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 ةــــــمقدم
 

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين  ،الحمد هلل رب العالمين

سيدنا وموالنا محمد صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، اللهم 

افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وأمنن علينا بالحفظ والفهم، 

سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم أخرجنا من 

الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخالقنا ظلمات 

بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم 

 ثم أما بعد: ،الراحمين، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي

 تعالى، اهلل ذكر الجالل ذي اهلل إلى وأحبَّها الخصال وخير األعمال أزكى إن

 أال»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال: قال  الدرداء أبي عن وغيره الرتمذي روىفقد 

 لكم وخير درجاتكم، يف وأرفعها مليككم، عند وأزكاها أعمالكم، بخير أخبركم

 أعناقكم فيضربوا عدوكم تلقوا أن من لكم وخير والورق، الذهب إنفاق من

 .«تعالى اهلل ذكر»: قال اهلل، رسول يا بلى: قالوا ،«أعناقهم وتضربوا

 اآلخرة، والدار اهلل إلى السير ميدان يف السباقون هم تعالى اهلل الّذاكرونو

ُدونَ  َسَبَق »: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  هريرة أبي فعن ُدونَ  َوَما: َقاُلوا «اْلُمَفرِّ  َيا اْلُمَفرِّ

؟ َرُسوَل 
ِ
اكُِرونَ »: َقاَل  اهلل اكَِراُت  َكثِيًرا اهللَ  الذَّ  .«َوالذَّ

 صحيحه يف البخاري روى به، إال لها حياة فال القلوب، حياة هو اهلل ذكرف

 ال والذي ربه يذكر الذي مثل»: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن  األشعري موسى أبي عن

 .«والميت الحي مثل ربه يذكر
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 تعالى، اهلل بذكر إال سعادة وال لذة، وال طمأنينة وال قرار للقلوب وليس

 ،[82 :الرعد]﴾ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث﴿

ة، بعد الفرج هو تعالى اهلل ذكر  والهم، الغم بعد والفرح العسر، بعد واليسر الشدَّ

 واآلخرة، الدنيا يف والسعادة الراحة وتحقق األمور، وتيسر الكربات، تفريج وهو

ة أزيلت وال كرب عولج وما  وتعالى. تبارك اهلل ذكر بمثل شدَّ

 يف فيهما الدالئل وتضافرت والسنة الكتاب يف النصوص تكاثرت لقدو

 من المكثرين ثواب وبيان بالكثرة سبحانه بذكره واألمر اهلل، ذكر على الحث

ت عديدة، وأحاديث كثيرة، آيات يف اهلل ذكر  . ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عن صحَّ

وقد رأيت أن أجمع ما صح من هذه األذكار مستعينا باهلل تعالى، معتمدا 

اإلمامين صحيحي  يف مقدمتهاعلى صحيح األذكار من كتب الصحاح و

 رحمهما اهلل تعالى، ومستعينا بتصحيح العلماء. البخاري ومسلم 

وهو خير مسؤول أن يلهمني صوابي ورشدي وأن يجنبني وأسأل اهلل تعالى 

الخطأ والنسيان والزلل يف القول والعمل ، وأن ينفع هبا كل من قرأها ،وأن 

                                                                         يجعله خالصا لوجهه الكريم فهو نعم المولى ونعم النصير .

 كتبه أفقر العباد لعفو ربه الباري

 أمحد بن ممدوح الشرقاوي

 ولمشايخه غفر اهلل له ولوالديه
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 فضل التسبيح والتحميد، والتهليل، والتكبري
 

من قال سبحان اهلل وبحمده يف يوم مائة مرة حطت خطاياه ولو  ملسو هيلع هللا ىلصقال »

 .(1)«كانت مثل زبد البحر

 من قال ال إله إال وحده ال شريك لُه، لُه الملك، ولُه الحمُد، وهو على»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2)«كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل .كل شيء قدير عشر مرات

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان يف الميزان حبيبتان إلى »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(3)«بحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيمالرحمن: س

ألن أقول سبحان اهلل، والحمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر، »: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(4)«إلى مما طلعت عليه الشمسأحب 

فسأله سائل من  «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

يسبح مائة تسبيحة، فيكتب »جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: 

 .(5)«له ألف حسنة أو يحط عنه ُ ألف خطيئة

 .(6)«من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست له نخلة يف الجنة»

فقلت:  «يا عبد اهلل بن قيس أال أدلك على كنز من كنوز الجنة ؟»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 
                                                                                       

 (.4/8778(، مسلم)7/862البخاري )صحيح:  (1)

 (.4/8778(، مسلم)7/67البخاري )صحيح:  (2)

 (.4/8778(، مسلم)7/862البخاري )صحيح:  (3)

 (.4/8778مسلم)صحيح:  (4)

 (.4/8772مسلم)صحيح:  (5)

 (.5/528صحيح الجامع )صحيح:  (6)
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 .(1)«قل ال حول وال قوة إال باهلل»بلى يا رسول اهلل، قال: 

الم إلى اهلل أربٌع: سبحان اهلل، والحمد هلل، وال إله إال أحب الك»: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(2)«اهلل، واهلل أكبر، ال يضرك بأيهنَّ بدأت

قل ال إله إال »أقوله: قال  افقال: علمني كالمً  ملسو هيلع هللا ىلصجاء أعربي إلى رسول اهلل 

، سبحان اهلل رب ا، والحمد هلل كثيرً اوحده ال شريك لًه، اهلل أكبُر كبيرً اهلل 

قال فهؤالء لربي فما لي ؟  «العالمين، ال حول وال قوة إال باهلل العزيز الحكيم

 .(3)«قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدين وارزقني»قال: 

الصالة ثم أمره أن يدعو بهؤالء  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرجل إذا أسلم علمه النبي 

 .(4)«م اغفر لي، وارحمني، واهدين، وعافني وارزقنيالله»الكلمات: 

 .(5)«إن أفضل الذكر ال إله إال اهلل»

الباقيات الصالحات: سبحان اهلل والحمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر، »

 .(6)«وال حول وال قوة إال باهلل

سبحان اهلل والحمد هلل، وال إله إال اهلل، واهلل أكبر، أحب إلي مما  ألن أقول

 .(7)طلعت الشمس
  

                                                                                       

 (.4/8776(، مسلم)88/882البخاري مع الفتح )صحيح:  (1)

 (.2/8625مسلم)صحيح:  (2)

 (.4/8778مسلم)صحيح:  (3)

 (.4/8772مسلم)صحيح:  (4)

 (.8/268صحيح الجامع )حسن:  (5)

 (.8274، برقم )«مشكاة المصابيح»األلباين يف  (، وصححه2464أخرجه الرتمذي: أبواب الدعوات، برقم ) (6)

 )رواه مسلم(. (7)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

 .(1)الَحْمُد هلل الِذي أْحَيانا َبْعَدَما أَماَتنَا وإَلْيِه النَُشور - االستيقاظ من النوم

 ،وَردَّ َعَليَّ ُروِحيالَحْمُد هلل الِذي َعاَفانِي يف َجَسِدي  -

 .(2)وَأِذَن لي بِِذْكرهِ 

وَرَزَقنِيه ِمْن  (الثوب) الَحْمُد هلل الِذي َكساين هذا - دعاء لبس الثوب

 .(3)َغْيرِ َحْوٍل ِمنّي وال ُقوةٍ 

دعاء لبس الثوب 

 اجلديد

أْسألك ِمْن َخيرِِه ، اللَُّهمَّ لََك الَحْمُد َأْنَت َكَسوَتنِيه -

ه وَشرَّ ما ُصنَِع لَهُ ، لَهُ  وَخيَْر ما ُصنع  .(4)وأُعوُذ بَِك ِمْن شرِّ

 .(5)اوُمْت شهيًد  اوِعْش حميًد  اإلبِْس َجِديًد  - اجديًد االدعاء ملن لبس ثوًب

 (6)اللُهمَّ إّني أُعوُذ بَِك ِمَن الُخبِْث والخبائِِث ، «بسم اهلل» - دعاء دخول اخلالء

                                                                                       

 (.8788(، مسلم )7235، 6285أخرجه البخاري )صحيح:  (1)

( آخره.، قال 87778« )السنن الكربى»( واللفظ له، والنسائي يف 2478أخرجه الرتمذي )حسن:  (2)

 إسناده جيد. «الكلم الطيب»يف  األلباين

(، واأللباين يف 74« )الخصال المكفرة»(، صححه ابن حجر يف 4782داود )رقم/رواه أبو صحيح:  (3)

 .«صحيح أبي داود»

(، واأللباين يف 8/245« )زاد المعاد»( وصححه ابن القيم يف 4782رواه أبو داود )رقم/صحيح:  (4)

 «.صحيح أبي داود»

(، وابن حبان 5687(، وأحمد )2552رواه ابن ماجة )(، 8/875صحيح ابن ماجه )صحيح:  (5)

 .(87777« )الكربى»(، والنسائي يف 82887« )الكبير»( والطرباين يف 6327)

(، 83)(، والنسائي 6(، والرتمذي )2(، وأبو داود )275(، ومسلم )6288أخرجه البخاري )صحيح:  (6)
= 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     املختار من صحيح األذكار

 

01 

 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

 .(1)ُغْفراَنَك  - دعاء اخلروج من اخلالء

 .(2)اهلل بسم - الذكر قبل الوضوء

الذكر بعد الفراغ من 

 الوضوء

وأشهد أن ، أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له -

 .(3)عبده ورسوله امحمًد 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت  -

 .(4)أستغفرك وأتوب إليك

 الذكر عند اخلروج

 من املنزل 

أو ، َأضلَّ أْو ُأَضلَّ َأْو أزلَّ اللُهَم إين أُعوُذ بَِك أن »  -

 .(5)«أْو َأْجَهَل أْو ُيْجَهَل َعَليَّ ، أْو أظِلم أْو ُأْظَلم، ُأزلَّ 

ْلُت على اهلل، بسم اهلل»  .(6)«ال َحْوَل وال ُقوَة إال باهلل، توكَّ

                                                                                       
= 

 له.( واللفظ 5« )المصنف»( باختالف يسير، وابن أبي شيبة يف 88347(، وأحمد )832وابن ماجه )

 «.صحيح أبي داود»األلباين يف صحيح:  (1)

 والحاكم (،8867) والطرباين (،826) والبيهقي (،428) ماجه وابن (،878) أبوداود رواه صحيح: (2)

 يف اهلل رحمه األلباين الشيخ وحسنه (،6473) يعلى وأبو (،864) والدارقطني (،3472) وأحمد (،582)

 (.37) داود أبي صحيح

(. وزاد الرتمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني 824) مسلم رواه صحيح: (3)

 الرتمذي. أخرجه من المتطهرين.

 .(28) «الصحيحة» يف األلباين صححه (4)

 (.226/ 8(وصحيح ابن ماجه)858/ 2أهل السنن وانظر صحيح الرتمذي )صحيح:  (5)

 .858/(2الرتمذي) صحيح وانظر 437/(5) والرتمذي (285 /4) داود أبو صحيح: (6)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

الذكر عند الدخول 

 املنزل

وعلى ربنا ، وبسم اهلل خرجنا، بسم اهلل ولجنا -

 .(1)على أهلهثم ليسلم ، توكلنا

 دعاء الذهاب

 إىل املسجد

ويف ، اويف لساين نورً ، االلهم اجعل يف قلبي نورً » -

 ومن، انورً  فوقي ومن، اويف بصري نورً ، اسمعي نورً 

 ومن، انورً  شمالي وعن، انورً  يميني وعن، انورً  تحتي

، انورً  نفسي يف واجعل، اومن خلفي نورً ، انورً  أمامي

، انورً  لي واجعل، انورً  لي وعظم، انورً  لي وأعظم

 عصبي يف واجعل، انورً  أعطني اللهم، انورً  واجعلني

، انورً  شعري ويف، انورً  دمي ويف، انورً  لحمي ويف، انورً 

 .(2)«انورً  بشري ويف

اللهم اجعل لي »: وهناك زيادات واردة يف األحاديث -

، انورً  وزدين» (3)«يف عظامي اونورً  ..يف قبري انورً 

 .«اعلى نورً  اوهب لي نورً »(4)«اوزدين نورً ، انورً  وزدين

                                                                                       

 .82، وحسن إسناده العالمة ابن باز يف تحفة األخيار ص285/ 4أخرجه أبو داود  (1)

 (.762برقم  527، 583، 586/ 8( ومسلم)6286( برقم)886/ 88البخاري)صحيح:  (2)

 .5/422، 2483الرتمذي برقم  (3)

وصحح إسناده األلباين يف صحيح األدب  852ص  ،635أخرجه البخاري يف األدب المفرد برقم  (4)

 .526المفرد برقم 
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

، َوُسْلطَانِِه الَقِديمِ ، َوبَِوْجِهِه الَكرِيمِ ، بِاهللِ الَعظِيمِ َأُعوُذ » - دعاء دخول املسجد

ِجيمِ  يْطَاِن الرَّ اَلةُ ، اهللِ  بِْسمِ ] (1) «ِمَن الشَّ اَلمُ ] (2)[َوالصَّ  َوالسَّ

 .(4)«َرْحَمتَِك  َأبَْواَب  لِي اْفتَْح  اللَُّهمَّ » (3)[اهللِ  َرُسولِ  َعَلى

دعاء اخلروج من 

 املسجد

 إين اللهم ،اهلل رسول على والسالم والصالة اهلل بسم -

 .(5)الرجيم الشيطان من اعصمني اللهم ،فضلك من أسألك

، حي على الصالة»يقول مثل ما يقول المؤذن إال يف  - أذكار األذان

 .(6)«ال حول وال قوة إال باهلل»فيقول  «وحي على الفالح

إال وأنؤا أشؤهد أن ال إلؤه »: ويقول عقب تشهد المؤؤذن

، وأن محمؤؤد عبؤؤده ورسؤؤوله، وحؤؤده ال شؤؤريك لؤؤه، اهلل

 (7)«اوباإلسالم دينً  رسواًل  اوبمحمًد ، ارضيت باهلل ربً 

                                                                                       

 .4538، وانظر: صحيح الجامع، برقم 466أبو داود، برقم  (1)

 .776، وحسنه األلباين يف الثمر المستطاب، ص 22رواه ابن السني، برقم  (2)

 .8/582، وانظر: صحيح الجامع، 465، برقم 886/ 8أبو داود،  (3)

 اهلُل َعنَْها: 782، برقم 434/ 8مسلم،  (4)
َ

اللهم اغفر لي »، ويف سنن ابن ماجه من حديث فاطمة َرِضي

 .883-8/882، وصححه األلباين لشواهده. انظر: صحيح ابن ماجه، «ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك

 (.8/883صحيح ابن ماجه ) (5)

 متفق عليه. (6)

 (.8/837) مسلم (7)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

بعد فراغه من إجابة المؤذن  ملسو هيلع هللا ىلصيصلي على النبي  - أذكار بعد األذان

آت ، والصالة القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة

الذي  امحمودً  اوأبعثه مقامً ، الوسيلة والفضيلة امحمًد 

وزاد يف بعض األحاديث ] إنك ال تخلف ، (1)وعدته

ثم يدعو لنفسه بين األذان واإلقامة فإن  (2)الميعاد [

 .(3)الدعاء حينئٍذ ال يرد

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين  - دعاء االستفتاح

اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ، المشرق والمغرب

اللهم اغسلني من خطاياي الثوب األبيض من الدنس 

 .(4)بالماء والثلج والبرد

سبحانك اللهم وبحمد ك وتبارك اسمك وتعالي  -

  .(5)وال إله غيرك، جدك

فاطر ، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل -

                                                                                       

 .(4448، 523)ح/البخاريُّ صحيح:  (1)

 .)8737البيهقي يف )السنن الكربى( )ح/ (2)

 (.8/868([، وانظر: إرواء الغليل )2/883([، وأحمد ])588([، وأبو داود ]برقم )888الرتمذي ]برقم ) (3)

 (.532(، ومسلم )744رواه البخاري ) (4)

 ، صحيح الجامع.)842(، والرتمذي )776أبوداود ) (5)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

أنت تحكم ، عالم الغيب والشهادة، السموات واألرض

بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدين لما اختلف فيه من 

 .(1)الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 .(2)ثالث مرات «سبحان ربي العظيم» - أدعية الركوع

 .(3)«اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» -

 .(4)«سبوح قدوس رب المالئكة والروح» -

سؤؤؤؤؤبحان ذي الجبؤؤؤؤؤروت والملكؤؤؤؤؤوت والكبريؤؤؤؤؤاء »

 (5)«والعظمة

 .(6)«لمن حمده سمع اهلل» - الرفع من الركوع دعاء

 .(7)«فيه امباركً  اطيبً  اكثيرً  احمًد ، ربنا ولك الحمد» -

وملء مؤا ، ملء السموات وملء األرض وما بينهما....»

أحؤق مؤا قؤال ، أهؤل الثنؤاء والمجؤد.شئت مؤن شؤب بعؤد

                                                                                       

 (.237والنسائي ) (،778رواه مسلم ) (1)

 .رواه ابن ماجه وصححه األلباين (2)

 (.8/257( صحيح مسلم8/33صحيح البخاري ) (3)

 (.8/827(، وأبوداود)8/252صحيح مسلم ) (4)

 رواه النسائي وصححه األلباين. (5)

 .)473(، ومسلم )822« )القراءة خلف اإلمام»(، ويف 2882(، )736البخاري ) (6)

 (.733البخاري ) (7)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

اللهؤؤم ال مؤؤانع لمؤؤا أعطيؤؤت وال ، وكلنؤؤا لؤؤك عبؤؤد، العبؤؤد

 (1)«معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد

 

 أدعية السجود

 .(2)ثالث مرات، «سبحان ربي األعلى» -

 .(3)«اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» -

 .(4)«سبوح قدوس رب المالئكة والروح» -

سجد ، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» -

وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك 

 .(5)«اهلل أحسن الخالقين

 والكبرياء ،والملكوت الجبروت ذي سبحان» -

 .(6)«والعظمة

، وأوله وآخره، دقه وجله، اللهم اغفر لي ذنبي كله» -

 .(7)«وعالنيته وسره

                                                                                       

 .)8/832(، والنسائي )472أخرجه مسلم ) (1)

 رواه ابن ماجه وصححه األلباين. (2)

 (.8/257( مسلم8/33البخاري )صحيح:  (3)

 (.8/827(، وأبوداود)8/252مسلم )صحيح:  (4)

 (.8/524مسلم )صحيح:  (5)

 (.8/827صححه األلباين يف صحيح أبوداود)صحيح:  (6)

 (.8/257مسلم )صحيح:  (7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     املختار من صحيح األذكار

 

06 

 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

اللهؤؤم أعؤؤوذ برضؤؤاك مؤؤن سؤؤخطك وبمعافاتؤؤك مؤؤن »

وأعوذ بك منك ال أحصؤي ثنؤاء عليؤك أنؤت ، عقوبتك

 (1)«كما أثنيت على نفسك

دعاء اجللسة بني 

 السجدتني

 .(2)«رب اغفر لي، رب اغفر لي» -

، وعؤافني، واجبرين، واهدين، وارحمني، اللهم اغفر لي»

 (3)«وارفعني، وارزقني

 دعاء سجود التالوة

 

وشق سمعه وبصؤره بحولؤه ، سجد وجهي للذي خلقه» 

اللهم »: ويف زيادة (4)«﴾ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿وقوته 

 واجعلهؤا، اوضع عني بها وزرً ، اأكتب لي بها عندك أجرً 

كمؤؤا تقبلتهؤؤا مؤؤن عبؤؤدك وتقبلهؤؤا منؤؤي ، الؤؤي عنؤؤدك ذخؤؤرً 

 .(5)«داود

السالم ، والطيبات، والصلوات، التحيات هلل» - التشهد

السالم علينا ، عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته

                                                                                       

 (.8/258مسلم )صحيح:  (1)

 (.8/842صحيح ابن ماجه )صحيح:  (2)

 (.8/37(، صحيح الرتمذي )8/842صحيح ابن ماجه )صحيح:  (3)

 (. وانظر صحيح الرتمذي.8/474الرتمذي )صحيح:  (4)

 (. وانظر صحيح الرتمذي.8/472الرتمذي )صحيح:  (5)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

وأشهد ، أشهد أن ال إله إال اهلل، وعلى عباده الصالحين

وبعده الصالة على النبي ، (1)«عبده ورسوله اأن محمًد 

 : ومنها ملسو هيلع هللا ىلص

 « كما ، محمد وعلى آل محمداللهم صل على

إنك حميد ، وعلى آل إبراهيم، إبراهيم صليت على

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما ، مجيد

وعلى آل إبراهيم إنك حميد ، باركت على إبراهيم

 .(2)«مجيد

 «كما ، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته

وبارك على محمد وأزواجه ، صليت على آل إبراهيم

وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد 

 .(3)«مجيد

الدعاء بعد التشهد 

 األخري وقبل السالم

ومن عذاب ، اللهم إين أعوذ بك من عذاب القبر» -

ومن شر فتنة ، ومن فتنة المحيا والممات، جهنم

 .(4)«المسيح الدجال

                                                                                       

 (.8/278( مسلم8/262البخاري مع الفتح )صحيح:  (1)

 (.8/472البخاري مع الفتح )صحيح:  (2)

 (.8/278( مسلم8/477البخاري مع الفتح )صحيح:  (3)

(. واللفظ عند مسلم: اللهم إين أعوذ بك من عذاب 8/488( مسلم )8/878البخاري )صحيح:  (4)

 جهنم ومن عذاب القرب......
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

وال يغفر ، اكثيرً  االلهم إين ظلمت نفسي ظلمً  -

فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني ، الذنوب إال أنت

 .(1)إنك أنت الغفور الرحيم

 .(2)وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك -

اللهم إين أسألك يا اهلل بأنك الواحد األحد الصمد  -

أحد أن تغفر  االذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوً 

 .(3)لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم

 الصالةاألذكار بعد السالم من 

 «ختام الصالة»

ومنك ، اللهم أنت السالم»..اثالثً  «أستغفر اهلل» -

 .(4)«تباركت يا ذا الجالل واإلكرام، السالم

له الملك وله ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له» -

ال حول وال قوة إال ، الحمد وهو على كل شب قدير

وله له النعمة ، وال نعبد إال إياه، ال إله إال اهلل، باهلل

ال إله إال اهلل مخلصين له ، وله الثناء الحسن، الفضل

 .(5)«الدين ولو كره الكافرون

                                                                                       

 (.4/8772( مسلم )2/862البخاري )صحيح:  (1)

 (.8/824صحيح أبوداود)صححه األلباين يف صحيح:  (2)

 (.8/827صححه األلباين يف صحيح النسائي )صحيح:  (3)

 (.8/484مسلم )صحيح:  (4)

 (.4/484( مسلم )8/855البخاري )صحيح:  (5)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

 .(1)اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك -

 اثالثً )واهلل أكبر ، والحمد هلل، سبحان اهلل» -

له الملك ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له (وثالثين

 .(2)«وله الحمد وهو على كل شيء قدير

بعد كل  .سورة اإلخالص والفلق والناس -

 .(3)صالة

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿ -

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

 .(4)بعد كل صالة ﴾ی ی ی

له الملك وله ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له» -

عشر  «شب قدير يحيي ويميت وهو على كل، الحمد

 .(5)مرات بعد صالة المغرب والصبح

                                                                                       

 (.637البخاري يف األدب ) (1)

 (.482/  8مسلم ) (2)

 (.8/2صحيح الرتمذي)صحيح:  (3)

 (.5/223)صححه األلباين يف صحيح الجامع صحيح:  (4)

 (.5/585رواه الرتمذي)صحيح:  (5)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

 وعمؤؤاًل ، اطيًبؤؤ اورزًقؤؤ، انافًعؤؤ االلهؤؤم إين أسؤؤألك علًمؤؤ»

 .(1)بعد صالة الفجر «متقباًل 

ُيعلمنؤؤا ،  ملسو هيلع هللا ىلصكؤؤان رسؤؤول اهلل : قؤؤال جؤؤابر بؤؤن عبؤؤد اهلل  دعاء صالة االستخارة

، االستخارة يف األمور كلها كما يعلُمنؤا السؤورة مؤن القؤرآن

إذا هؤؤم أحؤؤدكم بؤؤاألمر فليركؤؤع ركعتؤؤين مؤؤن غيؤؤر : يقؤؤول

، اللهؤؤؤم إين أسؤؤؤتخيرك بعلمؤؤؤك»: ثؤؤؤم ليقؤؤؤل، الفريضؤؤؤة

وأسؤألك مؤن فضؤلك العظؤيم فإنؤك ، وأستقدرك بقؤدرتك

، وأنؤؤت عؤؤالم الغيؤؤوب، وتعلؤؤم وال أعلؤؤم، تقؤؤِدُر وال أقؤؤِدرُ 

خير لي  -يسمي حاجته -اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 

 -عاجلؤة وآجلؤه : أو قؤال -وعاقبة أمؤري يف ديني ومعاشي 

وإن كنؤت تعلؤم أن ، ثم بؤارك لؤي فيؤه، فاقدره لي ويسره لي

: أو قؤال -هؤذا األمؤر شؤر يف دينؤي ومعاشؤي وعاقبؤة أمؤري 

واقؤدر لؤؤي ، فاصؤؤرفه عنؤي واصؤرفني عنؤؤه -عاجلؤه وآجلؤه 

ومؤا نؤدم مؤن اسؤتخار  .«ثؤم ارضؤني بؤه، الخير حيؤث كؤان

فقؤد ، المؤمنين وتثبؤت يف أمؤرهوشاور المخلوقين ، الخالق

 .(2)﴾ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ قال سبحانه

                                                                                       

 (.8/858صحيح ابن ماجه ) (1)

 (.7/868البخاري )صحيح:  (2)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

يقرأ آية الكرسي ثم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما » - عند النوم

ثم يمسح بهما ما  «اإلخالص والفلق والناس»فيقرأ 

استطاع من جسده يبدأبهما على رأسه ووجهه وما 

 .(1)(يفعل ذلك ثالث مرات) «أقبل من جسده

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه : يقولثم  -

وإن أرسلتها فاحفظها ، إن أمسكت نفسي فارحمها

 .(2)بما تحفظ به عبادك الصالحين

 .(3)«وأعوذ بك من شرها، اللهم إين أسألك خيرها» - دعاء الريح

وخيؤؤر مؤؤا ، وخيؤؤر مؤؤا فيهؤؤا، اللهؤؤم إين أسؤؤألك خيرهؤؤا»

وشؤر مؤا وأعوذ بك من شرها وشر ما فيهؤا ، ُأرسلت به

 .(4)«أرسلت به

 .(5)انافعً  االلهم صيبً  - الدعاء إذا نزل املطر

 .(6)وابتلَّت العروُق وَثبََت األجُر إْن شاء اهلل، َذهَب الظَّمأُ  - الصائمدعاء عند إفطار 

                                                                                       

 (.4/8782( مسلم)3/68البخاري مع الفتح )صحيح:  (1)

 (.4/8724( مسلم)88/886البخاري )صحيح:  (2)

 (.8/678مسلم)صحيح:  (3)

 (.8/686(، مسلم)4/76البخاري )صحيح:  (4)

 (.8/582البخاري مع الفتح )صحيح:  (5)

 (.4/873صحيح الجامع)حسن:  (6)
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 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

فإن نسي ، بِسم اهلل»: إذا أكل أحدكم الطعام فليقل - الدعاء قبل الطعام

 .(1)«وآخرهبِسِم اهلل يف أوله : يف أوله فليقل

الدعاء عند الفراغ من 

 الطعام

من غير حؤول ، وزرقنيه، الحمد هلل الذي أطعمني هذا»

 .(2)«مني وال قوة

 الدعاء ملن سقاه 

 أو إذا أراد ذلك

 .(3)اللُهمَّ َأْطِعْم َمْن أْطَعَمني وَأْسِق َمْن ْسَقاين -

دعاء إذا أفطر عند أهل 

 بيت

، طعاَمُكُم األْبرارُ  َأفَطر ِعنَْدُكم الصائِموَن وأكل -

 .(4)وصلت عليُكُم المالئَِكةُ 

وليقل له أخوُه ، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد هلل - دعاء العطاس

، يرحمك اهلل: فإذا قال لهُ ، يرحمك اهلل: أو صاحبهُ 

 .(5)يهديكم اهلل ويصلح بالكم: فليقل

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿ .الحمد هلل .بسم اهلل - دعاء الركوب

                                                                                       

 (.8/867صحيح الرتمذي)صحيح:  (1)

 (.2/853صحيح الرتمذي)حسن:  (2)

 (.2/886مسلم )صحيح:  (3)

( وسحححه االلباين يف صحيح أبي داود 8/556( ابن ماجه )2/267سنن أبي داود )صحيح:  (4)

(8/727.) 

 (.7/885صحيح البخاري ) (5)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





     املختار من صحيح األذكار 

 

23 

 الدعاء الثابت عن النيب مناسبة الدعاء

، الحمد هلل﴾ڍ ڌڇ ڇ ڍ  چ چ ڇ ڇ

، اهلل اكبر، اهلل اكبر، اهلل اكبر، الحمد هلل، الحمد هلل

إنه ال يغفر ، سبحانك اللهم إين ظلمت نفسي فاغفر لي

 .(1)الذنوب إال أنت

ڃ ڃ ڃ  ﴿، اهلل أكبر، اهلل أكبر، اهلل أكبر - دعاء السفر

 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

ومن ، والتقوىاللهم إنا نسأُلَك يف سفرنا هذا البرَّ »

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا ، العمل ما ترضى

والخليفة يف ، اللهم أنت الصاحب يف السفر، بعده

وكآبة المنظر ، اللهم إين أعوذ بك من وْعثاِء السفر، األهل

وإذا رجع قالهن وزاد  «وسوء المنقلب يف المال واألهل

 .(2)«لربنا حامدون، عابدون، تائبون، آيبون»فيهن 

 اما يقول من أحس وجًع

 يف جسده

بسم : ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل -

أعوذ باهلل وقدرته من شر ما : وقل سبع مرات اثالثً ، اهلل

 .(3)أجد وأحاذر

 

                                                                                       

 (.2/856صححه االلباين يف صحيح الرتمذي )صحيح:  (1)

 (.8/332مسلم )صحيح:  (2)

 (.4/8782مسلم )صحيح:  (3)
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 أذكار الصباح واملساء

 

  .(1)آية الكرسي 

 .(2)(ثالث مرات)سورة اإلخالص والفلق والناس 

له ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، والحمد هلل، أصبحنا وأصبح الملك هلل»

ربِّ أسألك خير ما يف هذا اليوم ، لك وله الحمد وهو على كل شيء قديرالم

وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك  وخير ما بعده

 .(3)«ربَّ أعوذ بك من عذاٍب يف النار وعذاب يف القبر، من الكسل وسوء الكبر

 .(4)«وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا»

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت َخَلقتني وأنا َعْبُدك وأنا على عهدك ووعدك ما »

لك بنعمتك على وأبوء بذنبي  ستطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوءا

 .(5)«فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

ومالئكتك وجميع ، أشهدك وأشهد حملة عرشك اللهم إين أصبحت»

 اوأن محمًد ، أنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدت ال شريك لك، خلقك

                                                                                       

 (.8/872صححه االلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )صحيح:  (1)

 (.2/828صحيح الرتمذي )حسن:  (2)

 (. وإذا أمسي قال أمسينا........4/8722مسلم )صحيح:  (3)

 (.2/848الرتمذي )صحيح صحيح:  (4)

 (.7/857البخاري )صحيح:  (5)
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 .(1)(أربع مرات) «عبدك ورسولك

، من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك اللهم ما أصبح بي

 .(2)الشكر فلك الحمد ولك

ال إله ، بصرياللهم عافني يف ، اللهم عافني يف سمعي، اللهم عافني يف َبَدين»

اللهم إين أعوذ بك من عذاب ، والفقر، اللهم إين أعوذ بك من الكفر.إال أنت

 .(3))ثالث مرات( «القبر ال إله إال أنت

 .(4)()سبع مرات «حسبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم»

اللهم إين أسألك العفو والعافية ، اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة»

اللهم ، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، يف ديني ودنياي وأهلي ومالي

يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ  احفظني من بين

 .(5)«بعظمتك أن أغتال من تحتي

هادة» رب كل شيء ، فاطر السموات واألرض، اللهم َعالَِم الغيب والشَّ

                                                                                       

وقد روي الحديث  «ضعيف أبي داود»حسنه ابن باز رحمه اهلل يف تحفة األخيار، وضعفه األلباين يف  (1)

َماَواِت   َوَمْن فِي بلفظ: )َمْن َقاَل اللَُّهمَّ إِنِّي ُأْشِهُدَك َوُأْشِهُد َماَلئَِكَتَك َوَحَمَلَة َعْرِشَك، َوُأْشِهُد َمْن فِي السَّ

ًة َأنََّك أَنَْت اهلُل اَل إَِلَه إاِلَّ َأنَْت َوْحَدَك اَل َشِريَك َلَك، َوَأْشَهُد َأنَّ اأْلَْرِض،  ًدا َعبُْدَك َوَرُسوُلَك، َمْن َقاَلَها َمرَّ ُمَحمَّ

ُه مِ َأْعتََق اهلُل ُثُلثَُه مَِن النَّارِ  َتْيِن َأْعَتَق اهلُل ُثُلَثْيِه مَِن النَّاِر، َوَمْن َقاَلَها َثاَلًثا َأْعَتَق اهلُل ُكلَّ َن النَّاِر( رواه ، َوَمْن َقاَلَها َمرَّ

 .)867« )السلسلة الصحيحة»وينظر:  هبذا اللفظ، وبدون التقييد بالصباح والمساء. ( وصححه8387الحاكم )

 «.ضعيف الرتمذي»حسنه ابن باز رحمه اهلل يف تحفة األخيار، ضعفه األلباين يف  (2)

 «.صحيح أبي داود»حسنه ابن باز رحمه اهلل يف تحفة األخيار، صححه األلباين يف حسن:  (3)

 (. وقال األلباين موضوع، انظر ضعيف الجامع.8/276األرناوؤط انظر زاد المعاد )حسن إسناده شعيب  (4)

 (.8/228صحيح ابن ماجه )صحيح:  (5)
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أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان ، ومليكه

 .(1)«سوًءا أو أُجره إلى مسلم وشركه وأن اقترف على نفسي

بسم اهلل الذي ال يضرُّ مع اسمه شيء يف األرض وال يف السماء وهو »

 .(2)ثالث مرات() «السميع العليم

 .(3))ثالث مرات( «انبيً  ملسو هيلع هللا ىلصوبمحمد  اوباإلسالم دينً ، ارضيت باهلل ربً »

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأين ُكله وال َتكِْلني إلى نفيس »

 .(4)«نطرفة عي

: اللهم إين أسألك خير هذه اليوم، أصبحنا وأصبح الملك هلل رب العالمين»

وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما ، وهداه، وبركته، ونوره، صرهون، فتحه

 .(5)«بعده

ة  ملسو هيلع هللا ىلصودين نبيَّنا محمد ، وكلمة اإلخالص أصبحنا على فطرة اإلسالم» وملَّ

 .(6)«وما كان من المشركين امسلمً  ااهيم حنيفً أبينا إبر

 .(7)()مائة مرة «سبحان اهلل وبحمده»: من قال

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له»
                                                                                       

 (.2/848صحيح الرتمذي )صحيح:  (1)

 (.8/228صحيح ابن ماجه )صحيح:  (2)

 (.6/488حسنه ابن باز يف تحفة األخيار، وانظر السلسلة الصحيحة ) (3)

 (.8/872الرتغيب ولرتهيب )صحيح حسن:  (4)

 (.8/272ضعيف: انظر ضعيف أبي داود. ولكن: حسنه شعيب األرناوؤط يف تحقيق زاد المعاد ) (5)

 (.4/873صحيح الجامع )صحيح:  (6)

 (.4/8778مسلم )صحيح:  (7)
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 .(1)أو مرة واحدة عند الكسل()عشر مرات( ) «قدير

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له»

 .(2)(ائة مرة إذا أصبح)م «قدير

 «سبحان اهلل وبحمده عدد خلقِه وِرَضا نفِسِه وِزُنة َعرِشِه وِمداد كلماته»

 .(3)(ث مرات إذا أصبحثال)

 .(4)(إذا أصبح) «متقباًل  وعماًل ، اطيبً  اورزقً ، انافعً  االلهم إين أسألك علمً »

 .(5)()مائة مرة يف اليوم «أستغفر اهلل وأتوب إليه»

 .(6)ثالث مرات إذا أمسى() «أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»

 .(7)()عشر مرات «اللهم صل وسلم على نبينا محمد»
 

  

                                                                                       

 (.8/878حسن صحيح: صحيح الرتغيب والرتهيب ) (1)

 (.8/228صحيح ابن ماجه )(.صحيح: 8/8778(، مسلم)4/35البخاري )صحيح:  (2)

 (.4/8737مسلم )صحيح:  (3)

 (.8/275حسنه شعيب األرناوؤط يف تحقيق زاد المعاد ) (4)

 (.4/8775(، ، مسلم)88/878البخاري مع الفتح )صحيح:  (5)

 (.2/827صحيح الرتمذي )صحيح:  (6)

 (.6257حسنه األلباين يف صحيح الجامع ) (7)
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 يسبح ؟ ملسو هيلع هللا ىلصكيف كان النيب 
 

 .(1)«يعقد التسبيح بيمينه ملسو هيلع هللا ىلصرأيت النبي »: قال عن عبد اهلل بن عمرو 

 .وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

 كتبه

 أمحد بن ممدوح الشرقاوي

 غفر اهلل له ولوالديه ولمشايخه

Alsharkawi @yahoo.com 

 
 

 
  

                                                                                       

 (.4/878)صحيح الجامع صحيح:  (1)
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