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

 أذكار ذات فضل كبير.
 أذكار الصباح.
 أذكارالمساء.
 أذكار النوم.
 أذكار االستيقاظ من النوم.
 أذكار اآلذان.
 أذكار الوضوء.
 أذكار المسجد.
 أذكار قبل السالم من الصالة.
 أذكار بعد السالم من الصالة.
 أذكار الدخول للمنزل والخروج منه.
 أذكار الطعام والشراب.
 أذكار أخرى مهمة.

 أذكار هلا فضل كبري 
اذلكر

العدي فضهل

أس اغفر هللا.
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ه فعل الرسول صىل هللا عتيه وس م.

هللا أكرب.

011

تعدل كل هائ بدن هقدلة هتقبةل.

ال إهل إال هللا.

011

أفضل اذلكر  ،متأل ها بني السامء واألرض وال
يرفع ووهئذ ألاد معل أفضل ههنا إال أن وأيت
مبثهل.

امحلدهلل.

011

تعدل كل هائ فرس هرسج هتجم ىف سبيل
هللا.

س بةان هللا.

011

يكتب هل ألف حس ن أو تحط عنه ألف
خطيئ  ،وتعدل كل هائ رقب ه ودل
إسامعيل.

س بةان هللا وحبمده.

011

حطت خطاايه وإن اكنت هثل زبد البير.

س بةان هللا العظمي وحبمده.

--

ه قال س بةان هللا العظمي وحبمده غرست هل
خنةل  ي اجلن ( .أى عدي)

س بةان هللا وحبمده س بةان هللا العظمي.

--

ثقيتاان  ي اسمزيان حبيبتان إىل الرمح ( .أي
عدي)

س بةان هللا وامحلدهلل.

--

متآلن هابني السامء واألرض( .أي عدي)

امحلدهلل.

--

متأل اسمزيان( .أي عدي)

الحول وال قوة إال ابهلل.

--

كزن ه كنوز اجلن ( .أى عدي)

س بةان هللا وامحلدهلل وال إهل إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل-- .

كفرت عنه ذنوبه ولو اكنت أكرث ه زبد
البير( .أي عدي)

س بةان هللا وامحلدهلل وال إهل إال هللا وهللا أكرب.

--

ه أحب الالكم إىل هللا  ،ه غراس اجلن ،
ه الباقيات الصاحلات ،تساقط اذلنوب ع
العبد كام وتساقط ورق الشجر( .أي عدي)

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

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
حرزا ه الش يطان ومل وأت أاد بأفضل مما
جاء به إال أاد معل أكرث ه ذكل.

التهم صل وس م وابرك عىل نبينا محمد.

01

ه صىل عىل اني وصبح واني ميىس أيركاه
شفاعىت ووم القياه .

التهم صل عىل محمد وعىل آل محمد كام صتيت عىل إبراهمي وعىل آل إبراهمي
إنك محيد جميد ،التهم ابرك عىل محمد وعىل آل محمد كام ابركت عىل إبراهمي --
وعىل آل إبراهمي إنك محيد جميد.

 ي لك هره حتط عنه عرش خطااي ويرفع هل
عرش يرجات ووصيل هللا عتيه عرشا وتعرض
عىل الرسول صىل هللا عتيه وس م( .أى عدي)

ال إهل إال هللا العيل العظمي ،ال إهل إال هللا احلكمي الكرمي ،ال إهل إال هللا،
س بةان هللا رب الساموات الس بع ورب العرش العظمي  ،امحلدهلل رب --
العاسمني.

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

ال إهل إال أنت س بةانك إين كنت ه الظاسمني.

----

الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
الص َمد ،لَم و َ ِدل َولَم و َودلَ ،ولَم يَك َّهل كف ًوا أَ َا مد.
قل ه َو َّاّلل أَ َا مدَّ ،اّلل َّ

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 0
بذنيب ،فاغفر يل فانه ال وغفر اذلنوب إال أنت.

ِإن َّه لَم وَدع ِبِ َا هس ِ م م ِ ي َيشء قَطُّ إ َِّال
اب َّاّلل َهل ِبِ َا .رواه أمحد  ي اسمس ند،
اس َا َج َ
واحلامك  ي اسمس ادرك وغريهام ،وحصةه األلباين.
(أي عدي)

تعدل ثت القرآن.

س يد اإلس اغفار ه قاهل  ي الهنار هوقنا ً به
مفات ه ووهه قبل أن مييس فهو ه أهل
اجلن وه قاهل ه التيل وهو هوقنا ً به مفات
قبل أن وصبح فهو ه أهل اجلن .

بةان َّ ِ
اّلل وحبم ِد ِه عد َي خَت ِقه ِورضا ن َ ِفسه ِوزن َ ع ِ
َرشه و ِهدا َي ِلكام ِت ِه.
س َ

3

فيه امحلد والتسبيح والازنوه عىل أمكل الوجوه
وأعظمها قدرا وأكرثها عديا وأجزلها وصفا فهل
ه اسمزو والفضل هاليس لغريه.

احلَمد ِهلل عد َي ها َ
أحص كاابَه  ،وامحلد ِهلل عد َي ها  ي كاابِه  ،وامحلد ِهلل
عد َي ها َ
أحص خَت َقه  ،وامحلد ِهلل ِهل َء ها  ي خَت ِقه  ،وامحلد ِهلل ِهل َء
ََسوا ِته و ِ
لك يشء  ،وامحلد ِهلل عىل ل
أرضه  ،وامحلد ِهلل عد َي ل
لك يشء .
(وتس لبح هث َل َ
ذكل) فتقول:
أحص كاابَه  ،وس بةان ِ
س بةان هللا عد َي ها َ
هللا عد َي ها ي كاابِه،
هاأحص خَتقَه ،وس بةان ِ
َ
هللا ِهل َء ها ي خَت ِقه،
وس بةان ِهلل عد َي
أرضه ،وس بةان ِ
وس بةان ِ
هللا ِهل َء ََسوا ِته و ِ
هللا عد َي ل
لك يشء وس بةان
ِ
هللا عىل ل
لك يشء.
(وت َك لرب هث َل َ
ذكل) فتقول:
وهللا أكرب عد َي ها ي كاابِهِ ،
هاأحص كاابَه ِ
ِ
هللا أكرب عد َي َ
وهللا أكرب عد َي
وهللا أكرب ِهل َء ها  ي خَت ِقهِ ،
أحص خَتقَهِ ،
ها َ
وهللا أكرب ِهل َء ََسوا ِته
لك يشء ِ ،
أرضهِ ،
و ِ
وهللا أكرب عىل ل
وهللا أكرب عد َي ل
لك يشء.
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قال عنه رسول هللا عتيه الصالة والسالم:
أفال أخربك بيشء إذا قتاَه مث َ
يأبت التي َل
الهنار مل تبتغه.
و َ

 أذكار الصباح 
اذلكر

العدي الفضل

آو الكرىس :أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َطا ِن َّالرجِ ِمي
الس َم َاو ِات َو َها ِ ي
هاّلل َال ِإلَـ َه ِإ َّال ه َو ال َي ُّي القَيُّوم َال ت َأخذه ِس نَ م َو َال ن َو مم َّهل َها ِ ي َّ
َاألر ِض َه َذا َّ ِاذلي ي َش َفع ِعندَ ه ِإ َّال ِبإِذ ِن ِه وَع َ م َها ب َ َني أَو ِد ِهيم َو َها خَت َفهم َو َال
الس َم َاو ِات َو َاألر َض َو َال وَوويه
ِتحيط َ
ون ب َِيشء له ِعت ِم ِه ِإالَّ ِب َما َشاء َو ِس َع كر ِس يُّه َّ
ِحفظه َما َوه َو ال َع ِ ُّيل ال َع ِظمي.

0

ه قالها اني وصبح أجري ه اجل
حىت ميىس وه قالها اني ميىس أجري
ه اجل حىت وصبح .

الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
الص َمد ،لَم و َ ِدل َولَم و َودلَ ،ولَم يَك َّهل كف ًوا أَ َا مد.
قل ه َو َّاّلل أَ َا مدَّ ،اّلل َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
رش غ َ ِاسق ِإ َذا َوقَ َبَ ،و ِه
رش َها َختَ َقَ ،و ِه َ ل
قل أَعوذ ِب َر لب ال َفتَ ِقِ ،ه َ ل
رش َا ِاسد ِإ َذا َح َسدَ .
رشالنَّفَّ َاَث ِت ِ ي العقَ ِدَ ،و ِه َ ل
َل
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
قل أَعوذ ِب َر لب النَّ ِاسَ ،ه ِ ِ
رش ال َوس َو ِاس ال َخنَّ ِاس،
كل النَّ ِاس ،إ َ ِِهل النَّ ِاسِ ،ه َ ل
َّ ِاذلي و َوس ِوس ِ ي صد ِور النَّ ِاسِ ،ه َ الجِ نَّ ِ َو النَّ ِاس.

3

ه قالها اني وصبح واني ميىس كفته
ه لك ىشء.

أَص َبينا َوأَصـ َب َح اسمـكل هلل َواحلَمد هلل الإ َهل إ هال هاّلل َوادَ ه ال َرش َ
وك هل ،هل اسمـكل
لك َيشء قديرَ ،ر لب أس َـأل َ
وهل احلَمـد وه َو عىل ه
ـك َخـريَ ها ي هـذا اليوم َو َخـريَ
رش هابَعـدَ هَ ،ر لب أَعـوذب َِك ِه َ
هاب َعـدَ هَ ،وأَعـوذ ب َِك ِه َشـ لر ها  ي هـذا اليوم َو َ ل
ال َك َس ِـل َوسـو ِء ال ِك َـرب َ ،ر لب أَعـوذب َِك ِه عَـذاب  ي الن ه ِـار َوعَـذاب  ي القَـرب.
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التههـ َّم عا ِلـ َم الغَـي ِب َو ه
السامو ِات َواألر ِض َر َّب كـ لل َشـيء َو َهتيـ َكه
الشـها َي ِة فا ِط َـر ه
أَشهَـد أَن ال إِلـ َه ِإاله أَنت ،أَعـوذ ب َِك ِه َش لـر ن َفسـي َو ِه َش لـر َّ
ـطان
الشي ِ
َو ِشـر ِكه َوأَن أَقتَـ ِر َف عَتـى ن َفسـي سوءاً أَو أَج َّـره إِلـى هس ِـ م.

0

التههـ َّم ب َِك أَصـ َبينا َوب َِك أَه َسـينا َوب َِك ََنـيا َوب َِك ن َمـوت َو ِإلَـي َك النُّـشور.
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مـات ه ِ
اّلل التهـا هه ِ
أَعـوذ ِب َ َِك ِ
ـات ِه َش لـر ها َختَـق.
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أَص َبـيـنا عَ َىل ِفط َر ِة اإلس َال ِمَ ،وعَ َىل َ ِلك َم ِ اإلِخ َال ِصَ ،وعَ َىل ِيي ِ ن َ ِبيلنَا ه َي َّمد َص َّىل
رش ِك َني.
هللا عَتَي ِه َو َس َّ َ مَ ،وعَ َىل ِه َّ ِةل أَبِينَا إب َرا ِه َمي َح ِنيفاً هس ِتامً َو َها َاك َن ِه َ اسم ِ

0

التههـ َّم ها أَص َبـ ََح يب ِهـ ِنعـ َم أَو ب َِأ َحـد ِهـ خَتـ ِقك  ،فَ ِمـن َك َوحـدَ كَ ال رش َ
وك
ـك ال َيمـد َول َ َ
لَـك  ،فَتَ َ
ـك ُّ
الشكـر.

0

ه قالها اني وصبح أيى شكر ووهه.

التههـ َّم ِإنلـي أَصبَـيت أشـهِدك َوأشـهِد َ َمحتَـ َ عَـر ِشـك َ ،و َهالئِكَ ِتك َو َمجـي َع خَتـ ِقك أَن َّ َ
ـك
ـت َوحـدَ كَ ال َرش َ
ـت هللا ال إ َهل إاله أَن َ
أَن َ
وك لَـكَ ،وأَ َّن ه َي همـداً عَبـدكَ َو َرسـولـك.
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ه قالها أعاقه هللا ه النار.

أَص َبـيـنا َوأَص َبـح اسمـكل ِهلل َر لب العـالَمـني التههـ َّم ِإنلـي أس َـأل َ
َـري هـذا الـ َيوم
ـك خ َ
نـوره َوب َ َـر َكتَـه َوهـداهَ ،وأَعـوذ ب َ
ِـك ِهـ َش لـر هافـي ِه َو َش لـر هابَعـدَ ه.
فَـا َةه َون َص َـره َو َ

0

َرضيـت ِاب ِهلل َربَّـاً َو ِابإلسال ِم يوـناً َوبِم َيـ َّمد صىل هللا عتيه وس م ن َ ِبيهـاً.
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ه قالها اني وصبح واني ميىس اكن
حقا عىل هللا أن يرضيه ووم القياه .

َحسب َِـي هاّلل ال إ َهل إاله ه َو عَتَـي ِه ت ََوكَّـتت َوه َو َر ُّب ال َعر ِش ال َعظـمي.
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ه قالها كفاه هللا ها أمهه ه أهر ادلنيا
واألخرة.

بِسـ ِم ِ
هـو هالسمـيع ال َعتـمي.
هللا اذلي الوَض ُّـر َه َع ا َِسـ ِه َيش مء  ي األر ِض َوال ي هالسمـا ِء َو َ

3

مل ورضه ه هللا يشء.

التههـ َّم أَن َت َربلـي ال إ َهل إاله أَن َت َ ،ختَقتَنـي َوأَان عَبـدك َ ،وأَان عَتـى عَهـ ِدكَ َو َوعـ ِدكَ
ـك ِب ِنعـ َم ِت َ
ها استَ َـطعـت  ،أَعـوذب َِك ِه َش لـر ها َصنَـعت َ ،أبـوء ل َ َ
ـك عَتَ َّـي َوأَبـوء
نـوب ِإاله أَن َت .
ِب َذنـيب فَاغفـِر يل فَ ِإنَّـه ال وَغـ ِفر ُّاذل َ

0

ه قالها هوقنا ِبا اني ميىس وهات ه
ليتاه يخل اجلن وكذكل اني وصبح.

يـان ِ
هللا َو ِ َحبمـ ِد ِه عَدَ َي خَتـ ِقه َو ِرضـا ن َف ِسـه َو ِزنَـ َ عَـر ِشـه َو ِهـدا َي َ ِلكمـا ِتـه.
سب َ

3

التَّه َّم إ لِين أَعوذ ب َِك ِه الهَ لم َوال َي َز ِنَ ،وأَعوذ ب َِك ِه ال َعج ِز َوال َك َس ِلَ ،وأَعوذ ب َِك
ِه الج ِْب َوالبخ ِلَ ،وأَعوذ ب َِك ِه غَتَ َب ِ ادلَّ ي ِ َ ،وقَه ِر لالر َجالِ .
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التههـ َّم عا ِفـين  ي بَدَ نـي التههـ َّم عا ِفـين  ي ََسـعي التههـ َّم عا ِفـين  ي ب َ َصـري ال إ َهل إاله أَن َ
ـت.

3

التههـ َّم ِإنهـي أَعـوذ ب َِك ِه َ الكـفر َوالفَـقر َوأَعـوذ ب َِك ِه عَذا ِب القَـرب ال إ َهل إ هال أَن َ
ـت.

3

ح ايقَيهوم ِب َر َمحـ ِا ِك أَستَـغي أَص ِتح يل َشأين لكَّه َوالتَ َِكين إِىل ن َفيس َطرفَ َ عَـني.
اي َ ُّ

3

ـك ال َعـف َو َوالعـا ِفـي َ  ي ادلُّ نـيا َواآل ِخ َـرة ،التههـ َّم ِإنلـي أس َـأل َ
التههـ َّم ِإنلـي أس َـأل َ
ـك ال َعـف َو
ـياي َوأهـيل َوهالـي ،التههـ َّم استـر عـورايت َوآ ِهـ َروعاتـي
َوالعـا ِفـي َ  ي يوين َوين َ
التههـ َّم اح َفظـين ِه بَـنيِ وَدَ َّي َو ِه خَتفـي َو َع وَمـيين َو َع ِِشـايل َو ِه فَوقـي،
َوأَعـوذ ِب َع َظ َمـ ِا َك أَن أغـاا َل ِه َحتتـي.

0

رشكَ ب َِك َشيئًا أعتَمه َوأس اَغ ِفركَ ِل َما َال أَعتَمه.
التَّه َّم إ هِين أَعوذ ب َِك ِه أَن أ ِ

3

هللا ال َع ِظ َمي َّ ِاذلي َال َ َإهل إالَّ ه َو ،احل َ ُّي القَيُّومَ ،وأتوب إلَي ِه.
أس اَغ ِفر َ

3

َاي َر لب َ َ ،كل ال َيمد َ َمَك وَنبَ ِغي ِل َج َاللِ َو ِاه َك َ ،و ِل َع ِظ ِمي ست َطا ِن َك.

3

التَّه َّم أَن َت َر ليب ال إ َ َِهل إِال أَن َت عَتَي َك ت ََو َّلكت َوأَن َت َر ُّب ال َعر ِش ال َك ِر ِميَ ،ها َشا َء َّاّلل
اّلل
َاك َن َو َها لَم ي ََشأ لَم يَك َ ،وال َحو َل َوال ق َّو َة إِال ِاب َّ ِّلل ال َع ِ ليل ال َع ِظمي ،أَع َ م أَ َّن َّ َ
اّلل قَد َأ َا َاط ِب ل
عَ َىل ل
رش
لك َيشء قَ ِد مير َوأَ َّن َّ َ
ك َيشء ِعت ًما ،التَّه َّم إ لِين َأعوذ ب َِك ِه َ ل
رش ل
ِصاط هس اَ ِقمي.
لك يَاب َّ أَن َت آ ِخ مذ ِبنَ ِاص َيِتِ َا ،إ َِّن َر ليب عَ َىل ِ َ
ن َف ِيس َو ِه َ ل

0

ه قالها أول الهنار مل تصبه هصيب حىت
مييس وه قالها آخر الهنار مل تصبه
هصيب حىت وصبح.

01

اكنت هل عدل عرش رقاب ،وكابت هل
هئ حس ن  ،وحميت عنه هئ سيئ ،
واكنت هل حرزا ه الش يطان.

01

ه صىل عىل اني وصبح واني ميىس
أيركاه شفاعىت ووم القياه .

رش َ
وك َهلَ ،هل ال َم ِ َ
كل َو َهل ال َيمد َوه َو عَ َىل ُّ
لك َيش ِء قَ ِدي ِر.
َال َإهل هإال هللا َو َادُّه َال َ ِ
التَّه َّم َص لل َو َس ل م َو َاب ِرك عىل ن َ ِبيلنَا هي َّمد.

 أذكار املساء 
اذلكر
آو الكرىس :أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي
الس َم َاو ِات َو َها ِ ي
هاّلل َال ِإلَـ َه ِإ َّال ه َو ال َي ُّي القَيُّوم َال ت َأخذه ِس نَ م َو َال ن َو مم َّهل َها ِ ي َّ
ون
َاألر ِض َه َذا َّ ِاذلي ي َش َفع ِعندَ ه ِإ َّال ِبإِذ ِن ِه وَع َ م َها ب َ َني أَو ِد ِهيم َو َها خَت َفهم َو َال ِتحيط َ
الس َم َاو ِات َو َاألر َض َو َال وَوويه ِحفظه َما
ب َِيشء له ِعت ِم ِه ِإ َّال ِب َما َشاء َو ِس َع كر ِس ُّيه َّ
َوه َو ال َع ِ ُّيل ال َع ِظمي.
سورة البقرة :أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي
ون ۚ ٌّ
لك آ َه َ ِاب َّ ِّلل َو َه َالئِ َك ِت ِه َوكا ِب ِه
آ َه َ َّالرسول ِب َما أن ِز َل ِإلَي ِه ِه َرب ل ِه َوالمو ِهن َ
َورس ِ ِهل َال ن َف لرق ب َ َني أَ َاد ِه رس ِ ِهل ۚ َوقَالوا َ َِسعنَا َوأَ َطعنَا ۖ غف َران ََك َربَّنَا َو ِإل َي َك
ال َم ِصريَ .ال ي ََكلف َّاّلل ن َف ًسا إ َِّال وس َعهَا لَهَا َها َك َسبَت َوعَتَْيَا َها اكت َ َسبَت َربَّنَا َال
ِِصا َ َمَك َ َمحتاَه عَ َىل َّ ِاذلي َ ِه قَب ِتنَا
ت َوا ِخذ َان إِن ن َ ِسينَا أَو أَخ َطأ َان َربَّنَا َو َال َحت ِمل عَتَينَا إ ً
َربَّنَا َو َال َحت لمتنَا َها َال َطاقَ َ لَنَا ِب ِه َواعف َعنَّا َواغ ِفر لَنَا َوار َمحنَا أَن َت َهو َال َان فَانص َان
عَ َىل القَو ِم ال ََك ِف ِري َ .
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
الص َمد ،لَم و َ ِدل َولَم و َودلَ ،ولَم يَك َّهل كف ًوا أَ َا مد.
قل ه َو َّاّلل أَ َا مدَّ ،اّلل َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
رش غ َ ِاسق ِإ َذا َوقَ َبَ ،و ِه
رش َها َختَ َقَ ،و ِه َ ل
قل أَعوذ ِب َر لب ال َفتَ ِقِ ،ه َ ل
رش َا ِاسد ِإ َذا َح َسدَ .
رشالنَّفَّ َاَث ِت ِ ي العقَ ِدَ ،و ِه َ ل
َل
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
قل أَعوذ ِب َر لب النَّ ِاسَ ،ه ِ ِ
رش ال َوس َو ِاس ال َخنَّ ِاسِ َّ ،اذلي
كل النَّ ِاس ،إ َ ِِهل النَّ ِاسِ ،ه َ ل
و َوس ِوس ِ ي صد ِور النَّ ِاسِ ،ه َ الجِ نَّ ِ َو النَّ ِاس.
أَه َسيـنا َوأَهسـى اسمـكل هلل َواحلَمد هلل ال إ َهل إاله هاّلل َوادَ ه ال َرش َ
وك هل هل اسمـكل وهل
لك َيشء قدير َ ،ر لب أس َـأل َ
احلَمـد ،وه َو عىل ه
ـك َخـريَ ها  ي هـذ ِه التَّـي َ ِةل َو َخـريَ ها
رش ها بَعـدَ هـا َ ،ر لب أَعـوذب َِك
بَعـدَ هـا َ ،وأَعـوذ ب َِك ِه َش لـر ها  ي هـذ ِه التَّـي ِةل َو َ ل
ِه َ ال َك َس ِـل َوسـو ِء ال ِك َـرب َ ،ر لب أَعـوذب َِك ِه عَـذاب  ي الن ه ِـار َوعَـذاب  ي القَـرب.
التههـ َّم أَن َت َربلـي ال إ َهل إ هال أَن َت َ ،ختَقتَنـي َوأَان عَبـدك َ ،وأَان عَتـى عَهـ ِدكَ َو َوعـ ِدكَ ها
ـك ِب ِنعـ َم ِت َ
استَ َـطعـت  ،أَعـوذب َِك ِه َش لـر ها َصنَـعت َ ،أبـوء ل َ َ
ـك عَتَ َّـي َو َأبـوء ِب َذنـيب
نـوب ِإاله أَن َت .
فَاغفـِر يل فَ ِإنَّـه ال وَغـ ِفر ُّاذل َ

العدي الفضل
0

ه قالها اني وصبح أجري ه اجل حىت
ميىس وه قالها اني ميىس أجري ه
اجل حىت وصبح .

0

ه قرأ آواني ه آخر سورة البقرة  ي
ليةل كفتاه.

3

ه قالها اني وصبح واني ميىس كفته
ه لك ىشء.

0

0

ه قالها هوقنا ِبا اني ميىس وهات ه
ليتاه يخل اجلن وكذكل اني وصبح.

َرضيـت ِاب ِهلل َربَّـاً َو ِابإلسال ِم يوـناً َوبِم َيـ َّمد صىل هللا عتيه وس م ن َ ِبيهـاً.

3

ه قالها اني وصبح واني ميىس اكن
حقا عىل هللا أن يرضيه ووم القياه .

ـك 4
التههـ َّم ِإنلـي أَهسيت أشـهِدك َوأشـهِد َ َمحتَـ َ عَـر ِشـك َو َهالئِ َك ِتك َو َمجـي َع خَتـ ِقك ،أَن َّ َ
ـت َوحـدَ كَ ال َرش َ
ـت هللا ال إ َهل إاله أَن َ
أَن َ
وك لَـك َ ،وأَ َّن ه َي همـداً عَبـدكَ َو َرسـولـك.

ه قالها أعاقه هللا ه النار.

وك 0
التههـ َّم ها أَهىس يب ِهـ ِنعـ َم َأو ب َِأ َحـد ِهـ خَتـ ِقك  ،فَ ِمـن َك َوحـدَ كَ ال رش َ
ـك ال َيمـد َول َ َ
لَـك ،فَتَ َ
ـك ُّ
الشكـر .

ه قالها اني ميىس أيى شكر ووهه.

َحسب َِـي هاّلل ال إ َهل إاله ه َو عَتَـي ِه ت ََوكَّـتت َوه َو َر ُّب ال َعر ِش ال َعظـمي.

7

السمـيع ال َعتـمي3 .
بِسـ ِم ِ
هـو ه
هللا اذلي الوَض ُّـر َه َع ا َِس ِه َيش مء  ي األر ِض َوال  ي ه
السام ِء َو َ
التههـ َّم ب َِك َأه َسـينا َوب َِك أَصـ َبيناَ ،وب َِك ََنـيا َوب َِك ن َمـوت َو ِإلَـي َك ال َم ِصري.

0

أَه َسينَا عَ َىل ِفط َر ِة اإلس َال ِمَ ،وعَ َىل َ ِلك َم ِ اإلِخ َال ِصَ ،وعَ َىل ِيي ِ ن َ ِبيلنَا ه َي َّمد َص َّىل هللا 0
رش ِك َني.
عَتَي ِه َو َس َّ َ مَ ،وعَ َىل ِه َّ ِةل أَبِينَا إب َرا ِه َمي َح ِنيفاً هس ِتامً َو َها َاك َن ِه َ اسم ِ
هللا َو ِ َحبمـ ِد ِه عَدَ َي خَتـ ِقه َ ،و ِرضـا ن َف ِسـه َ ،و ِزنَـ َ عَـر ِشـه َ ،و ِهـدا َي َ ِلكمـا ِتـه3 .
يـان ِ
سب َ
التههـ َّم عا ِفـين  ي بَدَ نـي التههـ َّم عا ِفـين  ي ََسعي التههـ َّم عا ِفين  ي ب َ َصي ال إ َهل إاله أَن َ
ـت.

3

ـت3 .
ذاب القَـرب  ،ال إ َهل إاله أَن َ
التههـ َّم ِإنهـي أَعـوذب َِك ِه َ الكـفر َوال َفـقر َوأَعـوذب َِك ِه عَ ِ
ـك ال َعـف َو 0
ـك ال َعـف َو َوالعـا ِفـي َ  ي ادلُّ نـيا َواآل ِخ َـرة  ،التههـ َّم ِإنلـي أس َـأل َ
التههـ َّم ِإنلـي أس َـأل َ
ـياي َوأهـيل َوهالـي  ،التههـ َّم استـر عـورايت َوآ ِهـ َروعاتـي ،
َوالعـا ِفـي َ  ي يوين َوين َ
التههـ َّم اح َفظـين ِه بَـنيِ وَدَ َّي َو ِه خَتفـي َو َع وَمـيين َو َع ِِشـايل َ ،و ِه فَوقـي ،
َوأَعـوذ ِب َع َظ َمـ ِا َك أَن أغـاا َل ِه َحتتـي.
اي َح ُّـي اي قَيهـوم ب َِـر َمحـ ِا ِك َأستَـغـي َ ،أص ِتـح يل َشـأنـي لكَّـه َ ،وال تَ َِكـين إِىل 3
ن َفـيس َطـرفَ َ عَـني.
أَه َسينا َو َأه َىس المكل ِهلل َر ُّب ال َعال َ َم ِني ،التَّه َّم إ َِّين أس َأ َكل خ ََري ه ََذه التَّي َ ِةل فَتيهَا 0
رش َها بَعدَ هَا.
َون َ ُّ
رش َها ف ِْيا َو َ َّ
نورها و َبر َك َِتاَ ،وهداهاَ ،وأَعوذ ب َِك ِه َ ل
صهَاَ ،و َ
السامو ِات َواألر ِض َر َّب كـ لل َشـيء َو َهتيـ َكه 0 ،
التههـ َّم عا ِلـ َم الغَـي ِب َو ه
الشـها َي ِة فا ِط َـر ه
أَشهَـد أَن ال إِلـ َه ِإ هال أَنت  ،أَعـوذ ب َِك ِه َش لـر ن َفسـي َو ِه َش لـر َّ
ـطان َو ِشـر ِكه
الشي ِ
َ ،وأَن أَقتَـ ِر َف عَتـى ن َفسـي سوءاً أَو أَج َّـره إِلـى هس ِـ م.
3
مـات ه ِ
اّلل التهـا هه ِ
أَعـوذ ِب َ َِك ِ
ـات ِه َش لـر ها َختَـق.

ه قالها كفاه هللا ها أمهه ه أهر ادلنيا
واألخرة.
مل ورضه ه هللا يشء.

رشكَ ب َِك َشيئًا أَعتَمه َ ،وأَس اَغ ِفركَ ِل َما َال أَعتَمه.
التَّه َّم إ َِّين أَعوذ ب َِك ِه أَن أ ِ

3

التَّه َّم إ لِين َأعوذ ب َِك ِه الهَ لم َوال َي َز ِنَ ،وأَعوذ ب َِك ِه ال َعج ِز َوال َك َس ِلَ ،وأَعوذ ب َِك 3
ِه الج ِْب َوالبخ ِلَ ،وأَعوذ ب َِك ِه غَتَ َب ِ ادلَّ ي ِ َ ،وقَه ِر لالر َجالِ .
3
هللا ال َع ِظ َمي َّ ِاذلي َال َ َإهل إالَّ ه َو ،احل َ ُّي القَيُّومَ ،وأتوب إلَي ِه.
أس اَغ ِفر َ
َاي َر لب َ َ ،كل ال َيمد َ َمَك وَن َب ِغي ِل َج َاللِ َو ِاه َك َ ،و ِل َع ِظ ِمي ست َطا ِن َك.
التَّه َّم أَن َت َر ليب ال إ َ َِهل إِال أَن َت  ،عَتَي َك ت ََو َّلكت َ ،وأَن َت َر ُّب ال َعر ِش ال َك ِر ِمي َ ،ها َشا َء 0
َّاّلل َاك َن َ ،و َها لَم ي ََشأ لَم يَك َ ،وال َحو َل َوال ق َّو َة إِال ِاب َّ ِّلل ال َع ِ ليل ال َع ِظ ِمي  ،أَع َ م أَ َّن
اّلل قَد أَ َا َاط ِب ل
اّلل عَ َىل ل
ك َيشء ِعت ًما  ،التَّه َّم إ لِين َأعوذ ب َِك
لك َيشء قَ ِد مير َ ،وأَ َّن َّ َ
َّ َ
رش ل
ِصاط هس اَ ِقمي.
لك يَاب َّ أَن َت آ ِخ مذ ِبنَ ِاص َيِتِ َا ،إ َِّن َر ليب عَ َىل ِ َ
رش ن َف ِيسَ ،و ِه َ ل
ِه َ ل
3

رش َ
وك َهلَ ،هل ال َم ِ َ
كل َو َهل ال َيمد َوه َو عَ َىل ُّ
لك َيش ِء قَ ِدي ِر.
َال َإهل هإال هللا َو َادُّه َال َ ِ
التَّه َّم َص لل َو َس ل م َو َاب ِرك عىل ن َ ِبيلنَا هي َّمد.

ه قالها أول الهنار مل تصبه هصيب حىت
مييس وه قالها آخر الهنار مل تصبه
هصيب حىت وصبح.

01

اكنت هل عدل عرش رقاب ،وكابت هل
هئ حس ن  ،وحميت عنه هئ سيئ ،
واكنت هل حرزا ه الش يطان .

01

ه صىل عىل اني وصبح واني ميىس
ايركاه شفاعىت ووم القياه .

 أذكار اآلذان 
اذلكر

العدي

عند سامع اسموذن  :الرتيود ختفه.
وعند قوهل (ح عىل الصالة ح عىل الفالح) تقول :الحول والقوة إال ابهلل.

0

التهم صل وس م وابرك عىل نبينا محمد.

0

أشهد أن ال إهل إال هللا واده ال رشوك هل ،وأن محمدا عبده ورسوهل ،رضيت ابهلل ه ً
راب ،ومبيمد
صىل هللا عتيه وس م رسوال ،وابإلسالم يونا.

0

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

0

 أذكار الوضوء 
اذلكر

العدي

قبل الوضوء ( :بسم هللا ).

0

بعد الوضوء:
( أشهد أن ال اهل إال هللا واده ال رشوك هل وأشهد أن محمداً عبده ورسوهل ).
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 
اذلكر

العدي

عند اذلهاب لتمسجد:
التهـم اجعـل  ي قتبـي نورا  ،و ي لسـاين نورا ،واجعـل  ي َسعي نورا ،واجعـل  ي بصي نورا،
واجعـل ه ختفي نورا ،وه أهاهـي نورا ،واجعـل ه فوقـي نورا  ،وه حتتـي نورا .التهـم
أعطنـي نورا.

0

ذكر يخول اسمسجد:
أعوذ ابهلل العظيـم وبواهـه الكروـم وستطـانه القدوـم ه الشيـطان الرجـمي ،بسـم هللا ،والصالة
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

 أدعية قبل السالم من الصالة 
ادلعاء

العدي

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

 أذكار بعد السالم من الصالة 
اذلكر

العدي

أسـاغفر هللا.

3

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

0

التهـم أعىن عىل ذكرك وشكرك وحس عبايتك.

0

ال إهل إال هللا واده ال رشوك هل ،هل اسمـكل وهل امحلد ،وهو عىل لك يشء قدير ،التهـم ال هانع سما
أعطـيت ،وال هعطـي سما هنـعت ،وال ونفـع ذا اجلـد هنـك اجلـد.

0

ال إهل إال هللا ،واده ال رشوك هل ،هل اسمكل وهل امحلد ،وهو عىل لك يشء قدير ،ال حـول وال قـوة إال
ابهلل ،ال إهل إال التـه ،وال نعـبـد إال إوـاه ،هل النعـم وهل الفضل وهل الثـناء احلـس  ،ال إهل إال هللا

0

خمتصـني لـه ادلي ولو كـره الكـافرون.
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َط ِان َّالر ِج ِمي
الس َم َاو ِات َو َها ِ ي َاألر ِض َه َذا َّ ِاذلي
هاّلل َال ِإلَـ َه ِإالَّ ه َو ال َي ُّي القَيُّوم َال ت َأخذه ِس نَ م َو َال ن َو مم َّهل َها ِ ي َّ
ون ب َِيشء له ِعت ِم ِه ِإالَّ ِب َما َشاء َو ِس َع
ي َش َفع ِعن َده ِإالَّ ِبإِذ ِن ِه وَع َ م َها ب َ َني أَو ِد ِهيم َو َها خَت َفهم َو َال ِتحيط َ
الس َم َاو ِات َو َاألر َض َو َال وَوويه ِحفظه َما َوه َو ال َع ِ ُّيل ال َع ِظمي.
كر ِس يُّه َّ
الش ي َط ِان َّالر ِج ِمي ،بِس ِم ِ
أعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
الص َمد ،لَم و َ ِدل َولَم و َودلَ ،ولَم يَك َّهل كف ًوا أَ َا مد.
قل ه َو َّاّلل أَ َا مدَّ ،اّلل َّ
الش ي َط ِان َّالر ِج ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
رشالنَّفَّ َاَث ِت ِ ي العقَ ِدَ ،و ِه
رش غ َ ِاسق ِإ َذا َوقَ َبَ ،و ِه َ ل
رش َها َختَ َقَ ،و ِه َ ل
قل أَعوذ ِب َر لب ال َفتَ ِقِ ،ه َ ل
رش َا ِاسد ِإ َذا َح َس َد.
َل
الش ي َط ِان َّالر ِج ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
قل أَعوذ ِب َر لب النَّ ِاسَ ،ه ِ ِ
رش ال َوس َو ِاس ال َخنَّ ِاسِ َّ ،اذلي و َوس ِوس ِ ي صد ِور
كل النَّ ِاس ،إ َ ِِهل النَّ ِاسِ ،ه َ ل
النَّ ِاسِ ،ه َ الجِ نَّ ِ َو النَّ ِاس.

0

 3هرات بعد
الفجر واسمغرب
 0واادة بعد
ابيق الصتوات

سـبةان هللا ،وامحلـد هلل  ،وهللا أكـرب( .ويرشع اإلكافاء بقولها  01هرات فقط).
أو
س بةان هللا ،وامحلد هلل ،وهللا أكرب33( ،هرة) ،وخيمت بـ :ال إهل إال هللا واده ال رشوك ،هل اسمكل وهل
امحلد وهو عىل لك يش قدير.
أو
س بةان هللا 33( ،هرة) ،وامحلد هلل (33هرة) ،وهللا أكرب (34هرة).
أو
س بةان هللا 00( ،هرة) ،وامحلد هلل (00هرة) ،وهللا أكرب (00هرة).
ال إهل إال هللا وحـده ال رشوك هل ،هل اسمكل وهل امحلد ،تحيـي وميـيت وهو عىل لك يشء قدير.

33

01

(بعد اسمغرب والصـبح)

التهـم إنـي أسألـك عتمـاً انفعـا ً ورزقـاً طيـباً ،ومعـ ًال هتقـب ً
ال( .بعد السالم ه صالة الفجر)

0

التهم أجرىن ه النار( .بعد صالة الصبح واسمغرب)

7

 أذكار النوم 
اذلكر
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي
الس َم َاو ِات َو َها ِ ي َاألر ِض َه َذا َّ ِاذلي ي َش َفع ِعندَ ه ِإالَّ
هاّلل َال ِإلَـ َه ِإالَّ ه َو ال َي ُّي ال َقيُّوم َال ت َأخذه ِس نَ م َو َال ن َو مم َّهل َها ِ ي َّ
الس َم َاو ِات َو َاألر َض َو َال
ِبإِذ ِن ِه وَع َ م َها ب َ َني أَو ِد ِهيم َو َها خَت َفهم َو َال ِتحيط َ
ون ب َِيشء له ِعت ِم ِه ِإالَّ ِب َما َشاء َو ِس َع كر ِس ُّيه َّ

العدي

0

وَوويه ِحفظه َما َوه َو ال َع ِ ُّيل ال َع ِظمي.
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي
ون ٌّ
لك آ َه َ ِاب َّ ِّلل َو َه َالئِ َك ِت ِه َوكا ِب ِه َورس ِ ِهل َال ن َف لرق ب َ َني أَ َاد ِه رس ِ ِهل
آ َه َ َّالرسول ِب َما أن ِز َل ِإلَي ِه ِه َرب ل ِه َوالمو ِهن َ
َوقَالوا َ َِسعنَا َوأَ َطعنَا غف َران ََك َربَّنَا َو ِإلَي َك ال َم ِصريَ .ال ي ََكلف َّاّلل ن َف ًسا إ َِّال وس َعهَا لَهَا َها َك َسبَت َوعَتَْيَا َها اكت َ َسبَت َربَّنَا
ِِصا َ َمَك َ َمحتاَه عَ َىل َّ ِاذلي َ ِه قَب ِتنَا َربَّنَا َو َال َحت لمتنَا َها َال َطاقَ َ لَنَا
َال ت َوا ِخذ َان إِن ن َ ِسينَا أَو أَخ َطأ َان َربَّنَا َو َال َحت ِمل عَتَينَا إ ً
ِب ِه َواعف َعنَّا َواغ ِفر لَنَا َوار َمحنَا َأن َت َهو َال َان فَانص َان عَ َىل القَو ِم ال ََك ِف ِري َ .
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
الص َمد ،لَم و َ ِدل َولَم و َودلَ ،ولَم يَك َّهل كف ًوا أَ َا مد.
قل ه َو َّاّلل أَ َا مدَّ ،اّلل َّ
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
رش َا ِاسد ِإ َذا
رشالنَّفَّ َاَث ِت ِ ي العقَ ِدَ ،و ِه َ ل
رش غ َ ِاسق ِإ َذا َوقَ َبَ ،و ِه َ ل
رش َها َختَ َقَ ،و ِه َ ل
قل أَعوذ ِب َر لب ال َفتَ ِقِ ،ه َ ل
َح َسدَ .
الش ي َط ِان َّالرجِ ِمي ،بِس ِم ِ
أَعوذ ِاب ِهلل ِه َّ
هللا َّالرمح ِ َّالر ِحمي
قل أَعوذ ِب َر لب النَّ ِاسَ ،ه ِ ِ
رش ال َوس َو ِاس ال َخنَّ ِاسِ َّ ،اذلي و َوس ِوس ِ ي صد ِور النَّ ِاسِ ،ه َ
كل النَّ ِاس ،إ َ ِِهل النَّ ِاسِ ،ه َ ل
الجِ نَّ ِ َو النَّ ِاس.

0

3

جيمع كفيه وونف فْيام أثناء القراءة وميسح ها اس اطاع ه اجلسد وبدأ ِبام عىل رأسه ووجه وها أقبل ه جسده.
التهـم قنـي عذابـك وـوم تبـع عبـايك

3

ابَسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أهسكت نفيس فارمحها وإن أرستِتا فاحفظها مباحتفظ به عبايك الصاحلني.

0

التهم إنك ختـقت نفيس وأنت توفاها ،كل مماهتا وحمياها ،إن أحييِتا فاحفظها وإن أهتـها فاغفرلها ،التهم إنـي أسأكل
العافي .

0

ابَسك التهـم أهـوت وأحـيا.

0

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

0

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

0

بك ه شـر نفسـي ،وه شـر الشيـطان وشـركه ،وأن أقتـرف عتـى نفسـي سوءا أو أجـره إلـى هسـ م.
التهـم أسـتمت نفـيس إلـيك ،وفوضـت أهـري إلـيك ،ووجـهت وجـهيي إلـيك ،وألـجـات ظهـري إلـيك ،رغبـ

0

ورهـب إلـيك ،ال هتجـأ وال هنـجـا هنـك إال إلـيك ،آهنـت بكتـابك الـذي أنزلـت وبنبـيـك الـذي أرستـت.
س بةان هللا ( 33هرة) – امحلدهلل ( 33هرة)  -هللا أكرب (34هرة)

33

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 قبتت صالته.

0

أذاكر ه قتق  ي فراشه ومل ومن:
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:
أعوذ بَكامت هللا الااه ه غضبه ورش عبايه ،وه مهزات الش ياطني وأن تحرضون.

0

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

0

 أذكار االستيقاظ من النوم 
اذلكر

العدي

امحلـد هلل اذلي أحـياان بعـد ها أهاتـنا وإليه النـشور.

0

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

0

ال إهل إال هللا وحـده ال شـروك هل ،هل اسمتـك وهل امحلـد ،وهو عىل لك يشء قدير ،سـبةان هللا ،وامحلـد 0

هلل  ،وال إهل إال هللا وهللا أكرب ،وال حول وال قوة إال ابهلل العيل العظمي .رب اغفر يل.

 أذكار الدخول للمنزل واخلروج منه 
اذلكر

العدي

أذاكر ادلخول إىل اسمزنل:
بسـم هللا وجلنـا ،وبسـم هللا خـرجنـا ،وعتـى ربنـا تولكـنا.

0

أذاكر اخلروج ه اسمزنل:
بسم هللا  ،تولكـت عىل هللا وال حول وال قـوة إال ابهلل .التهـم إنـي أعـوذ بك أن أضـل أو أضـل ،أو
أزل أو أزل  ،أو أظتـم أو أظتـم  ،أو أاهل أو وـجهل عتـي.

0

 أذكار الطعام والشراب 
اذلكر

العدي

اذلكر عند الطعام والرشاب :بسم هللا .
فإن نىس ىف أوهل :بسم هللا ىف أوهل وآخره ،التهم ابرك لنا فيه وأطعمنا خريا هنه.
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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.
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 أذكار أخرى 
اذلكر

العدي

ادلعاء بني السجدتني:
رب اغفر يل رب اغفر يل التهم اغفر يل  ،وارمحين واهدين واجربين وعافين وارزقين وارفعين .
يعـاء الاس افتاح:
 التهم ابعد بيين وبني خطاايي كام ابعدت بني اسمرشق والغرب  ،التهم نقين ه خطاايي كام ونقى الثوب األبيض هادلنس ،التهم اغستين ه خطاايي ابلثتج واسماء والربي.
أو
س بةانك التهم وحبمدك وتبارك اَسك وتعاىل جدُّك والإهل غريك.
أو
هللا أكرب كبريا  ،هللا أكرب كبريا  ،هللا أكرب كبريا  ،وامحلد هلل كثريا  ،وامحلد هلل كثريا  ،وامحلد هلل كثريا  ،وس بةان هللا
بكرة وأصيال  ،وس بةان هللا بكرة وأصيال ،وس بةان هللا بكرة وأصيال.
أو
أعوذ ابهلل ه الش يطان ه نفةه ونفثه ومهزه .
ها وقال  ي اجملتس:
عيل إنك أنت أن الاواب الغفور.
رب اغفر يل وتب ه
كفارة اجملتس:
س بةانك التهم وحبمدك  ،أشهد أن ال إهل إال أنت أس اغفرك وأتوب إليك.
يعـاء صـالة الاس اخـارة:
التهم إين أس اخريك بعتمك ،وأس اقدرك بقدرتك وأسأكل ه فضكل العظمي فإنك تقدر والأقدر ،وتع م والأع م وأنت
عالم الغيوب ،التهم إن كنت تع م أن هذا األهر ـ ويسمي ااجته ـ خريا يل  ي يوين وهعايش وعاقب فأقدره يل ويرسه
يل مث ابرك يل فيه ،وإن كنت تع م أن هذا األهر رش يل  ي يوين وهعايش وعاقب أهري فاِصفه عين واِصفين عنه
واقدر يل اخلري حي اكن مث ارضين به.
يعـاء جسوي الاالوة:
جسد واهيي لذلي ختقه ،وشق َسعه وبصه حبوهل وقوته فتبارك هللا احس اخلالقني .
ها وعوذ به األوالي:
أعيذكام بَكامت هللا الااه ه لك ش يطان وهاه  ،وه لك عني اله .
يعـاء الغـضـب:
أعوذ ابهلل ه الش يطان الرجيـم.
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ادلعاء لتمروض عند زايرته :البأس طهور إن شاء هللا.
ووقول س بع هرات  :أسأل هللا العظمي رب العرش العظمي أن يشفيك.
يعاء الكرب:
 ال إهل إال هللا العظمي احلتمي ،ال إهل إال هللا رب العرش العظمي ،ال إهل إال هللا رب الساموات ،ورب األرض وربالعرش 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 .يعاء اهلم واحلزن:
 التهم إين عبدك اب عبدك اب أهتك انصييت بيدك هاض  ي حمكك  ،عدل  ي قضاؤك أسأكل بك امس هو كلَسيت 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.يعاء قضاء ادلي :
التهم اكفىن حبالكل ع حراهك وأغنىن بفضكل مع سواك.
يعاء الرحي:
التهم إىن أسأكل خريها ،وخري ها فْيا ،وخري ها أرستت به ،وأعوذ بك ه رشها ،ورش ها فْيا ورش ها أرستت به.
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 .
يعاء ركوب ادلاب أو ها وقوم هقاهما ( الس يارة أو القطار أو الطائرة أو السفين ):
بسم هللا  ،امحلد هلل  ،س بةان اذلي خسر لنا هذا وهاكنا هل هقرنني وإان إىل ربنا سمنقتبون ،امحلد هلل  ،امحلد هلل  ،امحلد
هلل  ،هللا أكرب  ،هللا أكرب  ،هللا أكرب  ،س بةانك التهم إين ظتمت نفيس فاغفر يل  ،فإنه الوغفر اذلنوب إال أنت.
يعاء السفر:
هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،س بةان اذلي خسر لنا هذا وها كنا هل هقرنني وإان إىل ربنا سمنقتبون ،التهم إان نسأكل  ي
سفران هذا الرب والاقوى ،وه العمل هاترىض ،التهم هون عتينا سفران هـذا واط ِو عنا بعده ،التهم أنت الصاحب  ي
السفر ،واخلتيف  ي األهل ،التهم إين أعوذ بك ه وعثاء السفر وكآب اسمنظر وسوء اسمنقتب  ي اسمال واألهل.
وإذا رجع قاله وزاي فْي ـ" آوبون ،تآئبون ،عابدون  ،لربنا ااهدون.
يعاء اسمسافر لتمقمي:
اس اويعمك هللا اذلي ال تضيع ويائعه.
يعاء اسمقمي لتمسافر:
أس اويع هللا يونك وأهاناك  ،وخواتمي معكل زويك هللا الاقوى ،وغفر ذنبك ،ويرس كل اخلري حي ها كنت.
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يعاء الزنول  ي هَكن:
أعوذ بَكامت هللا الااهات ه رش ها ختق .
يعاء لبس الثوب:
امحلد هلل اذلي كساين هذا (الثوب) ورزقنيه ه غري حول هين وال قوة.
يعاء لبس الثوب اجلدود:
التهم كل امحلد أنت كسوتنيه ،أسأكل ه خريه .
يعـاء ه اس اصعب عتيه أهر:
التهم السهل إال هاجعتاه سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال.
يعـاء اخلوف ه الشــرك:
التهم إين أ عوذ بك أن أرشك بك وأان أع م  ،وأس اغفرك سما ال أع م.
يعاء ه رأى هباىل:
امحلد هلل اذلي عافاين مما اباال به وفضتين عىل كثري مم ختق تفضي ًال.
ادلعاء لتمزتوج:
ابرك هللا كل  ،وابرك عتيك  ،ومجع بينكام  ي خري.
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.
ادلعاء عند إفطار الصامئ:
ذهب الضمـأ  ،وأباتت العروق  ،وثبت األجر إن شاء هللا .
ادلعاء إذا أفطر عند أهل بيت:
أفطر عندمك الصامئون  ،وألك طعاهمك األبرار  ،وصتت عتيمك اسمالئك .
يعاء رؤو الهالل:
هللا أكرب  ،التهم أههل عتينا ابأله  ،واإلميان والساله  ،واإلسالم  ،والاوفيق سما حتب وترىض ربنا وربك هللا.
يعاء ه أصيب مبصيب :
إان هلل وإان إليه راجعون التهم أجرين  ي هصيبيت واختف يل خريا ههنا.
يعاء اسمروض اذلي وئس ه حياته:
التهم اغفر يل وارمحين واحلقين ابلرفيق األعىل.
يعاء لقاء العدو وذي الستطان:
 حسـبنا هللا ونعـم الـوكـيل. التهم إان جنعكل  ي َنورمه ونعوذ بك ه رشورمه. -التهم أنت عضدي  ،وأنت نصريي  ،بك أجول وبك أصول وبك أقاتل.
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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 غفر هل .
يعاء يخول السوق:
ال إهل إال هللا واده ال رشوك هل ،هل اسمكل وهل امحلد تحيي ومييت وهو ح ال ميوت بيده اخلري وهو عىل لك يشء قدير.
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 فاجرةً ،أو صفق خارسة.
ادلعـــاء إذا أحسست بوجع  ي جسدك:
ضع ودك عىل اذلي تأل َّم ه جسدك وقل:
بسم هللا ( 3هرات).
رش َها أَجِ د وا َاا ِذر (7هرات).
أعوذ ابهلل وقد َرِت ِه ه َ ل

0
0

3


امحلدهلل اذلي بنعماه تمت الصاحلات  ،هذا الكتيب مجع أبرز األذاكر اليت تحاااها اسمس م  ي ووهه وليتاه
ه األاايو الصيية واحلس ن .
مجعها وقدهما لمك هوقع

www.riyadhalelm.com

