
      بـسم اهللا الرحمن الرحيم       

المـــقدمــــة      المـــقدمــــة      

بدايةً  احب ان احييكم بتحية االسالم   بدايةً  احب ان احييكم بتحية االسالم   
السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتة      السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاتة      

انما هو جهد شخصي  انما هو جهد شخصي    فهذا الملف الذي بين ناظريك اخي الكريم        فهذا الملف الذي بين ناظريك اخي الكريم        
قمت بجمعه من آتيب حصن المسلم قمت بجمعه من آتيب حصن المسلم 

من وحي الكتاب والسنة     من وحي الكتاب والسنة         وحصن المسلم هو عباره عن آتيب يشمل على ادعية واذآار        وحصن المسلم هو عباره عن آتيب يشمل على ادعية واذآار        

 على هذه الشبكة العنكبوتية راجيًا من اهللا االجر وان يجعل ذلك           على هذه الشبكة العنكبوتية راجيًا من اهللا االجر وان يجعل ذلك             لكي اقوم بوضعها   لكي اقوم بوضعها     فقمت بجمعها   فقمت بجمعها    
 لي مزالتي واخطائي    لي مزالتي واخطائي    خالصًا لوجهه الكريم الذي اشرقت لي نور وجهه الظلمات وان يغفر اهللا            خالصًا لوجهه الكريم الذي اشرقت لي نور وجهه الظلمات وان يغفر اهللا           

 فلذلك ارجوا من آل مسلم ومسلمة ان       فلذلك ارجوا من آل مسلم ومسلمة ان        واعلم اخي المسلم رعاك اهللا ان الدال على الخير آفاعله                    واعلم اخي المسلم رعاك اهللا ان الدال على الخير آفاعله                    
.... عز وجل  عز وجل  عبر الشبكة االآترونية وذلك لتعم الفائدة ولينالوا الثواب من اهللا             عبر الشبكة االآترونية وذلك لتعم الفائدة ولينالوا الثواب من اهللا              يقوموا بنشر هذا الملف  يقوموا بنشر هذا الملف  

  التالي    التالي    



فضل الذآر     فضل الذآر     ::--  
  ) )) )َلُهم مَّغِفرًة َوَأجرًا َعِظيماً  َلُهم مَّغِفرًة َوَأجرًا َعِظيماً  َوالذَّاِآِريَن اللََّه َآِثيرًا َوالذَِّآرَاِت َأَعدَّ اللَُّه              َوالذَّاِآِريَن اللََّه َآِثيرًا َوالذَِّآرَاِت َأَعدَّ اللَُّه              (( ((       قال تعالى 

يٍر لكم   يٍر لكم   أال أنبئكم بخير اعمالكم وأزآاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخ          أال أنبئكم بخير اعمالكم وأزآاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخ          ((  ((          قال صلى اهللا عليه وسلم  
.  .  ا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى ا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى من إنفاق الذهب والَوِرِق وخيٍر لكم من ان تلقوا َعُدوَُّآم فتضربو  من إنفاق الذهب والَوِرِق وخيٍر لكم من ان تلقوا َعُدوَُّآم فتضربو  

 ) )ذآر اهللا تعالىذآر اهللا تعالى: (: (                                                     قال                                                     قال

 وعظمتة يطول   تبين فضل الذآر  ان عدد االيات القرانيه واالحاديث النبوية التي  .. اختي الكريمة ..اخي الكريم   
0 وحديث من احاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   اية من آتاب اهللا حصرها ولذلك اقتصرت على

    

التـالي التـالي                                                             السابق    السابق    



--::اختر الذآر الذي تريده         اختر الذآر الذي تريده         
11

الدعاء على العدو                               الدعاء عـند الفراغ من الصالة                                         ذآاراالستيقاظ من النوم       أ   
   
ً الدعاء لمن خاف قوما                                       دعاء االستــخــارة                                            قبل الوضوء وبعده    لذآر  ا

دعاء من شك في اإليمان                                     أذآار الصباح والمساء                                            لذآر  عند  لبس الثوب      ا

دعاء الوسوسة في الصالة                                            أذآـار النـوم                          لذآر عند الدخول و الخروج من المنزل      ا

دعاء من وجد امر صعب عليه                                 دعاء الهم والحزن                              دعاء الدخول والخروج من الخالء    

مايقوله ويفعله المذنب                              دعاء لقاء العدو وذي السلطان                 دعاء الدخول  وا لخروج من  المسجد     

دعاء طرد الشيطان ووساوسة                    دعاء من خاف من ظلم السلطان                                                        أذآــار األ ذان    

                                                                                                                                          
  ا لتاليا لتالي                                                                ا لسابقا لسابق                                                        



--: : أختر الذآر الذي تريده أختر الذآر الذي تريده 
22

دعاء الريح                                                                            مصيبةاصابتةدعاء من                           او غلب على امره      اليرضاهدعاء من وقع عليه أمر      

دعاء الرعد                                                                      الدعاء عند اغماض الميت                                        دعاء التهنئة بالمولود وماذا يرد على  المهنئ         

دعاء االستسقاء                                                              الدعاء للميت عند الصالة عليه                                                                           زيارتةالدعاء للمريض عند          
    
الدعاء اذا رأى المطر                                                                  الدعاء للميت عند ادخاله القبر                                                                                            فضل زيارة المريض        

الذآر بعد نزول المطر                                                                           الدعاء بعد دفن الميت                                                                                      داألوال     به مايـُـعوذ   دعاء   
  
دعاء رؤية الهالل                                                                                     دعاء التـعزيـة                                                    المريض اذا شعر بأنه سوف يموت       مايقوله  

الدعاء عند افطار الصائم                                                                    دعاء زيارة القبور                                                       المسلم اذا شاهد شخص يحتضر           مايقوله  

 القران الكريم   قرأة فضل                                      دعاء دخول السوق                                     فضل التسبيح والتهليل والتكبير      

 التالي                                 السابق                                



--::أختر الذآر الذي تريده         أختر الذآر الذي تريده         
33

فضل القاء السالم                                      دعاء من شاهد انسان مبتلى                                       لدعاء قبل الطعام وبعده         ا

 المسلم اذا مدح أحدا ً         مايقوله                    فيه من لغط     ومايحدثآفارة المجلس                          لدعاء لمن أطعمك ولمن سقاك         ا

 المسلم اذا تعجب        مايقوله ً                     الدعاء لمن صنع اليك معروفا                                       أحدسابة الصائم اذا      مايقوله

 المسلم اذا اتاه خبر يسره       مايفعله                   اني أحبك في اهللا     لك  الدعاء لم قال                                                   العـُطاس    دعاء 

  المسلم اذا فزع أو خاف     مايقوله                    ونهيق الحمير  الديكة الدعاء لمن سمع صياح                  زوجتةلدعاء قبل أن يجامع الرجل      ا

  المسلم اذا شعر بوجع      مايقوله           المسلم اذا اتاه امر يسره أو يكرهه        مايقوله                                        لدعاء للمتزوج   ا

من خشي أن يصب أخاه بعينه                              فضل الصالة على النبي                                                   لدعاء عند الغضب      ا

 التالي                          ا لسابق                                                             



))))الحمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور     الحمد هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا واليه النشور     (( (( 

وال وال    قدير سبحان اهللا والحمد هللا    قدير سبحان اهللا والحمد هللا   شٍئشٍئ اهللا وحده ال شريك له لُه الملك ولهُ الحمد وهو على آل   اهللا وحده ال شريك له لُه الملك ولهُ الحمد وهو على آل  االاالال اله ال اله (( ((             
    )))) باهللا العلي العظيم ربي اغفر لي باهللا العلي العظيم ربي اغفر لياالاال  والقوةوالقوة اهللا واهللا اآبر وال حول  اهللا واهللا اآبر وال حول االاالاله اله 

صالتة   فتوضأ قبلت      السابق انه من قال ذلك غـُفر له فإن دعا استجيب له وان قام بعد ذلك                  ورد في فضل هذا الحديث  

))))هِِهالحمد هللا الذي عافاني في جسدي ورد عليَّ روحي وَأِذَن لي ِبِذآرِ  الحمد هللا الذي عافاني في جسدي ورد عليَّ روحي وَأِذَن لي ِبِذآرِ  (( (( 

الرجوع للصفحة الرئيسية الرجوع للصفحة الرئيسية 

أذآار االستيقاظ من النوم      أذآار االستيقاظ من النوم      



الذآر قبل الوضوء وبعده          الذآر قبل الوضوء وبعده          

        فاليقلقبل الوضوء     
))))بسم اهللا بسم اهللا (( ((   

فاليقل بعد الوضوء    
 له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين   له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين  الشريكالشريك اهللا وحده   اهللا وحده  االاالأشهد ان ال اله أشهد ان ال اله  ((  (( 

))))   من المتطهرين  من المتطهرين واجلعنيواجلعني

                              

الرجوع للصفحة الرئيسية           الرجوع للصفحة الرئيسية           



الذآر عند لبس الثوب         الذآر عند لبس الثوب         

)) )) ةةالحمد هللا الذي آساني هذا الثوب وَرَزَقِنيه من غير حوٍل مني والقو        الحمد هللا الذي آساني هذا الثوب وَرَزَقِنيه من غير حوٍل مني والقو        (( (( 

الرجوع للصفحة الرئيسية       الرجوع للصفحة الرئيسية       



الذآر عند الدخول والخروج من المنزل        الذآر عند الدخول والخروج من المنزل        

عند الدخول      
)) )) بسم اهللا ولجنا وبسم اهللا خرجنا وعلى ربنا توآلنا ثم يسلم على اهلهبسم اهللا ولجنا وبسم اهللا خرجنا وعلى ربنا توآلنا ثم يسلم على اهله(( ((       

عند الخروج     
 أو  أو    بك من ان َأِضلَّ بك من ان َأِضلَّبسم اهللا توآلت على اهللا وال حول وال قوة اال باهللا اللهم اني اعوذ   بسم اهللا توآلت على اهللا وال حول وال قوة اال باهللا اللهم اني اعوذ   (( ((     

)) )) جهل عليجهل عليُأَضلَّ أو َأزِِِلَّ أو ُأَزل أو َأظِلَم أو ُأظَلَم أو اجهل او ي  ُأَضلَّ أو َأزِِِلَّ أو ُأَزل أو َأظِلَم أو ُأظَلَم أو اجهل او ي  

 الرجوع للصفحة الرئيسية    الرجوع للصفحة الرئيسية   



دعاء الدخول والخروج من الخالء   دعاء الدخول والخروج من الخالء   

 اذا دخل فاليقل      
)) )) بسم اهللا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث  بسم اهللا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث  (( ((     

 واذا خرج فاليقل                                     
)) )) غــفــرانكغــفــرانك(( (( 

 الرجوع للصفحة الرئيسية            الرجوع للصفحة الرئيسية           



دعاء الدخول والخروج من المسجد   دعاء الدخول والخروج من المسجد   

    
   عند الدخول يقول    

)))) اللهم افتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ((  ((     

   عند الخروج يقول   
          )))) اللهم اني اسألك من فضلك اللهم إعصمني من الشيطان الرجيم اللهم اني اسألك من فضلك اللهم إعصمني من الشيطان الرجيم  بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللابسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ((  (( 

الرجوع للصفحة الرئيسية       الرجوع للصفحة الرئيسية       



أذآار األذان   أذآار األذان   

 على الفالح اال قول    يقول آما يقول المؤذن اال انه يستبدل قول المؤذن بحي على الصالة حي        
)) )) الحول وال قوة اال باهللا  الحول وال قوة اال باهللا  ((((

ثم يقول بعد الفراغ من االذان       

لفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي   لفضيلة وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي   اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة اتي محمدًا الوسيلة وا   اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة اتي محمدًا الوسيلة وا   (( (( 
))))وعدته انك التخلف الميعاد وعدته انك التخلف الميعاد 

بين االذان واالقامة حيث ان الدعاء اليرد حينئذٍ           ومن االمور المستحبةان يدعي لي نفسه ولمن شاء  

الرجوع للصفحة الرئيسية       الرجوع للصفحة الرئيسية       



أدعية الفراغ من الصالة   أدعية الفراغ من الصالة   

)) )) ثم قل اللهم انت السالم ومنك السالم تبارآت ياذا الجالل واإلآرام   ثم قل اللهم انت السالم ومنك السالم تبارآت ياذا الجالل واإلآرام   .. .. استغفر اهللا ثالثاً استغفر اهللا ثالثاً (( (( 

 قدير اللهم المانع لما اعطيت وال    قدير اللهم المانع لما اعطيت وال    ال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على آل شئ ال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على آل شئ  ((((  
))))معطي لما منعت والينفع ذا الَجدَّ منك الَجدُّمعطي لما منعت والينفع ذا الَجدَّ منك الَجدُّ

))))ثالث وثالثين مرهثالث وثالثين مره.. .. سبحان اهللا والحمد هللا واهللا اآبر  سبحان اهللا والحمد هللا واهللا اآبر  (( (( 
   ت مثل زبد البحر   بعد آل صالة حيث جاء في الحديث انها تمحي الذنوب والخطايا وان آان            

 سورة االخالص والفلق والناس واية الكرسي بعد آل صالة           وآذلك قرائة   

الرجوع للصفحة الرئيسية       الرجوع للصفحة الرئيسية       



دعـاء االستخارة    دعـاء االستخارة    

نك تقدرنك تقدراللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإ  اللهم اني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإ  
 اللهم ان آنت تعلم ان هذا االمر   اللهم ان آنت تعلم ان هذا االمر    وال ٌأقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب  وال ٌأقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب  

))))وتسمي حاجتك  وتسمي حاجتك  ((((
خيٌر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي  خيٌر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري فاقدره لي ويسره لي  

عاقبة امري  عاقبة امري  ثم بارك لي فيه وإن آنت تعلم ان هذا االمر شٌر لي في ديني ومعاشي و ثم بارك لي فيه وإن آنت تعلم ان هذا االمر شٌر لي في ديني ومعاشي و 
 واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث آان ثم ارضني به  واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث آان ثم ارضني به   فاصرفه عنيفاصرفه عني

الرجوع للصفحة الرئيسية       الرجوع للصفحة الرئيسية       



أذآار الصباح والمساء       أذآار الصباح والمساء       
  

)) )) الحمد هللا والصالة والسالم على من النبي بعدهالحمد هللا والصالة والسالم على من النبي بعده  ((   (( تبدأ بقول    
 ثم  تقرأ على نفسك  سورة االخالص والناس والفلق واية الكرسي          

ه له الملك وله الحمد وهو على آل  ه له الملك وله الحمد وهو على آل  اصبحنا وأصبح الملك هللا والحمد هللا ال اله اال اهللا وحده ال شريك ل  اصبحنا وأصبح الملك هللا والحمد هللا ال اله اال اهللا وحده ال شريك ل    ((   (( ويقال  
ر هذا اليوم وشر مابعده  ربي اني   ر هذا اليوم وشر مابعده  ربي اني   شٍئٍ  قدير ربي اني أسألك خير هذا اليوم وخير مابعده واعوذ بك من ش شٍئٍ  قدير ربي اني أسألك خير هذا اليوم وخير مابعده واعوذ بك من ش 

)) )) اعوذ بك من عذاٍب في النار وعذاٍب في القبر اعوذ بك من عذاٍب في النار وعذاٍب في القبر 
 آما هووعند المساء يستبدل لفظ اصبحنا الى لفظ امسينا  ثم ُيــَكـمل الذآر        

))))اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور    اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور     ((  (( ويقال  

سبع مراتسبع مرات))  ))  حسبي اهللا ال اله اال هو وعليه توآلت وهو رب العرش العظيم  حسبي اهللا ال اله اال هو وعليه توآلت وهو رب العرش العظيم   ((  (( ويقال
 امر الدنيا واالخره  حيث جْا من قالها  سبع مرت حين يصبح وحين يمسي آفاه اهللا مااهمه من       

أنقر هنا لمتابعةالصفحة التالية ألذآار الصباح والمساء    أنقر هنا لمتابعةالصفحة التالية ألذآار الصباح والمساء    

أنقر هنا للعودة للقائمة الرئيسية 
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ك ماستطعت أعوذ بك من شر  ك ماستطعت أعوذ بك من شر  اللهم انت ربي ال اله اال انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعداللهم انت ربي ال اله اال انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعد ((  (( ويقال  
))))ال انتال انتماصنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فغفر لي فأنه اليغفر الذنوب ا ماصنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فغفر لي فأنه اليغفر الذنوب ا 

يلته دخل الجنة  هذا الذآر عظيم الشأن  حيث جاء انه من قاله مويقــنًا به ومات في ل             

نك انت اهللا  ال اله اال انت وان  نك انت اهللا  ال اله اال انت وان  اللهم اني اصبحت أُ شهدك وأُ شهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك بأ  اللهم اني اصبحت أُ شهدك وأُ شهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك بأ   ((  (( ويقال
تقال اربع مرات ))  ))  محمدًا عبدك ورسولك محمدًا عبدك ورسولك 

جاء ان هذا الذآر من قاله اربع مرات       واذا امسيت استبدل لفظ  اللهم اني اصبحت اال اللهم اني امسيت  حيث      
في الصباح والمساء اعتقه اهللا من النار     

)) )) الحمد ولك الشكرالحمد ولك الشكراللهم مأصبح بي من نعمٍة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك الشريك لك فلك   اللهم مأصبح بي من نعمٍة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك الشريك لك فلك    ((  (( ويقال  
قال هذا الذآر  في الصباح يكون قد       ويستبدل لفظ اللهم مأصبح اال اللهم ماأمسى حين المساء  حيث جاء من           

ادى شكر يومه ومن قالها  في المساء يكون قد ادى شكر ليلتة     

أنقر هنا لمتابعة الصفحة التالية لألذآار                                  أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار          
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له االانت له االانت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ال االلهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ال ا  ((   (( ويقال هذا الدعاء المأثور
))))له اال انتله اال انتاللهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر ال االلهم اني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب في القبر ال ا

تقال ثالث مرات  

 العفو والعافية في ديني ودنياي    العفو والعافية في ديني ودنياي   اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا واالخرة اللهم اني اسألك اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا واالخرة اللهم اني اسألك  ((  (( ويقال
ي ومن خلفي وعن يميني ي ومن خلفي وعن يميني وأهلي ومالي اللهم إستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يد وأهلي ومالي اللهم إستر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يد 

))))وعن شمالي وأعوذ بعظمتك ربي أن أُ غتال من تحتي  وعن شمالي وأعوذ بعظمتك ربي أن أُ غتال من تحتي  

ه أشهد ان ال اله اال أنت أعوذ ه أشهد ان ال اله اال أنت أعوذ اللهم عالم الغيب والشهادة  فاطر السموات واالرض رب َّ آل شئ ومليكاللهم عالم الغيب والشهادة  فاطر السموات واالرض رب َّ آل شئ ومليك ((  (( ويقال
))))اجره الى مسلماجره الى مسلمبك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرآه وأن اقترف على نفسي ُسوءًا  او بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرآه وأن اقترف على نفسي ُسوءًا  او 

ثالث مرات)) ))  العليم  العليم بسم اهللا الذي اليضر مع اسمه شئ في االرض وال في السماء وهو السميع  بسم اهللا الذي اليضر مع اسمه شئ في االرض وال في السماء وهو السميع   ((  (( ويقال
ئجاء فيه انه من قالها ثالث مرات صباحًا وثالث مرات مساًء لم يضره ش      

أنقر هنا  لمتابعة الصفحة التالية لألذآار            أنقر هنا  لمتابعة الصفحة التالية لألذآار                                                                          انقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار             انقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار             
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ثالث مراتثالث مرات)) ))  نبيًا نبيًارضيت باهللا تعالى ربًا وباالسالم دينًا وبمحمٍد صلى اهللا عليه وسلم     رضيت باهللا تعالى ربًا وباالسالم دينًا وبمحمٍد صلى اهللا عليه وسلم     (( ((  ويقال
حقًا على اهللا ان يرضيه يوم القيامة      وجاء فيه انه من قالها ثالث مرات حين يصبح  وثالثاً  حين يمسي آان        

))))فة عينفة عينياحي ياقيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني آله وال تكلني الى نفسي طر  ياحي ياقيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني آله وال تكلني الى نفسي طر   ((  (( ويقال  

م فتحه ونصره ونوره وهداه  م فتحه ونصره ونوره وهداه  أصبحنا وًأصبح الملك هللا رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليو أصبحنا وًأصبح الملك هللا رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليو  ((  (( ويقال
))))وبرآته وأعوذ بك من شر مافيه وشر مابعده  وبرآته وأعوذ بك من شر مافيه وشر مابعده  

 عليه وسلم وعلى ملة  عليه وسلم وعلى ملة أصبحنا على فطرة االسالم وآلمة اإلخالص وعلى دين نبينا محمد صلى اهللا    أصبحنا على فطرة االسالم وآلمة اإلخالص وعلى دين نبينا محمد صلى اهللا     ((  (( ويقال
)) )) ابينا ابراهيم حنيفًا مسلمًا وماآان من المشرآين    ابينا ابراهيم حنيفًا مسلمًا وماآان من المشرآين    

واذا امسى يستبدل لفظ أصبحنا بأمسينا  

أنقر هنا لمتابعة الصفحة التالية لألذآار            أنقر هنا لمتابعة الصفحة التالية لألذآار                                                                                                أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار             أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار             
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مئة مرة)) )) سبحان اهللا وبحمده    سبحان اهللا وبحمده    ( ( ( ( ويقال
 القيامة افضـل منه   وفـضـلها انه لو قالها حين يصبح وحين يمسي مئة مره ال يأتي احد يوم          

  اال من قال مثل ماقال او زاد عنه 

)) )) قديرقديرال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على آل شئ  ال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد وهو على آل شئ   ((  (( ويقال
نه مئة سيئة وتكون له  مئة مره في اليوم فتكون له عدل عشر رقاب وتكتب له مئة حسنة وتمحى ع     

حرزًا من الشيطان في يومه  وتقال مره واحده عن الكسل         

ثالث مرات اذا اصبح)) )) سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد آلماته  سبحان اهللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد آلماته    ((    ((  ويقال

 تقال اذا اصبح      ))))اللهم اني أسألك علمًا نافعًا وعمًال متقبًال ورزقاًُ طيباً  اللهم اني أسألك علمًا نافعًا وعمًال متقبًال ورزقاًُ طيباً  (( ((   ويقال  

  مئة مرة  ))))استغفر اهللا واتوب اليه استغفر اهللا واتوب اليه (( ((   ويقال

أنقر هنا لمتابعة الصفحة التالية لألذآار         أنقر هنا لمتابعة الصفحة التالية لألذآار                                       أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار        أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار        
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))))اعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ماخلق  اعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ماخلق   ((  (( ويقال
ثالث مرات من قالها ثالث مرات حين يمسي لم تضره ُحَمه تلك الليلة         

) ) ) ) اللهم صلي وسلم على نبينا محمد اللهم صلي وسلم على نبينا محمد    ((    (( ويقال
عشر مرات حين يصبح   عشر مرات  حيث اخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه من صلى عليه      

قيامة وعشر مرات حين يمسي ادرآته شفاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم يوم ال      

أنتهت أذآار الصباح والمساء    أنتهت أذآار الصباح والمساء    

أنقر هنا للعودة الى القائمة الرئيسية      أنقر هنا للعودة الى القائمة الرئيسية                                      أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار        أنقر هنا للرجوع للصفحة السابقة لألذآار        



أذآــار النــوم        أذآــار النــوم        
 على يديه ثم يمسح بهما سائر  على يديه ثم يمسح بهما سائر يجمع آفيه ثم يقرأ سورة االخالص واية الكرسي والفلق والناس ثم ينفث  يجمع آفيه ثم يقرأ سورة االخالص واية الكرسي والفلق والناس ثم ينفث  

ماستطاع من جسده  ماستطاع من جسده  

اللهم اني أسلمت نفسي اليك وفوضت أمري اليك ووجهت وجهي اليك  اللهم اني أسلمت نفسي اليك وفوضت أمري اليك ووجهت وجهي اليك   ((  (( ثم يقول الدعاء المأثور  وهو        
ك امنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك ك امنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك وألجأت ظهري اليك رغبةً  ورهبةً  اليك الملجأ وال منجا منك اال الي   وألجأت ظهري اليك رغبةً  ورهبةً  اليك الملجأ وال منجا منك اال الي   

)) )) حفظ به عبادك الصالحين   حفظ به عبادك الصالحين   الذي أرسلت اللهم ان استلمت نفسي فرحمها وأن ارسلتها فحفظها  بما ت    الذي أرسلت اللهم ان استلمت نفسي فرحمها وأن ارسلتها فحفظها  بما ت    
ليلته آأنه مات على الفطره            فقد أخبر صلى اهللا عليه وسلم  ان من قال هذا الذآر ومات في       

ال اله اال اهللا الواحد القهار رب السموات واالرض ومابينهما   ال اله اال اهللا الواحد القهار رب السموات واالرض ومابينهما    (  ( الذآر  لمن تقلب في الليل من جنب اال اخر      
) ) العزيز الغفار العزيز الغفار 

اعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن   اعوذ بكلمات اهللا التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن     ((   (( دعاء الفزع من النوم ومن شعر بالوحشة      
))))همزات الشياطين وان يحضرون همزات الشياطين وان يحضرون 

ينفث عن يساره ثالثاً  ثم يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ثالثًا   ينفث عن يساره ثالثاً  ثم يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم ثالثًا    ((  (( مايفعله االنسان اذا رأى مايزعجه في منامه     
  ))))اراد ذلكاراد ذلكوال يحدث بها احد ثم يتحول عن جنبه الذي آان فيه ثم يقوم يصلي اذا  وال يحدث بها احد ثم يتحول عن جنبه الذي آان فيه ثم يقوم يصلي اذا  

الرجوع للصفحة الرئيسية    الرجوع للصفحة الرئيسية                  



دعاء الهم والحزن   دعاء الهم والحزن   
  يقول 

مك َعدٌل فيني قضاؤك أسألك اللهم بكل مك َعدٌل فيني قضاؤك أسألك اللهم بكل اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن أَ  َمِتك ناصيتي بيدك ماضٍ  فيني حك اللهم اني عبدك وابن عبدك ابن أَ  َمِتك ناصيتي بيدك ماضٍ  فيني حك (( (( 
ك  أو استأثرت به في علم الغيب عندك ك  أو استأثرت به في علم الغيب عندك اسمٍ  هو لك سميت به نفسك أوأنزلته في آتابك أو علمته احدًا من خلق اسمٍ  هو لك سميت به نفسك أوأنزلته في آتابك أو علمته احدًا من خلق 

))))أن تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري  وجالء حزني وذهاب همي أن تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري  وجالء حزني وذهاب همي 

  وآذلك يقول   
)) )) ن وَضَلِع الدين وغلبة الرجالن وَضَلِع الدين وغلبة الرجالاللهم اني  أعوذ بك من الهم والحزن والَعجز والكسل  والبخل  والُجباللهم اني  أعوذ بك من الهم والحزن والَعجز والكسل  والبخل  والُجب(( (( 

  واذا  اصابك  آرب  فلتقل    
)) ))  اله اال اهللا رب السموات  ورب االرض ورب العرش الكريم اله اال اهللا رب السموات  ورب االرض ورب العرش الكريمال اله اال اهللا العظيم الحليم ال اله اال اهللا رب العرش العظيم  الال اله اال اهللا العظيم الحليم ال اله اال اهللا رب العرش العظيم  ال(( (( 

وآذلك  يقول   
))))ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين  ال اله اال انت سبحانك اني آنت من الظالمين   ((  (( 

السابق السابق 



دعاء لقاء العدو وذي السلطان       دعاء لقاء العدو وذي السلطان       

  
  تقول

))))اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم       اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم       ((((

السابق   السابق   



دعاء من خاف من ظلم السلطان     دعاء من خاف من ظلم السلطان     

تقول 
 فالن واحزابه من      فالن واحزابه من     اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم آن لي جاراً  على فالن بن              اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم آن لي جاراً  على فالن بن               ((   ((  

))))ال انت ال انت خالقـئك أن يفرط علي أحد منهم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك وال اله ا          خالقـئك أن يفرط علي أحد منهم او يطغى عز جارك وجل ثناؤك وال اله ا          

السابق   السابق   



الدعاء على العدو   الدعاء على العدو   

 تقول  
)) )) مماللهم ُمنزل الكتاب  سريع الحساب اهزم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزله        اللهم ُمنزل الكتاب  سريع الحساب اهزم األحزاب اللهم اهزمهم وزلزله        (( (( 

السابقالسابق



 الدعاء لمن خاف قوماً       الدعاء لمن خاف قوماً      

     يقول
)) )) اللهم اآِفِنيهم بما شئت اللهم اآِفِنيهم بما شئت (( (( 

السابق   



دعاء من اصابه شك في االيمان     دعاء من اصابه شك في االيمان       

ه  ويقرأ قول اهللا تعالى   اوًال  يستعيذ باهللا ثم ينتهي عم شك فيه  ثم يقول امنت باهللا ورسول       
)) )) هو االولُ  واالخُر والظاهُر والباطُن وهو بكل شئٍ  عليم هو االولُ  واالخُر والظاهُر والباطُن وهو بكل شئٍ  عليم  ((  (( 

السابق   السابق   



دعاء الوسوسة في الصالة والقراءه    دعاء الوسوسة في الصالة والقراءه      

 تتعوذ باهللا من الشيطان الرجيمً  ثم تتفل على يسارك ثالثا    تتعوذ باهللا من الشيطان الرجيمً  ثم تتفل على يسارك ثالثا   

السابق   السابق   



  دعاء من وجد ان هناك امر صعب عليه        دعاء من وجد ان هناك امر صعب عليه          

يقول   
)) )) اللهم ال سهل اال ماجعلته سهًال وانت تجعل الحزن اذا شئت سهالً           اللهم ال سهل اال ماجعلته سهًال وانت تجعل الحزن اذا شئت سهالً            ((  (( 

السابق   السابق   



مايقول ويفعل من اذنب ذنباً          مايقول ويفعل من اذنب ذنباً            

قال صلى اهللا عليه وسلم   
)) )) له له مامن عبٍد يذنب ذنبًا  فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي رآعتين اال غفر      مامن عبٍد يذنب ذنبًا  فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي رآعتين اال غفر       ((  (( 

السابق   السابق   



دعاء طرد الشياطين ووساوسه    دعاء طرد الشياطين ووساوسه      

 ويقرأ القران    ويقرأ القران    اوًال االستعاذه باهللا منه    ثانيًا ان يؤذن    ثالثًا   يذآر اهللا  اوًال االستعاذه باهللا منه    ثانيًا ان يؤذن    ثالثًا   يذآر اهللا 

السابق   السابق   



دعاء من وقع عليه امر اليرضاه او غلب على امره      دعاء من وقع عليه امر اليرضاه او غلب على امره        

                                  

 يقول                                                                   
) )) )قدر اهللا وماشاء فعل     قدر اهللا وماشاء فعل       ((   (( 

السابق   السابق     



  دعاء التهنئة بمولود  وماذا يرد على المهنئ              دعاء التهنئة بمولود  وماذا يرد على المهنئ                

يقول له    
ــ          (( ((  ــ          بارك اهللا لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اُشده وُرِزقت بــ ) )) )رِ هرِ هبارك اهللا لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اُشده وُرِزقت بــ

ويرد عليه صاحب المولود     
)) )) وابك وابك بارك اهللا لك وبارك عليك وجزاك اهللا خيرًا ورزقك اهللا مثله وأجزل ث         بارك اهللا لك وبارك عليك وجزاك اهللا خيرًا ورزقك اهللا مثله وأجزل ث          ((  (( 

السابق   السابق     



الدعاء للمريض عند زيارتة        الدعاء للمريض عند زيارتة        

يقول له    
))))البأس طهور ان شاء اهللا          البأس طهور ان شاء اهللا           ((   ((  

ويقول له    
)) )) أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك             أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك             (( (( 

سبع مرات   

السابق   



  فضل زيارة المريض       فضل زيارة المريض       

 قال صلى اهللا عليه وسلم   
ته ته  عاد الرجل اخاه المسلم مشى في ِخرافة الجنة حتى يجلس فأذا جلس غمر               عاد الرجل اخاه المسلم مشى في ِخرافة الجنة حتى يجلس فأذا جلس غمر              11اذ  اذ  ((((

ساًء  ساًء  الرحمة فأذا آان ُغدوًة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وإن آان م           الرحمة فأذا آان ُغدوًة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وإن آان م           
)) )) صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح    صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح    

فسبحان ذي الكرم والجود       

السابق   



دعاء ماُيَعوذ به االوالد        دعاء ماُيَعوذ به االوالد        

 آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ُيَعوذ الحسن والحسين      
بقوله  

))))أُ عيذآما بكلمات اهللا التامة من آل شيطان وهامة ومن آل عينٍ  المة         أُ عيذآما بكلمات اهللا التامة من آل شيطان وهامة ومن آل عينٍ  المة         (( ((   

السابق   السابق   



  ماذا يقول المريض اذا شعر بانه سوف يموت   ماذا يقول المريض اذا شعر بانه سوف يموت     

يقول 
)) )) اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق االعلى        اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق االعلى        (( ((   

السابق السابق 



  ماذا يقال لمن شاهد شخص يحتضر          ماذا يقال لمن شاهد شخص يحتضر          

ان يتم تلقينه الشهادتين    ان يتم تلقينه الشهادتين    
 لقول النبى صلى اهللا عليه وسلم      

))))من آان اخر آالمه ال اله اال اهللا  دخل الجنة    من آان اخر آالمه ال اله اال اهللا  دخل الجنة    (( (( 

السابق   السابق   



دعاء من أُ صاب في مصيبة        دعاء من أُ صاب في مصيبة          

يقول     
)) )) نها نها انا هللا وانا اليه راجعون اللهم أُجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا م          انا هللا وانا اليه راجعون اللهم أُجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا م          (( ((   

السابق   السابق   



    الدعاء عند اغماض الميت    الدعاء عند اغماض الميت      

يقول   
وارفع درجته في المهديين واخُلفُه في عـَـقـَِبه في           وارفع درجته في المهديين واخُلفُه في عـَـقـَِبه في           ) ) باسمه باسمه ((اللهم أغفر لي فالن بن فالن    اللهم أغفر لي فالن بن فالن    (( ((   

)) )) ههالغابرين وأغفر لنا وله يارب العالمين وأفسح له في قبره ونور له في       الغابرين وأغفر لنا وله يارب العالمين وأفسح له في قبره ونور له في       

السابق   السابق   



    الدعاء للميت عند الصالة عليه         الدعاء للميت عند الصالة عليه           

  يقول
 واغسله     واغسله    اللهم أغفر له وأرحمه وعاِفِه وأعفو عنه وأآِرم ُنُزله ووسع ُمدخله               اللهم أغفر له وأرحمه وعاِفِه وأعفو عنه وأآِرم ُنُزله ووسع ُمدخله               ((((

الدنس الدنس بالماء والثلج والَبَرد ونقه من الخطايا آما نقيت الثوب االبيض من        بالماء والثلج والَبَرد ونقه من الخطايا آما نقيت الثوب االبيض من        
وجه وأدخله       وجه وأدخله       وأبدله داًر خيرًا من داره وأهًال خيرًا من اهله وزوجًا خيرًا من ز           وأبدله داًر خيرًا من داره وأهًال خيرًا من اهله وزوجًا خيرًا من ز           

)) )) الجنة وأعذُه من عذاب القبر      الجنة وأعذُه من عذاب القبر      

السابق   السابق   



  الدعاء عند ادخال الميت القبر       الدعاء عند ادخال الميت القبر       

  يقول     
))))بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا                 بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا                 (( (( 

السابق   السابق   



    الدعاء بعد دفن الميت       الدعاء بعد دفن الميت       

  يقول     
) )) )اللهم أغفر له اللهم ثبته       اللهم أغفر له اللهم ثبته       (( (( 

السابق   السابق   



دعاء التعزية   دعاء التعزية   

  يقول     
))))إن هللا مأخذ وله مأعطى  وآل شئ عنده بأجلٍ  مسمى فلتصبر ولتحتسب   إن هللا مأخذ وله مأعطى  وآل شئ عنده بأجلٍ  مسمى فلتصبر ولتحتسب   (( (( 

وآذلك يستطيع ان يقول             
)) )) أعظم اهللا اجرك وأحسن اهللا عزاك وغفر اهللا لميتك                     أعظم اهللا اجرك وأحسن اهللا عزاك وغفر اهللا لميتك                      ((  (( 

السابق   السابق   



  دعاء زيارة القبور     دعاء زيارة القبور     

    يقول   
بكم  بكم  السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اهللا             السالم عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء اهللا             (( (( 

) )) )العافية   العافية   الحقون ويرحم اهللا منا المستقدمين والمستأخرين أسأل اهللا لنا ولكم              الحقون ويرحم اهللا منا المستقدمين والمستأخرين أسأل اهللا لنا ولكم              

السابق   السابق   



دعـــــــــاء الريـــح              دعـــــــــاء الريـــح                

    يقول   
اللهم اني اسألك خيرها وخير مافيها وخير مُأرِسلت به                     اللهم اني اسألك خيرها وخير مافيها وخير مُأرِسلت به                     ((  ((  

))))وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر مُأرِسلت به                   وأعوذ بك من شرها وشر مافيها وشر مُأرِسلت به                   

السابق   السابق   



دعـــــــاء الرعـــــد           دعـــــــاء الرعـــــد             

  يقول     
)) )) سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خـِـيــفته                   سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والمالئكة من خـِـيــفته                   (( (( 

السابق   السابق   



  دعــــــــاء االستسقاء        دعــــــــاء االستسقاء          

يقول     
)) )) اللهم اسقي عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك وأحيي بلدك الميت                            اللهم اسقي عبادك وبهائمك وأنشر رحمتك وأحيي بلدك الميت                             ((   ((  

السابق   السابق   



الدعـــــاء اذا رأى المطر      الدعـــــاء اذا رأى المطر      

  يقول     
))))اللهم صيـبـاً  نافعا       اللهم صيـبـاً  نافعا       (( (( 

السابق   السابق   



الذآر بعد نزول المطر      الذآر بعد نزول المطر      

يقول    
)) )) ُمِطرنا بفضل اهللا ورحمته       ُمِطرنا بفضل اهللا ورحمته        ((  (( 

السابق   السابق   



  دعــــاء  رؤية الهالل      دعــــاء  رؤية الهالل      

    يقول   
اهللا اآبر اللهم اِهله علينا باالمن وااليمان والسالمة واالسالم                           اهللا اآبر اللهم اِهله علينا باالمن وااليمان والسالمة واالسالم                           (( (( 

))))والتوفيق لما تحبه ربنا وترضى ربنا  وربك اهللا                      والتوفيق لما تحبه ربنا وترضى ربنا  وربك اهللا                      

السابق   السابق   



    الدعاء عند افطار الصائم      الدعاء عند افطار الصائم      

    يقول   
))))ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت االجر ان شاء اهللا                 ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت االجر ان شاء اهللا                 (( (( 

السابق   السابق   



  فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل  فضل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل    

قال صلى اهللا عليه وسلم        
) ) مثل زبد البحر   مثل زبد البحر   من قال سبحان اهللا وبحمده في اليوم مئة مره ُحَطت خطاياه ولو آانت              من قال سبحان اهللا وبحمده في اليوم مئة مره ُحَطت خطاياه ولو آانت                (  (

و قال صلى اهللا عليه وسلم  لي عبد اهللا بن قيس               
))قل الحول وال قوة اال باهللا    قل الحول وال قوة اال باهللا    . .   . .   اال ادلك على آنز من آنوز الجنه  فقال له بلى يارسول اهللا قال         اال ادلك على آنز من آنوز الجنه  فقال له بلى يارسول اهللا قال         ( (   

و قال صلى اهللا عليه وسلم        
) ) سبحان اهللا وبحمده وسبحان اهللا العظيم      سبحان اهللا وبحمده وسبحان اهللا العظيم      .. .  .. .  آلمتان خفيفتان على السان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن            آلمتان خفيفتان على السان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن            ( ( 

وقال صلى اهللا عليه وسلم         
فسأله سائل من ُجلسائة  آيف يكسب احدنا الف حسنه؟      فسأله سائل من ُجلسائة  آيف يكسب احدنا الف حسنه؟      .. .. أيعجز أحدآم أن يكسب آل يوم الف حسنه          أيعجز أحدآم أن يكسب آل يوم الف حسنه          ( ( 

)) قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له الف حسنه اوُيحط عنه الف خطيئة         قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له الف حسنه اوُيحط عنه الف خطيئة        
وقال صلى اهللا عليه وسلم        

)) اآبر   اآبر  أحب الكالم الى اهللا  سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا           أحب الكالم الى اهللا  سبحان اهللا والحمد هللا وال اله اال اهللا واهللا           ( ( 

السابق    السابق    



    الدعاء قبل الطعام وبعده        الدعاء قبل الطعام وبعده        

    قبل الطعام يقول       
) ) ) ) ههبسم اهللا  فاذا نسي ان يقوله في اوله فليقل  بسم اهللا في اوله واخر        بسم اهللا  فاذا نسي ان يقوله في اوله فليقل  بسم اهللا في اوله واخر        (( (( 

وبعد الطعام يقول        
)) )) الحمد هللا الذي اطعمني هذا ورزقنيه اياه من غير حول مني وال قوه            الحمد هللا الذي اطعمني هذا ورزقنيه اياه من غير حول مني وال قوه             ((  (( 

السابق   



  الدعاء لمن اطعمك  ولمن اسقاك    الدعاء لمن اطعمك  ولمن اسقاك      

يقول   
))))اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم                     اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم                      ((  (( 

وممكن أن يقول        
)) )) اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني             اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني             (( (( 

السابق   السابق   



    مايقول الصائم اذا سابه احد          مايقول الصائم اذا سابه احد          

  يقول   يقول     
)) )) اني صائم اني صائم         اني صائم اني صائم         (( (( 

السابق   السابق   



دعاء الُعطاس   دعاء الُعطاس     

قال صلى اهللا عليه وسلم         
فاذا قال له يرحمك     فاذا قال له يرحمك     اذا عطس احدآم فليقل الحمد هللا وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك اهللا               اذا عطس احدآم فليقل الحمد هللا وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك اهللا               (( (( 

))))يهديكم اهللا ويصلح بالكم  يهديكم اهللا ويصلح بالكم  ((  ((  اهللا  فليقل اهللا  فليقل 

اما اذا عطس الكافر وحمداهللا يقال له           
  ))))يهديكم اهللا ويصلح بالكم      يهديكم اهللا ويصلح بالكم      (( (( 

الحظ عدم ذآر يرحمك اهللا على الكافر    

السابق 



  الدعـــاء للمتزوج      الدعـــاء للمتزوج      

  يقول     
  ) )) )بارك اهللا لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير                   بارك اهللا لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير                   (( (( 

  السابق  



  الدعاء قبل ان يجامع الزوج زوجته   الدعاء قبل ان يجامع الزوج زوجته   

يقول      
)) )) بسم اهللا  اللهم جنبنا الشيطان وَجِنب الشيطان مارزقتنا                    بسم اهللا  اللهم جنبنا الشيطان وَجِنب الشيطان مارزقتنا                    (( (( 

السابق   السابق   



    دعــــاء الغضب      دعــــاء الغضب        

يقول   
))))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم             أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم             (( ((   

السابق   السابق   



    دعاء من شاهد انسان مبتلى      دعاء من شاهد انسان مبتلى        

 يقول    
)) )) يًاليًالالحمد هللا الذي عافاني مما ابتالك به وفضلني على آثير من الخلق تفض          الحمد هللا الذي عافاني مما ابتالك به وفضلني على آثير من الخلق تفض          ((  ((  

السابق   السابق   



  آفارة المجلس ومايحدث فيه من لغط         آفارة المجلس ومايحدث فيه من لغط           

يقول   
))))سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان ال اله اال انت واستغفرك واتوب اليك       سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان ال اله اال انت واستغفرك واتوب اليك       (( (( 

السابق   السابق   



الدعاء لمن صنع اليك معروفاًً      الدعاء لمن صنع اليك معروفاًً        

تقول له    
    ))))جزاك اهللا خيراً     جزاك اهللا خيراً     (( (( 

لثناء   فقد اخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم انه من قالها فقد ابلغ في ا          

السابق   



  الدعاء لمن قال لك اني احبك في اهللا     الدعاء لمن قال لك اني احبك في اهللا       

 تقول له    
))))أَحَبَك الذي أحببتني له         أَحَبَك الذي أحببتني له         (( (( 

السابق   السابق   



    دعاء دخول السوق   دعاء دخول السوق     

يقول     
ال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد ُيحي وُيميت                    ال اله اال اهللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد ُيحي وُيميت                     ((  (( 

)) )) وهي حي اليموت بيده الخير وهو على آل شئٍ  قدير                   وهي حي اليموت بيده الخير وهو على آل شئٍ  قدير                   

السابق   السابق   



مايقول اذا اتاه امر يسره او يكرهه        مايقول اذا اتاه امر يسره او يكرهه          

يقول اذا اتاه امر يسره            
))))الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات        الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات        (( (( 

واذا اتاه امر يكرهه يقول           
  ))))الحمد هللا على آل حال        الحمد هللا على آل حال         ((  (( 

السابق   السابق   



    دعاء من سمع صياح الديك  ونهيق الحمار         دعاء من سمع صياح الديك  ونهيق الحمار           

قال صلى اهللا عليه وسلم         
اذا سمعتم صياح الديكه فسألوا اهللا من فضله فأنها رأت ملكً                   اذا سمعتم صياح الديكه فسألوا اهللا من فضله فأنها رأت ملكً                   (( ((   

  ) )) )واذا سمعتم نهيق الحمار  فتعوذوا باهللا فانه راى شيطاناً                   واذا سمعتم نهيق الحمار  فتعوذوا باهللا فانه راى شيطاناً                   
وآذلك سماع نباح الكالب في الييل يشمله نفس حكم نهيق الحمير                     

السابق   السابق   



  فضل الصالة على النبي        فضل الصالة على النبي          

قال صلى اهللا عليه وسلم           
) )) )من صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشراً                من صلى علي صالة صلى اهللا عليه عشراً                ((  ((  

 وقال صلى اهللا عليه وسلم          
) )) )البخيل من ُذِآرت عنده ولم يصلي علي              البخيل من ُذِآرت عنده ولم يصلي علي               ((  (( 

السابق   السابق   



  فضل القاء السالم   فضل القاء السالم     

 قال صلى اهللا عليه وسلم 
على شئٍ  اذا فعلتموه   على شئٍ  اذا فعلتموه   التدخلوا الجنة حتى تؤمنوا والتؤمنوا حتى تحابوا َ اَوَالَ اُدلكم           التدخلوا الجنة حتى تؤمنوا والتؤمنوا حتى تحابوا َ اَوَالَ اُدلكم            ((  (( 

))))تحاببتم  أفشوا السالم بينكم    تحاببتم  أفشوا السالم بينكم    

اما اذا سلم الكافر  
قال صلى اهللا عليه وسلم   

)) )) اذا سلموا عليكم اهل الكتاب  فقولوا وعليكم     اذا سلموا عليكم اهل الكتاب  فقولوا وعليكم     (( (( 
  وال تذآر وعليكم السالم 

السابق   



مايقوله المسلم اذا مدح احدا ً       مايقوله المسلم اذا مدح احدا ً         

 يقول    
) ) ) ) احسب فالنًا واهللا حسيبه وال ازآي على اهللا احداً   احسب فالنًا واهللا حسيبه وال ازآي على اهللا احداً   (( (( 

   ثم يكمل مأراد  
واذا وجد المسلم من يمدحه           

يقول   
)) )) ا يظنون ا يظنون اللهم ال تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مااليعلمون  وجعلني خيرًا مم          اللهم ال تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مااليعلمون  وجعلني خيرًا مم          (( (( 

السابق   السابق   



ما يقول المسلم اذا تعجب      ما يقول المسلم اذا تعجب      

 يقول     
  ))))سبحان اهللا    سبحان اهللا    (( (( 

السابق   السابق   



    مايفعله المسلم اذا اتاه خبر او شئ يسره         مايفعله المسلم اذا اتاه خبر او شئ يسره           

)) ))  له  له يفعل آما آان يفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم  يخر هللا ساجدًا شاآراً         يفعل آما آان يفعل النبي صلى اهللا عليه وسلم  يخر هللا ساجدًا شاآراً         (( ((   

السابق   السابق   



  مايقوله المسلم اذا شعر بوجع في جسده         مايقوله المسلم اذا شعر بوجع في جسده           

  

ضع يدك على مايؤلمك  ثم قل بسم اهللا ثالثًا  اعوذ باهللا وقدرته منضع يدك على مايؤلمك  ثم قل بسم اهللا ثالثًا  اعوذ باهللا وقدرته من                         ((  ((  
))))شر مأجد وأَحَاِذر    شر مأجد وأَحَاِذر    

السابق   السابق   



    مايقوله المسلم اذا خشي ان يصيب اخاه بعينه     مايقوله المسلم اذا خشي ان يصيب اخاه بعينه       

  يقول     
)) )) ماشاء اهللا تبارك اهللا       ماشاء اهللا تبارك اهللا       (( (( 

 وليس فقط ذآر ماشاء اهللا  البد من الحاقها بالبرآة            

السابق   



    مايقوله المسلم  اذا فزع او خاف      مايقوله المسلم  اذا فزع او خاف        

 يقول   
))))ال اله اال اهللا    ال اله اال اهللا     ((  (( 

السابق   السابق   



فضل قرأة القران  فضل قرأة القران  

قال صلى اهللا عليه وسلم   
أيعجز أحدآم أن يقرأ في ليلة ثلث القران ؟ قالوا وآيف يقرأ ثلث أيعجز أحدآم أن يقرأ في ليلة ثلث القران ؟ قالوا وآيف يقرأ ثلث ((((

قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القران  قل هو اهللا أحد تعدل ثلث القران  : : القران ؟ قال القران ؟ قال 
وقال صلى اهللا عليه وسلم   

)) )) أقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً  ألصحابةأقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً  ألصحابة(( (( 
واالحاديث في هذا السياق آثيرة       

السابق   


