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:

َللا
ََ َذه
ُ َب الظَ ََمأَ وابْتَلتَ اَلْ ُع ُر َْو ُ َق َوثَبَتََ ا أل ْج َُر ا َْن شا ََء
ِ

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

َُك أأفْ َط ْرت
ََ ل ر ْزق
َ َ َل ُ ُْصتَُ َوع
ََ َ َََاللهُم
(2) O Allah, I fasted for You, and with Your sustenance I completed my fast.

َُن فأأفْ َط ْرت
َْ ََن فَ ُص ْمتَُ َو َر َزق
َْ ِل اّلَ َْي أأ َعَان
َ ّ ٰ َََُاحلَ ْمد
(3) All praise is due to Allah who assisted me, so I fasted and who provided me, so I could complete my fast.

َك أأنْتََ السمَْي َُع ال َعل ْ ُي
ََ ك َأفْ َط ْرنََ فَ َتقَب َْل منَا ان
ََ ل ر ْزق
َ َ َل ُ ُْصنَا َوَع
ََ َ َََاللهُم
(4) O Allah, for You we fast, and by Your provision, we complete our fast. So accept from us. You are indeed the AllHearing, 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:

ََشءَ أأ َْن تَغْف ََر ْل
َ ُ َْت َوس َعت
َْ ك ال
ََ ل ب َر ْ َْحت
ََ ُ ََاللهُمَ َا ّ َْن أأ َْسََا
َْ ك
ِ

(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:

َك َط َعا َم َُُك ا أل ْب َر َُار َو َصلتَْ عَلَ ْي َُُك امل َ َالئ َك ُة
ََ َ أأفْ َط ََر ع ْندَ َُكُ الصائ ُم َْو ََن ََو أأ
(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

بسم للا. 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

~1~

للا َ
ذهبَالظامأَوابتلتَالعروقَوثبتَا َألجرََانَشاءَ َ
بَصلَللاَعليهَوسملَاَذاَأَافطرَقالَ:ذهبَالظامأَوابتلتَالعروقَوثبتَا َلأجرَاَنَشاءَللاَ.أَاخرجهَ
عنَابنَمعرَريضَللاَع َنامَقالَ:اكنَالن َ
نَ(َ)۲۲۷۹والزبارَ(َ)٥۳۹٥
نَ(َ)٤۷۸وادلارقط َ
أَابوداودَ(َ)۲۳٥۷والنسايئَيفَمعلَاليومَوالليةلَ(َ)۲۹۹والسننَالكربیَ(َ)۳۳۱٥وابنَالس َ
نَوابنَقدامةَ(َ َ)۱۷٦/٣واحلافظَابنَجحرَكامَيفَالفتوحاتَلبنَعالنَ(َ)۳۳۹/٤
بَ،وحس نهَادلارقط َ
واحلاكَ(َ)۱٥۳٦وحصحهَووافقهَاّله َ
و أأقرهَاملناويَيفَفيضَالقديرَ(َ،)١٠٧/٥وهذاَادلعاءَ أأحصَماَيفَالباب.
قالَاملالَعيل َالقاَري َ(َ:)۱۳۸٦/٤اَذاَ أأفطرَأَاي َبعدَالَفطارَ ،انتَهَی َ .وحنوهَيفَعونَاملعبودَ(َ)۳٤٥/٦وبذلَاملَهودَ(َ)۱٦۱/١١واملنَهلَ
العذبَاملورودَ(ََ)۸۱/١٠ومغنَاحملتاجَ(َ)۱٦۸/٢وحتفةَاحملتاجَ(َ)٤۲٥/٣وفتحَالهلَ(َ)٤٧٧/٦وهنایةَاحملتاجَ(َ)۱۸۳/٣وحاشَيةَادلسويقَ
(َ.)٥۱٥/١وقالَاملظهريَاحلنفيَيفَاملفاتيحَ(َ:)٢٣/٣هذاَادلعاءَیقر أأَبعدَالفطارَابملاءَ،انهتی َ َ.
وقالَابنَعالنَيفَالفتوحاتَالرابنيةَ(َ:)٣٣٩/٤اببَماَیقولَعندَالفطارَ.قالَيفَاخلادمَ:كذاَنصَالشافعيَيفَحرمهلَعلَاس تحبابَاّلكرَ
املذكورَعندَافطارهَوملَیبنيَهلَهوَقبهلَ،فانَاللفظَعليهَ أأدلَ،وقوهلَ أأفطرتَجيوزَ أأنَيرادَبهَالفطرَاحلمكيَوهوَدخولَوقتهَ،وهذاَلكهَحممتل ََ،
تَ:والثابتَادلعاءَبعدَالفطرَ،مثَساقَاملذكورينَيفَا ألصلَاهـَ،وعلَذلَ
بَ.قل َ
والظاهرَ أأنهَبعدَالفطارَ،وقبهلَومعهَسواءَيفَاتيانهَابملس تح َ
املتأأخرونَ،انهتی َالكمَابنَعالنَ َ.

تَ
اللهمَلَُصتَوعلَرزقكََأافطر َ
بَصلَللاَعليهَوسملَاكنَیقولَاَذاَأَافطرَ:الَلهمَلَُصتَوعلَرزقكَأَافطرتَ،أَاخرجهَأَابوداودَيفَالسننَ
وعنَمعاذَبنََزهرةَمرسالَأَانَالن َ
(ََ)۲۳٥۸واملراس يلَ(َ)۹۹وعبدَللاَبنَاملباَركَيفَالَزهدَ(َ)۱٤۱۰والبهیقيَ(َ)۸۱۳٤وغریمهَ،وضعفهَالس يوطيَيفَاجلامعَالصغریَ(َ.َ)٦٥۸۸
قالَابنَعالنَ(َ:)٣٤٠/٤قالَاحلافظَ:هكذاَرواهَ( أأبوداود)َمرسال َ،أأخرجهَيفَكتابَالصيامَمنَالسننَويفَكتابَاملراس يلَبلفظَواحدَعنَ
مسددَعنَهش يَعنَحصنيَعنَمعاذَ ،ومعاذَهذاَذكرهَالبخاريَيفَالتابعنيَلكنَقالَ :معاذَ أأبوَزهرةَ ،وتبعهَابنَ أأيبَحامتَوابنَحبانَ،يفَ
الثقاتَ ،وذكرهَحيىي َبنَیونسَالشریازيَيفَالصحابةَ ،وغلطهَجعفرَاملس تغقريَ .و َحيمتلَ أأنَيكونَهذاَاحلدیثَموصولَ ،ولوَاكنَمعاذَاتبعياَ
لحمتلَ أأنَيكونَبلغهَهلَحصابياَ،وهبذاَالاعتبارَ أأوردهَ أأبوَداودَيفَالسننَ،وابلعتبارَالآخرَ أأوردهَيفَاملراس يلَاهـَوقالَابنَجحرَامليكَيفَفتحَ
الهلَرشحَاملشاكةَ(َ)٤٧٧/٦وحاكهَابنَعالن(َ:رواهَأأبوداود)َبس ندَحسنَ(مرسال)َومعَارساهلَهوَجحةَيفَمثلَذلَ.علَ أأنَادلارقطنَ
والطربانَروايهَبس ندَمتصلَلكنهَضعيفَ،وهوَجحةَأأیضاَ،انهتی َ.زادَابنَجحرَامليكَ:ومنَمثَ أأخذَبهَ أأمئتناَحيثَقالواَ:يسنَعقبَفطرهَ أأنَ
یقولَهذاَواّليَقبهلَ،انهتی ََ.
َوقالَاملظهريَيفَاملفاتيحَ(َ:)٢٤/٣وهذاَادلعاءَیقر أأَ أأیضاَبعدَالفطارَ،انهتی َ.وقالَابنَاملكلَاحلنفيَيفَرشحَاملصابيحَ(َ:)٥١٩/٢یقر أأَهذاَ
ادلعاءَبعدَالفطارَ،انهتی َ.وحاكهَعيلَالقاريَيفَاملرقاةَ(َ)١٣٨٧/٤و أأقرهَ.وحنوهَيفَاملنلَالعذبَاملورودَ(َ َ.)۸۱/١٠وقالَاملليباريَيفَفتحَ
املعنيَ(َ:)٢٧٩/٢ويسنَأَانَیقولَعقبَالفطرَ:اللهمَلَُصتَوعلَرزقكَ أأفطرتَ،ويزیدَمنَ أأفطرَابملاءَ:ذهبَالظمأأَوابتلتَالعروقَوثبتَ
ا ألجرَاَنَشاءَللاَ،ان َهتی َ.وقالَادلمياطيَيفَحاشيتهَاَعانةَالطالبنيَ:وقوهلَعقبَالفطرَأَايَعقبَماَحيصلَبهَالفطرَلَقَبهلَولَعندهَ،ان َهتی َ.
نَاحملتاجَ(َ)۱٦۸/٢وابنَجحرَامليكَيفَحتفةَاحملتاجَ(َ)٤۲٥/٣ورشحَاملشاكةَوالرميلَيفَهنایةَاحملتاجَ
نَيفَمغ َ
شبَي َ
َوبنح َوهَرصحَاخلطيبَال َ
(َ)۱۸۳/٣وادلسويقَ(َ.)٥۱٥/١
قالَالعبدَالضعيفَعفاَللاَعنهَ:ووردَترصحیَذلَيفَس ياقَعبدَللاَبنَاملباركَيفَالزهدَ(َ َ)١٤١١وابنَ أأيبَشيبةَ(َ)٩٧٤٤ومحمدَبنَفضيلَ
الضبَيفَادلعاءَ(َ،)٦٦ولفظهمَ:اكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَاذاَصامَمثَ أأفطرَقالَ:اللهمَلَُصتَ،وعلَرزقكَ أأفطرتَ.ووقعَامسَ
بَريضَللاَعنهَقالَقالَلَرسولَللاَ
أأيبَهريرةَيفَاملصنفَبدلَ أأيبَزهرةَ،والظاهرَ أأنهَمصحفَ.و أأرصحَمنهَماَرويَعنَعيلَبنَ أأيبَطال َ
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لَ
بَ َ
تَوعلَرزقكَ أأفطرتَ،يكت َ
تَوعليكَتولك َ
تَصامئاَيفَشهرَرمضانَفقلَبعدَافطاركَ:اللهمَلَُص َ
صلَللاَعليهَوسملَ:ايَعيلَاذاَكن َ
ث َيف َزوائد َمس ند َاحلارث َلَلهَيمثيَ
مثل َمن َاكن َصامئا َمن َغری َ أأن َینقص َمن َ أأجورمه َشيئاَ َ ،أأخرجه َاحلارث َيف َمس نده َكام َيف َبغية َالباح َ
(َ)٥۲٦/١واملطالبَالعاليةَلبنَجحرَ(َ)۱٤۱/٦واحتافَاخل َریةَاملَه َرةَ(َ.)٤۱۳/٣قالَالبوصریيَ:هذاَاس نادَمسلسلَابلضعفاءَ،ان َهتی َ .
ت‘ َلَ
تنبيهَ :قالَعيلَالقاريَ(َ:)۱۳۸۷/٤وأأماَماَاش تهرَعلَا أللس نةَ :اللهمَلَُصتَوبكَأآمنتَوعلَرزقكَ أأفطرتَ،فزايدةَ’وبكَأآمن َ
ت‘.
أأصلَلهاَوانَاكنَمعناهاَحصيحاَ،وكذاَزايدةَ’وعليكَتولكتَولصومَغدَنوی َ

تَ
َامحلدَللاَاّليَ أأعاننَفصمتَورزقنَفأأفطر َ
َوعنَمعاذَبنَزهرةَمرسالَقالَ:اكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَاذاَ أأفطرَقالَ:امحلدَهللَاّليَ أأعاننَفصمتَورزقنَفأأفطرت َ.أأخرجهَابنَ
الس نَ(َ)٤٧٩والبهیقيَيفَادلعواتَالكبریَ(َ)٥٠١وشعبَالميانَ(َ)٣٦١٩وفضائلَا ألوقاتَ(َ.)١٤٣قالَابنَعالنَ(َ:)٣٤١/٤قالَ
احلافظ َ :أأخرجهَمنَطریقَسفيانَالثوريَعنَاحلصنَعنَرجلَعنَمعاذَ ،وهذاَحمققَالرسالَ ،ويفَزايدةَالرجلَاّليَملَيسمهَماَیعلَبهَ
الس ندَا ألولَ،انهتی ََ.وقالَاملناويَيفَفيضَالقديرَ(َ:)١٠٧/٥حصنيَبنَعبدَالرْحنَهذاَ أأوردهَاّلهبَيفَالضعفاءَوقالَ:ثقةَنيسَ أأوَشاخَ.
يسَ ،قالَالنسايئَ :تغریَ،انهتی َ.ويفَاملزيانَ(َ:)٥٥٢/١وذكرهَ
وقالَالنسايئَ:تغریَ ،انهتی َ.قلتَ:كذاَيفَاملغنَ(َ:)١٧٧/١اتبعيَثقة َمعرَون َ
البخاريَيفَكتابَالضعفاءَوابنَعديَوالعقييلَ،فلهذاَذكرتهَ،والَفهوَمنَالثقاتَ،انهتی َ َ.
وروىَابنَاملباركَيفَالزهدَ(َ)١٤١٠ومحمدَبنَفضيلَالضبَالضبَيفَادلعاءَ(َ)٦٧وابنَ أأيبَشيبةَ(َ)٩٧٤٤والبالذريَيفَ أأنسابَا ألرشافَ
(َ)٣١١/١١عنَالربيع َبنَخثيَ أأنهَاكنَیقولَهذاَادلعاءَ.ورواهَاخلطيبَالبغداديَيفَاترخيهَ(َ)٥٤٦/١٣ومنَطریقهَاّلهبَيفَالتذكرةَ
(َ)٢١/١منَحدیثَمعاذَبنَجبلَمرفوعاَ،ولعلَذكرَابنَجبلَومهَ،وللاَ أأعملَ.وقدَذكرَاحلافظَيفَالتلخيصَ( َ)٤٤٤/٢أأنَاطالقَاملصنفَ
قوهلَعنَمعاذَیومهَ أأنهَابنَجبلَوليسَكذلَ،انهتی َ،وملَیذكرَطریقَاخلطيبَ َ.

اللهمَلَُصناَوعلَرزقكَأَافطرنَفتقبلَمناََانكَأَانتَالسميعَالعل َي َ
وعنَابنَعباسَريضَللاَع َنامَقالَ:اكنَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَاَذاَأَافطرَقالَ:الَلهمَلَُصناَوعلَرزقكَأَافطرنَفتقبلَمناَاَنكَأَانتَ
نَ(َ.)۲۲۸۰ولفظَالطربانَيفَالكبریَ(َ:)١٥٦/٣لَُصتَ،وعلَرزقكَ أأفطرتَفتقبلَ
نَ(َ)٤۸۰وادلارقط َ
السميعَالعليَ،أَاخرجهَابنَالس َ
منَانكَ أأنتَالسميعَالعليَ.قالَالَهَيمثيَ(َ:)۱٥٦/٣رواهَالطربانَيفَالكبریَ،وفيهَعبدَاملكلَبنَهارونَ َ،وهوَضعيفَ،انتَهَی َ.وهكذاَضعفهَ
احلافظَيفَالتلخيصَ(َ.)٤٤٤/٢وقالَابنَعالنَ(َ)٣٤١/٤بعدَذكرَحدیثَالطربانَ:قالَاحلافظَبعدَخترجيهَمنَطریقهَ:هذاَحدیثَغریبَ
منَهذاَالوجهَ،وس ندهَواهَجداَ.وهبذاَالس ندَ أأخرجهَابنَالس نَبلفظَُصناَو أأفطرنَ.وهارونَبنَعنرتةَكذبوهَ.قالَاحلافظَ:ووقعَمنَوجهَأآخرَ
ثَابنَعباسَسواءَ،وداودَبنَال َزبرقانَ أأحدَ
دونهَيفَالضعفاءَ.مثَ أأخرجهَاحلافظَمنَطریقَالطربانَيفَادلعاءَمنَحدیثَ أأنسَ،فذكرَمثلَحدی َ
رواتهَضعفهَامجلهورَ،وقواهَبعضهمَ،انهتی َ.وراجعَكتابَادلعاءَ(َ.)٩١٨ونقلَاملناويَيفَفيضَالقديرَ(َ)١٠٧/٥الكمَالهيمثيَوابنَجحرَوزادَ:
ورواهَادلارقطنَمنَهذاَالوجهَفتعقبهَالغراينَيفَخمترصهَفقالَ:فيهَعبدَاملكلَبنَهارونَبنَعنرتةَتركوهَ.وقالَالسعديَ:دجالَ،انهتی َ.قلتَ:
وللجزءَالأولَشاهدَفامیَتقدمَ .

َش َءََأانَتغفرَ َلَ،واحلدیثَالواردَيفَاجابةَدعاءَالصا َئ َ
اللهمََانََأاس ئكلَبرْحتكَالتَوسعتَكَ َ
وعنَ أأيبَهريرةَريضَللاَعنهَقالَقالَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَ:ثالثةَلَتردَدعوهتمَ،الصائَحىتَیفطرَوالمامَالعادلَودعوةَاملظلومَ
يرفعهاَللاَفوقَالغاممَویفتحَلهاَ أأبوابَالسامءَویقولَالربَوعزيت َ:ألنرصنكَولوَبعدَحنيَ،أَاخرجهَالرتمذيَ(َ)۳٥۹۸وابنَماجهَ(َ)۱۷٥۲وابنَ
خزميةَ(َ)۱۹۰۱وغریمهَ.قالَالس نديَ(َ:)٥۳۳/١یدلَعلَأَانَدعائهَمتامَالنَهارَمس تجابَ،وعلَهذاَفلفظَادلع َوةَمبعینَادلعاءَلَللم َرةَ َكامَ
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هوَأَاصلَالبناءَ،والأَقربَأَانَحىتَسَهوَمنَبعضَالرواةَ،والصوابَحنيَ َكامَیدلَعليهَاحلدیثَالآيتَ،ان َهتی َ.وترمجَابنَحبانَ(َ)٣٤٢٨علَ
هذاَاحلدیثَفقالَ:ذكرَرجاءَاس تجابةَدعاءَالصائَعندَافطارهَ،انهتی َ.وقالَاملنا َوي َ( َ:)۳۰۰/٣أأيَاىلَ أأنَیتعاط َمفطراَ ،وحيمتلَاىلَ أأنَ
یدخلَ أأوانَافطارهَوانَملَیفطرَابلفعلَ ،ان َهتی َ .وْحلَعيل َالقاَري َ(َ)۱٥۳٤/٤احلدیثَعلَماَبعدَالَفطار َبناءَعلَلفظَ"حني"َيفَبعضَ
الرواايتَ.
وقالَالنوويَيفَاملموعَ(َ:)۳۷٥/٦يس تحبَللصائَ أأنَیدعوَيفَحالَصومهَمبهامتَالآخرةَوادلنياَهلَوملنَحيبَوللمسلمنيَ،حلدیثَ أأيبَهريرةَ
قالَقالَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَ:ثالثَلَتردَدعوهتمَ ،الصائَحىتَیفطرَوالَمامَالعادلَواملظلومَ ،رواهَالرتمذيَوابنَماجهَ ،قالَ
الرتمذيَ:حدیثَحسنَ.وهكذاَالروایةَحىتَابلتاءَاملثناةَفوقَ،فيقتيضَاس تحبابَدعاءَالصائَمنَ أأولَاليومَاىلَأآخره َ،ألنهَيسم َصامئاَيفَ
كَذلَ،ان َهتی َ.وس بقهَبهَابنَخزميةَ،فرتمجَعلَاحلدیثَ:اببَذكرَاس تجابةَللاَعزَوجلَدعاءَالصوامَاىلَفطرمهَمنَصياهممَ،جعلناَللاَ
منمَ،انهتی َ َ.
وعنَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَريضَللاَع َنامَقالَمسعتَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَیقولَ:اَنَللصائَعندَفطرهَدلعوةَماَتردَ،قالَ
تَوسعتَكََشءَأَانَتغفرَلَ،أَاخرجهَابنَ
ابنَایبَمليكةَ:مسعتَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَیقولَاَذاَأَافطرَ:الَلهمَاَنَأَاس ئكلَبرْحتكَال َ
نَ(َ)٤۸۱واحلاكَ(َ،)۱٥۳٥وحس نهَاحلافظَابنَجحرَكامَيفَالفتوحاتَ(َ،)۲٤۲/٤وحصحهَالس يوطيَيفَاجلامعَ
ماجهَ(َ)۱۷٥۳وابنَالس َ
الصغریَ(َ .)۲۳۸٥

أَافطرَعندكَالصامئونَوَأأكَطعامكَا أَلبرارَوصلتَعليكَاملالئك َة َ

اللهمَابركَهلمَيفَماَرزقهتمَواغفرَهلمَوارْحه َم َ
بَصلَللاَعليهَوسملَ:
كَ،مثَقالَالن َ
تَ،فَأأ َ
بَصلَللاَعليهَوسملَجاءَاَىلَسعدَبنَعبادةَ،جفاءَخبزبَوزی َ
وعنَأَانسَريضَللاَعنهَأَانَالن َ
أَافطرَعندك َالصامئونَوأَأك َطعامك َا أَلبرارَوصلتَعليك َاملالئكةَ ،أَاخرجهَأَابوداودَ(َ)۳۸٥٤وغ َریهَ َ ،واَس نادهَحصيحَ ،ووردَيف َروایةَأَاْحدَ
بَ،كذاَيفَالفتوحاتَ(َ .)۳٤۳/٤
ب‘َبدلَ’زیت‘َ،قالَابنَجحرَ:وماَأَاظنَالزیتَاَلَتصحيفاَعنَالزبي َ
(’َ:)۱۲٤۰٦زبي َ
ثَعبدَللاَبنَبرسَقالَ:نزلَرسولَللاَصلَللاَعليهَوسملَعلَ أأيبَ،قالَ:فقربناَاليهَطعاماَووطبةَ،فأأكَمناَ،مثَ أأيتَبمترَ
ويفَالبابَحدی َ
فاكنَیأألكهَویلقيَالنوىَبنيَاصبعيهَ،وجيمعَالس بابةَوالوسط ََ-قالَشعبةَ:هوَظنَوهوَفيهَانَشاءَللاَالقاءَالنوىَبنيَالصبعنيََ-مثَ أأيتَ
شبهَ،مثَنوهلَاّليَعنَميينهَ،قالَ:فقالَ أأيبَ:و أأخذَبلجامَدابتهَ،ادعَللاَلناَ،فقالَ:اللهمَابركَهلمَيفَماَرزقهتمَواغفرَهلمَوارْحهمَ،
بشابَف َ
أأخرجهَمسملَ(َ َ.)٢٠٤٢

تمتةَ:ايَواسعَالفضلَاغفرَ َل َ
قدَحققتَهذاَادلعاءَعندَالفطارَيفَجوابَاس تفتاءَابلعربيةَفراجعهَ،وحاصهلَ أأنَادلعاءَموقوفَعلَابنَمعرَبلفظَ:ايَواسعَاملغفرةَاغفرَلَ،
ثَوجزمَبهَابنَعالنَ،ولَبأأسَقبهلَ أأیضاَ أأعنَبعدَغروبَ
وهوَكدعاءَعبدَللاَبنَمعروَبنَالعاصَاملذكورَلعقبَالفطارَكامَهوَظاهرَاحلدی َ
الشمسَ،و أألفاظَادلعائنيَیتعلقانَابملغفرةَ،ليسَفهیامَذكرَالفطارَكبقيةَا ألدعَيةَ،ففيَا ألمرَسعةَانَشاءَللاَ،وللاَ أأعملَ.
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