
 األكذكا                                                                                           كذكاا كتاب األ

 المقيدة
714 

 

 األذكار المقيدة -4

 :األذكار المقيدة أربعة أقسام 

 أكذكا  األحوال العا ضة. -3 أكذكا  الصباح والمساء. -1

 األكذكا  التي تقال في أوقات الشدة. -4 أكذكا  األحوال العادية. -2

 أذكار الصباح والمساء -1

 :وقت أذكار الصباح والمساء 

 ع الشمس.: بعد صالة الصبح إلى ما قبل طلوفي الصباح -1

 : بعد صالة العصر إلى ما قبل غروب الشمس.في المساء -2

 واألكذكا  المقيدة ال تقضى إكذا فات محلها.

 .[39]ق:   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ)قال هللا تعالى:  -1

 .[42-41]األحزاب:(   جئجئ جئ جئ جئ جئىئ ىئ ی ی ي ي )وقال هللا تعالى:  -2

(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۉ ۉ ې ې ې ې ى)وقال هللا تعالى:  -3

 .[205]األعراف:

 :أذكار الصباح والمساء 

َما ِمن  َعب ٍد »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َ ُسوُل ا قَاَل:َعفَّاَن َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ُعثَماَن ب َن  َعن  

ٍم َوَمَساِء ُكل ِ  فِاييَقُوُل  ِم الَاي  َصبَاحِ ُكل ِ يَو  ِمِه  ٬لٍَة بس  الَِّذي الَ يَُضرُّ َمَع اس 

ٌء  ِض َوالَ  فِايَشي  اٍت ِلايالسََّماِء َوُهَو السَِّميُع العَ  فِاياألَ    لَام  ُم ثالَث َمرَّ
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ءٌ  هُ َشي    .(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه  .«يَُضرَّ

  َالنَّ  لَاىقَاَل: َجاَء َ ُجٌل إِ  نَّاهُ أَ  ن اهُ َ ِضَي هللاُ عَ  ةَ ي ارَ ُهرَ  بِايَعن  أَ و ِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِاي 

أََما لَو  »البَاِ َحةَ، قَاَل:  نِاي! َما لَِقيُت ِمن  َعق َرٍب لَدََغت  ٬وَل افَقَاَل: يَا َ سُ 

َسي َت أَُعوكذُ بِكَ  اِت ِمن  َشر ِ َما َخلََق  ٬اِت اِلامَ قُل َت ِحيَن أَم  كَ التَّامَّ  .«لَام  تَُضرَّ

 .(2)أخرجه مسلم

  َأُ  َعن  و ِ نٌ  لَاهُ  نَ َكا نَّاهُ أَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َكع بٍ  ب نِ  بَاي   فََكانَ  ٍر،تَام   ِمن   ُجر 

 لَّامَ فَسَ  ،ِلامِ تَ الُماح   غاُلمِ ال ب اهِ شِ  بِدَابَّةٍ  ُهوَ  فَإكِذَا لٍَة،لَاي   كذَاتَ  فََحَرَسهُ  يَن قُُص،

؟ أَم   ن ِاي  جِ  أَن َت، َما: فَقَالَ  السَّالَم، لَاي اهِ عَ  فََردَّ  ،لَاي اهِ عَ   بَل   ال: قَالَ  إِن ِسي 

 َشع رُ  َوَشع ُرهُ  َكل ٍب، يَدُ  يَدُهُ  فَإكِذَا يَدَهُ، لَاهُ فَنَاوَ  يَدََك، نِايفَنَاِول  : قَالَ  ،ن ِاي  جِ 

،ال َخل قُ  َهَكذَا: قَالَ  َكل ٍب،  أََشدُّ  َ ُجلٌ  فِايِهام   َما أَنَّ  ِجنُّ ال تِ ِلامَ عَ  قَد  : قَالَ  ِجن ِ

دَقَةَ، بُّ تُاحِ  نَّكَ أَ  بَلَغَنَا: قَالَ  بَِك؟ َجاءَ  فََما: قَالَ  ،ن ِايمِ   ِمن   نُِصيبُ  فَِجئ نَا الصَّ

؟ يُن ِجينَا فََما: قَالَ  َطعَاِمَك، ڻ ): بَقََرةِ ال ُسوَ ةِ  فِاي تِايالَّ  اآليَةُ  َهِذهِ : قَالَ  ِمن ُكم 

بَِح، تَّاىحَ  ِمنَّا أُِجيرَ  ِسييُام   ِحينَ  الَاهَ قَا َمن  ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ه  الَاهَ قَا َوَمن   يُص 

بِحُ  ِحينَ  بَحَ  الَامَّ فَ  ِسَي،يُام   تَّاىحَ  ِمنَّا أُِجيرَ  يُص   فَذََكرَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َ ُسولَ  تَاىأَ  أَص 

 .(3) أخرجه الحاكم والطبراني .«ثُ بِايالخَ  َصدَقَ »: فَقَالَ  ،لَاهُ  كذَِلكَ 

  َعُوٍد  بِايَعن  أو ِ الَمس  اآليَتَاِن »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قال: قال َ ُسوُل ا َ ضَي هللاُ َعنهُ بَد ِ ي 

 .(4)متفق عليه .«لٍَة َكفَتَاهُ لَاي   فِايا ُهامَ بَقََرةِ، َمن  قََرأالآِخِر ُسوَ ةِ ِمن  

  َعُوٍد  ٬َعن  َعب ِداو َسى ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: َكاَن َ ُسوُل اَ ِضَي هللاُ َعن اهُ ب ِن َمس  إِكذَا أَم 

                                                 

 (.3869برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 3388ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 1)

 (.2709برقم ) سلممأخرجه ( 2)

 (.1/201) «الكبير»وأخرجه الطبراني في (, 2064برقم )كم احأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.807) ومسلم برقمواللفظ له، (, 4008أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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َسى الُمل ُك »قَاَل:  َسي نَا َوأَم  دَهُ الَ َشِريَك  هللاُ إِالَّ  لَاهَ ، الَ إِ ٬دُ َحام  ، َوال٬أَم  َوح 

ٍء قَِديرٌ دُ وَ َحام  ال لَاهُ الُمل ُك وَ  لَاهُ  ،لَاهُ  أَلَُك خَ  اللَّاهمَّ  ،ُهَو َعلَاى ُكل ِ َشي   ي ارَ أَس 

أَُعوكذُ  ن ِايإِ  اللَّاهمَّ لَِة َوَشر ِ َما بَع دََها، لَّاي  لَِة َوأَُعوكذُ بَِك ِمن  َشر ِ َهِذِه اللَّاي  َهِذِه ال

النَّاِ   فِايأَُعوكذُ بَِك ِمن  َعذَاٍب  ن ِايإِ  اللَّاهمَّ لَكَسِل َوُسوِء الِكبَِر، بَِك ِمَن ا

 .(1) أخرجه مسلم .«القَب رِ  فِايَوَعذَاٍب 

  َن اهُ َ ِضَي هللاُ عَ ةَ ي ارَ َعن  أَبي ُهرَ و ِ بَحَ  نَّاهُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي   :َكاَن يَقُوُل إِكذا أَص 

نَا وَ  اللَّاهمَّ » بَح  يَا َوبَك نَُموُت َوإِ بَك أَص  َسي نَا َوبَك نَح   ،َك النُُّشو ُ لَاي  بَك أَم 

َسى قَالَ  يَا َوبَك نَُموُت َوإِ  اللَّاهمَّ  :َوإِكذا أَم  َسي نَا َوبَك نَح  . «َك النُُّشو ُ لَاي  بَك أَم 

 .(2)وأبو دواد «األدب»أخرجه البخا ي في 

   ٍس  َشدَّادِ َوَعن تِغ فَاِ  أن  »: قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِايَّ نَّ أ َ ضَي هللاُ َعنهُ ب ُن أو  َسي ِدُ االس 

 لَاىَوأنَا َعب دَُك، َوأنَا عَ  نِايإِال أن َت، َخلَق تَ  لَاهَ ال إِ  ب ِايأن َت  َ  اللَّاهمَّ تَقُوَل: 

ادِ عَ  تََطع ُت، أُعوكذُ بَِك ِمن  َشر ِ َما َصنَع ُت، أبُوُء لََك ه  ِدَك َما اس  َك َوَوع 

ِفر   بِايَوأبُوُء لََك بِذَن   لَايَّ بِنِع َمتَِك عَ  ال يَغ ِفُر الذُّنُوَب إِال أن َت.  نَّاهُ ، فَإِ ِلايفَاغ 

ِمِه قَب َل أن  بِاهَ  ا  اِ  ُموقِننَّاهَ ا ِمَن اللَاهَ قال: َوَمن  قَا ِسَي، يُام  ا، فََماَت ِمن  يَو 

ِل فَاهُ  ا، فََماَت قَب َل أن  بِاهَ َوُهَو ُموقٌِن  لِ لَّاي  ا ِمَن اللَاهَ َجنَِّة، َوَمن  قَاالَو ِمن  أه 

بَِح،  ِل فَاهُ يُص   .(3)أخرجه البخا ي .«َجنَّةِ الَو ِمن  أه 

  َِرو ب ِن العَاِص  ٬اَعب دِ َعن  و يَق  َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما أنَّ ب َن َعم  د ِ ٍر الص ِ أَبَا بَك 

ام  عَ  ٬وَل ايَا َ سُ  :قَالَ فَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسأََل َ ُسوَل ا ن اهُ عَ  َ ِضَي هللاُ  َما أَقُوُل إِكذا  نِايل ِ

َسي تُ  ُت َوإِكذا أَم  بَح  ََ  ؟أَص  ٍر قُلِ » :فَقَاَل فَاِطَر السََّمَواِت  اللَّاهمَّ  :يَا أَبَا بَك 

                                                 

 (.2723برقم )سلم مأخرجه ( 1)

 (.5068برقم )وأخرجه أبو داود (, 1234برقم ) «األدب المفرد»في أخرجه البخا ي  صحيح/( 2)

 (.6306برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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ِض  ٍء َومَ  ،الغَي ب َوالشََّهادَةِ  ِلامَ َعا ،َواألَ   أَُعوكذ بَك ِمن   ،َكهُ ِلايَ بَّ ُكل ِ َشي 

ِكهِ َوَشر ِ الشَّ  ،َشر ِ نَف ِسي أَو   ا  نَف ِسي ُسوء لَاىَف عَ تَارِ َوأَن  أَق   ،ي َطاِن َوِشر 

هُ إِ   .(1) والترمذي «األدب المفرد»أخرجه البخا ي في  .«ِلامٍ ُمس   لَاىأَُجرَّ

  َيَدَُع َهُؤالَِء  ملسو هيلع هللا ىلص ٬يَُكن  َ ُسوُل ا لَام   َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما قَاَل:ابن ُعَمَر  َعن  و

بحُ م  يُاالدََّعَواِت ِحيَن  أَلَُك العَف َو َوالعَا ن ِايإِ  اللَّاهمَّ » :ِسي َوِحيَن يُص  ةَ فِايَ أَس 

أَلَُك العَف َو َوالعَا ن ِايإِ  اللَّاهمَّ ا َواآلِخَرةِ ن ايَ الدُّ  فِاي اَي ن ايَ َودُ  نِايِدي ِفايةَ فِايَ أَس 

َ ا تُار  اس   اللَّاهمَّ  ِلايَوَما ِلايَوأَه   َعا تِايَعو  فَظ   ايتِ َوآِمن  َ و  ِن بَاي  ِمن   نِايَواح 

قِي َوأَُعوكذ بَك أَن   ِلايَوَعن  ِشَما نِايييَامِ َوَعن   ِفاييَدَيَّ َوِمن  َخل   َوِمن  فَو 

تَاَل ِمن    .(2) أخرجه أبو داود وابن ماجه  .«تِايتَاح  أُغ 

  َبُِح َوِحيَن َمن  قَاَل: ِحيَن يُص  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ا َعن  أَبِاي ُهَري اَرةَ و

ةٍ َحام  َوبِ  ٬ِسي: ُسب َحاَن ايُام   َم الِقيَاَمِة بِأَف َضَل  لَام  ِدِه، ِمائَةَ َمرَّ يَأ ِت أََحدٌ يَو 

 .(3)أخرجه مسلم  .«لَاي اهِ إِالَّ أََحدٌ قَاَل ِمث َل َما قَاَل أَو  َزادَ عَ  بِاهِ ا َجاَء ِمامَّ 

ةٍ ُحطَّت   فِايِدِه، َحام  َوبِ  ٬َوَمن  قَاَل: ُسب َحاَن ا»وفي لفظ:  ٍم ِمائَةَ َمرَّ يَو 

رِ   .(4)متفق عليه . «َخَطايَاهُ َولَو  َكانَت  ِمث َل َزبَِد البَح 

  ََعِن النَّ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ب ِن أَب َزى ٬اَعب دِ  َعنو ِ نَا »قَاَل:  نَّاهُ أَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِاي  بَح  أَص 

َرةِ اإِلس الَِم، َوعَ  لَاىعَ  الَِص َوعَ  ةِ ِلامَ كَ  لَاىفِط  ٍد َحامَّ انَا مُ بِاي ِ ِديِن نَ  لَاىاإِلخ 

ِرِكينَ الا  َوَما َكاَن ِمَن ِلامفا  ُمس  نِاينَا إِب َراِهيَم حَ بِايِملَِّة أَ  لَاىعَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص   .«ُمش 

                                                 

برقم أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 1239برقم ) «األدب المفرد»في أخرجه البخا ي  صحيح/( 1)

(3529.) 

 .وهذا لفظه(, 3871برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 5074برقم )أبو داود خرجه أ صحيح/( 2)

 (.2692برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 .واللفظ له(, 2691ومسلم برقم ) (,6405أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 .(1) أخرجه أحمد والدا مي

  َلَاهَ اَل: الَ إِ َمن  قَ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنَّ َ ُسوَل ا َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعن  أَبِاي ُهَري اَرةَ و 

دَهُ الَ َشِريَك  ٍء  لَاىدُ، َوُهَو عَ َحام  ال لَاهُ الُمل ُك وَ  لَاهُ ، لَاهُ إِالَّ هللاُ َوح  ُكل ِ َشي 

ةٍ، َكانَت   فِايقَِديٌر،  ٍم ِمائَةَ َمرَّ ِر ِ قَاٍب، َوُكتِبَت   لَاهُ يَو  ِمائَةُ  لَاهُ َعد َل َعش 

َمهُ كذَِلَك  لَاهُ َسي ِئٍَة َوَكانَت   ِمائَةُ  ن اهُ يَت  عَ ُماحِ َحَسنٍَة، وَ  ي َطاِن يَو  زا  ِمَن الشَّ ِحر 

ثََر ِمن   بِاهِ ا َجاَء ِمامَّ يَأ ِت أََحدٌ أَف َضَل  لَام  ِسَي وَ يُام   تَّاىحَ  إِالَّ أََحدٌ َعِمَل أَك 

 .(2)متفق عليه .«كذَِلكَ 

  ََمن  قَاَل إِكذا » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنَّ َ ُسوَل ا َ ِضَي هللاُ َعن اهُ َعن  أَبي َعيَّاٍش و

بََح الَ إِ  دَهُ الَ َشِريَك  إِالَّ هللاُ  لَاهَ أَص   لَاىدُ َوُهَو عَ َحام  ال لَاهُ الُمل ُك وَ  لَاهُ  ،لَاهُ َوح 

ٍء قَِديٌر َكاَن  َماِعيَل َوُكتَِب  لَاهُ ُكل ِ َشي  ُر  لَاهُ ِعد َل َ قَبٍَة ِمن  َولَِد إِس  َعش 

ُر َسي ِئَاٍت َوُ فَِع  ن اهُ َحَسنَاٍت َوُحطَّ عَ  ُر دََ َجاٍت َوَكاَن  لَاهُ َعش  ٍز  فِايَعش  ِحر 

ي َطاِن حَ  َسى َكاَن لَاهَ َوإِن  قَا ،ِسيَ يُام   تَّاىِمَن الشَّ  تَّاىِمثُل كذِلَك حَ  لَاهُ ا إِكذا أَم 

بحَ   .(3) أخرجه أبو داود وابن ماجه .«يُص 

  َدَاءِ  بِايأَ  َعن  و  ِحينَ  قَالَ  َمن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َ ُسولُ  قَالَ : قَالَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  الدَّ  

بِحُ   بُّ  َ  وَ هُ وَ  ،تُ ل  كَّ وَ تَ  هِ ي  لَ عَ  و،هُ  الَّ إِ  هَ لَ إَ  ال هللاُ  يَ بِ س  حَ : يسِ م  يُ  ينَ حِ وَ  يُص 

 نياالدُّ  مرِ أَ  نمِ  هُ مَّ اهَ  وجلَّ  عزَّ  هللاُ  اهُ فَ كَ  ،اتٍ رَّ مَ  بعَ سَ  ،يمِ ظِ العَ  ِش ر  العَ 

  .(4)ن السنيأخرجه اب .«ةِ رَ اآلخِ وَ 

  ََما»: ِلفَاِطَمةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َ ُسولُ  قَالَ : قَالَ  ن اهُ َ ِضَي هللاُ عَ  َماِلكٍ  ب نِ  أَنَِس  َعن  و 

                                                 

 (.2588برقم ) يمأخرجه الدا ووهذا لفظه، (, 15434برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

 .واللفظ له(, 2691(, ومسلم برقم )6403أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.3867برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 5077برقم )أبو داود  أخرجه صحيح/( 3)

 (.71برقم ) «عمل اليوم والليلة»بن السني في أخرجه ا صحيح/( 4)
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َمِعي أَن   نَعُكِ يَام   ِت، إِكذَا ِلايتَقُو أَن   ،بِاهِ  أُوِصيكِ  َما تَس  بَح  َسي تِ  َوإِكذَا أَص  : أَم 

امَ بِرَ  قَيُّومُ  يَا َحيُّ  يَا تَِغيُث، تِكَ ح   لَاىإِ  نِايتَِكل   َوال ،لَّاهُ كُ  نِايَشأ   ِلاي ِلاح  ص  أَ  أَس 

 .(1) والحاكم «الكبرى»أخرجه النسائي في  .«َعي نٍ  َطَرفَةَ  نَف ِسي

                                                 

 (.2000برقم ) وأخرجه الحاكم(, 10405برقم )في الكبرى ي ئانسأخرجه ال صحيح/( 1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 األكذكا                                                                                           كذكاا كتاب األ

 المقيدة
720 

 

 أذكار األحوال العادية  -2

 :ما يقول عند دخول البيت 

إِكذَا دََخَل : »يَقُولُ ملسو هيلع هللا ىلص  بِاي  أَن هُ َسِمااااَع الن   َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ٬َعن  َجابِِر ب ِن َعب دا

ُجُل  ي َطاُن: الَ مَ  ِلاهِ ِعن دَ دُُخو ، فَذََكَر هللاَ تَاهُ بَاي  الر  َت بِايَوِعن دَ َطعَاِمِه، قَاَل الش 

ي َطاُن: ِلاهِ ِعن دَ دُُخو يَذ ُكِر هللاَ  لَام  لَُكم  َوالَ َعَشاَء، َوإِكذَا دََخَل فَ  ، قَاَل الش 

َت بِايمَ ال تُامُ ِعن دَ َطعَاِمِه، قَاَل: أَد َ ك   يَذ ُكِر هللاَ  ام  لَ َت، َوإِكذَا بِايمَ ال تُامُ أَد َ ك  

 .(1)أخرجه مسلم  .«عََشاءَ الوَ 

 :ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً وما يقال له 

ِ الَعن  أَبي َسِعيٍد  -1 دَّ تَاجَ إِكذا اس   ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َ ُسوُل ا :قَالَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ُخد ِ ي 

اهُ  با  َسمَّ ا قَِميصا  أَو  ِعَماَمة  ثمَّ يَقُولُ ثو  ِمِه إِمَّ دُ أَن َت الَحام  لََك  اللَّاهمَّ » :باس 

تَ  أَلَُك ِمن  خَ نِايَكَسو  ِه َوَشر ِ  لَاهُ َما ُصنَِع  ي ارِ ِه َوخَ ي ارِ ِه أَس  َوأَُعوكذ بَك ِمن  َشر ِ

َرةَ  .«لَاهُ َما ُصنَِع  ِ  :قَاَل أَبُو نَض  َحاُب النَّبي   ُهام  إِكذا لَبَس أََحدُ  ملسو هيلع هللا ىلص فََكاَن أَص 

با  َجِديدا  قِ  ِلُف هللاُ اتُب لى َويُ  :يَل لَاهُ ثو   .(2)أخرجه أبو داود والترمذي .لَاىتَعَا خ 

: أَ ِضَي هللاُ َعن اَها َخاِلٍد  َخاِلٍد بِنت أُم ِ َوَعن   -2 بِثِيَاٍب  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ُسوُل ا تِايَ قَالَت 

دَاُء، قال: َخامِ َها فِاي ُسوَها َهِذِه تَارَ ن  مَ »يَصةٌ َسو  َن نَك  . «يَصةَ الَخامِ و 

 ُ ِكَت فَأ ُم، قال: الس  ُ «بأُم ِ َخاِلدٍ  نِايائ تُو»قَو  َها نِايفَأل بَسَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِايُّ النَّ  بِاي تِايَ . فأ

ِلِقي ِلايأب  »ِدِه، َوقَاَل: بِايَ  يَصِة الَخامِ  لَامِ عَ  لَاىِن، فََجعََل يَن ُظُر إِ تَاي  . َمرَّ «َوأخ 

َحبَِشيَِّة ال. َوالسَّنَا بِِلَساِن «يَا أُمَّ َخاِلٍد َهذَا َسنَا»َويَقُوُل:  لَايَّ ِدِه إِ بِايَ ُر َويُِشي

                                                 

 (.2018برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.1767برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 4020برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 2)
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  .(1)أخرجه البخا ي َحَسُن.ال

 :ما يقول إذا أراد دخول الخالء 

 اللَّاهمَّ : »الَ َخالَء قَ الإكذَا دََخَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِايُّ : َكاَن النَّ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ قالَ  أنٍَس َعن  

 .(2)متفق عليه .«َخبَائِثِ الُخبُِث وَ الأُعوكذُ بَِك ِمَن  ن ِايإ

 :ما يقول إذا خرج من الخالء 

 :غَائِِط قَالَ الَكاَن إِكذا َخَرَج ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصا أَنَّ النَّبيَّ ن اهَ عَ  َعائَِشةُ َ ِضي هللاُ  َعن  

 .(3) أخرجه أبو داود والترمذي  .«ُغف َرانَكَ »

 ضوء:ما يقول بعد الفراغ من الو 

أ : »الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلصَ ِضَي هللاُ َعن اهُ أنَّ النَّبيَّ  ُعَمر َعن   َما ِمن ُكم  ِمن  أَحٍد يَتََوضَّ

بُِغ( فَايُ ب ِلُغ )أو  فَايُ   ا  دَحامَّ اإِال هللاُ َوأنَّ مُ  لَاهَ أن  ال إِ  َهادُ َوُضوَء ثُمَّ يَقُوُل: أش  الس 

ا ي ِاهَ ةُ، يَد ُخُل ِمن  أنِايَ َجنَِّة الثََّماالاُب أب وَ  لَاهُ ت  تِاحَ ، إِال فُ لُاهُ َوَ ُسو ٬ا َعب دُ 

 .(4)أخرجه مسلم .«َشاءَ 

 :ما يقول عند الخروج من البيت 

 :قَالَ  تِاهِ بَاي  َكاَن إِكذا َخَرَج ِمن   ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َ ِضَي هللاُ َعن اَها ةَ لَامَ َعن  أُم ِ سَ  -1

مِ » إِنَّا نَعُوكذ بَك ِمن  أَن  نَِزلَّ أَو  نَِضلَّ أَو   اللَّاهمَّ ، ٬ا لَاىتََوكَّل ُت عَ  ٬ا بس 

َهَل أَو  يُ  لَامَ أَو  نُظ   ِلامَ نَظ   َهَل عَ اأَو  نَج   .(5) أخرجه الترمذي والنسائي .«نَالَاي  ج 

                                                 

 (.5845برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.375ومسلم برقم ) (,142أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.7برقم )مذي وأخرجه التر(, 30برقم )ود اأبو دأخرجه  صحيح/( 3)

 (.234برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.5486برقم )وأخرجه النسائي (, 3427ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 5)
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ُجُل » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ َعن  أَنَِس ب ِن َماِلٍك وَ  -2 إِكذا َخَرَج الرَّ

ِم ا تِاهِ اي  بَ ِمن   ةَ إِالَّ باالَ  ٬ا لَاىتََوكَّل ُت عَ  ٬فَقَاَل بس  َل َوالَ قُوَّ يُقَاُل  :قَالَ  ،٬ َحو 

ى ِفاييَت َوكُ ُهادِ  :ِحينَئِذٍ  َشي َطاٌن  لَاهُ قُوُل فَايَ الشَّيَاِطيُن  لَاهُ َت َوُوقِيَت فَتَتَنَحَّ

  .(1)أخرجه أبو داود والترمذي .«يَ َوُوقِ  ِفايَ َي َوكُ ُهادِ آَخُر َكي َف لََك بَرُجٍل قَد  

 :ما يقول حين يسمع األذان 

ِرو ب ِن  ٬َعن  َعب ِدا -1 يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  بِايَّ َسِمَع النَّ  نَّاهُ أ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  العَاِص ب ِن َعم 

َن فَقُولُوا ِمث َل َما يَقُوُل، ثُمَّ َصلُّوا عَ ال تُامُ إِكذَا َسِمع  »  لَّاىَمن  صَ  نَّاهُ ، فَإِ لَايَّ ُمَؤكذ ِ

ا نَّاهَ َوِسيلَةَ، فَإِ ال ِلاي، ثُمَّ َسلُوا هللاَ ا  ا َعش ربِاهَ  لَاي اهِ هللاُ عَ  لَّاىَصالة  صَ  لَايَّ عَ 

ُجو أن  أُكوَن أنَا ُهَو، ٬َجنَِّة التَن بَِغي إاِل ِلعَب ٍد ِمن  ِعبَاِد اال فِايَمن ِزلَةٌ  ، َوأ  

 .(2)أخرجه مسلم «.الشَّفَاَعةُ  لَاهُ  َوِسيلَةَ َحلَّت  ال ِلايفََمن  َسأَل 

َمن  قال ِحيَن »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َ ُسوَل ا َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ٬َعن  َجابِِر ب ِن َعب ِداوَ  -2

َمُع الن ِدَاَء:  ِة، َوالصَّالةِ  اللَّاهمَّ يَس  َوةِ التَّامَّ  ا  دَحامَّ اقَائَِمِة، آِت مُ الَ بَّ َهِذِه الدَّع 

امُ امَ  ا  فَِضيلَةَ، َواب عَث هُ َمقَامالَوِسيلَةَ وَ ال  لَاهُ ، َحلَّت  تَاهُ الَِّذي َوَعد   ا  ودح 

َم  تِايَشفَاعَ   .(3)أخرجه البخا ي «.ِقيَاَمةِ اليَو 

: الَ قَ  نَّاهُ ، أملسو هيلع هللا ىلص ٬َعن  َ ُسوِل ا َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعن  َسع ِد ب ِن أبِاي َوقَّاٍص وَ  -3

َمُع  الَ َمن  قَ » َن: أش  مُ الِحيَن يَس  دَهُ ال َشِريَك  لَاهَ أن  ال إِ  َهادُ َؤكذ ِ ، لَاهُ إِال هللاُ َوح 

ٍد َ ُسوال َوبِاإِلس الِم ُماَحامَّ َ ب ا  َوبِ  ٬، َ ِضيُت بِالُاهُ َعب دُهُ َوَ ُسو ا  دَحامَّ اَوأنَّ مُ 

 .(4)أخرجه مسلم «.بُاهُ كذَن   لَاهُ ، ُغِفَر ا  ِدين

                                                 

 (.3426برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 5095برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.384برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.614برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.386رقم )بأخرجه مسلم ( 4)
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 ما يقول عند دخول المسجد والخروج منه: 

ِرو ب ِن  ٬اَعن  َعب دِ  -1 ِ َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما عَاِص الب ِن َعم  َكاَن  نَّاهُ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبي 

ِجدَ قَالَ الإِكذا دََخَل  ِهِه ال ٬أَُعوكذ با» :َمس  قَِديِم ال نِاهِ َكِريِم َوُسل َطاالعَِظيِم َوبَوج 

ِجيمِ  ي َطاِن الرَّ  .(1).  أخرجه أبو داود«ِمَن الشَّ

 ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ أَُسي ٍد( قَ  بِاي)أَو  َعن  أَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ي ٍد ُحامَ  بِايَعن  أَ وَ  -2

ِجدَ، فَ الإِكذَا دََخَل أَحدُُكُم ملسو هيلع هللا ىلص: » امَ أب َواَب  َ  ِلاي تَاح  اف   اللَّاهمَّ قُِل: ل ايَ َمس  تَِك، ح 

ألَُك ِمن   ن ِايإِ  َخَرَج، فَل ايَقُل: اللَّاهمَّ  َوإِكذَا ِلكَ أس   .(2)أخرجه مسلم «.فَض 

 :ما يقول عند القيام من المجلس 

 فِايَمن  َجلََس »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬اقَاَل َ ُسوُل  :قَالَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ةَ ي ارَ َعن  أَبي ُهرَ 

ََ قَب َل أَن  يَقُوَم ِمن  فِايِلٍس فََكثَر َماج   ُسب َحانََك  :ِلِسِه كذِلكَ َماج  ِه لَغَُطهُ فَقَاَل

تَغ ِفُرَك َوأَتُوُب إِ  لَاهَ أَن  الَ إِ  َهادُ ِدَك أَش  َحام  بوَ  اللَّاهمَّ  َك إِالَّ ُغِفَر لَاي  إِالَّ أَن َت أَس 

 .(3)أخرجه أحمد والترمذي .«ِلِسِه كذِلكَ َماج   فِايَما َكاَن  لَاهُ 

 :ما يقوله عند النوم 

إِكذَا »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َ ُسولُ  ِلاي الَ : قَ الَ قَ  َعاِزٍب َ ضَي هللاُ َعن اهُ  بن البََراءَعِن 

َطِجع  عَ تَاي  أ أ  َوُضوَءَك ِللصَّالةِ، ثُمَّ اض  َجعََك، فَتََوضَّ َك  لَاىَت َمض  ِشق ِ

ِري إِ لَاي  ُت نَف ِسي إِ لَام  أس   اللَّاهمَّ ِن، َوقُِل: ي امَ األ ُت أم  ض  َك، لَاي  َك، َوفَوَّ

ِري إِ ل اجَ َوأ ُت َظه 
بَة  إِ لَاي  أ  بَة  َوَ غ  أ َوال َمن َجا ِمن َك إِال ل اجَ  مَ َك، اللَاي  َك، َ ه 

َسل َت، فَإِن  ُمتَّ ُمتَّ بِاي ِ َك، آَمن ُت بِِكتَابَِك الَِّذي أن َزل َت، َوبِنَ لَاي  إِ  َك الَِّذي أ  

عَ ال لَاىعَ  َرةِ فَاج   .(4)متفق عليه .«نَّ آِخَر َما تَقُولُ ل اهُ ِفط 

                                                 

 (.466برقم )أبو داود  أخرجه صحيح/( 1)

 (.713برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .وهذا لفظه(, 3433برقم )وأخرجه الترمذي (, 10420برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 3)

 (.2710ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6311أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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 أذكار األحوال العارضة -3

 لديكة، ونهيق الحمار، ونباح الكالب:ما يقول إذا سمع صياح ا 

ِصيَاَح  تُام  إِكذَا َسِمع  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِايَّ أنَّ النَّ  َ ضَي هللاُ َعنهُ ةَ ي ارَ ُهرَ  بِايَعن  أ -1

ألُوا هللاَ ِمن  فَض   يََكِة فَاس  يَق نَاهِ  تُام  ، َوإِكذَا َسِمع  ا  ا َ أت  َملَكنَّاهَ ، فَإِ ِلاهِ الد ِ

كذُوالِحامَ   .(1)متفق عليه  .«ا  َ أى َشي َطان نَّاهُ ِمَن الشَّي َطاِن، فَإِ  ٬ا بِااِ  فَتَعَوَّ

 تُام  إِكذا َسِمع  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َ ُسوُل ا :قَالَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ٬اَعن  َجابِر ب ِن َعب دِ وَ  -2

كذوا باِر الُحامُ يَق نَاهِ ِكالَب وَ النُبَاَح  َما الَ  ي نَ يَارَ نَّ نَّاهُ فَإِ  ٬باللَّاي ِل فَتَعَوَّ

نَ تَارَ   .(2)أخرجه أحمد وأبو داود .«و 

 :ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره 

 ى  ُمب تَل َ أَى َمن  »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا َ ُسولُ  قَالَ : قَالَ  َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما ُعَمرَ  اب نِ  َعنِ 

لَ  ،بِاهِ  اب تاَلكَ  اِمامَّ  نِايَعافَا الَِّذي ٬ دُ الَحام  : فَقَالَ  ن  امِ  َكثِيرٍ  لَاىعَ  نِايَوفَضَّ  مَّ

 .(3)«األوسط»أخرجه الطبراني في  . «باَلءُ ال كذَِلكَ  ب اهُ يُِص  لَام   ؛تَف ِضيال َخلَقَ 

 :ًما يقول لمن صنع إليه معروفا 

 لَاهُ َخالَء، فََوَضع ُت الدََخَل ملسو هيلع هللا ىلص  بِايَّ أنَّ النَّ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعِن اب ِن َعبَّاٍس  -1

ُ «. َوَضَع َهذَاَمن  : »الَ ، قَ ا  َوُضوء بَِر، فَقَاَل: فَأ هُ  اللَّاهمَّ »خ  ينِ  فِايفَق ِه   «.الد ِ

 .(4)متفق عليه

                                                 

 (.2729ومسلم برقم )واللفظ له، (, 3303أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 5103برقم )وأخرجه أبو داود (, 14334برقم )أحمد  أخرجه صحيح/( 2)

 قههم  «السلسههلة الصههحيحة»انظههر (, 5320بههرقم ) «األوسههط»طبرانههي فههي أخرجههه ال صحححيح/( 3)

(2737.) 

 (.2477رقم )ومسلم بواللفظ له، (, 143أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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َمن  ُصنَِع »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َ ُسوُل ا :قَالَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ َعن  أَُساَمةَ ب ِن َزي ٍد وَ  -2

ََ ِلفَاِعِلاِه َجَزاَك هللاُ َمع ُروٌف فَقَ  لَاي اهِ إِ  أخرجه  .«الثنَاءِ  فِايب لََغ فَقَد  أَ  ي ارا  خَ  اَل

 .(1) الترمذي

تَق َرَض مِ  :قَالَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ب ِن أَبي َ بيعَةَ  ٬اَعب دِ  َوَعن   -3  ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبيُّ  ن ِاياس 

بَِعيَن أَل ف ِلَك َوَماِلَك  فِايلََك  بَاَ َك هللاُ » :َوقَالَ  لَايَّ فََجاَءهُ َماٌل فَدَفَعَهُ إِ  ،ا  أَ   أَه 

 .(2)أخرجه النسائي وابن ماجه .«دُ َواألَدَاءُ َحام  ا َجَزاُء السَّلَِف الإِنَّمَ 

ِر ب ِن َعب ِدا -4 ِ  ٬َعن  بَك  َكع بَِة، الَمَع اب ِن َعبَّاٍس ِعن دَ  ا  ُكن ُت َجاِلس :الَ قَ  الُمَزنِاي 

َرا قُوَن  نِايأَ ى بَ  ِلايفَقَاَل: َما  بِاي  فَأتَاهُ أع  ُكم  يَس   تُام  َواللَّبََن َوأن   عََسلَ الَعم ِ

قُوَن النَّ  ٍل؟ فَقَاَل اب ُن َعبَّاٍس: بِايتَس  ! َما ٬دُ الَحام  ذَ؟ أِمن  َحاَجٍة بُِكم  أم  ِمن  بُخ 

ٍل، قَِدَم النَّ  أَساَمةُ،  فَاهُ َوَخل   تِاهِ َ اِحلَ  لَاىعَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِايُّ بِنَا ِمن  َحاَجٍة َوال بُخ 

قَى فَأ تَس  أَساَمةَ، َوقَاَل:  لَاهُ ٍذ فََشِرَب، َوَسقَى فَض  بِايٍء ِمن  نَ نَاهُ بِإِنَاتَاي  فَاس 

َسن  » امَ َوأ تُام  أح  نَعُواتُام  ل  ج   ٬َ ُسوُل ا بِاهِ َر َما أَمَر يِايفاَل نُِريدُ تَغ  «. ، َكذَا فَاص 

 .(3)أخرجه مسلم ملسو هيلع هللا ىلص.

 :ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 

َل الثََّمِر الَ قَ  نَّاهُ أ ن اهُ َ ِضَي هللاُ عَ  َعن  أبِاي ُهَري اَرةَ  ا أوَّ : َكاَن النَّاُس إِكذَا َ أو 

ِ النَّ  لَاىإِ  بِاهِ َجاؤوا  بَاِ ك  لَنَا  اللَّاهمَّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬، فَإكِذَا أَخذَهُ َ ُسوُل املسو هيلع هللا ىلص بِاي 

 فِاينَا َصاِعنَا، َوبَاِ ك  لَ  فِايَمِدينَتِنَا، َوبَاِ ك  لَنَا  فِايثََمِرنَا، َوبَاِ ك  لَنَا  فِاي

نَا،   نَّاهُ َك، َوإِ بِايُّ َعب دَُك َونَ  ن ِايَك، َوإِ بِايُّ لَُك َونَ ِلايإِنَّ إِب َراِهيَم َعب دَُك َوخَ  اللَّاهمَّ ُمد ِ

                                                 

 (.2035برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 1)

 (.2424برقم )أخرجه ابن ماجه ووهذا لفظه، (, 4683ي برقم )ئانسأخرجه ال صحيح/( 2)

 (.1316برقم )أخرجه مسلم ( 3)
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«. َمعَهُ  ِلاهِ كَّةَ، َوِمث  ِلامَ ِدينَِة، بِِمث ِل َما دََعاَك ل امَ أد ُعوَك لِ  ن ِايَمكَّةَ، َوإِ ادََعاَك لِ 

غََر وَ  قال: ثُمَّ يَد ُعو  .(1)أخرجه مسلم .ع ِطيِه كذَِلَك الثََّمرَ فَايُ  لَاهُ ٍد ِلايأص 

 

 :ما يقول عند التعجب 

َطِريٍق ِمن   فِايملسو هيلع هللا ىلص  بِايُّ النَّ  يَاهُ لَقِ  نَّاهُ أ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعن  أبِاي ُهَري اَرةَ 

تََسَل، فَتَ الُطُرِق  ا لَامَّ ، فَ ملسو هيلع هللا ىلص بِايُّ فَقَّدَهُ النَّ َمِدينَِة َوُهَو ُجنٌُب، فَان َسلَّ فَذََهَب فَاغ 

َوأنَا  نِاي! لَِقيتَ ٬قال: يَا َ ُسوَل ا«. ؟أي َن ُكن َت يَا أبَا ُهَري اَرةَ »اَءهُ قال: جَ 

تَِسَل، فَقَاَل َ ُسوُل ا تَّاىُجنٌُب، فََكِره ُت أن  أَجاِلَسَك حَ  ! ٬ُسب َحاَن املسو هيلع هللا ىلص: » ٬أغ 

ِمَن ال يَن ُجسُ الإِنَّ   .(2)متفق عليه .«ُمؤ 

 :ما يقول عند السرور 

 .[39]الكهف:   (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)قال هللا تعالى:  -1

أَطلَّق َت  !٬يَا َ ُسوَل ا ُعَمرُ  : قَالَ -َوفيهِ –َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما  ب ِن َعبَّاٍس اَعن  وَ  -2

بَرُ فَقُل  «. ال: »الَ قَ فََرفََع إِلَايَّ بََصَرهُ، فَ نَِساَءَك؟   .(3)متفق عليه .ُت: هللاُ أك 

 :ما يقول لمن نُصح ثم استكبر 

َوعِ َعن  
ُجال  أََكَل ِعن دَ أَن  أَبَاهُ َحد ثَهُ أَن   َ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َسلَاَمةَ ب ِن األَك 

تَِطيُع، قَاَل: « ينِكَ بِايَامِ ُكل  »، فَقَاَل: ِلاهِ بِِشَماملسو هيلع هللا ىلص  ٬َ ُسوِل ا الَ »قَاَل: الَ أَس 

تََطع تَ ا  .(4)أخرجه مسلم .هِ فِاي لَاىَ ِكب ُر، قَاَل: فََما َ فَعََها إِ الَما َمنَعَهُ إِال  « س 

                                                 

 (.1373برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 واللفظ له. ،(371(, ومسلم برقم )283أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.1479ومسلم برقم )واللفظ له، (, 5191أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.2021برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 :ما يقول إذا شرع في إزالة المنكر 

عُوٍد َ ضَي هللاُ َعنهُ قال: دََخَل النَّ  ٬َعن  َعب ِدا َل ملسو هيلع هللا ىلص  بِايُّ ب ِن َمس  َمكَّةَ، َوَحو 

عُ ا  نُُصبَكع بَِة ثاَلُث ِمائٍَة َوِستُّوَن ال فِاي يَِدِه، َوَجعََل ا بِعُوٍد نُاهَ ، فََجعََل يَط 

 .(1)متفق عليه .(ڱ ڱ ڱ ڱ ں ): يَقُولُ 

 :ما يقول إذا أراد مدح مسلم 

َرةَ َعن   إِكذَا َكاَن أََحدُُكم  »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ِضَي هللاُ َعن اهُ أنَّ َ ُسوَل ا أَبِاي بَك 

ِسُب فاُلَنا ، َوهللاُ َحِسييَ ل االَةَ فَ َماحَ الَ  بَاهُ َماِدحا  َصاحِ  ي بُاهُ قُل  أَح  ، َوالَ أَُزك ِ

سِ  ٬ا لَاىعَ   .(2)متفق عليه .«كذَاَك َكذَا َوَكذَا لَامُ ، إِن  َكاَن يَع  بُاهُ أََحدا  أَح 

 :ي  ما يقول إذا ُزك ِّ

ِ دِ عَ  ن  عَ وَ  َ    أَ  بنِ  ي  ِ النَّ  ابِ حَ ص  أَ  ن  مِ  لُ جُ الرَّ  انَ كَ  :الَ قَ  ةَ طأ  يَ ك ِ زُ  اكذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلص بِاي 

أخرجه  .ونَ لَامُ ع  يَ  اَل  امَ  ِلاي ر  فِ اغ  وَ  ،ونَ ولُ قُ يَ  امَ بِ  نِايذ  اخِ ؤَ تُ  اَل  اللَّاهمَّ : الَ قَ 

 .(3)«األدب المفرد»البخا ي في 

 :ما يقول من الدعاء لمن يخدمه 

ي: يَا َ ُسوَل االَ قَ  َ ضَي هللاُ َعنهُ َعن  أنٍَس  ، َخاِدُمَك أنٌَس، اد عُ ٬: قَالَت  أم ِ

ثِر  َما اللَّاهمَّ »، قال: لَاهُ  هللاَ  َطي  فِاي لَاهُ ، َوَولَدَهُ، َوبَاِ ك  لَاهُ أك  متفق  .«تَاهُ َما أع 

 .(4)عليه

 :ما يفعله إذا أتاه أمر يسره 

                                                 

 (.1781ومسلم برقم )واللفظ له، (, 2478أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 3000(, ومسلم برقم )2662أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.782برقم ) «األدب المفرد»في البخا ي أخرجه  صحيح/( 3)

 (.660ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6344أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 4)
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َرةَ  َر  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ َعن  أَبي بَك  هُ أَو  بُش ِ ٌر يَُسرُّ َكاَن إِكذا أَتَاهُ أَم 

 .(1)أخرجه الترمذي وابن ماجه .لَاىتَبَاَ َك َوتَعَا ٬َساِجدا  ُشك را  بِه َخرَّ 

 

 :ما يقول إذا رأى السحاب والمطر 

َكاَن إِكذا َ أَى َسَحابا  ُمق بال  ِمن  أُفٍُق  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبيَّ  َ ِضَي هللاُ َعن اَها َعائَِشةَ  َعن   -1

تَق ب تَّاىحَ  تِاهِ َصالَ  فِاي ِه َوإِن  َكانَ فِايَك َما ُهَو تَارَ ِمَن اآلفَاِق   :قُولُ فَايَ  لَاهُ يَس 

ِسَل بهِ  اللَّاهمَّ » َطَر قَالَ  «إِنَّا نَعُوكذ بَك ِمن  َشر ِ َما أُ   َسي با   اللَّاهمَّ » :فَإِن  أَم 

  دَ هللاَ َحامِ ِطر  يُام   لَام  َعزَّ َوَجلَّ وَ  هللاُ  فَاهُ َوإِن  َكشَ  .ِن أَو  ثالَثة  تَاي  َمرَّ  «نَافِعا  

 .(2) وابن ماجه «األدب المفرد»أخرجه البخا ي في  كذِلَك. لَاىعَ 

َكاَن إِكذَا َ أَى الَمَطَر قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَ ُسوَل هللاِ أَنَّ  َوَعن  َعائَِشةَ َ ِضَي هللاُ َعن اَها -2

 .(3) واه البخا ي «اللَّاهمَّ َصي ِبا  نَافِعا  »

 :ما يقول إذا عصفت الريح 

ِج النَّ ا ن اهَ َي هللاُ عَ َ ِض َعن  َعائَِشةَ  ِ َزو  : َكاَن النَّ نَّاهَ أملسو هيلع هللا ىلص  بِاي  إكِذَا ملسو هيلع هللا ىلص  بِايُّ ا قَالَت 

يُح قَ  ألَُك خَ  ن ِايمَّ إِ لَّاهال» :الَ َعَصفَِت الر ِ َما  ي ارَ َها، َوخَ فِايَما  ي ارَ َها، َوخَ ي ارَ أس 

ِسلَت   َها، َوَشر ِ َما بِاهِ أ   ِسلَت  َها، َوشَ فِاي، َوأُعوكذُ بَِك ِمن  َشر ِ  .«بِاهِ ر ِ َما أ  

 .(4)أخرجه مسلم

 :ما يقول إذا نزل المطر 
                                                 

 .وهذا لفظه(, 1394برقم )وأخرجه ابن ماجه (, 1578برقم )ترمذي أخرجه ال حسن/( 1)

 (3889رقم )بهوأخرجهه ابهن ماجهه (, 707)بهرقم  «األدب المفهرد»فهي أخرجه البخا ي  صحيح/( 2)

 .وهذا لفظه

 (.1032)برقم أخرجه البخا ي  (3)

 (.899برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ِل ا» نَا بِفَض  امَ َو َ  ٬ُمِطر   .(1)متفق عليه. «تِاهِ ح 

 :ما يقول إذا عطس 

ِ َعِن النَّ  َ ضَي هللاُ َعنهُ ةَ ي ارَ ُهرَ  بِايَعن  أ إِكذَا َعَطَس أَحدُُكم  »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِاي 

: لَاهُ َك هللاُ، فَإكِذَا قال َحامُ يَار  : بُاهُ أُخوهُ أو  َصاحِ  لَاهُ قُل  ايَ ل  ، وَ ٬دُ الَحام  قُِل: ل ايَ فَ 

: ل ايَ َك هللاُ، فَ َحامُ يَار   ادِ قُل   .(2)أخرجه البخا ي  .«بَالَُكم   ِلاحُ يُكُم هللاُ َويُص  يَاه 

 :ما يقول للكافر إذا عطس 

ِ واليَاهُ َكاَن  :قَالَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ َعن  أَبي ُموَسى   ملسو هيلع هللا ىلصدُ يَتَعَاَطُسوَن ِعن دَ النَّبي 

ادِ » :قُولُ فَايَ  ُكُم هللاُ َحامُ يَار   لَاُهام  ُجوَن أَن  يَقُوَل يَار    ِلاحُ َويُص   يُكُم هللاُ يَاه 

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .«بَالَُكم  

 :ما يقول المقيم للمسافر 

ُجلِ  َكانَ َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما أَنَّاهُ اب َن ُعَمَر  َعنِ  اد ُن  :ا  إِكذا أََ ادَ َسفَر يَقُوُل ِللرَّ

َك َكَما َكاَن َ ُسوُل ا ن ِايمِ  ع  ُعنَا  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَُود ِ ِدُع هللاَ » :قُولُ فَايَ يَُود ِ تَو  ِدينََك  أَس 

 .(4)أخرجه أحمد والترمذي .«َم َعَمِلكَ تِايَوأََمانَتََك َوَخَوا

 :ما يقول المسافر للمقيم 

عَ : َ ِضَي هللاُ َعن اهُ قالَ  ةَ ي ارَ ُهرَ  أَبِايَعن   فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬َ ُسوُل ا نِايَود ِ

دِ أَ » تَو   .(5)أخرجه أحمد .«هُ يُع َودَائِعَ ِض يُ الَِّذي الَ  َك هللاَ عُ س 

                                                 

 (.71مسلم برقم )و (,1038أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.6224برقم )أخرجه البخاري ( 2)

 (.2739برقم )وأخرجه الترمذي (, 5038برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 .وهذا لفظه(3443ي برقم )ترمذال(، وأخرجه 4524برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 4)

 (.16 قم )انظر السلسلة الصحيحة (, 9230رقم )أحمد بأخرجه  حسن/( 5)
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 :ما يقول لمن تزوج 

َ اإلن َساَن إِكذا  ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ النَّبيَّ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ةَ ي ارَ َعن  أَبي ُهرَ  َكاَن إِكذا َ فَّأ

جَ  أخرجه  .«ي ارٍ خَ  فِاينَُكَما بَاي  َع َجامَ َك وَ لَاي  لََك َوبَاَ ك عَ  بَاَ َك هللاُ » :قَالَ  تََزوَّ

 .(1)أبو داود والترمذي

 :ما يقول من نزل منزالً في سفر أو غيره 

لَةَ بِن َت َحِكيٍم السُّ َعن   ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: َسِمع ُت َ ُسوَل اَ ِضَي هللاُ َعن اَها قَالت  يَّةَ لَامِ َخو 

اِت ِمن  َشر ِ َما َخلََق،  ٬اِت اِلامَ َمن  نََزَل َمن ِزال  ثُمَّ قَاَل: أَُعوكذُ بِكَ : »يَقُولُ  التَّامَّ

ٌء حَ  لَام   هُ َشي   .(2)أخرجه مسلم .«كذَِلكَ  ِلاهِ َل ِمن  َمن زِ تَاحِ يَار   تَّاىيَُضرَّ

 :ما يقول إذا تعثرت راحلته 

ِ ُكن ُت  :َعن  َ ُجٍل قَالَ  الَمِلايحِ َعن  أَبي   :فَعَثَرت  دَابَّةٌ فَقُل تُ  ملسو هيلع هللا ىلصَ ِديَف النَّبي 

فَإِنََّك إكِذا قُل َت كذِلَك تَعَاَظَم  ،الَ تَقُل  تَِعَس الشَّي َطانُ » :فَقَالَ  .تَِعَس الشَّي َطانُ 

ِم ا ،تِايِت َويَقُوُل بقُوَّ البَاي  يَُكوَن ِمثَل  تَّاىحَ  فَإِنََّك إِكذا قُل َت كذِلَك  ٬َولَِكن  قُل  بس 

 .(3)أخرجه أبو داود .«يَُكوَن ِمثَل الذبَاب تَّاىَصاَغَر حَ تَ 

 :ما يقول عند زيارة أهل القبور 

مِ لَاي  السَّالُم عَ » ٍم ُمؤ  لُوَن، َوإِنَّا َوأتَاُكم  َما تُوَعدُوَن َغدا  َن، نِايُكم  دَاَ  قَو   ُمَؤجَّ

 .(4)أخرجه مسلم . «بُِكم  الِحقُونَ  إِن  َشاَء هللاُ 

  من أصابه شك في اإليمان:ما يقوله 

                                                 

 (.1091برقم )أخرجه الترمذي ووهذا لفظه، (, 2130برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 1)

 (.2708برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .(4982برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 (.974برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ي َطاُن  تِاييَأ  ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ ةَ ي ارَ ُهرَ  يأبَعن   الشَّ

: َمن  َخلََق َ بََّك؟ فَإكذَا لَاهُ يَقُوَل  تَّاىقُوَل: َمن  َخلََق َكذَا َوَكذَا؟ حَ فَايَ أَحدَُكم  

تَِعذ  بِال ايَ بَلََغ كذَِلَك فَ   .(1)متفق عليه .«تَاهِ ن  يَ ل اوَ  ٬س 

                                                 

 .واللفظ له(, 134ومسلم برقم ) (,3276أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)
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 األذكار التي تقال في أوقات الشدة -4

 :ما يقول عند الكرب 

ِب: الَكاَن يَقُوُل ِعن دَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا بِايَّ أَنَّ نَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعِن اب ِن َعبَّاٍس  -1 الَ »َكر 

ِش ال إِالَّ هللاُ َ بُّ  لَاهَ ُم، الَ إِ ِلايحَ العَِظيُم الإِالَّ هللاُ  لَاهَ إِ  إِالَّ  لَاهَ عَِظيِم الَ إِ العَر 

ِض َوَ بُّ  ِش الهللاُ َ بُّ السََّماَواِت َوَ بُّ األَ    .(1)متفق عليه «.َكِريمِ العَر 

َوةُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬قَاَل َ ُسوُل ا :قَالَ  بن أبي َوقَاٍص َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ع دَعن  سَ وَ  -2 دَع 

ُكن ُت  ن ِايإِالَّ أَن َت ُسب َحانََك إِ  لَاهَ ُحوِت الَ إِ ال بَط نِ  فِايكِذي النُّوِن إِكذ دََعا َوُهَو 

ءٍ  فِاي ِلامٌ يَد ُع بَها َ ُجٌل ُمس   لَام   نَّاهُ يَن فَإِ ِلامِ ِمَن الظَّا تَاَجاَب هللاُ  َشي   قَطُّ إِالَّ اس 

 .(2)أخرجه الترمذي .«لَاهُ 

 :ما يقول إذا أصابه هم أو حزن 

عُودٍ  ٬اَعن  َعب دِ  َما أََصاَب »ملسو هيلع هللا ىلص:  ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ا ِضَي هللاُ َعن اهُ  َ  بِن َمس 

َعب دَُك َواب ُن َعب ِدَك َواب ُن أََمتَِك،  ن ِايإِ  اللَّاهمَّ ،ٌ َوالَ َحَزٌن، فَقَاَل: َهام  قَطُّ  ا  أََحد

ُمَك، َعد ٌل  فِايَّ ِدَك، َماٍض بِايَ  تِاينَاِصيَ  أَلَُك بُِكل ِ  فِايَّ ُحك  ٍم  قََضاُؤَك، أَس  اس 

ي َت   فِاي تَاهُ ِمن  َخل ِقَك، أَو  أَن َزل   ا  أََحد تَاهُ لَّام  نَف َسَك، أَو  عَ  بِاهِ ُهَو لََك َسمَّ

َت  تَأ ثَر  آَن  َ العََل تَاج  غَي ِب ِعن دََك، أَن  ال ل امِ عِ  فِاي بِاهِ ِكتَابَِك، أَِو اس  َع بِايقُر 

هُ َهامَّ  ي، إِالَّ أكَذ َهَب هللاُ َهام ِ َوكذََهاَب  نِاي، َونُوَ  َصد ِ ي، َوِجالََء ُحز  بِايقَل  

َها؟ لَّامُ ، أاَلَ نَتَعَ ٬، قَاَل: فَِقيَل: يَا َ ُسوَل ا«ا  فََرج نَاهُ َمَكا لَاهُ ، َوأَب دَ نَاهُ َوُحز  

                                                 

 (.2730ومسلم برقم ) (,6343أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.3505برقم )ترمذي أخرجه ال صحيح/( 2)
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 .(1)أخرجه أحمد  .«َهالَّامَ َمن  َسِمعََها أَن  يَتَعَ ا، يَن بَِغي لِ لَاىبَ »فَقَاَل: 

  شيء:ما يقول إذا راعه 

بَانَ  َعن   ءٌ  َ اَعهُ  إِكذَا َكانَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِايَّ النَّ  أَن   َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  ثَو   هللاُ  هللاُ »: قَالَ  َشي 

 .(2)«عمل اليوم والليلة»أخرجه النسائي في . «لَاهُ  َشِريكَ  ال ،ب ِاي َ 

 :ًما يقول إذا خاف قوما 

ما   ملسو هيلع هللا ىلصلنَّبيَّ أَنَّ اَ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعن  أبي ُموَسى األش عَري -1 َكاَن إِكذا َخاَف قَو 

عَلَُك  اللَّاهمَّ » :قَالَ  أخرجه  .«ِهام  َونَعُوكذ بَك ِمن  ُشُرو ِ  ِهام  نُُحو ِ  فِايإِنَّا نَج 

 .(3)أحمد وأبو داود

فِ  اللَّاهمَّ » -2  .(4)أخرجه مسلم . «بَِما ِشئ تَ  نِايِهام  اك 

 :ما يقول عند لقاء العدو 

 :إِكذا َغَزا قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َكاَن َ ُسوُل ا :قَالَ َ ِضَي هللاُ َعن اهُ اِلٍك َعن  أَنَِس ب ِن مَ  -1

أخرجه  .«أَن َت َعُضِدي َونَِصيِري بَك أَُحوُل َوبَك أَُصوُل َوبَك أُقَاتِلُ  اللَّاهمَّ »

 .(5) أبو داود والترمذي

 لَاي اهِ ب َراِهيُم عَ ا إِ لَاهَ . قَا( جئ جئ جئ جئ) َ ِضَي هللاُ َعن اُهاَما َعِن اب ِن َعبَّاٍس وَ  -2

ىئ ىئ ی ی ي ي )ِحيَن قَالُوا: ملسو هيلع هللا ىلص دٌ َحامَّ اا مُ لَاهَ النَّاِ ، َوقَا فِايالسَّالَم ِحيَن أُل ِقَي 

 .(6)أخرجه البخا ي .( جئجئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ

                                                 

 (.199)  قمانظر السلسلة الصحيحة (, 3712برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 1)

 (.2070 قم )انظر الصحيحة (, 657برقم ) «عمل اليوم والليلة»في ي ئانسأخرجه ال صحيح/( 2)

 .وهذا لفظه(, 1537برقم )وأخرجه أبو داود (, 19958برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 3)

 (.3005برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.3584برقم )وأخرجه الترمذي (, 2632برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 5)

 (.4563برقم )أخرجه البخاري ( 6)
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 :ما يقول من الدعاء على من ظلم المسلمين 

ِ َمَع النَّ : ُكنَّا الَ قَ  َ ضَي هللاُ َعنهُ َطاِلٍب  بِايبن أ َعِلاي  َعن   -1 َم  ملسو هيلع هللا ىلص بِاي  يَو 

، َكَما َشغَلُونَا َعن  َصالةِ ا  نَا  تَاُهام  وبُايُ وَ  ُهام  َمأل هللاُ قُبُو َ »َخن دَِق، فَقَاَل: ال

سُ  تَّاىُوس َطى حَ ال  .(1)متفق عليه  .«َغابَِت الشَّم 

أتََك عَ  اللَّاهمَّ » -2 دُد  َوط  عَ  اللَّاهمَّ ُمَضَر،  لَاىاش   نِايَن َكسِ نِايسِ  اِهام  لَاي  ا عَ ل اهَ اج 

 .(2)متفق عليه .«يُوُسفَ 

 :ما يقول إذا لحقه العدو 

َمِدينَِة َوُهَو ال لَاىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِايُّ : أق بََل نَ الَ قَ  ن اهُ أنَُس ب ُن َماِلٍك َ ِضَي هللاُ عَ َعن  

ٍر شَ  ٍر، َوأبُو بَك  ِدٌف أبَا بَك  ع َرُف، قال: َشاب  ال يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِايُّ يُع َرُف، َونَ  ي اخٌ ُمر 

ٍر فَايَ  ُجُل أبَا بَك  ُجُل الَِّذي فَايَ ل قَى الرَّ ٍر، َمن  َهذَا الرَّ َن يَدَي َك؟ بَاي  قُوُل: يَا أبَا بَك 

ُجُل فَايَ  ادِ قُوُل: َهذَا الرَّ إِنََّما  نَّاهُ َحاِسُب أالِسُب فَايَاح  َل. قال: بِايالسَّ  نِايييَاه 

ٍر فَإكِذَا ُهَو بِفَاِ ٍس الفَ  .ي ارِ خَ الَل بِايسَ  نِايع  الطَِّريَق، َوإِنََّما يَ  نِاييَع   تَفََت أبُو بَك 

 ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا بِايُّ تَفََت نَ الفَ  ِحَق بِنَا.ا، َهذَا فَاِ ٌس قَد  لَ ٬، فَقَاَل: يَا َ ُسوَل اُهام  ِحقَ اقَد  لَ 

هُ  اللَّاهمَّ »فَقَاَل:  َرع  اِحاافََرُس، ثُمَّ قَاَمت  تُ ال. فََصَرَعهُ «اص  أخرجه  .مُ َحام 

 .(3)البخا ي

 :ما يقول عند طلب النصر على العدو 

فَاى  ضَي هللاُ َعن اهُ  بن ٬َعب دا َعن   َم ملسو هيلع هللا ىلص  ٬: دََعا َ ُسوُل اقالَ  أبِاي أو  يَو 

َزاِب عَ  ِرِكيَن، فَقال: ال لَاىاألح  ِحَساِب، الِكتَاِب، َسِريَع الُمن ِزَل  اللَّاهمَّ »ُمش 

                                                 

 (.627ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6396أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .واللفظ له(, 675ومسلم برقم ) (,1006أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.3911برقم )أخرجه البخاري ( 3)
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َزابَ  اللَّاهمَّ  ِزِم األح  ِزم   اللَّاهمَّ ، اه   .(1)متفق عليه .«ل اُهام  َوَزل زِ  ُهام  اه 

 :ما يقول إذا غلبه أمر 

ِمُن الملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ا َ ِضَي هللاُ َعن اهُ  َعن  أَبِاي ُهَري اَرةَ  قَِويُّ الُمؤ 

ِعيِف، وَ الِمَن  ٬ا لَاىَوأََحبُّ إِ  ي ارٌ خَ  ِمِن الضَّ  لَاىِرص  عَ ، اح  ي ارٌ ُكل ٍ خَ  فِايُمؤ 

تَِعن  بِا : لَو  أَ ٬َما يَن فَعَُك َواس  ٌء فاَلَ تَقُل   ن ِاي، َوالَ تَع َجز  َوإِن  أََصابََك َشي 

َعَمَل  تَاحُ َوَما َشاَء فَعََل فَإِنَّ لَو  تَف   ٬َكذَا، َولَِكن  قُل  قَدَُ  افَعَل ُت َكاَن َكذَا وَ 

 .(2)أخرجه مسلم .«الشَّي َطانِ 

 ل من أذنب ذنباً:ما يقول ويفع 

ٍر َ ِضيَ  أَبِايَعن   َما ِمن  » :يَقُولُ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬اَسِمع ُت َ ُسوَل  :قَالَ  َعن اهُ هللاُ  بَك 

عَ  ل ِايصَ فَايُ ِسُن الطُُّهوَ  ثمَّ يَقُوُم فَايُاح  َعب ٍد يُذنُِب كذن با   تَغ ِفُر هللاَ تَاي  َ ك   ِن ثمَّ يَس 

آِخِر  لَاىإِ  (...ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)ِذِه اآليَةَ ثمَّ قََرأَ هَ  «لَاهُ  إِالَّ َغفََر هللاُ 

 .(3)أخرجه أبو داود والترمذي .اآليَةِ 

 :ما يقول من عليه دين عجز عنه 

ٍ عَ َعن   -1 ََ  ا  أَنَّ ُمَكاتَب ن اهُ عَ  هللاَ ِضَي  ِلاي  ُت َعن   ن ِايإِ  :َجاَءهُ فَقَاَل قَد  َعَجز 

لَو  َكاَن  ملسو هيلع هللا ىلص ٬ِهنَّ َ ُسوُل انِايلَّامَ اٍت عَ ِلامَ َك كَ ل ِامُ عَ أاَلَ أُ  :قَالَ  .ن ِايفَأَعِ  تِايِكتَابَ 

فِ  اللَّاهمَّ  :قُلِ » :قَالَ  ؟َعن كَ  أَدَّاهُ هللاُ  ا  َك ِمثُل َجبَِل ِصيٍر دَي نلَاي  عَ  بَحالَِلَك  نِاياك 

نِ  ن  ِسَواكَ  نِايَعن  َحَراِمَك َوأَغ  ِلَك َعمَّ  .(4) أخرجه أحمد والترمذي .«بفَض 

                                                 

 (.1742ومسلم برقم )ظ له، واللف(, 2933أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 1)

 (.2664برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.3006برقم )وأخرجه الترمذي (, 1521برقم )أبو داود أخرجه  صحيح/( 3)

 (.3563برقم )وأخرجه الترمذي (, 1319برقم )أحمد أخرجه  حسن/( 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 األكذكا                                                                                           كذكاا كتاب األ

 المقيدة
736 

أُعوكذُ بَِك  ن ِايإِ  اللَّاهمَّ »يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص بِايُّ : َكاَن النَّ الَ قَ  ٍس َ ِضَي هللاُ َعن اهُ أنَ َعن  وَ  -2

ِز وَ الَحَزِن، وَ الوَ  الَهام ِ ِمَن  ِل، َوَضلَِع الدَّي ِن، الُجب ِن وَ الَكَسِل، وَ العَج  بُخ 

َجالِ   .(1)أخرجه البخا ي  .«َوَغلَبَِة الر ِ

 ة صغيرة أو كبيرة:ما يقول من أصابته نكب 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڃڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ)قال هللا تعالى:  -1

 .[157-155]البقرة:(   ڍ ڍ

: َسِمع ُت َ ُسوَل انَّاهَ أ َ ِضَي هللاُ َعن اَها َعن  أم ِ َسلَاَمةَ وَ  -2 يَقُوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا قَالَت 

َوإنا إليِه  اِجعُوَن.  ٬: إنَا َمَره هللاُ ُوُل ما أ ُمِصيبَةٌ فيَق بُاهُ َما ِمن  ُمسلٍم تُِصي»

اُهامَ ال ني أجُ  ل ِ يرا  مِ يِص مُ  فِاير  لِف لي خ  يرن اهبتَي وأخ  لََف هللاُ لهُ خ   ا  ا إال أخ 

 .(2)أخرجه مسلم .«ان اهم

 :ما يقول عند الغضب 

تَبَّ َ ُجالِن ِعن دَ الَ قَ  َ ِضَي هللاُ َعن اهُ بن ُصَرٍد  ُسلَاي اَمان َعن   ِ النَّ  : اس   ملسو هيلع هللا ىلص بِاي 

ُن ِعن دَهُ ُجلُوٌس، َوأَحدُ  امَ قَِد ا ا  ، ُمغ َضببَاهُ ا يَُسبُّ َصاحِ هُامَ َونَح  ُههُ، ح  رَّ َوج 

دُ، لَو  قال: يَاجِ َما  ن اهُ ا لَذََهَب عَ لَاهَ ة ، لَو  قَاِلامَ كَ  لَامُ ألع   ن ِايإِ »: ملسو هيلع هللا ىلص بِايُّ فَقَاَل النَّ 

جِ  ٬أُعوكذُ بِا ي َطاِن الرَّ  .(3)متفق عليه .«يمِ ِمَن الشَّ

 

 :ما يقول لطرد نزغات الشيطان 

لَت: (  ڭہ ه ه ه ه ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال هللا تعالى:   .[36]فُص ِ

                                                 

 (.6369برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 (.918برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2610ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6115جه البخا ي برقم )أخر ،متفق عليه( 3)
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 :ما يقول إذا استصعب عليه أمر 

لَ  ال اللَّاهمَّ » ال   تَاهُ َجعَل   َما إِال َسه   ِشئ تَ  ن  إِ  نَ الَحز   عَلُ تَاج   َوأَن تَ  ،َسه 

ال    .(1)ابن السنيأخرجه ابن حبان و .«َسه 

 

                                                 

 .وهذا لفظه (351برقم )وأخرجه ابن السني (, 970برقم )بن حبان أخرجه ا صحيح/( 1)
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