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Supplications For Awakening 

 النشور  وإليه  أماتنا  بعدما   أحياان  الذي  احلمدهللا  .1

  رب  هللا  والقدرة   والعزة  هللا،  والسلطان   والعظمة  هللا،  امللك   وأصبح   أصبحنا    .2
  نبينا   دين  وعلى   االخالص،   كلمة   وعلى   االسالم،  فطرة  على  أصبحنا   العاملني،

من    كان  وما  مسلما   حنيفا  إبراهيم  أبيناملة    وعلى   وسلم،  عليه   اهللا  صلى  حممد
 املشركني؛

  النشور؛  وإليك   منوت،  وبك   حنيا،  وبك   أمسينا،  وبك   أصبحنا،   بك  اللهم   .3
  جنرتح   أن  بك  ونعوذ  خري،  كل   إىل  اليوم  هذا   يف  تبعثنا  أن  نسألك  إان   اللهم

  وخري  اليوم   هذا   خري  نسألك  إلينا؛  أحد   جيره   أو  مسلم،  إىل   جنره  أو   سوءا فيه
 .فيه ما  وشر  اليوم   هذا   شر  من   بك  ونعوذ   مافيه

 

 
Comprehensive Supplication for Wudu’  

(can be said throughout Wudu’) 

 اللُهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ، َوَوسِ ْع ِل ِيف َداِري ، َوََبِرْك ِل ِيف ِرْزِقي  .4
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Separate Supplications for Wudu’ 

(Said at the beginning of Wudu’) 

الرحيم، رب أعوذ بك من مهزات الشياطني وأعوذ بك رب أبن  بسم هللا الرمحن   .5
 حيضرون. 

With washing the hands  

 اللهم إين أسألك اليمن والربكة، وأعوذ بك من الشؤم واهللكة.  .6

 
When rinsing your mouth  

اللهم أعين على تالوة كتابك وكثرة الذكر لك، وثبتين َبلقول الثابت يف احلياة  .7
 اآلخرة.الدنيا ويف 

 

As you draw the water in your nose  

 رائحة اجلنة وأنت عين راض باللهم أرحين  .8
 

When you blow out the water from your nose:  

 : اللهم إين أعوذ بك من روائح النار وسوء الدار.  .9
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When you wash your face 

 اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وال تسود وجهي يوم تسود وجوه  .10
 

When you wash your right hand  

 .أعطين كتايب بيميين، وحاسبين حساَب يسريا .11
 

When you wash your left hand 
 اللهم إين أعوذ بك أن تعطيين كتايب بشماِل أو من وراء ظهري. .12

 

When you perform the masah (wiping over ones head)  

اللهم غشين برمحتك، وأنزل على من بركاتك، وأظلين حتت ظل عرشك يوم ال   .13
 ظل إال ظلك، اللهم حرم شعري وبشرى على النار. 

 
When wiping ones ears :  

دى اللهم اجعلين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمسعين منا .14
 اجلنة يف اجلنة مع األبرار.

Wiping the neck  

 اللهم فك رقبيت من النار، وأعوذ بك من السالسل واألغالل.  .15
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Washing the right foot 

 اللهم ثبت قدمي على الصراط املستقيم مع أقدام عبادك الصاحلني.  .16
Washing the left foot 

النار يوم تزل أقدام املنافقني  اللهم إين أعوذ بك آن تزول قدمي على الصراط يف   .17
 واملشركني

 
After Wudu with Shahadah finger pointing to the heavens  

عبده ورسوله،    ا  اشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد .18
 أنت التواب الرحيم  سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت،

 
After Wudu 

 اللهم اجعلين من التوابني؛ واجعلين من املتطهرين، واجعلين من عبادك الصاحلني   .19
 

 واجعلين صبورا، شكورا، واجعلين أذكرك ذكرا كثريا، وأسبحك بكرة وأصيال. .20
 

 .للهم أعين  على ذكرك و شكركا .21
This can be said in gargling spitting and sniffing  

(this has a weak  narration)  

 .اللهم لفين حجيت و ال حترمين رائحة اجلنة  .22


