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أهـم أذكار املسلم
يف الصباح واملساء
ويف شؤون حياته اليومية

إعداد
قسم البحوث

ّ
إن 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،
وح�ده ال رشي�ك ل�ه ،وأش�هد أن حمم�د ًا عب�ده

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

تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ ين.
ّأما بعــد:

ِ
ِّ
وأجل
ْ�ر اهلل تع�اىل م�ن أعظ ِم الطاع�ات
فذك ُ


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

﴿ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ﴾

[األحزاب]41 :

ورغب فيه وحببه إىل خلقه وأجزل هلم املثوبة

واألجر فقال تعاىل:

﴿ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األحزاب]35 :

كما أن األحادي�ث ال�واردة ع�ن الرس�ول

الكريم ﷺ 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 ﷺ :

« َم َث ُل الذي َي ْذك ُُر َر َّب ُه والذي ال َي ْذك ُُر َر َّب ُه َم َث ُل
الحي والمي ِ
ت »[ .رواه البخاري]
َ ِّ َ َ ِّ
وعن عبد اهلل بن ُب رْ ٍ
س ريض اهلل عنهَّ :
أن رج ً
ال

قال :يا رس�ول اهللّ ،
رشائع اإلسلام ق�د َك ُث َر ْت
إن
َ
ٍ
بيشء أتش ّب ُث به ،قال:
عيل ؛ فأخربين
َّ
« ال َيز َُال لِ َسان َ
ُك َر ْط ًبا ِمن ِذك ِْر اهلل ».

[رواه الرتمذي]



فبين يدي�ك أخي الق�ارئ الطبع�ة الثانية من
كتيب « أهم أذكار املس�لم يف الصباح واملس�اء ويف

ش�ؤون حيات�ه اليومي�ة » الت�ي واظب عليها س�يد
اخللق وأفضل الذاكرين ﷺ يف يومه وليلته ،وأكله

ورشبه ،وغري ذلك حتى يتأسى املسلم ويقتدي به،
فهو األسوة احلسنة للمؤمنني ،كام قال تعاىل:
﴿ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﴾
[األحزاب]21 :

املتأسين ب�ه والذاكرين
جعلن�ا اهلل تع�اىل من ّ


اهلل كثير ًا ،وم�ن الذين يس�تمعون الق�ول فيتبعون
أحسنه ،إنّه ويل ذلك والقادر عليه.

حمم�د وعلى آل�ه
* َ
وص ّل�ى اهلل على س� ِّيدنا َّ

وصحبه أمجعني *



 -1أذكار النوم واالستيقاظ منه:

أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة،
إذا َ
ِ
اضطج ْع عىل ش� ِّقك األيمن ،واضع ًا يدك حتت
ُث ّم
خدّ ك وقل:

ضت أمري
« اللهم
وفو ُ
ُ
أسلمت نفيس إليكّ ،

وأجل�أت ظهري
ه�ت وجهي إلي�ك،
ُ
ووج ُ
إلي�كّ ،

إلي�ك ،رغب ًة ورهب ًة إليك ،ال َم ْل َج َأ وال َمنْجى منك

أنزل�ت ،وبنب ِّي َ
ك
آمن�ت بكتابِ�ك ال�ذي
إال إلي�ك،
َ
ُ
الذي
أرسلت ».
َ

[رواه البخاري ومسلم]

استيقظت من منامك فقل:
وإذا
َ
10

« احلم�د هلل ال�ذي أحيان�ا بعدما أماتن�ا وإليه

النشور ».

[رواه البخاري]

 -2أذكار دخول اخلالء واخلروج منه:

ق�ل « :الله�م إين أع�و ُذ ب�ك م�ن الخُ ب ِ
�ث
ُ
والخَ بائِ ِ
ث » عند دخولك إىل اخلالء [ .رواه البخاري
ومسلم]  ،وإذا خرجت منه فقلُ « :غ ْفرانَك » .

[رواه أبو داود وابن ماجه]

 -3أذكار الوضوء :

توضأت أخي املس�لم فقل عند وضوئك:
إذا
َ

« بسم اهلل ».

[رواه أبو داود]

11

انتهيت منه فقل « :أشهد أن ال إله إال اهلل
وإذا
َ

وأن حممد ًا عبده ورسوله » [رواه مسلم والرتمذي]

التوابني
وزاد الرتم�ذي « :الله�م اجعلني من ّ

املتطهرين » .
واجعلني من
ِّ

 - 4أذكار دخول املسجد واخلروج منه:

تق�ول عن�د دخولك املس�جد م ِّقدم� ًا ِر ْج َل َك
أبواب رمحتِ َ
ك ».
ال ُي ْمنى « :اللهم افتح يل
َ
بالر ْج ِ
�ل
وإذا
َ
خرج�ت م�ن املس�جد خت�رج ِّ
ك ِمن َف ْضلِ َ
أس َأ ُل َ
ك ».
ال ُي رْسى وتقول « :اللهم إنيِّ ْ

[رواه مسلم ]
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 - 5الدعاء عند مساع األذان:

حي
تق�ول مثل ما يقول املؤذن إال يف قولهّ « :
حي عىل الفالح » فتقول:
عىل ّ
الصالةّ ،
« ال َح ْو َل وال ُق َّو َة إال باهلل » .

[رواه مسلم]

ُث َّم ت َُصليِّ عىل النَّبي ﷺ وتقول:
�ة والص ِ
ع�وة التّام ِ
ِ
لاة
رب ه�ذه الدَّ
َّ
« الله�م َّ
َّ

ِ ِ
حمد ًا الوسيل َة والفضيل َة ،واب َع ْث ُه مقام ًا
القائمة آت ُم ّ
حمم�ود ًا ال�ذي وعدتَ� ُه » .

[رواه البخ�اري]
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 -6ما يقال بعد السالم من الصالة:

أستغفر اهللَ .اللهم
أستغفر اهللَ،
أستغفر اهللَ،
*
ُ
ُ
ُ

تبارك�ت يا ذا اجلالل
السلا ُم،
َ
َ
السلا ُم ومنك ّ
أنت ّ
واإلكرام .

[رواه مسلم]

* ال إل�ه إال اهللُ وح�دَ ه ال رشيك له ،له ُ
امللك

ول�ه احلمدُ وهو على ك ُِّل ٍ
يشء قدير ،اللهم ال مانع
ينف�ع
منع�ت ،وال
معط�ي لم�ا
أعطي�ت ،وال
لم�ا
َ
َ
ُ
َ
الجـدُّ .
الجـدِّ منك َ
ذا َ

[رواه البخاري ومسلم]

�و َة إال ب�اهلل ،ال إل�ه إال اهللُ،
�و َل وال ُق َّ
* ال َح ْ
14

ناء
وال َن ْع ُب�دُ إال إ ّياه ،له النِّ ْع َم ُة ،وله ال َف ْض ُل ،وله ال َّث ُ

ي�ن ولو ك َِر َه
�ن ،ال إل�ه إال اهللُ خملصني له الدِّ َ
الح َس ُ
َ

الكافرون.

[رواه مسلم]

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

[رواه النس�ائي]

* « تُس� ِّبح اهلل ثالث� ًا وثالثني ،وحتم�ده ثالث ًا

وثالثني ،وتُكربه ثالث� ًا وثالثني ،وتقول متام املائة:

الم ْل ُ
َ
ك وله
ال إل�ه إال اهللُ وح�دَ ه ال
رشي�ك ل�ه ،ل�ه ُ
الحمدُ  ،وهو عىل ك ُِّل ٍ
يشء قدير ».
َ ْ

[رواه مسلم]

15

* ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﴿ ،﴾...ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ  ﴿ ،﴾...ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾...
[رواه النس�ائي] ،وتك�رر الذك�ر ثلاث م�رات بعد
صالة الصبح وصالة املغرب.

[رواه أبو داود]

* وتق�ول بعد صالة الصبح وصالة املغرب:
الم ْل ُ
َ
ك وله
« ال إل�ه إال اهللُ وح�دَ ه ال
رشيك له ،ل�ه ُ
ميت ،وهو على ك ُِّل ٍ
يشء قدير».
الح ْم�دُ  ،حييي و ُي ُ
َ

(عرش مرات).
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[رواه الرتمذي]

 -7ما يقال عند األكل والشرب:

رشبت فقل « :بسم اهلل ».
أكلت أو
إذا
َ
َ
[رواه البخاري ومسلم]

نسيت أن تقول يف ّأولِ ِه فقل عند تذكّرك:
وإذا
َ

« بسم اهلل أو َله ِ
وآخ َر ُه ».
َّ ُ

[رواه أبو داود]

وإذا فرغ�ت م�ن األكل والشرب فق�ل:

« احلم�دُ هلل ال�ذي أطعمن�ي ه�ذا ور َز َق ِ
ني�ه من غري
َ
حول منّي وال ٍ
ٍ
قوة » .

[رواه الرتمذي وابن ماجه]
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 -8ما يقال عند دخول املنزل واخلروج منه:

دخلت منزالً فاذكر اهلل تعاىل.
إذا
َ

[رواه مسلم]

خرجت منه فقل:
وإذا
َ
توكلت عىل اهلل ،وال َح ْو َل وال ُق َّو َة
« بسم اهلل،
ُ

إال باهلل » .

[رواه الرتمذي]

وق�ل كذل�ك« : اللهم إنيّ َأعو ُذ ب�ك أن َأ ِض َّل
ِ
أو ُأ َض َّ
�م،
�م أو ُأظ َل َ
�ل ،أو َأ ِز َّل أو ُأز ََّل ،أو َأظل َ

علي » .
جه َل أو ُي َ
أو َأ َ
جه َل َّ
18

[رواه أبو داود]

 -9دعاء ركوب الدابة:

ركب�ت داب� ًة أو س�يار ًة أو طائ�ر ًة أو أي
إذا
َ
مركب فقل:
« ﴿ ﭶ ﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ * ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ﴾.
احلم�د هلل ،احلمد هلل ،احلم�د هلل ،اهلل أكرب ،اهلل
ظلم�ت نفيس
أكبر ،اهلل أكبر ،س�بحانك إنِّ�ي قد
ُ
الذنوب إال أنت » .
فاغفر يل ،فإنَّه ال يغفر
َ
[رواه الرتمذي]

19

 -10دعاء السفر:

وقلت
ركبت دابتك
تقول  -حفظك اهلل  -إذا
َ
َ

أذكار الركوب ،فقل بعدها:

« الله�م إنَّ�ا ن َْس�أ ُل َ
�ر
ك يف َس� َف ِرنا ه�ذا البِ َّ
هو ْن علينا
وال َّت ْقوى ،ومن ال َع َم ِل ما ترىض ،اللهم ِّ

الصاحب
َس َف َرنا هذا ،وا ْط ِو عنّا ُبعدَ ه ،اللهم أنت
ُ
الس� َفر واخلليف ُة يف األَ ْه�ل ،اللهم إنيّ أعو ُذ بك
يف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
المنْ َق َل ِ
المنْ َ
ب
وسوء ُ
ظ ِرُ ،
الس َف ِر ،وكَآ َبة َ
من َو ْعثاء َّ
ِ
فيِ
المال واألَ ْه ِل ».
فقله ّن ،وز ْد عليه ّن:
وإذا
َ
رجعت ُ
20

تائبون عابدون لر ِّبنا حامدون ».
آيبون
«
َ
َ

[رواه مسلم]

 -11دعاء كفارة اجمللس:

أردت أن تقوم من جملسك فقل:
إذا
َ
ِ
« ُس� ْبحان َ
�هدُ أن ال إله
َك ال َّل ُه َّم وبِ َح ْمد َكَ ،أ ْش َ
أنتَ ،أ ْس َتغ ِْف ُر َك َ
توب إ َل ْي َ
ك »[ .رواه أبو داود ]
إال َ
وأ ُ
 -12دعاء زوال اهلم واحلزن:

تقول  -بارك اهلل َ
في�ك  -إذا أصابتك اهلموم

واألحزان :

21

�م إنِّي َع ْبدُ َك ،وا ْب ُن َع ْب ِد َك ،وا ْب ُن َأ َمتِ َ
ك،
« ال َّل ُه َّ

ناصيت�ي بي ِ
ٍ
ف�ي ُحك ُْم َ
ف�ي
�د َك،
�كَ ،ع�دْ ٌل َّ
م�اض َّ
َ

قض�اؤُ َكَ ،أ ْس َ
�و َل َ
�أ ُل َ
ت بـه
�م ْي َ
ك بك ُِّل ْاس� ٍم ُه َ
ك َس َّ
�ك ،أو َع َّل ْمتَ� ُه َأ َح�د ًا ِمن َخ ْل ِق َ
َن ْف َس َ
�ك ،أو أن َز ْل َت ُه يف

ك ،أو ْاس�ت َْأ َث ْر َت بـه يف ِع ْل� ِم ال َغ ْي ِ
كتابِ َ
ب ِعنْدَ َك:أن
ت َْج َع َ
وجالء
ونور َص�دْ ري،
�ل ال ُق ْر َ
آن َر َ
بي�ع َق ْلبيَ ،
َ

هاب َه ِّمي ».
ُح ْزنيِ َ ،و َذ َ

 -13دعاء زوال الكرب:

تقول َّ -فرج اهلل عنك ك ُْر َبتك :-
22

[ رواه أمحد]

احللي�م ،ال إله إال اهلل
العظي�م
« ال إل�ه إال اهللُ
ُ
ُ

ِ
رب ال َع ْ�ر ِ
�موات
الس
ش العظيمِ ،ال إله إال اهللُ ُّ
ُّ
رب َّ
ورب ال َع ْر ِ
ِ
ش الكري ِم »
ورب
األرض ُّ
ُّ

[رواه البخاري ومسلم]

 -14دعاء م ْ
َن نزل منز ًال:

تقول  -حفظِ َك اهلل :-
ِ
ِ
َ
رش م�ا
« أع�و ُذ بكلم�ات اهلل الت ّّامـ�ات م�ن ِّ

َخ َل َق ».

[رواه مسلم]

23

 -15دعاء من أثقلته الديون:

وفرج عنك :-
تقول  -أعانك اهلل َّ

ك عن ح ِ
« اللهم ِ
رام َ
اكفني بحاللِ َ
ك ،وأغْنِني
َ
عمن ِس َ
ب َف ْضلِ َ
[رواه الرتمذي]
واك ».
ك َّ
 -16الدعاء عند رؤية املبتلى:

تقول  -عافاك اهلل  -إذا رأ ْي َت ُم ْبتىل:
َ
ابتلاك ب�ه،
مم�ا
« احلم�دُ هلل ال�ذي عاف�اين ّ

وفضلني عىل ٍ
ممن َخ َل َق تفضي ً
ال ».
َّ
كثري ّ

[أخرجه الرتمذي]

24

 -17ما 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]

 -18ما يقال إذا هاجت الريح:

تقول:
« الله�م إين أس�أ ُل َ
وخري م�ا فيها،
خريه�ا،
َ
ك َ
وخ ما ُأ ِ
ت به ،وأعو ُذ بِ َ
ورش ما
رس َل ْ
يرَ
رشهاِّ ،
ك من ِّ
فيها ،ورش ما ِ
[رواه مسلم]
ت بـه ».
أرس َل ْ
ِّ
25

 -19ما يقال عند عيادة املريض:

تقول  -س ّل َ
مك اهلل  -للمريض:
شاء اهلل ».
« ال ْبأ َسَ ،ط ٌ
هور إن َ
[رواه البخاري]

ثم تدعو له وتقول:
ِ
ُ
«
الع�رش العظي� ِم أن
رب
أس�أل اهللَ
العظي�م َّ
َ

َي ْش ِف َي َ
ك » سبع مرات .

26

[رواه أبو داود]

 -20ما يقوله املسلم الذي أيس من حياته:

يقول:
أحيِني ما كانت احلياة خري ًا يل ،وتو َّفني
« اللهم ْ

إذا كان�ت الوف�اة خير ًا يل ».

[رواه الرتمذي]

 -21الدعاء عند نزول املصيبة:

تقول  -عافاك اهلل : -
« إنّ�ا هلل وإنّ�ا إلي�ه راجعون ،الله�م أجرين يف

مصيبتي ،واخلف يل خري ًا منها ».

[رواه مسلم]

27

 -22الدعاء للميت عند الصالة عليه:

تقول  -رمحك اهلل  -وختلص يف الدعاء:
« اللهم اغفر له ،وارمحه ،وعافِ ِ
ُ
واعف عنه،
ـه،
وأكرم نزله ،ووس�ع مدخله ،واغسله باملاء والثلج
ت الثوب األبيض
والربد ،و َن ِّقه من اخلطاي�ا كام ن ّق ْي َ

م�ن الدنس ،وأبدله دار ًا خري ًا من داره ،وأه ً
ال خري ًا
من أهل�ه ،وزوج ًا خري ًا من زوج�ه ،وأدخله اجلنة،

وأعذه من عذاب القرب  -أو :من عذاب النّار .» -
[رواه مسـلم]

28

 -23ما يقال عند املرور على القبور أو زيارتها:

تقول  -رمحك اهلل :-
الس�ـال ُم عليك�م َ
أه�ل الدِّ ي�ار م�ن املؤمنني
« ّ

واملس�لمني ،وإنّا إن ش�ـاء اهلل لالحقونُ ،
أسأل اهلل

لنا ولكم العافية ».

[رواه مس�لم]

 -24ما يقال عند رؤية اهلالل:

رأيت اهلالل فقل:
إذا َ
« اللهم أه َّله علينا بال ُيمن واإليمان ،والسالمة

واإلسلام ،ريب وربك اهلل ».

[رواه الرتمذي]
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 -25ما يقال عند وبعد نزول املطر:
تقول « :اللهم َص ِّيب ًا نافع ًا »[ .رواه البخاري]

وتق�ول بعد ن�زول املطرُ « :مطِ ْرن�ا بفضل اهلل

ورمحته ».

[رواه البخاري ومسلم]

 -26دعاء املدعو أو الضيف لصاحب الطعام:

تقول لصاحب الطعام:
ائم�ونَ ،
وأ َ
طعامك ُُم
الص
َ
ك�م َّ
كل َ
فط�ر عندَ ُ
« َأ َ

ت ع َليك ُُم املالئ َك ُة ».
برار ،وص َّل ْ
األَ ُ
30

[رواه أبو داود]

 -27دعاء التهنئة بالزواج:

تقول للمتزوج:
َ
« َ
َ
بارك اهللُ َ
ومجـع بي َنكُما
عليك،
وبارك
ل�ك،
َ

يف َخ ٍير » .

[رواه أبو داود والرتمذي]

 -28دعاء من أتى أهله:

تقول  -رزقك اهلل من فضله :-
الش�يطان وجنِّب الش�يطان ما
« الله�م جنِّبنا
َ

رزقتنا ».

[رواه البخاري ومسلم]
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 -29دعاء االستخارة:

تصيل ركعتني من غري الفريضة ،ثم تقول:
كَ ،
« ال َّل ُه َّ َ
َخري َك بِ ِع ْل ِم َ
وأ ْس� َت ْق ِد ُر َك
�م إنيِّ أ ْس�ت ُ
ك َ
ك ال َعظيمَِ ،فإِن َ
ك ِمن َف ْضلِ َ
وأ ْس�أ ُل َ
بِ ُقدْ َرتِ َ
َّك َت ْق ِد ُر
وال َأ ْق ِد ُر ،و َت ْع َل ُم وال َأ ْع َل ُمَ ،
ْت َعلاّ ُم ا ْلغ ِ
ُيوب.
وأن َ
أن ه�ذا األَ ْم َر َخيرْ ٌ يل يف
�م إِ ْن ُكن َ
ْت َت ْع َل ُم َّ
ال َّل ُه َّ

وعاقب ِ
ِ
قال ِ
ـة َأ ْمريَ ،أ ْو َ
عاج ِل َأ ْمري
ومع�ايش
َ
ديني َ
ِ ِ ِ
ِّس� ُه يلُ ،ث َّم ِ
بار ْك يل فيهَ ،وإِ ْن
َوآجل�هَ ،فا ْقدُ ْر ُه يل ،و َي رِّ ْ

ومعايش
ُكن َ
�م َأ َّن ه�ذا األَ ْم َ�ر شرَ ٌّ يل يف ديني َ
ْ�ت َت ْع َل ُ
32

وعاقب ِ
ِ
�ري ِ
ِ
ق�ال فيِ
�ل َأ ْم ِ
عاج ِ
�ة َأ ْم�ريَ ،أ ْو َ
وآجلِ ِه ،
َ
اص ْف� ُه َعنِّي رْ ِ
َف رْ ِ
واص ْفنِي َعنْ ُه ،وا ْقدُ ْر يل ا ْلخَ ْي َر َح ْي ُ
ث
[رواه البخاري]
كان ُث َّم َأ ْر ِضني ».
َ
 -30ما يقال عند العطاس:

عطست فقل  « :احلمد هلل ».
إذا
َ
وليقل لك صاحبك أو َمن حولك:
« يرمحك اهلل ».
ثم تقول « :هيديكم اهلل ويصلح بالكم ».
[رواه البخاري]
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 -31ما يقال عند سـماع صياح الديكة
ونبـاح الكـالب ونهـيق احلمــــري:

عن�د سماعك صي�اح الديكة فاس�أل اهلل من

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

فتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .
َّ

[رواه البخاري ومسلم وأبو داود]

 -32أذكار الصباح واملساء:

أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
﴿ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ
34

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﴾ [البقرة .]255

[رواه الطرباين]

بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﴾ (ثالث مرات).

[رواه أبو داود والرتمذي]
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽ
ﭾ ﴾ (ثالث مرات).

[رواه أبو داود والرتمذي]

بسم اهلل الرمحن الرحيم
﴿ ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ ﮕ
36

ﮖ ﮗ ﮘ﴾ (ثالث مرات).

[رواه أبو داود والرتمذي]

يشء
يرض مع اس�مه ٌ
« بس�م اهلل ال�ذي ال ُّ
ِ
الس�ميع العليم ».
األرض وال يف السماء ،وهو
يف
ُ
(ثالث مرات).

[رواه أبو داود]

ِ ِ
ِ
رش ما
« أع�و ُذ بكلمات اهلل ّ
التام�ات من ِّ

خلق »( .ثالث مرات).

[رواه مسلم]

رضي�ت ب�اهلل رب� ًا ،وباإلسلام دين� ًا،
«
ُ

وبمحم ٍد ﷺ نبي ًا »( .ثالث مرات).
ّ

[رواه الطرباين]
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أصبحت (أمس�يت) ُأشهدك،
« اللهم إين
ُ
وأشهد حم َل َة ِ
ُ
عرشك ،ومالئكتك ،ومجيع خلقك،
َ
بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت ،وحدَ ك ال رشيك لك،

وأن حممد ًا عبدك ورسولك » (أربع مرات).

[رواه أبو داود]

« أصبحن�ا (أمس�ينا) عىل فطرة اإلسلام،

وعلى كلمة اإلخالص ،وعلى دين نبينا حممد ﷺ،

وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيف ًا مس�لم ًا ،وما كان من
املرشكني ».

[رواه أمحد]

« أصبحنا وأصبح (أمسينا وأمسى) امللك

هلل ،واحلم�د هلل ،ال إل�ه إال اهلل ،وحده ال رشيك له،
38

رب
له امللك ول�ه احلمد ،وهو عىل كل يشء قديرِّ ،

خري ما يف ه�ذا اليوم (ه�ذه الليلة) ،وخري
أس�ألك َ
م�ا بع�ده (بعده�ا) ،وأعوذ ب�ك من رش م�ا يف هذا

اليوم(ه�ذه الليل�ة) ،ورش م�ا بع�ده (بعدها) ،رب

أعوذ بك من الكس�ل ،وسوء الكرب ،رب أعوذ بك
ٍ
ٍ
وعذاب يف القرب »[ .رواه مسلم]
عذاب يف النّار،
من

« الله�م ب�ك أصبحن�ا وبك أمس�ينا وبك

نموت وإليك النشور ».
نحيا وبك
ُ

ويف املس�اء « :اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا

نموت وإليك املصري ».
وبك نحيا وبك
ُ

[رواه البخاري يف األدب املفرد]
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ُ
حي يا قيو ُم برمحتِ َ
أستغيث ،أصلح
ك
« يا ُّ
يل شأين كله ،وال تَكِ ْلني إىل نفيس طر َف َة عني ».
[رواه النسائي]

« الله�م عافِن�ي يف بدين ،الله�م عافني يف
بصري ،اللهم عافِني يف س�معي ،ال إل�ه إال أنت.
الله�م إين أعوذ بك من الكف�ر والفقر ،وأعوذ بك

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

[رواه أبو داود]

« الله�م إين أس�ألك العف�و والعافي�ة ،يف

الدني�ا واآلخرة ،اللهم إين أس�ألك العف�و والعافية
40

يف ديني ودنياي وأهيل ومايل ،اللهم استر عورايت،
وآم�ن روعايت ،الله�م احفظني من بين يدي ومن

خلف�ي ،وع�ن يمين�ي ،وعن شمايل ،وم�ن فوقي،
وأعوذ بعظمتك اللهم أن ُأغتال من حتتي ».

[رواه ابن ماجه]

عالم
فاطر الس�موات واألرضَ ،
« الله�م َ

رب كل يشء
الغي�ب والش�هادة ،ال إل�ه إال أن�تَّ ،

رش الشيطان
رش نفيس ،ومن ِّ
ومليكَه ،أعو ُذ بك من ِّ

أجره إىل
ورشكه ،وأن أقرتف عىل نفيس س�وء ًا ،أو َّ
مسلم ».

[رواه البخاري يف األدب املفرد]
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« الله�م أنت ريب ،ال إله إال أنت ،خلقتني

وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما اس�تطعت،

رش ما صنع�ت ،أبوء ل�ك بنعمتك
أع�وذ بك م�ن ِّ
علي ،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 عرش�ه ،ومداد كلامته »( .ثالث مرات

إذا أصبح).
42

[رواه مسلم]

« الله�م إين أس�ألك علم� ًا نافع� ًا ورزقـ ًا

ال متقب ً
طيب ًا ،وعم ً
ال »( .ثالث مرات إذا أصبح).

[رواه ابن ماجه]

« سبحان اهلل وبحمده » (مائة مرة).
[رواه مسلم]

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

ول�ه احلمد ،وهو على كل يشء قدير »( .مائة مرة،
أو م�رة واح�دة).

[رواه البخ�اري]

« الله�م ِّ
ص�ل وس� ِّلم على نبين�ا حممد ».

(عشر م�رات).

[رواه الطبراين]
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