








5 زاد الناشئ المسلم

زاد الناشئ املسلم

مقدمة الطبعة الثانية

وسبحان  كثيرًا،  حمدًا  هلل  الحمد 
على  اهلل  وصلى  وأصيال،  بكرة  اهلل 
وسلم  وصحبه  آله  وعلى  محمٍد  نبينا 

تسليمًا كثيرا، أّما بْعد:

من  تعترب  الشرعية  األذكار  فإّن 
وساوس  من  المسلم  يحفظ  ما  أهم 
والجن،  اإلنس  شياطين  ونزغات 
المسلم  به  يتقرب  ما  أفضل  وهي 
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أمرنا    فاهلل  ربه،  إلى 
﴿ىئ   فقال:  ذكره  من  باإلكثار 
حئ   جئ  ی   ی   ی   ی   ىئ  
فالذكر  يئجب﴾  ىئ  مئ 
للمسلم،  الحقيقي  الزاد  هو  الشرعي 
النشء  عمر  يف  كان  لمن  وخاصة 
والشباب ليكون لهم حصنًا ومانًعا من 
واقتحام  المحرمة  الشهوات  ارتكاب 
الشبهات المضللة، كما أّن قول الذكر 
المكان  يف  معّينة  لعبادة  المخّصص 
والزمان المناسب لها مما يساعد على 
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والربكة  العمل  يف  والتوفيق  الخشوع 
معرفة  تقريب  على  مني  وحرًصا  فيه، 
للنشء  حفظها  وتسهيل  األذكار  هذه 
والشباب المسلم قمُت بجمع وإعداد 
أصله  الذي  المختصر  الكتاب  هذا 
للشيخ  المسلم«  »حصن  كتاب   من  
حفظه   - القحطاين  الدكتور/سعيد 
وسميته الزيادات  بعض  مع   اهلل- 
منهًجا  ليكون  المسلم(  الناشئ  )زاد 
يسّهل  المسلم،  والشباب  للنشء 
بما  وفهمه  ودراسته  حفظه  عليهم 
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على  فاقتصرت  أعمارهم،  يناسب 
إضافة  مع  واألحاديث،  اآليات  بعض 
على  ورتبتها  المهمة  الفضائل  بعض 

النحو اآليت:

1 - فضل اإلخالص.

2 - فضل حفظ اللسان.

3 - فضل الذكر.

4 - باب أذكار الصباح المساء. 

5- باب أذكار اليوم والليلة.

6- باب أذكار الصالة.  

7 - باب أذكار عيادة المريض والجنازة.
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8- باب أذكار الصيام.

9- باب أذكار الحج.

10- باب األذكار العامة.

11 - فضل بعض السور واآليات.

النبي  على  الصالة  فضل   -12
.

والتحميد،  التسبيح،  فضل   -  13
والتهليل، والتكبير.

على  فضل  كل  يف  واقتصرت 
الكتاب  من  أدلة  ثالثة  أو  دليلين  ذكر 
أزيد  وال  الصحيحة،  والسنة  الكريم 
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التطويل  نادًرا، منًعا من  على ذلك إال 
هذا  من  الهدف  حيث  والملل، 
الكتاب التسهيل على الناشئ والشاب 
يف  ورد  الذي  الدليل  لحفظ  المسلم 
و  اليوم  أعمال  من  وعمل  فعل  كل 
الليلة، وما ُيشرع قوله يف سائر شؤون 

حياته الخاصة والعامة.
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يتقبل  أن  اهلل  أسأل  الختام،  ويف 
وأن  المتواضع،  الجهد  هذا  مني 
الكريم،  لوجهه  خالًصا  يكون 
من  كل  به  لينتفع  الربكة،  فيه  وتعّم 
التوفيق، ولي  واهلل  ويحفظه،   يطالعه 

والحمد هلل رب العالمين.

وكتبه:

د. حمد يوسف المزروعي

الكويت - الفيحاء

26 جمادى  األولى 1439هـ

الموافق 2017/2/12م
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فضل اإلخالص

قال اهلل تعالى: ﴿ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  	 
ڌ  ڌ ﴾.)1) 

وقال تعالى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  	 
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ ﴾)2).

»إنما 	   : النَّبِيُّ  وقال 
ما  المرئ  وإنما  بالنية،  األعمال 
الله  إلى  هجرته  كانت  فمن  نوى، 
ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، 

سورة الزمر، اآلية: 2.  )((
سورة البينة، اآلية:5  )2(
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يصيبها  دنيا  إلى  هجرته  كانت  ومن 
ما  إلى  فهجرته  يتزوجها،  امرأة  أو 

هاجر إليه«.)1)

			

متفق عليه، رواه البخاري ، رقم الحديث: )،   )((
ومسلم، رقم الحديث )907)(.
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فضل حفظ اللسان

تعالى: ﴿ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     اهلل  قال   	
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ﴾.)1)

َوَقاَل النَّبِيُّ : »المسلم من   *
سلم المسلمون من لسانه ويده«)2)

َوَقاَل : »من كان يؤمن   *
أو  خيرا  فليقل  اآلخر  واليوم  بالله 

ليصمت«)3)

سورة ق، اآلية: 8).  )((
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

0)، ومسلم، رقم الحديث: )4.
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((

8)60، ومسلم، رقم الحديث: 47.
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َفْضُل الّذِكـر

ائ   ى     ﴿ َتَعاَلى:  اهلُل  َقاَل   *
ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ﴾.)1)

ۇ    ﴿ َتَعاَلى:  اهلُل  َقاَل   *
ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

ۋ  ۋ  ۅۅ ﴾.)2)

»َمَثُل   : النَّبِيُّ  َوَقاَل    *
َيْذُكُر  اَل  َوالَِّذي  ُه،  َربَّ َيْذُكُر  الَِّذي 

سورة البقرة، اآلية: 52) .  )((
سورة األحزاب، اآلية: 5) .  )2(
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ُه، َمَثُل اْلَحيِّ َواْلَميِِّت«)1) ربَّ

َيَزاُل  »اَل   : وقال   *
ِه«)2) لَِساُنَك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر اللَّ

			

 ،6407 الحديث:  رقم  البخاري،  رواه   )((
ومسلم، رقم الحديث: 779.

)2(  رواه الرتمذي، رقم الحديث: 75))، وابن 
وصححه   ،(246 الحديث:  رقم  ماجه، 

األلباين.
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باب َأْذَكاِر الّصَباِح َواْلَمَساِء)))

ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ﴿ قراءة   *
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  
ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ  
ائ   ى   ېى   ې   ې   ې   
ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  
ېئ      ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ           
ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی ﴾)2).

وقت  دخول  بعد  من  الصباح  أذكار  تبدأ   )((
بعد دخول وقت  من  المساء  وأذكار  الفجر، 

العصر.
سورة البقرة، اآلية: 255. من قالها حين يصبح=  )2( 
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   قراءة   *
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ﴾. 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   وقراءة ﴿   *
ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
چ   چ      چ   ڃ   ڃ   ڃ   

چ  ڇ  ڇ ﴾. 

قالها ومن  يمسي،  حتى  الجن  من  ُأجير   = 
حين يمسي ُأجير منهم حتى يصبح. أخرجه 

الحاكم، )/562، وصححه األلباين.
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ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ﴿ وقراءة   *

ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ   ک   ک    ک   ک  
ڳ   ڳ   گ    گ   گ  
)ثالَث   .(1(﴾ ڳ  ڳ  

اٍت( مرَّ

وحين  يصبح  حين  مرات  ثالث  قالها  من   )((
يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود، رقم 
الحديث: 5082، والرتمذي، رقم الحديث: 

575)، وصححه األلباين.
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ِه))(،  لِلَّ اْلُمْلُك  َوَأْصَبَح  »َأْصَبْحَنا   *
َوْحَدُه  ُه  اللَّ إالَّ  إَِلَه  اَل  ِه،  لِلَّ َواْلَحْمُد 
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد  َلُه،  اَل َشِريَك 
َربِّ  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهَو 
اْلَيْوِم َوَخيَر  َما ِفي َهَذا  َأْسَأُلَك َخْيَر 
َما  َشرِّ  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  َبْعَدُه)2(،  َما 
َربِّ  َبْعَدُه،  َما  َوَشرِّ  اْلَيْوِم  َهَذا  ِفي 
اْلِكَبِر،  َوُسوِء  اْلَكَسِل  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ 

وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك هلل.  )((
وإذا أمسى قال: رب أسألك خير ما يف هذه   )2(
الليلة، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما 

يف هذه الليلة، وشر ما بعدها.
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اِر  النَّ ِفي  َعَذاٍب  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  َربِّ 
َوَعَذاٍب ِفي اْلَقْبِر«)1).

ُهمَّ بَِك َأْصَبْحَنا، َوبَِك َأْمَسْيَنا)2(،  »اللَّ  *
َوإَِلْيَك  َنُموُت  َوبَِك  َنْحَيا،  َوبَِك 

ُشوُر«)3). النُّ

َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َربِّي  َأْنَت  ُهمَّ  »اللَّ  *
َعْهِدَك  َوَأَنا َعَلى  َعْبُدَك،  َوَأَنا  َخَلْقَتنِي 
ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  اْسَتَطْعُت،  َما  َوَوْعِدَك 

رواه مسلم، رقم الحديث:)272.  )((
وبك  أمسينا،  بك  اللَّهم  قال:  أمسى  وإذا   )2(
وإليك  نموت،  وبك  نحيا،  وبك  أصبحنا، 

المصير.
 ،((9( الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )((

وصححه األلباين. 
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بِنِْعَمتَِك  َلَك  َأُبوُء))(  َصَنْعُت،  َما  َشرِّ 
اَل  ُه  َفإِنَّ لِي  َفاْغِفْر  بَِذْنبِي  َوَأُبوُء   ، َعَليَّ

نوَب إاِلَّ َأْنَت«)2). َيْغِفُر الذُّ

ُأْشِهُدَك،  َأْصَبْحُت))(  إِنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  *
َوُأْشِهُد َحَمَلَة َعْرِشَك، َوَماَلئَِكتَِك، 
ُه  اللَّ َأْنَت  َأنََّك  َخْلِقَك،   َوَجِميَع 
 اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت َوْحَدَك اَل َشِريَك َلَك،

أي: أعرتف.  )((
من  فمات  يمسي،  حين  هبا  موقنًا  قالها  من   )2(
رواه  أصبح.  إذا  وكذلك  الجنة،  دخل  ليلته 

البخاري، رقم الحديث: 06)6.
وإذا أمسى قال: اللَّهم إين أمسيت.  )((
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َوَرُسوُلَك«  َعْبُدَك  دًا  ُمَحمَّ َوَأنَّ 
اٍت()1). )أربَع َمرَّ

نِْعَمٍة  ِمْن  بِي)2(  َأْصَبَح  َما  ُهمَّ  »اللَّ  *
َوْحَدَك  َفِمْنَك  َخْلِقَك  ِمْن  بَِأَحٍد  َأْو 
اْلَحْمُد َفَلَك  َلَك،  َشِريَك   اَل 

ْكُر«)3). َوَلَك الشُّ

من قالها حين يصبح، أو يمسي أربع مرات،   )((
رقم  داود،  أبو  رواه  النار.  من  اهلل  أعتقه 
اليوم  عمل  يف  والنسائي   ،507( الحديث: 
الشيخ  وحّسن   ،9 الحديث:  رقم  والليلة، 
تحفة  يف  داود،  وأبي  النسائي،  إسناد  باز  ابن 

األخيار، ص)2.
وإذا أمسى قال: اللَّهم ما أمسى بي.  )2(

يومه،= شكر  أدَّى  فقد  يصبح  حين  قالها  من   )(( 
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ُهمَّ  اللَّ َبَدنِي،  ِفي  َعاِفنِي  ُهمَّ  »اللَّ  *
َعاِفنِي  ُهمَّ  اللَّ َسْمِعي،  ِفي   َعاِفنِي 
ُهمَّ  اللَّ َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َبَصِري،  ِفي 
َوالَفْقِر،  اْلُكْفِر،  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي 
إَِلَه  اَل  الَقْبِر،  َعَذاِب  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ 

اٍت())(. إاِلَّ َأْنَت« )ثالَث مرَّ

ليلته.  ومن قالها حين يمسي فقد أدَّى شكر   =
رواه أبو داود، رقم الحديث: 5075، والنسائي 
يف عمل اليوم والليلة، رقم الحديث: 7، وحّسن 

ابن باز إسناده يف تحفة األخيار، ص24.
 ،5092 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )(( 
رقم  والليلة،  اليوم  عمل  يف  والنسائي 
الشيخ  وحّسن   ،70(  ،69  ،22 الحديث: 

ابن باز إسناده يف تحفة األخيار، ص26.
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َعَليِه  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ُه  اللَّ »َحْسبَِي   *
اْلَعِظيِم«  اْلَعْرِش  َربُّ  َوُهَو  لُت  َتَوكَّ

)َسْبع َمّراٍت())(.

َواْلَعاِفَيَة  اْلَعْفَو  َأْسَأُلَك  إِنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  *
إِنِّي  ُهمَّ  اللَّ َواآلِخَرِة،  ْنَيا  الدُّ ِفي 
ِدينِي  ِفي  َواْلَعاِفَيَة:  اْلَعْفَو  َأْسَأُلَك 
اْسُتْر  ُهمَّ  اللَّ َوَمالِي،  َوَأْهِلي،  َوُدْنَياَي 

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات   )((
واآلخرة.  الدنيا  أمر  من  أهّمه  ما  اهلل  كفاه 
 7( الحديث:  رقم  السني،  ابن  أخرجه 
الحديث: رقم  موقوًفا،  داود  وأبو   مرفوًعا، 
األرناؤوط.  شعيب  إسناده  وصّحح   ،508(

انظر: زاد المعاد 76/2) .
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ُهمَّ  اللَّ َرْوَعاتِي،  َوآِمْن  َعْوَراتِي، 
، َوِمْن َخْلِفي،  اْحَفْظنِي ِمْن َبيِن َيَديَّ
َوِمْن  ِشَمالِي،  َوَعْن  َيِمينِي،  َوَعْن 
ُأْغَتاَل  َأْن  بَِعَظَمتَِك  َوَأُعوُذ  َفْوِقي، 

ِمْن َتْحتِي«))(.

َفاِطَر  َهاَدِة  َوالشَّ الَغْيِب  َعالَِم  ُهمَّ  »اللَّ  *

ْرِض، َربَّ ُكلِّ َشْيٍء  َمَواِت َواأْلَ السَّ

َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َوَمِليَكُه، 

َوِمْن  َنْفِسي،  َشرِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ 

وابن  الحديث: 5074،  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وصححه   ،(87( الحديث:  رقم  ماجه، 

األلباين.
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َأْقَتِرَف  َوَأْن  َوَشَرِكِه،  ْيطاِن  الشَّ َشرِّ 

إَِلى  ُه  َأُجرَّ َأْو  ُسوءًا،  َنْفِسي  َعَلى  

ُمْسِلٍم«))(.

اْسِمِه  َمَع  َيُضرُّ  اَل  الَِّذي  ِه  اللَّ »بِْسِم   *

ْرِض َواَل ِفي الّسَماِء َوُهَو  َشْيٌء ِفي اأْلَ

اٍت()2). ِميُع اْلَعِليُم« )ثالَث مرَّ السَّ

وأبو   ،((92 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )((
داود، رقم الحديث: 5067، وصححه األلباين. 
أمسى إذا  وثالًثا  أصبح،  إذا  ثالًثا  قالها  من   )2( 
لم يضره شيء. رواه أبو داود، رقم الحديث: 
 ،((88 الحديث:  رقم  والرتمذي،   ،5088
وابن ماجه، رقم الحديث: 869)، وصححه 

األلباين.
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َوبِاإْلِْساَلِم  َربَّا،  ِه  بِاللَّ »َرِضيُت   *
ا«  َنبِيًّ   ٍد  َوبُِمَحمَّ ِديًنا، 

اٍت()1). )ثالَث مرَّ

َأْسَتغيُث  بَِرْحَمتَِك  وُم  َقيُّ َيا  َحيُّ  »َيا   *
ُه َواَل َتِكْلنِي إَِلى  َأْصِلْح لِي َشْأنَِي ُكلَّ

َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن«)2).

))(  من قالها ثالًثا حين يصبح وثالًثا حين يمسي 
كان حًقا على اهلل أن يرضيه يوم القيامة. رواه 
أبو داود، رقم الحديث: ))5)، والرتمذي، 
ابن  الشيخ  وحّسنه   ،((89 الحديث:  رقم 

باز، يف تحفة األخيار ص9) .
الذهبي،  ووافقه  وصححه،  الحاكم  رواه   )2(

.545/(
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َربِّ  ِه  لِلَّ اْلُمْلُك  َوَأْصَبَح  »َأْصَبْحَنا   *

َأْسَأُلَك َخْيَر  إِنِّي  ُهـمَّ  اللَّ اْلَعاَلِميَن))(، 

َهَذا اْلَيْوِم)2(: َفْتَحُه، َوَنْصَرُه، َونوَرُه، 

َشرِّ  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  َوُهَداُه،  َوَبَرَكَتُه، 

َما ِفيِه َوَشرِّ َما َبْعَدُه«)3).

وإذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك هلل رّب   )((
العالمين.

هذه  خير  أسألك  إين  اللَّهم  قال:  أمسى  وإذا   )2(
وبركتها،  ونورها،  ونصرها،  فتحها،  الليلة: 
وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها، وشر ما 

بعدها.
 ،5084 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((

وحسنه شعيب األرناؤوط.
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اإْلِْساَلِم))(،  ِفْطَرِة  َعَلى  »َأْصَبْحنا   *
ِديِن  َوَعَلى  اإْلِْخاَلِص،  َكِلَمِة  َوَعَلى 
َوَعَلى   ، ٍد  ُمَحمَّ َنا  َنبِيِّ
َوَما  ُمْسِلمًا  َحنِيفًا  إِْبَراِهيَم،  َأبِيَنا  ِة  ِملَّ

َكاَن ِمَن اْلُمشِرِكيَن«)2).

ٍة()3). ِه َوبَِحْمِدِه« )مائة مرَّ »ُسْبَحاَن اللَّ  *

وإذا أمسى قال: أمسينا على فطرة اإلسالم.  )((
رواه أحمد، رقم الحديث )556)،60)5)،   )2(
رقم  والليلة،  اليوم  عمل  يف  السني  وابن 

الحديث: 4)، وصححه األلباين..
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((

6405، و مسلم، رقم الحديث: 2692. 
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ُه َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه،  »اَل إَِلَه إاِلَّ اللَّ  *
َعَلى  َوُهَو  اْلَحْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه 
ات()1)،  مرَّ )عشَر  َقِديٌر«  َشْيٍء  ُكلِّ 

ًة واحدًة عنَد الَكَسِل()2). َأْو )مرَّ

َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  ُه،  اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  »اَل   *
َوُهَو  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه، 
إذا  ٍة  مرَّ )مائَة  َقِديٌر«  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى 

أصبَح()3).

رقم  والليلة،  اليوم  عمل  يف  النسائي  رواه   )((
الحديث 24، وصححه األلباين.

وابن   ،5077 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
ماجه، رقم الحديث: 798)، وصححه األلباين. 
عدل= له  كانت  يوم  يف  مرة  مائة  قالها  من   )(( 
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َخْلِقِه،  َعَدَد  َوبَِحْمِدِه:  ِه  اللَّ »ُسْبَحاَن   *
َوِمَداَد  َعْرِشِه،  َوِزَنَة  َنْفِسِه،  َوِرَضا 
اٍت إذا أصبَح()1). َكِلَماتِِه« )ثالَث مرَّ

ُهمَّ إِنِّي َأْسَأُلَك ِعْلًما َناِفًعا، َوِرْزًقا  »اللَّ  *
ًبا، َوَعَماًل ُمَتَقبَّاًل« )إذا أصبَح()2). َطيِّ

= عشر رقاب، وُكتَِب له مائة حسنة، وُمحيت 
عنه مائة سيئة، وكانت له حرزًا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل 
مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك. رواه 
ومسلم،   ،(29( الحديث:  رقم  البخاري، 

رقم الحديث: 28.
رواه مسلم، رقم الحديث: 2726.  )((

أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة، رقم   )2(
 الحديث: 54، وابن ماجه، رقم الحديث:=
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)مِاَئَة  إَِلْيِه«  َوَأُتوُب  َه  اللَّ »َأْسَتْغِفُر   *
ٍة فِي اْلَيْوِم()1). َمرَّ

َشرِّ  ِمْن  اِت  امَّ التَّ ِه  اللَّ بَِكِلَماِت  »َأُعوُذ   *
اٍت إذا أمسى()2). َما َخَلَق« )ثالَث مرَّ

َنا  َنَبيِّ َعَلى  ْم  َوَسلِّ َصلِّ  ُهمَّ  »اللَّ  *
اٍت()3). ٍد« )عشَر مرَّ ُمَحمَّ

925، وحّسن إسناده عبد القادر وشعيب   =
األرناؤوط يف تحقيق زاد المعاد، 75/2).

 ،6(07 الحديث:  رقم  البخاري،  رواه   )((
ومسلم، رقم الحديث: 2702.

لم تضّره مرات  يمسي ثالث  قالها حين  من   )2( 
رقم  ماجه،  ابن  رواه  الليلة.  تلك  ُحَمة 

الحديث: 8)5). وصححه األلباين. 
»من صّلى عليَّ حين يصبح عشرًا، وحين =  )(( 
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باب أذكار اليوم والليلة

وِم َأْذَكاُر االْستِيَقاِظ ِمَن النَـّ

َما  َبْعَد  َأْحَياَنا  الَِّذي  ِه  للَّ »اْلَحْمُد   *
ُشوُر«)1) َأَماَتَنا، َوإَِلْيِه النُّ

ِفي  َعاَفانِي  الَِّذي  ِه  لِلَّ »اْلَحْمُد   *
َوَأِذَن  ُروِحي،  َعَليَّ  َوَردَّ  َجَسِدي، 

القيامة«  =يمسي عشرًا، أدركته شفاعتي يوم 
مجمع  يف  جيد،  بإسناد  الطرباين  أخرجه 

الزوائد، 0)/20)، وصححه األلباين.  
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((

4))6، ومسلم، رقم الحديث: ))27.
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لي بِِذْكِرِه«)1).

ُدَعاُء ُلْبِس الثَّـْوِب
َهَذا  َكَسانِي  الَِّذي  ِه  للَّ »اْلَحْمُد   *
َحْوٍل  َغْيِر  ِمْن  َوَرَزَقنِيِه  )الثَّْوَب( 

ة«)2). ِمنِّي َواَل ُقوَّ

 ،(40( الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )((
وصححه األلباين.

 ،402( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
وابن   ،(458 الحديث:  رقم  والرتمذي، 
وحسنه   ،(285 الحديث:  رقم  ماجه، 

األلباين.
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ُدَعاُء ُدُخوِل اْلَخالِء

اْلُخْبِث  ِمَن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  *
َواْلَخبائِث«)1).

ُدَعاُء اْلُخُروِج ِمَن اْلَخالَِء
»ُغْفَراَنَك«)2).  *

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
42)، ومسلم، رقم الحديث: 75).

رقم  داود،  أبو  السنن،  أصحاب  رواه   )2(
الحديث: 0)، والرتمذي، رقم الحديث: 7، 
الحديث: 00)، وصححه  رقم  ماجه،  وابن 

األلباين.
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ْكُر َبْعَد اْلَفَراِغ ِمَن اْلُوُضوِء  الذِّ

َوْحَدُه 	  ُه  اللَّ إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن   »َأْشَهُد 
ًدا  ُمَحمَّ َأنَّ  َوَأْشَهُد  َلُه  َشِريَك  اَل 

َعْبُدُه َوَرُسوُلُه«)1).

ابِيَن َواْجَعْلنِي 	  ُهمَّ اْجَعْلنِي ِمَن التَّوَّ »اللَّ

ِريَن«)2). ِمَن اْلُمَتَطهِّ

رواه مسلم، رقم الحديث: 4)2.  )((
الحديث 55، وصححه  الرتمذي، رقم  رواه   )2(

األلباين.
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ْكُر ِعنَْد ُدُخوِل الَمنِْزِل الذِّ
ِه  اللَّ َوبِْسِم  َوَلْجَنا،  ِه  اللَّ »بِْسِم   *
ُثمَّ  ْلَنا،  َتَوكَّ َنا  َربِّ ِه  اللَّ َوَعَلى  َخَرْجَنا، 

ْم َعَلى َأْهِلِه«)1). لُِيَسلِّ

ْكُر ِعنَْد اْلُخُروِج ِمَن اْلَمنِْزِل الذِّ
ِه، اللَّ َعَلى  ْلُت  َتَوكَّ ِه،  اللَّ »بِْسِم   * 

ِه«)2). َة إاِلَّ بِاللَّ َواَلَ َحْوَل َواَل ُقوَّ

وحّسن   ،5096 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
إسناده العالمة ابن باز يف تحفة األخيار، ص28. 
 ،5095 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
والرتمذي: رقم الحديث: 426)، وصححه 

األلباين.
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َأْو   ، َأِضلَّ َأْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهمَّ  »اللَّ  *

َأْظِلَم،  َأْو   ، ُأَزلَّ َأْو   ، َأِزلَّ َأْو   ، ُأَضلَّ

ُيْجَهَل  َأْو  َأْجَهَل،  َأْو  ُأْظَلَم،  َأْو 

.(1(» َعَليَّ

			

رواه أصحاب السنن: أبو داود، رقم الحديث   )((
 ،(427 الحديث  رقم  والرتمذي،   ،5094
الحديث )550، وابن ماجه،  النسائي، رقم 

رقم الحديث 884)، وصححه األلباين.
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َأْذَكاُر النَّـْوِم

َفَيْقَرُأ  ِفيِهَما  َيْنُفُث  ُثمَّ  ْيِه  َكفَّ »َيْجَمُع   *
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   ِفيِهَما: 
ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٹ   ٿ   و﴿ٿ    .﴾ ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ   چ   چ   چ      چ   ڃ  
ڍ   ڍ   ڇ    و﴿ڇ    .﴾ ڇ 
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ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ   ک   ک    ک   ک  
ڳ   ڳ   گ    گ   گ  
ڳ  ڳ ﴾ ُثمَّ َيْمَسُح بِِهَما َما 
َعَلى  بِِهَما  َيْبَدُأ  َجَسِدِه  ِمْن  اْسَتَطاَع 

َرْأِسِه َوَوْجِهِه َوَما َأقَبَل ِمْن َجَسِدِه« 

اٍت()1). )يفعُل ذلك ثالَث مرَّ

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
7)50، ومسلم، رقم الحديث: 92)2.
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ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ﴿ قراءة   *

ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ  
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ  
ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ  
ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
وئ     ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى  
ۈئ   ۆئ            ۆئ   ۇئۇئ   وئ    
ىئ   ىئىئ    ېئ      ېئ      ۈئېئ  

ی   ی  ی ﴾)1).

رواه البخاري، رقم الحديث: )))2، واآلية   )((
رقم: 255 من سورة البقرة.
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ڱ    ڳ   ڳ   ڳ    ﴿ قراءة   *
ڻ   ڻ       ںں   ڱ   ڱ   ڱ   

ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  

ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ  

ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭ  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ  

ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  

ۇئ    وئ    وئ   ەئ   ائەئ   ائ  

ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ     ۆئ     ۇئ  

ی   ی     ی   ىئ   ىئ    ىئ   ېئېئ  
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حبخب    جب   يئ    ىئ   مئ   جئحئ   ی  

حت   جت   يب   ىب   مب  

خت  مت ﴾)1).

َجْنبِي،  َوَضْعُت  َربِّي  »بِاْسِمَك   *
َنْفِسي  َأْمَسْكَت  َفإِن  َأْرَفُعُه،  َوبَِك 
َفاْحَفْظَها،  َأْرَسْلَتَها  َوإِْن  فاْرَحْمَها، 
الِِحيَن«)2). بَِما َتْحَفُظ بِِه ِعَباَدَك الصَّ

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
 ،807 الحديث:  رقم  ومسلم،    ،4008
واآليتان رقم: 285-286، من سورة البقرة.
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

20)6، ومسلم، رقم الحديث: 4)27.
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اَها، 	  ُهمَّ َخَلْقَت َنْفِسي َوَأْنَت َتَوفَّ »اللَّ

َأْحَيْيَتَها  إِْن  َوَمْحياَها،  َمَماُتَها  َلَك 

َلَها.  َفاْغِفْر  َها  َأَمتَّ َوإِْن  َفاْحَفْظَها، 

ُهمَّ  إِنِّي َأْسَأُلَك الَعاِفَيَة«)1). اللَّ

َتْبَعُث  َيْوَم  َعَذاَبَك  ِقنِي  ُهمَّ  »اللَّ  *

ِعَباَدَك«)2).

أخرجه مسلم، رقم الحديث: 2)27.  )((
 ،5045 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
والرتمذي، رقم الحديث: 98))، وصححه 

األلباين.
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ُهمَّ َأُموُت َوَأْحَيا«)1). »بِاْسِمَك اللَّ  *

وثالثين(  )ثالثًا  ِه  اللَّ »ُسْبَحاَن   *
ُه  َواللَّ )ثالثًا وثالثين(  ِه  لِلَّ َواْلَحْمُد 

َأْكَبُر )أربعًا وثالثيَن«()2).

إَِلْيَك،  َنْفِسي  أْسَلْمُت  ُهّم  »اللَّ  *

ْهُت  َوَوجَّ إَِلْيَك،  َأْمِري  ْضُت  َوَفوَّ

َأْحَياَنا  ِذي  الَّ ِه  لِلَّ »اْلَحْمُد  َقاَل:  اْسَتْيَقَظ  )َوإَِذا   )((
عليه، متفق  النُُّشوُر(،  َوإَِلْيِه  َأَماَتنَا،   َبْعَدَما 
 ،6(24 الحديث:  رقم  البخاري،  رواه 

ومسلم، رقم الحديث:))27.
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

705)، ومسلم، رقم الحديث: 2726.
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َظْهِري  َوَأْلَجْأُت  إَِلْيَك،  َوْجِهي 

َمْلَجَأ  اَل  إَِلْيَك،  َوَرْهَبًة  َرْغَبًة  إَِلْيَك، 

آَمْنُت  إَِلْيَك،  إاِلَّ  ِمْنَك  َمْنَجا  َواَل 

بِِكَتابَِك الَِّذي َأْنَزْلَت، َوبَِنبِيَِّك الَِّذي 

َأْرَسْلَت«))(.

			

قال  لمن قال ذلك: »فإن ُمتَّ  )(( 
 ُمتَّ على الفطرة«. رواه البخاري مع الفتح،
))/ )))، برقم الحديث )))6، ومسلم، 

4، )208، برقم الحديث 0)27.



زاد الناشئ المسلم48

ُدَعاُء اْلَفَزِع فِي النَّْوِم َوَمْن ُبِلَي 
بِاْلِوْحَشِة

اِت  امَّ التَّ ِه  اللَّ بَِكِلَماِت  »َأُعوُذ   *

ِعَباِدِه،  َوَشرِّ  َوِعَقابِِه،  َغَضبِِه  ِمْن 

َوَأْن  ياِطيِن  الشَّ َهَمَزاِت  َوِمْن 

َيْحُضُروِن«)1).

 ،(89( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
والرتمذي، رقم الحديث: 528)، وصححه 

األلباين. 
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ْؤَيا َأِو اْلُحْلَم َما َيْفَعُل َمْن َرَأى الرُّ

»َيْنُفُث َعْن َيَساِرِه« )ثالًثا()1).  *

يَطاِن َومِْن َشرِّ  »َيْسَتِعيُذ بِاهللِ مَِن الشَّ  *
اٍت()2). َما َرَأى« )َثالََث َمرَّ

ِذي َكاَن َعَلْيِه«)3). ُل َعْن َجنْبِِه الَّ »َيــَتَحوَّ  *

			

رواه مسلم، رقم الحديث: )226.  )((
رواه مسلم، رقم الحديث: 2262،)226.  )2(

رواه مسلم، رقم الحديث: )226.  )((
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باب أذكار الصالة
َهاِب إَِلى اْلـَمْسِجِد  ُدَعاُء الذَّ

َوفِي  ُنوًرا،  َقْلبِي  فِي  اْجَعْل  »اللَُّهمَّ   *
نوًرا،  َسْمِعي  َوفِي  ُنوًرا،  لَِسانِي 
َوفِي َبَصِري نوًرا، َومِْن َفْوقِي نوًرا، 
َومِْن َتْحتِي نوًرا، َوَعْن َيِمينِي نوًرا، 
َأَمامِي  َومِْن  نوًرا،  ِشَمالِي  َوَعْن 
َواْجَعْل  نوًرا،  َخْلِفي  َومِْن  نوًرا، 
نوًرا،  لِي  َوَأْعظِْم  نوًرا،  َنْفِسي  فِي 
نوًرا،  لِي  َواْجَعْل  نوًرا،  لِي  َوَعظِّم 
نوًرا،  َأْعطِنِي  اللَُّهمَّ  نوًرا،  َواْجَعْلنِي 
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َوفِي  نوًرا،  َعَصبِي  فِي  َواْجَعْل 
َوفِي  نوًرا،  َدمِي  َوفِي  نوًرا،  َلْحِمي 

َشْعِري نوًرا، َوفِي َبَشِري نوًرا«)1).

 ُدَعاُء ُدُخوِل الـَمْسِجِد
المسجد:  دخول  عند  يقول   *
َوبَِوْجِهِه  الَعظِيِم،  بِاهللِ  »َأُعوُذ 
مَِن  اْلَقِديِم،  َوُسْلَطانِِه  اْلَكِريِم، 
اهللِ،  ]بِْسِم  ِجيِم«)2)  الرَّ ْيَطاِن  الشَّ

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
6))6، ومسلم، رقم الحديث: )76 .

رواه أبو داود، رقم الحديث 466، وصححه   )2(
 األلباين. وكان ابن عمر: »يبدأ برجله اليمنى=
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الَُم َعَلى َرُسوِل  اَلُة[)1) ]َوالسَّ َوالصَّ
َأْبَواَب  لِي  اْفَتْح  )اللَُّهمَّ  اهللِ[)2) 

َرْحَمتَِك()3).

= فإذا خرج بدأ برجله اليسرى« روا ه البخاري 
معلقا يف باب التيمن يف دخول المسجد وغيره.
الحديث 88، وحسنه  رقم  السني،  ابن  رواه   )((

األلباين.
رواه أبو داود، رقم الحديث 465، وصححه   )2(

األلباين.
رواه مسلم، رقم الحديث: ))7.   )((
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ُدَعاُء اْلُخُروِج ِمَن اْلـَمْسِجِد

يقول إذا خرج من المسجد: »بِْسِم   *

َرُسوِل  َعَلى  اَلُم  َوالسَّ َوالّصاَلُة  اهللِ 

َأْسَأُلَك مِْن َفْضلِك،  إِنِّي  اللَُّهمَّ  اهللِ، 

ْيَطاِن  الشَّ مَِن  اْعِصْمنِي  اللَُّهمَّ 

ِجيِم«)1). الرَّ

			

رواه ابن ماجه، رقم الحديث: )77، وصححه   )((
األلباين. 
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َأذَكاُر اأَلَذاِن

اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد  َيُقوُل: »َوَأَنا   *
ًدا  ُمَحمَّ َوَأنَّ  َلُه  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه 
َربًّا،  بِاهللِ  َرِضيُت  َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه 
ْسالَِم  َوبِاإْلِ َرُسواًل،  ٍد  َوبُِمَحمَّ
ِد  َتَشهُّ َعِقَب  َذلَِك  »َيُقوُل  ِدينًا«)1) 

ِن«)2). اْلُمَؤذِّ

رواه مسلم، رقم الحديث: 86).  )((
 ،72( الحديث:  رقم  ماجه،  ابن  رواه   )2(
وصححه األلباين، ورواه مسلم بمعناه، رقم 

الحديث: )).
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فِي إاِلَّ  ُن  الُمَؤذِّ َيُقوُل  َما  مِْثَل  َيُقوُل   * 
اَلِة َوَحيَّ َعَلى اْلَفاَلِح«  »َحيَّ َعَلى الصَّ

َة إاِلَّ بِاهللِ«)1). َفيُقوُل: »اَل َحْوَل َواَل ُقوَّ

  ِّثّم »ُيَصلِّي َعَلى النَّبِي  *
ِن«)2). َبْعَد َفَراِغِه مِْن إَِجاَبِة اْلُمَؤذِّ

ْعَوِة  الدَّ َهِذِه  َربَّ  »اللَُّهمَّ  وَيُقوُل:   *
آِت  اْلَقائَِمِة،  الَِة  َوالصَّ ِة،  التَّامَّ
َواْبَعْثُه  َواْلَفِضيَلَة،  اْلَوِسيَلَة  دًا  ُمَحمَّ

ِذي َوَعْدَتُه«)3). َمَقاَمًا َمحُمودًا الَّ

الحديث: ))6، ))6،  البخاري، رقم  رواه   )((
ومسلم، رقم الحديث: )8).

رواه مسلم، رقم الحديث: 84).  )2(
))(  رواه البخاري، رقم الحديث: 4)6.
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ُدَعاُء االْسـتِْفَتاِح

َكَما  َخَطاَياَي  َوَبْيَن  َبْينِي  َباِعْد  »اللَُّهمَّ   *
اللَُّهمَّ  َواْلَمْغِرِب،  اْلَمْشِرِق  َبْيَن  َباَعْدَت 
الثَّْوُب  ى  ُينَقَّ َكَما  َخَطاَياَي  مِْن  نِي  َنقِّ
َنِس، اللَُّهمَّ اْغِسْلني مِْن  اأْلَْبَيُض مَِن الدَّ

َخَطاَياَي، بِالثَّْلِج َواْلماِء َواْلَبَرِد«)1).

»ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ َوبَِحْمِدَك، َوَتباَرَك 	 
إَِلَه  َواَل  َك،  َجدُّ َوَتَعاَلى  اْسُمَك، 

َغْيُرَك«)2).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
744، ومسلم، رقم الحديث: 598.

رواه مسلم، رقم الحديث: 99).  )2(
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ُكوِع ُدَعاُء الرُّ
اٍت)1). »ُسْبحاَن َربَِّي اْلَعظِيِم«. ثالث مرَّ  *

الَمالَئَِكِة  َربُّ  وٌس،  ُقدُّ »ُسبُُّوٌح،   *
وِح«)2). َوالرُّ

»اللَُّهمَّ َلَك َرَكْعُت، َوبَِك آَمنُْت، َوَلَك   *
َأْسَلْمُت، َخَشَع َلَك َسْمِعي، َوَبَصِري، 

ي، َوَعْظِمي، َوَعَصبِي،«)3). َوُمخِّ

رواه أصحاب السنن، أبو داود، رقم الحديث:   )((
 ،262 الحديث:  رقم  والرتمذي،   ،870
والنسائي، رقم الحديث: 007)، وابن ماجه، 

رقم الحديث: 897، وصححه األلباين.
رواه مسلم، رقم الحديث: 487.  )2(

رواه  مسلم، رقم الحديث: )77.   )((
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ُكوِع ْفِع ِمَن الرُّ ُدَعاُء الرَّ

»َسِمَع اهلُل لَِمْن َحِمَدُه«)1).  *

َكثيرًا  َحْمدًا  اْلَحْمُد،  َوَلَك  »َربَّنَا   *
َطيِّبًا ُمباَركًا فِيِه«)2).

األَْرِض،  َومِْلَء  َمَواِت  السَّ »مِْلَء    *
َوَما َبْينَُهَما، َومِْلَء َما ِشْئَت مِْن َشيٍء 
َما  َأَحقُّ  َواْلَمْجِد،  الثَّناِء  َأهَل  َبْعُد. 
اللَُّهمَّ  َعْبٌد.  َلَك  نَا  َوُكلُّ اْلَعْبُد،  َقاَل 
ُمْعطَِي  َواَل  َأْعَطْيَت،  لَِما  َمانَِع  اَل 

رواه البخاري رقم الحديث: 796.  )((

رواه البخاري رقم الحديث: 796.  )2(
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مِنَْك  الَجدِّ  َذا  َينَْفُع  َواَل  َمنَْعَت،  لَِما 
.(1(» الَجدُّ

ُجوِد ُدَعاُء السُّ
اٍت)2). »ُسْبَحاَن َربَِّي األَْعَلى« ثالث مرَّ  *

اْلَماَلئَِكِة  َربُّ  وٌس،  ُقدُّ »ُسبوٌح،   *
وِح«)3). َوالرُّ

رواه مسلم، رقم الحديث: 477.  )((
رقم  داود،  أبو  رواه  السنن،  أصحاب  رواه   )2(
الحديث:  رقم  والرتمذي،    ،870 الحديث: 
262، والنسائي، رقم الحديث: 007)، وابن 
ماجه، رقم الحديث: 897، وصححه األلباين.

رواه مسلم، رقم الحديث: 487.  )((
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ْجَدَتْيِن  ُدَعاُء اْلجْلَسِة َبْيَن السَّ

»َربِّ اْغِفْر لِي، َربِّ اْغِفْر لِي«)1).  *

َواْرَحْمنِي،  لِي،  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   *
َوَعافِنِي،  َواْجُبْرنِي،  َواْهِدنِي، 

َواْرُزْقنِي، َواْرَفْعنِي«)2).

وابن   ،874 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وصححه   ،897 الحديث:  رقم  ماجه، 

األلباين.
رواه أصحاب السنن إال النسائي: أبو داود، رقم   )2(
الحديث: رقم  والرتمذي،   ،850  الحديث: 
الحديث:  رقم  ماجه،  وابن  و285،   ،284

898، وصححه األلباين.
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ُدَعاُء ُسُجوِد التِّـالََوِة
َوَشقَّ  َخَلَقُه،  لِلَِّذي  َوْجِهَي  »َسَجَد   *

تِِه، ﴿ ۇ   َسْمَعُه َوَبَصَرُه بَِحْولِِه َوُقوَّ
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ﴾«)1).

َأْجًرا،  ِعنَْدَك  بَِها  لِي  اْكُتْب  »اللَُّهمَّ   *
َواْجَعْلَها  ِوْزًرا،  بَِها  َعنِّي  َوَضْع 
َكَما  مِنِّي  َوَتَقبَّْلَها  ُذْخًرا،  ِعنَْدَك  لِي 

َتَقبَّْلَتَها مِْن َعْبِدَك َداُوَد«)2).

رواه الرتمذي، رقم الحديث: )42)، وقال   )((
وابن  صحيح،  حسن  حديث  هذا  الرتمذي: 
من   (4 رقم:  واآلية  الحدديث:  رقم  ماجه، 

سورة »المؤمنون«.
رواه  الرتمذي، رقم الحديث: 579، وحسنه األلباين.  )2(
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ُد  التََّشهُّ
ـــــَلواُت،  َوالصَّ ِه،  لِلَّ »التَِّحيَّاُت   *
َها  َأيُّ َعَلْيَك  الَُم  السَّ يِّباُت،  َوالطَّ
الَُم  السَّ َوَبَرَكاُتُه،  اهللِ  َوَرْحَمُة  النَّبِيُّ 
الِِحيَن.  الصَّ اهللِ  ِعَباِد  َوَعَلى  َعَلْينَا 
َأنَّ  َوَأْشَهُد  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن  َأْشَهُد 

دًا َعْبُدُه َوَرسوُلُه«)1). ُمَحمَّ

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
))8، ومسلم، رقم الحديث: 402.
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  ِّالُة َعَلى النَّبي الصَّ
ِد َبْعَد التََّشهُّ

ٍد، َوَعَلى آِل  »اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ  *
إِْبَراِهيَم،  َعَلى  َصلَّيَت  َكَما  ٍد،  ُمَحمَّ
َحِميٌد  إِنََّك  إِْبَراِهيَم،  آِل  َوَعَلى 
ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َباِرْك  اللَُّهمَّ  َمِجيٌد، 
َباَرْكَت َعَلى  ٍد، َكَما  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ
إِنََّك  إِْبَراِهيَم،  آِل  َوَعَلى  إِْبَراِهيَم 

َحِميٌد َمِجيٌد«)1).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
70))، ومسلم، رقم الحديث: 406.
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َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  »اللَُّهمَّ   *
ْيَت َعَلى آِل  تِِه، َكَما َصلَّ يَّ َأْزَواِجِه َوُذرِّ
َوَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َوَباِرْك  إِْبَراِهيَم. 
تِِه، َكَما َباَرْكَت َعَلى آِل  يَّ َأْزواِجِه َوُذرِّ

إِْبَراِهيَم. إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد«)1).

ِد األَِخيرِ  َعاُء َبْعَد التََّشهُّ الدُّ
الَِم َقْبَل السَّ

َعَذاِب  مِْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  ُهــمَّ  »اللَّ  *
اْلَقْبِر، َومِْن َعَذاِب َجَهنََّم، َومِْن فِْتنَِة 

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
69))، ومسلم، رقم الحديث:407،.
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فِْتنَِة  َشرِّ  َومِْن  َواْلَمَماِت،  اْلَمْحَيا 
اِل«)1) جَّ اْلَمِسيِح الدَّ

ُظْلًما  َنْفِسي  َظَلْمُت  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *
إاِلَّ  نوَب  الذُّ َيْغِفُر  َواَل  َكثِيًرا، 
ِعنِْدَك  مِْن  َمْغِفَرًة  لِي  َفاْغِفْر  َأْنَت، 
الَغفوُر  َأْنَت  إِنََّك  َواْرَحْمنِي، 

حيُم«)2) الرَّ

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
77))، ومسلم، رقم الحديث: 588.

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
4)8، ومسلم، رقم الحديث:2705.
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الَِة  الَِم ِمَن الصَّ األَْذَكاُر َبْعَد السَّ

َأْنَت  اللَُّهمَّ  )َثالََثا(  اهلَل  »َأْسَتْغِفُر   *
َيا  َتباَرْكَت  الَُم،  السَّ َومِنَْك  الَُم،  السَّ

َذا الَجالِل واإِلْكَراِم«.)1)

َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  »اَل   *
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 
َمانَِع  اَل  اللَُّهمَّ  ]ثالثًا[،  َقِديٌر  َشْيٍء 
لَِما َأْعَطْيَت، َواَل ُمْعطَِي لَِما َمنَْعَت، 

.(2(» َواَل َينَْفُع َذا اْلَجدِّ مِنَْك الَجدُّ

))(  رواه مسلم، رقم الحديث: )59.
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

844، ومسلم، رقم الحديث: )59.
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َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  »اَل   *
َعَلى  َوُهَو  اْلَحمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك،  َلُه 
َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  اَل  َقِديٌر.  َشْيٍء  ُكلِّ 
إاِلَّ بِاهللِ، اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل، َواَل َنْعُبُد إاِلَّ 
َوَلُه الثَّنَاُء  َوَلُه اْلَفْضُل  َلُه النِّْعَمُة  اُه  إِيَّ
َلُه  ُمْخلِِصيَن  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  اْلَحَسُن، 

يَن َوَلْو َكِرَه الَكافُِروَن«)1). الدِّ

َأْكَبُر  َواهلُل  ِه،  لِلَّ َواْلَحْمُد  اهللِ،  »ُسْبَحاَن   *
اَل  َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  )ثالًثا وثالثين( 
َوُهَو  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  َلُه،  َشِريَك 

))(  رواه مسلم، رقم الحديث: 594.
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َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«)1).

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   قراءة   *
پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

 .﴾ ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   و﴿ٿ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
 .﴾ ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ 

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    و﴿ڇ  
ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  

رواه مسلم، رقم الحديث: 597.  )((
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ک   ک    ک   ک   ڑ  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ ﴾ َبْعَد ُكلِّ َصالٍَة)1).

ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ڻ    ﴿  *
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ  
ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ  
ائ   ى   ېى   ې   ې  
ۆئ   ۇئۇئ   وئ     وئ     ەئ   ەئ   ائ  

رقم  داود،  أبو  السنن،  أصحاب  من  رواه   )((
الحديث: )52)، والرتمذي، رقم الحديث: 
 ،(((5 الحديث:  رقم   والنسائي،   ،290(

وصححه األلباين.
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ېئ      ېئ      ۈئېئ   ۈئ   ۆئ    
من   ﴾ ی  ی   ی    ىئ   ىئىئ   
من  يمنعه  لم  صالة  كل  دبر  قرأها 

دخول الجنة إال أن يموت)1).

َلُه، َلُه  إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك  »اَل   *
اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ُيْحيِي َوُيِميُت َوُهَو 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر« َعْشَر َمّراٍت َبْعَد 

ْبِح)2). َصالِة اْلَمْغِرِب َوالصُّ

رقم  والليلة،  اليوم  عمل  يف  النسائي  رواه   )((
واآلية األلباين،  وصححه   ،(00  الحديث: 

رقم: 255 من سورة البقرة.
  ،(5(4 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(
حسن  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال   ،(474

صحيح غريب. 
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نافًِعا،  ِعْلًما  َأْسَأُلَك  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *

َبْعَد  ُمَتَقبَّاًل«  َوَعَماًل  َطيًِّبا،  َوِرْزًقا 

الّسالِم مِْن َصالَِة الَفْجِر)1).

الَِة َواْلِقَراَءِة ُدَعاُء الَوْسَوَسِة فِي الصَّ

ِجيِم،  الرَّ يَطاِن  الشَّ مَِن  بِاهللِ  »َأُعوُذ   *

َواْتُفْل َعَلى َيَساِرَك )ثالثًا«()2).

،925 الحديث:  رقم  ماجه،  ابن  رواه   )(( 
وصححه األلباين. 

رواه مسلم، رقم الحديث: )220.  )2(
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ُدَعاُء َصالَِة االْستِـَخاَرِة
 : اهللِ  َعْبِد  ْبُن  َجابُر  َقاَل   *
  اهللِ  رُسوُل  َكاَن 
َها  ُكلِّ اأْلُُموِر  فِي  ااْلْستَِخاَرَة  ُمنَا  ُيَعلِّ
اْلُقْرآِن،  مَِن  وَرَة  السُّ ُمنَا  ُيَعلِّ َكَما 
بِاأْلَْمِر  َأَحُدُكْم  َهمَّ  »إَِذا  َيُقوُل: 
اْلَفِريَضِة،  َغْيِر  مِْن  َرْكَعَتْيِن  َفْلَيْرَكْع 
َأْسَتِخيُرَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ  ْلَيُقْل:  ُثمَّ 
بُِقْدَرتَِك،  َوَأْسَتْقِدُرَك  بِِعْلِمَك، 
الَعظِيِم؛  َفْضلَِك  مِْن  َوَأْسَأُلَك 
َوَتْعَلُم  َأْقِدُر،  َواَل  َتْقِدُر  َفإِنََّك 
الُغُيوِب،  َعالَُّم  َوَأْنَت  َأْعَلُم،  َواَل 
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األْمَر  َهَذا  َأنَّ  َتْعَلُم  ُكنَْت  إِْن  اللَُّهمَّ 
فِي  لِي  َخْيٌر   - َحاَجَتُه  ي  َوُيَسمِّ  -
َأْو   - َأْمِري  َوَعاقَِبِة  َوَمَعاِشي  ِدينِي 
لِي  َفاْقُدْرُه   - َوآِجلِِه  َعاِجلِِه  َقاَل: 
َوإِْن  فِيِه،  لِي  َباِرْك  ثمَّ  لِي  ْرُه  َوَيسِّ
لِي  َشرٌّ  اأْلَْمَر  َهَذا  َأنَّ  َتْعَلُم  ُكنَْت 
 - َأْمِري  َوَعاقَِبِة  َوَمَعاِشي  ِدينِي  فِي 
َفاْصِرْفُه   - َوآِجلِِه  َعاِجلِِه  َقاَل:  َأْو 
َعنِّي َواْصِرْفنِي َعنُْه َواْقُدْر لَِي اْلَخْيَر 

َحْيُث َكاَن، ُثمَّ َأْرِضنِي بِِه«)1).

رواه البخاري، رقم الحديث: 62)).  )((
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 ُدَعاُء ُقنُـوِت اْلِوْترِ
َهَدْيَت،  فِيَمْن  اْهِدنِي  »اللَُّهمَّ   *
نِي فِيَمْن  َوَعافِنِي فِيَمْن َعاَفْيَت، َوَتَولَّ
َأْعَطْيَت،  فِيَما  لِي  َوَباِرْك  ْيَت،  َتَولَّ
َتْقِضي  َفإِنََّك  َقَضْيَت؛  َما  َشرَّ  َوقِنِي 
َمْن  َيِذلُّ  اَل  إِنَُّه  َعَلْيَك،  ُيْقَضى  َواَل 
َعاَدْيَت[،  َمْن  َيِعزُّ  ]َواَل  َواَلْيَت، 

َتباَرْكَت َربَّنا َوَتَعاَلْيَت«)1).

رقم  داود،  أبو  األربعة،  السنن  أصحاب  رواه    )((
الحديث:  رقم  والرتمذي،   ،(425 الحديث: 
وابن   ،(744 الحديث:  رقم  والنسائي،   ،464
ماجه، رقم الحديث:  78))، وصححه األلباين.
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مِْن  بِِرَضاَك  َأُعوُذ  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *

َسَخطَِك، َوبُِمَعاَفاتَِك مِْن ُعُقوَبتَِك، 

ُأْحِصي  اَل  مِنَْك،  بَِك  َوَأُعــــوُذ 

َعَلى  َأْثنَْيَت  َكَما  َأْنَت  َعَلْيَك،  َثنَاًء 

َنْفِسَك«)1).

رواه أصحاب السنن األربعة،، أبو داود، رقم   )((
الحديث: 427)، والرتمذي، رقم الحديث: 
 ،(746 الحديث:  رقم  والنسائي،   ،(566
وابن ماجه، رقم الحديث: 79))، وصححه 

األلباين.



زاد الناشئ المسلم76

الَِم ِمَن اْلِوْتر ْكُر َعِقَب السَّ الذِّ

ثالَث  وِس«  الُقدُّ الَملِِك  »ُسْبَحاَن   *
وَيُمدُّ  هبا  َيْجَهُر  والثَّالَِثُة  اٍت  مرَّ
اْلَمالَئَِكِة  ]َربِّ  يقوُل:  َصوَتُه  هبا 

وِح[«)1). َوالرُّ

			

 ،(7(4 الحديث:  رقم  النسائي،  رواه   )((
وصححه   ،(4(0 الحديث:  رقم  وأبوداود، 

األلباين. 
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باب أذكار عيادة املريض واجلنازة

َعاُء لِْلَمـرِيِض فِي ِعَياَدتِِه الدُّ

»اَل بْأَس َطُهوٌر إِْن َشاَء اهلُل«)1).  *

اْلَعْرِش  َربَّ  اْلَعظيَم  اهلَل  »َأْسَأُل   *
اْلَعظِيِم َأْن َيْشفَيَك« )سبع مرات()2).

رواه البخاري، رقم الحديث: 6)6).  )((
وأبو   ،208( الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(
وصححه   ،((06 الحديث:  رقم  داود، 

األلباين.
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ُدَعاُء َمن ُأِصيَب بُِمِصيَبٍة
اللَُّهمَّ  َراِجُعوَن،  إَِلْيِه  َوإِنَّا  ِه  لِلَّ »إِنَّا   *
لِي  َوَأْخلِْف  ُمِصيَبتِي،  فِي  ْأُجْرنِي 

َخْيَرًا مِنَْها«)1).

الَِة َعَلْيِه َعاُء لِلَميِِّت فِي الصَّ الدُّ
َوَعافِِه،  َواْرَحْمُه،  َلُه  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   *
ْع  َوَوسِّ ُنُزَلُه،  َوَأْكِرْم  َعنُْه،  َواْعُف 
َوالثَّْلِج  بِاْلَماِء  َواْغِسْلُه  ُمْدَخَلُه، 
ْيَت  ِه مَِن اْلَخَطاَيا َكَما َنقَّ َواْلَبَرِد، َوَنقِّ
َوَأْبِدْلُه  َنِس،  الدَّ مَِن  األَْبَيَض  الثَّْوَب 

رواه مسلم، رقم الحديث: 8)9.  )((
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َخْيرًا  َوَأْهالً  َداِرِه،  مِْن  َخْيرًا  َدارًا 
َزْوِجِه،  َوَزْوَجًا َخْيرًا مِْن  َأْهلِِه،  مِْن 
َعَذاِب  مِْن  َوَأِعْذُه  اْلَجنََّة،  َوَأْدِخْلُه 

الَقْبِر َوَعَذاِب النَّار«)1).

َوَشاِهِدَنا  َوَميِّتِنَا،  لَِحيِّنَا  اْغِفْر  »اللَُّهمَّ   *
َوَذَكِرَنا  َوَكبيِرَنا،  َوَصِغيِرَنا  َوَغائِبِنَا، 
َفَأْحيِِه  مِنَّا  َأْحَيْيَتُه  َمْن  اللَُّهمَّ  َوُأْنَثاَنا. 
ُه  ْيَتُه مِنَّا َفَتَوفَّ ْسالَِم، َوَمْن َتَوفَّ َعَلى اإْلِ
َتْحِرْمنَا  اَل  اللَُّهمَّ  اإِليَماِن،  َعَلى 

نَا َبْعَدُه«)2) َأْجَرُه، َواَل ُتِضلَّ

رواه مسلم، رقم الحديث: )96.  )((
رواه أصحاب السنن، أبو داود، رقم الحديث:=  )2( 
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َعاُء لِْلَفَرِط »الطفل الصغير«   الدُّ
الَِة َعَلْيِه فِي الصَّ

»اللَُّهمَّ اْجَعْلُه َفَرًطا َوُذْخًرا لَِوالَِدْيِه، 	 

بِِه  ْل  َثقِّ اللَُّهمَّ  ُمَجاًبا،  َوَشِفيًعا 

ُأجوَرُهَما،  بِِه  َوَأْعظِْم  َمَواِزينَُهَما، 

َواْجَعْلُه  اْلُمْؤمِنِيَن،  بَِصالِِح  َوَأْلِحْقُه 

بَِرْحَمتَِك  َوقِِه  إِْبَراِهيَم،  َكَفاَلِة  فِي 

َخْيًرا  َداًرا  َوَأْبِدْلُه  اْلَجِحيِم،  َعَذاَب 

 = )20)، والرتمذي، رقم الحديث: 024)،
ماجه،  وابن   ،(985 الحديث:  رقم  والنسائي، 

رقم الحديث: 498)، وصححه األلباين.
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َأْهلِِه،  مِْن  َخْيًرا  َوَأْهاًل  َداِرِه،  مِْن 

َوَأْفَراطِنَا،  أِلَْسالَفِنَا،  اْغِفْر  اللَُّهمَّ 

يَماِن«)1). َوَمْن َسَبَقنَا بِاإْلِ

ُدَعاُء التَّْعِزَيِة
»إِنَّ هللِ َما َأَخَذ، َوَلُه َما َأْعَطى، َوُكلُّ   *
َفْلَتْصبِْر  ى؛  ُمَسمَّ بَِأَجٍل  ِعنَْدُه  َشْيٍء 

َوْلَتْحَتِسْب«)2).

الجنائز،  كتاب  يف  تعليقا  البخاري  رواه   )((
التعليق،  تغليق  يف  حجر  ابن  وصححه 

.)89/2(
متفق عليه، رواه البخاري، رقم الحديث: 284)،  )2( 

ومسلم، رقم الحديث: )92.
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َعاُء ِعنَْد إِْدَخاِل الميِّـِت اْلَقْبَر الدُّ

»بِْسِم اهللِ َوَعَلى ُسنَِّة َرُسوِل اهللِ«)1).  *

َعاُء َبْعَد َدْفِن الَميِّـِت الدُّ

»اللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه، اللَُّهمَّ َثبِّْتُه«)2).  *

 ،(2(5 الحديث:  رقم  داود،   أبو  رواه   )((
وصححه   ،52(4 الحديث:  رقم  وأحمد، 

األلباين
 ،(22( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
الذهبي  ووافقه  وصححه،  والحاكم 

.(70/(
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ُدَعاُء ِزَياَرِة اْلُقـُبوِر

مَِن 	  َياِر،  الدِّ َأْهَل  َعَلْيُكْم  الَُم  »السَّ

إِْن َشاَء  َوإِنَّا  َواْلُمْسلِِميَن،  اْلُمْؤمِنِيَن 

اهلُل  ]َوَيْرَحُم  اَلِحُقوَن،  بُِكْم  اهلُل 

َواْلُمْستْأِخِريَن[  مِنَّا  اْلُمْسَتقِدمِيَن 

َأْسَاُل اهلَل َلنَا َوَلُكُم اْلَعافَِيَة«)1).

وابن   ،975 الحديث:  رقم  مسلم،  رواه   )((
وصححه   ،(547 الحديث:  رقم  ماجه، 
رواية  من  المعقوفين  بين  وما  األلباين، 

مسلم.
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باب أذكار الصيام

ُدَعاُء ُرؤَيـِة الِهالَِل
يَماِن،  َواإْلِ بِاأْلَْمِن  َعَلْينَا  ُه  َأِهلَّ »اللَُّهمَّ   *

ْسالَِم، َربُّنَا َوَربَُّك اهلُل«)1). الََمِة َواإْلِ َوالسَّ

ائِِم َعاُء ِعنَْد إِْفَطاِر الصَّ الدُّ
الُعُروُق،  َواْبَتلَِّت  َمُأ  الظَّ »َذَهَب   *

َوَثَبَت اأْلَْجُر إِْن َشاَء اهلُل«)2).

 ،(45( الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )((
غريب،  حسن  حديث  هذا  الرتمذي:  وقال 
الحديث:  رقم  مستدركه،  يف  والحاكم 

7767، وصححه األلباين.
رواه أبو داود، رقم الحديث: 59)2، وصححه األلباين.  )2(
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تِي  الَّ بَِرْحَمتَِك  َأْسَأُلَك  إِنِّي  »اللَُّهمَّ    *
َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْغِفَر لِي«)1).

َعاُء إَِذا َأْفَطَر ِعنَْد َأْهِل َبْيٍت الدُّ
َوَأَكَل  ائُِموَن،  الصَّ ِعنَْدُكُم  »َأْفَطَر   *
َعَلْيُكُم  َوَصلَّْت  اأْلَْبَراُر،  َطَعاَمُكُم 

اْلَمالَئَِكُة«)2).

 ،(75( الحديث:  رقم  ماجه،  ابن  رواه   )((
والحاكم يف مستدركه، رقم الحديث:5)5)، 
وحسنه الحافظ يف تخريج األذكار. 42/4).
رقم  داود،  أبو  السنن،  أصحاب  من  رواه   )2(
الحديث: 856)، وابن ماجه، رقم الحديث: 
747)، والنسائي يف عمل اليوم والليلة، رقم 

الحديث: 296-298، وصححه األلباين. 
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ائِِم إَِذا َحَضَر الطََّعاُم ُدَعاُء الصَّ

َوَلْم ُيْفطِْر

»إَِذا ُدِعَي َأَحُدُكْم َفْلُيِجْب، َفإِْن َكاَن   *
ُمْفطِرًا  َكاَن  َوإِْن   ، َفْلُيَصلِّ َصائِمًا 

َفْلَيْطَعْم«)1)

ائُِم إَِذا َسابَُّه َأَحٌد  َما َيُقوُل الصَّ
»إِنِّي َصائٌِم، إِنِّي َصائٌِم«)2).  *

َوَمْعنَى   .((50 الحديث:  رقم  مسلم،  رواه   )((
َفْلُيَصلِّ َأْي: َفْلَيْدُع.

الحديث  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
894)، ومسلم، رقم الحديث: )5)).
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باب أذكار احلج والعمرة
َكْيَف ُيَلبِّي الُمْحرُِم
فِي اْلَحجِّ َأِو اْلُعْمَرِة

»َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك اَل َشِريَك   *

َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ اْلَحْمَد، َوالنِّْعَمَة، َلَك 

َواْلُمْلَك، اَل َشِريَك َلَك«)1).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
549)، ومسلم، رقم الحديث: 84)).
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التَّْكبِيُر إَِذا َأَتى اْلَحَجَر األَْسَوَد
بِاْلَبْيِت    النَّبيُّ  »َطاَف   *
ْكَن َأَشاَر إَِلْيِه  َما َأَتى الرُّ َعَلى َبِعيٍر ُكلَّ

بَِشْيٍء ِعنَْدُه َوَكبََّر«)1).

ْكِن اْلَيَمانِيِّ َعاُء َبْيَن الرُّ الدُّ
َواْلَحَجرِ األَْسَوِد

﴿ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ    *
ۉ  ې  ې  ې  ې ﴾)2).

 ،(6(( الحديث:  رقم  البخاري:  رواه   )((
والمراد بالشيء: المحجن.

رواه أبو داود، رقم الحديث: 894)، وحسنه   )2(
األلباين.  واآلية من سورة البقرة: )20 .
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َفا َوالَمْرَوِة ُدَعاُء اْلُوُقوِف َعَلى الصَّ
مَِن    النَّبِيُّ  َدَنا  ا  »َلمَّ  *

ڎ   ڎ   ڌ     ﴿ َقَرَأ:  َفا  الصَّ
بِِه«  اهلُل  َبَدَأ  بَِما  َأْبَدُأ   ﴾ ژ  ڈ   ڈ  
َرَأى  َحتَّى  َعَلْيِه  َفَرقَِي  َفا  بِالصَّ َفَبَدَأ 
اهلَل  َد  َفَوحَّ اْلِقْبَلَة،  َفاْسَتْقَبَل  اْلَبْيَت، 
َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  »اَل  َوَقاَل:  َوكبََّرُه 
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد  َلُه،  اَل َشِريَك 
إَِلَه  اَل  َقِديٌر،  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهَو 
َوَنَصَر  َوْعَدُه،  َأْنَجَز  َوْحَدُه،  اهلُل  إاِلَّ 
ُثمَّ  َوْحَدُه،  اأْلَْحَزاَب  َوَهَزَم  َعْبَدُه، 
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َثالََث  َهَذا  مِْثَل  َقاَل  ذلَك.  َبْيَن  َدَعا 
اٍت« اْلَحِديُث.  َمرَّ

َفَعَل 	  اْلَمْرَوِة َكَما  َوفِيِه: »َفَفَعَل َعَلى 
َفا«)1). َعَلى الصَّ

َعاُء َيْوَم َعـَرَفَة الدُّ
»َخْيُر   : النَّبِيُّ  َقاَل   *
َوَخْيُر  َعَرَفَة،  َيْوِم  ُدَعاُء  َعاِء  الدُّ
َقْبلِي: مِْن  َوالنَّبيُّوَن  َأَنا  ُقْلُت   َما 
َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه  اَل 

رقم  8)2)،و  الحديث:  رقم  مسلم،  رواه   )((
اآلية: 58) من سورة البقرة.
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َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ 
َشْيٍء َقِديٌر«)1).

ْكُر ِعنْـَد الَمْشَعرِ اْلَحَراِم الذِّ
اْلَقْصَواَء    النَّبِيُّ  »َركَِب   *
َفاْسَتْقَبَل  اْلَحَراَم  اْلَمْشَعَر  َأَتى  َحتَّى 
ُه،  َوَهللَّ َوَكبََّرُه،  )َفَدَعاُه،  اْلِقْبَلَة 
َحتَّى  َواقِفًا  َيَزْل  َفَلْم  َدُه(  َوَوحَّ
َتْطُلَع  َأْن  َقْبَل  َفَدَفَع  ًا  ِجدَّ َأْسَفَر 

مُس«)2). الشَّ

رواه الرتمذي، رقم الحديث: 585)، وحسنه األلباين.  )((
رواه مسلم، رقم الحديث: 8)2).  )2(
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التَّْكبِيُر ِعنَْد َرْمي ِ اْلِجَماِر

َمَع ُكلِّ َحَصاٍة

ِعنَْد  بَِحَصاٍة  َرَمى  َما  ُكلَّ »ُيَكبُِّر   *
وَيِقُف  ُم،  َيَتَقدَّ ُثمَّ  الثَّالَِث،  اْلِجَماِر 
َيَدْيِه  َرافًِعا  اْلِقبَلِة،  ُمْسَتْقبَِل  َيْدُعو 
ا  َأمَّ َوالثَّانَِيِة.  اأْلُوَلى  اْلَجْمَرِة  َبْعَد 
ِعنَْد  َوُيَكبُِّر  َفَيْرمِيَها  اْلَعَقَبِة  َجْمَرُة 
َيِقُف  َواَل  َوَينَْصِرُف  َحَصاٍة  ُكلِّ 

ِعنَْدَها«)1).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
)75)، )75)، ورواه مسلم، رقم الحديث: 

.(2(8



93 زاد الناشئ المسلم

ْبِح َأِو النَّْحرِ َما َيُقوُل ِعنَْد الذَّ

مِنَْك  ]اللَُّهمَّ  َأْكَبُر  َواهلُل  اهللِ  »بِْسِم   *
َوَلَك[ اللَُّهمَّ َتَقبَّْل مِنِّي«)1).

			

رواه مسلم، رقم الحديث: 967).  )((
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باب األذكار العامة
ُدَعاُء اْلَهمِّ َواْلُحْزِن

اْبُن  َعْبِدَك،  اْبُن  َعْبُدَك،  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *
فِيَّ  َماٍض  بَِيِدَك،  َناِصَيتِي  َأَمتَِك، 
َأْسَأُلَك  َقَضاُؤَك،  فِيَّ  َعْدٌل  ُحْكُمَك، 
بِِه  ْيَت  َسمَّ َلَك،  ُهَو  اْسٍم  بُِكــــلِّ 
َأْو  كَِتابَِك،  فِي  َأْنَزْلَتُه  َأْو  َنْفَسَك، 
ْمَتُه َأَحدًا مِْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأَثْرَت  َعلَّ
َتْجَعَل  َأْن  ِعنَْدَك،  الَغْيِب  ِعْلِم  فِي  بِِه 
َصْدِري،  َوُنوَر  َقْلبِي،  َربِيَع  الُقْرآَن 

ي«)1). َوَجالََء ُحْزنِي، َوَذَهاَب َهمِّ

رواه أحمد، رقم الحديث: 2)7)، وصححه األلباين.  )((
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»اللَُّهمَّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك مَِن اْلَهمِّ َواْلَحَزِن،   *
َواْلُجْبِن،  َواْلُبْخِل  َواْلَكَسِل،  َواْلَعْجِز 

َجاِل«)1). ْيِن َوَغَلَبِة الرِّ َوَضَلِع الدَّ

ُدَعاُء اْلَكـْرِب
»اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل اْلَعظِيُم اْلَحلِيُم، اَل إَِلَه   *
إَِلَه  اَل  اْلَعظِيِم،  اْلَعْرِش  َربُّ  اهلُل  إاِلَّ 
َمَواِت َوَربُّ اأْلَْرِض  إاِلَّ اهلُل َربُّ السَّ

َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم«)2).

رواه البخاري، رقم الحديث: )289.  )((
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

45)6، ومسلم، رقم الحديث: 0)27
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َتكِْلنِي  َفالَ  َأْرُجو،  َرْحَمَتَك  »اللَُّهمَّ   *
لِي  َوَأْصلِْح  َعْيٍن،  َطْرَفَة  َنْفِسي  إَِلى 

ُه، اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت«)1). َشْأنِي ُكلَّ

إِنِّي ُكنُْت  َأْنَت ُسْبَحاَنَك  إَِلَه إاِلَّ  »اَل   *
مَِن الّظالِِميَن«)2).

»اهلُل اهلُل َربِّي اَل ُأْشِرُك بِِه َشْيئا«)3).  *

 ،5090 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وحّسنه األلباين.

 ،(505 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(
الذهبي،  ووافقه  وصححه  والحاكم 

 .505/(
وابن   ،(525 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
ماجه، رقم الحديث: 882)، وصححه األلباين.
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َما َيُقوُل َمْن َخاَف َقْوًما
»اللَُّهمَّ اْكِفنِيِهْم بَِما ِشْئَت«)1).	 

ُدَعاُء َمْن َأَصاَبُه َوْسَوَسٌة فِي اإِليَماِن

»َيُقوُل: »آَمنُْت بِاهللِ َوُرُسلِِه«)2).  *

ۈئ   ۈئ      ﴿ َتَعاَلى:  َقْوَلُه  »َيْقَرُأ   *
ىئ   ىئ   ېئىئ   ېئ   ېئ  

ی  ی  ی ﴾«)3).

رواه مسلم، رقم الحديث: 005).  )((
رواه مسلم، رقم الحديث: 4)).  )2(

رواه أبو داود، رقم الحديث: 0))5، وحسنه   )((
األلباين.  واآلية رقم: )، من سورة الحديد.
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ْيِن ُدَعاُء َقَضاِء الدَّ

َعْن  بَِحالَلَِك  اْكِفنِي  »اللَُّهمَّ   *
ْن  َعمَّ بَِفْضلِِك  َوَأْغنِنِي  َحَرامَِك، 

ِسَواَك«)1).

اْلَهمِّ  مَِن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *
َواْلَكَسِل،  َواْلَعْجِز  َواْلَحَزِن، 
ْيِن  الدَّ َوَضَلِع  َواْلُجْبِن،  َواْلُبْخِل 

َجاِل«)2). َوَغَلَبِة الرِّ

 ،(56( الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )((
وصححه األلباين.

رواه البخاري، رقم الحديث: )289.  )2(
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ُدَعاُء َمِن اْسَتْصَعَب َعَلْيِه َأْمٌر
َسْهالً،  َجَعْلَتُه  َما  إاِلَّ  َسْهَل  اَل  »اللَُّهمَّ   *

َوَأْنَت َتْجَعُل اْلَحْزَن إَِذا ِشْئَت َسْهالً«)1).

َما َيُقوُل َوَيْفَعُل َمْن َأْذَنَب َذْنًبا
َفُيْحِسُن  َذْنبًا  ُيذنُِب  َعْبٍد  مِْن  »َما   *
َرْكَعَتْيِن،  َفُيَصلِّي  َيُقوُم  ُثمَّ  الطُُّهوَر، 

ُثمَّ َيْسَتْغِفُر اهلَل إاِلَّ َغَفَر اهلُل َلُه«)2).

رواه ابن حبان، رقم الحديث: 2427، وقال   )((
وصححه  صحيح«،  حديث  »هذا  الحافظ: 

شعيب األرناؤوط.
 ،(52( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
وصححه   ،406 الحديث  رقم  والرتمذي، 

األلباين. 
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ْرِك ُدَعاُء اْلَخْوِف ِمَن الشِّ
بَِك  ُأْشِرَك  َأْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّي  »اللَُّهمَّ    *
َوَأَنا َأْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك لَِما اَل َأْعَلُم«)1).

يَطاِن َوَوَساِوِسِه ُدَعاُء َطْرِد الشَّ
»ااْلْستَِعاَذُة بِاهللِ مِنُْه«)2).  *

»اأْلََذاُن«)3).  *

،(9606 الحديث:  رقم  أحمد،  رواه   )(( 
الحديث:  المفرد، رقم  األدب  والبخاري يف 

6)7، وصححه األلباين.
 ،808 الحديث:  رقم  ماجه،  ابن  رواه   )2(

وصححه األلباين. 
رواه البخاري، رقم الحديث: 608.  )((
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َعاُء ِحينََما َيَقُع َما الَ َيْرَضاُه   الدُّ
َأْو ُغِلَب َعَلى َأْمرِِه

»َقَدُر اهلُل َوَما َشاَء َفَعَل«)1).  *

َعاُء َقْبـَل الطََّعاِم الدُّ

بِْسِم  َفْلَيُقْل  َطَعاًما  َأَحُدُكْم  َأَكَل  »إَِذا   *
بسِم  َفْلَيُقْل  لِِه  َأوَّ فِي  َنِسَي  َفإِْن  اهللِ، 

لِِه َوآِخِرِه«)2). اهللِ فِي َأوَّ

رواه مسلم، رقم الحديث: 2664.  )((
 ،(767 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
والرتمذي، رقم الحديث: 858)، وصححه 

األلباين.
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َفْلَيُقْل:  الطََّعاَم  اهلُل  َأْطَعَمُه  »َمْن   *
َخْيًرا  َوَأْطِعْمنَا  فِيِه  َلنَا  َباِرْك  اللَُّهمَّ 
مِنُْه، َوَمْن َسَقاُه اهلُل َلَبنًا َفْلَيُقْل اللَُّهمَّ 

َباِرْك َلنَا فِيِه َوِزْدَنا مِنُْه«)1).

َعاُء ِعنَْد اْلَفـَراِغ ِمَن الطََّعاِم الدُّ
َهَذا،  َأْطَعَمنِي  ِذي  الَّ ِه  لِلَّ »اْلَحْمُد   *
ٍة«)2). َوَرَزَقنِيِه، مِْن َغْيِر َحْوٍل مِنِّي َواَل ُقوَّ

رواه الرتمذي، رقم الحديث: 455)، وقال   )((
الرتمذي: هذا حديث حسن.

رواه أصحاب السنن إال النسائي: أبو داود، رقم   )2(
الحديث:  رقم  والرتمذي،   ،4025 الحديث: 
 ،(285 الحديث:  رقم  ماجه،  وابن   ،(458

وقال الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.
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ِه َحْمًدا َكثِيًرا َطيًِّبا ُمَباَرًكا  »اْلَحْمُد لِلَّ  *
َواَل  ٍع،  ُمَودَّ َواَل[  ]َمْكِفيٍّ  َغْيَر  فِيِه، 

ُمْسَتْغنًى َعنُْه َربَّنَا«)1).

ْيِف لَِصاِحِب الطََّعاِم ُدَعاُء الضَّ

َرَزْقَتُهم، 	  فِيَما  َلُهْم  َباِرْك  »اللَُّهمَّ 

َواْغِفْر َلُهْم َواْرَحْمُهْم«)2).

َواْسِق 	  َأْطَعَمنِي،  َمْن  َأْطِعْم  »اللَُّهمَّ 
َمْن َسَقانِي«)3).

رواه البخاري، رقم الحديث: 799، 5458.  )((
رواه مسلم، رقم الحديث: 2042.  )2(
رواه مسلم، رقم الحديث: 2055.  )((
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 ُدَعاُء اْلُعَطاِس

ِه،  »إَِذا َعَطَس َأَحُدُكم َفْلَيُقِل اْلَحْمُد لِلَّ  *
َيْرَحُمَك  َصاِحُبُه:  َأْو  َأُخوُه  َلُه  َوْلَيُقْل 
اهلُل، َفإَِذا َقاَل َلُه: َيرَحُمَك اهلُل، َفْلَيُقْل: 

َيْهِديُكُم اهلُل َوُيْصلُِح َباَلُكْم«)1).

َما ُيَقاُل لِْلَكافِرِ إَِذا َعَطَس َفَحِمَد اهللَ
»َيْهِديُكُم اهلُل َوُيْصلُِح َباَلُكْم«)2).  *

رواه البخاري، رقم الحديث: 5870.  )((
رواه الرتمذي، رقم الحديث: )274، وقال   )2(

الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح. .
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يِح ُدَعاُء الرِّ

َوَأُعوُذ  َخْيَرَها،  َأْسَأُلَك  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   	

َها«)1). بَِك مِْن َشرِّ

َوَخْيَر  َخْيَرَها،  َأْسَأُلَك  إِنِّي  »اللَُّهمَّ   *

بِِه،  ُأْرِسَلْت  َما  َوَخْيَر  فِيَها،  َما 

َها، َوَشرِّ َما فِيَها،  َوَأُعوُذ بَِك مِْن َشرِّ

َوَشرِّ َما ُأْرِسَلْت بِِه«)2).

 ،(727 الحديث  برقم  ماجه،  ابن  رواه   )((
وحسنه األلباين.

رواه مسلم، رقم الحديث: 899.  )2(
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ِمْن َأْدِعَيـِة االْسـتِْسَقاِء
َمِريًعا،  َمِريًئا  ُمِغيًثا  َغْيًثا  اْسِقنَا  »اللَُّهمَّ   *
َنافًِعا َغْيَر َضاّر، َعاِجاًل َغْيَر آِجٍل«)1).

اللَُّهمَّ  َأِغْثنَا،  اللَُّهمَّ  َأِغْثنَا،  »اللَُّهمَّ   *
َأِغْثنَا«)2).

»اللَُّهمَّ اْسِق ِعَباَدَك، َوَبَهائَِمَك، َواْنُشْر   *
َرْحَمَتَك، َوَأْحيِي َبَلَدَك اْلَميَِّت«)3).

 ،((7( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه    )((
وصححه األلباين. 

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
4)0)، ومسلم، رقم الحديث: 897.

 ،((78 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وحسنه األلباين.
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َعاُء إَِذا َرَأى اْلَمَطـَر الدُّ
»اللَُّهمَّ َصيًِّبا َنافًِعا«)1).  *

ْكُر َبْعَد ُنُزوِل اْلَمَطـرِ  الذِّ
»ُمطِْرَنا بَِفْضِل اهللِ َوَرْحَمتِِه«)2).  *

رواه البخاري، رقم الحديث: 2)0).  )((
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(

846، ومسلم، رقم الحديث: )7.
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الدعاء عند الخوف من كثرة 
وشدة المطر

اللَُّهمَّ  َعَلْينَا،  َواَل  َحَواَلْينَا  »اللَُّهمَّ   *
َوُبُطوِن  َوالظَِّراِب،  اآلَكاِم  َعَلى 

َجِر«)1). اأْلَْوِدَيِة، َوَمنَابِِت الشَّ

 ُدَعاُء الَغَضِب
ِجيِم«)2). ْيَطاِن الرَّ »َأُعوُذ بِاهللِ مَِن الشَّ  *

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
))9، ومسلم، رقم الحديث: 897.

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
282)، ومسلم، رقم الحديث: 0)26.
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 ُدَعاُء َمْن َرَأى ُمْبَتَلى
ا  مِمَّ َعاَفانِي  ِذي  الَّ ِه  لِلَّ »اْلَحْمُد   *
ْن  َلنِي َعَلى َكثِيٍر مِمَّ اْبَتالََك بِِه، َوَفضَّ

َخَلَق َتْفِضيال«)1).

 َما ُيَقاُل فِي الَمْجِلِس
َكاَن 	  َقَاَل:    ُعَمَر  اْبِن  »َعِن 

  اهللِ  لَِرُسوِل  ُيَعدُّ 
ٍة  َمرَّ مِاَئة  الَواِحِد  اْلَمْجلِِس  فِي 
لِي،  اْغِفْر  »َربِّ  َيُقوَم:  َأْن  َقْبِل  مِْن 

 ،(4(2 الحديث  رقم  الرتمذي،  رواه   )((
وصححه األلباين.
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اُب  التَّوَّ َأْنَت  إِنََّك   ، َعَليَّ َوُتْب 
الَغُفوُر«)1).

اَرُة الَمْجِلِس َكفَّ
َأْشَهُد  َوبَِحْمِدَك،  اللَُّهمَّ  »ُسْبَحاَنَك   *
َأْسَتْغِفُرَك  َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َأْن 

َوَأُتوُب إَِلْيَك«)2).

رواه الرتمذي، رقم الحديث: 4)4)، وقال   )((
الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

رقم  داود،  أبو  السنن:  أصحاب  رواه   )2(
الحديث: 4858، والرتمذي، رقم الحديث: 
 ،((44 الحديث:  رقم  والنسائي،   ،(4((

وصححه األلباين..



111 زاد الناشئ المسلم

َعـاُء لَِمْن َقاَل َغَفـَر اهللُ َلَك  الدُّ
»َوَلَك«)1).  *

َعاُء لَِمْن َصنََع إَِلْيَك َمْعُروًفا الدُّ
»َجَزاَك اهلُل َخْيًرا«)2).  *

َعاُء لَِمْن َعَرَض َعَلْيَك َماَلُه الدُّ
»َباَرَك اهلُل َلَك فِي َأْهلَِك َوَمالَِك«)3).  *

رواه النسائي، رقم الحديث: 82)0).  )((
 ،20(5 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(

وصححه األلباين. 
رواه البخاري، رقم الحديث: 2049.  )((
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َعاُء لَِمْن َقاَل إِنِّي ُأِحبَُّك فِي اهللِ الدُّ

ِذي َأْحَبْبَتنِي َلُه«)1). »َأَحبََّك الَّ  *

َما َيُقوُل الُمْسِلُم إَِذا َمَدَح الُمْسِلَم
َكاَن 	  »إَِذا   : النَّبِيُّ  َقاَل 

َمَحاَلَة  اَل  َصاِحَبُه  َماِدًحا  َأَحُدُكم 
َحِسيُبُه،  َواهلُل  ُفالَنًا  َأْحِسُب  َفْلَيُقْل: 
َأْحِسُبُه -  َأَحًدا،  َعَلى اهللِ  ي  ُأَزكِّ َواَل 

إِْن َكاَن َيْعَلُم َذاَك - َكَذا َوَكَذا«)2).

 ،5(25 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وحّسنه األلباين.

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
)606، ومسلم، رقم الحديث: 000).
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َي  َما َيُقوُل الُمْسِلُم إَِذا ُزكِّ
َيُقوُلوَن،  بَِما  ُتَؤاِخْذنِي  اَل  »اللَُّهمَّ   *
َواْغِفْر لِي َما اَل َيْعَلُموَن، ]َواْجَعْلنِي 

ا َيظُّنُّوَن[«)1). َخْيًرا مِمَّ

ُدعاُء ُدُخـوِل القرَيِة َأِو الَبْلَدِة
َوَما  ْبِع  السَّ َمَواِت  السَّ َربَّ  »اللَُّهمَّ   *
َوَما  ْبِع  السَّ األََرِضيَن  َوَربَّ  َأْظَلْلَن، 
ياطِيِن َوَما َأْضَلْلَن،  َأْقَلْلَن، َوَربَّ الشَّ

رقم  المفرد،  األدب  يف  البخاري  رواه   )((
بين  الحديث: )76، وصححه األلباين، وما 
اإليمان،  للبيهقي يف شعب  زيادة  المعقوفين 

228/4 من طريق آخر.
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َياِح َوَما َذَرْيَن، َأْسَأُلَك َخْيَر  َوَربَّ الرِّ
َما  َوَخْيَر  َأْهلَِها،  َوَخْيَر  اْلَقْرَيِة،  َهِذِه 
َوَشرِّ  َها،  َشرِّ مِْن  بَِك  َوَأُعوُذ  فِيَها، 

َأْهلَِها، َوَشرِّ َما فِيَها«)1).

وِق ُدعاُء ُدُخوِل السُّ
»اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُه، َلُه   *
َوُيِميُت،  ُيْحيِي  اْلَحْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك، 
اْلَخْيُر،  بَِيِدِه  َيُموُت،  اِل  َحيٌّ  َوُهَو 

َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر«)2).

 ،2709 الحديث:  رقم  حبان،  ابن  رواه   )((
والحاكم وصححه، رقم الحديث:  4)6).

وابن   ،(428 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(
ماجه، رقم الحديث: 860)، وحسنه األلباين.
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ُكوِب الدابة ُدَعاُء رُّ
ڃ     ﴿ هللِ  َواْلَحْمُد  اهللِ،  »بِْسِم   *
چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ  
ڍ   ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ  
ِه،  لِلَّ اْلَحْمُد  ِه،  لِلَّ »اْلَحْمُد   ،﴾ ڌ  
اهلُل  َأْكَبُر،  اهلُل  َأْكَبُر،  اهلُل  ِه،  لِلَّ اْلَحْمُد 
َظَلْمُت  إِنِّي  اللَُّهمَّ   ُسْبَحاَنَك  َأْكَبُر، 
َيْغِفُر  اَل  َفإِنَُّه  لِي؛  َفاْغِفْر  َنْفِسي 

ُنوَب إاِلَّ َأْنَت«)1). الذُّ

 ،2602 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
وقال   ،(446 الحديث  رقم  والرتمذي، 
صحيح،  حسن  حديث  هذا  الرتمذي: 
واآليتان رقم: ))- 4) من سورة الزخرف.
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َفرِ ُدَعاُء السَّ
َأْكَبُر،  اهلُل  َأْكَبُر،  اهلُل  َأْكَبُر،  اهلُل   * 

چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ     ﴿
ڍ    ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ  
َنْسَأُلَك  إِّنا  »اللَُّهمَّ   ﴾ ڌ   ڍ  
َومَِن  َوالتَّْقَوى،  البِرَّ  َهَذا  َسَفِرَنا  فِي 
ْن  َهوِّ اللَُّهمَّ  َتْرَضى،  َما  اْلَعَمِل 
ُبْعَدُه،  َعنَّا  َواْطِو  َهَذا  َسَفَرَنا  َعَلْينَا 
َفِر،  السَّ فِي  اِحُب  الصَّ َأْنَت  اللَُّهمَّ 
إِنِّي  اللَُّهمَّ   اأْلَْهِل،  فِي  َواْلَخليَفُة 
َوَكآَبِة  َفِر،  السَّ َوْعَثاِء  مِْن  بَِك  َأُعوُذ 
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اْلَماِل  فِي  اْلُمنَْقَلِب  َوُسوِء  اْلَمنَْظِر، 
َوَزاَد  َقاَلُهنَّ  َرَجَع  وإذا  َواأْلَْهِل«، 
َعابُِدوَن،  تائُِبوَن،  »آيُِبوَن،   : فِيِهنَّ

لَِربِّنَا َحامُِدوَن«)1).

ُدَعاُء الـُمَسافِرِ لِْلُمقيِم
َتِضيُع  اَل  ِذي  الَّ اهلَل  »َأْسَتْوِدُعُكُم   *

َوَدائُِعُه«)2).

رواه مسلم، رقم الحديث: 425.  )((
ابن ماجه، رقم الحديث: 2825، وصححه   )2(

األلباين. 
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ُدَعاُء الـُمِقـيِم لِْلُمَسافِرِ

َوَأَماَنَتَك،  ِدينََك،  اهلَل  »َأْسَتْوِدُع   *
َوَخَواتِيَم َعَملَِك«)1).

َذْنَبَك،  َوَغَفَر  التَّْقَوى،  اهلُل  َدَك  »َزوَّ  *
َر َلَك الَخْيَر َحْيُث ما ُكنَْت«)2). َوَيسَّ

 ،4524 الحديث:  رقم  أحمد،  رواه   )((
والرتمذي، رقم الحديث: )44)، وصححه 

األلباين.
رواه الرتمذي، رقم الحديث: 444)، وقال   )2(

الرتمذي: هذا حديث حسن غريب.
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َفرِ التَّكبيُر والتَّسبِيُح يف َسْيرِ السَّ
َصَعْدَنا  إَِذا  »ُكنَّا   : َجابٌِر  َقاَل   *

َكبَّْرَنا، َوإَِذا َنَزْلنَا َسبَّْحنَا«)1).

ُه َأْو َيْكَرُهُه َما َيُقوُل َمْن َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ
َأَتاُه  إَِذا    النَّبِيُّ  »َكاَن   *
الَِّذي  ِه  لِلَّ »اْلَحْمُد  َقاَل:  ُه  َيُسرُّ اأْلَْمُر 
َأَتاُه  َوإَِذا  الَِحاُت«  الصَّ َتتِمُّ  بِنِْعَمتِِه 
ِه َعَلى  اأْلَْمُر َيْكَرُهُه َقاَل: »اْلَحْمُد لِلَّ

ُكلِّ َحاٍل«)2).

رواه البخاري، رقم الحديث: )299.  )((
والليلة،= اليوم  عمل  يف  السني  ابن  أخرجه   )2( 
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الَِم إِْفَشاُء السَّ

 : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل   * 

ُتْؤمِنُوا،  َحتَّى  اْلَجنََّة  َتْدُخُلون  »اَل 

َأَواَل  َتَحابُّوا،  َحتَّى  ُتْؤمِنُوا  َواَل 

َفَعْلُتُموُه  إَِذا  َشْيٍء  َعَلى  ُكم  َأُدلُّ
الََم َبْينَُكْم«)1) َتَحاَبْبُتم، َأْفُشوا السَّ

= رقم الحديث: 77)، والحاكم وصححه، 

)/499، وصححه األلباين.
رواه مسلم، رقم الحديث: 54.  )((
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َوَعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر : أنَّ   *

َرُجاًل َسَأَل النَّبِيَّ  أيُّ 

الطََّعاَم،  »ُتْطِعُم  َقاَل:  َخْيٌر  ْسالَِم  اإْلِ

َعَرْفَت َمْن  َعَلى  الََم  السَّ  َوَتْقرُأ 

َوَمْن َلْم َتْعِرْف«)1).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
28، ومسلم، رقم الحديث: 9).
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الََم َعَلى اْلَكافِرِ َكْيَف َيُردُّ السَّ

َم إَِذا َسلَّ

اْلكَِتاِب  َأْهُل  َعَلْيُكْم  َم  َسلَّ »إَذا   *
َفُقوُلوا: َوَعَلْيُكْم«)1).

يِك  عاُء ِعنَْد َسَماِع ِصياِح الدِّ الدُّ
وَنِهيِق اْلِحَماِر

َيَكِة َفاْسَأُلوا  »إَِذا َسِمْعُتْم ِصَياَح الدِّ  *
َمَلًكا  َرَأْت  َفإِنََّها  َفْضلِِه؛  مِْن  اهلَل 

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
6258، ومسلم، رقم الحديث: )6)2.
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ُذوا  َفَتَعوَّ اْلِحَماِر  َنِهيَق  َوإَِذا َسِمْعُتْم 
َرَأى  َفإِنَُّه  يَطاِن؛  الشَّ مَِن  بِاهللِ 

َشْيَطاًنا«)1).

ْيِل َعاُء ِعنَْد َسَماِع ُنَباِح اْلكاِلَِب بِاللَّ الدُّ

َوَنِهيَق  اْلكاِلَِب  ُنَباَح  َسِمْعُتْم  »إَِذا   *

؛  ُذوا بِاهللِ مِنُْهنَّ ْيِل َفَتَعوَّ اْلَحِميِر بِاللَّ

َفإِنَُّهنَّ َيَرْيَن َما اَل َتَرْوَن«)2).

الحديث  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
)0))، ومسلم، رقم الحديث: 2729.

 ،5(05 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(
وصححه األلباين.
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ارِّ ِب َواألَْمرِ السَّ ُدَعاُء التََّعجُّ
»ُسْبَحاَن اهللِ!«)1).  *

»اهلُل َأْكَبُر!«)2).  *

ُه َما َيْفَعُل َمْن َأَتاُه َأْمٌر َيُسرُّ
َأَتاُه  إَِذا    النَّبيُّ  »َكاَن   *
َساِجدًا  َخرَّ  بِِه  ُيَسرُّ  َأْو  ُه  َيُسرُّ َأْمٌر 

ِه َتَباَرَك َوَتَعاَلى«)3). ُشْكرًا لِلَّ

رواه البخاري، رقم الحديث، 5))، 599)،   )((
.62(8

رواه البخاري، رقم الحديث: )474، 062).  )2(
أبو  النسائي:  إال  السنن  أصحاب  رواه   )((
والرتمذي،=  ،2774 الحديث:  رقم   داود، 
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َما َيْفَعُل َوَيُقوُل َمْن َأَحسَّ َوَجًعا 
فِي َجَسِدِه

مِْن  َم  َتألَّ ِذي  الَّ َعَلى  َيَدَك  »َضْع   *

َجَسِدَك َوُقْل: بِْسِم اهللِ، َثالَثًا، َوُقْل 

مِْن  َوُقْدَرتِِه  بِاهللِ  َأُعوُذ  اٍت:  َمرَّ َسْبَع 

َشرِّ َما َأِجُد َوُأَحاِذُر«)1).

رقم  ماجه،  وابن   ،(578 الحديث:  رقم   =
الحديث: 94)). وصححه األلباين.

رواه مسلم، رقم الحديث: 2202.  )((
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ُدَعاُء َمْن َخِشَي َأْن ُيِصيَب َشْيًئا بَِعْينِِه

مِْن  َأْو  َأِخيِه،  مِْن  َأَحُدُكم  َرَأى  »إَِذا   *
ُيْعِجُبُه ]َفْلَيْدُع  َأْو مِْن َمالِِه َما  َنْفِسِه، 

.(1(» َلُه بِاْلَبَرَكِة[ َفإِنَّ اْلَعْيَن َحقٌّ

َما ُيَقاُل ِعنَْد اْلَفَزِع
»اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل!«)2).  *

 ،(508 الحديث:  رقم  ماجه،  ابن  رواه   )((
وصححه األلباين.

 ،((46 الحديث:  رقم  البخاري،  رواه   )2(
ومسلم، رقم الحديث: 2880.
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فضل االستِْغَفاُر والتَّوَبُة

 : اهللِ  َرُسوُل  َقاَل   *

إَِلْيِه  َوَأُتوُب  اهلَل  إِنِّي ألَْسَتغِفُر  »َواهللِ 

ٍة«)1). فِي اْلَيْوِم َأْكَثَر مِْن َسْبِعيَن َمرَّ

َها النَّاُس  َوَقاَل : »َيا َأيُّ  	

اْلَيْوِم  فِي  َأُتوُب  َفإِنِّي  اهللِ  إَِلى  ُتوُبوا 

ٍة«)2). إَِلْيِه مِاَئَة َمرَّ

رواه البخاري، رقم الحديث: 07)6.  )((
رواه مسلم، رقم الحديث: 2702.   )2(



زاد الناشئ المسلم128

َقاَل  »َمْن   : َوَقاَل   *

إَِلَه  اَل  ِذي  الَّ اْلَعظيَم  اهلَل  َأْسَتْغِفُر 

َوَأُتوُب  الَقّيُوُم  اْلَحيُّ  ُهَو  إاِلَّ 

مَِن  َفرَّ  َكاَن  َوإِْن  َلُه  اهلُل  َغَفَر  إَِليِه، 

ْحِف«)1). الزَّ

			

 ،(5(7 الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )((
والرتمذي، رقم الحديث: 577)، وصححه 

األلباين.
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فضل بعض السور واآليات 

هلل  »الحمد   : َقاَل   *
الَمَثانِي،  ْبُع  السَّ هي  العالمين.  رب 

والقرآُن العظيُم الذي ُأوتِيُته«)1)

قرأ  »من   : وقال   *
يف  البقرة  سورة  آخر  من  باآليتين 

ليلة كفتاه«)2)

رواه البخاري، رقم الحديث: )470.  )((
الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
 .808 الحديث:  رقم  ومسلم،   ،5009
والمكروه  الشر  عنه  دفعتا  أي  كفتاه:  ومعنى 
الليل. قاله  الليلة، وقيل: كفتاه من قيام  تلك 

اإلمام النووي يف رياض الصالحين.
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َحِفَظ  »َمْن   : وقال   	

اْلَكْهِف  ُسوَرِة  ِل  َأوَّ مِْن  آَياٍت  َعْشَر 
اِل«)1) جَّ ُعِصَم مَِن الدَّ

سورة  »إن   : وقال   *

شفعت  آية  ثالثون  القرآن  من 

سورة  وهي  له،  غفر  حتى  لرجل 
تبارك الذي بيده الملك«)2)

رواه مسلم، رقم الحديث: 809.  )((
)2(  رواه الرتمذي، رقم الحديث: )289، وقال 

الرتمذي: هذا حديث حسن.
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اهلُل  ُهَو  »ُقْل   : وقال   	
َأَحٌد َتْعِدُل ُثُلَث اْلُقْرآِن«)1)

آَياٍت  َتَر  :»َأَلْم  وقال   *

، »ُقْل  ْيَلَة َلْم ُيَر مِْثُلُهنَّ َقطُّ ُأْنِزَلِت اللَّ

َأُعوُذ  َو»ُقْل  اْلَفَلِق«،  بَِربِّ  َأُعوُذ 
بَِربِّ النَّاِس«)2)

			

رواه مسلم، رقم الحديث: ))8.  )((

رواه مسلم، رقم الحديث: 4)8.  )2(
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اَلِة َعَلى النَّيبِّ  َفْضُل الصَّ


»َمْن   : النَّبِيُّ  َقاَل   	

َعَلْيِه اهلُل  َصلَّى  َصالًَة  َعَليَّ   َصلَّى 

بَِها َعْشرًا«)1).

َمْن  »اْلَبِخيُل   : َوَقاَل   *

.(2(» ُذكِْرُت ِعنَْدُه َفَلْم ُيَصلِّ َعَليَّ

رواه مسلم، رقم الحديث: 408.  )((
 ،(546 الحديث:  رقم  الرتمذي،  رواه   )2(

وصححه األلباين.
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ِه َمالَئَِكًة  َوَقاَل : »إِنَّ لِلَّ  	

مِْن  ُيَبلُِّغونِي  اأْلَْرِض  فِي  َسيَّاِحيَن 

الََم«)1). تِي السَّ ُأمَّ

َأَحٍد  مِْن  »َما   : َوَقاَل   *

ُروِحَي  َعَليَّ  اهلُل  َردَّ  إاِلَّ  َعَليَّ  ُم  ُيَسلِّ

الََم«)2). َحتَّى َأُردَّ َعَلْيِه السَّ

			
 ،(282 الحديث:  رقم  النسائي،  رواه   )((

وصححه األلباين.
 ،204( الحديث:  رقم  داود،  أبو  رواه   )2(

وحسنه األلباين.
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َفْضُل التَّْسِبيِح َوالتَّْحِميِد، 
َوالتَّْهِليِل، َوالتَّْكِبريِ

»ُسْبَحاَن  َقاَل:  َمْن    َقاَل   *

ُحطَّْت  ٍة  َمرَّ مِاَئَة  َيْوٍم  فِي  َوبَِحْمِدِه  اهللِ 

َخَطاَياُه َوَلْو َكاَنْت مِْثَل َزَبِد اْلَبْحر«)1).

اَل  َقاَل  »َمْن   : َوَقاَل   *
َلُه  َلُه،  َشِريَك  اَل  َوْحَدُه  اهلُل  إاِلَّ  إَِلَه 
َعَلى  َوُهَو  اْلَحْمُد،  َوَلُه  اْلُمْلُك، 
َكاَن  مَِراٍر،  َعْشَر  َقِديٌر  َشْيٍء  ُكلِّ 

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
6405، ومسلم، رقم الحديث: )269.
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َوَلِد  مِْن  َأْنُفٍس  َأْرَبَعَة  َأْعَتَق  َكَمْن 
إِْسَماِعيَل«)1).

»َكلَِمَتاِن   : َوَقاَل   *

فِي  َثِقيَلَتاِن  اللَِّساِن،  َعَلى  َخِفيَفَتاِن 

ْحَمِن:  الرَّ إَِلى  َحبِيَبَتاِن  اْلِميَزاِن، 

اهللِ  ُسْبحاَن  َوبَِحْمِدِه،  اهللِ  ُسْبَحاَن 

اْلَعظِيِم«)2).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
6404، ومسلم، رقم الحديث: )269.

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )2(
6404، ومسلم، رقم الحديث: 2694.
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َأُقوَل  »أَلَْن   : َوَقاَل   	

إَِلَه  َواَل  ِه،  لِلَّ َواْلَحْمُد  اهللِ،  ُسْبَحاَن 

ا  مِمَّ إَِليَّ  َأَحبُّ  َأْكَبُر،  َواهلُل  اهلُل،  إاِلَّ 

مُس«)1). َطَلَعْت َعَلْيِه الشَّ

»َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن اهللِ اْلَعظِيِم َوبَِحْمِدِه   *

ُغِرَسْت َلُه َنْخَلٌة فِي اْلَجنَِّة«)2).

اهللِ  َعْبَد  »َيا   : َوَقاَل   *

مِْن  َكنٍْز  َعَلى  َك  َأُدلُّ َأاَل  َقْيٍس  ْبَن 

))(  مسلم، رقم الحديث: 2695
رواه الرتمذي، رقم الحديث: 464)، وصححه   )2(

األلباين.
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ُكنُوِز اْلَجنَِّة«؟ َفُقْلُت: َبَلى َيا َرُسوَل 

َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  اَل  »ُقْل  َقاَل:   اهللِ، 

إاِلَّ بِاهللِ«)1).

النَّبيُّ  َمُه  َعلَّ َأْسَلَم  إَِذا  ُجُل  الرَّ َكاَن   *

َأْن  َأَمَرُه  ُثمَّ  الََة  الصَّ  

»اللَُّهمَّ  اْلَكلَِماِت:  بَِهُؤاَلِء  َيْدُعَو 

َواْهِدنِي،  َواْرَحْمنِي،  لِي،  اْغِفِر 

َوَعافِنِي، َواْرُزْقنِي«)2).

الحديث:  رقم  البخاري،  رواه  عليه،  متفق   )((
4205، ومسلم، رقم الحديث: 2704.

رواه مسلم، رقم الحديث: 697).  )2(
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ِه،  لِلَّ اْلَحْمُد  َعاِء  الدُّ َأْفَضَل  »إِنَّ   	

ْكِر اَل إَِلَه إاِلَّ اهلُل«)1). َوَأْفَضَل الذِّ

ُسْبَحاَن  الَِحاُت:  الصَّ »اْلَباقَِياُت   *

اهلُل،  إاِلَّ  إَِلَه  َواَل  ِه،  لِلَّ َواْلَحْمُد  اهللِ، 

إاِلَّ  َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  َواَل  َأْكَبُر،  َواهلُل 

بِاهللِ«)2).

الحديث: )8))، وابن  الرتمذي، رقم  رواه   )((
وصححه   ،(800 الحديث:  رقم  ماجه، 

األلباين.
أخرجه الحاكم يف المستدرك وصححه، رقم   )2(

الحديث: 889)، 985).
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اخلامتة

الناشئ  »زاد  كتاب  اهلل  بحمد  تم 
وصّلى  التوفيق،  ولي  المسلم«. واهلل 
الّله وسّلم  على نبيِّنا محّمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.
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