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�

إّن احلم�د هلل، نحمده ونس�تعينه 

ونس�تغفره، ونع�وذ ب�اهلل م�ن رشور 

أنفس�نا وس�يئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، 

ومن يضلل فال هادي له، وأش�هد أن ال إله إال اهلل، 

عب�ده  حمم�دًا  أن  وأش�هد  ل�ه،  رشي�ك  ال  وح�ده 

ورس�وله، صىل اهلل علي�ه وعىل آل�ه وأصحابه ومن 

ين. تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

أّما بعــد:

فِذْك�ُر اهلل تع�اىل م�ن أعظِم الطاع�ات وأجلِّ 



�

القرب�ات، أمرنا اهلل عز وجل يف كتابه العزيز بذكره 

فقال:

﴿  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ ﴾
]األحزاب: 41[

ورغب فيه وحببه إىل خلقه وأجزل هلم املثوبة 

واألجر فقال تعاىل: 

ۆ   ۆ  ۇ   ۇ    ﴿

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ﴾ ]األحزاب: 35[
الرس�ول  ع�ن  ال�واردة  األحادي�ث  أن  ك�ام 

الكريم ملسو هيلع هللا ىلص حتض املسلم عىل ذكر ربه يف كل األوقات 



�

 واألح�وال، مل�ا للذكر م�ن عظيم الفائ�دة واألجر 

 من اهلل عز وجل يف دنياه وآخرته، فعن أيب موس�ى 

- ريض اهلل عنه - قال، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :

ُه َمَثُل  ُه والذي ال َيْذُكُر َربَّ » َمَثُل الذي َيْذُكُر َربَّ

الَحيِّ َوالَميِِّت  «. ]رواه البخاري[

وعن عبد اهلل بن ُبْسٍ ريض اهلل عنه: أنَّ رجاًل 

قال: يا رس�ول اهلل، إّن رشائَع اإلس�الم ق�د َكُثَرْت  

عيلَّ ؛ فأخربين بيشٍء أتشّبُث به، قال:

» ال َيَزاُل لَِساُنَك َرْطًبا ِمن ِذْكِر اهلل «.
]رواه الرتمذي[
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فب�ن يدي�ك أخي الق�ارئ الطبع�ة الثانية من 

كتيب » أهم أذكار املسـلم يف الصباح واملسـاء ويف 

شـؤون حياتـه اليوميـة « الت�ي واظب عليها س�يد 

اخللق وأفضل الذاكرين ملسو هيلع هللا ىلص يف يومه وليلته، وأكله 

ورشبه، وغري ذلك حتى يتأسى املسلم ويقتدي به، 

فهو األسوة احلسنة للمؤمنن، كام قال تعاىل:

ېئ ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ    ﴿ 
  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  ی  ی          ﴾

]األحزاب: 21[

جعلن�ا اهلل تع�اىل من املتأّس�ن ب�ه والذاكرين 



�

اهلل كث�ريًا، وم�ن الذين يس�تمعون الق�ول فيتبعون 

أحسنه، إّنه ويل ذلك والقادر عليه.

ـد وعـى آلـه  * وَصّلـى اهلل عـى سـيِّدنا حممَّ

وصحبه أمجعني *
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1- أذكار النوم واالستيقاظ منه: 

إذا أتيَت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، 

ك األيمن، واضعًا يدك حتت  ُثّم اضطِجْع عىل ش�قِّ

خّدك وقل:

» اللهم أسلمُت نفيس إليك، وفّوضُت أمري 

إليـك، ووّجهـُت وجهي إليـك، وأجلـأُت ظهري 

إليـك، رغبًة ورهبًة إليك، ال َمْلَجَأ وال َمنْجى منك 

إال إليـك، آمنـُت بكتابِـك الـذي أنزلـَت، وبنبيَِّك 

الذي أرسلَت «.                     ]رواه البخاري ومسلم[ 

وإذا استيقظَت من منامك فقل:
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» احلمـد هلل الـذي أحيانـا بعدما أماتنـا وإليه 
النشور «.                                            ]رواه البخاري[

2- أذكار دخول اخلالء واخلروج منه: 

اللهـم إين أعـوُذ بـك مـن الُخُبـِث  ق�ل:  » 
والَخبائِِث « عند دخولك إىل اخلالء . ]رواه البخاري 

ومسلم[ ، وإذا خرجت منه فقل: » ُغْفراَنك « .

]رواه أبو داود وابن ماجه[

3- أذكار الوضوء : 

إذا توضأَت أخي املس�لم فقل عند وضوئك: 
» بسم اهلل «.                                        ]رواه أبو داود[ 
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وإذا انتهيَت منه فقل: » أشهد أن ال إله إال اهلل 

وأن حممدًا عبده ورسوله «     ]رواه مسلم والرتمذي[

وزاد الرتم�ذي: » اللهـم اجعلني من التّوابني 

رين « . واجعلني من املتطهِّ

4 - أذكار دخول املسجد واخلروج منه: 

دم�ًا ِرْجَلَك  تق�ول عن�د دخولك املس�جد مقِّ

الُيْمنى: » اللهم افتح يل أبواَب رمحتَِك «.

ْج�ِل  وإذا خرج�َت م�ن املس�جد خت�رج بالرِّ

الُيْسى وتقول: » اللهم إينِّ أْسَأُلَك ِمن َفْضلَِك «.
]رواه مسلم [ 
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5 - الدعاء عند مساع األذان: 

 تق�ول مثل ما يقول املؤذن إال يف قوله: » حّي 

عىل الّصالة، حّي عىل الفالح « فتقول:

َة إال باهلل « .      ]رواه مسلم[ » ال َحْوَل  وال ُقوَّ

ُثمَّ ُتَصيلِّ عىل النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص وتقول:

ـاِة  ـِة والصَّ عـوِة الّتامَّ » اللهـم ربَّ هـذه الدَّ

القائمِة آِت ُمحّمدًا الوسيلَة والفضيلَة، وابَعْثُه مقامًا 

حممـودًا الـذي وعدَتـُه « .                 ]رواه البخ�اري[
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6- ما يقال بعد السالم من الصالة: 

* أستغفُر اهللَ، أستغفُر اهللَ، أستغفُر اهللَ. اللهم 

أنَت الّسـاُم ومنك الّسـاُم، تباركـَت يا ذا اجلال 

واإلكرام .                                               ]رواه مسلم[

* ال إلـه إال اهللُ وحـَده ال رشيك له، له امللُك 

ولـه احلمُد وهو عـى ُكلِّ يشٍء قدير، اللهم ال مانع 

 لمـا أعطيـَت، وال معطـَي لمـا منعـَت، وال ينفـُع 
ذا الَجـدِّ منك الَجـدُّ .           ]رواه البخاري ومسلم[

َة إال بـاهلل، ال إلـه إال اهللُ،   * ال َحـْوَل وال ُقـوَّ
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وال َنْعُبـُد إال إّياه، له النِّْعَمُة، وله الَفْضُل، وله الثَّناُء 

يـَن ولو َكِرَه  الَحَسـُن، ال إلـه إال اهللُ خملصني له الدِّ

الكافرون.                                               ]رواه مسلم[

* ق�راءة آي�ة الك�ريس: ﴿ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   

ہ  ہھ   ... ﴾                               ]رواه النس�ائي[

* » ُتسـبِّح اهلل ثالث�ًا وثالثن، وحتمـده ثالثًا 

وثالثن، وُتكربه ثالث�ًا وثالثن، وتقول متام املائة: 

ال إلـه إال اهللُ وحـَده ال رشيـَك لـه، لـه الُمْلُك وله 

الَحْمُد، وهو عى ُكلِّ يشٍء قدير «.      ]رواه مسلم[
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ٿ   ٿ     ﴿  ،﴾... ٻ  ٻ   ٻ   ٱ     ﴿  *  

ڍ...﴾  ڍ   ڇ    ڇ    ﴿  ،﴾... ٹ   ٹ  

]رواه النس�ائي[، وتك�رر الذك�ر ث�الث م�رات بعد 

صالة الصبح وصالة املغرب.           ]رواه أبو داود[

* وتق�ول بعد صالة الصبح وصالة املغرب: 

» ال إلـه إال اهللُ وحـَده ال رشيَك له، لـه الُمْلُك وله 

الَحْمـُد، حييي وُيميُت، وهو عـى ُكلِّ يشٍء قدير«. 

)عرش مرات(.                                    ]رواه الرتمذي[
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7- ما يقال عند األكل والشرب: 

إذا أكلَت أو رشبَت فقل: » بسم اهلل «.

]رواه البخاري ومسلم[

وإذا نسيَت أن تقول يف أّولِِه فقل عند تذّكرك: 

َلُه وآِخَرُه «.                    ]رواه أبو داود[ » بسم اهلل أوَّ

فق�ل:  وال�رشب  األكل  م�ن  فرغ�ت   وإذا 

» احلمـُد هلل الـذي أطعمنـي هـذا وَرَزَقنيـِه من غري 

حوٍل منّي وال قوٍة « .        ]رواه الرتمذي وابن ماجه[ 
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8- ما يقال عند دخول املنزل واخلروج منه: 

 إذا دخلَت منزالً فاذكر اهلل تعاىل.
]رواه مسلم[ 

وإذا خرجَت منه فقل:

َة  » بسم اهلل، توكلُت عى اهلل، وال َحْوَل وال ُقوَّ

إال باهلل « .                                           ]رواه الرتمذي[

وق�ل كذل�ك: »  اللهم إيّن َأعوُذ بـك أن َأِضلَّ 

ُأظَلـَم،  أو  َأظلِـَم  أو   ، ُأَزلَّ أو  َأِزلَّ  أو   ، ُأَضـلَّ أو 

 

أو َأجَهَل أو ُيجَهَل عليَّ « .                  ]رواه أبو داود[ 
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9- دعاء ركوب الدابة: 

إذا ركب�َت داب�ًة أو س�يارًة أو طائ�رًة أو أي 

مركب فقل:

» ﴿   ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    

ڇ * ڇ  ڇ  ڍ   ڍ﴾.

احلمـد هلل، احلمد هلل، احلمـد هلل، اهلل أكرب، اهلل 

أكـرب، اهلل أكـرب، سـبحانك إنِّـي قد ظلمـُت نفيس 

فاغفر يل، فإنَّه ال يغفر الذنوَب إال أنت « .

]رواه الرتمذي[ 
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10- دعاء السفر: 

تقول - حفظك اهلل - إذا ركبَت دابتك وقلَت 

أذكار الركوب، فقل بعدها:

البِـرَّ  َسـَفِرنا هـذا  َنْسـأُلَك يف  ـا  إنَّ اللهـم   «

ْن علينا  والتَّْقوى، ومن الَعَمِل ما ترىض، اللهم هوِّ

َسَفَرنا هذا، واْطِو عنّا ُبعَده، اللهم أنت الصاحُب 

يف الّسـَفر واخلليفُة يف األَْهـل، اللهم إيّن أعوُذ بك 

َفِر، وَكآَبِة الَمنَْظِر، وُسوِء الُمنَْقَلِب  ِمن َوْعثاِء السَّ

يِف الماِل واألَْهِل «.

 وإذا رجعَت فقلُهّن، وزْد عليهّن:
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نا حامدون «. » آيبوَن تائبوَن عابدون لربِّ

]رواه مسلم[ 

11- دعاء كفارة اجمللس: 

إذا أردَت أن تقوم من جملسك فقل: 

ُهمَّ وبَِحْمِدَك، َأْشـَهُد أن ال إله   » ُسـْبحاَنَك اللَّ

إال أنَت، َأْسَتْغِفُرَك وَأتوُب إَلْيَك «. ]رواه أبو داود [

12- دعاء زوال اهلم واحلزن: 

تقول - بارك اهلل في�َك - إذا أصابتك اهلموم 

واألحزان :
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ُهـمَّ إنِّي َعْبُدَك، واْبُن َعْبِدَك، واْبُن َأَمتَِك،  » اللَّ

ناصيتـي بَيـِدَك، مـاٍض فـيَّ ُحْكُمـَك، َعـْدٌل فـيَّ 

ْيَت بـه  قضـاُؤَك، َأْسـَأُلَك بُكلِّ اْسـٍم ُهـَو َلَك َسـمَّ

ْمَتـُه َأَحـدًا ِمن َخْلِقـَك، أو أنَزْلَتُه يف  َنْفَسـَك، أو َعلَّ

كتابَِك، أو اْسـَتْأَثْرَت بـه يف ِعْلـِم الَغْيِب ِعنَْدَك:أن 

َتْجَعـَل الُقْرآَن َربيـَع َقْلبي، ونوَر َصـْدري، وجاَء 

ي «.                          ] رواه أمحد[  ُحْزيِن، َوَذهاَب َهمِّ

13- دعاء زوال الكرب: 

ج اهلل عنك ُكْرَبتك -: تقول - فرَّ
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» ال إلـه إال اهللُ العظيـُم احلليـُم، ال إله إال اهلل 

ـمواِت  ربُّ الَعـْرِش العظيِم، ال إله إال اهللُ ربُّ السَّ

وربُّ األرِض وربُّ الَعْرِش الكريِم «

]رواه البخاري ومسلم[

14- دعاء َمْن نزل منزاًل: 

تقول - حفظَِك اهلل -:

 » َأعـوُذ بكلمـاِت اهلل الّتاّمــاِت مـن رشِّ مـا 

َخَلَق «.                                                    ]رواه مسلم[



24

15- دعاء من أثقلته الديون: 

ج عنك -: تقول - أعانك اهلل وفرَّ

» اللهم اكِفني بحالَِك عن َحراِمَك، وأْغنِني 

ن ِسواَك «.                     ]رواه الرتمذي[  بَفْضلَِك عمَّ

16- الدعاء عند رؤية املبتلى: 

تقول - عافاك اهلل - إذا رأْيَت ُمْبتىل:

» احلمـُد هلل الـذي عافـاين مّمـا ابتـاَك بـه، 

لني عى كثرٍي مّمن َخَلَق تفضيًا «. وفضَّ

]أخرجه الرتمذي[
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17- ما يفعله املسلم عندما يرى رؤيا يكرهها:

 يبص�ق عن يس�اره ثالث�ًا، ويس�تعيذ باهلل من 

الش�يطان الرجيم، ثم يتحول ع�ن جنبه الذي كان 

عليه.                                                       ]رواه مسلم[

18- ما يقال إذا هاجت الريح: 

تقول:

» اللهـم إين أسـأُلَك خرَيهـا، وخرَي مـا فيها، 

ها، ورشِّ ما  وخرَي ما ُأرِسَلْت به، وأعوُذ بَِك من رشِّ

فيها، ورشِّ ما أرِسَلْت بـه «.                  ]رواه مسلم[
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19- ما يقال عند عيادة املريض: 

تقول - سّلمَك اهلل - للمريض:

» ال بْأَس، َطهوٌر إن شاَء اهلل «.

]رواه البخاري[

ثم تدعو له وتقول:

» أسـأُل اهللَ العظيـَم ربَّ العـرِش العظيـِم أن 

َيْشِفَيَك « سبع مرات .

]رواه أبو داود[
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20- ما يقوله املسلم الذي أيس من حياته: 

يقول:

ني  » اللهم أْحيِني ما كانت احلياة خريًا يل، وتوفَّ

إذا كانـت الوفـاة خـريًا يل «.               ]رواه الرتمذي[

21- الدعاء عند نزول املصيبة: 

تقول - عافاك اهلل - :

» إّنـا هلل وإّنـا إليـه راجعون، اللهـم أجرين يف 

مصيبتي، واخلف يل خريًا منها «.         ]رواه مسلم[
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22- الدعاء للميت عند الصالة عليه: 

تقول - رمحك اهلل - وختلص يف الدعاء:

»  اللهم اغفر له، وارمحه، وعافِـِه، واعُف عنه، 

وأكرم نزله، ووسـع مدخله، واغسله باملاء والثلج 

ه من اخلطايـا كام نّقْيَت الثوب األبيض  والربد، وَنقِّ

مـن الدنس، وأبدله دارًا خريًا من داره، وأهًا خريًا 

من أهلـه، وزوجًا خريًا من زوجـه، وأدخله اجلنة، 

وأعذه من عذاب القرب - أو: من عذاب النّار - «.

]رواه مس�لم[ 
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23- ما يقال عند املرور على القبور أو زيارتها: 

تقول - رمحك اهلل -:

يـار مـن املؤمنني  » الّســاُم عليكـم أهـَل الدِّ

واملسـلمني، وإّنا إن شــاء اهلل لاحقون، أسأُل اهلل 

لنا ولكم العافية «.                                       ]رواه مس�لم[

24- ما يقال عند رؤية اهلالل: 

إذا رأيَت اهلالل فقل:

» اللهم أهلَّه علينا بالُيمن واإليمان، والسامة 

واإلسـام، ريب وربك اهلل «.              ]رواه الرتمذي[
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25- ما يقال عند وبعد نزول املطر: 

تقول: » اللهم َصيِّبًا نافعًا «.    ]رواه البخاري[

وتق�ول بعد ن�زول املطر: » ُمطِْرنـا بفضل اهلل 

ورمحته «.                                 ]رواه البخاري ومسلم[ 

26- دعاء املدعو أو الضيف لصاحب الطعام: 

تقول لصاحب الطعام:

ائمـوَن، وَأكَل طعاَمُكُم  » َأفطـَر عنَدكـُم الصَّ

األَبراُر، وصلَّْت عَليُكُم املائَكُة «.
]رواه أبو داود[
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27- دعاء التهنئة بالزواج: 

تقول للمتزوج:

» بارَك اهللُ لـَك، وبارَك عليَك، ومجـَع بينَُكما 

يف َخيٍر « .                             ]رواه أبو داود والرتمذي[

28- دعاء من أتى أهله: 

تقول - رزقك اهلل من فضله -:

» اللهـم جنِّبنا الشـيطاَن وجنِّب الشـيطان ما 

رزقتنا «.                                  ]رواه البخاري ومسلم[ 
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29- دعاء االستخارة: 

تصيل ركعتن من غري الفريضة، ثم تقول:

ُهـمَّ إينِّ َأْسـَتخرُيَك بِِعْلِمَك، وَأْسـَتْقِدُرَك  » اللَّ

بُِقْدَرتَِك وَأْسـأُلَك ِمن َفْضلَِك الَعظيِم، َفإِنََّك َتْقِدُر 

وال َأْقِدُر، وَتْعَلُم وال َأْعَلُم، وَأْنَت َعّاُم اْلُغيوِب.

ُهـمَّ إِْن ُكنَْت َتْعَلُم أنَّ هـذا األَْمَر َخرْيٌ يل يف  اللَّ

ديني وَمعـايش وعاِقَبـِة َأْمري، َأْو قاَل عاِجِل َأْمري 

ُه يل، ُثمَّ باِرْك يل فيه، َوإِْن  ْ َوآِجلِـِه، َفاْقُدْرُه يل، وَيـ�ِّ

ُكنْـَت َتْعَلـُم َأنَّ هـذا األَْمـَر رَشٌّ يل يف ديني وَمعايش 
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وعاِقَبـِة َأْمـري، َأْو قـاَل يِف عاِجـِل َأْمـِري وآِجلِِه ، 

ْفنِي َعنُْه، واْقُدْر يل اْلَخْيَر َحْيُث  ْفـُه َعنِّي واْصِ َفاْصِ

كاَن ُثمَّ َأْرِضني «.                              ]رواه البخاري[

30- ما يقال عند العطاس: 

إذا عطسَت فقل :  » احلمد هلل «.

وليقل لك صاحبك أو َمن حولك:

» يرمحك اهلل «.

ثم تقول:  » هيديكم اهلل ويصلح بالكم «.

]رواه البخاري[ 
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31- ما يقال عند سـماع صياح الديكة
         ونبـاح الكـالب ونهـيق احلمــــري: 

عن�د س�امعك صي�اح الديكة فاس�أل اهلل من 

فضل�ه، وإذا س�معَت نباح ال�كالب وهنيق احلمري 

ذ باهلل من الشيطان الرجيم . فتعوَّ
]رواه البخاري ومسلم وأبو داود[

32- أذكار الصباح واملساء: 

  أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ﴿
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ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ېى  

ىئىئ    ېئ  ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  

ىئ  ی   ی  ﴾ ]البقرة 255[.      ]رواه الطرباين[

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ﴾ )ثالث مرات(.
]رواه أبو داود والرتمذي[
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  بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  

چ   چ   چ      چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ  

ڇ  ﴾ )ثالث مرات(.
]رواه أبو داود والرتمذي[

  بسم اهلل الرمحن الرحيم

﴿  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک 

گ گ   گ   گ  ک  ک   ک 
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    ڳ  ڳ  ڳ﴾ )ثالث مرات(.
]رواه أبو داود والرتمذي[

  » بسـم اهلل الـذي ال يرضُّ مع اسـمه يشٌء 

يف األرِض وال يف السـامء،  وهو السـميُع العليم «. 

)ثالث مرات(.                                   ]رواه أبو داود[

   » أعـوُذ بكلـامِت اهلل التاّمـاِت ِمن رشِّ ما 

خلق «. )ثالث مرات(.                        ]رواه مسلم[

  » رضيـُت بـاهلل ربـًا، وباإلسـام دينـًا، 

وبمحّمٍد  ملسو هيلع هللا ىلص نبيًا «. )ثالث مرات(.
]رواه الطرباين[
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  » اللهم إين أصبحُت )أمسـيت( ُأشهدك، 
وُأشهد حَمَلَة عرِشك، ومائكتك، ومجيع خلقك، 
بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت، وحَدك ال رشيك لك، 

وأن حممدًا عبدك ورسولك « )أربع مرات(.
]رواه أبو داود[

 » أصبحنـا )أمسـينا( عى فطرة اإلسـام، 
وعـى كلمة اإلخاص، وعـى دين نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
وعـى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسـلمًا، وما كان من 
املرشكني «.                                               ]رواه أمحد[

 » أصبحنا وأصبح )أمسينا وأمسى( امللك 
هلل، واحلمـد هلل، ال إلـه إال اهلل، وحده ال رشيك له، 
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له امللك ولـه احلمد، وهو عى كل يشء قدير، ربِّ 
أسـألك خرَي ما يف هـذا اليوم )هـذه الليلة(، وخري 
مـا بعـده )بعدهـا(، وأعوذ بـك من رش مـا يف هذا 
اليوم)هـذه الليلـة(، ورش مـا بعـده )بعدها(، رب 
 أعوذ بك من الكسـل، وسوء الكرب، رب أعوذ بك 
من عذاٍب يف النّار، وعذاٍب يف القرب «.   ]رواه مسلم[

 » اللهـم بـك أصبحنـا وبك أمسـينا وبك 
نحيا وبك نموُت وإليك النشور «.

ويف املس�اء: » اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا 
وبك نحيا وبك نموُت وإليك املصري «.

]رواه البخاري يف األدب املفرد[
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 » يا حيُّ يا قيوُم برمحتَِك أستغيُث، أصلح 

يل شأين كله، وال َتكِْلني إىل نفيس طرَفَة عني «.

]رواه النسائي[

 » اللهـم عافِنـي يف بدين، اللهـم عافني يف 

بـري، اللهم عافِني يف سـمعي، ال إلـه إال أنت. 

اللهـم إين أعوذ بك من الكفـر والفقر، وأعوذ بك 

من عذاب القرب، ال إله إال أنت « )ثالث مرات(.

]رواه أبو داود[

 » اللهـم إين أسـألك العفـو والعافيـة، يف 

الدنيـا واآلخرة، اللهم إين أسـألك العفـو والعافية 
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يف ديني ودنياي وأهيل ومايل، اللهم اسـر عورايت، 

وآمـن روعايت، اللهـم احفظني من بـني يدي ومن 

خلفـي، وعـن يمينـي، وعن شـاميل، ومـن فوقي، 

وأعوذ بعظمتك اللهم أن ُأغتال من حتتي «.

]رواه ابن ماجه[

 » اللهـم فاطَر السـموات واألرض، عالَم 

الغيـب والشـهادة، ال إلـه إال أنـت، ربَّ كل يشء 

ومليَكه، أعوُذ بك من رشِّ نفيس، ومن رشِّ الشيطان 

ه إىل  ورشكه، وأن أقرف عى نفيس سـوءًا، أو أجرَّ

مسلم «.                          ]رواه البخاري يف األدب املفرد[
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 » اللهـم أنت ريب، ال إله إال أنت، خلقتني 

وأنا عبدك، وأنا عى عهدك ووعدك ما اسـتطعت، 

أعـوذ بك مـن رشِّ ما صنعـت، أبوء لـك بنعمتك 

عـيل، وأبوء بذنبي، فاغفر يل، فإنه ال يغفر الذنوب 

إال أنت «.                                           ]رواه البخاري[

 » أستغفر اهلل «. ) مائة مرة إذا أصبح (.

]رواه النسائي[

 » سبحان اهلل وبحمده، عدد خلقه، ورضا 

نفسه، وزنة عرشـه، ومداد كلامته «. )ثالث مرات 

إذا أصبح(.                                             ]رواه مسلم[
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 » اللهـم إين أسـألك علمـًا نافعـًا ورزقـًا 

طيبًا، وعمًا متقبًا «. )ثالث مرات إذا أصبح(.

]رواه ابن ماجه[

 » سبحان اهلل وبحمده « )مائة مرة(.

]رواه مسلم[

 » ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، له امللك 

ولـه احلمد، وهو عـى كل يشء قدير «. )مائة مرة، 

أو م�رة واح�دة(.                                 ]رواه البخ�اري[

  » اللهـم صـلِّ وسـلِّم عـى نبينـا حممد «. 

)ع�رش م�رات(.                                    ]رواه الط�رباين[
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