


اهللا اهللا بسمبسم: : قلقل
الذي ال یضر الذي ال یضر 

مع اسمھ مع اسمھ 
شيء في شيء في 

األرض وال األرض وال 
في السماء في السماء 
وھو السمیع وھو السمیع 

العلیم العلیم 
مرات مساءمرات مساء33++صباحاصباحامرات مرات 33



وقایة وقایة : : المفعولالمفعول
الضرر الضرر لتخفیف لتخفیف 

ضد البالء المقدر    ضد البالء المقدر    
كثیرا كثیرا ك ك یضر یضر والوال



أعوذ أعوذ ::قْلقْل
بكلمات اهللا  بكلمات اهللا  
التامات من  التامات من  
شر ما خلقشر ما خلق

وإذا نزلت في مكان موحش  وإذا نزلت في مكان موحش  مساءمساءمراتمرات33



: : المفعولالمفعول
مضاد لسم  مضاد لسم  
الحشرات  الحشرات  
وتحصین    وتحصین    

شر شر من من لألماكنلألماكن
الزواحف  الزواحف  



اهللا ال  اهللا ال  حسبيحسبي
إلھ إال ھوإلھ إال ھو

علیھ توكلت  علیھ توكلت  
وھو رب وھو رب 
العرش العرش 
العظیمالعظیم

مساءمساءمراتمرات77++صباحا صباحا مرات مرات 77



كافيكافيدعاءدعاء
ومومھّمھّمضدضد

الدنیا الدنیا 
واآلخرة واآلخرة 



إلھ إال اهللا إلھ إال اهللا الال
وحده ال وحده ال 
شریك لھشریك لھ

لھ الملك ولھ لھ الملك ولھ 
الحمد وھو الحمد وھو 
على كل على كل 
شيء قدیرشيء قدیر

مرات صباحامرات صباحا1010
مرات مساء مرات مساء 1010++



لكلكحرز عظیم تكتب  حرز عظیم تكتب  
حسنة حسنة 100100بھ بھ 

100100عنكعنكوتمحى وتمحى 
عدلعدلسیئة ولھ سیئة ولھ 

رقاب رقاب 1010



::قْلقْل
بسم اهللابسم اهللا

توكلت على  توكلت على  
اهللا اهللا 

وال حول   وال حول   
وال قوة إال  وال قوة إال  

باهللاباهللا
مرة بعد كل خروج من البیت مرة بعد كل خروج من البیت 



االبادة    االبادة    ثالثیة ثالثیة قوةقوة
ضد ضد للتحصین للتحصین 

الشیطان الشیطان 



استغفراستغفر
اهللا الذي  اهللا الذي  
ال إلھ إال ال إلھ إال 
ھو الحي  ھو الحي  
القیوم القیوم 
وأتوب وأتوب 

إلیھإلیھ
اإلكثار منھا دون تحدیداإلكثار منھا دون تحدید



من من فارًافارًاكنت كنت وإن  وإن  الذنوب الذنوب غفرانغفران::المفعولالمفعول
الزحفالزحف



اإلكثار من الصالة على النبي       اإلكثار من الصالة على النبي       

عشر مرات في الصباح وعشر في المساء أو أكثر من ذلك عشر مرات في الصباح وعشر في المساء أو أكثر من ذلك 



كفایة الھموم كفایة الھموم 
وغفران   وغفران   

وإدراك   وإدراك   الذنوب  الذنوب  
شفاعة النبي صلى  شفاعة النبي صلى  

وآلھ  وآلھ  اهللا علیھ اهللا علیھ 
یوم القیامة  یوم القیامة  وسلموسلم
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