
 

ل أذكار متـوعة تُ  ◘  ؿـا احلّضقبعؾ  أحّضتي ْم اهلل ،  ؼال ْم األحوا

  : تؾػة ، وبعد الصؾوات،  وْم الصّضاح وادِضاء كذكر مـفاادخ

َ  : املهدددس  دخددد   عهددد  - 1 َلِج، َوَخمممرل مممول َ َ ادل ََُر َخمممرل مممَل َل الؾُفمممإ  يَِأ َأ

ممممما   َرَبـَ
ِ
ممممما، َوَعمممممَذ اهلل ـَ  َخَرجل

ِ
مممممِإ اهلل ممممما، َوبِِضل  َوَبلـَ

ِ
مممممِإ اهلل مممممَرِج، بِِضل َخل ادل

ـَا، ُثإ  لُِقَِضَؾإل َعَذ  ؾل ِؾهِ َتَوك   . (د) َأهل
ََ َوَرَزَيـِقمِه :  الث ب ُلْبض عه  - 2 مول  ْ مِذي َكَِضماِأ َهمَذا ال  ال 

ِ
ُد هلل َؿل احلل

ةٍ  ٍل ِمـَي، َوََل ُيو  ِ َحول  .)د(ِمنل َغرل
، إَِذا : الطعام قبل ال عاء -2

ِ
مِإ اهلل : بِِضل َل َقُؼم ؾل َْ ََ َأَحمُدُكإل َعَعاًمما  َأَكم

ؾل  َْ لِِه  ِننل َكِِسَ ِْم َأو  لِِه َوآِخِرهِ َْ  ِْم َأو 
ِ
ِإ اهلل : بِِضل َل  . (ت)َقُؼ

مِذي َأعلَعَؿـِمي َهمَذا  :الطعدام  مدو  الفراغ عه  ال عاء -4  ال 
ِ
مُد هلل َؿل احلل

ةٍ قالط َعاَم، َوَرَزَيـِ  ٍل ِمـَي َوََل ُيو  ِ َحول  .( د) ِه ِمنل َغرل
َقللُخذل بِـَاِصَقتَِفا، َولل  :عه  ال خ   بسوجة ج ي ة -5 ؾل َل َْ ُفإ  يَِأ  َقُؼ الؾ 

ِ َما ُجّضَِؾتل َعَؾقلِه، َها، َوَخرل ِ ََُر ِمنل َخرل َل َل َهما،  َأ َوَأُعوُذ بَِر ِممنل َرَ

ممِإ  :يقد    السوجدة  إتيدداى وعهد   ،  )هـــ( َوَرَ َمما ُجّضَِؾمتل َعَؾقلمهِ  َل بِا

قلَطاَن َما َرَزيل  قلَطاَن َوَجـَِب الش  ـَا الش  ، الؾُفإ  َجـَّضل
ِ
 .( ق) َتـَااهلل
سىسَ :ويقشأ فًهنا نفحوي كفًه جينع: اله م أذكار -6

 جسذه من استطاع ما بهنا ميسذو  اإلخالص، واملعىرتني
، ويقشأ (ق)( مشات3)جسذه من أقبل وما ووجهه شأسهب بذّئا

وُل بََِم } : البقشَ بذئا من وخىاتًه، آيُ اللشسٌ َُ آَمَن الر 

ِمـُونَ  ُمل َشُه بَِداِخَؾِة ثإ ل  ،)خ( ..{ُأنلِزَل يَِلقلِه ِمنل َرَبِه َوادل َيـلُػضل َِْرا

ِنك ُه ََل  َْ ِري َما َخَؾَػُه َعَؾقلِه، يَِزاِرِه  َيلَؿِن،  َيدل َطِجعل َعَذ ِشَؼِه األل ُثإ  لِقَضل

ُت  ِؿَر َرَِّب َوَضعل َل : بِا َل َت  ،  َجـلّضِي ُثإ  لِقَُؼ َِضؽل َُْعُه، يِنل َأمل َوبَِر َأرل

ؾلتََفا ََ ََحلَفا، َويِنل َأرل َْارل َػظلَفا َكػلِِس  بََِم ََتلَػُظ بِِه ِعَّضاَدَك  َْاحل

احِلِػَ  قَا ،(د) الص  ِؿَر الؾُفإ  َأُموُت َوَأحل َل ،  ،(خ) بِا
ِ
ّضلَحاَن اهلل َُ

  ،(مشَ 33)
ِ
ُد هلل َزُ َواهلُل أَ مشَ(،  33) َواحلَؿل  .(خ)مشَ( 33) كل

. 
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اِت ِمنل َغَضّضِِه : عه  الفسع مو اله م –7  الت ام 
ِ
َأُعوُذ بَِؽؾََِمِت اهلل

ونِ  قَاعِِػ َوَأنل ََيلُُضُ َزاِت الش   .)ت( َوِعَؼابِِه َوَرَ ِعَّضاِدِه، َوِمنل ََهَ
اٍت  : حللما رأى مو فعلي ما -8 قَـلُػثل َعنل َيَِضاِرِه َثََلَث َمر  َْؾل

َها  ِمنل َرَ
ِ
ذل بِاهلل قَتََعو  هُ ،  َولل َا َلنل َتُُض  َِْنَّن  ،  َوََل َُيََدثل ِِبَا َأَحًدا 

لل َعنل َجـلّضِِه ال ِذي َكاَن َعَؾقلهِ  قَتََحو   . (و) َولل
دُ :  اله م مو االشتيقاظعه  - 9 َد َما َأَماَتـَا  احلَؿل قَاَكا َبعل  ال ِذي َأحل

ِ
هلل

 . )خ( َويَِلقلِه الـُُّشورُ 
الؾُفإ  يَِأ َأُعوُذ بَِر ِمَن  عنذ الذخىل يقىل :: اخلالءأدعية  – 11

َكَر ، وإرا خشج قال : (ق) اخلُّضُِث َواخلََّضائِِث  َرا  .( د) ُغػل
  قبله::  ض ءأذكار ال – 11

ِ
ِإ اهلل َفُد َأنل ََل : ه، وبعذ(حه) بِِضل َأشل

وُلُه ،  َُ ًدا َعّضلُدُه َوَر َفُد َأن  ُُمَؿ  يَر َلُه، َوَأشل َدُه ََل َرِ يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

َعؾلـِي ِمَن ادَُتَطَفِرينَ  بَِػ، َواجل ا َعؾلـِي ِمَن الت و    .(ت) الؾُفإ  اجل
طان أعوذ باهلل من الشق : والقراءة الصالة يف ال ش شةعه   –12

 .( و) ( ثالثا) عن يساسه  ويتفل،  الرجقإ
َل  : املهس  مو اخلروج عه  - 13 ، ََل َحول

ِ
ؾلُت َعَذ اهلل  َتَوك 

ِ
ِإ اهلل بِِضل

 
ِ
َة يَِل  بِاهلل ، َأول  ،(د) َوََل ُيو   َ ، َأول ُأَض  َ الؾ ُفإ  َأُعوُذ بَِر َأنل َأِض

، َأول َأظلؾَِإ، َأول أُ  ، َأول ُأَزل  ََ َعَغ  َأِزل  ، َأول ُُيلَف ََ َف  . (هـ) ظلَؾَإ، َأول َأجل
، الؾُفإ   :املصج  دخ   دعاء -14

ِ
وِل اهلل َُ ََلُم َعَذ َر ، َوالِض 

ِ
ِإ اهلل بِِضل

َتَِر  ََ َرَحل ْلتَحل ِِل َأبلَوا ِػرل ِِل ُذُكوِِّب، َوا  . (هـ) اغل
ََلُم َعَذ  : املصج  مو اخلروج دعاء -15 ، َوالِض 

ِ
ِإ اهلل ، بِِضل

ِ
وِل اهلل َُ  َر

ؾَِر  َْضل  ََ ْلتَحل ِِل َأبلَوا ِػرل ِِل ُذُكوِِّب، َوا  .(هـ) الؾُفإ  اغل
ٌ " يف إال املـذر   يقىل ما مجل يقىل:  األذاى أذكدار  -16 ِ  حـ  علـ

 : فًقـىل "  الفـال   علِ وحٌ الصالَ
ِ
َة يَِل  بِماهلل َل َوََل ُيمو   ََل َحمول

ــذ ا را :   ،(ق) ــىل بع ــه يق َ  ث ممِة، الؾُفممإ  َر َوِة الت ام  عل َهممِذِه الممد 

ممممُه َمَؼاًممممما ْل َع ممممقَؾَة َوالَػِضممممقَؾَة، َوابل
َِ ممممًدا الَو ؿ  مممََلِة الَؼاِئَؿممممِة آِت ُُمَ  َوالص 

َتهُ  ِذي َوَعدل ُؿوًدا ال   . (خ) َُمل
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ًَل،  :أمدر  عليه اشتصعب مو -17  مفل ََ َتمُه  ََ يَِل  َمما َجَعؾل مفل ََ الؾُفمإ  ََل 

َن  َزل َُ احلل ًَل  يَِذا ِشئلَت َوَأنلَت َّملَع فل  .( ابن السين) ََ
ا }:  مبصديبة  أصيب مو -18 ا  َ  هللِإِنَّ ْهاِ  َااِعون ََ اا إِ رالبقـشَ:   {َوإِنَّ

ِأ ِْم ،  د651 ا ِمـلَفاالؾُفإ  ألُجرل ً ْل ِِل َخرل ِؾ  . (و)  ُمِصقَّضتِي، َوَأخل
مما يِنل : القبدد ر زيددارة دعدداء -19 ِمـَِػ َويِك  ٍم ُممممل ممََلُم َعَؾممقلُؽإل َداَر َيممول الِض 

 . (و) َشاَء اهلُل بُِؽإل ََلِحُؼونَ 
َهمممما، َوَأُعممموُذ بِمممَر ِمممممنل  :الددددري  دعددداء  -21 َ ََُر َخرل مممَل َل  الؾُفمممإ  يَِأ َأ

َها  . (د)ََشِّ
 .( ق) يَِأ َصاِئٌإ، يَِأ َصاِئإٌ  :أح  شابه إذا الصائم يق   ما -21
ِجقإِ  :الغضب دعاء -22 قلَطاِن الر   ِمَن الش 

ِ
 .( ق)َأُعوُذ بِاهلل

ِدكَ  :اجمللض كفارة -23 ُفإ  َوبَِحؿل ّضلَحاَكَر الؾ  َفُد َأنل ََل يََِلَ يَِل  ، َُ َأشل

َُ يَِلقلَر  ِػُرَك َوَأتُو َتغل َل  . (ت)َأنلَت َأ
يممَر َلممُه، َلمممُه  :الصددد   دخددد   دعدداء  -24 ممَدُه ََل َرِ ََل يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

 ُ ِقممي َوُيِؿقممُت، َوُهممَو َحممي  ََل َيُؿمموُت، بَِقممِدِه اخلَممرل ممُد َُيل مُر َوَلممُه احلَؿل ادُؾل

 َيِديرٌ 
ٍ
ء ََ ََشل  . (ت) َوُهَو َعَذ ُك

  .(د) قطانيِضتعذ باهلل من الش:احلمرونهيق  الكالب نباح عه  -25
َر َلـَما َهمَذا }اهلل أكمز ثثاما :الصدفر  دعاء -26 مخ  ََ مِذي  مّضلَحاَن ال  َُ

ما يَِؼ َرَبـَمما َدُـلَؼِؾُّضمونَ  ممِركَِػ َويِك  ََُر ِْم   {َوَمما ُكـ مما َلمُه ُمؼل ممَل ما َكِضل الؾُفممإ  يِك 

َوى، ِز  َوالت ؼل َػِرَكا َهَذا الل ََض، الؾ ََ َِ َما َترل َعَؿ ُفإ  َهَونل َعَؾقلـَا َوِمَن الل

مممَدُه، الؾُفمممإ  َأنلمممَت  مممِو َعـ ممما ُبعل مممَػَرَكا َهمممَذا، َواعل مممَػِر،  ََ ممماِحُب ِْم الِض  الص 

مَػِر، َوَك بَمِة   الِض 
ِ
ماء َْ ، الؾُفإ  يَِأ َأُعموُذ بِمَر ِممنل َوعل َِ َهل َِؾقَػُة ِْم األل َواخلل

 َ مماِل َواألل َ ِل ُـلَؼَؾممِب ِْم ا  ادل
ِ
مموء َُ ـلَظمِر، َو َ َِ ادل مم  آيُِّضممونَ »َويَِذا َرَجممَع ََزاَد: ، هل

َأُعموُذ  وإذا نس  مهسال قا  : ،(و) «َتاِئُّضوَن َعابُِدوَن لَِرَبـَا َحاِممُدونَ 

اِت ِمنل َرَ َما َخَؾَق   الت ام 
ِ
 .(و) بَِؽِؾََمِت اهلل

ِػمممُر اهلَل   :الصلددد ا  املفروضدددا    مو الصالم بع  األذكار -27 َتغل َل ) َأ
َ ممممممممََلُم، َتَّضاَركل ممممممممممممََلُم َوِمـلَر الِض  مممممممالؾُفإ  َأنلَت الِض   ( ثالثا   ََللِ مممممممَت َذا ابل
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ِشِه، َوِمَداَد َكؾََِمتِهِ  ِِضِه، َوِزَكَة َعرل  َأِمَسِ ِإَراو )و(، َخؾلِؼِه، َوِرَضا َكػل
َدُه  :َقاَل ، َلَ يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

ِ
ُد هلل ، َواحلَؿل

ِ
َِضى ادُؾلُر هلل َِضقلـَا َوَأمل َأمل

يَر َلهُ  ََ ََشل  ،َلَ َرِ ُد، َوُهَو َعَذ ُك ََ َلُه ادُؾلُر، َوَلُه احلَؿل  َيِديٌر، َر
ٍ
ء

َدَها، َوَأُعوُذ بَِر ِمنل َرَ  َ َما َبعل قلَؾِة َوَخرل َ َما ِْم َهِذِه الؾ  ََُر َخرل َل َل َأ

َدَها،  قلَؾِة َوَرَ َما َبعل  :َأِيّضا َرِلَم َقاَل َأِصَبَذ َوِإَرا، َما ِْم َهِذِه الؾ 
 
ِ
ّضََح ادُؾلُر هلل ـَا َوَأصل ّضَحل َبَح إَِذا و )و( ، َأصل الؾُفإ  بَِر : َقاَل  َأصه

قَا، َوبَِر َكُؿوُت، َويَِلقلَر اَدِصرُ  َِضقلـَا، َوبَِر َكحل ـَا، َوبَِر َأمل ّضَحل ، َأصل

قَا،  َوِإَرا َأِمَسِ َفِلًَُقِل: ـَا، َوبَِر َكحل ّضَحل َِضقلـَا، َوبَِر َأصل الؾُفإ  بَِر َأمل

 اِلاِسِتِغَفاِس َأِ  َتُقىَل: ُذَسِّ )ت( ، َوبَِر َكُؿوُت، َويَِلقلَر الـُُّشورُ 

َتـِي َوَأنَا َعّضلُدكَ الؾُفإ  َأنلَت َرَِّب، ََل يََِلَ يَِل   ، َوَأنَا َعَذ َأنلَت، َخَؾؼل

ُت، َأبُوُء  ُت، َأُعوُذ بَِر ِمنل َرَ َما َصـَعل َتَطعل َل ِدَك َما ا ِدَك َوَوعل َعفل

، َوَأبُوُء َلَر بِ  َلَر  َؿتَِر َعَغ  ِػُر بِـِعل ِنك ُه ََل َيغل َْ ِػرل ِِل،  َْاغل َذكلّضِي، 

ََ يَِل  َأنلَت  ُكو ِدهِ  ) خ( ،الذُّ  َوبَِحؿل
ِ
ّضلَحاَن اهلل   مرة (  011)  ، َُ

ُد َوُهَو  )ق( ، َؿل ُؾلُر َوَلُه احلل يَر َلُه، َلُه ادل َدُه ََل َرِ ََل يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

 َيِديرٌ 
ٍ
ء ََ ََشل اإلكجاس  )و( ،( مشَ 611أو  مشات 61)  َعَذ ُك

قلَت َعَذ آِل  :من َواِجِه َوُذَري تِِه، َكََم َصؾ  ٍد َوَأزل ََ َعَذ ُُمَؿ  الؾ ُفإ  َص

َت َعَذ آِل  َواِجِه َوُذَري تِِه، َكََم َباَركل ٍد َوَأزل ِهقَإ، َوَباِركل َعَذ ُُمَؿ  َرا يِبل

ِهقَإ يِك َر ََحِقٌد ََمِقٌد  َرا َ ال ِذي ََل يََِلَ يَِل  ُهَو أَ   ، )ق(يِبل ِػُر اهلل  تَغل َل

َُ يَِلقلِه، َؼقُّوَم، َوَأتُو َي  الل  ََل   ،( د) احلل
ِ
َة يَِل  بِاهلل  َل َوَلَ ُيو     ،)ق(  َحول

َزُ  ، َوََل يََِلَ يَِل  اهلُل، َواهلُل َأكل
ِ
 
ِ

ُد هلل َؿل ، َواحلل
ِ
ّضلَحاَن اهلل  )و( ،َُ
 
ِ
ّضلَحاَن اهلل   الَعظِقإِ َُ

ِ
ّضلَحاَن اهلل  َُ ِدِه،   . )ق(  َوبَِحؿل

مسله صخًذ ، ) خ(البخاسٍصخًذ  :اختصارا  كتب احل يث
أبـى  سـنن  ، )ق(الشًخا  البخـاسٍ ومسـله    علًهاتفق ، )و(
ابـن   سنن ،) (النسائٌسنن ، ) ت(الرتمزٍ سنن ،)د( داود
 . )حب(ابن حبا   صخًذ، )حه(، مسنذ أمحذ )هـ( ماجه
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مِ  َرا كل ِ يَر َلُه، َلُه ادُؾلُر، َوَلمهُ  ،(و) َواْلل َدُه َلَ َرِ  َلَ يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

َطقلمَت، َوَلَ  ما َأعل َ
ِ
 َيمِديٌر، الؾُفمإ  َلَ َمماكَِع ِ

ٍ
ء ََ ََشل ُد، َوُهَو َعمَذ ُكم احلَؿل

َت  ا َمـَعل َ
ِ
طَِي ِ َل َوََل ، (ق) ، َوَلَ َيـلَػُع َذا ابََد ِمـلَر ابَدُّ ُمعل ََل َحول

َؿممممُة َوَلممممُه  مممماُه، َلممممُه الـَعل ُّضممممُد يَِل  يِي  ، ََل يََِلَ يَِل  اهلُل، َوََل َكعل
ِ
َة يَِل  بِمممماهلل ُيممممو 

ِؾِصممَػ َلممُه الممدَ  ََِضممُن، ََل يََِلَ يَِل  اهلُل ُِمل ـَمماُء احلل  ْ ، َوَلممُه ال َُ مم َػضل يَن َوَلممول الل

ُِْرونَ  َؽا مَزُ ، (و) َكِرَه الل ، َواهلُل َأكل
ِ
مُد هلل ، َواحلَؿل

ِ
مّضلَحاَن اهلل ) ثَلثما  َُ

ممممُر، َوَلممممُه ، وثَلثممممػ (  يممممَر َلممممُه، َلممممُه ادُؾل ممممَدُه َلَ َرِ َلَ يََِلَ يَِل  اهلُل َوحل

 َيِديرٌ 
ٍ
ء ََ ََشل ُد، َوُهَو َعَذ ُك سىسَ اإلخـالص،  يقشأ ، و(و) احلَؿل

وثالثـُ مـشات بعـذ     مشَ واحذَ بعـذ كـل صـالَ     عىرتنيوامل
 . ( ) صالَ كل عقبثه يقشأ آيُ اللشسٌ  (د)الفجش

) أي  َيْرَكْع َرْكَعَتْْيِ ِمْن َغْْيِ الَفِريَضة ِ  : االشتدارة صالة دعاء -28

ِدُرَك  :يقول، ُثمَّ بعد أي نافل (  َتؼل َل ِؿَر َوَأ َتِخُرَك بِِعؾل َل الؾُفإ  يَِأ َأ

ممِدُر، بِ  ممِدُر َوَلَ َأيل ممَر َتؼل ِنك  َْ ممؾَِر الَعظِممقِإ،  َْضل ََُر ِمممنل  ممَل َل َرتَِر، َوَأ ُؼممدل

َؾممُإ َأن   ، الؾُفممإ  يِنل ُكـلممَت َتعل َِ ُم الُغُقممو َؾممُإ، َوَأنلممَت َعممَل  َؾممُإ َوَلَ َأعل َوَتعل

هُ  ُدرل ايل َْ ِري  ٌ ِِل ِْم ِديـِي َوَمَعاَِش َوَعاِيَّضِة َأمل َر َخرل ُه  َهَذا األَمل ِِل َوَيَِّسل

مَر َر  ِِل ِْم ِديـِمي  َؾمُإ َأن  َهمَذا األَمل ِْقمِه، َويِنل ُكـلمَت َتعل ِِل، ُثإ  َبماِركل ِِل 

مممُدرل ِِل  ـِمممي َعـلمممُه، َوايل ْل ِ َل مممُه َعـَمممي َوا ْل ِ َل ا َْ مممِري  َوَمَعممماَِش َوَعاِيَّضمممِة َأمل

ِضـِي  َ َحقلُث َكاَن، ُثإ  َأرل  .(خ) بِهِ اخلَرل
ــُ اللشســٌ) الصددباح واملصدداء :  أذكددار -29 ــشات(  3آي  )خ( ،م
مِه }: خىاتًه سىسَ البقشَ من قـىل و موُل بِمََم ُأنمِزَل يَِلقل َُ آَممَن الر 

ِمـُونَ  ُمل َبِه َوادل قل هى اهلل أحذ و)خ( ،  خش السىسَ ..{ ِمن ر 
ََِّذيابِ )د( ، مشات(  3واملعىرتني )  ِم اهللِ ا ِ   سه ِِ ا ُّ َمَع اسه الَ َيُضن

ََمءِ َشه  ِض، َوالَ ِِف اَسَّ ْعن اََولِْمن  ،ٌء ِِف األَاه
ِِ
َ  اَسَّ  مـشات(  3) َوهن

ِت  )ت(، ممَؿَوا َر الِض 
مماعِ َْ ممَفاَدِة،  الؾُفممإ   ممِب َوالش  َ الَغقل

َِ ِض، َعمما َواألَرل

َفُد َأنل َلَ يََِلَ يَِل  َأنلَت، َأُعوُذ بَِر ِمنل َرَ  قَؽُه، َأشل
 َوَمؾِ

ٍ
ء ََ ََشل َ  ُك َر

ِكهِ َكػل  قلَطاِن َوِرل   )د(، ِِس، َوَرَ الش 
ِ
ّضلَحاَن اهلل ِدِه، َُ   َعَددَ  َوبَِحؿل
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