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 :  (لالنتقال على العنوان اضغط) يحتوي هذا الكتيب على األذكار التالية

 أذكار ذات فضل كبير. 

 أذكار الصباح. 

 أذكارالمساء. 

 أذكار النوم. 

 أذكار االستيقاظ من النوم. 

 أذكار اآلذان. 

 أذكار الوضوء. 

 أذكار المسجد. 

 أذكار قبل السالم من الصالة. 

 لسالم من الصالةأذكار بعد ا. 

 أذكار الدخول للمنزل والخروج منه. 

 أذكار الطعام والشراب. 

 أذكار أخرى مهمة. 



 

  أذكار هلا فضل كبري     
 

 فضهل العدي اذلكر

 .عتيه وس م فعل الرسول صىل هللاه   011 .أس اغفر هللا

 .هتقبةل هقدلة بدن  هائ  كل دلتع  011 .هللا أكرب

 011 .ال إهل إال هللا
 وال واألرض السامء بني ها أفضل اذلكر ، متأل

  وأيت أن إال ههنا أفضل معل ألاد ووهئذ يرفع

 .مبثهل

 011 .امحلدهلل
 سبيل ىف هتجم  هرسج  فرس هائ  كل تعدل

 .هللا

 011 .س بةان هللا
هل ألف حس ن  أو تحط عنه ألف يكتب 

 ودل ه  رقب  هائ  كل ، وتعدل خطيئ 

 .إسامعيل

 .حطت خطاايه وإن اكنت هثل زبد البير 011 .س بةان هللا وحبمده

--  .س بةان هللا العظمي وحبمده
ه  قال س بةان هللا العظمي وحبمده غرست هل 

 (أى عدي) .خنةل  ي اجلن 

--  .ظميس بةان هللا وحبمده س بةان هللا الع
 يأ) .ثقيتاان  ي اسمزيان حبيبتان إىل الرمح 

 (عدي

 (أي عدي. )متآلن هابني السامء واألرض--  .س بةان هللا وامحلدهلل

 (أي عدي. )متأل اسمزيان--  .امحلدهلل

 (أى عدي) .كزن ه  كنوز اجلن --  .الحول وال قوة إال ابهلل

--  .أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل س بةان هللا وامحلدهلل وال إهل إال هللا وهللا
كفرت عنه ذنوبه ولو اكنت أكرث ه  زبد 

 (أي عدي. )البير



 

--  .س بةان هللا وامحلدهلل وال إهل إال هللا وهللا أكرب
ه  أحب الالكم إىل هللا ، ه  غراس اجلن ، 

ه  الباقيات الصاحلات، تساقط اذلنوب ع  

  (أي عدي. )العبد كام وتساقط ورق الشجر

 .غفر هللا هل هاتقدم ه  ذنبه 7 .إليه وأتوب القيوم احلي هو إال إهل ال اذلي هللا أس اغفر

ال إهل إال هللا واده ال رشوك هل ، هل اسمكل وهل امحلد وهو عىل لك يشء 

 .قدير
011 

اكنت هل عدل عرش رقاب، وكابت هل هئ  

حس ن ، وحميت عنه هئ  سيئ ، واكنت هل 

 مما بأفضل أاد وأت ومل حرزا ه  الش يطان

 .ذكل ه  أكرث معل أاد إال به جاء

 01 .عىل نبينا محمدوابرك التهم صل وس م 
يركاه أه  صىل عىل اني وصبح واني ميىس 

 .شفاعىت ووم القياه 

التهم صل عىل محمد وعىل آل محمد كام صتيت عىل إبراهمي وعىل آل إبراهمي 

آل محمد كام ابركت عىل إبراهمي  نك محيد جميد، التهم ابرك عىل محمد وعىلإ

 .نك محيد جميدإوعىل آل إبراهمي 

 --
 ي لك هره حتط عنه عرش خطااي ويرفع هل 

عرش يرجات ووصيل هللا عتيه عرشا وتعرض 

 (أى عدي) .عىل الرسول صىل هللا عتيه وس م

، هللا احلكمي الكرمي، ال إهل إال هللا إال ال إهل إال هللا العيل العظمي، ال إهل

س بةان هللا رب الساموات الس بع ورب العرش العظمي ، امحلدهلل رب 

 .العاسمني

 (أي عدي. )غفر هللا كل وإن اكن هغفوراً كل --

 ---- .الظاسمني ه  كنت إين س بةانك أنت إال إهل ال

َّه   ع   لَم   ِإن س  ِمم  ِِبَا وَد  ء    ِي  ه   ِإالَّ  قَطُّ يَش 

اََجاَب  ، اسمس ند  ي أمحد واهر . ِِبَا هَل   اّللَّ   اس  

 .األلباين وحصةه، وغريهام اسمس ادرك  ي واحلامك

 (أي عدي)

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

ًوا أَ  ف  ، َولَم  يَك   هلَّ  ك  ، لَم  ودَِل  َولَم  و ودَل  َمد  ، اّللَّ  الصَّ َو اّللَّ  أََادم   .َادم ق ل  ه 

 .تعدل ثت  القرآن 0

التهم أنت ريب ال إهل إال أنت ، ختقتين وأان عبدك وأان عىل عهدك ووعدك 

ها اس اطعت أعوذ بك ه  رش ها صنعت، أبوئ كل بنعماك عىل وأبوئ 

 . بذنيب، فاغفر يل فانه ال وغفر اذلنوب إال أنت

0 

ه  قاهل  ي الهنار هوقناً به س يد اإلس اغفار 

قبل أن مييس فهو ه  أهل  مفات ه  ووهه

اجلن  وه  قاهل ه  التيل وهو هوقناً به مفات 

 .قبل أن وصبح فهو ه  أهل اجلن 



 

بةانَ  ِ  س    3 .لِكامِتهِ  وِهدايَ  َعرِشه وِزن َ  نَفِسه وِرضا َختِقه عديَ  وحبمِدهِ  اّللَّ
 الوجوه أمكل عىل والازنوه والتسبيح فيه امحلد

 فهل وصفا زلهاوأج عديا وأكرثها قدرا وأعظمها

 .لغريه هاليس والفضل اسمزو  ه 

 هللِ  وامحلد   ، كااِبه  ي ها عديَ  هللِ  وامحلد   ، كاابَه أحَص  ها عديَ  هللِ  احلَمد  

ءَ  هللِ  وامحلد   ، َخت قَه أحَص  ها عديَ  ءَ  هللِ  وامحلد   ، َخت ِقه  ي ها ِهل   ِهل 

 . يشء   لكل  عىل هللِ  امحلد  و  ، يشء   لكل  عديَ  هللِ  وامحلد   ، وأرِضه ََسواِته

 :فتقول (ذكلَ  هثلَ  وت س بلح  ) 

 كااِبه، ها ي عديَ  وس بةان هللاِ  ، كاابَه أحَص  ها عديَ  س بةان هللا

ءَ  هللاِ  وس بةان َخت قَه، هاأحَص  عديَ  هللِ  وس بةان  َخت ِقه، ها ي ِهل 

ءَ  هللاِ  وس بةان وس بةان  يشء   لكل  عديَ  هللاِ  وس بةان وأرِضه، ََسواِته ِهل 

 .يشء   لكل  عىل هللاِ 

 :فتقول( ذكلَ  هثلَ  وت َكربل  ) 

 أكرب عديَ  وهللاِ  كااِبه، ها ي عديَ  وهللِا أكرب كاابَه هاأحَص  أكرب عديَ  هللاِ 

ءَ  وهللاِ  َخت قَه، أحَص  ها ءَ  َخت ِقه، ها  ي أكرب ِهل   ََسواِته وهللِا أكرب ِهل 

 .يشء   لكل  أكرب عىل وهللاِ  ، يشء   لكل  أكرب عديَ  وهللاِ  وأرِضه،

0 
: قال عنه رسول هللا عتيه الصالة والسالم

ك أفال  التيلَ  يأبَت  مث قتاَه   إذا بيشء   أخرب 

ه   مل والهنارَ   .تبتغ 

 

 
 



 

   أذكار الصباح                                 
 

 

 الفضل العدي اذلكر

َطا: آو  الكرىس ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ ِجميِ أَع   ِن الرَّ

َماَواِت َوَها  ِي  مم هلَّ  َها  ِي السَّ نَ م َواَل نَو  ه  س ِ ذ  خ  َو ال َييُّ ال قَيُّوم  اَل تَأ  اّلله  اَل ِإلَـَه ِإالَّ ه 

َ أَو ِدهِيم  َوَها َخت َفه م  َواَل  ِنِه وَع  َم  َها بنَي  َفع  ِعن َده  ِإالَّ ِبِإذ  ي يَش  ِ ِض َه  َذا اذلَّ اأَلر 

ه  تح ِ  وي  َض َواَل وَو  َماَواِت َواأَلر  يُّه  السَّ س ِ ء  هل   ِعت ِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع ك ر  وَن ِبيَش  يط 

َو ال َعيِلُّ ال َعِظمي   ه َما َوه    .ِحف ظ 

ه  قالها اني وصبح أجري ه  اجل   0

حىت ميىس وه  قالها اني ميىس أجري 

 . ه  اجل  حىت وصبح

وذ  اِبهللِ  ِحمي أَع  ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي   ِه   الش َّ

ًوا أََادم  ف  ، َولَم  يَك   هلَّ  ك  ، لَم  ودَِل  َولَم  و ودَل  َمد  ، اّللَّ  الصَّ َو اّللَّ  أََادم    .ق ل  ه 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل ال َفتَِق، ِه  رَشل َها َختََق، َوِه  رَشل غَاِسق  ِإَذا َوقََب، َوِه  ق   ل  أَع 

قَِد، َوِه  رَشل َااِسد  ِإَذا َحَسدَ  النَّفَّاََثِت  ِي ال ع     .رَشل

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ   َواِس ال َخنَّاِس،  ق ل  أَع  ِبَربل النَّاِس، َهكِلِ النَّاِس، ِإهَلِ النَّاِس، ِه  رَشل ال َوس 

وِر النَّاِس، ِهَ  ال ِجنَِّ  َو النَّاِس  د  ِوس   ِي ص  ي و َوس  ِ  .اذلَّ

3 

 

ه  قالها اني وصبح واني ميىس كفته 

 .ه  لك ىشء

ـبَ  كل   هلل َواحلَمد  هللأَصَبينا َوأَص  كل   ،الإهَل إاله اّلله  َواَده  ال رَشوَك هل   َح اسمـ  هل  اسمـ 

ـد َو عىل لكه يَشء  قدير وهل  احلَم  َك َخـرَي ها ي هـذا اليوم َوَخـرَي  ،وه  ـَألـ  َربل أس 

َ ها ـَده، َوأَعـوذ  ِبَك ِه   َشـب ِبَك ِهَ  رل ها  ي هـذا اليوم َورَشل هاع  ـَده، َربل أَعـوذ  بَع 

اِر َوَعـذاب   ي القَـرب  ال َكَسـِل وَ  ِبَك ِه   َعـذاب   ي النـه  . سـوِء ال ِكـرَب ، َربل أَعـوذ 

0  

ِض َربَّ كـلل َشـيء  َوَهتيـَكه  امواِت َواألر  ـهاَيِة فاِطـَر السه هه ـمَّ عاِلـَم الغَـي ِب َوالشه الت

 َ هَـد  أَن  ال ِإلـَه ِإاله أَن ت، أَعـوذ  ِبَك ِه  َشـرل ن ي ـطاِن أَش  ف سـي َوِه  َشـرل الشَّ

ـ ِم  س  ه  ِإلـى ه  ـرَّ ِكه َوأَن  أَق تَـِرَف عَتـى نَف سـي سوءاً أَو  أَج    .َوِشـر 

0  

ـوت   ـيا َوِبَك نَم  َسـينا َوِبَك ََن  نا َوِبَك أَه  ـَبي  هه ـمَّ ِبَك أَص  ور الت ش  َك النُـّ   0 .َوِإلَـي 



 

ِ التـه مـاِت اّلله ـاِت ِه   َشـرل ها َختَـقأَعـوذ  ِبََكِ   3  .اهه

د  َصىلَّ  َيمَّ لنَا ه  اَلِص، َوعىََل ِييِ  نَِبي َمِ  اإِلخ  اَلِم، َوعىََل لَكِ َرِة اإلس  ـنا عىََل ِفط  بَـي  أَص 

ِكِ  ِتامً َوَها اَكَن ِهَ  اسم رش  س  ِ أَِبينَا إب َراِهمَي َحِنيفاً ه  ، َوعىََل ِهةلَّ َ ِه َوَس مَّ   .نيَ هللا  عَتَي 

0  

ـَدَك ال رشوَك  ِقك ، فَِمـن َك َوح  ـَم   أَو ِبَأَحـد  ِهـ   َختـ  بَـََح يب ِهـ   ِنع  هه ـمَّ ها أَص  الت

ـر ك  ـد  َولَـَك الشُّ  . لَـك ، فَتَـَك ال َيم 

 .ه  قالها اني وصبح أيى شكر ووهه 0

مَّ  ك التههـ  ـهِد  ت  أ ش  بَـي  ي أَص  ـل تَ  ِإن ـهِد  مَحَ ِشـك ، َوَهالئِكَِتك َوأ ش  ِقكَومَج ـَ  َعـر  َك  ـيَع َختـ  َـّ أَن

ك َك َوَرسـولـ  ـد  ـداً َعب  َيمه ـَدَك ال رَشوَك لَـك، َوأَنَّ   ه  َت َوح  ـ  َت هللا  ال إهَل إاله أَن ـ    .أَن

 .ه  قالها أعاقه هللا ه  النار 4

بَـح   ـنا َوأَص  بَـي  كل  هلِل َربل العـالَمـنيأَص  ي أس  ال  اسمـ  ـل هه ـمَّ ِإن م ت َ هـذا الـَيو  َك َخـري  ـَألـ 

ـَره   فَـا َةه   ـداه   َونـوَره   َونَص  ـَدهِبـَك ِهـ   َشـرل هافـيِه َوَشـرل ها ، َوأَعـوذ  َوبَـَرَكتَـه  َوه    .بَع 

0  

د  صىل هللا عتيه وس م نَبِ  َيـمَّ الِم يوـناً َوِبم  اً َواِبإلس  َـّ اً َرضيـت  اِبهلِل َرب ه  قالها اني وصبح واني ميىس اكن  3  .يـه

 .حقا عىل هللا أن يرضيه ووم القياه 

ِش الَعظـمي َو َربُّ الَعر  تت  َوه  َو عَتَـيِه تََوكَـّ ِبـَي اّلله  ال إهَل إاله ه  ه  قالها كفاه هللا ها أمهه ه  أهر ادلنيا  7 .َحس 

 .واألخرة

ـرُّ َهَع ال ذليا هللاِ  ِبسـمِ  ِض َوال يَشءم  ي ـهِ اَسِ وَض  مـاءِ  ي األر  مـيع   َوهـوَ  السه  .مل ورضه ه  هللا يشء 3  .الَعتـمي السه

ـِدَك  ِدَك َوَوع  ك ، َوأَان عَتـى َعهـ  ي ال إهَل إاله أَن َت ، َختَق تَنـي َوأَان َعب ـد  ـل ههـمَّ أَن َت َرب الت

ت ِبَك ِه   َشـرل ها َصنَـع  ـت ، أَعـوذ  تَـَطع  ـَمِتـَك عَتَـيَّ َوأَبـوء   ها اس  ، َأبـوء  لَـَك ِبِنع 

نـوَب ِإاله أَن َت  ه  ال وَغ ـِفر  اذلُّ َـّ يب فَاغ فـِر  يل فَِإن ـ   . ِبَذن

ه  قالها هوقنا ِبا اني ميىس وهات ه   0

 .ليتاه يخل اجلن  وكذكل اني وصبح

ِقه َوِرضـا نَف ِس  ـِدِه عََدَي َختـ  ب يـاَن هللِا َوحِبَم  مـاِتـهس   ِشـه  َوِهـداَي لَكِ   3 .ـه َوِزنَـَ  َعـر 

وذ  ِبَك  ِز َوال َكَسِل، َوأَع  وذ  ِبَك ِه   ال َعج  وذ  ِبَك ِه   ال هَمل َوال َيَزِن، َوأَع  َّه مَّ ِإينل أَع  الت

َجالِ  ي ِ ، َوقَه ِر الرل وذ  ِبَك ِه   غَتََبِ  ادلَّ ِل، َوأَع  ِ َوال ب خ  ْب    .ِه   ال ج 

3  



 

هه ـمَّ  مَّ عاِفـين  ي بََدنـي عاِفـين الت ههـ  ـعي  ي الت مَّ عاِفـين ََس  ههـ  َت  ال بََصـري  ي الت ـ    3  .إهَل إاله أَن

هه ـمَّ  ـهي الت َت اِه   عَذ ِبكَ  َوالفَـق ر َوأَعـوذ  ال ك ـفر  ِه َ  ِبكَ  أَعـوذ   ِإن ـ    3  .ِب القَـرب  ال إهَل إاله أَن

ـِاكِ  وم  ايقَيه  َحُّ اي َ تَـغي  ِبَرمح  ِتح   أَس  َّه َشأ ين يل أَص  فََ  َعـني ِإىل َوالتََِكين لك    3 .نَف يس َطر 

َك الَعـف َو  ـَألـ  ي أس  ـل مَّ ِإن ههـ  يا َواآلِخـَرة، الت ـ  ن َو َوالعـاِفـيَ   ي ادلُّ َك الَعـف  ـَألـ  ي أس  ـل هه ـمَّ ِإن الت

ياَي  ـ  ن عاتـي َوالعـاِفـيَ   ي يوين َوي  رايت َوآِهـ   َرو  ت ـر  عـو  مَّ اس  ههـ  ـيل َوهالـي، الت َوأه 

قـي،  ـين ِه  بَـنِي وََديَّ َوِه  َخت فـي َوَع  وَمـيين َوَع  ِِشـايل َوِه  فَو  َفظ  هه ـمَّ اح  الت

تـي ااَل ِه  حَت   .َوأَعـوذ  ِبَعَظَمـِاَك أَن أ غـ 

0  

َّه مَّ ِإينه  وذ  ِبَك ِه   أَ أَ  الت َِك ِبَك َشي ئًا أ  ن  ع  ه  وَ أرش  َك ِلَما اَل أس   ع تَم  ه  أَ  اَغ ِفر    3  .ع تَم 

، َوأت وب  إلَيهِ  َو، احلَيُّ القَيُّوم  ي اَل إهَلَ إالَّ ه  ِ
اَغ ِفر  هللَا الَعِظمَي اذلَّ   3  .أس  

َك ، اَي َربل  ِ د  مََكَ وَن بَِغي ِلَجاَلِل َواه    3 .ت َطاِنكَ َوِلَعِظمِي س  ، كَلَ ال َيم 

َك تََولكَّ ت  َوأَن َت َربُّ ال َعر   َّه مَّ أَن َت َريبل ال ِإهَلَ ِإال أَن َت عَتَي  َشاَء اّللَّ  َها، ِش ال َكِرميِ الت

ِ ال َعيِلل ال َعِظمي اَكنَ  َة ِإال اِبّللَّ َل َوال ق وَّ ، َوال َحو   لَم  يَك   
َ ، َوَها لَم  يََشأ   أَع  َم  أَنَّ اّللَّ

ء   عىََل  ل يَش  َ قَد   قَِديرم َوأَنَّ  لك  ل  َأَااَط  اّللَّ ء  ِعت ًما ِبك  وذ   ،يَش  َّه مَّ ِإينل َأع  ِبَك ِه   رَشل  الت

 َّ ل َياب اَِقمي     أَن َت آِخذم ِبنَاِصَيِِتَانَف يِس َوِه   رَشل لك  س   اط  ه   . ، ِإنَّ َريبل عىََل ِِصَ

تصبه هصيب  حىت ه  قالها أول الهنار مل  0

مييس وه  قالها آخر الهنار مل تصبه 

 .هصيب  حىت وصبح

 

ِء قَِديرِ  ُّ يَش  َو عىََل لك  د  َوه  ، هَل  ال َمكِلَ َوهَل  ال َيم  ه  اَل رَشِوَك هَل    .اَل إهَل إاله هللا  َوَادُّ

اكنت هل عدل عرش رقاب، وكابت هل  01

هئ  حس ن ، وحميت عنه هئ  سيئ ، 

 .رزا ه  الش يطانواكنت هل ح

يمَّد لنَا ه  َّه مَّ َصلل َوَس مل  َواَبِرك  عىل نَِبي ه  صىل عىل اني وصبح واني ميىس  01 . الت

 .يركاه شفاعىت ووم القياه أ

 

 



 

  أذكار املساء     
 

 الفضل العدي اذلكر

ِجميِ : آو  الكرىس َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

َماَواِت َوَها  ِي اّلله  اَل  مم هلَّ  َها  ِي السَّ نَ م َواَل نَو  ه  س ِ ذ  خ  َو ال َييُّ ال قَيُّوم  اَل تَأ  ِإلَـَه ِإالَّ ه 

ونَ  يط  ِ َ أَو ِدهِيم  َوَها َخت َفه م  َواَل تح  ِنِه وَع  َم  َها بنَي  َفع  ِعن َده  ِإالَّ ِبِإذ  ي يَش  ِ ِض َه  َذا اذلَّ  اأَلر 

ء  هل    ه َما ِبيَش  ه  ِحف ظ  وي  َض َواَل وَو  َماَواِت َواأَلر  يُّه  السَّ س ِ ِعت ِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع ك ر 

َو ال َعيِلُّ ال َعِظمي     .َوه 

ه  قالها اني وصبح أجري ه  اجل  حىت  0

ميىس وه  قالها اني ميىس أجري ه  

 . اجل  حىت وصبح

ي  : سورة البقرة وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ ِجميِ أَع   َطاِن الرَّ

ا ِبِه  ِ َوَهاَلئَِكِتِه َوك  ٌّ آَهَ  اِبّللَّ ِهن وَن ۚ لك  و  لِه َوال م  ِه ِه   َرب ن زَِل ِإلَي  ول  ِبَما أ  س  آَهَ  الرَّ

 َ َّنَا َوِإل َرانََك َرب نَا ۖ غ ف  نَا َوأََطع  ع  هِلِ ۚ َوقَال وا ََسِ س  َ أََاد  ِه   ر  ق  بنَي  هِلِ اَل ن َفرل س  ي َك َور 

َّنَا اَل . ال َمِصري   َا َها اك تََسبَت  َرب َعهَا لَهَا َها َكَسبَت  َوعَتَْي  س  اَل ي ََكلف  اّللَّ  نَف ًسا ِإالَّ و 

يَ  ِه   قَ  ِ ت اَه  عىََل اذلَّ ا مََكَ مَحَ ً نَا ِإِص  ِمل  عَتَي  َّنَا َواَل حَت  اَن َرب َطأ  اَن ِإن  نَِسينَا أَو  أَخ  ِتنَ ت َواِخذ  ا ب 

اَلاَن فَان ص    نَا أَن َت َهو  مَح  ف  َعنَّا َواغ ِفر  لَنَا َوار  ت نَا َها اَل َطاقََ  لَنَا ِبِه َواع  َمل َّنَا َواَل حت  اَن َرب

ِم ال ََكِفرِي َ   .عىََل ال قَو 

ه  قرأ آواني ه  آخر سورة البقرة  ي  0

 .ليةل كفتاه

ِجميِ  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ ِحميأَع  ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ  ، ِبس 

ًوا أََادم  ف  ، َولَم  يَك   هلَّ  ك  ، لَم  ودَِل  َولَم  و ودَل  َمد  ، اّللَّ  الصَّ َو اّللَّ  أََادم    .ق ل  ه 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل ال َفتَقِ  ، ِه  رَشل َها َختََق، َوِه  رَشل غَاِسق  ِإَذا َوقََب، َوِه  ق ل  أَع 

قَِد، َوِه  رَشل َااِسد  ِإَذا َحَسدَ  النَّفَّاََثِت  ِي ال ع     .رَشل

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل النَّاِس، َهكِلِ ال  ي ق ل  أَع  ِ َواِس ال َخنَّاِس، اذلَّ نَّاِس، ِإهَلِ النَّاِس، ِه  رَشل ال َوس 

وِر النَّاِس، ِهَ  ال ِجنَِّ  َو النَّاِس  د  ِوس   ِي ص    .و َوس 

ه  قالها اني وصبح واني ميىس كفته  3

 .ه  لك ىشء

سـى اسمـكل  هلل َواحلَمد  هلل ال إهَل إاله اّلله  َواَده  ال َسي ـنا َوأَه  كل  وهل  أَه   رَشوَك هل  هل  اسمـ 

ةَلِ َوَخـرَي ها  ي  َـّ َك َخـرَي ها  ي هـذِه الت ـَألـ  َو عىل لكه يَشء  قدير ، َربل أس  ـد، وه  احلَم 

ِبَك  ـَدهـا ، َربل أَعـوذ  ةِل َورَشل ها بَع  ي  َـّ ـَدهـا ، َوأَعـوذ  ِبَك ِه   َشـرل ها  ي هـذِه الت بَع 

اِر َوَعـذاب   ي القَـرب  ِهَ  ال َكَسـِل َوسـ ِبَك ِه   َعـذاب   ي النـه   .وِء ال ِكـرَب ، َربل أَعـوذ 

0  

ـِدَك ها  ِدَك َوَوع  ك ، َوأَان عَتـى َعهـ  ي ال إهَل إاله أَن َت ، َختَق تَنـي َوأَان َعب ـد  ـل ههـمَّ أَن َت َرب الت

ِبَك ِه   َشـرل ها َصنَـع ت ، أَ  ـت ، أَعـوذ  تَـَطع  يب اس  ـ  ـَمِتـَك عَتَـيَّ َوَأبـوء  ِبَذن بـوء  لَـَك ِبِنع 

نـوَب ِإاله أَن َت  ه  ال وَغ ـِفر  اذلُّ َـّ   .فَاغ فـِر  يل فَِإن

ه  قالها هوقنا ِبا اني ميىس وهات ه   0

 .ليتاه يخل اجلن  وكذكل اني وصبح



 

د  صىل َيـمَّ الِم يوـناً َوِبم  اً َواِبإلس  َـّ اً َرضيـت  اِبهلِل َرب   . هللا عتيه وس م نَِبيـه
ه  قالها اني وصبح واني ميىس اكن  3

 .حقا عىل هللا أن يرضيه ووم القياه 

َك  َـّ ِقك، أَن ِشـك َوَهالئَِكِتك َومَجـيَع َختـ  تَـَ  َعـر  ـهِد  مَحَ ك َوأ ش  ـهِد  ي أَهسيت  أ ش  ـل هه ـمَّ ِإن الت

ـَدكَ  َت َوح  ـ  َت هللا  ال إهَل إاله أَن ـ  ك أَن َك َوَرسـولـ  ـداً َعب ـد  َيمه   .ال رَشوَك لَـك ، َوأَنَّ   ه 

 .ه  قالها أعاقه هللا ه  النار 4

ِقك ، فَ  ـَم   َأو ِبَأَحـد  ِهـ   َختـ  هه ـمَّ ها أَهىس يب ِهـ   ِنع  ـَدَك ال رشوَك الت ِمـن َك َوح 

ك ـرلَـك ـد  َولَـَك الشُّ  . ، فَتَـَك ال َيم 

 .ىس أيى شكر ووههه  قالها اني مي 0

ِش الَعظـمي َو َربُّ الَعر  تت  َوه  َو عَتَـيِه تََوكَـّ ِبـَي اّلله  ال إهَل إاله ه  ه  قالها كفاه هللا ها أمهه ه  أهر ادلنيا  7 .َحس 

 .واألخرة

مـيع  العَ  امِء َوهـَو السه ِض َوال  ي السه ـرُّ َهَع اَِسِه يَشءم  ي األر   .مل ورضه ه  هللا يشء 3 .تـميِبسـِم هللِا اذلي الوَض 

ـوت  َوِإلَـي َك ال َمِصري   ـيا َوِبَك نَم  نا، َوِبَك ََن  ـَبي  َسـينا َوِبَك أَص  هه ـمَّ ِبَك َأه     0 .الت

د  َصىلَّ هللا   َيمَّ لنَا ه  اَلِص، َوعىََل ِييِ  نَِبي َمِ  اإِلخ  اَلِم، َوعىََل لَكِ َرِة اإلس  َسي نَا عىََل ِفط  أَه 

ِِكنيَ عَ  ِتامً َوَها اَكَن ِهَ  اسم رش  س  ِ أَِبينَا إب َراِهمَي َحِنيفاً ه  ، َوعىََل ِهةلَّ َ ِه َوَس مَّ  .تَي 

0  

مـاِتـه ِشـه ، َوِهـداَي لَكِ ِقه ، َوِرضـا نَف ِسـه ، َوِزنَـَ  َعـر  ـِدِه عََدَي َختـ  ب يـاَن هللِا َوحِبَم    3 .س  

هه ـمَّ عاِفـين  ي بََدنـي  مَّ عاِفـينالت َت  التههـ  ـ  مَّ عاِفين  ي بََصي ال إهَل إاله أَن عي التههـ    3 . ي ََس 

َت  ـ  ِبَك ِه   عَذاِب القَـرب  ، ال إهَل إاله أَن ـفر َوالَفـق ر َوأَعـوذ  ِبَك ِهَ  ال ك  ي أَعـوذ  ـه هه ـمَّ ِإن   3 .الت

َو َوالعـاِفـيَ   َك الَعـف  ـَألـ  ي أس  ـل هه ـمَّ ِإن َو الت َك الَعـف  ـَألـ  ي أس  ـل هه ـمَّ ِإن يا َواآلِخـَرة ، الت ـ  ن  ي ادلُّ

عاتـي ،  رايت َوآِهـ   َرو  ت ـر  عـو  هه ـمَّ اس  ـيل َوهالـي ، الت ياَي َوأه  ـ  ن َوالعـاِفـيَ   ي يوين َوي 

ـين ِه  بَـنِي وََديَّ َوِه  َخت فـي َوَع  وَمـيين َوَع  ِِشـايل ، َفظ  هه ـمَّ اح  قـي ،  الت َوِه  فَو 

تـي ااَل ِه  حَت   .َوأَعـوذ  ِبَعَظَمـِاَك أَن أ غـ 

0   

ه ، َوال تََِكـين ِإىل  َـّ نـي لك  ِتـح  يل َشـأ  تَـغـي  ، أَص  ـاِِك أَس  َ وم  ِبـَرمح  اي َحـيُّ اي قَيـه

فََ  َعـني   .نَف ـيس َطـر 

3  

كل   هلِل َربُّ ال َعالَمَ  ىَس ال م  َسي نا َوَأه  َها أَه  ةَلِ فَت ي  َّي  َ َهَذه الت َ َخري  َأكل  ، التَّه مَّ ِإينَّ أس  ِ ني 

َدَها وذ  ِبَك ِه   رَشل َها فِْيا َورَشَّ َها بَع  ا، َوأَع  داه  ا و بَرَكَِت ا، َوه    .َون َصَُّها، َونوَره 

0  

ِض رَ  امواِت َواألر  ـهاَيِة فاِطـَر السه هه ـمَّ عاِلـَم الغَـي ِب َوالشه بَّ كـلل َشـيء  َوَهتيـَكه ، الت

ِكه  ي ـطاِن َوِشـر  هَـد  أَن  ال ِإلـَه ِإاله أَن ت ، أَعـوذ  ِبَك ِه  َشـرل نَف سـي َوِه  َشـرل الشَّ أَش 

ـ ِم  س  ه  ِإلـى ه  ـرَّ   .، َوأَن  أَق تَـِرَف عَتـى نَف سـي سوءاً أَو  أَج 

0  

ـاِت ِه   َشـرل ها َختَـق اهه ِ التـه مـاِت اّلله   3  .أَعـوذ  ِبََكِ



 

َّه مَّ ِإينَّ  وذ  ِبَك ِه   أَن  أَ  الت َِك ِبَك َشي ئًا أ  ع  ه  ، وَ أَ رش  َك ِلَما اَل أَ ع تَم  اَغ ِفر  ه  أَ س     3  .ع تَم 

وذ   وذ  ِبَك ِه   ال هَمل َوال َيَزِن، َوأَع  َّه مَّ ِإينل أَع  وذ  ِبَك الت ِز َوال َكَسِل، َوأَع  ِبَك ِه   ال َعج 

َجالِ  ي ِ ، َوقَه ِر الرل وذ  ِبَك ِه   غَتََبِ  ادلَّ ِل، َوأَع  ِ َوال ب خ  ْب    .ِه   ال ج 

3  

، َوأت وب  إلَيهِ  َو، احلَيُّ القَيُّوم  ي اَل إهَلَ إالَّ ه  ِ
اَغ ِفر  هللَا الَعِظمَي اذلَّ   3  .أس  

َك كَلَ ، اَي َربل  ِ د  مََكَ وَن بَِغي ِلَجاَلِل َواه  ت َطاِنكَ ،  ال َيم    3  .َوِلَعِظمِي س 

ِش ال َكِرمِي  َك تََولكَّ ت  ، َوأَن َت َربُّ ال َعر  َّه مَّ أَن َت َريبل ال ِإهَلَ ِإال أَن َت ، عَتَي  َها َشاَء ، الت

ِ ال َعيِلل ال َعِظمِي اّللَّ  اَكَن ، َوَها لَم  يََشأ  لَم  يَك    ، َوال َحو   َة ِإال اِبّللَّ أَع  َم  أَنَّ ، َل َوال ق وَّ

ء  ِعت ًما  ل يَش  َ قَد  أََااَط ِبك  ء  قَِديرم ، َوأَنَّ اّللَّ ل يَش  َ عىََل لك  وذ  ِبَك ، اّللَّ التَّه مَّ ِإينل َأع 

َّ   أَن َت آِخذم بِ  ل َياب اَِقمي   ،نَاِصَيِِتَاِه   رَشل نَف يِس، َوِه   رَشل لك  س   اط  ه    .ِإنَّ َريبل عىََل ِِصَ

ه  قالها أول الهنار مل تصبه هصيب  حىت  0

مييس وه  قالها آخر الهنار مل تصبه 

 .هصيب  حىت وصبح

 

ِء قَدِ  ُّ يَش  َو عىََل لك  د  َوه  ، هَل  ال َمكِلَ َوهَل  ال َيم  ه  اَل رَشِوَك هَل    .يرِ اَل إهَل إاله هللا  َوَادُّ
اكنت هل عدل عرش رقاب، وكابت هل  01

هئ  حس ن ، وحميت عنه هئ  سيئ ، 

 . واكنت هل حرزا ه  الش يطان

يمَّد لنَا ه  َّه مَّ َصلل َوَس مل  َواَبِرك  عىل نَِبي ه  صىل عىل اني وصبح واني ميىس  01 .الت

 .ايركاه شفاعىت ووم القياه 

 

 
 

 



 

  أذكار اآلذان     

 

 العدي راذلك

 .الرتيود ختفه: عند سامع اسموذن 

  .الحول والقوة إال ابهلل :تقول( ح عىل الصالة ح عىل الفالح)وعند قوهل 

0 

 0 .التهم صل وس م وابرك عىل نبينا محمد

، ومبيمد أشهد أن ال إهل إال هللا واده ال رشوك هل، وأن محمدا عبده ورسوهل، رضيت ابهلل رابهً 

 .وس م رسوال، وابإلسالم يونا صىل هللا عتيه

0 

التهم رب هذه ادلعوة الااه  والصالة القامئ ، آت محمدا الوس يةل والفضيةل، وابعثه هقاها محمويا اذلي 

   . وعدته

0 

 

 
 

 



 

 أذكار الوضوء     

 

 العدي اذلكر

 0 .(بسم هللا )  :قبل الوضوء

 : بعد الوضوء

 .(ه ال رشوك هل وأشهد أن محمداً عبده ورسوهل أشهد أن ال اهل إال هللا واد) 

 :وزاي الرتهذي

 .التهم اجعتين ه  الاوابني واجعتين ه  اسماطهري 

 .س بةانك التهم وحبمدك أشهد أن ال إهل إال أنت أس اغفرك وأتوب إليك

0 

 

 
 

 



 

   أذكار املسجد        

 
 

 العدي اذلكر

 :عند اذلهاب لتمسجد

قتبـي نورا ، و ي لسـاين نورا، واجعـل  ي َسعي نورا، واجعـل  ي بصي نورا، التهـم اجعـل  ي 

التهـم .واجعـل ه  ختفي نورا، وه  أهاهـي نورا، واجعـل ه  فوقـي نورا ، وه  حتتـي نورا 

 .أعطنـي نورا

0 

 :ذكر يخول اسمسجد

جـمي، بسـم هللا، والصالة أعوذ ابهلل العظيـم وبواهـه الكروـم وستطـانه القدوـم ه  الشيـطان الر 

 .والسالم عىل رسول هللا، التهـم افتـح يل أبواب رمحتـك

0 

 :ذكر اخلروج ه  اسمسجد

بسم هللا والصالة والسالم عىل رسول هللا، التهـم إنـي أسأكل هـ  فضـكل، التهـم اعصمنـي ه  

 .الشيـطان الرجـمي

0 

 

 
 

 



 

 قبل السالم من الصالة دعيةأ     
 

 

 

 العدي عاءادل

 -- .التهم إىن أعوذ بك ه  عذاب اهمن وه  عذاب القرب وه  فتن  احمليا واسمامت وه  فتن  اسمس يح ادلجال

التهم اغفر ىل ها قدهت وها أخرت، وها أرسرت وها أعتنت، وها أرسفت، وها أنت أع م به هىن، 

 .أنت اسمقدم وأنت اسموخر ال إهل إال أنت

-- 

نفىس ظتامَ كثرياَ وال وغفر اذلنوب إال أنت فاغفرىل هغفرة ه  عندك وارمحىن إنك أنت  التهم إىن ظتمت

 .الغفور الرحمي

-- 

 

 
 



 

 أذكار بعد السالم من الصالة   
 

 العدي  اذلكر

 3 .هللا أسـاغفر

 0 .واإلكـرام اجلـالل ذا اي تباركت ، السالم وهـنك ، السالم أنـت التهـم

 0 .عبايتك وحس  وشكرك ذكرك عىل أعىن التهـم

 سما هانع ال التهـم قدير، يشء لك عىل وهو امحلد، وهل اسمـكل هل هل، رشوك ال واده هللا إال إهل ال

 .اجلـد هنـك اجلـد ذا ونفـع وال هنـعت، سما هعطـي وال أعطـيت،
0 

 إال قـوة وال حـول ال قدير، يشء لك عىل وهو امحلد، وهل اسمكل هل هل، رشوك ال واده، هللا إال إهل ال

 هللا إال إهل ال احلـس ، الثـناء وهل الفضل وهل النعـم  هل، إوـاه إال نعـبـد وال التـه، إال إهل ال ابهلل،

 .الكـافرون كـره ولو ادلي  لـه خمتصـني

0 

ِجميِ أَع   َطاِن الرَّ ي   وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ

َماَواِت َوَها  ِي  مم هلَّ  َها  ِي السَّ نَ م َواَل نَو  ه  س ِ ذ  خ  َو ال َييُّ ال قَيُّوم  اَل تَأ  ي اّلله  اَل ِإلَـَه ِإالَّ ه  ِ ِض َه  َذا اذلَّ اأَلر 

َ أَو ِدهيِ  ِنِه وَع  َم  َها بنَي  َفع  ِعن َده  ِإالَّ ِبِإذ  ء  هل   ِعت ِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسَع يَش  وَن ِبيَش  يط  ِ م  َوَها َخت َفه م  َواَل تح 

َو ال َعيِلُّ ال َعِظمي   ه َما َوه  ه  ِحف ظ  وي  َض َواَل وَو  َماَواِت َواأَلر  يُّه  السَّ س ِ  .ك ر 

0 

ِ  الرَّ أعوذ  مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي   ِحمياِبهلِل ِه   الش َّ

ًوا أََادم  ف  ، َولَم  يَك   هلَّ  ك  ، لَم  ودَِل  َولَم  و ودَل  َمد  ، اّللَّ  الصَّ َو اّللَّ  أََادم    .ق ل  ه 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل ال َفتَِق، ِه  رَشل َها َختََق، َوِه  رَشل  قَِد، َوِه  ق ل  أَع  النَّفَّاََثِت  ِي ال ع   غَاِسق  ِإَذا َوقََب، َوِه  رَشل

   .رَشل َااِسد  ِإَذا َحَسدَ 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل النَّاِس، َهكِلِ النَّاِس، ِإهَلِ النَّاِس، ِه  رَشل  وِر  ق ل  أَع  د  ِوس   ِي ص  ي و َوس  ِ َواِس ال َخنَّاِس، اذلَّ ال َوس 

 .النَّاِس، ِهَ  ال ِجنَِّ  َو النَّاِس 

هرات بعد  3

 الفجر واسمغرب

واادة بعد  0

 ابيق الصتوات 



 

 (.هرات فقط 01ويرشع اإلكافاء بقولها ). أكـرب وهللا ، هلل وامحلـد هللا، سـبةان

 أو

 وهل اسمكل هل رشوك، ال واده هللا إال إهل ال: بـ وخيمت ،(هرة33) أكرب، هللاو هلل، وامحلد هللا، س بةان

 .قدير يش لك عىل وهو امحلد

 أو 

 .(هرة34) أكرب وهللا ،(هرة33) هلل وامحلد ،(هرة 33) هللا، س بةان

 أو

 .(هرة00) أكرب وهللا ،(هرة00) هلل وامحلد ،(هرة 00) هللا، س بةان

33 

 .قدير يشء لك عىل وهو وميـيت تحيـي امحلد، وهل اسمكل هل هل، رشوك ال وحـده هللا إال إهل ال

 (والصـبح اسمغرب بعد)
01 

 0 (الفجر صالة ه  السالم بعد). هتقـبالً  ومعـالً  طيـباً، ورزقـاً  انفعـاً  عتمـاً  أسألـك إنـي التهـم

 7 (واسمغرب الصبح صالة بعد). النار ه  أجرىن التهم

 

 
 

 



 

 أذكار النوم          
 

 

 العدي اذلكر

ِجميِ  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

َماَواِت َوَها  ِي  مم هلَّ  َها  ِي السَّ نَ م َواَل نَو  ه  س ِ ذ  خ  َو ال َييُّ ال قَيُّوم  اَل تَأ  َفع  ِعن َده  ِإالَّ اّلله  اَل ِإلَـَه ِإالَّ ه  ي يَش  ِ ِض َه  َذا اذلَّ  اأَلر 

ء  هل   ِعت ِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِسعَ  وَن ِبيَش  يط  ِ َ أَو ِدهِيم  َوَها َخت َفه م  َواَل تح  ِنِه وَع  َم  َها بنَي  َض َواَل  ِبِإذ  َماَواِت َواأَلر  يُّه  السَّ س ِ ك ر 

َو ال َعيِلُّ ال َعِظمي   ه َما َوه  ه  ِحف ظ  وي   .وَو 

0 

ي   وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ ِجميِ أَع   َطاِن الرَّ

ا ِبِه َور   ِ َوَهاَلئَِكِتِه َوك  ٌّ آَهَ  اِبّللَّ ِهن وَن  لك  و  لِه َوال م  ِه ِه   َرب ن زَِل ِإلَي  ول  ِبَما أ  س  هِلِ  آَهَ  الرَّ س  َ أََاد  ِه   ر  ق  بنَي  هِلِ اَل ن َفرل س 

َّنَا َوِإلَي كَ  َرانََك َرب نَا  غ ف  نَا َوأََطع  ع  َّنَا . ال َمِصري   َوقَال وا ََسِ َا َها اك تََسبَت  َرب َعهَا لَهَا َها َكَسبَت  َوعَتَْي  س  اَل ي ََكلف  اّللَّ  نَف ًسا ِإالَّ و 

يَ  هِ  ِ ت اَه  عىََل اذلَّ ا مََكَ مَحَ ً نَا ِإِص  ِمل  عَتَي  َّنَا َواَل حَت  اَن َرب َطأ  اَن ِإن  نَِسينَا أَو  أَخ  ت نَا َها اَل َطاقََ  لَنَا    قَب ِتنَا رَ اَل ت َواِخذ  َمل َّنَا َواَل حت  ب

ِم ال ََكِفرِي َ  اَن عىََل ال قَو  اَلاَن فَان ص   نَا َأن َت َهو  مَح   .ِبِه َواع ف  َعنَّا َواغ ِفر  لَنَا َوار 

0 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

َو اّللَّ   ًوا أََادم ق ل  ه  ف  ، َولَم  يَك   هلَّ  ك  ، لَم  ودَِل  َولَم  و ودَل  َمد  ، اّللَّ  الصَّ    . أََادم

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

وذ  ِبَربل ال َفتَِق، ِه  رَشل َها َختََق، َوِه  رَشل غَاِسق  ِإَذا  قَِد، َوِه  رَشل َااِسد  ِإَذا ق ل  أَع  النَّفَّاََثِت  ِي ال ع  َوقََب، َوِه  رَشل

   .َحَسدَ 

ِحمي ِ  الرَّ مح  ِم هللِا الرَّ ِجمِي، ِبس  َطاِن الرَّ ي  وذ  اِبهلِل ِه   الش َّ  أَع 

َواِس ال   وذ  ِبَربل النَّاِس، َهكِلِ النَّاِس، ِإهَلِ النَّاِس، ِه  رَشل ال َوس  وِر النَّاِس، ِهَ  ق ل  أَع  د  ِوس   ِي ص  ي و َوس  ِ َخنَّاِس، اذلَّ

 .ال ِجنَِّ  َو النَّاِس 

 .جيمع كفيه وونف  فْيام أثناء القراءة وميسح ها اس اطاع ه  اجلسد وبدأ ِبام عىل رأسه ووجه وها أقبل ه  جسده

3 

 3 التهـم قنـي عذابـك وـوم تبـع  عبـايك

 0 .وإن أرستِتا فاحفظها مباحتفظ به عبايك الصاحلني إن أهسكت نفيس فارمحهابك أرفعه ابَسك ريب وضعت جنيب و 

م إنـي أسأكل الته ،رلهاوإن أهتـها فاغف هاإن أحييِتا فاحفظ  ،ياهاكل مماهتا وحم  ،التهم إنك ختـقت نفيس وأنت توفاها

 .العافي 
0 



 

 0 .ابَسك التهـم أهـوت وأحـيا

 0 .وكفـاان، وآواان، فكـم ممـ  ال كـا ي لـه وال هـووي الـيمد هلل اذلي أطـعمنا وسقـاان،

التهـم عالـم الغـيب والشـهاية فاطـر الساموات واألرض رب كـل شـيء وهتيـكه، أشهـد أن ال إلـه إال أنت، أعـوذ 

 .بك ه  شـر نفسـي، وه  شـر الشيـطان وشـركه، وأن أقتـرف عتـى نفسـي سوءا أو أجـره إلـى هسـ م
0 

هـم أسـتمت نفـيس إلـيك، وفوضـت أهـري إلـيك، ووجـهت وجـهيي إلـيك، وألـجـات ظهـري إلـيك، رغبـ  الت 

 .ورهـب  إلـيك، ال هتجـأ وال هنـجـا هنـك إال إلـيك، آهنـت بكتـابك الـذي أنزلـت وبنبـيـك الـذي أرستـت
0 

 33 (هرة34)هللا أكرب  - (هرة 33)امحلدهلل  – (هرة 33)س بةان هللا 

  

 :أذاكر ه  استيقظ  ي أثناء نوهه 

ال إهل إال هللا واده الرشوك هل، هل اسمكل وهل امحلد وهو عىل لك يشء قدير، امحلدهلل، وس بةان هللا ، وهللا أكرب ، 

 .وال حول وال قوة إال ابهلل

 .مث وقول التهم إغفر يل أو ودعو مبا شاء ، يس اجاب هل فإن توضأ وصىل ق بتت صالته

0 

 :اكر ه  قتق  ي فراشه ومل ومنأذ

التهم رب السموات الس بع وها أظتت، ورب األرضني وها أقتت، ورب الش ياطني وها أضتت، ك  يل جارا ه  

 " ختقك لكهم مجيعا أن وفرط عيل أاد ههنم أو أن وبغي عيل، عز جارك، وجل ثناؤك وال إهل غريك، وال إهل إال أنت

0 

 :أذاكر الفزع

 . الااه  ه  غضبه ورش عبايه، وه  مهزات الش ياطني وأن تحرضونأعوذ بَكامت هللا  
0 

 :أذاكر األاالم

ه  رأى شيئا يكرهه فتينف  ع  شامهل ثالَث ولياعوذ ه  الش يطان، فإهنا ال   : قال رسول هللا صىل هللا عتيه وس م

 . ترضه

0 

 

 
 

 



 

 أذكار االستيقاظ من النوم      
 

 

 العدي  اذلكر

 0 .ـد هلل اذلي أحـياان بعـد ها أهاتـنا وإليه النـشورامحل

 0 .امحلد هلل اذلي ري عيل روح وعافاين  ي جسدي وأذن يل بذكره

ال إهل إال هللا وحـده ال شـروك هل، هل اسمتـك وهل امحلـد، وهو عىل لك يشء قدير، سـبةان هللا، وامحلـد 

 .رب اغفر يل. ل وال قوة إال ابهلل العيل العظميهلل ، وال إهل إال هللا وهللا أكرب، وال حو 
0 

 

 
 



 

 أذكار الدخول للمنزل واخلروج منه      

 

 العدي اذلكر

 :أذاكر ادلخول إىل اسمزنل

 .بسـم هللا وجلنـا، وبسـم هللا خـرجنـا، وعتـى ربنـا تولكـنا

0 

 :أذاكر اخلروج ه  اسمزنل

التهـم إنـي أعـوذ بك أن أضـل أو أضـل، أو . ل وال قـوة إال ابهللبسم هللا ، تولكـت عىل هللا وال حو 

 .أزل أو أزل ، أو أظتـم أو أظتـم ، أو أاهل أو وـجهل عتـي

0 

 

 
 

 



 

 أذكار الطعام والشراب     

 

 العدي اذلكر

 .بسم هللا  :اذلكر عند الطعام والرشاب

 .م ابرك لنا فيه وأطعمنا خريا هنهبسم هللا ىف أوهل وآخره، الته :فإن نىس ىف أوهل

0 

 :اذلكر عند الفراغ ه  الطعام والرشاب

 . امحلد هلل كثريا طيبا هباراك فيه غري هكفي وال هويع وال هس اغىن عنه ربنا 

 أو

 . امحلد هلل اذلي أطعمين هذا ورزقنيه ه  غري حول هين وال قوة، غفر هل ها تقدم ه  ذنبه

0 

 

 
 

 

 



 

   ىأذكار أخر      
 

 

 العدي اذلكر

 :ادلعاء بني السجدتني

 . رب اغفر يل رب اغفر يل التهم اغفر يل ، وارمحين واهدين واجربين وعافين وارزقين وارفعين

0 

 :يعـاء الاس افتاح

  التهم ابعد بيين وبني خطاايي كام ابعدت بني اسمرشق والغرب ، التهم نقين ه  خطاايي كام ونقى الثوب األبيض ه -

 .ادلنس، التهم اغستين ه  خطاايي ابلثتج واسماء والربي

 أو

ك والإهل غريك  .  س بةانك التهم وحبمدك وتبارك اَسك وتعاىل جدُّ

 أو

كرب كبريا ، وامحلد هلل كثريا ، وامحلد هلل كثريا ، وامحلد هلل كثريا ، وس بةان هللا أكرب كبريا ، هللا أكرب كبريا ، هللا أهللا 

 .وس بةان هللا بكرة وأصيال، وس بةان هللا بكرة وأصيال ، بكرة وأصيال

 أو

 .عوذ ابهلل ه  الش يطان ه  نفةه ونفثه ومهزه أ

0 

 :ها وقال  ي اجملتس

 .رب اغفر يل وتب عيله إنك أنت أن الاواب الغفور

011 

 :كفارة اجملتس

 .س بةانك التهم وحبمدك ، أشهد أن ال إهل إال أنت أس اغفرك وأتوب إليك

0 

 :اء صـالة الاس اخـارةيعـ

وتع م والأع م وأنت ، التهم إين أس اخريك بعتمك، وأس اقدرك بقدرتك وأسأكل ه  فضكل العظمي فإنك تقدر والأقدر

ـ خريا يل  ي يوين وهعايش وعاقب  فأقدره يل ويرسه  ويسمي ااجتهعالم الغيوب، التهم إن كنت تع م أن هذا األهر ـ 

ع م أن هذا األهر رش يل  ي يوين وهعايش وعاقب  أهري فاِصفه عين واِصفين عنه يل مث ابرك يل فيه، وإن كنت ت

 .واقدر يل اخلري حي  اكن مث ارضين به

0 

 :يعـاء جسوي الاالوة

 .جسد واهيي لذلي ختقه ،وشق َسعه وبصه حبوهل وقوته فتبارك هللا احس  اخلالقني 

0 

 :ها وعوذ به األوالي

 .ه  لك ش يطان وهاه  ، وه  لك عني اله  أعيذكام بَكامت هللا الااه 

0 

 :يعـاء الغـضـب

 .أعوذ ابهلل ه  الش يطان الرجيـم

0 



 

  .البأس طهور إن شاء هللا :عند زايرتهادلعاء لتمروض 

 .أسأل هللا العظمي رب العرش العظمي أن يشفيك :س بع هرات ووقول 

0 

 :يعاء الكرب

إال هللا رب العرش العظمي، ال إهل إال هللا رب الساموات، ورب األرض ورب ال إهل إال هللا العظمي احلتمي، ال إهل  -

 .العرش الكرمي  

 .التهم رمحاك أرجو فال تَكين إىل نفيس طرف  عني وأصتح يل شأين لكه ، ال إهل إال أنت   -

 .ال إهل إال أنت س بةانك إين كنت ه  الظاسمني   -

  .هللا هللا ريب ال أرشك به شيئا  -

0 

 :عاء اهلم واحلزني

التهم إين عبدك اب  عبدك اب  أهتك انصييت بيدك هاض  ي حمكك ، عدل  ي قضاؤك أسأكل بك امس هو كل  -

َسيت به نفسك أو أنزلاه  ي كاابك ، أو عتماه أاداً ه  ختقك أو اس اأثرت به  ي ع م الغيب عندك أن جتعل القرآن 

 . ربيع قتيب، ونور صدري وجالء حزين وذهاب مهي

 . التهم إين أعوذ بك ه  اهلم واحلزن والعجز والكسل والبخل واجلْب ، وضتع ادلي  وغتب  الرجال -

0 

 :يعاء قضاء ادلي 

 .التهم اكفىن حبالكل ع  حراهك وأغنىن بفضكل مع  سواك

0 

 :يعاء الرحي

 .ها فْيا ورش ها أرستت به التهم إىن أسأكل خريها، وخري ها فْيا، وخري ها أرستت به، وأعوذ بك ه  رشها، ورش

0 

 :يعاء زايرة القبور

السالم عتيمك أهل ادلاير ه  اسموهنني واسمستمني، وإان إن شاء هللا بمك الحقون ويرمح هللا اسمس اقدهني هنا 

 .واسمس اأخري ، أسأل هللا لنا ولمك العافي 

0 

 :(رة أو السفين الس يارة أو القطار أو الطائ) يعاء ركوب ادلاب  أو ها وقوم هقاهما 

بسم هللا ، امحلد هلل ، س بةان اذلي خسر لنا هذا وهاكنا هل هقرنني وإان إىل ربنا سمنقتبون، امحلد هلل ، امحلد هلل ، امحلد 

 .كرب ، هللا أكرب ، هللا أكرب ، س بةانك التهم إين ظتمت نفيس فاغفر يل ، فإنه الوغفر اذلنوب إال أنتأ هلل ، هللا

0 

 :يعاء السفر

التهم إان نسأكل  ي أكرب، هللا أكرب، س بةان اذلي خسر لنا هذا وها كنا هل هقرنني وإان إىل ربنا سمنقتبون،  هللا أكرب، هللا

سفران هذا الرب والاقوى، وه  العمل هاترىض، التهم هون عتينا سفران هـذا واطِو عنا بعده، التهم أنت الصاحب  ي 

 . السفر، واخلتيف   ي األهل، التهم إين أعوذ بك ه  وعثاء السفر وكآب  اسمنظر وسوء اسمنقتب  ي اسمال واألهل

 .وبون ،تآئبون، عابدون ، لربنا ااهدونآ" ـ وإذا رجع قاله  وزاي فْي 

0 

 :يعاء اسمسافر لتمقمي

 .اس اويعمك هللا اذلي ال تضيع ويائعه

0 

 :يعاء اسمقمي لتمسافر

 .أس اويع هللا يونك وأهاناك ، وخواتمي معكل زويك هللا الاقوى، وغفر ذنبك، ويرس كل اخلري حي  ها كنت

0 



 

 :يعاء الزنول  ي هَكن

 .الااهات ه  رش ها ختق أعوذ بَكامت هللا 

0 

 :يعاء لبس الثوب

 .ورزقنيه ه  غري حول هين وال قوة( الثوب)امحلد هلل اذلي كساين هذا 

0 

 :يعاء لبس الثوب اجلدود

 .التهم كل امحلد أنت كسوتنيه، أسأكل ه  خريه 

0 

 :يعـاء ه  اس اصعب عتيه أهر

 .ئت سهالالتهم السهل إال هاجعتاه سهال وأنت جتعل احلزن إذا ش 

0 

 :يعـاء اخلوف ه  الشــرك

 .التهم إين أ عوذ بك أن أرشك بك وأان أع م ، وأس اغفرك سما ال أع م

0 

 :يعاء ه  رأى هباىل

 .امحلد هلل اذلي عافاين مما اباال به وفضتين عىل كثري مم  ختق تفضيالً 

0 

 :ادلعاء لتمزتوج

 .ابرك هللا كل ، وابرك عتيك ، ومجع بينكام  ي خري

0 

 :يعاء اسمزتوج لنفسه

التهم إين أسأكل خريها وخري هاجبتِتا عتيه وأعوذ بك ه  رشها ورش هاجبتِتا عتيه ، وإذا اشرتى بعرياً فتيأخذ بذروة 

 .س ناهه وليقل هثل ذكل

0 

 :فطار الصامئإادلعاء عند 

 .ذهب الضمـأ ، وأباتت العروق ، وثبت األجر إن شاء هللا 

0 

 :ند أهل بيتادلعاء إذا أفطر ع 

 .أفطر عندمك الصامئون ، وألك طعاهمك األبرار ، وصتت عتيمك اسمالئك 

0 

 :يعاء رؤو  الهالل

 .هللا أكرب ، التهم أههل عتينا ابأله  ، واإلميان والساله  ، واإلسالم ، والاوفيق سما حتب وترىض ربنا وربك هللا

0 

 :يعاء ه  أصيب مبصيب 

 .لتهم أجرين  ي هصيبيت واختف يل خريا ههناإان هلل وإان إليه راجعون ا

0 

 :يعاء اسمروض اذلي وئس ه  حياته

 .التهم اغفر يل وارمحين واحلقين ابلرفيق األعىل

0 

 :يعاء لقاء العدو وذي الستطان

 .حسـبنا هللا ونعـم الـوكـيل -

 .التهم إان جنعكل  ي َنورمه ونعوذ بك ه  رشورمه -

 .صريي ، بك أجول وبك أصول وبك أقاتلالتهم أنت عضدي ، وأنت ن -

0 



 

 :عند فعل اذلنب أو ارتَكب اسمعصي 

 .ها ه  عبد وذنب ذنباً فياوضأ فييس  الطهور،مث وقوم فيصيل ركعاني ، مث يس اغفر هللا ذلكل اذلنب إالَّ غ فر هل 

0 

 :يعاء يخول السوق

 .يت وهو ح ال ميوت بيده اخلري وهو عىل لك يشء قديرال إهل إال هللا واده ال رشوك هل، هل اسمكل وهل امحلد تحيي ومي 

 أو

بسم هللا، التهم إين أسأكل خري هذه السوق، وخري ها فْيا، وأعوذ بك ه  رشها ورش ها فْيا، التهم إين أعوذ بك أن 

 .أصيب ِبا مييناً فاجرًة، أو صفق  خارسة

0 

 :ادلعـــاء إذا أحسست بوجع  ي جسدك

َّ ضع ودك عىل اذل   :م ه  جسدك وقلي تأل

 (.هرات 3) بسم هللا

َرِتِه ه  رَشل َها أَِجد  وا َااِذر    (.هرات7) أعوذ  ابهلل وق د 

3 

 

 

 
 

 



 

 
 تحاااها اسمس م  ي ووهه وليتاه يتمجع أبرز األذاكر الهذا الكتيب اذلي بنعماه تمت الصاحلات ، امحلدهلل 
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