
ـ    ن ـ حصـ
  املسلـــم   

ـ    ن ـ حصـ
  املسلـــم   

 من أذكار الكتاب والسنة  

אאאא א א



بسم اهللا الرمحن الرحيم    

املقدمة
هده اهللا فال ، ونستغفرُه ونعوذُ باِهللا من شرورِ أنفسنا، وسيئاِت أعمالنا، من ي      ونستعينهُ   إن احلمد هللا، حنمده 

شريك لُه، وأشهُد أن حممداً عبدُه مضل لُه، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال   
. الدين وسلم تسليما كثرياً، أما بعد  ورسولُه صلى اهللا عليه وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم     

 اختصرت فيه قسم   )الذكُر والدعاُء والعالج بالرقي من الكتاب والسنة(فهذا خمتصر اختصرته من كتايب  
.األذكار

وجهه الكرمي، وأن ينفعين به يف حيايت         وأسأل اهللا عز وجل بأمسائه احلسىن، وصفاته الُعلى أن جيعله خالصا ل  
وصلى . والقادر عليه ه سبحانه ويل ذلك وبعد ممايت وأن ينفع به من قرأه، أو طبعه، أو كان سبباً يف نشره إن      

 .ديناهللا على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم ال       

א

 القحطاين  سعيد بن علي بن وهف



فضل الذكر
َوالذَّاِكرِيَن اللََّه       } {َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُُروا اللََّه ِذكْراً كَِثرياً           } {فَاذْكُُرونِي أَذْكُْركُْم َواْشكُُرواْ ِلي َوالَ َتكْفُُرونِ    {: قال اهللا تعاىل     

ْهرِ ِمَن الْقَْولِ بِالُْغُدوِّ  َواذْكُر رَّبََّك ِفي َنفِْسَك َتَضرُّعاً َوِخيفَةً َوُدونَ الْجَ   }  {راً َعِظيماً  كَِثرياً َوالذَّاِكَراِت أََعدَّ اللَُّه لَُهم مَّْغِفَرةً َوأَجْ      
وقال صلى    " مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت     : "وقال صلى اهللا عليه وسلم       } َواآلَصالِ َوالَ َتكُن مَِّن الَْغاِفِلنيَ       

 وخري لكم من إنفاق الذهب والورق،    أال أنبئكم خبري أعمالكم ،وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم،         : "اهللا عليه وسلم  
: وقال صلى اهللا عليه وسلم    " ذكر اهللا تعاىل: "قالوا بلى قال    " وخري لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟         

 يف نفسي، وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه إذا ذكرين، فإن ذكرين يف نفسه ذكرتهُ      : يقول اهللا تعاىل  "
وعن عبد اهللا     ". عاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشي أتيتُه هرولة        خري منهم، وإن تقرب إىل شرباً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إيل ذرا    

ال يزال   : "قال  . يا رسول اهللا إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخربين بشيٍء أتشبث به                : بن بسرٍ رضي اهللا عنُه أن رجالً قال      
}   امل  { : من قرأ حرفاً من كتاب اهللا به حسنة، واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول            : "وقال صلى اهللا عليه وسلم     " لسانك رطباً من ذكر اهللا    

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال       ". حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف  
" يف غري إمث وال قطيعة رحم؟      كوماوين  حيب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت منه بناقتني             أيكم: "وحنن يف الصفة فقال    

وجل خري له من ناقتني،     أفال يغدو أحدكم إىل املسجد فيعلم، أو يقرأ آيتني من كتاب اهللا عز         :" قال  . يا رسول اهللا حنب ذلك    : فقلنا  
من قعد مقعداً لك يذكر اهللا    : "وقال صلى اهللا عليه وسلم       " بل وثالث خري لُه من ثالث، وأربع خري لُه من أربع، ومن أعدادهن من اإل     

".ترةومن اضطجع مضجعاً مل يذكر اهللا فيه كانت عليه من اهللا         ترة فيه كانت عليه من اهللا   
، فإن شاء عذم وإن        ترةن عليهم   ما جلس قوم جملساً مل يذكروا اهللا فيه، ومل يصلوا على نبيهم إال كا                    : "وقال صلى اهللا عليه وسلم      

ة محار وكان     ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهللا فيه إال قاموا عن مثل جيف              : "وقال صلى اهللا عليه وسلم      ."شاء غفر هلم
  ."هلم حسرة 

א



الذكر عقب السالم من الوتر    دعاء قنوت الوتر  ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم      

دعاء لقاء العدو وذي السلطان      دعاء الكرب    دعاء اهلم واحلزن 

ما يقول من خاف قوماً    الدعاء على العدو      دعاء من خاف ظلم السلطان      

دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة        دعاء قضاء الدين   دعاء من أصابه شك يف اإلميان         

دعاء طرد الشيطان ووساوسه    ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً    دعاء من استصعب عليه أمر  

دعاء الفزع يف النوم ومن بلي بالوحشة       الدعاء إذا تقلب ليالً     أذكار النوم    

أذكار الصباح واملساء    دعاء صالة االستخارة        األذكار بعد السالم من الصالة        

الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم        بعد التشهد الصالة على النيب       التشهــــد 

دعاء سجود التالوة   من أدعية اجللسة بني السجدتني   دعاء السجود  

دعاء الرفع من الركوع    دعاء الركوع   دعاء االستفتاح    

أذكار اآلذان       دعاء اخلروج من املسجد دعاء دخول املسجد   

دعاء الذهاب إىل املسجد   الذكر عند دخول املرتل     الذكر عند اخلروج من املرتل   

الذكر بعد الفراغ من الوضوء      الذكر قبل الوضوء   دعاء اخلروج من اخلالء 

دعاء دخول اخلالء   ما يقول إذا وضع ثوبه   الدعاء ملن لبس ثوباً جديداً      

دعاء لبس الثوب اجلديد  دعاء لبس الثوب  أذكار االستيقاظ من النوم      

אاضغط على الذكر الذي تريداضغط على الذكر الذي تريد



الدعاء ملن صنع إليك معروفا    الدعاء ملن قال غفر اهللا لك        كفارة االس        

ما يقال يف االس         دعاء من رأى مبتلى دعاء الغضب  

الدعاء قبل إتيان األهل        دعاء املتزوج لنفسه ودعاء شراء الدابة      الدعاء للمتزوج   

ما يقال للكافر إذا عطس ومحد اهللا           دعاء العطاس      الدعاء عند رؤية باكورة الثمر        

من أدعية االستسقاء    دعاء الرعد   دعاء الريح     

 االستصحاء   من أدعية الذكر بعد نزول املطر    الدعاء إذا رأى املطر       

الدعاء قبل الطعام       الدعاء عند إفطار الصائم        دعاء رؤية اهلالل    

الدعاء ملن سقاه أو إذا أراد ذلك         دعاء الضيف لصاحب الطعام       الدعاء عند الفراغ من الطعام         

ما يقول الصائم إذا سابه أحد          دعاء الصائم إذا حضر الطعام ومل يفطر       الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت      

دعاء زيارة القبور       الدعاء بعد دفن امليت   الدعاء عند إدخال امليت القرب        

دعاء التعزية    يف الصالة عليه    للفرطالدعاء   الدعاء للميت يف الصالة عليه      

الدعاء عند إغماض امليت        دعاء من أصيب مبصيبة تلقني احملتضر ال إله إال اهللا        

دعاء املريض الذي يئس من حياته       فضل عيادة املريض    الدعاء للمريض يف عيادته        

ما يعوذ به األوالد   نئة املولود له وجوابه  أو غلب على أمره     يرضاه  الدعاء حينما يقع ماال     

אاضغط على الذكر الذي تريداضغط على الذكر الذي تريد



الدعاء ملن عرض عليك ماله      الدعاء ملن قال إين أحبك يف اهللا         الذكر الذي يعصم اهللا به من الدجال       

من أنواع اخلري واآلداب اجلامعة      يسبحكيف كان النيب     من فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري  

االستغفار والتوبة    ما يقول لرد كيد مردة الشيطان    ما يقول عند الذبح أو النحر     
ما يقال عند الفزع      ما يقول من خشي أن يصيب شيئاً بعينه    ما يقول ويفعل من أحس وجعاً يف جسده       

ما يفعل من أتاه أمر يسرة        ما يقول عند التعجب واألمر السار      التكبري عند رمي اجلمار مع كل حصاة       

الذكر عند املشعر احلرام  الدعاء يوم عرفة    دعاء الوقوف على الصفا واملروة     

الدعاء بني الركن اليمان واحلجر األسود           التكبري إذا أتى الركن األسود          كيف يليب احملرم يف احلج أو العمرة       

ما يقول املسلم إذا زكّي     ما يقول املسلم إذا مدح املسلم   الدعاء ملن سببته   

الدعاء عند مساع نباح الكلب بالليل          الدعاء عند صياح الديك ويق احلمار      كيف يرد السالم على الكافر إذا سلم         

إفشاء السالم  فضل الصالة على النيب      ما يقال من أتاه أمر يسره أو يكرهه         

ذكر الرجوع من السفر   الدعاء إذا نزل مرتالً أو غريه       دعاء املسافر إذا أسحر       

التكبري والتسبيح يف سري السفر   دعاء املقيم للمسافر    دعاء املسافر للمقيم    

دعاء إذا تعس املركوب     دعاء دخول السوق    دعاء دخول القرية أو البلدة     

دعاء السفر  دعاء ركوب الدابة أو ما يقوم مقامها       دعاء كراهية الطرية    

الدعاء ملن قال بارك اهللا فيك         دعاء اخلوف من الشرك  الدعاء ملن أقرض عند القضاء      

אاضغط على الذكر الذي تريداضغط على الذكر الذي تريد



 3-      ولَه املُلْك لَه ،لَه رِيكال ش هدإالَّ اهللا وح هللا     ال إلَه دعلى كلِّ شيٍء قَدير، احلَم ووه داحلَم 
."اللَّهم اغْفر يل   : "مث قال" ال باهللا وسبحانَ اهللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب وال حولَ وال قُوةَ إ     

أذكار االستيقاظ من النوم  أذكار االستيقاظ من النوم  

" راحلَمد هللا الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلَيه النشو          "-1

."أَذنَ يل بِذكْره   احلَمد هللا الذي عافَانِي يف جسدي ورد علَي روحي، و   " -2

... تابع 



الَّذين     *  والنهارِ آليات لِّأُولي األلْبابِ          إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ    -4
     لَىعوداً وقُعاماً ويق ونَ اللّهذْكُريوبِهِمنج   ا منبضِ راَألرو اتاوملْقِ السي خونَ ففَكَّرتيا  و

 للظَّالمني   ربنا إِنك من تدخلِ النار فَقَد أَخزيته وما         *  فَقنا عذَاب النارِ  سبحانكخلَقْت هذا باطالً    
نا وكَفِّر  آمنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفر لَنا ذُنوب     ربنا إِننا سمعنا منادياً ينادي لِإلميان أَنْ        *من أَنصارٍ   

ة إِنك الَ  ما وعدتنا علَى رسلك والَ تخزِنا يوم الْقيام  وآتناربنا * عنا سيئَاتنا وتوفَّنا مع األبرارِ    
   اديعالْم فلخلٍ     *تاملَ عمع يعي الَ أُضأَن مهبر ملَه ابجتكُم    فَاسضعأُنثَى ب ن ذَكَرٍ أَونكُم مم

      مارِهين دواْ مرِجأُخواْ وراجه ينضٍ فَالَّذعن بلُواْ مقُتلُواْ وقَاتي وبِيلي سأُوذُواْ فنَّ وُألكَفِّر مهنع 
الثَّوابِ     اَألنهار ثَواباً من عند اللّه واللّه عنده حسن          سيئَاتهِم وُألدخلَنهم جنات تجرِي من تحتها  

لَكنِ  * متاع قَليلٌ ثُم مأْواهم جهنم وبِئْس الْمهاد  * تقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْبِالَد     يغرنك  الَ *
         تحن ترِي مجت اتنج ملَه مهباْ رقَوات ينالَّذ     و اللّه ندع نالً مزا نيهف يندالخ ارها اَألنه ندا عم

زِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم       وإِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللّه وما أُن           * اللّه خير لَِّألبرارِ      
رِيع    أُولَـئك لَهم أَجرهم عند ربهِم إِنَّ اللّه س   خاشعني للّه الَ يشترونَ بِآيات اللّه ثَمناً قَليالً     

 ورابِطُواْ واتقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفْلحون        وصابِرواْ   يا أَيها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ        *الْحسابِ   

أذكار االستيقاظ من النوم  أذكار االستيقاظ من النوم  

אالفهرس   



دعاء لبس الثوب دعاء لبس الثوب 
 " من غَيرِ حولٍ مني وال قُوةورزقَنِيه) الثوب  ( احلَمد هللا الذي كَساين هذا    : من لَبِس ثَوباًً فقال  

"     تأَن داحلَم لَك منِيهاللَّهوتكَس   شر نم وذُ بِكوأع،نع لَهما ص ريوخ ريِهخ نألك مه ،أس
 لَه نِعما ص روش

دعاء لبس الثوب اجلديد دعاء لبس الثوب اجلديد 

"شهيداًإلبِس تمحيداً وم شيداً وعدج ." 
دعاء ملن لبس ثوباً جديداً دعاء ملن لبس ثوباً جديداً 

".تبلي ويخلف اهللا تعايل "

ما يقول إذا وضع ثوبهما يقول إذا وضع ثوبه
       عضإذا و مين آدب اتروعو نن اجليأع نيما ب رتأنْ يقول   س هبثَو مهبِسم اهللا: " أحد" 

אالفهرس   



" ، اللهم إني أعوذُ بِك من اخلُبث واخلبائث        }بسم اهللا {

دعاء دخول اخلالء    دعاء دخول اخلالء    

دعاء اخلروج من اخلالء   دعاء اخلروج من اخلالء   
"  كغُفْران" 

אالفهرس   



بسم اهللا 

الذكر قبل الوضوء    الذكر قبل الوضوء    

الذكر بعد الوضوء الذكر بعد الوضوء 
 "رسولهأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممداً عبده و      "

 "اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين          "

 " اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك           سبحانك"

אالفهرس   



لَّ، أو أظلم أو أُظْلَم، أو أَجهلَ أو         اللهم إين أعوذُ بِك أن أَضلَّ أو أُضلَّ أَو أزلَّ، أو أُز                  "
 لَيلَ عهجي "

 "بسم اهللا، توكَّلْت على اهللا، ال حولَ وال قُوةَ إال باهللا  "

الذكر عند اخلروج من املرتل    الذكر عند اخلروج من املرتل    

الذكر عند دخول املرتل     الذكر عند دخول املرتل     
  "ى أهلهبسم اهللا وجلنا ،وبسم اهللا خرجنا ، وعلى ربنا توكلنا ، مث ليسلم عل  "

אالفهرس   



 ، واجعل يف بصري نوراً ،  اللهم اجعل يف قليب نوراً ، ويف لساين نوراً ، واجعل يف مسعي نوراً      
، ومن أمامي نوراً ، و يف  من فوقي نوراً، ومن حتيت نوراً ،وعن مييين نوراً ،وعن مشايل نوراً             

وراً ، واجعل يل نوراً ،    خلفي نوراً ،واجعل ،و اجعل يف نفسي نوراً، وأعظم يل نوراً ، وعظم ن       
ي نوراً ، ويف دمي نوراً ،   واجعلين نوراً ،اللهم أعطين نوراً ، واجعل يف عصيب نوراً ، ويف حلم     

" .ويف شعري نوراً ، ويف بشري نوراً     

ونوراً يف عظامي وزدين نوراً ، وزدين نوراً ، وزدين نوراً وهب              .. اللهم اجعل يل نوراً يف قربي       "
" يل نوراً على نوراً    

دعاء الذهاب إىل املسجد دعاء الذهاب إىل املسجد 

אالفهرس   



دعاء دخول املسجد    دعاء دخول املسجد    

دعاء اخلروج من املسجد  دعاء اخلروج من املسجد  
 اللهم اعصمين من   بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا ،اللهم إين أسألك من فضلك،       "

 "الشيطان الرجيم    

”جيم  أعوذ باهللا العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي ،من الشيطان الر         "

 "اللهم افتح يل أبواب رمحتك       "بسم اهللا ،والصالة والسالم على رسول اهللا،    "

אالفهرس   



أذكار اآلذان  أذكار اآلذان  

ال حول "فيقول " حي على الصالة، وحي على الفالح   "يقول مثل ما يقول املؤذن إال يف   
".وال قوة إال باهللا

 
وله، رضيت  وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأن حممد عبده ورس            "يقول 

)) يقول ذلك عقب تشهد املؤذن   " (( باهللا رباً، ومبحمد رسوالً وباإلسالم ديناً   

“يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بعد فراغه من إجابة املؤذن   ”

الفضيلة، وأبعثه  اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة، آت حممداً الوسيلة و     "
] إنك ال ختلف امليعاد   [ مقاماً حمموداً الذي وعدته،    

  "يدعو لنفسه بني األذان واإلقامة فإن الدعاء حينئذ ال يرد       "

אالفهرس   



دعاء االستفتاح    دعاء االستفتاح    

 نقين من خطاياي كما    اللهم باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب،  اللهم           "
"والربد  ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج          

”سبحانك اللهم وحبمد ك وتبارك امسك وتعايل جدك، وال إله غريك          "

 ونسكي   صاليت  وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفاً وما أنا من املشركني، إن           "
سلمني اللهم أنت امللك ال      وحمياي وممايت هللا رب العاملني، ال شريك له وبذلك أمرت وأنا من امل             

إنه ال  ريب وأنا عبدك، ظلمت نفسي، اعترفت بذنيب، فاغفر يل ذنويب مجيعاً،            أنت إله إال أنت،      
 ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إال أنت، واصرف عين      واهدين يغفر الذنوب إال أنت،       

 إال أنت لبيك وسعديك واخلري بني يديك،  والشر ليس إليك، أنا                   سيئها ال يصرف عين سيئها
”بك وإليك، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك          

... تابع 



، فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، أنت          وإسرافيل   وميكائيلاللهم رب جربائيل   "
ق بإذنك إنك دي من تشاء       حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون اهدين ملا اختلف فيه من احل        

”إىل صراط مستقيم     

ريا، واحلمد هللا كثريا، واحلمد هللا اهللا اكرب كبريا، اهللا اكرب كبريا، اهللا اكرب كبريا، واحلمد هللا كث "
من نفخه، ونفثه ،و  : ثالثا أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        " كثريا، وسبحان اهللا بكره وأصيال 

"مهزه 

 احلمد أنت قيم السموات واألرض ومن      ولك احلمد أنت نور السموات واألرض،       لك اللهم  " 
 ملك لك احلمد  ولك[ ، ] احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن      ولك[ فيهن 

]  احلمد  ولك] [  احلمد أنت ملك السموات واألرض      ولك] [ السموات واألرض ومن فيهن    
 حق والنبيون  حق،  أنت احلق، ووعدك احلق، وقولك احلق، ولقاؤك احلق، واجلنة حق، والنار                   

 أسلمت وبك آمنت، وعليك  لكاللهم  ] [وحممد صلى اهللا عليه وسلم حق، والساعة حق 
ت وأسررت   توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر يل ما قدمت وأخر     

]  إهلي ال إله إال أنت     أنت ][أنت املقدم، وأنت املؤخر ال إله إال أنت        ][ وأعلنت 

دعاء االستفتاح    دعاء االستفتاح    

אالفهرس   



.ثالث مرات " سبحان ريب العظيم   "

”سبحانك اللهم ربنا وحبمدك ، اللهم اغفر يل       "

” قدوس رب املالئكة والروح     سبوح"

 مسعي وبصري ودمي وحلمي لك أسلمت خشع لك ركعت وبك آمنت ، لك اللهم   "
” قدميبهوعظمي وعصيب، وما استقل  

 "سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة       "

دعاء الركوع  دعاء الركوع  

אالفهرس   



”مسع اهللا ملن محده  "

” احلمد، محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه  ولك ربنا "

أهل الثناء   .  بعدشئملء السموات وملء األرض وما بينهما، وملء ما شئت من    "... 
 عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت       لك واد، أحق ما قال العبد، وكلنا    

" وال ينفع ذا اجلد منك اجلد    

دعاء الرفع من الركوع   دعاء الرفع من الركوع   

אالفهرس   



،ثالث مرات  "سبحان ريب األعلى  "

”سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل     "

” قدوس رب املالئكة والروح    سبوح"

 أسلمت،سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق مسعه   ولك سجدت وبك آمنت   لك اللهم   "
”وبصره تبارك اهللا أحسن اخلالقني       

"سبحان ذي اجلربوت وامللكوت، والكربياء والعظمة       "

" اللهم اغفر يل ذنيب كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعالنيته وسره      "

صي ثناء  اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك ال أح     "
" عليك أنت كما أثنيت على نفسك   

دعاء السجود  دعاء السجود  

אالفهرس   



”رب اغفر يل ، رب اغفر يل   "

"  ، وعافين، وارزقين،  وارفعينواجربين ، واهدين اللهم اغفر يل، وارمحين،      "

دعاء اجللسة بني السجدتني دعاء اجللسة بني السجدتني 

دعاء سجود التالوة   دعاء سجود التالوة   
} فتبارك اهللا أحسن اخلالقني     {سجد وجهي للذي خلقه ، وشق مسعه وبصره حبوله وقوته  "

 وزراً، واجعلها يل عندك ذخراً، وتقبلها       ا عندك أجراً، وضع عين  االلهم أكتب يل    "
 "مين كما تقبلتها من عبدك داود  

אالفهرس   



 وبركاته، السالم      التحيات هللا، والصلوات، والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا          "
“داً عبده ورسولهعلينا وعلى عباده الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حمم       

التشهـــــد  التشهـــــد  

 بعد التشهدالصالة على النيب   بعد التشهدالصالة على النيب  
راهيم، إنك محيد جميد،   اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إب     "

”إبراهيم إنك محيد جميد    اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم، وعلى آل       

ارك على حممد اللهم صل على حممد وعلى أزواجه وذريته،كما صليت على آل إبراهيم، وب     "
" وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد         

אالفهرس   



 واملمات ،ومن شر فتنة  احمليااللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب،ومن عذاب جهنم،ومن فتنة          "
"املسيح الدجال  

 
وأعوذ بك من فتنة  اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال،              "

" واملغرم  املأمث  وفتنة املمات، اللهم إين أعوذ بك من       احمليا
 
 يل مغفرة من عندك   اللهم إين ظلمت نفسي ظلماً كثرياً، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر         "

"وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم           
 
 مين  به أنت أعلم   اللهم اغفر يل ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعملت وما أسرفت وما            "

"أنت املقدم وأنت املؤخر ال إله إال أنت       
 
"اللهم أعين على ذكرك، وشكرك وحسن عبادتك     "

الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  

... تابع 



خل وأعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك من أن أرد إىل أرذل            لباللهم إين أعوذ بك من ا     " 
”العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القرب      

"اللهم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار          "

 

 وتوفين ما علمت اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما علمت احلياة خرياً يل        "
مة اإلخالص يف الوفاة خرياً يل، اللهم وأسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك كل         

د، وأسألك قرة عني  الرضا والغضب، وأسألك القصد يف الفقر والغىن، وأسألك نعيماً ال ينف           
أسألك لذة النظر     ال تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد املوت، و            

م زينا بزينة اإلميان،     إىل وجهك والشوق إىل لقائك من غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة، الله            
"واجعلنا هداة مهتدين

الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  

... تابع 



الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  الدعاء بعد التشهد األخري قبل السالم  

אالفهرس   

يولد ومل يكن له كفواً أحد     اللهم إين أسألك يا اهللا بأنك الواحد األحد الصمد الذي مل يلد ومل                  
”أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغفور الرحيم              

، املنان، يا بديع    لك   احلمد، ال إله إال أنت وحدك ال شريك          لك اللهم إين أسألك بأن          "
"نة وأعوذ بك من النار    السموات واألرض يا ذا اجلالل واإلكرام يا حي يا قيوم إين أسألك اجل               

 

لذي مل يلد ومل يولد ومل  اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك اهللا ال إله إال أنت، األحد الصمد ا             "
”يكن له كفواً أحد   



ولَم يكُن لَّه كُفُواً      * لَم يلد ولَم يولَد    *اللَّه الصمد   *قُلْ هو اللَّه أَحد  { بسم اهللا الرمحن الرحيم       
دأَح {

األذكار بعد السالم من الصالة   األذكار بعد السالم من الصالة   

... تابع 

"اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام          .. "ثالثاً  " أستغفر اهللا"

 

 قدير، ال حول شئ امللك وله احلمد وهو على كل  لهال إله إال اهللا وحده ال شريك له،    "
وله الفضل، وله الثناء احلسن،      وال قوة إال باهللا،ال إله إال اهللا، وال نعبد إال إياه، له النعمة    

"ال إله إال اهللا خملصني له الدين ولو كره الكافرون          

 

  له ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،     )  ثالثاً وثالثني  (سبحان اهللا، واحلمد هللا، واهللا أكرب     "
"امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير   



* ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب      *من شر ما خلَق    * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ       { بسم اهللا الرمحن الرحيم         
    قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو *   دسإِذَا ح داسح رن شمو{

من شر الْوسواسِ   *إِلَه الناسِ   * ملك الناسِ  * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ    { بسم اهللا الرمحن الرحيم       
بعد كل صالة } من الْجِنة والناسِ   *  الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ     * الْخناسِ  

رضِ  ه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في األَ    اللّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُ       {  
ن علْمه  بين أَيديهِم وما خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء م    من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه يعلَم ما        

   و ضاَألرو اتاومالس هيسكُر عساء وا شالَ إِالَّ بِمهودؤي   يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهعقب }  ح
 كل صالة

"  قدير شئ  امللك وله احلمد، حييي ومييت وهو على كل    لهال إله إال اهللا وحده ال شريك له،       "
عشر مرات بعد صالة املغرب والصبح    

بعد السالم من صالة الفجر  "اللهم إين أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً         "

األذكار بعد السالم من الصالة   األذكار بعد السالم من الصالة   

אالفهرس   



كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يعلمنا االستخارة  : قال جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما  
إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني   : يف األمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول    

 بقدرتك، وأسألك من    وأستقدرك اللهم إين أستخريك بعلمك،      :"من غري الفريضة، مث ليقل    
غيوب، اللهم إن كنت تعلم   فضلك العظيم فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم ال    

عاجلة :أو قال  - خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري   -يسمي حاجته -أن هذا األمر   
ر يف ديين     فاقدره يل ويسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا األمر ش         -وآجله

 فاصرفه عين واصرفين عنه، واقدر يل اخلري         -وآجلهعاجله :أو قال -ومعاشي وعاقبة أمري  
”بهحيث كان، مث ارضين  

، فقد قال سبحانه وما ندم من استخار اخلالق، وشاور املخلوقني املؤمنني وتثبت يف أمره      
}  لّهوشاوِرهم في اَألمرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى ال  {

دعاء صالة االستخارة  دعاء صالة االستخارة  

אالفهرس   



احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده     

ه سنةٌ والَ نوم لَّه ما  اللّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُ      {أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم        
       ع فَعشي ين ذَا الَّذضِ مي اَألرا فمو اتاومي السا       فمو يهِمدأَي نيا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدن

 يؤوده شاء وسع كُرسيه السماوات واَألرض والَ   خلْفَهم والَ يحيطُونَ بِشيٍء من علْمه إِالَّ بِما 
  يمظالْع يلالْع وها ومفْظُهح{

ولَم يكُن لَّه كُفُواً    * لَم يلد ولَم يولَد  *اللَّه الصمد  *قُلْ هو اللَّه أَحد {بسم اهللا الرمحن الرحيم        
دأَح {

* ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب     *من شر ما خلَق  * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ       {بسم اهللا الرمحن الرحيم          
    قَدي الْعف فَّاثَاتالن رن شمو *  دسإِذَا ح داسح رن شمو{

من شر الْوسواسِ   *إِلَه الناسِ   * ملك الناسِ  * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ    {بسم اهللا الرمحن الرحيم        
)ثالث مرات  (}  من الْجِنة والناسِ  *  الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ     * الْخناسِ  

األذكار الصباح واملساء  األذكار الصباح واملساء  

... تابع 



 امللك وله احلمد وهو  له له،   أصبحنا وأصبح امللك هللا، واحلمد هللا، ال إله إال اهللا وحده ال شريك "
وذ بك من شر ما يف هذه    على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده وأع       

بك من عذابٍ يف النار     الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكرب، رب أعوذ           
 "وعذاب يف القرب 

 "اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور         "

 ووعدك ما استطعت وأعوذ بك    اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلَقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك              "
 " بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت         وأبوء  بنعمتك على  لك أبوء من شر ما صنعت 

أنت اهللا ال إله إال       اللهم إين أصبحت أشهدك وأشهد محلة عرشك، ومالئكتك ومجيع خلقك، أنك             
) أربع مرات  " ( ، وأن حممداً عبدك ورسولك   لك أنت وحدك ال شريك    

 ولك، فلك احلمد   لك من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك        يب اللهم ما أصبح    
" الشكر 
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اللهم إين    .  ال إله إال أنت   اللهم عافين يف بدين، اللهم عافين يف مسعي، اللهم عافين يف بصري،     "
)ثالث مرات " ( إال أنت  أعوذ بك من الكفر، والفقر، اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ال إله            

)سبع مرات " (حسيب اهللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم      " 

 والعافية يف ديين ودنياي     اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إين أسألك العفو                  " 
، اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن       روعايتوأهلي ومايل، اللهم استر عورايت وآمن       

"مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت   

مليكه، أشهد أن ال اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السموات واألرض، رب كل شيء و         " 
ى نفسي سوًءا أو  إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن اقترف عل              

" أجره إىل مسلم   

ثالث " (سميع العليم  بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو ال          "
)  مرات 
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)ثالث مرات  "  (رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً 

"فيس طرفة عنييا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين كُله وال تكلْين إىل ن        " 

فتحه، ونصره، : مأصبحنا وأصبح امللك هللا رب العاملني، اللهم إين أسألك خري هذه اليو            
"ونوره، وبركته، وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده   

 عليه وسلم وملَّة أصبحنا على فطرة اإلسالم وكلمة اإلخالص، ودين نبينا حممد صلى اهللا   " 
"أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً وما كان من املشركني      

)مائة مرة " (سبحان اهللا وحبمده" 

عشر " ( امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير لهال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،  " 
)  أو مرة واحدة عند الكسل  ) (مرات 
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مائة مرة إذا     (” امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير   له ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،    "
)أصبح

ثالث مرات إذا     " (كلماته سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورِضا نفِسه وزِنة عرشه ومداد  " 
)أصبح

)إذا أصبح   " (اللهم إين أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعمالً متقبالً       " 

)مائة مرة يف اليوم" (أستغفر اهللا وأتوب إليه  "

)ثالث مرات إذا أمسى    " (أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق   " 

)  عشر مرات " (اللهم صل وسلم على نبينا حممد " 
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لَم يلد  *اللَّه الصمد  * قُلْ هو اللَّه أَحد    {بسم اهللا الرمحن الرحيم          : جيمع كفيه مث ينفث فيهما فيقرأ"
  ولَدي لَمو*   دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو{

ومن *ومن شر غَاسقٍ إِذَا وقَب    *من شر ما خلَق*قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ    {بسم اهللا الرمحن الرحيم        
      قَدي الْعف فَّاثَاتالن رش *   دسإِذَا ح داسح رن شمو{

من شر الْوسواسِ    *إِلَه الناسِ     *  ملك الناسِ   * قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ       {بسم اهللا الرمحن الرحيم         
 ما استطاع من مامث ميسح }من الْجِنة والناسِ *  الَّذي يوسوِس في صدورِ الناسِ    *  الْخناسِ  

)يفعل ذلك ثالث مرات    " ( على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهماجسده يبدأ 

رضِ من   ه سنةٌ والَ نوم لَّه ما في السماوات وما في األَ  اللّه الَ إِلَـه إِالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تأْخذُ     {
     يا بم لَمعي إِالَّ بِإِذْنِه هدنع فَعشي يذَا الَّذ  نٍء مييطُونَ بِشحالَ يو ملْفَها خمو يهِمدأَي إِالَّ ن هلْمع 

} حفْظُهما وهو الْعلي الْعظيم  يؤودهبِما شاء وسع كُرسيه السماوات واَألرض والَ    

أذكار النومأذكار النوم

... تابع 



}          مؤالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر نآم    بِاللّه نونَ كُلٌّ آمن هكَتآلئمو  قفَرالَ ن هلسرو بِهكُتو 
الَ يكَلِّف اللّه نفْساً إِالَّ   * فْرانك ربنا وإِلَيك الْمصري      بين أَحد من رسله وقَالُواْ سمعنا وأَطَعنا غُ 

   نبر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسالَ        وا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِن نذْناخؤلْ ا الَ تمحت 
 واعف عنا واغْفر  بِه ربنا والَ تحملْنا ما الَ طَاقَةَ لَنا   علَينا إِصراً كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا     
}  الْكَافرِين  لَنا وارحمنا أَنت موالَنا فَانصرنا علَى الْقَومِ      

 مبا   فاحفظها بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها        
"  عبادك الصاحلني    بهحتفظ 

 وإن أمتها فاغفر هلا،      فاحفظها مماا ومحياها، إن أحييتها    لكاللهم خلَقْت نفسي وأنت توفَّاها      "
"اللهم إين أسألك العافية       

أذكار النومأذكار النوم

... تابع 



)ثالث مرات  " (اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك  "

"بامسك اللهم أموت أحيا    "

) أربعاً وثالثني   (واهللا أكرب   ) ثالثاً وثالثني  (واحلمد هللا  ) ثالثاً وثالثني   (سبحان اهللا "

ق احلب والنوى،   اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فال         "
بناصيته، اللهم أنت   ومرتل التوراة واإلجنيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذٌ         

فوقك شيء، األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس       
       نيمن الفقر واغننا وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الد ”

" مؤوياحلمد هللا الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن ال كايف له وال          "

أذكار النومأذكار النوم

... تابع 



 أشهد اللهم عامل الغيب والشهادة، فاطر السموات واألرض، رب كل شيء ومليكه         "
قترف على أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر الشيطان وشركه وأن أ             

"نفسي سوًءا أو أجره إىل مسلم    

"}تبارك الذي بيده امللك     {ترتيل السجدة، و   } أمل  {  يقرأ  "

غبةً اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رهبةً ور                "
 منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي         منجاإليك، ال ملجأ وال  

" أرسلت

أذكار النومأذكار النوم
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"  عزيز الغفار     ال إله إال اهللا الواحد القهار، رب السموات واألرض وما بينهما ال           "

الدعاء إذا تقلب ليالً  الدعاء إذا تقلب ليالً  

"   الشياطني وأنْ حيضرون    أعوذ بكلمات اهللا التامة من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن مهزات    "

دعاء القلق والفزع يف النوم ومن بلي بالوحشة    دعاء القلق والفزع يف النوم ومن بلي بالوحشة    

אالفهرس   



) ثالثاً" (ينفث عن يساره "

)ثالث مرات  " (يستعيذ باهللا من الشيطان ومن شر ما رأى    "

" أحداً اال حيدث "

" يتحول عن جنبه الذي كان عليه  "

"  يقوم يصلي إن أراد ذلك     "

ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم ما يفعل من رأى الرؤيا أو احللم 
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رك يل فيما   اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبا     "
وال [ اليت، أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، إنه ال يذل من و  

"تباركت ربنا وتعاليت   ] يعز من عاديت   

 منك ال اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ مبعافاتك من عقوبتك،  وأعوذ بك              "
"أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك 

 نصلي ونسجد، وإليك نسعى وحنقد، نرجو رمحتك، وخنشى        ولك اللهم إياك نعبد،      "
، ونستغفرك، ونثين عليك اخلري،   نستعينكعذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق، اللهم إنا          

"  ، وخنلع من يكفرك   لك وال نكفرك، ونؤمن بك وخنضع    

دعاء قنوت الوتر   دعاء قنوت الوتر   

 ]رب املالئكة والروح     [ صوته  ا وميد اثالثاً والثالثة جيهر     (، “سبحان امللك القدوس   "

الذكر عقب السالم من الوتر   الذكر عقب السالم من الوتر   

אالفهرس   



يف اللهم إين عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصييت بيدك، ماضِ يف حكمك، عدل       "
 نفسك أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحداً         به مسيت  لكقضاؤك، أسألك بكل اسم هو    

 يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور         بهمن خلقك أو استأثرت    
"صدري، وجالء حزين وذهاب مهي   

ضلع الدين    اللهم إين أعوذ بك من اهلم واخلزن، والعجز والكسل والبخل واجلنب، و               "
وغلبة الرجال   

دعاء اهلم واحلزن  دعاء اهلم واحلزن  

אالفهرس   



ال إله إال اهللا رب السموات     ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم،           "
"ورب العرش الكرمي     

" ال إله إال أنت   اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عنيِ  وأصلح يل شأين كله           "

"ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني      "

"  شيئاًبه ريب ال أشرك     اهللاهللا "

دعاء الكرب   دعاء الكرب   

אالفهرس   



"اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم      "

"اللهم أنت عضدي وأنت نصريي، بك أجول، وبك أصول، وبك أُقاتل          "

"  حسبنا اهللا ونعم الوكيل   "

دعاء لقاء العدو وذي السلطان   دعاء لقاء العدو وذي السلطان   

 فالن، وأحزابه من   اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، كن يل جاراً من فالن بن          "
"ه إال أنت   خالئقك، أن يفرط على أحد منهم أو يطغى، عز جارك، وجل ثناؤك، وال إل      

ذ باهللا الذي ال إله إال هو،    اهللا أكرب، اهللا أعز من خلقه مجيعاً، اهللا أعز مما أخاف وأحذر، أعو  "
ن، وجنوده وأتباعه  املمسك السموات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه ،من شر عبدك فال           

 جارك، وتبارك امسك،       وأشياعه، من اجلن واألنس، اللهم كن يل جاراً من شرهم، جل ثناؤك وعز             
) ثالث مرات   " (وال إله غريك 

دعاء من خاف ظلم السلطان   دعاء من خاف ظلم السلطان   

אالفهرس   



" ماللهم مرتل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم اهزمهم وزلزهل             "

الدعاء على العدوالدعاء على العدو

"  مبا شئتاكفنيهم  اللهم  "

ما يقول من خاف قوماًما يقول من خاف قوماً

אالفهرس   



"يستعيذ باهللا"

"ينتهي عما شك فيه"

"آمنت باهللا ورسله: "يقول

} لِّ شيٍء عليم  هو الْأَولُ والْآخر والظَّاهر والْباطن وهو بِكُ         {  يقرأ قوله تعاىل      

الدعاء من أصابه شك يف اإلميانالدعاء من أصابه شك يف اإلميان

” بفضلك عن سواك  وأغنيناللهم اكفين حباللك عن حرامك ،      "

وضلع الدين    اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ، والعجز والكسل ،والبخل واجلنب                 "
"  وغلبة الرجال  

دعاء قضاء الدين دعاء قضاء الدين 

אالفهرس   



)ثالثاً ( على يسارك  واتفل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم      "

دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة   دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة   

" اللهم ال سهل إال ما جعلته سهالً وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهالً         "

دعاء من استصعب عليه أمراً   دعاء من استصعب عليه أمراً   

" غفر اهللا إال غفر اهللا له ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور، مث يقول فيصلي ركعتني، مث يست     "

ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً  ما يقول ويفعل من أذنب ذنباً  

אالفهرس   



"االستعاذة باهللا منه"

"األذان "

األذكار وقراءة القرآن     

دعاء طرد الشيطان ووساوسه    دعاء طرد الشيطان ووساوسه    

" قدر اهللا وما شاء فعل"

 أو غلب على أمره يرضاه  الدعاء حينما يقع ماال    أو غلب على أمره يرضاه  الدعاء حينما يقع ماال   

אالفهرس   



"            ورزقت بره ،بارك اهللا لك يف املوهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده."

بارك اهللا لك وبارك عليك، وجزاك اهللا خرياً، ورزقك اهللا مثله،            : "ويرد عليه املهنأ فيقول 
"  وأجزل ثوابك   

نئة املولود له وجوابه نئة املولود له وجوابه 

الفهرس   

أعيذكما بكلمات اهللا "كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعوذ احلسن واحلسني       
" التامة، من كل شيطان وهامة، وكل عنيِ المة  

ما يعوذ به األوالد   ما يعوذ به األوالد   

א



"ال بأس طهور إن شاء اهللا   "

) سبع مرات  " (أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك       "

الدعاء للمريض يف عيادته  الدعاء للمريض يف عيادته  

إذا عاد الرجل أخاه املسلم مشى يف خرافة اجلنة حىت جيلس فإذا           : "قال صلى اهللا عليه وسلم
 صلى عليه سبعون ألف ملك حىت ميسي، وإن كان مساء   غدوةجلس غمرته الرمحة، فإن كان      

" صلى عليه سبعون ألف ملك حىت يصبح  

فضل عيادة املريض   فضل عيادة املريض   

אالفهرس   



" بالرفيق األعلى  واحلقين   اللهم اغفر يل وارمحين       "

ال :  يدخل يديه يف املاء فيمسح ما وجهه ويقول   مؤتهجعل النيب صلى اهللا عليه وسلم عند  "
" إله إال اهللا إن للموت لسكرات     

 ال شريك له، ال إله إال اهللا له     ال إله إال اهللا واهللا أكرب، ال إله إال اهللا وحده، ال إله إال اهللا        
"  امللك وله احلمد، ال إله إال اهللا وال حول وال قوة إال باهللا      

دعاء املريض الذي يأس من حياته    دعاء املريض الذي يأس من حياته    

" من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة    "

تلقني احملتضر  تلقني احملتضر  

אالفهرس   



"   إليه راجعون اللهم أجرين يف مصيبيت وأخلف يل خرياً منها          وإنا  هللا إنا "

دعاء من أصيب مبصيبة   دعاء من أصيب مبصيبة   

ه  ورفع درجته يف املهديني، واخلفه يف عقبه يف الغابرين، واغفر لنا ول        ) بامسه(اللهم اغفر  لفالن    "
" يا رب العاملني، وافسح له يف قربه ونور له فيه      

الدعاء عند اغماض امليت الدعاء عند اغماض امليت 

אالفهرس   



"      دخلهله، ووسع مزواغسله باملاء والثلج اللهم اغفر له وارمحه، وعافه، واعف عنه، وأكرم ن ،
اراً خرياً من داره، وأهالً    والربد، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس، وأبدله د          
)"ومن عذاب النار  (القرب   خرياً من أهله وزوجاً خرياً من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب      

، وصغرينا وكبرينا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم من أحييته منا          وغائبنا اللهم اغفر حلينا وميتنا، وشاهدنا    "
" منا فتوفه على اإلميان، اللهم ال حترمنا أجره وال تضلنا بعده  توفيتهفأحيه على اإلسالم، ومن 

اب النار، وأنت أهل     اللهم إن فالن بن فالن يف ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القرب وعذ    "
"فاغفر له وارمحه إنك أنت الغفور الرحيم          . الوفاء واحلق   

ه، إن كان محسناً اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إىل رمحتك، وأنت غين عن عذاب            "
"  فزده يف حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه 

الدعاء للميت يف الصالة عليهالدعاء للميت يف الصالة عليه

אالفهرس   



"اللهم أعذه من عذاب القرب    "

اللهم ثقل به موازينها وأعظم به         .  اللهم اجعله فرطاً وذخراً لوالديه، وشفيعاً جماباً          : "وإن قال
رمحتك عذاب اجلحيم، وأبدله        أجورمها، وأحلقه بصاحل املؤمنني، واجعله يف كفالة إبراهيم، وقه ب          
" ، ومن سبقنا باإلميانوأفراطنا  داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله، اللهم اغفر السالفنا،       

فحسن

"  اللهم اجعله لنا فرطاً ،وسلفاً وأجراً     "

يف الصالة عليهللفرط الدعاء  يف الصالة عليهللفرط الدعاء 

"فلتصرب ولتحتسب... وكل شيء عنده بأجل مسمى  . إن هللا ما أخذ وله ما أعطى "

فحسن " أعظم اهللا أجرك، وأحسن عزاءك وغفر مليتك   : "وإن قال

دعاء التعزية   دعاء التعزية   

אالفهرس   



"  بسم اهللا وعلى سنة رسول اهللا"

دعاء عند ادخال امليت القرب    دعاء عند ادخال امليت القرب    

"  اللهم ثبته  ... اللهم اغفر له   "

دعاء بعد دفن امليت    دعاء بعد دفن امليت    

ويرحم  [ إن شاء بكم الحقون  وإنا السالم عليكم أهل الديار، من املؤمنني واملسلمني،     "
" أسأل اهللا لنا ولكم العافية    ]  واملستأخرين اهللا املُستقدمني منا  

دعاء زيارة القبور دعاء زيارة القبور 

אالفهرس   



"اللهم إين أسألك خريها، وأعوذ بك من شرها        "

 من شرها  اللهم إين أسألك خريها، وخري ما فيها، وخري ما أُرسلت به، وأعوذ بك         "
"وشر ما فيها وشر ما أرسلت به 

دعاء الريح   دعاء الريح   

" خيفتهسبحان الذي يسبح الرعد حبمده واملالئكة من    "

دعاء الرعد  دعاء الرعد  

אالفهرس   



"اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غري ضار، عاجالً غري آجل   "

"اللهم أغثنا، اللهم أغثنا اللهم أغثنا    "

"  اللهم اسق عبادك وائمك، وانشر رمحتك وأحي بلدك امليت       "

اإلستسقاء  من أدعية   اإلستسقاء  من أدعية   

" نافعاًصيباًاللهم  "

الدعاء إذا نزل املطر     الدعاء إذا نزل املطر     

"   بفضل اهللا ورمحته   مطرنا"

الدعاء بعد نزول املطر   الدعاء بعد نزول املطر   

אالفهرس   



"   وبطون األودية، ومنابت الشجر     والظرابِ   اللهم حوالينا وال علينا، اللهم على اآلكامِ    "

االستصحاء  من أدعية   االستصحاء  من أدعية   

 والتوفيق ملا حتب ربنا  اهللا أكرب، اللهم أهله علينا باألمن واإلميان، والسالمة واإلسالم،      "
"  وترضى، ربنا وربك اهللا    

دعاء رؤية اهلالل    دعاء رؤية اهلالل    

אالفهرس   



"ذَهب الظَّمأُ، وابتلَّت العروق وثَبت األجر إنْ شاء اهللا    "

"  اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل شيٍء أن تغفر يل            "

دعاء عند افطار الصائم دعاء عند افطار الصائم 

אالفهرس   



بِسمِ اهللا يف أوله   : بِسم اهللا، فإن نسي يف أوله فليقل  : "إذا أكل أحدكم الطعام فليقل     "
"وآخره

ومن سقاه اهللا لبناً ". اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خرياً منه    : "من أطعمه اهللا الطعام فليقل   
"  اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه     : "فليقل

الدعاء قبل الطعام  الدعاء قبل الطعام  

"، من غري حول مين وال قوةوزرقنيهاحلمد هللا الذي أطعمين هذا،     "

"    رغي ،هللا محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه احلمد]كْفينا ]  والمرب هنى عغنستع، وال مدوم  "

الدعاء عند الفراغ من الطعام  الدعاء عند الفراغ من الطعام  

אالفهرس   



" اللهم بارِك لَهم فيما رزقتهم، واغْفر هلم وارحمهم      "

دعاء الضيف لصاحب الطعام دعاء الضيف لصاحب الطعام 

"  اللهم أَطْعم من أطْعمين وأَسقِ من سقَاين     "

الدعاء ملن سقاه أو أراد ذلك  الدعاء ملن سقاه أو أراد ذلك  

"  م املالئكَةُ أَفطَر عندكُم الصائمونَ وأكل طعامكُم األبرار، وصلت عليكُ    "

الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت  الدعاء إذا أفطر عند أهل بيت  

אالفهرس   



ومعىن فليصل  " إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليصل وإن كان مفطراً فليطعم     "
. أي فليدع

دعاء الصائم إذا حضر الطعام ومل بفطر    دعاء الصائم إذا حضر الطعام ومل بفطر    

"  إين صائم، إين صائم     "

ما يقول الصائم إذا سابه أحدما يقول الصائم إذا سابه أحد

אالفهرس   



"  ، وبارك لنا يف مدنا   صاعنااللهم بارك لنا يف مثرنا، وبارك لنا يف مدينتنا وبارك لنا يف             "

الدعاء عند رؤية باكورة الثمر   الدعاء عند رؤية باكورة الثمر   

"    أو صاحبه يرمحك اهللا، فإذا قال      :  إذا عطس أحدكم فليقل احلمد هللا، وليقل له أخوه
يهديكم اهللا ويصلح بالكم  : يرمحك اهللا، فليقل   : له  "

دعاء العطاس دعاء العطاس 

“يهديكم اهللا ويصلح بالكم ”

ما يقال للكافر إذا عطس فحمد اهللا    ما يقال للكافر إذا عطس فحمد اهللا    

אالفهرس   



" بارك اهللا لك، وبارك عليك، ومجع بينكما يف خري       "

دعاء للمتزوج    دعاء للمتزوج    

اللهم إين أسألك خريها وخري ما       : "إذا تزوج أحدكم امرأة، أو إذا اشترى خادماً فليقل            
اً فليأخذ بذروة  جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعري     

"  سنامه وليقل مثل ذلك  

دعاء املتزوج وشراء الدابة      دعاء املتزوج وشراء الدابة      

" بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا    "

الدعاء قبل اتيان الزوجة    الدعاء قبل اتيان الزوجة    

אالفهرس   



 “أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم     ”

دعاء الغضب دعاء الغضب 

"  يالًاحلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به، وفضلين على كثري ممن خلق تفض       "

دعاء من رأى مبتلى دعاء من رأى مبتلى 

”لَكو“

الدعاء ملن قال غفر اهللا لك الدعاء ملن قال غفر اهللا لك 

אالفهرس   



“جزاك اهللا خرياً   "

الدعاء ملن صنع لك معروفاً الدعاء ملن صنع لك معروفاً 

"  اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك            سبحانك"

كفارة السكفارة الس

من قبل كان يعد لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الس الواحد مائة مرة     : عن ابن عمر قال  
"  رب اغفر يل وتب علي إنك أنت التواب الغفور          "أن يقوم  

ما يقال يف السما يقال يف الس

אالفهرس   



"  بارك اهللا لك يف أهلك ومالك      "

الدعاء ملن عرض عليك ماله  الدعاء ملن عرض عليك ماله  

"   أحبك الذي أحببتين له  "

الدعاء ملن قال إين أحبك يف اهللالدعاء ملن قال إين أحبك يف اهللا

واالستعاذة باهللا من الفتنة  " من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال     "
.عقب التشهد األخري من كل صالة  

ما يعصم اهللا به من الدجال ما يعصم اهللا به من الدجال 

אالفهرس   



"  وفيك بارك اهللا   "

بارك اهللا فيك : الدعاء ملن قال بارك اهللا فيك : الدعاء ملن قال

"  اللهم إين أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك ملا ال أعلم             "

دعاء اخلوف من الشرك   دعاء اخلوف من الشرك   

" بارك اهللا لك يف أهلك ومالك إمنا جزاء السلف احلمد واألداء            "

الدعاء ملن أقرض عند القضاء  الدعاء ملن أقرض عند القضاء  

אالفهرس   



 إِلَى ربنا    وإِنا *   سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِني   {. احلمد هللا . بسم اهللا 
 اللهم إين      سبحانك، احلمد هللا، احلمد هللا، احلمد هللا، اهللا اكرب، اهللا اكرب، اهللا اكرب    } لَمنقَلبونَ

"  ظلمت نفسي فاغفر يل، إنه ال يغفر الذنوب إال أنت         

دعاء الركوب  دعاء الركوب  

" اللهم ال طري إال طريك، وال خري إال خريك، وال إله غريك    "

دعاء كراهية الطرية  دعاء كراهية الطرية  

אالفهرس   



 السبع وما أقللن، ورب الشياطني        األرضني اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب           "
أسألك خري هذه القرية وخري أهلها، وخري ما فيها،     . وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين      

"  وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها    

دعاء دخول القرية أو البلدة    دعاء دخول القرية أو البلدة    

 إِلَى ربنا      وإِنا *   سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِني     {اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب     
ون  نسألُك يف سفرنا هذا الرب والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم ه           إنا اللهم   "}  لَمنقَلبونَ

فة يف األهل، اللهم إين      علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب يف السفر، واخللي      
 وزاد     قاهلن  وإذا رجع    "   السفر، وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل   وعثاِءأعوذ بك من   

" آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون   "فيهن 

دعاء السفر  دعاء السفر  

אالفهرس   



“بسم اهللا”

الدعاء إذا تعس املركوب   الدعاء إذا تعس املركوب   

ت، وهو حي ال ميوت، بيده ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، يحيي ويمي       "
"  اخلري وهو على كل شئ قدير  

دعاء دخول السوق   دعاء دخول السوق   

אالفهرس   



"أستودع اهللا دينك وأمانتك ،وخواتيم عملك   "

" زودك اهللا التقوى، وغفر ذْنبك ويسر لك اخلري حيث ما كنت         "

دعاء املقيم للمسافر  دعاء املقيم للمسافر  

"أستودعكَم اهللا الذي ال تضيع ودائعه    "

دعاء املسافر للمقيم  دعاء املسافر للمقيم  

אالفهرس   



"  أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق   "

الدعاء إذا نزل مرتالً يف سفره أو غريه    الدعاء إذا نزل مرتالً يف سفره أو غريه    

"  علينا عائذا باهللا من النار   سمع سامع حبمد اهللا وحسنِ بالئه علينا، ربنا صاحبنا ، وأفضل  "

دعاء املسافر إذا أسحر     دعاء املسافر إذا أسحر     

" كنا إذا صعدنا كربنا، وإذا نزلنا سبحنا       : "قال جابر رضي اهللا عنه   

التكبري والتسبيح يف سري السفر    التكبري والتسبيح يف سري السفر    

אالفهرس   



و "  احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات   :"كان صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه األمر يسره قال      
"  احلمد هللا على كل حال : "إذا أتاه أمر يكرهه قال        

ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه   ما يقول من أتاه أمر يسره أو يكرهه   

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله        :يكرب على كل شرف ثالث تكبريات مث يقول    "
، صدق اهللا وعده، احلمد وهو على كل شيٍء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون     

"  ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده 

ذكر الرجوع من السفر     ذكر الرجوع من السفر     

אالفهرس   



"من صلى علي صالة صلى اهللا عليه ا عشراً : "قال صلى اهللا عليه وسلم

"ال جتعلوا قربي عيداً وصلوا علي، فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

"البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي  : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

" يف األرض يبلغوين من أميت السالم     سياحنيإن هللا مالئكة : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

"  عليه السالم أرود ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا على روحي حىت  : "وقال صلى اهللا عليه وسلم

فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم  

אالفهرس   



" وعليكم: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا     

كيف يرد السالم على الكافر    كيف يرد السالم على الكافر    

ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا، وال تؤمنوا حىت حتابوا أو ال       : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
"أدلكم على شيٍء إذا فعلتموه حتاببتم، أفشوا السالم بينكم       

"اإلنصاف من نفسك، وبذل السالم للعامل، واإلنفاق من اإلقتار     : ثالث من مجعهن فقد مجع اإلميان     

أن رجالً سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم أي اإلسالم خري  : وعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
"  تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل تعرف   : "قال

إفشاء السالم إفشاء السالم 

אالفهرس   



"  رين ما ال ترون   إذا مسعتم نباح الكالب ويق احلمري بالليل فتعوذوا باهللا فإن ي         "

دعاء نباح الكالب يف الليل   دعاء نباح الكالب يف الليل   

، فاسألوا اهللا من فضله فإا رأت ملكاً وإذا مسعتم يق احلمار،          الديكة  إذا مسعتم صياح   "
"  فتعوذوا باهللا من الشيطان فإنه رأى شيطاناً      

دعاء صياح الديك ويق احلمار دعاء صياح الديك ويق احلمار 

אالفهرس   



أحسب فالناً واهللا   : إذا كان أحدكم مادحاً صاحبه ال حمالة فليقل     : "قال صلى اهللا عليه وسلم
حسيبه   كذا وكذا – إن كان يعلم ذاك      – وال أزكي على اهللا أحداً أحسبه   "

ما يقول املسلم إذا مدح املسلم  ما يقول املسلم إذا مدح املسلم  

"  اللَّهم فأميا مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة         : "قال صلى اهللا عليه وسلم

الدعاء ملن سببته  الدعاء ملن سببته  

الفهرس   

]"  واجعلين خرياً مما يظنون   [اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون، واغفر يل ماال يعلمون        "

ما يقول املسلم إذا زكِّي  ما يقول املسلم إذا زكِّي  

א



"   إليه بشيء عنده وكرب   طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعري كلما أيت الركن أشار         

التكبري إذا أتى احلجر األسود      التكبري إذا أتى احلجر األسود      

"  ال شريك لك   لبيك اللهم لبيك، ال شريك لك لبيك، إن احلمد، والنعمة، لك وامللك،      "

كيف يليب احملرم يف احلج أو العمرة    كيف يليب احملرم يف احلج أو العمرة    

الفهرس   

}   النارِ  في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب آتنا ربنا  {

الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود     الدعاء بني الركن اليماين واحلجر األسود     

א



ال إله إال اهللا وحده ال    :  من قبليوالنبيون  خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا    "
"  شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير      

الدعاء يوم عرفة  الدعاء يوم عرفة  

أبدأ مبا بدأ اهللا به       }  اللّه   شعآئرِ من والْمروةَ  إِنَّ الصفَا   { ملاّ دنا صلى اهللا عليه وسلم من الصفا قرأ     
ال إله إال اهللا     : "ربه وقالفبدأ بالصفا فرقي عليه حىت رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد اهللا وك        "

إله إال اهللا وحده، أجنز     وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيٍء قدير، ال     
قال مثل هذا ثالث مرات   . وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده مث دعا بني ذلك   

"   كما فعل على الصفا املروةففعل على "وفيه .احلديث  "

دعاء الوقوف على الصفا واملروة  دعاء الوقوف على الصفا واملروة  

אالفهرس   



 القبلة، رافعاً يديه بعد  يكرب كلما رمى حبصاة عند اجلمار الثالث مث يتقدم، ويقف يدعو مستقبل   
أما مجرة العقبة فريميها ويكرب عند كل حصاة وينصرف وال يقف عندها   . اجلمرة األوىل والثانية      

التكبري عند رمي اجلمار مع كل حصاة   التكبري عند رمي اجلمار مع كل حصاة   

فدعاه، وكربه، ( حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة        القصواء ركب صلى اهللا عليه وسلم 
وهللهفلم يزل واقفاً حىت أسفر جداً فدفع قبل أن تطلع الشمس        ) ، ووحده "

الذكر عند املشعر احلرام    الذكر عند املشعر احلرام    

אالفهرس   



"  اجداً شكراً هللا تبارك وتعاىل     كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر س          "

ما يفعل من أتاه أمر يسره  ما يفعل من أتاه أمر يسره  

"سبحان اهللا"

“اهللا أكرب "

ما يقال عند التعجب واألمر السار   ما يقال عند التعجب واألمر السار   

الفهرس   

أعوذ باهللا وقدرته  : بسم اهللا، ثالثاً وقل سبع مرات    :  ضع يدك على الذي تأمل من جسدك وقل  "
"  من شر ما أجد وأحاذر  

ما يقول من أحس وجعا يف جسده  ما يقول من أحس وجعا يف جسده  

א



“ال إله إال اهللا ”

ما يقال عند الفزع   ما يقال عند الفزع   

"        بالربكة   [إذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفسه، أومن ماله ما يعجبه فليدع له [  فإن العني حق  "

دعاء من خشي أن يصيب شيئاً بعينه    دعاء من خشي أن يصيب شيئاً بعينه    

الفهرس   

"  اللهم تقبل مين   ]  اللهم منك ولك   [ بسم اهللا واهللا أكرب  "

ما يقول عند الذبح أو النحر   ما يقول عند الذبح أو النحر   

א



 ومن شر  وذرأق، وبرأ   أعوذ بكلمات اهللا التامات اليت ال جياوزهن بر وال فاجر من شر ما خل    "
 يف األرض، ومن شر ما خيرج      ذرأ  ما يرتل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما        

"  ري يا رمحن    منها، ومن شر فنت الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارقاً يطرق خب         

ما يقول لرد كيد مردة الشياطني  ما يقول لرد كيد مردة الشياطني  

אالفهرس   



"واهللا إين الستغفر اهللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة      : "قال رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم

"يا أيها الناس توبوا إىل اهللا فإين أتوب يف اليوم إليه مائة مرةً               : "وقال صلى اهللا عيه وسلم

ليه، من قال أستغفر اهللا العظيم الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إ       : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
"غفر اهللا له وإن كان فر من الزحف     

أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر فإن استطعت أن       : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
"تكون ممن يذكر اهللا يف تلك الساعة فكن     

"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء       : "وقال صلى اهللا عيه وسلم

"  على قليب وإين الستغفر اهللا يف اليوم مائة مرة    ليغانُإنه  : "وقال صلى اهللا عيه وسلم

االستغفار والتوبة  االستغفار والتوبة  

אالفهرس   



من قال سبحان اهللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو  : "قال صلى اهللا عيه وسلم
"كانت مثل زبد البحر   

 من قال ال إله إال وحده ال شريك له،  له امللك، وله احلمد، وهو         : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إمساعيل     . عشر مرات " على كل شيء قدير

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل        : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
"سبحان اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم  :  الرمحن    

ألن أقول سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب،   : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
"أحب إىل مما طلعت عليه الشمس   

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      

... تابع 



فسأله سائل من   " أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
، فيكتب له ألف حسنة  تسبيحة يسبح مائة : "جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال  

"أو حيط عنه ألف خطيئة  

"من قال سبحان اهللا العظيم وحبمده غرست له خنلة يف اجلنة  "

: فقلت" يا عبد اهللا بن قيس أال أدلك على كرت من كنوز اجلنة؟        : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
"قل ال حول وال قوة إال باهللا : "بلى يا رسول اهللا، قال  

سبحان اهللا، واحلمد هللا، وال إله إال    : أحب الكالم إىل اهللا أربع      : "وقال صلى اهللا عيه وسلم
" بدأت   بأيهن  اهللا، واهللا أكرب، ال يضرك   

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      

... تابع 



قل ال إله إال : "قال: علمين كالماً أقوله: جاء أعريب إىل رسول اهللا صلى اهللا عيه وسلم فقال   
ن اهللا رب العاملني، ال حول   اهللا وحده ال شريك له، اهللا أكرب كبرياً، واحلمد هللا كثرياً، سبحا  

اللهم اغفر يل، وارمحين،    : قل: "قال فهؤالء لريب فما يل؟ قال    "وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم        
"واهدين وارزقين   

أن يدعو ؤالء  كان الرجل إذا أسلم علمه النيب صلى اهللا عليه وسلم الصالة مث أمره        
"اللهم اغفر يل، وارمحين، واهدين،  وعافين وارزقين      : "الكلمات 

"إن أفضل الدعاء احلمد هللا، وأفضل الذكر ال إله إال اهللا        ”

 قوة إال  سبحان اهللا واحلمد هللا، وال إله إال اهللا، واهللا أكرب، وال حول وال     : الباقيات الصاحلات    "
"  باهللا 

فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري      

אالفهرس   



 "رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه   : "عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال

 فكفوا صبيانكم، فإن الشياطني تنتشر حينئذ، فإذا ذهب    –أو أمسيتم –إذا كان جنح الليل    "
طان ال يفتح باباً مغلقاً،   ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا، فإن الشي           

تعرضوا عليها شيئاً،   قربكم واذكروا اسم اهللا، ومخروا آنيتكم واذكروا اسم اهللا، ولو أن                   وأوكوا 
" وأطفئوا مصابيحكم  

من أنواع اخلري واآلداب اجلامعة  من أنواع اخلري واآلداب اجلامعة  

كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسبح؟  كيف كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يسبح؟  

אالفهرس   



اخلامتــة
من كتيب حصن املسلم  هذا امللف الذي بني يديك هو جهد شخصي قمت بترتيبه وجتميعه وتنسيقه       

راجياً من اهللا تعاىل األجر وأن جيعل ذلك خالصاً     . . . مجيع األذكار حىت تكون يف متناول اجلميع بصورا اإللكترونية          مجعت
لوجهه الكرمي 

 فلذلك ارجوا منكم أن تقوموا بنشر هذا    أخيت املسلمة رعاك اهللا أن الدال على اخلري كفاعله        /واعلم اخي املسلم  
.. وذلك لتعم الفائدة واألجر والثواب من اهللا عز وجل       امللف

مد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني        وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حم         

... تابع 

ال تنسوين من دعائكم الصاحل  



القحطاين  سعيد بن علي بن وهف  : تأليف 

//:net/saaidhttp.موقع صيد الفوائد    : املادة املطبوعة  

.com/almosamemhttp://www.موقع املصمم  : تصميم اخللفية

روين  يف حال وجود أي أخطاء أو مالحظات الرجاء مراسليت عرب الربيد اإللكت        

pal_r_us@hotmail.com

אאאא א


