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ما اأقول عند اال�ستيقاظ من النوم :

ما اأقول عند دخويل اخلالء :

ما اأقول عند خروجي من اخلالء :

الَْحْمُد للَِّه الَِّذي أَْحَيانَا بَْعَدَما أََماتَنَا، َوِإلَيِْه النُُّشوُر.

اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن الُْخبِْث َوالَْخباِئث.

ُغْفَرانََك.
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ِبْسِم اللَِّه

قبل الو�سوء اأقول :

 أَْشَهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه

ًدا َعبُْدهُ َوَرُسولُُه   َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
 

ِريَن. اِبنَي َواْجَعلِْني ِمَن الُْمتََطهِّ اللَُّهمَّ اْجَعلِْني ِمَن التَّوَّ

بعد الفراغ من الو�سوء اأقول :

ِبْسِم اللَِّه َولَْجنَا، َوِبْسِم اللَِّه َخَرْجنَا،

لْنَا، ثم يَُسلِّْم َعلَى أَْهِلِه.  َوَعلَى اللَِّه َربِّنَا تََوكَّ

ما اأقول عند دخويل اإىل املنزل :
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ةَ ِإالَّ ِباللَِّه. لُْت َعلَى اللَِّه، َواَلَ َحْوَل َواَل ُقوَّ ِبْسِم اللَِّه، تََوكَّ

ما اأقول عند خروجي من املنزل :

، ، أَْو أَُزلَّ ، أَْو أَِزلَّ ، أَْو أَُضلَّ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَُعوُذ ِبَك أَْن أَِضلَّ
 

 أَْو أَْظِلَم، أَْو أُْظلََم، أَْو أَْجَهَل، أَْو يُْجَهَل َعلَيَّ

ما اأقول عند خروجي من املنزل :

عندما اأ�سمع االأذان :

ِح((  لاَ لاَى اْلفاَ يَّ عاَ ِة، حاَ لاَ لاَى ال�صَّ يَّ عاَ ُن اإِالَّ عند ))حاَ ُق�ُل امُل�ؤاَذِّ ا ياَ  اأُق�ُل ِمْثلاَ ماَ

ةَ ِإالَّ ِباللَِّه. اأُق�ُل :  الَ َحْوَل َوالَ ُقوَّ
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بعد فراغ املوؤذن من قول ال�سهادتني :

 َوأَنَا أَْشَهُد أَْن الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه 

ًدا َعبُْدهُ َوَرُسولُُه،  َوأَنَّ ُمَحمَّ

ْساَلِم ِديًنا. ٍد َرُسوالً، َوِباْلِ َرِضيُت ِباللَِّه َرّباً، َوِبُمَحمَّ

بعد فراغ املوؤذن من االأذان :

د، اللَُّهمَّ َصلِّ وَسلِّم َعلَى النَِبّي ُمَحمَّ

اَلِة الَْقاِئَمِة،  ِة، َوالصَّ ْعَوِة التَّامَّ اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّ

ًدا الَْوِسيلََة َوالَْفِضيلََة،  آِت ُمَحمَّ

َوابَْعثُْه َمَقاًما َمحُموًدا الَِّذي َوَعْدتَُه.

ما اقول واأنا يف طريقي اإىل امل�سجد :
اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفي َقلِْبي نُوًرا، َوِفي ِلَساِني نُوًرا، َوِفي َسْمِعي نُوًرا، 
َوِفي بََصِري نُوًرا، َوِمْن َفْوِقي نُوًرا، َوِمْن تَْحِتي نُوًرا، َوَعْن يَِميِني 

نُوًرا، َوَعْن ِشَماِلي نُوًرا، َوِمْن أََماِمي نُوًرا، َوِمْن َخلِْفي نُوًرا، َواْجَعْل 
م ِلي نُوًرا، َواْجَعْل ِلي نُوًرا،  ِفي نَْفِسي نُوًرا، َوأَْعِظْم ِلي نُوًرا، َوَعظِّ
َواْجَعلِْني نُوًرا، اللَُّهمَّ أَْعِطِني نُوًرا، َواْجَعْل ِفي َعَصِبي نُوًرا، َوِفي 
لَْحِمي نُوًرا، َوِفي َدِمي نُوًرا، َوِفي َشْعِري نُوًرا، َوِفي بََشِري نُوًرا.
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ما اأقول عند دخويل اإىل امل�سجد :

اَلُم َعلَى َرُسوِل اللَِّه  اَلةُ َوالسَّ ِبْسِم اللَِّه، َوالصَّ

اللَُّهمَّ اْفتَْح ِلي أَبَْواَب َرْحَمِتَك.
واأقِدم ِرجلي الُيمنى

ما اأقول عند خروجي من امل�سجد :

بعد ال�سالم من ال�سالة املفرو�سة اأقول :

اَلُم َعلَى َرُسوِل اللَِّه، ِبْسِم اللَِّه َوالّصاَلةُ َوالسَّ

اللَُّهمَّ ِإِنّي أَْسَألَُك ِمْن َفْضِلك.
واأقِدم ِرجلي الُي�رسى

اٍت( ثاَ مرَّ أَْستَْغِفُر اللََّه  )ثاَلاَ

اَلُم،  اَلُم، َوِمنَْك السَّ  اللَُّهمَّ أَنَْت السَّ
. ْكَراِمِِ تََباَرْكَت يَا َذا الَْجاَلِل َواْلِ
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بعد ال�سالم من ال�سالة املفرو�سة اأقول :

ُسبَْحاَن اللَِّه ) 33 مرة (،   الَْحْمُد ِللَِّه ) 33 مرة (،

 اللَُّه أَْكَبُر ) 33 مرة (، 

 الَ ِإلََه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدهُ الَ َشِريَك لَُه، 

لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد َوُهَو َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.

اأذكار ال�سباح وامل�ساء :

اأذكار ال�سباح وامل�ساء :

اللَُّهمَّ ِبَك أَْصَبْحنَا، َوِبَك أَْمَسيْنَا، َوِبَك نَْحَيا، 

َوِبَك نَُموُت َوِإلَيَْك النُُّشوُر، 
 واإذا اأم�صى قال: اللَّهم بك اأم�صينا، وبك اأ�صبحنا،

وبك نحيا، وبك من�ت، واإليك امل�صري.

خئمئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  حجسٱمي  الكرسي:  آية   قراءة 
مح  جح  حجمج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  مبهب  خب  حب  جب  هئ 

حط  خضمض  حض  جض  مص  خص  حص  خسمس  حس  جس  مخ  جخ 

جكحك  مق  حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  مع  جع   مظ 

ملجحس خل  حل  مكجل  لك  خك 
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اأذكار ال�سباح وامل�ساء :
ٱٱٱٻٱٻ

جحس مهىه  ين جه  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم  خممم  يلجمحم  ىل  مل  ٱخل  حجس 

ٱٱٱٻٱٻ

رئ  ٰى   ٌّ  ٍّ   َّ  ُّ   ِّ  ّٰ ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  حجس

ىبيبجحس نب  مب  زب  رب  ىئيئ  نئ  مئ  زئ 
ٱٱٱٻٱٻ

يف  ىف  نثىثيث  رثزثمث  نتىتيت  مت  زت  حجسرت 

امممجحس يل  ىل  يكمل  ىك  مك  لك  ىقيقاك 

اأذكار ال�سباح وامل�ساء :

اأذكار ال�سباح وامل�ساء :

 ِبْسِم اللَِّه الَِّذي الَ يَُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيءٌ ِفي اْلَْرِض 
اٍت( ثاَ مرَّ ِميُع الَْعِليُم. )ثاَلاَ َماِء َوُهَو السَّ َوالَ ِفي السَّ

لُت   َحْسِبَي اللَُّه الَ ِإلََه ِإالَّ ُهَو َعلَيِه تََوكَّ
اٍت( ْبعاَ مرَّ َوُهَو َربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم.   )�صاَ

اٍت( ثاَ مرَّ )ثاَلاَ

اٍت( ثاَ مرَّ )ثاَلاَ

اٍت( ثاَ مرَّ )ثاَلاَ
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اأذكار ال�سباح وامل�ساء :

 اللَُّهمَّ أَنَْت َربِّي اَل ِإلََه ِإالَّ أَنَْت، َخلَْقتَِني َوأَنَا َعبُْدَك، 

 َوأَنَا َعلَى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْستََطْعُت، 
 ،  أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَْعُت، أَبُوءُ لََك ِبِنْعَمِتَك َعلَيَّ
نوَب ِإالَّ أَنَْت. َوأَبُوءُ ِبَذنِْبي َفاْغِفْر ِلي َفِإنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّ

 الَْحْمُد للَِّه الَِّذي َكَساِني َهَذا )الثَّْوَب( َوَرَزَقِنيِه 

ة. ِمْن َغيِْر َحْوٍل ِمنِّي َوالَ ُقوَّ

ما اأقول عند لب�س الثوب يف كل مرة :

اللَُّهمَّ لََك الَْحْمُد أَنَْت َكَسْوتَِنيِه، 

أَْسَألَُك ِمْن َخيِْرِه َوَخيِْر َما ُصِنَع لَُه، 

ِه َوَشرِّ َما ُصِنَع لَُه. َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ

ما اأقول عند لب�س الثوب اجلديد :
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ِبْسِم اللَِّه 

اللَُّهمَّ بَاِرْك لَنَا ِفيِه َوأَْطِعْمنَا َخيْراً ِمنُْه.
ِلِه َفْلَيُقْل: َي ِف �أَوَّ َف�إِْن َن�سِ

ِلِه َوآِخِرِه. بسِم اللَِّه ِفي أَوَّ

ما اأقول قبل البدء يف الأكل :

الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَْطَعَمِني َهَذا، َوَرَزَقِنيِه، 

ة. ِمْن َغيِْر َحْوٍل ِمنِّي َوالَ ُقوَّ

ما اأقول بعد الفراغ من الأكل :

َر لَنَا َهَذا َوَما ُكنَّا لَُه  ِبْسِم اللَِّه، َوالَْحْمُد للَِّه }ُسبَْحاَن الَِّذي َسخَّ

ُمْقِرِننَي، َوِإنَّا ِإلَى َربِّنَا لَُمنَقِلبُوَن{، الَْحْمُد ِللَِّه، الَْحْمُد ِللَِّه، الَْحْمُد 

ِللَِّه، اللَُّه أَْكَبُر، اللَُّه أَْكَبُر، اللَُّه أَْكَبُر، ُسبَْحانََك اللَُّهمَّ  ِإِنّي َظلَْمُت 

نُوَب ِإالَّ أَنَْت. نَْفِسي َفاْغِفْر ِلي؛ َفِإنَُّه الَ يَْغِفُر الذُّ

الدعاء عند ركوب ال�سيارة :
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اأذكار امل�ساء :

اِت ِمْن َشرِّ َما َخلََق. أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّ
�ٍت �إذ� �أم�سى( )ثالَث مرَّ

ما اأقول قبل النوم :

ِباْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحَيا.

ْيِه ُثمَّ َيْنُفُث ِفيِهَم� َفَيْقَر�أُ ِفيِهَم�: َيْجَمُع َكفَّ

  سورة )اإلخالص( وسورة )الفلق( وسورة )الناس(
ِدِه  ِه َوَوْجِهِه َوَم� �أَقَبَل ِمْن َج�سَ ِدِه َيْبَد�أُ ِبِهَم� َعَلى َر�أْ�سِ ُح ِبِهَم� َم� ��ْسَتَط�َع ِمْن َج�سَ ُثمَّ َيْ�سَ

�ٍت(.  )يفعُل ذلك ثالَث مرَّ

ما اأقول قبل النوم :
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