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 ادلائرة لكمة 

 

نبياء األوالصالة والسالم ىلع أرشف احلمد هلل رب العاملني، 
 .وىلع آهل وصحبه أمجعني نبينا حممد،، واملرسلني

ا من رسالة دائرة الشؤون اإلسالمية وبعد: فانطالق  
الريادي يف نرش الويع اإلساليم يف  ها ودوربالشارقة، وتفعيال  

رد ادلد »قام قسم الوعظ باودائرة بإعداد مادة هذا اإلصدار  املجتمع
ا َصحَّ من  ء ىلع أدا للمسلم معين ا ايلكون زاد   «األذاكرالُمختار ممَّ

 . لك أوقاتهيف  العبادة
 ل يشكر اهلله »:   لوو  نبينا حممدوامتثال  

 فإننا ندعو ،[ابلخاري يف األدب املفردو أمحد، رواه] «من ل يشكر انلاسه 
ىلع  ونشكرهم يف هذا ابلدل، ناأمر أن حيفظ ولةه   اهلله 

أهل ، ونسوروادها دعمهم املتواصل، وراعيتهم ابلالغة بليوت اهلل
ىل اهلل وص ،آمنة مطمئنة أوطانناجيعل تعاىل أن حيفظ ديننا، وأن 

  وسلم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.



 

 

 

 

 

الم ىلع الة والس  واسع العطاء، والص   اعء،سميع اودد  هلل احلمد  
.نبيِّنا حم  أرشف األنبياء،  رةه األتوياءه َه ، وىلع آهل وصحبهه ال  مد،

 الزمعما  اليت ت  ذاكر واألاألمن  نتق  م   رصته م   اأما بعد: فهذ
اآلثار ، وةديث انلبوياحاألمن  ا صَّ  وذلك مم، يف يومه ويللته املسلمه 
لِّيه ، املروية ؛ ورشح لغريب لكماتها هافضائل ره بذك   هذه األذاكر توقد ح 

 .وأعظم ألجره اكرال   أنفع لولبكون يل
كر اوداعءعل وقد ج   ديث بايق احلعن  ا هلاألمحر تميي   باللون أو الِّ
 .الوارد فيه

داد، وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا بو  والس  الوه  ونسأ  اهلل 
 حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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 النوممن  االستيقاظعند  الدعاء ۞

 الذي أ  » -
ِ
 .اري[]رواه البخ «نا وإليِه النُّشورُ ا بعدما أمات  يان  ح  الحمُد هلل

 .[متفق عليه]. آخر عشر آيات من سورة آل عمران قراءة -

 ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ تعالى: هقول وهي

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق
 ري  ٰى ين ىن نن من زن رن  مم
 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 جح مج حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب
 جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح
 حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض
 مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق حق  مف خف
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هل
 مي خي حي  جي يه ىه جهمه ين ىن خنمن حن
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 نب مب زب يئرب ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ
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  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب
 مل يك  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث
 زي ٰىري ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل
 حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 مج حج مث هت مت خت  حت جت هب مب خب
  حض جض خصمص حص مس خس حس مخجس  جخ مح جح
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض
 [.٢٠٠ - ١٩٠]آل عمران:  َّمق حق مف خف حف جف

 الخالءأو  دورة المياه دخول دعاء ۞

 .بالقدم اليسرى الدخول -

 .[الرتمذي ]رواه «اهلل مِ س  اب» -

 .]متفق عليه[ «ثوالخبائِ  ِث ب  اللهم إين أعوذ بك من الخُ » -
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 )الحمام( دورة المياهالخروج من  دعاء ۞

 .بالقدم اليمنى يخرج -

ران ك» -  .الرتمذي، وابن ماجه[ ،أبو داودرواه ] «ُغف 

 الوضوءقبل البدء ب ما يقال ۞

مِ ابِ » -  .]رواه أبو داود، وابن ماجه[ «اهلل س 

 ما يقال بعد االنتهاء من الوضوء ۞

ًدا  ،لهُ  وحدُه ال شريك   اهللإالا  ال إله   أشهُد أن  » - وأشهُد أنا ُمحما

ابين اللهم ،عبُدُه ورسوُلهُ  واجعلني مِن  ،اجعلني مِن التاوا

رين  .]رواه الرتمذي[ «الُمتطهِّ

 فضل هذا الدعاء:

أ فأحسن الُوضوء ُثما »: قال رسول اهلل  ضا من تو 

ًدا  ،وحدُه ال شريك لهُ  اهللإالا  ال إله   أشهُد أن  قال:  وأشهُد أنا ُمحما

ابين اللهم ،عبُدُه ورسوُلهُ  واجعلني مِن  ،اجعلني مِن التاوا
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رين ]رواه  «، ُفتِحت لُه ثماني ُة أبواِب الجناِة يدُخُل مِن أيِّها شاءالُمتطهِّ

 .الرتمذي[

 ،إال أنت   ال إله   أشهد أن   ،ِدكم  وبح   اللهم   حانك  سبُ » -

 .«إليك وأتوُب  رك  أستغفِ 

 فضل هذا الدعاء:

قال: قال رسول اهلل  عن أبي سعيٍد الخدريا 

: « :ِدكم  وبح   اللهم   حانك  سبُ ومن توضأ فقال، 

ق   ، ُكتِب  لهإليك وأتوُب  رك  أستغفِ  ،إال أنت   ال إله   أشهد أن   ، ثم يف ر 

ر إلى يوِم القيامةِ ُجِعل  يف طابعٍ  ب الرتغيرواه المنذري يف ] .«، فلم ُيكس 

 .[والحاكم يف المستدرك، والرتهيب

 ما يقال عند لبس الثوب ۞

 .بالجهة اليمنى من الثوب البدء -

نِيِه من غير حوٍل » - ق  ز  اين هذا الثوب  ور  الحمُد هلل الذي كس 
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 .]رواه أبو داود[ «منِّي وال ُقوة

كر:  فضل هذا الذِّ

الحمُد هلل الذي  فقال: امن لبس ثوبً » : قال النبي

نِيِه من غير حوٍل منِّي وال ُقوة ق  ز  اين هذا الثوب  ور  ، ُغِفر  له ما كس 

م  مِن ذنبِه  .]رواه أبو داود[ «تقد 

 ما يقال عند لبس الثوب الجديد ۞

ت  س  لك الحمُد أنت ك   اللهم» -  و 
ع ما ُصنِ  وخير  ُه خير   أسأُلك   ،يهِ نِ

ِه وشرِّ ما ُصنِع له وأعوُذ بِك   ،لهُ   .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «مِن شرِّ

 الدعاء لمن لبس ثوًبا جديًدا ۞

لُِف اهللُ » -  .]رواه أبو داود[ « ُتب لي وُيخ 

ى ن  فى هذا الثوب أو ي  بل  دعاء بطول العمر حتى ي   :أي (:ُتب لي)

 اللبس.من كثرة 
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 الخروج من المنزلعند  ِذْكرال ۞

لُت على  ،اهللسِم اب» - كا ل   ،اهللتو  ة   وال حو  ]رواه  «اهللإالا بِ  وال قوا

 .أبو داود، والرتمذي[

كر:  فضل هذا الذِّ

 سمِ اب :إذا خرج الرجل من بيته فقال» :النبي  قال

لُت على  ،اهلل كا ة  إالا  ،اهللتو  ل  وال قوا  يقال حينئذ:، باهللوال حو 

 ى له الشياطين، فيقول له شيطانح  ن  ت  ، فت  وُوقيت   وُكفيت   ُهديت  

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «ي؟!قِ ي ووُ فِ ي وكُ دِ آخر: كيف لك برجل قد هُ 

ل   أعوُذ بك  أن   إين اللهم» - ل  أو أ زِ  ،أ ِضل  أو ُأض  أو  ،ل  أو ُأز 

ل   ،أ ظلِم  أو ُأظل م   ل   أو أجه  ه   عل أو ُيج 
 
 .]رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه[ «ي

 دخول المنزلعند  الِذْكر ۞

 .بأي نوع من أنواع الذكر ، كر اهللذِ  -
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كر:  فضل هذا الذِّ

 عند   اهلل كر  فذ  ل الرجُل بيتُه إذا دخ  » :قال النبي 

وإذا  ،شاءلكم وال ع   يت  بِ دخوله، وعند طعامه، قال الشيطاُن: ال م  

. فإذا يت  ُتم المبِ ك  ر  : أد  الشيطانُ قال دخوله عند  اهللِر ذكُ ي   ل فلم  دخ  

 .]رواه مسلم[ «شاءوالع   يت  قال: أدركُتُم المبِ طعامه ِعند  اهلللم يذُكِر 

  .السالم على أهل البيت -

كر:  فضل هذا الذِّ

 خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱقال تعالى: 

[، وقال النبي 6١]النور:  َّ مضحط خض حض جض مص

: «إذا دخ   يا 
ا
بركًة  ن  كُ ، ي  فسلِّملت على أهلِك ُبني

 .]رواه الرتمذي[ «علي ك وعلى أهِل بي تِك

 دعاء الذهاب إلى المسجد ۞

عي م  ويف س   ،ري نوًراص  ويف ب   ،يف قلبي نوًرا اجعل   اللهم» -
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وتحتي  ،وقي نوًراوف   ،وعن يساري نوًرا ،وعن يميني نوًرا ،نوًرا

 .]متفق عليه[ «لي نوًرا عل  واج   ،لفي نوًراوخ   ،وأمامي نوًرا ،نوًرا

 دخول المسجدودعاء  ۞

 .]رواه الحاكم يف المستدرك[ .الدخول بالقدم اليمنى -

 ،يلي ذنوب ر  فِ اغ   اللهم   ،اهلل على رسولِ  والسالمُ  ،اهلل سمِ اب» -

 .[ابن ماجه]رواه  «كرحمتِ  لي أبواب   وافتح  

 العظيمِ » -
ِ
ن م ،وُسلطانِه القديم ،وبوجِهِه الكريم ،أعوُذ باهلل

جيم يطاِن الر   .]رواه أبو داود[ «الش 

 فضل هذا الدعاء:

ظ فِ فإذا قال ذلك، قال الشيطان: ُح » :قال النبي 

 .]رواه أبو داود[ «ي سائر اليومنِّ مِ 

 دعاء الخروج من المسجد ۞

 .الحاكم يف المستدرك[]رواه الخروج بالقدم اليسرى.  -
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 .]رواه مسلم[ «إناي أسأُلك مِن فضلِك اللهم  » -

جيمِ ِصم  اع   اللهم  » - ي طاِن الرا  .]رواه ابن ماجه[ «ني مِن الشا

 قال أثناء سماع األذاني ما ۞

الِة، أو: » عند:يردد السامع خلف المؤذن، إال  - ا على الصا
حي

 على الفالِح 
ا
ل» فيقول السامع: «حي ة إالا بِاهلل ال حو  رواه ] «وال قوا

 .[مسلم

 ما يقال بعد األذان ۞

 .]رواه مسلم[ .الصالة على النبي  -

كر:  فضل هذا الذِّ

ُقوُلوا مِث ل  »: قال رسول اهلل  ن  ف  ذِّ ُمؤ  ُتم  ال  ِمع  ا س  إِذ 

ل ى  الًة ص    ص 
ل ي ل ى ع  ن  ص  إِن ُه م  ، ف   

ل ي لُّوا ع  ُقوُل، ُثم  ص  ا ي  ي ِه ع   اهللم  ل 

ُلوا  ًرا، ُثم  س  ش  ا ع  ن ب ِغي اهللبِه  ن ِة ال ت  ٌة فِي ال ج  ن ِزل  ا م  إِن ه  ِسيل ة ، ف  و   لِي ال 

ب ٍد مِن  ِعب ادِ  ِسيل ة  اهللإاِل لِع  و  أ ل  لِي ال  ن  س  م  ، ف  ن ا ُهو  ُجو أ ن  أ ُكون  أ  أ ر  ، و 
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ةُ  اع  ف  ُه الش  ل ت  ل   .]رواه مسلم[ «ح 

الِة القائِمةِ  هذهربا  اللهم» - ِة والصا ِة التااما عو  آِت محمًدا  ،الدا

سيلة    .اري[]رواه البخ «هُ عدت  قاًما محموًدا الذي و  ثُه م  وابع   ،والفضيلة   الو 

 فضل هذا الدعاء:

ين يسمُع النِّداء: ن قال حِ م  » :قال رسول اهلل 

الِة القائِمةِ  هذهربا  اللهم ِة والصا ِة التااما عو  سيلة   ،الدا  آِت محمًدا الو 

ي فاعتلُه ش   ت  ل  ، ح  هُ عدت  قاًما محموًدا الذي و  ثُه م  وابع   ،والفضيلة  

 .]رواه البخاري[ «يوم القيامة

ا وأنا محمدً  ،وحدُه ال شريك لهُ  اهللإال  ال إله   وأنا أشهُد أن  » -

 «نًاوبِاإلسالِم دي ،وبمحمٍد رسواًل  ،ربًّا اهلليُت بِض ر   ،عبدُه ورسولهُ 

 .]رواه مسلم[

 فضل هذا الدعاء:

وأنا : من قال حين يسمع المؤذن»: النبي  قال
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ا عبدُه وأنا محمدً  ،إال اهلل وحدُه ال شريك لهُ  ال إله   أشهُد أن  

غفر  ،وبِاإلسالِم دينًا ،وبمحمٍد رسواًل  ،يُت باهلل ربًّاِض ر   ،ورسولهُ 

 .]رواه مسلم[ «ذنبهله 

 الدعاء بين األذان واإلقامة ۞

 «بين األذان واإلقامة دُّ ر  ال يُ الدعاء » :قال النبي 

الدنيا  يف العافية   وا اهلل  لُ س  » :قال ؟فماذا نقول يا رسول اهلل :قالوا

 .]الرتمذي[ «واآلخرة

  



كار                                                                                  12 ذ   من الأ 
َ 
ار مما صح ت  ر ُّ المخ   الد ُّ

 استفتاح الصالة ما يقال عند ۞

كوتعالى ج   ،ُمكتبارك اس   ،ِدكم  ُسبحانك اللهم وبح  » -  ،دُّ

 .]رواه مسلم[ «ي ُركوال إله غ  

كتعالى ج  )  .عظمتك توارتفع   تتعال  (: دُّ

 ي ن المشرِق ب   ت  د  طاياي  كما باع  ي ن خ  يني وب  ب   باِعد   اللهم» -

نِ ن   اللهم ،والمغرِب  ى الث  ي مِن خ  قِّ وُب األبيُض مِن طاياي  كما ُينقا

فق عليه، ]مت «بِالثالِج والماِء والربدِ  ،طاياي  اغِسلني مِن خ   اللهم ،سِ ن  الد  

 .واللفظ لمسلم[

ج  » -  لِلاذي ف  ُت و  ه  و 
 
ماواِت واألرضِ ط  جهي نيًفا وما ح   ر السا

  مح جح  مج حج مث هت مت خت ُّٱ ،أنا مِن المشِركين

 ،[١6٣ - ١6٢]األنعام:  َّحض   جض مص خص حص مس حسخس جس مخ  جخ

ظلمُت  ،رباي وأنا عبُدك أنت   ،إالا أنتلُِك ال إله الم   اللُهما أنت  

غِفُر إناُه ال ي ،فاغِفر لي ُذنوبي جميًعا ،ُت بِذنبيرف  ت  واع   ،نفسي
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نوب إالا أنت حسنِها إالا  ،الذُّ
ِ
حسِن األخالِق ال يهدي أل

ِ
واهِدين أل

ي ك لب   ،صِرُف عناي سيِّئها إالا أنتي   ال ،ِرف عناي سيِّئهاواص   ،أنت

ُه يف ي   ،ي كوسعد   رُّ لي س  ،دي كوالخي ُر كلا  ،ليكإأنا بِك و ،إليكوالشا

 .]رواه مسلم[ «أستغِفُرك وأتوُب إليك ،عالي توت   ت  تبارك  

 قيام الليلصالة دعاء استفتاح  ۞

م فاطِر   ،يل  رافِ س  وإِ  ،يل  يكائِ ومِ  ،يل  ربائِ جِ  رب   اللهم» - اواِت السا

هادةِ  عالِم   ،واألرضِ  وا فيما كان ِعباِدك   بينتحُكُم  أنت   ،الغي ِب والشا

هدي ت   إناك   ،ُتلِف فيِه مِن الحقِّ بِإذنِكِدين لِما اخ  اه   ،ختلِفونفيِه ي  

 .]رواه مسلم[ «ن تشاُء إلى ِصراٍط ُمستقيمٍ م  

ماواِت واألرِض وم  ُد أنت ق  الحم   لك   اللهم» -  ،ن فيِهنا يُِّم السا

ماواِت ولك الحم   ولك  ،ن فيِهنا واألرِض وم  ُد لك ُملُك السا

ماواِت واألرِض وم  الحم   ُد أنت ولك الحم   ،ن فيِهنا ُد أنت نوُر السا

ماواِت واألرضِ  عُدك الحقُّ  ،ملُِك السا  ،ولك الحمُد أنت الحقُّ وو 

ُلك حق   ،ولِقاُؤك حق    ،والنابياون حق   ،والنااُر حق   ،والجناُة حق   ،وقو 
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ٌد صلاى اهلُل علي هِ  اعُة حق   ،وسلام حق   وُمحما لك  اللهم ،والسا

لُت وع   ،نُت وبِك آم   ،مُت ل  أس   كا وبِك  ،بُت أن   إليكو ،لي ك تو 

رُت  لي ما فاغِفر   ،مُت حاك   إليكو ،خاصمُت  مُت وما أخا وما  ،قدا

مُ  ،رُت وما أعلنُت ر  أس   رُ  ،أنت الُمقدِّ  -ال إله إالا أنت  ،وأنت الُمؤخِّ

: ال إله غي ُرك  ة إالا بِ  ،-أو  ل وال قوا  .]رواه البخاري[ «اهللوال حو 

القائم بشؤون الخلق ومدبر (: م السماوات واألرضيِّ ق  )

 .ورازقهم أمورهم

 الركوع أذكار ۞

 العظيم» -
 
 .]رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي[ «سبحان ربي

 .]متفق عليه[ «ِفر لياغ   اللهم   ،نا وبِحمِدكك اللهم رب  ُسبحان  » -

وٌس » -  .]رواه مسلم[ «وحربُّ المالئكِة والرُّ  ،ُسباوٌح ُقدا

لك  ع  خش   ،مُت ل  ولك أس   ،نُت وبِك آم   ،كعُت اللهم لك ر  » -

 .]رواه مسلم[ «بيص  وع   ،ميظ  وع   ،يوُمخِّ  ،ريص  وب   ،عيم  س  
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 «مةِ ظ  والع   ،والكرِبياءِ  ،كوِت والمل   ،ربوِت ي الج  ُسبحان ذِ » -

 ]رواه

 أبو داود، والنسائي[. 

 الرفع من الركوع أذكار ۞

 «هد  حمِ  ع اهلل لمن  مِ س  »ن المصلي منفرًدا أو إماًما يقول: إذا كا -

 .]رواه البخاري[

  :عقب ذلك والمنفرد المأمومو اإلمام يقولو

 .[]رواه البخاري «فيهِ  اا ُمباركً يبً ا ط  ا كثيرً حمدً  ،ربانا ولك الحمدُ » -

األرِض  ء  ومِل   ،السماواِت  ء  مِل   ،مدُ الح   ربانا لك  اللهم »أو:  -

 .]رواه مسلم[ «يٍء بعدُ مِن ش   ت  ما ِشئ   ء  ومِل  

ماواِت واألرضِ  ء  نا لك الحمُد مِل  ب  ر  »أو:  - ما  ء  ومِل   ،السا

ا وُكلُّن ،العبدُ  أحقُّ ما قال   ،الثاناِء والمجدِ  أهل   ،يٍء بعدُ مِن ش   ت  ِشئ  

  لِما م   ،اللُهما ال مانِع لما أعطي ت ،لك عبدٌ 
ُع فوال ين   ،تنع  وال ُمعطي

 .]رواه مسلم[ «ذا الجدِّ مِنك الجدُّ 
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 المال صاحب   نجيال يُ  أي (:وال ين فُع ذا الجدِّ مِنك الجدُّ )

حظُّه   ملك الملوكمن  والوظيفة والسلطة والجاه

وعمله إيمانه  بعد رحمة اهلل  نجيه، وإنما يُ الدنيايف  وماله وجاهه

 الصالح.

 دعاء قنوت الوتر ۞

ل   ،ن عافي توعافِني فيم   ،دي تن ه  ِدين فيم  ه  اللهم ا» - ي نوتو 

ل  فيم   ني شر   ،وباِرك لي فيما أعطي ت ،ي تن تو 
؛ فإناك ضي تما ق   وقِ

نا ب  ر   تباركت   ،ي تن وال  ِذلُّ م  إناُه ال ي   ،ليكى ع  تقضي وال ُيقض  

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه[ «وتعالي ت

وبُمعافاتِك مِن  ،طِكخ  مِن س   إناي أعوُذ برضاك   اللهم  » -

ت ي  ن  أنت كما أث   ،ناًء عليكصي ث  ال ُأح   ،وأعوُذ بك منك ،ُعقوبتك

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي، وابن ماجه[ «على نفسك

، عقوبتك شر برحمتك من أعوذ أي(: منكوأعوُذ بك معنى )

عل ، وبفعل العافية من فبصفة الرضا من صفة الغضب وأستعيذ
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 .العقوبة

 السجود أذكار ۞

 األعلى» -
 
 .]رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي[ «ُسبحان رباي

 .]متفق عليه[ «اللهم اغِفر لي ،ُسبحانك اللهم ربانا وبِحمِدك» -

وٌس » - وح ،ُسباوٌح ُقدا  .]رواه مسلم[ «ربُّ المالئكِة والرُّ

ربوِت » - ظ مةِ  ،والكرِبياءِ  ،والمل كوِت  ،ُسبحان ِذي الج   «والع 

 ]رواه 

 أبو داود، والنسائي[.

هُ  ر  اللُهما اغفِ » - ُه ِدقا لُه وآِخرُه وعالني تُه  ،وِجلاهُ  ،لي ذنبي ُكلا وأوا

هُ   .]رواه مسلم[ «وِسرا

 سجود التالوة أذكار ۞

 للذي خ   د  سج  » -
 
لِِه قا س  وش   ،قهُ ل  وجهي معُه وبصرُه بِحو 

تِهِ   .]رواه الرتمذي[ «وقوا

 هاواجعل   ،اعني بِها ِوزرً  ع  وض   ،االلهم اكُتب لي بِها ِعندك أجرً »
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]رواه  «وتقبالها مِناي كما تقبالتها مِن عبِدك داُود ،ارً لي عندك ُذخ  

 .الرتمذي[

 ما يقال بين السجدتين ۞

 .]رواه أبو داود، وابن ماجه[ «ربِّ اغِفر  لي ،اغِفر  ليربِّ » -

 ،وعافِني ،واجُبرين ،واهِدين ،وارحمني ،لي اللهم اغِفر  » -

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «وارفعني ،وارُزقني

 التشهد أذكار ۞

يِّباُت » - لواُت والطا الُم علي ك أيُّها النا  ،التاحي اُت لِلاِه والصا  السا
ُّ
بي

الُم علي نا وعلى ِعبادِ  ،وبركاُتهُ  اهللورحمُة  الِحين اهللالسا أشهُد  ،الصا

دً  اهللأن ال إله إالا   .«عبُدُه ورسوُلهُ  اوأشهُد أنا ُمحما

 
ُّ
الٍِح » : قال النبي ب ٍد لِل ِه ص  اب ت  ُكل  ع  ا أ ص  ه  ال  ا ق  إِذ  ف 

اِء  م  ضِ فِي الس  األ  ر   .]متفق عليه[ «و 
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 أثناء التشهد قبل السالم الصالة اإلبراهيمية ۞

ي  كما ص   ،وعلى آِل ُمحمدٍ  ،اللهم صلِّ على ُمحمدٍ » - ت على لا

اللهم باِرك على  ،إناك حميٌد مجيدٌ  ،وعلى آِل إبراهيم ،إبراهيم

دٍ  ٍد وعلى آِل ُمحما كما باركت على إبراهيم وعلى آِل  ،ُمحما

 .]متفق عليه[ «إناك حميٌد مجيدٌ  ،إبراهيم

ي ت على آِل كما ص   ،تِهِ ي  اللهم صلِّ على ُمحمٍد وأزواِجِه وُذرِّ » لا

كما باركت على آِل  ،تِهِ ي  وباِرك على ُمحمٍد وأزواِجِه وُذرِّ  ،إبراهيم

 .]متفق عليه، واللفظ للبخاري[ «إبراهيم إناك حميٌد مجيدٌ 

 من الصالة قبل السالم الدعاء ۞

ومِن  ،ومِن عذاِب الناارِ  ،اللهم إناي أعوُذ بِك مِن عذاِب القربِ » -

ظ ]متفق عليه، واللف «الِ ج  ومِن فِتنِة المسيِح الد   ،حيا والمماِت فِتنِة الم  

 .للبخاري[
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وأعوُذ بِك مِن فِتنِة  ،اللهم إناي أعوُذ بِك مِن عذاِب القربِ» - 

الِ  جا لهم ال ،وفِتنِة المماِت  ،وأعوُذ بِك مِن فِتنِة المحيا ،المسيِح الدا

 .]متفق عليه[ «مِ ر  غ  ِم والم  ث  أ  إناي أعوُذ بِك مِن الم  

 .والسيئات اإلثم يوقع يفما هو  (:مث  أ  الم  )

ي ن ونحِوه. ؛رمالغُ يوقع يف ما هو  (مر  غ  الم  )  كالد 

ال إ الذنوب   غفرُ وال ي   ،اا كثيرً لمُت نفسي ُظلمً اللهم إناي ظ  » -

الغفوُر  مني إناك أنت  وارح   ،لي مغفرًة مِن عندك فاغِفر   ،أنت

حيمُ   .]متفق عليه[ «الرا

رُت لي ما ق   اللهم اغِفر  » - مُت وما أخا سررُت وما وما أ   ،دا

ُم وأنت  ،أعلُم به مِناي فُت وما أنت  ر  س  وما أ   ،أعلنُت  أنت الُمقدِّ

رُ   .مسلم[]رواه  «ال إله إالا أنت ،الُمؤخِّ

]رواه أبو  «وُحسِن ِعبادتِك ،وُشكِرك ،ِركي على ِذك  ِعنِّ اللهم أ  » -

 داود، والنسائي[.



كار                                                        ذ   من الأ 
َ 
ار مما صح ت  ر ُّ المخ   21                          الد ُّ

ذِل إلى أر   وأعوُذ بِك أن ُأرد   ،اللهم إناي أعوُذ بِك مِن الُجبنِ » -

اه ]رو «وأعوُذ بِك مِن عذاِب القربِ ،وأعوُذ بِك مِن فِتنِة الدنيا ،الُعمرِ 

 .البخاري[

]رواه أبو داود، وابن  «وأعوُذ بِك مِن الناارِ  ،إناي أسأُلك الجناة  اللهم » -

 .ماجه[

ُد الذي لم م  بأناك الواِحُد األحُد الص   اهللاللهم إناي أسأُلك يا » -

تغِفر لي ُذنوبي إناك أنت  أن   ،ا أحدٌ وً ن لُه ُكفُ ولم يكُ  ،ولم يولد لِد  ي  

حيمُ   .]رواه النسائي[ «الغفوُر الرا

 األذكار بعد السالم من الصالة ۞

المُ ا اللهم أنت   ،اهللأستغِفُر  ،اهللأستغِفُر  ،اهللأستغِفُر » -  ،لسا

المُ   .]رواه مسلم[ «تباركت يا ذا الجالِل واإلكرامِ  ،ومِنك السا
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 ،ولُه الحمدُ  ،لُه الُملُك  ،ريك لهُ وحدُه ال ش   اهللإله إالا ال  » -

 لِما  ،اللهم ال مانِع لِما أعطي ت ،وهو  على ُكلِّ شيٍء قديرٌ 
 
وال ُمعطي

 .]متفق عليه[ ( ١)«وال ينفُع ذا الجدِّ مِنك الجدُّ  ،تنع  م  

لُه الُملُك ولُه الحمُد وهو   ،وحدُه ال شريك لهُ  اهللإال  ال إله  » -

اهُ  ،اهللإال  ال إله   ،على ُكلِّ شيٍء قديرٌ  ُه لُه النِّعمُة ول ،وال نعُبُد إال إيا

ين ول ُمخلِصين   اهللال إله إال  ،الفضُل ولُه الثاناُء الحسنُ  و  كِره لُه الدا

 .]رواه مسلم[ «الكافِرون  

ًة(،  ٣٣) «اهللُسبحان » -  »مر 
ِ
ُد هلل ًة(،  ٣٣) «الحم   «اهلُل أكربُ»مر 

ًة(،  ٣٣) ام  المائِة: ُثم  مر   ،وحدُه ال شريك لهُ  اهللإال  ال إله  »ي ُقوُل تم 

 .]رواه مسلم[ «لُه الُملُك ولُه الحمُد وهو  على ُكلِّ شيٍء قديرٌ 

 هئ خئمئ جئحئ يي ىي ني ميّٰٱ :قراءة آية الكرسي -

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب حب جب

                                                           
 

( يف الصفحة: ١)  .١4( تقدم شرح معنى: )وال ينفُع ذا الجدِّ مِنك الجدُّ
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 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس جس مخ

 لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع

 .]سورة البقرة[ ِّهل مل خل حل مكجل

كر:  فضل هذا الذِّ

  ن قرأ  م  » :اهلل  رسول قال
ِّ
 ر كلِّ بُ يف دُ  آية الكرسي

 النسائي يف رواه] «يموت   إال أن   الجنةِ  ن دخولِ مِ  منعهُ لم ي   ،مكتوبةٍ  صالةٍ 

 .السنن الكربى[

]رواه )مرة واحدة(  قراءة سورة اإلخالص والفلق والناس -

 .النسائي[

 سورة اإلخالص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
  ِّ ىه مه جه ين ىن من
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 سورة الفلق

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ّٰٱ
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ِّ يب ىب نب مب

 سورة الناس

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ّٰٱ
 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ِّ مم ام يل ىل مل يك ىك

 صالة الفجر السالم يف األذكار بعد ۞

. «وعماًل ُمتقبااًل  ،وِرزًقا واِسًعا ،ِعلًما نافًِعا اللهم إناي أسأُلك  » -

 .]رواه ابن ماجه[

 الفجر والمغرب تيصالالسالم يف  األذكار بعد ۞

لُه الُملُك ولُه الحمُد وهو   ،وحدُه ال شريك لهُ  اهللإال  ال إله  » -

 .عشر مرات ،«على ُكلِّ شيٍء قديرٌ 
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كر:  فضل هذا الذِّ

شر كتب اهلُل لُه بُِكلِّ واِحدٍة قالها ع  » :قال النبي 

اهلُل عنُه بِها عشر سيِّئاٍت، ورفعُه اهلُل بِها عشر  ط  حسناٍت، وح  

ِل الناهاِر إلى ح  ل  س  درجاٍت، وُكنا لُه كعشِر ِرقاٍب، وُكنا لُه م   ًة مِن أوا

، فإن قال حين ُيمسي، فِمثُل  مئٍِذ عماًل يقهُرُهنا آِخِرِه، ولم يعمل يو 

 .]رواه أحمد[ «ذلِك

 الذكر بعد السالم من صالة الوتر ۞

وسِ ُس » - اٍت يجهر هبا، ويف المرة  «بحان الملِِك الُقدُّ ثالث  مر 

ة: ويمد صوته بكلم «وِح ربِّ المالئِكِة والرُّ »الثالثة يزيد فيقول: 

 .]رواه البيهقي يف السنن الكربى[(. وحالرُّ )

 ما يفعل من أصيب بالوسوسة يف صالته ۞

 .واه البخاري[]ر. ث عن يساره ثالثاوينفُ ، يتعوذ باهلل من الشيطان -

 هو النفخ مع ريق يسير.النفث: 
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 دعاء االستخارة ۞

 أُلك  وأس ،بُِقدرتِك   قِدُرك  ت  س  وأ   ،مك  بِعل   خيُرك  ت  س  اللهم إناي أ  » -

ُم  ،وتعلُم وال أعلمُ  ،فإناك تقِدُر وال أقِدرُ  مِن فضلِك   وأنت عالا

 -بعينه وتحدد األمر-تعلُم هذا األمر  ُكنت   اللهم فإن   ،الُغيوِب 

بِة وعاقِ  ،عاشييف ديني وم   :قال أو-مري وآِجلِِه يًرا لي يف عاِجِل أ  خ  

رُه ليفاق   -أمري علُم اللهم وإن ُكنت ت ،ُثما باِرك لي فيهِ  ،ُدرُه لي وي سِّ

ري مأو قال: يف عاِجِل أ   -عاشي وعاقِبِة أمريأناُه شر  لي يف ديني وم  

  واقُدر   ،فاصِرفني عنهُ  -وآِجلِِه 
 
ني بُثما ر   حي ُث كان   الخي ر   لي  «هِ ضِّ

 .]رواه البخاري[

 أذكار الصباح والمساء ۞

]رواه (. اتمرثالث ) قراءة سورة اإلخالص والفلق والناس -

 .أبو داود، والرتمذي[
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 سورة اإلخالص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
  ِّ ىه مه جه ين ىن من

 سورة الفلق

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ّٰٱ
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ِّ يب ىب نب مب

 سورة الناس

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ّٰٱ
 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ِّ مم ام يل ىل مل يك ىك

إال اهلُل وحدُه  والحمُد للاِه ال إله   ،سى الملُك لِلاهِ م  ي نا وأ  س  م  أ  » -

ربِّ  ،شيٍء قديرٌ  ُد وهو على كلا الملُك ولُه الحم   له ،لهُ  ال شريك  

مِن شرِّ ما  وأعوُذ بِك   ،هاما بعد   وخير   الليلةِ  هذهِ ما يف  أسأُلك خير  
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 ،رِ سِل وسوءِ الكِب  مِن الك   ربِّ أعوُذ بِك   ،هاوشرِّ ما بعد   الليلةِ  هذهِ يف 

 .]رواه مسلم[ «ربِّ أعوُذ بك مِن عذاٍب يف النااِر وعذاٍب يف القربِ

  أصب حنا» وإذا أصبح قال:
ِ
 ه  والحمُد للاِه ال إل ،وأصبح  الملُك هلل

ُد وهو على ُكل شيٍء الملُك ولهُ الحم   له ،لهُ  إالا اهللُ وحدُه ال شريك  

 وأعوُذ بك   ،هما بعد   وخير   اليومِ  هذهما يف  خير   ربِّ أسأُلك   ،قديرٌ 

سِل مِن الك   ربِّ أعوُذ بك   ،هوشرِّ ما بعد   اليومِ  هذامِن شرِّ ما يف 

 «مِن عذاٍب يف النااِر وعذاٍب يف القربِ ربِّ أعوُذ بك   ،رِ وسوِء الكِب  

 .]رواه مسلم[

 ،نموُت  وبك   ،حيان   وبك   ،أمسي نا وبك   ،حناأصب   اللهم بك  » -

 . ]رواه البخاري يف األدب المفرد[ «النُّشورُ  وإليك  

 : ى ق ال  س  ا أ م  إِذ   ،ياحن   وبك   ،حناأصب   وبك   ،أمسي نا اللهم بك  »و 

 [.دب المفرد]رواه البخاري يف األ «المصير وإليك   ،نموُت  وبك  
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وأنا  لقتنيخ   ، أنت  إالا  رباي ال إله   اللهم أنت  » سيد االستغفار: -

عِدك ما اس  وأنا على ع   ،بُدكع   مِن شرِّ ما  أعوُذ بك   ،طعُت ت  هِدك وو 

 بنِعم   أبوُء لك   ،نعُت ص  
ا
فإناُه ال  ،وأبوُء لك بِذنبي فاغِفر لي ،تِك علي

نوب إالا أنت  .]رواه البخاري[ «يغِفُر الذُّ

 فضل هذا الدعاء:

وِقنًا هبا، فمات ن قالها مِن الناهاِر مُ م  »: النبي قال 

، فهو مِن أهِل الجناة، وم   مِن يومِِه قبل أن    
ن قالها مِن اللايِل ُيمسي

]رواه  «ُيصبِح، فهو  مِن أهِل الجناةِ  وهو موقٌِن هبا، فمات قبل أن  

 .البخاري[

افِني اللهم ع ،معياللهم عافِني يف س   ،يند  اللهم عافِني يف ب  » -

 ،رِ والفق ،اللهم إناي أعوُذ بِك مِن الُكفرِ  ،إالا أنت ال إله   ،ريص  يف ب  

 .]رواه أبو داود[ «إالا أنت ال إله   ،وأعوُذ بِك مِن عذاِب القربِ 

نيا واآلِخرةِ اللهم » - هم الل ،إناي أسأُلك العفو  والعافي ة يف الدُّ

للهم ا ،ومالي ،إناي أسأُلك العفو  والعافي ة يف ديني وُدنياي  وأهلي
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رايتع   اسُتر   عايتوآمِن ر   ،و   ومِن ،ديا اللهم احفظني مِن بيِن ي   ،و 

قيومِن ف   ،وعن ِشمالي ،وعن يميني ،لفيخ    وأعوُذ بِعظمتِك أن   ،و 

 .]رواه أبو داود، وابن ماجه[ «ُأغتال مِن تحتي

هادِة فاطِر  » - ماواِت واألرضِ  اللهم عالِم الغي ِب والشا  ،السا

ٍء وم   رب    
أعوُذ بِك مِن شرِّ  ،ال إله إالا أنت أشهُد أن   ،هُ يك  لِ ُكلِّ شي

ي طاِن وِش  ،نفسي أو  ،اعلى نفسي سوءً  ِرف  ت  ق  أ   وأن   ،كِهِ ر  ومِن شرِّ الشا

ُه إلى مسلمٍ   .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «أُجرا

 الذي ال ي ُضرُّ مع  اس  بِ » -
ِ
ِمِه شيٌء يف األرِض وال يف اس   ِم اهلل

ميُع العليمُ  ماء وهو الس   .، ثالث مراٍت «الس 

كر:  فضل هذا الذِّ

يوم،  كلِّ  يف صباِح  يقوُل  بدٍ ع   ن  ما مِ »: قال النبي 

 الذي ال ي ُضرُّ مع   باسمِ : ليلةٍ  كلِّ  ومساء  
ِ
 ِمِه شيٌء يف األرضِ اس   اهلل

ميُع العليمُ  ماء وهو الس  . «ءٌ يه ش  ر  ُض ، في  مراٍت  ، ثالث  وال يف الس 

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[ «لم ُتِصبه ف جأُة بالءٍ »: ويف رواية
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ُّ يا قياوُم بِرحمتِك أستغيُث أصلِح لي شأين  ُكل  » -
وال  هُ يا حي

 .[المنذري يف الرتغيب والرتهيب]رواه  «عي نٍ  فة  ر  ني إلى نفسي ط  تكِل  

 وعلى ،وعلى كلِمِة اإلخالصِ  ،رةِ اإلسالمِ نا على فِط  ح  أصب  » -

ٍد صلاى اهلُل علي ِه وسلامدِ  ِة أبينا إبراهيم   ،يِن نبيِّنا ُمحما نيًفا ح وعلى مِلا

 .]رواه أحمد[ «وما كان مِن المشِركين ،مسلًما

وهو   ،لُه الُملُك ولُه الحمدُ  ،لهُ  وحدُه ال شريك   اهللإالا  ال إله  » -

ٍء قديرٌ 
 
 مرة، أو عشر مرات. مئة «على ُكلِّ شي

كر:  فضل هذا الذِّ

ةٍ  من قالها مئة عشر  ل  د  كانت له ع  » :قال النبي  ؛مر 

 ، وكانت لهسيئةٍ  مئةحيت عنه ، ومُ حسنةٍ  مئةتبت له ، وكُ رقاٍب 

 بأفضل أحدٌ  مسي، ولم يأِت ن الشيطان يومه ذلك حتى يُ ا مِ حرزً 

 .]متفق عليه[ «من ذلك ل أكثر  عمِ  مما جاء به، إال أحدٌ 

ن كان كم  » :قال النبي  ؛تعشر مرا هامن قالو

 .]رواه مسلم[ «ن ولد إسماعيلمِ  سٍ أعتق أربعة أنفُ 
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 وبح   بحان  ُس » -
ِ
 ،هِ ِش ر  ع   ة  وِزن   ،وِرضا نفسهِ  ،ِقهِ خل   عدد   ،ِدهِ م  اهلل

 .يف الصباح مرات ثالث «كلِماتِهِ  ومِداد  

كر:  فضل هذا الذِّ

ي ري ة بن الحارث عن أم المؤمنين ُج  أنا النبي  و 

  خرج من عندها حين صلاى الصبح، وهي يف

ما ِزلِت على » ، وهي جالسٌة، فقال:إليها ضحًى  رجع   ثممسجدها، 

 قالت: نعم، فقال النبي «الحال التي فارقُتِك علي ها؟

 :«  اٍت، لو   لقد ُقلُت بعدِك أربع كلِماٍت، ثالث مرا

زنتُهنا  ِم لو  ِدهِ ُس : ُوِزنت بِما ُقلِت ُمنُذ الي و  م   وبح 
ِ
 عدد   ،بحان  اهلل

ِشهِ  ،وِرضا نفسهِ  ،خل ِقهِ  ر   .]رواه مسلم[ «ومِداد  كلِماتِهِ  ،وِزن ة  ع 

ِده» - م   وبح 
ِ
 مرٍة.مئة  «سبحان  اهلل

كر:  فضل هذا الذِّ

من قال: حين ُيصبُِح وحين » : قال رسول اهلل

ٍة، لم يأِت أحٌد يوم القيامة، ُيم    وبِحمِدِه، مِائة مرا
ِ
سي: ُسبحان اهلل
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ا جاء   .]رواه مسلم[ «عليهِ  أو  زاد   ثل ما قال  مِ  ، إالا أحٌد قال  بهبأفضل مما

]رواه  .وميف الي سبعين مرةٍ أكثر من  «توُب إليهِ وأ   اهللتغِفُر س  أ  » -

 .البخاري[

اِت مِن شرِّ ما خ  » -  التااما
ِ
ثالث مرات يف  «لقأعوُذ بكلماِت اهلل

 المساء.

 فضل هذا الدعاء:

اٍت:  ى ثالث  إذا أمس   ن قال  م  » : يبقال الن أعوُذ مرا

اِت مِن شرِّ ما خ    التااما
ِ
 «ٌة تلك الليلةُه ُحم  تُضر   ، لم  لقبكلماِت اهلل

 .]رواه أحمد[

 .: لدغٌة أو ُسم  (ةٌ ُحم  )
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 أذكار النوم ۞

ذات )سورة  - يه ثم يقرأ فيهما المعوِّ فِّ يجمع المسلم ك 

، ثم يمسح هبما ما استطاع من اإلخالص، والفلق، والناس(

ثالث  .جسده، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده

 البخاري[.رواه ] .مرات

 سورة اإلخالص

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰٱ
  ِّ ىه مه جه ين ىن من

 سورة الفلق

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ّٰٱ
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
  ِّ يب ىب نب مب
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 سورة الناس

  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ّٰٱ
 مك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
  ِّ مم ام يل ىل مل يك ىك

 .]رواه البخاري[ .آية الكرسيقراءة  -

كر:  فضل هذا الذِّ

ت إلى ي  و  إذا أ  »: أن الشيطان قال له عن أبي هريرة 

، لن يزال معك من اهلل حافظ، وال يقربك فاقرأ آية الكرسيفراشك 

 ، «حصبِ شيطان حتى تُ 
ُّ
ك وهو ق  صد  » : فقال النبي

 .]رواه البخاري[ .«شيطانٌ  ذاك   ،كذوٌب 

 حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ميّٰٱ :آية الكرسي

 جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت مبهب خب

 جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص خسمس حس

 حل مكجل لك خك جكحك مق حق مف حفخف جف مغ
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 .[البقرة]سورة  ِّهل مل خل

 .سورة البقرةقراءة آخر آيتين من  -

كر:  فضل هذا الذِّ

 ،سورة البقرة رِ ن آِخ اآليتان مِ »: قال رسول اهلل 

 .]متفق عليه[ «تاهُ ف  ك   يف ليلةٍ  ن قرأهمام  

 .الشر والمكروه أي دفعتا عنه: (تاهُ ف  ك  )

 ري ٰى ىنين نن من زن  رن مم ام يلُّٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي

  حج مث هت مت خت حت جت مبهب  خب حب هئجب

 حض جض  خصمص حص مس خس حس جس جخمخ مح جح مج

 مف خف حف  جف مغ جغ جعمع مظ حط مض خض

 جم هل مل خل حل  جل مك خكلك حك جك مق حق

 جي ٰه مه جه  منهن خن حن جن مم حمخم

 [.٢٨6 - ٢٨٥]البقرة:  َّمي خي حي
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، الجسد()ثوبه الذي يالمس  داخلة إزاره يأخذ المسلم -

 ويقول:، األيمن جانبهعلى  ثم ينام ،اهلل   يما س  ويُ ، هينفض هبا فراش  و

ن بي» ضعُت ج  فإن  أمسكت  نفسي  ،وبك أ رفُعهُ  ،باسِمك رباي و 

 «وإن  أرسلت ها فاحفظها بما تحفُظ بِه عبادك الصالحين ،فارحمها

 .[، واللفظ للبخاري]متفق عليه

للهم ا» ، ويقول:األيمن جانبهعلى  ثم يناميتوضأ المسلم،  -

أُت ظهري ج  ل  وأ   ،ُت أمري إليك  ض  وفو   ،إناي أسلمُت وجهي إليك  

آمنُت  ،إالا إليك   ال ملجأ وال منجا مِنك   ،رغبًة ورهبًة إليك   ،إليك  

 .للبخاري[ واللفظ ،]متفق عليه« الاذي أرسلت   وبِنبيِّك   ،الاذي أنزلت   بِكِتابِك  

كر:  فضل هذا الذِّ

، قال: قال لي رسول اهلل الرباء بن عازب عن 

 :«  م ، ثفتوضأ وضوءك للصالةمضجعك،  إذا أتيت

اللهم إناي أسلمُت وجهي  ، وقل:ك األيمنقِّ اضطجع على ِش 

ُت أمري إليك   ،إليك   ض  أُت ظهري إليك   ،وفو  رغبًة ورهبًة  ،وأ ل ج 
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آمنُت بِكِتابِك  الاذي  ،ال ملجأ وال منجا مِنك  إالا إليك   ،إليك  

 ُمت   واجعلهن من آخر كالمك، فإن  ، وبِنبيِّك  الاذي أرسلت   ،أنزلت  

قال: فرددهتن ألستذكرهن  ،«رةط  وأنت على الفِ ُمت  ن ليلتك، مِ 

رسول اهلل  قالففقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، 

 :«واللفظ  ،]متفق عليه «قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت

 .للبخاري[

 إن   ،ومحياهامماُتها  لك   ،اهاف  و  ت   نفسي وأنت   ت  ق  ل  اللهم خ  » -

ي ي تها  ت ها وإن  ،فاحفظهاأ ح   .«إناي أسأُلك  العافية  اللهم  ،لها ر  فاغفِ أ م 

 .]رواه مسلم[

قِني  ربِّ »، ثم يقول: يضع المسلم يده تحت خده األيمن -

 .]رواه الرتمذي[ «تبعُث ِعبادك يوم   عذابك  

ًة(،  ٣٣) «ُسبحان اهلل» -  »مر 
ِ
ُد هلل ًة(،  ٣٣) «الحم   «اهلُل أكربُ»مر 

ًة( ٣4)  .]رواه مسلم[. مر 
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كر:  فضل هذا الذِّ

  ، رسول اهللأباهاأهنا أتت   عن فاطمة

أال أُدلُِّك على ما هو  خي ٌر لِك »: لِت العمل، فقاك  وش   ،تسألُه خادًما

، ثينثالًثا وثال ،حمدين  وت  ، ثالًثا وثالثين ،ُتسبِّحينمِن خاِدٍم؟ 

 .]رواه مسلم[ «، حين تأُخذين مضجعِك أربًعا وثالثين ،وُتكبِّرين

 ،العرِش العظيمِ  األرِض ورب   السماواِت ورب   اللهم رب  » -

ى فالِق   ،كلِّ شيءٍ  نا ورب  رب   راِة واإلنجيلِ  وُمنِزل   ،الحبِّ والناو   التاو 

 نت  أاللهم  ،آِخٌذ بِناصي تِهِ  مِن شرِّ كلِّ شيٍء أنت   أعوُذ بك   ،والُفرقانِ 

ُل فليس    ت  وأن ،شيءٌ  بعدك   اآلِخُر فليس   وأنت   ،شيءٌ  بلك  ق   األوا

اقِض  ،شيءٌ دونك  فليس   الباطِنُ  وأنت   ،شيءٌ  الظااِهُر فليس فوقك  

ي ن  .]رواه مسلم[ «وأغنِنا مِن الفقرِ  ،عناا الدا

ن ال  م  ك  ف   ،فانا وآواناوك   ،قانانا وس  م  الذي أطع   الحمُد للاهِ » - مِما

 .]رواه مسلم[ «كايف  لُه وال ُمؤوي  

  .]رواه الرتمذي[ .والملك ،السجدة قراءة سورة -
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 سورة السجدة

ٱ

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 خي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

 رثزث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب رب 
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث
  نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
  جت هب مب خب حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي
 جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت
  خض جضحض مص خص حص مس حسخس
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  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك حقمق مف
 هن من خن حن جن مم خم حم جم هل
  مم خم حم جم يل ىل مل خل
   ين ىن من خن حن جن يم ىم

 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه
  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 ربزب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
 يق يفىق يثىف ىث نث مث زث رث يت
  يل ىل يكمل ىك مك لك اك
 ين ىن نن من زن رن مم ام

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى
   هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
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 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس
  مق حق مف خف حف جف مغ معجغ جع
 هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك
  خم حم جم يل ىل مل خل
  جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم
 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه
 زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 مث زث رث يت ىت نت مت رتزت يب
  اك يق ىق يف ىف يث ىث نث
 رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
  ىي ني زيمي ري ٰى ين ننىن من زن
  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
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  مج حج هتمث مت خت حت جت هب
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص
 .َّمق حق مف خف حف جف مغ جغ

 

 سورة الملك

 

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
  حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
  ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث
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 نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك
 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ
 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج
 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
 مل  خل حل جل مك لك خك حك جك
 من خن حن جن مم خم حم جم هل
 حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ
 ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زت رت
 ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل



كار                                                        ذ   من الأ 
َ 
ار مما صح ت  ر ُّ المخ   45                          الد ُّ

 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني زيمي
 جخ مح جح مج حج مث هت مت حتخت جت هب مب
 حط مض خض  حض جض مص خص مسحص خس حس جس مخ
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 جه هن من خن حن جن مم خم حم هلجم
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه
 مل مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب
 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  مب زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ

 .َّزثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

هادةِ الغ   اللهم عالِم  » - ماواِت واألرضِ  ،يِب والشا  ،فاطِر السا
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ٍء ومليكهُ 
 
أعوُذ بِك مِن شرِّ  ،أشهُد أن ال إله إالا أنت ،ربا ُكلِّ شي

ي طاِن وِشركِهِ  ،نفسي أو   ،وأن أقرِتف على نفسي سوًءا ،ومِن شرِّ الشا

ُه إلى مسلمٍ   .]رواه أبو داود، والرتمذي[  «أُجرا

 استيقظ خالل نومه بالليل منما يقول  ۞

وهو   ،لُه الُملُك ولُه الحمدُ  ،ال إله إالا اهلل وحدُه ال شريك لهُ » -

ٍء قديرٌ 
 
اهلل و ،وال إله إالا اهلل ،وُسبحان اهلل ،الحمُد للاهِ  ،على ُكلِّ شي

ل   ،أكربُ  ة   وال حو   .]رواه البخاري[ «إالا باهلل وال قوا

كر:  فضل هذا الذِّ

ال إله إالا مِن الليِل، فقال:  ار  ع  ت   ن  م  » : النبيقال 

ٍء  ،لُه الُملُك ولُه الحمدُ  ،وحدُه ال شريك لهُ  اهلل
 
وهو  على ُكلِّ شي

ل  وال ،أكربُ اهللو ،اهللوال إله إالا  ،اهللوُسبحان  ،الحمُد للاهِ  ،قديرٌ    حو 

ة   فإن  لُه، يب  ، اسُتجِ أو دعا ،ُثما قال: اللهم اغِفر لي ،اهللإالا ب وال قوا

أ وصلاى ُقبِلت صالُتهُ  ضا  .]رواه البخاري[ «تو 
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 ه ر  س  ت رؤياما يفعل من رأى يف النوم  ۞

اللفظ ]متفق عليه، و .به وال يحسدهحِ يُ  لشخصإال  الرؤياب يحدثال  -

 .للبخاري[

لًما مزعًجاما يفعل من رأى يف النوم  ۞  ح 

 من» -
ِ
 من ،شر هذا الحلم أعوُذ باهلل

ِ
الشيطاِن  وأعوُذ باهلل

 [.]متفق عليه مرات. ثالث ،ينفث عن يساره، «جيمالر  

كر:  فضل هذا الذِّ

 ، يقول: سمعت رسول اهلل  قتادة يأبعن 

 ام من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئً لُ ؤيا من اهلل، والحُ الرُّ »يقول: 

رها، شن ذ باهلل مِ وليتعو   ،ث عن يساره ثالث مراتيكرهه، فلينفُ 

 ؤيا أثقُل كنت ألرى الرُّ  إن  : » قتادة وفقال أب« هفإهنا لن تضر  

 
 
 «سمعت هبذا الحديث، فما أباليها من جبل، فما هو إال أن   علي

 ، واللفظ لمسلم[.]متفق عليه

 .]متفق عليه[ م فيصلي.الحالِ يقوم  -
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اِت مِن غضبه وِعقابه» -  ،وشرِّ ِعباِدهِ  ،أعوُذ بِكلِماِت اهلل التااما

ياطينِ   .]رواه أبو داود، والرتمذي[« وأن يحُضرونِ  ،ومِن همزاِت الشا

ي ُقل: إذا فِزع أحُدُكم يف النوِم فل  »:  اهللقال رسول 

اِت مِن غض اهللأعوُذ بِكلِماِت  ومِن  ،وشرِّ ِعباِدهِ  ،بهوِعقا بهالتااما

ياطينِ  هُ  ،وأن يحُضرونِ  ،همزاِت الشا ]رواه أبو داود،  «فإناها لن تُضرا

 .والرتمذي[

 .]رواه مسلم[ .عليهِ  نائًما الذي كان الجانبل عن ي تحو   -

 دعاء الهم والحزن ۞

 ،ناصي تي بي ِدك ،تِكم  ابُن أ   ،وابُن عبِدك ،اللهم إناي عبُدك» -

 ماٍض فِ 
 
 دٌل فِ ع   ،ُحكُمك ي

 
 ،أسأُلك بُِكلِّ اسٍم هو لك ،قضاُؤك ي

ي ت  س    ،ِقكل  ًدا مِن خ  أو علامتُه أح   ،ُه يف كتابِكأو أنزلت   ،كنفس   بهِ  ما

 ،لبيق ربيع   الُقرآن   تجعل   أن   ،به يف ِعلِم الغي ِب عندك ت  ثر  أ  ت  أو اس  

ي وذهاب   ،ُحزين وِجالء   ،صدري ونور    .]رواه أحمد[« هما
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 فضل هذا الدعاء:

، قال: قال رسول اهلل عن عبد اهلل بن مسعود 

 :«  اللهم إناي  طُّ إذا أصابُه هم  وحزٌن:بٌد ق  ما قال ع

ُه،  إالا أذهب   ... ،ابُن أمتِك ،وابُن عبِدك ،عبُدك اهلُل عزا وجلا هما

 ينبغي لنا أن نتعلام «لُه مكان ُحزنِِه فرًحاوأبد  
ِ
، قالوا: يا رسول اهلل

 «مُهن  لِمن سِمعُهنا أن يتعل  ل، ينبغي أج  »هُؤالِء الكلِمات؟ قال: 

 .]رواه أحمد[

 ،سلِ ِز والك  ج  والع   ،نِ ز  مِن الهمِّ والح   اللهم إناي أعوُذ بك  » -

ي نِ ل  وض   ،والُبخِل والُجبنِ   .]رواه البخاري[ «بِة الرجالِ ل  وغ   ،ِع الدا

 .ثقله وشدته :ن(ي  )ضلع الد  

 ربدعاء الك   ۞

 واِت اربُّ السم اهللإالا  ال إله   ،العظيُم الحليمُ  اهللإالا  ال إله  » -

 .]متفق عليه[ «وربُّ العرِش العظيمِ  ،واألرضِ 
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 ،عي نٍ  ة  ف  ر  ني إلى نفسي ط  فال تكِل   ،أرجو تك  اللهم رحم  » -

  .أبو داود[و أحمد، ]رواه «إالا أنت ال إله   ،هُ لي شأين ُكل   وأصلِح  

 .]رواه أبو داود، وابن ماجه[ «ال ُأشِرُك به شيًئا ،رباي اهللُ  اهللُ » -

 َّني مي زي  ري ٰى ين ىن نن منُّٱ -

 .[٨٧األنبياء: ]

كر:  فضل هذا الذِّ

عوة ذي النون إذ دعا وهو يف د  »: قال رسول اهلل 

 مي زي  ري ٰى ين ىن نن منُّٱبطن الحوت: 

ال إ طُّ هبا رجل مسلم يف شيء ق   عُ د  ، فإنه لم ي  [٨٧األنبياء: ]ٱَّني

 .[الرتمذي ]رواه «استجاب اهلل له

أال أخربكم، أو أحدثكم، بشيء إذا نزل : » قالو

ل له: فقي« ج عنه؟رِّ من بالء الدنيا دعا به فُ  أو بالءٌ  ٌب ر  برجل منكم ك  

  ري ٰى ين ىن نن منُّٱعاء ذي النون: دُ »بلى، قال: 
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 .[النسائي يف السنن الكربى ]رواه «[٨٧األنبياء: ] َّني مي زي

 عند الخوفدعاء ال ۞

 .]رواه مسلم[ «ت  ِفنيِهم بِما ِشئ  اللهم اك  » -

ِفني هذا األمر  أو هذا الشخص  بما  ويجوز أن يقول: اللهم اك 

 ِشئت.

 الدعاء عند تراكم الديون ۞

 ن  م  ع   نِني بِفضلِك  غ  وأ   ،رامِكن ح  ع   ِفني بحاللِك  اك   اللهم  » -

 .]رواه الرتمذي[ «ِسواك  

 الدعاء:فضل هذا 

أال ُأعلُِّمك كلِماٍت : لرجل ن أبي طالب علي ب قال

  نيِهن  م  عل  
ِ
 يرٍ ِص  ، لو كان عليك مِثُل جبلِ رسوُل اهلل

اُه د    ،رامِكن ح  ع   ِفني بحاللِك  اك   اللهم  »، قال: ُقل: عنك   اهللُ ي نًا أدا

 .]رواه الرتمذي[ «ِسواك   ن  م  ع   نِني بِفضلِك  غ  وأ  
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 ،سلِ ِز والك  ج  والع   ،نِ ز  مِن الهمِّ والح   أعوُذ بك   اللهم إناي» -

ي نِ ل  وض   ،والُبخِل والُجبنِ   .]رواه البخاري[ «بِة الرجالِ ل  وغ   ،ِع الدا

 الشياطينو الجن ما يفعل من أراد طرد ۞

 من  الشيطاِن » -
ِ
 .«جيمالر  أعوُذ باهلل

 مبهب خب  حب جب هئ مئ خئُّٱقال تعالى: 

 [.٣6صلت: ]ف َّهت مت خت حت جت

 .األذان -

 . «اهلُل أكربُ ،اهلُل أكربُ  ،اهلُل أكربُ اهلُل أكربُ »

 . «أشهُد أنا ال إله إالا اهللُ  ،أشهُد أنا ال إله إالا اهللُ »

« 
ِ
دًا رسوُل اهلل   ،أشهُد أنا ُمحما

ِ
دًا رسوُل اهلل  . «أشهُد أنا ُمحما

الةِ »   على الصا
الةِ  ،حي   على الصا

 . «حي

 على الفالِح »
 
  ،حي

 
 . «على الفالِح حي

 . «اهلُل أكربُ ،اهلُل أكربُ»
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 .«ال إله إالا اهللُ »

كر:  فضل هذا الذِّ

:  ، قال: قال رسول اهلل عن أبي هريرة

ُن أدب  إذا أذ  » ي طاُن ولُه ُحصاٌص ن المؤذِّ  .]رواه مسلم[ «ر الشا

و، أو الريح.اص(: هو ص  )ُح  د   شدة الع 

 .كر اهللذِ  -

وأعظم الذكر  عند ذكر اهلل، -أي: يتصاغر- سن  الشيطان يخ  

 .قراءة القرآن الكريم

 .قراءة سورة البقرة -

كر:  فضل هذا الذِّ

ال »، قال: ، أن رسول اهلل  عن أبي هريرة

يِه ينِفُر مِن البيِت الذي ُتقرُأ ف قابِر، إنا الشيطان  تجعلوا ُبيوتُكم م  

 . [رواه مسلم] «سورُة البقرةِ 
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، قال: سمعت رسول اهلل  الباهليأمامة عن أبي و

 :يًعا فاقرءوا الُقرآن فإناُه يأيت يوم القيامِة ش  » يقول

ي نِ  هراو  صحابه، اقرءوا الزا
ِ
وسورة آل ِعمران، فإناُهما  البقرة   :أل

تاِن، أو كأناُهما غياي تاِن، أو كأناُهما مام  تأتياِن يوم القيامِة كأناُهما غ  

 اقرءوا سورة  اِن عن أصحابِِهما، ، ُتحاج  واف  قاِن مِن طي ٍر ص  فِر  

رواه ] «ةُ ل  ط  سرٌة، وال تستطيُعها الب  ها ح  ركٌة، وترك  ها ب  ذ  ، فإنا أخ  البقرةِ 

 .[مسلم

 .رةُ ح  الس  هم : (ةُ ل  ط  الب  )

 لتسهيل األمورالدعاء  ۞

إذا  ن  ز  تجعُل الح   وأنت   ،اًل ه  ُه س  علت   ما ج  إالا  ل  ه  اللهم ال س  » -

 .]رواه ابن حبان يف صحيحه[ «اًل ه  ِشئت س  

 وأراد التوبة من أذنب ذنًبا يفعل ما ۞

 .والعزم على عدم العودة واإلقالع عن الذنب ،الندم -
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برد  الحق ، والتحلل من أصحابرد المظالم إلى أهلها -

 .الحقوق إليهم

اه أبو ]رو .واستغفار اهلل، ثم الصالة ركعتين، إحسان الوضوء -

 .والرتمذي[داود، 

 فضل ذلك:

فُيحِسُن بٍد ُيذنُِب ذنًبا ما مِن ع  »: قال النبي 

 «له اهللُ  فر  إالا غ ،اهلل  ُثم يستغِفُر ، ُثم يقوُم فُيصلاي ركعتي نِ ، الطُّهور

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[

 االستغفار من الذنوب ۞

  الذي ال إله   اهللستغِفُر أ  » -
 
 «وأتوُب إلي هِ  ،وم  يُّ الق   إالا هو  الحي

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[
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كر:  فضل هذا الذِّ

 الذي ال إله   اهللستغِفُر أ  من قال: » :قال رسول اهلل 

 
 
مِن  كان قد فر   ، ُغِفر لُه، وإن  وأتوُب إلي هِ  ،وم  يُّ الق   إالا هو  الحي

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «حِف الز  

 مرة.مئة  «ُسبحان  اهلل وبحمِده» -

كر:  فضل هذا الذِّ

: : »قال النبي  ن قال  مِدهِ م  ، يف ُسبحان اهلل وبح 

ب ِد البحرِ  ٍة، ُحط ت خطاياُه، وإن  كانت مِثل ز   .]متفق عليه[« يوٍم مئة مرا

 .]رواه مسلم[ مئة مرة. ،«أ ست غِفر اهلل»-

 أو مصيبة مكروه أمر ثوحد عند يقال ام ۞

- « 
ِ
ُر اهلل  .]رواه مسلم[ .«لشاء  ف ع   وماق د 

لِف خ  تي، وأ  يب  ُجرين يف ُمِص اللُهما أ  ، َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ -

 .[١٥6: ، واآلية من سورة البقرة]رواه مسلم «لي خي ًرا مِنها
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 فضل هذا الدعاء:

، تقول: النبي  ، زوج أم سلمةعن 

ما مِن عبٍد ُتصيُبُه » ، يقول:سمعت رسول اهلل 

ُجرين يف اللُهما أ  ، َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱُمصيبٌة، في قوُل: 

ف ل  خ  ُه اهلُل يف ُمصيبتِِه، وأ  ر  ج  ، إالا أ  لِف لي خي ًرا مِنهاخ  وأ  ، تييب  ُمِص 

 أبو سلمة، ُقلُت: كما أمرين رسوُل  .«لُه خي ًرا مِنها
 
ا تُوفاي قالت: فلما

 
ِ
 اهلل

ِ
، فأخلف اهلُل لي خي ًرا مِنُه، رسول اهلل

. ]رواه مسلم[. 

 طفاللتعويذ األما يقال  ۞

ةِ  اهللأعوُذ بِكلِماِت » - ةٍ  ،التااما ومِن ُكلِّ  ،مِن ُكلِّ شي طاٍن وهاما

ةٍ  عي نٍ   .]رواه البخاري[« الم 

حسب عدد  «أعيذكم :أعيذكما، أو :أو ،أعيذك»يجوز أن يقال: 

 .د تعويذهميرا األطفال الذين
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 ما يقال عند زيارة المريض ۞

 ، سبع«ي كفِ ش  ي   العرِش العظيِم أن   رب   أسأُل اهلل العظيم  » -

 مرات.

 فضل هذا الدعاء:

بٍد ُمسلٍم يعوُد مريًضا لم ما مِن ع  » : قال النبي

اٍت:  العرِش  رب   أسأُل اهلل العظيم  يحُضر أجُلُه في قوُل سبع مرا

 .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «ويف ، إالا عُ ي كفِ ش  ي   العظيِم أن  

 .]رواه البخاري[ «اهللطهوٌر إن شاء  ،س  أ  ال ب  » -

 ما يقال عند إغماض عين الميت ۞

 ُلفُه يفواخ   ،يايندِ ه  ُه يف الم  جت  در   ع  وارف   ،لُفالنٍ  ِفر  اللهم اغ  » -

 ،ُه يف قربهِ ل ح  س  واف   ،العالمين لنا ولُه يا رب   ِفر  واغ   ،ِقبه يف الغابِرينع  

ر    .]رواه مسلم[ «لُه فيهِ  ونوِّ
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 الدعاء للميت يف صالة الجنازة ۞

 ،هُ وأكِرم ُنُزل   ،واعُف عنهُ  ،وعافِهِ  ،اللهم اغِفر لُه وارحمهُ » -

ع ُمدخ   سِّ ِه مِن الخطايا كما  ،دِ ُه بِالماِء والثالِج والرب واغِسل   ،لهُ وو  ونقِّ

ب األبي ض مِن الد   ي ت الثاو  اًل وأه ،وأبِدلُه داًرا خيًرا مِن داِرهِ  ،نسِ نقا

ِجهِ  ،خيًرا مِن أهلِهِ  ُه مِن وأِعذ   ،ُه الجناةوأدِخل   ،وزوًجا خيًرا مِن زو 

 .]رواه مسلم[ «عذاِب القربِ وعذاِب الناارِ 

وصغيِرنا  ،وشاِهِدنا وغاِئبِنا ،يِّنا وميِّتِنااللهم اغِفر لِح  » -

 ،المِ يِِه على اإلسح  ي ي تُه مِناا فأ  أح   ن  اللهم م   ،ِرنا وُأنثاناك  وذ   ،وكبيِرنا

ُه على اإليمانِ  فا ي تُه مِناا فتو  فا ال و ،حِرمنا أجرهُ اللهم ال ت   ،ومن تو 

 .[ابن ماجهو ،]رواه أبو داود «هُ ُتِضلانا بعد  

تِك» - فِقِه مِن  ،وحبِل ِجواِرك ،اللهم إنا ُفالن بن ُفالن يف ِذما

فاِء والحقِّ  ،وعذاِب الناارِ  ،فِتنِة القربِ فاغِفر لُه  ،وأنت أهُل الو 

حيمُ   .]رواه أبو داود، وابن ماجه[ «وارحمُه إناك أنت الغفوُر الرا
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 عن  وأنت   ،حمتِكإلى ر   احتاج   وابُن أمتِك   اللهم عبُدك  » -
 
غني

ز عنهُ  ،يف حسناتِهِ  كان ُمحِسنًا فِزد   إن   ،عذابه  «وإن كان ُمسيًئا فتجاو 

 .المستدرك[]رواه الحاكم يف 

 ميت يف صالة الجنازةطفل الالدعاء لل ۞

على  اموقوفرواه البخاري ] «جًراواجعلُه لنا أ   ،ًطار  اللهم اجعلُه لنا ف  » -

 .[ بن علي الحسن

 ًطا(: أي: أجًرا متقدًما ومحتفًظا به عندك لوالديه.ر  )ف  

 ما يقال عند زيارة المقابر ۞

ياِر » - الُم علي ُكم أهل الدا  ،وإناا ،مِن الُمؤمِنين والُمسلِمينالسا

 .]رواه مسلم[ «أسأُل اهلل لنا ولُكُم العافي ة ،إن شاء اهلُل لالِحقون

 ما يقال عند إدخال الميت القبر ۞

 وعلى ُسناِة رسوِل اهللاب» -
ِ
 .]رواه أبو داود[ «سِم اهلل
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 مباشرة دفن الميت بعد يقالما  ۞

  .تابالثبه والدعاء ل ،االستغفار للميت -

 ، قال: كان النبي عن عثمان بن عفان 

استغفروا ألخيكم، »إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: 

 .]رواه أبو داود[ «ألس  وا له بالتثبيت، فإنه اآلن يُ لُ وس  

 ما يقال عند التعزية ۞

ىوُكلُّ ش   ،ولُه ما أعطى ذ  لِلاِه ما أخ  » -  ،يٍء ِعندُه بأجٍل ُمسمًّ

 .]متفق عليه[ «ولتحتِسبفلتصبِر 

 حاالري الدعاء عند هبوب ۞

 ت  ما ُأرِسل   وخي ر   ،ما فيها وخي ر   ،هااللُهما إناي أسأُلك خي ر  » -

ها ،به ]رواه  «به ت  وشرِّ ما ُأرِسل   ،وشرِّ ما فيها ،وأعوُذ بِك مِن شرِّ

 .مسلم[
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 حاالري وعصف اشتدادالدعاء عند  ۞

 .[يف األدب المفرد رواه البخاري] «اقيمً ال ع   ،احً اللهم القِ » -

 لماء.با المحملالريح الحاملة للسحاب  (:القًِحا)

 سماع الرعدالدعاء عند  ۞

عُد بِح  » - رواه ] «يفتِهِ مِدهِ والمالئِكةُ مِن ِخ ُسبحان الذي ُيسبُِّح الرا

 .[اهلل بن الزبير  موقوًفا على عبد مالك يف الموطأ

 االستسقاءدعاء  ۞

 .]متفق عليه[ «نااللهم أِغث   ،نااللهم أِغث   ،ناأِغث  اللهم » -

عاِجاًل  ،ضار   نافًِعا غير   ،يًعارِ يًئا م  رِ م   ،ي ًثا ُمغيًثاِقنا غ  اللهم اس  » -

 .]رواه أبو داود[ «آِجلٍ  غير  

 نزول المطر أثناء دعاءال ۞

يًِّبا ن افًِعا اللهم» -  .]رواه البخاري[ «ص 
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 المطرالدعاء عند اشتداد  ۞
 ،اللهم على اآلكاِم والظِّراِب  ،لي ناوالي نا وال ع  اللهم ح  » -

دي ةِ  جرِ  ،وُبطوِن األو   .]متفق عليه، واللفظ للبخاري[ «ومنابِِت الشا

 (: التالل.اآلكامِ )

 .الروابي الصغار :(رابالظِّ )

 الدعاء بعد نزول المطر ۞

- « 
ِ
 وبف ضِل اهلل

ِ
 .]متفق عليه[ «ُمطِرنا برحمِة اهلل ِوبرزِق اهلل

 فضل هذا الدعاء:

، قال: خرجنا مع رسول اهلل عن زيد بن خالد 

  ُة، فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا ي  بِ ي  د  عام بالح

اذا أتدرون م»الصبح، ثم أقبل علينا فقال:  رسول اهلل 

قال اهلل: أصبح من »قلنا: اهلل ورسوله أعلم، فقال: «. قال ربكم؟

 رزِق وباهلل ِ برحمةِ ُمطِرنا عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال: 
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ِ
  ضلِ وبف   اهلل

ِ
رنا طِ ، فهو مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما من قال: مُ اهلل

 .[فظ للبخاري، واللمتفق عليه] «بنجم كذا، فهو مؤمن بالكوكب كافر بي

 دعاء رؤية الهالل ۞

المِة واإلسالمِ  ،علينا باألمِن واإليمانِ ُه أِهل  اللهم » -  ،والسا

 .[ابن حبان]رواه  «ربُّنا وربُّك اللاهُ  ،والتاوفيِق لما ُنحبُّ وترضى

 ما يقوله الصائم بعد الفطور ۞

واه ]ر «األجُر إن شاء اهلل ت  ب  وث   ،ِت الُعروُق مُأ وابتل  الظ   ب  ه  ذ  » -

 .أبو داود[

 تناول الطعام قبل ما يقال ۞

ِم اب» -  .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «اهللس 

 طعامهقبل من نسي التسمية ل وما يق ۞

آِخِرهِ  اهللسِم با» - لِِه و   .]رواه أبو داود، والرتمذي[ «فِي أ و 

 بعد االنتهاء من الطعام ما يقال ۞
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 الحمُد » -
ِ
 ق  ز  مني هذا ور  طع  الذي أ   هلل

وٍل مِناي وال ح   غيريِه مِن نِ

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[ «ةٍ قو  

كر:  فضل هذا الذِّ

 الحمُد ا فقال: من أكل طعامً : »قال رسول اهلل 
ِ
 هلل

 ق  ز  مني هذا ور  طع  الذي أ  
له ما  ر  فِ ، غُ ةٍ وٍل مِناي وال قو  ح   غيريِه مِن نِ

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[ «م من ذنبهتقد  

 الحمُد » -
ِ
 وال مُ فِ ك  م   غير   ،كثيًرا طيًِّبا ُمبارًكا فيهِ  هلل

 
د  ي  وال عٍ و 

 .]رواه البخاري[ «نارب   ،نًى عنهُ غ  ت  ُمس  

 الحمُد » -
ِ
  وال م  فِ ك  م   ي ر  غ   ،وانار  فانا وأ  الذي ك   هلل

]رواه  «فورٍ ك  ي

 .البخاري[

 بعد شرب اللبنالدعاء  ۞

 .وابن ماجه[ والرتمذي، ]رواه أبو داود،« نا مِنهُ وِزد   ،اللهما باِرك لنا فيهِ » -
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 لصاحب الطعامدعاء ال ۞

 .]رواه مسلم[ «قاينس  ن أ  ِق م  وأس   ،نيم  طع  ن أ  م   طِعم  اللهم أ  » -

 هإذا أفطر عند الطعام لصاحب يقول الصائمما  ۞

ائِمون ر  أفط  » - وصلات  ،ُكُم األبرارُ طعام   وأكل   ،عندكُم الصا

 .أبو داود، وابن ماجه[]رواه  «عليكُم المالئِكةُ 

 أخطأ بحقه أحد ذاإ الصائمما يقول  ۞

 .]متفق عليه[ «صائمٌ  إنِّي ،صائمٌ  إنِّي» -

 أول الثمر رؤيةعند ما يقال  ۞

لنا يف  ك  رِ باو ،ناتِ لنا يف مدين   ك  بارِ و ،نارِ م  لنا يف ث   ك  اللهم بارِ » -

 .]رواه مسلم[ «نادِّ وبارك لنا يف مُ  ،ناصاعِ 

 وما ي رد به عليه طاسعند الع  ما يقال  ۞

يُقل له أخوه أو ، ول  "هللالحمُد "كم فليُقل: س أحدُ إذا عط  » -

، فلي ُقل: "اهللُ  ُمك  ح  ي ر  "، فإذا قال له: "اهللُ  ُمك  ح  ي ر  "صاحبه: 
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 .]رواه البخاري[ «"ُكموُيصلُِح بال   يُكُم اهللُ دِ ي ه  "

 ما يقال لتهنئة المتزوج بزواجه ۞

بو ]رواه أ «بينُكما يف خيرٍ  ع  م  وج   ،لي ك  ع   وبارك   ،لك   اهللُ  بارك  » -

 .داود، والرتمذي، وابن ماجه[

 إذا تزوج جتهلزو المتزوج ما يقوله ۞

 وأعوُذ بك   ،ها عليهِ لت  ب  ما ج   وخير   ،هاخير   اللهم إناي أسأُلك  » -

ها  .وابن ماجه[ ]رواه أبو داود، والرتمذي، «ها عليهِ لت  ب  ج  وشرِّ ما  ،مِن شرِّ

ن أتى أهله ۞  )الدعاء عند الجماع( ما يقوله م 

يطانج   اللهم ،بِاسِم اللاهِ » - يطان ما ر  وج   ،نِّبنا الشا « اقتنز  نِِّب الشا

 .[متفق عليه]

 فضل هذا الدعاء:

 : ، قال: قال النبي بن عباسعبداهلل عن 

نِّبنا ج   اللهم ،اللاهِ بِاسِم ه قال: يأيت أهل   لو أنا أحدُهم إذا أراد أن  »
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يطان يطان ما ر  وج   ،الشا  يف ر بينهما ولدٌ ُيقد   ، فإناُه إن  قتناز  نِِّب الشا

 .[متفق عليه] «ه شيطاٌن أبًدالم يُضر   ،ذلك

 الغضبب من ابت ليل وما يق ۞

 من  الشيطانِ » -
ِ
 .]متفق عليه[ «جيمالر   أعوُذ باهلل

 لي بالشك يف إيمانهابت   يقول منما  ۞

 من  الشيطاِن » -
ِ
 .[رواه البخاري]« جيمالر  أعوُذ باهلل

 بتلىً ما يقول من رأى م   ۞

ا اب  » -  الذي عافاين مِما
ِ
يٍر لني على كثوفض   ،تالك بهالحمُد هلل

ن خ    .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[« ق تفضياًل ل  مِما

كر:  فضل هذا الذِّ

الحمُد ن رأى ُمبتًلى، فقال: م  » : قال رسول اهلل

ا اب    الذي عافاين مِما
ِ
ن خ  وفض   ،تالك بههلل ق ل  لني على كثيٍر مِما

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[ «، لم ُيِصبُه ذلِك البالءُ تفضياًل 
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 المجلس( ة)دعاء كفار جتماعاالأو  مجلسال نهاية دعاء ۞

 ،إالا أنت   ال إله   أشهُد أن   ،ِدكك اللهم وبِحم  ُسبحان  » -

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، والنسائي[ «وأتوُب إليك أستغِفُرك  

كر:  فضل هذا الذِّ

من »: قال  رسول اهلل أن: هريرة  يأب عن

لس يف مجلٍِس فكُثر فيِه لغُطُه، فقال قبل أن يقوم مِن مجلِسه ج  

 أستغِفُرك   ،إالا أنت   ال إله   أشهُد أن   ،ِدكك اللهم وبِحم  ُسبحان  ذلك: 

 .]رواه والرتمذي[« ذلكمجلِسه ، إالا ُغِفر لُه ما كان يف وأتوُب إليك

 ما يقول من خاف من الشرك ۞

ستغِفُرك لِما وأ   ،مُ ُأشِرك بِك وأنا أعل   اللهم إنِّي أعوُذ بِك أن  » -

 .]رواه البخاري يف األدب المفرد[ «مُ ال أعل  

 فضل هذا الدعاء:

: انطلقت مع أبي بكر الصديق قال  يسارمعقل بن عن 
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 إلى النبي ،  :ك فيكم ر  لشِّ يا أبا بكر، ل  »فقال

 ن جعل م  ك إالا ر  ، فقال أبو بكر: وهل الشِّ « ملالن   بيِب ن د  خفى مِ أ  

ده، والذي نفسي بي  : »ا آخر؟ فقال النبي مع اهلل إلهً 

 به ذه  لت  إذا قُ  على شيءٍ ك  أدلُّ ، أال  ملالن   بيِب ن د  خفى مِ ك أ  ر  لشِّ ل  

 ُأشِرك بِك اللهم إنِّي أعوُذ بِك أن  قل: »قال: « ه؟ه وكثيرُ قليلُ  عنك  

 .]رواه البخاري يف األدب المفرد[ «مُ ستغِفُرك لِما ال أعل  وأ   ،مُ وأنا أعل  

 وسيلة النقل يف السفرركوب  عند الدعاء ۞

 ثالث مرات. ،«اهلل مِ س  ابِ » أثناء الركوب: -

  مئُّٱٱٱ، الحمد هلل: »واالستقرار على الوسيلة الركوببعد  -

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
 ،هلل الحمدُ  ،هلل الحمدُ  ،هلل الحمدُ  ،[١4-١٣]الزخرف:  َّىتنت

 ر  ي فاغفِ نفس ي قد ظلمُت إنِّ  ك  بحان  ُس  ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ 

 .داود، والرتمذي[]رواه أبو  « أنتإالا  الذنوب   رُ ه ال يغفِ فإن   ،لي

 المسافر للمقيمدعاء  ۞
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 .]رواه ابن ماجه[ «ضيُع وداِئُعهالذي ال ت   وِدُعُكُم اهللُ ت  س  أ  » -

 دعاء المقيم للمسافر ۞

 .]رواه الرتمذي[ «لِكعم   واتيم  وخ   ك  وأمانت   ك  دين   اهلل   وِدعُ ت  س  أ  » -

ر   ،ذنبك   وغفر   ،التاقوى دك اهللُ و  ز  » - ا حي ُث م الخير   لك   وي سا

 .]رواه الرتمذي[ «ُكنت  

  السفر دعاء ۞

 رب يئ ىئ نئ  مئُّٱ ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ » -

-١٣]الزخرف:  َّىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب

ى يف سفِرنا هذا البِر   اللهما إناا نسأُلك   ،[١4 ومِن العمِل ما  ،والتاقو 

ن علينا سفرنا هذا ،رضىت    اللُهما أنت   ،هُ ُبعد  ِو عناا واط   ،اللُهما هوِّ

فرِ  اِحُب يف السا اللُهما إناي أعوُذ بِك مِن  ،والخليفُة يف األهلِ  ،الصا

فرِ ع  و   ]رواه  «ِب يف الماِل واألهلِ ل  وسوِء الُمنق   ،وكآبِة المنظرِ  ،ثاِء السا

 .مسلم[
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 وعثاء السفر هي شدته ومشقته.(: ثاءِ ع  و  )

 (: المرِجع.ِب ل  الُمنق  )

 هبوطهصعوده أو أثناء  المسافر يقولما  ۞

 .]رواه أبو داود، والرتمذي، وابن ماجه[ .رح إذا انحد  سبِّ د، ويُ ر إذا صع  كبِّ يُ  -

رالمسافر  دعاء ۞ ح   يف وقت السَّ

 م  سامٌِع بح   ع  م  س  » -
ِ
 ،انا صاِحبنب  ر   ،ليناوُحسِن بالئِِه ع   ،ِد اهلل

 .]رواه مسلم[ «عاِئًذا بِاهلل مِن الناارِ  ،ليناع   وأفِضل  

 ما يقول من نزل منزاًل يف سفر أو حضر ۞

 الت  » -
ِ
 .]رواه مسلم[ «اِت مِن شرِّ ما خلقام  أعوُذ بِكلِماِت اهلل

 فضل هذا الدعاء:

أعوُذ ل منِزاًل ُثما قال: ن نز  م  » : قال رسول اهلل

 الت  
ِ
ِحل يرتُه شيٌء حتى ، لم يُضر  اِت مِن شرِّ ما خلقام  بِكلِماِت اهلل

 .]رواه مسلم[ «مِن منِزلِه ذلك
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 المدينة يف السفردخول  دعاء ۞

ماواِت الس   اللهم رب  » -  ين  األرِض  ورب   ،ن  ل  ل  بِع وما أظ  السا

بِع وما أ   ياطيِن وما أ   ورب   ،ن  ل  ل  ق  السا ياِح وما  ورب   ،ن  ل  ل  ض  الشا الرا

ها  ،أهلِها هِذِه القري ِة وخير   خير   نسأُلك   ،ي نر  ذ   ونعوُذ بِك مِن شرِّ

الحاكم و وابن حبان يف صحيحه، ،النسائي يف السنن الكربى ]رواه «وشرِّ أهلِها وشرِّ ما فيها

 .[يف المستدرك

  هسفرالعودة من  المسافر إذا أراد دعاء ۞

 رب يئ ىئ نئ مئُّٱ ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ  ،أكرب اهللُ » -

-١٣]الزخرف:  َّىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب

ى يف سفِرنا هذا البِر   اللهما إناا نسأُلك   ،[١4 ومِن العمِل ما  ،والتاقو 

ن علينا سفرنا هذا ،رضىت    اللُهما أنت   ،هُ ِو عناا ُبعد  واط   ،اللُهما هوِّ

فرِ  اِحُب يف السا اللُهما إناي أعوُذ بِك مِن  ،والخليفُة يف األهلِ  ،الصا

فرِ ع  و    ،ِب يف الماِل واألهلِ ل  وسوِء الُمنق   ،وكآبِة المنظرِ  ،ثاِء السا

 .]رواه مسلم[ «لِربِّنا حامِدون ،عابِدون ،تائِبون ،آيِبون
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 .راجعون بالخير(: آيِبون)

 دخول السوق ما يقال عند ۞

لُه الُملُك ولُه الحمُد ُيحيي  ،لهُ  دُه ال شريك  ح  و   إالا اهللُ  ال إله  » -

 ال يموُت  ،وُيميُت 
 
 «بي ِدِه الخيُر وهو على كلِّ شيٍء قديرٌ  ،وهو  حي

 .]رواه الرتمذي، وابن ماجه[

 فضل هذا الدعاء:

وق، فقال:  خل  ن د  م  » :قال رسول اهلل   ال إله  السا

 ،لُه الُملُك ولُه الحمُد ُيحيي وُيميُت  ،لهُ  دُه ال شريك  ح  و   إالا اهللُ 

 ال يموُت 
 
 ، كتب اهللبي ِدِه الخيُر وهو على كلِّ شيٍء قديرٌ  ،وهو  حي

 ألِف  ألِف سيئٍة، ورفع لُه ألف   ألِف حسنٍة، ومحا عنُه ألف   لُه ألف  

 .]رواه الرتمذي، وابن ماجه[ «درجةٍ 

 (= مليون.ألِف  ألف  )

 ما يقول من أتاه أمر يسره ۞



كار                                                        ذ   من الأ 
َ 
ار مما صح ت  ر ُّ المخ   75                          الد ُّ

 يف ماجه، والحاكمابن ]رواه  «تِِه تتِمُّ الصالحاُت الحمُد هلل الذي بنعم  » -

 .المستدرك[

 ما يقول من أتاه أمر يكرهه ۞

 على ُكلِّ حالٍ » -
ِ
 .رواه الحاكم يف المستدرك[ابن ماجه، رواه ] «الحمُد هلل

 من سمع صياح الديك دعاء ۞

 .]متفق عليه[« اللهم إنِّي أسأُلك مِن ف ضلِك» -

 فضل هذا الدعاء:

لوا فاسأ  ي كِة: ياح الدِّ ِمعُتم ِص إذا س  »: قال النبي 

 .]متفق عليه[ «ًكا، فإناها رأت مل  ضلِهِ مِن ف   اهلل  

 بالليلأو نهيق الحمار ما يقول من سمع نباح الكالب  ۞

جيم» -  مِن الشيطان الر 
ِ
 .]متفق عليه[ «أعوُذ باهلل

 هغير   بَّ من س   دعاء ۞

 وم  ي ُقربًة إليك   لهُ  ذلك   فاجعل   ،ُتهُ ب  ب  اللهم فأيُّما مؤمٍِن س  » -
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 .]متفق عليه[ «القيامةِ 

 ه الناسمدح من ما يقول ۞

 ،لي ما ال يعلمون واغِفر   ،ين بما يقولوناللهم ال ُتؤاِخذ  » -

ا ي    .[البخاري يف األدب المفرد، والبيهقي يف شعب اإليمان]رواه  «ناونظُ واجعلني خيًرا مِما

 األضحية عند ذبح الدعاء ۞

مية ى التس، وإن زاد علعند الذبح ي باسم اهللسمِّ يُ الواجب أن  -

 فال بأس.بما ورد يف السنة 

 «]ويسمي نفسه[ وآل فالناللاُهما تقبال مِن فالٍن  ،بِاسِم اللاهِ » -

 .[مسلم ]رواه

- « 
ِ
 نم]أو ع ن أهِل بي تيهذا عناي وع   ،أكربُ  واهللُ  ،باسِم اهلل

 .]رواه الرتمذي[ «[شاء

 :فيقول غيره ضحيةأ يذبحإن كان 

ب رُ اب» - اهلل أ ك  ِم اهلل و  ]ويسمي صاحب  فالن عنهذا  ،س 
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 .]رواه الرتمذي[ «[األضحية

 العقيقة عند ذبح الدعاء ۞

« 
ِ
 هِذِه عقيقُة ُفالنٍ  ،اللُهما لك وإلي ك ،واهلُل أكربُ  ،بِسِم اهلل

 .]رواه البيهقي يف السنن الكربى[ «[اسم المولودويذكر ]



ر والحمد هلل الذي يس مته تتم الصالحات،الحمد هلل الذي بنع

أن يجعل  هذا العمل، فله الحمد أواًل وآخًرا، ونسأله 

 هذا العمل  كل ه صالًحا، ولوجهه الكريم خالًِصا.

 آلهعلى و ،على نبينا محمد وأنعم وصلى اهلل وسلم وبارك

الغر الميامين، والتابعين لهم  بهاصحعلى أو الطيبين الطاهرين،

 .، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمينبإحسان إلى يوم الدين

 

 

 

 



 المصادر والمراجع

 ،مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، القرآن الكريم -

 اإلصدار الثاين.

المؤلف: محمد بن ، يف تقريب صحيح ابن حباناإلحسان  -

ترتيب: ، هـ(٣٥4حبان، التميمي، الدارمي، الُبستي )المتوىف: 

، هـ( ٧٣٩األمير عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )المتوىف: 

الناشر: ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط

 .م١٩٨٨ -هـ ١4٠٨الطبعة: األولى، ، مؤسسة الرسالة، بيروت

المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري ، األدب المفرد -

الناشر: دار ي، المحقق: محمد فؤاد عبد الباق، هـ(٢٥6)المتوىف: 

 م.١٩٨٩ - هـ١4٠٩الطبعة: الثالثة، ، بيروت -البشائر اإلسالمية 

ف: أبو المؤل، جتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيالمُ  -

علي الخراساين، النسائي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 

الناشر: مكتب ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، هـ(٣٠٣)المتوىف: 
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 - هـ١4٠6الطبعة: الثانية، ، حلب -المطبوعات اإلسالمية 

 م.١٩٨6

المؤلف: أبو عبد اهلل الحاكم ، المستدرك على الصحيحين - 

محمد بن عبد اهلل بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم )المتوىف: 

الناشر: دار الكتب ، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، هـ(4٠٥

 م.١٩٩٠ - هـ١4١١الطبعة: األولى، ، بيروت -العلمية 

المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر ، الموطأ -

المحقق: محمد مصطفى ، هـ(١٧٩)المتوىف: الحمي ري األصبحي 

الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال ، األعظمي

هـ ١4٢٥الطبعة: األولى، ، اإلمارات-أبوظبي ،رية واإلنسانيةالخي

 .م٢٠٠4 -

المؤلف: أبو عبد اهلل محمد بن يزيد ، سنن ابن ماجه -

، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(٢٧٣القزويني، )المتوىف: 

 .يفيصل عيسى البابي الحلب -الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
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بو داود سليمان بن األشعث المؤلف: أسنن أبي داود،  -

تاين )المتوىف:  ِجس  المحقق: محمد محيي الدين عبد ، هـ(٢٧٥السِّ

 .بيروت -الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ، الحميد

رة، ، سنن الرتمذي - و  المؤلف: محمد بن عيسى بن س 

، أحمد محمد شاكر تحقيق وتعليق:، هـ(٢٧٩الرتمذي، )المتوىف: 

الناشر: شركة ، وإبراهيم عطوة عوض، يومحمد فؤاد عبد الباق

ثانية، الطبعة: ال، مصر -مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥

المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي ، شعب اإليمان -

حققه: الدكتور ، هـ(4٥٨الخراساين، أبو بكر البيهقي )المتوىف: 

وزيع شد للنشر والتالناشر: مكتبة الر، عبد العلي عبد الحميد حامد

 الطبعة: األولى،. بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية بالهند

 .م٢٠٠٣ -هـ ١4٢٣

المؤلف: محمد بن إسماعيل البخاري صحيح البخاري،  -
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، المحقق: محمد زهير الناصر، هـ(٢٥6)المتوىف:  الجعفي

 ـ.ه١4٢٢الطبعة: األولى، ، الناشر: دار طوق النجاة

المؤلف: مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم،  -

، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(٢6١النيسابوري )المتوىف: 

 .بيروت -الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

المؤلف: أبو عبد اهلل أحمد بن ، مسند اإلمام أحمد بن حنبل -

المحقق: شعيب ، هـ(٢4١محمد بن حنبل الشيباين )المتوىف: 

، إشراف: د عبد اهلل الرتكي، مرشد، وآخرون عادل -األرنؤوط 

  .م ٢٠٠١ -هـ  ١4٢١الطبعة: األولى، ، الناشر: مؤسسة الرسالة
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 فهرس الموضوعات

 ١ ......................... النوم من االستيقاظ عند الدعاء

 ٢ ...................... الخالء أو المياه دورة دخول دعاء

 ٣ ................ مياه )الحمام(ال دورة من الخروج دعاء

 ٣ ............................. بالوضوء البدء قبل يقال ما

 ٣ ....................... الوضوء من االنتهاء بعد يقال ما 

 4 ................................ الثوب لبس عند يقال ما

 ٥ ........................ الجديد الثوب لبس عند يقال ما

 ٥ ............................ جديًدا ثوًبا لبس لمن الدعاء

ر  6 .......................... المنزل من الخروج عند الِذك 

ر  6 ............................... المنزل دخول عند الِذك 

 ٧ ............................. المسجد إلى الذهاب دعاء

 ٨ ................................. المسجد ودخول دعاء

 ٨ ............................. المسجد من الخروج دعاء
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 ٩ ...............................األذان سماع أثناء يقال ما

 ٩ ...................................... األذان بعد يقال ما

 ١١ ............................واإلقامة األذان بين الدعاء

 ١٢ .......................... الصالة استفتاح عند يقال ما

 ١٣ ........................ يلالل قيام صالة استفتاح دعاء

 ١4 ......................................... الركوع أذكار

 ١٥ ............................... الركوع من الرفع أذكار

 ١6 ..................................... الوتر قنوت دعاء

 ١٧ ........................................ السجود أذكار

 ١٧ .................................. التالوة سجود أذكار

 ١٨ ................................ ما يقال بين السجدتين

 ١٨ ......................................... التشهد أذكار

 ١٩ ........... السالم قبل التشهد أثناء اإلبراهيمية الصالة

 ١٩ ........................ الصالة من السالم قبل الدعاء

 ٢١ ....................... الصالة من السالم بعد األذكار
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 ٢4 ................... األذكار بعد السالم يف صالة الفجر

 ٢4 ........ األذكار بعد السالم يف صاليت الفجر والمغرب

 ٢٥ ..................... الوتر صالة من السالم بعد الذكر

 ٢٥ .............. صالته يف بالوسوسة أصيب من يفعل ما

 ٢6 ...................................... االستخارة دعاء

 ٢6 ............................... والمساء الصباح أذكار

 ٣4 ........................................... النوم أذكار

 46 ................ ما يقول من استيقظ خالل نومه بالليل

ه رؤيا النوم يف رأى من يفعل ما  4٧ ................... تُسرُّ

 4٧ ................ مزعًجا ُحلًما النوم يف رأى من يفعل ما

 4٨ ................................... دعاء الهم والحزن

رب دعاء  4٩ ......................................... الك 

 ٥١ ................................... الخوف عند الدعاء

 ٥١ ............................. الديون تراكم عند الدعاء

 ٥٢ ............... والشياطين الجن طرد أراد من يفعل ما
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 ٥4 ................................ األمور لتسهيل الدعاء

 ٥4 .................... التوبة وأراد ذنًبا أذنب من يفعل ما

 ٥٥ ................................ بالذنو من االستغفار

 ٥6 ............. مصيبة أو مكروه أمر حدوث عند يقال ما

 ٥٧ ............................... األطفال لتعويذ يقال ما

 ٥٨ ........................... المريض زيارة عند يقال ما

 ٥٨ ..................... الميت عين إغماض عند يقال ما

 ٥٩ ....................... الجنازة صالة يف للميت الدعاء

 6٠ ................ الجنازة صالة يف الميت للطفل الدعاء

 6٠ ............................. المقابر زيارة عند يقال ما

 6٠ ....................... القرب الميت إدخال عند يقال ما

 6١ ....................... مباشرة الميت دفن بعد يقال ما

 6١ ................................... التعزية عند يقال ما

 6١ ............................. الرياح هبوب عند الدعاء

 6٢ ................... الرياح وعصف اشتداد عند الدعاء
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 6٢ .............................. الرعد سماع عند الدعاء

 6٢ ...................................... االستسقاء دعاء

 6٢ .............................. المطر نزول أثناء الدعاء

 6٣ ............................... المطر نزول بعد الدعاء

 64 .....................................الهالل رؤية دعاء

 64 .......................... الفطور بعد الصائم يقوله ما

 64 ............................. الطعام تناول قبل يقال ما

 64 .................. عامهط قبل التسمية نسي من يقول ما

 64 ....................... الطعام من االنتهاء بعد يقال ما

 6٥ ............................... اللبن شرب بعد الدعاء

 66 ............................... الطعام لصاحب الدعاء

 66 ........طر عندهأف إذا الطعام لصاحب الصائم يقول ما

 66 ................... أحد بحقه أخطأ إذا الصائم يقول ما

 66 ........................... الثمر أول رؤية عند يقال ما

 66 .................. عليه به ُيرد وما الُعطاس عند يقال ما
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 6٧ ....................... لمتزوج بزواجها لتهنئة يقال ما

 6٧ ................... تزوج إذا لزوجته المتزوج يقوله ما

ن يقوله ما  6٧ ........... (الجماع عند الدعاء) أهله أتى م 

 6٨ ........................... بالغضب ابُتلي من يقول ما

 6٨ .................... يمانهإ يف بالشك ابُتلي من يقول ما

 6٨ ............................... ُمبتلًى  رأى من يقول ما

 6٩(المجلس كفارة دعاء) االجتماع أو المجلس هناية دعاء

 6٩ ......................... الشرك من خاف من يقول ما

 ٧٠ ............. السفر يف النقل وسيلة ركوب عند الدعاء

 ٧٠ ................................. للمقيم المسافر دعاء

 ٧١ ................................. للمسافر المقيم دعاء

 ٧١ ........................................... السفر دعاء

 ٧٢ .............. هبوطه أو صعوده أثناء المسافر يقول ما

ر وقت يف المسافر دعاء ح   ٧٢ ......................... الس 

 ٧٢ ............... حضر أو سفر يف منزاًل  نزل من يقول ما
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 ٧٣ ......................... السفر يف المدينة دخول دعاء

 ٧٣ ................ دة من سفرهالعو أراد إذا المسافر دعاء

 ٧4 ............................ السوق دخول عند يقال ما

 ٧4 ............................. يسره أمر أتاه من يقول ما

 ٧٥ ............................يكرهه أمر أتاه من يقول ما

 ٧٥ .......................... الديك صياح سمع من دعاء

 ٧٥ . بالليل الحمار هنيق أو الكالب نباح سمع من يقول ما

ب   من دعاء ه س   ٧٥ ................................... غير 

 ٧6 ............................. الناس مدحه من يقول ما

 ٧6 ............................ األضحية ذبح عند الدعاء

 ٧٧ ............................... العقيقة ذبح عند الدعاء

 ٧٩ .................................. المصادر والمراجع

 ٨٣ ................................. فهرس الموضوعات
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