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 صحيح أذكار الصباح والمساء
 

 وقتها بعد صالة العصر: أذكار المساء....  وقتها من بعد صالة الفجر حتى شروق الشمس  : أذكار الصباح
عليو من اإلثم مثل آثام من من دعا إلى ىدى كان لو من األجر مثل أجور من تبعو ال ينقص ذلك من أجورىم شيئا و من دعا إلى ضاللة كان ": قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
نشرىا فكل من يعمل بها ويستفيد منها عن طريقك تصويرىا و فاحرصوا يرحمكم اهلل على نسخة ىي ثالثة دوالرات فقط  100إن كلفة تصوير " تبعو ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

 ... ال ترمها على األرض: جدا مهم. فكلنا نكسب أمثل أجورىم وال ينقص من األجر شيئا وإن قام بدوره بالعمل بها ونشرىا أيضاالماليين من الحسنات فيما نرجو اهلل تكسب 

 

َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِلَِّو َواْلَحْمُد لِلَِّو اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُو َلُو اْلُمْلكُ   -1  َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكل  َأْمَسي ْ
َر َما بَ ْعَدَىا َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر  َما ِفي َىِذِه اللَّ َشْيٍء قَ  َلِة َوَخي ْ َر َما ِفي َىِذِه اللَّي ْ َلِة َوَشر  َما ِديٌر َرب  َأْسأَُلَك َخي ْ ي ْ

َذاٍب ِفي اْلَقْبِر َوِإَذا َأْصَبَح بَ ْعَدَىا َرب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن اْلَكَسِل َوُسوِء اْلِكَبِر َرب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاٍب ِفي النَّاِر َوعَ 
 [7083صحيح مسلم ] ". قَاَل َذِلَك أَْيًضا َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلُمْلُك لِلَّوِ 

َنا َوِبَك َنْحَيا َوِبَك َنُموُت َوِإلَْيَك  -2 َنا َوِإَذا َأْمَسى فَ ْليَ ُقْل اللَّهُ النُُّشوُر اللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َأْمَسي ْ مَّ ِبَك َأْمَسي ْ
 [3/142صحيح الترمذي ] اْلَمِصيرُ َوِبَك َأْصَبْحَنا َوِبَك َنْحَيا َوِبَك َنُموُت َوِإلَْيَك 

ِمْن َشر  َما  ُت َأُعوُذ ِبكَ اللَُّهمَّ أَْنَت رَب ي اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَعْ  -3
َوَمْن  [7/150صحيح البخاري ]. ْنتَ َصنَ ْعُت أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبي فَاْغِفْر ِلي فَِإنَُّو اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَ 

 َي فَ ُهَو ِمْن َأْىِل اْلَجنَِّة َوَمْن قَاَلَها ِمْن اللَّْيِل َوُىَو ُموِقٌن ِبَها َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصِبَح فَ ُهَو ِمنْ قَاَلَها ِمْن الن ََّهاِر ُموِقًنا ِبَها َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِو قَ ْبَل َأْن يُْمسِ 
 َأْىِل اْلَجنَّةِ 

 [5820صحيح الجامع ]. ْرَفَة َعْينٍ ِإلى نَ ْفِسي طَ يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث َأْصِلْح ِلْي َشْأِني ُكلَُّو َواَل َتِكْلِني  -4

فَاِطَر السََّمَواِت َواأْلَْرِض َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت َربَّ ُكل  َشْيٍء َعاِلَم اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اللَُّهمَّ  -5
َتِرَف َعَلى نَ ْفِسي ُسوًءا َأْو َأُجرَُّه ِإَلى ُمْسِلمٍ َوَمِليَكُو َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشر  نَ ْفِسي َوِمْن َشر  الشَّْيطَ  . اِن َوِشرِْكِو َوَأْن َأق ْ

 [3392الترمذي سنن صحيح ]
نْ َيا َواْْلِخَرِة اللَُّهمَّ ِإن ي َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َوالْ  -6 ِني َوُدنْ َياَي َوَأْىِلي َعاِفَيَة ِفي ِدياللَُّهمَّ ِإن ي َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي الدُّ

ْن ِشَماِلي َوِمْن فَ ْوِقي َوَماِلي اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِتي َوآِمْن َرْوَعاِتي َواْحَفْظِني ِمْن بَ ْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوَعْن َيِميِني َوعَ 
 [3135صحيح سنن ابن ماجو ]. َوَأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

 [5077صحيح سنن الترمذي ]. اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو َلُو اْلُمْلُك َولَُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ  -7

صحيح ]( َثاَلَث َمرَّاتٍ )َعِليُم ِبْسِم اللَِّو الَِّذي اَل َيُضرُّ َمَع اْسِمِو َشْيٌء ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي السََّماِء َوُىَو السَِّميُع الْ  -8

 .من قالها ال يضره شيء [3388سنن الترمذي 
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ُهمَّ ِإن ي َأُعوُذ ِبَك اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَدِني اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنَت اللَّ  -9
 [5090صحيح سنن أبي داود ]( ثالث مرات. )اللَُّهمَّ ِإن ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِر اَل ِإَلَو ِإالَّ أَْنتَ ِمْن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر 

 

عشر .)ٍء َقِديرٌ اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد ُيْحِيي َويُِميُت َوُىَو َعَلى ُكل  َشيْ  -10
كتب اهلل لو بكل واحدة قالها عشر حسنات وحط عنو بها عشر سيئات ورفعو اهلل بها عشر درجات وكن لو كعشر  [2563الصحيحة ] (مرات

 .رقاب وكن لو مسلحة من أول النهار إلى آخره ولم يعمل يؤمئذ عمال يقهرىن
 .من قالها حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر [7019صحيح مسلم ]( مائة مرة. )ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدهِ  -11
صحيح الترغيب ]( مائة مرة. )اَل ِإلََو ِإالَّ اللَُّو َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُو َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَحْمُد َوُىَو َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديرٌ  -12

ولم . وكانت لو حرزا من الشيطان، يومو ذلك، حتى يمسي. ئةومحيت عنو مائة سي. وكتبت لو مائة حسنة. كانت لو عدل عشر رقاب [658
 .يأت أحد أفضل مما جاء بو إال أحد عمل أكثر من ذلك

كان أفضل من ( مائة مرة)كان أفضل من مائة بدنة ومن قال الحمد هلل ( مائة مرة)من قال سبحان اهلل  -13
صحيح الترغيب ]. كان أفضل من عتق مائة رقبة( مرةمائة )مائة فرس يحمل عليها في سبيل اهلل ومن قال اهلل أكبر 

658] 

أي العين )كل شيء   تكفيو منمن قالها  [5082أبي داود  صحيح]( ثالث مرات)قراءة سورة اإلخالص، الفلق، والناس  -14
 (وكل شيئوالحسد والمرض والجن 

لن يزل عليك من اهلل حافظ وال يقربنك الشيطان  [9/94البخاري ].. .اهللُ اَل ِإَلَو َإالَّ ُىَو الَحيُّ الَقيُّومُ : قراءة آية الكرسي -15
 .حتى تصبح

 [2709صحيح مسلم ]( ثالث مرات. )َأُعوُذ ِبَكِلَماِت اللَِّو التَّامَّاِت ِمْن َشر  َما َخَلقَ : فقط المساءفي ال قَ ي ُ  -16
 :ال في أذكار الصباح فقطقَ ما ي ُ 

من قالها إذا أصبح فالنبي صلى اهلل عليو وسلم   [2686السلسلة الصحيحة ].اإِلْسالِم ِديًنا، َوِبُمَحمٍَّد نَِبيِّاَرِضيُت بِاللَِّو رَبِّا، َوبِ  -17
 .كفيل أن يأخذ بيده فيدخلو الجنة

بْ َراِىيَم َحِنيفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن َأْصَبْحَنا َعَلى ِفْطَرِة اإِلْسالِم وََكِلَمِة اإِلْخاَلِص َوِديِن نَِبي  َنا ُمَحمَِّد َوِملَِّة أَبِيَنا إِ  -18
 [2989السلسلة الصحيحة ]. ِمَن الُمْشرِِكينَ 

السلسلة الصحيحة ] .(ثالث مرات. )َداَد َكِلَماتِوِ ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه َعَدَد َخْلِقِو َوِرَضا نَ ْفِسِو َوزِنََة َعْرِشِو َومِ  -19
2156] 

 [1600السلسلة الصحيحة ].( مرة مائة)َأْستَ ْغِفُر اهلَل  -20


