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ربط حفظ الذكر بأمور حمسوسة ومشاهدة؛ حىت يرسخ يف 
الذهن إىل ما شاء اهلل؛ مثل: طبع الذكر على كوب الطفل 
يف  هلل(  و)احلمد  جهة،  يف  اهلل(  )بسم  بـالشرب:  اخلاص 

اجلهة األخرى.



11

حني يستيقظ من النوم:
- »احَلْمُد هلل الِذي أْحَيانا َبْعَدَما أَماَتَنا وإَلْيِه الَنُشور«.

]صحيح البخاري مع الفتح 11/ 113 وصحيح مسلم 4/ 2083[.



12

تعليق ذكر )دخول اخلالء( على اجلدار الذي يسبق احلمام، 
خزانة  على  التعري  عند  اجلن  من  والستر  اللباس  وذكر 
وهكذا  السرير،  عند  النوم  وذكر  بتصميم مميز،  املالبس 

كل ذكر يف حمله.



13

إذا خلع الثوب:
ِسْتُر ما َبْيَن أْعُين اجِلنِّ َوَعْوَراِت َبين آَدَم إذا َوَضَع أحُدُهْم 

َثْوَبُه أْن يقول: »ِبسم اهلل«.
]الترمذي 505/2 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع203/3[.



14

حان  إذا  مباشرا  توجيها  األذكار  إىل  املزنل  أفراد  توجيه 
موعدها، وناسب ذكرها؛ مثل: ركوب الدابة، ودعاء السفر، 

أو دخول البلد.



15

إذا أراد دخول اخلالء:
»اللُهمَّ إّني أُعوُذ ِبَك ِمَن اخُلْبِث واخلباِئِث«.

]أخرجه البخاري 1/ 45 وصحيح مسلم283/1[.



16

كتابة آداب الشرب وأذكاره على )براد املاء( بشكل خمتصر 
وأنيق. 



17

إذا أراد اخلروج من اخلالء:
»ُغْفراَنَك«.

]املجموع –لإلمام النووي: 75/2 ، خالصة حكم املحدث: صحيح[.



18

األطفال  تعلم  اليت  املتحركة  الرسوم  أفالم  عرض  تكرار 
لكوهنا  الرسول؛  قال  ما  أقول:  أقول؟  ماذا  مثل:  األذكار؛ 

مرتبطة مبا حيب الصغري مشاهدته.



19

ــده ال  إلــه إال اهلل وح الــوضــوء:»أشــهــد أن ال  إذا فــرغ مــن 
شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله« ]رواه مسلم1/ 209[.

وزاد الترمذي بعد ذكر الشهادتني :«اللهم اجعلين من التوابني 
واجعلين من املتطهرين«.]الترمذي 1/ 78 وانظر صحيح الترمذي1/ 18[.



20

عمل مشهد متثيلي تدرييب داخل البيت على بعض األذكار؛ 
مثل متثيل النوم واليقظة، وما يتبعهما من أذكار، ويشترك 

يف هذا الكبار والصغار.



21

إذا أراد لبس الثوب:
»احَلْمُد هلل الِذي َكساين هذا )الثوب( وَرَزَقِنيه ِمْن َغْيِر 

َحْوٍل ِمّني وال ُقوٍة«.
]الفتوحات الربانية لإلمام ابن حجر، 300/1، إسناده حسن[.



22

وضع ذكر يف شاشة التوقف على احلواسيب، وتغيريها كل 
فترة؛ حىت يتم حفظها.



23

ْلُت على اهلل، ال َحْوَل وال  إذا أراد اخلروج من املزنل: »بسم اهلل، توكَّ
ُقوَة إال باهلل«. ]أبو داود 4/ 325 والترمذي 5/ 490 وانظر صحيح الترمذي3/ 151[. 
، أْو أظِلم أْو ُأْظَلم،  ، أو ُأزلَّ »اللُهَم إين أُعوُذ ِبَك أن أَضلَّ أْو ُأَضلَّ أَْو أزلَّ
«.]صحيح الترمذي 3/ 152، وصحيح ابن ماجه 2/ 336[. أْو أَْجَهَل أْو ُيْجَهَل َعَليَّ



24

بصوت  أشهر  مخسة  بعد  احلمل  فترة  يف  األذكار  ترديد 
عال، فقد ثبت أن الطفل يسمع، مث الذكر يف أذن الطفل 

ووجهه بلطف، منذ والدته.



25

إذا أراد الذهاب إىل املسجد: »اللهم اجعل يف قليب نورا، ويف لساين نورا، ويف مسعي 
نورا، ويف بصري نورا، ومن فوقي نوًرا، ومن حتيت نورا، وعن مييين نورا، وعن 
مشايل نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نوًرا، و اجعل يف نفسي نورا، وأعظم يل 
نورا، وعظم يل نورا، واجعل يل نورا، واجعلين نورا، اللهم أعطين نورا، واجعل 
يف عصيب نورا، ويف حلمي نورا، ويف دمي نورا، ويف شعري نورا، ويف بشري نورا«.
]مجيع هذه اخلصال يف صحيح البخاري 11/ 116 برقم 6316 وصحيح مسلم 1/ 526، 529 ، 530 برقم 763[.



26

تقول بنت: »كان والدي ـ رمحه اهلل ـ يعطي كل طفل يذكر 
صغارنا  كان  كيف  أنسى  وال  بسكويت،  قطعة  )الشهادة( 
يهتفون عند دخوله بالشهادة، فأخذت منه تلقني الطفل 

الشهادة منذ صغره برفع األصبع السبابة.



27

إذا أراد دخول املسجد: »أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكرمي، 
وسلطانه القدمي، من الشيطان الرجيم«. ]أبو داود وانظر صحيح 
رسول  على  والسالم  والصالة  اهلل،  4591[.»بسم  برقم  اجلامع 

.]494  /1 مسلم:  ]صحيح  أبواب رمحتك«.  افتح يل  اللهم  اهلل، 



28

فاألول  البقية؛  به  ُر  يذكِّ فرد  لكل  معني  ذكر  ختصيص 
والثالث  الركوب،  بدعاء  ُر  ُيذكِّ والثاين  بالتسمية،  ُر  يذكِّ

ر بدعاء اخلروج من البيت. يذكِّ



29

إذا أراد اخلروج من املسجد:
»بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل، اللهم إين 
أسألك من فضلك، اللهم اعصمين من الشيطان الرجيم«.

]صحيح سنن ابن ماجه: 1/ 288 [.



30

طبع صور فوتغرافية ألحوال الدعاء املختلفة؛ مثل نزول 
املطر، وهبوب الريح، وصعود املرتفعات، وهبوط األودية، 
مث عمل مسابقة مزنلية على جمموعة من اهلدايا، حبيث 
من يقول الذكر الصحيح يسحب رقما؛ يستحق به جائزة.



31

الفالح«  على  وحي  الصالة،  على  »حي  يف  إال  املــؤذن  يقول  ما  مثل  يقول  األذان:  مسع  إذا 
»وأنا  يقول   .]288  /1 مسلم  وصحيح   152  /1 البخاري  ]صحيح  بــاهلل«.  إال  قوة  وال  حول  »ال  فيقول 
باهلل  رضيت  ورســولــه،  عبده  حممًدا  وأن  لــه،  شريك  ال  وحــده  اهلل،  إال  إلــه  ال  أن  أشهد 
مسلم:  اإلمــام  ]صحيح  املــؤذن[  تشهد  عقب  ذلك  ]يقول  ديًنا«،  وباإلسالم  رسواًل  ومبحمد  رًبا، 
]صحيح  ــؤذن«.  امل إجابة  من  فراغه  بعد  وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  على  »يصلي   .]290/1

القائمة، آِت حممًدا  التامة، والصالِة  اإلمام مسلم 1/ 288[. ]مث يقول[ »اللهم ربَّ هذه الدعوِة 

.]152  /1 البخاري  اإلمـــام  ]صحيح  وعدته.  الــذي  حمموًدا  مقاًما  وابعثه  والفضيلة،  الوسيلة 



32

مطوية  يف  )املمتدة(  األسرة  مستوى  على  مسابقة  عمل 
صغرية من أذكار اليوم والليلة، ويتم تشكيل جلنة اختبار 
تشجيعية،  جوائز  ووضع  غريمها،  أو  واجلدة  اجلد  من 

وتوزيعها يف حفل عائلي هبيج.



33

ومنك  السالم،  أنت  اللهم   ».. ثالًثا   « اهلل  »أستغفر  الصالة:  من  سلم  إذا 
 .]414  /1 مسلم:  ـــام  اإلم ــح  واإلكــرام«.]صــحــي ــالل  اجل ذا  يــا  تباركت  الــســالم، 
املائة:  ومتــام  وثــالثــني(  )ثــالًثــا  أكــر  واهلل  هلل،  واحلمد  اهلل،  »سبحان 
كل  على  وهــو  احلمد  ولــه  امللك  له  لــه،  ال شريك  وحــده  اهلل  إال  إلــه  ال 
وســورة  الصمد،  ــورة  س يقرأ   .]418  /1 مسلم:  ـــام  اإلم قدير«.]صحيح  شــيء 
 .]8/2 الترمذي  صحيح  وانظر   68  /3 والنسائي  داود86/2  ]أبو  الناس.  وسورة  الفلق، 
.]972 برقم   697/2 لأللباين:  الصحيحة  األحــاديــث  ]سلسلة  الكرسي.  آيــة  يقرأ 



34

فيه جمموعة  بشكل جدول  البيت  لوحة كبرية يف  عمل 
كل  األسرة، حبيث  أفراد  كل  وأمساء  األذكار،  من  خمتارة 
درجة؛  أو  النجمة  عالمة  أمامه  يوضع  ذكرا  حيفظ  فرد 

الستثارة التنافس يف اخلري.



35

من أذكار الصباح واملساء:»أصبحنا وأصبح امللك هلل ]وإذا أمسى قال : أمسينا 
وأمسى امللك هلل[، واحلمد هلل، ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له امللك 
وله احلمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خري ما يف هذا اليوم وخري 
ما بعده ]وإذا أمسى قال : ربِّ أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها 
وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها[، وأعوذ بك من شر ما يف 
هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكر، ربَّ أعوذ بك 

من عذاٍب يف النار وعذاب يف القر«. ]صحيح اإلمام مسلم 4/ 2088[.



36

األذكار؛  تتضمن  ـ  خيالية  ولو  ـ  قصرية  قصة  األسرة  أفراد  أحد  يقدم 

مثل: كان مهند يلعب بالكرة يف الساحة القريبة من املزنل، فسمع صوت 

الرعد فقال: ...، وحني نزل املطر قال: ...، مث ركب عجلته فقال: ...، 

حىت وصل املزنل، وحني أراد الدخول قال: ...، ويترك املستمعني يعبئون 

الفراغ، وتشجيع املصيب.



37

من أذكار الصباح واملساء: »اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت 
وإليك النشور«، وإذا أمسى قال: »اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك حنيا وبك 
أنت  »اللهم   .]142  /3 الترمذي  وانظر صحيح   466  /5 ]الترمذي  املصري«.  وإليك  منوت 
ربـي ال إله إال أنت َخَلقتين وأنا َعْبُدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء ]أقر وأعترف[ لك بنعمتك على وأبوء بذنيب 

فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت«. ]صحيح اإلمام البخاري: 150/7[.



38

فيها  يتلمس  مناسبة،  حلظة  األسرة  أفراد  أحد  يتوخى 
األذكار،  بليغة يف فضل  موعظة  فيقدم  النفوس،  إشراقة 
وما أعده اهلل من األجر العظيم على هذا العمل القليل، وال 

يطيل.



39

من أذكار الصباح واملساء: »بسم اهلل الذي ال يضرُّ مع امسه شيء يف األرض 
وال يف السماء وهو السميع العليم« )ثالث مرات(. ]صحيح ابن ماجه: 332/2[. 
 .« نبًيا  ديًنا ومبحمد صلى اهلل عليه وسلم  وباإلسالم  رًبا،  باهلل  »رضيت 
)ثالث مرات(. ]مسند اإلمام أمحد 4/ 337 وحسنه الشيخ ابن باز يف حتفة األخيار ص 
39[. »يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث أصلح يل شأين ُكله وال َتِكْلين إىل 

نفيس طرفة عني«. ]صحيح الترغيب والترهيب لأللباين: 273/1[.



40

على  ينبه  ـ  األطفال  أحد  بصوت  ـ  صويت  تسجيل  عمل 
موعد قراءة األذكار الصباحية واملسائية، يف كل جواالت 

األسرة.



41

)مائة  وحبمده«  اهلل  »سبحان  واملساء:  الصباح  أذكــار  من 
مرة(. من قاهلا مائة مرة حني يصبح وحني ميسي مل يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما 

قال أو زاد. ]صحيح اإلمام مسلم: 4/ 2071[.



42

كل  يف  باألذكار  املذكرة  التطبيقات  من  تطبيق  تثبيت 
جواالت أفراد األسرة، وهي كثرية جدا، ورائعة التصميم.



43

امللك وله احلمد  إله إال اهلل وحده ال شريك له، له  ذكر: »ال 
وهو على كل شيء قدير« )مائة مرة إذا أصبح( ]من قاهلا مائة 
مرة يف يوم كانت له عدل عشر رقاب، وكتب له مائة حسنة، 
وحميت عنه مائة سيئة ، وكانت حرًزا من الشيطان يومه ذلك 
أحد عمل  إال  به  بأفضل مما جاء  أحد  يأت  حىت ميسي، ومل 

أكثر من ذلك. ]صحيح البخاري 95/4، وصحيح مسلم: 2071/4[.



44

عمل ورشة عمل مصغرة ألهل البيت، الستحداث وسائل 
واملفاجآت  األلفة  من  األذكار، يف جو  على  للتعود  جديدة 
واملشروبات  اخلفيفة،  واملأكوالت  اجلميلة،  واملناقشات 

الشهية.



45

ذكر:
»سبحان اهلل وحبمده عدد خلقِه وِرَضا نفِسِه وِزُنة َعرِشِه 

وِمداد كلماته«. )ثالث مرات إذا أصبح(.
]صحيح اإلمام مسلم: 2090/4[.



46

)وسام  حفظا،  األكثر  الطفل  كتفي  أحد  على  يوضع 
مجيل(، حىت يثين عليه من يشاهده، فإذا ظهر االهتمام 
منه باإلكثار من الذكر الذي حفظ علق على كتفه اآلخر 

وسام آخر.



47

ذكر:
- »أستغفر اهلل وأتوب إليه » )مائة مرة يف اليوم(.
]صحيح البخاري مع الفتح: 11/ 101، وصحيح مسلم 4/ 2075[.



48

فت  اقتناء األلعاب اليت تردد األذكار، وكتب األذكار اليت صنِّ
للصغار خصوصا، وإهداؤها هلم، وعمل مسابقة يف حفظها، 

مث مراجعتها كل فترة.



49

 ، ِ ذكر دفع الضرر من اللدغة: قال رجل من أسلم: يا رسوَل اهللَّ
ى أصبحُت قال: ماذا؟ قاَل عقَرٌب، قاَل:  ُلِدغُت اللَّيلَة فَلم أَنْم حتَّ
اِت من شرِّ  امَّ ِ التَّ َك َلو ُقلَت حنَي أمسيَت: أعوُذ ِبَكلماِت اهللَّ »أما إنَّ

«. ]صحيح أبـي داود لأللباين: 3898[. ُ َك إن شاَء اهللَّ ما خلَق مل َتضرَّ



50

على  وتعويدهم  األسرة،  متناول  يف  األذكار  كتب  وضع 
تناوهلا كل يوم لقراءهتا، وإعادهتا إىل الرف مرة أخرى.



51

الصالة على النيب صلى اهلل عليه وسلم:
اللهم صل وسلم على نبينا حممد » )عشر مرات( »من 

صلى علي حني ُيصبح عشًرا، وحني ُيمسي عشًرا أدركتُه 
شفاعيت يوم القيامة«. ]صحيح الترغيب والترهيب لأللباين: 273/1[.



52

بالدخول  اخلاصة  األذكار  يردد  الباب  على  جهاز  يعلق 
واخلروج، أو التسبيح والتهليل، وحنو ذلك.



53

إذا أراد الدخول إىل املزنل:
»بسم اهلل وجلنا، وبسم اهلل خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، 
مث ليسلم على أهله«. ]أخرجه أبو داود: 4/ 325، وحسن إسناده 

الشيخ ابن باز يف حتفة األخيار:28[.



54

السيارة،  تقول فتاة: جتربة أيب معنا: مبجرد اجللوس يف 
يبدأ بدعاء الركوب، مث آية الكرسي واملعوذات، وحنن نردد 
معه، ومنذ ذلك الوقت وحنن حنافظ عليها، وعمري اآلن: 

22 عاما.



55

»إذا دخل الرجل بيته فذكر اهلل عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان ال مبيت لكم وال عشاء«

]صحيح اإلمام مسلم برقم 2018[.



56

يف  منافسات  لعمل  األسفار  يف  املسافات  طول  استثمار 
سرعة حفظ األذكار الطويلة؛ مثل سيد االستغفار، ودعاء 
الثاين،  بعده  يبدأ  واحد،  الذكر  قال  كلما  االستخارة، 

وهكذا؛ كل حبسب قدرته على احلفظ.



57

إذا أراد الطعام:
إذا أكل أحدكم الطعام فليقل: »ِبسم اهلل، فإن نسي يف 

أوله فليقل: ِبسِم اهلل يف أوله وآخره«.
]صحيح الترمذي: 2/ 167[.



58

وضع بطاقة أذكار الصباح يف حقيبة املدرسة؛ لترديدها يف 
املدرسة واجلامعة، والسؤال عنها بعد العودة.



59

»من أطعمه اهلل الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا خرًيا منه«. ومن سقاه اهلل لبًنا فليقل: اللهم 

بارك لنا فيه وزدنا منه«.
]صحيح الترمذي: 3/ 158[.



60

األذكار  تبديل  ثابت، وميكن  إطار  لوحة كبرية هلا  وضع 
الداخلني  عيون  يف  تكون  أن  على  مستمر،  بشكل  فيها 
واخلارجني؛ فهناك من يقرأ ما يشاهد كل مرة مهما تكرر 

املرأى.



61

إذا فرغ من الطعام: »احلمد هلل الذي أطعمين هذا، ورزقنيه، من غري 
حول مين وال قوة«. ]أخرجه أصحاب السنن إال النسائي وانظر صحيح الترمذي 
ع،  159/3[. »احلمُد هلل محًدا كثرًيا طيًبا مبارًكا فيِه، غْيَر ]َمْكفيٍّ وال[ ُمَودَّ

وال ُمسَتغَنى َعْنُه رّبنا«. ]صحيح البخاري: 6/ 214 ، والترمذي بلفظه 5/ 507[.



62

التنبيه على األذكار ذات األسباب؛ مثل: ذكر املصيبة، وذكر 
الغضب، وذكر من مات عليه ولد، أو من خاف قوما، وهكذا.



63

دعاء الضيف لصاحب الطعام:
»اللُهمَّ َباِرْك َلُهم فيما َرَزقتْهْم، واْغِفر هلم وارَحْمُهم«.

]صحيح اإلمام مسلم3/ 1626[.



64

األذكار  عليها  كتب  اليت  البطاقات  من  جمموعة  أخذ 
دة، وتوزع على أفراد املزنل، وحتديد وقت للحفظ يف  مفرَّ
شكل حلقة، كلما حفظ أحدهم ذكرا دفع بطاقته إىل من 
جبواره، حىت حيفظوها كلها، يف جو من التنافس والبهجة.



65

الدعاء ملن سقاه أو إذا أراد ذلك:
»اللُهمَّ أَْطِعْم َمْن أْطَعَمين وأَْسِق َمْن ْسَقاين«.

]صحيح اإلمام مسلم3/ 26[.



66

من  عدد  يف  بالدعاء  صويت  أرفع  أن  اعتدت  أب:  يقول 
األحوال؛ حىت حفظ أهلي مين األدعية.



67

ناصييت  أمتك  ابن  عبدك  ابن  عبدك  إين  »اللهم  حزن:  أو  أمر  أمهه  إذا 
بيدك، ماِض يف حكمك، عدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك مسيت 
به نفسك أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحًدا من خلقك أو استأثرت به يف 
علم الغيب عندك أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين 

وذهاب مهي«. ]مسند اإلمام أمحد 391/1، وصححه األلباين[.



68

الذكر على ورق مقوى ملون، مقطع  البزل(، كتابة  )لعبة 
بشكل مجيل، مث يقوم األطفال بتركيب الكلمات املبعثرة 

لتشكل ذكرا متكامال.



69

دعاء يكثر منه النيب صلى اهلل عليه وسلم:
»اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن، والعجز والكسل 

والبخل واجلنب، وضلع الدين وغلبة الرجال«.
]صحيح البخاري: 158/7[.



70

عقد جملس ذكر يف املزنل، يذكر فيها فضل األذكار، وتردد 
فيه األدعية الواردة الصحيحة، مع ذكر أجورها؛ ألن ذلك 

حيفزهم على املزيد.



71

العرش  رب  اهلل  إال  إله  ال  احلليم،  العظيم  اهلل  إال  إله  »ال  الكرب:  دعــاء 
العظيم، ال إله إال اهلل رب السموات ورب العرش الكرمي«. ]صحيح البخاري: 
154/7، وصحيح مسلم: 4/ 2092[. »اللهم رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة 
عني، وأصلح يل شأين كله ال إله إال أنت«. ]حسنه األلباين يف صحيح أبو داود 3/ 959[. 
»ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني«. ]صحيح الترمذي3/ 168[. »اهلل 

اهلل ربـي ال أشرك به شيًئا«. ]صحيح ابن ماجه لأللباين: 335/2[.



72

تسجيل األذكار بصوت مجيل، ومتميز يف األداء، مث تذاع 
حيفظها  حىت  انتهى،  كلما  يعيد  مرتفع،  بصوت  املزنل  يف 

اجلميع بطريقة تلقائية.



73

إذا خاف ظلم أحد: » اللهم رب السموات السبع، ورب العرش 
من  وأحــزابــه  فــالن،  بن  فــالن  العظيم، كن يل جــاًرا من 
خالئقك؛ أن يفرط على أحد منهم أو يطغى، عز جارك، 
وجل ثناؤك، وال إله إال أنت « ]صحيح األدب املفرد لأللباين: 545[.



74

التالوة،  وتصحيح  الكرمي،  القرآن  لتالوة  حلقة  وجود 
وتعليم التجويد، فالقرآن أعظم الذكر.



75

الدعاء على العدو:
»اللهم مزنل الكتاب، سريع احلساب، اهزم األحزاب، اللهم 

اهزمهم وزلزهلم«
]صحيح اإلمام مسلم: 1362/3[.



76

البيت على حفظ ذكر واحد كل يوم،  د أهل  أن يعوَّ ميكن 
أذكار  أو  الصالة،  أذكار  مثل:  اليوم؛  طوال  ويطبقونه 

الوضوء، أو الرقية الشرعية، وحنو ذلك.



77

إذا خاف قوًما:
»اللهم اكفنيهم مبا شئت«.
]صحيح اإلمام مسلم 2300/4[.



78

اجللوس مع األوالد يف غرفة النوم حىت ينتهوا من تالوة 
والتسبيح  الكرسي،  وآية  النوم،  وأذكار  تبارك،  سورة 

والتحميد والتكبري الوارد، مث الوتر.



79

من أصابته وساوس وشك يف اإلميان:
»يستعيذ باهلل، ينتهي عما شك فيه، ويقول:

آمنت باهلل ورسله«.
]صحيح البخاري مع الفتح 336/6، وصحيح مسلم 120/1[.



80

املدرسة،  إىل  الطريق  املذياع يف  أقفل  يوم  كل  أب:  يقول 
وأبدأ مع أوالدي يف ترديد أذكار اخلروج من املزنل، وأذكار 

الصباح.







83

دعاء الوسوسة يف الصالة والقراءة:
» أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك 

)ثالًثا(« ]صحيح مسلم 1729/4 من حديث عثمان بن العاص رضي اهلل 
عنه وفيه ففعلت ذلك فأذهبه اهلل عين[.



84

أو  زيارة حديقة،  األسرع خالل  عمل مسابقة يف احلفظ 
اجللوس على شاطئ، أو الرحلة يف الرية، أو التسوق، وله 

ذكر خاص.



85

دعاء من استصعب عليه أمر:
»اللهم ال سهل إال ما جعلته سهاًل وأنت جتعل احلزن إذا 

شئت سهاًل« .
]رواه ابن حبان يف صحيحه برقم: 2427. وصححه عبد القادر األرناؤوط يف ختريج األذكار للنووي ص106[.



86

منذ  الصالة،  إىل  املشي  آداب  على  أوالدهم  األبوان  يعود 
املشي  بدعاء  مرورا  إليه،  العودة  إىل  املزنل،  من  اخلروج 
إىل الصالة، ودخول املسجد، واخلروج منه، والسالم على 

املصلني، وأذكار الصالة.



87

ما يقول ويفعل من أذنب ذنًبا:
» ما من عبٍد يذنب ذنًبا فيحسن الطهور، مث يقوم فيصلي 

ركعتني، مث يستغفر اهلل إال غفر اهلل لُه « .
]صحيح أبـي داود لأللباين: 1/ 283[.



88

إهداء كتاب أذكار لكل فرد، حبيث كلما حفظ ذكرا يلونه، 
أو يؤشر عليه.



89

دعاء طرد الشيطان ووساوسه:
»االستعاذة باهلل منه«.

]رواه مسلم 539/1[.





91

الدعاء حينما يقع ما ال يرضاه أو غلب على أمره:
»قدر اهلل وما شاء فعل«.

]صحيح مسلم 2052/4[.



92

البيت  يف  النافلة  أو  املسجد،  يف  مجاعة  الفريضة  صالة 
كصالة الوتر أو شيء من قيام الليل.



93

ذ به األوالد: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ما يعوِّ
ذ احلسن واحلسني: »أعيذكما بكلمات اهلل التامة، من  يعوِّ

كل شيطان وهامة، وكل عنِي المة«.
]صحيح البخاري 119/4 من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما[.



94

من  ويطلبان  مرتفع  بصوت  باألذكار  الوالدان  يبدأ  أن 
كاخلروج  موضعه؛  يف  ذلك  ويكون  ترديده،  األطفال 

والدخول، واألكل والشرب، والنوم واللباس. وحنو ذلك.



9595

إجراء مسابقة يف احلصن الوايف، أو حصن املسلم أو غريمها 
من كتب األذكار للصغار والكبار؛ حبسب السن.

له؛  املناسب  املوقف  حيني  عندما  الذكر  عن  الولد  سؤال 
كاملرور على املقابر، أو كفارة املجلس، وحنو ذلك.

تعليق لوحة على جدار يف مكان بارز؛ تسجل فيها األدعية 
الواردة الصحيحة، فإذا حفظت غريت.

تعلم  لكوهنا  اإلسالمية؛  األطــفــال  قنوات  يف  االشــتــراك 
األذكار بطرق ابتكارية.

الكرمي، وتسجيلهم يف  التنافس يف حفظ كتاب اهلل  إيقاد 
احللق القرآنية.






