األكذار اليومية المتكر ة
(من حين االستيقرظ من النوم إلى النوم من اليوم الترلي)
منتقرة من اترب (حصن المسلم)
للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاين ،رمحه اهلل ( 0441هـ)
بسم اهلل الرحمـن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،أما بعد:

ِ
ال :يا رس َ ِ
ف َع ْن َعْب ِد اللَّ ِه بْ ِن بُ ْس ٍر رضي اهلل عنه أ َّ
ت َعلَ َّي،
ول اللَّه ،إِ َّن َشَرائ َع ا ِإل ْس َالِم قَ ْد َكثـَُر ْ
َن َر ُج اال قَ َ َ َ ُ
ٍ
ث بِِه.0
َخِ ِْبِين بِ َش ْيء أَتَ َشـ ـبَّ ُ
فَأ ْ
ِ
ك َرطْباا ِم ْن ِذ ْك ِر اللَّ ِه.
قَ َ
الََ :ل يـََز ُال ل َسانُ َ
وسأل رجل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه عن أفضل األعمال فقال له:
وأما ما َسألت عنه ِمن أفضل األعمال بعد الفرائض فإنه خيتلف باختالف الناس فيما يقدرون عليه وما

يناسب أوقاهتم  ,فال ميكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد ,لكن ما هو كاإلمجاع بني العلماء باهلل
وأمره؛ أن مالزمة ذكر اهلل دائم ا هو أفضل ما شغل العبد به نفسه يف اجلملة.
وعلى ذلك دل حديث أيب هريرة الذي رواه مسلمَ :سبَ َق الـ ُمـ ـ َفـ ـردون.
قالوا :يا رسول اهلل ،ومن الـ ُمـ ـ َفـ ـردون؟
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قال :الذاكرون اهلل كثريا والذاكرات.
وفيما رواه أبو داود عن أيب الدرداء رضي اهلل عنهما ،عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال :أَل أنبئكم
خبري أعمالكم ،وأزكاها عند مليككم ,وأرفعها يف درجاتكم ,وخرير لكم من إعطاء الذهب والوِرق ,ومن

أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟
قالوا :بلى يا رسول اهلل.
0
ث بِِه) أي أتعلق به.
قوله (أَتَ َشـ ـبَّ ُ
 2رواه مسلم (.)2262

1

قالِ :ذكر اهلل.
والدَلئل القرآنية واإلميانية بصرا وخِبا ونظرا على ذلك كثرية .
0

وأقل ذلك أن يالزم العبد األذكار املأثورة عن معلم اخلري وإمام املتقني صلى اهلل عليه وسلم ،كاألذكار
املؤقتة يف أول النهار وآخره ,وعند أخذ املضجع ،وعند اَلستيقاظ من املنام ,وأدبار الصلوات ,واألذكار
املقيدة ,مثل ما يقال عند األكل والشرب ،واللباس واجلماع ,ودخول املنزل واملسجد واخلالء واخلروج من
2
ذلك ,وعند املطر والرعد ,إىل غري ذلك.
وبعد :فهذا مؤلف يضم أهم األدعية واألذكار اليت حيتاجها من تاقت نفسه ليكون من الذاكرين اهلل
كثريا والذاكرات ،انتقيته من الكتاب الصغري يف حجمه ،الغزير يف فائدته (حصن املسلم من أذكار اليوم
والليلة) ،للشيخ سعيد بن علي القحطاين رمحه اهلل ،وزدت عليه أوراد قليلة .أسأل اهلل أن ينفع هبا.
وكتبه ،عبد اهلل بن مفطر الشمراين  ،ماجد بن سليمان الرسي
يف الثالث والعشرين من شهر صفر من عام  0441هجري

 0رواه أمحد ( )095/5وغريه ،وصححه حمققو «املسند» (.)20612
« 2الوصية الصغرى» ،وهي ضمن «جمموع الفتاوى» (.)220 – 221 / 01
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 -1أكذار االستيقرظ من النوم
ِ
أحيَانا بَـ ْع َد َما َأماتَـنَا ،وإلَْي ِه النَ ُشور
 احلَ ْم ُد هلل الذي ْ
 احلمد هلل ِ
الذي عافَ ِاين يف جس ِدي ورَّد علَي ر ِ
وحي ،وأ َِذ َن يل بِ ِذكره
َْ ُ
َ
َ َ َّ ُ
ََ

 -2دعرء دخول الخالء

ك ِمن الـخ ـ ـب ِ
ث واخلبائِث.0
الله َّم ي
إين أعُوذُ بِ َ َ ُ ْ
 بسم اهللُ ،

 -3الذار قبل الوضوء
 بسم اهلل

 -4دعرء الخروج من الخالء
 غُ ْفرانَك

 -5الذار بعد الفراغ من الوضوء
 أشهد أن َل إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
 اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين

 سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن َل إلـٰه إَل أنت ،أستغفرك وأتوب إليك

 -6دعرء لبس الثوب
الِ ِ ِ ْ ( :
ِ
ب َوَرَزقَنِ ِيه ِم ْن َغ ِْري َح ْوٍل ِمين َوََل قـُ َّوةٍ)؛
س ثـَ ْوباا فَـ َق َ
احلَ ْم ُد للَّه الَّذي َك َس ِاين َه َذا الثـ َّْو َ
َ م ْن لَب َ
ِ
َخر
َّم ِم ْن ذَنْبِ ِه َوَما تَأ َّ
غُفَر لَهُ َما تَـ َقد َ

 -7أكذار األكذان

 يقول مثل ما يقول املؤذن إَل يف "حي على الصالة" و "حي على الفالح" فيقولَ" :ل حول وَل
قوة إَل باهلل"
 يقول عقب قول املؤذن (أشهد أن َل إلـٰه إَل اهلل ،وأشهد أن حممدا رسول اهلل) :وأنا أشهد أن َل
إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك له ،وأن حممد عبده ورسوله ،رضيت باهلل ربا ،ومبحمد رسوَلا،
وباإلسالم دينا.
 يصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد فراغه من إجابة املؤذن
 0قوله (الـخـ ــب ِ
ث واخلبائِث) أي ذُكران اجلن وإناثهم.
ُْ
3

 اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة ،آت حممدا الوسيلة والفضيلة ،وأبعثه مقاما
حممودا الذي وعدته.
 يدعو لنفسه بني األذان واإلقامة ،فإن الدعاء ٍ
حينئذ َل يرد

 -8الذار عند الخروج من المنزل
ت على اهلل ،وَل َح ْو َل وَل قُوَة إَل باهلل
 بسم اهلل ،توَّك ْل ُ
ِ
ِ
َج َه َل ْأو ُُْي َه َل
الله َم إين أعُوذُ بِ َ
ك أن أَض َّل ْأو أ َ
ُض َّل ،أ َْو أ ِزَّل أو أ َُزَّلْ ،أو أظلم ْأو أُظْلَمْ ،أو أ ْ
ُ 
َعلَي

 -9دعرء الذهرب إلى المسجد
 اللهم اجعل يف قليب نورا ،ويف لساين نورا ،ويف مسعي نورا ،ويف بصري نورا ،ومن فوقي نورا ،ومن
حتيت نورا ،وعن مييين نورا ،وعن مشايل نورا ،ومن أمامي نورا ،ومن خلفي نورا  ،واجعل يف نفسي
وعظم يل نورا ،واجعل يل نورا ،واجعلين نورا ،اللهم أعطين نورا ،واجعل يف
نورا ،وأَعظم يل نوراَ ،
عصيب نورا ،ويف حلمي نورا ،ويف دمي نورا ،ويف شعري نورا ،ويف بَ َشري نورا

 -11دعرء دخول المسجد
 أعوذ باهلل العظيم ،وبوجهه الكرمي ،وسلطانه القدمي ،من الشيطان الرجيم
 بسم اهلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،اللهم افتح يل أبواب رمحتك

 -11أكذار الصبرح والمسرء

0

 سورة اإلخالص ،وسورة الفلق ،وسورة الناس( .ثالث مرات يف الصباح ،وثالث يف املساء بعد
املغرب)
 آية الكرسي

يضر مع امسه شيء يف األرض وَل يف السماء وهو السميع العليم( .ثالث
 بسم اهلل الذي َل ُّ
مرات)
 رضيت باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم نبيا( .ثالث مرات)

0

تُـقال هذه األذكار يف املساء ،أي بعد صالة العصر ،ألن املساء يبدأ بدخول وقت العصر ،إَل ما هو خمصوص
بأذكار الليل – وهي اآليتان من آخر سورة البقرة  -فإهنا تقال بعد صالة املغرب ،ألن الليل يبدأ بدخول وقت
املغرب.
4

 أصبحنا على فطرة اإلسالم ،وعلى كلمة اإلخالص ،وعلى دين نبيَّنا حممد صلى اهلل عليه وسلم،
وعلى ملَّة أبينا إبراهيم ،حنيفا مسلما وما كان من املشركني

 أصبحنا وأصبح امللك هلل ،واحلمد هللَ ،ل إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك له ،له امللك وله احلمد وهو

على كل شيء قدير ،رب أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري ما بعده ،وأعوذ بك من شر ما يف
رب أعوذ بك من ٍ
عذاب يف
هذا اليوم وشر ما بعده ،رب أعوذ بك من الكسل ،وسوء الكِبَّ ،
النار ،وعذاب يف القِب

 وإذا أمسى قال :أمسينا وأمسى امللك هلل ....
 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ،وبك حنيا وبك منوت ،وإليك النشور
 وإذا أمسى فليقل :اللهم بك أمسينا ،وبك أصبحنا ،وبك حنيا وبك منوت ،وإليك املصري
 اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديين
يدي ومن
ودنياي وأهلي ومايل ،اللهم اسرت عورايت ،وآمن روعايت ،اللهم احفظين من بني َّ
خلفي ،وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت

 اللهم أنت ريب َل إلـٰه إَل أنتَ ،خلَقتين وأنا َعْب ُدك ،وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ

بك من شر ما صنعت ،أبوءُ 0لك بنعمتك علي ،وأبوءُ بذنيب فاغفر يل ،فإنه َل يغفر الذنوب
إَل أنت

 اللهم ما أصبح يب من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك َل شريك لك ،فلك احلمد ولك
الشكر

 وإذا أمسى قال :اللهم ما أمسى يب من نعمة ...
 اللهم عافين يف بَ َدين ،اللهم عافين يف مسعي ،اللهم عافين يف بصريَ ،ل إلـٰه إَل أنت ،اللهم إين
أعوذ بك من الكفر والفقر ،اللهم إين أعوذ بك من عذاب القِبَ ،ل إلـٰه إَل أنت( .ثالث
مرات)

 اللهم ع ِ
اِلَ الغيب والشَّهادة ،فاطر السموات واألرض ،رب كل شيء ومليكه ،أشهد أن َل إلـٰه
َ
إَل أنت ،أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ،وأن اقرتف على نفسي سوءاا أو
أجُّره إىل مسلم
ُ
 حسيب اهلل َل إلـٰه إَل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم( .سبع مرات)
 اللهم صل وسلم على نبينا حممد( .عشر مرات)
 سبحان اهلل وحبمده( .مائة مرة)
 0قوله (أبوءُ) أي أعرتف.
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 أكذار خرصة برلصبرح
 أصبحنا وأصبح امللك هلل رب العاملني ،اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ،فتحه ،ونصره ،ونوره،
وبركته ،وهداه ،وأعوذ بك من شر ما فيه ،وشر ما بعده

 يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث ،أصلح يل شأين ُكله ،وَل تَ ِك ْلين إىل نفسي طرفة عني
 اللهم إين أسألك علما نافعا ،ورزقا طيبا ،وعمالا متقبالا( .بعد صالة الفجر)

َ ل إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك له،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير( .عشر مرات)
َ ل إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك له،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير( .مائة مرة)
رش ِهِ ،
نفس ِه ،وِزنُة ع ِ
خلقه ،وِرضا ِ
 سبحان اهلل وحبمده ،عدد ِ
ومداد كلماته( .ثالث مرات)
َ
َ

 أكذار خرصة برلمسرء
 أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق( .ثالث مرات)

 اآليتان من آخر سورة البقرة آمن الرسول مبا أُنزل إليه من ربه واملؤمنون ( ....تُـقرأ يف الليل)

 -12مر ي ـ ـعوكذ به األوالد
 كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يـُـعوذ احلسن واحلسني هبذا الدعاء :أُعيذكما بكلمات اهلل
3
وهام ـة ،2ومن كل ع ٍ
َلم ـة
ني َّ
التامة ،0من كل شيطان َّ

 0قوله (كلمات اهلل) حتتمل كلمات اهلل الشرعية مثل سورة الفلق والناس ،وحتتمل كلمات اهلل الكونية القدرية ،أي أن
اهلل حيميه بأمره الكوين من الشيطان الرجيم .أفاد هبذا الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل يف سلسلة دروسه (لقاء
الباب املفتوح).
وقوله (التامات)؛ قال النووي رمحه اهلل :قيل معناه :الكامالت اليت َل يدخل فيها عيب وَل نقص« .شرح صحيح
مسلم» (.)30/06
السـم.
 2قوله ( َّ
هامــة) أي ذات ُّ
َلمــة) أي ذات لَـمـم ،واللـمـم هو القرب من الشيء ،فيكون معىن ِ
َلمــة) أي من كل ع ٍ
ني
(من كل عني َّ
 3قوله ( َّ
َ
َ
حاسدة ،تقرتب منكما وتصيبكما.
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 -13دعرء الخروج من المسجد
 بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،اللهم إين أسألك من فضلك ،اللهم اعصمين من
الشيطان الرجيم

 -14الذار عند الدخول إلى المنزل
( بسم اهلل وجلنا ،وبسم اهلل خرجنا ،وعلى ربنا توكلنا) ،مث لِـيُـسلم على أهله

 -15مر يقول إكذا وضع الثوب
ِ
ِ سْتـر ما بـني ْ ِ
أحد ُه ْم ثـَ ْوبَهُ أ ْن يقول :بسم اهلل
ض َع ُ
آد َم إذا َو َ
أع ُني اجلن َو َع ْوَرات بَين َ
ُ َْ َ

 -16الدعرء قبل الطعرم

 إذا أكل أحدكم الطعام فليقل :بِسم اهلل
 فإن نسي يف أوله فليقل :بِس ِم اهلل يف أوله وآخره

 -17الدعرء عند الفراغ من الطعرم






احلمد هلل الذي أطعمين هذا ورزقنيه من غري ٍ
حول مين وَل قوة
2
0
ِ
غىن َعْنهُ ربينا عز وجل
ُ
احلمد هلل محداكثريا طيب ا مبارك ا فيه ،غْيـَر َمكْفي وَل ُم َوَّدع وَل ُمستَ َ
ول صلى اهلل عليه وسلم إذَا أَ َكل طَ َع ااما َغْيـر اللَّ َ ِ
ال :اللَّ ُه َّم بَا ِرْك لَنَا فِ ِيهَ ،وأَطْعِ ْمنَا
َب قَ َ
الر ُس ُ
وَكا َن َّ
َ
َ
َخْيـارا ِمْنه
ِ
ال :اللَّ ُه َّم بَا ِرْك لَنَا فِ ِيه َ ،وِزْدنَا ِمْنه
ب لَبَـناا قَ َ
َوإذَا َش ِر َ
اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحييت ،فلك احلمد على ما أعطيت

 -18دعرء الضيف لصرحب الطعرم
 أَفْطَر ِعْن َد ُكم َّ ِ
ت َعلَْي ُك ْم الْ َمالئِ َكة
صلَّ ْ
الصائ ُمو َن َ ،وأَ َك َل طَ َع َام ُك ْم ْاألَبْـَر ُار َ ،و َ
ْ
َ
ِ
قته ْم ،وا ْغفر َلم وارمحَْ ُهم
الله َّم بَا ِرْك ََلُم فيما َرَز ْ
ُ 
 0قوله (غري مـ ْك ِـفـي) معناه أن اهلل سبحانه هو الـمـطْـعِم والكايف ،وهو غري مطْـعـم وَل مـك ِ
ْـفي ،كما قال سبحانه (وهو
ُ َ
َ
َ
ُ
يُطْعِ ُم وَل يُطْ َعم) .قاله اخلطايب يف «معاِل السنن» (.)220/4
ودعك ربك وما قلى) ،ومعىن
 2قوله (وَل ُم َـوَّدع) معناه غري مرتوك الطلب إليه والرغبة فيما عنده ،ومنه قوله تعاىل (ما َّ
املرتوك؛ املستغىن عنه .قاله اخلطايب يف «معاِل السنن» (.)220/4
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 -19الدعرء لمن سقره
ِ
َس ِق َم ْن ْس َقاين
الله َّم أَطْع ْم َم ْن أطْ َع َمين ،وأ ْ
ُ 

0

 -21الدعرء عند إفطر الصرئم
األجر إ ْن شاء اهلل
هب الظَّمأُ ،وابتلَّت
ُ
العروق ،وثـَبَ َ
َ ذ َ
ت ُ
 اللهم إين أسألك برمحتك اليت وسعت كل ٍ
شيء أن تغفر يل

 -21الدعرء قبل إتيرن الزوجة
وج ـ ـنـ ـب الشيطان ما رزقتنا
 بسم اهلل ،اللهم ج ـ ـن ـ ـبنا الشيطانَ ،

 -22أكذار النوم
 آية الكرسي

 بامسك ريب وضعت جنيب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفظها مبا
حتفظ به عبادك الصاحلني

وحمياها ،إن أحييتها فاحفظها ،وإن أمتها فاغفر َلا،
ت نفسي وأنت توفَّاها لك مماهتا َْ
 اللهم َخلَ ْق َ
اللهم إين أسألك العافية
 اللهم قين عذابك يوم تبعث عبادك( .ثالث مرات)
ِ 
ك اللهم أموت وأحيا
بامس َ

 سبحان اهلل (ثالثا وثالثني) ،واحلمد هلل (ثالثا وثالثني) ،واهلل أكِب (أربعا وثالثني)
 احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ،فكم ممن َل كايف له وَل مؤوي

 اللهم أسلمت نفسي إليك ،وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك ،رهب اة ورغب اة إليكَ ،ل
ملجأ وَل منجا منك إَل إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنبيك الذي أرسلت

 -23مر يفعل من أى ؤير أو حلم ال يَـسر
 يستعيذ باهلل من الشيطان ومن شر ما رأى( .ثالث مرات)
 ينفث عن يساره( .ثالثا)
َ ل ُحيدث هبا أحدا

 0قال النووي رمحه اهلل :فيه الدعاء للمحسن واخلادم وملن سيفعل خريا فيه.
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 يتحول عن جنبه الذي كان عليه إىل اجلنب اآلخر

 -24من استيقظ خالل نومه
 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ :م ْن تَـ َع َّارِ 0م َن اللَّْي ِل ،فَـ َق َ
الَ" :لَ إلـٰه إََِّل اللَّهُ َو ْح َدهُ َلَ
ك َولَهُ احلَ ْم ُدَ ،وُه َو َعلَى ُكل َش ْي ٍء قَ ِد رير ،احلَ ْم ُد لِلَّ ِهَ ،و ُسْب َحا َن اللَّ ِهَ ،وَلَ إلـٰه إََِّل
يك لَهُ ،لَهُ امل ْل ُ
َش ِر َ
ُ
ال :اللَّه َّم ا ْغ ِفر ِيل ،أَو دعا؛ ِ
ِ ِ
يب لَهُ ،فَِإ ْن
ْ ََ ْ
اللَّهَُ ،واللَّهُ أَ ْكبَـ ُرَ ،وَلَ َح ْو َل َوَلَ قُـ َّوَة إََِّل باللَّه"ُ ،مثَّ قَ َ ُ
ْ
استُج َ
صالَتُه.
تَـ َو َّ
صلَّى قُبِلَ ْ
ت َ
ضأَ َو َ

0
هب من نومه واستيقظ.
قوله (تـَ َع َّار) أي َّ
وقوله (التامات)؛ قال النووي رمحه اهلل :قيل معناه :الكامالت اليت َل يدخل فيها عيب وَل نقص« .شرح صحيح
مسلم» (.)30/06
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أدعية مخصوصة بأحوال معينة تتكر في حيرة المسلم
 -25الدعرء عند حلول مصيبة في المرل أو النفس أو غير كذلك
 ما من ٍ
عبد تصيبه مصيبة فيقول( :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم آجرين يف مصيبيت ،واخلِف يل
ـف له خريا منها
خريا منها) ،إَل آجره اهلل يف مصيبته ،وأَ ْخ ـ ـلَـ َ

 -26دعرء الهم والحزن
 اللهم إين عبدك ،وابن عبدك ،وابن أمتك ،ناصييت بيدكٍ ،
يف قضاؤك،
يف حكمك ،عدل َّ
ماض َّ
أسألك بكل اس ٍم هو لك ،مسَّيت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك،
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قليب ،ونور صدري ،وجالء حزين،

وذهاب مهي

 اللهم إين أعوذ بك من اَلم واحلزن ،والعجز والكسل ،والبخل واجلَبِ ،
وضلع الدين ،وغلَبة
الرجال
 معىن ِ
(ضلَ ِع الدَّين) أي ثـِ ـ َقـ ـلُهُ وشدته ،ومعىن ( َغلبة الرجال) أي شدهتم وتسلطهم.
 وعن حذيفة رضي اهلل عنه قال  :كان النبـي صلى اهلل عليه وسلم إذا َح ـ ـَزبَـ ـهُ أمر صلى.
معىن ( َح ـ ـَزبَـ ـهُ أمر) أي نزل به هم ،أو أصابه غم.

 -27دعرء الكرب
َ ل إلـٰه إَل اهلل العظيم احلليمَ ،ل إلـٰه إَل اهلل رب العرش العظيمَ ،ل إلـٰه إَل اهلل رب السموات ورب
األرض ورب العرش الكرمي

 اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عنيِ ،وأصلح يل شأين كلهَ ،ل إلـٰه إَل أنت.
َ ل إلـٰه إَل أنت سبحانك ،إين كنت من الظاملني

 اهلل اهلل ريبَ ،ل أشرك به شيئا
َ ل إلـٰه إَل اهلل احلليم الكرمي ،سبحان اهلل وتبارك اهلل رب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملني.

 -28دعرء من استصعب عليه أمر
0
 اللهم َل سهل إَل ما جعلته سهالا ،وأنت جتعل ال ـ َح ـ ْز َن إذا شئت سهالا
0
ـح ْـز ُن هو املكان الغليظ اخلشن ،واملقصود يف هذا السياق هو الشدة والكرب فإن اهلل يزيله ويفرجه إذا أراد ذلك
ال َ
وُيعله سهال.
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َ ل حول وَل قوة إَل باهلل

0

 0هذه أحاديث نبوية وأقوال علمية يف فضل (َل حول وَل قوة إَل باهلل)
ال :أَمرِين خلِيلِي رس ُ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسل َم  -بِ َسْب ٍعَ ،وذَ َكَر ِمْنـ َهاَ :وأ ََمَرِين
عن أيب َذر الْغِ َفا ِر ُّ
ول اللَّه َ -
ي رضي اهلل عنه قَ َ َ َ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ت الْ َع ْرش.
أَ ْن أُ ْكثر من قولَ( :ل َح ْو َل َوََل قُـ َّوَة إََِّل بِاللَّه) ،فَِإنـ َُّه َّن م ْن َكْن ٍز َْحت َ
رواه أمحد ( ،)326/35وصححه حمققو «املسند».
ال الن َِّفيس الْ ُم ْجتَ ِم ُع الَّ ِذي ُخيْ َفى َعلَى أَ ْكثَ ِر الن ِ
َّاسَ ،وَكا َن َه َذا َشأْ َن
قال ابن القيم رمحه اهلل :لَ َّما َكا َن الْ َكْنـُز ُه َو الْ َم ُ
ُ
ِ
ِ
ه ِذهِ الْ َكلِم ِة؛ َكانَت َكْنـزا ِمن ُكنُوِز ْ ِ
ت الْ َع ْرش.
اجلَنَّة ،فَأُوتـِيَـ َها النِ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم م ْن َكْن ٍز َْحت َ
َ
َّيب َ
ْ ا ْ
َ
انتهى من «شفاء العليل» ( ،)342/0الناشر :دار العبيكان – الرياض.
***
ول وَل قُوةَ إَل
وثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال" :أَل أدلك على كلمة هي كنز من كنوز اجلنةَ :ل َح َ
باهلل" .رواه البخاري ومسلم.
قال العالمة النووي رمحه اهلل يف شرح هذا احلديث:
غريه ،وَل
قال العلماء :سبب ذلك أهنا كلمة استسالم وتفويض إىل اهلل تعاىل ،واعرت ر
اف باإلذعان له ،وأنه َل صانع ُ
اب مدَّخر يف اجلنة ،وهو ثواب نفيس ،كما أن
راد ألم ِره ،وأن العبد َل ميلك شيئ ا من األمر ،ومعىن الكنز هنا :أنه ثو ر
الكنز أنفس أموالكم ،قال أهل اللغة :احلول :احلركة واحليلة ،أيَ :ل حركة وَل استطاعة وَل حيلة إَل مبشيئة اهلل تعاىل،
وقيل :معناهَ :ل حول يف دفع شر ،وَل قوة يف حتصيل خري إَل باهلل ،وقيلَ :ل حول عن معصية اهلل إَل بعِصمته ،وَل
قوة على طاعته إَل مبعونته ،وحكي هذا عن ابن مسعود رضي اهلل عنه ،وُكلُّه متقارب .انتهى.
***
وقال ابن تيمية رمحه اهلل كما يف «الفتاوى» (:)036/01
ال وتُ َكابد ْاألَهو ُال ويـن ُ ِ
ِ
َح َو ِال".
" َولْيَ ُك ْن هجرياه َ(َل َح ْو َل َوََل قُـ َّوَة َّإَل بِاَللَّه) ،فَإِنـ ََّها ِهبَا ُْحت َم ُل اْألَثْـ َق ُ َ َ ُ ْ َ َ َُ
يع ْاأل ْ
ال َرف ُ
ومعىن هجرياه :دأبه وعادته.
***
وقال ابن القيم رمحه اهلل:
وأما تأثري "َل حول وَل قوة إَل باهلل" يف دفع هذا الداء (يعين :ال َك ْرب واَلَ َّم والغَ َّم واحلُزن) فلِ َما فيها ِمن كمال
حتول
التفويض والتبـ ـري من احلول والقوة إَلَّ به ،وتسليم األمر كله له ،وعدم منازعته يف شيء منه ،وعموم ذلك لكل ُّ
حال إىل ٍ
ِمن ٍ
وحده ،فال يقوم َلذه
حال يف العاِل العلوي و ُّ
السفلي ،والقوة على ذلك التحول ،وأن ذلك كليه باهلل َ
الكلمة شيء ... ،وَلا تأثري عجيب يف طرد الشيطان واهلل املستعان.
انتهى من«زاد املعاد يف هدي خري العباد» ( ،)200/4ط الرسالة.
َ
***
11

 -29الدعرء حينمر يقع مر ال يرضره أو غلب على أمره
 قَ َدر ِ
اهلل وما شاء فعل
ُ

 إذا غلبك أمر فقل :حسيب اهلل ونعم الوكيل

 -31ثنرء بين يدي الدعرء
 وعن بـَُريدة رضي اهلل عنه قال :مسع النيب صلى اهلل عليه وسلم رجالا يقول:

الصمد ،0الذي ِل يلد وِل
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل َل إلـٰه إَل أنت ،األحد َّ
يولد ،وِل يكن له كفوا أحد.
فقال :قد سأل اهلل بامسه الذي إذا ُسـ ـئِـل به أعطى ،وإذا ُد ِعي به أجاب.
 وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه كان مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جالسا ورجل
يصلي ،مث دعا فقال:

 اللهم إين أسـألك بأن لك احلمدَ ،ل إلـٰه إَل أنت املنان ،بديع السماوات واألرض ،يا ذا الـجالل
واإلكرام ،يا حي يا قيوم.

 فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :لقد دعا اهلل بامسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا ُسئِل
به أَعطى.

 وعن أنس رضي اهلل عنه ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال  :ألِـظُّوا ب ـ ـ (ياذا اجلالل واإلكرام).

2

 -31دعرء قضرء الدين
 اللهم اكفين حباللك عن حرامك ،وأغنِين بفضلك عمن سواك

 اللهم إين أعوذ بك من اَلم واحلزن ،والعجز والكسل ،والبخل واجلَبِ ،
وضلَع الدين ،وغلبة
الرجال
وقال أيضا :وهذه الكلمة َلا تأثري عجيب يف معاجلة األشغال الصعبة ،وحتمل املشاق ،والدخول على امللوك ،ومن
خياف ،وركوب األهوال.
وَلا أيضا تأثري عجيب يف دفع الفقر ،وَلا تأثري عجيب يف دفع الشياطني.
وكان حبيب بن مسلمة يستحب إذا لقي عدوا أو ناهض حصن ا قالَ( :ل حول وَل قوة إَل باهلل) ،وإنه
ناهض يوم ا
ر
حصن ا للروم فاهنزم ،فقاَلا املسلمون وكِبوا فاهندم احلصن.
انتهى من «الوابل الصيب» ،ص  ،086الناشر :دار عاِل الفوائد.
(الصمد) أي الذي تلجأ إليه اخلالئق.
 0قوله َّ

 2قوله (أَلِـظُّـوا) أي أكثروا واَلجوا منه.
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معىن ِ
(ضلَ ِع الدَّين) أي ثـِ ـ َقـ ـلُهُ وشدته ،ومعىن ( َغلبة الرجال) أي شدهتم وتسلطهم.

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملعاذ رضي اهلل عنه :أَل أعلمك دعاء تدعو به لو كان
مثل ٍ
جبل َدينا ألداه اهلل عنك؟ قل يا معاذ:
عليك ُ
اللهم مالك امللك ،تؤيت امللك من تشاء ،وتنزع امللك ممن تشاء ،وتعز من تشاء ،وتذل من

تشاء ،بيدك اخلري ،إنك على كل شيء قدير ،رمحـٰن الدنيا واآلخرة ورحيمهما ،تعطيهما من
تشاء ،ومتنع منهما من تشاء ،ارمحين رمحة تغنيين هبا عن رمحة من سواك.

 -32الدعرء إكذا حل برإلنسرن الغضب
 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم

 -33افر ة المجلس
 سبحانك اللهم وحبمدك ،أشهد أن َل إلـٰه إَل أنت ،أستغفرك وأتوب إليك

 -34مر يقول ويفعل من أكذنب كذنبر
ٍ
 ما من عبد يذنب ذنبا فيُحسن الطهور ،مث يقوم فيصلي ركعتني ،مث يستغفر اهلل؛ إَل غفر اهلل لهُ

 -35دعرء المسرفر للمقيم
ك اهلل الذي َل تضيع ودائعه
 أستودعُ َ

 -36دعرء المقيم للمسرفر
 أستودع اهلل دينك وأمانتك وخواتيم عملك
ويسر لك اخلري حيث ما كنت
َّ زودك اهلل التقوى ،وغفر ْذنبكَّ ،

 -37دعرء السفر
ِ
ِ
ني * َوإِنَّا إِ َىل َربـنَا
 اهلل أكِب ،اهلل أكِب ،اهلل أكِبُ  ،سْبحا َن الَّذي َس َّخَر لَنَا َه َذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِرن َ
ِ
الِب والتقوى ،ومن العمل ما ترضى ،اللهم هون
ك يف سفرنا هذا َّ
لَ ُمن َقلبُو َن ،اللهم إنا نسألُ َ
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم إين
أعوذ بك من وع ِ
ثاء السفر ،وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال واألهل
ْ
 وإذا رجع قاَلن وزاد فيهن :آيبون ،تائبون ،عابدون ،لربنا حامدون.

 -38دعرء دخول القرية أو البلدة
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ورب الشياطني وما
األرضني السبع وما أقلَلنَّ ،
رب السموات السبع وما أظللنَّ ،
 اللهم َّ
ورب َ
ورب الرياح وما ذرين ،أسألك خري هذه القرية وخري أهلها وخري ما فيها ،وأعوذ بك من
أضللنَّ ،
شرها ،وشر أهلها ،وشر ما فيها

 -39الدعرء إكذا نزل منزال في سفر أو غيره
 أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق

 -41كذار الرجوع من السفر
ٍ0
 يكِب على كل َشَرف ثالث تكبريات مث يقولَ :ل إلـٰه إَل اهلل وحده َل شريك لهُ ،لهُ امللك ولهُ
احلمد ،وهو على كل ٍ
شيء قدير ،آيبون تائبون عابدون ،لربنا حامدون ،صدق اهللُ وعده ،ونصر
ُ
عبده ،وهزم األحزاب وحده

 -41مر يقول من أحس وجعر في جسده
 ضع يدك على الذي تألَّـ َـم من جسدك وقل :بسم اهلل ،ثالثا.
 وقل سبع مرات :أعوذ بعزة اهلل وقدرته من شر ما أجد وأحاذر

 -42الدعرء للمريض في عيردته
َ ل بأس طهور إن شاء اهلل

 أسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم ،أن يشفيك( .سبع مرات)

 -43دعرء التعزية
سمى
 إن هلل ما أخذ وله ما أعطى ،وكل شيء عنده بأجل ُم َّ

 -44دعرء ؤية الهالل
 اهلل أكِب ،اللهم أهلِه علينا باألمن واإلميان ،والسالمة واإلسالم ،والتوفيق ملا حتب ربنا وترضى،
ربنا وربك اهلل

 -45من أدعية االستسقرء
 اللهم اسقنا غيث ا مغيث ا ،مريئ ا َمريع ا ،نافع ا غري ضار ،عاجالا غري آجل
ـرف هو املكان العايل.
 0ال َّ
ـش ُ
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 اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا
 اللهم اسق عبادك وهبائمك ،وانشر رمحتك ،وأحيي بلدك امليت

 -46دعرء الريح
 اللهم إين أسألك خريها وخري ما فيها ،وخري ما أُرسلت به ،وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها،
وشر ما أرسلت به

 -47الدعرء إكذا نزل المطر
 اللهم صيبا نافعا

 -48الذار بعد نزول المطر
ُ م ِطرنا بفضل اهلل ورمحته

 -49الدعرء للمتزوج
 بارك اهلل لك ،وبارك عليك ،ومجع بينكما يف خري

 -51دعرء المتزوج لنفسه
 اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبَلتها عليه ،وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه
تم الكترب بحمد اهلل ،نفع اهلل به قر ئه وارتبه ونرشره  ,,,اللهم آمين
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