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3حصن الطفل المسلم سؤال وجواب 

دمة  المق 

سهةل منتقاة ،ويه     بسم هللا وامحلد هلل وبعد،فهذه أ ذاكر   

حصن الطفل املسمل من أ ول يومه ا ىل أ خر يومه،يلقنه  

ال ابء واملربون لل طفال،ويعطى يف البيت ومعاهد  

التدريس وللحفظ. 

وقد جعلته عىل طريقة السؤال واجلواب ل ن ذكل أ حشذ  

 لذلهن وأ رخس للحفظ. 
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 اذلكر ؟ ما هو فضل    - ١س 

قال النيب صىل هللا عليه وسمل : )مثل اذلي يذكر   ج: 

رواه البخاري.   ربه واذلي ال يذكر ربه ،مثل احلي وامليت( 

 هذا ل ن قمية حياة اال نسان بقدر ذكره هلل تعاىل.   - 

 أ ذكر بعض فوائد اذلكر ؟   - ٢س 

  ج: 

  أ نه يريض الرمحن   - ١

  ويطرد الش يطان   - ٢

 الرشور وحصن للمسمل من    - ٣

وحيصل به ال جر والثواب .   - ٤
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 ما أ فضل اذلكر ؟   - ٣س 

ال هللا ( رواه الرتمذي وابن ماجه. ج:  هل ا   ) ال ا 

 ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم؟   - ٤س 

ليه النشور( ج:  )امحلد هلل اذلي أ حياان بعد ما أ ماتنا، وا 

  متفق عليه. 

ذا لبست ثوبك   - ٥س  ؟ ماذا تقول ا 

)امحلد هلل اذلي كساين هذا الثوب ورزقنيه من غري  ج: 

 حول مين وال قوة( 

 رواه أ بو داود والرتمذي وغريمه . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





6حصن الطفل المسلم سؤال وجواب 

ذا خلعت الثوب ؟   - ٦س  ما تقول ا 

 )بسم هللا( رواه الرتمذي .  ج: 

أ ذكر دعاء دخول اخلالء ،وهو ماكن قضاء   - ٧س 

  احلاجة؟ 

متفق   واخلبائث( )اللهم ا ين أ عوذ بك من اخلبث ج: 

  عليه. 

ما هو دعاء اخلروج من اخلالء ؟   - ٨س 

)غفرانك( رواه أ بو داود والرتمذي. ج: 
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  ماذا تقول قبل الوضوء؟ - ٩س 

رواه أ بو داود وغريه.   )بسم هللا( ج: 

ما هو اذلكر بعد الفراغ من الوضوء؟   - ١٠س 

هل ا ال هللا وحده ال رشيك هل وأ شهد أ ن  ج:  )أ شهد أ ن ال ا 

 رواه مسمل .   محمدا عبده ورسوهل( 

    ؟   ما هو اذلكر عند اخلروج من املزنل - ١١س 

ال  ج:  )بسم هللا، تولكت عىل هللا، وال حول وال قوة ا 

  رواه أ بو داود والرتمذي.   ابهلل( 
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ما هو اذلكر عند دخول املزنل؟   - ١٢س 

)بسم هللا وجلنا، وبسم هللا خرجنا، وعىل هللا ربنا  ج: 

  رواه أ بو داود.   تولكنا، مث ليسمل عىل أ ههل( 

 ما هو دعاء دخول املسجد؟   - ١٣س 

 رواه مسمل.   )اللهم افتح يل أ بواب رمحتك( ج: 

  أ ذكر دعاء اخلروج من املسجد؟  - ١٤س 

 رواه مسمل   )اللهم ا ين أ سأ كل من فضكل( ج: 
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ما تقول عند سامع ال ذان؟   - ١٥س 

ال ج:  يف )يح عىل الصالة  أ قول مثل ما يقول املؤذن ا 

ال ابهلل(  ويح عىل الفالح( فأ قول: )ال حول وال قوة ا 

  متفق عليه. 

ماذا تقول يف الصباح واملساء من ال ذاكر؟   - ١٦س 

 ج: 

ال هو احلي القيوم ال  - ١  هل ا  اقرأ  أ ية الكريس: ﴿هللا ال ا 

تأ خذه س نة وال نوم هل ما يف السموات وما يف ال رض  

ال  ذنه يعمل ما بني أ يدهيم وما  من ذا اذلي يشفع عنده ا  اب 

ال مبا شاء وسع   خلفهم وال حييطون بيشء من علمه ا 

كرس يه السموات وال رض وال يؤوده حفظهام وهو العيل  

العظمي﴾ 

. ٢٥٥سورة البقرة، ال ية:  
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واقرأ : بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿قل هو هللا أ حد*   - ٢

أ حد﴾.  هللا الصمد* مل يدل ومل يودل* ومل يكن هل كفوا 

 ثالث مرات. 

بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿قل أ عوذ برب الفلق* من رش  

ذا وقب* ومن رش النفااثت   ما خلق* ومن رش غاسق ا 

ذا حسد﴾. ثالث مرات.    يف العقد* ومن رش حاسد ا 

بسم هللا الرمحن الرحمي ﴿قل أ عوذ برب الناس* مكل  

هل الناس* من رش الوسواس اخلناس* اذلي   الناس* ا 

 صدور الناس* من اجلنة و الناس﴾ مرات  يوسوس يف 

 مرات. 
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ال أ نت، خلقتين وأ ان عبدك،  - ٣ هل ا  )اللهم أ نت ريب ال ا 

وأ ان عىل عهدك ووعدك ما اس تطعت، أ عوذ بك من رش  

ما صنعت، أ بوء كل بنعمتك عيل، وأ بوء بذنيب فاغفر يل  

ال أ نت(  نه ال يغفر اذلنوب ا    رواه البخاري.   فا 

 النوم؟ ما تقول عند  - ١٧س 

 متفق عليه.   )ابمسك اللهم أ موت وأ حيا( ج: 

 ماذا تقول قبل أ لك الطعام ؟   - ١٨س 

) بسم هللا(.  ج: 

ذا نسيت يف أ وهل فقل:    فا 

 رواه أ بو داود والرتمذي.   )بسم هللا يف أ وهل وأ خره( 
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ماذا تقول عند الفراغ من الطعام؟   - ١٩س 

غري حول  )امحلد هلل اذلي أ طعمين هذا، ورزقنيه، من  ج: 

 رواه أ بو داود وابن ماجة وغريهام.   مين وال قوة( 

ذا عطس؟   - ٢٠س  ما يقول اال نسان ا 

 )امحلد هلل(. ج: 

 ، وليقل هل أ خوه أ و صاحبه: 

)يرمحك هللا(. 

ذا قال هل:فليقل:)هيديمك هللا ويصلح ابلمك(  رواه   ، فا 

 البخاري. 
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ما تقول عند القيام والفراغ من اجمللس"دعاء كفارة    ٢١س 

  اجمللس "؟ 

ال أ نت،   ج: هل ا  )س بحانك اللهم وحبمدك، أ شهد أ ن ال ا 

ليك( رواه أ بو داود والرتمذي وغريهام.   أ س تغفرك وأ توب ا 

ما هو دعاء الركوب ؟   - ٢٢س 

)بسم هللا، وامحلد هلل ﴿س بحان اذلي خسر لنا هذا  ج: 

ان ا ىل ربنا ملنقلبون﴾، )امحلد هلل،  وما كنا هل  مقرنني، وا 

امحلد هلل، امحلد هلل، هللا أ كرب، هللا أ كرب، هللا أ كرب،  

نه ال يغفر     س بحانك اللهم  ا ين ظلمت نفيس فاغفر يل؛ فا 

ال أ نت(    رواه أ بو داود والرتمذي.  اذلنوب ا 
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ما هو دعاء دخول السوق ؟   - ٢٣س 

هل ا ال هللا وحده ال  ج:  رشيك هل، هل املكل، وهل امحلد،  )ال ا 

حييي ومييت، وهو يح ال ميوت، بيده اخلري، وهو عىل  

  رواه الرتمذي وابن ماجه.   لك يشء قدير( 

 أ ذكر ادلعاء عند الغضب ؟   - ٢٤س 

 متفق عليه.   )أ عوذ ابهلل من الش يطان الرجمي(ج: 

ليك معروفًا؟ - ٢٥س   ما تقول ملن صنع ا 

 الرتمذي . رواه    )جزاك هللا خريا( ج: 
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ذا تعس املركوب؟   - ٢٦س  ما هو ادلعاء ا 

  رواه أ بو داود.   )بسم هللا( ج: 

ذا حصل كل ما يرسك؟   - ٢٧س  ما تقول ا 

رواه احلامك   )امحلد هلل اذلي بنعمته تمت الصاحلات( ج: 

 وغريه. 

ذا حصل ما تكرهه؟   - ٢٨س  ماذا تقول ا 

حصيح اجلامع.  )امحلد هلل عىل لك حال( ج: 
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 يه كيفية السالم ورد السالم؟ ما   - ٢٩س 

 يقول املسمل : )السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته (   ج: 

 ويرد عليه أ خيه: ) وعليمك السالم ورمحة هللا وبراكته ( 

  رواه"مبعناه"الرتمذي وأ بو داود وغريهام. 

 

  كيف تصيل عىل النيب عليه الصالة والسالم؟   - ٣٠س 

 

محمد، كام صليت عىل  )اللهم صل عىل محمد، وعىل أ ل  ج: 

نك محيد جميد، اللهم ابرك   براهمي، ا  براهمي، وعىل أ ل ا  ا 

براهمي وعىل أ ل   عىل محمد وعىل أ ل محمد، كام ابركت عىل ا 

نك محيد جميد(  براهمي، ا    متفق عليه.  ا 
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اخلامتة :  

اللهم اجعلنا من اذلاكرين هللا كثريًا واذلاكرات ومن اذلين  

لصاحلات،وصىل هللا عىل  اغتمنوا أ وقاهتم ابلباقيات ا

 س يدان محمد وعىل أ هل وحصبه أ مجعني. 

 أ عدها 

يزن الغامن أ بو قتيبة.  
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فهرسة املوضوعات: 

دمة     ٣........... ...... ........... .... : ...................   المق 

٤.............................. ما هو فضل اذلكر ؟   - ١س 

٤...................................ما أ فضل اذلكر ؟   - ٣س 

٥.......................... أ ذكر بعض فوائد اذلكر ؟   - ٢س 

٥........... ماذا تقول عند الاستيقاظ من النوم؟   - ٤س 

ذا لبست ثوبك   - ٥س  ٥...................... ؟ ماذا تقول ا 

ذا خلعت الثوب   - ٦س  ٦؟....................... ما تقول ا 

أ ذكر دعاء دخول اخلالء ،وهو ماكن قضاء   - ٧س 

    ٦....................................................... احلاجة؟ 

٦.................ما هو دعاء اخلروج من اخلالء؟  - ٨س 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حصن الطفل المسلم سؤال وجواب 

 

19 

 

 ٧............................. ماذا تقول قبل الوضوء؟ - ٩س 

                                                                ٧.......... ؟ الوضوء      ما هو اذلكر بعد الفراغ من   - ١٠س 

 ٧...........ما هو اذلكر عند اخلروج من املزنل؟ - ١١س 

 ٨................ ما هو اذلكر عند دخول املزنل؟   - ١٢س 

 ٨...................ما هو دعاء دخول املسجد؟   - ١٣س 

 ٨...............أ ذكر دعاء اخلروج من املسجد؟  - ١٤س 

 ٩..................... ما تقول عند سامع ال ذان؟  - ١٥س 

 ٩....ماذا تقول يف الصباح واملساء من ال ذاكر؟   - ١٦س 

 ١١...............................ما تقول عند النوم؟ - ١٧س 

 ١١..................الطعام ؟  ماذا تقول قبل أ لك   - ١٨س 
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 ١٢…الفراغ من الطعام؟ماذا تقول عند  - ١٩س 

ذا عطس؟   - ٢٠س   نسان ا               ١٢................ ما يقول اال 

ما تقول عند القيام والفراغ من اجمللس"دعاء   - ٢١س 

 ١٣............................................ كفارة اجمللس "؟

 ١٣........................... ما هو دعاء الركوب ؟  - ٢٢س 

 ١٤..................ما هو دعاء دخول السوق ؟  -٢٣س 

 ١٤.....................أ ذكر ادلعاء عند الغضب ؟  - ٢٤س 

ليك معروفًا؟- ٢٥س   ١٤...............ما تقول ملن صنع ا 

ذا   - ٢٦س   ١٥..............تعس املركوب؟ ما هو ادلعاء ا 

ذا حصل    - ٢٧س   ١٥............كل ما يرسك؟ما تقول ا 

ذا حصل ما تكرهه؟  - ٢٨س   ١٥...............ماذا تقول ا 

 ١٦........... ما يه كيفية السالم ورد السالم؟   - ٢٩س 
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كيف تصيل عىل النيب عليه الصالة   -٣٠س 

   ١٦................................................ . والسالم؟ 

 ١٧................................................... اخلامتة :
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	سورة البقرة، الآية: ٢٥٥.
	٢- واقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد﴾. ثلاث مرات.
	بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد﴾. ثلاث مرات.
	بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إله الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة و الناس﴾ مرات مرات.
	٣-(اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه البخاري.
	س١٧-ما تقول عند النوم؟
	ج:(باسمك اللهم أموت وأحيا) متفق عليه.
	س١٨- ماذا تقول قبل أكل الطعام ؟
	ج: ( بسم الله).
	فإذا نسيت في أوله فقل:
	(بسم الله في أوله وآخره) رواه أبو داود والترمذي.
	س١٩- ماذا تقول عند الفراغ من الطعام؟
	ج:(الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه، من غير حول مني ولا قوة) رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما.
	س٢٠- ما يقول الإنسان إذا عطس؟
	ج:(الحمد لله).
	، وليقل له أخوه أو صاحبه:
	(يرحمك الله).
	، فإذا قال له:فليقل:(يهديكم الله ويصلح بالكم) رواه البخاري.
	س٢١ ما تقول عند القيام والفراغ من المجلس"دعاء كفارة المجلس "؟
	ج: (سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما.
	س٢٢- ما هو دعاء الركوب ؟
	ج:(بسم الله، والحمد لله ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾، (الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم  إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أبو داود والترمذي.
	ج:(بسم الله، والحمد لله ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾، (الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم  إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أبو داود والترمذي.
	ج:(بسم الله، والحمد لله ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون﴾، (الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم  إني ظلمت نفسي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) رواه أبو داود والترمذي.
	س٢٣- ما هو دعاء دخول السوق ؟
	ج:(لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير) رواه الترمذي وابن ماجه.
	س٢٤- أذكر الدعاء عند الغضب ؟
	ج:(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) متفق عليه.
	س٢٥-ما تقول لمن صنع إليك معروفاً؟
	ج:(جزاك الله خيرا) رواه الترمذي .
	س٢٦- ما هو الدعاء إذا تعس المركوب؟
	ج:(بسم الله) رواه أبو داود.
	س٢٧- ما تقول إذا حصل لك ما يسرك؟
	ج:(الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) رواه الحاكم وغيره.
	س٢٨- ماذا تقول إذا حصل ما تكرهه؟
	ج:(الحمد لله على كل حال) صحيح الجامع.
	س٢٩- ما هي كيفية السلام ورد السلام؟
	ج: يقول المسلم : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته )
	ويرد عليه أخيه: ( وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته )
	رواه"بمعناه"الترمذي وأبو داود وغيرهما.
	ج:(اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) متفق عليه.
	الخاتمة :
	اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ومن الذين اغتنموا أوقاتهم بالباقيات الصالحات،وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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