
 دعاء الخروج
من المنزل

 ِبْسِم هللا تََوكَّْلُت َعَلى هللا وال َحْوَل
وال ُقوََّة إال ِبالله

بِّنا تََوكَّْلنا ِبْسِم هللا َولَْجنا َوِبْسِم هللا َخَرْجنا َوَعَلى َر
ثم أسلم على أهل بيتي

دعاء دخول
المنزل
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 دعاء الخروج من الحمام

غفرانك

دعاء دخول الحمام
أدخل بقدمي اليسرى وأقول
 بسم هللا اللهم إني أعوذ بك

من الخبث والخبائث

 دعاء الدخول
والخروج

من الحمام 

أخرج بقدمي اليمنى وأقول
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ار َزْقَتنا َوِقنا َعَذاَب النَّ اللَُّهمَّ َباِرك لَنا ِفيَما َر
ِبْسِم هللا
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دعاء تناول
الطعام 

وإذا نسي الدعاء في أول الطعام يقول وقت تذكره
لِِه َوآِخرِه ِبْسِم هللا ِفي أَوَّ

دعاء اإلنتهاء من الطعام

 الَحْمُدلله الَِّذي أَْطَعَمنا َوَسَقانا

َوَجَعَلنا ِمْن الُمْسِلِمين



َر لََنا  ِبْسِم هللا الَحْمُد لله ُسْبَحاَن الَِّذي َسخَّ

بِّنا لَُمْنَقِلُبون ا لَُه ُمْقرِنِين َوإنَّا إِلَى َر َهَذا َوَما ُكنَّ
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دعاء ركوب
السيارة 
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دعاء نزول
المطر 

ًبا نَاِفًعا اللَُّهمَّ َصيِّ

 دعاء انتهاء
المطر

ُمِطْرنَا ِبَفْضِل هللا َوَرْحَمِته

دعاء سماع الرعد
ُح  ُسْبَحاَن الَِّذي ُيَسبِّ

الرَّْعُد ِبَحْمِدِه َوالَمالِئَكة

ِمْن ِخْيَفِته ُ

دعاء الريح
 اللَُّهمَّ إنِّي أَْسأَلَُك َخْيَرَها َوَخْيَر َما

 أُْرِسَلت ِبِه َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرَِّها

َوَشرِّ َما أُْرِسَلْت ِبِه
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ْنَت  الَحْمُد لله اللَُّهمَّ َكَما َحسَّ
ْن ُخُلِقي َخْلِقي َفَحسِّ

دعاء النظر في المرآة
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ْنَت  الَحْمُد لله اللَُّهمَّ َكَما َحسَّ
ْن ُخُلِقي َخْلِقي َفَحسِّ

دعاء النظر في المرآة



لبس الثوب

َزَقِنْيِه ِمْن َغْيرِ َحْوٍل  الَحْمُد لله الَِّذي َكَسانِي َهَذا َوَر

ي َوَال ُقوَّة ِمنِّ
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دعاء لبس وخلع الثوب

خلع الثوب

ِبْسِم هللا



دعاء قبل الوضوء
ِبْسِم هللا

دعاء بعد الوضوء

ْيَك لَُه أَْشَهُد أَنَّ َال إِلَه هللا َوْحَدُه َال َشرِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

يَن رِ وَّاِبيَن َواْجَعلِني ِمَن الُمَتَطهِّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّ
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دعاء قبل وبعد
الوضوء 



دعاء قبل الوضوء
ِبْسِم هللا

دعاء بعد الوضوء

ْيَك لَُه أَْشَهُد أَنَّ َال إِلَه هللا َوْحَدُه َال َشرِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

يَن رِ وَّاِبيَن َواْجَعلِني ِمَن الُمَتَطهِّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّ
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دعاء قبل وبعد
الوضوء 



 هللا أكبر
هللا أكبر

أذكار بعد الصالة
 أَْسَتْغِفُر هللا، أَْسَتْغِفُر هللا، أَْسَتْغِفُر هللا

َالُم تََباَرْكَت يَاَذا الَجَالِل َواِإلْكَراِم َالُم َوِمْنَك السَّ اللَُّهمَّ أَْنَت السَّ

يَك لَُه  َال إِلَه إِالَّ هللا َوْحَدُه َال َشرِ
لَُه الُمْلُك َولَُه الَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِدْير
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 عند سماع األذان
أقول مثل ما يقوله المؤذن

وعندما يقول حي على الصالة حي على الفالح
أقول َال َحْوَل َوَال ُقوََّة ِإالَّ ِبالله 

ُسْبَحاَن هللا
٣٣ مرة

الَحْمُد لِلَّه
٣٣ مرة

هللا أَْكَبر
٣٣ مرة



عند العطاس
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الَحْمُد لِلَّه

يَْرَحُمَك هللا

يَْهِديُكُم هللا
َوُيْصِلُح َبالَُكْم 



 عند الدراسة

اللَُّهمَّ َال َسْهَل إِالَّ َما َجَعْلَتُه َسْهًال
َوأَْنَت تَْجَعُل الَحْزَن إَِذا ِشْئَت َسْهًال

ي َواْحُلْل ُعْقَدًة ر لِي أَْمرِ ي َويَسِّ  َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِر
ِمْن لَِسانِي يَْفَقُهوا َقْولِي
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 عند الدراسة

اللَُّهمَّ َال َسْهَل إِالَّ َما َجَعْلَتُه َسْهًال
َوأَْنَت تَْجَعُل الَحْزَن إَِذا ِشْئَت َسْهًال

ي َواْحُلْل ُعْقَدًة ر لِي أَْمرِ ي َويَسِّ  َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِر
ِمْن لَِسانِي يَْفَقُهوا َقْولِي
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حدث أمر سار

الَحْمُد لِلَِّه الَِّذي ِبِنْعَمِتِه
الَِحاُت  تَِتمُّ الصَّ

إذا حدث أمر غير سار
الَحْمُد لِلَِّه َعَلى ُكلِّ َحاٍل
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المشاعر

عند الغضب
ْيَطاِن الرَِّجْيِم أَُعوُذ ِباللِه ِمَن الشَّ

ثم أسكت وأغير المكان



ُشور الَحْمُد لله الَِّذي أَْحَيانَا َبْعَد َما أََماتََنا َوإلَْيِه النُّ

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلق امَّ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
٣مرات
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آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات

اذكار اإلستيقاظ
من النوم 
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ِباْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحَيا

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلق امَّ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
٣مرات

آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات

اذكار  النوم



اذكار اإلستيقاظ
من النوم 

ُشور الَحْمُد لله الَِّذي أَْحَيانَا َبْعَد َما أََماتََنا َوإلَْيِه النُّ

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلق امَّ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
٣مرات
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آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات



اذكار  النوم
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ِباْسِمَك اللَُّهمَّ أَُموُت َوأَْحَيا

اِت ِمْن َشرِّ َما َخَلق امَّ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
٣مرات

آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات



www.marianinios.com

آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات

أذكار الصباح

دعاء قبل الوضوء
ِبْسِم هللا

دعاء بعد الوضوء

ْيَك لَُه أَْشَهُد أَنَّ َال إِلَه هللا َوْحَدُه َال َشرِ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسولُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

يَن رِ وَّاِبيَن َواْجَعلِني ِمَن الُمَتَطهِّ اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِمَن التَّ

َحْسِبَي هللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه تََوكَّْلت
َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظيم ُ

٧مرات

 اللَُّهمَّ ِبَك أَْصَبْحَنا َوِبَك أَْمَسْيَنا َوِبَك
ُشْوُر نَْحَيا َوِبَك نَُموُت َوإِلَْيَك النُّ

مرة واحدة

ًبا َوِباِإلْسَالِم ِديًنا  َرِضْيُت ِباللِه َر
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبًيا َوِبُمَحمَّ

٣مرات

 اللَُّهمَّ َما أَْصَبَح ِبي ِمْن نِْعَمٍة أَْو ِبأََحٍد ِمْن
ْيَك لََك َفَلَك  َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك َال َشرِ

ْكر  الَحْمُد َولََك الشُّ
مرة واحدة

 ِبْسِم هللاِ الَِّذي َال يَُضُر َمْع اِْسِمِه
َماِء  َشيٌء ِفي األَْرِض َوَال ِفي السَّ

ِمْيُع الَعِليم َوُهَو السَّ
٣مرات

اِت امَّ  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
ِمْن َشرِّ َما َخَلق

٣مرات
 ُسْبَحاَن هللاِ َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِه َوِرَضى

نَْفِسِه َوزِنَِة َعْرِشِه َوِمَداَد َكِلَماتِه
٣مرات
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أذكار المساء

آية الكرسي
مرة واحدة

 سورة اإلخالصسورة الفلق سورة الناس
٣مرات٣مرات٣مرات

 اللَُّهمَّ ِبَك أَْمَسْيَنا َوِبَك أَْصَبْحَنا َوِبَك
نَْحَيا َوِبَك نَُموُت َوإِلَْيَك الَمِصْير

مرة واحدة

ًبا َوِباِإلْسَالِم ِديًنا  َرِضْيُت ِباللِه َر
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبًيا َوِبُمَحمَّ

٣مرات

 اللَُّهمَّ َما أَْمَسى ِبي ِمْن نِْعَمٍة أَْو ِبأََحٍد ِمْن
ْيَك لََك َفَلَك  َخْلِقَك َفِمْنَك َوْحَدَك َال َشرِ

ْكر  الَحْمُد َولََك الشُّ
مرة واحدة

 ِبْسِم هللاِ الَِّذي َال يَُضُر َمْع اِْسِمِه
َماِء  َشيٌء ِفي األَْرِض َوَال ِفي السَّ

ِمْيُع الَعِليم َوُهَو السَّ
٣مرات

اِت ِمْن امَّ  أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللاِ التَّ
َشرِّ َما َخَلق

٣مرات

 َحْسِبَي هللاُ َال إِلََه إِالَّ ُهَو َعَلْيِه تََوكَّْلُت
َوُهَو َربُّ الَعْرِش الَعِظيم

٧مرات


