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 فال مضل له ، ومن إن احلمد هلل ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ، من هيده اهلل          

 يضلل فال هادي له .

 وأشهد أن ال إله إال اهلل ، وحده ال رشيك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله . 

 َُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمون ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ِذي َيا أَ    .  102سورة آل عمران :  َيا َأهيه ُكُم الَّ ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ هيه

ُقوا اهللََّ  ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْْلَْرَحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ الَّ

ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقْوالً َسِديداً  . 1النساء :  سورة  ًَعَلْيُكْم َرِقيبا ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُيْصلِْح َلُكْم َأْعاَمَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  .  َيا َأهيه

 .71-70سورة اْلحزاب:  ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعظِيامً 

، وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل  ى ، وخري اهلدي هدي حممد ـفإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعال أما بعد ...      

  ضاللة يف النار.

 قال اهلل تعاىل:                          . 
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 قال تعاىل : و                              

                                 . 

ُه َوالذي ال يذُكُرُه ، َمَثل »ى اْلشعريِّ ، ريض اهللَّ عنُه ، عن النبي َصّلى اهللُ َعَلْيِه وَسلَّم ، قال : عْن أيب ُموَس و َمَثُل الذي َيذُكُر ربَّ

 رواُه البخاري« احليِّ واملَيِِّت 

أنا عنَد ظنِّ عبدي يب ، وأنا معه إذا يُقوُل اَّلله َتعاىل : » َل : وعْن أيب ُهريرَة ، ريض اَّلله عنُْه ، أنه رُسوَل اَّلله َصّلى اَّللُ َعَلْيِه وَسلهم قا

َب إيله شرًبا تق بُت إليه ذراًعا ، ذَكَرِِن ، فإن َذَكَرِِن يف نفِسه ذكرُته يف نفيس ، وإن ذَكَرِِن يف مأٍل ذكرُته يف مأٍل خرٌي منهم ، وإن تقره ره

بُت إليه باعً  َب إيله ذراًعا تقره  . متهفٌق عليهِ «  ا ، وإن أتاِن يميش أتيُته هْرولةً وإن تقره

ُدوَن » وَعنُْه قال : قاَل َرُسوُل اَّلله َصّلى اَّللُ َعَلْيِه وَسلهم :  ُدوَن يا رُسول اَّللهِ ؟ قال : « سبَق املَُفرِّ اكُِروَن اَّلله َكثريًا » قالوا : وَما املَُفرِّ الذه

اكِراُت   . رواه مسلم« والذه

أخرْبِن بيِشٍء أتَشبهُث بِه  عبد اَّلله بن ُبْْسٍ ريض اَّلله عنُْه أنه َرُجاًل قال : يا رُسوَل اَّللهِ ، إنه ََشائِع اإلْسالِم َقْد َكُثرْت عََله ، فَ وعنْ 

 . رواُه الرتمذي وقال : حديٌث َحَسنٌ  «ال َيزاُل لَِساُنَك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر اَّللهِ » قال : 

 متفق عليه. « يذكر اَّلل تعاىل عّل كل أحيانه صّل اَّلل عليه وسلمكان رسول اَّلل »شة ريض اَّلل عنها قالت: وعن عائ
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 أخواِن وأحبتي يف اَّلل ...

حقيقي استثامر املحافظة عليها عترب ويمن احلسنات املسلم  ألدعية واألذكار املأثورة تزيد من رصيدا عّل املحافظةال شك أن      

 تفع هبا يف درجات اجلنة بإذن اَّلل .ريونامء 

بشكل خمترص من أمور فيهام  يعرتضه ه، وما تاألذكار يف يومه وليلو األدعية ا حيتاجه املسلم منبعضا مم مجعتهذا الكتاب ويف       

دون ذكر  وسلم الثابتة عن النبي صّل اَّلل عليه  األحاديث الصحيحة وقد حتريت فيهمع حتديد الوقت املناسب لكل ذكر ودعاء 

، علام بأنه يوجد جمموعة من األحوال تتعدد فيها األذكار واألدعية ،  هبا والعمل حفظهاوإعانة له عّل تسهيال  للقارئ لألسانيد 

فمن يستطع العمل هبا مجيعا فهي نعمة وفضل من اَّلل ومن مل يستطع فليعمل بام يستطع منها وليحاول املداومة عليها  وليجتهد 

 واستثامرك بذكر اَّللاليومي إلتزامك  قدروعّل  .  وصيته عليه الصالة والسالم )ال يزال لسانك رطب من ذكر اَّلل (العمل ب

 ة بإذن اَّلل .اجلنيف   تتحدد منزلتك التي ستصلها

َوال َبنُوَن إاِل َمْن َأَتى اَّللهَ  َيْوَم ال َينَْفُع َماٌل )   الكريم ، وأن ينفعنا بهوأسأل اَّلل العَل القدير أن جيعل عمَل هذا خالصا لوجهه 

 .إنه ويل ذلك والقادر عليه  ) بَِقْلٍب َسلِيمٍ 

   وصّل اَّلل عّل نبينا حممد وعّل آله وصحبه أمجعني .

 وآخر دعوانا أن احلمد َّلل رب العاملني .

 عديل عبدالرؤوف الغزايل د.
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 (1)الصباح واملساءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  چ ية الكريس :آ -1

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی       ۆئ

 چی

 
 

حتى  الشيطان يس أجري منمن قاهلا حني يم

من  يصبح، ومن قاهلا حني يصبح أجري

 حتى يميس. الشيطان

َمْن َقَرَأ آَيَة اْلُكْريِسِّ ُدُبَر ُكلِّ َصالٍة َمْكُتوَبٍة مَلْ »

نهِة، إاِل املَْْوُت    «َيْمنَْعُه ِمْن ُدُخوِل اجْلَ

ِحيِم :  -2 ْْحَِن الره  َأَحٌد * اَّللهُ ُقْل ُهَو اَّللهُ چبِْسِم اَّللهِ الره

َمُد * مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد * َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد   . چ الصه

ِحيِم :  -3  ْْحَِن الره ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق *  چ بِْسِم اَّللهِ الره

ِمْن ََشِّ َما َخَلَق * َوِمْن ََشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب * َوِمْن ََشِّ 

اَثاِت يِف اْلُعَقِد * َوِمْن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ال   . چ نهفه

ِحيِم : ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النهاِس * َملِِك  -4 ْْحَِن الره بِْسِم اَّللهِ الره

نهاِس * الهِذي   النهاِس * إَِلِه النهاِس * ِمْن ََشِّ اْلَوْسَواِس اْْلَ

نهِة َوالنهاسِ ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النهاسِ   چ  * ِمَن اجْلِ

من قاهلا ثالث مرات حني يصبح 

رواه  وحني يميس كفته من كل يشء .

وانظر 567 /5والرتمذي  322 /4أبو داود 

 182 /3صحيح الرتمذي 



7 األدعية واألذكاريف                        

 

 (2)الصباح واملساءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

املُـْلُك َّلل َواحَلمُد َّلل ، ال إلَه إالى نا َوَأْصـَبَح َأْصـَبْح  -5

اَّللىُ َوحَدُه ال ََشيَك لُه، لُه املُـلُك ولُه احَلْمـد، وُهَو عّل 

، َربِّ أْسـَأُلـَك َخـرَي ما يف هـذا اليوم كلى ََشٍء قدير 

َوَخـرَي ما َبْعـَده َوَأعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ هـذا اليوم َوََشِّ ما 

بَِك ِمَن اْلَكَسـِل َوسـوِء اْلكِـرَب ، َربِّ  ، َربِّ َأعـوذُ  َبْعـَده

 . بَك ِمْن َعـذاٍب يف النىـاِر َوَعـذاٍب يف الَقـرْب  َأعـوذُ 

 

  ( أمسينا وأمسى يف املساء ) 

 

رب أسألك خري ما يف هذه )يف املساء :

الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك من 

 (َش هذه الليلة وَش ما بعدها 

ُهمه بَِك َأْصَبْحَنا َوبَِك َأْمَسْينَا َوبَِك َنْحَيا َوبَِك  -6 الله

  "َنُموُت َوإَِلْيَك النُُّشوُر 

ُهمه ، بَِك َأْمَسْينَا ، َوبَِك ويف املساء :   الله

 َنْحَيا ، َوبَِك َنُموُت ، َوإَِلْيَك املَِْصريُ 

! َأْنَت َريبِّ الَ إَِلَه إاِل َأْنَت َخَلْقَتنِي َوَأَنا َعْبُدَك  -7 ُهمه الله

َوَأَنا َعَّل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َما 

َصنَْعُت َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعََله َوَأُبوُء َلَك بَِذْنبِي َفاْغِفْر يِل 

ُه الَ يَ  ُنوَب إاِل َأْنَت َفإِنه  ْغِفُر الذُّ

ا ، َفمـاَت  ا ِمَن النهَهاِر ُموقِنًا هِبَ مْن َقاهَلَ

ُيْميِسَ ، َفُهو ِمْن َأْهِل  ِمْن يْوِمِه َقْبل َأنْ 

ْيِل وُهو ا ِمَن الله ُموقٌِن  اجلنهِة ، وَمْن َقاهَلَ

ِل هبا َفاَمَت َقبل َأْن ُيْصبِح ، فُهو ِمْن َأهْ 

 يسمى سيد االستغفار() اجلنهةِ 
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 (3)الصباح واملساءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ُسبْحـاَن اَّللِ َوبَِحْمـِدِه َعَدَد َخْلـِقه ، َوِرضـا  -8

    "َنْفِسـه ، َوِزَنـَة َعـْرِشـه ، َوِمـداَد َكلِمـاتِـه 

ثناء من الذكر  وهذا يسمى الذكر املضاعف، وهو أعظم

، وهذا إنام يظهر يف معرفة هذا  ، فلهذا كان أفضل منه املفرد

سبحان اَّلل وبحمده عدد »، فإن قول املسبح  الذكر وفهمه

 يتضمن إنشاء وإخباًرا عام يستحقه الرب من «: خلقه

، الذي ال  ، والثناء عليه هذا العدد العظيم ه الرب وتعظيمهفتضمن اإلخبار عن تنزهي . ، إىل ما ال هناية له كائنأو هو  ، التسبيح عدد كل خملوق كان

، بل أخرب أن ما  ، ال أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره وعدده ، وتضمن إنشاء العبد لتسبيٍح هذا شأُنه ، وال حيصيه املحصون يبلغه العادون

 [(.34انتهى من )املنار املنيف، ص: ] "، لذكره ، الذي لو كان يف العدد ما يزيد ديستحقه الرب سبحانه وتعاىل من التسبيح: هو تسبيح يبلغ هذا العد

ُهمه َعافِنِي يِف َسْمِعي  - 9 ُهمه َعافِنِي يِف َبَدِِن ، الله الله

ُهمه  ي ، ال إِلََه إاِل َأْنَت ، الله ُهمه َعافِنِي يِف َبرَصِ ، الله

ُهمه إِِنِّ َأُعوُذ إِِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر وَ  اْلَفْقِر ، الله

   . بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ ، ال إَِلَه إاِل َأْنَت 

  

.

))اللهم عافني يف بدِن(( أي: سلِّْمني من اآلفاِت 

))عافني يف سمعي... ويف برصي((  واألمراض يف بدِن.

، ولكن خاص بعد عام؛ فقوله بدِن شامل لكل اجلسم

؛ ألهنام الطريق إىل القلب؛ الذي  خصص هاتني احلاستني

 . بصالحه يصلح اجلسد كله، وبفساده يفسد اجلسد كله
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 (4)الصباح واملساءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ُهمه إِِنِّ - 10 ْنَيا َواآلِخَرة ، الله ُهمه إِِنِّ َأْسَألَُك الَْعافِيَة يِف الدُّ الله

ُهمه َأسألُ  َك الَعْفَو َوالَعافِيَة يِف ديني َوُدْنَياَي َوأْهَِل َوَمايِل ، الله

ُهمه اْحَفْظنِي ِمْن َبنْيَ َيَديه ،  اْسرُتْ َعْوَراِِت َوآِمْن َرْوَعاِِت ، الله

َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن َيِميني ، َوَعْن ِشاَميِل ، َوِمْن َفْوقِي ، َوأُعوُذ 

تِي بَِعَظَمتَِك َأنْ   ُأْغَتاَل ِمْن حَتْ

 

واملراد منها  وله: ))عوراِت(( وهي: كل ما يستحي منه إذا ظهرق

 هاهنا: كل عيب وخلل يف َشء؛ فهو عورة.

 قوله: ))روعاِت(( مجع روعة؛  وهو الفزع واْلوف.

واالغتيال أن يؤتى األمر من حيث ال يشعر، وأن  ((أغتال :قوله

 . يرتقبهيدهى بمكروه مل

امواِت  -11 ـهاَدِة فاطِـَر السى ُهـمه عالِـَم الَغـْيِب َوالشى اللى

ـُد َأْن ال إِلـَه َواألْرِض َربه كـلِّ َشـيٍء َوَمليـَكه ، َأْشهَ 

ْيـطاِن  ، َأعـوُذ بَِك ِمن َشـرِّ َنْفسـي َوِمنإاِلى َأْنت َشـرِّ الشه

ُه إِلـى ، َوَأْن َأْقَتـِرَف َعلـى َنفْ َوِشـْركِه سـي سوءاً َأْو َأُجـره

 ُمْسـلِم

قوله: ))فاطر السموات واألرض(( أي:خالق السموات 

 ، يقال: فطر اليشء إذا بدأ وخلق. واألرض

قوله: ))وَشكه(( أي: َشك الشيطان، يروى هذا عّل وجهني؛ 

كه بكْس الشني وسكون الراء؛ ومعناه م ا يدعو له أحدمها: َِشْ

الشيطان، ويوسوس له من اإلَشاك باَّلل سبحانه، والثاِن: 

كه بفتح الشني والراء، يريد حبائل الشيطان ومصايده  .وََشَ

  .قوله: ))أن أقرتف(( أي: أكتسب

ٌء يف األْرِض  -12 بِْسِم اَّلل الىِذي ال َيُُضى َمَع اْسِمِه ََشْ

اَمءِ  ِميُع الَعلِي َوال يف السى  مُ َوُهَو السى

  

.

ُيِصبُْه َفْجأَُة َبالٍَء حتى ُيصبَِح ،  ِحنَي ُيميِس ملْ  اَمْن قاهل

اٍت ، ملْ ُيِصبُْه َفْجأَُة َبالٍَء  وَمْن قاهَلا ِحنَي ُيصبُِح ثالَث مره

 ويف رواية اخرى مل يُضه َشء/  حتى ُيميِس 
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 (5)الصباح واملساءأذكار 
 توضيح ال  الذكر وقت  الذكر

يَك َلُه ، َلُه املُْْلُك  -13 ال إِلََه إاِله اَّللهُ َوْحَدُه ال ََشِ

ٍء َقِديٌر  ْمُد َوُهَو َعَّل ُكلِّ ََشْ   "َوَلُه احْلَ

أن َمن قاهلا مئة مرة يف يوم كانت له عدل رد يف احلديث و

عرش رقاب، وُكتَِب له مئة حسنة، وحُميت عنه مئة سيئة، 

وكانت له حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس، ومل 

  يأت أحد بأفضل مما جاء به، إال أحد عمل أكثر من ذلك.

أن َمن قاهلا حني يصبح وحني يميس؛   :جاء يف احلديثو

كان له عدل رقبة من ولد إسامعيل، وُكتِب له عرش 

حسنات، وُحطى عنه عرش سيئات، ورفع له عرش درجات، 

 ميسوكان يف حرز من الشيطان حتى يُ 

ا ، َوبِاإِلْسالِم دِينًا،  -14 َرِضيُت بِاَّللهِ َربًّ

ٍد َصّله اَّللهُ َعَلْيِه َنبِيًّا    َوبُِمَحمه

ا ، و بِاإلسالِم دِينًا ،  َمْن قال َرضيُت باَّللِ ربًّ

ٍد َنبيًّا ، وَجَبْت لُه اجلنهةُ    و بُِمحمه

َأْصَبـْحـنا َوَأْصَبـْح امُلـلُك َّللِ َربِّ العـامَلـني  -15

ُهـمه إِنِّـي أْسـَأُلـَك َخـرْيَ هـذا الـَيْوم ، َفـْتَحُه  ، اللى

َوَبـَرَكَتـُه ، َوُهـداُه ، َوَأعـوُذ  َونـوَرهُ ، َوَنْصـَرُه ، 

  "َبْعـَده  بِـَك ِمـْن َشـرِّ ما فـيِه َوَشـرِّ ما

وإذا أمسى قال: اللهم إِن أسألك خري هذه 

الليلة فتحها ونرصها ونورها وبركتها 

وهداها وأعوذ بك من َش ما فيها وَش ما 

 . بعدها
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 (6)الصباح واملساءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َأْصَبْحنَا َعَّل فِْطَرِة اإِلْساَلِم ، َوَعَّل َكلَِمِة  -16

ٍد َصّله اَّللهُ َعَلْيِه  َنا حُمَمه اإِلْخاَلِص ، َوَعَّل ِديِن َنبِيِّ

ِة َأبِينَا إِْبَراِهيَم َحنِيًفا مسلاًم ، َوَما  َم ، َوَعَّل ِمله َوَسله

كنَِي كَ     "اَن ِمَن امْلُرْشِ

مجيع روايات هذا احلديث جاءت 

ا  خمصصًة له بالصباح دون املساء ، وأمه

 زيادة )) املساء (( فلم ترد إاله من رواية

 ضعيفة

يس: سبحاَن اَّللِ من قال حني يصبُح وحني يم ُسْبَحاَن اَّللهِ َوبَِحْمِدِه   -17

وبحمِده مائَة مرٍة ، مل يأِت أحٌد يوَم القيامِة 

بأفضِل مما جاء به . إال أحٌد قال مثَل ما قال، 

 أو زاد عليه

اِت ِمْن ََشِّ َما َخَلَق  -18  َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اَّللهِ التهامه

 

ُه من قاله حي يميس ثالث مرات  ملْ َيُُضه

ه ويف رواية  ْدغُة َحيهٍة يف تِلَك الليَلةِ لَ  مل َتُُضه

 ُُحٌَة تِلَك الليلةِ 
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 أذكار االستيقاظ من النوم
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

وإَليِْه أَماَتنَا احَلْمُد َّلل الِذي أْحَيانا َبْعَد َما  -1

 .النَُشور 

 احَلْمُد َّلل الِذي َعاَفاِِن يف َجَسِدي وَرده َعََله  -2

 ُروِحي، وَأذَِن يل بِِذْكرهِ 

 : موت جمازي وهو النومأماتنا  

 احلياة بعد املوت .: النشور 

يْل "قال رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم  -3      ال إلََه إاله اَّلل وْحَدُه  "حني يستيقظ : فقال  َمْن َتَعاَر ِمَن الله

يَك لَ   أكرب واَّلل اَّلل إال إله وال  ُسبْحاَن اَّلل واحَلْمُد َّلل ، ، لَُه امُلْلُك ولَُه احَلْمُد وُهَو عّل كلِّ َشٍء َقدير هُ ال ََشِ

ُهمه اْغِفْر يل "ثم دعا:  "العَل العظيم  باَّلل إال ُقوةَ  وال َحوَل  وال دعا  "، قال الوليد: أو قال: "، ُغِفَر له  الله

وغريها واللفظ البن ماجه  144 /3رواه البخاري مع الفتح  " قام فتوضأَ ثم َصّلى ُقبَِلْت َصالُتُه ، فإن  اسُتجيَب لهُ 
 السهر والتقلب على الفراش ليالً مع الكالم ( . :تعار من الليل )  . 335 /2انظر صحيح ابن ماجه 
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 دخول اخلالءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

  أُعوُذ بَِك ِمَن اُْلْبِث واْلبائِِث ، اللُهمه إِنى {بسم اَّلل}
 مكان قضاء احلاجة –اْلالء : احلامم 

 ذكور الشياطني وإناثهماْلبث واْلبائث : 

 اخلروج من اخلالءأذكار 
 التوضيح / االستثمار  الذكر وقت  الذكر

 لك مغفرتك نسأ:  غفرانك  ُغْفراَنكَ 

   "الصاحلني رياض"قال النووي رْحه اَّلل يف فائدة : 

ِم ، َوُلْبِس الثهْوِب َوالنهْعِل وَ  اِويِل باب استحباب تقديم اليمني يف كل َما هو من باب التكريم ؛ كالوضوِء َوالُغْسِل َوالتهَيمُّ َ اُْلفِّ َوالْسه

َواِك ، َواالكْ  اَلِة ، َوُدخوِل املَْْسِجِد ، َوالسِّ الِم ِمَن الصه أِس ، َوالسى اِرِب ، َوَنْتِف اإلْبِط ، َوحلِق الره تَِحاِل ، َوتقليم األْظفار ، َوَقصِّ الشه

ِب ، َواملُصافَحِة ، َواْستاَِلِم احَلَجِر األَْسَوِد ، واْلروِج مَن اْلالِء ، واألخذ والعطاء وغرِي َذلَِك  ها ُهَو يف َواألْكِل ، والرشُّ  معناه .  مِم

وَخْلِع اُْلفِّ والنهْعِل وُيْسَتَحبُّ َتقديُم اليساِر يف ضِد َذلَِك ، كاالْمتَِخاِط َوالُبَصاِق عن اليسار ، ودخوِل اَْلالِء ، واْلروج من املَْسِجِد ، 

 انتهى . "والْساويِل والثوِب ، واالْستِنَْجاِء وفِعِل املُْسَتْقذَراِت وأْشَباه َذلَِك 
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 الوضوءأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

النبي صّل اَّلل عليه وسلم : ) ال ُوُضوَء ملَِْن مَلْ عن  بسم اَّلل 

 َيْذُكْر اْسَم اَّللهِ َعَليِْه ( روه الرتمذي

  : ونقل النووي عن البيهقي قوله

يه صّل َأَصحُّ َما يِف التهْسِميَِة َحِديُث َأَنٍس : َأنه النهبِ  "

اَّلل عليه وسلم َوَضَع َيَدُه يِف اإِلَناِء الهِذي فِيِه املَْاُء ُثمه 

ئُوا بِاْسِم اَّللهِ ، َقاَل : َفَرَأْيت املَْاَء َينْبُُع ِمْن  َقاَل : َتَوضه

ئُوا ِمْن  ُؤَن َحتهى َتَوضه َبنْيِ َأَصابِِعِه ، َوالَْقْوُم َيتََوضه

 وا َنْحَو َسبِْعنَي َرُجال ِعنِْد آِخِرِهْم ، َوَكانُ 

أشهد أن ال إله َ اال اَّللُ وحده ال َشيك له، وأشهد أنه 

حممًدا عبُده ورسوُله . اللهم اجعلني من التوابني، 

رين  واجعلني من املتطهِّ

من توضأ فأحسن الوضوَء ثم قال : أشهد أن ال 

أشهد أنه حممًدا إله َ اال اَّللُ وحده ال َشيك له، و

عبُده ورسولُه . اللهم اجعلني من التوابني، 

رين، ُفتحت له ثامنيُة أبواِب  واجعلني من املتطهِّ

ا شاءَ   اجلنِة، يدخل من أهيى

 ( : وأما الدعاء عّل أعضاء الوضوء فلم جيئ فيه َشء عن النبي صّل اَّلل عليه وسلم . 30قال النووي يف األذكار )ص 

مل يثبت عن النبي صّل اَّلل عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء ، وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة ، مثل  "( : 5/221) "اللجنة الدائمة فتاوى"وجاء يف 

شاميل ( إىل غري ذلك بقوهلم عند غسل الوجه : )اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه( وقوهلم : عند غسل اليدين : )اللهم أعطني كتايب بيميني ، وال تعطني كتايب 

 انتهى . "من األدعية عند سائر أعضاء الوضوء 
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  الذكر عند لبس وخلع الثوب والدعاء ملن لبس جديدا
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

احلمُد َّللِ الىذي كَساِِن هذا ، ورَزَقنِيِِه من غرِي 

ٍة   حوٍل ِمنِّي وال ُقوه

احلمُد َّللِ الىذي كَساِِن هذا ،  َمْن لبَِس ثوًبا فقال :

َم من  ةٍ ُغِفَر لُه ما تقده ورَزَقنِيِِه من غرِي حوٍل ِمنِّي وال ُقوه

 ذْنبِِه وَما تأَخره 

اللَّهمَّ لك احلمُد أنت كسْوتنِيِه أسأُلك من 

ِه  خرِيه وخرِي ما ُصنَِع له ، وأعوُذ بك من رشِّ

  ورشِّ ما ُصنَِع له .

خري الثوب؛ وهو بقاؤه ونقاؤه، وكونه ملبوسًا  أي:

للُضورة واحلاجة، وخري ما صنع له هو الُضورات 

التي من أجلها يصنع اللباس من احلر والربد وسرت 

واملراد سؤال اْلري يف هذه األمور، وأن  .العورة

يكون مبلغًا إىل املطلوب الذي صنع ألجله الثوب 

 .والنامن العون عّل العبادة والطاعة مل

البِْس جديًدا ، وِعْش ْحيًدا ، وُمْت شهيًدا ، 

نيا واآلخرةِ  َة َعنٍي يف الدُّ  ويرزُقَك اَّللُ قره

صيغة أمر ُأريد هبا الدعاء؛ ألن النبي   قال هذا الدعاء 

حني رأى ُعَمر عليه قميصًا أبيَض، فقال له  : 

: ال، بل ))ثوبك هذا غسيل أم جديد؟(( فقال

 غسيل، قال  : ))البس جديدًا...((

َم إذا لبس  ُتْبِِل وُُيلُف اهللُ تعاىل كان أصحاُب النبيِّ صّله اَّللُ علْيِه وسله

 أحُدهم ثوًبا جديًدا قيل له : ُتْبَِل وُُيلُف اَّلُل تعاىل

نِّ و َعْوَراِت َبنِي آدَم إذا وضَع َسرْتُ ما بنَي َأْعنُيِ اجلِ  بسم اَّلل

 أحُدُهْم َثْوَبُه أْن يقوَل : بسِم اَّللِ 
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 املنزل الدخول واخلروج منأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ذكر اَّلل   ) مثل التسمية كام ورد يف كالم بعض أهل 

 العلم  (

 والسالم عّل أهل البيت 

اَّلل صّل اَّلل  عن جابر قال سمعت رسول

إذا دخل الرجُل بيَته ، عليه وسلم يقول :

فذكر اَّللَ عند دخولِه وعند طعاِمه ، قال 

الشيطاُن : ال َمبيَت لكم وال عشاَء . وإذا دخل 

فلم يذكر اَّللَ عند دخولِه ، قال الشيطاُن : 

 أدركُتم املَبيَت .

عن أنس بن مالك ريض اَّلل عنه قال :قال 

يا ُبنَيه إذا  عليه وسلم : رسول اَّلل صّل اَّلل

دخلَت عَّل َأهلَِك فسلِّم ، َيُكْن بَرَكًة عليَك ، 

 وعَّل أهِل بيتَِك 

َة إاله باَّللهِ  لُت عَّل اَّللهِ وال حوَل وال قوه  بِسِم اَّللهِ ، تَوكه

 أو

 ، اللهمه إِِنه أعوُذ بَِك أْن َأِضله أْو ُأَضله ، َأْو َأِزله َأْو ُأَزله

 َأْو َأْظلَِم ُأْو ُأْظَلَم ، َأْو َأْجَهَل َأْو جُيَْهَل َعََله 

َم  -قاَل رسوُل اَّللِ  : َمن  -صّله اَّللهُ عَليِه وسله

لُت عَّل  قاَل إذا خرَج من بيتِِه : بِسِم اَّللهِ ، تَوكه

َة إاله باَّللهِ يقاُل لُه ُهد يَت ، اَّللهِ وال حوَل وال قوه

يطاُن ،  ى عنُه الشه وُكفيَت ، وُوقيَت فيتنَحه

ويقوُل شيطاٌن آخُر : كيَف َلَك برُجٍل هدَي 

 َوُكفَي ووقَي ؟ !
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 دعاء اخلروج إىل الصالة
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللههمه اجعل يف َقلبي نوًرا واجعل يف لِساِن نوًرا 

ا واجعل يف سمعي نوًرا واجعل يف برَصي نورً 

واجعل خلفي نوًرا وأمامي نوًرا واجعل من فوقي 

 نوًرا ومن حتتي نوًرا اللههمه وأعظِم يل نوًرا

ورد يف رواية أخرى أنه صّل اَّلل عليه 

يف هذا الدعاء كاَن يقوُل وسلم 

 سجوِده

 الدخول واخلروج من املسجدأذكار 
 التوضيح   كرالذ وقت  الذكر

 بسم اَّلل ،والصالة والسالم عّل رسول اَّلل

 اللهم افتح يل أبواب رْحتك

،  ، وبوجِهه الكريمِ  أعوُذ باَّللِ العظيمِ  : ورد أيضا 

 . ، من الشيطاِن الرجيمِ  ديمِ وسلطانِه الق

 بسم اَّلل والصالة والسالم عّل رسول اَّلل ،

 اللهم إِن أسألك من فضلك

بسم اَّلل والصالة والسالم عّل رسول  : ورد أيضا 

اللهم أو  اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم اَّلل 

 َأِجْرِن مَن الشيطاِن الرجيمِ 
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 األذانأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ُن إاله يِف  الةِ "َيُقوُل ِمْثَل َما َيُقوُل الـُمَؤذِّ  َحيه َعَّل الصه

َة إاله باَّللهِ "َفَيُقوُل:  "َوَحيه َعَّل الَفاَلِح   الَ َحْوَل َوال ُقوه

َعْن َأيِب َسِعيٍد اُْلْدِريِّ ريض اَّلل عنه؛ َأنه َرُسوَل 

اَّللهِ صّل اَّلل عليه وسلم َقاَل: ))إَِذا َسِمْعتُُم النَِّداَء، 

 (( نُ َفُقولُوا ِمثَْل َما َيُقوُل امُلَؤذِّ 

أشهُد أن ال إلَه إال اَّللُ، وحَده ال َشيَك له 

ا،  وأن حممًدا عبُده ورسوُله ، َرِضيُت باَّللِ ربًّ

 وبمحمٍد رسواًل، وباإلسالِم ِدينًا 

َمن قال حنَي َيْسَمُع املؤذَن : أشهُد أن ال إلَه إال 

ورسولُه ،  اَّللُ، وحَده ال َشيَك له وأن حممًدا عبُده

َرِضيُت باَّللِ ربًّا، وبمحمٍد رسواًل، وباإلسالِم دِينًا 

 ؛ ُغِفَر له ذنبُه .

ُهمه  ُهمه َربه َهِذِه صل عّل حممد ،  الله الله

ًدا  اَلِة الَقائَِمِة، آِت حُمَمه ِة، َوالصه ْعَوِة التهامه الده

ُموًدا الهِذي ا حَمْ الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعثُْه َمَقامً 

 . َوَعْدَتهُ 

َن َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل، ُثمه َصلُّوا   ))إَِذا َسِمْعُتُم املَُْؤذِّ

ا، ُثمه  ُه َمْن َصّله َعََله َصاَلًة َصّله اَّللهُ َعَلْيِه هبا َعرْشً ؛ َفإِنه َعََله

 َ نهِة، اَل َتنَْبِغي إاِله َسُلوا اَّلل يِلَ الَْوِسيَلَة، َفإهِنه ا منزلة يِف اجْلَ

لَِعْبٍد ِمْن ِعَبادِ اَّللهِ، َوأَْرُجو َأْن َأُكوَن َأَنا ُهَو، َفَمْن َسأََل اَّللهَ 

َفاَعةُ  ْت َعَلْيِه الشه ))َمْن َقاَل ِحنَي َيْسَمُع  ((يِلَ اْلَوِسيَلَة َحله

عْ النَِّداَء:  ُهمه َربه َهِذِه الده اَلةِ الَقائَِمِة، الله ِة، َوالصه َوةِ التهامه

ًدا الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما حَمُْموًدا الهِذي  آِت حُمَمه

 ،َوَعْدَتهُ 

َم:  دعاء بشكل عامأي يدعو ب َعاُء "َقاَل َرُسوُل اَّللهِ َصّله اَّللهُ َعَليِْه َوَسله اَل الدُّ

َقاَمةِ   ."ُيَردُّ َبنْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ
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 (1الصالة ) دعاء االستفتاح أذكار 
 التوضيح  الذكر وقت  الذكر

ِق -1 ُهمه َباِعْد َبْينِي وَبنْيَ َخَطاَياَي َكـاَم َباَعْدَت َبنْيَ الـَمرْشِ الله

نِي ِمْن َخَطاَياَي، َكـاَم ُينَقه  ى الثهْوُب األْبَيُض ِمَن والـَمْغِرِب، اللهُهمه َنقِّ

دِ  ُهمه اْغِسْلنِي ِمْن َخَطاَياَي، بالثهْلِج والـَمـاِء والرَبَ َنِس، الله  الده

َك، -2 أو ُهمه َوبَِحْمِدَك، وَتَباَرَك اْسُمَك، وَتَعاىَل َجدُّ ُسْبَحاَنَك الله

كَ   والَ إَلَه َغرْيُ

ْهُت َوْجِهَي لِلهِذي َفَطَر السه -3أو  َمـَواِت واألْرَض َحنِيفًا وَما َوجه

كنَي، إنه َصالِِت، َوُنُسكِي، َوحَمَْياَي، ومَمَاِِت  َّللهِ َربِّ  أَنا ِمَن الـُمرْشِ

ْيَك َلُه، وبَِذلَِك ُأِمْرُت، وَأَنا ِمَن الـُمْسلِمنَي.  الَعالـَمنَي، ال ََشِ

ُهمه أْنَت اْلـَملُِك ال إَلَه إاله أْنَت، أْنَت َريبِّ  ، وَأَنا َعْبُدَك، َظَلْمُت الله

ُنوَب  ُه ال َيْغِفُر الذُّ ْفُت بَِذْنبِي َفاْغِفر يِل ُذُنويِب َجـِميعاً إنه َنْفيِس، واْعرَتَ

إاله أْنَت، َواْهِدِِن ألْحَسِن األْخاَلِق الَ هَيِْدي ألْحَسنَِها إاله أْنَت، 

ُف َعنِّي َسيِّ  ْف َعنِّي َسيَِّئَها ال َيرْصِ َئَها إاله أْنَت، َلبهيَْك واْْصِ

ُّ َلْيَس إلْيَك، أَنا بَِك وإَلْيَك،  ُه بَِيَدْيَك، والرشه وَسْعَدْيَك، والْـَخرْيُ ُكلُّ

 َتَباَرْكَت وَتَعاَلْيَت، أْسَتْغِفُرَك وأُتْوُب إلَيَْك 

، ولو ةتحباالستفتاح سنة مس

صّل ومل يستفتح صالته 

 صحيحة عند مجيع العلامء

 

واحلاصل: أنه إذا استفتح بيشء 

قبل ملسو هيلع هللا ىلص مما صح عن النبي 

القراءة فهو مستحب وسنة، ولو 

ترك ذلك فال حرج عليه فصالته 

 ) ابن باز  رْحه اَّلل( .صحيحة
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 (2الصالة ) دعاء االستفتاحأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

وإرسافيَل . فاطَر السامواِت  وميكائيَل  جربائيَل  ربه  ! اللهمه  -4أو 

واألرِض . عاملَ الغيِب والشهادِة . أنت حتكم بني عباِدك فيام كانوا فيه 

ُيتلفون . اهِدِن ملا اخُتلَف فيه من احلقِّ بإذنِك إنك هتدي من تشاُء إىل 

  ْصاٍط مستقيمٍ 

َك وال إَلَه غرَيَك سبحاَنَك اللههمه وبحمِدَك و -5أو  تباَرَك اسُمَك وتعاىل جدُّ

ميِع  كبرًيا َأكربُ  اَّللهُ ثالًثا ثمه يقوُل  اَّللهُ ثمه يقوُل ال إَلَه إاله  ثالًثا أعوُذ باَّللهِ السه

جيِم من مهِزِه ونفِخِه ونفثِِه ثمه يقرأُ  يطاِن الره   العليِم مَن الشه

مواِت واألرِض ومن فيهنه وَلَك احلمُد اللههمه َلَك احلمُد أنَت  -6أو  نوُر السه

مواِت  مواِت واألرِض ومن فيهنه وَلَك احلمُد أنَت مالُِك السه أنَت قيهاُم السه

واألرِض ومن فيهنه وَلَك احلمُد أنَت احلقُّ ووعُدَك حقٌّ وقوُلَك حقٌّ 

اعُة حقٌّ  ٌد حقٌّ  ولقاُؤَك حقٌّ واجلنهُة حقٌّ والنهاُر حقٌّ والسه والنهبيُّوَن حقٌّ وحممه

لُت وإلْيَك أنبُت وبَِك خاصمُت  اللههمه َلَك أسلمُت وبَِك آمنُت وعلْيَك تَوكه

رُت وما أرسرُت وما أعلنُت أنَت  مُت وما أخه وإلْيَك حاكمُت فاغفر يل ما قده

ُر ال إَلَه إاله أنَت وال إَلَه غرُيَك وال حو ُم وأنَت املؤخِّ َة إاله بَِك املقدِّ  َل وال قوه

 

 

 

 

 

 

 

كان النبيُّ صّله اَّللُ عليه -6

إذا قام مَن الليِل وسلهم 

ُد  قال : اللهمه لك يتَهجه

احلمُد ، أنت َقيُِّم السامواِت 

واألرِض وَمن فيِهنه ، ولك 

 ......الخاحلمُد ، 
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 (1الصالة )أذكار الركوع والسجودأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َ  سبحانَ  َ  سبحانَ  العظيمِ  ريبِّ َ  سبحانَ  العظيمِ  ريبِّ  العظيمِ  ريبِّ

 سمعي َلَك  خشعَ  أسَلمُت  وَلَك  آمنُت  وبَِك  َرَكعُت  َلَك  للههمه ا أو

 وبرصي وخُمِّي وِعظامي وَعَصبي

ربوِت ِمن اجلرِب والَقهِر، اجل*

بمعنى: صاِحَب الَقهِر البالِغ 

 غايَته 

ِف  امللكوِت أي: صاحَب التهرصُّ

مواِت  البالِغ غايَته يف أهِل السه

 واألرِض، 

، وهذا "والكرِبياِء والَعظمةِ "

اِت وَكامِل  ِعبارٌة عن َكامِل الذه

الوجوِد، وال ُيوَصُف هبا إاله اَّللُ 

، والكربياُء: ُسبحانه وَتعاىل

ُع عّل كلِّ ِمن ِسواه، بأْن  الرتفُّ

يَرى لذاتِه ُسبحاَنه فضاًل وَشًفا 

 ،  عليهم

ُف  والعظمُة: الكامُل  َ  والرشه

 .واالستغناُء عن كلِّ ما ِسواه

َ  سبحانَ  َ  سبحانَ  األعّل ريبِّ َ  سبحانَ  األعّل ريبِّ  األعّل ريبِّ

وأنَت ريبِّ سجَد  أسلمُت  َك ولَ  آمنُت  وبَِك  سجدُت  َلَك  اللههمه  أو

َرُه وشقه سمَعُه وبرَصُه تباَرَك اَّللهُ أحسُن اْلالقنيَ   وْجهي للهذي خلَقُه وصوه

هُ أو  َلُه وآِخَرُه، وَعاَلنَِيَتُه َورِسه ُه، َوأوه ُه َوِجلى ُه، دِقه ُهمه اْغِفْر يِل َذْنبِي ُكله  الله

ُهمه إِنِّ َأُعْوُذ بِِرَضاَك  أو ِمْن َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك ِمْن ُعُقوَبتَِك، الله

 وَأُعوُذ بَِك ِمنَْك، ال ُأْحِِص َثنَاًء َعَلْيَك، أْنَت َكاَم أْثنَْيَت َعَّل َنْفِسَك 

ُهمه  ُسبحاَنَك  نا الله ُهمه  وبَِحمِدَك، َربه   يل اغِفر الله

وٌس، َربُّ أو  وِح ُسبُّوٌح، ُقدُّ  الـَمالئَِكِة َوالرُّ

َياِء، والَعَظَمةِ  أو وِت، والـَمَلُكوِت، والكرِْبِ  *ُسْبَحاَن ِذي اجَلرَبُ
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 (2الصالة )أذكار الركوع والسجودأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 َسِمَع اَّللُ ملَِْن َْحَِدهُ 

نا َوَلَك احَلمْ   ُد، َْحْدًا َكثريًا َطيِّبًا ُمَباركًا فيهِ َربه

َمَوات وِملَء األرِض وَما َبْينَُهام، وِمْلء ما  ِمْلَء السه

ِشْئَت ِمْن ََشٍء َبْعُد، أْهَل الثهناِء والـَمْجِد، أَحقُّ ما 

نا لََك َعبٌْد، اللُهمه ال َمانَِع لِـاَم أْعَطيَت،  َقاَل الَعبُْد، وُكلُّ

 ـاَم َمنَْعَت، وال َينَْفُع َذا اجَلدِّ ِمنَْك اجَلدُّ وال ُمْعطِي لِ 

يف  صّل اَّلل عليه وسلمقد ثبت عن النبي 

الذكر بعد الرفع من الركوع أربعة أنواع 

 :عّل النحو اآلِت

 ربنا لك احلمد)) :النوع األول

 ربنا ولك احلمد)) :النوع الثاِن

 نا لك احلمداللهم رب)) :النوع الثالث

 اللهم ربنا ولك احلمد)) :النوع الرابع

ع:  واألفضل أن يقول كل نوع، فينوِّ

يقول: هذا تارة، وهذا تارة، وهذا تارة، 

 وهذا تارة

 

 َربِّ اْغِفْر يِل َربِّ اْغِفْر يِل 

ُهمه  وأ  ، يل اغِفر الله

 وارُزقني ، واهِدِن ، وعافِني ، وارَْحني

 

أِي: امُح عنِّي َخطاياي وُذنويب، 

عاِء والتهواُضِع  وهذا ِمن أدِب الدُّ

؛وَتكراُر الدعاِء  مع اَّللِ عزه وجله

ِة التهواضِع والتهذلُِّل َّللِ  لبياِن شده
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 التشهد( الصالة )أذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

لواُت، والطِّيِّباُت،  التهحيهاُت  ا َّللِه، والصه الُم َعلْيَك أهيُّ السه

الُم َعَلْينَا وَعَّل  اَّللهِ النهبيُّ وَرْحةُ  وَبركاُتُه، السه

احلنَي، أْشَهُد أْن ال إلَه إال اَّلل، وأْشَهُد أنه حُممدًا  اَّللهِ ِعَبادِ  الصه

 َعْبُدُه وَرُسوُله

السنة قال الشيخ ابن باز رْحه اَّلل : 

يقرأ  ،ملسو هيلع هللا ىلصلصالة عّل النبي أن يقرأ ا

املصَل يف التشهد الصالة عّل النبي 

صّل اَّلل عليه وسلم إذا تيْس، سواء 

كان إمامًا أو منفردًا أو مأمومًا؛ ألن 

ملا سئل عن ذلك بني  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

هلم كيفية الصالة، ومل يقل: هذا يف 

التشهد األخري فقط، بل أطلق، فدل 

 ذلك عّل أنه يرشع يف التشهد األول

ذا هو ه .....  واألخري مجيعاً 

األرجح، وإن قام اإلمام ومل يتمكن 

 . من قوهلا فال بأس

ٍد، َكَمـا َصلهيَت َعَّل  ٍد وعَّل آِل ُمـحمه اللُهمه َصلِّ َعّل ُمـحمه

ٍد  إْبَراِهْيَم وَعَّل آِل إبراِهْيَم، إنهَك َْحيٌد جَميٌد، اللُهمه َباِرْك َعَّل حُممه

ٍد، كاَم َباَرْكَت َعَّل إبراِهْيَم وَعَّل آِل إْبراهيَم، إنهك وَعّل آِل  حُممه

ْيٌد   َْحِْيٌد جَمِ

 أو

ْيَت عَّل آِل  يتِه، كاَم َصله ٍد وَعَّل أزواِجِه وُذرِّ اللهمه َصلِّ َعَّل حُممه

تـِِه، كاَم َبارْكَت  يه ٍد، َوَعَّل أْزَواِجِه وُذرِّ َعَّل إْبراهيَم، وَباِرْك َعّل حُممه

 آِل إْبَراِهْيَم، إنهَك َْحيٌد جَميٌد 
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 الدعاء بعد التشهد( الصالة )أذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

، وِمْن َعَذاِب َجَهنهَم، َوِمْن ا-1 ُهمه إِنِّ أُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ لله

الِ فِْتنَِة اْلـمَ  جه  حَيا والـَمَمـاِت، َوِمْن ََشِّ فِْتنَِة الـَمسيِح الده

اللهمه إِن ظلمُت نفيس ظلاًم كثرًيا، وال يغفُر الذنوَب إال أنت، -2

 فاغفْر يل مغفرًة من عنِدك، وارْْحني، إنك أنت الغفوُر الرحيمُ 

رْ -3 ْرُت، وَما أرْسَ ْمُت، وَما أخه ُهمه اْغِفْر يِل َما َقده ُت، وَما الله

ُم، وأْنَت  ْفُت، وَما أْنَت أْعَلُم بِِه ِمنِّي، أْنَت الـُمَقدِّ أْعَلنُْت، وَما أرْسَ

ُر ال إَلَه إاله أْنَت   الـُمَؤخِّ

ُهمه أِعنِّي َعَّل ذِْكِرَك، وُشْكِرَك، وُحْسِن ِعَباَدتَِك -4  الله

ُهمه إِنِّ أُعوُذ بَِك ِمَن البُْخِل، وَأُعوُذ بَِك -5  ِمَن اجُلْبِن، وأُعوُذ الله

ْنَيا، َوأُعوُذ  بَِك ِمْن أْن ُأَرده إىل أْرَذِل الُعْمِر، وأُعْوُذ بَِك ِمْن فِْتنَِة الدُّ

 بَِك ِمْن َعَذاِب الَقرْبِ 

 اللهُهمه إِنِّ أْسأُلَك اجَلنهَة، وأُعوُذ بَِك ِمَن النهارِ )-6

 بن مسعود قال : كنا إذا عن عبداَّلل

جلسنا مع رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم 

يف الصالة قلنا السالم عّل اَّلل قبل عباده 

السالم عّل فالن وفالن فقال رسول اَّلل 

صّل اَّلل عليه وسلم ال تقولوا السالم عّل 

اَّلل فإن اَّلل هو السالم ولكن إذا جلس 

أحدكم فليقل التحيات َّلل والصلوات 

بات السالم عليك أهيا النبي ورْحة والطي

اَّلل وبركاته السالم علينا وعّل عباد اَّلل 

الصاحلني فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب 

كل عبد صالح يف السامء واألرض أو بني 

السامء واألرض أشهد أن ال إله إال اَّلل 

ثم وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

ليتخري أحدكم من الدعاء أعجبه إليه 

 فيدعو به
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 (1) بعد الصالةذكار أ
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 أستغفُر اَّللَ ، أستغفُر اَّللَ أستغفُر اَّللَ ، 

اللهمه ! أنت السالُم ومنك السالُم . تباركت يا ذا 

 اجلالِل واإلكرامِ 

َم ، إذا  كان رسوُل اَّللِ صّله اَّللُ عليه وسله

 "ر ثالًثا . وقال انرصف من صالتِه ، استغف

اللهمه ! أنت السالُم ومنك السالُم . تباركت 

. قال الوليُد : فقلُت  "يا ذا اجلالِل واإلكراِم 

لألوزاعيِّ : كيف االستغفاُر ؟ قال : تقول : 

 )رواه مسلم(  أستغفُر اَّللَ ، أستغفُر اَّللَ

ال إله إال اهللُ وحده ال رشيَك له ، له امللُك وله احلمُد 

 قديٌر ، اللهم ال مانَع ملا َأعطيَت ، وه
ٍ
و عّل كلِّ يشء

 وال ُمعطَِي ملا َمنْعَت ، وال ينفُع ذا اجلَدِّ منك اجلَده 

ال إله إال اهللُ وحده ال رشيك له . له امللُك وله احلمُد 

 قديٌر . ال حول وال قوَة إال باهلل . ال 
ٍ
وهو عّل كلِّ يشء

 اهللُ . وال نعبد إال إياه . له النعمُة وله الفضُل . إله إال

وله الثناُء احلسُن . ال إله إال اهللُ ُُملصني له الديَن ولو 

 كره الكافرون

ال إله إال اَّلل وحده ال َشيك له ، له امللك 

وله احلمد ، حييي ويميت وهو عّل كل 

الة عرش مرات بعد صيقال  "شئ قدير 

 املغرب والصبح
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 (2بعد الصالة )أذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

   مرة33  (احلمد َّلل مرة ) 33( سبحان اَّلل )

ال إله إال اَّلل وحده ال َشيك له ، له ) مرة 33 (اَّلل أكرب)

 ( مرة واحدةامللك وله احلمد وهو عّل كل َشء قدير

يف ُدُبِر كلِّ صالٍة ثالًثا  من سبهَح اَّللهَ

َ اَّللهَ  وثالثنَي وْحَد اَّللهَ ثالًثا وثالثنَي وكربه

ثالًثا وثالثنَي فتلَك تسعٌة وتسعوَن وقاَل 

متاَم املائِة ال إلَه إاله اَّللهُ وحَدُه ال َشيَك لُه 

لُه امللُك ولُه احلمُد وهَو عّل كلِّ َشٍء 

َل َزَبِد قديٌر ُغِفرت خطاياُه وإن كانت مث

 البحرِ 

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الَْفَلِق * ِمْن ََشِّ َما َخَلَق * َوِمْن ََشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب *  -

اَثاِت يِف الُْعَقِد * َوِمْن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ    َوِمْن ََشِّ النهفه

اِس * ِمْن ََشِّ الَْوْسَواِس إِلَِه النه   ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النهاِس * َملِِك النهاِس * -

نهِة َوالنهاسِ  نهاِس * الهِذي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النهاِس * ِمَن اجْلِ   اْْلَ

ڭ  چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   

ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ې  ې  ېى  ى  ائ  

 چۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی    ۆئ

ُهمه إِِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلاًم َنافًِعا َوِرْزًقا َطيًِّبا َوَعَمال  ُمَتَقبهال الله

 

إذا  صّل اَّلل علية وسلم يقول هذا الذكركاَن 

بَح حنيَ  ُم صّله الصُّ   يسلِّ
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 صالة االستخارة دعاء
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللههمه إِنِّ أستخرُيك بعلِمك وأستقدُرك 

بقدرتِك وأسأُلك من فضلِك العظيِم ، فإنهك 

ُم  تقدُر وال أقدُر وتعلُم وال أعلُم وأنت عاله

الغيوِب ، اللههمه إن كنَت تعلُم هذا األمَر 

يه بعينِه  يل يف ديني ومعاَش ومعادي  خرًياُتسمِّ

ه يل ثمه باِرْك يل فيه  ْ ْره يل ويْسِّ وعاقبِة أمري فقدِّ

، اللههمه إن كنَت تعلُم أنهه َشٌّ يف ديني ومعاَش 

ومعادي وعاقبِة أمري فاِْصْفه واِْصْفني عنه 

واقِض يل اْلرَي حيث كان يف عاجِل أمري 

ني به  وآجلِه ثمه رضِّ

نبغي عّل املؤمِن أاله يقِصَد شيئًا ِمن دقيِق األمور وجليلِها حتهى 

يستخرَي اَّللَ فيه، ويسأَلَه أن حيِمَله فيه عّل اْلرِي، ويرِصَف عنه 

؛ إذَعاًنا باالفتقاِر إليه يف كلِّ أمٍر، والتزاًما لِذلهِة العبوديِة له،  ه الرشه

باع سنهِة نبيِّ  ه صّله اَّلل عليه وسلهم يف االستخارة، واالستخارُة واتِّ

طلُب اْلري يف اليشء؛ ولذلك كان النهبيُّ صّله اَّلل عليه وسلهم 

ةِ  ورَة ِمن القرآن؛ لِشده عاَء كام يعلُِّمهم السُّ يعلُِّمهم هذا الدُّ

ةِ حاجتِهم إىل  حاجتِهم إىل االستخارة يف احلاالت كلِّها كِشده

لوات؛ قال: إذا همه أحُدكم باألمر، أي: قَصد الِقراءةِ يف  كلِّ الصه

واب فيه، فليُصلِّ ندًبا َركعتنِي، ثمه  أمًرا ممها ال يعَلُم وجَه الصه

ليُقل: اللههمه أستخرُيك، أي: أطلُب منك اِْلريَة، وأستقِدرك، 

أي: أطلُب القدرَة منك أن جتعلني قادًرا عليه، فاقُدْره يل، أي: 

ه يل، أْرِضني، اجَعلْ  ْ ْره يل، وقيل: معناه: يْسِّ ه مقدوًرا يل، أو قدِّ

ي حاجتَه، أي: ُيعنيِّ حاجتَه،  أي: اجَعْلني راضيًا بذلك، وُيسمِّ

ج  فر أو التزوُّ مثل أن يقول: إْن كنَت تعَلُم أنه هذا األمَر ِمن السه

 .أو نحو ذلك
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 تالوة القرآن الكريمأذكار 
 وضيح الت  الذكر وقت  الذكر

َفإَِذا َقَرْأَت  : ) قال اَّلل جل وعال   أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
ْيَطاِن  اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاَّللهِ ِمَن الشه

ِجيمِ    98النحل:( الره
أعوذ باَّلل ويمكن التعوذ هبذه الصيغة )

من الشيطان الرجيم من مهزه ونفخه 
 (ونفثه

 ، أعوذ باَّلل من الشيطان الرجيم

  الرْحن الرحيم سِم اَّللهِ بِ  

َسَجَد َوْجِهَي للهِذي َخَلَقُه، َوَشقه َسْمَعُه 

تِهِ  ُه، بَِحْولِِه َوُقوه  . وَبرَصَ

 أو

ا ِعنَْدَك أْجرًا، َوَضْع َعنِّ  ُهمه اْكُتْب يِل هِبَ ا الله ي هِبَ

ِوْزَرًا، وْاجَعْلَها يِل ِعنِْدَك ُذْخرًا، وَتَقبهَلَها ِمنِّي 

 َكاَم َتَقبهْلتََها ِمْن َعبِْدَك َداُودَ 

عن عائشَة ريَض اَّللهُ عنْها قاَلت : كاَن 
رسوُل اَّللهِ صّله اَّللهُ علْيِه وسلهَم يقوُل 

يِل يقوُل يف  القرآنِ  سجودِ  يف بالله
جدِة مراًرا سجَد وْجهي للهذي  السه
خلَقُه وشقه سمَعُه وبرَصُه بحولِِه 

تِهِ   وقوه
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 (1وآداب الطعام والشراب )أذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 بسم اَّلل
ويأمُر اآلكَل  كان إذا وضع يَده يف الطعاِم قال بسِم اَّللِ

بالتسميِة ويقوُل إذا أكل أحُدكم فليذكِر اسَم اَّللِ تعاىل 

فإن نيَس أن يذكَر اسَم اَّللِ يف أولِه فليقْل بسِم اَّللِ يف أولِه 

 2/362زاداملعاد البن القيم  وآخِره

احلمُد َّللِ الهذي أطَعَمنِي هذا ورَزقنِيه ِمْن غرِي َحوٍل ِمنِّي 

 وال قوةٍ 

 فيِه، ُمبارًكا طيًِّبا َكثرًيا ْحًدا َّللِ احلمُد )أو يقول :

 الهذي كفاَنا وآواَنا ، غرَي مكِفيٍّ والَمكفوٍر ،  َّللِ احَلمُد  

نَا ٍع، و ال ُمستغنًى عنُه ربه  (والمَوده

َزقنِيه َمْن أكَل طعاًما فقاَل : ) احلمُد َّللِ الهذي أطَعَمنِي هذا ور

َم ِمن ذنبِه .  ِمْن غرِي َحوٍل ِمنِّي وال قوةٍ ( ؛ ُغِفَر لُه ما تقده

كاَن إذا ُرفِعْت مائدُتُه قاَل : احلمُد َّللِ ْحًدا َكثرًيا طيِّبًا 

ُمبارًكا فيِه ، احَلمُد َّللِ الهذي كفاَنا و آواَنا ، غرَي مكِفيٍّ 

نَا والَمكفوٍر ، والمَودهٍع، و ال ُمستغنًى عنهُ   ربه

و ِزْدنا منه ، فإنه ليس إذا أكل أحُدكم طعاًما فليقْل : اللهمه باِرْك لنا فيه ، و َأبِدْلنا خرًيا منه ، و إذا َشب لبنًا فليقل : اللهم باِرْك لنا فيه 

 381حسنه األلباِن يف صحيح اجلامع.  شىٌء جيزى من الطعاِم و الرشاِب إال اللبنُ 

 2035صحيح مسلم  ْلَعْق أصابَعه . فإنه ال يدري يف أيتِهن الربكُة .إذا أكل أحُدكْم فْليَ 

يطاَن يأكُل بشاملِِه ويرشُب بشاملِهِ  أحُدُكم َأَكَل  إذا  2020صحيح مسلم فليأكْل بيمينِِه . وإذا َِشَب فليرشْب بيمينِِه . فإنه الشه

يطانِ   ا ، ثمه لَيطَعْمها والطعاًما فسَقطت ُلقمٌة فلُيِمط ما راَبُه منه أحُدُكم َأَكَل  إذا  378وصحيح اجلامع  1802صححه االلباين يف صحيح الرتمذي  يَدْعها للشه
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 (2وآداب الطعام والشراب )أذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللهمه باِرْك هلم فيام رزقَتهم ، واغِفْر هلم 

 وارْْحُهمْ 

عالمُة الرَبكِة القناعُة والتهوفِيُق لِلطهاعِة، واْغفْر هلم، و

ِل عليهم.  أي: ُذنوهَبم، وارَْحْهم: بِالتهفضُّ

 اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاِن
دخل منزلة ليلة  صّل اَّلل عليه وسلم أنه :  روي عن املقداد

من أطعمني  فالتمس طعاما فلم جيده فقال اللهم أطعم

 2/368(زاد املعاد  واسق من سقاِن

ائمونَ  ، و أكَل طعاَمكم  أفطَر عنَدُكم الصه

  ، وصلهْت عليُكم املالئكةُ  األبرارُ 

 (و تنزَلْت َعَليُْكُم املالئكةُ )  أو

ُخبٍز أنه النهبيه صّله اَّللُ عليِه وسلهَم جاَء إىل َسعِد بِن ُعبادَة َفجاَء بِ 

َم أفطَر عنَدُكم  وزيٍت فأكَل ثمه قال النهبيُّ صّله اَّللُ عليِه وسله

ائموَن، و أكَل طعاَمكم األبراُر، و صلهْت عليُكم املالئكةُ    الصه

ائُِموَن ،  عنَد قوٍم قال أفطرَ  كان إذاويف رواية  : َأْفَطَر عنَدُكُم الصه

  ْت َعَليُْكُم املالئكةُ و أكَل َطَعاَمُكُم األَْبَراُر ، و تنزلَ 

 –ذهب الظمُأ، واْبَتلهِت العروُق، وثبت األجُر 

  اَّللُ شاء إن

إذا َأْفطََر قال : ذهب  -صّله اَّللُ عليِه وسلهم  -كان النبيُّ 

 - اَّللُ شاء إن –الظمأُ، واْبتَلهِت العروُق، وثبت األجُر 
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 احلزنواهلم و قضاء الدين أدعية
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللههمه اكفني بِحاللَِك عن حراِمَك ، وأغنِني 

 بَِفضلَِك َعمن سواكَ 

 

 

َعن عَلٍّ ، أنه ُمكاتًبا جاَءُه فقاَل : إِنِّ 

قد َعجزُت َعن كتابتي فأعنِّي ، قاَل : 

َمنيهنه رسوُل  ُمَك كلاِمٍت عله أال أعلِّ

َم لو كاَن  اَّللهِ صّله اَّللهُ عَليِه وسله

اُه اَّللهُ  َعليَك مثُل َجبِل صرٍي دينًا أده

َعنَك ، قاَل : ُقل : اللههمه اكفني 

بِحاللَِك عن حراِمَك ، وأغنِني 

 بَِفضلَِك َعمن سواكَ 

ُهمه إِنِّ أُعوُذ بَِك ِمَن اهَلمِّ واحَلَزِن، والَعْجِز والَكَسِل،  الله

َجالوا ْيِن وَغَلبَِة الرِّ  لُبْخِل واجُلْبِن، وَضلِع الده

اللههمه إِنِّ َعبُدك ، وابُن عبِدك ، وابُن أمتِك ، ناِصَيتي بيِدَك ، ماٍض 

يَت  يفه حكُمَك ، عْدٌل يفه قضاؤَك ، أسأُلَك بكلِّ اسٍم هَو لَك سمه

يف كتابَِك ، أو علهمَته أحًدا من خلِقك ، أو بِه نفَسك ، أو أنزْلَته 

استأثرَت بِه يف علِم الغيِب عنَدك ، أن جتعَل الُقرآَن ربيَع قلبي ، 

 ونوَر َصدري ، وَجالَء َحَزِن ، وَذهاَب مَهِّي

ما أصاَب أحًدا قطُّ همٌّ وال َحزٌن فقال : 

( . إاله أذهَب  .......) اللههمه إِنِّ َعبُدك ، 

ُه ، وأبدَله مكاَن َحزنِه  اَّللُ عزه وجله مهه

فرًحا . قالوا : يا رسوَل اَّللِ ! َينبغي لنا َأن 

َم هؤالِء الكلامِت ؟ قال : أَجْل !  نتعله

 ينبغي ملَن سِمَعهنه أن يَتعلَمهنه .
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 إذا جاء ما يسر ويفرحكار وأفعال أذ
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َريِضَ اَّللهُ َعْنَها،  عائشة أم املؤمننيُأمه عن  احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

كان رسوُل اهللَِّ صّلَّ اهللَُّ عليِه َقاَلْت: 

هإ وسلَّمَ  :  قال ذا أتاه اْلمُر َيُُسه

احلاُت  َتتمه  بنِعمتِه الَّذي هللِ احلَمدُ  ،  الصَّ

 و إذا أتاه اْلمُر َيكرُهه قال

 عّل كلِّ حالٍ  هللِ احلمدُ  :

 

 السجود شكرا َّلل

 

ََص، وال  نِعُم اَّللِ ُسبحاَنه ال ُتَعدُّ وال حُتْ

ها ِمن  َيها حقه َيستطيُع اإلنساُن أْن ُيَوفِّ

كِر واحلْمدِ  َمنا النهبيُّ صّله الشُّ ، ولكْن عله

َم كيف نشُكُر اَّللَ ونحَمُده،  اَّللُ عليه وسله

يه متاَم  نا ال ُنَوفِّ كِر،مع يقينِنا بأنه  الشُّ

َم:  َ "ويف هذا احلديِث يروي أبو بْكرَة ريِضَ اَّللُ عنه، أنه النهبيه صّله اَّللُ عليه وسله ه أو ُبرشِّ ، وهذا يشَمُل كله أنواِع اْلرِي الهتي "به كان إذا أتاه أْمٌر يُْسُّ

كِر َّللِ عزه وجله عّل هذا امَلنِّ والفْضِل. ... ويف "َخره ساجًدا؛ ُشكًرا َّللِ تباَرَك وتعاىل"ُيَْسُّ هبا اإلنساُن،  جوِد، كنوٍع ِمن أنواِع الشُّ ، أي: أرَسَع إىل السُّ

كِر واحلْمدِ  َيه حقه احلْمدِ احلديِث: احلثُّ عّل َتقديِم الشُّ نا لْن ُنَوفه ِد النِّعِم، مع عْلِمنا بأنه   َّللِ عنَد جتدُّ
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 الذكر عند الغضب
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم-1
 

 السكوت-2
 

 تغيري حالته -3
 
 

ْيَطاِن َنْزٌغ فَ  -1 ا َينَْزَغنهَك ِمَن الشه اْسَتِعْذ قال تعاىل ) َوإِمه

ِميُع اْلَعلِيُم( ُه ُهَو السه  بِاَّللهِ إِنه

كنُت  : قال –ريض اَّلل عنه -عن سليامن بن ْصد 

جالًسا مَع النبيِّ صّله اَّللُ عليه وسلهم ورجالِن َيسَتبهاِن ، 

فأحُدمها اَْحره وجُهه وانتفَخْت أوداُجه ، فقال النبيُّ 

ُم كلمًة لو قاهلا ذَهب صّله اَّللُ عليه وسلهم : إِن ألَعلَ 

عنه ما جَيُِد ، لو قال : أعوُذ باَّللِ مَن الشيطاِن ، ذَهب عنه 

ما جَيُِد . فقالوا له : إنه النبيه صّله اَّللُ عليه وسلهم قال : 

ْذ باَّللِ مَن الشيطاِن . فقال : وهل يب ُجنوٌن ؟   تعوه

عن ابن عباس عن الرسول صّل اَّلل عليه وسلم قال -2

ُروا ، :  وا واَل ُتنَفِّ ُ وا ، وبرشِّ وا واَل ُتَعْسِّ ُموا ، ويْسِّ علِّ

 وإذا َغِضَب أحُدكم فْلَيْسُكْت 

صّل -أن رسول اَّلل -ريض اَّلل عنه -عن أبى ذر -3

قال إذا غضَب أحُدكم وهو قائٌم  -اَّلل عليه وسلم

 فْليجلْس، فإن ذهَب عنه الغضُب وإاله فْلَيْضَطِجْع.
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 و رؤية شيء مستحسنأ التعجبأذكار 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ُأمه َسَلَمَة َريِضَ اَّللهُ َعنَْها، َقالَْت: اْستَيَْقَظ النهبِيُّ عن   سبحان اَّلل

َم َفَقاَل  ُسبَْحاَن اَّللهِ، َماَذا ُأْنِزَل » :َصّله اَّللُ َعَليِْه َوَسله

ْنِزَل ِمَن الِفتَِن، َمْن ُيوقُِظ َوَماَذا أُ  اَْلَزائِِن، ِمنَ 

 -ُيِريُد بِِه َأْزَواَجُه َحتهى ُيَصلِّنَي  -َصَواِحَب احُلَجِر 

ْنيَا َعاِرَيٌة يِف اآلِخَرةِ   «ُربه َكاِسيٍَة يِف الدُّ

 "قول  وقد وردت عدة أحاديث صحيحة يف

 عند التعجب " سبحان اَّلل

َعِن اْبِن َعبهاٍس، َعْن ُعَمَر، َقاَل: ُقْلُت لِلنهبِيِّ َصّله اَّللُ  اَّلل أكرب

ْقَت نَِساَءَك؟ َقاَل:  َم: َطله اَّللهُ  :ُقْلُت « الَ »َعَليِْه َوَسله

 . َأْكرَبُ 

عن أيب سعيد اْلدري ريض اَّلل عنه أن النبي صّل و

، إِِنِّ َأْرُجو  َوالهِذي َنْفيِس بِيَِدهِ   : اَّلل عليه وسلم قال

َنا . َفَقاَل : َأْرُجو  ْ نهِة . َفَكربه َأْن َتُكوُنوا ُرُبَع َأْهِل اجْلَ

َنا . َفَقاَل : َأْرُجو  ْ نهِة . َفَكربه َأْن َتُكوُنوا ُثُلَث َأْهِل اجْلَ

َنا ْ نهِة . َفَكربه   َأْن َتُكوُنوا نِْصَف َأْهِل اجْلَ

ه اَّلل تعاىل : التكبري والتسبيح معنامها تعظيم اَّلل وتنزيه من السوء، واستعامل عند التعجب واستعظام األمور حسن، قال اإلمام ابن بطال املالكي رْح

 . وفيه مترين اللسان عّل ذكر اَّلل، وذلك من أفضل األعامل
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 أو تكرهه إن أصابك شيء ال ترضاه الذكر
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

رسول اَّلل  َْريِضَ اَّللهُ َعنَْه، َقاَل  أيب هريرةعن  قدر اَّلل وما شاء فعل

املؤمُن القويه خرٌي صّل اَّلل عليه وسلم : 

عيِف ، ويف كلٍّ  اهللَِّ وأحبه إىل مَن املؤمِن الضَّ

خرٌي ، احِرص عّل ما ينفُعَك ، واستِِعن باهللَِّ 

تُقل : لو  وال تعِجْز ، وإن أصاَبَك يشٌء ، فال

 أينِّ فعلُت كان كذا َوَكذا ، وَلكِن قل

رَ  : ، فإنَّ لو َتفتُح عمَل  فعَل  شاءَ  وما ، اهللَُّ قدَّ

يطانِ   الشَّ

 

َريِضَ اَّللهُ َعنَْها، َقاَلْت:  عائشة أم املؤمننيُأمه عن  احلمد َّلل عّل كل حال

ذا أتاه إ وسلهمَ كان رسوُل اَّللهِ صّله اَّللهُ عليِه 

ه :  قال األمُر َيُْسُّ

احلاُت  َتتمُّ  بنِعمتِه الهذي َّللِ احَلمُد  ، و إذا  الصه

 عّل كلِّ حالٍ  َّللِ احلمُد  : أتاه األمُر َيكرُهه قال
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 عند التثاؤب ما يفعل
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

وإنام  يرد  بقدر ال يوجد ذكر للتثاؤب      

 ده عّل فيه، وال يقول هاويضع ياالستطاعة 

َريِضَ اَّللهُ َعنَْه،  سعيد اْلدريعن أيب 

رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم :  َْقاَل 

ه ما استطاع ،  دَّ إذا تثاَءب أحُدكم فْلرَيُ

فإنَّ أحَدكم إذا قال : ها ، ضِحك منه 

 . الشيطانُ 

وأما أنه يقول أعوذ باَّلل من الشيطان الرجيم، فال نعلم أنه ورد يف هذا َشء،  رمجه اَّلل : ) –يقول  الشيخ عبدالعزيز بن باز 

ولكن بعض الناس يفعل هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثري من العامة يفعلون ذلك ألهنم علموا أن هذا من الشيطان 

اؤب من الشيطان، وأنه يرشع للمؤمن عند الكسل فلهذا فعلوه وإال فال نعلم شيئاً يف السنة جاء يف هذا الباب، وال شك أن التث

 -وعندما حيصل له ما يُضه من عدو اَّلل يرشع له التعوذ باَّلل من الشيطان الرجيم، واإلكثار من ذكر اَّلل، والصالة عّل النبي 

التثاؤب لعلمه بأنه من صّل اَّلل عليه وسلم، لكن ال نعلم أنه ورد َشء معني يف هذه املسألة، فإذا تعوذ باَّلل من الشيطان عند 

 انتهى كالمه . .(الشيطان فال حرج يف ذلك، لكن ال نقول أنه سنة لعدم الدليل
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 عند اهلدية الدعاء
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 بارك اَّلل فيك
 

 فريد وفيك بارك اهلل

ُأْهِدَيْت عن عائشة ريض اَّلل عنها قالت :  

اٌة ، قال : اقسميها ، فكانْت لِرسوِل اَّللِ ش

عائشُة إذا رَجَعْت اْلاِدُم تقول: ما قالوا؟ 

تقول اْلادم: قالوا: باَرَك اَّللُ فيكم ، 

فتقوُل عائشُة : وفيهم بارَك اَّللُ ، نُردُّ 

 عليِهم مثَل َما قالوا ، وَيْبَقى أجُرنا َلنا

ٍة َفنَاظَِرٌة بَِم َيْرِجُع املُْْرَسُلوَن. َفَلامه َجاء }ىل: لتهادي بني الناس أمٌر مرغٌب فيه َشعًا وعادًة، قال تعاا ِديه َوإِِنِّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهم هِبَ

تُِكْم َتْفَرُحونَ  ِديه ها آَتاُكم َبْل َأنُتم هِبَ وَنِن باَِمٍل َفاَم آَتاِِنَ اَّللهُ َخرْيٌ ممِّ [. وعن عائشة 35-36]سورة النمل اآليتان  {ُسَلْياَمَن َقاَل َأمُتِدُّ

)رواه البخاري(.  وعن أيب هريرة ريض « كان رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم َيقبُل اهلدية وُيثيُب عليها»ريض اَّلل عنها قالت: 

)رواه « لو ُأهـديـت إلـيه ذراٌع لقبـلُت، ولو ُدعيُت إىل ُكراٍع ألَجبُت »اَّلل عنه أن رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم قال: 

كبة إىل الساق من نحو شاٍة أو بقرة. وعن أيب هريرة ريض اَّلل عنه أن البخاري (، واملقصود ذراع الشاة، والكراُع ما دون الرُّ

)رواه البخاري يف األدب املفرد، والبيهقي يف السنن، وهو حديث حسن كام « هتادوا حتابوا»النبي صّل اَّلل عليه وسلم قال: 

(. قال احلافظ ابن عبد الرب: ]كان رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم يقبل اهلدية 6/44ليلقال العالمة األلباِن يف إرواء الغ

وندب أمته إليها، وفيه األسوة احلسنة به صّل اَّلل عليه وسلم. ومن فضل اهلدية مع اتباع السنة أهنا تورث املودًة وُتذهب 

 .359-9/358العداوة[ فتح املالك
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 العطاس آدابو الدعاء
 التوضيح   الذكر  وقت الذكر

 احلمد َّلل 

 فريد من يسمعه  يرْحك اَّلل

هيديكم اَّلل ويصلح ثم يرد عليه 

 بالكم

 

 ومن آداب العطاس

 تغطية الوجه وخفض الصوت

رسول اَّلل صّل اَّلل عليه  َْريِضَ اَّللهُ َعنَْه، َقاَل  عن أيب هريرة

 ، فإذا قال احلمُد هللِ : فْليقْل  أحُدكم َعَطَس  إذا وسلم : 

له أخوه أو صاحبُه : يرُُحك اهللُ ، فإذا قال له :  فْليقْل  ،

 هيديُِكم اهللُ و يصلُح باَلكم : فْليقْل  يرُُحك اهللُ

رسول اَّلل صّل  َْريِضَ اَّللهُ َعنَْه، َقاَل  موسى األشعريعن أيب 

ُتوُه ، وإذا  اَّلل عليه وسلم :  إذا عَطَس أحُدُكم فحِمَد اهللَ فشمِّ

ُتوهُ   مَل حيَمِد اهللَ فال ُتشمِّ

َريِضَ اَّللهُ َعنَْه، أنه النهبيه صّله اَّللهُ عليِه وسلهَم  عن أيب هريرةو

 صوَتهُ  هِبا بثوهِبِوغضه  أو بيِدهِ  وجَههُ  غطهى عطَس  إذا كانَ  ؛

طاس: أنه ينبغي لإلنسان إذا (: ومن آداب الع2/1162يقول العالمة ابن عثيمني ـ رْحه اَّلل ـ )َشح رياض الصاحلني 
عطس أن يضع ثوبه عّل وجهه، قال أهل العلم: ويف ذلك حكمتان: احلكمة األوىل: أنه قد ُيرج من هذا العطاس خماط 

 تنترش عّل من حوله.
 احلكمة الثانية: أنه قد ُيرج من أنفه َشء مستقذر ،تتقزز النفوس منه ، فإذا غطى وجهه صار ذلك خري(.

(: )وُيسن أن يغطي العاطس وجهه، وُيفض صوته إال بقدر ما يسمع 493ح يف اآلداب الرشعية صـ )بن مفلاقال و
 ( جليسه ليشمته
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 أذكار زيارة املريض
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

أنه عن عبداَّلل بن عباس ريض اَّلل عنه   ال أبس طهور إن شاء هللا

َم دخل عّل النبيى صّله اَّللُ عليِه وس له

أعرايبٍّ يعوده، قال : وكان النبيُّ صّله اَّللُ 

َم إذا دخل عّل مريٍض يعوُده  عليِه وسله

 (   قال له : ) ال بأَس، طهوٌر إن شاَء اَّللِ

سأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن أ
 يشفيك" )سبع مرات(

أنه عن عبداَّلل بن عباس ريض اَّلل عنه 

ما من  قال : عليِه وسلهمَ النبيى صّله اَّللُ 

اٍت  سبعَ  ُمسلٍم يعوُد مسلاًِم، فيقوُل   : مره

 العرشِ  ربه  العظيمَ  اَّللهَ أسأُل 

 ؛ إاله ُشفَي ؛  يشفَيَك  أن العظيمِ 

 َيكوَن َقد حَُض أجُلهُ  أن إاله 

أذهِب الباَس ربَّ الناِس، اشِف وأنت 
الشَّايف، ال ِشفاَء إال ِشفاؤَك، ِشفاًء ال 

 دُر َسقًمايُغا

أن رسوَل اَّللِ عن عائشة ريض اَّلل عنها :

صّله اَّللُ عليه وسلهم، كان إذا أَتى مريًضا 

أو ُأِت بِه، قال : ) أذهِب الباَس ربه 

ايف، ال ِشفاَء إال  الناِس، اشِف وأنت الشه

 ِشفاؤَك، ِشفاًء ال ُيغادُر َسقاًم ( .
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 عند رؤية املبتلىالذكر 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

لني  ها ابتالَك بِه ، وفضه احلمُد َّللِ الهذي عافاِن مِم

 عّل َكثرٍي مِمهن خلَق َتفضياًل 

عن عمر بن اْلطاب وأبو هريرة 

أنه النبيى صّله اَّللُ عليِه ريض اَّلل عنهام 

َمن رأى صاِحَب بالٍء  قال : وسلهمَ 

ها  فقال : ) احلمُد َّللِ الهذي عافاِن مِم

هن  لني عّل َكثرٍي مِم ابتالَك بِه ، وفضه

 خلَق َتفضياًل ( ؛ مَل ُيِصْبُه ذلَك الَبالُء .

 (كان َشَكَر تلك النعمةِ ويف لفظ آخر )

ني والدنيوي، جاء يف مرعاة املفاتيح َشح مشكاة وقد ذكر بعض َشاح احلديث ما يفيد عموم هذا البالء للبالء الدي

يف أمر بدِن: كربص وجذام وقرص فاحش أو طول مفرط، أو   قوله: ما من رجل رأى مبتّل ـ أي :للمباركفوري املصابيح

 .عمى، أو عرج، أو اعوجاج يد ونحوها ـ أو ديني بنحو فسق وظلم وبدعة وكفر وغريها
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 أذكار التعزية 
 التوضيح   ذكرال وقت  الذكر

إن َّلل ما أخذ وله ما أعطى . وكل َشء عنده 

 بأجل ُمسمى ...فلتصرب ولتحتسب

التعزية هي ْحل املصاب عّل الصرب ، 

وليس هلا ألفاظ خمصوصة ، واألفضل 

 باأللفاظ التي عزى هبا النبي أن يعزي 

ى ، َفْلَتْصرِبْ َوْلَتْحَتِسْب( رواه البخاري اَّلل عليه وسلم ابنته بقوله: ) إِنه َّللِهِصّل   َما َأَخَذ ، َوَلُه َما َأْعَطى ، َوُكلٌّ ِعنَْدُه بَِأَجٍل ُمَسمًّ

 (923( ، ومسلم )1284)

أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صّل اَّلل عليه وسلم إحدى بناته .. ثم ذكر  "قال الشيخ ابن عثيمني رْحه اَّلل : 

، فهي كلمة "عظهم اَّلل أجرك، وأحسن اَّلل عزاءك، وغفر اَّلل مليتك"ثم قال : وأما ما اشتهر عند الناس من قوهلم:  احلديث 

 ( .17/339) "جمموع الفتاوى  "انتهى من  "اختارها بعض العلامء، لكن ما جاءت به السنة أوىل وأحسن 

صوص، بل يعزي املسلم أخاه بام تيْس من األلفاظ املناسبة مثل أن يقول: وليس فيها لفظ خم "وقال الشيخ ابن باز رْحه اَّلل : 

 (13/380) "جمموع الفتاوى "انتهى من  ") أحسن اَّلل عزاءك وجرب مصيبتك وغفر مليتك ( إذا كان امليت مسلاًم..
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 املطر  وأذكار أدعية
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر
عن عائشة ريض اَّلل عنها :أن رسوَل اَّللِ صّله  ُأْرِسَل بهِ  اللههمه إنها نعوُذ بَِك من َشِّ ما

كاَن إذا رأى سحاًبا مقباًل من اَّللُ عليه وسلهم، 

أُفٍق مَن اآلفاِق، تَرَك ما هَو فيِه وإن كاَن يف 

ا نعوُذ  صالتِِه، حتهى يستقبَلُه، فيقوُل : اللههمه إنه

همه بَِك من َشِّ ما ُأْرِسَل ب ِه ، فإن أمطَر قاَل : الله

تنِي، أو ثالًثا، فإن كشَفُه اَّللهُ ومل  صيًِّبا نافًعا مره

 يمطِْر ْحَد اَّللهَ عَّل ذلَِك 

 اللهمه َصيًِّبا نافًعا

 اللهم َصيًِّبا هنيئًا أو

اللههمه حواَلينا وال عَلينا ، اللههمه عّل اآلكاِم 

جرِ والظِّراِب ،   وُبطوِن األوديِة ، وَمنابِت الشه

اُب املجتِمع  "اآلَكامِ "  مْجُع َأَكَمٍة: الرتُّ

مجع َظِرٍب، وهو جبٌل منبِسط عّل  "والظَِّراِب 

غار دون اجلبل وايب الصِّ  األرض،أو: الره

اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً َمريعاً نافعاً غري ضار -1

  غري آجل، عاجالً 

 اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا ، اللهم أغثنا-2

ُهمه اسِق عباَدك وهَبائمك وانرُش رْحتََك وأحِي ا-3 لله

 بلَدك امليَِّت 

جلفاُف وعدُم نزوِل املَطِر من أشدِّ األموِر ا

عّل احلياةِ كلِّها؛ ولذلك َينَبغي عّل املسلِِم 

القحَط أن َيلَجَأ إىل اَّللِ وَيطُلَب إذا َشَكا 

ِع والتهذلُِّل له،  عاِء والتهُضُّ ْقيا بالدُّ منه السُّ

ِة بنَي يَديه.  وإظهاِر العبوديه



43 األدعية واألذكاريف                        

 

 والرعد أدعية الريح 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللهمه ! إِن أسألك خرَيها ، وخرَي ما فيها ، 

ها ، وخرَي ما ُأرسلت به . وأعوُذ بك من َشِّ 

ما فيها ، وَشِّ ما ُأرسلت به  وَشِّ

أن رسوَل اَّللِ عن عائشة ريض اَّلل عنها :

كان النبيُّ صّله اَّللُ صّله اَّللُ عليه وسلهم، 

َم إذا عصفِت الريُح قال :   "عليه وسله

اللهمه ! إِن أسألك خرَيها ، وخرَي ما فيها 

ك من ، وخرَي ما ُأرسلت به . وأعوُذ ب

ما فيها ، وَشِّ ما ُأرسلت به.  ها ، وَشِّ َشِّ

قالت : وإذا ختيهلِت السامُء ، تغريه لوُنه ، 

وخرج ودخل ، وأقبل وأدبر . فإذا 

َي عنه .فعرفُت ذلك يف  مطرِت رُسِّ

 وجهه. 

ْعُد بَِحْمِدِه َوامْلَاَلئَِكُة  سبحان الهذي  ُيَسبُِّح الره

 ِمْن ِخيَفتِهِ 

َبرِي أنهه كان إذا سِمَع  عن عبِد اَّللِ بِن الزُّ

عَد ترَك احلديَث وقال : سبحان الهذي  الره

ْعُد بَِحْمِدهِ َواملَْاَلئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه  } ُيَسبُِّح الره

[ ثمه يقوُل : إنه هذا لوعيٌد  13] الرعد :  {

 شديٌد ألهِل األرضِ 
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 دعاء رؤية اهلالل
 التوضيح   الذكر  وقت الذكر

ُه علينا باألمِن واإليامِن ،  اَّللُ أكرُب ، اللههمه َأِهله

 ، المِة واإلسالِم ، والتهوفيِق ملا حتبُّ والسه

 َوترََض ، ربُّنا وربَُّك اَّللُ 

ريض اَّلل عنه أنه  عمرعن عبداَّلل بن 

كاَن رسوُل النبيى صّله اَّللُ عليِه وسلهَم 

 إذا رأى اهلالَل قاَل : اَّللُ أكرُب ، اَّللِ

ُه علينا باألمِن واإليامِن ،  اللههمه َأِهله

المِة واإلسالِم ، والتهوفيِق ملا  والسه

نا وربَُّك اَّللُ ، َوترََض ، ربُّ  حتبُّ

صواهتم باإلخبار عنه من اهلالل: يكون أول ليلة، والثانية، والثالثة، ثم هو قمر، وإنام قيل له هالل؛ ألن الناس يرفعون أ

 اإلهالل، الذي هو رفع الصوت.

ه :قوله  .أي: أطلعه علينا، وأرنا إياه؛ واملعنى: اجعل رؤيتنا له مقرتنًا باألمن واإليامن أهله
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 الدعاء ملن أحسن إليك
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 الدعاء 
 

 َجَزاَك اَّلُل خرًيا

ْللق الكريم يقتيض مكافأة من يؤدي ا

إليك املعروف ، وقد أمر النبي صّل 

اَّلل عليه وسلم هبذا ، فقال : ) َمن 

َصنََع إِليُكم َمعُروًفا َفَكافُِئوه ، َفإِن مَل 

جَتُِدوا َما ُتَكافُِئوا بِِه َفادُعوا َلُه َحتهى 

 َتَروا َأنهُكم َقد َكاَفأمُتُوُه (

اَّلل عنه أنه  ريض أسامة بن زيدعن 

َم قاَل :  َمْن النبيى صّله اَّللُ عليِه وسله

ُصنَِع إليِه َمْعُروٌف ، فقال لَِفاِعلِه : 

 َجَزاَك اَّللُ خرًيا ؛ فقد َأْبَلَغ يف الثهناءِ 
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 الركوبدعاء 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َر َلنَا }بسم اَّلل. احلمد َّلل.  ُسْبحاَن الهِذي َسخه

نَا مَلُنَقلُِبونَ َهَذا وَ  ا إىَِل َربِّ  {َما ُكنها َلُه ُمْقِرننَِي * َوإِنه

احلمد َّلل ، احلمد َّلل ، احلمد َّلل ، اَّلل اكرب ، اَّلل 

اكرب ، اَّلل اكرب ، سبحانك اللهم إِن ظلمت 

 نفيس فاغفر يل ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

سئل الشيخ حممد بن صالح بن  

يف  الدعاء  : هل يلزم عثيمني رْحه اَّلل

ركوب الدابة كلام ركب الدابة قرأ 

  :فأجاب رْحه اَّلل ؟دعاء الركوب

ظاهر القرآن أن اإلنسان كلام ركب 

عّل البعري، أو السيارة، أو السفينة، أو 

َر  القطار أن يقول: ُسْبحاَن الهِذي َسخه

ا إىَِل َلنَا َهَذا َومَ  ا ُكنها َلُه ُمْقِرننَِي * َوإِنه

نَا ملَُنَقلُِبوَن. لقاءات الباب املفتوح  -َربِّ

 اللقاء اْلامس.
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 دعاء السفر
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َر َلنَا َهَذا }اَّلل أكرب، اَّلل أكرب، اَّلل أكرب، ُسْبحاَن الهِذي َسخه

نَا ملَُنَقلُِبونَ َوَما ُكنها َلُه ُمْقِرننَِي * َوإِنه  اللهم إنا "  {ا إىَِل َربِّ

نسأُلَك يف سفرنا هذا الربه والتقوى، ومن العمل ما ترَض، 

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت 

الصاحب يف السفر، واْلليفة يف األهل، اللهم إِن أعوذ بك 

ال من وْعثاِء السفر، وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف امل

 "وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن  "واألهل

يرشع الدعاء عند ركوب وسيلة 

ا أو بحًرا  السفر، سواء كان ذلك برًّ

أو جًوا بام ورد عن النبي صّل اَّلل 

 عليه وسلم

فقد أخرب  ابن عمر ريض اَّلل عنه :  

 عليه وسلم أن رسول اَّلل صّل اَّلل

كان إذا استوى عّل بعريه خارًجا إىل 

سبحان "سفر كرب ثالًثا، ثم قال: 

  "...... الخالذي سخر لنا هذا، 

وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن: آيبون  آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون

 تائبون عابدون لربنا حامدون

َقاَل َجابٌِر ريض اَّلل عنه : ))ُكنها إَِذا  اَّلل أكرب

َنا، َوإَِذا َنَزْلنَا َسبهْحنَا(( ْ  َصَعْدَنا َكربه

 سبحان اَّلل
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 دعاء دخول القرية
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

بِع وما أظَللَن ، وربه  مواِت السه اللههمه ربه السه

ياطنِي وما األرضنَي  وما أقللَن، وربه الشه

ا نسألَُك  ياِح وما َذريَن، فإنه أضللَن، وربه الرِّ

خرَي هِذِه القريِة، وخرَي َأْهلِها، ونعوُذ بَِك من 

ها وَشِّ َأْهلِها وَشِّ ما فيها .  َشِّ

ريض اَّلل عنه أنه  صهيب بن سنانعن 

َم، مل يَر قريًة النه  بيه صّله اَّللهُ عَليِه وسله

يريُد دخوهَلا إاله قاَل حنَي َيراها: اللههمه 

بِع وما أظَللَن ،  مواِت السه ربه السه

وربه األرضنَي وما أقللَن، وربه 

ياِح  ياطنِي وما أضللَن، وربه الرِّ الشه

ا نسأُلَك خرَي هِذِه القريِة،  وما َذريَن، فإنه

ها وَشِّ  وخرَي َأْهلِها، ونعوُذ بَِك من َشِّ

 َأْهلِها وَشِّ ما فيها .
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 توديع املسافر
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

كاَن رسوُل اهللَِّ صّلَّ اهللَّ عليه  أستودُعَك اَّللهَ الهذي الَ تضيُع ودائُعهُ 

َع رجاًل أخَذ بيِدِه  وسلم إذا ودَّ

جُل هَو  فالَ يدُعها حتَّى َيكوَن الرَّ

يدُع يَد النَّبيِّ صّلَّ اهللَّ عليه وسلم 

ويقوُل استوِدُع اهللََّ دينََك 

 وأمانَتَك وآخَر عملَِك 

 َأْسَتْودُِع اَّللهَ ِدينََك، َوَأَماَنتََك، َوَخَواتِيَم َعَملَِك 

ي: أجعل هذه اْلشياء التي ختصك وديعة عند اهلل أي: أسأل اهلل وأدعوه أن حيافظ لك عّل هذه )أستودع اهلل( يعن:  ملسو هيلع هللا ىلصيقول 
 اْلشياء كام حيافظ املودع اْلمني عّل الوديعة التي عنده، وهلل عز وجل املثل اْلعّل.

 ابتًا عّل هذا الدين.)أستودع اهلل دينك( يعني: ما أنت عليه من دين اإلسالم واملعنى: أدعو اهلل أال يضلك وأن تظل ث
)وأمانتك( سواء كانت اْلمانة مع اهلل أو مع اخللق، فأسأل اهلل عز وجل أن حيافظ لك عّل أمانتك مجيعها فتؤدي التكاليف 
الرشعية وال تضيعها، فتحافظ عّل الصلوات يف وقتها، وحتافظ عّل صومك، وحتافظ عّل ما تؤديه من أمانة اهلل وكذلك 

 أمانات اخلل.،
واتيم عملك(، ويف احلديث: )اْلعامل باخلواتيم(، فقد يكون اإلنسان عّل عمل صالح ويف آخر حياته كام قال النبي )وخ
 )فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها(، والعياذ باهلل.:  ملسو هيلع هللا ىلص



50 األدعية واألذكاريف                        

 

 الدعاء إذا نزل منزال يف سفر أو غريه
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اِت من َشِّ ما أعوُذ بِكلامِت اَّللهِ  التهامه
 خلَق 

ريض اهلل  خولة بنت حكيم عن

عنها :أن رسوَل اهللِ صّلَّ اهللُ 

من نزَل منزالً )عليه وسلَّم قال : 

اِت  ثمَّ قاَل أعوُذ بِكلامِت اهللَِّ التَّامَّ

هُ   يشٌء من رشِّ ما خلَق مل يُضَّ

 ( حتَّى يرحتَل من منزلِِه ذلَِك 

 هذا احلديث: تأكيٌد عّل أنَّ يف

الذي َيعِصم ِمن كلِّ رَشٍّ هو اهلل 

وْحَده، وأنَّ غرَي اهللِ تعاىل ال 

َيملِك لنَْفِسه وال لَغرِيه َنفًعا وال 

ا وفيه: إبطاٌل وردٌّ ملَِا كان .رضًّ

َيفعُله أهُل اجلاهلية؛ حيُث كانوا 

وا منزاًل قالوا: نعوُذ بسيِِّد إذا نَزلُ 

هذا الوادي، َيقِصدون به: كبرَي 

.  اجلنِّ
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 ونباح الكلب صياح الديك ونهيق احلماردعاء 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

َيَكِة فاسَألوا اَّللُ  اللهمه إنها نسأُلك من َفضلِك إذا سِمعُتم ِصياَح الدِّ

ْت مَلًكا ، وإذا من فضلِه ، فإهنا رأَ 

ذوا باَّللِ مَن  سِمعُتم هَنيَق احلامِر فتعوه

 الشيطاِن ، فإنه رأى شيطاًنا

جيم يطاِن الره  أعوُذ باَّلل ِمن الشه

جيم يطاِن الره  أعوُذ باَّلل ِمن الشه
 

ِمرِي إذا َسِمعُتْم نِباَح الكاِلِب ، وهَنِيَق احَل 

ُنه  ُذوا بِاَّللِ من الشيطاِن ، فإهنه بِالليِل فَتَعوه

 َيَرْيَن ما ال َتَرْونَ 
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 القبور زيارة الذكر عند
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

ياِر مَن املؤمننَي  الُم عليْكم َأهَل الدِّ السه

واملسلمنَي، وإنها إن شاَء اَّللهُ بِكم الحقوَن، 

 َلكُم العافيةَ نسأُل اَّللهَ لنا و

تسن زيارة القبور للرجال؛ ْلهنا 

تذكر باآلخرة واملوت، والزيارة 

تكون لالعتبار، واالتعاظ، 

والسالم عليهم، والدعاء هلم، ال 

للدعاء عند قبورهم، أو التربك 

هبم، أو برتاب قبورهم، فذلك 

 كله من وسائل الرشك.
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 يف الصالة عليهالدعاء للميت 
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

اللهمه ! اغفْر له وارْْحه وعافِه واعُف عنه . وأكِرم ُنُزَله . 

ه من  ْع ُمدخَله واغِسْله باملاِء والثهلِج والرَبِد . ونقِّ ووسِّ

نِس . وأبِدْله داًرا  يَت الثوَب األبيَض من الده اْلطايا كام نقه

 خرًيا من أهلِه وزوًجا خرًيا من زوِجه خرًيا من داِره . وأهاًل 

 . وَأدِخْله اجلنَة وَأِعْذه من عذاِب القرِب ) أو من عذاِب النهاِر(

َصالُة اجِلنَاَزِة َرُْحٌَة للَميِِّت؛ فقْد 

 له، وعّل املُسلِم 
ِ
عاء عْت للده رُشِ

الذي ُيصِلِّ عّل امليِِّت أْن ََيتِهَد 

ُحةِ يف الده   له باملغفرِة والرَّ
ِ
 عاء

وكاَن النَّبيه صّلَّ اهلل عليه وسلَّم 

الِة عّل َمن ماَت  ُيساِرع يف الصَّ

ِمن املُسلِمني؛ فَصالُته عليهم 

نوٌر ورُحٌة، وكان يْغَضُب إذا 

فاَته ذلك؛ ْلنَّه ُأْرِسَل رُْحًة 

 للعاملنِيَ 

ُهمه اغِفر حليِّنا وميِّتِنا وصغرِينا وَ  كبرِينا وَذَكِرنا وأنثانا الله

ُهمه َمن أحييَته منها فأحيِِه عَّل اإليامِن  وشاهِدنا وغائبِنا الله

ُهمه ال حتِرمنا أجَره وال  ُه عّل اإلسالِم الله يَته ِمنها فتوفه وَمن َتوفه

نا بعَده  ُتِضله

تِك وحبِل ِجواِرك َفِقِه من  مه إنه فالَن بَن فالٍن يف ِذمه فتنِة هله

القرِب وعذاِب النهاِر وأنَت أهُل الوفاءِ واحلقِّ فاغفر َله وارْحُه 

حيمُ   إنهَك أنَت الغفوُر الره
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الذكر عند وقوع مصيبة
 التوضيح / االستثمار  الذكر وقت  الذكر

إِنَّا هللِ وإِنَّا إِلَْيِه َراِجعُوَن اللهمَّ آجْرني في 

 هاُمصيبَتِي ، واخلُْف لي خيًرا من

ريض اهلل عنها :أن  أم سلمةعن 

 رسوَل اهللِ صّلَّ اهللُ عليه وسلَّم

ما ِمْن مسلٍِم تصيُبُه مصيبٌَة  قال :

فيقوُل ما أمَرُه اهللُ : إِنَّا هللِ وإِنَّا إَِلْيِه 

َراِجُعوَن اللهمَّ آجْرين يف 

ُمصيَبتِي ، واخُلْف يل خرًيا منها . 

 آجَرُه اهللُ يف مصيَبتِِه ، وأخَلَف إالَّ 

 ( اهللُ َلُه خرًيا منها

هذا احلَديُث َتوجيٌه وإِرشاٌد َنبويٌّ 

لِلمسلمنَي أْن ُيسلِّموا َأمَرهم هللِ عنَد 

ُنزوِل املَصائِب هِبم وأْن َيلَجؤوا إىل 

ُر وهَو  تِه ُسبحاَنه؛ فهَو املُقدِّ َحولِه وُقوَّ

 ِمن عنِده الِعَوُض.
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 ء الكربدعا
 التوضيح / االستثمار  الذكر وقت  الذكر

ال إلَه إال اَّللُ ربُّ العرِش العظيِم الكريِم ال إلَه إال 

اَّللُ العظيُم احلليُم ال إلَه إال اَّللُ ربُّ السمواِت 

وربُّ األرِض ربُّ العرِش العظيِم ال إلَه إال اَّللُ 

مواِت ربُّ العرِش الكريِم ال إلِه إال اَّللُ ربُّ الس

 وربُّ األرِض ربُّ العرِش الكريمِ 

أنَّ رسوَل اهللِ صّلَّ اهللُ عليِه وسلََّم كان إذا 

حَزبُه أمٌر قال : ال إلَه إال اهللُ ربه العرِش 

العظيِم الكريِم ال إلَه إال اهللُ العظيُم احلليُم 

اْلرِض  ال إلَه إال اهللُ ربه السمواِت وربه 

ربه العرِش العظيِم ال إلَه إال اهللُ ربه 

العرِش الكريِم ال إلِه إال اهللُ ربه السمواِت 

  وربه اْلرِض ربه العرِش الكريم

ِِويف رواية : أنَّ رسوَل اهللِ صّلَّ اهللُ عليه 

 وسلََّم كان يدعو هبَن ويقوهُلنَّ عند الكرِب 

ي إىل َنفيِس طرفَة عنٍي اللههمه رْحَتك َأرجو فال َتكِلن

 ، وأصلِح يل َشأِن كلهه ال إَله إاله أنَت 

ال إله إال أنت سبحانك إِن كنت من 

 الظاملني

 إذا نزَل برجٍل منكم كرٌب 
ٍ
ُكْم بيشء َأاَل ُأْخرِبُ

َج عنه ؟  ، أو بالٌء ، ِمْن أمِر الدنيا دعا بِِه َفُفرِّ

َت ُسبَْحاَنَك ُدعاُء ذي النوِن : اَل إِلَه إالَّ َأن

 إيِنَّ ُكنُت ِمَن الظَّاملنِِيَ 
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 (1أذكار النوم )
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

  جيمع كفيه ثم ينفث فيهام فيقرأ:-1

ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحٌد*اَّللهُ  } بسم اَّلل الرْحن الرحيم

َمُد*مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد*َومَلْ َيُكن لهُه ُكُفوًا َأَحٌد    {الصه

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق*ِمن ََشِّ }بسم اَّلل الرْحن الرحيم

اَثاِت  َما َخَلَق*َوِمن ََشِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب*َوِمن ََشِّ النهفه

  {يِف اْلُعَقِد * َوِمن ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد 

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النهاِس * َملِِك } بسم اَّلل الرْحن الرحيم

نهاِس * النه  اِس * إَِلِه النهاِس *ِمن ََشِّ اْلَوْسَواِس اْْلَ

نهِة َوالنهاِس   {الهِذي ُيَوْسِوُس يِف ُصُدوِر النهاِس * ِمَن اجْلِ

ثم يمسح هبام ما استطاع من جسده يبدأهبام عّل رأسه 

 ) يفعل ذلك ثالث مرات( ووجهه وما أقبل من جسده

حَتكي عائِشُة ريض اَّللُ عنها أنه النهبيه 

َم كاَن إذا َأوى إىل  صّله اَّللُ عليه وسله

يه ُثمه َنَفَث فيهام،  فِراِشه ُكله ليلٍة مَجََع َكفه

ـْيه، كام َيفَعل  أي: كان جَيَمع كفه

اعي، وَنَفَث فيهام بَفِمه، والنهفُث َنفٌخ  الده

، أي: َقَرأ "َفَقَرأ فيهام"َلطيٌف بال ريٍق، 

ْيه  ُقْل َأُعوُذ }و {ُقْل ُهَو اَّللهُ َأَحٌد }يف كفه

، {ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النهاسِ }و {بَِربِّ اْلَفَلِق 

يه، ثمه  وَر الثهالَث عّل كفه أي: قرَأ السُّ

َيمَسح هبام ما اسَتطاَع ِمن َجسِده، وَيبدأ 

ِمن رأِسه وما َأقبَل ِمن َجسِده، أي: ُثمه 

يه ما وَصَلَتا إليِه ِمن َجسِده، َيمَس  ح بكفه

باِدًئا بِرأِسه وباجُلزِء األماميِّ ِمن َبدنِه، 

تنِي، فَيكون َفَعَل  ر هذا الِفعَل مره ُثمه ُيكرِّ

ات.  ذلك ثالَث مره
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 (2أذكار النوم )
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

يُّ اْلَقيُّوُم الَ -2  َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوالَ َنْوٌم اَّللىُ الَ إَِلـَه إاِله ُهَو احْلَ

اَمَواِت َوَما يِف األَْرِض َمن َذا الهِذي َيْشَفُع  لهُه َما يِف السه

ِعنَْدُه إاِله بِإِْذنِِه َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َوالَ 

ْن ِعْلِمِه إاِله باَِم َشاء َوِسَع ُكْرِسيُّ  ٍء مِّ ُه حُيِيُطوَن بيَِشْ

اَمَواِت َواألَْرَض َوالَ َيُؤوُدُه ِحْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعَِلُّ  السه

 اْلَعظِيمُ 

عن أيب هريرة ريض اَّلل عنه: ) أنه أتاه آٍت 

حيثو من الصدقة وكان قد جعله النبي صّل 

اَّلل عليه وسلم عليها ليلًة بعد ليلة، فلام كان 

لثة قال: ألرفعنك إىل رسول يف الليلة الثا

اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم قال: دعني أعلمك 

كلامت ينفعك اَّلل هبا قلت ما هي؟ فقال: 

 }إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكريس: 

يُّ الَْقيُّوُم  حتى ختتم  {اَّللىُ ال إَِلَه إاِله ُهَو احْلَ

اآلية. فإنه ال يزال عليك من اَّلل حافظ وال 

ان حتى تصبح(، فقال النبي يقربنك شيط

صّل اَّلل عليه وسلم: ) صدقك وهو 

 [ رواه البخاري3كذوب ذاك شيطان ( ]

إذا قاَم أحُدكم عن فراِشِه ثمه وروي أيضا ) 

رجَع إلْيِه فلينُفْضُه بصنفِة إزاِرِه ثالَث 

ُه ال يدري ما خَلَفُه علْيِه بعُد فإذا  اٍت فإنه مره

 ... احلديث اضطجَع فليقل

باسِمَك ريبِّ ينفض فراشه ثالث مرات ويقول )-3

َوضعُت َجنبي وبَِك أرفُعُه ، إن أمَسْكَت نفيس 

فارَْحها ، وإن أرسلَتها فاحَفظها بام حتَفُظ بِِه عباَدَك 

احلنيَ   (الصه

 باسِمَك اللهم أموت وأحيا-4
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 (3أذكار النوم )
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

 وثالثني ( واحلمد َّلل ) ثالثاً سبحان اَّلل ) ثالثاً -5

 واَّلل أكرب)أربعًا وثالثني ( وثالثني (

ن عَل ريض اَّلل عنه أن فاطمة ريض اَّلل عنها أتت ع

النبي صّل اَّلل عليه وسلم تسأله خادماً فلم جتده، 

 ( : ووجدت عائشة ريض اَّلل عنها فأخربهتا، قال عَلى

صّل اَّلل عليه وسلم وقد أخذنا فجاءنا النبي 

مضاجعنا فقال: ) أال أدلكام عّل ما هو خري لكام من 

خادم؟ إذا أويتام إىل فراشكام فسبىحا ثالثاً وثالثني 

واْحدا ثالثاً وثالثني وكربا أربعاً وثالثني، فإنه خري 

 لكام من خادم ( 

 عنه أن النبي صّل اَّلل عليه وسلم كان ال َعْن جابر ريض اَّللهُ قراءة سورِت تبارك والسجدة-6

 .{َوَتَباَرَك الهِذي بَِيِدِه املُْْلُك  } {امل َتنِْزيُل  }ينام َحتهى َيْقَرَأ 

اٍت ( اللههمه قِني عذاَبك ، يوَم تبعُث ِعباَدك-7 ه  ) ثالَث مره  قال :اللههمه وكان إذا نام وضع يَده اليُمنَى حَتَت خدِّ

 قِني عذاَبك، يوَم تبعُث ِعباَدك

َا اْلَكافُِروَن  -8 َواَل َأْنُتْم  .اَل َأْعُبُد َما َتْعُبُدوَن  .ُقْل َيا َأهيُّ

َواَل َأْنُتْم َعابُِدوَن  .َواَل َأَنا َعابٌِد َما َعَبْدُتْم  .َعابُِدوَن َما َأْعُبُد 

 .َلُكْم ِدينُُكْم َويِلَ ِديِن  .َما َأْعُبُد 

إذا أخذت  "قال رسول اَّلل صّل اَّلل عليه وسلم: 

ثم  {قل يا أهيا الكافرون  }فاقرأ من الليل  مضجعك

 نم عّل خامتتها فإهنا براءة من الرشك 
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 )كفارة اجمللس( دعاء ختام اجمللس
 التوضيح   الذكر وقت  الذكر

سبحانك اللهم ! وبحمِدك، أشهُد أن 
 تغفُرك وأتوُب إليكال إله إال أنت، أس

ريض اَّلل عنه أنه النبيى  أيب هريرةعن 
من جلس قال :  صّله اَّللُ عليِه وسلهَم 

جَمْلًِسا، فَكُثَر فيه َلَغُطُه، فقال قبَل أن 
يقوَم : سبحانك اللهم ! وبحمِدك، 
أشهُد أن ال إله إال أنت، أستغفُرك 

كان يف وأتوُب إليك ؛ إال ُغِفَر له ما 
جَمْلِِسه ذلكواإلسالِم ، والتهوفيِق ملا 

نا وربَُّك اَّللُ ، َوترََض ، ربُّ  حتبُّ
ريض اَّلل عنه أنه  جبري بن مطعمعن و-

النبيى صّله اَّللُ عليِه وسلهَم  قال : َمْن 
قال: سبحاَن اَّللِ وبحمِدِه، سبحاَنَك 
اللهمه وبحمِدَك، أشهُد أْن ال إلَه إاله 

ُرَك وأتوُب إليَك، فقاهلا يف أنَت أستغف
جملِس ذكٍر كاَنْت كالطهابِع ُيطبُع عليِه، 
 وَمْن قاهلا يف جملِس لغٍو كاَنْت كفارًة لهُ 
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 (1) الرقية الشرعية امليسرة
ِحيِم * َمالِ  -1 ْْحَِن الره ْمُد َّللِهِ َربِّ اْلَعاملنََِي * الره ِحيِم * احْلَ ْْحَِن الره اَك َنْسَتِعنُي *بِْسِم اَّللهِ الره اَك َنْعُبُد َوإِيه يِن * إِيه اَط  ِك َيْوِم الدِّ َ اْهِدَنا الرصِّ

الِّنَي  اَط الهِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضه   .املُْْسَتِقيَم * ِْصَ
ِحيِم   -2 ْْحَِن الره ها امل * َذلَِك الْ :  بِْسِم اَّللهِ الره اَلَة َومِم كَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتهِقنَي * الهِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصه

ِْم ُيوقِنُوَن * أُ  َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقوَن * َوالهِذيَن ُيْؤِمنُوَن باَِم ُأْنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأْنِزَل ِمْن َقْبلَِك َوبِاآْلَِخَرِة ُهمْ  وَلئَِك َعَّل ُهًدى ِمْن َرهبِّ
  .َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحوَن 

اَمَواِت َوَما يِف ا -3 يُّ اْلَقيُّوُم اَل َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْوٌم َلُه َما يِف السه ِه أْلَْرِض َمْن َذا الهِذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِله بِإِْذنِ اَّللهُ اَل إَِلَه إاِله ُهَو احْلَ
ٍء ِمْن ِعْلِمِه إاِله باَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُّهُ  اَمَواِت َواأْلَْرَض َواَل َيُئوُدُه ِحْفُظُهاَم َيْعَلُم َما َبنْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِيُطوَن بيَِشْ  السه

  .َوُهَو اْلَعَِلُّ اْلَعظِيمُ 
ُسوُل باَِم ُأْنِزَل إِلَ  -4 ُق َبنْيَ َأَحٍد مِ َآَمَن الره ِه َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاَّللهِ َوَماَلئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه اَل ُنَفرِّ ْن ُرُسلِِه َوَقالُوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا ْيِه ِمْن َربِّ

نَا َوإَِلْيَك املَِْصرُي * اَل ُيَكلُِّف اَّللهُ َنْفًسا إاِله ُوْس  نَا َواَل ُغْفَراَنَك َربه نَا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربه ا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت َربه َعَها هَلَ
ْلنَا َما اَل َطاَقَة َلنَا  مِّ نَا َواَل حُتَ ْلَتُه َعَّل الهِذيَن ِمْن َقْبلِنَا َربه ا َكاَم َْحَ ِمْل َعَلْينَا إِْْصً َنا َعَّل بِِه وَ حَتْ نَا َأْنَت َمْواَلَنا َفاْنرُصْ اْعُف َعنها َواْغِفْر َلنَا َواْرَْحْ

 اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن 
ًة إِنهَك َأْنَت  -5 نَا اَل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتنَا َوَهْب َلنَا ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ اُب  َربه   اْلَوهه

نَا َما َخَلْقَت َهَذا بَ  َنا إِنهَك َمْن ُتْدِخِل النهاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظهاملنِِيَ َربه     ِمْن َأْنَصارٍ اطاًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النهاِر * َربه
ْحُر   إِنه اَّللهَ َسُيْبطُِلُه إِنه اَّللهَ اَل ُيْصلُِح َعَمَل املُْ  -6 قه بَِكلاَِمتِِه َولَْو َكِرَه املُْْجِرُموَن َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتْم بِِه السِّ  ْفِسِديَن * َوحُيِقُّ اَّللهُ احْلَ
ْم بِِذْكِر اَّللهِ َأاَل بِِذْكِر اَّللهِ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب  -7   الهِذيَن َآَمنُوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ
اَم َخَلْقنَاُكْم َعَبًثا َوَأنهُكمْ  -8 قُّ اَل إَِلَه إاِله ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم * َوَمْن  َأَفَحِسْبُتْم َأنه َيْدُع إَِلْينَا اَل ُتْرَجُعوَن * َفَتَعاىَل اَّللهُ املَْلُِك احْلَ

ُه اَل ُيْفلُِح اْلَكافُِروَن  ِه إِنه اَم ِحَساُبُه ِعنَْد َربِّ ا َآَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه بِِه َفإِنه اِْحنِيَ َمَع اَّللهِ إهَِلً   .* َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْنَت َخرْيُ الره
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 (2) الرقية الشرعية امليسرة
َجاَجُة كَ  -9 اَمَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة فِيَها ِمْصَباٌح املِْْصَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزُّ يٌّ ُيوَقُد اَّللهُ ُنوُر السه َا َكْوَكٌب ُدرِّ  ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َأهنه

قِيهٍة َواَل َغْربِيهٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُييِضُء َوَلْو مَلْ مَتَْسْسُه َناٌر ُنوٌر َعَّل ُنوٍر هَيْدِ  ُب اَّللهُ اأْلَْمَثاَل لِلنهاِس َواَّللهُ بُِكلِّ َزْيُتوَنٍة اَل ََشْ ي اَّللهُ لِنُوِرهِ َمْن َيَشاُء َوَيُْضِ
ٍء َعلِ   يٌم  ََشْ

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب  -10 اَمَء الدُّ نها السه ا َزيه ُعوَن إىَِل املَْإَلِ اأْلَْعَّل َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلِّ َجانٍِب *  دُ  إِنه مه ُحوًرا * َوِحْفًظا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِردٍ * اَل َيسه
ْم َعَذاٌب َواِصٌب   ْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاقٌِب * إاِله َمْن َخطَِف اْْلَ  َوهَلُ

ِه َأْو َأرَ  -11 تِِه ُقْل َحْسبَِي اَّللهُ ُقْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللهِ إِْن َأَراَدِِنَ اَّللهُ بُُِضٍّ َهْل ُهنه َكاِشَفاُت ُُضِّ ٍة َهْل ُهنه مُمِْسَكاُت َرْْحَ اَدِِن بَِرْْحَ
ُلونَ َعَلْيِه َيَتوَ  ُل املَُْتَوكِّ    كه

ًعا ِمْن َخْشَيِة اَّللهِ َوتِْلَك اأْلَْمَثاُل  -12 ُروَن * ُهَو اَّللهُ الهِذي َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَّل َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َخاِشًعا ُمَتَصدِّ ُهْم َيَتَفكه ا لِلنهاِس َلَعله هُبَ  َنُْضِ
 ُ وُس اَل إَِلَه إاِله ُهَو َعامِل ِحيُم * ُهَو اَّللهُ الهِذي اَل إَِلَه إاِله ُهَو املَْلُِك اْلُقدُّ ْْحَُن الره َهاَدِة ُهَو الره بهاُر  اْلَغْيِب َوالشه اَلُم املُْْؤِمُن املَُْهيِْمُن اْلَعِزيُز اجْلَ السه

ُكوَن * ُهَو اَّللهُ اْْلَ  ُ ُسْبَحاَن اَّللهِ َعامه ُيرْشِ اَمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيزُ املَُْتَكربِّ ْسنَى ُيَسبُِّح َلُه َما يِف السه ُر َلُه اأْلَْساَمُء احْلُ كِيُم الُِق اْلَباِرُئ املَُْصوِّ    احْلَ
ْكَر َوَيُقولُوَن إِنههُ  -13  ملََْجنُوٌن * َوَما ُهَو إاِله ِذْكٌر لِْلَعاملَنَِي  َوإِْن َيَكاُد الهِذيَن َكَفُروا لَيُْزلُِقوَنَك بَِأْبَصاِرِهْم ملَها َسِمُعوا الذِّ
ْم َعَذاُب احلَْ  -14  ِريِق إِنه الهِذيَن َفَتنُوا املُْْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت ُثمه مَلْ َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنهَم َوهَلُ
ِحيِم : ُقْل ُهَو اَّللهُ  -15 ْْحَِن الره َمُد * مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد * َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد بِْسِم اَّللهِ الره   . َأَحٌد * اَّللهُ الصه
ِحيِم : ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَفَلِق * ِمْن ََشِّ َما َخَلَق * َوِمْن ََشِّ َغاِسٍق إَِذا وَ  -16 ْْحَِن الره اثَ بِْسِم اَّللهِ الره اِت يِف اْلُعَقِد * َوِمْن َقَب * َوِمْن ََشِّ النهفه

  .ََشِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد 
ِحيِم : ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النهاِس * َملِِك النهاِس * -17 ْْحَِن الره نهاِس * الهِذي ُيَوْسِوُس يِف   بِْسِم اَّللهِ الره إَِلِه النهاِس * ِمْن ََشِّ اْلَوْسَواِس اْْلَ

نهِة َوالنهاِس ُصُدوِر النهاِس * ِمَن   .اجْلِ
 مرات 3بسم اَّلل الذي ال يُضُّ مع اسمه َشء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم  -18
 مرات 7... وأحاِذر أِجد ما َشى  من وقدرته باَّلل أعوذ  مرات 3... اَّلل بسم - 19
 مرات 7 يشفَيني أن العظيم العرش ربه  العظيم اَّلل أسأُل  -20
  يكرر عدة مرات  واآلخرة الدنيا يف والعافية العفو أسألك ِنإ اللهم -21
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 مفردات وفوائد. –شرح األربعني حديثا النووية  •
 .؟كيف تتأثر ابلقرآن وكيف حتفظه  •
 فوائد وفرائد يف حفظ القرآن . •
 ةوء الكتاب والسنصفة وأذكار احلج والعمرة يف ض •
 صحيح أذكار الصباح واملساء )مطوية(  •
 قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكرمي لألطفال •
 صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .  •
 لوحة تلخيص مصطلح احلديث . •
 من عجائب اجلنة والنار . •
 اوردو(-اجنليزي-)عريب.دليل االستثمار يف بنك احلسنات   •
 .أيب بك أقتدي   •
 مبشرات املسلم يف اللحظات األخرية من حياته وبعد موته. •
 مبشرات املسلم يف املرض واملصائب والصرب عليها •
 االستثمار يف األدعية واألذكار  •

 األذكار للمسلم الصغري . •
 قصة األرض والذهب . •
 التلوين للمسلم الصغري . •
 تسايل وألعاب املسلم الصغري . •
 .مسابقات إسالمية للمسلم الصغري  •
 .2. ج1منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري ج •
 .  (CD فلم أذكار الطفل املسلم )فلم كرتون  •
 تطبيقات على الفيلم( .  CDألعاب ومسابقات األذكار ) •
 كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري .   •
 وصف اجلنة للمسلم الصغري    •
 الوضوء والطهارة للمسلم الصغري .  •



 


