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   M  À    ¿  ¾  ½  ¼   »L 

١٥٢: البقرة          
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١- هللا الذ دماتَنَاالحا أممدعانا بيالنَشُور ي أح هوإلَي 


 

٢-  على كّل شيء مد، وهوالح وله لكالم له، له ال شَريك هـدحو إالّ اللّه ال إله
واُهللا أكبر، وال حوَل وال قوة إالّ باللّه  ،حان اِهللا، والحمد هللا، وال إله إالّ اُهللابسقدير، 

رب اغْفر لي، العلي العظيم 
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وَأذن لي بِذكْرِه ،يوحر د عليور ،الحمد ِهللا الذي عافاني في جسدي -٣ 
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.ةوي وال قُورزقَنيه من غَيرِ حوٍل منِّ) الثّوب(الحمد ِهللا الّذي كَساني هذا  -٥ 

              
 

  
اللّهـم لَـك الحـمـد أنْـتَ كَسـوتَنيه، أََسأََلُـك مـن خَـيرِه وخَـيرِ ما  -٦

لَـه عنمـا ص شَـرو هشَـر ـنم َأعوذُ بِكلَـه، و عنص 
      


 

  
٧- لالىتُبفُ اُهللا تَعخْليي و 

 
  .يداً ومت شهيداًجديداً وعش حم سبالْ -٨

           
 

 
  .بِسمِ اهللا -٩
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وذُ بِك من الْخُبث والْخَباِئثاللّهم ِإنِّي َأع ]بِسمِ اهللا[ - ١٠ 

      
 

 
١١ - غُفْرانَك 

 
 

بِسمِ اهللا - ١٢ 
 

 
.لُهأشهد أن ال إله إال اُهللا وحده ال شَريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسو - ١٣ 


           

 
١٤ - لنعاج ماللّهرينالمتَطَه نلْني معاجو ابينالتَّو ني م 

       
 

١٥ - كمدبِحو ماللّه حانَكبِإالّ َأنْتَ ،س ال ِإله َأن دَأشْه، كِإلَي َأتوبو كرتَغْفَأس 



13 
 

             
           

 
 

وال حوَل وال قُوةَ ِإالّ بِاهللا ،بِسمِ اِهللا، تَوكَّلْتُ على اِهللا - ١٦ 
  

 
، َأو أَُظْلَم ،، َأو َأظْلمَأو ُأزلَّ ،، َأو َأزِلََّأو ُأضلَّ ،وذُ بِك َأن َأضلَّهم ِإنِّي َأعلَّال - ١٧

َأو يجهَل علَي ،َأو َأجهَل 
          

    
  

 
 

اهللا ربنا تَوكَّلْنا، ثم ِليسلِّم على أهله ولَجنا، وبِسمِ اِهللا خَرجنا، وعلى بِسمِ اِهللا - ١٨ 
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ـ في ، و، وفي ِلساني نوراًوراًي قَلْبي نُفهم اجعْل لَّلا -١٩ ، وفـي  وراًسمعي نُ

فَوقي نُوراً، ومن تحتي نُوراً، وعن يميني نُوراً، وعن شـمالي   ، ومنوراًبصري نُ
واجعل في نفسي نُوراً، وَأعظم ِلي نُوراً،  ،خَلْفي نوراًنُوراً، من أمامي نُوراً، ومن 

، واجعل فـي  وراًاللّهم َأعطني نُنُوراً، واجعْل لي نُوراً، واجعلني نُوراً، وعظِّم لي 
عصبي نُوراً، وفي لَحمي نُوراً، وفي دمي نُوراً، وفي شعري نُوراً، وفـي بشَـرِي   

  .نُوراً
نُوراً، وزِدني نُوراً، وزِدني [ ]ونُوراً في عظَامي. .اللَّهم اجعْل لي نُوراً في قَبري[

  .]وهب لي نُوراً على نُورٍ] [وزِدني نُوراً
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٢٠- ظيـمَأعالكَرِيم ،وذُ باِهللا الع هِهجبِوو، هلْطانسطانِ    ،القَـديم  والشّـي ـنم
هـم افْـتَح لـي َأبـواب     اللَّ ]والسالم على رسوِل اهللا] [بِسمِ اهللا، والصالةُ[ الرجـيم
كتمحر.  

             


      
 

  .َأبواب رحمتك هم افْتَح لياللَّ ]والسالم على رسوِل اهللا] [بِسمِ اهللا، والصالةُ[
      

 
 

وِل اهللا، اللّهم ِإنّي َأسَألُك من فَضـلك،  الم على رسالةُ والسصمِ اهللا والسبِ -٢١
ماعص مجيماللّهطانِ الرالشَّي نني م.  
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) حي على الصالة وحي على الْفَـالحِ (ُل المَؤذِّنُ إال في يقُوُل مثَْل ما يقُو -٢٢
  .ال حوَل وال قُوةَ إال باهللا: فيقُوُل

        
           

 
حمداً عبــده  وَأن م وَأنا َأشْهد َأن ال ِإله ِإالّ اُهللا وحده ال شَريك لَه :يقوُل -٢٣

سروولُهسر دمحبِماً، وبضيتُ بِاِهللا رالمِ دينَاً ،والً، ربِاِإلسو   دتَشَـه بقع يقوُل ذلك
  .المَؤذِّنِ
        

           
 

 
 

  .يصلِّي على النَّبي صلّى اهللا عليه وسلّم بعد فَراغه من إجابة المَؤذِّنِ -٢٤
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حمداً الوسـيلةَ  آت م ،والصالة القَاِئمة ،ذه الدعوة التّامةهم رب هاللَّوُل يق -٢٥

 .]ادِإنَّك ال تُخْلفُ الميع[ ،وداً الَّذي وعدتَهمقاماً محم وابعـثْه ،والْفَضيلَةَ

            
        


 

             
 

 
هـم  ، اللَّهم باعد بيني وبين خَطاياي كَما باعدتَ بين المشْرِق والمغْرِبِاللَّ -٢٧

 ،للّهـم اغْسلْني من خَطاياي، انَقِّني من خَطاياي كَما ينَقَّى الثَّوب اَألبيض من الدنَسِ
 .جِ والمـاء والْبردبِالثَّلْ
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 .وال ِإله غَيرك ،وتَعالى جدك ،وتَبارك اسمك ،هم وبِحمدكسبحانَك اللَّ -٢٨

              
 

٢٩- هجـم والس ِللَّذي فَطَر هِيجاتُ و     ـنمـا َأنـا منيفَـاً وح ضاَألرو وات
العالَالمشْرِكين بماتي ِهللا رمو ،يايحمكي، ونُسالتي، وص ِإن ،  لَـه مين، ال شَريك

َأنْتَ ربي وَأنـا  ،هم َأنْتَ الملك ال ِإله ِإالّ َأنْتَاللَّ. ك ُأمرتُ وَأنا من المسلـمينوبِذِل
كدبلي ذُنُع رفْتُ بِذَنْبي فَاغْفتَراعتُ نَفْسي وإالّ ، ظَلَم الذُّنوب رغْفميعاً ِإنَّه ال يوبي ج

ي سيَئها، ، واصرِف عنِّنها ِإالّ َأنْـتَواهدنـي َألحسنِ اَألخْالق ال يهدي َألحس .َأنْتَ
يـديك، والشَّـر لَـيس    بِه ي سيَئها ِإالّ َأنْت، لَبيك وسعديك، والخَير كُلُّال يصرِفُ عنِّ

كِإلَيكِإلَيو َأنا بِك ،كْتَ وتَعـالَيتَ، تَبار، ِإلَـيك َأتوبو كرتَغْفَأس. 
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، وات واَألرضِاهم رب جِبرائيل، وميكائيل، وِإسرافيل، فـاطر السـم  اللَّ -٣٠
الغَي الشَّعاِلمفونبِ وخْتَلي فيما كانوا فيه كبادع نيب كمَأنْتَ تَح ةـ  . هاد نــي ِلما اهد

 فَ فيهاخْتُلكقِّ  بِِإذْنالْح نتَقيم مسم راطِإلى ص تَشاء ندي متَه ِإنَّك. 


       

          


 
، والْحمد الْحمد ِهللا كَثيراً، و، اُهللا َأكْبر كَبيراً، اُهللا َأكْبر كَبيراًيراًباُهللا َأكْبر كَ -٣١
 :ثَالثاً َأعوذُ بِاِهللا من الشَّيطانِ ، وسبحان اِهللا بكْرةً وَأصيالً، والْحمد ِهللا كَثيراًِهللا كَثيراً
هنَفْخ نم، هنَفْثزِه ،ومهو. 
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، ولَك الْحمد َأنْتَ وات واَألرضِ ومن فيهِناور السمَأنْتَ نُ م لَك الْحمدهاللَّ -٣٢
ومن وات واَألرضِ اولَك الْحمد َأنْتَ رب السم[، وات واَألرضِ ومن فيهِناقَيم السم

فيهِن] [مالس لْكم لَك دمالْح لَكاوفيهِن نمضِ واَألرو وات] [   ـكلَأنْـتَ م دمالْح لَكو
، وِلقـاُؤك  ووعدك الْحق، وقَولُك الْحقُّ َأنْتَ الْحقُّ] [ولَك الْحمد] [وات واَألرضِاالسم
نَّةُقُّالْحالْجقٌّ ، وقٌّحح النّارقٌّ، وح ونالنَّبِيو ،دممحـقٌّ صلّى اهللا عليه وسلّم  ، وح، 

، وبِـك  ، وِإلَيك َأنَبـتُ ، وبِك آمنْتُ، وعلَيك تَوكَّلْتُاللّهم لَك َأسلَمتُ] [حقٌّ والساعةُ
، ومـا  ، ومـا َأسـررتُ  َأخَّرتُفاغْفر لي ما قَدمتُ، وما . ، وِإلَيك حاكَمتُخاصمتُ

 .]ِإالّ َأنْتَ لهَأنْتَ ِإلهي ال ِإ] [ه ِإالّ َأنْتَلال إ وَأنْتَ المَؤخِّر ،َأنْتَ المقَدم] [َأعلَنْتُ
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 .مرات ثثال. سبحان ربي الْعظيم -٣٣

 
٣٤- كدمبِحنا وبر ماللّه حانَكبليس راغْف ماللّه ،. 

     
 

٣٥-  وحبسوسْقُدو المالِئكَة بوحِ، رالر. 
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خَشَع لَك سمعي، وبصـري،   ،، ولَك َأسلَمتُوبِك آمنْتُ ،م لَك ركَعتُهاللَّ -٣٦
 .ومخِّي، وعظْمي، وعصبي، وما استَقَلَّ بِه قَدمي


     


 

٣٧- ذ حانبسروتبي الْج، لَكوتوالمبالكو ،ظَمالْعةرِياء، و. 

 
 

٣٨ - هدمح ناُهللا ِلم عمس.  
 

٣٩- دمالح لَكنا وبكاً ،ربارباً مداً كَثيراً طَيمفيه ح. 


 

، وما بينَهما، ومْلء ما شْئتَ مـن شَـيء   وات ومْلء اَألرضِامْلء السم -٤٠
دعب .جالمو َأهَل الثَّناءقُّدأََح ، دبما قاَل العع كُلُّنا لَكو ، ـ   . بـد ِلم عال مـان ـما اللّه

 .، وال ينْفَع ذا الجد منْك الجدا منَعتَ، وال معطي ِلمَأعطَيتَ
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 .مرات سبحان ربي اَألعلى ثالث -٤١

 
 .هم اغْفر ليهم ربنا وبِحمدك، اللَّسبحانَك اللَّ -٤٢


 

٤٣- بوحس، وحِقُدالرو المالِئكَة بوس، ر. 

 
 ،، سجد وجهـي للَّـذي خَلَقَـه   ، ولَك َأسلَمتُهم لَك سجدتُ وبِك آمنْتُاللَّ -٤٤
هروصو، هرصبو هعمشَقَّ سوالخاِلقين سناُهللا َأح كتَبار ،. 
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٤٥- روتبذي الْج حانبلَسوالم ،كوترِياءبوالك ،ظَمالعو ،ة. 

 
 .وعالنيتَه وسره ، وَأولَه وآخره، دقَّه وجِلَّههم اغْفر لي ذَنْبي كُلَّهاللَّ -٤٦


 

، وَأعوذُ بِك ، وبِمعافاتك من عقوبتكهم ِإنِّي َأعوذُ بِرِضاك من سخَطكاللَّ -٤٧
نْكمكلَيع صي ثَناءال ُأح ،لى نَفْستَ عَأنْتَ كَما َأثْنَي ،ك. 

 



 

 
 .رب اغْفر لي، رب اغْفر لي -٤٨

 
 ،وارزقْنـي  ،هم اغْفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرنـي، وعـافني  اللَّ -٤٩
 .وارفَعني
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٥٠- هي للَّذي خَلَقَهجو دجس، هتقُوو ِلهوبِح هرصبو هعمشَقَّ ساهللاُ فَ ،و كتَبـار 

 .َأحسن الخاِلقين

            


 
ها وِزراً، واجعلها لي عنْدك اللّهم اكْتُب لي بِها عنْدك َأجراً، وضع عنِّي بِ -٥١

 .ا منِّي كَما تَقَبلْتَها من عبدك داودهذُخْراً، وتَقَبلْ

     
 

 
 

، السالم علَيك َأيها النَّبِي ورحمـةُ اِهللا  والطَّيباتُ ،والصلَواتُ ،التَّحياتُ ِهللا -٥٢
كاتُهربواِلحينالص كبادلى ععنا ولَيع المالس ، .   َأن دَأشْـهِإالّ اهللا و ال ِإلـه َأن دَأشْه

سولُهرو هدبداً عمحم. 
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إبراهيم وعلى  كَما صلَّيتَ على ،، وعلى آِل محمدهم صلِّ على محمداللَّ -٥٣
جيدم ميدح راهيم، ِإنَّكد، كَما بارِكْـتَ  آِل إبحملى آِل معد وحملى مع بارِك ماللّه ،

 .، ِإنَّك حميد مجيدإبراهيم وعلى آِل إبراهيم على

         
         


         

 
ـ  هم صلِّ على محمد وعلىاللَّ -٥٤ ه، كَمتيذُرو واجِهلـى آِل   َأزتَ عـلَّيا ص
راهيملى. إبعو دحملى مع بارِكو هتيذُرو واجِهَأز ـراهيملى آِل إبكَما بارِكْتَ ع ، .

جيدم ميدح ِإنَّك. 
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، ومن فتْنَة المحيـا  ، ومن عذابِ جهنَّمهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من عذابِ القَبرِاللَّ -٥٥
ماتالماِلوجسيحِ الدالم تْنَةف شَر نمو ،. 

      
 

 
، ، وَأعوذُ بِك من فتْنَة المسيحِ الـدجالِ ذابِ القَبرِهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من عاللَّ -٥٦

ماتالميا وحالم تْنَةف نم َأعوذُ بِكمِاللَّ. وغْرالمْأثَمِ والم نم ِإنِّي َأعوذُ بِك مه. 

 
          

      
              

 
، فَاغْفر لي وال يغْفر الذُّنوب ِإالّ َأنْتَ ،نَفْسي ظُلْماً كَثيراً هم ِإنِّي ظَلَمتُاللَّ -٥٧

حيمالر َأنْتَ الغَفور ني، ِإنَّكمحارك ونْدع نةً مرغْفم. 
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، ومـا  وما َأعلَنْـتُ  ،، وما َأسررتُوما َأخَّرتُ ،هم اغْفر لي ما قَدمتُاللَّ -٥٨
 .َأنْتَ المقَدم، وَأنْتَ المَؤخِّر ال ِإله ِإالّ َأنْت. لَم بِه منِّي، وما َأنْتَ َأعَأسرفْتُ





     

 
٥٩- كتبادنِ عسحو ،شُكْرِكو ،كْرِكلى ذنِّي عَأع ماللّه.  

           
 

٦٠-   َأن ـنم َأعوذُ بِكنِ، وبالج نم َأعوذُ بِكخِْل، والب نم ِإنِّي َأعوذُ بِك ماللَّه
 .ُأرد ِإلى َأرذَِل العمرِ، وأََعوذُ بِك من فتْنَة الدنْيا وعذابِ القَبرِ




         
 

 .َأسَألُك الجنَّةَ وأََعوذُ بِك من النّارِاللّهم ِإنِّي  -٦١
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ي، اللَّهم بِعلْمك الغَيب وقُدرتك على الْخَلق َأحيني ما علمتَ الحياةَ خَيراً ل -٦٢
   ،ةالشَّـهادـبِ وفي الغَي تَكخَشْي َألُكِإنِّي َأس مراً لي، اللّهفاةَ خَيتَ الوملفَّني ِإذا عتَوو
  ـَألُكَأسالفَقْرِ، ونى وفي الغ دالقَص َألُكَأسبِ، والغَضضا وقِّ في الرةَ الحمكَل َألُكَأسو

ك قُرةَ عينٍ ال تَنْقَطع، وَأسَألُك الرضا بعد القَضاء، وَأسَألُك برد نَعيماً ال ينْفَد، وَأسَألُ
 اءرفي غَيرِ ض قَ ِإلى ِلقاِئكالشَّوو هِكجلَذَّةَ النَّظَرِ ِإلى و َألُكَأسو ،توالْم دعشِ بيالْع

ز ماللّه ،لَّةضم تْنَةال فو ،ةرضمتَدينهداةً ملنا هعاجاإليمانِ، و نّا بِزينَةي. 
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٦٣-    ،يولَـد لَـمو دلي الَّذي لَم دمالص داَألح دالواح يا اُهللا بَِأنَّك َألُكِإنِّي َأس ماللّه
 .فور الرحيمولَم يكن لَه كُفُواً َأحد، َأن تَغْفر لي ذُنوبي ِإنَّك َأنْتَ الغَ

              
     


 

٦٤-     ،لَـك ال شَـريك كـدحِإالّ َأنْتَ و ال ِإله دمالْح لَك بَِأن َألُكِإنِّي َأس ماللّه
المنّان، يا بديع السماوات واَألرضِ يا ذا الجالِل واِإلكْرام، يا حي يـا قَيـوم ِإنِّـي    

 .ك من النّارَِأسَألُك الجنَّةَ وَأعوذُ بِ

    
              

           
       


 

اللّهم ِإنِّي َأسَألُك بَِأنَّي َأشْهد َأنَّك أنْتَ اُهللا ال ِإله ِإالّ َأنْتَ اَألحد الصمد الَّذي  -٦٥
 يولَد لَمو دلي دلَمكُفُواً َأح لَه كني لَمو. 
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، تَباركْتَ يا ذا الجالِل اللّهم َأنْتَ السالم، ومنْك السالم )ثَالثاً(َأستَغْفر اهللا  -٦٦
 .واِإلكْرامِ

      


 
٦٧- دمالح وله لْكالم له ،له ال شريك هوحد إالّ اللّه ال إله  على كّل شَيء وهو

قَديرِلم عال مان متَ، اللّهطَيتَا َأعنَعِلما م يطعال مو ،دالج نْكم دذا الج نْفَعال يو ،. 


         
      

 
، وهو علـى كـّل   وله الحمد ،ريك له، له الملكال إله إالّ اللّه وحده ال شَ -٦٨

قدير شيء. اهِإالّ إي دبال نَعإالّ اللّه، و ةَ ِإالّ بِاِهللا، ال إلهال قوَل ووـةُ   ، ال حمالنِّع لَـه
 .، ال إله إالّ اللّه مخْلصين لَه الدين ولَو كَرِه الكافرونناء الحسنولَه الفَضل ولَه الثَّ
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ال إله إالّ اللّه وحده ال  )ثالثاً وثالثين( ، واُهللا أكْبرسبحان اِهللا، والحمد ِهللا -٦٩
الم له ،له لْشريكقَدير على كُّل شَيء ود وهمالح وله ك.  
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يحيي ويميتُ وهـو   ريك له، له الملك وله الحمدال إله إالّ اُهللا وحده ال شَ -٧٢
 .والصبحِ بعد المغْرِبِ مرات عشْر .شيء قدير على كُلِّ

          
 

 
 
السالمِ مـن   بعدورِزقاً طَيباً، وعمالً متَقَبالً  ،اللّهم ِإنِّي َأسَألُك علْماً نافعاً -٧٣

 .صالة الفَجرِ
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٧٤- بِع كتَخيرِإنِّي َأس ملْاللّهكمكتربِقُد كرتَقْدأسو ،   ـلفَض ـنم ـألُكَأسو ، ك

، اللّهـم ِإن كُنْـتَ   م الغُيوبِ، وَأنْتَ عالَّ، وتَعلَم وال َأعلَم، فَِإنَّك تَقْدر وال َأقْدرالعظيمِ
رهذا األم َأن لَمتَع - تَهي حاجمسيري - وَأم ةبعاقعاشي وملي في ديني و رخَي – 

ره لي ويسره لي ثم بارِك لي فيه، وِإن كُنْتَ تَعلَـم َأن  فَاقْد -عاجِله وآجِله : أو قاَل
شَر رري هذا األمَأم ةبعاقعاشي ومأو قـالَ  – لي في ديني و :   ـهوآجِل ـهعاجِل– 

رِفْهني بِه عنِّي فَاصضَأر ثُم ثُ كانيح رلي الخَي راقْدو نْهرِفْني عاصو. 
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وحده ال شَريك لـه،  والحمد هللا، ال إله إالّ اللّه  ك هللالْالم أصبحنا وصبحَأ -٧٧
ا اليـومِ  ، رب أسَألُك خَير ما في هـذ وهو على كّل شَيء قدير ه الحمدك ولَله الملْ

هدعما ب خَيرو شَر نم َأعوذُ بِكا اليومِهذما في ، و هدعما ب شَرَأعوذُو بر ،  نم بِك
سِل ورِالْكَسبالْك وءبرِ َأعوذُ ، رذابٍ في القَبعذابٍ في النّارِ وع نم بِك. 
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 .ورشُوبِك نَموتُ وِإلَيك النُّ ،وبِك َأمسينا، وبِك نَحيا ،اللّهم بِك َأصبحنا -٧٨

         
        

 
٧٩- كدبَأنا عإالّ َأنْتَ، خَلَقْتَني و ي ال إلهبَأنْتَ ر اللّهم   كـدهلـى عَأنـا عو ، 

وَأبـوء   ،لَك بِنعمتك علَي ، َأبوءبِك من شَر ما صنَعتُ ، َأعوذُووعدك ما استَطَعتُ
 .بِذَنْبي فَاغْفر لي فَِإنَّه ال يغْفر الذُّنوب ِإالّ َأنْتَ

  





        
 

، وجميـع  ، ومالِئكَتـك ، وُأشْهِد حملَةَ عرشكأَُشْهِدك اللّهم ِإنِّي َأصبحتُ -٨٠
كخَلْقَأنلَك، و ال شَريك كدحإالّ َأنْتَ و َأنْتَ اُهللا ال إله َأنَّك ، كدبداً عمحم سولُكرو 

)أربع مرات(.  
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فَمنْك وحـدك ال شـريك    من نعمة َأو بَِأحد من خَلْقك اللّهم ما َأصبح بي -٨١
لَكالشُّكْر لَكو دمالْح فَلَك ،. 

       


 
هم عافني في بصـري،  اللّهم عافني في بدني، اللّهم عافني في سمعي، اللّ -٨٢

بِك مـن عـذابِ    ، وَأعوذُ، والفَقْرِبِك من الْكُفرِ اللّهم  ِإنّي َأعوذُ .ال إله إالّ اللّه َأنْتَ
 .)مرات ثالثَ(، ال إله إالّ َأنْتَ القَبرِ
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ـ ( ”حسبِي اللّه ال إله إالّ هو علَيه تَوكَّلتُ وهو رب العرشِ العظـيمِ  -٨٣ سبع 
اترم(.  


 

 
٨٤- ةراآلخنْيا ويةَ في الدالعافو فْوالع َألُكِإنِّي أس ماللّه فْوالع َألُكِإنِّي أس ماللّه ،
وآمـن روعـاتي،    ،ومالي، اللّهم استُر عوراتي ،في ديني ودنْياي وأهلي :والعافيةَ

وعن شمالي، ومـن فَـوقي،    ،وعن يميني ،ومن خَلْفي ،يدياللّهم احفَظْني من بينِ 
 .وَأعوذُ بِعظَمتك َأن ُأغْتاَل من تَحتي

         
      

            


    


 
رب كـلِّ شَـيء    ،اللّهم عاِلم الغَيبِ والشّهادة فاطر السماوات واألرضِ -٨٥

ليكَهمنَفْسيو ن شَرم ِإالّ َأنْت، َأعوذُ بِك ال إله َأن دطانِ    ،، َأشْهالشَّـي ـن شَـرمو 
هكرشولى  نَفْسي سَأقْتَرِفَ ع َأنمٍ ،وءاً، ولسِإلى م هرَأج َأو. 
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٨٦-   هـوو ماءال في السضِ وفي األر شَيء هاسم عم رضبِسمِ اِهللا الذي ال ي

 .)مرات ثالثَ( ”عليمالسميع ال


 

ـ صلّى اهللا عليه وسـلّم  وبِمحمد  ،يناًوبِاإلسالمِ د ،رضيتُ بِاِهللا رباً -٨٧ اًنَبِي” 
 .)مرات ثالثَ(

         
          

 
كلني ِإلى نَفْسي وال تَ َأصلح لي شَْأني كُلَّه يا حي يا قَيوم بِرحمتك َأستَغيثُ -٨٨

 .طَرفَةَ عينٍ
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٨٩- العالَمين بِهللا ر لكالم حبَأصنا وحبَأص مم، اللّهوهذا الي رخَي َألُكِإنِّي أس: 
هنورو ،هرنَصو ،هفَتْح، هدعما ب شَرو ما فيه شَر نم َأعوذُ بِكو ،داههو ،كَتَهربو. 

      



 

ديـنِ نَبِينـا    ، وعلىَأصبحنا على فطْرة اإلسالم، وعلى كَلمة اإلخْالصِ -٩٠
 دمحصلّى اهللا عليه وسلّم،م علوراهيمأبينا ِإب لَّةى م،     ـنم مـا كـانماً ولسنيفاً مح

 .المشرِكين




         
 

٩١- همداهللا وبح بحانس ”)ةمائة مر(.  
 

 شريك له، لَه الملك ولَه الحمد، وهـو علـى كـلِّ    ال إله إال اهللا وحده ال -٩٢
 قدير ات(شيءمر ِل( أو )عشرالكَس ةً واحدةً عندمر(.  
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ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، لَه الملك ولَه الحمد، وهـو علـى كـلِّ     -٩٣

 قدير مائة مرة إذا أصبح(شيء(.  
             

       
 

٩٤- هاهللا وبحمد بحانس : ـهكلمات اددوم هوزِنَةَ عرش ،هورِضا نفس ،هخَلْق ددع 
)إذا أصبح اتثالثَ مر(.  


            

 
  .)إذا أصبح(اللهم إنِّي أسألُك علماً نافعاً، ورِزقاً طيباً، وعمالً متقبالً  -٩٥

              
 

  .)مائةَ مرة في اليومِ(أستغفر اهللا وأتوب إليه  -٩٦
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  .)ثالثَ مرات إذا أمسى(” أعوذُ بكلمات اهللا التَّامات من شر ما خَلَقَ -٩٧
            
 

  .)عشر مرات(هم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد الل -٩٨


 
 

  :يجمع كفَّيه ثم ينْفُثُ فيهما فيقرأ فيهما  - ٩٩
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١٠٢- كمبِاس هفَعَأر بِكنْبي، وتُ جعضي وبهـا،  رمحكْتَ نَفْسي فارسفَِإن َأم ،
 .بِما تَحفَظُ بِه عبادك الصاِلحين ،وِإن َأرسلْتَها فاحفَظْها

        
              


 

ها ومحياهـا، ِإن َأحييتَهـا   لَك مماتُ ،اللّهم ِإنَّك خَلَقْتَ نَفْسي وَأنْتَ تَوفّاها -١٠٣
 .اللّهم  ِإنَّي َأسَألُك العافيةَ. فاحفَظْها، وِإن َأمتَّها فَاغْفر لَها
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  .)مرات ثالثَ( ”ثُ عبادكعذابك يوم تَبع اللّهم قني -١٠٤
 

  .بِاسمك اللّهم َأموتُ وَأحيا -١٠٥
 

أربعـاً  ( اُهللا أكْبرو )اً وثالثينثالث(الحمد هللا و )ثالثاً وثالثين(سبحان اهللا  -١٠٦
وثالثين(. 

          
 

ربنـا  العرشِ العظيم،  األرضِ، ورب وات السبعِ وربااللّهم رب السم -١٠٧
كُلِّ شَيء بروالنَّوو بنْ، فاِلقَ الحماإلنْجيِلى، وو راةزَِل التَّو قان، َأعوذُ بِكوالفُر ،

هتيذٌ بِناصَأنْتَ آخ كُلِّ شَيء ن شَرم .  شَـيء لَـكقَب ُل فَلَيسَأنْتَ األو مَأنْـتَ  اللّهو ،
راآلخ شَيء كدعب فَلَيس ،رَأنْتَ الظّاهو شَيء قَكفَو سفَلَي دونَك سفَلَي نَأنْتَ الْباطو ،
الفَقْرشَيء ننا مَأغْنو نينّا الداقضِ ع ،. 
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١٠٨- ِهللا الَّذي َأطْع دمال الحو لَه يال كاف نمم آوانا، فَكَمكَفانا، وقانا، وسنا وم

 .يمْؤوِ

              


 
١٠٩-  عاِلم مضِاللّهاألرو ماواتالس رفاط الشّهادةالغَيبِ و،   كُلِّ شَـيء بر

ليكَهموِإالّ َأنْتَ، َأشْه ال إله َأن طانِ    دالشَّـي ـن شَـرمنَفْسي، و ن شَرم َأعوذُ بِك ،
هكرشلى  نَفْسي سوءاًوَأقْتَرِفَ ع َأنمٍ ،، ولسِإلى م هرَأج َأو. 

       
           

  
             

 
  .تنزيَل السجدة وتبارك الذي بيده الملْك.  الم :يقرأ -١١٠
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١١١- اللّهم   ،ـكهي ِإلَيجتُ وهجوو ،كري ِإلَيتُ َأمضفَوو ،كتُ نَفْسي ِإلَيلَمَأس
نْجال مَأ ولْجال م ،كةً ِإلَيبهرةً وغْبر ،كاْتُ ظَهري ِإلَيَألْجنْـتُ   وآم ،ـكِإالّ ِإلَي نْكا م

الّذي َأر كبِنَبِيلْتَ والّذي َأنْز تابِكلْتَبِكس. 

               
        
           


 

 
١١٢- ارالقَه دِإالّ اُهللا الواح مال ِإلهالس با، رنَهيما بضِ واألرو وات زيزما الع

 .ارالغَفّ

           
 


 

ومـن   ،كَلمات اللّه التّامات من غَضبِه وعقابِـه، وشَـر عبـاده   بِ َأعوذُ -١١٣
ضحي َأنالشَّياطينِ و زاتمهونر. 
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١١٦- ني فداه ماللّهده نتَيمتَيعافَي نني فيمعافـتَ ، ولَّيتَو نلَّني فيمتَوو ، ،
، ِإنَّه ال ى علَيكي وال يقْض، فَِإنَّك تَقْض، وقني شَر ما قَضيتَوبارِك لي فيما َأعطَيتَ

و نلُّ مذتَيتَ[، الَيين عادم زعال يتَ]وتَعالَينا وبكْتَ رتَبار ،. 
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١١٧- كخَطس نم ِإنِّي َأعوذُ بِرِضاك ماللّهكتقوبع نم كعافاتبِمَأعـوذُ  ، وو ،
 .ك، َأنْتَ كَما َأثْنَيتَ على نَفْسك منْك، ال ُأحصي ثَناء علَيكبِ

     


        
 

١١٨- دبنع اكِإي ملِّاللّهنُص لَكو ،دجنَسي و  ـعنَس ـكِإلَيو ، ـدفنَحجـو  ى ونَر ،
تَكمحنَخْشَرو ،كذابى ع  بالكـافرين م كـذابع ـقٌ ، ِإنـتَع   . لْحِإنّـا نَس ـماللّهينُك، 

كرتَغْفنَسوكال نَكْفُرو ،رك الخَيلَينُثْني عو ،بِك ننُْؤمو ،لَك عنَخْضو ،،   ـنم نَخْلَعو
ككْفري. 
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والثَّاِلثَةُ يجهر بهـا ويمـد بهـا     )اتمر ثالثَ. (سبحان الملك القُدوس -١١٩

 .]رب المالِئكَة والروحِ[صوتَه يقوُل 

     
 
 

١٢٠- كدبِإنِّي ع ماللّه، كدبع ناب، كتَأم ناب،     ـيـاضٍ فم ،كـدي بِيتينَاص
يٌل فدع ،ككْمح اؤكقَض، لَك ومٍ هبِكُلِّ اس َألُكَأس، كنَفْس تَ بِهيمـي   ،سف لْتَهَأنْز ِأو

كخَلْق نداً مَأح تَهلَّمع َأو ،تَابِكك، كنْدبِ علْمِ الغَيي عف تَ بِهتَْأثَرـَل   ،َأوِ اسعتَج َأن
 .وذَهاب همي ،وجالء حزني ،القُرآن ربِيع قَلْبِي، ونور صدرِي
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١٢١- الْحو ماله نم وذُ بِكِإنِّي َأع ماللّهِلززِ والكَسجنِ،  ،نِ، والعبخِْل والجوالب
 .عِ الدينِ وغَلَبة الرجالوضلَ


            

 
 

١٢٢- يملالْح ظيمالْع ِإال اللَّه ال إلَه  يمِ، ال ِإلَـهظشِ العرالع بر ِإال اللَّه ال ِإلَه ،
مالس بر واِإال اللَّه واتشِ الكَريمِررالع بضِ وراَألر ب. 

       
          

 
١٢٣- حر مجواللّهَأر تَكنٍ ميفَةَ علني ِإلى نَفْسي طَرلي شَْأني فَال تَك حلَأصو ،

ِإال أنْت ،كُلَّه ال ِإلَه.  



 

 .ال ِإلَه ِإال أنْت سبحانَك ِإنِّي كُنْتُ من الظّاِلمين -١٢٤
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١٢٥- بئاً ياُهللا اُهللا رشَي بِه ال ُأشْرِك. 

 
 

١٢٦- في نُح لُكعِإنا نَج مماللّهورِه، شُر نم نَعوذُ بِكوورِهم. 

          
 

١٢٧- َأص بِكَأجوُل و َأنْتَ نَصيري، بِكدي، وضَأنْتَ ع مُل ،وُلاللّهُأقات بِكو. 


       

 
 .حسبنا اُهللا ونعم الوكيُل -١٢٨

 
 

اللهم رب السماوات السبعِ، ورب العرشِ العظيمِ، كُن لي جـاراً مـن    -١٢٩
الِئقك، أن يفْرط علي أحد مـنهم أو يطغـى، عـز    فُالنِ بنِ فُالنٍ، وأحزابِه من خ

 .جارك، وجلَّ ثناُؤك، وال إله إال أنتَ
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ر، أعـوذُ  اهللا أكبر، اهللا أعز من خلقه جميعاً، اهللا أعز مما أخافُ وأحذَ -١٣٠
  ،ـهعلى األرضِ إال بإذن نعِ أن يقعبالس ماواتالس كسمباهللا الذي ال إله إال هو، الم
من شر عبدك فُالنٍ، وجنُوده وأتباعه وأشياعه، من الجِن واإلنسِ، اللهم كُـن لـي   

اسم كوتبار ،كارج زوع لَّ ثناُؤكم، جهجاراً من شر كوال إله غيـر ،ثـالثَ  ( ك
اتمر(. 

            
             

     



             


           

 
 

اللَّهم منْزَِل الكتابِ، سريع الحسابِ، اهزِمِ األحـزاب، اللَّهـم اهـزِمهم     -١٣١
 .وزلْزِلْهم
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 .اللَّهم اكفنيهم بما شْئتَ -١٣٢

 
 
•  
•  

 .آمنْتُ بِاِهللا ورسله: يقوُل -١٣٤

 
 MÊ  É  È  Ç    ÆË    Ï  Î  Í  ÌL  :يقرأ قوله تعـالى  -١٣٥

 .٣: احلديد

             
 

 
١٣٦- اكوس نمع كلني بِفَضَأغْنو ،كرامح نع الِلكني بِحاكْف ماللَّه.  
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اللّهم ِإنِّي َأعوذُ بِك من الهم والْحزنِ، والعجزِ والكَسِل، والبخِْل والجبنِ،  -١٣٧
 .بة الرجالوضلَعِ الدينِ وغَلَ


            

 
 

  .)ثالثاً(واتْفُل على يسارك . الرجيمِأعوذُ باهللا من الشَّيطانِ  -١٣٨
          

 
 

 .تَ تَجعُل الْحزن ِإذا شْئتَ سهالًتَه سهالً، وَأنْاللّهم ال سهَل ِإالّ ما جعلْ -١٣٩

 
 


 

• –
         


 



60 
 

 
•  
•  
•  


 
 .قَدر اُهللا وما شاء فَعَل -١٤٤

 
 

١٤٥- كزِقْـتَ   باررو ،هلَغَ أشُدوب ،باهتَ الووشَكَر ،وبِ لكوهفي الم اهللا لَك
هنَُّأ فيقُوُل .”بِرهالم عليه درياهللا خيـراً،    : و وجـزاك ،عليـك كوبار اهللا لك كارب

  .ك اهللا مثْلَه، وأجزَل ثَوابكورزقَ


 


              
  
 

١٤٦- ةهامطانٍ وكُلِّ شَي نة ماِهللا التّام ماتُأعيذُكُما بِكَلةنٍ الميكُلِّ ع نمو ،. 
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 .ال بْأس طَهور ِإن شاء اهللا -١٤٧

 
١٤٨- ظيمَأُل اَهللا العظيمِ َأسشِ العرالع بر شْفيكي سبع مرات( َأن(. 

         
 

 
•     –      
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 .لي وارحمني وَألْحقْني بِالرفيق اّألعلىهم اغْفر للَّا -١٥٠

                
 

              
 

  .ه ِإال اهللا ِإن للموت لَسكَراتال ِإلَ -١٥١
 

١٥٢- هدوح إالّ اللّه ر، ال إلهَأكْب اللّهو إالّ اللّه ال  ، ال إله هـدوح إالّ اللّه ال إله
، ال إله إالّ اُهللا وال حـوَل وال قُـوةَ ِإالّ   ه الحمدك ولَه الملْشَريك له، ال إله إالّ اللّه لَ

 .بِاهللا




       
 

 


   إالّ اُهللا ال إله       
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١٥٤- راجِعون هِإنَا ِإلَياللَِّإنّا ِهللا و ،مه اخْلتي، وصيبني في مرـراً  اْجفْ لي خَي

 .منْها


        

 
 

، واخْلُفْه في عقبِه ينوارفَع درجتَه في المهدي )باسمه( النٍاغْفر ِلفُ هماللَّ -١٥٥
  .، وافْسح لَه في قَبرِه ونَور لَه فيه، واغْفر لَنا ولَه يا رب العالَمينبِرينفي الغا

             
        


             

 
 

، ووسـع  م نُزلَـه ، وَأكْـرِ واعفُ عنْه ،، وعافهاغْفر لَه وارحمه هماللَّ -١٥٦
خَلَهدمدرالْبالثَّلْجِ وو بِالْماء لْهاغْسو ،بتَ الثَّوالْخطايا كَما نَقّي نم نَقِّهو ، ضياَألب  نم
، وجِه، وزوجاً خَيراً من ز، وَأهالً خَيراً من َأهله، وَأبدلْه داراً خَيراً من دارِهالدنَسِ

 .]وعذابِ النّارِ[ ، وَأعذْه من عذابِ القَبرِوَأدخلْه الْجنَّةَ
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وشاهدنا وغاِئبِنا، وصغيرِنا وكَبيرِنا، وذَكَرِنـا   ،اغْفر ِلحينا وميتنا هماللَّ -١٥٧
ومن تَوفَّيتَـه منّـا فَتَوفَّـه علـى      ،ى اِإلسالمِمن َأحييتَه منّا فََأحيه عل هماللَّ. وُأنْثانا

 .، وال تُضلَّنا بعدهال تَحرِمنا َأجره هم، اللَّاِإليمانِ

   



      


 

١٥٨- كتمفُالنٍ في ذ نب فُالن ِإن ماللهِل جِوارِكبحـرِ   ، والْقَب تْنَـةف نم هفَق ،
 .الرحيم ، وَأنْتَ َأهُل الْوفاء والْحقِّ، فَاغْفر لَه وارحمه ِإنَّك َأنْتَ الغَفوروعذابِ النّارِ
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، ِإن ، وَأنْتَ غَني عن عذابِـه عبدك وابن َأمتك احتاج ِإلى رحمتك هماللَّ -١٥٩
نْهع زسيئاً فَتَجاوم كان ِإنه، وناتسفي ح ناً فَزِدسحم كان. 

            
      

           
 

 
١٦٠- أع مذَابِ القبرِ اللَّهمن ع يه،  :وإن قالذْهذُخْراً ِلواِلدطاً وفَر لْهعاج مالله

وشَفيعاً مجاباً، اللهم ثَقِّْل بِه موازينَهما، وَأعظم بِـه ُأجورهمـا، وَألْحقْـه بِصـاِلحِ     
هقراهيم، وِإب في كَفالَة لْهعاجنين، وحيم المْؤمالْج ذابع كتمحداراً خيراً بِر لْهدوأب ،

من دارِه، وأهالً خيراً من أهله، اللَّهم اغفر ألسـالفنا، وأفراطنـا، ومـن سـبقنا     
  .فَحسن .باإليمان
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 .وَأجراً ،اللهم اجعلْه لَنا فَرطاً، وسلَفاً -١٦١

 
 

فَلْتَصبِر  ...شَيء عنْده بَِأجٍل مسمىى، وكُلُّ ِإن ِهللا ما َأخَذ، ولَه ما َأعطَ -١٦٢
 .ولْتَحتَسب

   
   

 
 

كزاءع نسَأحك، وراُهللا َأج ظَمَأعكتيِلم غَفَرو ،. 
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 .بِسمِ اِهللا وعلى سنَّة رسوِل اهللا -١٦٣

 
 

١٦٤- تْهثَب ماللَّه لَه راغف ماللَّه.  
 

 
١٦٥- َل الدَأه كُملَيع الميارِالس،  اُهللا بِكُم شاء ِإنّا ِإنمين، ولسالْمو نينالمْؤم نم
 .العافيةَ ساَُل اَهللا لنا ولَكُمَأ] ويرحم اهللا المستَقدمين منّا والمستأخرين[الحقون، 





 

 
 .ك من شَرهاهم  ِإنَّي َأسَألُك خَيرها، وَأعوذُ بِاللَّ -١٦٦

     
 

١٦٧َّما الل رخَيما فيها، و رخَيها، ورخَي َألُكِإنَّي َأس مَأعـوذُ  ُأهلَتْ بِه، وسر
 شَرما فيها، و شَرها، وشَر نم لَتْ بِهُأما بِكسر.  
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  .هيفَتلّذي يسبح الرعد بِحمده والمالِئكةُ من خسبحان ا -١٦٨
 

 
 

 .عاجِالً غَير آجٍِل ،ارريعاً، نافعاً غَير ضهم اسقنا غَيثاً مغيثاً مريئاً ماللَّ -١٦٩


          

 
 .هم أغثْنا، اللّهم أغثْناهم أغثْنا، اللَّاللَّ -١٧٠


 

١٧١- كبادع قاس ماللّه، كهاِئمبوتَكمحر انْشُرتَ ،، ويالم كلَدي بيَأحو. 
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 .هم صيباً نافعاًاللَّ -١٧٢

 
 

١٧٣- هتمحرِل اِهللا ونا بِفَضرطم. 

 
 

١٧٤-   ،ـةيدطونِ األوبابِ، والظِّرلى اآلكامِ وع منا، اللَّهلَيال عنا ووالَيح ماللَّه
 .ومنابِت الشَّجرِ




 
 

اُهللا َأكْبر، اللَّهم َأهلَّه علَينا بِـاألمنِ واإليمـانِ، والسـالمة واإلسـالمِ،      -١٧٥
التَّواهللاو كبرنا وبضى، رتَرنا وبر با تُحِلم فيق. 
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  .ذَهب الظَّمُأ وابتَلَّت العروق، وثَبتَ األجر ِإن شَاء اُهللا -١٧٦

 
 .كُلَّ شَيء َأن تَغْفر لياللَّهم  ِإنَّي َأسَألُك بِرحمتك الّتي وسعتْ  -١٧٧


 
 

إذا أكََل أحدكُم طَعاماً فَلْيقُْل بِسمِ اهللا، فإن نَسي في أوِله فَلْيقُْل بسـمٍ اهللا   -١٧٨
 .أوِله وأخرِه في




 
ه وَأطْعمنا خَيـراً منْـه،   اللَّهم بارِك لَنا في: من أطعمه اُهللا الطَّعام فَلْيقُْل -١٧٩

نا منهزِدو لَنَا فيه بارِك مقُْل اللَّهناً فَلْياُهللا لَب قَاهن سوم. 
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١٨٠- ٍل مورِ حغَي نقَنيه، مزرني هذا، ومِهللا الَّذي َأطْع دمالْحةال قُونِّي و. 

       
 

١٨١-  ركاً فيه، غَيبارباً مداً كَثيراً طَيمِهللا ح دمال [الْحو ـيكْفال  ] معٍ، ودـوم
تَغْنىسنا مبر نْهع. 

         
 
 

١٨٢- و ملَه راغْفم، وقْتَهزفيما ر ملَه بارِك ماللّهمهمحار. 

       
 


 

 .اللَّهم َأطْعم من َأطْعمني، واسق من سقاني -١٨٣
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١٨٤-      كُملَـيـلَّتْ عصو ،ـراراألب كُمَأكََل طَعـامو ،اِئمونالص كُمنْدع َأفْطَر

.المالِئكَةُ 
            

 


 
–

             
 

 
١٨٦- اِئمإنِّي ص ،اِئمإنِّي ص. 

 
 

رِك لَنا في ثَمرِنا، وبارِك لَنا في مدينَتنا، وبارِك لَنا في صاعنا، اللَّهم با -١٨٧
  .وبارِك لَنا في مدنا
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ِهللا دمالْح

اهللا كمحري
 اهللا يكُمدهي

ويالَكُمب حلص.( 
 

١٨٩- بالَكُم حلصياُهللا و ديكُمهي. 

 
 

١٩٠- كرٍ بارنَكُما في خَييب عمجو ،كلَيع كبارو ،لَك اللّه. 

              
 

 


 
اللَّهم ِإنَّي َأسَألُك خَيرها، وخَير ما جبلْتَها علَيه، وَأعوذُ بِك من شَـرها،   -١٩١

 .وشَر ما جبلْتَها علَيه
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  .نااللّهم جنِّبنا الشَّيطان، وجنِّبِ الشَّيطان ما رزقْتَ. بِسمِ اهللا -١٩٢

 
 

 
 .َأعوذُ بِاِهللا من الشَّيطانِ الرجيمِ -١٩٣

 
 

الْحمد ِهللا الّذي عافاني مما ابتَالك بِه، وفَضلَني على كَثيرٍ ممـن خَلَـقَ    -١٩٤
 .تَفْضيالً

         
 



75 
 

 
    –       


 

١٩٥- اغْف برالغَفور ابَأنْتَ التَّو ِإنَّك ،لَيع تُبلي، و ر. 


 
 

١٩٦- كمدبِحو ماللّه حانَكبسدِإالّ َأنْتَ ، َأشْه ال ِإله َأن، كِإلَي َأتوبو كرتَغْفَأس. 

             
           

 


 
.لَكو -١٩٧ 

 
 

  .جزاك اُهللا خَيراً -١٩٨
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   –      

 
•  

 


 
٢٠٠- تَني لَهببالّذي َأح كبَأح. 

 
 

٢٠١- ماِلكو كلفي َأه اُهللا لَك كبار.  
 


 
٢٠٢- ماِلكو كلفي َأه اُهللا لَك كبارواَألداء دمالْح لَفالس زاءِإنَّما ج ،. 
           

 
 

  .ا ال َأعلَم، وَأستَغْفرك ِلمبِك َأن ُأشْرِك بِك وَأنا َأعلَم هم  ِإنّي َأعوذُاللَّ -٢٠٣
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٢٠٤-  يكفاُهللاو كبار. 

 
 

 .، وال ِإله غَيركخَيرك، وال خَير ِإالّ هم ال طَير ِإالّ طَيركاللَّ -٢٠٥

         
 

 
 .M  N    M  L  K  J  I   H  G   FL  والْحمـد هللاِ  ،بِسمِ اِهللا -٢٠٦

مِهللالح ِهللاد دمِهللا، الح دمالح ،راُهللا أكْب ،راُهللا أكْب ،راللَّ، اُهللا أكْب حانَكبِإنّـي   ، س  ـمه
 .ظَلَمتُ نَفْسي فَاغْفر لي، فَِإنَّه ال يغْفر الذُّنوب ِإالّ َأنْتَ

            
             





78 
 

     
 

 
٢٠٧- راُهللا أكبراُهللا أكب ، ـراُهللا أكب ، ، M    M  L  K  J  I   H  G   F

  NL .التَّقْوو فَرِنا هذا البِرفي س َألُكِإنّا نَس ماللّهضِل ما تَرمالْع نمى، اللَّى، و مه
، والْخَليفَةُ فـي  هم َأنْتَ الصاحب في السفَرِ، اللَّسفَرنا هذا واطْوِ عنّا بعدههون علَينا 

وء الْمنْقَلَـبِ فـي   ، وس، وكَآبة الْمنْظَرِبِك من وعثاء السفَرِ هم  ِإنّي َأعوذُاألهِل، اللَّ
 .الماِل واَألهِل

 
            

         
    

 
  


 

 
بونآي، تاِئبون، عابِدون، دوننا حامبِلر.  
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ـ  ، ورب اَألرنبعِ وما َأظْلَلْوات الساهم رب السمللَّا -٢٠٨ الس مـا  ضـينعِ وب
أقْلَلْنلَلْنما َأضالشَّياطينِ و برو ،نيما ذَرياحِ والر برو ، هذه رخَي َألُكَأس ، ةيالْقَر

  .وشَر َأهلها، وشَر ما فيها ،وخَير َأهلها، وخَير ما فيها، وَأعوذُ بِك من شَرها


              




 

 
، يحيـي ويميـتُ   ه الحمده، له الملْك ولَريك لَوحده ال شَ ال إله إالّ اُهللا -٢٠٩

ال ي يح وهووتُمرالْخَي هدعلى كُ ،، بِي هوقَ لِّو شيءدير. 
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  .بِسمِ اِهللا -٢١٠

 
 

٢١١- هداِئعو اَهللا الَّذي ال تَضيع كُمعدتَوَأس.  
 

 
  .وَأمانَتَك، وخَواتيم عملك ،ودع اللَّه دينَكَأستَ -٢١٢

     
 

 .ما كُنْتَ ذَنْبك، ويسر لَك الخَير حيثُ ى، وغَفَرقْوزودك اللَّه التَّ -٢١٣

    
 

 
        

 
 

٢١٥- مسعسام اِهللا ع دمنا ،بِحلَيع الِئهنِ بسحنا. وبنا صاحبْل ،رَأفْضنـا   ولَيع
  .عاِئذاً باِهللا من النّارِ
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  .ر ما خَلَقَات من شَامَأعوذُ بِكَلمات اللّه التَّ -٢١٦

            
 

 


 
٢١٧- دحإالّ اُهللا و ال شَال إله لَه ،له ريكالم لْهولَ ،كدمالح على كُـلِّ ه ووه ، 
قَدير شَيءبآي ،ون، تاِئبون، عابِدون، نا حبِلردامونهدعقَ اُهللا ودص ،هدبع رنَصو ، ،

هدحو زاباَألح مزهو. 
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  .اتُالْحمد ِهللا الَّذي بِنعمته تَتم الصاِلح -٢١٨

 
 

ِهللا على كُلِّ ح دماٍلالْح. 
 

–
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   –        
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اللَّهم فأيما مؤمنٍ سببتُه فاجعْل ذِلك لَه قُربـةً  : قال صلّى اهللا عليه وسلّم -٢٣٠

ةالقيام يوم إليك.  
     


 

 
: كان أحدكُم مادحاً صاحبه ال محالَةَ فَلْيقُْل إذا: قاَل صلّى اهللا عليه وسلّم -٢٣١

 هبسداً أحكِّي على اهللا أحوال ُأز هيبسفُالناً واُهللا ح بسأح–  ذَاك يعلَم كان كذا  –إن
  .وكذا

   


             
 

 
واجعلني خيراً [ لَّهم ال تُؤاخذْني بِما يقُولُون، واغْفر لي ما ال يعلمون ال -٢٣٢

ظُّنُّونا يمم[.  
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٢٣٣- لَب ماللَّه كيلَب ،كيلَب لَك ال شريك كيلَب    ـةَ، لَـكموالنِّع ،الحمـد إن ،كي
لَك ال شَريك ،لْكوالم.  

           


 
 

       


 
 

٢٣٥- M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬L البقرة :
٢٠١.  

            
 
 

M  Y  X  W  V   U من الصفا قـرأ   صلّى اهللا عليه وسلّملَما دنَا  -٢٣٦
Z  L١٥٨: البقرة .َأ اُهللا بِهدا بُأ بِمدع َأب يقفا فَرحتَّـى رأى البيـتَ    فبدأ بالص ليـه
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ال ِإله ِإال اُهللا وحده ال شَرِيك لَه، لَـه الملْـك   : فاستَقْبَل القبلَةَ، فوحد اهللا وكبره وقال
هدحِإال اُهللا و ال ِإلَه ،قَدير لى كُلِّ شَيءع ووه دمالح لَهو، هدبع رنَصو ،هدعو زَأنْج، 

هوهدحو ابزاَألح مزذلك ا بينعد ثُم ، .اترثَْل هذا ثالثَ موفيـه  . الحـديثُ  قاَل م
  .فَفَعَل على المروة كَما فَعَل على الصفا

            
 MZ  Y  X  W  V   U  L١٥٨: البقرة  
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اُهللا وحده ال شَريك لَه، لَه الملْك ولَه الحمد وهو علَى كُـلِّ شَـيء    ال ِإلَه ِإالّ((
قَدير((. 

             
      

 
 

        
            

        
           

 


 


              



89 
 

 



 

 
  .!سبحان اِهللا -٢٤٠

 
٢٤١- اُهللا َأكْبر!. 

 
 

         
 


 

         ِمبِس
 ))اِهللا           

راذُأحو ا َأجِدم شَر نم هترقُدوذُ باِهللا وَأع.((  
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  .ال إلَه إالّ اُهللا -٢٤٥
 

 
٢٤٦-  ربسمِ اِهللا واُهللا أكب]ولَك نْكم ماللَّه [ْل متَقَب منِّياللَّه.  

           
 

 
٢٤٧- رب نهاوِزجي ال يالَّت اتاِهللا التَّام اتموذُ بكَلـ  َأع ر مـا  وال فَاجر من شَ

وِمن شَر ما يعرج فيها، ومن شَر  ،قَ، وبرَأ وذَرَأ، ومن شَر ما ينْزُِل من السماءخَلَ
ومن شَر ما يخْرج منْها، وِمن شَر فتَنِ اللَّيِل والنَّهارِ، ومن شَر  ،ما ذَرَأ في اَألرضِ

  .طَارِقاً يطْرقُ بخَيرٍ يا رحمن طارِق ِإالّكُلِّ 
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اَهللا رتَغْفَأس ظيمإالّ الع ي ال ِإلَهالَّذ ِإلَيه وَأتُوب موالقَي يالح وه.(( 
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  هدمبِحاِهللا و انحبس      
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 على كّل شيء مد، وهوالح وله لكالم له، له ال شَريك هـدحو إالّ اللّه ال إله
قدير 




         
 

         
            

 
 هدماِهللا وبِح انحبـيمِ سظاِهللا الع حانبس 

 


 
 )).واُهللا َأكْبر ،اُهللا ال ِإلَه إالّوسبحان اِهللا، والحمد ِهللا، ((
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ِيمظاِهللا الع حانبس هدموبِح   
 

  –      
         

–
ّةَ ِإالال قُووٍَل وباِهللا ال ح

 


  انحبس
واُهللا َأكْبر ،اِهللا، والحمد ِهللا، وال ِإلَه ِإالَّ اُهللا
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ِإالّلَال ِإ كَبيراً ه راُهللا َأكْب ،لَه ال شَرِيك هدحاُهللا و،   انحـبِهللا كَثيراً، س دموالْح
باِهللا العزيزِ الْحكيمِ اِهللا رب العالَمين، ال حوَل وال قُوةَ ِإالّ

 
 


 

   ،ـينمحِلـي، وار راغْف ماللَّه
واهدني، وارزقْني 

 


  ِـراغْف ماللَّه
ِلي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقْني 

 
    

ِهللا دمالح (
     إال اهللا ال إله (

 


 انحبِهللا، س دمَإالّواِهللا، والْح اُهللا ال ِإلَه، رال  ،واُهللا َأكْبو
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باِهللا حوَل وال قُوةَ إالّ
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