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 دفتـر األذكــار )حتص نةت متنوعحم ( 

 

 

  احلمد هلل وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله   
 أما بعد :

           ،(ار ــر األذكــدفت )رسائل للشيخ/ فؤاد الثالاي حفظه هللا وهّن أربع فبني يدّي 

   ( وصيتي ألوالدي بعد مماتي )، ( ىفصرب مجيل أيها املبتل)  ،(دفرت احلياة السعيدة  )
لتسهل الفائدة واالستفادة  ،فهذه الرسائل قد اعتىن املؤلف بتبسيط  مادهتن

منهن ، وهذا التبسيط  مما جيعل الرغبة يف قراءهتن أكثر ، والتواصي ابالستفادة 
اً، صمنهّن أعظم ، فنشكر للشيخ فؤاد اهتمامه بنفع املسلمني عموماً وخصو 

الرسائل ، هبذه أبسهل طريق وأحسن أداء وأكمل أسلوب، فاهلل أسأل أن ينفع 
 .أعان على نشرها مباله أو بلسانه  وأن يبارك يف كل من
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 ة ـــــاملقدم

اِحِمينَ  }الحمد هلل القائل     ُ َخْيٌر َحافًِظا َوُهَو أَْرَحُم الره والسالة  لىال   {، والصالة  فَاَّلله

"، وبعد: فقد اخترت أسىوباً مسّهةً لىحريصالين لىال  احفظ هللا يحفظك نبيه القائل " 

األذكالالالار، وخ ي فالالال  أ  أكاالالالر النالالالا  حريصالالالو  لىالالال  اقتنالالالا  كتالالال  األذكالالالار، قالالالرا   

ليتحّصالالنوا مالالن كيالالد اللالالّن قبالالل اعنالالم، ومالالن ألظالالم مالالا ُكتِالال  فالال  هالال ا البالالا  النسالال   

الشالالهير  المسالالما   ن حصالالن المسالالىم ش، وهالال  أشالالتمل لىالال  أذكالالار التحصالالين ولىالال  

حتاجه المسالىم لتحصالين غيرها من سائر األذكار الحياأي ، فقمت باختيار خةص  ما ي

نفسه وأهىه وماله، ليكو  م تصراً، و ك لك ُسقتها باألسىو  المبّسط، ليَْسالُهل لىال  

 فصارت أسبا  إلدادي له ا الم تصر كاآلأ  : المتحّصن قرا أها وحفظها،

 أوخ : أهمي  أذكار التحصين لى  وجه ال صوص. 

ثانيالالا : القالالارك ألذكالالار الصالالباء والمسالالا  والنالالو  وبالالاق  أذكالالار التحصالالين يمالالّل مالالن 

قرا أهالالالا فالالال  مألالالالوخت األذكالالالار، وهالالال  الكتالالال  أو النسالالالر التالالال  أحتالالالوي لىالالال  أذكالالالار 

التحصالالين وغيرهالالا، فالالة يكالالاد يسالالتفيد منهالالا إخ فالالال  العىالالم، فاحببالالت التيسالالير لألالبهالالا 

 سوا  كا  فال  لىم أو لم يكن.  

قالالارك فالال  كتالال  األذكالالار المتوسالالع  قالالد يتيالاله لالالن أذكالالار التحصالالين ب يرهالالا، ثالاالالا : ال

فاحببالالت أ  أختصالالر مالالا كالالا  خاصالالا بالتحصالالين فقالالط، وخ يسالالت ن  أحالالد لالالن الكتالال  

المألّول ، ألنها شامى ، وما ه ا اخختصار إخ لىتسهيل، سائىين المالول  جالل ولالة أ  

 ينفع بها من َكتََ  ومن قََرأ.

حصالين بملمولال  مالن األدليال  النبويال  الصالحيح ، وكمالا أشالالعر وأردفالت أذكالار الت    

وهو شعور اللميع أ  الكاير حين يريالد أ  يالدلو هللا يَْىَهالُب بالبعد األدليال ، فتنتهال  

أو دقالائ،، وربمالا كالرر  من حافظته، مما يؤدي إل  أنه ي تم جىسال  دلائاله فال  ثالوان 

ى متنولالال َ المعالالان  دلالالا  واحالالداً محفوأالالاً أو أدليالال ، ويتمنالال  أ  يحفالالظ أدليالال  أخالالر

ليتى ذ بمناجا  ربه، من أجل ه ا جعىت ه ا القسم من النسال   دلاليةً لىالدال ، ليلعىاله 

محموخً ف  يده حين يدلو ربه حت  يسهل لىيه حفظه، ثم يلد نفسه قد صار حافظالاً 

مع مرور األيا  والىيال  ما دا  مستمراً لىال  المألالعال  لهال ه األدليال ، سالائة المالول  

 وباهلل التوفي،. بها المتضرلين إل  هللا. أ  ينفع

 فؤاد بن محسن الثاليا

 هـ1441/محرم /18
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ُ َخ إِله إِخه ُهَو اْلَح ُّ اْلقَيُّالوُ  َخ أَاُْخال ُهُ ِسالنَ ٌ َوَخ ناَلْوٌ  لاَلهُ َمالا فِال   ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم } َّللاه

ْذنِالِه يَْعىاَلُم َمالا باَلْيَن أَْيالِديِهْم َوَمالا  ِِ َخْىفَُهالْم َوَخ السهَماَواِت َوَما فِ  اأْلَْرِض َمْن ذَا الهِ ي يَْشفَُع ِلْنالَدهُ إِخه بِ

َشْ ٍ  ِمْن ِلْىِمِه إِخه بَِما َشاَ  َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السهَماَواِت َواأْلَْرَض َوَخ يَؤودهُ ِحْفُظُهَمالا َوُهالَو يُِحيأُلوَ  بِ 

 اْلعَِى ُّ اْلعَِظيُم {.

ُ بسم هللا الرحمن الرحيم  ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم الَمُد، لَالْم يَِىالْد  } قُْل ُهَو َّللاه ُ الصه أََحٌد، َّللاه

} قُْل أَُلوذُ بَِرّ ِ اْلفَىَِ،، ِمالْن َشالّرِ   بسم هللا الرحمن الرحيمَولَْم يُولَْد ،َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد { .

ْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسالَد { َما َخىََ،، َوِمْن َشّرِ َغاِسٍ، إِذَا َوقََ ، َوِمْن َشّرِ النهفهاثَاِت فِ  اْلعُقَِد، َومِ 

} قُْل أَُلوذُ بَِرّ ِ النهاِ ، َمِىِك النهاِ ، إِلَِه النهاِ ، ِمْن َشّرِ اْلَوْسالَواِ   بسم هللا الرحمن الرحيم

 اقرأها ثةث مرات اْلَ نهاِ ، الهِ ي يَُوْسِوُ  فِ  ُصُدوِر النهاِ ، ِمَن اْلِلنهِ  َوالنهاِ  {.

                                                                                             
والحمالالد هلل،  خ إلالاله إخ هللا وحالالده خ شالالريك لالاله ، لالاله المىالالك ولالاله  ن أصالالبحنا وأصالالبم المىالالك هلل،

ش   قدير، رّ  أسالك خير ما ف  ه ا اليو  وخير ما بعده، وألوذ بالك الحمد ، وهو لى  كل 

من شّر ما ف  ه ا اليو  وشّر ما بعده، رّ  ألوذ بك من الكسالل وسالو  الِكبَالر، رّ  ألالوذ بالك 

 من ل ا  ف  النار ول ا  ف  القبر ش.

ن أصبحنا لى  فألر  اعسة ، ولى  كىم  اعخةص، ولى  ديالن نبيّنالا محمالد صالى  هللا 

 ن ش.لىيه وسىم، ولى  مىّ  أبينا إبراهيم حنيفاً مسىماً وما كا  من المشركي

 ن أصبحت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش.-1

 ن أصبحت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش.-2

 .ن أصبحت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش-3

 ن الىهم ما أصبم ب  من نعم  أو باحد من خىقك فمنك وحدك خ شريك لك، فىك الحمد ولك الشكر ش. 

الىهالم إنال  أسالالك خيالر هال ا اليالو  فتحاله ونصالره  ن أصبحنا وأصبم المىك هلل رّ  العالمين،

 .ونوره وبركته وهداه، وألوذ بك من شّر ما فيه وشّر ما بعده ش

ن الىهم أنت ربّ  خ إله إخ أنت، خىقتن ، وأنا لبدك، وأنا لى  لهدك وولدك مالا اسالتألعت، ألالوذ بالك 

 .فِنه خ ي فر ال نو  إخ أنت ش  من شّر ما صنعت، أبو  لك بنعمتك لىّ ، وأبو  ب نب ، فاغفر ل

 .ن الىهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور ش
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ن الىهم إن  أسالالك العفالو والعافيال  فال  الالدنيا واآلخالر  ، الىهالم إنال  أسالالك العفالو والعافيال  فال  دينال ، 

، الىهالم احفظنال  مالن بالين يالدّي، ومالن  ودنياي، وأهى ، ومال  ، الىهم استر لوراأ ، وآمن رولالاأ 

 خىف ، ولن يمين ، ولن شمال ، ومن فوق ، وألوذ بعظمتك أ  أغتال من أحت  ش.

الىهم لافن  ف  بدن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، الىهم  -1

 إن  ألوذ بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت.

الىهم لافن  ف  بدن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، الىهم  -2

 إن  ألوذ بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت.

الىهم لافن  ف  بدن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، الىهم  -3

 بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت.إن  ألوذ 

 

 .ن الىهم إن  أسالك لىماً نافعاً، ورزقاً فيباً، ولمةً متقبةً ش

 .شن  إل  نفس  فرف  لين ىْ كِ ن يا حّ  يا قيو  برحمتك أست يث، أصىم ل  شان  كىه، وخ أَ 

 .بسم هللا ال ي خ يضّر مع اسمه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيم -1 

 .مه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيمبسم هللا ال ي خ يضّر مع اس -2

 بسم هللا ال ي خ يضّر مع اسمه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيم. -3

 
 .سبحا  هللا وبحمده لدد خىقه ورضا نفسه وزن  لرشه ومداد كىماأه -1

 .سبحا  هللا وبحمده لدد خىقه ورضا نفسه وزن  لرشه ومداد كىماأه -2

 .سبحا  هللا وبحمده لدد خىقه ورضا نفسه وزن  لرشه ومداد كىماأه -3

 .باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبياً رضيت  -1

2-  ً  .رضيت باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبيا

3-  ً  .رضيت باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبيا

 قىها مائ  مـر  ش.نسبحا  هللا وبحمده 

ن الىهالم صالّل لىال  محمالد ولىال  آل محمالد كمالالا صالىّيت لىال  إبالراهيم ولىال  آل إبالراهيم إنالك حميالالد    

مليالالد،الىهم بالالارك لىالال  محمالالد ولىالال  آل محمالالد كمالالا باركالالت لىالال  إبالالراهيم ولىالال  آل إبالالراهيم فالال  

 قىها لشر مراتالعالمين إنك حميد مليد ش. 
                           

ن الىهم لالم ال ي  والشهاد ، فافر السموات واألرض، رّ  كل ش   ومىيَكه، أشهد أ  خ إله إخ 

 أنت،ألوذ بك من شر نفس  ومن شّر الشيألا  وشركه ش.
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ُ َخ إِله إِخه ُهَو اْلَح ُّ اْلقَيُّوُ  َخ أَاُْخ ُُه ِسنَ ٌ َوَخ نَْوٌ  لَهُ َما   ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم } َّللاه

ْذنِِه َيْعىَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َومَ فِ  ِِ َماَواِت َوَما فِ  اأْلَْرِض َمْن ذَا الهِ ي يَْشفَُع ِلْنَدهُ إِخه بِ ا َخْىفَُهْم   السه

َماَواِت َواأْلَْرَض َوَخ يَؤودهُ   َوَخ يُِحيأُلوَ  بَِشْ ٍ  ِمْن ِلْىِمِه إِخه بَِما َشاَ  َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السه

 ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِى ُّ اْلعَِظيُم {.

َمُد، لَْم يَِىْد  بسم هللا الرحمن الرحيم  ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم ُ الصه ُ أََحٌد، َّللاه } قُْل ُهَو َّللاه

} قُْل أَُلوذُ بَِرّ ِ اْلفَىَِ،، ِمْن َشّرِ   بسم هللا الرحمن الرحيمَولَْم يُولَْد ،َولَْم يَُكْن لَهُ ُكفًُوا أََحٌد {. 

. َما َخىََ،، َوِمْن َشّرِ َغاِسٍ، إِذَا َوَقَ ، َوِمْن َشّرِ النهفهاثَاِت فِ  اْلعُقَِد، َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد إِذَا َحَسَد {

نهاِ ، ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِ  } قُْل أَُلوذُ بَِرّ ِ النهاِ ، َمِىِك النهاِ ، إِلَِه ال بسم هللا الرحمن الرحيم

                                        اقرأها ثةث مرات اْلَ نهاِ ، الهِ ي يَُوْسِوُ  فِ  ُصُدوِر النهاِ ، ِمَن اْلِلنهِ  َوالنهاِ  {.
                                                                                                                             

ن أمسينا وأمس  المىك هلل ، والحمد هلل ، خ إله إخ هللا وحده خشريك له ، له المىك وله الحمد  

وهو لى  كل ش   قدير رّ  أسالك خير مالا فال  هال ه الىيىال  وخيالر مالا بعالدها، وألالوذ بالك مالن 

شّر ما ف  ه ه الىيى  وشّر ما بعدها ، رّ  ألوذ بك من الكسل وسو  الِكبَر رّ  ألوذ بك مالن 

 .ل ا  ف  النار ول ا  ف  القبر ش

 

ن أمسينا لى  فألر  اعسة ، ولى  كىم  اعخةص، ولىال  ديالن نبيّنالا محمالد صالى  هللا 

 لىيه وسىم، ولى  مىّ  أبينا إبراهيم حنيفاً مسىماً وما كا  من المشركين ش.

 

 .بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير ش ن الىهم

 

 ن أمسيت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش. -1

 ن أمسيت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش. -2

 .ن أمسيت أثن  لىيك حمداً، وأشهد أ  خ إله إخ هللا ش -3

 

 .ن الىهم ما أمس  ب  من نعم  أو باحد من خىقك فمنك وحدك خ شريك لك، فىك الحمد ولك الشكر ش

 

يالر هال ه الىيىال  فتحهالا ونصالرها ن أمسينا وأمسال  المىالك هلل رّ  العالالمين، الىهالم إنال  أسالالك خ

 .ونورها وبركتها وهداها، وألوذ بك من شّر ما فيها وشّر ما بعدها ش

وأنا لبدك، وأنا لى  لهدك و ولدك ما استألعت، ألوذ بك ن الىهم أنت ربّ  خ إله إخ أنت، خىقتن ، 

 من شّر ما صنعت، أبو  لك بنعمتك لىّ ، وأبو   ب نب ، فاغفر ل  فِنه خ ي فر ال نو  إخ أنت ش.
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ن الىهم لالم ال ي  والشهاد ، فافر السموات واألرض، رّ  كل ش   ومىيَكه، أشهد أ  خ 

 ألوذ بك من شر نفس ، ومن شّر الشيألا  وشركه ش. إله إخ أنت،

 

 

الالدنيا واآلخالر ، الىهالالم إنال  أسالالك العفالالو والعافيال  فال  دينالال ،   ن الىهالم إنال  أسالالالك العفالو والعافيال  فالال

ودنياي، وأهى ، ومال ، الىهالم اسالتر لالوراأ ، وآمالن رولالاأ ، الىهالم احفظنال  مالن بالين يالدّي، ومالن 

 خىف ، ولن يمين ، ولن شمال ، ومن فوق ، وألوذ بعظمتك أ  أغتال من أحت  ش.

 

 .شن  إل  نفس  فرف  لين ىْ كِ حّ  يا قيو  برحمتك أست يث، أصىم ل  شان  كىه، وخ أَ  ن يا

 .هللا ال ي خ يضّر مع اسمه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيم بسم -1

 .بسم هللا ال ي خ يضّر مع اسمه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيم -2

 بسم هللا ال ي خ يضّر مع اسمه ش   ف  األرض وخ ف  السما  وهو السميع العىيم. -3

 
 .ألوذ بكىمات هللا التامات من شر ما خى، -1

 ألوذ بكىمات هللا التامات من شر ما خى،. -2

 .ألوذ بكىمات هللا التامات من شر ما خى، -3

1-  ً  .رضيت باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبيا

2-  ً  .رضيت باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبيا

ً  رضيت -3  .باهلل رّباً، وباعسة  ديناً، وبمحمٍد صى  هللا لىيه وسىم نبيا

 قىها مائ  مـر  ش.نسبحا  هللا وبحمده 

ن الىهم صّل لى  محمد ولى  آل محمد كما صىّيت لى  إبراهيم ولىال  آل إبالراهيم إنالك حميالد 

مليد، الىهم بارك لى  محمد ولى  آل محمد كما باركت لىال  إبالراهيم ولىال  آل إبالراهيم فال  

                                              قىها لشر مراتالعالمين إنك حميد مليد ش . 

                                 

الىهم لافن  ف  بدن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، الىهم إن   -1

 ألوذ بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت.

دن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، الىهم إن  الىهم لافن  ف  ب -2

 ألوذ بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت.

الىهم إن   الىهم لافن  ف  بدن ، الىهم لافن  ف  سمع ، الىهم لافن  ف  بصري، خ إله إخ أنت ، -3

 .ألوذ بك من الكفر والفقر، وألوذ بك من ل ا  القبر، خ إله إخ أنت

4- 
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لك مماأها ومحياها ، إ  أحييتها فاحفظها ، وإ   الىهم إنك خىقت نفس  وأنت أوفاها ،» 

 .«أََمتّها فاغفر لها، الىهم إن  أسالك العافي  

 

    بسالم هللا الالرحمن الالرحيمألوذ باهلل من الشاليألا  الالرجيم  اجمع كفيك، ثم انفث فيهما، ثم اقرأ فيهما

مَ  ُ الصه ُ أََحٌد، َّللاه       بسالم هللا الالرحمن الالرحيم َولَالْم يَُكالْن لَالهُ ُكفاُلًوا أََحالٌد { ،ُد، لَْم يَِىْد َولَالْم يُولَالدْ } قُْل ُهَو َّللاه
َوِمْن َشالّرِ َغاِسالٍ، إِذَا َوقَالَ ، َوِمالْن َشالّرِ النهفهاثاَلاِت فِال  اْلعُقَالِد، } قُْل أَُلوذُ بَِرّ ِ اْلفَىَِ،، ِمْن َشّرِ َما َخىََ،، 

} قاُلالْل أَُلالالوذُ بِالالَرّ ِ النهالالاِ ، َمِىالالِك النهالالاِ ، إِلَالالِه  بسالالم هللا الالالرحمن الالالرحيم { َوِمالالْن َشالالّرِ َحاِسالالٍد إِذَا َحَسالالدَ 

ثم امسم . يَُوْسِوُ  فِ  ُصُدوِر النهاِ ، ِمَن اْلِلنهِ  َوالنهاِ  {النهاِ ، ِمْن َشّرِ اْلَوْسَواِ  اْلَ نهاِ ، الهِ ي 

                                                                                     شافعل ذلك ثةث مرات. نبهما ما استألعت من جسدك، ابدأ بهما لى  رأسك ووجهك وما أقبل من جسدك

 

ُ خ إِلَهَ إِخه ُهَو اْلَح ُّ اْلقَيُّوُ  خ أَاُْخ ُهُ ِسنَ ٌ َوخ نَْوٌ  لَهُ َما  الرجيم ألوذ باهلل من الشيألا  } َّللاه

ْذنِِه يَْعَىُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْىفَُهْم  فِ  السهَمَواتِ  ِِ َوَما فِ  األَْرِض َمْن ذَا الهِ ي يَْشفَُع ِلْنَدهُ إِخه بِ

َمَواتِ  َوخ يُِحيأُلو َ  َواألَْرَض َوَخ يَؤودُه  بَِشْ ٍ  ِمْن ِلْىِمِه إِخه بَِما َشاَ  َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السه

 ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِى ُّ اْلعَِظيُم {.

 
ِ  ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم سُوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمنُوَ  كُلٌّ آَمَن بِاَّلله } آَمَن الره

ُق بَْيَن أََحٍد ِمْن ُرسُِىِه َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأََفْعنَا ُغْفَرانََك َربهنَا َوإِلَيْ َوَمَةئَِكتِِه  َك اْلَمِصيُر َوُكتُبِِه َوُرسُِىِه َخ نُفَّرِ

ُ نَْفًسا إِخه ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَلىَْيَها َما اْكتََسبَْت َربهنَا َخ أَُؤاِخ ْ  نَا إِْ  نَِسينَا أَْو أَْخأَلاْنَا ، َخ يَُكىُِّف َّللاه

ْىنَا َما َخ  َفاقَ َ لَنَا بِِه َواْلُف َلنها  َربهنَا َوَخ أَْحِمْل َلىَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْىتَهُ َلىَ  الهِ يَن ِمْن قَْبِىنَا َربهنَا َوَخ أَُحّمِ

 ن ه ه وقتها يبدأ من غرو  الشمم ش. .َلىَ  اْلقَْوِ  اْلَكافِِريَن {َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْوَخنَا فَاْنُصْرنَا 

 

 
   قىها ثةثاً وثةثين      « سبحا  هللا »

   قىها ثةثاً وثةثين        «الحمد هلل » 

ً قىها    «      هللا أكبر »   وثةثين أربعا

 
 «.باسمك الىهم أموت وأحيا » 
 

باسالالمك ربالال  وضالالعت جنبالال  ، وبالالك أرفعالاله ، فالالِ  أمسالالكت نفسالال  فارحمهالالا ، وإ  أرسالالىتها » 

 «.فاحفظها بما أحفظ به لبادك الصالحين 

 «.الىهم قن  ل ابك يو  أبعث لبادك » -1

 .«الىهم قن  ل ابك يو  أبعث لبادك » -2

 «. الىهم قن  ل ابك يو  أبعث لبادك » -3
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السبع ور  األرض ور  العرش العظيم ، ربنا ور  كل ش   ، فالال، الىهم ر  السماوات »   

الح  والنالوى ، ومنالزل التالورا  واعنليالل والفرقالا  ، ألالوذ بالك مالن شالر كالل شال   أنالت آخال  

بناصيته، الىهم أنت األول فىيم قبىك ش   ، وأنت اآلخر فىاليم بعالدك شال   ، وأنالت الظالاهر 

 .«ين وأغننا من الفقر ، اقِد لنا الده  فىيم فوقك ش   ، وأنت البافن فىيم دونك ش  

ن الىهم لالم ال ي  والشهاد ، فافر السموات واألرض، رّ  كل ش   ومىيَكه، أشهد أ  خ  

 إله إخ أنت،ألوذ بك من شر نفس ، ومن شّر الشيألا  وشركه ش.

 « .الحمد هلل ال ي أفعمنا ، وسقانا ، وكفانا ، وآوانا ، فكم ممن خ كافَ  له وخ ُمْؤِوَي »  

الىهم  أسىمت نفس  إليك ، وفوضت أمري إليك ، ووجهت وجه  إليك ، وأللات أهري » 

إليك ، رغب  ورهب  إليك ، خ مىلا وخ منلا منك إخ إليك ، آمنت بكتابك ال ي أنزلت، وبنبيك 

 «. ال ي أرسىت 

 

 

 .«سور  المىك » و  «سور  السلد  »  اقرأ
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 فقل   إذا قمَت من النو     1

 «.الحمد هلل ال ي أحيانا بعد ما أماأنا وإليه النشور » 

 فقل   إذا لبسَت ثوبك    2

 «.الحمد هلل ال ي كسان  ه ا الاو  ورزقنيه من غير حول منّ  وخ قو  » 

 فقل    إذا وضعَت ثوبك    3

 «.بسم هللا » 

 فقل    إذا دخىَت ال ة      4

 «. بسم هللا » 

 .«الىهم إن  ألوذ بك من ال بث وال بائث » 

 فقل  إذا خرجَت من ال ة       5

 «.غفرانك » 

 فقل    إذا خرجَت من المنزل    6

 «. بسم هللا ، أوكىُت لى  هللا ، وخ حول وخ قو  إخ باهلل » 

ُ  الىهم إن »   .«أو يُلَهل لى ه  أُأىَم أو أَجَهل َضل أو أَِزل أو أَُزل أو أَأِىم  أوألوذ بك أ  أَِضل أو أ

 كا  أقول  إذا دخىَت منزلك فاذكر هللا    7

 ن بسم هللا ش ثم أُسّىم لى  أهىك. 

  فقل  إذا أقىبَت ف  الىيل من َجنٍ  إل  َجنٍ      8

 «. إخ هللا الواحد القهار، ر  السماوات واألرض وما بينهما العزيز ال فار  خ إله» 

 فقل  إذا فَِزلَت من النو  أو بُىيَت بوحش      9

ألوذ بكىمات هللا التامات من غضبه ولقابه ، وشر لباده ، ومن همزات الشيافين » 

 «.وأ  يحضرو  

  ف    إذا رأيت رؤيا أكرهها  10

 .ثةثاً « انفث لن يسارك » 

ً «  استع  باهلل من الشيألا  ومن شر ما رأيتَ »   .ثةثا

 «.خ أحّدث بها أحًدا  »
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 «. أحّول لن جنبك ال ي كنت لىيه » 

 «.قم فصّلِ إ  أردت ذلك » 

 فقل  إذا أصابك هّم أو حز   11

فالّ  ُحْكمالك ، لالدل الىهم إن  لبدك ، ابن لبدك ، ابن أمتالك ، ناصاليت  بيالدك ، مالاٍض » 

لالالك ، سالالميَت بالاله نفسالالك، أو أنزلتالاله فالال  كتابالالك، أو  فالالّ  قضالالاؤك ، أسالالالك بكالالل اسالالم هالالوَ 

لىّمته أحًدا من خىقالك، أو اسالتاثرَت باله فال  لىالم ال يال  لنالدك، أ  ألعالل القالرآ  ربيالع 

 «.  قىب ، ونور صدري، وجة  حزن ، وذها  هّم  

، وَضالالىَعِ والحالالز ، والعلالالز والكسالالل، والب الالل واللالالبن الىهالالم إنالال  ألالالوذ بالالك مالالن الهالالمّ » 

 «. وَغىَبَ  الرجال  ،الدهين

 فقل    إذا أصابك كر ٌ   12

خ إله إخ هللا العظيم الحىيم ، خ إله إخ هللا ر  العرش العظيم ، خ إله إخ هللا ر  » 

 «. السماوات ور  األرض ور  العرش الكريم 

 «. الىهم رحمتك أرجو فة أَِكْىن  إل  نفس  فرف  لين ، وأصىم ل  شان  كىه ، خ إله إخ أنت » 

 «. خ إله إخ أنت سبحانك إن  كنت من الظالمين » 

 «.  هللا هللا رب  خ أشرك به شيئا » 

 فقل  إذا خفَت قوماً   13

 .«الىهم اكفنيهم بما شئت » 

 ف إذا أصابك شك ف  إيمانك   14

 «. استِع  باهلل » 

 «. انتِه لّما أشّك فيه » 

 «. قل: آمنت باهلل ورسىه » 

ُل َواآْلِخُر َوالظهاِهُر َواْلَباِفُن َوُهَو بُِكّلِ َشْ ٍ  َلِىيٌم { »   «. اقرأ قوله أعال  } ُهَو اأْلَوه

 فقل   إذا أرهقك َدين للزَت لن سَداده  15 

 «.وأغنن  بفضىك لّمن سَواك  ،الىهم اكِفن  بحةلك لن حرامك» 

 عِ ىَ ضَ ، ووالحز ، والعلز والكسل، والب ل واللبن الىهم إن  ألوذ بك من الهمّ » 

 «.   الرجال بَ ىَ وغَ  ،ينالده 
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 فقل إذا أصابك وسوا  ف  الصة  والقرا     16

 «.ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم » 

ً «  اأفُل لى  يسارك »   .  ثةثا

 فقل  إذا استصع  لىيك أمٌر    17

 «.الىهم خ سهل إخ ما جعىتَه سهةً، وأنت ألعل الَحْزَ  إذا شئت سهةً » 

 ف   إذا أردت أ  أألرد الشيألا  ووساوسه  18

 «.استع  باهلل منه » 

 «.اقرأ األذكار » 

 «.اقرأ القرآ  » 

 فقل   أردَت أ  أُعّوذ ولدك إذا   19

 «.ألي ك بكىمات هللا التاّم  من كل شيألا  وهاّم  ، ومن كل لين خّم  » 

 فقل    إذا مرضَت حت  يئسَت من حياأك   20

 «.وألحقن  بالرفي، األلى   ،وارحمن  ،الىهم اغفر ل » 

 فقل  إذا أُصبَت بمصيب    21

 .«وأخىف ل  خيرا منها  ،الىهم أجرن  ف  مصيبت إنا هلل وإنا إليه راجعو ، » 

 فقل    إذا هبِّت الريمُ   22

 «. الىهم إن  أسالك خيرها ، وألوذ بك من شرها » 

الىهم إن  أسالك خيرها، وخير ما فيها ، وخير ما أُرسىْت به، وألوذ بك من شّرها » 

 «.، وشر ما فيها ، وشر ما أُرسىْت به 

ْلد   23  فقل   إذا َرَلد الره

ْلُد ِبَحْمِدِه، والَمةئَِك ُ ِمْن ِخْيَفتِِه »   «.ُسْبَحاَ  الهِ ي يَُسّبُِم الره

 فقل قبل أ  أاكل  إذا قُّد  لك فعاٌ  غير الىبن   24

 « ِ  «.بِْسِم َّللاه

 «.الىهُهمه بَاِرْك َلنَا ِفْيِه، وأْفِعْمنَا َخْيراً ِمْنهُ » 

 فقل قبل أ  أشر   إذا قُّد  لك الىبن   25

 « ِ  «.بِْسِم َّللاه

 «.الىهُهمه بَاِرْك َلنَا ِفْيِه، َوِزْدنَا ِمْنهُ » 
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ِ » إذا نسيَت أ  أقول    26  ُكرفقل حين أ ْ     ف  أول الألعا « بِْسِم َّللاه

ِ أّولَه وآخَره »   «.بِْسِم َّللاه

 فقل   أناول الألهعَاِ   إذا فرغَت ِمن   27

 «.وجعل له َم رجا  ،وسّوغه ،وسق  ،ال ي أفعمالحمد هلل » 

 فقل    إذا أردت أ  أشر    28

 «.بسم هللا » 

 فقل    إذا فرغَت من الشر   29

 «.وجعل له م رجا  ،وسّوغه ،وسق  ،أفعمالحمد هلل ال ي » 

  فقل   لألسَت  إذا  30

 «.الحمد هلل » 

  فقل له   «الحمد هلل » إذا لألم أخوك المسىم فقال   31

 «.يرحمك هللا » 

  فقل له   «يرحمك هللا » ثم إذا قال لك    32

 .«يهديكم هللا ويصىم بالكم » 

 فقل  إذا أزوجَت امرأ    33

َها، وَشّرِ َما َجبَْىتََها َلىَْيِه  الىهُهمه »   «.إنِّ  أْسالَُك َخْيَرَها، وَخْيَر َما َجبَىتَها َلىَْيِه، وأُلْوذُ بَِك ِمْن َشّرِ

 فقل   إذا اشتريت خادماً أو بعيراً أو سيار    34

َها، وَشّرِ َما َجبَْىتََها َلىَْيِه  الىهُهمه »   «.إنِّ  أْسالَُك َخْيَرَها، وَخْيَر َما َجبَىتَها َلىَْيِه، وأُلْوذُ بَِك ِمْن َشّرِ

  فقل قبل أ  أاأيها  إذا أردَت أ  أاأ  زوجتك    35

ْيأَلاَ ، َوَجّنِِ  الشهْيأَلاَ  َما َرَزْقتَنَا  بِْسمِ »  ِ، الىهُهمه َجنِّْبنَا الشه  «.َّللاه

 فقل   إذا غضبَت    36

ِجيِم »   «.أُلوذُ باهللِ ِمَن الشهْيأَلاِ  الره

 فقل   إذا رأيَت ُمْبتَى   37

ِ الهِ ي َلاَفاِن  » ْن َخىََ، أَْفِضيةً  الَحْمُد َّلِله ىَِن  َلىَ  َكايٍر ِممه ا اْبتَةَك بِِه، َوَفضه  «.ِممه

 فكفارأه أ  أقول   إذا جىست ملىساً وأردَت أ  أقو     38

 «.ُسْبَحاَنَك الىهُهمه َوبَِحْمِدَك، أْشَهُد أْ  َخ إِلَهَ إِخه أْنَت، أْستَْ ِفُرَك وأَأُوُ  إِلَْيَك » 
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 دفتـر األذكــار )حتص نةت متنوعحم ( 

ْرِك    39  فقل  إذا خفَت الوقوع ف  الّشِ

 «.الىهُهمه إّنِ  أُلوذُ بَِك أْ  أُْشِرَك ِبَك وأنَا أْلىَُم، وأْستَْ ِفُرَك ِلَما خ أْلىَُم » 

يََر  لند أ  أَ    40  قل   كره الأّلِ

 «.َخ َفْيَر إِخه َفْيُرَك، َوَخ َخْيَر إِخه َخْيُرَك، َوَخ إِلَهَ َغْيُرَك  الىهُهمه »  

 قل    لند أ  أَرك  داب  أو سيار  أو فائر  أو سفين    41

َر لََنا َه َا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرنِيَن، َوِإنها إِلَ  َربِّنَا »   بِْسِم هللاِ، الَحْمُد هللِ، ُسْبَحاَ  الهِ ي َس ه

ُ أْكبَُر، ُسبْ  ُ أْكبَُر، َّللاه ُ أكبَُر، َّللاه ِ، َّللاه ِ، الَحْمُد َّلِله ِ، الَحْمُد َّلِله الىهُهمه  حاَنكَ لَُمْنقَِىبُوَ ، الَحْمُد َّلِله

ِِنههُ َخ يَْ ِفُر ال ُّنُوَ  إِخه أْنَت   «.إِنِّ  َأىْمُت َنْفِس ، فَاْغِفْر ِل ، فَ

   قل لند أ  أسافر   42

َر َلنَا َه َا َوَما ُكنها لَهُ ُمْقِرِنيَن، َوِإنها إِ »  لَ  هللاُ أْكبَُر، هللاُ أْكبَُر، هللاُ أْكبَُر، ُسْبَحاَ  الهِ ي َس ه

َربِّنَا لَُمْنقَِىبُوَ ، الىهُهمه إنها نَْساَلَُك فِ  َسفَِرنَا َه َا البِره والتهْقوى، وِمَن العََمِل َما أَْرَض ، 

اِحُ  فِ  السهفَِر، والَ ِىيفَ ُ  ْ  َلىَْيَنا َسفََرَنا َه َا َواْفِو َلنها بُْعَدهُ، الىهُهمه أْنَت الصه  الىهُهمه َهّوِ

ِل، الىهُهمه إّنِ  أُلوذُ بَِك ِمْن َوْلاَاِ  السهفَِر، َوكآبَِ  الَمْنَظِر، وُسوِ  الُمْنَقىَِ  ِف  فِ  األهْ 

 «.الَماِل واألْهِل 

 :  .«آيبُوَ ، أَاِئبُوَ ، َلابُِدوَ ، ِلَربِّنَا َحاِمُدوَ  » فِذَا َرَجعت قىُهنه وزد ِفيِهنه

  فقل   مدين  شإذا دخىَت بىد  ن قري  أو   43

ْبعِ وَما أْأىَْىَن، وَر ه »  ْبعِ وَما أْقىَْىَن، وَر ه األرَ الىهُهمه َر ه السهَمَواِت السه ِضيَن السه

يَاءِ وَما ذََرْيَن، أْساَلَُك َخْيَر َهِ ِه القَْريَِ  وَخْيَر أْهِىَها،  َياِفيِن وَما أْضَىْىَن، وَر ه الّرِ الشه

َها، وَشّرِ أْهِىَها، وَشّرِ َما ِفْيَها وَخْيَر َما   «.فِيَها، وأُلوذُ ِبَك ِمْن َشّرِ

 فقل   إذا دخىَت السُّوق    44

ُ َوْحَدهُ َخ َشِرْيَك لَهُ، لَهُ الُمْىُك َولَهُ الَحْمُد، يُْحيِ  َويُِميُت، َوُهَو َح ٌّ َخ  َخ »  إلَهَ إِخه َّللاه

 .«يَُموُت، بِيَِدِه الَ ْيُر، َوُهَو َلىَ  ُكّلِ َش ٍ  قَِديٌر 

 فقل   إذا زلََ، مركبك ن دابتك أو سيارأك ش    45

  « ِ  .«بِْسِم َّللاه

ً  فقل لمن كا  إذا أردَت السفر   46   مقيما

 «. أَْستَْوِدُلُكُم هللاَ، الهِ ي َخ أَِضيُع َوَدائِعُهُ » 
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   فقل له  إذا أراد أخوك المسىم أ  يسافر   47

 «.أَْستَوِدُع هللاَ ِدْيَنَك، َوأََماَنتََك، َوَخَواأِيَم َلَمِىَك » 

َدَك هللاُ التهْقَوى، َوَغفََر ذَْنبََك، ويَسهَر َلَك الَ ْيَر َحْياَُما ُكْنَت »   «.َزوه

 فقل  إذا كنت ف  سفر فسرَت صعوداً    48

 «.هللا أكبر  »

 فقل   إذا كنت ف  سفر فسرَت نزوخً    49

 .«سبحا  هللا  »

 فقل   السهَحر وهو آخر الىيل إذا كنَت مسافراً وأدرْكَت وقت   50

ِ، َوُحْسِن بَةئِِه َلىَْينَا، َربهنَا َصاِحْبنَا، َوأْفِضْل َلىَْينَا َلائِ اً بِاهللِ ِمَن »   «.النهاِر َسِمَع َساِمٌع بَِحْمِد َّللاه

 فقل   إذَا نََزلَت َمْنِزخً فِ  َسفٍر أْو َغْيِرهِ   51

اِت ِمْن َشّرِ َما َخىََ، »   «.أُلْوذُ بَِكِىَماِت هللاِ التهامه

ك   52  فقل    إذا أأَاك أْمٌر يَُسرُّ

اِلَحاُت »   «.الَحْمُد هللِ الهِ ي بِنِْعَمتِه أَتِمُّ الصه

 فقل   إذا أأاك أمٌر أكرهه   53

 «.الَحْمُد هللِ َلىَ  ُكّلِ َحاٍل » 

ْيِك إذا سمعَت    54  فقل  ِصيَاءِ الّدِ

 «.الىهم إن  أسالك من فضىك  »

  فقل  إذا سمعَت نهي، الحمار    55

 «.ألوذ باهلل من الشيألا  الرجيم » 

  ف   إذا سمعَت نباء الكى  أو نهي، الحمار بالىيل   56

 .« أعّوذ» 

يَت    57  فقل   إِذَا ُزّكِ

ا يَُظنُّوَ   الىهُهمه خ أَُؤاِخْ نِ  بَِما»   «.يَقُولُوَ ، واْغِفر ِل  َما َخ يَْعىَُموَ ، واْجعَْىنِ  َخْيراً ِممه

 فقل  إذا أعلبَت من أمٍر، أو َسّرك أمٌر    58

 .«ُسْبَحاَ  هللاِ » 

 «.هللاُ أْكبَُر » 
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   ف  إذا أحسسَت بوَجع ف  جسدك   59

ثم َقُْل: أَُلوذُ باهللِ َوقُْدَرأِِه ِمْن  نثَةثاًش،ِمنه، َوقُْل: بِْسِم هللاِ  ْع يََدَك َلىَ  الهِ ي أَالمضَ » 

اٍتشَشّرِ َما أِجُد َوأَُحاِذُر   «. نَسْبَع َمره

 فقل  إذا خِشيَت أ  أصي  نفسك أو مالك أو أخاك المسىم أو ماله بعينك    60

 «.الىهم بارك  »

 فقل   إذا أفزلك أمٌر     61

 .«َخ إِلَهَ إخه هللاُ » 

 فقل  إذا أردَت أ  يَُرّد لنك َكْيد َمَرَدِ  الشهيَاِفيِن    62

اِت، الهتِ  خ يَُلاِوُزُهنه بَرٌّ َوَخ فَاِجٌر ِمْن َشّرِ َما َخىََ،، وبََرأَ »  أُلوذُ بَِكِىَماِت هللاِ التهامه

السهَماِ ، َوِمْن َشّرِ َما يَْعُرُج فِيَها، َوِمْن َشّرِ َما ذََرأَ ِف  وذََرأ، َوِمْن َشّرِ َما َيْنِزُل ِمَن 

األْرِض، َوِمْن َشّرِ َما يَْ ُرُج ِمْنَها، َوِمْن َشّرِ ِفتَِن الىهْيِل والنهَهاِر، وِمْن َشّرِ ُكّلِ َفاِرٍق إخه 

 «.َفاِرقاً يَأْلُرُق بَِ ْيٍر يَا َرْحمُن 

   ف  إذا أقبل الىيل   63 

ِِذَا ذََهَ  َساَل ٌ ِمَن الىهيِل فََ ىّهم »  َياِفيَن أَْنتَِشُر ِحينَئٍِ ، فَ ِِ ه الشه  «. ُكّف ِصْبيانَك، فَ

ِِ ه الشهيأَلاَ  خَ يَْفتَُم َباباً ُم ىَقاً »  ِ فَ  «.أَْغِىِ، األَْبَواَ ، َواْذُكِر اْسَم َّللاه

 « ِ  «. أَْوِك الِقَر ، َواْذُكِر اْسَم َّللاه

ِ، َولَْو أَْ  أَْعُرَض َلىَْيَها َشْيئاً »  ِر األوان ، َواْذُكِر اْسَم َّللاه  «.َخّمِ

«. أَْفِفِئ المصابيم » 
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   ومن ولد بَك من جاِر السُّوِ ، ومن زوجٍ أشيِّبن  قبَل المشي ، الىهمه إن  ألوذُ           

   أران ، وقىبُه نُهلي،ماكريكوُ  لىّ  َربّاً، ومن مال يكوُ  لىّ  ل اباً، ومن خىيٍل           

 .إ  رأى حسن  دفنها، وإذا رأى سّيئ ً أذالها يرلان ،          

 

    من و ، ومن سال  السُّ و ، ومن ليى  السُّ ، والىهم إن  ألوذ بك من يو  السُّو           

 .السُّو  ف  دار الُمقَاَم  من جارو ، وصاح  السُّ           

 
 .األلدا  وشماأ  ،وسو  القضا  ،ودرك الشقا  ،الىهم إن  ألوذ بك من جهد البة           

 

  بألن  يتأ   ألوذ بكق، والَحرَ ق، وال َرَ  ، والَهدْ ي، والىهم إن  ألوذ بك من التهردِّ           

ً  ألوذ بك الشيألا  لند الموت، و             .أ  أموت لَِدي ا

 
 .ان ألَ البِ  فِنها بئستِ  ،ألوذ بك من ال يان ، ويعلِ فِنه بئم الضّ  ،ألوذ بك من اللوعالىهم إن            

 

     ،والقسو  ، رَ الهَ و ،والب ل ،واللبن ،والكسل ،الىهم إن  ألوذ بك من العلز         

     ،والفسوق ،والكفر ،وألوذ بك من الفقر ،ن كَ سْ المَ و ،وال ل  ،يى والعَ  ،وال فى          

     ،واللنو  ،مكَ البَ و ،ممَ الصه  ألوذ بك منو ،والريا  ،مع السُّ و ،النفاقو ،قاقالشّ و         

 .  األسقا س ّ و ،والبرص ،والل ا          

 

 .  العدو و شماأ  األلدا بَ ىَ ين و غَ   الده بَ ىَ الىهم إن  ألوذ بك من غَ          

  

 و األْدوا . ،واألهوا  ،واأللمال ،إن  ألوذ بك من منكرات األخةق الىهم          

 

 سمع، ومن نفم خ أشبع، ، ومن دلا  خ يُ الىهم إن  ألوذ بك من قى  خ ي شع         

  .بك من هؤخ  األربع ألوذ ،من لىم خ ينفعو         

 

َ لْ وفُ  ،لافيتكل حوُّ أَ ىهم إن  ألوذ بك من زوال نعمتك، وال           .جميع س ألك  نقمتك، وا

 

له ، وألوذ بك من أ  أَأِىم أو أُْأىَم.           الىهم إن  ألوذ من الَفقر، والِقىّ ، وال ِّ
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 لسان ، ومن شر من شر الىهم إن  ألوذ بك من شر سمع ، ومن شر بصري، و          

 .من شر َمنّي قىب ، و           

 

  وخ فاجر من شر ما خى، وذرأ  ألوذ بكىمات هللا التامات الت  خ يلاوزهن بَرٌّ           

    وبرأ، ومن شر ما ينزل من السما ، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ ف            

   النهار، ومن شر كل الىيل و ومن شر فتن األرض وبرأ، ومن شر ما ي رج منها،          

 .يألرق ب ير يا رحمن يألرق إخ فارقاً  فارق          

 

   ،وامُكر ل  وخ أمكر لى ّ  ،وانصرن  وخ أنصر لى ّ  ،ر  أَِلنّ  وخ أُِعْن لى ّ           

  اجعىن  لك شّكاراً،  ر ّ  ،وانصرن  لى  من ب   لى ّ  ،واهدن  ويسر الهدى ل            

   ،اهاً منيباً، ر  أقبل أوبت ليك أوه إ إليك م بتاً،مأليعاً،  لك ذّكاراً، لك رّهاباً، لك           

 واسىُل  ،ُحّلت ت وثبّ  ،وسّدد لسان  ،واهِد قىب  ،وأجْ  دلوأ  ،واغسل حوبت            

 َس يم  قىب .           

 

 .انقألاع ُلمري  والىهم اجعل أوسع رزقك لىّ  لند ِكبَر ِسنّ           

 

ً  الىهم            احفظن  باعسة  و ،احفظن  باعسة  قالداً و ،احفظن  باعسة  قائما

   أسالك من كل خير خزائنُه الىهم إن ،خ حاسداً و  خ أُشِمت ب  لدواً و ،راقداً           

 .ه بيدكألوذ بك من كل شر خزائنُ بيدك، و          

 

 .بارك ل  ف  رزق و ،ع ل  ف  داريوسّ و ،الىهم اغفر ل  ذنب           

 

       نا ومن فالتك ما أبىّ  ،ول بيننا وبين معاصيكحُ الىهم اقسم لنا من خشيتك ما يَ             

    ا باسمالنا ــومتعن ،اـــا مصيبات الدنيـــ  به لىينهوّ أُ ومن اليقين ما  ،به جنتك           

   ،واجعل ثارنا لى  من أىمنا ،واجعىه الوارث منا ،وأبصارنا وقوأنا ما أحييتنا           

 ر ـــوخ ألعل الدنيا أكب ،وخ ألعل مصيبتنا ف  ديننا ،لادانا نــوانصرنا لى  م           

 .وخ أسىط لىينا من خ يرحمنا ،لىمنا وخ مبىغ ،همنا          

 

   هم الى ،أنت وليّها و موخها ،وزّكها أنت خير من زّكاها ،الىهم آت نفس  أقواها         

 ن ــمشبع، ومن نفم خ أَ  شع، ومن قى  خ يَ ينفع، و إن  ألوذ بك من لىم خ          

 دلو  خ يُستلا  لها.         
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 منه و ما لم ألىم، وألوذ  آجىه ما لىمتُ إن  أسالك من ال ير كىه لاجىه و الىهم          

  ن ـــالىهم إن  أسالك م ،ما لم ألىممنه و آجىه ما لىمتُ لاجىه و كىهبك من الشّر           

    م ـالىه ،نبيكو ألوذ بك من شر ما لاذ به لبدكلبدك ونبيك، و خير ما سالك به          

  ا قَّر  ـموألوذ بك من النار و ،  إليها من قول أو لملما قَرّ إن  أسالك اللن  و          

 لمل، وأسالك أ  ألعل كل قضا  قضيتَه ل  خيراً. ول أوإليها من ق          

 

 الىهم إن  أسالك من فضىك ورحمتك، فِنه خ يمىكها إخ أنت.          

 
   أوفن  و ل ، الحيا  خيراً الىهم بعىمك ال ي ، وقدرأك لى  ال ى،، أحين  ما لىمَت            

 كىم   وأسالك ،الشهاد سالك خشيتك ف  ال ي  وأالىهم و ،ل  خيراً  الوفا  إذا لىمتَ            

 اً خ ــأسالك نعيمو  ،ــد ف  الفقر وال نأسالك القَصْ و ،اعخةص ف  الرضا وال ض            

 د ـوأسالك برد العيش بع بالقضا ،   لين خ أنقألع، وأسالك الرضاأسالك قُره د، ويَْنفَ            

  ، ّرا  ُمِضرّ ــف  غير ض ،لقائك الشوق إل الموت، وأسالك ل   النظر إل  وجهك، و           

 .اجعىنا ُهدا ً مهتديننا بزين  اعيما ، والىهم َزيّ  ،خ فتن  ُمِضىّ و           

 

  .قنا ل ا  النارربنا آأنا ف  الدنيا حسن ، وف  اآلخر  حسن ، و الىهم          

 

 ر ـــأ ف  لمساكين، و أ ُحّ  ا، وأرك المنكرات، وإن  أسالك فعل ال يراتالىهم           

 .غير َمفتو  إذا أردَت بعبادك فتن  فاقبضن  إليك، وأتو  لى ّ وأرحمن ، و ل ،          

 

 .ُحْسن لبادأكرك، وِذكْ ، والىهم ألنا لى  ُشْكرك          

 

   م ل  دنياي الت  فيها ــوأصى ،ِلصم  أمريو ــالىهم أصىم ل  دين  ال ي ه           

    ا  زياد  ل  ف  ــواجعل الحي ،  الت  فيها معاديــوأصىم ل  آخرأ ،معاش            

 واجعل الموت راح  ل  من كل شر. ،خير كل         

 

 أغنن  بفضىك لمن سواك.الىهم اكفن  بحةلك لن حرامك، و         

 

شد، وأسالك موجباتـزيم  لىِر، والعـإن  أسالك الابات ف  األم الىّهم            رحمتك،    الرُّ

   قىباً سىيماً، ولساناً  ن لبادأك، وأسالكــوأسالك شكر نعمتِك، وحس ولزائم م فرأك،         

 إنك  أعىم، وأست فُرك لما أعىُم، ماوألوذُ بك من شرِّ  صادقاً، وأسالك من خير ما أعىم،         

 .لةُ  ال يو  أنت         

 


