
دعاء االستيقاظ

دعاء النوم

ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه،

إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها

 فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين".
 

ألتزم بأذكار األحوال

دعاء الركوب

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا

وإليه النشور ".

 يسن للراكب إذا استوى عىل ما يركبه أن يكبر
ثالثا ثم يقرأ آية: ُسْبحاَن الَِّذي َسخَّرَ لََنا َهَذا َوَما

َِّنا لَُمنَقِلُبوَن. ُكنَّا لَُه ُمْقرِنِيَن * َوِإنَّا ِإَىل َرب

قال تعاىل: (والذاكرين هللا كثيراً والذاكرات أعد

هللا لهم مغفرة وأجراً عظيماً) األحزاب:35
وقال(ص): (مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر

ربه مثل الحي والميت)(البخاري).

قال(ص) : "إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه بداخل إزاره، فإنه ال يدري ما خلفه عليه

، 
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دعاء بعد الطعام

دعاء قبل الطعام

وقبل األكل نقول: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا

منه.) ومن سقاه هللا لبنا فليقل: (اللهم بارك لنا فيه
وزدنا منه.) 

ألتزم بأذكار األحوال

قبل دخول الخالء وبعد الخروج منه

(اْلحَْمُد لِلَِّه الَِّذي أَْطَعَمِني َهَذا،
ٍة) َوَرَزَقِنيِه، ِمْن َغْيرِ َحْوٍل ِمنِّي َوالَ ُقوَّ

(ص) كان إذا دخل الخالء، قال: النبيَّ

 اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُُبِث والخبائِِث.
وكان إذا خرج من الخالِء قال: 

ُغفرانَك.

الذكر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن.

 إذا ذكرت هللا في الرخاء كان بجانبك في الشدة.
الذكر يجلب الرزق وينجي من البالء.

في القلب فراغ ال يسده شيء إال ذكر هللا عز وجل.

 الذكر يذهب عن القلب مخاوفه كلها ويؤمنه.

تقول بسم هللا، فإن نسيت فلتقل: بسم هللا في أوله وآخره.
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قال رسول هللا اذا ولج الرجل بيته فليقل:( اللهم

اني اسالك خير المولج وخير المخرج بسم هللا

ولجنا وبسم هللا خرجنا و عىل ربنا توكلنا) ثم

ليسلم عىل اهله. 

دعاء دخول المنزل

دعاء  الخروج من المنزل

ألتزم بأذكار األحوال

عند ارتداء المالبس

النبي(ص)قال: إذا خرَج الرَّجُل من بيِتِه فقال:

َة إالَّ بسِم هللاَِّ توكَّلُت عىل هللاَِّ وال حوَل وال قوَّ

باللَِّه، يقاُل له: هديَت وُكفيت وُوقيَت.)

مع المالبس المعتادة نقول:(الحمد لله الذي

كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال قوة.

وإذا كان ثوبا جديدا نقول : اللهم أنت كسوتنيه
، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من

شره وشر ما صنع له " 

الذكر يكسو الذاكر المهابة والحالوة والنضرة.

يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات،

والحسنات يذهبن السيئات.

سبب نزول السكينة، وغشيان الرحمة.

يعطي هللا للذاكرين أفضل ما يعطي السائلين.
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آية الكرسي مرة واحدة
(سورة اإلخالص وسورة الفلق وسورة

الناس ) مع تكرار كل منهم ثالثا

أذكار الصباح والمساء

ألتزم بأذكار األحوال

إذا أصبحت تقول: (اللَُّهمَّ بَِك أَْصَبْحَنا، َوبَِك
أَْمَسْيَنا ، َوبَِك نَْحَيا، َوبَِك نَُموُت َوِإلَْيَك

النُُّشوُر). وإذا أمسيت تقول: (اللَّهم بك

أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت،

وإليك المصير.)

(رضيت بالله ربا وباإلسالم دينا وبمحمد (ص)
نبيا ورسوال) ثالث مرات صباحا ومساءا

(اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من
خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك الحمد

ولك الشكر.) ومساءا نقول ما أمسى  بي...

الذكر شفاء القلب ودواؤه

 الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة األموال،والضرب
بالسيف في سبيل هللا عز وجل.

للذكر لذة عظيمه من بين األعمال الصالحة يعرفها

من واظب عىل الذكر.
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