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 عندما أستيقظ من النوم أقول : 

 د ما أماتنا ، وإليه النُشوُر .احلْمُد هلل الذي أْحيانا بْع
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 :  ] أقدم رجلي اليسرى وأقول : عند دخول اخلالء ] احلمام 

 . اخُلْبث واخلبائثي أُعوُذ بك من نإ سم اهلل اللُهمب
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 احلمام [ عند اخلروج من اخلالءو[ : 

 ُغْفرانك  .  قدم رجلي اليمنى وأقول :أ    
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 : عندما أبدأ الوضوء للصالة أقول 

 . بْســـم اهلل
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وعندما أنتهي من الوضوء أقول : 

، ُمحمدا عْبُدُه ورُسوله أْشهُد أْن ال إله إال اهلل ، وأشهُد أن 
 .نيواْجعْلين من امُلتطهراللُهم اْجعْلين من التوابني ،
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 ويف الصباح أقول : 
 . ، وبك حْنيا، وبك مُنوُت وإلْيك الُنشوُر ك أْصبْحنا ، وبك أْمسْيناِباللُهم 

 : وأقول يف الصباح واملساء 
 . ماء ،وُهو السميُع العليُم  يف السيف األْرض وال،  بسم اهلل الذي ال يُضر مع اْسمه شيٌئ
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  ال إله إال أْنت ، خلْقتين  اللُهم أْنت ربي : سيد االستغفاريف الصباح واملساء وأقول
وأنا عْبُدك وأنا على عْهدك ووْعدك مااْستطْعُت أعوُذ بك من شر ما صنْعُت ، أبوُء لك 

 .ْغفُر الذنوب إال أْنت ي ، فإنه ال ، وأبوُء  بذْنيب فاْغفْر لي ىبنْعمتك عل
 يف املساء أقول :و 

 .اللُهم بك أْمسينا وبك أْصبْحنا وبك حْنيا وبك مُنوت وإليك املصرُي 
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  : عندما أخرج من املنزل أقول 

 .تعاىل  بْسم اهلل ، توكْلُت على اهلل ،  ال حْول وال ُقوة إال باهلل
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 عند دخول املنزل :و 

 .ل بييت أذكر اهلل وأسلم على أه
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 يقول ،  عندما أمسع املؤذن يؤذن للصالة أقول مثل ما
 وإذا قال : حي على الصالة ، حي على الفالح أقول :

 .  حول وال قوة إال باهللال



15 

 
أقول : املؤذن إذا انتهىو 

اللُهم صل على حممد،اللُهم رب  هذه الدعوة التامة والصالة 
، واْبعْثه مقامًا حممودًا  ةالقائمة،آت ُمحمدا الوسيلة والفضيل
 . الذي وعْدتُه
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 : عندما أدخل املسجد  أقدم رجلي اليمنى وأقول 
م على حممد،اللُهم لبسم اهلل ، اللُهم صل وس

 . اْفتْح لي أْبواب رْحمتك
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 وإذا خرجت من املسجد  أقدم رجلي اليسرى وأقول : 

ي أْسأُلك ناللُهم إ ، ْم على حُممدلاللُهم صل وس ، بسم اهلل
 . مْن فْضلك



18 

 
: عندما أفرغ من الصالة أقول 

اللُهم أْنت السالُم ، ومنك السالُم ، )  أْستْغفُر اهلل ، أْستْغفُر اهلل،  أْستْغفُر اهلل
 (ذا اجلالل واإلْكرام  تبارْكت يا

لُه ،  ْوٌمال تأُخُذُه سنٌة وال ن القيوُم ، اهلُل ال إله إال ُهو احلي وأقرأ آية الكرسي 
ما يف السموات وما يف األْرض من ذا الذي يْشفُع عندُه إال بإْذنِه يْعلُم ما بْين 

أْيديهْم وما خْلفُهْم وال ُيحيُطون بشيء مْن عْلمه إال مبا شاء وسع ُكْرسيُه 
 . السموات واألْرض وال يئُوُدُه حْفُظُهمــا وُهو العليُّ العِظيُم
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 أقرأ : ثم  َأَحٌد،اهلُل الَصَمُد ، مْل يلْد ومْل ُيولْد ، ومْل يُكن لُه ُكُفوا أحٌد ُقْل ُهَو اهلُل ، 
 ُقْل أُعوُذ ِبرب الفلق ، من شر ما خلق ، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات يف

، ملك الناس إله النَّاس ، من أُعوُذ برب الناسُقْل  ،الُعقد ، ومن شر حاسد إذا حسد
 .  س ، الذي ُيوْسوُس يف ُصُدور الناس ، من اجلنة والناِسالوْسواس اخلنا شر

 ثالثا وثالثني مرة .  احلْمُد هلل - .ثالثا وثالثني مرة  ُسْبحان اهلل ثم أقول : 

 . واحدةمرة   ال إله إال اهلل - وثالثني مرة . ثالثا  اهلل أكرب                 

 
من الشْيطان الرجيمأُعوُذ باهلل  عندما أقرأ القرآن أقول :و  
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: عندما أقرأ القرآن وأمر بآية فيها سجدة ، أسجد وأقول يف السجود 

وْجهي للذي شق  منُت، ولك أسلمُت ، أنت ربي . سجدآاللُهم لك سجدُت ، وبك 
 مْسعُه وبصرُه ، تبارك اهلل أْحسُن اخلالقني

را ، واْجعْلها لي ، واْكُتب لي بها أْجاللُهم اْحُطط عين بها وْزراأو أقول :
 . عندك ذخرا
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  بسم اهلل: عندما أبدأ تناول الطعام أقول  ، 

 وآكل بيدي اليمنى  وآكل مما يليين ] أي من أمامي [ 
  بسم اهلل أولُه وآخرُه. :إذا نسيت أن أمسي قبل األكل أقول و 
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 : عندما أنتهي من الطعام أقول 
يه مْن احلْمُد هلل الذي أْطعمين هذا ورزقن

 . غْير حْول مين وال ُقوة
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  : أْفطر عْندُكم وعندما يقدم لي أحد طعاما أقول له بعد االكل منه
 .الصائُمون، وأكل طعامُكم األْبراُر ، وصلْت عليكم املالئكُة 

 .اللُهم بارْك هُلم فيما رزْقتُهم واْغفر هُلم واْرمحُْهم :أو أقول 
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يدا أقول :وإذا لبست ثوبا أو قميصا جد 
اللُهم لك احلْمُد أْنت كسْوتنيه، أْسأُلك مْن خْيره وخْير 

 .ما ُصنع له ، وأعوُذ بك مْن شره وشر ما ُصنع له
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 : وعندما يأتيين أمر يسرني ويفرحين 

 

 .  أخر ساجدا  شاكرا هلل 
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 : إذا رأيت شيئا يعجبين أقول 
 . ماشاء اهلُل ال ُقوة إال باهلل 

 . للُهم بارك فيها أو أقول :
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 له بقولي : وعندما ُيعطيين أحٌد هدية أدعو 

 . بارك اهلل فيك
 فريد عليَّ بقوله :
 . وفيك بارك اهلل
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 وعنــد التثــاؤب أحــاول رده بقدر استطــاعيت

وأمسك     بيــدي على  يّف ، ألن الشيطــان يضحــك 
 . إذا قلــت يف التثاؤب : ها
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  من شيء أقول :وعندما أتعجب 

 . ُسبحان اهلل 
 إذا غضبت من شيء أقول :و 

 أعوُذ باهلل من الشيطان الرجيم
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 : احلمُد هلل إذا عطس أحد أمامي فقال 

 . يْرمُحك اهللأقول له : 
 ُكميْهديُكم اهلُل وُيُصلح بال : فريد علي

 وإذا مل يقل احلمد هلل فال أقول له شيئا .
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 ي على النيب حممد أو يذكره أقول :عندما أمسع أحدا يصل 

 صلى اهلل علْيه وسلم
 . عليه الصالُة والسالُم    أو أقول :
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 : عندما ألقى مسلما أقول له 
 السالُم عليكْم ورْحمُة اهلل وبركاُتُه
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 ذا أحببت صديقا مسلما أقول له وإ: 

 إني أحبك يف اهلل يا أخي  .
 .بْبتين لهأحبك اهلُل الذي أْح فيقول لي:
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: إذا أردت زيارة صديقي 

 . أطرق الباب ثالث مرات فإن مل يفتح لي أرجع 
 . أقف ميينا أو مشاال 

 . إذا سألين ] من ؟ [ أقول له امسي 
 إذا فتح لي الباب أقول له : السالُم عليكم 
 . فإذا أذن لي دخلت وإن مل يأذن لي مل أدخل ، َأَأْدُخل



35 

 
 

 مريضا أقول له : وعندما أزور 
 ال بْأس طُهوٌر إْن شاء اهلل  .
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 : وإذا رأيت مبتلى أقول 

 هباحلمُد هلل الذي عافاني مما اْبتالك 
 وفضلين على كثري ممْن خلق تْفضيال  .
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 : إنا هلل وإنا إليه راجعون ، اللُهم  إذا وقعت لي مصيبة أقول
 آجْرني يف ُمصيبيت واْخُلْف لي خريا مْنها.

  إن هلل ما أخذ وهلل ما  إذا مات أحد ُأعزي أقاربه وأقول هلم :و
 أْعطى وُكل شْيء عْندُه إىل أجل ُمسمى فلتصرْب ولتحتسْب.
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  : إذا ذهبت أو مررت باملقربة أقول 

السالُم عليكم أْهل الديار من املؤمنني واملسلمني وإنا 
 . العافية إْن شاء اهلل  بكم الحُقون ، نْسأُل اهلل لنا ولُكم
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 ت يف السيارة أو يف الطائرة أقولإذا ركب : 

ُكنا لُه ُمْقرنني وإنا إىل  بسم اهلل، احلمُد هلل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما
، أْكرب اهلُلاحلمُد هلل،اهلُل أْكرب،اهلُل أْكرب، ،ون ، احلمُد هلل احلمُد هلِل ربنا مُلْنقلب

 . فاْغفْر لي فإنُه ال يْغفُر الذنوب إال أْنت انك اللُهم إني ظلْمُت نْفسيُسْبح
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   اليت أسافر بها :اهلل أكرب ، اهلل أكرب ،  الوسيلةعندما أسافر أقول بعد ركوبي

اهلل أكرب ، ُسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ُمْقرنني وإنا إىل ربنا مُلْنقلُبون ، 
من العمل ما ترضى ، اللُهم هوْن علْينا اللُهم إنا نْسأُلك يف سفرنا هذا الرب والتقوى و

سفرنا هذا واْطو عنا ُبْعده ، اللُهم أْنت الصاحُب يف السفر واخلليفُة يف األْهل ، اللُهم 
 .إني أعوُذ بك مْن وْعثاء السفر وكآبة املْنظر وُسوء امُلْنقلب يف املال واألْهل 

 آيُبون تائُبون : ليه وعند عودتي من السفر أقول نفس الدعاء السابق وأزيد ع
 عابُدون لربنا حامُدون  .
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 : ويف الطريق إذا صعدت مكانا مرتفعا أقول  

 .  اهلُل أكرب
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: وإذا نزلت مكانا منخفضا أقول 

 ُسْبَحان اهلل
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 : وعندما ُأودع املسافر أقول له 

 أْستْودُعك اهلل الذي ال تضيُع ودائُعه .
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 غريها أقول : أو البحر أو وعندما أنزل منزال يف الرب 

 

 خلق  . أعوُذ بكلمات اهلل التامات مْن شر ما
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  اهلالل أقول : أشاهدوعندما 

والسالمة  اهلل أكرب ، اللُهم أهله علينا باألْمن واإلميان ،
 . ، والتوفيق ملا ُتحب وترضى ، ربنا وربك اهلل واإلسالم
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 : وعندما أرى املطر أقول 

 . نافعااللُهم صيبا 
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 : إذا جلست جملسا فأقول يف ختامه 

ُسْبحانك اللُهم وحبْمدك ، أْشهُد أْن ال إله إال أنت ، 
 أْستْغفُرك   وأتوُب إليك  .
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 و  {قل هو اهلل أحد ... }: دما أنام أمجع كفيَّ وأقرأ فيهماعن

  {قل أعوذ برب الناس... }و  {قل أعوذ برب الفلق ...}
 ، استطعت من جسدي بادئا برأسي ووجهي ثم أمسح بيدّي ما

 .أفعل ذلك ثالث مرات
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 : ثم أضع يدي اليمنى حتت خدي وأنام على جانيب األمين وأقول 

 .بامسك اللهم أموُت وأحيا 
  :بامسك ربي وضْعُت جْنيب وِبك أرفُعُه فإْن أْمسْكت نفسي أو أقول

 . عبادك الصاحلنيُظ به فاْرمْحها وإن أْرسْلتها فاْحفْظها مبا حْتف



  مفردات وفوائد . –شرح األربعني حديثا النووية 

 . كيف تتأثر بالقرآن وكيف حتفظه 

 . فوائد وفرائد يف حفظ القرآن 

 .صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة 

   . صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة 

 . لوحة تلخيص مصطلح احلديث 

 ب اجلنة والنار .من عجائ 

 . قصة األرض والذهب 

 . التلوين للمسلم الصغري 

 . تسالي وألعاب املسلم الصغري 

 . مسابقات إسالمية للمسلم الصغري 

 1منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج . 

  2النبوي للمسلم الصغري ج احلديثمنهج . 

 . وصف اجلنة للمسلم الصغري 

 . األذكار للمسلم الصغري 

 فلم كرتون  فلم أذكار( الطفل املسلم CD. ) 

 ( ألعاب ومسابقات األذكارCD )تطبيقات على الفيلم 

  كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري. 

 القرآن الكريم لألطفال ) جملد(   حتفيظ 

 . )األذكار للمسلم الصغري )باللغة االجنليزية 

 . قصة السحابة والفالح 
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