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 مـقـدمــات

 ِبســِم هللِا الرَّْحَمـِن الرَِّحيـمِ 
مـام المرسـلين  الحمد هلل رب العالمين , وصلى هللا على سيدنا محمد أفضل الذاكرين ، وسـيد الاـاكرين ، واا

 ن ، ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين..وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين ، وعلى آله وأصحابه أجمعي
 
 الذكر في كل حال:  - 5

ياك حسن التوفيق ـ أن لكل إنسان غايـ  أساسـي  مـن حياتـه تـدور عليهـا  وبعد: فاعلم يا أخي ـ رزقني هللا واا
أفكــارو وتتجــه نحوهــا أعمالــه ، وتتركــز حولهــا آمالــه وهــى التــي يســمونها مالمذــل ا علــىم ومتــى ســم  هــذو 

ل  صدر  بصورة من الجمـال الروحـي ، وحـذ  بـه إلـى الكمـال دائمـا حتـى يبخـذ فيـه بالنصـيب الغاي  وع
 الذي قدر له.

واإلسـمم ، وقــد جــاح إلصـم  نبــوو الباــر وتزكيتهــا والعلـو بهــا إلــى منتهــى الكمـال الممكــن لهــا ، أوضــ  
ذــل هـو سقــدو حضــرة هللا لإلنسـاني  جميعــا الغايــ  القصـود ، وحــدا بهــا نحـو المذــل ا علــى ، وكـان هــذا الم

وا ِإَلى هللِا ِإنِ ي َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبينٌ جل وعم( ، واآلي  الكريم  تقول : س  (. 15( سالذريا :َفِبرُّ
ذ عرفــ  هــذا أيهــا ا ي الكــريم فــم نســتغرب بعــد , أن يكــون المســلم ذاكــرا هلل علــى كــل حــال ، وأن تــ ذر  واا

 تلك الصيغ الرائع  البليغ  من الذكر والدعاح. وهو أعرف الخلق بربه ـ عن النبي 
يـذكر  والاكر والتسبي  والتحميد في كل ا حوال صغيرها وكبيرهـا وعييمهـا وحقيرهـا ، فقـد كـان النبـي 

  هللا علــــى كــــل أحوالــــه , وا تعجــــب إذا طالبنــــا اإلخــــوان المســــلمين أن يســــتنوا بســــن  نبــــيهم ويقتــــدوا بــــه 
َلَقــْد َكــاَن َلُكـْم ِفــي َرُســوِل هللِا ُأْسـَوٌة َحَســَنٌ  ِلَمــْن َكــاَن بـوا بهــا إلــى العزيـز الغبــار: سفيحبيـوا هــذو ا ذكــار ويتقر 

 (.15( سا حزاب:َيْرُجو هللَا َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر هللَا َكِذيرا  
 
 فضل الذكر والذاكرين:  - 1

ـــذاكرين  فـــي كذيـــر مـــن آيـــا  القـــرآن الكـــريم وقـــد ورد ا مـــر بالـــذكر واإلكذـــار منـــه وبيـــان فضـــله وفضـــل ال
ِإنَّ اْلُمْسـِلِميَن َواْلُمْسـِلَماِ  , وحسبك أن كان خاتم  المراتـب فـي قولـه تعـالى: س وأحاديث الرسول العييم 

ـــــ ـــــاِبِريَن َوالصَّ ـــــاِدَقاِ  َوالصَّ ـــــاِدِقيَن َوالصَّ اِبَراِ  َواْلَخاِاـــــِعيَن َواْلُمـــــْ ِمِنيَن َواْلُمْ ِمَنـــــاِ  َواْلَقـــــاِنِتيَن َواْلَقاِنتَـــــاِ  َوالصَّ



اِئَماِ  َواْلَحاِفِييَن ُفُروَجُهْم َواْلَحافِ  اِئِميَن َوالصَّ َياِ  َوالذَّاِكِريَن هللَا َواْلَخاِاَعاِ  َواْلُمَتَصدِ ِقيَن َواْلُمَتَصدِ َقاِ  َوالصَّ
 (.51( سا حزاب:َكِذيرا  َوالذَّاِكَراِ  أََعدَّ هللُا َلُهْم َمْغِبَرة  َوَأْجرا  َعِييما  

 
( َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا هللَا ِذْكرا  َكِذيرا  , َوَسبِ ُحوُو ُبْكَرة  َوَأِصيم  وقد أمر هللا به الم منين في قوله تعالى: س

 (.11-15سا حزاب:
ن يــعنــد نــا أفيمــا يرويــه عــن ربــه س وقــد ورد  ا حاديــث الكذيــرة فــي فضــل الــذكر .. قــال رســول هللا 

ن ذكرنـي فـي مـت ذكرتـه فـي مـت  عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نبسه ذكرته فـي نبسـي، واا
 ( متبق عليه من حديث أبي هريرة.خير منهم

علــي  د كذــر قــعبــد هللا بــن بســر  رضــي هللا عنــه أن رجــم قــال: يــا رســول هللا: إن اــرائ  اإلســمم  نوعــ
(. رواو الترمذي وقال: حديث ا يزال لسانك رطبا من ذكر هللا عز وجلسفبخبرني بايح أتابث به ، قال: 

 حسن.
 
 آداب الذكر:  - 5

واعلم يا أخي أن الذكر ليو المقصود به الذكر القولي فحسب بل إن التوب  ذكر ، والتبكر من أعلى أنواع 
بـ  فيـه ربـك وتـذكر  الذكر ، وطلب العلـم ذكـر ، وطلـب الـرزق إذا حسـن  فيـه النيـ  ذكـر ، وكـل أمـر راق

 نيرو إليك ورقابته فيه عليك ذكر , ولهذا كان العارف ذاكرا على كل حااته. 
ا كان مجرد ألباي ا تبذير فيها . وقد ذكروا له آدابـا  وا بد ليكون للذكر أذرو في القلب من مراعاة آدابه واا

 كذيرة أهمها وأواها بالرعاي :
 اني الصيغ ، ومحاول  التبذر بها ، وممحي  مقاصدها وأغراضها. الخاوع والتبدب ، واستحضار مع -ا 
 خبض الصو  ما أمكن ذلك م  اليقي  التام  والهم  الكامل  حتى ا ي ذر على غيرو. -1

ْهـِر َواْذُكْر َربََّك ِفـي َنْبِسـَك َتَضـرُّعا  َوِخيبَـ   َوُدوَن اْلجَ وقد أاار  اآلي  الكريم  إلى هذو اآلداب فقال تعالى: س
 (. 151( س عراف:ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِ  َواآلَصاِل َوا َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلينَ 

موافق  الجماع  إن كان الذكر م  جماع  فـم يتقـدم علـيهم وا يتـبخر عـنهم وا يبنـي علـى قـراحتهم ،  - 5
ن تــبخر عـنهم فــي بـل إن حضـر وقــد بـدحوا ابتــدأ معهـم مــن أول صـيغ  ذــم قضـى مــا فاتـه بعــد انتهائـه  ، واا

أذناح القراحة قرأ ما فاتـه وأدركهـم ، وا يبنـي علـى قـراحتهم أصـم ، لـئم يكـون بـذلك قـد حـرف القـراحة وغيـر 
 الصيغ ، وذلك حرام اتباقا. 

النياف  في الذوب والمكان ، ومراعاة ا مـاكن المحترمـ  وا وقـا  المناسـب  ، حتـى يكـون ذلـك أدعـى  - 1
 وصباح قلبه ، وخلوص نيته. إلى اجتماع همته ،

 اانصراف في خاوع وأدب ، م  اجتناب اللغط واللهو الذي يذهب ببائدة الذكر وأذرو. - 1



فـإذا احـي هـذو اآلداب فإنـه سـينتب  بمـا قـرأ ويجـد أذــر ذكـرو حـموة فـي قلبـه ، ونـورا لروحـه ، واناـراحا فــي 
 صدرو ، وفيضا من هللا ، إن ااح هللا تعالى..

 
 ر في جماعة: الذك - 1

ا يقعد قوم ورد في ا حاديث ما ياعر باستحباب ااجتماع على الذكر فبي الحديث الذي يرويه مسلم : س
يــذكرون هللا عــز وجــل إا حبــتهم الممئكــ  وغاــيتهم الرحمــ  ، ونزلــ  علــيهم الســكين  ، وذكــرهم هللا فــيمن 

 (.عندو
م يــذكرون هللا فــي المســجد فباــرهم ولــم ينكــر خــرع علــى جماعــ  وهــ وكذيــرا مــا تــرد فــي ا حاديــث أنــه 

علــيهم . والجماعــ  فــي الطاعــا  مســتحب  فــي ذاتهــا ، وا ســيما إذا ترتــب عليهــا كذيــر مــن البوائــد مذــل : 
يهــار  تــفلف القلــوب ، وتقويــ  الــروابط وقضــاح ا وقــا  فيمــا يبيــد ، وتعلــيم ا مــي الــذي لــم يحســن الــتعلم واا

 اعيرة هللا تعالى. 
ماع  في الذكر تكرو إذا ترتب عليها محيور ارعي كالتاـوي  علـى مصـل ، أو لغـو وضـحك نعم إن الج

، أو تحريــف للصــيغ ، أو بنــاح علــى قــراحة غيــرو ، أو نحــو ذلــك مــن المحيــورا  الاــرعي  ، فحينئــذ تمنــ  
الجماعــ  فــي الــذكر لهــذو المباســد ا للجماعــ  فــي ذاتهــا ، وخصوصــا إذا كــان الــذكر فــي جماعــ  بالصــيغ 

لمبذورة الصحيح  كما في هذو الوييبـ  فحبـذا لـو اجتمـ  اإلخـوان علـى قراحتهـا صـباحا ومسـاح فـي نـاديهم ا
أو في مسجد من المسـاجد مـ  اجتنـاب هـذو المكروهـا  ومـن فاتتـه الجماعـ  فيهـا فليقرأهـا منبـردا وا يبـرط 

 في ذلك. 
 

 الخاتمة: 

مـا هـي بخاصـ  بهـم ولكنهـا للمسـلمين عامـ  ، لعـل وبعد: فإلى اإلخوان المسـلمين نتوجـه بهـذو الوييبـ  ، و 
فيهــا إعانــ  لهــم علــى طاعــ  هللا تبــارك وتعــالى .. وهــى تقــرأ صــباحا مــن البجــر إلــى اليهــر ، ومســاح مــن 
العصــر إلــى مــا بعــد العاــاح فــرادد وجماعــ  , ومــن فاتتــه كلهــا فــم يبوتنــه بعضــها حتــى ا يعتــاد إهمالهــا 

 وتضييعها. 
 وق  المناسب ليم أو نهارا ، وما بعدهما من ا دعي  وا ذكار يقرأ عند مناسباته. والورد القرآني في ال

ونسبل هللا لنا ولهم حسن التوفيق وكمال الهداي  ، ونسبلهم أا يحرمونـا صـال  دعـواتهم فـي الخلـوة والجلـوة 
 ، وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 حسن البنـا
 ن المسلمينالمراد العام لإلخوا

 
 



 القسم األول ـ الوظيفة
 

يَطاِن الر ِجيمِ  ِميِ  الَعِلِيِم ِمَن الا   أَُعوُذ ِباهلل السَّ
يَّــاَك ِبْســِم هللِا الرَّْحمـــَِن الــرَِّحيِم , اْلَحْمــُد هلِل َربِ  اْلَعــاَلِميَن , الرَّْحمـــِن الــرَِّحيِم , َمـــِلِك َيــْوِم الــدِ يِن س , ِإيَّــاَك َنْعُبــُد واِا
ـــنَ  ـــَراَط الُمســـَتِقيَم , ِصـــَراَط الَّـــِذيَن َأنَعمـــَ  َعَلـــيِهْم َغيـــِر الَمغُضـــوِب َعَلـــيِهْم َوَا الضَّ ــــا الصِ  ( الِ ينَ ْســـَتِعيُن , اهِدَنـــ

 سالباتح (
ِِ  الرَّْحمـــِن الــرَِّحيِم , الـــم , َذِلــَك اْلِكتَــاُب َا َرْيــَب ِفيــِه ُهــد د لِ ْلُمتَِّقــيَن , الَّــذِ بِ س يَن ُيْ ِمُنــوَن ِباْلَغْيــِب َوُيِقيُمــوَن ْســِم ا

ــا َرَزْقَنــاُهْم ُينِبُقــوَن , والَّــِذيَن ُيْ ِمُنــوَن ِبَمــا ُأنــِزَل ِإَلْيــَك َوَمــا ُأنــِزَل ِمــن َقْبِلــَك َوِبــاآل ــمَة َوِممَّ ِخَرِة ُهــْم ُيوِقُنــوَن , الصَّ
بِ ِهْم َوُأْولَـِئَك ُهُم اْلمُ   (.5-1( سالبقرة:ْبِلُحونَ ُأْولَـِئَك َعَلى ُهد د مِ ن رَّ

ــَماَواِ  َوَمــا ِفــي ا َ هللاُ س ْرِض َمــن َذا الَّــِذي  َا ِإَلـــَه ِإاَّ ُهــَو اْلَحــيُّ اْلَقيُّــوُم َا َتْبُخــُذُو ِســَنٌ  َوَا َنــْوٌم لَّــُه َمــا ِفــي السَّ
ْن ِعْلِمِه ِإاَّ ِبَما َاـاح َوِسـَ  ُكْرِسـيُُّه َيْاَبُ  ِعْنَدُو ِإاَّ ِبِإْذِنِه َيْعَلُم َما َبْيَن َأْيِديِهْم َوَما َخْلبَ  ُهْم َوَا ُيِحيُطوَن ِبَاْيٍح مِ 

َماَواِ  َواَ ْرَض َوَا َيُ وُدُو ِحْبُيُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِييُم , َا ِإْكَراَو ِفي الدِ يِن َقد تََّبـيَّنَ  ْاـُد ِمـَن اْلَغـيِ  َفَمـْن  السَّ الرُّ
 َوِلـيُّ الَّـِذيَن هللاُ   اُغوِ  َوُيْ ِمن ِباهلِل َفَقِد اْسَتْمَسَك بِـاْلُعْرَوِة اْلـُوْذَقَى َا انِبَصـاَم َلهَـا َوهللُا َسـِميٌ  َعِلـيٌم ,َيْكُبْر ِبالطَّ 

َن اليُُّلَماِ  ِإَلى النُُّوِر َوالَّـِذيَن َكبَـُروْا َأْوِلَيـفُ ُهُم الطَّـاُغوُ  ُيْخِرُجـو  ـَن النُّـوِر ِإلَـى اليُُّلَمـاِ  آَمُنوْا ُيْخِرُجُهم مِ  َنُهم مِ 
 (552-555( سالبقرة:ُأْولَـِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

ن تُْبـُدوْا َمـا ِفـي َأنُبِسـُكْم َأْو ُتْخبُـوُو ُيَحاِسـْبُكم بِـِه هللُا َفَيْغِبـهللِ س َماواِ  َوَما ِفي اَ ْرِض َواِا ُر ِلَمـن َيَاـاح  ما ِفي السَّ
ب ِـِه َواْلُمْ ِمُنـ وَن ُكـلآ آَمـَن بِـاهلِل َوُيَعذِ ُب َمن َيَااح َوهللُا َعَلى ُكلِ  َاْيٍح َقِديٌر , آَمَن الرَُّسوُل ِبَمـا ُأنـِزَل ِإَلْيـِه ِمـن رَّ

ُســِلِه َوَقــاُلوْا َســِمْعَنا َوَأطَ  ــن رُّ ُق َبــْيَن َأَحــٍد مِ  َلْيــَك اْلَمِصــيُر , َا َوَمآلِئَكِتــِه َوُكتُِبــِه َوُرُســِلِه َا ُنَبــرِ  ْعَنــا ُغْبَراَنــَك َربََّنــا َواِا
ــا ِإاَّ ُوْســَعَها َلَهــا َمــا َكَســَبْ  َوَعَلْيَهــا َمــا اْكَتَســَبْ  َربََّنــا َا ُتَ اِخــْذَنا ِإن نَِّســينَ  ا َأْو َأْخَطْبَنــا َربََّنــا َوَا ُيَكلِ ــُف هللُا َنْبس 

ْلَنـا َمـا َا َطاقَـَ  َلَنـا بِـِه َواْعـُف َعنَّـا َواْغِبـْر َلَنـا َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإْصر ا َكَما َحَمْلتَ  ُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنـا َربََّنـا َوَا ُتَحمِ 
 (.582-582( سالبقرة:َواْرَحْمَنف َأنَ  َمْوَاَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِرينَ 

 (1-5( سآل عمران:ـَه ِإاَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّومُ بسم هللا الرحمن الرحيم  ,الم , هللُا ا ِإلَ س
 ( سسبعا(511( سالتوب :َحْسِبَي هللُا ا ِإلَـَه ِإاَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّْلُ  َوُهَو َربُّ اْلَعْرِ  اْلَعِييمِ س
اْلُحْسَنى َوَا َتْجَهْر ِبَصَمِتَك َوَا ُتَخاِفـْ  ِبهَـا َواْبتَـِغ ُقِل اْدُعوْا هللَا َأِو اْدُعوْا الرَّْحَمـَن َأيًّا مَّا َتْدُعوْا َفَلُه اَ ْسَماح س

ـَن الـذُّلَّ َبْيَن َذِلَك َسِبيم  , َوُقِل اْلَحْمُد هلِل الَِّذي َلْم َيتَِّخْذ َوَلد ا َوَلم َيُكن لَُّه َاِريٌك ِفي اْلُمْلـِك َولَـْم  َيُكـن لَّـُه َوِلـيآ مِ 
 (.555-555إلسراح:( ساَوَكبِ ْرُو َتْكِبير ا

ـاِلَحاِ  َوُهـَو ُمـْ ِمنٌ س ـا , َوَمـن َيْعَمـْل ِمـَن الصَّ  فَـم َيَخـاُف َوَعَنِ  اْلُوُجوُو ِلْلَحيِ  اْلَقيُّوِم َوَقْد َخاَب َمـْن َحَمـَل ُيْلم 
ا  (551-555( سطه:ُيْلم ا َوا َهْضم 



ــْم ِإلَ س ــاُكْم َعَبذ ــا َوَأنَُّك ــا َخَلْقَن ــْبُتْم َأنََّم ــَو َربُّ اْلَعــْرِ  َأَفَحِس ــَه ِإا ُه ــُك اْلَحــقُّ ا ِإَل ــاَلى هللُا اْلَمِل ــا ا ُتْرَجُعــوَن , َفَتَع ْيَن
ُ  اْلَكـاِفُروَن , َوُقـل رَّبِ  اْلَكِريِم , َوَمن َيْدُع َمَ  هللِا ِإَله ا آَخَر ا ُبْرَهاَن َلُه ِبِه َفِإنََّما ِحَساُبُه ِعنـَد َرب ِـِه ِإنَّـُه ا ُيْبِلـ

 (551-551( سالم منون:ِبْر َواْرَحْم َوَأنَ  َخْيُر الرَّاِحِمينَ اغْ 
ــَماَواِ  َواْ َْرِض َوَعِاــيًّا َوِحــيَن ُتيْ س ِهــُروَن , َفُســْبَحاَن هللِا ِحــيَن ُتْمُســوَن َوِحــيَن ُتْصــِبُحوَن , َوَلــُه اْلَحْمــُد ِفــي السَّ

ِمَن اْلَحيِ  َوُيْحِيي اَ ْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَكَذِلَك ُتْخَرُجوَن , َوِمْن آَياِتِه َأْن  ُيْخِرُع اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِ ِ  َوُيْخِرُع اْلَميِ  َ 
ْن َأنُبِسُكْم َأْزَواج    ا لِ َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعـلَ َخَلَقُكم مِ ن ُتَراٍب ُذمَّ ِإَذا َأنُتم َبَاٌر َتنَتِاُروَن , َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِ 
َماَواِ  َوا َ ْرِض َواْخِتَمُف َأْلِسَنِتُكْم َبْيَنُكم مََّودَّة  َوَرْحَم   ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَياٍ  لِ َقْوٍم َيَتَبكَُّروَن , َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ

ــن َفْضـِلِه ِإنَّ ِفـي َذِلــَك َوَأْلـَواِنُكْم ِإنَّ ِفـي َذِلــَك آلَيـاٍ  لِ ْلَعـاِلِميَن , َوِمــْن آَياتِـِه َمَنـاُمُكم ِباللَّْيــ ِل َوالنَّهَـاِر َواْبِتَغـاُ ُكم مِ 
ـَماح َمـاح َفُيْحيِـ ُل ِمـَن السَّ ي بِـِه اَ ْرَض َبْعـَد آلَياٍ  لِ َقْوٍم َيْسَمُعوَن , َوِمْن آَياِتِه ُيـِريُكُم اْلَبـْرَق َخْوف ـا َوَطَمع ـا َوُيَنـزِ 

ـَن  َيْعِقُلوَن ,  َمْوِتَها ِإنَّ ِفي َذِلَك آلَياٍ  لِ َقْومٍ  ـَماح َواَ ْرُض بِـَبْمِرِو ذُـمَّ ِإَذا َدَعـاُكْم َدْعـَوة  مِ  َوِمـْن آَياتِـِه َأن َتقُـوَم السَّ
َماَواِ  َواَ ْرِض ُكلآ لَُّه َقاِنُتونَ   (12-51( سالروم:اَ ْرِض ِإَذا َأنُتْم َتْخُرُجوَن , َوَلُه َمن ِفي السَّ

َِِّ الــرحمن الــرحيم س ــذَّنِب َوَقابِــِل التَـّـْوِب َاــِديِد بســم ا , حــم , َتنِزيــُل اْلِكتَــاِب ِمــَن هللِا اْلَعِزيــِز اْلَعِلــيِم , َغــاِفِر ال
 (.5-5( سغافر:اْلِعَقاِب ِذي الطَّْوِل ا ِإَلَه ِإا ُهَو ِإَلْيِه اْلَمِصيرُ 

ـَهاَدةِ س ُهـَو الـرَّْحَمُن الـرَِّحيُم , ُهـَو هللُا الَّـِذي ا ِإلَـَه ِإا ُهـَو اْلَمِلـُك  ُهَو هللُا الَِّذي ا ِإَلَه ِإا ُهـَو َعـاِلُم اْلَغْيـِب َوالاَّ
ـا ُيْاـِرُكوَن , ُهـ ـمُم اْلُمـْ ِمُن اْلُمهَـْيِمُن اْلَعِزيـُز اْلَجبَّـاُر اْلُمَتَكب ِـُر ُسـْبَحاَن هللِا َعمَّ َو هللُا اْلَخـاِلُق اْلَبـاِرُ  اْلُقدُّوُو السَّ

ُر َلُه ا َماَواِ  َواَ ْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ اْلُمَصوِ   (11-11( سالحار:َ ْسَماح اْلُحْسَنى ُيَسبِ ُ  َلُه َما ِفي السَّ
َلَهــا ,  بســم هللا الــرحمن الــرحيم , ِإَذا ُزْلِزَلــِ  اَ ْرُض ِزْلَزاَلَهــا , َوَأْخَرَجــِ  اَ ْرُض َأْذَقاَلَهــا , َوَقــاَل اإِلنَســاُن َمــاس

, َفَمـن َيْعَمـْل ِمْذقَـاَل ٍذ ُتَحدِ ُث َأْخَباَرَها , ِبَبنَّ َربََّك َأْوَحى َلهَـا , َيْوَمئِـٍذ َيْصـُدُر النَّـاُو َأْاـَتات ا لِ ُيـَرْوا أَْعَمـاَلُهْم َيْوَمئِ 
 ( سالزلزل (َذرٍَّة َخْير ا َيَرُو , َوَمن َيْعَمْل ِمْذَقاَل َذرٍَّة َارًّا َيَروُ 

يم , ُقــْل َيــا َأيَُّهــا اْلَكــاِفُروَن , ا أَْعُبــُد َمــا َتْعُبــُدوَن , َوا َأنــُتْم َعاِبــُدوَن َمــا أَْعُبــُد , َوا َأَنــا بســم هللا الــرحمن الــرحس
 ( سالكافرون(َعاِبٌد مَّا َعَبدتُّْم , َوا َأنُتْم َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد , َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ 

ــا , َفَســبِ ْ  بســم هللا الــرحمن الــرحيم , ِإذَ س ــْدُخُلوَن ِفــي ِديــِن هللِا َأْفَواج  ــَ  النَّــاَو َي ــْتُ  , َوَرَأْي ا َجــاح َنْصــُر هللِا َواْلَب
 ( سالنصر(ِبَحْمِد َربِ َك َواْسَتْغِبْرُو ِإنَُّه َكاَن َتوَّاب ا

َمُد , َلْم َيِلْد َولَ س  ( سذمذا(ْم ُيوَلْد , َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُبو ا َأَحدٌ بسم هللا الرحمن الرحيم , ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد , هللُا الصَّ
 بسم هللا الرحمن الرحيم , ُقْل أَُعوُذ ِبَربِ  اْلَبَلِق , ِمـن َاـرِ  َمـا َخلَـَق , َوِمـن َاـرِ  َغاِسـٍق ِإَذا َوقَـَب , َوِمـن َاـر ِ س

 (( سذمذاالنَّبَّاذَاِ  ِفي اْلُعَقِد , َوِمن َارِ  َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ 
ِو , بسـم هللا الـرحمن الــرحيم , ُقـْل أَُعــوُذ بِـَربِ  النَّــاِو , َمِلـِك النَّــاِو , ِإلَـِه النَّــاِو , ِمـن َاــرِ  اْلَوْسـَواِو اْلَخنَّــاس

 ( سذمذا(الَِّذي ُيَوْسِوُو ِفي ُصُدوِر النَّاِو , ِمَن اْلِجنَِّ  َو النَّاوِ 
 
 



ليه الملك هلل ، والحمد هلل ا ار  صبحنا وأصب أس  ( سذمذا(لناورايك له ، ا إله إا هو واا
 
وكلمــ  اإلخــمص ، وعلــى ديــن نبينــا محمــد صــلى هللا عليــه وســلم ، وعلــى  ،طــرة اإلســمم فصــبحنا علــى أس

 ( سذمذا(مل  أبينا إبراهيم حنيبا وما كان من الماركين
( رك فـي الـدنيا واآلخـراللهم أنـي أصـبح  منـك فـي نعمـ  وعافيـ  وسـتر , فـبتم علـي نعمتـك وعافيتـك وسـتس

 سذمذا(
 ( سذمذا(أو ببحد من خلقك فمنك وحدك ا اريك لك فلك الحمد ولك الاكر صب  بي من نعم أللهم ما اس
 ( سذمذا(يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجمل وجهك وعييم سلطانكس
 ( سذمذا(رضي  باهلل ربا , وباإلسمم دينا , وبمحمد نبيا ورسواس
 ( سذمذا(وبحمدو عدد خلقه ورضا نبسه وزن  عراه ومداد كلماتهسبحان هللا س
 ( سذمذا(بسم هللا الذي ا يضر م  اسمه ايح في ا رض وا في السماح وهو السمي  العليمس
 ( سذمذا(اللهم إنا نعوذ بك من أن نارك بك ايئا نعلمه ونستغبرك لما ا نعلمهس
 سذمذا( (أعوذ بكلما  هللا التاما  من ار ما خلقس
وأعــوذ بــك مــن العجــز والكســل ، وأعــوذ بــك مــن الجــبن والبخــل ،  ،لهــم والحــزن اللهــم إنــي أعــوذ بــك مــن اس

 ( سذمذا(وأعوذ بك من غلب  الدين وقهر الرجال
 ( سذمذا(هللا عافني في بدني , اللهم عافني في سمعي , اللهم عافني في بصريس
 وذ بك من عذاب القبر , ا إله إا أن ( سذمذا(اللهم إني أعوذ بك من الكبر والبقر , وأعس
للهم أن  ربي ، ا إله إا أن  , خلقتني وأنا عبـدك , وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطع  ، أعـوذ بـك اس

( أبــوح لــك بنعمتــك علــي , و أبــوح بــذنبي ، فــاغبر لــي فإنــه ا يغبــر الــذنوب إا أنــ  ،ر مــا صــنع  اــمــن 
 سذمذا(

 ( سذمذا(الذي ا إله إا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغبر هللا العييمس
اللهــم صــل علــى ســيدنا محمــد وعلــى آل ســيدنا محمــد , كمــا صــلي  علــى ســيدنا إبــراهيم وعلــى آل ســيدنا س

إبراهيم , وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد , كمـا باركـ  علـى سـيدنا إبـراهيم وعلـى آل سـيدنا 
 ( سعارا(نك حميد مجيدإبراهيم في العالمين , إ

 ( سمائ (سبحان هللا , والحمد هلل , وا إله إا هللا , وهللا أكبرس
 ( سعارا(ا إله إا هللا وحدو ا اريك له , له الملك وله الحمد , وهو على كل ايح قديرس
 ( سذمذا(سبحانك اللهم وبحمدك , أاهد أن ا إله إا أن  , استغبرك وأتوب إليكس
على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبـي ا مـي وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليما عـدد مـا أحـاط اللهم صل س

به علمك وخط به قلمك وأحصاو كتابك , وارض اللهم عـن سـاداتنا أبـي بكـر وعمـر وعذمـان وعلـي , وعـن 
 ( الصحاب  أجمعين , وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين



 (ن , وسمم على المرسلين , والحمد هلل رب العالمينسبحان ربك رب العزة عما يصبو س
 

 الوظيفة الصغرى:

إذا وجد ا ي ضيقا في وقته , أو فتورا في نبسه أو في إخوانه إذا كان يقـرأ الوييبـ  بهـم فليختصـرها علـى 
 هذا النحو:

ا ذمذـا , ذـم يتبـ  يقرأ ااستعاذة والباتح  وآيـ  الكرسـي وخـواتيم البقـرة وسـورة اإلخـمص والمعـوذتين كـل منهـ
...ألــ ( , ذــم  اســتغبر هللا الــذي ا إلــه إا هــو الحــي القيــومذلــك با ذكــار الــواردة إلــى ااســتغبار ا خيــر: س

 ( إلى آخر الوييب .سبحانك اللهم وبحمدكيتب  ااستغبار مباارة بصيغ  س
 
 

 
 

 القسم الثاني ـ الورد القرآني
 

 فضل القرآن:

الجام   حكام اإلسمم , وهو المنب  الـذي يبـيض بـالخير والحكمـ  علـى القلـوب القرآن الكريم هو الدستور 
 الم من  وهو أفضل ما يتقرب به المتعبدون إلى هللا تبارك وتعالى.

فبقبلوا على مبدبته ما  بدب  هللامن هذا القرآن إقال: س وفي حديث ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي 
حبـل هللا والنـور المبـين والاـباح النـاف  عصـم  لمـن اعتصـم بـه , ونجـاة لمـن استطعتم , إن هذا القـرآن هـو 

اتبعه , ا يعوع فيقوم , وا تنقضـي عجائبـه , وا يخلـق مـن كذـرة الـرد , اتلـوو فـإن هللا يـبجركم علـى تموتـه 
 ( رواو الحاكم.كل حرف عار حسنا  , أما إني ا أقل لكم آلـم حرف , ولكن ألف وام وميم

عليـك بـتموة القـرآن فإنـه نـور لـك فـي ا رض وذخـر لـك ي  رسـول هللا  بـي ذر رضـي هللا عنـه: سوفي وص
 ( رواو ابن حبان في حديث طويل.في السماح

سالمـاهر بـالقرآن مـ  السـبرة الكـرام البـررة ، والـذي :  وعن عائا  رضي هللا عنهـا قالـ : قـال رسـول هللا 
 ( رواو البخاري ومسلم.نيقر و ويتعت  فيه وهو عليه ااق له أجرا

يحمل الناو على القرآن حمم , ويباضل بينهم بمنزلتهم من القرآن , ويوصي من  ولقد كان رسول هللا 
 عجز عن القراحة ببن يستم  ويتبهم , حتى ا يحرم برك  الصل  الروحي  بكتاب هللا تبارك وتعالى.

اسـتم  إلـى آيـ  مـن كتـاب هللا كتبـ  لـه حسـن  سمـن قـال  وعن أبي هريـرة رضـي هللا عنـه أن رسـول هللا 
 ( رواو أحمدمضاعب ، ومن تمها كان  له نورا يوم القيام 



بعذـا وهـم ذوو عـدد ، فاسـتقرأهم , فاسـتقرأ  بعـث رسـول هللا وفي حديث أبي هريرة رضي هللا عنـه قـال: س
م مـا معـك يـا فـمن قـال: مكل رجل منهم يعني ما معه من القرآن ، فبتى على رجل منهم من أحدذهم سـنا ف

( رواو ماذهــب فبنــ  أميــرهمم قــال: نعــم. قــال: مأمعــك ســورة البقــرة قــال: معــي كــذا وكــذا وســورة البقــرة قــال: م
 الترمذي وقال حديث حسن.

 
وعرف سلبنا الصالحين فضل القرآن وتموته , فجعلوو مصدر تاريعهم , ودستور أحكامهم , وربي  قلوبهم 

حــوا لــه قلــوبهم وتــدبروو ببفئــدتهم , وتاـرب  معانيــه الســامي  أرواحهــم , فبذــابهم هللا فــي , وردد عبـادتهم , وفت
الــدنيا ســيادة العــالم , ولهــم فــي اآلخــرة عيــيم الــدرجا  , وأهملنــا القــرآن فوصــلنا علــى مــا وصــلنا إليــه مــن 

 ضعف في الدنيا ورق  في الدين.
عرضــ  علــي أجــور أمتــي، حتــى القــذاة : س عــن أنــو بــن مالــك رضــي هللا عنــه قــال: : قــال رســول هللا 

يخرجهــا الرجــل مــن المســجد ، وعرضــ  علــي ذنــوب أمتــي فلــم أر ذنبــا أعيــم مــن ســورة مــن القــرآن أو آيــ  
 ( رواو أبو داود والترمذي وابن ماج .أوتيها رجل ذم نسيها

مــن تعهـــدهم أن ولهــذا ُعنــي اإلخــوان المســلمون أن يجعلــوا كتــاب هللا تبــارك وتعــالى أول أورادهــم , وكــان 
 يرتب ا ي على نبسه كل يوم حزبا من القرآن الكريم.

 
 مقدار الورد:

تختلف يروف اإلخوان وأحوالهم , ولهذا لم يحدد مقدار الورد , وترك ذلك ليروف كل اـخص ومقدرتـه , 
 والمهم أا يمر به يوم بغير أن يقرأ ايئا من كتاب هللا تعالى.

قرآنـــي عنـــد ســـلبنا الصـــالحين رضـــوان هللا علـــيهم علـــى ســـبيل المذـــال و وســـنورد هنـــا أوجـــه تقســـيم الـــورد ال
 التوضي  فنقول:

أقــل مــدة للختمــ  ذمذــ  أيــام , وقــد كرهــوا أن يخــتم اإلنســان فــي أقــل مــن ذــمث وفــي أكذــر مــن اــهر ,   – 5
ر إسرافا وقالوا: إن الختم في أقل من ذمث إسراعا ا يعين على التبهم والتدبر وفي الختم في أكذر من اه

 في هجر التموة.
لـم يبقـه مـن عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: س

 ( رواو أبو داود والترمذي وابن ماج  , وقال الترمذي: حسن صحي .قرأ القرآن في أقل من ذمث
 
عبـد هللا بـن  ن مـن ذلـك , وقـد أمـر رسـول هللا الحد الوسط أن يختم القرآن مرة كل أسبوع إذا تمكـ  - 1

عمرو أن يخـتم كـل أسـبوع مـرة , وكـذلك كـان جماعـ  مـن أصـحاب رسـول هللا يبعلـون: كعذمـان , وزيـد بـن 
 ذاب  , وابن مسعود , وأبي بن كعب رضي هللا عنهم.



الســب  با نعــام إلــى وكـان عذمــان بــن عبــان رضــي هللا عنــه يبتــت  ليلــ  الجمعــ  بــالبقرة إلــى المائــدة , وليلــ  
هــود , وليلــ  ا حــد بيوســف إلــى مــريم , وليلــ  ااذنــين بطــه إلــى طســم موســى وفرعــون ميعنــي القصــصم , 
وليل  الذمذاح بالعنكبو  إلى ص , وليل  ا ربعاح من بتنزيل إلى الرحمن , وليل  الخميو يخـتم الختمـ ... 

د السـور , لكنـه يتبـق فـي الخـتم كـل أسـبوع , وكان ابن مسعود رضي هللا عنه تقسيم آخـر يختلـف فـي عـد
 وقد ورد في التقسيم في ا سبوع أخبار كذيرة.

 
ليو هذا التقسيم بمتعين , بـل هـو علـى سـبيل ااتبـاع وا فضـلي  , ولـتي أن يكتـب حسـب مقدرتـه ,  – 5

حبـي بعـض  بحيث ا يمضي يوم بغير تموة , فـإن لـم يكـن مـن أهـل القـراحة فليجتهـد فـي ااسـتماع أو فـي
 السور يتلوها كلما سنح  البرص .

 
 سور يستحب اإلكثار من تالوتها:

من أوراد القرآن الموايب  على تموة هذو السـور كـل يـوم  , وهـي: يـو والـدخان والواقعـ  , وتبـارك الملـك , 
ويتبكـــد ذلـــك يـــوم الجمعـــ  وليلـــ  الجمعـــ  , ويضـــاف إليهـــا الكهـــف , وســـورة آل عمـــران , وقـــد ورد  بـــذلك 

 : ا حاديث عن رسول هللا 
قلـب القـرآن يـو ا يقر هـا رجـل يريـد هللا قـال: س عن معقل بن يسار رضي هللا عنه أن رسول هللا  – 5

 ( رواو احمد وأبو داود والنسائي وغيرهم.والدار اآلخرة إا غبر هللا له , اقرحوها على موتاكم
بـارك الـذي بيـدو الملـك كـل ليلـ  منعـه هللا بهـا مـن مـن قـرأ توعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنـه: س – 1

عذاب القبر , وكنا في عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نسميها المانع  , وأنها في كتاب هللا عز وجل 
 ( رواو النسائي ورود مذله الحاكم وصححه.سورة من قرأ بها في ليل  فقد أكذر وطاب

سمن قرأ حـم والـدخان فـي ليلـ  أصـب  يسـتغبر لـه سـبعون ألـف وفي حديث أبي هريرة رضي هللا عنه:  – 5
 ملك( رواو الترمذي وا صبهاني.

مــن قــرأ ســورة الكهــف فــي يـــوم قــال: س وفــي حــديث أبــي ســعيد الخــدري رضــي هللا عنــه أن النبـــي  – 1
 ( رواو النسائي والبيهقي مرفوعا.الجمع  أضاح له من النور ما بين الجمعتين

مـن قـرأ السـورة التـي يـذكر فيهـا : س او رضـي هللا عنهمـا قـال: قـال رسـول هللا وفي حـديث ابـن عبـ – 1
 ( رواو الطبراني في ا وسط والكبير.آل عمران يوم الجمع  صلي عليه هللا وممئكته حتى تغيب الامو

وقد ورد  اآلذار كذلك مرفوع  وموقوف  من حـديث عبـد هللا بـن مسـعود رضـي هللا عنـه ببضـل سـورة  – 2
قع  , وا سيما وفيها البعث والجزاح وااستدال على ذلك بما  يدع ابه  لقائل , فيستحب لتي المسـلم الوا

أا يحرم نبسه فضل تموة هذو السورة مرة كل يوم وفي الليل أفضل وفي يوم الجمعـ  ا بـبو مـن تموتهـا 
مــران لعلهــا ســاع  اإلجابــ  فــي الليــل مــرة وفــي النهــار مــرة , ويجعــل وقــ  العصــر إلــى المغــرب لســورة آل ع

 فيكون ماغوا فيها ببفضل الذكر وهو تموة القرآن.



 
 آداب التالوة:

ذكرنــا فــي المقدمــ  طرفــا مــن آداب الــذكر , ونزيــد هنــا أن مــن آداب الــتموة أن مــن آداب الــتموة وااجتهــاد 
ِكتَــاٌب َأْنَزْلَنــاُو الى يقــول: سكــل ااجتهــاد فــي التــدبر والتبكــر فــذلك هــو المقصــود ا ول منهــا , هللا تبــارك وتعــ

:ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو ا َْلَبابِ  ( , وا سـيما إذا احينـا أن فـي ذلـك خطـاب رب 11( سص 
العـــالمين العزيـــز الحكـــيم , كمـــا أن مـــن آداب الـــتموة كـــذلك مراعـــاة أحكـــام التجويـــد , فيخـــرع الحـــروف مـــن 

جها , وي ديها على قواعدها فيمـد الممـدود , ويغـن مـا يسـتحق الغنـ  , ويبخـم المبخـم ويرقـق المرقـق.. مخار 
 وهكذا.

إن هــذا القــرآن بــزل بُحــزن فــإذا : س عــن ســعد بــن أبــي وقــاص رضــي هللا رضــي هللا عنــه عــن رســول هللا 
 ( رواو ابن ماج .فليو منا قرأتموو فابكوا , فإن لم تبكوا فتباكوا وتغن وا به , فمن لم يتغن بالقرآن

والمراد بالتغني هنا التحزن والخاوع م  تجويد القراحة فقد جاح في حديث جابر رضي هللا عنه قال: رسول 
( رواو ابــن إن مــن أحســن النــاو صــوتا بــالقرآن الــذي إذا ســمعتموو يقــرأ حســبتموو يخاــى هللاقــال: س هللا 

 ماج .
 

 مجلس االستماع: 

لمسلمين القرآني  ااجتماع لسـماع كتـاب هللا تبـارك وتعـالى ممـن يحسـن تموتـه , وعلـى من أوراد اإلخوان ا
القار  في مجلو ااستماع أن يقرأ قراحة مرسـل  يمحـي فيهـا اآلداب السـابق  , وعلـى اإلخـوان إذا اسـتمعوا 

ــــارك ــــاب هللا تب ــــ  الخاــــوع والتعيــــيم لكت ــــى غاي ــــوا عل ــــي المعــــاني وأن يكون وتعــــالى  أن ينصــــتوا ويبكــــروا ف
َذا ُقِرَ  اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ ويستحضروا اآلي  الكريم : س  (.151( سا عراف:َواِا

يســتمعون القــرآن وكــبن علــى ر وســهم الطيــر , وكــان ماــيخ  مكــ  مــن  ولقــد كــان أصــحاب رســول هللا 
اافعي رضي هللا عنه , وكان حسن القراحة , فقرأ علـيهم واسـتمعوا الصالحين إذا أرادوا التذكر أقبلوا على ال

ُســوِل َتــَرد فــم يــرد الــراحون أكذــر بكــاح  مــنهم فــي حــالهم تلــك حــين ااســتماع س َذا َســِمُعوا َمــا ُأْنــِزَل ِإَلــى الرَّ َواِا
 (.15( سالمائدة:أَْعُيَنُهْم َتِبيُض ِمَن الدَّْمِ  ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحق ِ 

 تحب إتماما للبائدة إذا حضر مجلسهم هذا أهل العلم أن يلخصوا لهم مقاصد ما تلي من آيا .ويس
 

 ورد الحفظ:

ويســتحب كــذلك لــتي المســلم , وهــو مــن أورادنــا القرآنيــ  , أن يجتهــد مــا اســتطاع فــي حبــي مــا يمكــن مــن 
طاقتـه يحبيهـا حبيـا جيـدا ,  القرآن الكريم , فيرتب على نبسه كل يوم آي  أو آيا  من القرآن الكريم بقـدر

 وبهذو الطريق  التدريجي  يمكنه أن يحبي الايح الكذير من كتاب هللا تبارك وتعالى.



يا أبا ذر  ن تغدو فـَتعَلم آيـ  مـن كتـاب هللا قال  بي ذر رضي هللا عنه: س وفي الحديث أن رسول هللا 
ويعضدو حديث مسلم وأبي داود في هذا  ( رواو ابن ماج  بإسناد حسن ,خير لك من أن تصلي مائ  ركع 

 المعنى.
يـاك مـن أهـل القـرآن فنكـون بـذلك مـن أهـل  فاجتهد يا أخي أن تبوز بهذو البضيل  , وهللا نسبل أن يجعلنا واا

 هللا وخاصته , وهللا حسبنا ونعم الوكيل.
 
 
 

 ةالقسم الثالث ـ أدعية اليوم والليل
 

 أوال ـ دعاء االستيقاظ من النوم:

ان رسول هللا صلى هللا عليه وسـلم إذا أود إلـى كحذيبَ  بن اليمان وأبي ذر رضي هللا عنه قاا: عن  – 5
ـــال: س ـــا وأمـــو فرااـــه ق ذا اســـتيقي قـــال: سباســـمك اللهـــم أحي ـــه ( واا لي ـــا واا ـــذي أحيانـــا بعـــدما أماتن الحمـــد هلل ال

 (. رواو البخاري.الناور
إذا استيقي َأحدكم فليقل: الحمد عليه وسلم قال: سوعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا  – 1

 (. رواو ابن السني.هلل الذي رد  علي روحي ، وعافاني في جسدي ، وأذن لي بذكرو
مـا مــن عبــد يقـول حــين يــرد هللا وعـن عائاــ  رضـي هللا عنهــا عــن النبـي صــلى هللا عليــه وسـلم قــال: س – 5

لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل اـيح قَـدير ، إا غبـر  تعالى روحه: ا إله إا هللا وحدو ا اريك له ،
 رواو ابن السني.  (.هللا تعالى له ذنوبه ولو كان  مذل زبد البحر

ما من رجل ينتبه من نومه عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: س – 1
 الذي بعذني سالما سويا ، أاهد أن هللا يحيي الموتى فيقول: الحمد هلل الذي خلق النوم واليقي  ، الحمد هلل

 رواو ابن السني.  (.وهو على كل ايح قدير. إا قال هللا َتعالى: صدق عبدي
ا وعن عائا  رضي هللا عنهـا أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم كـان إذا اسـتيقي مـن الليـل قـال: س - 1

لذنبي ، وأسبلك رحمتـك ، اللهـم زدنـي علمـا ، وا تـزي قلبـي  إله إا أن  سبحانك اللهم وبحمدك ، أستغبرك
 (. رواو أبو داود.بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحم  ، إنك أن  الوهاب

 
 ثانيا ـ دعاء لبس الثوب وخلعة:

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا لبو ذوبا سـماو قميصـا  – 5
اللهــم إنـي أسـبلك مــن خيـرو َوخيـر مــا هـو لـه ، وأعــوذ بـك مـن اــرو واـر مـا هــو أو عمامـ  يقـول: سأو رداح 

 (. رواو ابن السني.له



مــن لــبو ذوبــا فقــال: عــن معــاذ بــن أنــو رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال: س – 1
(. غبــر هللا لــه مــا تقــدم مــن ذنبــهالحمــد هلل الــذي كســاني هــذا الذــوب ورزقنيــه مــن غيــر حــول منــي وا قــوة ، 

 رواو ابن السني.
 
ستر ما بين أعين الجن وعورا  عن أنو رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: س – 5

 (. رواو ابن السني.بني آدم أن يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطر  ذيابه: بسم هللا الذي ا إله إا هو
 

 وج من المنزل ودخوله:ثالثا ـ دعاء الخر

ـ يعنــي إذا مـن قــال عـن أنـو بـن مالــك رضـي هللا عنـه قــال: قـال رسـول هللا صــلى هللا عليـه وسـلم: س – 5
بسـم هللا ، توكلـ  علـى هللا ، وا حـول وا قـوة إا بـاهلل ، يقـال لـه: كبيـ  ووقيـ  وهـدي  ،  خرع مـن بيتـه ـ

 ائي وقال الترمذي: حديث حسن صحي .( رواو أبو داود والترمذي والنسوتنحى عنه الايطان
إذا ولـ  الرجـل وعن أبي مالك ا اـعري رضـي هللا عنـه قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: س – 1

بيته فليقل: اللهم إني أسبلك خير المول  وخير المخرع ، بسم هللا ولجنا ، وبسم هللا خرجنا ، وعلى هللا ربنا 
 رواو أبو داود.( توكلنا ، ذم ليسلم على أهله

 
 رابعا ـ دعاء المشي إلى المسجد ودخوله والخروج منه

عن عبد هللا بن عباو رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم خرع إلى المسجد وهو يقـول:  – 5
اللهم اجعل في قلبي نورا ، وفي بصري نورا ، وفـي سـمعي نـورا ، وعـن يمينـي نـورا , وعـن يسـاري نـورا ، س

  (. رواو البخاري.نورا , وتحتي نورا ، وأمامي نورا , وخلبي نورا , واجعل لي نوراوفوقي 
وعــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص رضــي هللا عنهمــا عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم أنــه كــان إذا  – 1

, فــإذا أعــوذ بــاهلل العيــيم ، وبوجهــه الكــريم ، وســلطانه القــديم ، مــن الاــيطان الــرجيم دخــل المســجد يقــول: س
 ( رواو أبو داود.قال ذلك قال الايطان: حبي مني سائر اليوم

عن أنو بن مالك رضـي هللا عنـه قـال: كـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم إذا دخـل المسـجد قـال:  – 5
ذا خرع قال: سبسم هللا ، اللهم صل على محمدس  (. رواو ابن السني.بسم هللا اللهم صل على محمد( ، واا
إذا دخــل حميــد أو أبــي أســيد رضــي هللا عنهمــا قــال: قــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: س عــن أبــي – 1

ذا خرع  أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم ، ذم ليقل: اللهم افت  لي أبواب رحمتك ، َواا
 (. رواو مسلم وأبو داود والنسائي.فليقل: اللهم إني أسبلك من فضلك

 
 التخلي والمباشرة:خامسا ـ دعاء 



اللهم إني ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقول عند دخول الخمح: سأن أنو رضي هللا عنه ع – 5
 (. رواو الايخان.أعوذ بك من الخبث والخبائث

الحمــد هلل ان رســول هللا إذا خــرع مــن الخــمح قــال: سكــن عبــد هللا بــن عمــر رضــي هللا عنهمــا قــال: عــو  – 1
 (. رواو ابن السني والطبراني.ني لذته ، وأبقى في قوته ، ودف  عني َأذاوالَّذي أذاق

(. غبرانـكن النبي صلى هللا عليه وسلم كان إذا خرع من الغائط قال: سأوعن عائا  رضي هللا عنها  – 5
 رواو أبو داود.

ذا أتـى أهلـه لـو أن أحـدكم إن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم قـال: سعـن ابن عباو رضي هللا عنهمـا عو  – 1
( قــال: بســم هللا اللهــم جنبنــا الاــيطان َوجنــب الاــيطان مــا رزقتنــا فقضــي بينهمــا ولــد  لــم يضــرو اــيطان أبــدا

 رواو البخاري.
 

 سادسا ـ دعاء الوضوء والغسل واآلذان:

ن أبي موسى ا اعري رضي هللا عنه قال: أتي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بوضوح ، فتوضب ع – 5
( فقلـ : يـا نبـي اللهم اغبر لي ذنبي ، ووس  لي في داري ، وبارك لي فـي رزقـييدعو ويقول: س ، فسمعته

  (. رواو النسائي وابن السني.وهل تراهن تركن من ايحهللا , سمعتك تدعو بكذا وكذا ، قال: س
ل: مـن توضـب فقـاال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: سقـن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال: عو  – 1

أاــهد َأن ا إلــه إا هللا وحــدو ا اــريك لــه ، وأاــهد َأن محمــدا عبــدو ورســوله ، اللهــم اجعلنــي مــن التــوابين 
 ( رواو مسلم والترمذي.واجعلني من المتطهرين , فتح  له أبواب الجن  الذماني  يدخل من أيها ااح

مــن قــال حــين يــه وســلم قــال: سعــن جــابر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنهمــا: أن رســول هللا صــلى هللا علو  – 5
يسم  النداح: اللهم رب هـذو الـدعوة التامـ  والصـمة القائمـ  ، آ  محمـدا الوسـيل  والبضـيل  ، وابعذـه مقامـا 

 ( رواو البخاري.محمودا الذي وعدته , حل  له اباعتي يوم القيام 
 

 سابعا ـ دعاء الطعام:

ن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم أنـه كـان يقـول ن عبد هللا بن عمـرو بـن العـاص رضـي هللا عنهمـا عـع – 5
 (. رواو  ابن السني.اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، بسم هللافي الطعام إذا قرب إليه: س

إذا أكل أحدكم فليـذكر اسـم ن عائا  رضي هللا عنها قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سعو  – 1
( رواو أبـو داود إن نسي أن يذكر اسـم هللا تعـالى فـي أولـه فليقـل: بسـم هللا أولـه وآخـروهللا تعالى في أوله ، ف

 والترمذي.
ن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسـلم كـان إذا فـري مـن طعامـه قـال: عو  – 5
 ئي وابن ماج .(. رواو أبو داود والترمذي والنساالحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمينس



مـن أكـل طعامـا فقـال: ن معاذ بن أنو رضي هللا عنه قال: قال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: سع – 1
(. رواو الترمذي الحمد هلل الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني وا قوة ، غبر له ما تقدم من ذنبه

 وقال حديث حسن.ِ 
بي صلى هللا عليه وسلم جـاح إلـى سـعد بـن عبـادة رضـي هللا ن أنو بن مالك رضي هللا عنه أن النع - 1

أفطــر عنــدكم الصــائمون ، وأكــل عنــه ، فجــاح بخبــز وزيــ  فبكــل ، ذــم قــال النبــي صــلى هللا عليــه وســلم: س
 (. رواو أبو داود.طعامكم ا برار، وصل  عليكم الممئك 

 
 ثامنا ـ دعاء التهجد واألرق والرؤيا:

ضــي هللا عنهمــا قــال: كــان النبــي صــلى هللا عليــه وســلم إذا قــام مــن الليــل عــن عبــد هللا بــن عبــاو ر  – 5
السـماوا  وا رض ومـن فـيهن ، ولـك الحمـد ، لـك ملـك السـموا   نـ  قـيمأاللهـم لـك الحمـد ، يتهجد قال: س

وا رض ومن فيهن ، ولك الحمد أن  ملك السموا  وا رض ، ولك الحمد ، أن  الحق ، ووعدك الحق ، 
وقولك حق ، والجن  حق ، والنار حق ، والنبيون حق ، ومحمد صلى هللا عليه وسلم حق ،  ولقا ك حق ،

ليــك  ليــك أنبــ  ، وبــك خاصــم  ، واا والســاع  حــق ، اللهــم لــك أســلم  ، وبــك آمنــ  ، وعليــك توكلــ  ، واا
ه حاكم  ، فاغبر لي ما قدم  وما أخر  ، وما أسرر  وما أعلن  ، أن  المقدم ، وأنـ  المـ خر ، ا إلـ

 (. رواو البخاري.إا أن  ، وا حول وا قوة إا باهلل
إذا رأد نـــه ســـم  رســـول هللا صـــلى هللا عليـــه وســـلم يقـــول: سأن أبـــي ســـعيد الخـــدري رضـــي هللا عنـــه عـــ – 1

ذا رأد غيـر ذلـك  أحدكم ر يا يحبها ، فإنما هي من هللا تعـالى ، فليحمـد هللا تعـالى عليهـا وليحـدث بهـا ، واا
 (. رواو البخاري ومسلم.ي من الايطان فليستعذ من ارها وا يذكرها  حد فإنها ا تضرومما يكرو فإنما ه

ن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم قــال: أن عمــرو بــن اــعيب عــن أبيــه عــن جــدو رضــي هللا عــنهم عــ – 5
ين إذا فــزع أحــدكم فليقــل: أعــوذ بكلمــا  هللا التامــ  مــن غضــبه وعقابــه واــر عبــادو ، ومــن همــزا  الاــياطس

 (. رواو أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن.وأن يحضرون , فإنها لن تضرو
أا وعــن خالــد بــن الوليــد رضــي هللا عنــه أنــه أصــابه ا رق ، فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم: س – 1

ضــين ومــا أقلــ  ، أعلمــك كلمــا  إذا قلــتهن نمــ  , قــل: اللهــم رب الســموا  الســب  ومــا أيلــ  ، ورب ا ر 
ورب الاــياطين ومــا أضــل  ، كــن لــي جــارا مــن اــر خلقــك كلهــم جميعــا أن يبــرط علــي أحــد مــنهم أو أن 

 (. رواو الطبراني في ا وسط وابن ايب  في مصنبه.يطغى علي ، عز جارك , وتبارك اسمك
قــا  أصــابني كو  إلــى رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أر اــن زيــد بــن ذابــ  رضــي هللا عنــه قــال: عــو  – 1

قل اللهم غار  النجوم وهدأ  العيون , وأن  حـي قيـوم , ا تبخـذك سـن  وا نـوم ، يـا حـي يـا قيـوم فقال: س
 ( فقلُتها ، فبذهب هللا عز  وجل  عني ما كنُ  أجدو. رواو ابن السني. أهد  ليلي ، وأنم عيني

 
 تاسعا ـ دعاء النوم:



إذا جـاح أحـدكم فرااـه فلينبضـه ى هللا عليـه وسـلم قـال: سن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صـلع – 5
بصنب  ذوبه ذمث مـرا  وليقـل: باسـمك ربـي وضـع  جنبـي وبـك أرفعـه ، إن أمسـك  نبسـي فـاغبر لهـا ، 

ن أرسلتها فاحبيها بما تحبي به عبادك الصالحين  (. رواو الجماع .واا
ه وسـلم كـان إذا أود إلـى فرااـه كـل ليلـ  وعن عائا  رضي هللا عنها قال : سإن النبي صـلى هللا عليـ – 1

م ذُــم قــل أعــوذ بــرب النــاوم ومقــل أعــوذ بــرب البلــقم ومقــل هــو هللا أحــدجمــ  كبيــه ونبــث فيهمــا فقــرأ فيهمــا: م
يمس  بهما مـا اسـتطاع مـن جسـدو ، يبـدأ بهمـا علـى رأسـه ووجهـه ومـا أقبـل مـن جسـدو ، يبعـل ذلـك ذـمث 

 مر ا (. رواو البخاري
من قال حين يبوي إلى د الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: سن أبي سعيعو  – 5

ن  فرااــه: أســتغبر هللا الــذي ا إلــه إا هــو الحــي القيــوم وأتــوب إليــه ، ذــمث مــرا  ، غبــر هللا لــه ذنوبــه واا
ن كانــ  عــدد أ ن كانــ  عــدد رمــل عــال  ، واا ن كانــ  عــدد ورق الاــجر ، واا يــام كانــ  مذــل زبــد البحــر، واا

 (. رواو الترمذي وقال حديث حسن.الدنيا
ِ  عليه وسلم قـال: سعو  – 1 مـن قـال حـين يـبوي إلـى فرااـه: ن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى ا

ا إله إا هللا وحدو ا اريك له , له الملك وله الحمد وهو على كـل اـيح قـدير , ا حـول وا قـوة إا بـاهلل 
ن كانـــ  مذـــل زبـــد العلـــي العيـــيم , ســـبحان هللا  والحمـــد هلل وا إلـــه إا هللا وهللا أكبـــر , غبـــر  لـــه ذنوبـــه واا

 (. رواو ابن حبان.البحر
إذا أتي  مضجعك ن البراح بن عازب رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سع - 1

جهــي إليــك ، وفوضــ  فتوضــب وضــوحك للصــمة ، ذــم اضــطج  علــى اــقك ا يمــن ذــم قــل: اللهــم أســلم  و 
أمـري إليـك ، وألجـب  يهـري إليـك ، رغبـ  ورهبـ  إليـك ، ا ملجـب وا منجـى منـك إا إليـك ، آمنـ  بكتابــك 

(. أخرجــه الــذي أنزلــ  ، وبنبيــك الــذي أرســل . فــإن ِمــ   ِمــ   علــى البطــرة ، واجعلهــن آخــر مــا تــتكلم بــه
 الجماع .

 
 عاشرا ـ ختام الصالة وختام المجلس:

مـن سـب  هللا فـي دبـر كـل هريرة رضـي هللا عنـه عـن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال: سن أبي ع – 5
صمة ذمذا وذمذين ، وحمد هللا ذمذـا وذمذـين ، وكبـر هللا ذمذـا وذمذـين ، وقـال تمـام المئـ : ا إلـه إا هللا 

ن كانــ  وحـدو ا اــريك لــه ، لـه الملــك ولــه الحمـد وهــو علــى كــل اـيح قــدير ، غبــر  خطايـاو   ذــل زبــدمواا
  (. رواو مسلم.البحر

 
يــا معــاذ , ن معــاذ بــن جبــل رضــي هللا عنــه أن رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم أخــذ بيــدو وقــال: سعــو  – 1

وهللا إنــي  حبــك ، أوصــيك يــا معــاذ ا تــدعن فــي دبــر كــل صــمة تقــول: اللهــم أعن ــي علــى ذكــرك واــكرك 
  (. رواو أبو داود.وحسن عبادتك



 
بي برزة رضـي هللا عنـه قـال: كـان رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يقـول بـبخرة إذا أراد أن يقـوم ن أع – 5

( ، فقـال رجـل: سبحانك , اللهم وبحمدك ، أاهد أن ا إلـه إا أنـ  ، أسـتغبرك وأتـوب إليـكمن المجلو: س
( رواو أبـو فـي المجلـوذلـك كبـارة لمـا يكـون يا رسول هللا إنك لتقول قوا ما كن  تقوله فيمـا مضـى، قـال: س

 داود والحاكم في المستدرك.
من أحـب أن يكتـال بالمكيـال ا وفـى فليقـل فـي آخـر مجلسـه أو حـين ن علي  رضي هللا عنه قال: سع – 1

 (.يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصبون ، وسمم على المرسلين ، والحمُد هلل رب العالمين
 
 

 حاالت مختلفةالقسم الرابع ـ األدعية المأثورة في 
 في غير أحوال اليوم والليلة

 
 أوال ـ دعاء االستخارة الشرعية:

ن جــابر بــن عبــد هللا رضــي هللا عنــه قــال: كــان رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يعلمنــا ااســتخارة فــي عــ
يضـ  إذا هم أحـدكم بـا مر فليركـ  ركعتـين مـن غيـر البر ا مور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: س

بقــدرتك ، وأســبلك مــن فضــلك العيــيم ، فانــك تقــدر وا  أســتقدركو ، ذــم ليقــل: اللهــم أنــي أســتخيرك بعلمــك ، 
أقدر ، وتعلم وا أعلم ، وأن  عمم الغيوب. اللهم إن كن  تعلم أن هذا ا مر خير لي فـي دينـي ومعااـي 

ن كنـ  تعلـم أن فاقـدرو لـي ، ويسـرو لـي. ذـم   مأو قال: عاجـل أمـري وآجلـهموعاقب  أمري  بـارك لـي فيـه.. واا
، فاصـــرفه عنـــي ، مأو قـــال: عاجـــل أمـــري وآجلـــهمهـــذا ا مـــر اـــر لـــي فـــي دينـــي ومعااـــي وعاقبـــ  أمـــري  

(. رواو ويســـمى حاجتـــه باســـمها(. قـــال: سواصـــرفني عنـــه ، واقـــدر لـــي الخيـــر حيـــث كـــان ، ذـــم أرضـــني بـــه
  البخاري.

 
 ثانيا ـ صالة الحاجة:

مـن ضـي هللا عنهمـا قـال: خـرع علينـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم فقـال: سبد هللا بـن أبـي أوفـى ر ععن 
كان  له حاج  إلى هللا تعالى أو إلى أحد من بني آدم , فليتوضب وليحسن الوضوح ذم ليصل ركعتـين , ذـم 

حان هللا ليذن على هللا , وليصل على النبي صلى هللا عليه وسلم ذم ليقل: ا إله إا هللا الحليم الكـريم , سـب
رب العر  العييم , الحمد هلل رب العالمين , أسبلك موجبا  رحمتك , وعزائم مغبرتـك , والغنيمـ  مـن كـل 
بـــر , والســـمم  مـــن إذـــم , ا تـــدع لـــي ذنبـــا إا غبرتـــه , وا همـــا إا فرجتـــه , وا حاجـــ  هـــي لـــك رضـــا إا 

(. أخرجـه الترمـذي والنسـائي ااح فإنه ُيقـد رقضيتها يا أرحم الراحمين , ذم ليسبل من أمر الدنيا واآلخرة ما 
 وابن ماج .

 



 ثالثا ـ من أدعية السفر:

( رواو الترمــــذي أســـتودع هللا دينــــك وأمانتـــك وخـــواتيم عملــــك , وأقـــرأ عليــــك الســـمميقـــول المقـــيم للمســــافر: س
 والنسائي من حديث عبد هللا بن عمر. 

( ارف , اللهم اطو له البعد ، وهون عليه السبر عليك بتقود هللا ، والتكبير على كلذم يوصيه فيقول: س
 رواو الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة.

( أخرجـــه الترمـــذي زودك هللا التقـــود , وغبـــر ذنبـــك , ويســـر لـــك الخيـــر حيذمـــا كنـــ ذـــم يـــدعو لـــه بقولـــه: س
 والنسائي من حديث أنو.
 واو الطبراني من حديث أبي هريرة.(. ر أستودعك هللا الذي ا تضي  ودائعهويقول المسافر للمقيم: س
اللهم إنا نسبلك في سبري هذا البر والتقود ( , ساللهم بك أصول وبك أجول وبك أسيرذم يدعو هللا بقوله: س

، ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سـبرنا هـذا ، واطـو عنـا بعـدو , اللهـم أنـ  الصـاحب فـي السـبر 
بـك مـن وعذـاح السـبر وكفبـ  المنيـر وسـوح المنقلـب فـي المـال وا هـل  والخليب  في ا هل , اللهم إني أعوذ

ذا َرج  قالهن  وزاد فيهن: سوالولد ( رواو أحمد والبزار ومسلم وغيرهم آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون(. واا
 من حديث علي وابن عمر وعبد هللا بن سرجو وغيرهم.

الحمـد هلل الـذي سـخر لنـا هـذا ومـا كنـا لـه علـى مركبـه قـال: س( , فإذا استود بسم هللافإذا بدأ الركوب قال: س
نا إلى ربنا لمنقلبون  ( رواو أبو داود والترمذي من حديث علي رضي هللا عنه.مقرنين واا

 
 رابعا ـ من أدعية الظواهر الكونية:

  , فـإذا ( مرتين أو ذمذـ  رواو ابـن أبـي اـيب  مـن حـديث عائاـللهم صيبا نافعااإذا رأد المطر قال: س – 5
وا علينـــا , اللهـــم علـــى اآلكـــام واليـــراب وبطـــون ا وديـــ   والينـــاحللهـــم اكذـــر المطـــر وخـــاف ضـــررو قـــال: س

 ( رواو البخاري من حديث أنو.ومناب  الاجر
( رواو اللهــم ا تقتلنــا بغضــبك وا تهلكنــا بعــذابك , وعافنــا قبــل ذلــكإذا ســم  الرعــد والصــواعق قــال: س – 1

 لمستدرك من حديث عبد هللا بن عمر.الترمذي والحاكم في ا
بــاليمن واإليمــان والســمم  واإلســمم والتوفيــق لمــا  هلــه علينــاأ  أكبــر , اللهــم هللاس إذا رأد الهــمل قــال: – 5

اللهم أني أسبلك من خير هذا الاهر , ( ذم يقول ذمذا: سهمل خير وراد( , ستحب وترضى ربي وربك هللا
(. رواو الـدارمي والترمـذي والطبرانـي وغيـرهم مـن حـديث عبـد هللا بـن عمـر وخير القدر , وأعوذ بك من ارو

 وغيرو.
 

 خامسا ـ من أدعية الزواج واألوالد:

( رواو البخـــاري ومســـلم بـــارك هللا لكمـــا , وبـــارك عليكمـــا , وجمـــ  بينكمـــا فـــي خيـــريقـــول لمـــن تـــزوع: س – 5
 وا ربع  من حديث انو وأبي هريرة.



 في أذنه حين وادته.. رواو أبو داود والنسائي.إذا أتي بمولود أذ ن  – 1
 ( رواو أعيـــذك بكلمـــا  هللا التامـــ  , مـــن كـــل اـــيطان وهامـــ  , ومـــن كـــل عـــين امـــتعويـــذ ا طبـــال: س – 5

 البخاري من حديث ابن عباو.
ذا أذغــر فليــبمرو بالصــمة. أخرجــه ابــن الســني مــن حــديث  – 1 إذا أفصــ  الصــبي فليعلمــه ا إلــه إا هللا ,واا
 بد هللا بن عمر.ع
 

 سادسا ـ من أدعية المرئيات:

ذا رأد مــا يكــرو قــال: سالحمــد هلل الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحا إذا رأد مــا يحــب قــال: س – 5 الحمــد هلل (. واا
 (. رواو الحاكم وابن ماج  من حديث عائا .على كل حال

وجهـي علـى النـار, الحمـد  اللهم كما حسـن  خلقـي فحسـن خلقـي وحـرمإذا رأد وجهه في المرآة قال: س – 1
( رواو ابــن حبــان وابــن هلل الــذي ســود خلقــي فعدلــه , وكــرم صــورة وجهــي فبحســنها وجعلنــي مــن المســلمين

 مردوي  , والطبراني من حديث عبد هللا بن مسعود وعائا  وأنو.
وبـارك لنـا فـي  وبـارك لنـا فـي مـدينتنا , ارك لنـا فـي ذمرنـا ,بـللهم اإذا رأد باكورة ذمرة أو فاكه  قال: س – 5

( ذـــم يعطيـــه أصـــغر مـــا يكـــون عنـــدو مـــن صــاعنا, وبـــارك لنـــا فـــي مـــدنا , اللهـــم كمـــا أريتنـــا أولـــه فبرنــا آخـــرو
 الصبيان. رواو مسلم والترمذي من حديث أبي هريرة.

( رواو البخــاري ومسـلم مـن حـديث سـعد بـن أبــي أضـحك هللا سـنكإذا رأد أخـاو المسـلم يضـحك قـال: س – 1
 وقاص.

 
 ن أدعية السالم والتحية:سابعا ـ م

إذا ُبل غ عن أحد سمما ردو على المبلغ والمسـل م معـا . أخرجـه النسـائي وابـن القطـان مـن حـديث أنـو  – 5
 في سمم خديج .

( رواو أبـو داود والنسـائي وابـن حبـان أحبـك هللا الـذي أحببتنـي لـهإذا قال له إنسان إني أحبـك , قـال: س – 1
 من حديث أنو.

( رواو أحمد والطبرانـي مـن بخير أحمد هللا( أو قال: سأحمد هللا إليكله كيف أصبح  , قال: س إذا قيل – 5
 حديث عبد هللا بن عمر وأنو.

 ( رواو الترمذي من حديث أسام .جزاك هللا خيراإذا صن  إليه أحد معروفا قال: س – 1
 

 ثامنا ـ من أدعية عوارض الحياة:

إلـه إا هللا الكـريم العِيـيم ، سـبحانه تبـارك هللا  اغـم أو الحـزن يقـول: سإذا أصابه الكرب أو الهم أو ال – 5
الحمــد هلل الـذي لـم يتخــذ ولـدا ولــم يكـن لــه اـريك فــي ( , ستوكلـ  علــى الحـي الــذي يمـو ( , سرب العـالمين

للهــم رحمتـك أرجــو فـم تكلنــي إلــى نبسـي طرفــ  عــين ، ا( , سالملـك ولــم يكـن لــه ولــي مـن الــذل وكب ـرو تكبيــرا



 إلـه إا أنـ  سـبحانك ا( ,  سا حي يا قيوم ، برحمتك أسـتغيثي( , سوأصل  لي ابني كله , ا إله إا أن 
مـاٍض فـي  حكمـك ، عـدل فـي   ،اصيتي بيدك نللهم إني عبدك ، وابن أمتك ، ا( , سإني كن  من اليالمين

مته أحدا  مـن خلقـك ، أو قضا ك ، أسبلك بكل اسم هو لك سمي  به نبسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو عل  
استبذر  به في علم الغيب عنـدك ، أن تجعـل القـرآن العيـيم ربيـ  قلبـي ، ونـور بصـري ، وجـمح حزنـي ، 

(... رواو النسائي وابن حبان من حديث علي , والحـاكم مـن حـديث ا حول وا قوة إا باهلل( سوذهاب همي
سعد بن أبي وقاص , وأحمد والبـزار مـن حـديث ابـن أبي هريرة وعبد هللا بن مسعود , والترمذي من حديث 

 مسعود.
( قـدر هللا ومـا اـاح فعـل , وا يقـول لـو , فـإن لـو تبـت  بـاب الاـيطانإذا وق  له ما ا يختـارو فليقـل: س – 1

 رواو النسائي من حديث أبي هريرة.
 بن مالك.(. رواو أبو داود من حديث عوف حسبنا هللا ونعم الوكيلإن غلبه أمر فليقل: س – 5
نــا إليــه راجعــون , اللهــم عنــدك أحتســب مصــيبتي , فــبجرني فيهــا إن أصــابته مصــيب  قــال: س – 1 إنــا هلل واا

 (. رواو الترمذي والحاكم من حديث أبي سلم .وأبدلني منها خيرا
اللهــم ا ســهل إا مــا جعلتــه ســهم , وأنــ  تجعــل الحــزن إذا اــئ  إذا استصــعب عليــه اــيح قــال: س – 1

 ابن حبان من حديث أنو. ( رواوسهم
 ( رواو البخاري ومسلم من حديث سليمان بن صرد.أعوذ باهلل من الايطان الرجيمإذا غضب قال: س – 2
( رواو الترمـذي اللهم اغنني بحملك عـن حرامـك , واغننـي ببضـلك عمـن سـواكإذا ابتلي بالدين قال: س – 1

 والحاكم من حديث علي.
 

 اة:تاسعا ـ من أدعية المرض والوف

, أعــوذ بعــزة هللا  مذــمث مــراثمبســم هللا إذا ااــتكى وضــ  يــدو علــى موضــ  ا لــم مــن جســدو ذــم قــال: س– 5
 مسب  مرا م( رواو مسلم من حديث عذمان بن أبي العاص.وقدرته من ار ما أجد وأحاذر

 ك , اللهــم أذهــب البــبو رب النــاو , ااــف وأنــ  الاــافي , ا اــباح إا اــباإذا عــاد مريضــا قــال: س – 1
 ( ويمس  بيدو عليه ويطيب خاطرو .. رواو البخاري من حديث عائا .اباح  ا يغادر سقما

إن هلل مــا أخــذ ولــه مــا أعطــى , وكــل اــيح عنــدو ببجــل مســمى , فلتصــبر وفــي العــزاح يســلم ويقــول: س – 5
 ( رواو البخاري.ولتحتسب

 حمــدمســم هللا الــرحمن الــرحيم ، مــن بوكتــب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم إلــى معــاذ يعزيــه فــي ابنــه: س
بن جبل: سمم عليك ، فإني أحمـد هللا إليـك الـذي ا إلـه إا هـو. أمـا بعـد: فـبعيم هللا  عاذمرسول هللا إلى 

ياك الاكر ، فإن أنبسنا وأموالنا وأهلينا وأوادنـا مـن مواهـب هللا عـز  لك ا جر ، وألهمك الصبر ، ورزقنا واا
ودع  ، نمت  بها إلى أجل معدود , ويقبضها إلى وق  معلوم ، ذم افترض علينا وجل الهني  وعواريه المست

مـن مواهـب هللا الهنيـ  وعواريـه المسـتودع  , متعـك هللا  بنـكاالاكر إذا أعطى ، والصبر إذا ابتلـى ، وكـان 



بــه فــي غبطــ  وســرور وقبضــه منــك بــبجر كذيــر ، الصــمة والرحمــ  والهــدد إن احتســب  ، فاصــبر ، وا 
(. ط جزعك أجرك فتندم ، واعلم أن الجزع ا يرد ميتا وا يدف  حزنا ، وما هو نازل فكان قد ، والسـمميحب

 رواو الحاكم وابن مردويه.
لـه وارحمــه , وعافـه واعــف عنـه , واكــرم نزلــه ,  غبــرا للهـم اوفـي صــمة الجنـازة يــدعو للميـ  بقولــه: س  – 1

ونقــه مــن الخطايــا كمــا نقيــ  الذــوب ا بــيض مــن الــدنو ،  , واغســله بالمــاح والــذل  والبــرد ، دخلــهمووســ  
وأبدله دارا  خيرا  من دارو , وأهم  خيرا  من أهله , وزوجا  خيـرا  مـن زوجـه , وأدخلـه الجنـ  , وأعـذو مـن عـذاب 

 (. رواو مسلم من حديث عوف بن مالك.القبر ومن عذاب النار
والمســلمين , ويــرحم هللا المســتقدمين  مــن المــ منين هــل الــديارأ ســمم علــى لافــي زيــارة القبــور يقــول: س – 1

نا إن ااح هللا بكم احقون ,  نتم لنا فرط ونحـن لكـم تبـ  , اللهـم ا تحرمنـا أجـرهم , أمنكم والمستبخرين , واا
 ( رواو مسلم والنسائي وابن ماج  وابن السني. وا تضلنا بعدهم

 
 عاشرا ـ صالة التسبيح:

و بتسليمتين , يقرأ فـي كـل ركعـ  بالباتحـ  وسـورة ذـم يسـب  قائمـا خمـو عاـرة أرب  ركعا  بتسليم  واحدة أ
( , ويسـب  فـي الركــوع عاـرا , وفـي الرفــ  ســبحان هللا , والحمـد هلل , وا إلـه إا هللا , وهللا أكبــرمـرة يقـول: س

منهـا قبـل  منه عارا , وفي السجود عارا , وبين السجدتين عارا , وفي السجدة الذانيـ  عاـرا , وفـي الرفـ 
القيام أو التاهد عارا , فهي خمو وسبعون تسبيح  , يبعل ذلك في كل ركع .. الحديث أخرجه أبـو داود 

 والحاكم من حديث عبد هللا بن عباو رضي هللا عنهما.
 

 
 

 من أوراد اإلخوان
 بعد الورد القرآني وورد المأثورات

 
 ورد الدعاء: – 5

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم( مائ  مرة , سا إلـه إا هللا سأستغبر هللا( مائ  مرة , ساللهم صل 
 مائ  مرة( , الدعاح للدعوة والقائمين بها ولإلخوان والنبو وا هل بعد ذلك بما تيسر من الدعوا .

ويقــرأ الــورد صــباحا بعــد صــمة الصــب  , ومســاح بعــد صــمة المغــرب أو العاــاح أو قبــل النــوم مــ  الخاــوع 
 ا يقط  وردو بكمم دنيوي إا للضرورة استكماا للخاوع وتبدبا في الذكر.التام , وأ

 
 ورد الرابطة: – 1



ــْن يتلــو ا ي اآليــ  الكريمــ  فــي تــدبر كامــل: س ُقــِل اللَُّهــمَّ َماِلــَك اْلُمْلــِك تُــْ ِتي اْلُمْلــَك َمــْن َتَاــاُح َوَتْنــِزُع اْلُمْلــَك ِممَّ
ِذلُّ َمْن َتَااُح ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َاـْيٍح قَـِديٌر , تُـوِلُ  اللَّْيـَل ِفـي النَّهَـاِر َوتُـوِلُ  َتَااُح َوُتِعزُّ َمْن َتَااُح َوتُ 

ــْرُزُق َمــْن َتَاــاُح ِبغَ  ــَ  ِمــَن اْلَحــيِ  َوَت ــِ  َوُتْخــِرُع اْلَميِ  ــِل َوُتْخــِرُع اْلَحــيَّ ِمــَن اْلَميِ  سآل  (ْيــِر ِحَســابٍ النََّهــاَر ِفــي اللَّْي
 (11-12عمران:

دبار نهارك , وأصوا  دعائك فاغبر ليس : ذم يتلو الدعاح المبذور بعد ذلك  (اللهم إن هذا إقبال ليلك واا
ذم يستحضر صورة من يعرف من إخوانه في ذهنه ويستاعر الصل  الروحي  بينه وبين من لم يعرفه منهم 

و القلـوب قـد اجتمعـ  علـى محبتـك , والتقـ  علـى اللهم إنك تعلم أن هـذ, ذم يدعو لهم بمذل هذا الدعاح: س
طاعتـــك , وتوحـــد  علـــى دعوتـــك , وتعاهـــد  علـــى نصـــرة اـــريعتك , فوذـــق اللهـــم رابطتهـــا , وأدم ودهـــا , 
واهدها سبلها , وأمتها بنورك الذي ا يخبو ,واار  صدورها ببيض اإليمـان بـك , وجميـل التوكـل عليـك , 

ة فــي ســبيلك , إنــك نعــم المــولى ونعــم النصــير , الهــم آمــين , وصــل وأحيهــا بمعرفتــك , وأمتهــا علــى الاــهاد
 (.اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 ووق  هذا الورد ساع  الغروب تماما من كل ليل .
 
 ورد المحاسبة: – 5

ن وجد غير ذلك فليستغ بر وهو استعراض أعمال اليوم ساع  النوم , فإن وجد ا ي خيرا فليحمد هللا , واا
 وليسبل ربه ذم يجدد التوب  وينام على أفضل العزائم.

 
 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كذيرا

 
 حسـن البنــ ا

 


