
Duas for Strong Protection from Shaythan. (Recite it after fajr 
Prayer and After Asr/magrib prayer daily) 

 
 َأُعوُذ بِاللَِّه السَِّميِع اْلَعِليِم ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َونـَْفِخِه َونـَْفِثهِ 

 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِناُ, َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيُنُه َوَنْستَـْغِفُره, ُد لِلَّهِ اْلَحمْ  َمْن يـَْهِد اللَُّه َفَال . َونـَُعوُذ بِاَللَِّه ِمْن ُشُروِر أَنـْ
َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه , َال َشرِيَك َلهُ َوَأْشَهُد َأْن َال إلََه إالَّ اللَُّه َوْحَدُه . َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ , ُمِضلَّ َلهُ 
يِن ُكلِِّه، وََكَفى بِاَللَِّه َشِهيًدا ,َوَرُسولُهُ   ُمَحمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  َأْرَسَلُه بِاْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ؛ لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى اِهيمَ ِإبـْرَ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما ُمَحمَّدٍ  آلِ  َوَعَلى  ُمَحمَّدٍ  َعَلى بَاِركْ  اللَُّهمَّ  َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـْ
َراِهيمَ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُمَحمَّدٍ  آلِ  َوَعَلى َراِهيمَ  آلِ  َوَعَلى ِإبـْ  َمِجيدٌ  َحِميدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـْ

 
 ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َونـَْفِخِه َونـَْفِثهِ  َأُعوُذ بِاللَِّه السَِّميِع اْلَعِليمِ  )َثَالَث َمرَّاتٍ (
محمد ناصر الدين  -صحيح وضعيف سنن أبي داود  - صحيح 775حسن /  658- سنن أبي داود(

 )األلباني

َماِلِك ) 3(يِم الرَّْحَمِن الرَّحِ ) 2(اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن ) 1(ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
يِن  ِصَراَط الَِّذيَن ) 6(اْهِدنَا الصَِّراَط اْلُمْسَتِقيَم ) 5(ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعيُن ) 4(يـَْوِم الدِّ

َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَال الضَّالِّيَن   )7(َأنـْ
 

اْلَقيُّوُم َال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم َلُه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي اْألَْرِض اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ 
ِبَشْيٍء  َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال ُيِحيُطونَ 

ِسَع ُكْرِسيُُّه السََّمَواِت َواْألَْرَض َوَال يـَُئوُدُه ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء وَ 
 )2:255(اْلَعِظيُم 
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ِلِه َال آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرسُ 
َال ) 285(َن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيُر نـَُفرُِّق بـَيْ 

َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا  ُيَكلُِّف اللَُّه نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َكَسَبْت َوَعَليـْ
ْلَنا َما َأْو َأْخطَْأنَا  ْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُتَحمِّ َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَ رَبـََّنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ

َن َال طَاَقَة َلَنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوَالنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِي
)2:286(  

 )4(َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ) 3(َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد ) 2(اللَُّه الصََّمُد ) 1(ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد 
 )َثَالَث َمرَّاتٍ (

َوِمْن َشرِّ ) 3(َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب ) 2(ِمْن َشرِّ َما َخَلَق ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق 
 )َثَالَث َمرَّاتٍ ( )5(َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ) 4(فَّاثَاِت ِفي اْلُعَقِد النـَّ 

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاِس ) 3(ِإَلِه النَّاِس ) 2(َمِلِك النَّاِس ) 1(ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس 
 )َثَالَث َمرَّاتٍ ( )6(ِة َوالنَّاِس ِمَن اْلِجنَّ ) 5(الَِّذي يـَُوْسِوُس ِفي ُصُدوِر النَّاِس ) 4(
 

 –سنن أبي داود (  َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن َغَضِبِه َوَشرِّ ِعَباِدِه َوِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطيِن َوَأْن َيْحُضُرونِ 
 ]األلباني -السلسلة الصحيحة [ -صحيح -264/ صحيح وضعيف سنن أبي داود  -3893 – حسن

 )3120 البخاري( َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن ُكلِّ َعْيٍن َالمَّةٍ 
 )98-23:97(َوَأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َيْحُضُروِن  )97( َوُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت الشََّياِطينِ 

 – صـحيح/  394سـنن أبـي داود ( الـرَِّجيمِ  ْن الشَّـْيطَانِ ِبَوْجِهِه اْلَكرِيِم َوُسْلطَانِِه اْلَقِديِم ِمـوَ  للَِّه اْلَعِظيمِ َأُعوُذ بِا
 )صحيح وضعيف سنن أبي داود: الكتاب -466

َوَأُعـوُذ بِـَك َأْن َرِق َواْلَهـَرِم اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَهـْدِم َوَأُعـوُذ بِـَك ِمـْن التـَّـَردِّي َوَأُعـوُذ بِـَك ِمـْن اْلغَـَرِق َواْلَحـ
سـنن (  -ِبَك َأْن َأُموَت ِفي َسِبيِلَك ُمـْدِبًرا َوَأُعـوُذ بِـَك َأْن َأُمـوَت لَـِديًغا يـََتَخبَّطَِني الشَّْيطَاُن ِعْنَد اْلَمْوِت َوَأُعوذُ 

 )صحيح وضعيف سنن أبي داود: الكتاب -1552 – صحيح/  1328أبي داود 
ْوٍم ِماَئَة َمرَّةٍ (  اللَُّه َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ َال ِإَلَه ِإالَّ  -) ِفي يـَ

 )4857و مسلم  3050 البخاري(
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 ُسـْبَحاَن اللَّـِه ُبْكـَرًة َوَأِصـيًال )َثَالثًـا( ُد لِلَّـِه َكِثيـًرا اْلَحْمـُد لِلَّـِه َكِثيـًرا اْلَحْمـ )َثَالثًـا( اللَُّه َأْكبَـُر َكِبيًرا اللَُّه َأْكبَــُر َكِبيـًرا
 – صـحيح/  799سـنن إبـن ماجـه ( َونـَْفِثهِ  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َهْمزِِه َونـَْفِخهِ  )َثَالثًا(

 )صحيح وضعيف سنن الترمذي: الكتاب  -242
ــُركَ َك اُسـْبَحانَ  ــِميِع  ,للَُّهــمَّ َوِبَحْمــِدَك َوتـَبَــاَرَك اْســُمَك َوتـََعـاَلى َجــدَُّك َوَال ِإلَــَه َغيـْ اللَّــُه َأْكبَــُر َكِبيــًرا َأُعــوُذ بِاللَّــِه السَّ

ــهِ  ــْيطَاِن الــرَِّجيِم ِمــْن َهْمــزِِه َونـَْفِخــِه َونـَْفِث : الكتــاب  -242 – صــحيح/ 225 ســنن الترمــذي( اْلَعِلــيِم ِمــْن الشَّ
 )حيح وضعيف سنن الترمذيص

 )4882,48834881 ,-مسلم ( َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق 
ِتي َال ُيَجاِوزُُهنَّ بـَرٌّ َوَال فَاِجٌر ِمْن َشرِّ َما يـَْنِزُل مِ ُعوُذ ِبَوْجِه اللَِّه اْلكَ أَ  ْن السََّماِء رِيِم َوِبَكِلَماِت اللَِّه التَّامَّاِت الالَّ

َها َوِمْن ِفَتِن اللَّْيِل َوالنـََّهارِ   َوِمْن َطَواِرِق اللَّْيِل َوَشرِّ َما يـَْعُرُج ِفيَها َوَشرِّ َما َذرَأَ ِفي اْألَْرِض َوَشرِّ َما َيْخُرُج ِمنـْ
السلسلة [  - حيحةالص 2738 /1497 –موطا مالك ( َوالنـََّهاِر ِإالَّ طَارِقًا َيْطُرُق ِبَخْيٍر يَا رَْحَمنُ 

 ]األلباني -الصحيحة 
ٍر قُـلْ ( َذا َأْمَسْيُت فَـَقـاَل يَـا أَبَـا َبْكـ َذا َأْصَبْحُت َوِإ اللَُّهـمَّ فَـاِطَر السَّـَمَواِت َواْألَْرِض َعـاِلَم اْلَغْيـِب َوالشَّـَهاَدِة َال  )ِإ

ــَت َربَّ ُكــلِّ َشــْيٍء َوَمِليَكــهُ  ــَه ِإالَّ أَْن ــَأُعــوُذ ِبــَك ِمــْن  ِإَل َت ــْيطَاِن َوِشــرِْكِه َوَأْن َأقـْ ِرَف َعَلــى َشــرِّ نـَْفِســي َوِمــْن َشــرِّ الشَّ
صــحيح : الكتــاب  - 3392 – صــحيح) / 3452ســنن الترمــذي ( –نـَْفِســي ُســوًءا َأْو َأُجــرَُّه ِإلَــى ُمْســِلٍم 

 )محمد ناصر الدين األلباني: المؤلف  - وضعيف سنن الترمذي
َياَي َوَأْهلِ َأْسأَُلَك ا اللَُّهمَّ ِإنِّي َيا َواْآلِخَرِة اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدنـْ نـْ ي َوَماِلي ْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

َوِمْن فـَْوِقي َوَأُعوُذ اللَُّهمَّ اْحَفْظِني ِمْن بـَْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِميِني َوَعْن ِشَماِلي ,  اللَُّهمَّ اْستـُْر َعْورَِتي
صحيح وضعيف : الكتاب  5074 – صحيح / 4412سنن أبي داود ( - ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

 )محمد ناصر الدين األلباني -سنن أبي داود 
ْنسُ  َواْلِجنُّ  تُ َيُمو  َال  الَِّذي اْلَحيُّ  أَْنتَ  ُتِضلَِّني َأنْ  أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ِبِعزَِّتكَ  َأُعوذُ   )4894مسلم ( َيُموُتونَ  َواْإلِ
  )3028سنن الترمذي ( )9:129(ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم  َحْسِبَي اللَُّه َال  ...

السََّمَواِت َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه اْلَعِظيُم اْلَحِليُم َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َربُّ 
 )4909مسلم , 6879البخاري ( –اْلَكرِيِم 

َشرِّ َما اْستَـَعاَذ ِمْنُه  َك ُمَحمٌَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َونـَُعوُذ ِبَك ِمنْ َسأََلَك ِمْنُه نَِبيُّ اللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما 
ةَ  ــوَّ ــَبَالُغ َوَال َحــْوَل َوَال قـُ ــَت اْلُمْســتَـَعاُن َوَعَلْيــَك اْل ــِه َوَســلََّم َوأَْن ــٌد َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي ســنن ( – ِإالَّ بِاللَّــِه نَِبيُّــَك ُمَحمَّ

 )3443الترمذي 
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 )4082 –مسلم  ( اللَِّه َوُقْدرَتِِه ِمْن َشرِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذرُ ُذ بِ َأُعو  )َوُقْل َسْبَع َمرَّاتٍ ( )َثَالثًا( بِاْسِم اللَّهِ 
 )َ◌َالَث َمرَّاتٍ ث( الَِّذي َال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْألَْرِض َوَال ِفي السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ ِبْسِم اللَِّه 

/  418,444,498مسند أحمد , 3859سنن إبن ماجه , 3310سنن الترمذي , 4425سنن أبي (
 ]األلباني  -صحيح الترغيب والترهيب [  655 – صحيح

) 3319سنن الترمذي ( )َثَالَث َمرَّاتٍ  (َأْستَـْغِفُر اللََّه اْلَعِظيَم الَِّذي َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيَّ اْلَقيُّوَم َوأَُتوُب ِإلَْيِه 
 ]لباني األ -السلسلة الصحيحة [ الصحيحة -2727(

ُد َمْن ِفـي السَّـَماَواِت َواَألْرِض أَنـََّك أَنْـَت اللَّـُه ال ، َوَحَمَلَة َعْرِشَك، َوُأْشهِ اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأْشِهُدَك، َوُأْشِهُد َمالِئَكَتكَ 
) ُكلَُّه ِمَن النَّـارِ   ا َثالثًا َأْعَتقَ ْن قَاَلهَ َومَ ( ِإَلَه ِإال أَْنَت، َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك 

 ]األلباني  -السلسلة الصحيحة [  -267صحيح / المعجم الكبيرالطبراني  5939(
وُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما ْعِدَك َما اْسَتطَْعُت َأعُ َعَلى َعْهِدَك َووَ اللَُّهمَّ أَْنَت رَبِّي َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك َوأَنَا 

البخاري ( -ْنَت َصنَـْعُت أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبي فَاْغِفْر ِلي فَِإنَُّه َال يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَ 
5831( 
َر ِمْن َسْبِعيَن َمرَّةً  ِفي( اللَّهَ  َأْستَـْغِفرُ  ْوِم َأْكثَـ  )5832البخاري( )اْليـَ

ْسَالِم ِديًنا َوِبُمَحمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيًّا  )91البخاري( َرِضيَنا بِاللَِّه رَبًّا َوبِاْإلِ
ثَـَالَث ( ُسْبَحاَن اللَّـِه ِرَضـا نـَْفِسـهِ  )َثَالَث َمرَّاتٍ ( ُسْبَحاَن اللَِّه زِنََة َعْرِشهِ  )َثَالَث َمرَّاتٍ ( ُسْبَحاَن اللَِّه َعَدَد َخْلِقهِ 

 )25533أحمد ,4905مسلم ( )َثَالَث َمرَّاتٍ (ُسْبَحاَن اللَِّه ِمَداَد َكِلَماتِِه  )َمرَّاتٍ 
 سبحان اهللا والحمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكبر وال حول وال قوة إال باهللا العلى العظيم

َذا َأْصَبحَ (  نَ  )ِإ َذا َأْمَسـى(ِبَك َنْحَيا َوِبَك َنُموُت َوِإلَْيَك النُُّشوُر ا وَ اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َأْمَسيـْ اللَُّهـمَّ بِـَك  )َوِإ
َنا وَ  ـــَك النُُّشـــورُ َأْمَســـيـْ ـــَك َنُمـــوُت َوِإلَْي ـــا َوِب ـــَك َنْحَي السلســـلة [ -صـــحيح-262/  4406ســـنن أبـــي داود ( ِب

 ]األلباني  -الصحيحة 
َعَلْيـَك أَنْـَت َكَمـا ُمَعافَاتِـَك ِمـْن ُعُقوبَتِـَك َوَأُعـوُذ بِـَك ِمْنـَك َال ُأْحِصـي ثـَنَـاًء اللَُّهمَّ َأُعوُذ ِبِرَضـاَك ِمـْن َسـَخِطَك َوبِ 

نَـْيَت َعَلى نـَْفِسَك   )751مسلم ( –أَثـْ
ــٍد َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســ َنــا ُمَحمَّ ْخــَالِص َوُســنَِّة نَِبيـِّ ْســَالِم وََكِلَمــِة اْإلِ ِملَّــِة أَبِيَنــا ِإبْـــَراِهيَم لََّم وَ َأْصــَبْحَنا َعَلــى ِفْطــَرِة اْإلِ

َنا ِمْثـَل َذلِـكَ (ُمْسـِلًما َوَمـا َكـاَن ِمـْن اْلُمْشـرِِكيَن  َحِنيًفـا َذا َأْمَسـيـْ [ -2989الصـحيحة /  20219أحمـد (  )َوِإ
 ]األلباني  -السلسلة الصحيحة 
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َذا َأْمَسى قَـالَ ( َنا َوَأْمَسـى اْلُمْلـُك لِلَّـِه َواْلَحْمـ )ِإ اْلُمْلـُك َولَـُه لَـُه , ُد لِلَّـِه َال ِإلَـَه ِإالَّ اللَّـُه َوْحـَدُه َال َشـرِيَك لَـهُ َأْمَسـيـْ
َر َهِذِه اللَّ  اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر اللَُّهمَّ  َلِة َوَشرِّ َما بـَْعَدَها َأْسأَُلَك َخيـْ َلِة َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َهِذِه اللَّيـْ يـْ

 ْلَقْبــرِإنـِّي َأُعـوُذ بِـَك ِمـْن اْلَكَسـِل َوُسـوِء اْلِكبَـِر اللَُّهـمَّ ِإنِّــي َأُعـوُذ بِـَك ِمـْن َعـَذاٍب ِفـي النَّـاِر َوَعـَذاٍب ِفـي االلَُّهـمَّ 
َذا َأْصَبَح قَاَل َذِلَك أَْيًضا(  )4901مسلم (◌ِ  )َوِإ

َوى َوُمْنِزَل َعِظيِم رَبـََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء فَاِلَق اْلَحبِّ َوالنـَّ َعْرِش الْ اللَُّهمَّ َربَّ السََّماَواِت َوَربَّ اْألَْرِض َوَربَّ الْ 
ْنِجيِل َواْلُفْرقَاِن َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ُكلِّ َشْيٍء أَْنَت آِخٌذ بَِناِصَيِتِه اللَُّهمَّ أَْنَت  َلَك التـَّْورَاِة َواْإلِ اْألَوَُّل فـََلْيَس قـَبـْ

َلْيَس ُدوَنَك َشْيٌء َشْيٌء َوأَْنَت اْآلِخُر  فـََلْيَس بـَْعَدَك َشْيٌء َوأَْنَت الظَّاِهُر فـََلْيَس فـَْوَقَك َشْيٌء َوأَْنَت اْلَباِطُن فـَ
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمْن اْلَفْقرِ   )4888مسلم ( اْقِض َعنَّا الدَّ

 )5871 البخاري(اْلَقَضاِء َوَشَماَتِة اْألَْعَداِء  شََّقاِء َوُسوءِ اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َجْهِد اْلَبَالِء َوَدَرِك ال
ْيِن وَ  ــدَّ ــْن اْلَهــمِّ َواْلَحــَزِن َواْلَعْجــِز َواْلَكَســِل َواْلُبْخــِل َواْلُجــْبِن َوَضــَلِع ال ــَك ِم ــوُذ ِب ــِة الرَِّجــالِ اللَُّهــمَّ ِإنِّــي َأُع   - َغَلَب

 )2679,5005,5886 البخاري(
 )4922مسلم  (ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك َوَتَحوُِّل َعاِفَيِتَك َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك َوَجِميِع َسَخِطَك  ُعوُذ ِبكَ اللَُّهمَّ ِإنِّي أَ 

ــِر اللَُّهــمَّ  نـَْفِســي تـَْقَواَهــا آِت اللَُّهــمَّ ِإنِّــي َأُعــوُذ ِبــَك ِمــْن اْلَعْجــِز َواْلَكَســِل َواْلُجــْبِن َواْلُبْخــِل َواْلَهــَرِم َوَعــَذاِب اْلَقْب
َها َوَز  َفـُع َوِمـْن قَـ كِّ ُر َمـْن زَكَّاَهـا أَنْـَت َولِيـَُّهـا َوَمْوَالَهـا اللَُّهـمَّ ِإنـِّي َأُعـوُذ بِـَك ِمـْن ِعْلـٍم َال يـَنـْ ْلـٍب َال َيْخَشـُع أَْنَت َخيـْ

 )4899مسلم ( -َوِمْن نـَْفٍس َال َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال ُيْسَتَجاُب َلَها 
َأْمِري ُكلِِّه َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمنِّي اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخطَايَاَي َوَعْمِدي  ي َوِإْسَراِفي ِفيي َوَجْهلِ َربِّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئتِ 

ـْرُت َوَمـا َأْسـَرْرُت َوَمـا َأْعلَ  ُم ْنـُت أَ َوَجْهِلي َوَهْزِلي وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َما قَـدَّْمُت َوَمـا َأخَّ نْـَت اْلُمَقـدِّ
ُر َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر   )5919 البخاري( -َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ

ـــ ْر ُهـــَداَي ِإلَـــيَّ َربِّ َأِعنِّـــي َوَال تُِعـــْن َعَلـــيَّ َواْنُصـــْرِني َوَال تـَْنُصـــْر َعَلـــيَّ َواْمُكـــْر لِـــي َوَال َتْمُكـــْر َعَلـــيَّ َواْهـــِدِني َوَيسِّ
ْجَعْلِني َلَك َشاِكًرا َلَك َذاِكًرا َلَك رَاِهبًـا لَـَك ِمْطَواًعـا ِإلَْيـَك ُمْخِبتًـا َأْو ُمِنيبًـا ى َمْن بـََغى َعَليَّ اللَُّهمَّ اَواْنُصْرِني َعلَ 

ْد ِلَساِني َوا َربِّ تـََقبَّلْ  ْلِبي َوَسدِّ ْلبِـيتـَْوبَِتي َواْغِسْل َحْوبَِتي َوَأِجْب َدْعَوِتي َوثـَبِّْت ُحجَِّتي َواْهِد قـَ   ْسـُلْل َسـِخيَمَة قـَ
 )صحيح وضعيف سنن أبي داود: الكتاب  -1510صحيح /  1291سنن أبي داود (

يَـاَي الَّتِـي ِفيَهـا َمَعاِشـي  اللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهوَ  َوَأْصـِلْح لِـي آِخَرتِـي الَّتِـي ِعْصَمُة َأْمـِري َوَأْصـِلْح لِـي ُدنـْ
 )4897مسلم ( ْل اْلَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلِّ َخْيٍر َواْجَعْل اْلَمْوَت رَاَحًة ِلي ِمْن ُكلِّ َشرٍّ ِفيَها َمَعاِدي َواْجعَ 

سنن أبي (  -أَْنَت َطْرَفَة َعْيٍن َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ  اللَُّهمَّ رَْحَمَتَك َأْرُجو َفَال َتِكْلِني ِإَلى نـَْفِسي
 )محمد ناصر الدين األلباني -صحيح وضعيف سنن أبي داود  -حسن اإلسناد   4426/5090داود
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َواْبُن َأَمِتَك نَاِصَيِتي بَِيِدَك َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم  َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدكَ اللَُّهمَّ ِإنِّي 
َزْلتَـُه ِفـي ِكَتابِـَك َأْو اْسـَتْأثـَْرَت بِـِه ِفـي ِعْلـِم اْلَغْيـِب ُهَو َلَك َسمَّْيَت ِبِه نـَْفَسـ َك َأْو َعلَّْمتَـُه َأَحـًدا ِمـْن َخْلِقـَك َأْو أَنـْ

ْلبِـي َونُـوَر َصـْدِري َوِجـَالَء ُحْزنِـي َوَذَهـاَب َهمِّـي / .  3528مسـند احمـد  – (ِعْنـَدَك َأْن َتْجَعـَل اْلُقـْرآَن رَبِيـَع قـَ
 ]األلباني  -السلسلة الصحيحة [  - 199صحيح   رواه أحمد وهو

 )5282البخارى ( اْكِشْف َعنَّا الرِّْجزَ  )اللَُّهمَّ (
ْلِبي ِمْن اْلَخطَايَا َكَما نـَقَّ  ْلِبي بِالثـَّْلِج َواْلبَـَرِد َواْلَماِء اْلَبارِِد اللَُّهمَّ َنقِّ قـَ الثـَّْوَب اْألَبْـَيَض ِمْن  ْيتَ اللَُّهمَّ بـَرِّْد قـَ

َنِس  محمد ناصر  -صحيح وضعيف سنن الترمذي : الكتاب  -صحيح /  3470سنن أبي داود (الدَّ
 )3547الدين األلباني 

البخارى ( -َأْذِهْب اْلَباَس َربَّ النَّاِس اْشِف َوأَْنَت الشَّاِفي َال ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك ِشَفاًء َال يـَُغاِدُر َسَقًما 
 )4061,4063مسلم / 5243

 )4064مسلم ( –ِهْب اْلَباَس َربَّ النَّاِس بَِيِدَك الشَِّفاُء َال َكاِشَف َلُه ِإالَّ أَْنَت َأذْ 
 1304 –حسن /   2701سنن أبي داود ( -َيْمِشي َلَك ِإَلى َصَالٍة  َك يـَْنَكأُ َلَك َعُدوًّا َأوْ اللَُّهمَّ اْشِف َعْبدَ 

 ]األلباني  -السلسلة الصحيحة [  -
 )َثَالثًا(اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت  )جسدى(َبَدِني اِفِني ِفياللَُّهمَّ عَ 

محمد ناصر الدين  - صحيح وضعيف سنن أبي داود 5090 - حسن اإلسناد /4426سنن أبي داود(
 )األلباني

إرواء الغليل في تخريج  -صحيح /-1478 –أحمد (  زُْقِني َواْهِدِني َوَعاِفِنياللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني َوارْ 
 )أحاديث منار السبيل

 )15144–أحمد (  - اللَُّهمَّ َأْذِهْب َعْنُه َحرََّها َوبـَْرَدَها َوَوَصبَـَها
المستدرك على  - صحيح اإلسناد 1828/ 3446 –الترمذى ( – َأْسَتِغيثُ  يَا َحيُّ يَا قـَيُّوُم ِبَرْحَمِتكَ 

 )الصحيحين للحاكم
َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسأَُلَك أَنِّي َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اللَُّه َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت اْألََحُد الصََّمُد الَِّذي 

صحيح وضعيف سنن أبي داود  -ح صحي 985/ 1276 سنن أبي داود, 18206أحمد ( – ُكُفًوا َأَحدٌ 
 )محمد ناصر الدين األلباني -

صحيح وضعيف سنن أبي داود  -صحيح 1525/  1276 سنن أبي داود(, -أَللَُّه رَبِّي َال ُأْشِرُك ِبِه َشْيًئا 
 )محمد ناصر الدين األلباني -
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ُر َمْن زَكَّاهَ  َها أَْنَت َخيـْ َفـُع اللَُّهمَّ آِت نـَْفِسي تـَْقَواَها َوزَكِّ ا أَْنَت َولِيـَُّها َوَمْوَالَها اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم َال يـَنـْ
 )4899مسلم ( - ُيْسَتَجاُب َلَها َوِمْن قـَْلٍب َال َيْخَشُع َوِمْن نـَْفٍس َال َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َال 

ــَمَواِت َوَربُّ اْألَْرِض َربُّ اْلَعــْرِش َال ِإلَــَه ِإالَّ اللَّــُه اْلَعِظــيُم اْلَحِلــيُم َال ِإلَــَه إِ  اْلَعِظــيِم َال ِإلَــَه ِإالَّ اللَّــُه الَّ اللَّــُه َربُّ السَّ
ــَمَواِت َوَربُّ اْألَْرِض َربُّ  /  2400مســند أحمــد (اْلَعــْرِش اْلَكــرِيِم َربُّ اْلَعــْرِش اْلَكــرِيِم َال ِإلَــَه ِإالَّ اللَّــُه َربُّ السَّ

 )الصحيحة محمد ناصر الدين األلباني السلسلة 2045صحيح 
 السنن الكبرى( أبدايا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عين 

 )األلباني  -السلسلة الصحيحة 227 -صحيح , 10405 -النسائى
ــَت ُســْبَحاَنَك ِإنِّــي ُكْنــُت ِمــْن الظَّــاِلِميَن  ــَه ِإالَّ أَْن  3505 / 3427 –ســنس الترمــذي (  -) 21:87( –َال ِإَل

 )صحيح وضعيف سنن الترمذي
َراِهيَم  َراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ

ـــدٍ  ـــٍد َوَعَلـــى آِل ُمَحمَّ ـــَراِهيَم ِإنَّـــَك َحِميـــٌد َمِجيـــٌد   بَـــاِرْك َعَلـــى ُمَحمَّ ـــَراِهيَم َوَعَلـــى آِل ِإبـْ ـــَت َعَلـــى ِإبـْ  –َكَمـــا بَارَْك
 )3119البخاري (

َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَِّميُع اْلَعِلـيمُ  سـنن ( )َ◌َالَث َمـرَّاتٍ ث() 6:115( – َتمَّْت َكِلَمُة رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدًال َال ُمَبدِّ
 )صحيح وضعيف سنن النسائي: حسن ، الصحيحة الكتاب  3186/    3125النسائي 

ـــا َيِصـــُفوَن  َواْلَحْمـــُد لِلَّـــِه َربِّ اْلَعـــاَلِميَن  )181(َوَســـَالٌم َعَلـــى اْلُمْرَســـِليَن  )180(ُســـْبَحاَن رَبِّـــَك َربِّ اْلِعـــزَِّة َعمَّ
)37:180-182( 

واآلخرين  ياء والمرسلين سيد األوليندعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة على اشرف األنب وآخر
 سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم
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