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مرحبا يا أصدقائي ..

الدعاُء أجمُل صديٍق يصاحُبِني في رحلٍة تتكّرُر كلَّ 
رًا وحتى موعِد نوِمي. يوم ، منُذ أْن أصحَو ُمبكِّ

والدعاُء أحىل أنشودٍة يرّدُدها لساني، فأنا َأدعو اللَه 
دومًا ألطلَب منُه العوَن والمساعدة، وألشكَرُه عىل 

ِنَعِمِه الكثيرة.

تعّلمُت األدعيَة وحفظتها عندما كاَن ُيوِصُلِني والدي 
بسيارتِه للمدرسِة، لكّننا سنتعّرف معًا من خالل هذا 

الُكتّيِب الملّوِن عىل محّطاِت الدعاِء ِبطريقٍة أخرى .

ا بنا لنبدَأ المشواَر  جهّزوا أقالَمُكم وألواَنُكم.. وهيَّ
عىل بركِة الله



ِذي َأْحَياَنا َبْعَد ِه الَّ " اْلـَحْمُد ِللَّ
ُشور "  َما أَماَتَنا وِإَلْيِه النُّ

دعاُء االستيقاِظ  مَن النوم 



ُهمَّ إنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن الـُخْبِث والـَخَباِئث " " اللَّ

دعاُء دخوِل الَحّمام



"ُغْفَراَنك"

دعاُء الخروِج من الحّمام



قبل الوضوء : "ِبْسِم اللـه"

 بعد االنتهاء من الوضوء  " أْشَهُد أْن ال إَلَه إالَّ اللُه َوْحَدُه 
دًا َعْبُدُه وَرُسوُله " ال َشِرْيَك َلُه ، وأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ

دعاُء الوضوء



"الحمُد للِه الذي َكَساني هذا الثوَب
 ورَزقِنيِه من غير ِحوٍل مني وال ُقوة "

دعاُء لبِس الثوب 



نَت  " الَحمُد لِله. اللهمَّ كما حسَّ
ْن ُخُلِقي " َخلِقي فحسِّ

دعاُء النظِر في المرآة 



ُهمَّ ِإنِّي أعوُذ ِبَك أْن َأِضلَّ أو ُأَضلَّ ،  ِه، اللَّ ْلُت َعىل اللَّ ِه، توكَّ "بسِم اللَّ
 " َأْو َأِزلَّ أْو ُأزلَّ ، أْو أظِلَم أْو ُأظَلم ، أْو َأْجَهَل أو ُيجَهَل َعَليَّ

دعاُء الخروِج مَن البيت 



َر َلَنا َهَذا َوَما ِذي َسخَّ " ُسْبحاَن الَّ
َنا َلُمنَقِلُبون " ا ِإَل َربِّ ا َلُه ُمْقِرِنيَن ، َوِإنَّ  ُكنَّ

دعاُء ركوِب السّيارة



دًا  الِة اْلَقاِئمِة، آِت ُمَحمَّ ِة ، والصَّ امَّ عوِة التَّ ُهمَّ َربَّ هِذِه الدَّ "اللَّ
ذي وَعْدَته، إّنَك  اْلوِسيَلَة ، واْلَفَضِيَلة، واْبعْثُه مَقاًما مْحُمودًا الَّ

ال ُتخِلُف الِميعاد"

الدعاُء بعَد سماِع األَذان 



" بسِم الله، والسالُم عىل رسوِل الله، اللهمَّ   
اغفْر لي ُذُنوبي، وافتْح لي أبواَب رحمِتك "

دعاُء دخوِل المسجد



"بسِم اللِه، والصالة والسالُم عىل رسوِل الله، اللهمَّ  إني 
أسألك من فضلك ، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم "

دعاُء الخروِج مَن المسجد



الدعاُء عنَد دخول المنزل  

" اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم 
الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعىل الله ربنا توكلنا " 



ه"  "بسِم اللَّ

الدعاُء قبَل تناوِل الطعام 



ِذي َأْطَعَمِني َهَذا،  ِه الَّ " اْلَحْمُد ِللَّ
ة "  ي َواَل ُقوَّ َوَرَزَقِنيِه، ِمْن َغْيِر َحْوٍل ِمنِّ

الدعاُء بعَد االنتهاِء مَن الطعام 



اِس ، ُمْذِهَب الَبأِس ، اْشِف َأنَت  ُهمَّ َربَّ النَّ " اللَّ
افي ، ال شافي ِإالَّ َأْنَت ، ِشفاًء ال ُيغاِدر َسَقمًا " الشَّ

الدعاء للمريض



أقول بعد أن أعطس  " الحمُد لله " 

فيقوُل من يسَمُعني " َيْرَحُمَك اللُه " 

فأردُّ عليهم بالقوِل  " َيهِديكُم اللُه وُيصلْح باَلُكم "

الدعاُء عنَد الُعَطاس 



ه " "بسم اللَّ

دعاُء خلع الثوب 



" باسمك اللهم أموت و أحيا " 

دعاء النوم
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ي ُهمَّ أِعنَّ " اللَّ
 َعَل ِذْكِرَك،
 َوُشْكِرَك،

 َوُحْسِن ِعَباَدِتك "
حديث شريف


