـال تَ نْ أَ ، تُ نْ لَ عْ ا أَ مَ وَ  تُ رْ رَ سْ ا أَ مَ ، وَ تُ رْ خَّ أَ 

َنِة النَّاِر، َوَعَذاِب النَّاِر، َوِمْن َشر  الِغََن َوالَفْقرِ  ِإنِـي اللَُّهمَّ   .أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفتـْ

 .ِمْن ُمْنَكرَاِت اَلْخالِق، َواَلْعَماِل، َواَلْهَواءِ  اللَُّهمَّ ِإنِـي أَُعوُذ ِبكَ 

 .ْن َشر  َمنِـي ياللَُّهمَّ ِإنِـي أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشر  َسـْمِعي، َوِمْن َشر  َبَصرِي، َوِمْن َشر  ِلَسانِـي، َوِمْن َشر  قـَْلبِـي، َومِ 

ِء اَلْسَقامِ اللَُّهمَّ ِإنِـي أَُعوُذ ِبَك ِمْن البَـَرِص، َوالـ  .ُجُنوِن، َوالـُجَذاِم، َوَسي 

 .اللَُّهمَّ اْكِفنِـي بِـَحالِلَك َعْن َحرَاِمَك، َوأَْغِننِـي بَِفْضِلَك َعمَّْن ِسَواكَ 

 .اللَُّهمَّ أَلْـِهْمنِـي ُرْشِدي، َوأَِعْذنِـي ِمْن َشر  نـَْفِسي

 .يَا ُمَقل َب الُقُلوِب ثـَب ْت قـَْلبِـي َعَلى ِديِنكَ 

بَّـَك َأَحـبَّ إِلَــيَّ ِمـْن نـَْفِسـي، َوأَْهلِــي ، اللَُّهمَّ ِإنِـي َأْسأَُلَك ُحبََّك، َوُحبَّ َمْن يُـِحب َك، َوالَعَمَل الَِّذي يـُبَـل ُغنِـي ُحبََّك، اللَُّهـمَّ اْجَعـْل حُ 
 .َوِمَن الـَماِء الَبارِدِ 

 .يَا َذا الـَجالِل َواإِلْكرَامِ 

 دٌ مَّ حَ ـُمـ كَ ي ـبِ نَ  هُ ْنـمِ  اذَ عَ تَـ ا اْسـَمـ ر  َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِ َما َسأََلَك ِمْنُه نَِبي َك ُمـَحمٌَّد َصـلَّى اهللُ َعلَــْيِه َوَسـلََّم، َوأَعُـوُذ بِـَك ِمـْن َشـ اللَُّهمَّ ِإنِـي
 .اهللِ ال بِ إِ  ةَ وَّ ال قُـ وَ  لَ وْ ال حَ ، وَ الغُ البَ  كَ يْ لَ عَ ، وَ انُ عَ تَـ سْ مُ ـال تَ نْ أَ ، وَ مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ 

 نَ ِمـ اةَ َجـالنَّ ، وَ ةِ نَّ جَ ـالـبِ  زَ وْ الَفـ، وَ ر  بِـ ل  ُكـ  نْ مِ  ةَ نِـيمَ الغَ ، وَ مٍ ـثْ إِ  ل  كُ   نْ مِ  ةَ المَ السَّ ، وَ كَ تِ رَ فِ غْ مَ  مَ ائِ زَ عَ ، وَ كَ تِ مَ ـحْ رَ  اتِ بَ وجِ اللَُّهمَّ ِإنِـي َأْسأَُلَك مُ 
 .ارِ النَّ 


