
 

  

 (15اإلصدار )  حقوق الطبع والنشر والتوزيع لكل مسلم

 خمتصر تذكرة األولياء بأذكار الصباح واملساء
 

 ،َوِبَك َأْصَبْحَنا ،اللَُّهمَّ ِبَك َأْمَسْيَنا:  املساءويف ، لَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك َأْمَسْيَنا، َوِبَك َنْحَيا، َوِبَك َنُموُت َوِإَلْيَك امَلِصرُيال .1 
 مرة واحدة.النُُّشوُرَوِإَلْيَك َوِبَك َنُموُت  ،َوِبَك َنْحَيا 

َوَما َكاَن ِمَن يًفا ُمْسِلًما، ، َوِملَِّة َأِبيَنا ِإْبَراِهيَم َحِن َوُسنَِّة َنِبيَِّنا ُمَحمٍَّد اْلِإْسَلاِم َوَكِلَمِة اْلِإْخَلاِص،ِفْطَرِة َعَلى َأْصَبْحَنا .2 
 مرة واحدة. ...َأْمَسْيَناويف املساء ،   اْلُمْشِرِكنَي

 ،َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ شيء قدير. أمسينا وأمسى امللك هلل. واحلمد هلل. َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه َوْحَدُه َلا َشِريَك له .3 
رب أعوذ بك من الكسل وسوء  ،وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها ،رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها

 مرة واحدة. .  وأصبح امللك هللأصبحنا  :  ويف الصباح.  رب أعوذ بك من عذاب يف النار وعذاب يف القرب ،الكرب

 ،ُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َوَأُبوُء َلَك ِبَذْنِبيَأ ،ُتَوَأَنا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْع ،َخَلْقَتِني َوَأَنا َعْبُدَك ،اللَُّهمَّ َأْنَت َربِّي َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت .4 
 مرة واحدة. . َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصَنْعُت ،َفِإنَُّه َلا َيْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا َأْنَت ،َفاْغِفْر ِلي

 . مائة مرة .  سبحان اهلل وحبمده  .5 

يَكُه، َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َنْفِسي، َوِمْن َشرِّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َعاِلَم الَغْيِب َوالشََّهاَدِة َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِلَفاِطَر اللَُّهمَّ  .6 
 مرة واحدة. .الشَّْيَطاِن َوِشْرِكِه، َوَأْن َأْقَتِرَف َعَلى َنْفِسي ُسوًءا َأْو َأُجرَُّه ِإَلى ُمْسِلٍم 

 .ثالث مرات . َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْيٌء ِفي اْلَأْرِض َوال ِفي السََّماِء، َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُمَلا الَِّذي اهلِل ِبْسِم   .7 

 مرة واحدة. .َنِبيًًّا   َربًًّا، َوِباْلِإْسَلاِم ِديًنا، َوِبُمَحمٍَّد ِباهلِل َرِضيُت   .8 

ْسُتْر ْنَيا َواْلآِخَرِة، اللُهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني َوُدْنَياَي َوَأْهِلي َوَماِلي، اللُهمَّ ااْلَعاِفَيَة ِفي الدَُّأْسَأُلَك اللُهمَّ ِإنِّي   .9 
َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن  َعْوَراِتي، َوآِمْن َرْوَعاِتي، اللُهمَّ اْحَفْظِني ِمْن َبْيِن َيَديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َيِميِني، َوَعْن ِشَماِلي،

 مرة واحدة. . ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي 

 .ثالث مرات.   َأَحٌد، َواْلُمَعوَِّذَتْيِن اهلُل ُهَو ُقْل  .10 

 أنت، وأن حممدًا  َعْرِشَك ومالئَكَتك ومجيَع خلقك: أنك أنَت اهلُل ال إله إالَحَمَلَة وُأشِهُد ُأشِهُدَك اللَُّهمَّ إني أْصَبْحُت  .11 
 مرات. أربع  .عبُدك ورسوُلك

 مرة واحدة. .  على كل شيٍء قديروهو احلمُد، وله امُلْلُك، له ال إلَه إال اهلُل وحَده، ال شريَك له، .12 

 .ثالث مرات .َعَدَد َخْلِقِه، َوِرَضا َنْفِسِه، َوِزَنَة َعْرِشِه، َوِمَداَد َكِلَماِتِه َوِبَحْمِدِه، اهلِل ُسْبَحاَن .13 

 مرة واحدة. . َعْيٍن َطْرَفَة َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث، َأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، َوَلا َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي  .14 

 .ثالث مرات.   َبَدِني، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َسْمِعي، اللَُّهمَّ َعاِفِني ِفي َبَصِري، َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَتِفي َعاِفِني اللَُّهمَّ  .15 

 .ثالث مرات. اْلَقْبِر، َلا ِإَلَه ِإلَّا َأْنَت  اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر، َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب .16 

 مرة واحدة. .  ا َأْنَتاللَُّهمَّ َرْحَمَتَك َأْرُجو، َفَلا َتِكْلِني ِإَلى َنْفِسي َطْرَفَة َعْيٍن، َوَأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، َلا ِإَلَه ِإلَّ .17 

 مرة واحدة. .اهلِل التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق ِبَكِلَماِت َأُعوُذ  .18 

 .مائة مرة . اهلَل  اْسَتْغَفُر  .19 

 .مائة مرة . ُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌرَلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد َو ،َلا ِإَلَه ِإلَّا اهلُل َوْحَدُه َلا َشِريَك َلُه ».20 


