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 هنع لهلا يضر ورد اإلمام النووي
 (ءاملعلا رابك نم ديدعلا موي لك حابص هتءازقب يصوي يذلا دروِلا)

 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 وعلى أىلي وعلى ديين وعلى نفسي على أقول ،أكرب اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل اهلل، بسم
 اهلل، أكرب اهلل اهلل، بسم ألف   أمواهلم وعلىم أدياهن وعلى أصحايب وعلى مايل وعلى أوالدي
 وعلى مايل لىوع أوالدي وعلى أىلي وعلى ديين وعلى نفسي على أقول أكرب، اهلل أكرب،

 أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل اهلل، بسم ألف   ألف   أمواهلم وعلى أدياهنم وعلى أصحايب
 وعلى أصحايب وعلى مايل وعلى أوالدي وعلى أىلي وعلى ديين وعلى نفسي على أقول

 .العظيم العلي باهلل إاّل  قوة وال حول ال ألف   ألف   أمواهلم وعلى أدياهنم
 العلي باهلل إاّل  قوة وال حول وال اهلل ويف اهلل وعلى اهلل وإىل اهلل ومن وباهلل اهلل بسم

 .العظيم
 بسم، أىلي وعلى مايل على اهلل بسم ،أوالدي وعلى نفسي وعلى ديين على اهلل بسم

 وربّ  السبع األرضني وربّ  السبع السموات ربّ  اهلل بسم، ريّب  أعطانيو شيء   كلّ  على اهلل
 .العظيم العرش

 العليم السميع وىو السماء يف وال األرض يف شيء امسو مع يضرّ  ال الذي اهلل بسم
 (.ثالثا  )

 ،اهلل ،اهلل ،اهلل، أختتم وبو فتتحأ اهلل بسم، السماء ويف األرض يف األمساء خري اهلل بسم
 ممّا ربوأك وأجل أعز اهلل، اهلل إال إلو ال ريب اهلل ،اهلل ،اهلل ،اهلل شيئا ، بو أشرك ال ريب اهلل

 وذرأ ريّب  خلق ما شرّ  ومن غريي شرّ  ومن نفسي شرّ  من أعوذ اللهم بك، وأحذر أخاف
 ،حنورىم يف أدرأ اللهم وبك ،شرورىم من أعوذ اللهم وبك منهم، أحرتز اللهم وبك وبرأ

 .وأيديهم يديّ  بني وأقّدم
 لَّوُ  ي ُكن و ل    * يُول د   و ل    ي ل د   ل    * الصَّم دُ  اللَّوُ  * أ ح د   اللَّوُ  ُىو   ُقل  ) الرحيم الرمحن اهلل بسم

 (ثالثا  ) (أ ح د   ُكُفوا  
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 أمامي ذلك ومثل، مشائلهم وعن مشايل عن ذلك ومثل ،وأمياهنم مييين عن ذلك ومثل
 ذلك ومثل، فوقهم ومن فوقي من ذلك ومثل ،خلفهم ومن خلفي نم ذلك ومثل، وأمامهم

 .وهبم يب حميط   ذلك ومثل، حتتهم ومن حتيت من
 يف وإياىم اجعلين اللهم، غريك ميلكو ال الذي خبريك خريك من وهلم يل أسألك إين اللهم

 ،وسلطان شيطانكل  شر من، وكنفك وحرزك وحزبك وأمانك وجوارك وعياذك عبادك
 إنّ  بناصيتها آخذ   أنت دابة كل شر ومن، وعقرب وحية ع  بُ وس   ،وحاسد وباغ   ،وجان وإنس

 .يممستق صراط على ريب
، املرزوقني من الرازق حسيب، املخلوقني من اخلالق حسيب، املربوبني من الرب حسيب

، املقهورين من القاىر حسيب، املنصورين من الناصر حسيب، املستورين من الساتر حسيب
 من اهلل حسيب، الوكيل ونعم اهلل حسيب، حسيب يزل ل من حسيب، حسيب ىو الذي حسيب
 .خلقو مجيع
 (الصَّاِل  ني   يـ تـ و ىلَّ  و ُىو   ال ك ت اب   نـ زَّل   الَّذ ي الّلوُ  و ل يِّـي   إ نَّ )
ر ة   يـُؤ م ُنون   ال   الَّذ ين   و بـ ني    بـ يـ ن ك   ج ع ل ن ا ال ُقرآن   قـ ر أ ت   و إ ذ ا) ابا   ب اآلخ  ج  ُتورا   ح   و ج ع ل ن ا*  مَّس 
ق ُهوهُ  أ ن أ ك نَّة   قـُُلوهب  م   ع ل ى هُ  ال ُقر آن   يف   ر بَّك   ذ ك ر ت   و إ ذ ا و ق را   آذ اهن  م   و يف   يـ ف  د   ع ل ى و لَّو ا   و ح 

ب ار ى م    (نـُُفورا   أ د 
 (سبعا  ) (ال ع ظ يم   ال ع ر ش   ر ب   و ُىو   تـ و كَّل تُ  ع ل ي و   ُىو   إ الَّ  إ لـ و   ال الّلوُ  ح س يب    فـ ُقل   تـ و لَّو ا   ف إ ن)
  (ثالثا  ) العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول الو 

 .وسلم وصحبو آلو وعلى حممد سيدنا على اهلل ىوصل
 بك أدافع، باهلل إال قوة ال مفاتيحها، باهلل ثقيت أقفاهلا، اهلل بسم خزائن يف نفسي أتخب  

 .اخلالق قدرة مع ملخلوق طاقة ال ،أطيق ال وما أطيق ما نفسي نع اللهم
 .العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال الوكيل ونعم اهلل حسيب
 (ثا  الث) وسلم وصحبو آلو وعلى حممد سيدنا على اهلل وصلى
 .العاملني رب هلل واِلمد

 


