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 المسلم أذكار من

 

الحمدهلل رب العالمين  والصالة والسالـ على نبينا محمد وعلى آلو 
 وصحبو أجمعين    وبعد:

: }فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم{ وقاؿ تعالى: }َوَما سبحانو وتعالىفقد قاؿ اهلل 
ْنَس ِإَّلَّ ِليَػْعُبُدوِف{  . فُعِلم بهذا ِإفَّ ِمْن أفضِل، َخَلْقُت اْلِجنَّ  أو -َواْْلِ

حاِؿ العبد حاَؿ ذكرِِه ربَّ العالمين، واشتغالو باألذكار الواردة  -أفضلَ 
 سيد المرسلين. -صلى اهلل عليو وسلم-عن رسوؿ اهلل 

في عمل اليـو والليلة والدعوات  -رضي اهلل عنهم-وقد صنَّف العلماُء 
األذكار كتباً كثيرًة معلومًة عند العارفين، ولكنها مطّولة باألسانيد و 

تسهيل ذلك على  ناوالتكرير، فَضُعَفْت عنها ىمُم الطالبين، فقصد
على  واقتصرنا، األذكاره في جمع ىذنا ؛ فشرعالراغبين من الطالب

 اهلل سأؿُ ،ونخمسين ذكرًا من أىم األذكار التي تتكرر في حياة المسلم
 فهو حسبنا ونعم الوكيل... والنفع والقبوؿ،  ،والسدادالتوفيق 
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 سيد اْلستغفار -1

اللهم أنت ربي َّل إلو أنت، خلقتني وأنا عبدؾ، وأنا على عهدؾ »
ووعدؾ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك 

وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنو َّل يغفر الذنوب إَّل  بنعمتك علي،
 «أنت

 الصباح والمساء أذكار -2

أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم }اللَُّو ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ ََّل  *
ِسَنٌة َوََّل نَػْوـٌ َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي  تَْأُخُذهُ 

أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل ُيِحيُطوَف َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّلَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما بَػْيَن 
ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإَّلَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوََّل 

 يَػُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم{.
 

َلْم  -َمُد اللَُّو الصَّ  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد *
 مرات 3{ َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ  -يَِلْد َوَلْم يُوَلْد 

 -ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق 
َوِمْن َشرِّ  -َوِمْن َشرِّ النػَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد  -َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب 

 مرات3 اِسٍد ِإَذا َحَسَد{حَ 
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ِإَلِو  -َمِلِك النَّاِس  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس 
الَِّذي يُػَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر  -ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  -النَّاِس 
 مرات3 ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس{ -النَّاِس 

والحمد هلل، َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل   أصبحنا وأصبح الملك هلل»*
شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير، رب 

أسألك خير ما في ىذا اليـو وخير ما بعده  وأعوذ بك من شر ما 
في ىذا اليـو وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء الكبر، 

 «النار وعذاب في القبر رب أعوذ بك من عذاب في
 

اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا وبك نحيا، وبك نموت وإليك » *
 «النشور

 
اللهم إني أصبحت أشهدؾ وأشهد حملة عرشك، ومالئكتك » *

وجميع خلقك، أنك أنت اهلل َّل إلو إَّل أنت وحدؾ َّل شريك لك، 
 )أربع مرات(« وأف محمدا عبدؾ ورسولك

 
وحدؾ َّل  اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك» *

 «شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر
 

 « حسبي اهلل َّل إلو إَّل ىو عليو توكلت وىو رب العرش العظيم» *
 )سبع مرات(
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بسم اهلل الذي َّل يضر مع اسمو شيء في األرض وَّل في السماء » *
 )ثالث مرات( .« وىو السميع العليم

 

رضيت باهلل ربا، وباْلسالـ دينا، وبمحمد صلى اهلل عليو وسلم » *
 )ثالث مرات( .« نبيا
يا حي يا قيـو برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلو وَّل تكلني »*

 «إلى نفسي طرفة عين
 

أصبحنا على فطرة اْلسالـ وعلى كلمة اْلخالص، وعلى دين »*
إبراىيم، حنيفا  نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم، وعلى ملة أبينا

 «مسلما وما كاف من المشركين
 

سبحاف اهلل وبحمده: عدد خلقو، ورضا نفسو، وزنة عرشو ومداد  »*
 )ثالث مرات إذا أصبح( .« كلماتو

 

 « اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال» *
 )إذا أصبح( .

 

(« أستغفر اهلل وأتوب إليو» *  )مائة مرة في اليـو
 

 « أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»*
 )ثالث مرات إذا أمسى(.
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َّل إلو إَّل الو وحده َّل شريك لو، لو الملك ولو الحمد، وىو » *
 )عشرات مرات(« على كل شيء قدير

 
 )عشر مرات(« اللهم صل وسلم على نبينا محمد» *
 
 األذكار بعد السالـ من الصالة -3
السالـ، ومنك السالـ، تباركت يا  أستغفر اهلل )ثالثا( اللهم أنت» *

 «ذا الجالؿ واْلكراـ
َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على  » *

كل شيء قدير، اللهم َّل مانع لما أعطيت، وَّل معطي لما منعت، 
 «وَّل ينفع ذا الجد منك الجد

 

 شريك لو، لو الملك، ولو الحمد وىو َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل» *
شيء قدير. َّل حوؿ وَّل قوة إَّل باهلل، َّل إلو إَّل اهلل، وَّل  على كل

نعبد إَّل إياه، لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن، َّل إلو إَّل اهلل 
 «مخلصين لو الدين ولو كره الكافروف

 

َّل إلو إَّل اهلل سبحاف اهلل، والحمد هلل، واهلل أكبر )ثالثا وثالثين( »*
 «وحده َّل شريك لو، لو الملك ولو الحمد وىو على كل شيء قدير
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}اللَُّو ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ ََّل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوََّل نَػْوـٌ َلُو َما ِفي   *
السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّلَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما 

َشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإَّلَّ ِبَما َشاَء بَػْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل ُيِحيُطوَف بِ 
َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوََّل يَػُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ 

 اْلَعِظيُم{
 

 دعاء سجود التالوة -4
سجد وجهي للذي خلقو، وشق سمعو وبصره بحولو وقوتو، » *

 «  .}فَػَتَباَرَؾ اللَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقيَن{  
 

 دعاء دخوؿ المسجد -5
اللهم افتح لي أبواب  والسالـ على رسوؿ اهلل بسم اهلل، والصالة»

 «رحمتك 
 

 دعاء الخروج من المسجد -6
اهلل، اللهم إني أسألك من بسم اهلل والصالة والسالـ على رسوؿ »

 «فضلك، اللهم اعصمني من الشيطاف الرجيم
 

 الذكر عند دخوؿ المنزؿ  -7
  «بسم اهلل ولجنا، وبسم اهلل خرجنا، وعلى اهلل ربنا توكلنا »
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 الذكر عند الخروج من المنزؿ -8
 «بسم اهلل، توكلت على اهلل، وَّل حوؿ وَّل قوة إَّل باهلل»
 

 دعاء دخوؿ الخالء -9
 «بسم اهلل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» 

 

 دعاء الخروج من الخالء -11
 «غفرانك»
 

 الذكر قبل الوضوء  -11
 «بسم اهلل»
 

 الذكر بعد الفراغ من الوضوء -12
أشهد أف َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل شريك لو وأشهد أف محمدا عبده »

 .«ورسولو. 
 

 دعاء لُْبس الثوب -13
)الثوب( ورزقنيو من غير حوؿ مني وَّل  الذي كساني ىذاالحمد هلل »

 «قوة
 

 دعاء لُْبس الثوب الجديد -14
اللهم لك الحمد أنت كسوتنيو، أسألك من خيره وخير ما صنع لو، »

 «وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لو



 

 
 

8 

 المسلم أذكار من

 الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا -15
 «تبلي وُيْخِلُف اهلل تعالى»
 

 أذكار األذاف -16
قوؿ مثل ما يقوؿ المؤذف إَّل في " حي على الصالة وحي على ت» *

 «  .قوؿ: " َّل حوؿ وَّل قوة إَّل باهللتالفالح " ف
وأنا أشهد أف َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل شريك لو وأف محمدا »قوؿ ت *

 «عبده ورسولو، رضيت باهلل ربا، وبمحمد رسوَّل، وباْلسالـ دينا
 عقب تشهد المؤذف 

 
النبي صلى اهلل عليو وسلم بعد فراغو من إجابة صلي على ت" *

 المؤذف"
 
اللهم رب ىذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت محمدا » *

الوسيلة والفضيلة، وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتو،إنك َّل تخلف 
 «الميعاد 

 
 دعاء اَّلستفتاح  -17

 سبحانك اللهم وبحمدؾ، وتبارؾ اسمك، وتعالى جدؾ، وَّل إلو»
 «غيرؾ
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 دعاء صالة اَّلستخارة -18
اللهم إني أستخيرؾ بعلمك، وأستقدرؾ بقدرتك، وأسألك من »

فضلك العظيم، فإنك تقدر وَّل أقدر، وتعلم، وَّل أعلم، وأنت غالـ 
ػ ويسمي حاجتو ػ خير لي  الغيوب، اللهم إف كنت تعلم أف ىذا األمر

فاقدره لي  في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ػ أو قاؿ: عاجلو وآجلو ػ
ويسره لي ثم بارؾ لي فيو، وإف كنت تعلم أف ىذا األمر شر لي في 

ديني ومعاشي وعاقبة أمري ػ قاؿ: عاجلو وآجلو ػ فاصرفو عني 
 «واصرفني عنو واقدر لي الخير حيث كاف ثم أرضني بو

 
 دعاء الكرب -19

َّل َّل إلو إَّل اهلل العظيم الحليم، َّل إلو إَّل اهلل رب العرش العظيم، »
 «إلو إَّل اهلل رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكريم

 
 دعاء الهم -21

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزف، والعجز والكسل، والبخل »
 «والجبن، وضلع الدين وغلبة الرجاؿ

 
 دعاء الغضب -21

 «أعوذ باهلل من الشيطاف الرجيم»
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 دعاء الخوؼ من الشرؾ -22
اللهم إني أعوذ بك أف أشرؾ بك وأنا أعلم، وأستغفرؾ لما َّل » 

 «أعلم
 

 دعاء من رأى مبتلى -23
الحمد هلل الذي عافاني مما ابتالؾ بو وفضلني على كثير ممن »

 «خلق تفضيال
 

 عند زيارتوالدعاء للمريض   -24
 «َّل بأس طهور إف شاء اهلل»
 

 الدعاء لمن صنع إليك معروفا  -25
 «خيرا جزاؾ اهلل»
 

 الدعاء لمن قاؿ إني أحبك في اهلل -26
 «أحبك الذي أحببتني لو»
 

 الدعاء لمن قاؿ بارؾ اهلل فيك -27
 «وفيك بارؾ اهلل»
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 دعاء زيارة القبور -28
السالـ عليكم أىل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إف شاء »

أسأؿ اهلل اهلل بكم َّلحقوف ويرحم اهلل المستقدمين منا والمستأخرين 
 «لنا ولكم العافية

 
 دعاء التعزية  -29

 «أعظم اهلل أجرؾ، وأحسن عزاءؾ وغفر لميتك»
 

 دعاء الريح  -31
 «اللهم إني أسألك خيرىا، وأعوذ بك من شرىا»
 

 دعاء الرعد  -31
 «سبحاف الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خيفتو»
 

 الدعاء إذا نزؿ المطر  -32
 «نافعااللهم صيِّبا »
 

 الذكر بعد نزوؿ المطر -33
 «مطرنا بفضل اهلل ورحمتو»
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 دعاء الركوب -34
بسم اهلل، الحمد هلل }ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِيَن »
َقِلُبوَف{ الحمد هلل، - الحمد هلل، الحمد هلل، اهلل  َوِإنَّا ِإَلى رَبػَِّنا َلُمنػْ

أكبر، اهلل أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر  أكبر، اهلل
 «لي، فإنو َّل يغفر الذنوب إَّل أنت

 
 دعاء السفر  -35

اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، }ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر لََنا َىَذا َوَما  »
َقِلُبوَف{  اللهم إن -ُكنَّا َلُو ُمْقرِنِيَن  ا نسألك في َوِإنَّا ِإَلى رَبػَِّنا َلُمنػْ

العمل ما ترضى، اللهم ىوف علينا  سفرنا ىذا البر والتقوى، ومن
سفرنا ىذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، 

والخلفية في األىل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة 
 « المنظر، وسوء المنقلب في الماؿ واألىل

 دعاء الرجوع من السفر -36
أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر، }ُسْبَحاَف الَِّذي َسخََّر َلَنا َىَذا َوَما ُكنَّا َلُو اهلل »

َقِلُبوَف{  اللهم إنا نسألك في سفرنا ىذا البر  -ُمْقرِنِيَن  َوِإنَّا ِإَلى رَبػَِّنا َلُمنػْ
العمل ما ترضى، اللهم ىوف علينا سفرنا ىذا واطو عنا  والتقوى، ومن

صاحب في السفر، والخلفية في األىل، اللهم إني بعده، اللهم أنت ال
أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الماؿ 

 « آيبوف، تائبوف، عابدوف، لربنا حامدوف، واألىل
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 دعاء دخوؿ السوؽ -37

َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل شريك لو، لو الملك ولو الحمد، يحيي »
 «الخير، وىو على كل شيء قدير وىو حي َّل يموت، بيده ويميت

 
 في مكافالدعاء إذا نزؿ  -38

 «أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»
 

 ما يقوؿ المسلم إذا زكي -39
اللهم َّل تؤاخذني بما يقولوف، واغفر لي ما َّل يعلموف واجعلني »

 «  خيرا مما يظنوف
 

 ما يقوؿ من أتاه أمر يسره أو يكرىو -41
قاؿ: " الحمد هلل  عليو وسلم إذا أتاه األمر يسرهكاف صلى اهلل »

 الذي بنعمتو تتم الصالحات " 
 «وإذا أتاه األمر يكرىو قاؿ: " الحمد هلل على كل حاؿ
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 ما يقوؿ من أحس وجعا في جسده -41
ضع يدؾ على الذي تألم من جسدؾ وقل: " بسم اهلل، ثالثا، وقل »

 «أجد وأحاذرسبع مرات: أعوذ باهلل وقدرتو من شر ما 
 

 دعاء العطاس -42
 إذا عطس أحدكم فليقل الحمد هلل،»
 وليقل لو أخوه أو صاحبو: يرحمك اهلل،  

 «فإذا قاؿ لو: يرحمك اهلل، فليقل: يهديكم اهلل ويصلح بالكم
 

 ما يقوؿ الصائم إذا سابو أحد -43
 «إني صائم، إني صائم»
 

 الدعاء قبل الطعاـ -44
 «بسم اهلل في أولو وآخره: بسم اهلل، فإف نسي في أولو فليقل » 
 

 الدعاء عند الفراغ من الطعاـ -45
 «الحمد هلل الذي أطعمني ىذا، ورزقنيو، من غير حوؿ مني وَّل قوة»
 

 دعاء الضيف لصاحب الطعاـ -64
 «اللهم بارؾ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم»
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 أىل بيتالدعاء إذا أفطر عند  -74
أفطر عندكم الصائموف، وأكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم »

 «المالئكة
 

 الدعاء لمن سببتو -48
 «فاجعل ذلك لو قربة إليك يـو القيامة اللهم فأيما مؤمن سببتو»
 

 أذكار النـو -49
 فيقرأ فيهما:  يجمع كفيو ثم ينفث فيهما»*

َلْم يَِلْد  -اللَُّو الصََّمُد  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل ُىَو اللَُّو َأَحٌد 
 َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد{  -َوَلْم يُوَلْد 

 

ِمْن َشرِّ َما َخَلَق  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق *
َوِمْن  -َوِمْن َشرِّ النػَّفَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد  -َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  -

 َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد{ 
ِإَلِو  -ِك النَّاِس َملِ  -بسم اهلل الرحمن الرحيم }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس 

الَِّذي يُػَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر  -ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس  -النَّاِس 
 ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس{ -النَّاِس 

ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسو ووجهو 
 «  .وما أقبل من جسده )يفعل ذلك ثالث مرات
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ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ ََّل تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوََّل نَػْوـٌ َلُو َما ِفي اللَُّو ََّل } *
السََّماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإَّلَّ بِِإْذنِِو يَػْعَلُم َما 

ْلِمِو ِإَّلَّ ِبَما َشاَء َوِسَع  بَػْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوََّل ُيِحيُطوَف ِبَشْيٍء ِمْن عِ 
 {ُكْرِسيُُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوََّل يَػُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 

 
باسمك  ربي وضعت جنبي، وبك أرفعو، فإف أمسكت نفسي »*

 «فارحمها، وإف أرسلتها فاحفظها، بما تحفظ بو عبادؾ الصالحين
 

وأنت توفاىا، لك مماتها ومحياىا، إف  ت نفسياللهم إنك خلق» *
 « أحييتها فاحفظها، وإف أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية

 

 )ثالث مرات( « اللهم قني  عذابك يـو تبعث عبادؾ» *
 

 «باسمك اللهم أموت وأحيا» *
 

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت » *
رغبة ورىبة إليك، َّل ملجأ وَّل  وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك،

منجا منك إَّل إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي 
 «أرسلت

 
الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليو »وعند اْلستيقاظ تقوؿ: 

  «النشور
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 المجلسكفارة  -51

سبحانك اللهم وبحمدؾ، أشهد أف َّل إلو إَّل أنت، أستغفر وأتوب »
 «إليك

 
 

***** 
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 مت الذكر مت الذكر
  ذكار الصباح والمساءأ  سيد اْلستغفار

  دعاء سجود التالوة  اذكار بعد الصلوات

  دعاء الخروج من المسجد  دعاء دخوؿ المسجد

  الخروج من المنزؿدعاء   دعاء الدخوؿ للمنزؿ

  دعاء الخروج من الخالء  دعاء الدخوؿ للخالء

  الذكر بعد الفراغ من الوضوء  الذكر قبل الوضوء

  دعاء لبس الثوب الجديد  دعاء لبس الثوب

  أذكار األذاف  الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا

  دعاء صالة اَّلستخارة  دعاء اْلستفتاح

  دعاء الهم  دعاء الكرب

  دعاء الخوؼ من الشرؾ  دعاء الغضب

  الدعاء للمريض في عيادتو  دعاء من رأى مبتلى

  الدعاء لمن قاؿ: إني أحبك في اهلل  الدعاء لمن صنع إليك معروفا

  دعاء زيارة القبور  الدعاء لمن قاؿ: بارؾ اهلل فيك

  دعاء الريح  دعاء التعزية

  الدعاء إذا رأى مطراً   دعاء الرعد

  دعاء الركوب  الذكر بعد نزوؿ المطر

  ذكر الرجوع من السفر  دعاء السفر

  الدعاء إذا نزؿ في مكاف  دعاء دخوؿ السوؽ

  ما يقوؿ من أتاه أمر يسره أو يكرىو  مايقوؿ المسلم إذا زكي

  دعاء العطاس  مايقوؿ أو يفعل إذا أحس ألماً في جسده

  الدعاء قبل الطعاـ  مايقوؿ الصائم إذا سابو أحد

  دعاء الضيف لصاحب الطعاـ  الدعاء عند الفراغ من الطعاـ

  الدعاء لمن سببتو  الدعاء إذا أفطر عند أىل البيت

  كفارة المجلس  أذكار النـو

 جــدول املــتــابعــة
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 احملتويات
 الرقم الــــــــذكـــــــــــــــــــــر

 1 سيد اْلستغفار
 2 الصباح والمساء اذكار

 3 اذكار بعد الصلوات
 4 دعاء سجود التالوة

 5 دعاء دخوؿ المسجد
 6 دعاء الخروج من المسجد

 7 دعاء الدخوؿ للمنزؿ
 8 دعاء الخروج من المنزؿ

 9 دعاء الدخوؿ للخالء
 11 دعاء الخروج من الخالء

 11 الذكر قبل الوضوء
 12 الذكر بعد الفراغ من الوضوء

 13 دعاء لبس الثوب
 14 دعاء لبس الثوب الجديد

 15 الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا
 16 أذكار األذاف

 17 دعاء اْلستفتاح
 18 دعاء صالة اَّلستخارة

 19 دعاء الكرب
 21 دعاء الهم

 21 دعاء الغضب
 22 دعاء الخوؼ من الشرؾ

 23 دعاء من رأى مبتلى
 24 الدعاء للمريض في عيادتو

 25 الدعاء لمن صنع إليك معروفا
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 26 الدعاء لمن قاؿ : إني أحبك في اهلل
 27 الدعاء لمن قاؿ : بارؾ اهلل فيك

 28 دعاء زيارة القبور
 29 دعاء التعزية
 31 دعاء الريح
 31 دعاء الرعد

 32 الدعاء إذا رأى مطراً 
 33 الذكر بعد نزوؿ المطر

 34 دعاء الركوب
 35 دعاء السفر

 36 ذكر الرجوع من السفر
 37 دعاء دخوؿ السوؽ

 38 الدعاء إذا نزؿ في مكاف
 39 مايقوؿ المسلم إذا زكي

 41 ما يقوؿ من أتاه أمر يسره أو يكرىو
 41 مايقوؿ أو يفعل إذا أحس ألماً في جسده

 42 دعاء العطاس
 43 مايقوؿ الصائم إذا سابو أحد

 44 الدعاء قبل الطعاـ
 45 الفراغ من الطعاـالدعاء عند 

 46 دعاء الضيف لصاحب الطعاـ
 47 الدعاء إذا أفطر عند أىل البيت

 48 الدعاء لمن سببتو
 49 أذكار النـو

 51 كفارة المجلس


