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What are the masnūn duʿās at the time of breaking the fast? 

Supplicating at the time of Ifṭār is sunnah. The Prophet  said, “Indeed, the fasting person has at the time 
of breaking the fast a supplication which is not rejected” (Sunan Ibn Mājah, 1753). 

Imām Nawawī (d. 676/1277) has narrated in al-Adhkār the following four duʿās from the Prophet  at the 
time of breaking the fast: 

نَْ الأْجرَُ َوثَبََتَ ُقَُعُروَْالَْ وابْتَل تَ  أ َمََالظَ  َذَهبََ
ِ
 للاَُ شاءََ ا

(1) The thirst has gone, the veins are moistened, and the reward is established, if Allah wills. 

ُتَ َلََ لل هُمَ اََ كََ َوعََلَ ُُصْ ْزق   أأفَْطْرُتَ ر 
(2) O Allah, I fasted for You, and with Your sustenance I completed my fast. 

َ  حلَْمدَُاََ ّٰ َ  ِل  َْأأعََ يَْاّل  َْ فَُصْمُتَ انَن   فأأفَْطْرُتَ َوَرَزقَن 
(3) All praise is due to Allah who assisted me, so I fasted and who provided me, so I could complete my fast. 

نَا َلََ لل هُمَ اََ كََ َلََوعََ ُُصْ ْزق  ن َا فََتقَب لَْ َأفَْطْرنََ ر  ن كََ م  يَْ أأنَْتَ ا  م   الَعل ْيَُ عَُالس 
(4) O Allah, for You we fast, and by Your provision, we complete our fast. So accept from us. You are indeed the All-

Hearing, the All-Knowing. (This narration is extremely weak and should not be attributed to the Prophet ).  

Imām Nawawī relates a fifth duʿāʾ which ʿAbd Allah ibn ʿAmr  would read: 

َ لل هُمَ اََ
ِ
َْا َْ ب َرْْحَت كََ ُلََاََأأسَْ ّن  َعْتَ ال ت  ءَ  ُكَ  َوس  َْ تَْغف رََ أأنَْ ََشْ  ل 

(5) O Allah, I ask You by Your mercy which envelops all things, that You forgive me. 

Imām Nawawī relates a sixth duʿāʾ to be read when invited to complete the fast with others: 

ْنَدُكَُ أأفَْطرََ ائ ُموَْ ع   املاََلئ َكةَُ عَلَْيُكَُ َوَصل ْتَ الأبَْرارَُ َطَعاَمُكَُ أأَكََوََ نََالص 
(6) May fasting people continue to complete their fast with you, may the pious eat your food, and may the angels 

bless you. 

It is worth noting that these duʿās are to be read after completing the fast. Prior to breaking the fast, one 
should read للا بسم . The fifth duʿāʾ read by ʿAbd Allah ibn ʿAmr  can be read before or after Ifṭār. In 

addition, one should supplicate to Almighty Allah with other duʿās before Ifṭār and throughout the fast as 
the duʿās of a fasting person are accepted. 

Allah knows best 
Yusuf Shabbir 
1 Ramadan 1436 / 18 June 2015 
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وابتلتَالعروقَوثبتَالأَ َنَشاءَللَااَ جرََذهبَالظامَأ

وابتلتَهفطرَقال:َذذاَاَأاَ صلَللاَعليهَوسملََامَقال:َاكنَالنَبللاَعَنَعنَابنَمعرَريض خرجهَاأََ.نَشاءَللااَ جرَالعروقَوثبتَالأَبَالظامَأ

َ)اَأ َ)ََيفََوالنسايئ(۲۳٥۷ََبوداود َوالليةل َاليوم َال(۲۹۹ََمعل َ)كوالسنن َالس ۳۳۱٥ربی َوابن َ)(۲۲۷۹ََ)ََوادلارقطَن(٤۷۸ََ)َََن( (٥۳۹٥َوالزبار

َ(٤/۳۳۹الفتوحاتَلبنَعالنَ)َاحلافظَابنَجحرَكامَيف(ََو٣/۱۷٦)َةوابنَقدامَادلارقطَن،َوحس نهََبهوحصحهَووافقهَاّل(۱٥۳٦َواحلاكَ)

 .،َوهذاَادلعاءَأأحصَماَيفَالباب(٥/١٠٧وأأقرهَاملناويَيفَفيضَالقديرَ)

َأأفطرَاَأاَ (:٤/۱۳۸٦َ)َيالقاَرَقالَاملالَعيل لَهواملَن(١١/۱٦۱َودَ)هوبذلَامَل(٦/۳٤٥َوحنوهَيفَعونَاملعبودَ)َ.ی َهانَتَ،فطاربعدَالَ َيذا

َاملورودَ) َ)مغنَََوََ(١٠/۸۱العذب َاحملتاجَ)(٢/۱٦۸ََاحملتاج َ)(٣/٤۲٥ََوحتفة َال هل َاحملتاجَ)وهن(٦/٤٧٧ََوفتح َادلسويقوحاشَ ََ(٣/۱۸۳ایة َية

َ،َانهتی .َهذاَادلعاءَیقرأأَبعدَال فطارَابملاء(:٣/٢٣َيفَاملفاتيحَ)احلنفيَوقالَاملظهريََ.(١/٥۱٥)

كذاَنصَالشافعيَيفَحرمهلَعلَاس تحبابَاّلكرََ:قالَيفَاخلادم.َاببَماَیقولَعندَال فطار(:٤/٣٣٩َوقالَابنَعالنَيفَالفتوحاتَالرابنيةَ)

فطارهَوملَیبنيَهلَهوَقبهل َبهَالفطرَاحلمكيَوهوَدخولَوقتهََ،فا نَاللفظَعليهَأأدلََ،املذكورَعندَا  َََ،وهذاَلكهَحممتلََ،وقوهلَأأفطرتَجيوزَأأنَيراد

تيانهَابملس تحَبََ،والظاهرَأأنهَبعدَال فطار مثَساقَاملذكورينَيفَالأصلَاهـ،َوعلَذلََََ،والثابتَادلعاءَبعدَالفطرََ:قلَتََ.وقبهلَومعهَسواءَيفَا 

َ،َانهتی َالكمَابنَعالن.َاملتأأخرون

َفطرَترزقكَاأَاللهمَلَُصتَوعلََ

السننََبوداودَيفخرجهَاَأفطرت،َاَأمَلَُصتَوعلَرزقكَاَأهفطر:َالَلذاَاَأاَ صلَللاَعليهَوسملَاكنَیقولََنَالنَبرةَمرسالَاَأهوعنَمعاذَبنََز

َاملباَرََوعبدَللا(۹۹ََاملراس يلَ)َو(۲۳٥۸ََ) َالس يوطمهوغری(۸۱۳٤ََ)ََيقوالبهیََ(۱٤۱۰دَ)هالَزََيفََكبن َالصغریَ)ََيفََي،َوضعفه َ.َ(٦٥۸۸اجلامع

أأخرجهَيفَكتابَالصيامَمنَالسننَويفَكتابَاملراس يلَبلفظَواحدَعنََ،مرسال)أأبوداود(َهكذاَرواهََ:قالَاحلافظ(:٤/٣٤٠َقالَابنَعالنَ)

يفَ،َوتبعهَابنَأأيبَحامتَوابنَحبانَ،معاذَأأبوَزهرةَ:ومعاذَهذاَذكرهَالبخاريَيفَالتابعنيَلكنَقالَ،مسددَعنَهش يَعنَحصنيَعنَمعاذ

ولوَاكنَمعاذَاتبعياََ،متلَأأنَيكونَهذاَاحلدیثَموصولوحَيَ.وغلطهَجعفرَاملس تغقريَ،وذكرهَحيىيَبنَیونسَالشریازيَيفَالصحابةَ،الثقات

وقالَابنَجحرَامليكَيفَفتحَوابلعتبارَالآخرَأأوردهَيفَاملراس يلَاهـََ،ََوهبذاَالاعتبارَأأوردهَأأبوَداودَيفَالسننََ،حمتلَأأنَيكونَبلغهَهلَحصابيال

رساهلَهوَجحةَيفَمثلَذل.٦/٤٧٧َال هلَرشحَاملشاكةَ) علَأأنَادلارقطنَ(َوحاكهَابنَعالن:َ)رواهَأأبوداود(َبس ندَحسنَ)مرسال(َومعَا 

يسنَعقبَفطرهَأأنَأأیضا،َانهتی .َزادَابنَجحرَامليك:َومنَمثَأأخذَبهَأأمئتناَحيثَقالوا:َوهوَجحةََ،صلَلكنهَضعيفمتوالطربانَروايهَبس ندَ

 َیقولَهذاَواّليَقبهل،َانهتی .َ

یقرأأَهذاَ(:٢/٥١٩َابنَاملكلَاحلنفيَيفَرشحَاملصابيحَ)وقالَ،َانهتی .َوهذاَادلعاءَیقرأأَأأیضاَبعدَال فطار(:٣/٢٤َقالَاملظهريَيفَاملفاتيحَ)َو

قالَاملليباريَيفَفتحََو.َ(١٠/۸۱املنلَالعذبَاملورودَ)وحنوهَيفَوأأقره.ََ(٤/١٣٨٧عيلَالقاريَيفَاملرقاةَ)،َانهتی .َوحاكهَادلعاءَبعدَال فطار

وابتلتَالعروقَوثبتَََقولَعقبَالفطر:َاللهمَلَُصتَوعلنَی(:َويسنَاَأ٢/٢٧٩املعنيَ) رزقكَأأفطرت،َويزیدَمنَأأفطرَابملاء:َذهبَالظمأَأ

َ.ی انهَتَ،بهلَولَعندهيَعقبَماَحيصلَبهَالفطرَلََقعانةَالطالبني:َوقوهلَعقبَالفطرَاَأاَ وقالَادلمياطيَيفَحاشيتهََ.ی نَشاءَللا،َانهَتاَ الأجرَ

ایةَاحملتاجَهنَيفَوالرميلورشحَاملشاكةَ(٣/٤۲٥َحتفةَاحملتاجَ)َيفَيكجحرَاملوابنَ(٢/۱٦۸َاحملتاجَ)َمغَنَيفَيَنَباخلطيبَالَشَرصحَهبنحَوَو

 َ.(١/٥۱٥)َيقوادلسوَ(۱۸۳/٣)

ومحمدَبنَفضيلَ(٩٧٤٤ََابنَأأيبَشيبةَ)َو(١٤١١ََيفَس ياقَعبدَللاَبنَاملباركَيفَالزهدَ)ََ:َووردَترصحیَذلهعنََللاََاقالَالعبدَالضعيفَعف

ذاَصامَمثَأأفطرَقال:َاللهمَلَُصت،َوعلَرزقكَأأفطرت:َم(،َولفظه٦٦الضبَيفَادلعاءَ) ووقعَامسَ.َاكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَا 

َللاَرسولَلَقالَعنهَقالَللاَريضَطالَبَأأيبَبنَعنَعيلَرويوأأرصحَمنهَماَ.َ،َوالظاهرَأأنهَمصحفأأيبَهريرةَيفَاملصنفَبدلَأأيبَزهرة
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ذاَعيلَاي:َوسملَعليهَللاَصل فطاركَبعدَفقلَرمضانَشهرَيفَصامئاَكنَتَا  ََلَيكتَبََ،أأفطرتَرزقكَوعلَتولكَتَوعليكَُصَتَلَاللهم:َا 

يمثيََهلَلَاحلارثَمس ندَزوائدَيفَالباحَثَبغيةَيفَكامَمس ندهَيفَاحلارثَأأخرجهَ،شيئاَ َأأجورمهَمنَینقصَأأنَغریَمنَصامئاَاكنَمنَمثل

حتافَاخلرَی(٦/۱٤۱َلبنَجحرَ)َة(َواملطالبَالعالي١/٥۲٦) س نادَمسلسلَابلضعفاءهقالَالبوصریي:ََ.(٣/٤۱۳)َةَرهامَلَةوا  َ.ی انهَتَ،ذاَا 

آمنَت’اللهمَلَُصتَوبكَأآمنتَوعلَرزقكَأأفطرت،َفزايدةََ:وأأماَماَاش تهرَعلَالألس نة(:٤/۱۳۸۷َقالَعيلَالقاريَ)َتنبيه: لََ‘وبكَأ

نَاكنَمعناهاَحصيحا،َوكذاَزايدةَ  .‘وعليكَتولكتَولصومَغدَنویَت’أأصلَلهاَوا 

َامحلدَللاَاّليَأأعاننَفصمتَورزقنَفأأفطرَتَ

ذاَأأفطرَقال:َامحلدَهللَاّليَأأعاننَفصمتَورزقنَفأأفطرتَمرسالَعنَمعاذَبنَزهرةَو .َأأخرجهَابنَقال:َاكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَا 

قالَ(:٤/٣٤١َقالَابنَعالنَ).َ(١٤٣(َوفضائلَالأوقاتَ)٣٦١٩(َوشعبَال ميانَ)٥٠١(َوالبهیقيَيفَادلعواتَالكبریَ)٤٧٩الس نَ)

ويفَزايدةَالرجلَاّليَملَيسمهَماَیعلَبهََ،وهذاَحمققَال رسالَ،أأخرجهَمنَطریقَسفيانَالثوريَعنَاحلصنَعنَرجلَعنَمعاذَ:احلافظ

َ.حصنيَبنَعبدَالرْحنَهذاَأأوردهَاّلهبَيفَالضعفاءَوقال:َثقةَنيسَأأوَشاخ(:٥/١٠٧َالَاملناويَيفَفيضَالقديرَ)،َانهتی .ََوقالس ندَالأول

وذكرهَ(:١/٥٥٢َ،َانهتی .َويفَاملزيانَ)تغریَ:قالَالنسايئَ،معرَونيَسَاتبعيَثقة(:١/١٧٧َقلت:َكذاَيفَاملغنَ)انهتی .ََ،وقالَالنسايئ:َتغری

لَفهوَمنَالثقات َ،َانهتی .َالبخاريَيفَكتابَالضعفاءَوابنَعديَوالعقييل،َفلهذاَذكرته،َوا 

(َوالبالذريَيفَأأنسابَالأرشاف٩٧٤٤َ(َوابنَأأيبَشيبةَ)٦٧دلعاءَ)(َومحمدَبنَفضيلَالضبَالضبَيفَا١٤١٠وروىَابنَاملباركَيفَالزهدَ)

َادلعاء.َورواهَاخلطيبَالبغداديَيفَاترخيهَ)١١/٣١١) (َومنَطریقهَاّلهبَيفَالتذكرة١٣/٥٤٦َ(َعنَالربيعَبنَخثيَأأنهَاكنَیقولَهذا

ا طالقَاملصنفَ(َأأن٢/٤٤٤ََوقدَذكرَاحلافظَيفَالتلخيصَ)ََ.،َوللاَأأعمل(َمنَحدیثَمعاذَبنَجبلَمرفوعا،َولعلَذكرَابنَجبلَومه١/٢١)

َ،َانهتی ،َوملَیذكرَطریقَاخلطيب.َقوهلَعنَمعاذَیومهَأأنهَابنَجبلَوليسَكذل

َنتَالسميعَالعلَينكَاأَاَ فطرنَفتقبلَمناََاللهمَلَُصناَوعلَرزقكَاأَ

نتَنكَاَأاَ فطرنَفتقبلَمناََمَلَُصناَوعلَرزقكَاَأهفطرَقال:َالَلذاَاَأاَ امَقال:َاكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملََللاَعَنََوعنَابنَعباسَريض

لَُصت،َوعلَرزقكَأأفطرتَفتقبلَ(:٣/١٥٦َولفظَالطربانَيفَالكبریَ)َ.(۲۲۸۰)َوادلارقطَن(٤۸۰َ)َخرجهَابنَالس َناأََ،السميعَالعلي

نكَأأنتَالسميعَ وهكذاَضعفهََ.ی َهانَتَ،وَضعيفهَوَ،ارونهوفيهَعبدَاملكلَبنََ،الكبریَيفَرواهَالطربان(:٣/۱٥٦َ)َييمثَهقالَاَل.َالعليمنَا 

هذاَحدیثَغریبََ:قالَاحلافظَبعدَخترجيهَمنَطریقه(َبعدَذكرَحدیثَالطربان:٤/٣٤١َوقالَابنَعالنَ)(.٢/٤٤٤َاحلافظَيفَالتلخيصَ)

ووقعَمنَوجهَأآخرَََ:قالَاحلافظََ.وهارونَبنَعنرتةَكذبوهََ.وهبذاَالس ندَأأخرجهَابنَالس نَبلفظَُصناَوأأفطرنََ.وس ندهَواهَجداََ،منَهذاَالوجه

برقانَأأحدَوداودَبنَالَزَ،ابنَعباسَسواءَفذكرَمثلَحدیَثَ،مثَأأخرجهَاحلافظَمنَطریقَالطربانَيفَادلعاءَمنَحدیثَأأنسَ.دونهَيفَالضعفاء

الكمَالهيمثيَوابنَجحرَوزاد:َََ(٥/١٠٧)َونقلَاملناويَيفَفيضَالقديرَ(.٩١٨،َانهتی .َوراجعَكتابَادلعاءَ)وقواهَبعضهمََ،رواتهَضعفهَامجلهور

قلت:ََانهتی .َ،وقالَالسعدي:َدجالَ.ورواهَادلارقطنَمنَهذاَالوجهَفتعقبهَالغراينَيفَخمترصهَفقال:َفيهَعبدَاملكلَبنَهارونَبنَعنرتةَتركوه

َ.فامیَتقدمدَهشاَلجزءَالأولول

جابةَدعاءَالصاَئنَتغفرََلاأََََءس ئكلَبرْحتكَالتَوسعتَكَََشنَاأَاَ اللهمََ َ،َواحلدیثَالواردَيفَا 

الصائَحىتَیفطرَوال مامَالعادلَودعوةَاملظلومََ،للاَعنهَقالَقالَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسمل:َثالثةَلَتردَدعوهتمَوعنَأأيبَهريرةَريض

َبعدَحنيََ:يرفعهاَللاَفوقَالغاممَویفتحَلهاَأأبوابَالسامءَویقولَالربَوعزيت وابنَ(۱۷٥۲ََوابنَماجهَ)(۳٥۹۸ََ)ََيخرجهَالرتمذاأَََ،لأنرصنكَولو

امََكَةمبعینَادلعاءَلَللمَرَةذاَفلفظَادلعَوهوعلََ،ارَمس تجابهنَدعائهَمتامَالَنیدلَعلَاَأ(:١/٥۳۳َ)َيقالَالس ندَ.مهوغری(۱۹۰۱َخزميةَ)
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(َعل٣٤٢٨َوترمجَابنَحبانَ)َ.ی انهَتَ،امَیدلَعليهَاحلدیثَالآيتَكوالصوابَحنيََ،ةوَمنَبعضَالرواهنَحىتََسقربَاَأوالأََ،صلَالبناءوَاَأه

فطارههذاَاحلدیثَفقال:َ وحيمتلَا ىلَأأنَََ،مفطراَیتعاط َأأيَا ىلَأأن(:٣/۳۰۰َ)َيوقالَاملناَو،َانهتی .َذكرَرجاءَاس تجابةَدعاءَالصائَعندَا 

نَملَیفطرَابلفعل فطارهَوا  بناءَعلَلفظَ"حني"َيفَبعضََفطاراحلدیثَعلَماَبعدَالَ (٤/۱٥۳٤َ)َيالقاَرَوْحلَعيلَ.ی انهَتَ،یدخلَأأوانَا 

 َ.الرواايت

حلدیثَأأيبَهريرةَََ،يس تحبَللصائَأأنَیدعوَيفَحالَصومهَمبهامتَالآخرةَوادلنياَهلَوملنَحيبَوللمسلمنيَ(:٦/۳۷٥املموعَ)ََيفََيوقالَالنوو

قالََ،الرتمذيَوابنَماجهرواهََ،مامَالعادلَواملظلومالصائَحىتَیفطرَوالَ َ،مقالَقالَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسمل:َثالثَلَتردَدعوهت

لأنهَيسم َصامئاَيفََ،فيقتيضَاس تحبابَدعاءَالصائَمنَأأولَاليومَا ىلَأآخرهَ،وهكذاَالروایةَحىتَابلتاءَاملثناةَفوقَ.:َحدیثَحسنالرتمذي

اببَذكرَاس تجابةَللاَعزَوجلَدعاءَالصوامَا ىلَفطرمهَمنَصياهمم،َجعلناَللاَوس بقهَبهَابنَخزمية،َفرتمجَعلَاحلدیث:ََ.ی انهَتَ،كَذل

َ،َانهتی .َمنم

قالََ،نَللصائَعندَفطرهَدلعوةَماَترداَ امَقالَمسعتَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَیقول:َللاَعَنَوعنَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَريض

خرجهَابنَاأََ،نَتغفرَلاأََءَوسعتَكََشس ئكلَبرْحتكَالَتاأََناَ مَهفطر:َالَلذاَاَأاَ ابنَایبَمليكة:َمسعتَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَیقولَ

اجلامعََيفَيوحصحهَالس يوطَ،(٤/۲٤۲الفتوحاتَ)َوحس نهَاحلافظَابنَجحرَكامَيفَ،(۱٥۳٥واحلاكَ)(٤۸۱َ)َوابنَالس َن(۱۷٥۳َماجهَ)

َ.(۲۳۸٥الصغریَ)

َبرارَوصلتَعليكَاملالئكَةكَطعامكَالأَفطرَعندكَالصامئونَوأأَاأَ

َاللهمَابركَهلمَيفَماَرزقهتمَواغفرَهلمَوارْحهَم

صلَللاَعليهَوسمل:ََمثَقالَالنَبَ،َكفأأََ،جفاءَخبزبَوزیَتَ،ىلَسعدَبنَعبادةاَ صلَللاَعليهَوسملَجاءََنَالنَبللاَعنهَاَأَنسَريضوعنَاَأ

َاَأَووردَيفَ،س نادهَحصيحا ََوَ،هوغرَی(۳۸٥٤َبوداودَ)خرجهَاَأاأََ،ةكَاملالئكبرارَوصلتَعليَالَأكَطعامكَالصامئونَوأَأكفطرَعنداَأ َْحدروایة

َ(.٤/۳٤۳الفتوحاتَ)َذاَيفكَ،لَتصحيفاَعنَالزبيَباَ ظنَالزیتَقالَابنَجحر:َوماَاَأَ،‘زیت’بدلََ‘زبيَب’َ:(۱۲٤۰٦)

ليهَطعاماَووطبة،َفأأكَمنا،َمثَأأيتَبمترََويفَالبابَحدیَث عبدَللاَبنَبرسَقال:َنزلَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَعلَأأيب،َقال:َفقربناَا 

صبعيه،َوجيمعَالس بابةَوالوسط َ لقاءَالنوىَبنيَال صبعنيََ-فاكنَیأألكهَویلقيَالنوىَبنيَا  مثَأأيتََ-قالَشعبة:َهوَظنَوهوَفيهَا نَشاءَللاَا 

،َمبه،َمثَنوهلَاّليَعنَميينه،َقال:َفقالَأأيب:َوأأخذَبلجامَدابته،َادعَللاَلنا،َفقال:َاللهمَابركَهلمَيفَماَرزقهتمَواغفرَهلمَوارْحهبشابَفَش

َ(.٢٠٤٢َمسملَ)َأأخرجه

َتمتة:َايَواسعَالفضلَاغفرََل

،َادلعاءَموقوفَعلَابنَمعرَبلفظ:َايَواسعَاملغفرةَاغفرَلقدَحققتَهذاَادلعاءَعندَال فطارَيفَجوابَاس تفتاءَابلعربيةَفراجعه،َوحاصهلَأأنََ

أأعنَبعدَغروبَََ،َولَبأأسَقبهلَأأیضاوجزمَبهَابنَعالنََهوَظاهرَاحلدیَثوهوَكدعاءَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَاملذكورَلعقبَال فطارَكامََ

 وللاَأأعمل.َففيَالأمرَسعةَا نَشاءَللا،َ،َيةكبقيةَالأدَعَليسَفهیامَذكرَال فطارَملغفرة،ابیتعلقانََادلعائنيَ،َوأألفاظالشمس


