أذكار الصباح والمساء

ﻻ إله إﻻ ﷲ وحده ﻻ شريك له ،له اﳌلك وله اﳊمد وهو على كل شيء قدير )عشر مرات(.
ٍ
ٍ
ِ ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
إنك ﲪي ٌد ﳎي ٌد.
اهيمَ ،
اهيمَ ،
إنك ﲪي ٌد ﳎي ٌد ،الله ﱠم رْك على ﳏمد وعلى آل ﳏمد ،كما ر َ
صل على ﳏمد وعلى آل ﳏمد ،كما صلﱠ َ
اهيم وعلى آل إبر َ
كت على إبر َ
اهيم ،وعلى آل إبر َ
يت على إبر َ
الله ﱠم ِّ
رضيت ر و ﻹسﻼم دينا وﲟحمد صلى ﷲ عليه وسلم نبيا.
سبحان ﷲ وﲝمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته )ثﻼث مرات(.
ِ
ِ
وشر ما قبلَه ِّ ،
شر ما فيه ِّ ،
ونوره وبركتَه  ،وهداه  ،وأعوذ بك من ِّ
بعده
وشر ما َ
أصبحنا وأصبح ُ
اﳌلك ِّ
ْ
ونصره َ ،
رب العاﳌﲔ  ،اللهم إﱐ أسألُك َ
خﲑ هذا اليوم ْ :فت َحه َ ،
وﰲ اﳌساء  :أمسينا وأمسى اﳌلك رب العاﳌﲔ ،اللهم إﱐ أسألك خﲑ هذه الليلة ،فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ،وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها.
مر ٍ
ِ
ﱠ
رب ِ
ات )سبع مرات(.
هو ﱡ
بع ﱠ
هو عليه َتوﱠك ُ
العرش العظي ِم َ .س َ
لت َو َ
سﱯ ا ﱠُ ﻻ إلَ َه إﻻ َ
َح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
العليم )ثﻼث مرات(.
مع اﲰه شيءٌ  ،ﰲ
هو ال ﱠس ُ
بسم ا ﱠ الﱠذي ﻻ يضﱡر َ
ميع ُ
اﻷرض  ،وﻻ ﰲ ال ﱠسماء َ ،و َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﻷرض عاﱂ ِ
شر نفسي ومن ِّ
بك من ِّ
ﱠ
أجرهُ إﱃ مسل ٍم.
الغيب والشﱠهادة ﱠ
أقﱰف على نفسي سوءًا أو ﱠ
شر الشﱠيطان وشركه وأن َ
كل شيء وملي َكهُ ومال َكهُ ُ
أنت أعوذُ َ
إله ﱠإﻻ َ
أشهد أن ﻻ َ
فاطر ال ﱠسماوات و ِ َ
الله ﱠم َ
رب ِّ
اللهم رب السماوات ورب اﻷرض ورب العرش العظيم ،ربنا ورب كل شيء ،فالق اﳊب والنوى ومنزل التوراة واﻹﳒيل والفرقان ،أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته ،اللهم أنت اﻷول فليس
قبلك شيء وأنت اﻵخر فليس بعدك شيء ،وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ،وأنت الباطن فليس دونك .شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
دع ـ ــاء السفر
ِ
ِ
ِ
ك ﰲ سفر هذا الﱪﱠ والتقوى ،ومن العمل ما ترضى ،اللهم هون علينا سفر هذا واطو عنا
ﲔَ ،وإِ ﱠ إِ َﱃ َربِّنَا لَ ُمن َقلبُو َن .اللهم إ نسألُ َ
ﷲ أكﱪ ،ﷲ أكﱪ ،ﷲ أكﱪُ ،سْبحا َن الﱠذي َس ﱠخَر لَنَا َه َذا َوَما ُكنﱠا لَهُ ُم ْق ِرن َ
بعده ،اللهم أنت الصاحب ﰲ السفر ،واﳋليفة ﰲ اﻷهل ،اللهم إﱐ أعوذ بك من وع ِ
ثاء السفر ،وكآبة اﳌنظر وسوء اﳌنقلب ﰲ اﳌال واﻷهل.
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ﰲ سفر هذا الﱪﱠ والتقوى ،ومن العمل ما ترضى ،اللهم هون علينا سفر
ﲔَ ،وإ ﱠ إ َﱃ َربّنَا لَ ُمن َقلبُو َن .اللهم إ نسألُ َ
عند الرجوع :ﷲ أكﱪ ،ﷲ أكﱪ ،ﷲ أكﱪُ ،سْبحا َن الﱠذي َس ﱠخَر لَنَا َه َذا َوَما ُكنﱠا لَهُ ُم ْق ِرن َ
هذا واطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب ﰲ السفر ،واﳋليفة ﰲ اﻷهل ،اللهم إﱐ أعوذ بك من وع ِ
ثاء السفر ،وكآبة اﳌنظر وسوء اﳌنقلب ﰲ اﳌال واﻷهل .آيبون ،ئبون ،عابدون ،لربنا حامدون.
ْ
دعاء القنوت فبل الركوع الثاني من صﻼة الصبح

ونسجد ،وإليك نسعى وﳓفد ،نرجو
صلي
اللهم إ نستعينك ونستغفرك ،ونومن بك ونتوكل عليك ،ونثﲏ عليك اﳋﲑ كله ،نشكرك وﻻ نكفرك ،وﳔنَ ُع لك وﳔلَ ُع ونﱰُُك من يَك ُف ُرك ،اللهم إ ك نعبُد ،ولك نُ َ
ُ
رﲪتك وﳔاف عذابك اﳉد ،إن عذابَك لكافرين ملحق.
معقبات الصﻼة

استغفر ﷲ ،استغفر ﷲ ،استغفر ﷲ.
اللهم أنت السﻼم ومنك السﻼم تباركت ذا اﳉﻼل واﻹكرام.

ٍ
ِ
ِ
ِ
ـك اﳉَـد.
إله إﻻّ ا ُّ َ
كل َشيء قَدير ،اللّ ُهـ ﱠم ﻻ مانِ َع لما أ َْعطَْـيتَ ،وﻻ ُم ْع ِط َي لما َمنَـ ْعتَ ،وﻻ يَـْنـ َف ُـع ذا اﳉَ ّـد ِمْن َ
يك لهُ ،لهُ اﳌـ ْل ُ
وحدهُ ﻻ شر َ
ﻻ َ
ك ولهُ اﳊَ ْمدَ ،
وهو على ّ
ُ
قراءة آية الكرسي.
قراءة )قل هو ﷲ أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و )قل أعوذ برب الناس( وعند الفجر واﳌغرب ثﻼث مرات.

سبحان ﷲ )ثﻼث وثﻼثﲔ مرات( .واﳊمد )ثﻼث وثﻼثﲔ مرات( .ﷲ أكﱪ )ثﻼث وثﻼثﲔ مرات(.
وتقول ﲤام اﳌائة ﻻ إله إﻻ ﷲ وحده ﻻ شريك له ،له اﳌلك وله اﳊمد وهو على كل شيء قدير.
أدعية وأذكار متعلقة بالجنازة بصيغة التأنيث أو اﳉمع حسب اﳊالة

ما يقال عند تغميض عﲔ اﳌيت:

بسم ﷲ وعلى ملة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم ،ﳌثل هذا فليعمل العاملون ،وعد غﲑ مكذوب ،اللهم أسعده بلقائك ،اللهم يسر عليه أمره ،وسهل عليه موته ،اللهم اجعل ما خرج إليه خﲑا ﳑا خرج منه.
أدعية صﻼة اﳉنازة:
اﳊمد الذي أمات وأحيا واﳊمد
سيد إبراهيم ﰲ العاﳌﲔ إنك ﲪيد ﳎيد.

الذي ﳛيي اﳌوتى وهو على كل شيء قدير .اللهم صل وسلم و رك على سيد ﳏمد وعلى آل سيد ﳏمد كما صليت وسلمت و ركت على سيد إبراهيم وعلى آل

اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن ﻻ إله إﻻ أنت وأن ﳏمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به ،اللهم إن كان ﳏسنا فجازه ،وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته .اللهم ﻻ ﲢرمنا أجره وﻻ تفتنا
بعده.
ِ
ووسع مدخله واغسله ﳌاء والثلج والﱪد ونقه من اﳋطا كما نقيت الثوب اﻷبيض من الدنس وأبدله دارا خﲑا من داره وأهﻼ خﲑا من أهله وزوجا خﲑا
اللهم اغفر له وارﲪه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ّ
من زوجه وأدخله اﳉنة و ِ
أعذهُ من عذاب القﱪ ومن عذاب النار.
الرابعة :اللهم اغفر ﳊينا وميتنا وحاضر وغائبنا ،وصغﲑ وكبﲑ  ،وذكر وأنثا  ،إنك تعلم متقلبنا ومثوا  ،ولوالدينا وﳌن سبقنا ﻹﳝان وللمسلمﲔ واﳌسلمات واﳌؤمنﲔ واﳌؤمنات ،اﻷحياء منهم واﻷموات.
اللهم من أحييته منا فأحيه على اﻹﳝان ،ومن توفيته منا ،فتوفه على اﻹسﻼم ،وأسعد بلقائك ،وطيبنا للموت وطيبه لنا ،واجعل فيه راحتنا ومسرتنا.
للصﱯ  :اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت ﲢييه ،اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفـُ ُرطا وأجرا وثقل به موازينهما واعظم به أجورﳘا وﻻ تفتنا وإ ﳘا بعده .اللهم
أﳊقه بصاﱀ سلف اﳌؤمنﲔ ﰲ كفالة إبراهيم .وأبدله دارا خﲑا من داره وأهﻼ خﲑا من أهله وعافه من فتنة القﱪ ومن عذاب جهنم.
عند وضع اﳌيت ﰲ قﱪه على شقه اﻷﳝن ،ويُنصب عليه اللﱭ:

اللهم إن صاحبنا قد نزل بك ،وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إﱃ ما عندك ،اللهم ثبت عند اﳌسألة منطقه ،وﻻ تبتله ﰲ قﱪه ﲟا ﻻ طاقة له به ،وأﳊقه بنبيه ﳏمد صلى ﷲ عليه وسلم.

بعد تسوية الﱰاب على القﱪ ،يقوم أحدهم على رأس القﱪ ،يستقبل وجه اﳌيت ﰒ ليقل :فﻼن بن فﻼنة ،فﻼن بن فﻼنة ،فﻼن بن فﻼنة )فإن ﱂ يعرف اسم أمه فليقل فﻼن بن حواء( :أذكر ما خرجت
عليه من الدنيا شهادة أن ﻻ إله إﻻ ﷲ وأن ﳏمدا عبده ورسوله ،وأنك رضيت ر و ﻹسﻼم دينا وﲟحمد صلى ﷲ عليه وسلم نبيا ،و لقرآن إماما.
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