أذكار الصباح والمساء
�« -1آية الكر�سي».البخاري .
�« -2سورة الإخال�ص»�« ،سورة الفلق»�« ،سورة النا�س».
(يكررها ثالث مرات) �أبو داود .
« -3ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،له امللك وله احلمد ،وهو على كل
�شيء قدير»( .ع�شر مرات) �أو (مئة مرة) البخاري .
�« -4سبح��ان اهلل وبحم��ده ،ع��دد خلق��ه ،ور�ض��ا نف�س��ه ،وزن��ة عر�ش��ه،
ومداد كلماته»( .ثالث مرات) .م�سلم .
�« -5سبحان اهلل وبحمده»( .مئة مرة) .البخاري .
��م َ�ص ِّ
يم
م َّم ٍد َك َم��ا َ�صلَّ ْيتَ َع َل��ى ِ�إ ْب َر ِ
م َّم ٍد َو َع َل��ى � ِآل حُ َ
��ل َع َل��ى حُ َ
اه َ
« -6اللَّ ُه َّ
وعل��ى �آل �إبراهي��م�ِ ،إ َّن َ
��د َو َع َلى
م َّم ٍ
��ك َح ِميدٌ جَ ِ
مي��د ،اللهم َب��ا ِر ْك َع َلى حُ َ
ي��م وعل��ى �آل �إبراهي��م ،يِف ا ْل َعالمَ ِ�ي َ
ن
��د َك َم��ا َبا َركْ��تَ َع َل��ى ِ�إ ْب َر ِ
م َّم ٍ
� ِآل حُ َ
اه َ
ميد»( .ع�شر مرات �أو �أكرث) البخاري.
ِ�إ َّن َك َح ِميدٌ جَ ِ
 « -7اللَّ ُه َّم �أَنْتَ َر ِّبي اَل �إِ َلهَ �إِ اَّل �أَنْتَ َ ،خ َل ْق َت ِني َو�أَ َنا َع ْبدُ َكَ ،و�أَ َنا َع َلى َع ْه ِد َك
وء َل َك ِب ِن ْع َم ِت َك َع َل َّي،
ا�س َت َط ْعتُ � ،أَ ُعو ُذ ِب َك ِم ْن َ�ش ِّر َما َ�ص َن ْعتُ �َ ،أ ُب ُ
َو َو ْع ِد َك َما ْ
اغ ِف ْر يِل؛ َف�إِ َّنهُ اَل َي ْغ ِف ُر ُّ
وء َل َك ِب َذ ْن ِبيَ ،ف ْ
وب �إِ اَّل �أَنْتَ » البخاري.
الذ ُن َ
َو�أَ ُب ُ
�« -8أ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه» (�سبعني �أو مئة مرة) .البخاري].
��ك َ�أ ْم َ�س ْي َناَ ،و ِب َ
��ك َ�أ ْ�ص َب ْح َن��اَ ،و ِب َ
��م ِب َ
ن ُ
��ك َن ْح َياَ ،و ِب َك مَُ
��وتَ ،و�إِ َل ْي َك
« -9اللَّ ُه َّ
��م ِب َك �أَ ْم َ�س ْي َن��اَ ،و ِب َ
��ك َ�أ ْ�ص َب ْح َناَ ،و ِب َك
ال ُّن�شُ ��و ُر»َ ،و�إِ َذا َ�أ ْم َ�س��ى فليق��ل« :اللَّ ُه َّ
ن ُ
َن ْح َياَ ،و ِب َك مَُ
ري»� .صحيح �أبي داود.
وتَ ،و�إِ َل ْي َك المْ َ ِ�ص ُ
« -10الله��م فاط��ر ال�سم��اوات والأر�ضَ ،ع مِ َ
��ال الغيب َّ
وال�شه��ادة ،ال �إله
�إال �أنت ،رب كل �شيء ومليكه� ،أعوذ بك من �شر نف�سي ،ومن �شر ال�شيطان
�سوءا �أو � ُأجره �إىل م�سلم» .الرتمذي].
و�شركه ،و�أن �أقرتف على نف�سي ً

« -11الله��م �إين �أ�س�أل��ك العافي��ة يف الدنيا والآخرة ،الله��م �إين �أ�س�ألك
العف��و والعافي��ة يف دين��ي و ُدنْي��اي ،و�أهلي وم��ايل ،اللهم ا�س�تر عوراتي
يدي و ِم ْن َخ ْلفي ،وعن مييني وعن
و�آ ِم ْن ر ْوعاتي ،اللهم احفظني من بني َّ
�شمايل ،ومن فوقي ،و�أعوذ بعظمتك �أن �أُ ْغتال من حتتي»� .أبو داود .
�« -12أ�ص َبحنا و�أ�ص َبح (�أم�سينا و�أم�سى) املُلك هلل ،واحلمد هلل ،ال �إله �إال
َ
�شريك له ،له املُلك وله احلمد ،وهو على ِّ
كل �شيءٍ قدير».
وحده ال
اهلل ْ
ري ما
ويزيد � -إن �شاء ً -
ري ما يف هذه الليلة ،وخ َ
«رب �أ�س�ألك خ َ
م�ساءِّ :
�شر ما يف هذه الليلة و�شر ما بعدها» .م�سلم.
بعدها ،و�أعوذ بك من ِّ
� -13أ�صبحنا (�أم�سينا) على فطرة الإ�سالم ،وعلى كلمة الإخال�ص ،وعلى
دين نبينا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعلى ملة �أبينا �إبراهيم حنيف ًا
م�سلم ًا وما كان من امل�شركني»� .أحمد.
�« -14أعوذ بكلمات اهلل التامات من �شر ما خلق» .م�سلم.
 -15ب�س��م اهلل ال��ذي ال ي�ض��ر مع ا�سمه �ش��يء يف الأر���ض وال يف ال�سماء
وهو ال�سميع العليم»( .ثالث مرات) �أبو داود.
 -16ر�ضيت باهلل ر ًّبا ،وبالإ�سالم دي ًنا ،ومبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم نب ًّيا».
(ثالث مرات) �أحمد.

مالحظة :يقول يف امل�ساء�« :أم�سينا» بد ًال من�« :أ�صبحنا» كما هو مو�ضح بني القو�سني
باللون الأ�صفر.
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