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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

ون�ستغفره،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  الحمد  اإن 
�سيئات  وم��ن  اأنف�سنا  ���س��رور  م��ن  ب��اهلل  ون��ع��وذ 
اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل 
فال هادي له، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل وحده ال 
�سريك له، واأ�سهد اأن محمدًا i عبده ور�سوله. 

اأم������ا ب���ع���د :

الطاعات،  اأعظم  من  تعالى  اهلل  ذك��ُر  ف��اإن 
واأجل القربات، فقد اأمرنا اهلل تعالى في كتابه 

بذكره وحده فقال: نث ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  
جئمث )االأحزاب:41(.

��ب��ه اإل���ى خ��ل��ق��ه، واأج���زل  ����ب ف��ي��ه، وح��بَّ ورغَّ
ل��ه��م ال��م��ث��وب��ة واالأج����ر ف��ق��ال: نث ۇ  
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

ۅمث  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  
)االأحزاب:35(.

واالأحاديث الواردة عن النبي i تح�ض الم�سلم 
على ذكر ربه في كل االأوقات واالأحوال؛ لما للذكر 
في  تعالى  اهلل  من  العظيم  واالأج���ر  الفائدة  من 
ر�سي  االأ�سعري  مو�سى  اأبي  فعن  واالآخ��رة،  الدنيا 
الذي  )َمَث�ُل   :i اهلل  ر�سول  ق��ال  ق��ال:  عنه  اهلل 
َيذكر ربُه والذي ال َيذكُر رّبه، مثل الحي والميت( 

رواه البخاري وم�سلم.

 i النبي  اأتى  اأن رجاًل  ب�سر  بن  وعن عبداهلل 
فقال: يا ر�سول اهلل، اإن �سرائع االإ�سالم قد كثرت 
i:)ال  فقال  به؟  اأت�سبث  ب�سيء  فاأخبرني   ، عليَّ
رواه  وج��ل(  عز  اهلل  ذك��ر  من  رطبًا  ل�سانك  ي��زال 

الترمذي و�سححه االألباني )3357(.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

الم�سلمة  واأخ�ت�ي  الم�سلم  اأخ�ي  اأيديكم  فبين 
الأذك���ار  )اأق�����ص��ر  ك��ت��اب  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الطبعة 
الثابتة عن النبي المختار i( والتي يحتاجها 
 i الواحد منا في يومه وليلته، اتباعًا ل�سنة النبي
ولتكون لنا حرزًا وح�سنًا منيعًا من �سياطين الجن  
واالإن�ض، من اأجل ذلك اجتهدت في جمع الم�سهور 
من االأدعية ال�سحيحة لي�سهل على القارئ حفظها 
والمواظبة عليها، كما واظب عليها النبي i، قال 

ېئ      ېئ      ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   نث  تعالى:  
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  یمث )االأحزاب:21(.

جعلني اهلل واإياكم ممن يحافظ عليها، ون�ساأله 
كثيرًا  له  الذاكرين  جملة  من  يجعلنا  اأن  �سبحانه 

والذاكرات.

و�سلى اهلل على نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعين.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار
وال�سرك   الرياء  نف�سه  الدعاء لمن خاف على   -1
)اللهم اإني اأعوذ بك اأن اأ�سرك بك واأنا اأعلم، 
واأ�ستغفرك لما ال اأعلم(رواه البخاري في االأدب المفرد 

و�سححه االألباني )3731(.

اأن تقول  الدعاء لمن �سنع لك معروفًا  اأعظم   -2
االألباني  و�سححه  الترمذي  خيرًا(رواه  اهلل  )َج��َزاَك  له 

.)2035(

     فـائـــدة: بع�ض النا�ض يقول جزاك اهلل األف خير 
اأو نحو ذلك فهذا خطاأ الأنه ح�سٌر لما اأطلقه 
ياأتي بما  �سح  اأن  i واالأولى بالم�سلم  النبي 
عن ر�سول اهلل i، ويترك ما �سواه؛ الأن الخير 

كله في االإتباع، وال�سر كله في االإبتداع.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

3- من اأدعية النوم اأن تقول: )باإ�سمك اللهم اأموت 
واأحياء( رواه البخاري وم�سلم.

النوم: )الحمُد هلل  االإ�ستيقاظ من  اأدعية  4- من 
رواه  اأماتنا واإليه الن�سور(  الذي اأحيانا بعد ما 

البخاري وم�سلم.

حين  قال  )من  والم�ساء:  ال�سباح  اأذك��ار  من   -5
الذي ال ي�سُر  ب�سم اهلل  ي�سبح وحين يم�سي: 
ال�سماء،  في  وال  االأر���ض  في  �سيء،  ا�سمه  مع 
ي�سره  لم  مرات.  ثالث  العليم(  ال�سميع  وهو 

�سيء. رواه اأبو داود والترمذي و�سححه االألباني )3388(.

6- دعاء االأكل وال�سرب: )ب�سم اهلل( رواه البخاري وم�سلم.

وال�سراب:  الطعام  م��ن  االنتهاء  اأدع��ي��ة  م��ن   -7
)الحمُد هلل( رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

فطره:  عند  ال�سائم  يقولها  التي  االأدعية  من   -8
)ذهب الظماأ، وابتلت العروق، وثبت االأجر اإن 

�ساء اهلل( رواه اأبو داود وح�سنه االألباني )920(.

)اإني �سائم،  اأحد  �سابه  اذا  ال�سائم  مايقوله   -9
اإني �سائم( رواه البخاري وم�سلم. 

اأحد  �سابه  اإذا  يقول  النا�ض  بع�ض  فـائـــدة:        
)اللهم اإني �سائم( فهذا خطاأ الأنه اإخبار هلل 
تعالى واهلل �سبحانه يعلم ال�سر واأخفى، والأنه 

لم ترد به ال�سنة.

الذي ك�ساني  الثوب: )الحمد هلل  لب�ض  10- دعاء 
وال  مني  حول  غير  من  ورزقنيه،  الثوب  هذا 

ُقوة( رواه اأهل ال�سنن اإال الن�سائي وح�سنه االألباني )4023(.

11- الدعاء لمن لب�ض ثوبًا جديدًا: )ُتبلي، ويخلف 
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

اهلل تعالى( رواه اأبو داود وح�سنه االألباني )4020(.

اأراد و�سع ثوبه اأن يقول: )ب�سم  12- الدعاء لمن 
اهلل( رواه الترمذي و�سححه االألباني )3610(.

اإني  اللهم  اهلل،  )ب�سم  الخالء:  دخول  دعاء   -13
اأعوذ بك من الُخبث والخبائث( رواه البخاري.

)ُغفرانك(  قل:  الخالء  من  الخروج  دع��اء   -14
اأخرجه اأ�سحاب ال�سنن اإال الن�سائي و�سححه االألباني )52(.

15- الذكر قبل الو�سوء: )ب�سم اهلل( رواه اأبو داود وابن 
ماجه واأحمد و�سححه االألباني )203(.

اأن  )اأ�سهد  الو�سوء:  من  الفراغ  اأذك��ار  من   -16
اأن  واأ�سهد  له،  �سريك  ال  وحده  اهلل  اإال  اإله  ال 

محمدًا عبده ور�سوله( رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

17- من اأذك���ار الخ��روج من الم��نزل: )ب�سم اهلل، 
��ل�ُت على اهلل، وال ح��ول وال ُق��وة اإال باهلل(  توكَّ

رواه اأبو داود والترمذي و�سححه االألباني )5095(.

18- من اأذكار دخول المنزل هو: اأن تذكر اهلل بما 
)اإذا   :   i النبي  لقول  اهلل،  ب�سم  مثل  �سئت 
دخل الرجل بيته، فذكر اهلل عند دخوله وعند 
طعامه، قال ال�سيطان ال مبيت لكم وال ع�ساء( 

رواه م�سلم.

19- من اأدعية دخول الم�سجد: )ب�سم اهلل، اللهم 
افتح لي اأبواب رحمتك( رواه م�سلم.

20- من اأدعية الخروج من الم�سجد: )اللهم اإني 
اأ�ساألك من ف�سلك( رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

الموؤذن،  يقول  ما  مثل  )يقول  االأذان:  دع��اء   -21
الفالح"  على  وحي  ال�سالة،  على  "حي  في  اإال 
فيقول: ال حول وال قوة اإال باهلل( رواه البخاري وم�سلم.

22- من االأدعية التي تقال بعد االأذان اأن: )ي�سلي 
على النبي i( رواه م�سلم.

23- من االأذكار في دبر ال�سلوات: )اأ�ستغفر اهلل 
ال�سالم،  ومنك  ال�سالم،  اأنت  اللهم  "ثالثًا"، 

تباركت يا ذا الجالل واالإكرام( رواه م�سلم.

24- ثم )ت�سبح اهلل ع�سرًا، وتحمده ع�سرًا، وتكبره 
ع�سرًا( رواه البخاري.

بكلمات  )اأعيذك  ال�سغار:  تعويذ  اأدعية  من   -25
كل  ومن  وهامة،  �سيطان  كل  التامة، من  اهلل 

عيٍن المة( رواه البخاري.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

26- من اأدعية زيارة المري�ض: )ال باأ�ض، طهور اإن 
�ساء اهلل( رواه البخاري.

واإنا  هلل  )اإنا  بم�سيبة:  اأُ�سبت  اإذا  تقوله  ما   -27
م�سيبتي  ف��ي  اأج��رن��ي  اللهم  راج��ع��ون،  اإل��ي��ه 

واخلف لي خيرًا منها( رواه م�سلم.

28- من اأدعية االإ�سابة بفزع وقلق ووح�سة اأن تقول: 
ة من غ�سبه وعقابه،  التَّامَّ )اأعوذ بكلمات اهلل 
واأن  ال�سياطين  ه��م��زات  وم��ن  ع��ب��اده،  و���س��ر 
يح�سرون( رواه اأبو داود والترمذي و�سححه االألباني )3528(.

وابن  عبدك  وابن  عبدك  )اللهم  للميت:  االأدعية  من   -29
اأمتك احتاج اإلى رحمتك، واأنت غني عن عذابه، اإن كان 
ُمح�سنًا فزده في ح�سناته، واإن كان ُم�سيئًا فتجاوز عنه(
رواه الحاكم والطبراني ووافقه الذهبي و�سححه االألباني في الجنائز )�ض159(.
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30- من االأدعية للميت بعد دفنه مبا�سرة )اللهم 
اغفر له اللهم ثبته( لقول النبي i: )ا�ستغفروا 

الأخيكم واأ�ساألوا له التثبيت فاإنه االآن ُي�ساأل(
          رواه ابو داود والحاكم و�سححه االألباني في الجنائز )�ض:198(.

31- من االأدعية لمن مات له طفاًل: )اللهم اجعله 
لنا فرطًا و�سلفًا واأجرًا( رواه البخاري معلقًا.

32- ما يفعله من راأى روؤيا مفزعة اأو حلم: )ينفث 
عن ي�ساره ثالثًا، ثم ي�ستعيذ باهلل من ال�سيطان 

ومن �سر ما راأى ثالث مرات( رواه م�سلم.

33- من اأدعية الوتر: )اللهم اإني اأعوذ بر�ساك من 
�سخطك، واأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، واأعوذ 
بك منك ال اأح�سي ثناًء عليك، اأنت كما اأثنيت 

على نف�سك(رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

34- الذكر بعد ال�سالم من الوتر: )�سبحان الملك 
القدو�ض ثالثًا يجهر في االأخيرة( رواه الن�سائي واأبو 

داود و�سححه االألباني )1700(.

اأو غ��ٌم  اأو ه��ٌم  اأ�سابه ك�رٌب  35- من االأدعية لمن 
اأن تقول: )ال اإله اإال اأنت �سبحانك اإني كنت من 
الظالمين( رواه الترمذي والحاكم و�سححه االألباني )1744(.

اهلل  )ح�سبنا  وال�سلطان:  العدو  لقاء  دع��اء   -36
ونعم الوكيل( رواه البخاري.

37- دعاء من خاف من قوم: )اللهم اكفنيهم بما 
�سئت( رواه م�سلم.

38- دعاء من اأ�سابه الو�سوا�ض في �سالته: )اأعوذ 
باهلل من ال�سيطان الرجيم واتفل على ي�سارك 

ثالثًا( رواه م�سلم.

 



15

اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

39- ما تقوله اإذااإ�ست�سعب عليك اأمرًا: )اللهم ال 
�سهل اإال ما جعلته �سهاًل، واأنت تجعل الحزن اإذا 

�سئت �سهاًل( رواه ابن حبان و�سححه االألباني )2886(.
40- ما تفعله اإذا اأح�س�ست بوجع في ج�سدك: )�سع 
ب�سم  وقل:  ج�سدك  من  تاألم  الذي  على  يدك 
"اأعوذ بعزة اهلل  اهلل، ثالثًا. وقل �سبع مرات 

وقدرته من �سر ما اأجد واأحاذر"( رواه م�سلم.
وي�سلى  يتطهر  ال��ت��وب��ة:  واأراد  اأذن���ب  م��ن   -41
ركعتين، ثم ي�ستغفر اهلل، لقول النبي i )ما 
من عبٍد يذنب ذنبًا فيح�سن الطهور، ثم يقوم 
في�سلي ركعتين، ثم ي�ستغفر اهلل، اإال غ�فر اهلل 

لُه( رواه اأبو داود والترمذي و�سححه االألباني )1521(.

42- اإذا وقع ماال تر�ساه فقل: )قدر اهلل وما �ساء 
فعل( رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

43- ما تقوله لمن مات له قريب: )اإن هلل ما اأخذ 
وله ما اأعطى، وكل �سيء عنده باأجٍل ُم�سمى.. 

فلت�سبر ولتحت�سب( رواه البخاري وم�سلم.

44- ما تقوله في زيارة المقبرة: )ال�سالم عليكم 
اأهل الديار من الموؤمنين والم�سلمين، واإنا اإن 
ولكم  لنا  اهلل  اأ���س��األ  الحقون،  بكم  اهلل  �ساء 

العافية( رواه م�سلم.

خيرها،  اأ�ساألك  اإني  )اللهم  القوية:  الريح  دعاء   -45
واأعوذ بك من �سرها( رواه اأبو داود و�سححه االألباني )5097(.

اللهم  اأغثنا،  )اللهم  اال�ست�سقاء:  اأدعية  من   -46
اأغثنا، اللهم اأغثنا( رواه البخاري وم�سلم.

رواه  نافعًا(  المطر: )اللهم �سيبًا  نزول  47- دعاء 
البخاري.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

48- الدعاء بعد توقف المطر: )ُمطرنا بف�سل اهلل 
ورحمته( رواه البخاري وم�سلم.

49- دعاء العطا�ض: )الحمد هلل( رواه البخاري.
)يرحمكم  اهلل:  وحمد  عط�ض  لمن  يقال  ما   -50

اهلل( رواه البخاري.
مت لقول النبي  فـائـــدة: من لم يحمد اهلل فال ي�سَّ
i:)اإذا عط�ض اأحدكم ف�سمتوه، واإن لم يحمد 

اهلل فال ت�سمتوه( رواه م�سلم.
وي�سلح  )يهديكم اهلل  بقوله:  العاط�ض  فيرد   -51

بالكم( رواه البخاري.
ل�ساحب  ال��م��دع��و  اأو  ال�سيف  اأدع��ي��ة  م��ن   -52
رزقتهم،  فيما  لهم  ب��ارك  )اللهم  ال��ط��ع��ام: 

واغفر لهم وارحمهم( رواه م�سلم.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

ال��زواج: )ب��ارك اهلل لك،  التهنئة في  53- دع��اء 
اأبو  رواه  خير(  في  بينكما  وجمع  عليك،  وب��ارك 

داود والترمذي و�سححه االألباني في اآداب الزفاف )�ض:175(.

جنبنا  )اللهم  اأه��ل��ه:  اإت��ي��ان  اأراد  من  دع��اء   -54
رواه  رزقتنا(  ما  ال�سيطان  وجنب  ال�سيطان، 

البخاري وم�سلم.

ال�سيطان  من  ب��اهلل  )اأع���وذ  الغ�سب:  دع��اء   -55
الرجيم( رواه البخاري وم�سلم.

باهلل  )االإ�ستعاذة   وو�سو�سته  ال�سيطان  طرد   -56
ْيطاِن  تعالى منه( اأن تقول اأَُعوُذ ِباهلِل ِمَن ال�َسّ

ِجيِم. رواه ابوداود وابن ماجه. الَرّ
        ولقوله تعالى: نث ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  مث 
          )الموؤمنون: 98-97(.
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اأق�صر الأذكار الثابتة عن النبي المختار

)الحمد هلل  ي�سرك:  اأمر  اأتاك  اإذا  تقوله  ما   -57
ماجه  اب��ن  اأخ��رج��ه  ال�سالحات(  تتم  بنعمته  ال��ذي 

والحاكم و�سححه االألباني )472(.

58- ما تقوله اإذا اأتاك اأمٌر تكرهه: )الحمد هلل على 
كل حال( اأخرجه ابن ماجه والحاكم و�سححه االألباني )472(.

ونباح  ال��دي��ك،  �سياح  �سمعت  اإذا  يقال  ما   -59
�سياح  �سماع  )عند  الحمار:  ونهيق  الكلب، 
�سمعت  واإذا  ف�سله،  من  اهلل  ف�ساأل  الديك، 
باهلل من  فتعوذ  الحمير،  ونهيق  الكالب  نباح 

ال�سيطان الرجيم( رواه البخاري وم�سلم.
60- دعاء ركوب و�سائل النقل: نث ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ  چ  چ    ڇ،ڇ  ڇ       ڍ   ڍ  مث )الزخرف:14-13(.

61- من اأدعية ال�سفر: )اللهم اإنا ن�ساألك في �سفرنا 
هذا البر والتقوى ومن العمل ما تر�سى، اللهم 
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هّون علينا �سفرنا هذا واطِو عنا بعده، اللهم اأنت 
ال�ساحب في ال�سفر والخليفة في االأهل، اللهم 
المنظر  وكاآبة  ال�سفر  وعثاء  من  بك  اأعوذ  اإني 

و�سوء المنقلب في المال واالأهل( رواه م�سلم.
        واإذا رجع قالهن وزاد فيهن :

       )اآيبون،تائبون،عابدون،لربنا حامدون( رواه م�سلم.
اإني ا�ستخيرك بعلمك،  62- دعاء اال�ستخارة: )اللهم 
واأ�ستقدرك بُقدرتك، واأ�ساألك من ف�سلك العظيم، 
فاإنك تقدر وال اأقدُر، وتعلم وال اأعلم، واأنت عالم 
الُغيوب، اللهم اإن كنت تعلم اأن هذا االأمر )وت�سمي 
حاجتك( خيٌر لي في ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري 
اأو قال: عاجل اأمري واآجله، فاقدره لي وي�سره لي 
االأمر  ه��ذا  اأن  تعلم  كنت  واإن  فيه،  لي  ب��ارك  ثم 
ومعا�سي  ديني  ف��ي  ل��ي  �سٌر  حاجتك(  )وت�سمي 
واآجله،  اأم��ري  عاجل  في  ق��ال:  اأو  اأم��ري  وعاقبة 
فا�سرفه عني واأ�سرفني عنه واقدر لي الخير حيث 
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كان ُثم اأر�سني به، وي�سمي حاجته( رواه البخاري.
ركعتين  ت�سلي  اأن  اال�ستخارة  �سالة  فـــــائـــــــــــدة: 
اأكف  ترفع  ال�سالم  وبعد  الفري�سة،  غير  من 

ال�سراعة اإلى اهلل وتقول الدعاء المذكور.
63- اإذا نزلت منزاًل في �سفر اأو ح�سر فقل: )اأعوذ 
بكلمات اهلل التامات من �سر ما خلق( رواه م�سلم.

64- ما يقال في نهاية المجل�ض: )�سبحانك اللهم 
وبحمدك، اأ�سهد اأن ال اإله اإال اأنت، اأ�ستغفرك 
االألباني  و�سححه  واأح��م��د  الن�سائي  اأخ��رج��ه  اإليك(  واأت��وب 

.)3164(

العظيمة  والف�سائل  االأج��ور  لك�سب  يقال  ما   -65
وللحرز من ال�سيطان وحزبه:

-  قراءة القراآن العظيم فبكل حرف ح�سنة، قال 
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النبي i : )من قراأ حرفًا من كتاب اهلل فله 
اأقول:  ال  اأمثالها،  بع�سر  والح�سنة  ح�سنه،  به 
األ��ف ح��رف، والم حرف،  ولكن  األ��م ح��رف، 

وميم حرف( رواه الترمذي و�سححه االألباني )6469(.
العظيم  اهلل  �سبحان  وبحمده،  اهلل  �سبحان    -
في  ثقيلتان  الل�سان،  على  خفيفتان  )كلمتان 

الميزان، حبيبتان اإلى الرحمن( متفق عليه.
-  �سبحان اهلل وبحمده مائة مرة: )تحط الخطايا 
ولو كانت مثل زبد البحر، وتك�سبه األف ح�سنة( 

رواه البخاري، والزيادة عند م�سلم.

فـائـــدة: من قالها بتاأني ال تاأخذ منه �سوى دقيقتين 
جرب واأنت الحكم.

اإال اهلل، اهلل  اإله  ال  والحمد هلل،  �سبحان اهلل،    -
اأكبر: )هي اأحب الكالم اإلى اهلل، وهي غر�ض 

الجنة( رواه م�سلم.
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-   )ال حول وال قوة اإال باهلل، باب من اأبواب الجنة، 
وكنز من كنوزها( رواه اأحمد والترمذي وابن ماجة و�سححه 

االألباني )1528(.

-  )ال اإله اإال اهلل وحده ال �سريك له، له الملك، وله 
الحمد، وهو على كل �سيء قدير، ع�سر مرات 
كان كمن اأعتق اأربع اأنف�ض من ولد اإ�سماعيل( 

رواه م�سلم.

الملك،  له  له،  �سريك  اإال اهلل وحده ال  اإله  -  )ال 
وله الحمد، وهو على كل �سيء قدير في اليوم 
مائة مرة كانت له عدل ع�سر رقاب، وكتبت له 
�سيئة، وكانت  مائة ح�سنة، ومحيت عنه مائة 
له حرزًا من ال�سيطان يومه ذلك حتى يم�سي، 
ولم ياأت اأحد باأف�سل مما جاء به اإال اأحد عمل 

اأكثر من ذلك( رواه البخاري.
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-  )�سبحان اهلل العظيم وبحمده: غر�ست له نخلة 
في الجنة( رواه الترمذي و�سححه االألباني )3464(.

-  ال�سالة على الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )من 
ع�سر  عليه  اهلل  �سلى  واح��دة،  �سالة  عليه  �سلى 
له  ورفعت  خطيئات،  ع�سر  عنه  وحطت  �سلوات، 
ع�سر درجات، وكتبت له ع�سر ح�سنات( رواه اأحمد 

والن�سائي و�سححه االألباني )1297(.

اأنت  اإال  اإله  اأنت ربي ال  -  �سيد اال�ستغفار: )اللهم 
خلقتني، واأنا عبدك، واأنا على عهدك ووعدك 
ما ا�ستطعت، اأعوذ بك من �سر ما �سنعت، اأبوء 
لك بنعمتك علّي واأبوء بذنبي،  فاغفر لي فاإنه 
ال يغفر الذنوب اإال اأنت، من قالها حين يم�سي 
حين  قالها  ومن  الجنة،  دخل  ليلته  من  فمات 
ي�سبح فمات من يومه دخل الجنة( رواه البخاري.
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