مسابقة األكذاا ااألعيةة

تقرأ مرة واحدة
تحفظ من الشياطين.

...

ت َر ِّبي ال إِلَ َه إِال أَ ْن َ
اللَّ ُه َّم أَ ْن َ
ت َخلَ ْق َتنِي َوأَ َنا َع ْب ُد َك َوأَ َنا َعلَى َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما
ت أَ ُعو ُذ بِ َك مِنْ َ
ص َن ْع ُ
اس َت َط ْع ُ
ت أَ ُبو ُء لَ َك ِبن ِْع َمتِ َك َعلَ َّي َوأَ ُبو ُء لَ َك ِب َذ ْن ِبي
ش ِّر َما َ
ْ
َ
ُّ
َ
َف ْ
وب إِال أ ْن َ
ت.
اغف ِْر لِي فإِ َّن ُه ال َي ْغفِ ُر الذ ُن َ

من قاله في الصباح أو المساء
ومات دخل الجنة

...

أسـأَلُـ َك ال َعـ ْف َو َوالعـاف َ
أسـأَلُـ َك
ِـرة  ،اللّ ُهـ َّم إِ ِّنـي ْ
ِـية في ال ُّد ْنـيا َواآلخ َ
اللّ ُهـ َّم إِ ِّنـي ْ
ال َعـ ْف َو َوالعـاف َ
عـوراتي
اس ُت ْـر ْ
ـياي َوأهْ ـلي َومالـي  ،اللّ ُهـ َّم ْ
ِـية في ديني َو ُد ْن َ
َي َومِن َخ ْلفـي َو َعن َيمـيني
ـين َيد َّ
َوآمِـنْ َر ْوعاتـي  ،اللّ ُهـ َّم ْ
اح َف ْظـني مِن َب ِ
َو َعن شِ مـالي َ ،ومِن َف ْوقـي َ ،وأَعـو ُذ ِب َع َظ َمـتِ َك أَن أ ُ ْغـتال َ مِن َت ْحتـي.

دعاء الحفظ والعافية  ،ويقال عند
النوم أيضا.

...

الحم ُد هلل  ،ال إل َه إالّ ّ
ّللاُ َوح َدهُ ال َ
شري َك ل ُه ،ل ُه
صـ َب َح ال ُمـ ْل ُك هلل َو َ
صـ َب ْحنا َوأَ ْ
أَ ْ
الح ْمـد ،وه َُو على كل ّ َ
ـير ما في هـذا
ش ٍ
أسـأَلُـ َك َخ َ
ب ْ
يء قدير َ ،ر ِّ
ال ُمـل ُك ول ُه َ
ـر ما في هـذا اليوم َو َ
ـير ما َب ْعـ َده َ ،وأَعـو ُذ ِب َك مِنْ َ
ش ِّر ما َب ْعـ َده،
ش ِّ
اليوم َو َخ َ
ـار
سـوء ا ْلكِـ َبر َ ،ر ِّب أَعـو ُذ ِب َك مِنْ َعـذا ٍ
ـل َو
ِ
ب أَعـو ُذ ِب َك مِنَ ا ْل َك َ
َر ِّ
س ِ
ب في ال ّن ِ
ب في ال َقـ ْبر.
َو َعـذا ٍ
...
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في المساء يقول أمسينا وأمسى
الملك بدل أصبحنا والليله بدل
اليوم.

ـر َم َع اسمِـ ِه َ
هـو
س ِ
األر ِ
مـاء َو َ
ض َوال في ال ّ
شي ٌء في ْ
ض ُّ
سـم ّللاِ الذي ال َي ُ
ِبا ِ
سمـي ُع ال َعلـيم.
ال ّ

) 3مرات ) اليضره َ
شي ٌء.

...
) 3مرات) وهي أيضا ذكر نزول
المنزل.

ت مِنْ َ
ّللا ال َّتا َّما ِ
أَ ُعو ُذ ِب َكلِ َما ِ
ش ِّر َما َخلَ َق.
ت َّ ِ
َيا َح ُّي َيا َق ُّيو ُم بِ َر ْح َمتِ َك أَ ْس َتغ ُ
صل ِْح لِي َ
شأْنِي ُكلَّ ُه َ ،والَ َت ِك ْلنِي إِلَى َن ْفسِ ي
ِيث  ،أَ ْ
َط ْر َف َة َع ْين .

 3مرات.

...

ال إل َه إالّ ّ
الح ْمـد ،وه َُو على كل ّ َ
ّللاُ َوح َدهُ ال َ
يء
ش ٍ
شري َك ل ُه ،ل ُه ال ُمـل ُك ول ُه َ
َقدير.

 10مرات أو  011مرة

...

ضا َن ْفسِ ِه َو ِز َن َة َع ْرشِ ِه َو ِمدَا َد َكلِ َماتِ ِه.
س ْب َحانَ َّ ِ
ّللا َو ِب َح ْم ِد ِه َع َد َد َخ ْلقِ ِه َو ِر َ
ُ

) 3مرات ) يضاعف اجر الذكر
بقدر هذه األمور.

...

ّللا ال َّتا َّم ِة مِنْ ُكل ِّ َ
أعيذك ِب َكلِ َما ِ
ان َوهَا َّم ٍة َومِنْ ُكل ِّ َع ْي ٍن َال َّمةٍ.
ت َّ ِ
ش ْي َط ٍ

) 3مرات ( لتعويذ األطفال
وغيرهم

...

دعاء الركوب
ـر لَنا هذا َوما ُك ّنا لَ ُه ُم ْق ِـرنينَ ،وإِ ّنا إِلى َر ِّبنا
س َّخ َ
سـ ْبحانَ الّذي َ
" ِبا ْس ِـم ّللاِ  َ،ا ْل َح ْمـ ُد هللُ ،
سـ ْبحا َن َك اللّ ُهـ َّم إِ ّني
الح ْمـ ُد هللّ ،للاُ ْأكـ َبرّ ،للاُ ْأكـ َبرّ ،للاُ أ ْكـ َبرُ ،
الح ْمـ ُد هللَ ،
الح ْمـ ُد هللَ ،
لَ ُمنـ َقلِبونَ ،
ت َن ْفسي َف ْ
َظلَـ ْم ُ
نوب إِالّ أَ ْنـت".
ِـر ال ُّذ َ
اغـف ِْر ليَ ،فإِ َّن ُه ال َي ْغف ُ
...

دعاء السفر
ـر لَنا هذا َوما ُك ّنا لَ ُه ُم ْق ِـرنينَ ،وإِ ّنا إِلى َر ِّبنا لَ ُمنـ َقلِبون
س َّخ َ
سـ ْبحانَ الّذي َ
" ِبا ْس ِـم ّللاِ  َ،ا ْل َح ْمـ ُد هللُ ،
ـل ما َت ْـرضى ،اللّ ُهـ َّم ه َِّونْ َعلَـينا
الب َّ
اللّ ُهـ َّم إِ ّنا َن ْسـأَلُ َك في َ
ـر َوال َّتـ ْقوىَ ،ومِنَ ا ْل َع َم ِ
س َف ِـرنا هذا ِ
س َف َرنا هذا َو ْ
اط ِو َع ّنا ُب ْعـدَه ،اللّ ُهـ َّم أَ ْن َ
األهـل ،اللّ ُهـ َّم إِ ّنـي
السـ َفرَ ،وا ْل َخلـي َف ُة في
ِب في َّ
الصـاح ُ
ـت ّ
َ
ِ
سوء ا ْل ُم ْنـ َقلَ ِ
المـال َواألَهْ ـل
ب في
السـ َفرَ ،و َكآ َب ِة ا ْل َم ْنـ َظرَ ،و ِ
أَعـو ُذ ِب َك مِنْ َو ْع ِ
ـثاء َّ
ِ
عابـدونَ ل َِر ِّبـنا حـامِـدون ".
آيبـونَ تائِبـونَ ِ
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ـ" ِ
...
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الكذا ينع الخ اج من المنزل
"باسمم َّ
ّللاِ ،تو َّك ْل ُ
اهلل  ،اللَّ ُه َّم إِ ِّني أعو ُذ ِب َك أنْ أَ ِ
ضل َّ  ،أَ ْو
حول َ وال قُو َة إالَّ ِب َّ ِ
ت َعلَى َّ ِ
ضمل َّ أو أ ُ َ
ّللا وال ْ
ي ".
أَ ِزل َّ ْأو أُزل َّ ْ ،أو أظلِ َم ْأو أُظلَم ْ ،أو أَ ْج َهل َ أو ُيج َهل َ َعلَ َّ
...

الكذا ينع عخال المنزل
ّللا َر ِّبنا َت َو َّك ْل َنـا
ّللا َخ َر ْج َنا ،و َعلَى َّ ِ
وب ْس ِم َّ ِ
ِبا ْس ِم اللـ ِه َولَ ْ
ـج َناِ ،
...

عياء لبس الثاب الجعةع
شره و َ
ير ِه َ
الح ْم ُد أَ ْن َ
ش َّر ما
صنع لَ ُه  ،وأ ُعو ُذ ِب َك مِنْ ِّ
وخ ْي َر ما ُ
سو َتنِيه ْ ،
ت َك َ
اللَّ ُه َّم لَ َك َ
أسألك مِنْ َخ ِ
صن َِع لَ ُه"
ُ
...

------------------------------------------------------------------------------

نموذج المشاركة في مسابقة األذكار واألدعية (الروضة الثانية)
تهدف مسابقة األذكار واألدعية إلى تشجيع أطفال الروضة الثانية على حفظ سنة الرسول  واالقتداء به  ،وفي حالة الرغبة في المشاركة نرجـو
وضع عـالمـة على االختيـار (أرغـب بالمشاركة) وقص نموذج المشاركة و إرسـاله لمعلمـة الصـف باالسم والتوقيع.
الصـف ........ :
 اسم الطـالب ...... .......................... :
توقيع ولي األمـر ....................... :

o

أرغـب بالمشاركة
مالحظة  :إذا رغب ولي األمر بمشاركة ابنه/ابنته في المسابقة عـليه االلتزام بتحفيظ ابنه /ابنته وااللتزام بموعد المسابقة علما بأن مواعيد
إعالن المسابقة وآخر موعد الستالم المشاركات وتحكيم المسابقة سيتم إعالنها في الخطة األسبوعية .
شاكرين حسن تعاونكم.
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