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 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٢

 املقدمة 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات 
أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

ا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه وحده ال شريك له، وأشهد أن حممد
 . ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما كثريا، أما بعد

" الذكر والدعاء والعالج بالرقى من الكتاب والسنة : " فهذا خمتصر اختصرته من كتايب
 . اختصرت فيه قسم األذكار؛ ليكون خفيف احلمل يف األسفار

 الذكر، واكتفيت يف خترجيه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد وقد اقتصرت على منت
. يف األصل، ومن أراد معرفة الصحايب أو زيادة يف التخريج فعليه بالرجوع إىل األصل

 بأمسائه احلسىن، وصفاته العلى أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفعين وأسأل اهللا 
ه، أو طبعه، أو كان سببا يف نشره، إنه سبحانه به يف حيايت وبعد ممايت، وأن ينفع به من قرأ

وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم . ويل ذلك والقادر عليه
 . بإحسان إىل يوم الدين

 املؤلف
 هـ١٤٠٩حرر يف شهر صفر 
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 فضل الذكر 
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zÏΒ ÉΑöθ s)ø9$# Íiρ ß‰äó ø9$$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ$#uρ Ÿω uρ ä3s? zÏiΒ t,Î#Ï≈ tó ø9$# ∩⊄⊃∈∪{  )وقال )٤   } الذي يذكر مثل

أال أنبئكم خبري أعمالكم،  {  وقال )٦( )٥(  } والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليتربه

وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، 
: " قال. قالوا بلى"  تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ وخري لكم من أن
أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا : يقول اهللا تعاىل{   وقال )٨( )٧( } ذكر اهللا تعاىل

 نفسه ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم، ذكرين، فإن ذكرين يف
وإن تقرب إيل شربا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إيل ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاين ميشي 

يا رسول اهللا إن : أن رجال قال{  وعن عبد اهللا بن ُبْسر . )١٠( )٩( } أتيته هرولة

                                 
 . ١٥٢: سورة البقرة، آية) ١(
 . ٤١: سورة األحزاب، آية) ٢(
 . ٣٥: سورة األحزاب، آية) ٣(
 . ٢٠٥: سورة األعراف، آية) ٤(
 ). ٦٠٤٤(البخاري الدعوات ) ٥(
ر اهللا فيه والبيت الذي ال يذكر اهللا فيه مثل احلي مثل البيت الذي يذك" ومسلم بلفظ ٢٠٨ / ١١البخاري مع الفتح ) ٦(

 . ٥٣٩ / ١" وامليت
 ). ٤٩٠(، مالك النداء للصالة ) ١٩٥ / ٥(، أمحد ) ٣٧٩٠(، ابن ماجه األدب ) ٣٣٧٧(الترمذي الدعوات ) ٧(
 . ١٣٩ / ٣ وصحيح الترمذي ٣١٦ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ١٢٤٥ / ٢ وابن ماجه ٤٥٩ / ٥الترمذي ) ٨(
، ) ٣٨٢٢(، ابن ماجه األدب ) ٣٦٠٣(، الترمذي الدعوات ) ٢٦٧٥(، مسلم التوبة ) ٦٩٧٠(البخاري التوحيد ) ٩(

 ). ٢٥١ / ٢(أمحد 
 .  واللفظ للبخاري٢٠٦١ / ٤ ومسلم ١٧١ / ٨البخاري ) ١٠(
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ال يزال لسانك رطبا من : قال شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخربين بشيء أتشبث به
رأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة، واحلسنة بعشر من ق{  وقال  )٢( )١(  }ذكر اهللا

 وعن )٤( )٣(  }ألف حرف، والم حرف، وميم حرف: امل حرف؛ ولكن: أمثاهلا، ال أقول

أيكم حيب أن يغدو : "  الصفة فقال وحنن يفخرج رسول اهللا { :  قالعقبة بن عامر 

" العقيق فيأيت منه بناقتني كوماوين يف غري إمث وال قطيعة رحم؟ كل يوم إىل بطحان أو إىل 
أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم، أو يقرأ آيتني من : " قال. يا رسول اهللا حنب ذلك: فقلنا

وأربع خري له من أربع، ومن  من ثالث،  خري له من ناقتني، وثالث خري لهكتاب اهللا 
من قعد مقعدا مل يذكر اهللا فيه كانت عليه من {  وقال  )٦( )٥(  }أعدادهن من اإلبل

 . )٨( )٧(  }ترةاهللا ترة، ومن اضطجع مضجعا مل يذكر اهللا فيه كانت عليه من اهللا 

ما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه، ومل يصلوا على نبيهم إال كان عليهم {  وقال 

 . )١٠( )٩(  }ترة، فإن شاء عذهبم وإن شاء غفر هلم

                                 
 ). ٣٧٩٣(، ابن ماجه األدب ) ٣٣٧٥(الترمذي الدعوات ) ١(
 . ٣١٧ / ٢ وصحيح ابن ماجه ١٣٩ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ١٢٤٦ / ٢ وابن ماجه ٤٥٨ / ٥الترمذي ) ٢(
 ). ٢٩١٠(الترمذي فضائل القرآن ) ٣(
 . ٣٤٠ / ٥ وصحيح اجلامع الصغري ٩ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ١٧٥ / ٥الترمذي ) ٤(
  ).١٥٤ / ٤(، أمحد ) ٨٠٣(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(
 . ٥٥٣ / ١مسلم ) ٦(
 ). ٤٣٢ / ٢(، أمحد ) ٤٨٥٦(، أبو داود األدب ) ٣٣٨٠(ات الترمذي الدعو) ٧(
 . ٣٤٢ / ٥ وغريه وانظر صحيح اجلامع ٢٦٤ / ٤أبو داود ) ٨(
 ). ٤٣٢ / ٢(، أمحد ) ٣٣٨٠(الترمذي الدعوات ) ٩(
 . ١٤٠ / ٣الترمذي وانظر صحيح الترمذي ) ١٠(
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ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهللا فيه إال قاموا عن مثل جيفة {  وقال 

 . )٢(  )١(  }محار وكان هلم حسرة

 أذكار االستيقاظ من النوم  -١
 . )٤( )٣(  }احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور{  - ١

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء {  - ٢

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال قوة إال باهللا العلي . قدير
 . )٦( )٥(  }العظيم، رب اغفر يل

 . )٨( )٧(  }بذكرهاحلمد هللا الذي عافاين يف جسدي، ورد علي روحي، وأذن يل {  - ٣
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 ). ٥٢٧ / ٢(، أمحد ) ٤٨٥٥(أبو داود األدب ) ١(
 . ١٧٦ / ٥ وانظر صحيح اجلامع ٣٩٨ / ٢ وأمحد ٢٦٤  /٤أبو داود ) ٢(
، ابن ماجه الدعاء ) ٥٠٤٩(، أبو داود األدب ) ٣٤١٧(، الترمذي الدعوات ) ٥٩٥٣(البخاري الدعوات ) ٣(

 ). ٢٦٨٦(، الدارمي االستئذان ) ٣٩٧ / ٥(، أمحد ) ٣٨٨٠(
 . ٢٠٨٣ / ٤ ومسلم ١١٣ / ١١البخاري مع الفتح ) ٤(
، ابن ماجه الدعاء ) ٥٠٦٠(، أبو داود األدب ) ٣٤١٤(، الترمذي الدعوات ) ١١٠٣(معة البخاري اجل) ٥(

 ). ٢٦٨٧(، الدارمي االستئذان ) ٣٨٧٨(
 ٣٩ / ٣من قال ذلك غُِفَر له، فإن دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ مث صلى قُِبلَْت صالته، البخاري مع الفتح ) ٦(

 . ٣٣٥ / ٢ ماجه وغريه واللفظ البن ماجه انظر صحيح ابن
 ). ٣٤٠١(الترمذي الدعوات ) ٧(
 . ١٤٤ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٤٧٣ / ٥الترمذي ) ٨(
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  دعاء لُْبس الثوب - ٢
مين وال ورزقنيه من غري حول ) الثوب(احلمد هللا الذي كساين هذا {  - ٥

 . )٣( )٢(  }..قوة

 دعاء لُْبس الثوب اجلديد  - ٣
اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ {  - ٦

 . )٥( )٤(  }بك من شره وشر ما صنع له

                                 
 .  ٢٠٠ – ١٩٠: ات ياآلسورة آل عمران ) ١(
 ). ٢٦٩٠(، الدارمي االستئذان ) ٤٠٢٣(أبو داود اللباس ) ٢(
 . ٤٧ / ٧إرواء الغليل : أخرجه أهل السنن إال النسائي انظر) ٣(
 ). ٤٠٢٠(، أبو داود اللباس ) ١٧٦٧(ترمذي اللباس ال) ٤(
 . ٤٧أبو داود والترمذي والبغوي وانظر خمتصر مشائل الترمذي لأللباين ص ) ٥(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٧

 اء ملن لبس ثوبا جديدا الدع -٤
 . )٢( )١(  }تبلي وُيْخِلُف اهللا تعاىل{  - ٧

 . )٤( )٣(  }ومت شهيدا, البس جديدا، وعش محيدا{  - ٨

 ما يقول إذا وضع ثوبه  -٥
 . )٥(  }بسم اهللا{  - ٩

 دعاء دخول اخلالء  -٦
 . )٦(  }اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث] بسم اهللا[{  - ١٠

 دعاء اخلروج من اخلالء  -٧
 . )٨( )٧(  }غفرانك{  - ١١

 الذكر قبل الوضوء  -٨
 . )٩(  }بسم اهللا { - ١٢

                                 
 ). ٤٠٢٠(، أبو داود اللباس ) ١٧٦٧(الترمذي اللباس ) ١(
 . ٧٦٠ / ٢، وانظر صحيح أيب داود ٤١ / ٤أخرجه أبو داود ) ٢(
 ). ٨٩ / ٢(، أمحد ) ٣٥٥٨(ابن ماجه اللباس ) ٣(
 . ٢٧٥ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ٤١ / ١٢ والبغوي ١١٧٨ / ٢ابن ماجه ) ٤(
 . ٢٠٣ / ٣ وصحيح اجلامع ٤٩ وغريه وانظر اإلرواء برقم ٥٠٥ / ٢الترمذي ) ٥(
انظر فتح .  وزيادة بسم اهللا يف أوله أخرجها سعيد بن منصور٢٨٣ / ١ ومسلم ٤٥ / ١أخرجه البخاري ) ٦(

 . ٢٤٤ / ١ي البار
 ). ٣٠٠(، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ٣٠(، أبو داود الطهارة ) ٧(الترمذي الطهارة ) ٧(
 . ٣٧٨ / ٢أخرجه أصحاب السنن إال النسائي أخرجه يف عمل اليوم والليلة انظر ختريج زاد املعاد ) ٨(
 . ١٢٢ / ١أبو داود وابن ماجه وأمحد وانظر إرواء الغليل ) ٩(
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 الذكر بعد الفراغ من الوضوء  -٩
أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده {  - ١٣

 . )٢( )١(  }..ورسوله

 . )٤( )٣(  }اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين{  - ١٤

له إال أنت، أستغفرك وأتوب سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إ{  - ١٥

 . )٦( )٥(  }إليك

 الذكر عند اخلروج من املرتل  -١٠
 . )٨(  )٧(  }بسم اهللا، توكلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا{  - ١٦

اللهم إين أعوذ بك أن أضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل، أو أظلم، أو أظلم، {  - ١٧

 . )١٠( )٩(  }أو أجهل، أو جيهل عليَّ

                                 
، ابن ماجه الطهارة وسننها ) ١٤٨(، النسائي الطهارة ) ٥٥(، الترمذي الطهارة ) ٢٣٤(طهارة مسلم ال) ١(

 ). ١٥١ / ٤(، أمحد ) ٤٧٠(
 . ٢٠٩ / ١مسلم ) ٢(
 ). ٥٥(الترمذي الطهارة ) ٣(
 . ١٨ / ١ وانظر صحيح الترمذي ٧٨ / ١الترمذي ) ٤(
 ). ٤٩٥ / ٢(، أمحد ) ٣٤٣٣(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ٩٤ / ٢ و ١٣٥ / ١ وانظر إرواء الغليل ١٧٣سائي يف عمل اليوم والليلة ص الن) ٦(
 ). ٥٠٩٥(، أبو داود األدب ) ٣٤٢٦(الترمذي الدعوات ) ٧(
 . ١٥١ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٤٩٠ / ٥ والترمذي ٣٢٥ / ٤أبو داود ) ٨(
، ابن ماجه الدعاء ) ٥٠٩٤(ألدب ، أبو داود ا) ٥٤٨٦(، النسائي االستعاذة ) ٣٤٢٧(الترمذي الدعوات ) ٩(

 ). ٣٢٢ / ٦(، أمحد ) ٣٨٨٤(
 . ٣٣٦ / ٢ وصحيح ابن ماجه ١٥٢ / ٣أهل السنن وانظر صحيح الترمذي ) ١٠(
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 ٩

 الذكر عند دخول املرتل  -١١
بسم اهللا وجلنا، وبسم اهللا خرجنا، وعلى اهللا ربنا توكلنا، مث ليسلم على {  - ١٨

 . )٢( )١(  }أهله

 دعاء الذهاب إىل املسجد  -١٢
ويف مسعي نورا، ويف بصري , ل يف قليب نورا ويف لساين نورااللهم اجع{  - ١٩

نورا، ومن فوقي نورا، ومن حتيت نورا، وعن مييين نورا، وعن مشايل نورا، ومن أمامي نورا، 
وعظم يل نورا، واجعل يل نورا، , ومن خلفي نورا، واجعل يف نفسي نورا، وأعظم يل نورا

يف عصيب نورا، ويف حلمي نورا، ويف دمي نورا، واجعلين نورا، اللهم أعطين نورا، واجعل 
 . )٤( )٣(  }ويف شعري نورا، ويف بشري نورا

 . )٦( )٥(  }ونورا يف عظامي.. اللهم اجعل يل نورا يف قربي{ 

 . )٧(  }وزدين نورا، وزدين نورا، وزدين نورا{ 

 . )٨(   }وهب يل نورا على نور{ 

                                 
 ). ٥٠٩٦(أبو داود األدب ) ١(
إذا دخل " ، ويف الصحيح ٢٨، وحسن إسناده العالمة ابن باز يف حتفة األخيار ص ٣٢٥ / ٤أخرجه أبو داود ) ٢(

 . ٢٠١٨مسلم برقم " يته فذكر اهللا عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء الرجل ب
 ). ٧٦٣(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
 . ٧٦٣ برقم ٥٣٠، ٥٢٩، ٥٢٦ / ١ ومسلم ٦٣١٦ برقم ١١٦ / ١١مجيع هذه اخلصال يف البخاري ) ٤(
 ). ٣٤١٩(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ٤٨٣ / ٥، ٣٤١٩ الترمذي برقم) ٦(
 وصحح إسناده األلباين يف صحيح األدب املفرد برقم ٢٥٨، ص ٦٩٥أخرجه البخاري يف األدب املفرد برقم ) ٧(

٥٣٦ . 
:  وقال١١٨ / ١١ذكره ابن حجر يف فتح الباري وعزاه إىل ابن أيب عاصم يف كتاب الدعاء، انظر الفتح ) ٨(

 . ةفاجتمع من اختالف الروايات مخس وعشرون خصل
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 ١٠

 دعاء دخول املسجد  -١٣
م، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي، من الشيطان أعوذ باهللا العظي{  - ٢٠

 . )٢( )١( } الرجيم

اللهم افتح يل أبواب  " )٤(]. والسالم على رسول اهللا [)٣(]. بسم اهللا، والصالة[
 . )٥(". رمحتك 

  دعاء اخلروج من املسجد - ١٤
بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم إين أسألك من فضلك، {  - ٢١

 . )٧( )٦(  }اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم

 أذكار األذان  -١٥
" حي على الصالة وحي على الفالح "  ما يقول املؤذن إال يف يقول مثل{  - ٢٢

 . )٩( )٨(  }ال حول وال قوة إال باهللا: " فيقول

                                 
 ). ٤٦٦(أبو داود الصالة ) ١(
 . ٤٥٩١أبو داود وانظر صحيح اجلامع برقم ) ٢(
 .  وحسنه األلباين٨٨رواه ابن السين برقم ) ٣(
 . ٥٢٨ / ١ وانظر صحيح اجلامع ١٢٦ / ١أبو داود ) ٤(
تح يل أبواب اللهم اغفر يل ذنويب واف" ويف سنن ابن ماجه من حديث فاطمة رضي اهللا عنها . ٤٩٤ / ١مسلم ) ٥(

 . ١٢٩ - ١٢٨ / ١وصححه األلباين لشواهده انظر صحيح ابن ماجه " رمحتك 
 ). ٧٧٣(ابن ماجه املساجد واجلماعات ) ٦(
انظر . البن ماجه" اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم " وزيادة ) ٢٠(انظر ختريج روايات احلديث السابق رقم ) ٧(

 . ١٢٩ / ١صحيح ابن ماجه 
 ). ٩/  ٦(أمحد ) ٨(
 . ٢٨٨ / ١ ومسلم ١٥٢ / ١البخاري ) ٩(
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 ١١

ا عبده وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممد{  يقول - ٢٣

يقول ذلك عقب  " )٢( )١(  }ورسوله، رضيت باهللا ربا، ومبحمد رسوال، وباإلسالم دينا

 . )٣(". تشهد املؤذن 
 . )٤("  بعد فراغه من إجابة املؤذن يصلي على النيب  " - ٢٤

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة {  - ٢٥

 . )٦( )٥(  }]إنك ال ختلف امليعاد[والفضيلة، وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته، 

 . )٨( )٧(  }إلقامة فإن الدعاء حينئذ ال يرديدعو لنفسه بني األذان وا{  - ٢٦

                                 
، ابن ماجه ) ٥٢٥(، أبو داود الصالة ) ٦٧٩(، النسائي األذان ) ٢١٠(، الترمذي الصالة ) ٣٨٦(مسلم الصالة ) ١(

 ). ١٨١ / ١(، أمحد ) ٧٢١(األذان والسنة فيه 
 . ٢٩٠ / ١مسلم ) ٢(
 . ٢٢٠ / ١ابن خزمية ) ٣(
 . ٢٨٨ / ١مسلم ) ٤(
، ابن ماجه ) ٥٢٩(، أبو داود الصالة ) ٦٨٠(، النسائي األذان ) ٢١١(، الترمذي الصالة ) ٥٨٩(لبخاري األذان ا) ٥(

 ). ٣٥٤ / ٣(، أمحد ) ٧٢٢(األذان والسنة فيه 
 وحسن إسناده العالمة عبد العزيز بن باز يف حتفة ٤١٠ / ١ وما بني املعكوفني للبيهقي ١٥٢ / ١البخاري ) ٦(

 . ٣٨األخيار ص 
 ). ٢٥٤ / ٣(، أمحد ) ٥٢١(، أبو داود الصالة ) ٢١٢(الترمذي الصالة ) ٧(
 . ٢٦٢ / ١الترمذي وأبو داود وأمحد وانظر إرواء الغليل ) ٨(
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 ١٢

 دعاء االستفتاح  -١٦
اللهم , اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب{  - ٢٧

ألبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي، بالثلج نقين من خطاياي، كما ينقى الثوب ا
 . )٢( )١(  }واملاء والربد

 . )٤( )٣(  }سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك{  - ٢٨

وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني، {  - ٢٩

إن صاليت، ونسكي، وحمياي، وممايت هللا رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
أنت ريب وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترف . اللهم أنت امللك ال إله إال أنت. املسلمني

واهدين ألحسن األخالق ال . بذنيب فاغفر يل ذنويب مجيعا إنه ال يغفر الذنوب إال أنت
يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين سيئها، ال يصرف عين سيئها إال أنت، لبيك 

توب وسعديك، واخلري كله بيديك، والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأ
  )٦( )٥(  }إليك

                                 
، أبو داود ) ٨٩٥(، النسائي االفتتاح ) ٥٩٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٧١١(البخاري األذان ) ١(

، الدارمي الصالة ) ٢٣١ / ٢(، أمحد ) ٨٠٥(صالة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة ال) ٧٨١(الصالة 
)١٢٤٤ .( 

 . ٤١٩ / ١ ومسلم ١٨١ / ١البخاري ) ٢(
، ابن ماجه إقامة الصالة ) ٧٧٥(، أبو داود الصالة ) ٩٠٠(، النسائي االفتتاح ) ٢٤٢(الترمذي الصالة ) ٣(

 ). ١٢٣٩(، الدارمي الصالة ) ٥٠ / ٣(، أمحد ) ٨٠٤(والسنة فيها 
 . ١٣٥ / ١ وصيح ابن ماجه ٧٧ / ١أخرجه أصحاب السنن األربعة وانظر صحيح الترمذي ) ٤(
، أبو داود ) ٨٩٧(، النسائي االفتتاح ) ٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات ) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٥(

الدارمي الصالة ، ) ١٠٣ / ١(، أمحد ) ٨٦٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٧٦٠(الصالة 
)١٢٣٨ .( 

 . ٥٣٤ / ١أخرجه مسلم ) ٦(
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 ١٣

اللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل فاطر السماوات واألرض، عامل {  - ٣٠

 فيه من اهدين ملا اختلف. الغيب والشهادة، أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون
 . )٢( )١(  }احلق بإذنك إنك هتدي من تشاء إىل صراط مستقيم

اهللا أكرب كبريا، اهللا أكرب كبريا، اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، واحلمد {  - ٣١

أعوذ باهللا من {  ثالثا )٣(  } كثريا، وسبحان اهللا بكرة وأصيالهللا كثريا، واحلمد هللا

 . )٥( )٤(  }من نفخه، ونفثه، ومهزه: الشيطان

 أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن، ولك احلمد )٦(اللهم لك احلمد {  - ٣٢

ولك احلمد أنت رب السماوات واألرض [م السماوات واألرض ومن فيهن، وأنت قي
ولك احلمد أنت ] [ولك احلمد لك ملك السماوات واألرض ومن فيهن] [ومن فيهن

ولك ] [د أنت ملك السماوات واألرضولك احلم] [ملك السماوات واألرض ومن فيهن
أنت احلق، ووعدك احلق، وقولك احلق، ولقاؤك احلق، واجلنة حق، والنار حق، ] [احلمد

اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك ] [والساعة حق,  حقوالنبيون حق، وحممد 
آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت، وما أخرت، 

                                 
، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٣٤٢٠(، الترمذي الدعوات ) ٧٧٠(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

 ). ١٥٦ / ٦(، أمحد ) ١٣٥٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٦٢٥(
 . ٥٣٤ / ١أخرجه مسلم ) ٢(
 ). ٨٠ / ٤(، أمحد ) ٧٦٤(ة أبو داود الصال) ٣(
 ). ٨٠ / ٤(، أمحد ) ٧٦٤(أبو داود الصالة ) ٤(
 وأخرجه مسلم عن ابن عمر رضي اهللا ٥٨ / ٤ وأمحد ٢٦٥ / ١ وابن ماجه ٢٠٣ / ١أخرجه أبو داود ) ٥(

 . ٤٢٠ / ١عنهما بنحوه وفيه قصة 
 . كان النيب يقوله إذا قام من الليل يتهجد) ٦(
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 ١٤

أنت إهلي ال إله إال ] [أنت املقدم، وأنت املؤخر ال إله إال أنت] [ررت، وما أعلنتوما أس
 . )١(  }]أنت

 دعاء الركوع  -١٧
 . )٣( ثالث مرات )٢(  }سبحان ريب العظيم{  - ٣٣

 . )٥( )٤(  }سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل{  - ٣٤

 . )٧( )٦(  }سبوح، قدوس، رب املالئكة والروح{  - ٣٥

م لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت خشع لك مسعي، وبصري، الله{  - ٣٦

 . )٩( )٨(  }وخمي، وعظمي، وعصيب، وما استقل به قدمي

 .)١١( )١٠(  }سبحان ذي اجلربوت، وامللكوت، والكربياء، والعظمة{  - ٣٧

                                 
 . ٥٣٢ / ١ ومسلم خمتصرا بنحوه ٤٦٥، ٤٢٣، ٣٧١ / ١٣ و ١١٦ / ١١ و ٣ / ٣ح البخاري مع الفت) ١(
، أبو داود الصالة ) ١١٣٣(، النسائي التطبيق ) ٢٦٢(، الترمذي الصالة ) ٧٧٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٢(

 ). ١٣٠٦(، الدارمي الصالة ) ٣٩٨ / ٥(، أمحد ) ٨٨٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها  )٨٧٤(
 . ٨٣ / ١أخرجه أهل السنن وأمحد وانظر صحيح الترمذي ) ٣(
، ابن ماجه ) ٨٧٧(، أبو داود الصالة ) ١١٢٢(، النسائي التطبيق ) ٤٨٤(، مسلم الصالة ) ٧٦١(البخاري األذان ) ٤(

 ). ٤٣ / ٦(، أمحد ) ٨٨٩(إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ٣٥٠ / ١ ومسلم ٩٩ / ١البخاري ) ٥(
 ). ١٤٩ / ٦(، أمحد ) ٨٧٢(، أبو داود الصالة ) ١١٣٤(، النسائي التطبيق ) ٤٨٧(لم الصالة مس) ٦(
 . ٢٣٠ / ١ وأبو داود ٣٥٣ / ١مسلم ) ٧(
 / ١(، أمحد ) ٧٦٠(، أبو داود الصالة ) ٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات ) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٨(

١٠٣ .( 
 . ابن ماجه واألربعة إال ٥٣٤ / ١مسلم ) ٩(
 ). ٢٤ / ٦(، أمحد ) ٨٧٣(، أبو داود الصالة ) ١٠٤٩(النسائي التطبيق ) ١٠(
 .  والنسائي وأمحد وإسناده حسن٢٣٠ / ١أبو داود ) ١١(
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 ١٥

 الركوع دعاء الرفع من  -١٨
 . )٢( )١(  }مسع اهللا ملن محده{  - ٣٨

 . )٤( )٣(  }ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه{  - ٣٩

. ملء السماوات وملء األرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعده{  - ٤٠

أهل الثناء واجملد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي 
      . )٦( )٥(  }ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

                                 
، الدارمي الصالة ) ١٦٥(، مالك النداء للصالة ) ٨٧٧(، النسائي االفتتاح ) ٧٠٢(البخاري األذان ) ١(

)١٣٠٨ .( 
 . ٢٨٢/  ٢البخاري مع الفتح ) ٢(
، مالك ) ٣٤٠ / ٤(، أمحد ) ٧٧٠(، أبو داود الصالة ) ٩٣١(، النسائي االفتتاح ) ٧٦٦(البخاري األذان ) ٣(

 ). ٤٩١(النداء للصالة 
 . ٢٨٤ / ٢البخاري مع الفتح ) ٤(
، الدارمي ) ٨٧ / ٣(، أمحد ) ٨٤٧(، أبو داود الصالة ) ١٠٦٨(، النسائي التطبيق ) ٤٧٧(مسلم الصالة ) ٥(

 ). ١٣١٣(الصالة 
 . ٣٤٦ / ١مسلم ) ٦(
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 ١٦

 دعاء السجود  -١٩
 . )٢( ثالث مرات )١(  }سبحان ريب األعلى{  - ٤١

 . )٤( )٣(  }سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل{  - ٤٢

 . )٦( )٥(  }سبوح، قدوس، رب املالئكة والروح{  - ٤٣

سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، لك اللهم {  - ٤٤

 . )٨( )٧(  }لقنيوصوره، وشق مسعه وبصره، تبارك اهللا أحسن اخلا

 . )١٠( )٩(  }سبحان ذي اجلربوت، وامللكوت، والكربياء، والعظمة{  - ٤٥

 . )١٢( )١١(  }ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعالنيته وسرهاللهم اغفر يل {  - ٤٦

                                 
، أبو داود ) ١١٣٣(، النسائي التطبيق ) ٢٦٢(، الترمذي الصالة ) ٧٧٢(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ١(

  ).١٣٠٦(، الدارمي الصالة ) ٣٩٨ / ٥(، أمحد ) ٨٨٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨٧٤(الصالة 
 . ٨٣ / ١انظر صحيح الترمذي أخرجه أهل السنن وأمحد و) ٢(
، ابن ) ٨٧٧(، أبو داود الصالة ) ١١٢٢(، النسائي التطبيق ) ٤٨٤(، مسلم الصالة ) ٧٦١(البخاري األذان ) ٣(

 ). ٤٣ / ٦(، أمحد ) ٨٨٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ٣٤البخاري ومسلم وتقدم خترجيه برقم ) ٤(
 ). ١٤٩ / ٦(، أمحد ) ٨٧٢(، أبو داود الصالة ) ١١٣٤(تطبيق ، النسائي ال) ٤٨٧(مسلم الصالة ) ٥(
 . ٣٥ وتقدم برقم ٥٣٣ / ١مسلم ) ٦(
، ابن ماجه ) ٧٦٠(، أبو داود الصالة ) ٣٤٢٣(، الترمذي الدعوات ) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(

 ). ١٠٣ / ١(، أمحد ) ١٠٥٤(إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ريه وغ٥٣٤ / ١مسلم ) ٨(
 ). ٢٤ / ٦(، أمحد ) ٨٧٣(، أبو داود الصالة ) ١٠٤٩(النسائي التطبيق ) ٩(
 . ١٦٦ / ١ وأمحد، والنسائي وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٢٣٠ / ١أبو داود ) ١٠(
 ). ٨٧٨(، أبو داود الصالة ) ٤٨٣(مسلم الصالة ) ١١(
 . ٣٥٠ / ١مسلم ) ١٢(
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 ١٧

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك {  - ٤٧

 . )٢( )١(  }كمنك، ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفس

 دعاء اجللسة بني السجدتني  -٢٠
 . )٤( )٣(  }رب اغفر يل رب اغفر يل{  - ٤٨

جربين، وعافين، وارزقين، اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وا{  - ٤٩

 . )٦( )٥(  }وارفعين

  دعاء سجود التالوة -٢١
$‘x8u { سجد وجهي للذي خلقه، وشق مسعه وبصره حبوله وقوته، {  - ٥٠ t7tFsù ª!$# 
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واجعلها يل عندك اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عين هبا وزرا، {  - ٥١

 . )١٠( )٩(  }ذخرا، وتقبلها مين كما تقبلتها من عبدك داود

                                 
، ابن ) ١٤٢٧(، أبو داود الصالة ) ١٧٤٧(ي قيام الليل وتطوع النهار ، النسائ) ٣٥٦٦(الترمذي الدعوات ) ١(

 ). ١١٧٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ٣٥٢ / ١مسلم ) ٢(
 ٥(، أمحد ) ٨٩٧(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨٧٤(، أبو داود الصالة ) ١١٤٥(النسائي التطبيق ) ٣(

 /٣٩٨ .( 
 . ١٤٨ / ١انظر صحيح ابن ماجه  و٢٣١ / ١أبو داود ) ٤(
 ). ٨٩٨(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨٥٠(، أبو داود الصالة ) ٢٨٤(الترمذي الصالة ) ٥(
 . ١٤٨ / ١ وصحيح ابن ماجه ٩٠ / ١أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وانظر صحيح الترمذي ) ٦(
 . ١٤: سورة املؤمنون آية) ٧(
 .  والزيادة له٢٢٠ / ١ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ٦أمحد  و٤٧٤ / ٢الترمذي ) ٨(
 ). ٥٧٩(الترمذي اجلمعة ) ٩(
 . ٢١٩ / ١ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ٤٧٣ / ٢الترمذي ) ١٠(
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 ١٨

 التشهد  -٢٢
التحيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا {  - ٥٢

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا . لسالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلنيوبركاته، ا
 . )٢( )١(  }عبده ورسوله

  بعد التشهد الصالة على النيب  -٢٣
لى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم صل على حممد وع{  - ٥٣

إبراهيم، إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم 
 . )٤( )٣(  }وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد

اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل {  - ٥٤

. وبارك على حممد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم. إبراهيم
 . )٦( )٥(  }إنك محيد جميد

                                 
، ابن ) ٩٦٨(، أبو داود الصالة ) ١٢٩٨(، النسائي السهو ) ٤٠٢(، مسلم الصالة ) ٧٩٧(البخاري األذان ) ١(

 ). ١٣٤٠(، الدارمي الصالة ) ٤٢٨ / ١(، أمحد ) ٨٩٩(ة والسنة فيها ماجه إقامة الصال
 . ٣٠١ / ١ ومسلم ١٣ / ١البخاري مع الفتح ) ٢(
، النسائي السهو ) ٤٨٣(، الترمذي الصالة ) ٤٠٦(، مسلم الصالة ) ٣١٩٠(البخاري أحاديث األنبياء ) ٣(

، ) ٢٤٤ / ٤(، أمحد ) ٩٠٤(والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة ) ٩٧٦(، أبو داود الصالة ) ١٢٨٨(
 ). ١٣٤٢(الدارمي الصالة 

 . ٤٠٨ / ٦البخاري مع الفتح ) ٤(
، أبو داود الصالة ) ١٢٩٤(، النسائي السهو ) ٤٠٧(، مسلم الصالة ) ٣١٨٩(البخاري أحاديث األنبياء ) ٥(

 ). ٣٩٧(الك النداء للصالة ، م) ٤٢٤ / ٥(، أمحد ) ٩٠٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٩٧٩(
 .  واللفظ له٣٠٦ / ١ ومسلم ٤٠٧ / ٦البخاري مع الفتح ) ٦(
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 ١٩

 الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  -٢٤
اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة احمليا {  - ٥٥

 . )٢( )١(  }واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال

ين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، اللهم إ{  - ٥٦
 . )٤( )٣(  }اللهم إين أعوذ بك من املأمث واملغرم. وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

ا كثريا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل اللهم إين ظلمت نفسي ظلم{  - ٥٧
 . )٦( )٥(  }مغفرة من عندك وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم

اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، وما {  - ٥٨
 . )٨( )٧(  }أنت املقدم، وأنت املؤخر ال إله إال أنت. ت، وما أنت أعلم به مينأسرف

 . )١٠( )٩(  }اللهم أعين على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك{  - ٥٩

                                 
، النسائي ) ٣٦٠٤(، الترمذي الدعوات ) ٥٨٨(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١٣١١(البخاري اجلنائز ) ١(

 / ٢(، أمحد ) ٩٠٩(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٩٨٣(، أبو داود الصالة ) ٥٥٠٩(االستعاذة 
 ). ١٣٤٤(، الدارمي الصالة ) ٤٧٧

 .  واللفظ ملسلم٤١٢ / ١ ومسلم ١٠٢ / ٢البخاري ) ٢(
، أبو داود ) ١٣٠٩(، النسائي السهو ) ٥٨٩(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٧٩٨(البخاري األذان ) ٣(

 ). ٣٨٣٨(، ابن ماجه الدعاء ) ٨٨٠(الصالة 
 . ٤١٢ / ١  ومسلم٢٠٢ / ١البخاري ) ٤(
، ) ٣٥٣١(، الترمذي الدعوات ) ٢٧٠٥(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٧٩٩(البخاري األذان ) ٥(

 ). ٤ / ١(، أمحد ) ٣٨٣٥(، ابن ماجه الدعاء ) ١٣٠٢(النسائي السهو 
 . ٢٠٧٨ / ٤ ومسلم ١٦٨ / ٨البخاري ) ٦(
 / ١(، أمحد ) ٧٦٠(، أبو داود الصالة ) ٣٤٢٣( الدعوات ، الترمذي) ٧٧١(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٧(

١٠٣ .( 
 . ٥٣٤ / ١مسلم ) ٨(
 ). ٢٤٧ / ٥(، أمحد ) ١٥٢٢(، أبو داود الصالة ) ١٣٠٣(النسائي السهو ) ٩(
 . ٢٨٤ / ١ وصححه األلباين يف صحيح أبو داود ٥٣ / ٣ والنسائي ٨٦ / ٢أبو داود ) ١٠(
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 ٢٠

اللهم إين أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن {  - ٦٠

 . )٢( )١(  }أرد إىل أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القرب

 . )٤( )٣(  }وأعوذ بك من الناراللهم إين أسألك اجلنة {  - ٦١

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل {  - ٦٢

هادة، وأسألك وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل، اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والش
وأسألك نعيما ال ينفد، , كلمة احلق يف الرضا والغضب، وأسألك القصد يف الغىن والفقر

وأسألك قرة عني ال تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش 
بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ضراء 

 )٥(  }بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدينمضرة وال فتنة مضلة، اللهم زينا 
)٦( . 

اللهم إين أسألك يا أهللا بأنك الواحد األحد الصمد الذي لَْم {  - ٦٣
ٌد ا أََح كُْن لَُه كُفًُو لَْم َي ولَْد َو لَْم ُي ْد َو ِل ، أنت تغفر يل ذنويب إنك أنت َي

 . )٨( )٧(  }الغفور الرحيم

                                 
 / ١(، أمحد ) ٥٤٧٨(، النسائي االستعاذة ) ٣٥٦٧(ترمذي الدعوات ، ال) ٦٠٠٤(البخاري الدعوات ) ١(

١٨٣ .( 
 . ٣٥ / ٦البخاري مع الفتح ) ٢(
 ). ٤٧٤ / ٣(، أمحد ) ٧٩٢(أبو داود الصالة ) ٣(
 . ٣٢٨ / ٢أبو داود وانظر صحيح ابن ماجه ) ٤(
 ). ١٣٠٥(النسائي السهو ) ٥(
 . ٢٨١ / ١أللباين يف صحيح النسائي  وصححه ا٣٦٤ / ٤ وأمحد ٥٥، ٥٤ / ٣النسائي ) ٦(
 ). ٣٣٨ / ٤(، أمحد ) ٩٨٥(، أبو داود الصالة ) ١٣٠١(النسائي السهو ) ٧(
 . ٢٨٠ / ١ وصححه األلباين يف صحيح النسائي ٣٣٨ / ٤ وأمحد ٥٢ / ٣أخرجه النسائي بلفظه ) ٨(
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 ٢١

اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت وحدك ال {  - ٦٤
 واإلكرام، يا حي شريك لك، املنان، يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل

 . )٢( )١(  }يا قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد {  - ٦٥

 . )٤( )٣(  }ويكن له كفوا أحدالذي مل يلد ومل يولد ومل 

 األذكار بعد السالم من الصالة  -٢٥
اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل ) ثالثا(أستغفر اهللا {  - ٦٦

 . )٦( )٥(  }واإلكرام

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  { - ٦٧

 . )٨( )٧(  }قدير، اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

                                 
، ابن ماجه الدعاء ) ١٤٩٥(، أبو داود الصالة ) ١٣٠٠(، النسائي السهو ) ٣٥٤٤(الترمذي الدعوات ) ١(

 ). ١٢٠ / ٣(، أمحد ) ٣٨٥٨(
 . ٣٢٩ / ٢رواه أهل السنن وانظر صحيح ابن ماجه ) ٢(
 ). ٣٨٥٧(، ابن ماجه الدعاء ) ٣٤٧٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
 / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ٣٦٠ / ٥ وأمحد ١٢٦٧ / ٢ وابن ماجه ٥١٥ / ٥ والترمذي ٦٢ / ٢أبو داود ) ٤(

 . ١٦٣ / ٣ح الترمذي  وصحي٣٢٩
، ابن ماجه ) ١٥١٢(، أبو داود الصالة ) ٣٠٠(، الترمذي الصالة ) ٥٩١(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٥(

 ). ١٣٤٨(، الدارمي الصالة ) ٢٨٠ / ٥(، أمحد ) ٩٢٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ٤١٤ / ١مسلم ) ٦(
، أبو داود ) ١٣٤١(، النسائي السهو ) ٥٩٣(الصالة ، مسلم املساجد ومواضع ) ٨٠٨(البخاري األذان ) ٧(

 ). ١٣٤٩(، الدارمي الصالة ) ١٥٠٥(الصالة 
 . ٤١٤ ومسلم ٢٥٥ / ١البخاري ) ٨(
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 ٢٢

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد وهو على كل شيء {  - ٦٨

ال حول وال قوة إال باهللا، ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة وله الفضل وله . قدير
 . )٢( )١(  } ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرونالثناء احلسن،

ال إله إال اهللا وحده ال ) ثالثا وثالثني(سبحان اهللا، واحلمد هللا، واهللا أكرب {  - ٦٩
 . )٤( )٣(  }مد وهو على كل شيء قديرشريك له، له امللك وله احل

$ö≅è% uθèδ ª!$# î‰ymr& ∩⊇∪  ª!$# ß‰yϑ¢Á9$# ∩⊄∪  öΝs9 ô {  بسم اهللا الرمحن الرحيم - ٧٠ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ 

∩⊂∪  öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪{  )٥( . 
 (ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ È,n=xø9$# ∩⊇∪  ÏΒ ÎhŸ° $tΒ t,n=y{ ∩⊄∪   ÏΒuρ ÎhŸ° @,Å™%yñ #sŒÎ { بسم اهللا الرمحن الرحيم 

|=s%uρ ∩⊂∪   ÏΒuρ Ìhx© ÏM≈sV≈¤̈Ζ9$# †Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪   ÏΒuρ Ìhx© >‰Å™%tn #sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪{  )٦( . 
≅ö{ بسم اهللا الرمحن الرحيم  è% èŒθãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪  Å7Î= tΒ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊄∪  Ïµ≈ s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪  

ÏΒ Ìhx© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9$# Ä¨$̈Ψ sƒ ø: $# ∩⊆∪  “ Ï% ©!$# â¨ Èθó™ uθ ãƒ †Îû Í‘ρ ß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ ¨Ψ Éfø9$# Ä¨$ ¨Ψ9$# uρ 
 . )٨(بعد كل الصالة  .)٧(  }∪∌∩

٧١ -  } ª!$# Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ 

’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz ( Ÿω uρ 

                                 
 / ٤(، أمحد ) ١٥٠٦(، أبو داود الصالة ) ١٣٤٠(، النسائي السهو ) ٥٩٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

٤ .( 
 . ٤١٥ / ١مسلم ) ٢(
، مالك النداء ) ٣٧١ / ٢(، أمحد ) ١٥٠٤(، أبو داود الصالة ) ٥٩٧( ومواضع الصالة مسلم املساجد) ٣(

 ). ٤٨٨(للصالة 
 . ٤١٨ / ١مسلم "  من قال ذلك دبر كل صالة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر٤١٨ / ١مسلم ) "٤(
 . ٤:  ١ات ياآلسورة اإلخالص ) ٥(
 . ٥:  ١ات ياآلسورة الفلق ) ٦(
 . ٦:  ١ات ياآللناس سورة ا) ٧(
 والسور الثالث يقال هلا املعوذات وانظر ٨ / ٢ وانظر صحيح الترمذي ٦٨ / ٣ والنسائي ٨٦ / ٢أبو داود ) ٨(

 . ٦٢ / ٩فتح الباري 
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tβθ äÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿω uρ …çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ ÝàøÏm 4 
uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪{  )٢( عقب كل صالة )١( . 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو على {  - ٧٢

 . )٤(. عشر مرات بعد صالة املغرب والصبح. )٣(  }كل شيء قدير

 بعد السالم )٥(  }اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال{  - ٧٣

 . )٦(. من صالة الفجر
 دعاء صالة االستخارة  -٢٦

 يعلمنا كان رسول اهللا { :  قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما- ٧٤

إذا هم أحدكم باألمر : " االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول
اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك : فلريكع ركعتني من غري الفريضة مث ليقل

ضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم، وال أعلم، وأنت بقدرتك، وأسألك من ف
غالم الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر ـ ويسمي حاجته ـ خري يل يف ديين 

عاجله وآجله ـ فاقدره يل ويسره يل مث بارك يل فيه، : ومعاشي وعاقبة أمري ـ أو قال

                                 
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ١(
 ، وابن ١٠٠برقم النسائي يف عمل اليوم والليلة . من قرأها دبر كل صالة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت) ٢(

 برقم ٦٩٧ / ٢ وسلسلة األحاديث الصحيحة ٣٣٩ / ٥ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ١٢١السين برقم 
٩٧٢ . 

، أبو داود ) ١٣٣٨(، النسائي السهو ) ٢٩٨(، الترمذي الصالة ) ٥٩٢(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٣(
، الدارمي الصالة ) ٢٣٥ / ٦(، أمحد ) ٩٢٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٥١٢(الصالة 

)١٣٤٧ .( 
 . ٣٠٠ / ١ وانظر خترجيه يف زاد املعاد ٢٢٧ / ٤ وأمحد ٥١٥ / ٥رواه الترمذي ) ٤(
 ). ٣٢٢ / ٦(، أمحد ) ٩٢٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٥(
 . ١١١ / ١٠ وجممع الزوائد ١٥٢ / ١وانظر صحيح ابن ماجه . ابن ماجه وغريه) ٦(
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عاجله وآجله : اقبة أمري ـ قالوإن كنت تعلم أن هذا األمر شر يل يف ديين ومعاشي وع
 . )٢( )١(  }"ـ فاصرفه عين واصرفين عنه واقدر يل اخلري حيث كان مث أرضين به 

وما ندم من استخار اخلالق، وشاور املخلوقني واملؤمنني وتثبت يف أمره، فقد قال 
‘öΝèδö { : سبحانه Íρ$ x© uρ ’ Îû Íö∆ F{$# ( #sŒÎ* sù |M øΒ z•tã ö≅©.uθ tG sù ’n?tã «!$# 4{  )٤( )٣( . 

 أذكار الصباح واملساء  -٢٧
 . )٥(. احلمد هللا وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده

≈ª!$# Iω tµ { أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم  - ٧٥ s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ •‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? 
×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ ©9 $ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “ Ï% ©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰Ψ Ïã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ 

š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz ( Ÿω uρ tβθäÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ωÎ) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿω uρ …çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγÝàøÏm 4 uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪{  )٧( )٦( . 

                                 
) ١٥٣٨(، أبو داود الصالة ) ٣٢٥٣(، النسائي النكاح ) ٤٨٠(، الترمذي الصالة ) ١١١٣(البخاري اجلمعة ) ١(

 ). ٣٤٤ / ٣(، أمحد ) ١٣٨٣(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 . ١٦٢ / ٧البخاري ) ٢(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية) ٣(
 . ١٥٩: سورة آل عمران آية) ٤(
ألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا تعاىل من صالة الغداة حىت تطلع الشمس أحب إيل من أن " يرفعه عن أنس ) ٥(

أعتق أربعة من ولد إمساعيل، وألن أقعد مع قوم يذكرون اهللا من صالة العصر إىل أن تغرب الشمس أحب إيل 
 . ٦٩٨ / ٢، وحسنه األلباين، صحيح أبو داود ٣٦٦٧أبو داود برقم " من أن أعتق أربعة 

 . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ٦(
من قاهلا حني يصبح أجري من اجلن حىت ميسي، ومن قاهلا حني ميسي أجري منهم حىت . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ٧(

 وعزاه إىل النسائي ٢٧٣ / ١ وصححه األلباين يف صحيح الترغيب والترهيب ٥٦٢ / ١أخرجه احلاكم . يصبح
 . جيدإسناد الطرباين : والطرباين وقال
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≅ö {  بسم اهللا الرمحن الرحيم - ٧٦ è% uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪  ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪  öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ 

∩⊂∪  öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪{  )بسم اهللا الرمحن الرحيم )١  } ö≅ è% èŒθãã r& Éb> tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪ 
ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪ ÏΒ uρ ÎhŸ° @,Å™% yñ #sŒÎ) |=s% uρ ∩⊂∪  ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈ sV≈¤¨Ζ9$# † Îû Ï‰s)ãè ø9$# ∩⊆∪  ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn 

#sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪{  )بسم اهللا الرمحن الرحيم )٢  }ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> tÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊇∪ Å7 Î= tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ 
Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9$# ∩⊂∪  ÏΒ Ìhx© Ä¨# uθ ó™ uθø9$# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø:$# ∩⊆∪ “ Ï%©!$# â¨ Èθ ó™ uθãƒ † Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9$# ∩∈∪ z ÏΒ 

Ïπ ¨ΨÉf ø9$# Ä¨$̈Ψ9$#uρ ∩∉∪ { )٤(). ثالث مرات ()٣( . 

 واحلمد هللا، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، )٥(أصبحنا وأصبح امللك هللا {  - ٧٧

رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما , مد وهو على كل شيء قديرله امللك وله احل
 وأعوذ بك من شر ما يف هذا اليوم وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل، )٦(بعده 

 . )٧(  }رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب, وسوء الكرب

 . )٩(  } وبك حنيا، وبك منوت وإليك النشور)٨(اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا {  - ٧٨

                                 
 . ٤: ١سورة اإلخالص آية) ١(
 . ٥: ١ سورة الفلق آية) ٢(
 . ٦: ١ سورة الناس آية) ٣(
 / ٥ والترمذي ٣٢٢ / ٤أخرجه أبو داود . من قاهلا ثالث مرات حني يصبح وحني ميسي كفته من كل شيء) ٤(

 . ١٨٢ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٥٦٧
 . أمسينا وأمسى امللك هللا: وإذا أمسى قال) ٥(
 . رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها: وإذا أمسى قال) ٦(
 . ٢٠٨٨ / ٤مسلم ) ٧(
 . ،.اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك حنيا وبك منوت وإليك املصري: وإذا أمسى قال) ٨(
 . ١٤٢ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٤٦٦ / ٥الترمذي ) ٩(
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لى عهدك ووعدك ما اللهم أنت ريب ال إله أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا ع{  - ٧٩

 لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب فاغفر يل )١(استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء 
 . )٢(  }فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

د محلة عرشك، ومالئكتك  أشهدك وأشه)٣(اللهم إين أصبحت {  - ٨٠

ومجيع خلقك، أنك أنت اهللا ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممدا عبدك 
  .)٤(). أربع مرات ( }ورسولك

 خلقك فمنك وحدك ال  من نعمة أو بأحد من)٥(اللهم ما أصبح يب {  - ٨١

 . )٦(.  }شريك لك، فلك احلمد ولك الشكر

اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف بصري، ال إله {  - ٨٢

، والفقر، وأعوذ بك من عذاب القرب، ال إله إال اللهم إين أعوذ بك من الكفر. إال أنت
 . )٨(). ثالث مرات ()٧(  }أنت

                                 
 . أقر وأعترف) ١(
 . ١٥٠ / ٧أخرجه البخاري . من قاهلا موقنا هبا حني ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة، وكذلك إذا أصبح) ٢(
 . اللهم إين أمسيت: وإذا أمسى قال) ٣(
 والبخاري يف األدب ٣١٧ / ٤أخرجه أبو داود . من قاهلا حني يصبح أو ميسي أربع مرات أعتقه اهللا من النار) ٤(

 وحسن مساحة الشيخ ابن باز ٧٠ ، وابن السين برقم ٩ والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم ١٢٠١د برقم املفر
 . ٢٣إسناد النسائي وأيب داود يف حتفة األخيار ص 

 ... اللهم ما أمسى يب: وإذا أمسى قال) ٥(
 / ٤أخرجه أبو داود . لتهمن قاهلا حني يصبح فقد أدى شكر يومه ، ومن قاهلا حني ميسي فقد أدى شكر لي) ٦(

 وحسن ٢٣٦١رقم " موارد "  وابن حيان ٤١ وابن السين برقم ٧، والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم ٣١٨
 . ٢٤ابن باز إسناده يف حتفة األخيار ص 

 ). ٥٠٩٠(أبو داود األدب ) ٧(
 والبخاري ٦٩ وابن السين برقم ٢٢ والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم ٤٢ / ٥، وأمحد ٣٢٤ / ٤أبو داود ) ٨(

 . ٢٦يف األدب املفرد وحسن العالمة ابن باز إسناده يف حتفة األخيار ص 
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سبع  ()١(  }حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم{  - ٨٣

 . )٢(). مرات

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو {  - ٨٤

وآمن روعايت، اللهم احفظين , ومايل، اللهم استر عورايت, يف ديين ودنياي وأهلي: والعافية
عن مييين، وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من بني يدي، ومن خلفي، و

 . )٤( )٣(  }من حتيت

للهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض، رب {  - ٨٥ ا

له إال أنت،  أعوذ بك من شر نفسي، ومن كل شيء ومليكه، أشهد أن ال إ
}شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا، أو أجره إىل مسلم   

)٦( )٥( . 

بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء {  - ٨٦

لعليمو  . )٨(). ثالث مرات ()٧(  }هو السميع ا

                                 
 ). ٥٠٨١(أبو داود األدب ) ١(
أخرجه ابن السين برقم . من قاهلا حني يصبح وحني ميسي سبع مرات كفاه اهللا ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة) ٢(

 / ٢زاد املعاد : انظر. ، وصحح إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط٣٢١ / ٤ مرفوعا وأبو داود موقوفا ٧١
٣٧٦ . 

 ). ٢٥ / ٢(، أمحد ) ٣٨٧١(، ابن ماجه الدعاء ) ٥٠٧٤(أبو داود األدب ) ٣(
 . ٣٣٢ / ٢أبو داود وابن ماجه وانظر صحيح ابن ماجه ) ٤(
 ). ٢٦٨٩(، الدارمي االستئذان ) ٢٩٧ / ٢(، أمحد ) ٥٠٦٧(، أبو داود األدب ) ٣٣٩٢(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ١٤٢ / ٣صحيح الترمذي : الترمذي وأبو داود، وانظر) ٦(
 ). ٣٨٦٩(، ابن ماجه الدعاء ) ٣٣٨٨(الترمذي الدعوات ) ٧(
 وابن ٤٦٥ / ٥ والترمذي ٣٢٣ / ٤أخرجه أبو داود . من قاهلا ثالثا إذا أصبح وثالثا إذا أمسى مل يضره شيء) ٨(

 . ٣٩ وحسن إسناده العالمة ابن باز يف حتفة األخيار ص ٣٣٢ / ٢صحيح ابن ماجه : انظر. دماجه وأمح
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نا، ومبحمد {  - ٨٧ ارضيت باهللا ربا، وباإلسالم دي ي ب } ن   )١( 
 . )٢(). ثالث مرات(

يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي {  - ٨٨
 . )٤( )٣(  }طرفة عني
 )٦(إين أسألك خري هذا اليوم  اللهم )٥(أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني {  - ٨٩

 . )٧(  }فتحه، ونصره ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده
بينا  وعلى كلمة اإلخالص، وعلى دين ن)٨(أصبحنا على فطرة اإلسالم {  - ٩٠

 . )٩(  } وعلى ملة أبينا إبراهيم، حنيفا مسلما وما كان من املشركنيحممد 

 . )١١() مائة مرة ()١٠(  }سبحان اهللا وحبمده{  - ٩١

                                 
 ). ٣٣٨٩(الترمذي الدعوات ) ١(
 والنسائي ٣٣٧ / ٤أمحد . من قاهلا ثالثا حني يصبح وثالثا حني ميسي كان حقا على اهللا أن يرضيه يوم القيامة) ٢(

 وحسنه ابن باز ٤٦٥ / ٥ والترمذي ٣١٨ / ٤ وأبو داود ٦٨رقم  وابن السين ب٤يف عمل اليوم والليلة برقم 
 . ٣٩يف حتفة األخيار ص 

 ). ٤٢ / ٥(، أمحد ) ٥٠٩٠(أبو داود األدب ) ٣(
 . ٢٧٣ / ١ وانظر صحيح الترغيب والترهيب ٥٤٥ / ١احلاكم وصححه ووافقه الذهيب ) ٤(
 . أمسينا وأمسى امللك هللا رب العاملني: وإذا أمسى قال) ٥(
اللهم إين أسألك خري هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر : وإذا أمسى قال) ٦(

 .:. ما فيها وشر ما بعدها
 . ٢٧٣ / ٢ وحسن إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط يف حتقيق زاد املعاد ٣٢٢ / ٤أبو داود ) ٧(
 . مأمسينا على فطرة اإلسال: وإذا أمسى قال) ٨(
 . ٢٠٩ / ٤صحيح اجلامع :  وانظر٣٤ وابن السين يف عمل اليوم والليلة برقم ٤٠٧ و ٤٠٦ / ٣أمحد ) ٩(
، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩١(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٦٠٤٢(البخاري الدعوات ) ١٠(

 ). ٤٨٧ (، مالك النداء للصالة) ٣٧٥ / ٢(، أمحد ) ٣٨١٢(، ابن ماجه األدب ) ٣٤٦٦(
من قاهلا مائة مرة حني يصبح وحني ميسي مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال ) ١١(

 . ٢٠٧١ / ٤مسلم . أو زاد عليه
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ال إله إال اله وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء {  - ٩٢

 . )٣() مرة واحدة عند الكسل ()٢() عشرات مرات ()١(  }قدير

 امللك وله احلمد وهو ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، له{  - ٩٣

 . )٥() مائة مرة إذا أصبح ()٤(  }على كل شيء قدير

عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه : سبحان اهللا وحبمده{  - ٩٤

 . )٧() ثالث مرات إذا أصبح ()٦(  }ومداد كلماته

 )٨(  }اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال{  - ٩٥

 . )٩() إذا أصبح(

                                 
 / ٤(، أمحد ) ١٥٠٦(، أبو داود الصالة ) ١٣٤٠(، النسائي السهو ) ٥٩٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ١(

٤ .( 
، وحتفة األخيار البن باز ٢٧٢ / ١صحيح الترغيب والترهيب :  وانظر٢٤يف عمل اليوم والليلة برقم النسائي ) ٢(

 . ٢٥٥ ، حديث رقم ١٤٦ وانظر فضلها يف ص ٤٤ص 
، صحيح أبو ٢٧٠ / ١صحيح الترغيب والترهيب :  وانظر٦٠ / ٤ وابن ماجه وأمحد ٣١٩ / ٤أبو داود ) ٣(

 . ٣٧٧ / ٢ وزاد املعاد ٣٣١  /٢، وصحيح ابن ماجه ٩٥٧ / ٣داود 
 / ٤(، أمحد ) ١٥٠٦(، أبو داود الصالة ) ١٣٤٠(، النسائي السهو ) ٥٩٤(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) ٤(

٤ .( 
من قاهلا مائة مرة يف يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له ) ٥(

".  ميسي، ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت
 . ٢٠٧١ / ٤، ومسلم ٩٥ / ٤البخاري 

، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩١(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٦٠٤٢(البخاري الدعوات ) ٦(
 ). ٤٨٧(ة ، مالك النداء للصال) ٣٧٥ / ٢(، أمحد ) ٣٨١٢(، ابن ماجه األدب ) ٣٤٦٦(

 . ٢٠٩٠ / ٤مسلم ) ٧(
 ). ٣٢٢ / ٦(، أمحد ) ٩٢٥(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٨(
 وحسن إسناده عبد القادر وشعيب ٩٢٥ وابن ماجه برقم ٥٤أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة برقم ) ٩(

 . ٣٧٥ / ٢األرناؤوط يف حتقيق زاد املعاد 
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 . )٢() مائة مرة يف اليوم ()١(  }أستغفر اهللا وأتوب إليه{  - ٩٦

 . )٤() ثالث مرات إذا أمسى ()٣(  }أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق{  - ٩٧

 . )٥() عشر مرات ( }اللهم صل وسلم على نبينا حممد{  - ٩٨

 أذكار النوم  -٢٨
ö≅è% uθ { بسم اهللا الرمحن الرحيم : جيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ فيهما{  - ٩٩ èδ 

ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪  ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪  öΝs9 ô$ Î#tƒ öΝs9uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪  öΝs9uρ ä3tƒ …ã& ©! #·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪{  )٦( . 

ö≅è% èŒθ { بسم اهللا الرمحن الرحيم  ããr& Éb> tÎ/ È,n= xø9$# ∩⊇∪  ÏΒ ÎhŸ° $ tΒ t,n= y{ ∩⊄∪  ÏΒ uρ ÎhŸ° @,Å™% yñ #sŒ Î) 

|=s% uρ ∩⊂∪  ÏΒ uρ Ìhx© ÏM≈ sV≈¤¨Ζ9$# † Îû Ï‰s)ãèø9$# ∩⊆∪  ÏΒ uρ Ìhx© >‰Å™% tn #sŒÎ) y‰|¡ym ∩∈∪{  )٧( . 

 ©ö≅è% èŒθããr& Éb>tÎ/ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊇∪ Å7Î=tΒ Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊄∪ Ïµ≈s9Î) Ä¨$̈Ψ9$# ∩⊂∪ ÏΒ Ìhx{ بسم اهللا الرمحن الرحيم 

Ä¨#uθó™uθø9$# Ä¨$̈Ψsƒø:$# ∩⊆∪ “Ï%©!$# â È̈θó™uθãƒ †Îû Í‘ρß‰ß¹ ÄZ$̈Ψ9$# ∩∈∪ zÏΒ Ïπ̈ΨÉfø9$# Ä¨$̈Ψ9$#uρ ∩∉∪{  )٨( . 

                                 
 ). ١٨٤ / ٦(د ، أمح) ٤٨٤(مسلم الصالة ) ١(
 . ٢٠٧٥ / ٤، ومسلم ١٠١ / ١١البخاري مع الفتح ) ٢(
) ٣٥٤٧(، ابن ماجه الطب ) ٣٤٣٧(، الترمذي الدعوات ) ٢٧٠٨(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

 ). ٢٦٨٠(، الدارمي االستئذان ) ٤٠٩ / ٦(، أمحد 
، والنسائي يف عمل اليوم ٢٩٠ / ٢أخرجه أمحد : ليلةمن قاهلا حني ميسي ثالث مرات مل تضره محة تلك ال) ٤(

 ٢٦٦ / ٢، وصحيح ابن ماجه ١٨٧ / ٣صحيح الترمذي :  وانظر٦٨ وابن السين برقم ٥٩٠والليلة برقم 
 . ٤٥وحتفة األخيار ص 

أخرجه الطرباين بإسنادين " من صلى علي حني يصبح عشرا وحني ميسي عشرا أدركته شفاعيت يوم القيامة ) " ٥(
 . ٢٧٣ / ١ وصحيح الترغيب والترهيب ١٢٠ / ١٠جممع الزوائد : حدمها جيد، انظرأ

 . ٤: ١ سورة اإلخالص آية) ٦(
 . ٥: ١ سورة الفلق آية) ٧(
 . ٦: ١ سورة الناس آية) ٨(
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مث ميسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 
 . )١(.  })يفعل ذلك ثالث مرات(

١٠٠ -  } ª!$# Iω tµ≈s9Î) ω Î) uθ èδ  y∏ ø9$# ãΠθ•‹s)ø9$# 4 Ÿω …çν ä‹è{ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ ×Πöθ tΡ 4 …çµ©9 $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 

$ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 tΒ #sŒ “ Ï%©!$# ßìxô±o„ ÿ…çν y‰ΨÏã ω Î) Ïµ ÏΡøŒÎ* Î/ 4 ãΝn= ÷è tƒ $ tΒ š ÷t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝßγ xù= yz ( Ÿω uρ 

tβθ äÜŠÅs ãƒ &ó y´ Î/ ôÏiΒ ÿÏµ Ïϑ ù= Ïã ω Î) $ yϑ Î/ u!$ x© 4 yìÅ™ uρ çµ •‹Å™ öä. ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚö‘ F{$#uρ ( Ÿω uρ …çν ßŠθ ä↔ tƒ $ uΚ ßγ ÝàøÏm 4 
uθ èδ uρ ’ Í?yè ø9$# ÞΟŠ Ïàyè ø9$# ∩⊄∈∈∪{  )٣( )٢( . 

١٠١ -  } z tΒ# u ãΑθ ß™ §9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ  Ïµ Î n/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u 

«! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ì h x çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r&  Ï iΒ  Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ 

$ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t ø äî $ oΨ −/ u‘ š ø‹ s9 Î) uρ ç ÅÁ yϑ ø9 $# ∩⊄∇∈∪  Ÿω ß# Ï k= s3 ãƒ ª! $# $ ²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 

$ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö n= tã uρ $ tΒ ôM t6 |¡ tF ø. $# 3 $ oΨ −/ u‘ Ÿω !$ tΡ õ‹ Ï{# xσ è? β Î) !$ uΖŠ Å¡ ®Σ ÷ρ r& $ tΡ ù' sÜ ÷z r& 4 $ oΨ −/ u‘ Ÿω uρ 

ö≅ Ïϑ ós s? !$ uΖ øŠ n= tã # \ ô¹ Î) $ yϑ x. … çµ tF ù= yϑ ym ’ n? tã š Ï% ©! $#  ÏΒ $ uΖ Î= ö6 s% 4 $ uΖ −/ u‘ Ÿω uρ $ oΨ ù= Ï dϑ ys è? $ tΒ Ÿω 
sπ s%$ sÛ $ oΨ s9  Ïµ Î/ ( ß# ôã $# uρ $ ¨Ψ tã ö Ï øî $# uρ $ oΨ s9 !$ uΖ ôϑ ym ö‘ $# uρ 4 |MΡ r& $ uΖ9 s9 öθ tΒ $ tΡ ö ÝÁΡ $$ sù ’ n? tã ÏΘ öθ s) ø9 $# 

š Í Ï≈ x6 ø9 $# ∩⊄∇∉∪{  )٥( )٤( . 

                                 
 . ١٧٢٣ / ٤ ومسلم ٦٢ / ٩البخاري مع الفتح ) ١(
 . ٢٥٥: سورة البقرة آية) ٢(
إنه لن يزال عليه من اهللا حافظ وال يقربه شيطان حىت يصبح، البخاري مع الفتح من قرأها إذا أوى إىل فراشه ف) ٣(

٤٨٧ / ٤ . 
 . ٢٨٦: سورة البقرة آية) ٤(
 - ٢٨٥، واآليتان من سورة البقرة، ٥٥٤ / ١ ومسلم ٩٤ / ٩من قرأمها يف ليلة كفتاه، البخاري مع الفتح ) ٥(

٢٨٦ . 
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 ريب وضعت جنيب، وبك أرفعه، فإن أمسكت )١(بامسك {  - ١٠٢

 . )٢(  }نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها، مبا حتفظ به عبادك الصاحلني

اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماهتا وحمياها، إن أحييتها {  - ١٠٣

 . )٤( )٣(  }اللهم إين أسألك العافية. فاحفظها، وإن أمتها فاغفر هلا

 . )٦(). ثالث مرات ( } عذابك يوم تبعث عبادك)٥(اللهم قين {  - ١٠٤

 . )٨( )٧(  }بامسك اللهم أموت وأحيا{  - ١٠٥

أربعا (واهللا أكرب ) ثالثا وثالثني(واحلمد ) ثالثا وثالثني(اهللا سبحان {  - ١٠٦

 . )١٠( )٩(  })وثالثني

اللهم رب السماوات السبع ورب األرض، ورب العرش العظيم، ربنا {  - ١٠٧

 احلب والنوى، ومرتل التوراة واإلجنيل، والفرقان، أعوذ بك من شر ورب كل شيء، فالق
اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس . كل شيء أنت آخذ بناصيته

                                 
ينفضه بصنفة إزاره ثالث مرات وليسم اهللا فإنه ال يدري ما خلفه عليه إذا قام أحدكم من فراشه مث رجع إليه فل) ١(

 . احلديث:.. " بعده وإذا اضطجع فليقل
 . ٢٠٨٤ / ٤ومسلم . ١٢٦ / ١١البخاري ) ٢(
 ). ٧٩ / ٢(، أمحد ) ٢٧١٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(
 . ٧٩ / ٢ وأمحد بلفظه ٢٠٨٣ / ٤أخرجه مسلم ) ٤(
 . احلديث:.... " كان رسول اهللا إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده مث يقول) ٥(
 . ١٤٣ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٣١١ / ٤أبو داود بلفظه ) ٦(
 ). ٣٨٧ / ٥(، أمحد ) ٥٠٤٩(، أبو داود األدب ) ٣٤١٧(، الترمذي الدعوات ) ٥٩٥٥(البخاري الدعوات ) ٧(
 . ٢٠٨٣ / ٤ ومسلم ١١٣ / ١١البخاري مع الفتح ) ٨(
 ). ١٣٥٣(، النسائي السهو ) ٤١٠(الترمذي الصالة ) ٩(
 / ٤ ومسلم ٧١ / ٧البخاري مع الفتح . من قال ذلك عندما يأوي إىل فراشه كان خريا له من خادم) ١٠(

٢٠٩١ . 
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بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا 
 . )٢( )١(  }الدين وأغننا من الفقر

احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن ال كايفَ له وال {  - ١٠٨

 . )٤( )٣(  }ُمْؤِوَي

اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض، رب كل شيء {  - ١٠٩

وملكيه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه، 
 . )٦( )٥(  }وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إىل مسلم

 . )٧(  }يقرأ امل ترتيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك{  - ١١٠

 أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي )٨(اللهم {  - ١١١

ة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهب
 . )٩(  }بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

                                 
) ٥٠٥١(دب ، أبو داود األ) ٣٤٨١(، الترمذي الدعوات ) ٢٧١٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 ). ٤٠٤ / ٢(، أمحد ) ٣٨٣١(، ابن ماجه الدعاء 
 . ٢٠٨٤ / ٤مسلم ) ٢(
) ٥٠٥٣(، أبو داود األدب ) ٣٣٩٦(، الترمذي الدعوات ) ٢٧١٥(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(

 ). ١٥٣ / ٣(، أمحد 
 . ٢٠٨٥ / ٢٠٨٥ / ٤مسلم ) ٤(
 ). ١٧١  /٢(، أمحد ) ٣٥٢٩(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ١٤٢ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٣١٧ / ٤أبو داود ) ٦(
 . ٢٥٥ / ٤الترمذي والنسائي وانظر صحيح اجلامع ) ٧(
 . احلديث..... " إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل) ٨(
 . ٢٠٨١ / ٤ ومسلم ١١٣ / ١١البخاري مع الفتح " فإن مت مت على الفطرة : " قال ملن قال ذلك) ٩(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٤

 الدعاء إذا تقلب ليال  -٢٩
اوات واألرض وما بينهما العزيز رب السم, ال إله إال اهللا الواحد القهار{  - ١١٢

 . )١(  }الغفار

 دعاء الفزع يف النوم ومن ُبِلَي بالوحشة  -٣٠
أعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن مهزات {  - ١١٣

 . )٣( )٢(  }طني وأن حيضرونالشيا

 ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم  -٣١
 . )٤(  })ثالثا" (ينفث عن يساره {  - ١١٤

 . )٦( )٥(  })ثالث مرات " (يستعيذ باهللا من الشيطان ومن شر ما رأى{ 

 . )٧(" ال حيدث هبا أحًدا " 
 . )٩( )٨(  }يتحول عن جنبه الذي كان عليه{ 

 . )١٠(  }يقوم يصلي إن أراد ذلك{  - ١١٥
                                 

 والنسائي ٥٤٠ / ١أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب . يقول ذلك إذا تقلب من جنب إىل جنب يف الليل) ١(
 . ٢١٣ / ٤يف عمل اليوم والليلة وابن السين وانظر صحيح اجلامع 

 ). ٣٥٢٨(الترمذي الدعوات ) ٢(
 . ١٧١ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ١٢ / ٤أبو داود ) ٣(
 . ١٧٧٢ / ٤مسلم ) ٤(
، ) ٥٠٢١(، أبو داود األدب ) ٢٢٧٧(، الترمذي الرؤيا ) ٢٢٦١(، مسلم الرؤيا ) ٥٤١٥(البخاري الطب ) ٥(

 ). ٢١٤١(، الدارمي الرؤيا ) ١٧٨٤(، مالك اجلامع ) ٣٠٠ / ٥(، أمحد ) ٣٩٠٩(ابن ماجه تعبري الرؤيا 
 . ١٧٧٣، ١٧٧٢ / ٤مسلم ) ٦(
 . ١٧٧٢ / ٤مسلم ) ٧(
 ). ٣٩٠٩(ابن ماجه تعبري الرؤيا ) ٨(
 . ١٧٧٣ / ٤مسلم ) ٩(
 . ١٧٧٣ / ٤مسلم ) ١٠(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٥

 دعاء قنوت الوتر  -٣٢
اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، {  - ١١٦

وبارك يل فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذل 
 . )٢( )١(  }ركت ربنا وتعاليت، تبا]وال يعز من عاديت[من واليت، 

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك {  - ١١٧

 . )٤( )٣(  }منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك

م إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنفد، ونرجو الله{  - ١١٨

اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، . رمحتك وخنشى عذابك، إن عذابك بالكافرين ُملَْحق
 . )٥(  }وال نكفرك، ونؤمن بك، وخنضع لك، وخنلع من يكفرك, ونثين عليك اخلري

                                 
، ابن ماجه ) ١٤٢٥(، أبو داود الصالة ) ١٧٤٦(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٤٦٤(الترمذي الصالة ) ١(

 ). ١٥٩١(، الدارمي الصالة ) ١٩٩ / ١(، أمحد ) ١١٧٨(إقامة الصالة والسنة فيها 
 أخرجه أصحاب السنن وأمحد والدارمي واحلاكم والبيهقي وما بني املعكوفني للبيهقي وانظر صحيح الترمذي )٢(

 . ١٧٢ / ٢ وإرواء الغليل لأللباين ١٩٤ / ١ وصحيح ابن ماجه ١٤٤ / ١
بن ، ا) ١٤٢٧(، أبو داود الصالة ) ١٧٤٧(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ٣٥٦٦(الترمذي الدعوات ) ٣(

 ). ١١٧٩(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
 ١٩٤ / ١ وصحيح ابن ماجه ١٨٠ / ٣انظر صحيح الترمذي . أخرجه أصحاب السنن األربعة وأمحد) ٤(

 . ١٧٥ / ٢واإلرواء 
 وقال الشيخ األلباين يف إرواء الغليل وهذا إسناده ٢١١ / ٢أخرجه البيهقي يف السنن الكربى وصحح إسناده ) ٥(

 . وهو موقوف على عمر. ١٧٠/  ٢صحيح 



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٦

 الذكر عقب السالم من الوتر  -٣٣
والثالثة جيهر هبا وميد هبا صوته ) ثالث مرات(سبحان امللك القدوس {  - ١١٩

 . )٢( )١(  }رب املالئكة والروح: يقول

 دعاء اهلم واحلزن  -٣٤
اللهم إين عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصييت بيدك، ماض يف حكمك، {  - ١٢٠

أو , أو أنزلته يف كتابك, عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك
, أن جتعل القرآن ربيع قليب, أو استأثرت به يف علم الغيب عندك, علمته أحًدا من خلقك

 . )٤( )٣(  }وذهاب مهي, ري، وجالء حزينونور صد

اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، والبخل واجلنب، {  - ١٢١

 . )٦( )٥(  }وضلع الدين وغلبة الرجال

  دعاء الكرب - ٣٥

ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال إله إال {  - ١٢٢

 . )٨( )٧(  }اهللا رب السماوات ورب األرض ورب العرش الكرمي

                                 
 ). ١٧٥٠(النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) ١(
انظر .  وإسناده صحيح٣١ / ٢ والدراقطين وغريمها وما بني املعكوفني زيادة للدارقطين ٢٤٤ / ٣رواه النسائي ) ٢(

 . ٣٣٧ / ١زاد املعاد بتحقيق شعيب األرناؤوط وعبد القادر االرؤوناط 
 ). ٣٩١ / ١(أمحد ) ٣(
 .  وصححه األلباين٣٩١ / ١أمحد ) ٤(
 ). ١٥٩ / ٣(، أمحد ) ٢٧٣٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(
 . ١٧٣ / ١١انظر البخاري مع الفتح .  كان الرسول يكثر من هذا الدعاء١٥٨ / ٧البخاري ) ٦(
مذي الدعوات ، التر) ٢٧٣٠(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٥٩٨٦(البخاري الدعوات ) ٧(

 ). ٣٣٩ / ١(، أمحد ) ٣٨٨٣(، ابن ماجه الدعاء ) ٣٤٣٥(
 . ٢٠٩٢ / ٤ ومسلم ١٥٤ / ٧البخاري ) ٨(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٧

اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني، واصلح يل شأين {  - ١٢٣

 . )٢( )١(  }كله، ال إله إال أنت

 . )٤( )٣(  }بحانك إين كنت من الظاملنيال إله إال أنت س{  - ١٢٤

 . )٦( )٥(  }اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا{  - ١٢٥

 دعاء لقاء العدو وذي السلطان  -٣٦
 . )٨( )٧(  }نا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهماللهم إ{  - ١٢٦

اللهم أنت عضدي، وأنت نصريي، بك أحول، وبك أصول، وبك {  - ١٢٧

 . )١٠( )٩(  }أقاتل

 . )١٢( )١١(  }حسبنا اهللا ونعم الوكيل{  - ١٢٨

                                 
 ). ٤٢ / ٥(، أمحد ) ٥٠٩٠(أبو داود األدب ) ١(
 . ٩٥٩ / ٣ وحسنه األلباين يف صحيح أبو داود ٤٢ / ٥ وأمحد ٣٢٤ / ٤أبو داود ) ٢(
 ). ١٧٠ / ١(، أمحد ) ٣٥٠٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ١٦٨ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٥٠٥ / ١ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ٥٢٩ / ٥الترمذي ) ٤(
 ). ٣٨٨٢(، ابن ماجه الدعاء ) ١٥٢٥(أبو داود الصالة ) ٥(
 . ٣٣٥ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ٨٧ / ٢أخرجه أبو داود ) ٦(
 ). ٤١٤ / ٤(، أمحد ) ١٥٣٧(أبو داود الصالة ) ٧(
 . ١٤٢ / ٢ وصححه احلاكم ووافقه الذهيب ٨٩ / ٢بو داود أ) ٨(
 ). ٢٦٣٢(، أبو داود اجلهاد ) ٣٥٨٤(الترمذي الدعوات ) ٩(
 . ١٨٣ / ٣، وانظر صحيح الترمذي ٥٧٢ / ٥ والترمذي ٤٢ / ٣أبو داود ) ١٠(
 ). ٤٢٨٧(البخاري تفسري القرآن ) ١١(
 . ١٧٢ / ٥البخاري ) ١٢(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٨

 دعاء من خاف ظلم السلطان  -٣٧
اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، كن يل جارا من فالن {  - ١٢٩

فرط على أحد منهم أو يطغى، عز جارك، وجل بن فالن، وأحزابه من خالئقك، أن ي
 . )٢( )١(  }ثناؤك، وال إله إال أنت

أعوذ باهللا الذي , اهللا أكرب، اهللا أعز من خلقه مجعيا، اهللا مما أخاف وأحذر{  - ١٣٠

املمسك السماوات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه، من شر عبدك ال إله إال هو، 
فالن، وجنوده وأتباعه وأشياعه، من اجلن واألنس، اللهم كن يل جارا من شرهم، جل 

 . )٣(  })ثالث مرات" (ثناؤك وعز جارك، وتبارك امسك، وال إله غريك 

 الدعاء على العدو  -٣٨
اللهم مرتل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم {  - ١٣١

 . )٥( )٤(  }وزلزهلم

 ما يقول من خاف قوما  -٣٩
 . )٧( )٦(  }اللهم اكفنيهم مبا شئت{  - ١٣٢

                                 
  ).٣٥٢٣(الترمذي الدعوات ) ١(
 . ٥٤٥ وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد برقم ٧٠٧البخاري يف األدب املفرد برقم ) ٢(
 . ٥٤٦ وصححه األلباين يف صحيح األدب املفرد برقم ٧٠٨البخاري يف األدب املفرد برقم ) ٣(
 أبو داود ،) ١٦٧٨(، الترمذي اجلهاد ) ١٧٤٢(، مسلم اجلهاد والسري ) ٢٧٧٥(البخاري اجلهاد والسري ) ٤(

 ). ٣٨١ / ٤(، أمحد ) ٢٧٩٦(، ابن ماجه اجلهاد ) ٢٦٣١(اجلهاد 
 . ١٣٦٢ / ٣مسلم ) ٥(
 ). ١٨ / ٦(، أمحد ) ٣٣٤٠(، الترمذي تفسري القرآن ) ٣٠٠٥(مسلم الزهد والرقائق ) ٦(
 . ٢٣٠٠ / ٤مسلم ) ٧(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٣٩

 دعاء من أصابه شك يف اإلميان  -٤٠
 . )٢( )١(  }يستعيذ باهللا{  - ١٣٣

 . )٣(  }ينتهي عما شك فيه{ 

 . )٥( )٤(  }هللا ورسلهآمنت با{  يقول - ١٣٤
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 دعاء قضاء الدين  -٤١
 . )٩( )٨(  }اللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سواك{  - ١٣٦

زن، والعجز والكسل، والبخل واجلنب، اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحل{  - ١٣٧

 . )١١( )١٠(  }وضلع الدين وغلبة الرجال

                                 
، ) ٥٠٢١(، أبو داود األدب ) ٢٢٧٧(، الترمذي الرؤيا ) ٢٢٦١(، مسلم الرؤيا ) ٥٤١٥(البخاري الطب ) ١(

 ). ٢١٤١(، الدارمي الرؤيا ) ١٧٨٤(، مالك اجلامع ) ٣٠٠ / ٥(، أمحد ) ٣٩٠٩(ابن ماجه تعبري الرؤيا 
 . ١٢٠ / ١ ومسلم ٣٣٦ / ٦البخاري مع الفتح ) ٢(
 . ١٢٠ / ١ ومسلم ٣٣٦ / ٦البخاري مع الفتح ) ٣(
 ). ١٤٩  /٢(، أمحد ) ٢٩٣١(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) ٤(
 . ١٢٠ - ١١٩ / ١مسلم ) ٥(
 . ٣: سورة احلديد آية) ٦(
 . ٩٦٢ / ٣ وحسنه األلباين يف صحيح أبو داود ٣٢٩ / ٤أبو داود . ٣: سورة احلديد، اآلية) ٧(
 ). ١٥٣ / ١(، أمحد ) ٣٥٦٣(الترمذي الدعوات ) ٨(
 . ١٨٠ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٥٦٠ / ٥الترمذي ) ٩(
 ). ١٥٩ / ٣(، أمحد ) ٢٧٣٦(د والسري البخاري اجلها) ١٠(
 . ١٥٨ / ٧البخاري ). ١١(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٤٠

 دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة  -٤٢
 . )٢( )١(  })ثالثا(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم واتفل على يسارك {  - ١٣٨

 دعاء من استصعب عليه أمر  -٤٣
 . )٣(  }اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال{  - ١٣٩

 ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا  -٤٤
ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، مث يقوم فيصلي ركعتني، مث {  - ١٤٠

 . )٥( )٤(  }يستغفر اهللا إال غفر اهللا له

 دعاء طرد الشيطان ووساوسه  -٤٥
 . )٦(" االستعاذة باهللا منه  " - ١٤١
 . )٧(" األذان  " - ١٤٢
 . )٨(" ر وقراءة القرآن األذكا " - ١٤٣

                                 
، ) ٥٠٢١(، أبو داود األدب ) ٢٢٧٧(، الترمذي الرؤيا ) ٢٢٦١(، مسلم الرؤيا ) ٦٦٣٧(البخاري التعبري ) ١(

 ). ٢١٤٢(، الدارمي الرؤيا ) ١٧٨٤(، مالك اجلامع ) ٢٩٦ / ٥(، أمحد ) ٣٩٠٩(ابن ماجه تعبري الرؤيا 
 .  من حديث عثمان بن أيب العاصوفيه ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عين١٧٢٩ / ٤م مسل) ٢(
 وقال احلافظ هذا حديث صحيح، ٣٥١وابن السين برقم ) موارد (٢٤٢٧رواه ابن حبان يف صحيحه برقم ) ٣(

 . ١٠٦وصححه عبد القادر األرناؤوط يف ختريج األذكار للنووي ص 
، ) ١٣٩٥(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ١٥٢١(بو داود الصالة ، أ) ٣٠٠٦(الترمذي تفسري القرآن ) ٤(

 ). ٩ / ١(أمحد 
 . ٢٨٣ / ١ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٢٥٧ / ٢ والترمذي ٨٦ / ٢أبو داود ) ٥(
 . ٩٩ - ٩٨ وانظر سورة املؤمنون آية ٧٧ / ١ والترمذي وانظر صحيح الترمذي ١أبو داود ) ٦(
 . ١٥١ / ١ والبخاري ٢٩١/  ١مسلم ) ٧(
 ومما ٥٣٩ / ١رواه مسلم " ال جتعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ) ٨(

يطرد الشيطان أذكار الصباح واملساء، والنوم واالستيقاظ، وأذكار دخول املرتل واخلروج منه وأذكار دخول 
األذكار املشروعة مثل قراءة آية الكرسي عند النوم، واآليتني األخريتني من املسجد واخلروج منه وغري ذلك من 
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 ٤١

 الدعاء حينما يقع ما ال يرضاه أو غُلب على أمره  -٤٦
 . )٢( )١(  }قدر اهللا وما شاء فعل{  - ١٤٤

 هتنئة املولود له وجوابه  -٤٧
بارك اهللا لك يف املوهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت {  - ١٤٥

بارك اهللا لك وبارك عليك، وجزاك اهللا خريا، ورزقك { : ويرد عليه املهنأ فيقول.  }بره

 . )٣(  }اهللا مثله، وأجزل ثوابك

 ما يعوذ به األوالد  -٤٨
أعيذكما بكلمات اهللا التامة من { ني  يعوذ احلسن واحلس كان رسول اهللا - ١٤٦

 . )٥( )٤(  }كل شيطان وهامة، ومن كل عني المة

                                                                                              
سورة البقرة، ومن قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة 

 . كانت له حرزا من الشيطان يومه كله، وكذا األذان يطرد الشيطان
 ). ٣٧٠ / ٢(، أمحد ) ٧٩(، ابن ماجه املقدمة ) ٢٦٦٤(مسلم القدر ) ١(
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف ويف كل خري ، احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال ) ٢(

تعجز وإن أصابك شيء فال تقل لو أين فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل 
 . ٢٠٥٢ / ٤مسلم ". الشيطان 

 . ٧١٣ / ٢ وصحيح األذكار للنووي لسليم اهلاليل ٣٤٩انظر األذكار للنووي ص ) ٣(
 ). ٣٥٢٥(، ابن ماجه الطب ) ٢٠٦٠(، الترمذي الطب ) ٣١٩١(البخاري أحاديث األنبياء ) ٤(
 .  من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما١١٩ / ٤البخاري ) ٥(
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 ٤٢

 الدعاء للمريض يف عيادته  -٤٩
 . )٢( )١(  } إن شاء اهللاال بأس طهور{  - ١٤٧

 . )٤( )٣(  })سبع مرات" (أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك {  - ١٤٨

 فضل عيادة املريض  -٥٠
إذا عاد الرجل أخاه املسلم مشى يف ِخَرافَِة اجلنة حىت جيلس فإذا {   قال - ١٤٩

جلس غمرته الرمحة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن كان 
 . )٦( )٥(  }مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح

 حياته دعاء املريض الذي يئس من  -٥١
 . )٨( )٧(  }اللهم اغفر يل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى{  - ١٥٠

ال :  عند موته يدخل يديه يف املاء فيمسح هبما وجهه ويقولجعل النيب {  - ١٥١

 . )٩(  }إله إال اهللا إن للموت لسكرات

                                 
 ). ٣٤٢٠(البخاري املناقب ) ١(
 . ١١٨ / ١٠ري مع الفتح البخا) ٢(
 ). ٣٥٢ / ١(، أمحد ) ٣١٠٦(، أبو داود اجلنائز ) ٢٠٨٣(الترمذي الطب ) ٣(
أخرجه الترمذي . إال عويف.. احلديث... " ما من عبد مسلم يعوذ مريضا مل حيضر أجله فيقول سبع مرات) ٤(

 . ١٨٠ / ٥ وصحيح اجلامع ٢١٠ / ٢وأبو داود وانظر صحيح الترمذي 
 / ١(، أمحد ) ١٤٤٢(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣٠٩٨(، أبو داود اجلنائز ) ٩٦٩(مذي اجلنائز التر) ٥(

٨١ .( 
 وصححه ٢٨٦ / ١ وصحيح الترمذي ٢٤٤ / ١رواه الترمذي وابن ماجه وأمحد وانظر صحيح ابن ماجه ) ٦(

 . أيضا أمحد شاكر
 / ٦(، أمحد ) ٣٤٩٦(، الترمذي الدعوات ) ٢٤٤٤(، مسلم فضائل الصحابة ) ٤١٧٣(البخاري املغازي ) ٧(

 ). ٥٦٢(، مالك اجلنائز ) ٢٣١
 . ١٨٩٣ / ٤ ومسلم ١٠ / ٧البخاري ) ٨(
 .  ويف احلديث السواك١٤٤ / ٨البخاري مع الفتح ) ٩(
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 ٤٣

ال إله إال اهللا واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده، ال إله إال اهللا وحده ال شريك  { - ١٥٢

 . )٢( )١(  }له، ال إله إال اهللا له امللك وله احلمد، ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا

 تلقني احملتضر  -٥٢
 . )٤( )٣(  }من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة{  - ١٥٣

 دعاء من أصيب مبصيبة  -٥٣
إنا هللا وإنا إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خريا {  - ١٥٤

 . )٦( )٥(  }منها

  الدعاء عند إغماض امليت - ٥٤
 الدعاء عند إغماض امليت 

وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف ) بامسه(الن اللهم اغفر لف{  - ١٥٥

 . )٨( )٧(  }الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العاملني، وافسح له يف قربه ونور له فيه

 الدعاء للميت يف الصالة عليه  -٥٥
اللهم اغفر له وارمحه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، {  - ١٥٦

واغسله باملاء والثلج والربد، ونقه من اخلطايا كما نقيت الثوب األبيض من الدنس، وأبدله 
                                 

، ) ٣٨٧٨(، ابن ماجه الدعاء ) ٥٠٦٠(، أبو داود األدب ) ٣٤١٤(، الترمذي الدعوات ) ١١٠٣(البخاري اجلمعة ) ١(
 ). ٢٦٨٧(، الدارمي االستئذان ) ٣١٣ / ٥(محد أ

 . ٣١٧ / ٢ وصحيح ابن ماجه ١٥٢ / ٣أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه األلباين، انظر صحيح الترمذي ) ٢(
 ). ٢٣٣ / ٥(، أمحد ) ٣١١٦(أبو داود اجلنائز ) ٣(
 . ٤٣٢ / ٥ وانظر صحيح اجلامع ١٩٠ / ٣أبو داود ) ٤(
 ). ٢٩٧ / ٦(، أمحد ) ٣١١٨( ، أبو داود اجلنائز )٩٢٠(مسلم اجلنائز ) ٥(
 . ٦٣٤ / ٢مسلم ) ٦(
 ). ٢٩٧ / ٦(، أمحد ) ٣١١٨(، أبو داود اجلنائز ) ٩٢٠(مسلم اجلنائز ) ٧(
 . ٦٣٤ / ٢مسلم ) ٨(
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 ٤٤

دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، وزوجا خريا من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه 
 . )٢( )١(  }]لناروعذاب ا[من عذاب القرب 

وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا , اللهم اغفر حلينا، وميتنا، وشاهدنا{  - ١٥٧

إلميان، اللهم وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم، ومن توفيته منا فتوفه على ا
 . )٤( )٣(  }ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده

اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القرب وعذاب {  - ١٥٨

 . )٦( )٥(  }ه وارمحه إنك أنت الغفور الرحيمالنار، وأنت أهل الوفاء واحلق، فاغفر ل

اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت غين عن عذابه، إن كان {  - ١٥٩

 . )٨( )٧(  }حمسنا فزد يف حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه

 الدعاء للفرط يف الصالة عليه  -٥٦
 . )١٠( )٩(  }اللهم أعذه من عذاب القرب{  - ١٦٠

                                 
 ). ٢٣ / ٦(، أمحد ) ١٥٠٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ١٩٨٤(، النسائي اجلنائز ) ٩٦٣(مسلم اجلنائز ) ١(
 . ٦٦٣ / ٢مسلم ) ٢(
 ). ١٧٠ / ٤(، أمحد ) ١٩٨٦(، النسائي اجلنائز ) ١٠٢٤(الترمذي اجلنائز ) ٣(
 . ٢٥١ / ١ وانظر صحيح ابن ماجه ٣٦٨ / ٢ وأمحد ٤٨٠ / ١ابن ماجه ) ٤(
 ). ٤٩١ / ٣(، أمحد ) ١٤٩٩(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣٢٠٢(أبو داود اجلنائز ) ٥(
 . ٢١١ / ٣ ورواه أبو داود ٢٥١ / ١انظر صحيح ابن ماجه أخرجه ابن ماجه، ) ٦(
 ). ٥٣٣(مالك اجلنائز ) ٧(
 . ١٢٥ وانظر أحكام اجلنائز لأللباين ص ٣٥٩ / ١أخرجه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب ) ٨(
 ). ٥٣٤(مالك اجلنائز ) ٩(
. احلديث... " معته يقولقال سعيد بن املسيب صليت وراء أيب هريرة على صيب مل يعمل خطيئة قط فس) " ١٠(

، وصحح إسناده ٩ / ٤ والبيهقي ٢١٧ / ٣ وابن أيب شيبة يف املصنف ٢٨٨ / ١أخرجه مالك يف املوطأ 
 . ٣٥٧ / ٥شعيب األرناؤوط يف حتقيقه لشرح السنة للبغوي 



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٤٥

اللهم ثقل به موازينهما . لديه، وشفيعا جمابااللهم اجعله فرطا وذخرا لوا{ : وإن قال

وأعظم به أجورمها، وأحلقه بصاحل املؤمنني، واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه برمحتك عذاب 
وأبدله دارا خريا من داره، وأهال خريا من أهله، اللهم اغفر ألسالفنا، وأفراطنا، , اجلحيم

 . )١( فحسن  }ومن سبقنا باإلميان

 . )٢(  }اللهم اجعله لنا فرطا، وسلفا، وأجرا{  - ١٦١

 دعاء التعزية  - ٥٧
فلتصرب .. .إن هللا ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى{  - ١٦٢

 . )٤( )٣(  }ولتحتسب

  )٥(.  فحسن }أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك وغفر مليتك{ : وإن قال

 الدعاء عند إدخال امليت القرب  -٥٨
 . )٧( )٦(  }بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا{  - ١٦٣

                                 
 بن باز حفظه اهللا  والدروس املهمة لعامة األمة للشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا٤١٦ / ٣املغين البن قدامة : انظر) ١(

 . ١٥ص 
 ٣٥٧ / ٥احلديث أخرجه البغوي يف شرح السنة ... " كان احلسن يقرأ على الطفل بفاحتة الكتاب ويقول) ٢(

 / ٢ باب قراءة فاحتة الكتاب على اجلنازة ٦٥، وعلقه البخاري يف كتاب اجلنائز، ٦٥٨٨وعبد الرزاق برقم 
١١٣ . 

، ) ٣١٢٥(، أبو داود اجلنائز ) ١٨٦٨(، النسائي اجلنائز ) ٩٢٣(اجلنائز ، مسلم ) ٦٩٤٢(البخاري التوحيد ) ٣(
 ). ٢٠٤ / ٥(أمحد 

 . ٦٣٦ / ٢ ومسلم ٨٠ / ٢البخاري ) ٤(
 . ١٢٦األذكار للنووي ص ) ٥(
 / ٢(، أمحد ) ١٥٥٠(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٣٢١٣(، أبو داود اجلنائز ) ١٠٤٦(الترمذي اجلنائز ) ٦(

٥٩ .( 
 .  بسند صحيح وأمحد بلفظ بسم اهللا وعلى ملة رسول اهللا وسنده صحيح٣١٤ / ٣ أبو داود )٧(
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 ٤٦

 الدعاء بعد دفن امليت  -٥٩
 . )١(  }اللهم اغفر له اللهم ثبته{  - ١٦٤

 دعاء زيارة القبور  -٦٠
إن شاء اهللا بكم السالم عليكم أهل الديار، من املؤمنني واملسلمني، وإنا {  - ١٦٥

 . )٣( )٢(  }أسأل اهللا لنا ولكم العافية] ويرحم اهللا املستقدمني منا واملستأخرين[الحقون 

 دعاء الريح  -٦١
 . )٥( )٤(  }اللهم إين أسألك خريها، وأعوذ بك من شرها{  - ١٦٦

اللهم إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما أرسلت به، وأعوذ بك من {  - ١٦٧

 .)٧) (٦(  }شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به

 دعاء الرعد  -٦٢
 . )٩( )٨(  }سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته{  - ١٦٨

                                 
أبو ". استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه اآلن يسأل: " كان النيب إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال) ١(

 . ٣٧٠ / ١ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ٣١٥ / ٣داود 
 ). ٣٥٣ / ٥(، أمحد ) ١٥٤٧(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) ٢٠٤٠(، النسائي اجلنائز ) ٩٧٥(مسلم اجلنائز ) ٢(
 عن بريدةوما بني املعكوفني من حديث عائشة رضي اهللا ٤٩٤ / ١، وابن ماجه واللفظ له ٦٧١ / ٢مسلم ) ٣(

 . ٦٧١ / ٢عنها عند مسلم 
 ). ٨٩٩(مسلم صالة االستسقاء ) ٤(
 . ٣٠٥ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ١٢٢٨ / ٢ وابن ماجه ٣٢٦ / ٤أخرجه أبو داود ) ٥(
 ). ٨٩٩(مسلم صالة االستسقاء ) ٦(
 . ٧٦ / ٤ والبخاري ٦١٦ / ٢مسلم ) ٧(
 ). ١٨٦٩(مالك اجلامع ) ٨(
 ٩٩٢ / ٢احلديث، املوطأ :..... " كان عبد اهللا بن الزبري رضي اهللا عنهما إذا مسع الرعد ترك احلديث وقال) ٩(

 . األلباين صحيح اإلسناد موقوفاوقال 
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 ٤٧

 من أدعية االستسقاء  -٦٣
 عاجال غري اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، نافعا غري ضار،{  - ١٦٩

 . )٢( )١(  }آجل

 . )٤( )٣(  }اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا{  - ١٧٠

وانشر رمحتك، وأحِي بلدك اللهم اسق عبادك، وهبائمك، {  - ١٧١

 . )٦( )٥(  }امليت

 الدعاء إذا نزل املطر  -٦٤
 . )٨( )٧(  }اللهم صيِّبا نافعا{  - ١٧٢

 الذكر بعد نزول املطر  -٦٥
  .)١٠( )٩(  }مطرنا بفضل اهللا ورمحته{  - ١٧٣

                                 
 ). ١١٦٩(أبو داود الصالة ) ١(
 . ٢١٦ / ١ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٣٠٣ / ١أبو داود ) ٢(
 ). ١٥١٨(، النسائي االستسقاء ) ٨٩٧(، مسلم صالة االستسقاء ) ٩٦٨(البخاري اجلمعة ) ٣(
 . ٦١٣ / ٢ ومسلم ٢٢٤ / ١البخاري ) ٤(
 ). ٤٤٩(، مالك النداء للصالة ) ١١٧٦(صالة أبو داود ال) ٥(
 . ٢١٨ / ١ وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ٣٠٥ / ١أبو داود ) ٦(
 ). ١٩٠ / ٦(، أمحد ) ٣٨٩٠(، ابن ماجه الدعاء ) ١٥٢٣(، النسائي االستسقاء ) ٩٨٥(البخاري اجلمعة ) ٧(
 . ٥١٨ / ٢البخاري مع الفتح ) ٨(
، مالك النداء ) ١١٧ / ٤(، أمحد ) ٣٩٠٦(، أبو داود الطب ) ٧١(، مسلم اإلميان ) ٨١٠(البخاري األذان ) ٩(

 ). ٤٥١(للصالة 
 . ٨٣ / ١ ومسلم ٢٠٥ / ١البخاري ) ١٠(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٤٨

 من أدعية االستصحاء  -٦٦
اللهم على اآلكام والظراب، وبطون األودية، . اللهم حوالينا وال علينا{  - ١٧٤

 . )٢( )١(  }ومنابت الشجر

 دعاء رؤية اهلالل  -٦٧
اهللا أكرب، اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، والتوفيق {  - ١٧٥

 . )٤( )٣(  }ملا حتب ربنا وترضى، ربنا وربك اهللا

 الدعاء عند إفطار الصائم  -٦٨
 . )٦( )٥(  }ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا{  - ١٧٦

 . )٨( )٧(  }اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل{  - ١٧٧

                                 
، أبو داود الصالة ) ١٥١٨(، النسائي االستسقاء ) ٨٩٧(، مسلم صالة االستسقاء ) ٩٦٨(البخاري اجلمعة ) ١(

 ). ١٩٤ / ٣(، أمحد ) ١١٧٤(
 . ٦١٤ / ٢ ومسلم ٢٢٤ / ١اري البخ) ٢(
 ). ١٦٨٨(، الدارمي الصوم ) ١٦٢ / ١(، أمحد ) ٣٤٥١(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ١٥٧ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٣٣٦ / ١ والدارمي بلفظه ٥٠٤ / ٥الترمذي ) ٤(
 ). ٢٣٥٧(أبو داود الصوم ) ٥(
  .٢٠٩ / ٤ وغريه وانظر صحيح اجلامع ٣٠٦ / ٢أخرجه أبو داود ) ٦(
 ). ١٧٥٣(ابن ماجه الصيام ) ٧(
 من دعاء عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما، وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار ٥٥٧ / ١أخرجه ابن ماجه ) ٨(

 . ٣٤٢ / ٤انظر شرح األذكار 



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٤٩

 الدعاء قبل الطعام  -٦٩
إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم اهللا، فإن نسي يف أوله فليقل بسم اهللا {  - ١٧٨

 . )٢( )١(  }يف أوله وآخره

اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه، ومن : من أطعمه اهللا الطعام فليقل{  - ١٧٩

 . )٤( )٣(  }سقاه اهللا لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه

 الدعاء عند الفراغ من الطعام  -٧٠
احلمد هللا الذي أطعمين هذا، ورزقنيه، من غري حول مين وال {  - ١٨٠

 . )٦( )٥(  }قوة

مودع، ] مكفي وال[مباركا فيه، غري احلمد هللا محدا كثريا طيبا {  - ١٨١

 . )٨( )٧(  }وال مستغىن عنه ربنا

                                 
) ٢٠٨ / ٦(، أمحد ) ٣٢٦٤(، ابن ماجه األطعمة ) ٣٧٦٧(، أبو داود األطعمة ) ١٨٥٨(الترمذي األطعمة ) ١(

 ). ٢٠٢٠(دارمي األطعمة ، ال
 . ١٦٧ / ٢ وانظر صحيح الترمذي ٢٨٨ / ٤ والترمذي ٣٤٧ / ٣أخرجه أبو داود ) ٢(
 ). ٣٤٥٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ١٥٨ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٥٠٦ / ٥الترمذي ) ٤(
 ). ٣٢٨٥(، ابن ماجه األطعمة ) ٣٤٥٨(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ١٥٩ / ٣لنسائي وانظر صحيح الترمذي أخرجه أصحاب السنن إال ا) ٦(
، ابن ماجه األطعمة ) ٣٨٤٩(، أبو داود األطعمة ) ٣٤٥٦(، الترمذي الدعوات ) ٥١٤٣(البخاري األطعمة ) ٧(

 ). ٢٠٢٣(، الدارمي األطعمة ) ٢٦١ / ٥(، أمحد ) ٣٢٨٤(
 . ٥٠٧ / ٥ والترمذي بلفظه ٢١٤ / ٦البخاري ) ٨(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥٠

 دعاء الضيف لصاحب الطعام  -٧١
 . )٢( )١(  }اللهم بارك هلم فيما رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم{  - ١٨٢

 راد ذلك الدعاء ملن سقاه أو إذا أ -٧٢
 . )٤( )٣(  }اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين{  - ١٨٣

 الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت  -٧٣
وصلت عليكم , صائمون، وأكل طعامكم األبرارأفطر عندكم ال{  - ١٨٤

 . )٦( )٥(  }املالئكة

 دعاء الصائم إذا حضر الطعام ومل يفطر  -٧٤
إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا {  - ١٨٥

 . فليدع:  ومعىن فليصل أي)٨( )٧(  }عمفليط

                                 
، ) ١٩٠ / ٤(، أمحد ) ٣٧٢٩(، أبو داود األشربة ) ٣٥٧٦(لترمذي الدعوات ، ا) ٢٠٤٢(مسلم األشربة ) ١(

 ). ٢٠٢٢(الدارمي األطعمة 
 . ١٦١٥ / ٣مسلم ) ٢(
 ). ٣ / ٦(، أمحد ) ٢٠٥٥(مسلم األشربة ) ٣(
 . ١٢٦ / ٣مسلم ) ٤(
 ). ١٧٧٢(، الدارمي الصوم ) ١١٨ / ٣(، أمحد ) ٣٨٥٤(أبو داود األطعمة ) ٥(
 ، ونص ٢٩٨- ٢٩٦، والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم ٥٥٦ / ١، وابن ماجه ٣٦٧ / ٣ود سنن أيب دا) ٦(

 . ٧٣٠ / ٢على أنه يقوله إذا أفطر عند أهل بيت، وصححه األلباين يف صحيح أيب داود 
 ). ٥٠٧ / ٢(، أمحد ) ٢٤٦٠(، أبو داود الصوم ) ٧٨٠(، الترمذي الصوم ) ١٤٣١(مسلم النكاح ) ٧(
 . ١٠٥٤ / ٢مسلم ) ٨(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥١

 ما يقول الصائم إذا سابه أحد  -٧٥
 . )٢( )١(  }إين صائم، إين صائم{  - ١٨٦

 الدعاء عند رؤية باكورة الثمر  -٧٦
اللهم بارك لنا يف مثرنا، وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا، وبارك {  - ١٨٧

 . )٤( )٣(  }لنا يف مدنا

 دعاء العطاس  -٧٧
يرمحك :  هللا، وليقل له أخوه أو صاحبهإذا عطس أحدكم فليقل احلمد{  - ١٨٨

 . )٦( )٥(  }يهديكم اهللا ويصلح بالكم: يرمحك اهللا، فليقل: اهللا، فإذا قال له

 ما يقال للكافر إذا عطس فحمد اهللا  -٧٨
 . )٨( )٧(  }يهديكم اهللا ويصلح بالكم{  - ١٨٩

                                 
، ) ٢٢١٦(، النسائي الصيام ) ٧٦٤(، الترمذي الصوم ) ١١٥١(، مسلم الصيام ) ١٨٠٥(البخاري الصوم ) ١(

 ). ٦٨٩(، مالك الصيام ) ٣١٣ / ٢(، أمحد ) ٢٣٦٣(أبو داود الصوم 
 . ٨٠٦ / ٢، ومسلم ١٠٣ / ٤البخاري مع الفتح ) ٢(
) ١٦٣٧(، مالك اجلامع ) ٣٣٢٩(، ابن ماجه األطعمة ) ٣٤٥٤(، الترمذي الدعوات ) ١٣٧٣(مسلم احلج ) ٣(

 ). ٢٠٧٢(، الدارمي األطعمة 
 . ١٠٠٠ / ٢مسلم ) ٤(
 ). ٣٥٣ / ٢(، أمحد ) ٥٠٣٣(، أبو داود األدب ) ٥٨٧٠(البخاري األدب ) ٥(
 . ١٢٥ / ٧البخاري ) ٦(
 ). ٣٥٣ / ٢(، أمحد ) ٥٠٣٣(، أبو داود األدب ) ٥٨٧٠(البخاري األدب ) ٧(
 . ٣٥٤ / ٢صحيح الترمذي : ، وانظر٣٠٨ / ٤ وأبو داود ٤٠٠ / ٤ وأمحد ٨٢ / ٥الترمذي ) ٨(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥٢

  الدعاء للمتزوج -٧٩
 . )٢( )١(  }بارك اهللا لك، وبارك عليك، ومجع بينكم يف خري{  - ١٩٠

 دعاء املتزوج وشراء الدابة  -٨٠
اللهم أسألك : " إذا تزوج أحدكم امرأة، أو إذا اشترى خادما فليقل{  - ١٩١

خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعريا 
 . )٤( )٣(  }فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك

 الدعاء قبل إتيان الزوجة  -٨١
 . )٥(  }اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم اهللا{  - ١٩٢

 دعاء الغضب  -٨٢
 . )٧( )٦(  }أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم{  - ١٩٣

                                 
، ) ٣٨١ / ٢(، أمحد ) ١٩٠٥(، ابن ماجه النكاح ) ٢١٣٠(، أبو داود النكاح ) ١٠٩١(الترمذي النكاح ) ١(

 ). ٢١٧٤(الدارمي النكاح 
 . ٣١٦ / ١أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وانظر صحيح الترمذي ) ٢(
 ). ٢٢٥٢(، ابن ماجه التجارات ) ٢١٦٠(أبو داود النكاح ) ٣(
 . ٣٢٤ / ١ وانظر صحيح ابن ماجه ٦١٧ / ١ وابن ماجه ٢٤٨ / ٢أبو داود ) ٤(
 . ١٠٢٨ / ٢ ومسلم ١٤١ / ٦البخاري ) ٥(
، ) ٥٠٢١ (، أبو داود األدب) ٢٢٧٧(، الترمذي الرؤيا ) ٢٢٦١(، مسلم الرؤيا ) ٦٦٣٧(البخاري التعبري ) ٦(

 ). ٢١٤٢(، الدارمي الرؤيا ) ١٧٨٤(، مالك اجلامع ) ٢٩٦ / ٥(، أمحد ) ٣٩٠٩(ابن ماجه تعبري الرؤيا 
 . ٢٠١٥ / ٤ ومسلم ٩٩ / ٧البخاري ) ٧(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥٣

  دعاء من رأى مبتلى - ٨٣
احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق {  - ١٩٤

 . )٢( )١(  }تفضيال

 ما يقال يف اجمللس  -٨٤
 يف اجمللس الواحد مائة مرة من كان يعد لرسول اهللا { :  عن ابن عمر قال- ١٩٥

 . )٤( )٣(  }رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور" قبل أن يقوم 

 كفارة اجمللس  -٨٥
حانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفر وأتوب سب{  - ١٩٦

 . )٦( )٥(  }إليك

 الدعاء ملن قال غفر اهللا لك  -٨٦
 . )٧(.  }ولك{  - ١٩٧

                                 
 ). ٣٤٣١(الترمذي الدعوات ) ١(
 . ١٥٣ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٤٩٤ / ٥ و ٤٩٣ / ٥الترمذي ) ٢(
 ). ٣٨١٤(ابن ماجه األدب ، ) ٣٤٣٤(الترمذي الدعوات ) ٣(
 .  ولفظه للترمذي٣٢١ / ٢ وصحيح ابن ماجه ١٥٣ / ٣الترمذي وغريه وانظر صحيح الترمذي ) ٤(
 ). ٤٩٥ / ٢(، أمحد ) ٣٤٣٣(الترمذي الدعوات ) ٥(
ما جلس : ، وقد ثبت أن عائشة رضي اهللا عنها قالت١٥٣ / ٣أخرجه أصحاب السنن وانظر صحيح الترمذي ) ٦(

احلديث، أخرجه النسائي يف ..... "  جملسا، وال تلى قرآنا، وال صلى صالة إال ختم ذلك بكلماترسول اهللا
 وصححه الدكتور فاروق محادة يف حتقيقه لعمل اليوم والليلة ٧٧ / ٦ ، وأمحد ٣٠٨عمل اليوم والليلة برقم 

 . ٢٧٣للنسائي ص 
 .  حتقيق الدكتور فاروق محادة٤٢١م  برق٢١٨ والنسائي يف عمل اليوم والليلة ص ٨٢ / ٥أمحد ) ٧(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥٤

 الدعاء ملن صنع إليك معروفا  -٨٧
 . )٢( )١(  }جزاك اهللا خريا{  - ١٩٨

 ما يعصم اهللا به من الدجال  -٨٨
 . )٤( )٣(  }من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال{  - ١٩٩

 . )٥(واالستعاذة باهللا من فتنته عقب التشهد األخري من كل صالة 
 يف اهللا الدعاء ملن قال إين أحبك  -٨٩

 . )٧( )٦(  }أحبك الذي أحببتين له{  - ٢٠٠

 الدعاء ملن عرض عليك ماله  -٩٠
 . )٩( )٨(  }بارك اهللا لك يف أهلك ومالك{  - ٢٠١

 الدعاء ملن أقرض عند القضاء  -٩١
 . )١١( )١٠(  }بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، إمنا جزاء السلف احلمد واألداء { - ٢٠٢

                                 
 ). ٢٠٣٥(الترمذي الرب والصلة ) ١(
 . ٢٠٠ / ٢ وصحيح الترمذي ٦٢٤٤ وانظر صحيح اجلامع ٢٠٣٥أخرجه الترمذي رقم ) ٢(
 ). ٤٥٠ / ٦(، أمحد ) ٤٣٢٣(، أبو داود املالحم ) ٨٠٩(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) ٣(
 . ٥٥٦ / ١ر الكهف ، ويف رواية من آخ٥٥٥ / ١مسلم ) ٤(
 .  من هذا الكتاب٤١ ص ٥٦ وحديث ٥٥انظر حديث رقم ) ٥(
 ). ١٤١ / ٣(، أمحد ) ٥١٢٥(أبو داود األدب ) ٦(
 . ٩٦٥ / ٣، وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود ٣٣٣ / ٤أخرجه أبو داود ) ٧(
 ). ٢٠٥ / ٣(، أمحد ) ٣٣٨٨(، النسائي النكاح ) ١٩٤٤(البخاري البيوع ) ٨(
 . ٨٨ / ٤البخاري مع الفتح ) ٩(
 ). ٢٠٥ / ٣(، أمحد ) ٣٣٨٨(، النسائي النكاح ) ١٩٤٤(البخاري البيوع ) ١٠(
 . ٥٥ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ٨٠٩ / ٢ وابن ماجه ٣٠٠أخرجه النسائي يف عمل اليوم والليلة ص ) ١١(



 ةحصن املسلم من أذكار الكتاب والسن

 ٥٥

 دعاء اخلوف من الشرك  -٩٢
 . )١(.  }أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلماللهم إين أعوذ بك أن {  - ٢٠٣

 الدعاء ملن قال بارك اهللا فيك  -٩٣
 . )٢(.  }وفيك بارك اهللا{  - ٢٠٤

 دعاء كراهية الطرية  -٩٤
 . )٤( )٣(  }اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك، وال إله غريك{  - ٢٠٥

 دعاء الركوب  -٩٥
≈z { بسم اهللا، احلمد هللا {  - ٢٠٦ ys ö6 ß™ “ Ï%©!$# t¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈ yδ $ tΒ uρ $ ¨Ζà2 …çµ s9 tÏΡÌø)ãΒ 

∩⊇⊂∪  !$ ¯ΡÎ)uρ 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7Î= s)Ζßϑ s9 ∩⊇⊆∪{  )اهللا , احلمد هللا، احلمد هللا، احلمد هللا، اهللا أكرب"  )٥

فإنه ال يغفر الذنوب , سبحانك اللهم إين ظلمت نفسي فاغفر يل,  اهللا أكرب,أكرب
 . )٦(.  }إال أنت

 دعاء السفر  -٩٦
≈z {  ,اهللا أكرب, اهللا أكرب، اهللا أكرب{  - ٢٠٧ ys ö6 ß™ “ Ï% ©!$# t¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈ yδ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 

…çµ s9 tÏΡÌø)ãΒ ∩⊇⊂∪  !$̄ΡÎ)uρ 4’ n< Î) $ uΖÎn/u‘ tβθ ç7Î= s)Ζßϑ s9 ∩⊇⊆∪{  )سفرنا هذا الرب اللهم إنا نسألك يف" . )٧ 
                                 

 . ١٩ / ١الترهيب لأللباين  وصحيح الترغيب و٢٣٣ / ٣ وغريه وانظر صحيح اجلامع ٤٠٣ / ٤أمحد ) ١(
 .  حتقيق بشري حممد عيون٣٠٤ وانظر الوابل الصيب البن القيم ص ٢٧٨ برقم ١٣٨أخرجه ابن السين ص ) ٢(
 ). ٢٢٠ / ٢(أمحد ) ٣(
 ، أما ١٠٦٥، رقم ٥٤ / ٣ وصححه األلباين يف األحاديث الصحيحة ٢٩٢ وابن السين برقم ٢٢٠ / ٢أمحد ) ٤(

أبو داود " أخذنا فألك من فيك : "  وهلذا مسع من رجل كلمة طيبة فأعجبته فقالالفأل فكان يعجب النيب
 . ٢٧٠ عند أيب الشيخ يف أخالق النيب ص ٣٦٣ / ٢وأمحد ، وصححه األلباين يف الصحيحة 

 . ١٤:  ١٣ سورة الزخرف آية) ٥(
 . ١٥٦ / ٣ وانظر صحيح الترمذي ٥٠١ / ٥ والترمذي ٣٤ / ٣أبو داود ) ٦(
 . ١٤:  ١٣ ة الزخرف آيةسور) ٧(
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والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت 
وكآبة , واخللفية يف األهل، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر, الصاحب يف السفر

تائبون، , آيبون{ : ، وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن }وسوء املنقلب يف املال واألهل, املنظر

 .)٢(  )١(  }عابدون، لربنا حامدون

 دعاء دخول القرية أو البلدة  -٩٧
األرضني السبع وما أقللن، اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب {  - ٢٠٨

ورب الشياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خري هذه القرية وخري أهلها، 
 . )٣(  }وخري ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها

 دعاء دخول السوق  -٩٨
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو {  - ٢٠٩

 . )٥( )٤(  }وهو على كل شيء قدير, حي ال ميوت، بيده اخلري

 الدعاء إذا تعس املركوب  -٩٩
 . )٦(" بسم اهللا " - ٢١٠

                                 
 ). ١٣٤٥(، مسلم احلج ) ٢٩١٩(البخاري اجلهاد والسري ) ١(
 . ٩٩٨ / ٢مسلم ) ٢(
 ١٥٤ / ٥ وحسنه احلافظ يف ختريج األذكار ٥٢٤ وابن السين برقم ١٠٠ / ٢احلاكم وصححه ووافقه الذهيب ) ٣(

 . ٣٧انظر حتفة األخيار ص . ورواه النسائي بإسناد حسن: قال ابن باز
، الدارمي االستئذان ) ٤٧ / ١(، أمحد ) ٢٢٣٥(، ابن ماجه التجارات ) ٣٤٢٨(الترمذي الدعوات ) ٤(

)٢٦٩٢ .( 
 / ٣ ويف صحيح الترمذي ٢ وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجه ٥٣٨ / ١ واحلاكم ٢٩١ / ٥الترمذي ) ٥(

١٥٢ . 
 . ٩٤١ / ٣ وصححه األلباين أيب داود ٢٩٦ / ٤أبو داود ) ٦(
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 دعاء املسافر للمقيم  -١٠٠
 . )٢( )١(  }أستودعكم اهللا الذي ال تضيع عنده ودائعه{  - ٢١١

 دعاء املقيم للمسافر  -١٠١
 . )٤( )٣(  }أستودع اهللا دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك{  - ٢١٢

 . )٦( )٥(  }زودك اهللا التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك اخلري حيث ما كنت{  - ٢١٣

 التكبري والتسبيح يف سري السفر  -١٠٢
 . )٨( )٧(  }صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحناكنا إذا {   قال جابر - ٢١٤

 دعاء املسافر إذا أسحر  -١٠٣
ربنا صاحبنا، وأفضل علينا . مسع سامع حبمد اهللا، وحسن بالئه علينا{  - ٢١٥

 . )١٠( )٩(  }عائذا باهللا من النار

                                 
 ). ٤٠٣ / ٢(، أمحد ) ٢٨٢٥(ابن ماجه اجلهاد ) ١(
 . ١٣٣ / ٢ وانظر صحيح ابن ماجه ٩٤٣ / ٢ وابن ماجه ٤٠٣ / ٢أمحد ) ٢(
 ). ٣٤٤٣(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ١٥٥ / ٢ وانظر صحيح الترمذي ٤٩٩ / ٥ والترمذي ٧ / ٢أمحد ) ٤(
 ). ٢٦٧١(، الدارمي االستئذان ) ٣٤٤٤(الترمذي الدعوات ) ٥(
 . ١٥٥ / ٣ الترمذي وانظر صحيح الترمذي )٦(
 ). ٢٦٧٤(، الدارمي االستئذان ) ٣٣٣ / ٣(، أمحد ) ٢٨٣١(البخاري اجلهاد والسري ) ٧(
 . ١٣٥ / ٦البخاري مع الفتح ) ٨(
 ). ٥٠٨٦(، أبو داود األدب ) ٢٧١٨(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٩(
ومعىن .  أي شهد شاهد على محدنا هللا تعاىل على نعمة وحسن بالئه: ومعىن مسع سامع٢٠٨٦ / ٤مسلم ) ١٠(

 . ٣٩ / ١٧شرح النووي . بلغ سامع قويل هذا لغريه وقال مثله تنبيها على الذكر يف السحر والدعاء: مسع سامع
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 الدعاء إذا نزل مرتال يف سفر أو غريه  -١٠٤
 . )٢( )١(  }أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق{  - ٢١٦

 ذكر الرجوع من السفر  -١٠٥
ال إله إال اهللا وحده ال : يكرب على كل شرف ثالث تكبريات مث يقول{  - ٢١٧

تائبون، عابدون، لربنا , شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون
 . )٤( )٣(  }حامدون، صدق اهللا وعده، ونصره عبده، وهزم األحزاب وحده

 تاه أمر يسره أو يكرهه ما يقول من أ -١٠٦
احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات : "  إذا أتاه األمر يسره قالكان {  - ٢١٨

 . )٦( )٥(  }احلمد هللا على كل حال: " وإذا أتاه األمر يكرهه قال" 

  فضل الصالة على النيب  -١٠٧
 . )٨( )٧(  }من صلى علي صالة صلى اهللا عليه هبا عشرا{   قال - ٢١٩

                                 
 )٣٥٤٧(، ابن ماجه الطب ) ٣٤٣٧(، الترمذي الدعوات ) ٢٧٠٨(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(

 ). ٢٦٨٠(، الدارمي االستئذان ) ٤٠٩ / ٦(، أمحد 
 . ٢٠٨٠ / ٤مسلم ) ٢(
، أمحد ) ٢٧٧٠(، أبو داود اجلهاد ) ٩٥٠(، الترمذي احلج ) ١٣٤٤(، مسلم احلج ) ١٧٠٣(البخاري احلج ) ٣(

 ). ٢٦٨٢(، الدارمي االستئذان ) ٩٦٠(، مالك احلج ) ٢١ / ٢(
 . ٩٨٠ / ٢ ومسلم ١٦٣ / ٧ حج، البخاري كان النيب يقوله إذا قفل من غزو أو) ٤(
 ). ٣٨٠٣(ابن ماجه األدب ) ٥(
 / ٤ وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ٤٩٩ / ١أخرجه ابن السين يف عمل اليوم والليلة واحلاكم وصححه ) ٦(

٢٠١ . 
، ) ٥٢٣(، أبو داود الصالة ) ٦٧٨(، النسائي األذان ) ٣٦١٤(، الترمذي املناقب ) ٣٨٤(مسلم الصالة ) ٧(

 ). ١٦٨ / ٢(أمحد 
 . ٢٨٨ / ١أخرجه مسلم ) ٨(
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ا قربي عيدا وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث ال جتعلو{   وقال - ٢٢٠

 . )٢( )١(  }كنتم

 . )٤( )٣(  }البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي{   وقال - ٢٢١

إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت {   وقال - ٢٢٢

 . )٦( )٥(  }السالم

ما من أحد يسلم على إال رد اهللا على روحي حىت أرد عليه {   وقال - ٢٢٣

 . )٨( )٧(  }السالم

 لسالم إفشاء ا -١٠٨
ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، {   قال رسول اهللا - ٢٢٤

 . )١٠( )٩(  }أو ال أدلوكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم

                                 
 ). ٣٦٧ / ٢(، أمحد ) ٢٠٤٢(أبو داود املناسك ) ١(
 . ٣٨٣ / ٢ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٣٦٧ / ٢ وأمحد ٢١٨ / ٢أبو داود ) ٢(
 ). ٢٠١ / ١(، أمحد ) ٣٥٤٦(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ١٧٧ / ٣ وصحيح الترمذي ٢٥ / ٣ اجلامع  وغريه وانظر صحيح٥٥١ / ٥الترمذي ) ٤(
 ). ٢٧٧٤(، الدارمي الرقاق ) ٤٤١ / ١(، أمحد ) ١٢٨٢(النسائي السهو ) ٥(
 . ٢٧٤ / ١، وصححه األلباين يف صحيح النسائي ٤٢١ / ٢النسائي، واحلاكم ) ٦(
 ). ٥٢٧ / ٢(، أمحد ) ٢٠٤١(أبو داود املناسك ) ٧(
 . ٣٨٣ / ١لباين يف صحيح أيب داود  وحسنه األ٢٠٤١أبو داود برقم ) ٨(
، ابن ماجه املقدمة ) ٥١٩٣(، أبو داود األدب ) ٢٦٨٨(، الترمذي االستئذان واآلداب ) ٥٤(مسلم اإلميان ) ٩(

 ). ٤٧٧ / ٢(، أمحد ) ٦٨(
 .  وغريه٧٤ / ١مسلم ) ١٠(
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اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم : ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان{  - ٢٢٥

 . )١(.  }للعامل، واإلنفاق من اإلقتار

أن رجال سأل النيب صلى اهللا { :  وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما- ٢٢٦

نطعم الطعام، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل : " عليه وسالم أي اإلسالم خري قال
 . )٣( )٢(  }تعرف

  كيف يرد السالم على الكافر إذا سلم - ١٠٩
 . )٥( )٤(  }وعليكم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا{  - ٢٢٧

  دعاء صياح الديك وهنيق احلمار - ١١٠
 من فضله، فإهنا رأت مالكا وإذا إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا{  - ٢٢٨

 . )٧( )٦(  }مسعتم هنيق احلمار فتعوذوا باهللا من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا

                                 
 .  عن عمارموقوفا معلقا٨٢ / ١البخاري مع الفتح ) ١(
، النسائي اإلميان وشرائعه ) ١٨٥٥(، الترمذي األطعمة ) ٣٩( ، مسلم اإلميان )١٢(البخاري اإلميان ) ٢(

، الدارمي األطعمة ) ١٦٩ / ٢(، أمحد ) ٣٢٥٣( ، ابن ماجه األطعمة) ٥١٩٤(، أبو داود األدب ) ٥٠٠٠(
)٢٠٨١ .( 

 . ٦٥ / ١ ومسلم ٥٥ / ١البخاري مع الفتح ) ٣(
، أبو داود األدب ) ٣٣٠١(، الترمذي تفسري القرآن ) ٢١٦٣(م ، مسلم السال) ٥٩٠٣(البخاري االستئذان ) ٤(

 ). ٢١٨ / ٣(، أمحد ) ٣٦٩٧(، ابن ماجه األدب ) ٥٢٠٧(
 . ١٧٠٥ / ٤، ومسلم ٤٢ / ١١البخاري مع الفتح ) ٥(
، الترمذي الدعوات ) ٢٧٢٩(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣١٢٧(البخاري بدء اخللق ) ٦(

 ). ٣٠٧ / ٢(، أمحد ) ٥١٠٢( أبو داود األدب ،) ٣٤٥٩(
 . ٢٠٩٢ / ٤ ومسلم ٣٥٠ / ٦البخاري مع الفتح ) ٧(
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  دعاء نباح الكالب بالليل - ١١١
يق احلمري بالليل فتعوذوا باهللا منهم فإهنن يرين إذا مسعتم نباح الكالب وهن{  - ٢٢٩

 . )٢( )١(  }ما ال ترون

  الدعاء ملن سببته - ١١٢
اللهم فأميا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم {   - قال - ٢٣٠

 . )٤( )٣(  }القيامة

  ما يقول املسلم إذا مدح املسلم - ١١٣
أحسب فالنا واهللا : إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة فليقل{   قال - ٢٣١

 . )٦( )٥(  } كذا وكذا-اك  إن كان يعلم ذ-حسيبه وال أزكي على اهللا أحدا أحسبه 

  ما يقول املسلم إذا زكي - ١١٤
واجعلين خريا مما [اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون، واغفر يل ما ال يعلمون {  - ٢٣٢

  )٧( .  }]يظنون

                                 
 ). ٣٠٦ / ٣(، أمحد ) ٥١٠٣(أبو داود األدب ) ١(
 . ٩٦١ / ٣ وصححه األلباين يف صحيح أيب داود ٣٠٦ / ٣ وأمحد ٣٢٧ / ٤أبو داود ) ٢(
، الدارمي الرقاق ) ٤٩٣ / ٢(، أمحد ) ٢٦٠١(واآلداب ، مسلم الرب والصلة ) ٦٠٠٠(البخاري الدعوات ) ٣(

)٢٧٦٥ .( 
 .  ولفظه فاجعلها له زكاة ورمحة٢٠٠٧ / ٤ ومسلم ١٧١ / ١١البخاري مع الفتح ) ٤(
، ابن ماجه ) ٤٨٠٥(، أبو داود األدب ) ٣٠٠٠(، مسلم الزهد والرقائق ) ٢٥١٩(البخاري الشهادات ) ٥(

 ). ٤١ / ٥(، أمحد ) ٣٧٤٤(األدب 
 . ٢٢٩٦ / ٤رواه مسلم ) ٦(
، وما بني ٥٨٥، وصحح إسناده األلباين يف صحيح األدب املفرد برقم ٧٦١البخاري يف األدب املفرد برقم ) ٧(

 .  من طريق آخر٢٢٨ / ٤املعكوفني زيادة للبيهقي يف شعب اإلميان 
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 ف يليب احملرم يف احلج أو العمرة  كي- ١١٥
لك , لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد، والنعمة{  - ٢٣٣

 . )٢( )١(  }وامللك، ال شريك لك

 لركن األسود  التكبري إذا أتى ا- ١١٦
 بالبيت على بعري كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده طاف النيب {  - ٢٣٤

 . )٤( )٣(  }وكرب

  الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود - ١١٧
٢٣٥ -  } !$oΨ−/u‘ $oΨÏ?#u ’Îû $u‹÷Ρ‘‰9$# ZπuΖ|¡ym ’Îûuρ ÍοtÅzFψ$# ZπuΖ|¡ym $oΨÏ%uρ z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪{  )٦( )٥( . 

  دعاء الوقوف على الصفا واملروة - ١١٨
β¨ * {  من الصفا قرأ ملا دنا {  - ٢٣٦ Î) $ x¢Á9$# nο uρ öyϑ ø9$#uρ ÏΒ ÌÍ← !$ yè x© «!$# ({  )٧( .

فبدأ بالصفا فرقي عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد اهللا " أبدأ مبا بدأ اهللا به 
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء : " وكربه وقال

قدير، ال إله إال اهللا وحده، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، مث دعا بني 

                                 
 ). ١٢٠ / ٢(، أمحد ) ١١٨٤(، مسلم احلج ) ١٤٧٤(البخاري احلج ) ١(
 . ٨٤١ / ٢، ومسلم ٤٠٨ / ٣ي مع الفتح البخار) ٢(
، ) ١٨٧٧(، أبو داود املناسك ) ٧١٣(، النسائي املساجد ) ١٢٧٢(، مسلم احلج ) ١٥٣٥(البخاري احلج ) ٣(

 ). ٢٤٨ / ١(، أمحد ) ٢٩٤٨(ابن ماجه املناسك 
 . ٤٧٢ / ٣البخاري مع الفتح : انظر.  واملراد بالشيء احملجن٤٧٦ / ٣البخاري مع الفتح ) ٤(
 . ٢٠١: سورة البقرة آية) ٥(
، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ١٢٨ / ٧ والبغوي يف شرح السنة ٤١١ / ٣، وأمحد ١٧٩ / ٢أبو داود ) ٦(

 . ٢٠١، واآلية من سورة البقرة، ٣٥٤ / ١
 . ١٥٨: سورة البقرة آية) ٧(
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ففعل على املروة كما فعل على {  وفيه  احلديث }ذلك قال مثل هذا ثالث مرات

  .)٢( )١(  }الصفا

  الدعاء يوم عرفة - ١١٩
ال إله إال :  ما قلت أنا والنبيون من قبليخري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري{  - ٢٣٧

 . )٤( )٣(  }اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير

  الذكر عند املشعر احلرام - ١٢٠
فدعاه، وكربه، (واء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة  القصركب {  - ٢٣٨

 . )٦( )٥(  }فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس) وهلله، ووحده

                                 
، ) ٢٧٦٣( ، النسائي مناسك احلج )٨٥٦(، الترمذي احلج ) ١٢١٨(، مسلم احلج ) ١٦٩٣(البخاري احلج ) ١(

، ) ٨٣٦(، مالك احلج ) ٣٢١ / ٣(، أمحد ) ٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٠٥(أبو داود املناسك 
 ). ١٨٥٠(الدارمي املناسك 

 . ٨٨٨ / ٢مسلم ) ٢(
 ). ٣٥٨٥(الترمذي الدعوات ) ٣(
 . ٦ / ٤ الصحية  ، ويف األحاديث١٨٤ / ٣الترمذي وحسنه األلباين يف صحيح الترمذي ) ٤(
، ) ٢٧٦٣(، النسائي مناسك احلج ) ٨٥٦(، الترمذي احلج ) ١٢١٨(، مسلم احلج ) ١٦٩٣(البخاري احلج ) ٥(

، ) ٨٣٦(، مالك احلج ) ٣٢١ / ٣(، أمحد ) ٣٠٧٤(، ابن ماجه املناسك ) ١٩٠٥(أبو داود املناسك 
 ). ١٨٥٠(الدارمي املناسك 

 . ٨٩١ / ٢مسلم ) ٦(
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  التكبري عند رمي اجلمار مع كل حصاة - ١٢١
يكرب كلما رمى حبصاة عند اجلمار الثالث مث يتقدم، ويقف يدعو {  - ٢٣٩

أما مجرة العقبة فريميها ويكرب عند . مستقبل القبلة، رافعا يديه بعد اجلمرة األوىل والثانية
 . )٢( )١(  }كل حصاة وينصرف وال يقف عندها

  دعاء التعجب واألمر السار - ١٢٢
 . )٣( سبحان اهللا - ٢٤٠
 . )٤( اهللا أكرب - ٢٤١

  ما يفعل من أتاه أمر يسره - ١٢٣
 إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا هللا تبارك كان النيب {  - ٢٤٢

 . )٦( )٥(  }وتعاىل

 ن أحس وجعا يف جسده  ما يقول م- ١٢٤
بسم اهللا، ثالثا، وقل سبع : " ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل{  - ٢٤٣

 . )٨( )٧(  }أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: مرات

                                 
) ١٥٢ / ٢(، أمحد ) ٣٠٣٢(، ابن ماجه املناسك ) ٣٠٨٣(، النسائي مناسك احلج ) ١٦٦٤(ج البخاري احل) ١(

 ). ١٩٠٣(، الدارمي املناسك 
 ورواه مسلم ٥٨١ / ٣والبخاري مع الفتح . ، وانظر لفظه هناك٥٨٤ / ٣ و ٥٨٣ / ٣البخاري مع فتح ) ٢(

 . أيضا
 . ١٨٥٧  /٤ ومسلم ٤١٤ و ٣٩٠ و ٢١٠ / ١البخاري مع الفتح ) ٣(
 . ٢١٨ / ٥ ومسند أمحد ٢٣٥ / ٢ و ١٠٣ / ٢ وانظر صحيح الترمذي ٤٤١ / ٨البخاري مع الفتح ) ٤(
 ). ١٣٩٤(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٢٧٧٤(، أبو داود اجلهاد ) ١٥٧٨(الترمذي السري ) ٥(
 . ٢٢٦ / ٢الغليل  وإرواء ٢٣٣ / ١انظر صحيح ابن ماجه . رواه أهل السنن إال النسائي) ٦(
، ) ٣٥٢٢(، ابن ماجه الطب ) ٣٨٩١(، أبو داود الطب ) ٢٠٨٠(، الترمذي الطب ) ٢٢٠٢(مسلم السالم ) ٧(

 ). ١٧٥٤(، مالك اجلامع ) ٢١٧ / ٤(أمحد 
 . ١٧٢٨ / ٤مسلم ) ٨(
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 يصيب شيئا بعينه  دعاء من خشي أن - ١٢٥
فليدع له [إذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفسه، أو من ماله ما يعجبه {  - ٢٤٤

 . )٢( )١(  }فإن العني حق] بالربكة

  ما يقال عند الفزع - ١٢٦
 . )٣(!   ال إله إال اهللا- ٢٤٥

  ما يقول عند الذبح أو النحر - ١٢٧
 . )٥( )٤(  }اللهم تقبل مين] اللهم منك ولك[بسم اهللا واهللا أكرب {  - ٢٤٦

  ما يقول لرد كيد مردة الشياطني - ١٢٨
أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق، {  - ٢٤٧

وبرأ وذرأ، ومن شر ما يرتل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ يف 
ومن شر كل طارق إال , هاراألرض، ومن شر ما خيرج منها، ومن شر فنت الليل والن

 . )٧( )٦(  }طارقا يطرق خبري يا رمحن

                                 
 ). ١٧٤٧(، مالك اجلامع ) ٤٤٧ / ٣(، أمحد ) ٣٥٠٩(ابن ماجه الطب ) ١(
 وانظر حتقيق زاد ٢١٢ / ١ابن ماجه، ومالك، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع  و٤٤٧ / ٤مسند أمحد ) ٢(

 . ١٧٠ / ٤املعاد لألرناؤوط 
 . ٢٢٠٨ / ٤، ومسلم ١٨١ / ٦البخاري مع الفتح ) ٣(
 ). ٨٥٥(مالك احلج ) ٤(
رية سقتها  وغريه واجلملة األخ٢٨٧ / ٩ وما بني املعكوفني للبيهقي ٢٨٧ / ٩ ، والبيهقي ١٥٥٧ / ٣مسلم ) ٥(

 . باملعىن من رواية مسلم
 ). ٤١٩ / ٣(أمحد ) ٦(
 وصحح إسناده األرناؤوط يف خترجيه للطحاوية ص ٦٣٧ بإسناد صحيح وابن السين برقم ٤١٩ / ٣أمحد ) ٧(

 . ١٢٧ / ١٠ وانظر جممع الزوائد ١٣٣
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  االستغفار والتوبة - ١٢٩
واهللا إين ألستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من {   قال رسول اهللا - ٢٤٨

 . )٢( )١( } سبعني مرة

 . )٤( )٣(  }يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرة{   وقال - ٢٤٩

من قال أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم {   وقال - ٢٥٠

 . )٦( )٥(  }وأتوب إليه، غفر اهللا له وإن كان فر من الزحف

ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر فإن استطعت أقرب {   وقال - ٢٥١

 . )٨( )٧(  }أن تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن

 .)١٠( )٩(  }أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء{   وقال - ٢٥٢

                                 
 / ٢(، أمحد ) ٣٨١٦(، ابن ماجه األدب ) ٣٢٥٩(، الترمذي تفسري القرآن ) ٥٩٤٨(البخاري الدعوات ) ١(

٣٤١ .( 
 . ١٠١ / ١١البخاري مع الفتح ) ٢(
 ). ٢١١ / ٤(، أمحد ) ١٥١٥(، أبو داود الصالة ) ٢٧٠٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(
 . ٢٠٧٦ / ٤مسلم ) ٤(
 ). ١٥١٧(، أبو داود الصالة ) ٣٥٧٧(الترمذي الدعوات ) ٥(
.  وصححه األلباين٥١١ / ١ واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب ٥٦٩ / ٥ذي  والترم٨٥ / ٢أخرجه أبو داود ) ٦(

 .  بتحقيق األرناؤوط٣٩٠ ـ ٣٨٩ / ٤ وجامع األصول ألحاديث الرسول ١٨٢ / ٣انظر صحيح الترمذي 
 ). ١٢٥١(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) ٥٧٢(، النسائي املواقيت ) ٣٥٧٩(الترمذي الدعوات ) ٧(
 وجامع األصول بتحقيق ١٨٣ / ٣ واحلاكم وانظر صحيح الترمذي ٢٧٩ / ١ الترمذي والنسائي أخرجه) ٨(

 . ١٤٤ / ٤األرناؤوط 
 ). ٤٢١ / ٢(، أمحد ) ٨٧٥(، أبو داود الصالة ) ١١٣٧(، النسائي التطبيق ) ٤٨٢(مسلم الصالة ) ٩(
 . ٣٥٠ / ١مسلم ) ١٠(
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 . )٢( )١(  }إنه ليغان على قليب وإين ألستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة{   وقال - ٢٥٣

  فضل التسبيح والتحميد، والتهليل، والتكبري - ١٣٠
سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو : ن قالم{   قال - ٢٤٥

 . )٤( )٣(  }كانت مثل زبد البحر

 من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو{   وقال - ٢٥٥

 . )٦( )٥(  }كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل. على كل شيء قدير عشر مرار

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل {   وقال - ٢٥٦

 . )٨( )٧(  } وحبمده سبحان اهللا العظيمسبحان اهللا: الرمحن

                                 
 ). ٢٦٠ / ٤(، أمحد ) ١٥١٥(، أبو داود الصالة ) ٢٧٠٢(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(
السهو؛ ألنه كان ال : أي ليغطى ويغشى واملراد به) ليغان على قليب: ( قال ابن األثري٢٠٧٥ / ٤أخرجه مسلم ) ٢(

يزال يف مزيد من الذكر والقربة ودوام املراقبة فإذا سها عن شيء منها يف بعض األوقات، أو نسي، عده ذنبا 
 . ٣٨٦ / ٤انظر جامع األصول . ه ففزع إىل االستغفارعلى نفس

، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩١(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٦٠٤٢(البخاري الدعوات ) ٣(
 ). ٤٨٧(، مالك النداء للصالة ) ٣٧٥ / ٢(، أمحد ) ٣٨١٢(، ابن ماجه األدب ) ٣٤٦٦(

 من هذا ٦٥فضل من قاهلا مائة مرة إذا أصبح وإذا أمسى ص : نظر، وا٢٠٧١ / ٤ ومسلم ١٦٨ / ٧البخاري ) ٤(
 . الكتاب

 ). ٤٢٠ / ٥(، أمحد ) ٣٥٥٣(، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩٣(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٥(
  . من هذا الكتاب٦٦ وانظر فضل من قاهلا يف اليوم مائة مرة ص ٢٠٧١ / ٤ ومسلم بلفظه ٦٧ / ٧البخاري ) ٦(
، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٦٠٤٣(البخاري الدعوات ) ٧(

 ). ٢٣٢ / ٢(، أمحد ) ٣٨٠٦(، ابن ماجه األدب ) ٣٤٦٧(
 . ٢٠٧٢ / ٤ ومسلم ١٦٨ / ٧البخاري ) ٨(
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ألن أقول سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، {   وقال - ٢٥٧

 . )٢( )١(  }أحب إيل مما طلعت عليه الشمس

فسأله سائل " أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة؟ {    وقال- ٢٥٨

يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف : " من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال
 . )٤( )٣(  }حسنة أو حيط عنه ألف خطيئة

 . )٦( )٥(  }سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة: من قال{  - ٢٥٩

" يا عبد اهللا بن قيس أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة؟ {   وقال - ٢٦٠

 . )٨( )٧(  }قل ال حول وال قوة إال باهللا: " بلى يا رسول اهللا، قال: فقلت

سبحان اهللا، احلمد هللا، وال إله إال : أحب الكالم إىل اهللا أربع{   وقال - ٢٦١

 . )١٠( )٩(  }اهللا، واهللا أكرب، ال يضرك بأيهن بدأت

                                 
 ). ٢٦٩٥(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(
 . ٢٠٧٢ / ٤مسلم ) ٢(
 ). ١٨٥ / ١(، أمحد ) ٣٤٦٣(، الترمذي الدعوات ) ٢٦٩٨(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣(
 . ٢٠٧٣ / ٤مسلم ) ٤(
 ). ٣٤٦٤(الترمذي الدعوات ) ٥(
 ٥٣١ / ٥ وصححه ووافقه الذهيب، وانظر صحيح اجلامع ٥٠١ / ١ واحلاكم ٥١١ / ٥أخرجه الترمذي ) ٦(

 . ١٦٠ / ٣وصحيح الترمذي 
) ٣٣٧٤(، الترمذي الدعوات ) ٢٧٠٤(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ٣٩٦٨(لبخاري املغازي ا) ٧(

 ). ٤٠٧ / ٤(، أمحد ) ٣٨٢٤(، ابن ماجه األدب ) ١٥٢٦(، أبو داود الصالة 
 . ٢٠٧٦ / ٤ ومسلم ٢١٣ / ١١البخاري مع الفتح ) ٨(
 ). ٢١ / ٥(، أمحد ) ٢١٣٧(مسلم اآلداب ) ٩(
 . ١٦٨٥ / ٣لم مس) ١٠(
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ال : قل: " علمين كالما أقوله، قال:  فقالجاء أعرايب إىل رسول اهللا {  - ٢٦٢

 وحده ال شريك له، اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا، سبحان اهللا رب العاملني، ال إله اهللا
اللهم اغفر يل، : قل: " قال فهؤالء لريب فما يل؟ قال" حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم 

 . )٢( )١(  }وارمحين، واهدين وارزقين

                                 
 ). ١٨٥ / ١(، أمحد ) ٢٦٩٦(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(
 . ٢٢٠ / ١" لقد مأل يديه من اخلري " فلما ولَّى األعرايب قال النيب :  وزاد أبو داود٢٠٧٢ / ٤مسلم ) ٢(
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 الصالة مث أمره أن يدعو هبؤالء كان الرجل إذا أسلم علمه النيب {  - ٢٦٣

 . )٢( )١(  }اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، وعافين وارزقين: الكلمات

 . )٤( )٣(  }إن أفضل الدعاء احلمد هللا، وأفضل الذكر ال إله إال اهللا{  - ٢٦٤

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، : الباقيات الصاحلات{  - ٢٦٥

 . )٦( )٥(  } باهللاوال حول وال قوة إال

  يسبح؟  كيف كان النيب - ١٣١
 يعقد التسبيح رأيت النيب { :  عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال- ٢٦٦

 .)٨( )٧(  }بيمينه

  
  من أنواع اخلري واآلداب اجلامعة - ١٣٢

إذا كان جنح الليل ـ أو أمسيتم ـ فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطني {  - ٢٦٧

تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا، فإن 

                                 
 ). ٣٩٤ / ٦( أمحد ،) ٣٨٤٥(، ابن ماجه الدعاء ) ٢٦٩٧(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) ١(
 ". فإن هؤالء جتمع لك دنياك وآخرتك "  يف وراية مسلم ٢٠٧٣ / ٤مسلم ) ٢(
 ). ٣٨٠٠(، ابن ماجه األدب ) ٣٣٨٣(الترمذي الدعوات ) ٣(
 وصححه ووافقه الذهيب وانظر صحيح اجلامع ٥٠٣ / ١ واحلاكم ١٢٤٩ / ٢ وابن ماجه ٤٦٢ / ٥الترمذي ) ٤(

٣٦٢ / ١ . 
 ). ٤٨٩(اء للصالة مالك الند) ٥(
، وعزاه ابن حجر يف بلوغ ٢٩٧ / ١ بترتيب أمحد شاكر وإسناده صحيح وانظر جممع الزوائد ٥١٣أمحد برقم ) ٦(

 . صححه ابن حبان واحلاكم: املرام من رواية أيب سعيد إىل النسائي وقال
 ). ٩٢٦( والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة) ١٣٥٥(، النسائي السهو ) ٣٤٨٦(الترمذي الدعوات ) ٧(
 . ٤٨٦٥ برقم ٢٧١ / ٤ وانظر صحيح اجلامع ٥٢١ / ٥ والترمذي ٨١ / ٢أخرجه أبو داود بلفظه ) ٨(
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اذكروا اسم اهللا، ومخروا آنيتكم واذكروا الشيطان ال يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم و
 . )٢( )١(  }اسم اهللا، ولو أن َتْعرُضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم

 . وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

                                 
، أبو داود األشربة ) ١٨١٢(، الترمذي األطعمة ) ٢٠١٢(، مسلم األشربة ) ٣١٢٨(البخاري بدء اخللق ) ١(

 ). ١٧٢٧(ك اجلامع ، مال) ٣٠٦ / ٣(، أمحد ) ٣٧٧١(، ابن ماجه األدب ) ٣٧٣١(
 . ١٥٩٥ / ٣ ومسلم ٨٨ / ١٠البخاري مع الفتح ) ٢(
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 فهرس اآليات

 ٣١..................ون كل آمن باهللا ومالئكتهآمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمن
 ٦٢...........................إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح
 ٣................................إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات

 ٥................إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب
 ٥....................ا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماواتالذين يذكرون اهللا قياما وقعود

 ٣٠, ٢٥, ٢٢....................................................................اهللا الصمد
 ٣١, ٢٤, ٢٢.......................اهللا ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما يف

 ١٧.......................مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسونا
 ٥....................................نصارربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظاملني من أ

 ٥...................................ربنا إننا مسعنا مناديا ينادي لإلميان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا
 ٦............................ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف

 ٣.................................................فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون
 ٦.....................فاستجاب هلم رهبم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم

 ٢٤.................... اهللا لنت هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولكفبما رمحة من
 ٣٠, ٢٥, ٢٢............................................................قل أعوذ برب الفلق
 ٣٠, ٢٥, ٢٢................................................................قل هو اهللا أحد

 ٦.........................................................ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد
 ٣١.................ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا

 ٥٥..........................استويتم عليه وتقولوالتستووا على ظهوره مث تذكروا نعمة ربكم إذا 
 ٦............................لكن الذين اتقوا رهبم هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها

 ٣٠, ٢٥......................................................................مل يلد ومل يولد
 ٦........................................................متاع قليل مث مأواهم جهنم وبئس املهاد

 ٣٠..........................................................................من شر ما خلق
 ٣٩.............................هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم

 ٦............................. أنزل إليكم وما أنزل إليهموإن من أهل الكتاب ملن يؤمن باهللا وما
 ٥٥......................................................................وإنا إىل ربنا ملنقلبون
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 ٣...................واذكر ربك يف نفسك تضرعا وخيفة ودون اجلهر من القول بالغدو واآلصال
 ٣٠, ٢٥, ٢٢.........................................................ومل يكن له كفوا أحد

 ٣٠, ٢٥, ٢٢......................................................ومن شر النفاثات يف العقد
 ٣٠, ٢٥, ٢٢.......................................................ومن شر حاسد إذا حسد
 ٣٠, ٢٢..............................................................ومن شر غاسق إذا وقب

 ٦٢...........................يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذابومنهم من 
 ٣......................................................ياأيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكرا كثريا

 ٦...........................ياأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
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 فهرس األحاديث
 ٦٨.............................أحب الكالم إىل اهللا أربع سبحان اهللا، احلمد هللا، وال إله إال اهللا،

 ٥٤....................................................................أحبك الذي أحببتين له
 ٤٩..........................إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم اهللا، فإن نسي يف أوله فليقل بسم

 ٥٢......................إذا تزوج أحدكم امرأة، أو إذا اشترى خادما فليقل  اللهم أسألك خريها
 ٥٠...................إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا  فليطعم

 ٦٥......................ه، أو من ماله ما يعجبه  فليدع لهإذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفس
 ٦٠..........................إذا مسعتم صياح الديكة فاسألوا اهللا من فضله، فإهنا رأت مالكا وإذا
 ٦١...........................إذا مسعتم نباح الكالب وهنيق احلمري بالليل فتعوذوا باهللا منهم فإهنن

 ٤٢..................إذا عاد الرجل أخاه املسلم مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس فإذا جلس غمرته
 ٥١.....................دكم فليقل احلمد هللا، وليقل له أخوه أو صاحبه يرمحك اهللا،إذا عطس أح

 ٦١...................إذا كان أحدكم مادحا صاحبه ال حمالة فليقل أحسب فالنا واهللا حسيبه وال
 ٧٠....................إذا كان جنح الليل ـ أو أمسيتم ـ فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطني تنتشر

 ٤٢....................................أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك   سبع مرات
 ٢١...........................ستغفر اهللا  ثالثا  اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذاأ

ليه  ٣٠................................................................أستغفر اهللا وأتوب إ
 ٥٧................................................أستودع اهللا دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك
 ٥٧..................................................أستودعكم اهللا الذي ال تضيع عنده ودائعه

 ٨.......................أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 ٢٨................... فطرة اإلسالم وإذا أمسى قال أمسينا على فطرة اإلسالم وعلىأصبحنا على

 ٢٨.......................أصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى امللك
 ٢٥......................أصبحنا وأصبح امللك هللا وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى امللك هللا واحلمد

 ١٠...................شيطان الرجيمأعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي، من ال
 ٥٢, ٤٠................................أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم واتفل على يسارك  ثالثا

 ١٣.............................................أعوذ باهللا من الشيطان من نفخه، ونفثه، ومهزه
 ٦٥...........................أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما

 ٥٨, ٣٠...............................................أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق
 ٣٤...............عوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن مهزات الشياطنيأ
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 ٤١.......................أعيذكما بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عني المة
 ٥٠..................أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار وصلت عليكم املالئكة

 ٦٦..................عت أن تكون ممنأقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر فإن استط
 ٦٦..........................................أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

 ٣...................أال أنبئكم خبري أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري
 ٣٩......................................................................آمنت باهللا ورسله

 ٧٠......................................إن أفضل الدعاء احلمد هللا، وأفضل الذكر ال إله إال اهللا
 ٣..................سالم قد كثرت علي فأخربين بشيءأن رجال قال يا رسول اهللا إن شرائع اإل

 ٦٠.................أن رجال سأل النيب صلى اهللا عليه وسالم أي اإلسالم خري قال  نطعم الطعام،
 ٤٥.................إن هللا ما أخذ، وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصرب ولتحتسب

 ٥٩..............................إن هللا مالئكة سياحني يف األرض يبلغوين من أميت السالم
 ٦٧..........................................ستغفر اهللا يف اليوم مائة مرةإنه ليغان على قليب وإين أل
 ٥١......................................................................إين صائم، إين صائم

 ٦٨......أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة ؟  فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب
 ٧٠.............................الباقيات الصاحلات سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا

 ٥٩.....................................................البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي
 ٧...................................................... شهيداالبس جديدا، وعش محيدا ومت

 ١٨........................التحيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا
 ٥...............................................احلمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور

 ٣٣................احلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن ال كايف له وال مؤوي
 ٤٩.................... وال قوةاحلمد هللا الذي أطعمين هذا، ورزقنيه، من غري حول مين
 ٥..............................احلمد هللا الذي عافاين يف جسدي، ورد علي روحي، وأذن يل بذكره

 ٥٣....................احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال
 ٦.....................احلمد هللا الذي كساين هذا الثوب  ورزقنيه من غري حول مين وال قوة

 ٤٩......... وال  مودع، وال مستغىناحلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه، غري  مكفي
 ٤٦.......................السالم عليكم أهل الديار، من املؤمنني واملسلمني، وإنا إن شاء اهللا بكم

 ١٣.............................اهللا أكرب كبريا، اهللا أكرب كبريا، اهللا أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا،
 ٣٨............................اهللا أكرب، اهللا أعز من خلقه مجعيا، اهللا مما أخاف وأحذر أعوذ باهللا
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 ٤٨......................أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم، والتوفيقاهللا أكرب، اللهم 
 ٣٧...............................................................اهللا اهللا ريب ال أشرك به شيئا

 ٣٣............اللهم إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث
 ٥٠....................................................اللهم أطعم من أطعمين واسق من سقاين

 ٤٤................................................................اللهم أعذه من عذاب القرب
 ١٩..........................................وحسن عبادتكاللهم أعين على ذكرك، وشكرك، 

 ٤٧...................................................اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا
 ٤٤......................اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القرب وعذاب

 ٣٧.......................................ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا جنعلك يف حنورهم
 ٢٦....................خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما اللهم أنت ريب ال إله أنت،

 ٣٧...................ي، وأنت نصريي، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتلاللهم أنت عضد
 ٣٢.........................اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماهتا وحمياها، إن أحييتها

 ٢٠..................................................اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار
 ٢٧...........................اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك

للهم إين أسألك بأن لك احلمد ال له إال أنت وحدك ال شريك لك، املنان،ا  ٢١...... إ
 ٢١........................اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد

 ٤٨..................................اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيء أن تغفر يل
 ٤٦................................................اللهم إين أسألك خريها، وأعوذ بك من شرها

 ٢٩, ٢٣.................................بالاللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متق
للهم إين أسألك يا أهللا بأنك الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد  ٢٠.........ا

 ٢٦.......اللهم إين أصبحت وإذا أمسى قال اللهم إين أمسيت أشهدك وأشهد محلة عرشك،
 ٣٥, ١٧.........اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، ال

 ٥٥..............................ك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلماللهم إين أعوذ بك أن أشرك ب
 ٨.....................اللهم إين أعوذ بك أن أضل، أو أضل، أو أزل، أو أزل، أو أظلم، أو أظلم،
 ٢٠...................اللهم إين أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن أرد

 ٣٩, ٣٦............اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل، والبخل واجلنب، وضلع
 ١٩...................م إين أعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال، وأعوذالله

 ١٩.................اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة احمليا واملمات،
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 ١٩.....................اللهم إين ظلمت نفسي ظلما كثريا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر يل
 ٣٦................ بيدك، ماض يف حكمك، عدلاللهم إين عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصييت

 ٩...........................اللهم اجعل يف قليب نورا ويف لساين نورا ويف مسعي نورا، ويف بصري
 ٩................................................اللهم اجعل يل نورا يف قربي ونورا يف عظامي
 ٨...............................................اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين

 ٤٥........................اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه، وشفيعا جمابا اللهم ثقل به موازينهما
 ٤٥.......................................................اللهم اجعله لنا فرطا، وسلفا، وأجرا

 ٤٧.....................اللهم اسق عبادك، وهبائمك، وانشر رمحتك، وأحي بلدك امليت
 ٤٧....................اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، نافعا غري ضار، عاجال غري آجل

 ٤٤.........................اللهم اغفر حلينا، وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا
 ٤٣........................ه  وارفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يفاللهم اغفر لفالن  بامس
 ٤٦...................................................................اللهم اغفر له اللهم ثبته

 ٤٣.......................اللهم اغفر له وارمحه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،
 ١٦.................................اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره وعالنيته وسره
 ١٩.................لنت، وما أسرفت،اللهم اغفر يل ما قدمت، وما أخرت، وما أسررت، وما أع

 ٤٢...............................................اللهم اغفر يل وارمحين وأحلقين بالرفيق األعلى
 ١٧..................اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين، واجربين، وعافين، وارزقين، وارفعين
 ١٧..................اللهم اكتب يل هبا عندك أجرا، وضع عين هبا وزرا، واجعلها يل عندك ذخرا،

 ٣٩.................................كاللهم اكفين حباللك عن حرامك وأغنين بفضلك عمن سوا
 ٣٨...................................................................اللهم اكفنيهم مبا شئت

 ٣٥..................اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك
 ٥١.............................اللهم بارك لنا يف مثرنا، وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف صاعنا،

 ٥٠............................................اللهم بارك هلم فيما رزقتهم، واغفر هلم وارمحهم
 ١٢....................بني املشرق واملغرب اللهم نقيناللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت 

 ٢٠.......................اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خريا يل
 ٢٥......................اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا

 ٤٨...........اللهم حوالينا وال علينا اللهم على اآلكام والظراب، وبطون األودية، ومنابت الشجر
 ٣٢.........هم رب السماوات السبع ورب األرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،الل
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 ٥٦......................اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع وما أقللن
 ٣٨..................اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، كن يل جارا من فالن بن

 ١٣...............األرض، عامل الغيباللهم رب جربائيل، وميكائيل، وإسرافيل فاطر السماوات و
 ١١..................اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة،

 ٣٧.......اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني، واصلح يل شأين كله، ال إله إال أنت
 ١٦.....اللهم سجدت وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق مسعه

 ١٨.........صل على حممد وعلى أزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم وباركاللهم 
 ١٨..............اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 ٣٠...........................................................اللهم صل وسلم على نبينا حممد
 ٤٧..........................................................................اللهم صيبا نافعا

 ٢٦.........................اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف بصري، ال
 ٣٣.................اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر السماوات واألرض، رب كل شيء وملكيه،

واألرض، رب كل شيء ومليكه، لسماوات  لشهادة فاطر ا وا لغيب  ا لهم عامل  ل  ٢٧.ا
 ٤٤.......................اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت غين عن عذابه، إن كان

 ٦١............................ القيامةاللهم فأميا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم
 ٣٢......................اللهم قين كان رسول اهللا إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمىن حتت خده مث

 ٦١.................اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون، واغفر يل ما ال يعلمون  واجعلين خريا مما يظنون
 ٤٠..............................اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال

 ٥٥.................................... خريك، وال إله غريكاللهم ال طري إال طريك، وال خري إال
 ٦..................اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه، أسألك من خريه وخري ما صنع له، وأعوذ بك
 ١٣..................اللهم لك احلمد كان النيب يقوله إذا قام من الليل يتهجد أنت نور السماوات

 ١٤.....اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت خشع لك مسعي، وبصري، وخمي، وعظمي،
 ٢٦....................إذا أمسى قال اللهم ما أمسى يب من نعمة أو بأحد مناللهم ما أصبح يب و

 ٣٨...................اللهم مرتل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهلم
 ٥٤.............................................................بارك اهللا لك يف أهلك ومالك

 ٤١...................بارك اهللا لك يف املوهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره
 ٥٢........................................... خريبارك اهللا لك، وبارك عليك، ومجع بينكم يف

ليه فلينفضه بصنفة إزاره ثالث  ٣٢.........بامسك إذا قام أحدكم من فراشه مث رجع إ
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 ٣٢.................................................................بامسك اللهم أموت وأحيا
 ٥٢, ٧..............................................................................بسم اهللا

عليم ل لسميع ا لسماء وهو ا بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف ا
........................................................................................٢٧ 

 ١٠................ضلك، اللهمبسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا، اللهم إين أسألك من ف
 ٦٥........................................بسم اهللا واهللا أكرب  اللهم منك ولك  اللهم تقبل مين

 ٤٥.............................................................بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا
 ٩....................بسم اهللا وجلنا، وبسم اهللا خرجنا، وعلى اهللا ربنا توكلنا، مث ليسلم على أهله

 ٥٥........................بسم اهللا، احلمد هللا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا
 ٨.........................................كلت على اهللا، وال حول وال قوة إال باهللابسم اهللا، تو

 ٧.......................................................................تبلي وخيلف اهللا تعاىل
 ٦٠..................ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم للعامل،

 ٦٩........................جاء أعرايب إىل رسول اهللا فقال علمين كالما أقوله، قال  قل ال إله اهللا
 ٥٤...........................................................................جزاك اهللا خريا

 ٣٧..................................................................حسبنا اهللا ونعم الوكيل
 ٢٧................................ اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيمحسيب

 ٤....................خرج رسول اهللا وحنن يف الصفة فقال  أيكم حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان
 ٦٣.........................خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله

 ٤٨.......................................ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت األجر إن شاء اهللا
 ٧٠............................................................عقد التسبيح بيمينهرأيت النيب ي

 ١٧...............................................................رب اغفر يل رب اغفر يل
 ١٥................................................ربنا ولك احلمد، محدا كثريا طيبا مباركا فيه

ا ي ب ومبحمد ن ا،  ن دي وباإلسالم  ا،   ٢٨.....................................رضيت باهللا رب
 ٦٣..................ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة  فدعاه، وكربه، وهلله،

 ٥٧................................ حيث ما كنتزودك اهللا التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك اخلري
 ٤٦........................................سبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته

 ٣٢....................سبحان اهللا  ثالثا وثالثني  واحلمد  ثالثا وثالثني  واهللا أكرب  أربعا وثالثني
 ٦٧, ٢٩, ٢٨............................................................سبحان اهللا وحبمده
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 ٢٢...............................سبحان اهللا، واحلمد هللا، واهللا أكرب  ثالثا وثالثني  ال إله إال اهللا
 ٣٦.....................لقدوس  ثالث مرات  والثالثة جيهر هبا وميد هبا صوته يقولسبحان امللك ا

 ١٦, ١٤..................................سبحان ذي اجلربوت، وامللكوت، والكربياء، والعظمة
 ١٦.......................................................................سبحان ريب األعلى
 ١٤.......................................................................سبحان ريب العظيم

 ١٦, ١٤............................................سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم اغفر يل
 ٥٣.................إليكسبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفر وأتوب 

 ٨....................سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 ١٢..............................سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك

 ١٦, ١٤.................................................سبوح، قدوس، رب املالئكة والروح
 ١٧..........سجد وجهي للذي خلقه، وشق مسعه وبصره حبوله وقوته، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

 ١٥.........................................................................هللا ملن محدهمسع ا
 ٥٧.....................مسع سامع حبمد اهللا، وحسن بالئه علينا ربنا صاحبنا، وأفضل علينا عائذا

 ٦٤..............ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل  بسم اهللا، ثالثا، وقل سبع مرات أعوذ
 ٦٢......................طاف النيب بالبيت على بعري كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكرب

 ٧...................................................................................غفرانك
 ٦٣.................................................... فعل على الصفاففعل على املروة كما
 ٤١.....................................................................قدر اهللا وما شاء فعل

 ٥٨............................كان إذا أتاه األمر يسره قال  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات
 ٧٠......................كان الرجل إذا أسلم علمه النيب الصالة مث أمره أن يدعو هبؤالء الكلمات
 ٦٤......................كان النيب إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا هللا تبارك وتعاىل

 ٢٣......................رسول اهللا يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كما يعلمنا السورة منكان 
 ٥٣...................كان يعد لرسول اهللا يف اجمللس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم  رب اغفر

 ٦٧............................كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان، حبيبتان إىل الرمحن
 ٥٧.....................................................كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا

 ٦٨.......................... سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، أحبألن أقول
 ٣٧...............................................ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

 ٣٦..............................ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم، ال
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 ٣٤..................ال إله إال اهللا الواحد القهار رب السماوات واألرض وما بينهما العزيز الغفار
 ٤٣..................................... إله إال اهللا واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده، ال إله إال اهللاال

 ٢١........................ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء
 ٢٣........................ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو

 ٥.........................مد، وهو على كل شيءال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احل
 ٥٦............................ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت

 ٢٩, ٢٢.....................ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد وهو على كل
 ٤٢...................................................................ال بأس طهور إن شاء اهللا

 ٥٩............................ال جتعلوا قربي عيدا وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم
 ٥٩........................ اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا، أو ال أدلوكم علىال تدخلوا

 ٦٢.....لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد، والنعمة لك وامللك، ال شريك لك
 ٦٢..................................ملا دنا من الصفا قرأ إن الصفا واملروة من شعائر اهللا  أبدأ مبا

 ٤.......................على نبيهم إال كان عليهمما جلس قوم جملسا مل يذكروا اهللا فيه، ومل يصلوا 
 ٥٩...........................ما من أحد يسلم على إال رد اهللا على روحي حىت أرد عليه السالم

 ٤٠....................ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، مث يقوم فيصلي ركعتني، مث يستغفر
 ٥........................ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهللا فيه إال قاموا عن مثل جيفة

 ٣.....................................ر ربه مثل احلي وامليتمثل الذي يذكر ربه والذي ال يذك
 ٤٧..................................................................مطرنا بفضل اهللا ورمحته

 ١٥.............ملء السماوات وملء األرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناء
 ٤٩........................من أطعمه اهللا الطعام فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خريا منه، ومن

 ٥٤.................................من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
 ٥٨................................................ صالة صلى اهللا عليه هبا عشرامن صلى علي

 ٦٦........................من قال أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه،
 ٦٨..................................من قال سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة

 ٦٧.........................من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على
 ٤........................... فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقولمن قرأ حرفا من كتاب اهللا

 ٤......................من قعد مقعدا مل يذكر اهللا فيه كانت عليه من اهللا ترة، ومن اضطجع مضجعا
 ٤٣...............................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة
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 ١١......................وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله،
 ٦٦................................ وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرةواهللا إين ألستغفر اهللا

 ١٢.........وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني، إن صاليت،
 ٩........................................................وزدين نورا، وزدين نورا، وزدين نورا

 ٥٥...........................................................................وفيك بارك اهللا
 ٥٣....................................................................................ولك

 ٩.....................................................................وهب يل نورا على نور
 ٦٦........................................ائة مرةيا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه م

 ٢٨............يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كله وال تكلين إىل نفسي طرفة عني
 ٦٨.................يا عبد اهللا بن قيس أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة ؟  فقلت بلى يا رسول

 ٣٤...........................................................يتحول عن جنبه الذي كان عليه
 ٣٠.........................جيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم اهللا الرمحن الرحيم قل هو

 ١١.....................................يدعو لنفسه بني األذان واإلقامة فإن الدعاء حينئذ ال يرد
 ٣٩, ٣٤...............................يستعيذ باهللا من الشيطان ومن شر ما رأى   ثالث مرات

 ٣٣..............................................يقرأ امل ترتيل السجدة وتبارك الذي بيده امللك
 ٣.............................يقول اهللا تعاىل أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين

 ١٠..................ن إال يف  حي على الصالة وحي على الفالح  فيقوليقول مثل ما يقول املؤذ
 ٣٤..................................................................يقوم يصلي إن أراد ذلك

 ٥٨...................يكرب على كل شرف ثالث تكبريات مث يقول ال إله إال اهللا وحده ال شريك
 ٦٤..............يكرب كلما رمى حبصاة عند اجلمار الثالث مث يتقدم، ويقف يدعو مستقبل القبلة،

 ٣٩....................................................................ينتهي عما شك فيه
 ٣٤...................................................................الثاينفث عن يساره   ث

 ٥١................................................................يهديكم اهللا ويصلح بالكم
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 الفهرس
 ٢.......................................................................املقدمة

 ٣...................................................................فضل الذكر
 ٥.................................................كار االستيقاظ من النوم أذ-١
 ٦......................................................... دعاء لُْبس الثوب- ٢
 ٦.................................................. دعاء لُْبس الثوب اجلديد- ٣
 ٧................................................ الدعاء ملن لبس ثوبا جديدا-٤
 ٧..................................................... ما يقول إذا وضع ثوبه-٥
 ٧........................................................ دعاء دخول اخلالء-٦
 ٧.................................................... دعاء اخلروج من اخلالء-٧
 ٧........................................................ الذكر قبل الوضوء-٨
 ٨.............................................. الذكر بعد الفراغ من الوضوء-٩
 ٨............................................. الذكر عند اخلروج من املرتل-١٠
 ٩.................................................. الذكر عند دخول املرتل-١١
 ٩................................................ملسجد دعاء الذهاب إىل ا-١٢
 ١٠................................................... دعاء دخول املسجد-١٣

 ١٠.............................................. دعاء اخلروج من املسجد- ١٤

 ١٠.......................................................... أذكار األذان-١٥

 ١٢....................................................... دعاء االستفتاح-١٦

 ١٤......................................................... دعاء الركوع-١٧

 ١٥................................................عاء الرفع من الركوع د-١٨

 ١٦......................................................... دعاء السجود-١٩

 ١٧............................................. دعاء اجللسة بني السجدتني-٢٠

 ١٧.................................................... دعاء سجود التالوة-٢١

 ١٨............................................................... التشهد-٢٢
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 ١٨....................................... بعد التشهد الصالة على النيب -٢٣

 ١٩................................... الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم-٢٤

 ٢١......................................... األذكار بعد السالم من الصالة-٢٥

 ٢٣................................................. دعاء صالة االستخارة-٢٦

 ٢٤................................................. أذكار الصباح واملساء-٢٧

 ٣٠........................................................... أذكار النوم-٢٨

 ٣٤...................................................لب ليال الدعاء إذا تق-٢٩

 ٣٤.................................. دعاء الفزع يف النوم ومن ُبِلَي بالوحشة-٣٠

 ٣٤........................................ ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم-٣١

 ٣٥...................................................... دعاء قنوت الوتر-٣٢

 ٣٦........................................... الذكر عقب السالم من الوتر-٣٣

 ٣٦...................................................... دعاء اهلم واحلزن-٣٤

 ٣٧......................................... دعاء لقاء العدو وذي السلطان-٣٦

 ٣٨........................................... دعاء من خاف ظلم السلطان-٣٧

 ٣٨.....................................................العدو الدعاء على -٣٨

 ٣٨................................................ ما يقول من خاف قوما-٣٩

 ٣٩......................................... دعاء من أصابه شك يف اإلميان-٤٠

 ٣٩...................................................... دعاء قضاء الدين-٤١

 ٤٠....................................... دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة-٤٢

 ٤٠............................................ دعاء من استصعب عليه أمر-٤٣

 ٤٠.......................................... ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا-٤٤

 ٤٠.......................................... دعاء طرد الشيطان ووساوسه-٤٥

 ٤١........................ يرضاه أو غُلب على أمره الدعاء حينما يقع ما ال-٤٦

 ٤١................................................. هتنئة املولود له وجوابه-٤٧

 ٤١..................................................... ما يعوذ به األوالد-٤٨
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 ٨٥

 ٤٢.............................................. الدعاء للمريض يف عيادته-٤٩

 ٤٢.................................................... فضل عيادة املريض-٥٠

 ٤٢...................................... دعاء املريض الذي يئس من حياته-٥١

 ٤٣.......................................................... تلقني احملتضر-٥٢

 ٤٣................................................ دعاء من أصيب مبصيبة-٥٣

 ٤٣............................................. الدعاء عند إغماض امليت- ٥٤

 ٤٣........................................... الدعاء للميت يف الصالة عليه-٥٥

 ٤٤........................................... الدعاء للفرط يف الصالة عليه-٥٦

 ٤٥.......................................................... دعاء التعزية- ٥٧

 ٤٥........................................... الدعاء عند إدخال امليت القرب-٥٨

 ٤٦.................................................. الدعاء بعد دفن امليت-٥٩

 ٤٦..................................................... دعاء زيارة القبور-٦٠

 ٤٦............................................................ دعاء الريح-٦١

 ٤٦........................................................... دعاء الرعد-٦٢

 ٤٧................................................... من أدعية االستسقاء-٦٣

 ٤٧................................................... الدعاء إذا نزل املطر-٦٤

 ٤٧.................................................. الذكر بعد نزول املطر-٦٥

 ٤٨.................................................. من أدعية االستصحاء-٦٦

 ٤٨...................................................... دعاء رؤية اهلالل-٦٧

 ٤٨............................................... الدعاء عند إفطار الصائم-٦٨

 ٤٩..................................................... الدعاء قبل الطعام-٦٩

 ٤٩........................................... الدعاء عند الفراغ من الطعام-٧٠

 ٥٠...........................................لضيف لصاحب الطعام دعاء ا-٧١

 ٥٠........................................ الدعاء ملن سقاه أو إذا أراد ذلك-٧٢

 ٥٠.......................................... الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت-٧٣
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 ٥٠.................................. دعاء الصائم إذا حضر الطعام ومل يفطر-٧٤

 ٥١.......................................... ما يقول الصائم إذا سابه أحد-٧٥

 ٥١.......................................... باكورة الثمر الدعاء عند رؤية-٧٦

 ٥١.......................................................... دعاء العطاس-٧٧

 ٥١..................................... ما يقال للكافر إذا عطس فحمد اهللا-٧٨

 ٥٢....................................................... الدعاء للمتزوج-٧٩

 ٥٢.............................................. دعاء املتزوج وشراء الدابة-٨٠

 ٥٢................................................ الدعاء قبل إتيان الزوجة-٨١

 ٥٢.......................................................... دعاء الغضب-٨٢

 ٥٣.................................................. دعاء من رأى مبتلى- ٨٣

 ٥٣..................................................... ما يقال يف اجمللس-٨٤

 ٥٣......................................................... كفارة اجمللس-٨٥

 ٥٣............................................. الدعاء ملن قال غفر اهللا لك-٨٦

 ٥٤........................................... الدعاء ملن صنع إليك معروفا-٨٧

 ٥٤............................................ ما يعصم اهللا به من الدجال-٨٨

 ٥٤........................................ الدعاء ملن قال إين أحبك يف اهللا-٨٩

 ٥٤............................................ الدعاء ملن عرض عليك ماله-٩٠

 ٥٤........................................... الدعاء ملن أقرض عند القضاء-٩١

 ٥٥................................................ دعاء اخلوف من الشرك-٩٢

 ٥٥........................................... الدعاء ملن قال بارك اهللا فيك-٩٣

 ٥٥.................................................... دعاء كراهية الطرية-٩٤

 ٥٥......................................................... دعاء الركوب-٩٥

 ٥٥........................................................... دعاء السفر-٩٦

 ٥٦............................................ دعاء دخول القرية أو البلدة-٩٧

 ٥٦.................................................... دعاء دخول السوق-٩٨
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 ٨٧

 ٥٦............................................... الدعاء إذا تعس املركوب-٩٩

 ٥٧.................................................. دعاء املسافر للمقيم-١٠٠

 ٥٧..................................................عاء املقيم للمسافر د-١٠١

 ٥٧........................................ التكبري والتسبيح يف سري السفر-١٠٢

 ٥٧............................................... دعاء املسافر إذا أسحر-١٠٣

 ٥٨.................................. الدعاء إذا نزل مرتال يف سفر أو غريه-١٠٤

 ٥٨.............................................. ذكر الرجوع من السفر-١٠٥

 ٥٨..................................أو يكرهه ما يقول من أتاه أمر يسره -١٠٦

 ٥٨........................................... فضل الصالة على النيب -١٠٧

 ٥٩........................................................ إفشاء السالم-١٠٨

 ٦٠................................ كيف يرد السالم على الكافر إذا سلم- ١٠٩

 ٦٠..................................... دعاء صياح الديك وهنيق احلمار- ١١٠

 ٦١............................................ دعاء نباح الكالب بالليل- ١١١

 ٦١.................................................... الدعاء ملن سببته- ١١٢

 ٦١....................................... ما يقول املسلم إذا مدح املسلم- ١١٣

 ٦١............................................. املسلم إذا زكي ما يقول- ١١٤

 ٦٢................................... كيف يليب احملرم يف احلج أو العمرة- ١١٥

 ٦٢........................................ التكبري إذا أتى الركن األسود- ١١٦

 ٦٢.............................. الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود- ١١٧

 ٦٢..................................... دعاء الوقوف على الصفا واملروة- ١١٨

 ٦٣.................................................... الدعاء يوم عرفة- ١١٩

 ٦٣............................................. الذكر عند املشعر احلرام- ١٢٠

 ٦٤............................... التكبري عند رمي اجلمار مع كل حصاة- ١٢١

 ٦٤.......................................... دعاء التعجب واألمر السار- ١٢٢

 ٦٤........................................... ما يفعل من أتاه أمر يسره- ١٢٣
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 ٦٤................................... جسده ما يقول من أحس وجعا يف- ١٢٤

 ٦٥................................. دعاء من خشي أن يصيب شيئا بعينه- ١٢٥

 ٦٥.................................................. ما يقال عند الفزع- ١٢٦

 ٦٥......................................... ما يقول عند الذبح أو النحر- ١٢٧

 ٦٥..................................... ما يقول لرد كيد مردة الشياطني- ١٢٨

 ٦٦................................................... االستغفار والتوبة- ١٢٩

 ٦٧........................... فضل التسبيح والتحميد، والتهليل، والتكبري- ١٣٠

 ٧٠.......................................... يسبح؟ كيف كان النيب - ١٣١

 ٧٠...................................... من أنواع اخلري واآلداب اجلامعة- ١٣٢

 ٧٢...............................................................فهرس اآليات

 ٧٤............................................................فهرس األحاديث

 ٨٣....................................................................الفهرس

 


