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التقوى

إعداد الداعية: محمد أحمد نعيم
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بعض األدعية املسنونة
س: ما هو دعاء بدء الطعام، وماذا نقرأ عندما ننتهي منه؟

ج: بسم هللا، على بركة هللا. وعندما نفرغ من الطعام نقول 
»احلمد هلل الذي أْطَعَمنا وسقاان وَجَعـَلنا مسلمني«.

املياه  دورة  يدخل  عندما  يقرأ    هللا  رسول  ماذا كان  س: 
وعندما خيرج منها؟

ج: كان  عندما يدخل دورة املياه يستعيذ ابهلل قائال »اللهم 
إين أعوذ بك من اخُلْبث واخلبائِث« وعندما كان خيرج منها 
حيمد هللَا قائال »غفراَنك احلمد هلل الذي َأْذَهَب عيّن اأَلذى 

وعافاين.«
س: ماذا نقرأ عندما ننتهي من الوضوء؟

ج: اللهم اْجَعـْلين من التوّاِبني واْجَعـْلين من املُتطهِّرين. 
س: هل تعرف الدعاء بعد األذان؟

آت  القائمة،  والصالة  التامة،  الدعوة  هذه  »اللهم رب  ج: 
حممدا الوسيلة والفضيلة، والدرجة الرفيعة، وابَعـْثه مقاما حممودا 
الذي وَعدتَّه وارزُْقنا شفاعَته يوم القيامة إنك ال خُتلف امليعاد.«

س: هل تعرف دعاء دخول املسجد واخلروج منه؟
ج: عند الدخول نقرأ »بسم هللا، الصالة والسالم على رسول 

وعند  رمحتك«،  أبواب  يل  وافتح  ذنويب  يل  اغفر  اللهم  هللا، 
هللا،  رسول  على  والسالم  الصالة  هللا،  »بسم  نقول  اخلروج 

اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب فضلك.« 
س: ماذا كان رسول هللا  يقرأ عند اخلروج من البيت؟

ج: كان  يقرأ »اللهم إين أعوذ بك من أن َأِضّل أو ُأَضلّّ أو 
. أزِلَّ أو ُأزَلَّ أو أظِلَم أو ُأظَلَم أو َأْجَهَل أو جُيَْهَل َعَليَّ

س: ما هو الدعاء الذي نقرأه قبل النوم وعند االستيقاظ؟ 
وبعد  وأحيا«  أموت  ابمسك  »اللهم  نقول  النوم  قبل  ج: 
بعدما  أحَيااَن  الذي  هلل  »احلمد  قائلني  هللَا  حنمد  االستيقاظ 

أماتَـنا وإليه النشور.
س: ما هو الدعاء الذي كان يدعو به رسول هللا  يف أول 

النهار وبدء الليل ثالث مرات كل يوم؟ 
ج: »بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف 

السماء وهو السميع العليم«
س: هل تعرف دعاء اجلنازة، وكيفية أداء صالة اجلنازة؟

ج: يف صالة اجلنازة يوضع امليت أمام اإلمام ووراءه صفوف 
بني  ويقرأ  تكبريات  أربع  اإلمام  يكرب  الصالة  ويف  املصلني، 
التكبرية األوىل والثانية الفاحتَة وبني الثانية والثالثة يصلي على 
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النيب )الصالة اإلبراهيمية( أما بني الثالثة والرابعة يقرأ الدعاء 
التايل »اللهم اغفر حِليِّـنا وميِّـِتنا وشاهِدان وغائِبنا وصغريان وكبريان 
وَذَكران وأُْنثاان، اللهم من أحييَته ِمّنا فَأْحِيه على اإلسالم، ومن 
َوفَّه على اإلميان، اللهم ال حَتْرِْمـنا َأجرَه وال تَـْفـتِـّنا  تـَ ْيـَته ِمنا فـَ َوفـَّ تـَ
بعَده« وبعد قراءة هذا الدعاء يكرب اإلمام تكبرية رابعة ويسلم 
بعدها مباشرة. يف صالة اجلنازة ال ركوَع وال سجود، وال أذان 
وال إقامة قبل الصالة، وخالف صالة العيد ال نرفع األيدي 

إىل اآلذان عند كل تكبرية. 
س: ما هو دعاء السفر؟

َر لنا هذا وما كنا له ُمـْقرِِننَي وإان إىل  ج: »سبحاَن الذي سخَّ
َقِلُبوَن«  ربِّـنا َلُمنـْ

س: ما هو »سيد االستغفار«؟
العبد:  أنه قال: سيد االستغفار أن يقول    النيب ج: عن 
»اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأان عبدك، وأان على 
عْهِدك وَوْعِدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
فإنه ال يغفر  بنعمتك علّي وأبوء بذنيب فاغفر يل،  أبوء لك 

الذنوب إال أنت.« 
س: اذكر يل أي دعاء كان رسول هللا  ُيكثر منه؟ 

بك  أعوذ  إين  »اللهم  يقرأ  ما   كثريا  هللا  رسول  ج: كان 
ْين  من اهلم واحلزن والَعجز والَكَسل والبخل واجلنب وَضـَلِع الدَّ

وَغـَلَبِة الرِّجال.« 
س: ماذا جيب أن يدعو اإلنسان إذا أدرك ليلة القدر؟ 

ج: جيب أن خياطب هللَا قائال: »اللهم إنك َعـُفٌو حتب الَعْفَو 
فاْعُف َعيّن.«

ابلغة  احلفظ  يسرية  القصرية  األدعية  بعض  تذكر  هل  س: 
األمهية.

ج:  سبحاَن هللِا وحبمده سبحاَن هللاِ العظيم.
اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن. 

اللهم اغفر يل وَأْذِهْب غيظ قليب وَأِجْرين من موبقات الشيطان. 
بِّْت قليب على دينك. اي مقلَِّب القلوب ثـَ

اللهم حاِسْبين حسااب يسريا.
اللهم اكفين حباللك عن حرامك وَأْغِنين بفضلك عمن سواك.

اللهم إين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة.
س: ماذا يقصد من مصطلح التابعني وهل ميكن أن تذكر يل 

اثنني منهم؟
ج: التابعون هم الذين عاصروا الصحابَة، وظفروا بصحبتهم 
واالستماِع إىل حديثهم، ومنهم احلسن البصري، وأويس القرين 

رمحهما هللا. 
س: هل تعرف اسم شاعرة مسلمة؟

ج: اخلنساء رضي هللا عنها؛ وامسها متاضر بنت عمرو الُسَلمية 
وهي صحابية، وهي ُتعرف يف األدب العريب أبشعر الشواعر، 
تتبعها درجة ليلى األْخَيليَّة. قِدمت على النيب  مع قومها 
من بين سليم - قبيل فتح مكة- فأسلمت معهم، وُذكر أن 

رسول هللا  كان يستنشدها ويعجب بشعرها.
حَضرت اخلنساء حرب القادسية - سنة 14 هـ- ومعها أوالدها 
األربعة، وقامت حبضهم على القتال وعدم الفرار، واسُتشهدوا 
كلهم، فقالت: احلمد هلل الذي شرفين ابستشهادهم، وأرجو 

من ريب أن جيمعين هبم يف مستقر رمحته. 
املذاهب-  أصحاب   - اإلسالمي  الفقه  أئمة  هم  من  س: 

األربعة؟ 
مالك  واإلمام  هـ(   150-80( أبو حنيفة رمحه هللا  اإلمام  ج: 
إدريس  بن  حممد  واإلمام  )95-179هـ(  هللا  رمحه  أنس  بن 
الشافعي رمحه هللا )105-204 هـ( واإلمام أمحد بن حنبل رمحه 
  املوعود  املسيـــح  )164-241هـ(. وقد وصف سيدان  هللا 
حلـــــــــــظرية  األربعــــــــة  اجلدران  يشــــــــّكلون  أبهنم  األئمـــــــــَة  هؤالء 

اإلســــالم.


