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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

   اءـسـمـاح والـبـصـار الـر أذكـصـتـخـم
  حفظه اهللا لطريفيعبدالعزيز ا للشيخ ودرايةً الصباح واملساء روايةً ذكارأمن كتاب 

  الدكتور عبداحلكيم القاسمختصره ا
  

 :ومساًء  أذكار تقال صباحاً

اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتين وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما " •
صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنيب، فاغفر يل، استطعت، أعوذ بك من شر ما 

  . "فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  .رواه البخاري عن شداد بن أوس، وهذا سيد االستغفار، وفضله مع اليقني به

 "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على كل شيء قدير" •
  . )عشر مرات(

  . أيب أيوبابن حبان عن رواه 

  )رةم ١٠٠" (سبحان اهللا وحبمده" •

  . مسلم عن أيب هريرةرواه 

 "بسم اهللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء ، وهو السميع العليم" •
  ) .مرة واحدة(

  . عن عثمان بن عفان أمحد والترمذيرواه 
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أَسألُك الْعفْو والعافيةَ يف ديين  اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللَّهم إِني" •
اللَّهم احفَظْنِي من بين يدي، ومن خلْفي،  ودنياي، وأهلي ومايل، اللَّهم استر عورتي،

  " .وعن يميين، وعن شمالي، ومن فَوقي، وأَعوذُ بِعظمتك أَنْ أُغْتالَ من تحتي

  . أمحد وأبو داود عن ابن عمرواه ر

  )مرة واحدة(. واملعوذتني} قل هو اهللا أحد{:قراءة •

باالضطراب وقال بعض احلفاظ حيتمل أن يكون  لّعأمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وأُرواه 
  . من كال الوجهني حمفوظاً

  ".نبياًرضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم " •

  . أمحد وأبو داود عن أيب سالم عمن خدم النيب صلى اهللا عليه وسلمرواه 

• "كل شيء ومليكَه،  أعوذ  اللهم فاطر السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، رب
  "بك من شر نفسي وشر الشيطان

  . أمحد عن أيب هريرةرواه 

  :أمحد والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو وزاد يف رواية

  . "، أو أجره إىل مسلمالشيطان وشركه، أو أقترف على نفسي ذنباًشر و"

  ".برمحتك أستغيث، أصلح يل شأين كله، وال تكلين إىل نفسي طرفة عني :حي يا قيوميا " •

  . النسائي عن أنسرواه 
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  :ألفاظ ختتلف صيغتها صباحا أومساء

v ال شريك له، له امللك وله ، وال إله إال اهللا وحده أصبحنا وأصبح امللك هللا": يف الصباح
احلمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذا اليوم، وخري ما بعده، 
وأعوذ بك من شر ما يف هذا اليوم، وشر ما بعده، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء 

 . "الكرب، رب أعوذ بك من عذاب يف النار، وعذاب يف القرب
v وال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله  ،هللاأمسينا وأمسى امللك " :ويف املساء

احلمد، وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة، وخري ما بعدها، 
وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة، وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل، وسوء 

  . "الكرب، رب أعوذ بك من عذاب يف النار، وعذاب يف القرب

  . عن ابن مسعود مسلمه روا

v وبك حنيا، وبك منوت، وإليك النشوراللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا": يف الصباح ،" . 
v وبك حنيا، وبك منوت، وإليك املصرياللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا" :ويف املساء ،."  

  . عن أيب هريرة أمحد وأبو داود والترمذيرواه 

  

  :أذكار تقال يف الصباح فقط 

  ).مرات ۳( "اهللا وحبمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماتهسبحان " 

  . مسلم عن جويريةرواه 

وعلى ملة  أصبحنا على فطرة اإلسالم، وعلى كلمة اإلخالص، وعلى دين نبينا حممد،"  
  . "أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

  . أمحد والدارمي عن عبد الرمحن بن أبزىرواه 
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  :صباحاً ومساًء  أذكار صحت موقوفة

  .)مرات ۷( "حسيب اهللا ال إله إال هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم" 

  .، وال بأس بإسناده موقوفاًأبو داود عن أيب الدرداء وهو ضعيف مرفوعاًرواه 

  

  :وال بأس بقسمه بني الليل والنهار  ما يقال يف اليوم كامالً

ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء ال إله إال اهللا وحده " 
  . )مرة ١٠٠( "قدير

  . عن أيب هريرةرواه البخاري ومسلم 

  

 :أذكار تقالفي املساء فقط بعد غروب الشمس

  . )مرة واحدة"(أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق"  

  . عن أيب هريرة مسلمرواه 

  . "كفتاه قرأمها يف ليلةاآليتان من آخر سورة البقرة من "  

  . عن أيب مسعود البدري رواه البخاري ومسلم

  

  

 


