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قبس مختار من صحيح األذكار

المقدمة 

. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد

-وثوابه ال يحصيه أحد إال اهللا ,مواضعه ال تعدففضل الذكر ال يخفى، وفوائده ال تحصى، و 

؛ فلذا قدمت هذا القبس المختار من صحيح األذكار في صورة سهلة -سبحانه وتعالى

التناول أشرت فيها إلى التخاريج ووضحت فيه الحكم على األسانيد بصورة مختصرة، أسأل 

والصالة والسالم على نبييه اهللا أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يرطب ألسنتنا دائًما بذكره 

. صلى اهللا عليه وسلم 

. كما أسأله سبحانه أن يعيننا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته

. وسلم وبارك على نبيينا محمد صلى اهللا عليه وسلم ! وصل اللهم

كتبه 

مصطفى بن العدوي / أبو عبد اهللا

منية سمنود -الدقهلية-مصر



الحث على الذكر 

) وسبحوه بكرة وأصيالً * يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهللا ذكًرا كثيًرا ( : ل اهللا سبحانه وتعالىقا

]. 42- 41: األحزاب[ 

]. 152: البقرة) [ فاذكروني أذكركم(: وقال سبحانه

]. 41:آل عمران) [ واذكر ربك كثيًرا وسبح بالعشي واإلبكار(...: وقال تعالى

فضل الذكر 

) [ والذاكرين اهللا كثيًرا والذاكرات أعد اهللا لهم مغفرة وأجًرا عظيًما( : نهقال اهللا سبحا

]. 35: األحزاب

: الرعد) [ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اهللا أال بذكر اهللا تطمئن القلوب( : وقال سبحانه

28 .[

:وفي الحديث القدسي يقول اهللا تعالى· ي، فإن وأنا معه إذا ذكرنأنا عند ظن عبدي بي،"
"مأل خير منهمذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في مأل ذكرته في

) خ وم(صحيح 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال( وعن أبي هريرة · وما : قالوا"سبق المفردون"
:المفردون يا رسول اهللا؟ قال "الذاكرون اهللا كثيًرا، والذاكرات"

) م(صحيح

شرائع اإلسالم قد  إن: بن بسر؛ أن أعرابًيا قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعن عبد اهللا·
:كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به قال "يزال لسانك رطًبا من ذكر اهللا عز وجلال"



) جه(صحيح لغيره

فضل الذكر خالیًا 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال( عن أبي هريرة · ظلهم اهللا في ظله يوم ال سبعة ي"
"ففاضت عيناهورجل ذكر اهللا خالًيا... ظل إال ظله .

) خ وم(صحيح

فضل مجالس الذكر 

:عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري شهدا على النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال· ال يقعد "
يهم السكينة، الرحمة، ونزلت علإال حفتهم المالئكة، وغشيتهم-عز وجل-قوم يذكرون اهللا 

"وذكرهم اهللا فيمن عنده .

) م(صحيح

:وعن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· مالئكة سيارة، -تبارك وتعالى- إن هللا"
قعدوا معهم، وحف بعضهم بعًضا فضالً يتبعون مجالس الذكر؛ فإذا وجدوا مجلًسا فيه ذكر

فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، لدنيا؛بأجنحتهم، حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء ا
جئنا من عند عباد : أين جئتم؟ فيقولونمن: ، وهو أعلم بهم- عز وجل-قال فيسألهم اهللا 

وماذا : قال. ويحمدونك، ويسألونكلك في األرض، يسبحونك ويكبرونك، ويهللونك،
فكيف لو : قال! أي رب.ال: قالواوهل رأوا جنتي؟: قال. يسألونك جنتك: يسألوني؟ قالوا
وهل رأوا : قال! من نارك يارب: يستجيرونني؟ قالواومم: قال. ويستجيرونك: رأوا جنتي؟ قالوا

. قد غفرت لهم: قال فيقول. ويستغفرونك: رأوا ناري؟ قالوافكيف لو: قال. ال: ناري؟ قالوا
إنما . عبد خطاء. النفيهم ف! رب: فيقولون: قال. مما استجاروافأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم
" هم القوم ال يشقى بهم جليسهم. وله غفرت: فيقول:قال. مر فجلس معهم .

) خ,م(صحيح



ذكر هللا في كل حین وعلى كل حال 

]. 191: آل عمران) [ الذين يذكرون اهللا قياًما وقعوًدا وعلى جنوبهم( : قال تعالى

. أحيانهعليه وسلم يذكر اهللا على كلكان النبي صلى اهللا : وقالت عائشة رضي اهللا عنها·

) م(حسن

فضل تالوة القرآن وتعلمھ وحفظھ 

َناُهْم ِسرا َوَعالِنَيًة ( : قال اهللا تعالى ا َرزَقـْ ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوَأقَاُموا الصَّالَة َوَأنَفُقوا ِممَّ ِإنَّ الَِّذيَن يـَتـْ

ُه  َوفـِّيـَ -29: فاطر) [ْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهم مِّن َفْضِلِه ِإنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر يـَْرُجوَن ِتَجاَرًة لَّن تـَُبوَر ِليـُ

30 .[

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال· وما اجتمع قوم في "
إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه بينهم

"ة، وحفتهم المالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عندهالرحم .

) م(صحيح 

:وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· خيركم من تعلم "
"القرآن وعلمه .

) خ(صحيح 

فضیلة ألھل القرآن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه قال· -عز وجل-إن هللا "
:قالمن هم يا رسول اهللا؟:قيل "أهلين من الناس "أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته" .



) حم(حسن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت· الماهر بالقرآن مع "
"فيه، وهو عليه شاق، له أجرانوالذي يقرأ القرآن ويتتعتع, السفرة الكرام البررة .

) خ وم(صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبداهللا بن عمرو، قال· : يقال لصاحب القرآن"
" منزلتك عند آخر آية تقرؤهااقرأ، وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن .

) د(حسن

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبداهللا بن مسعود قال· كتاب من قرأ حرفًا من"
أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، اهللا، فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ال

"وميم حرف .

) ت() 1(إسناد حسن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال, وعن أبي هريرة· أحدكم إذا رجع إلى أهله أيحب "
:قال. نعم: قلنا"عظام سمان؟(2)أن يجد فيه ثالث خلفات فثالث آيات يقرأ بهن أحدكم "

"خير له من ثالث خلفات عظام سمانفي صالته،

) م(صحيح

______________________________

. وقد روي موقوًفا) 1(
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هي الحوامل من اإلبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها، ثم هي عشار، : الخلفات) 2(

. واحدة خلفة وعشراءوال

عالج تفلت القرآن 

:عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· إنما مثل صاحب "
"أمسكها، وإن أطلقها ذهبتالقرآن كمثل صاحب اإلبل المعقلة، إن عاهد عليها (1) .

) خ وم(صحيح

______________________________

وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به : "وفي زيادة لمسلم) 1(

". نسيه

حسن الصوت بالقراءة 

:ة رضي اهللا عنه أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقولعن أبي هرير · ما أذن اهللا لشيء، ما "
"أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به (1) .

) خ وم(صحيح

______________________________

". زينوا القرآن بأصواتكم: "وعند أحمد من حديث البراء، قال صلى اهللا عليه وسلم ) 1(

أحب الكالم إلى هللا عز وجل 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن سمرة بن جندب رضي اهللا عنه قال· أحب الكالم "
"اهللا، واهللا أكبر، ال يضرك بأيهن بدأتسبحان اهللا، والحمد هللا، وال إله إال: أربعإلى اهللا .
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) م(صحيح

فضل الحمد والتسبیح والتھلیل والتكبیر 

:عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· سبحان اهللا : من قال"
"زبد البحرت مثلوبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كان .

) خ وم(صحيح

:فقالكنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه قال·
كيف يكسب : سائل من جلسائهفسألهأيعجز أحدكم أن يكسب، كل يوم ألف حسنة؟"

تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو يحط عنه ألف يسبح مائة:أحدنا ألف حسنة؟ قال
"خطيئة .

) م(صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي مالك األشعري، قال· الطهور شطر اإليمان، "
ما بين السماوات ) أو تمأل( هللا تمآلنوالحمد هللا تمأل الميزان، وسبحان اهللا والحمد

"واألرض .

) م(صحيح

:أنه قالوعن أبي ذر رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، · يصبح على كل "
صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل ُسالمي من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة

ركعتان ,ويجزئ، من ذلك تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة،
"يركعهما من الضحى .



) م(صحيح

كلمتان حبیبتان إلى الرحمن 

: ول اهللا صلى اهللا عليه وسلمقال رس: عن أبي هريرة قال· كلمتان خفيفتان على اللسان "
"سبحان اهللا وبحمده، سبحان اهللا العظيم:ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن .

) خ وم(صحيح

كنز من كنوز الجنة 

: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم· أال أدلك على  -!اهللا بن قيسأو يا عبد-! يا أبا موسى"
:قالما هي يا رسول اهللا؟: قلت"من كنز الجنة؟كلمة  "ال حول وال قوة إال باهللا" (1) .

) م, خ(صحيح 

______________________________

أي ال تحول عن معصية اهللا إال إذا حولني اهللا : ومعنى ال حول) 1(

وال قوة على طاعة اهللا إال إذا أعانني اهللا، وبالجملة، فال تحول عن شيء إال باهللا، وال قوة 

. على شيء إال باهللا، واهللا أعلم

ما یقولھ من تقلب على فراشھ باللیل 
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:عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالعن عبادة بن الصامت· ال : من الليل فقال(1)تعارمن"
وهو على كل شيء قدير، الحمد هللا إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد،

-اغفر لي ! اللهم: ثم قال, وال قوة إال باهللاأكبر، وال حولوسبحان اهللا وال إله إال اهللا واهللا
"فإن توضأ قُبلت صالته, استجيب-أو دعا .

) خ(صحيح 

______________________________

.مع الكالم، أو اليقظة مع الصوتهو التقلب ليالً على الفراش،: التعار) 1(

ما یقولھ من قام لیتھجد 

الليل يتهجد كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا قام من: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال·
:قال فيهن، ولك الحمد لك ملك لك الحمد أنت قيم السماوات واألرض ومن! اللهم"

واألرض، ولك الحمد أنت السماواتالسماوات واألرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور
ولقاؤك حق، وقولك حق، ملك السماوات واألرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق،

. حق، والساعة حقوالجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى اهللا عليه وسلم
وإليك لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت،! اللهم

، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم، وأنتحاكمت
"المؤخر، ال إله إال أنت، أو ال إله غيرك

) م,خ(صحيح 

ما یقال عند االستیقاظ 

الليل كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال·
:وضع يده تحت خده ثم يقول !اللهم" الحمد : وأحيا، وإذا استيقظ قالباسمك أموت(1)

"هللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا، وإليه النشور .
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) خ وم(صحيح

وهي -عنها وعن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي اهللا·
وسلم وأهله قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول اهللا صلى اهللا عليه: -خالته

ثم "أو بعده بقليل، في طولها، فنام رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله
بيده، ثم قرأ العشر استيقظ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه

فأحسن وضوءه، ثم قام آليات خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منهاا
"يصلي

) خ وم(صحيح

______________________________

". باسمك أموت وأحيا: أخرىباسمك اللهم أموت وأحيا، وفي رواية : "وفي رواية) 1(

ما یقال عند سماع صیاح الدیكة ونھیق الحمار 

:عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· إذا سمعتم صياح الديكة "
سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهللا من الشيطان؛ فاسألوا اهللا من فضله؛ فإنها رأت ملًكا، وإذا

"فإنه رأى شيطاًنا

) خ وم(صحيح

ما يقال عند سماع نباح الكالب 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جابر بن عبد اهللا، قال· إذا سمعتم نباح الكالب "
"يرين ما ال ترونونهيق الُحُمر بالليل فتعوذوا باهللا؛ فإنهن

) حم, د(
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ما یقال عند دخول الخالء 

:صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل الخالء قالكان النبي: عن أنس رضي اهللا عنه قال· ! اللهم"
"إني أعوذ بك من الخبث والخبائث (1) .

) خ وم(صحيح

______________________________

. ذكران الشياطين، وإناثهم: جمع خبيثة، والمراد: جمع خبيث، والخبائث: الخبث) 1(

ما يقال عند الخروج من الخالء 

:قالعن عائشة رضي اهللا عنها أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا خرج من الخالء·
"غفرانك" .

) حم و د و ت(صحيح

ة بعد الوضوء فضل الذكر والصال

فأدركت فروحتها بعشي،,كانت علينا رعاية اإلبل، فجاءت نوبتي: عن عقبة بن عامر، قال·
:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قائًما يحدث الناس، فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ "

"إال وجبت له الجنة, بقلبه ووجههفيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين، مقبل عليهما .
. فنظرت فإذا عمر, التي قبلها أجود: يدي يقولفإذا قائل بين! ما أجود هذه؟: فقلت: قال

:قال. إني قد رأيتك جئت آنًفا: قال ثم ) أو فيسبغ الوضوء( ما منكم أحد يتوضأ فيبلغ "
ال إله إال اهللا، وأن محمًدا عبد اهللا ورسوله، إال فتحت له أبواب الجنة أشهد أن: يقول

"يدخل من أيها يشاءالثمانية، .

) م(حسن 
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:وفي رواية أيًضا عند مسلم· إال اهللا وحده ال شريك له، أشهد أن ال إله: من توضأ فقال"
"وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله· .

لما یدعى بھ في صالة اللی

النبي صلى اهللافذكر قصة مبيته عند خالته ميمونة، وفيها أن... عن ابن عباس رضي اهللا عنهما·
:عليه وسلم كان يقول في دعائه قلبي نورًا، وفي بصري نورًا، وفي سمعي أجعل في! اللهم"

وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نوًرا، نورًا، وعن يمين نورًا، وعن يساري نوًرا،
"واجعل لي نوًرا

) خ وم(صحيح

ما یقرأ بھ في الوتر وما یقال بعده 

بسبح اسم بن أبزي، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوترعن عبد الرحمن ·
الملك سبحان: "ربك األعلى وقل يا أيها الكافرون، وقل هو اهللا أحد؛ فإذا سلم قال
.ورفع بها صوته" القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس

) حم (صحيح 

ما یدعي بھ في الوتر 

علمني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلمات: ي رضي اهللا عنهما قالعن الحسن بن عل·
:أقولهن في قنوت الوتر عافيت، وتولني فيمن اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن! اللهم"

يقضى عليك، إنه ال يذل توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي وال
"ربنا وتعاليتمن واليت، وال يعز من عاديت، تباركت  .

...) ,طب, ت, د, حم(صحيح 



ما یقال عند سماع المؤذن 

:عن أبي سعيد الخدري، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· إذا سمعتم النداء؛ فقولوا "
"مثل ما يقول المؤذن .

) خ وم(صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمر بن الخطاب، قال· اهللا : ذنإذا قال المؤ "
أشهد : أشهد أن ال إله إال اهللا، قال: ثم قال, أكبراهللا أكبر اهللا: اكبر اهللا أكبر، فقال أحدكم

أشهد أن محمًدا رسول اهللا، ثم : أشهد أن محمًدا رسول اهللا، قال:أن ال إله إال اهللا، ثم قال
ال : لفالح، قالحي على ا: ثم قال, ال حول وال قوة إال باهللا: قالحي على الصالة،: قال

ال إله: اهللا أكبر اهللا أكبر، ثم قال: قال . اهللا أكبر اهللا أكبر: باهللا، ثم قالحول وال قوة إال
"ال إله إال اهللا، من قلبه؛ دخل الجنة: قال. إال اهللا

) م(حسن 

ما یقال بعد األذان 

سمعتم إذا: "ولعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يق·
بها فإنه من صلى علي صالة صلى اهللا عليه. ثم صلوا علي, المؤذن فقولوا مثل ما يقول

عباد اهللا، وأرجو أن عشًرا، ثم سلوا اهللا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من
"أكون أنا هو؛ فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة

سول هللا صلى هللا علیھ وسلم كیف تسأل الوسیلة لر



:عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا قال· ! اللهم: قال حين يسمع النداءمن"
الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاًما محموًدا رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت محمًدا

"الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة .

) خ(صحيح 

من أذكار األذان أیًضا و

:عن سعد بن أبي وقاص، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال· من قال حين يسمع "
رضيت باهللا رًبا , وأن محمًدا عبده ورسوله,أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: المؤذن

"ذنبهوبمحمد رسوًال، وباإلسالم ديًنا؛ غفر له

) م(حسن

الخروج للصالة یقال عند ما

وتوضأ، أنه رقد عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فاستيقظ فتسوك: عن عبد اهللا بن عباس·
:وهو يقول ) [ والنهار آليات ألولي األلبابإن في خلق السموات واألرض واختالف الليل)

ثم قام فصلى ركعتين، فأطال , السورةفقرأ هؤالء اآليات حتى ختم.[190: آل عمران
حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثالث مرات، ست ثم انصرف فنام, فيهما القيام والركوع والسجود

فأذن المؤذن فخرج , ثم أوتر بثالثكل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤالء اآليات،. ركعات
:وهو يقول, إلى الصالة اجعل في قلبي نورًا، وفي لساني نورًا، واجعل في سمعي !! اللهم"

صري نورًا، واجعل من خلفي نورًا، ومن أمامي نورًا، واجعل من فوقي نوًرا،واجعل في بنوًرا،
"أعطني نوًرا!! اللهم. ومن تحتي نوًرا

) م(صحيح



ما یقال عند دخول المسجد والخروج منھ 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال) أو عن أبي أسيد( عن أبي حميد· إذا دخل "
إني ! اللهم: خرج، فليقلافتح لي أبواب رحمتك، وإذا! اللهم: فليقل(1)أحدكم المسجد

"أسألك من فضلك .

) ن ,د,م(صحيح

أنه كان إذا وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم·
:مسجد قالدخل ال الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه"

"الرجيم .

) د(حسن

______________________________

...). فليسلم على النبي ثم ليقل: (في رواية أبي داود) 1(

ية افتتاح الصالة أدع

القراءة كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين: عن أبي هريرة قال·
التكبير بأبي وأمي يا رسول اهللا، إسكاتك بين: فقلت-ُهنية: أحسبه قال: قال–إسكاتة 

: والقراءة ما تقول؟ قال المشرق وبيَن خطاياي كما باعدَت بينباعد بَـْيني! اللهم: أقول"
َنِس، اللهمنقني من الخطايا كما ُينقَّى! والمغرب، اللهم اغسل ! الثوب األبيض من الدَّ

"خطاياي بالماء والثلج والبرد

) خ و م(صحيح

http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page31.xml#P(1)#P(1)
http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page31.xml#T(1)#T(1)


:يقولكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يستفتح صالته: وعن أبي سعيد الخدري؛ قال·
"إله غيركجدك، والوبحمدك، وتبارك اسُمك، وتعالى! ُسبحانك اللهم" .

) د(حسن

الصالة أنه كان إذا قام إلى: عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم , وعن علي رضي اهللا عنه·
:قال أنا من المشركين، إن صالتي وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيًفا، وما"

، (1)ا من المسلمينأمرت وأنونسكي، ومحياي ومماتي هللا رب العالمين ال شريك له، وبذلك
ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر .أنت الملك ال إله إال أنت، أنت ربي وأنا عبدك!! اللهم

سنها واهدني ألحسن األخالق ال يهدي ألحإنه ال يغفر الذنوب إال أنت،. لي ذنوبي جميًعا
والخير كله في ! لبيك وسعديك, إال أنتواصرف عني سيئها، ال يصرف عني سيئها, إال أنت

"وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليكيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت .

) م(صحيح 

______________________________

). وأنا أول المسلمين: ( في رواية) 1(

ما یقال في الركوع والسجود 

: وسجودهكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول في ركوعه: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت·
"اغفر لي! ربنا وبحمدك، اللهم! سبحانك اللهم" .

) م, خ(صحيح 

:وسجودههللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول في ركوعهوعنها رضي اهللا عنها أن رسول ا·
"سبوح قدوس رب المالئكة والروح" .
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) م(صحيح 

:لما نزلت: وعن عقبة بن عامر، قال· قال رسول اهللا صلى اهللا )فسبح باسم ربك العظيم)
: عليه وسلم "اجعلوها في ركوعكم" :فلما نزلت. :قال)سبح اسم ربك األعلى)

"سجودكماجعلوها في" .

) د(حسن لشواهده 

:وعن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فكان يقول في ركوعه· سبحان ربي "
:، وفي سجوده"العظيم "ربي األعلىسبحان" .

) د(صحيح

:وعن علي رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا ركع قال· لك ! ! اللهم"
وعظمي وعصبي، وإذا خشع لك سمعي وبصري، ومخي, لك أسلمتو , وبك آمنت, ركعت

ما بينهما، وملء ما ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء األرض، وملء!! اللهم: " رفع قال
سجد . أسلمتلك سجدت، وبك آمنت ولك!! اللهم:"وإذا سجد قال". شئت من شيء بعد

"حسن الخالقينتبارك اهللا أ. وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره

) م(صحيح

فوقعت فقدت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته،: وعن عائشة، قالت·
:يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول أعوذ برضاك !! اللهم"

يت أحصي ثناء عليك أنت كما أثنمن سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال
" على نفسك .

) م(صحيح



:وعن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول في سجوده· اغفر لي ! اللهم"
" وسره, وأوله وآخره، وعالنيته, دقه وجله, ذنبي كله .

) م(حسن 

الحث على الدعاء في السجود

:عن أبي هريرة؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· يكون العبد من ربه وهو ما أقرب"
"ساجد، فأكثروا الدعاء .

) م(حسن

ما یقال بین السجدتین 

:عن حذيفة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يقول بين السجدتين· رب اغفر لي، رب اغفر "
"لي .

) جه(صحيح

صفة من صفات التشھد 

: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم· والطيبات، السالم عليك والصلوات التحيات هللا،: قولوا"
فإنكم إذا قلتم أصاب  -عباد اهللا الصالحين أيها النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم علينا وعلى

أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمًدا عبده -كل عبد في السماء أو بين السماء واألرض
"إليه فيدعوثم يتخير من الدعاء أعجبه. ورسوله .

ن ابن مسعود ع) م,خ(صحيح 

ما یقال بعد التشھد 



: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال· تشهد أحدكم فليستعذ باهللا إذا"
عذاب القبر، ومن فتنة المحيا إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن!! اللهم: يقول, من أربع

"والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال .

) م(صحيح

يدعو في أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان: وج النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن عائشة ز ·
:الصالة من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك!! اللهم"

"المأثم والمغرمإني أعوذ بك من!! اللهم. بك من فتنة المحيا والممات فقال له : قالت,
:فقال! اهللاذ من المغرم يا رسولما أكثر ما تستعي: قائل إن الرجل إذا غرم، حدث فكذب، "

"ووعد فأخلف

) خ و م(صحيح

:وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم لرجل· :أتشهد وأقول: قال"كيف تقول في الصالة؟"
, أما إني ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ"النارإني أسألك الجنة وأعوذ بك من! اللهم"

: وسلمصلى اهللا عليهفقال النبي  "نُدندن, حولها" .

) د(صحيح

علمني دعاء : وعن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم·
ظلًما كثيًرا، وال يغفر الذنوب إال إني ظلمت نفسي! اللهم: "قل:قال. أدعو به في صالتي

"الغفور الرحيمأنتأنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك .

) م, خ(صحيح 

الذكر بعد الصالة 



عليه وسلم جاء الفقراء إلى النبي صلى اهللا: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه رضي اهللا عنه قال·
كما نصلي، يصلون: ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم: فقالوا

. ويتصدقونيحجون بها ويعتمرون، ويجاهدون،ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال 
:قال ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم أال أحدثكم بأمر إن أخذتم به، أدركتم من سبقكم،"

وتحمدون، وتكبرون خلف كل صالة تسبحون: خير من أنتم بين ظهرانيه، إال من عمل مثله
"ثالثًا وثالثين .

) م, خ(صحيح 

:عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال, وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه· من سبح في دبر  "
، فتلك تسع (1)وكبر اهللا ثالثًا وثالثينكل صالة ثالثًا وثالثين، وحمد اهللا ثالثًا وثالثين،

له الملك، وله الحمد وهو على , ال شريك لهإال اهللا وحدهوتسعون، وقال تمام المائة ال إله 
"زبد البحركل شيء قدير غفرت خطاياه، وإن كانت مثل .

) م(صحيح

:وكان ابن الزبير يقول في دبر كل صالة، حين يسلم· له , إال اهللا وحده ال شريك لهال إله"
باهللا، ال إله إال اهللا، وال نعبد قوة إال ال حول وال. الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير

الثناء الحسن، ال إله إال اهللا مخلصين له الدين، ولو كره له النعمة وله الفضل، وله, إال إياه
" الكافرون .

. كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صالة: وقال

) م(صحيح

:مكتوبةوسلم كان يقول في دبر كل صالةوعن المغيرة رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه ·
ال ! وهو على كل شيء قدير، اللهمال أله أال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد"

"الجد منك الجدمانع لما أعطيت وال ُمعطي لما منعت، وال ينفع ذا .
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) خ و م(صحيح 

, ثالًثاف من صالته استغفركان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا انصر : وعن ثوبان قال·
:وقال "الجالل واإلكرامأنت السالم ومنك السالم تباركت يا ذا! اللهم" .

) م(صحيح 

:وعن معاذ رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أخذ بيده وقال· واهللا : يا معاذ"
"إني ألحبك، واهللا إني ألحبك :فقال, كل صالة أن أوصيك يا معاذ ال تدعن في دبر"

"وشكرك وحسن عبادتكأعني على ذكرك! اللهم: تقول .

) د(صحيح

أقرأ أمرني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن: وعن عقبة بن عامر رضي اهللا عنه قال·
.بالمعوذات دبر كل صالة

) ن, ت, د(حسن 

الغلمان معلموكان سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه يعلم بنيه هؤالء الكلمات كما يعلم ال·
:الصالةإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر: الكتابة ويقول إني ! اللهم"

عوذ أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأأن أرد إلى(2)أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك
"بك من عذاب القبر

) خ(صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أمامة رضي اهللا عنه قال· من قرأ آية "
"إال الموتالكرسي دبر كل صالة مكتوبة، لم يحل بينه وبين دخول الجنة .

) سني(حسن 
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وسلم اهللا عليهكنت أعرف انقضاء صالة النبي صلى : قال-رضي اهللا عنهما-وعن ابن عباس·
.بالتكبير

) خ و م(صحيح

النبي أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد: وفي رواية له·
.كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك: صلى اهللا عليه وسلم ، قال ابن عباس

) م, خ(صحيح 

:وعن مسلم بن أبي بكرة أنه سمع والده يقول في دبر الصالة· إني أعوذ بك من ! اللهم"
يا بني أنَّى علمت هؤالء : أدعو بهن، فقال، فجعلت" الكفر والفقر وعذاب القبر

فالزمهن : "دبر الصالة فأخذتهن عنك، قاليا أبت، سمعتك تدعو بهن في: الكلمات؟ قلت
."كان يدعو بهن في دبر الصالةيا بني؛ فإن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم

) ن(حسن 

______________________________

وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي اهللا عنه عن رسول اهللا صلى اهللا ) 1(

أو فاعلهن دبر كل صالة مكتوبة ثالث وثالثون , معقبات ال يخيب قائلهن: "عليه وسلم قال

. وهذا محمول على التنوع". وأربع وثالثون تكبيرة, وثالث وثالثون تحميدة, تسبيحة

". وأعوذ بك من البخل: "وفي رواية ) 2(

صالة التسابیح 

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال للعباس بن عبد·
:المطلب أفعل بك، عشر خصاليا عباس يا عماه أال أعطيك؟ أال أمنحك؟ أال أحبوك؟ أال"

http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page38.xml#T(1)#T(1)
http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page38.xml#T(2)#T(2)


وعمده صغيره وكبيره إذا أنت فعلت ذلك غفر اهللا لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه
فاتحة الكتاب وسورة، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة: سره وعالنيته، عشر خصال

والحمد هللا، وال إله إال اهللا سبحان اهللا،: فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت
عشًرا، ثم ترفع رأسك من الركوع أكبر، خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكعواهللا

عشًرا، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشًرا، ثم تهوى ساجًدا فتقولها وأنت ساجد
فتقولها عشًرا، فذلك خمس وسبعون فتقولها عشًرا ثم تسجد فتقولها عشًرا، ثم ترفع رأسك

تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن في أربع ركعات، إن استطعت أنفي كل ركعة، تفعل ذلك 
مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر

" فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

) د(حسن 

أذكار الصباح والمساء 

رسول وظلمة شديدة نطلبخرجنا في ليلة مطيرة: عن عبد اهللا بن خبيب رضي اهللا عنه قال·
:فأدركته فقال: اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي لنا، قال "قل" :فلم أقل شيًئا، ثم قال,

:، فلم أقل شيًئا، قال"قل" "قل" :ما أقول؟ قال: قلت, قل هو اهللا أحد والمعوذتين "
"كل شيءحين تمسي وتصبح ثالث مرات تكفيك من .

) ن,ت, د(حسن 

ار سید االستغف

:عن شداد بن أوس رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· سيد االستغفار أن "
عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما أنت ربي ال إله إال أنت، خلقتني وأنا! اللهم: يقول

فإنه ال , وأبوء بذنبي فاغفر لياستطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي،
موقًنا بها، فمات من يومه قبل أن يمسي فهو ومن قالها من النهار: قال, أنتيغفر الذنوب إال

"موقن بها قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنةمن أهل الجنة، ومن قالها من الليل، وهو .



) خ(صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة، قال· قال حين يصبح، وحين من"
بأفضل مما جاء به، إال أحد وبحمده، مائة مرة، لم يأت أحد، يوم القيامة،سبحان اهللا،:يمسي

"قال مثل ما قال أو زاد عليه .

) م(حسن 

:أصبحعن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يقول إذا, وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه·
: إذا أمسى قالو , "وإليك النشوربك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت،! اللهم"

"وإليك المصيربك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت،! اللهم" .

) ت, د(حسن 

:قال كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أمسى قال. وعن عبد اهللا بن مسعود· أمسينا، "
، وهو شريك له، له الملك، وله الحمدوأمسى الملك هللا والحمد هللا ال إله إال اهللا وحده ال

بك من شر هذه الليلة، وشر وأعوذ(1)أسألك خير هذه الليلة!! على كل شيء قدير، اللهم
إني أعوذ بك من عذاب !! اللهموسوء الكبر،(2)إني أعوذ بك من الكسل!! اللهم, ما بعدها

"النار وعذاب القبر

) م(صحيح

إذا أصبحت يا رسول اهللا مرني بشيء أقوله: قال أبو بكر: وعن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال·
:وإذا أمسيت، قال فاطر السماوات واألرض، رب كلعالم الغيب والشهادة،! اللهم: قل"

نفسي، ومن شر الشيطان وشركه شيء ومليكه، أشهد أن ال إله إال أنت، أعوذ بك من شر
"قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك: قال .

) ت، د، م(صحيح
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صلى أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين: وعن أم المؤمنين جويرية·
:فقال. أن أضحى، وهي جالسةالصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد  ما زلت على "

: صلى اهللا عليه وسلمقال النبي. نعم: قالت"الحال التي فارقتك عليها؟ لقد قلت بعدك "
سبحان اهللا وبحمده، عدد : وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنلو. أربع كلمات، ثالث مرات

"عرشه، ومداد كلماتهخلقه، ورضا نفسه، وزنه

) م(صحيح

:عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال, عبد الرحمن بن أبزي رضي اهللا عنهعن · أصبحنا "
وعلى دين نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم كلمة اإلخالص،(3)على فطرة اإلسالم، وعلى

"كان من المشركينوما(4)حنيًفا مسلًماوعلى ملة أبينا إبراهيم .

) حم، ن(صحيح

هؤالء لم يكن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدع: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال·
:الدعوات حين يمسي، وحين يصبح ! في الدنيا واآلخرة، اللهمالعافيةإني أسألك! اللهم"

استر عوراتي، وآمن روعاتي؛ ! اللهمإني أسألك العفو و العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي،
وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني،! اللهم

"بعظمتك أن أغتال من تحتي .

) ن, د(صحيح 

:ري، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قالوعن أبي أيوب األنصا· ال : من قال حين يصبح"
الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك، وله

حسنات، وحط اهللا عنه بها عشر سيئات، عشر مرات، كتب اهللا له بكل واحدة قالها عشر
وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، شر رقاب،ورفعه اهللا بها عشر درجات، وكن له كع

"يمسي فمثل ذلكولم يعمل يومئٍذ عمالً يقهرهن، فإن قال حين (5) .
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) جه,حم(حسن 

:يه وسلم يقولسمعت رسول اهللا صلى اهللا عل: عن عثمان بن عفان رضي اهللا عنه· ما من "
مع اسمه شيء في بسم اهللا الذي ال يضر: عبد يقول في صباح كل يوم، ومساء كل ليلة

"األرض وال في السماء، وهو السميع العليم، ثالث مرات، فيضره شيء .

....) و, ت, جه(حسن

ما ! هللايا رسول: جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: وعن أبي هريرة أنه قال·
:لقيت من عقرب لدغتني البارحة، قال أعوذ بكلمات اهللا : أمسيتأما لو قلت حين"

"التامات من شر ما خلق، لم تضرك .

) م معلًقا,د(صحيح 

:وعن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· ال إله إال اهللا وحده ال : قالمن"
في يوم مائة مرة كانت له عدل كل شيء قدير،شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على

وكانت له حرزًا من الشيطان، يومه عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة،
"أحد عمل أكثر من ذلكولم يأت أحد أفضل مما جاء به إال. ذلك، حتى يمسي .

) خ و م(صحيح

______________________________

رب أسألك خير ما في هذه الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من : "وفي رواية لمسلم) 1(

". شر ما في هذه الليلة، وشر ما بعدها

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، وسوء الكبر، وفتنة الدنيا، : "وفي رواية لمسلم)2(

". وعذاب القبر
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". على: "وفي رواية بدون) 3(

". مسلًما: "وفي رواية بدون) 4(

وعند أبي داود بإسناد حسن من حديث أبي عياش أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) 5(

له، له الملك وله الحمد، وهو على  ال إله إال اهللا وحده ال شريك: من قال إذا أصبح: "قال

كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه 

عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا 

". أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح

مزید من الحروز المضمونة 

رمضان، وكلني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بحفظ زكاة: اهللا عنه قالعن أبي هريرة رضي ·
اهللا عليه ألرفعنك إلى رسول اهللا صلى: فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت

:فقص الحديث، فقال... وسلم  فاقرأ آية الكرسي، لم يزل معك إذا أويت إلى فراشك؛"
صلى اهللا عليه وسلم صدقك وهو  ى تصبح، فقال النبيمن اهللا حافظ، وال يقربك شيطان، حت

"كذوب، ذاك شيطان

" خت"صحيح

:يقولوعن نعيم بن همار الغطفاني رضي اهللا عنه أنه سمع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم·
"أول النهار أكفك آخرهيا ابن آدم ال تعجز عن أربع ركعات من: -عز وجل-قال اهللا " .

) د,حم (حسن 

ال تجعلوا بيوتكم ": بي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أ

. " مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة

http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page41.xml#T(3)#T(3)
http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page41.xml#T(4)#T(4)
http://www.eladawy.net/data/BOOK9/page41.xml#T(5)#T(5)


) م(صحيح

إن الشيطان !يا رسول اهللا: عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال·
: عليه وسلمفقال رسول اهللا صلى اهللا. يلبسها علي. وقراءتيقد حال بيني وبين صالتي

"منه، واتفل على يسارك ثالًثاذاك شيطان يقال له خنزب؛ فإذا أحسسته فتعوذ باهللا" : قال.
.ففعلت ذلك فأذهبه اهللا عني

) م(صحيح

: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي مسعود رضي اهللا عنه قال· تين من من قرأ باآلي"
"آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .

) خ و م(صحيح

تعویذ الصبیان 

والحسين كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعوذ الحسن: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال·
:ويقول أعوذ بكلمة اهللا التامة من كل : وإسحاقإن أباكما إبراهيم كان يعوذ بها إسماعيل"

"المةشيطان وهامة، ومن كل عين .

) خ(صحيح

كف الصبیان عند المساء

: عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم· إذا جنح "
حينئٍذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر-أو أمسيتم-الليل 

يطان ال يفتح بابًا مغلًقا، وأوكوا قربكم، الشفحلوهم فأغلقوا األبواب واذكروا اسم اهللا؛ فإن
واذكروا اسم اهللا، ولو أن تعرضوا عليها شيًئا وأطفئوا آنيتكم(1)واذكروا اسم اهللا وخمروا

" مصابيحكم .
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) خ و م(صحيح

______________________________

. التغطية: التخمير معناه) 1(

التعوذ با من الشیطان الرجیم عند الغضب 

. ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهللا( : قال اهللا تعالى

استب رجالن عند: ى اهللا عليه وسلم قالوعن سليمان بن صرد، رجل من أصحاب النبي صل·
فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال, النبي صلى اهللا عليه وسلم 

: النبي صلى اهللا عليه وسلم ، فانطلق إليه "الذي يجدإني ألعلم كلمة لو قالها لذهب عنه"
.باهللا من الشيطانتعوذ : الرجل فأخبره بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وقال

) م, خ(صحيح 

ترك قول لو 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال· وإن أصابك شيء "
اهللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل فال تقل، لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر

"الشيطان

) م(حسن 

ذكر هللا عند دخول البیت 

:جابر بن عبد اهللا أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقولعن· إذا دخل الرجل بيته، فذكر "
ال مبيت لكم وال عشاء، وإذا دخل فلم يذكر اهللا :اهللا عند دخوله، وعند طعامه، قال الشيطان
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أدركتم المبيت : المبيت، وإذا لم يذكر اهللا عند طعامه، قالأدركتم: عند دخوله، قال الشيطان
"والعشاء

) م(صحيح

ما یقولھ من نزل منزالً 

:سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن خولة بنت حكيم السلمية تقول· من نزل "
يضره شيء، حتى يرتحل من أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق، لم: منزًال، ثم قال

"منزله ذلك

) م(صحيح

علیھ وسلم فصل في الصالة على النبي صلى هللا

إن اهللا ومالئكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ( : قال اهللا جل ذكره

]. 56: األحزاب) [ وسلموا تسليًما

: وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا عليه: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهما قال·
"البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي" .

) مح وح(حسن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال· رغم أنف رجل "
"...يدخاله الجنةذكرت عنده فلم يصل علي ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه فلم .

) ت و حم(صحيح لغيره 



:عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال, وعنه رضي اهللا عنه· عز -قعد قوم ال يذكرون اهللاما"
عليهم حسرة يوم القيامة، وإن دخلوا ، ويصلون على النبي صلى اهللا عليه وسلم إال كان- وجل

"الجنة للثواب

) حم(صحيح 

:عن أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· صلَّى عليَّ واحدًة، صلَّى اهللا من"
"عليه عشًرا .

) م(صحيح

اهللا سمع رسول اهللا صلى: صلى اهللا عليه وسلم يقولعن فضالة بن عبيد صاحب رسول اهللا·
صلى اهللا ، ولم يصل على النبي-عز وجل-عليه وسلم رجًال يدعو في الصالة، ولم يذكر اهللا 

: عليه وسلم ؛ فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ثم دعاه، فقال له "َعِجَل هذا"
:ولغيره صلى اهللا الثناء عليه، ثم ليصل على النبيإذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، و "

"عليه وسلم ، ثم ليدع بعد بما شاء .

) د, حم(حسن 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أوس بن أبي أوس قال· من أفضل أيامكم يوم "
وفيه الصعقة، فأكثروا عليَّ من الصالة فيه،الجمعة، فيه ُخِلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة،

كيف تُعرض عليك صالتنا، وقد أرمت؟ ! يا رسول اهللا: فقالوا،"فإن صالتكم معروضة عليَّ 
:قال-وقد بليت: يعني- حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء - عز وجل-إن اهللا "

"اهللا عليهمصلوات .

) حم، د(صحيح 



كيف !يا رسول اهللا: سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلنا: وعن كعب بن عجرة قال·
:الصالة عليكم أهل البيت، فإن اهللا قد علمنا كيف نسلم؟ قال صل على ! اللهم: قولوا"

وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم،
إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على! اللهم

"جيدحميد م

) خ(صحيح

فقال يا رسول اهللا كيف نصلي عليك؟: وعن أبي حميد الساعدي رضي اهللا عنه أنهم قالوا·
: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم محمد، وأزواجه وذريته، كما صل على! اللهم: قولوا"

كما باركت على آل إبراهيم، صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وأزواجه، وذريته،
"حميد مجيدإنك

) خ و م(صحيح

:عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· أحد يسلم عليَّ إال رد اهللا ما من"
"عليَّ روحي حتى أرد عليه السالم .

) حم, د(حسن 

باب في السالم 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة؛ قال· تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ال"
"تحاببتم؟ أفشوا السالم بينكموال تؤمنوا حتى تحابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه

) م(صحيح

عليه وسلم أن رجًال سأل النبي صلى اهللا: عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما·
:أي اإلسالم خير؟ قال "من عرفت ومن لم تعرفتطعم الطعام وتقرأ السالم على"



) و مخ (صحيح

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن أبي أمامة رضي اهللا عنه قال· إن أولى الناس باهللا "
"من بدأهم بالسالم

) د(صحيح

ومن صور إفشاء السالم 

استقبلتهم كان أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم يتماشون فإذا: عن أنس رضي اهللا عنه قال·
.وشماًال، ثم التقوا سلم بعضهم على بعضشجرة، أو أكمة فتفرقوا يميًنا 

) سني(صحيح لغيره 

كان النبي صلى اهللا : عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال

. عليه وسلم يفعله

) خ وم(صحيح 

وسلم وأنا مر بي النبي صلى اهللا عليه: وعن أسماء بنت يزيد األنصارية رضي اهللا عنها قالت·
(3)فسلم علينا(2)أتراب(1)جوارفي .

) خت(حسن لغيره 

______________________________
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. أي مع جواري: في جوار) 1(

. واحدةأي في سن: أتراب) 2(

. ومحل ذلك إذا أمنت الفتنة) 3(

وال یُبدأ الیھود والنصارى بالسالم 

:عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· ال تبدءوا اليهود "
"فاضطروه إلى أضيقهقيتم أحدهم في طريقوالنصارى بالسالم، فإذا ل .

} م{صحيح 

أكمل صیغة إللقاء السالم 

عليكم السالم: جاء رجل إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال: عن عمران بن حصين، قال·
: فرد عليه السلم، ثم جلس، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم : ، ثم جاء آخر فقال"عشر"

:فجلس، فقالهللا، فرد عليه،السالم عليكم ورحمة ا السالم : ثم جاء آخر فقال"عشرون"
:ورحمة اهللا وبركاته، فرد عليه فجلس، فقالعليكم "ثالثون"

) د،ت(صحيح 

أذكار الطعام والشراب والتسمیة 

يدي وكانت, كنت غالًما في حجر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عمر بن أبي سلمة يقول·
: فقال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمتطيش في الصحفة،  يا غالم، سم اهللا، وكل "

"بيمينك، وكل مما يليك

) خ وم(صحيح
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ما یقولھ من نسي التسمیة في أول الطعام 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال· من نسي "
بسم اهللا أوله وآخره، فإنه :يقل حين يذكرهفي أول طعامه، فل-عز وجل-أن يذكر اهللا 

"منهيستقبل طعاًما جديًدا، أو يمتنع الخبيث مما كان يصيب .

) سني(صحيح 

استحالل الشیطان للطعام الذي لم یذكر اسم هللا علیھ 

لم نضع كنا إذا حضرنا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم طعاًما: عن حذيفة رضي اهللا عنه قال·
طعاًما، وإنا حضرنا معه مرة, يبدأ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيضع يدهأيدينا حتى

عليه وسلم فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول اهللا صلى اهللا
: وسلمثم جاء أعربي كأنما ُيدفع فأخذ بيده فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه, بيدها إن "

وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها م أن ال يذكر اسم اهللا عليه،الشيطان يستحل الطعا
بيده، والذي نفسي بيده إن يده في فأخذت بيدها فجاء بهذا األعرابي ليستحل به فأخذت

"يدي مع يدها .

) م(صحيح 

ما یقال بعد الطعام والشراب 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك، قال· ليرضى عن العبد أن إن اهللا"
"الشربة فيحمده عليهايأكل األكلة، فيحمده عليها، أو يشرب .

) م(صحيح 



أكل كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا: عن أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه قال·
:وشرب قال "مخرًجاالحمد هللا الذي أطعم وسقى وسوغه، وجعل له" .

) د(صحيح 

قدم طعاًما صفة الدعاء لمن

بخبز عن أنس رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة، فجاء·
: وزيت، فأكل ثم قال النبي صلى اهللا عليه وسلم الصائمون، وآكل طعامكم أفطر عندكم"

"األبرار، وصلت عليكم المالئكة .

) جه, د(صحيح لشواهده 

:لعبد اهللا بن بسر فقالودعا النبي صلى اهللا عليه وسلم· بارك لهم في ما رزقتهم، ! اللهم"
"واغفر لهم وارحمهم .

) م(حسن 

دعاء االستخارة

األمور كلها  كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة في: عن جابر رضي اهللا عنه قال·
:كالسورة من القرآن ! مالله: ركعتين من غير الفريضة، ثم يقولإذا هم أحدكم باألمر فليركع"

وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك،
إن كنت تعلم أن هذا األمر خير لي في ديني ! اللهموتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب،

وإن كنت تعلم أن هذا , فاقدره لي- عاجل أمري وآجلهفي: أو قال-ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عني - في عاجل أمري وآجله: أو قال- وعاقبة أمري ديني ومعاشياألمر شر لي في

"ويسمي حاجته, حيث كان ثم رضني بهواصرفني عنه، واقدر لي الخير



) خ(صحيح

ما یقال عند الجماع 

: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال· أما لو أن أحدكم "
وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر جنبني الشيطان،! بسم اهللا اللهم: يقول حين يأتي أهله

"بينهما في ذلك أو قضى ولد لم يضره شيطان أبًدا .

) خ و م(صحيح

ما یدعى بھ للمتزوج 

:عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال· بارك اهللا "
"ا في خيرلك، وبارك عليك، وجمع بينكم .

) ت,د(حسن 

ما یقولھ من تزوج 

:عن عبد اهللا بن عمرو، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· إذا تزوج أحدكم امرأة، أو "
خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، إني أسألك! اللهم: اشترى خادًما، فليقل

"روة سنامه وليقل مثل ذلكبعيًرا فليأخذ بذومن شر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى .

) د(حسن 

. في المرأة والخادم. " ثم ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة": زاد أبو سعيد: قال أبو داود

ما یقال لمن لبس ثوبًا جدیًدا 



قال أتيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع أبي و علي قميص أصفر: عن أم خالد قالت·
: لمرسول اهللا صلى اهللا عليه وس "سنه سنه" ) حسنة: ( وهي بالحبشية, اهللاقال عبد,

: اهللا صلى اهللا عليه وسلمفذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول: قالت "دعها"
: صلى اهللا عليه وسلمثم قال رسول اهللا, أبلي وأخلقي، ثم أبلى وأخلقي ثم أبلي"

"وأخلقي

) خ(صحيح

ما یقال من استجد ثوبًا 

استجد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا: ن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه قالع·
:ثوبًا سماه باسمه إما قميًصا، أو عمامة، ثم يقول لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك !اللهم"

"لهمن خيره، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع .

) ت,د(صحيح 

ما یقال للمریض 

يعوده عباس رضي اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا دخل على مريضعن ابن·
:قال "ال بأس طهور إن شاء اهللا"

) خ(صحيح

أو أتي به وعن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أتى مريًضا،·
:إليه قال عليه الصالة والسالم اشف وأنت الشافي، ال شفاء إال الناس، أذهب الباس، رب"

"شفاؤك، شفاء ال يغادر سقًما .

) خ وم(صحيح

ما یقال عند رؤیة المبتلى 



:سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال· من رأى "
ق عليه وعلى كثير مما خلالحمد هللا الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني: مبتلى فقال

"تفضيًال، عافاه اهللا من ذلك البالء كائًنا ما كان .

) حل(حسن 

ما یقال من شكا وجًعا في جسده 

ا· في جسده عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وجعـً
: منذ أسلم فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ن يدك على الجزء الذي تألم مضع"

"وقدرته من شر ما أجد وأحاذر(1)أعوذ باهللا: بسم اهللا ثالثًا، وقل سبع مرات: جسدك وقل

) م(صحيح

______________________________

". أعوذ بعزة اهللا وقدرته: "في رواية) 1(

بعض صور الرقى 

:فقاليا محمًدا اشتكيت؟: عن أبي سعيد؛ أن جبريل أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال·
"نعم" من شر كل نفس، أو عين حاسد اهللا باسم اهللا أرقيك، من كل شيء يؤذيك،: "قال,

."أرقيكيشفيك، باسم اهللا 

) م(صحيح
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نفث وعن عائشة رضي اهللا عنها أخبرته أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا اشتكى·
على على نفسه بالمعوذات، ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث

.نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى اهللا عليه وسلم عنه

) مخ و (صحيح

في كيف ترى! كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول اهللا: عن عوف بن مالك األشجعي قال·
:ذلك؟ فقال "فيه شركأعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرُّقى ما لم يكن"

) م(صحيح

. وفي الصحيحين أن رجًال من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم رقى بفاتحة الكتاب

طرف من أذكار الجنائز 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي هريرة قال· "ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم" .

) م(صحيح

:وعن حذيفة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال· ال إله إال اهللا؛ : من قال"
"ابتغاء وجه اهللا ختم له بها دخل الجنة .

) حم(حسن 

ما یقال عند المصیبة 

أولئك * الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون* وبشر الصابرين( : قال تعالى

]. 157-155: البقرة) [ عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون



:سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن أم سلمة أنها قالت· ما من مسلم تصيبه "
أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيًرا ! اللهم, راجعونإنا هللا وإنا إليه: مره اهللاما أ: مصيبة فيقول

"إال أخلف اهللا له خيًرا منها, منها .

) م(صحيح

الدعاء في الصالة على الجنازة 

صلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على جنازة، فحفظت من: عن عوف بن مالك قال·
:دعائه وهو يقول نزله ووسع مدخله، وأكرم, واعف عنه. وارحمه وعافهاغفر له ! اللهم"

البيض من الدنس، وأبدله داًرا ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب, واغسله بالماء والثلج والبرد
من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب خيًرا من داره، وأهالً خيًرا من أهله، وزوًجا خيًرا

"(أو من عذاب النار(القبر  .

. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت:قال 

) م(حسن 

:وورد أيًضا عن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال· اغفر لحينا ! اللهم"
"وأنثاناوميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا .

) ت(صحيح 

یقال عند دخول المقابر 

:عليه وسلم أتى المقبرة فقالعن أبي هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا· السالم عليكم دار قوم "
"وإنا إن شاء اهللا، بكم الحقون. مؤمنين .

) م(صحيح



خرجوا إلى كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم إذا: وعن بريدة رضي اهللا عنه قال·
:المقابر فكان قائلهم يقول إن شاء -وإنا المؤمنين والمسلمين، السالم على أهل الديار من"

"لالحقون، اسأل اهللا لنا ولكم العافية-اهللا

) م(صحيح

:وفي رواية عن عائشة، أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· السالم عليكم دار قوم مؤمنين، "
اغفر ألهل بقيع ! اللهم, بكم الحقون-إن شاء اهللا- غًدا مؤجلون، وإنا, وأتاكم ما توعدون

"الغرقد .

) م(حسن 

یقال عند وضع المیت في قبره ما 

:عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· إذا وضعتم موتاكم في "
" اهللا عليه وسلمبسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا صلى: القبر فقولوا .

) ت, د, حم(صحيح

االستغفار للمیت بعد الدفن 

:فقالوسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليهكان النبي صلى اهللا عليه : عن عثمان قال·
"استغفروا ألخيكم وسلوا له بالتثبيت؛ فإنه اآلن يسأل" .

) د(حسن 

أذكار النوم قراءة المعوذات والنفث بھا 

ثم نفث عن عائشة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه،·
:فيهما فقرأ فيهما )قل أعوذ برب الناس)و)قل أعوذ برب الفلق)و) أحدقل هو اهللا) ,



جسده، يفعل ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من
.ذلك ثالث مرات

) خ(صحيح

:عن أبي هريرة، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· أوى أحدكم إلى فراشه، فليأخذ إذا"
يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد ه، فلينفض بها فراشه، وليسم اهللا؛ فإنه الداخلة إزار 

ربي بك وضعت جنبي، ! سبحانك اللهم:وليقل, أن يضطجع، فليضطجع على شقه األيمن
أرسلتها، فاحفظها بما تحفظ به عبادك وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي، فاغفر لها، وإن

"الصالحين .

) خ وم(صحيح

: قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قالعن· إذا "
أسلمت ! اللهم: وقلأتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع على شقك اليمن،

ال ملجأ وال منجا وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك،
مت على الفطرة، ك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن متمنك إال إليك، آمنت بكتاب

ال، وبنبيك الذي " :وبرسولك الذي أرسلت، قال: فقلت أستذكرهن, "فاجعلهن آخر ما تقول
"أرسلت .

) م, خ(صحيح

:وعن علي رضي اهللا عنه أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال له ولفاطمة· إذا أخذتما "
"وثالثين، وسبحا ثالثًا وثالثينبًعا وثالثين، واحمدا اهللا ثالًثامضاجعكما، فكبرا اهللا أر 

) خ و م(صحيح



:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: عن أنس· الحمد هللا الذي "
"وال مؤويأطعمنا وسقانا، وكفانا، وآوانا، فكم ممن ال كافي له .

) م(صحيح

أن ينام اهللا عنهما أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان إذا أرادوعن حذيفة بن اليمان رضي·
:وضع يده تحت رأسه ثم قال !اللهم" "(أو تبعث عبادك(تجمع عبادك قني عذابك يوم(1)

) ت(صحيح 

, األيمنمرنا، إذا أراد أحدنا أن ينام، أن يضطجع على شقهكان أبو صالح يأ: وعن سهيل قال·
:ثم يقول العظيم، ربنا ورب كل شيء، رب السماوات ورب األرض، ورب العرش! اللهم"

بك من شر كل شيء أنت آخذ ومنزل التوراة واإلنجيل والفرقان، أعوذ, فالق الحب والنوى
وأنت الظاهر , بعدك شيءاآلخر فليسوأنت , أنت األول فليس قبلك شيء! اللهم. بناصيته

"وأغننا من الفقرفليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، .

وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 

) م(صحيح

______________________________

...). رب( وورد من حديث البراء بلفظ ) 1(

آداب الرؤیا وأقسامھا 

:الرؤيا على ثالثة أقسام·

رؤيا صالحة عن اهللا-1
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.رؤيا تخزين من الشيطان-2

.رؤيا مما يحدث المرء نفسه-3

:أما آداب الرؤيا الصالحة فهي·

.حمد اهللا عليها-1

.الشخص بها من يحبأن يحدث-2

:أما آداب الرؤيا التي تكره فهي·

.التعوذ باهللا منها، ومن الشيطان-1

.عدم التحدث بها-2

.التفل عن اليسار ثالًثا-3

.التحول عن الجنب-4

:الصالة بعدها، وهاهي بعض األحاديث الواردة في ذلك-5

:عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال· الزمان لم تكد رؤيا المسلم إذا اقترب"
خمسة وأربعين جزًءا من تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديًثا، ورؤيا المسلم جزء من

تحزين من الشيطان، ورؤيا مما فرؤيا الصالحة، بشرى من اهللا، ورؤيا: النبوة، والرؤيا ثالثة
"يحدث بها الناسوال يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره، فليقم فليصل،

) م(صحيح



:عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول· إذا رأى أحدكم رؤيا "
وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما يحبها فإنما هي من اهللا، فليحمد اهللا عليها،

"يذكرها ألحد؛ فإنها ال تضرههي من الشيطان، فليستعذ من شرها، وال .

) خ(صحيح

كنت وأنا: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وعن أبي سلمة قال·
:أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من اهللا، "

يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ باهللا من فإذا رأى أحدكم ما يحب فال يحدث به إال من
"يحدث بها أحًدا، فإنها لن تضره، ومن شر الشيطان، وليتفل ثالثًا، والشرها

) خ و م(صحيح

:عن جابر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال· رأى أحدكم الرؤيا يكرهها إذا"
"وليتحول عن جنبه الذي كان عليهفليبصق عن يساره ثالثًا، وليستعذ باهللا من الشيطان ثالثًا،

.

) م(صحيح

ما یقال عند لقاء العدو 

) يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا اهللا كثيًرا لعلكم تفلحون( : قال اهللا عز وجل

]. 45: األنفال[ 

ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبًرا وثبت أقدامنا وانصرنا ( : وقال سبحانه

]. 250: ةالبقر )[ على القوم الكافرين



وما كان قولهم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت (: وقال سبحانه 

]. 147: آل عمران) [ أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين

ما یقولھ من خاف قوًما 

: القصص) [ فخرج منها خائًفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين( : قال اهللا عز وجل

21 .[

:وعن صهيب رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· كان فيمن كان قبلكم "
:الغالم قالفذكر الحديث وفيه أن"...ملك وكان له ساحر "اكفنيهم بما شئت! اللهم" .

) م(صحيح

ما یقال عند التعجب 

دينة وهو جنب،عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لقيه في بعض طريق الم·
:فانخنست منه، فذهب فاغتسل، ثم جاء، فقال كنت جنًبا، : قال"هريرة؟أين كنت يا أبا"

:فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، فقال "إن المسلم ال ينجس! سبحان اهللا" .

) خ و م(صحيح

ما یقال عند الفزع 

فزًعا ى اهللا عليه وسلم يوًماخرج رسول اهللا صل: عن زينب بنت جحش رضي اهللا عنها قالت·
:محمًرا وجهه يقول "...اقتربال إله إال اهللا، ويل للعرب من شر قد" .



) خ(صحيح

التكبیر عند األمر السار 

: قال النبي صلى اهللا عليه وسلم: عن أبي سعيد رضي اهللا عنه قال· -عز وجل-يقول اهللا "
:وفيهفذكر الحديث،".....يا آدم: يوم القيامة واهللا إني ألرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة "

"...فكبرنا

) خ وم(صحيح

أذكار السفر 

ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا ( : قال اهللا تعالى

]. 13: الزخرف) [ وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون

على بعيره ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا استوىك: وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال·
:خارًجا إلى سفر كبر ثالثًا ثم قال لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى سبحان الذي سخر)"

إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ! اللهم.[13: الزخرف) [ ربنا لمنقلبون
أنت الصاحب في السفر، ! ذا، واطو عنا بعده، اللهمهون علينا سفرنا ه! اللهمما ترضى،

إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في ! في األهل، اللهموالخليفة
."واألهلالمال

" آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون": وإذا رجع قالهن وزاد فيهن

) م(صحيح

سافر ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذاك: عن عبد اهللا بن سرجس رضي اهللا عنه قال·
.والماليتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء المنظر في األهل



) م(صحيح

التكبیر عند الصعود والتسبیح عند النزول 

."كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا: "عن جابر رضي اهللا عنه قال·

) خ(صحيح

ل إذا عثرت الدابة ما یقا

الشيطان، تعس: كنت رديف النبي صلى اهللا عليه وسلم فعثرت دابته، فقلت: عن رجل، قال·
:فقال : حتى يكون مثل البيت، ويقولتعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم: ال تقل"

"يكون مثل الذباببسم اهللا؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى: بقوتي، ولكن قل .

)د(صحيح

ما یقولھ من رجع من غزو أو حج أو عمرة 

من الحج كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا قفل:عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ·
:ثالثًا ثم قاليقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر-الغز: وال أعلمه إال قال-أو العمرة 

له الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون، و ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك،"
اهللا وعده ونصر عبده، وهزم األحزاب تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق

"وحده .

) خ وم(صحيح

مما یوصى بھ المسافر 



ليودعه فقال له عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رجًال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم يريد سفًرا·
: صلى اهللا عليه وسلمرسول اهللا  اهللا، والتكبير على كل شرف، فلما ولى أوصيك بتقوى"

"اطو له البعد وهون عليه السفر! اللهم: قال .

) حم(حسن 

ما یقال للمسافر 

ابن أخي أال أعلمك يا: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر فقال أبو هريرة: عن موسى بن وردان قال·
:قل: بلى، قال:قلت: عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قالشيًئا علمنيه رسول اهللا صلى اهللا

"أستودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه" .

) جه(حسن 

ادن : لهوعن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أنه كان إذا أتى الرجل وهو يريد السفر، قال·
:حتى أودعك اهللا، كما كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يودعنا فيقول أستودع اهللا دينك، "

"وأمانتك، وخواتيم عملك .

) حم(صحيح لشواهده 

ما یقال إذا عصفت الریح 

وسلم إذا كان النبي صلى اهللا عليه: عن عائشة، زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم أنها قالت·
:عصفت الريح قال فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك إني أسألك خيرها، وخير ما! اللهم"

"رها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت بهمن ش .

) م(صحيح

یقال عند رؤیة المطر 



:أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: عن عائشة· "صيًبا نافًعا" .

) خ(صحيح

دعاء الكرب 

:الكربعن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن نبي اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول عند· ال "
العرش العظيم، ال إله إال اهللا رب السماوات ه إال اهللا العظيم الحليم، ال إله إال اهللا ربإل

"واألرض، ورب العرش الكريم .

) خ وم(صحيح

ما یقولھ الصائم عند فطره 

:كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر قال· وابتلت العروق وثبت األجر ذهب الظمأ"
"إن شاء اهللا

) د(حسن

الدعاء بالبركة إذا خیفت العین وقول ما شاء هللا ال قوة إال با 

ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا إن ترن أنا ( : قال اهللا تبارك وتعالى

]. 39: الكهف)[ أقل منك ماالً وولًدا

:وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا خاف أن يصيب شيًئا بعينه قال· بارك فيه، وال ! اللهم"
"تضره

) سني(حسن لشواهده

ما شاء هللا وشاء فالن : ال یقال



اهللا، وشاء ال تقولوا ما شاء: "عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال, عن حذيفة رضي اهللا عنه·
."فالن، ولكن قولوا ما شاء اهللا، ثم شاء فالن

) د،ن(صحيح 

كیف یشمت العاطس وبما یجیب 

:يرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالعن أبي هر · : إذا عطس أحدكم فليقل"
يهديكم : يرحمك اهللا، فليقل: اهللا، فإذا قال لهيرحمك: الحمد هللا، وليقل له أخوه أو صاحبه

"اهللا ويصلح بالكم .

) خ(صحيح

ما یقال لغیر المسلم إذا عطس 

وسلم د يتعاطسون عند النبي صلى اهللا عليهكان اليهو : عن أبي موسى رضي اهللا عنه قال·
:يرجون أن يقول لهم يرحمكم اهللا، فيقول "بالكميهديك اهللا ويصلح" .

) د,ت(حسن 

یفعلھ من تثاءب 

:عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال, عن أبي هريرة رضي اهللا عنه· التثاؤب من الشيطان، "
"إذا قال هاء ضحك الشيطانكمفإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحد  .

) خ(صحيح

أكثر دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم 

كان أكثر :أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى اهللا عليه وسلم أكثر؟ قال: سأل قتادة أنًسا·
:دعوة يدعو بها يقول "اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النارآتنا في الدنيا حسنة، وفي! اللهم"



) خ وم(صحيح

لحث على االستغفار ا

:عن األغر، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال· الناس توبوا إلى اهللا؛ فإني أتوب، يا أيها"
"في اليوم، إليه مائة مرة

) م(صحیح

كفارة المجلس 

أراد أن يقوم كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول بآخرة إذا: عن أبي برزة األسلمي، قال·
:من المجلس "إال أنت أستغفرك وأتوب إليكوبحمدك، أشهد أن ال إله! سبحانك اللهم" .
:مضى، يا رسول اهللا، فقالإنك لتقول قوًال ما كنت تقوله فيما: فقال رجل كفارة لما يكون "

"في المجلس .

" د،ن"حسن 


