
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

  والمساء  الصباح  أذكار ذكًرا من    عشرون 

 مع ذكر بعض فضائلها 

 

 

 

 
 جمع : 

 محمد بن  محمد بن عمر 

 

 

 

 



2 
 

 

 (1) ) مرة واحدة ( الكريس آية  قراءة ـ  1

 ( 2) ) ثالث مرات ( الناس  وسورة الفلق ،   وسورة اإلخالص ،    سورة قراءة  ـ 2

ُهمَّ ـ  ) 3 َ  َل  َرِّب  َأْنَت  اللَّ َ
كَ  َعَل  َوَأَنا  َعبُْدَك،  َوَأَنا  َخَلْقَتنلي  َأْنَت،  إللَّ  ِإل كَ  َعْهدل  َأُعوذُ  اْسَتَطْعُت،  َما  َوَوْعدل

نْ  بلَك  ، بلنلْعَمتلَك  َلَك  َأُبوءُ  َصنَْعُت،  َما  َشِ  مل رْ  بلَذْنبلي  َلَك  َوَأُبوءُ  َعََلَّ ، َفاْغفل هُ  ِلل نَّ رُ  لَ  َفإل ُنوَب  َيْغفل  إللَّ  الذُّ

 (3) ) مرة واحدة ( َأْنت ( 

تلَك  َقيُّومُ  َيا  َحيُّ  َيا   ـ ) 4 يُث،  بلَرْْحَ ْلنلي َول ُه، ـــــــ ُكلَّ  َشأْنل  ِلل  للْح ــ َأْص  َأْسَتغل ) مرة  (  َعْين  ةَ ـــــــــ َطَرفَ  َنْفسل  إلَل  َتكل

 ( 4) واحدة (

) مرة    ( النُّشورُ  وإليَك  ، َنموُت  وبلَك  َنحيا  وبلَك  أمَسينا، وبلَك  أصَبحنا بلَك  اللَّهمَّ  )    :يف الصباح  ـ  5

   (5) واحدة (

   ) مرة واحدة (   (  املصيُ  وإليَك  ، نموُت  وبلَك  َنحيا  وبلَك  أصَبحنا  وبلَك  أمَسينا  بلَك  اللَّهمَّ )    :  يف املساء  

،  فلطَْرةل  َعَل (    أمَسينا  : املساء  ويف  )  َأْصَبْحنَا ـ  6 ْسالَمل ،  َكللَمةل  َوَعَل  اإْلل ْخالَصل دن  َنبلِينَا  دلينل  َوَعَل  اإْلل  ُُمَمَّ

َم،  َعَليْهل  اللُ  َصلَّ  ةل  َوَعَل  َوَسلَّ لَّ يمَ  َأبلينَا  مل نَ  َكانَ  َوَما  ُمْسللًًم،  َحنليًفا  إلْبَراهل كليَ  مل  ( 6) ) مرة واحدة ( (  امْلُْْشل

  ْسمل بل ـ )   7
ل
ي  اّللَّ ذل هل  َمعَ  َيُضُّ  َل  الَّ ء   اْسمل ،  يفل  َوَل  اْْلَْرضل  يفل  ََشْ

ل
ًَمء يعُ  َوُهوَ  السَّ مل    (  اْلَعلليمُ  السَّ

 ( 7) ) ثالث مرات (

ُهمَّ ا ـ )  8 ُهمَّ   :املساء  ) ويف  أصبحُت  إن  للَّ ُدكَ    أمسيُت(  إن  اللَّ دُ ،    ُأشهل َلةَ  وُأْشهل َك  َْحَ  ومالئكَتك  عرشل

َك  ومجيعَ  يَك لك ،  ،   أنت  إل ِإ  ل  الل  أنت  أنك ،   خلقل    (    ورسوُلك  عبُدكَ  ُُممداً  أن و   وحَدك ل شل

 ( 8) ) أربع مرات ( 

يُت ـ )  9 ًا،  بالل  َرضل ُ  صل  وبمحمد  ا، دينً  وباإلسالم  َربَّ   (9) ) ثالث مرات ( (  َنبليَّاً  َوَسلَّم  َعَليْهل  اّللَّ

َ  ل اللُ  ـ ) َحْسبلَي 10 َ
ْلُت  َعَليْهل  ُهوَ  إللَّ  ِإل  (10) ) سبع مرات (  (  اْلَعظليمل  اْلَعْرشل  َربُّ  َوُهوَ  َتَوكَّ
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 ، عالَ  السمواتل  فاطلرَ  ـ ) اللهم 11
  ُكلَّ  والشهادةل ، َربَّ  الغيبل  واْلرضل

ن
 ل  أن  وَملليَكُه ، أشهد  َشء

كلهل  الشيطانل  وِش  نفس  ِش  من  بك  أنت ، أعوذُ  إل  ِإ ْ
َف  "وأن  وشل هُ  أو    سوءاً  نفس  عل  أقرتل  َأُجرَّ

 (11)  ) مرة واحدة (  م"( ُمسل  إل 

  امْلُْلُك  َوَأْصَبَح  َأْصَبْحنَا )    الصباح : يف  ـ  12
ل
َّ
ل

  َواْْلَْمدُ  ،  ّلل
ل
َّ
ل

َ  َل  ، ّلل َ يَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إللَّ  ِإل  َلهُ  ،  َلهُ  َشل

  ُكِل  َعَل  َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  امْلُْلُك 
ن
ء ،  ََشْ ير 

هل  يفل  َما  َخْيَ  َأْسَأُلَك  َرِب  َقدل  َوَأُعوذُ  ،  َبْعَدهُ  َما  َوَخْيَ  الَيوم  َهذل

نْ  بلَك  ا  يفل  َما  َشِ  مل نَ  بلَك  َأُعوذُ  َرِب  ،  َبْعَدهُ  َما  َوَشِ  الَيوم  َهذل   اْلَكَسلل  مل
ل
،  َوُسوء ََبل  بلَك  َأُعوذُ  َرِب  اْلكل

نْ     ) مرة واحدة ((  اْلَقَْبل  يفل  َوَعَذابن  النَّارل  يفل  َعَذابن  مل

،  امْلُْلُك  َوَأْمَسى  َأْمَسيْنَا  )   :املساء  يف 
ل
َّ
ل

  َواْْلَْمدُ  ّلل
ل
َّ
ل

َ  َل  ، ّلل َ يَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إللَّ  ِإل  َوَلهُ  امْلُْلُك  َلهُ  ،  َلهُ  َشل

  ُكِل  َعَل  َوُهوَ  اْْلَْمدُ 
ن
ء ،  ََشْ ير 

هل  يفل  َما  َخْيَ  َأْسَأُلَك  َرِب  َقدل يَْلةل  َهذل نْ  بلَك  َوَأُعوذُ  َبْعَدَها،  َما  َوَخْيَ  اللَّ  مل

هل  يفل  َما  َشِ  يَْلةل  َهذل نَ  بلَك  َأُعوذُ  َرِب  َبْعَدَها،  َما  َوَشِ  اللَّ   اْلَكَسلل  مل
ل
،  َوُسوء ََبل نْ  بلَك  َأُعوذُ  َرِب  اْلكل  مل

 ( 12)  ) مرة واحدة (  (   اْلَقَْبل  يفل  َوَعَذابن  النَّارل  يفل  َعَذابن 

ُهمَّ ـ )  13 ْنَيا  يفل  اْلَعافلَيةَ  َأْسَأُلَك  إلِن  اللَّ َرةل  الدُّ ُهمَّ  ،  َواْْلخل  َوُدْنَياَي  دلينلي يفل  َواْلَعافلَيةَ  اْلَعْفوَ  َأْسَأُلَك  إلِن  اللَّ

،  َوَأْهَلل  ُهمَّ  َوَماِلل نْ  َعْوَراتل  اْسرُتْ  اللَّ ُهمَّ  ،  َرْوَعاتل  َوآمل نْ  اْحَفظْنلي  اللَّ ،  َبْيل  مل نْ  َيَديَّ  َوَعنْ  َخْلفلي،  َومل

ينلي،  ،  َوَعنْ  َيمل ًَمِلل نْ  شل نْ  ُأْغَتاَل  َأنْ  بلَعَظَمتلَك  َوَأُعوذُ  َفْوقلي،  َومل  ( 13) واحدة () مرة  ( ََتْتلي  مل

14  ( ُهمَّ ـ  ُهمَّ   :املساء  ويف )   َأْصَبَح  َما  اللَّ نْ  ّبل   (  َأمَسى  َما  اللَّ نْ  بلَأَحدن  َأوْ  نلْعَمةن  مل نَْك  َخْلقلَك،  مل  َفمل

يَك  َل  َوْحَدكَ  ْكرُ  َوَلَك  اْْلَْمدُ  َفَلَك  َلَك،  َشل  ( 14) ) مرة واحدة (  ( الشُّ

َ  ـ ) ل  15 َ
يَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إللَّ  ِإل   ُكِل  َعَل  َوُهوَ  ،  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  امْلُلُْك  َلهُ  َلُه،  َشل

ن
ء ير  ( ََشْ

) عْش     َقدل

 ( 15) مرات (

  ـ ) ُسبَْحانَ 16
ل
هل  الل  (16) ) مائة مرة ((   َوبلَحْمدل

    ) :الصباح  يف ـ   17
ل
هل  ُسبَْحاَن الل هل  َوبلَحْمدل هل ،  ، ورل َعَدَد َخْلقل هل  و َضا َنْفسل َنَة َعْرشل َداَد َكللًَمتلهل ( ، و زل  مل

 (17) ) ثالث مرات ( 
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 (18) ) مرة واحدة ( الَبَقرة .  ُسورةل  من  آَيتي  آخر  قراَءةُ   :   املساء  يف ـ 18

  بلَكللًَمتل  ) َأُعوذُ :   املساء  يف  ـ19
ل
اتل  الل نْ  التَّامَّ أن تقال مساًء و لبأس أن    اْلصح )   ) مرة واحدة (   َخَلَق (  َما  َشِ  مل

 ( 19) تقال صباحًا ( 

َ  َل  )  ـ  20
يَك  َل  َوْحَدهُ  اللُ  إللَّ  ِإل   ُكِل  َعَل  َوُهوَ  اْْلَْمدُ  َوَلهُ  امْلُْلُك  َلهُ  َلُه،  َشل

ن
ء ير   ََشْ

 َماَئةَ َيْومن  ُكِل )     )َقدل

ة (  ( 20) َمرَّ

 ــــــ اإلكثار من الستغفار والتوبة . 

  قال َرُسوَل 
ل
هُ  : َوَسلَّم  َعَليْهل  اللُ  َصلَّ  الل اَئةَ  اْلَيْومل  يفل  الل  ْسَتْغفلرُ ْل َوإلِن  َقْلبلي،  َعَل  َلُيَغانُ  ) إلنَّ ةن  (   مل  َمرَّ

َا  ) يا  ،  إلَل  ُتوُبوا  النَّاُس  َأُّيُّ
ل
ِن  الل اَئةَ  إلَليْهل  ـ   اْلَيْومل  يفل  َأُتوُب  َفإل ةن ( ـ مل  . صحيحه  يف  مسلم أخرجه  َمرَّ

 

ْرَت  غدوة قرأهتا  إذا *  (1) ْرَت  متس حي  قرأهتا وإذا  ، متس  حتى اجلن  من ُأجل  تصبح .  حتى منهم  ُأجل

 اهليثمي ) رواته ثقات ( وقال املنذري ) إسناده جيد (  ، وقال  واْللبان والدمياطي  والذهبي  اْلاكم  صححه

  .باز وابن حجر  ابن وحسنه ،  واْللبان العيد  دقيق وابن والنووي  الرتمذي  صححه َشء  . كل من * تكفيك  (2)

نَ  َقاهَلَا  الستغفار ، من   سيد  الدعاء  هذا  يسمى أبوء : أعرتف ،  *    (3) َا، ُموقلنًا  النََّهارل  مل نْ  َفًَمَت  ِبل هل  مل ، َأنْ  َقبَْل  َيْومل َ
نْ  َفُهوَ  ُيْمسل  مل

، َأْهلل  نَ  َقاهَلَا َوَمنْ  اجلَنَّةل يْلل  مل ن   َوُهوَ  اللَّ
َا، ُموقل نْ  َفُهوَ  ُيْصبلَح، َأنْ  َقبَْل  َفًَمَت  ِبل  البخاري يف صحيحه .  أخرجه .   اجلَنَّةل  َأْهلل  مل

ُ  صل النبي أوىص*     (4)  والضياء واملنذري اْلاكم صححه    .الذكر  هذا تقول أن عنها الل  رضل  فاطمة ابنته  َوَسلَّم  َعَليهل  اّللَّ

 واْللبان .  حجر ابن  املقديس، وحسنه 

 .   واْللبان  حجر  وابن  القيم  وابن  والنووي  حبان  ابن  صححه  (5)

  .حجر ابن وحسنه  ، والعراقي واْللبان  النووي  صححه  (6)

  .البغوي وحسنه  ، واْللبان  القيم  وابن  حبان  وابن  والذهبي اْلاكم  صححه  .   بالء  فجأة تصبه  ل  ، َشء  يضه  * ل (7)

 قاهلا ومن أرباعه،  ثالثة الل  أعتق  ثالثاً  قاهلا  ومن  ،  نصفه الل  أعتق مرتي  قاهلا فمن النار،  من ربعه  الل  أعتق  قاهلا * من (8)

 . النووي  إسناده وجّود ، باز  وابن حجر وابن  القيم وابن املقديس الضياء  حسنه . النار  من الل  أعتقه  أربعاً 

 النووي .  إسناده  وجود  باز  وابن  حجر  ابن  حسنه القيامة .  يوم  يرضيه  أن  الل عل حقًا  * كان (9)

ه  ما  اللُ  * كفاه   (10)  سننه  يف داود  أّب رواية  من عنه  الل  رض  الدرداء  أّب  موقوفًا عل جاء  اْلديث ) هذا   :باز ابن  قال .   أمهَّ

الرأي   جهة من يقال  ما مثله ْلن ، املرفوع  حكم  يف  ولكنه ،  وسلم عليه الل  صل النبي  إل  مرفوعا  حديثا وليس  ... جيد  بإسناد

 (      ثقات  رجاله  املوقوف  ( قال اْللبان : ) إسناد
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  .واْللبان حجر ابن  الزيادة  وحسن  ،  واْللبان حجر  وابن والنووي حبان  وابن والذهبي  واْلاكم الرتمذي صححه (11)

  .صحيحه يف مسلم  أخرجه (12)

 وابن  والذهبي اْلاكم صححه .   يصبح وحي ُيمس حي الدعوات هؤلء يدع وسلم  عليه الل صل الل رسول يكن * ل (13)

 حجر  .  ابن  وحسنه ،  واْللبان والنووي  حبان 

 والشوكان حبان ابن  صححه  .ليلته شكر  أدى  فقد  ُيمس حي  قاهلا ومن اليوم، ذلك  شكر  أدى  فقد  يصبح  حي  قاهلا * من ( 14)

 . باز  وابن حجر وابن  القيم  ابن وحسنه ،

 َوُكنَّ   (15)
لنَّ َعْْشُ َدَرَجاتن َع َلُه ِبل

لنَّ َعنُْه َعْْشُ َسيِئَاتن َوُرفل َي ِبل
لنَّ َعْْشُ َحَسنَاتن َوُُمل َب َلُه ِبل

َقابن َوُكنَّ َلُه  * ُكتل  َلُه َعْدَل َعتَاَقةل َأْرَبعل رل

يَْطانل .  َن الشَّ  صححه ابن حبان واْللبان وحسنه ابن حجر .  َحَرًسا مل

، إللَّ أَ   (16) َّا َجاَء بلهل
، بلَأفَْضَل ِمل يَاَمةل

: َلْ َيأْتل َأَحد  َيْوَم اْلقل
َي ُيْمسل َي ُيْصبلُح َوحل ثَْل َما َقاَل َأْو َزاَد َعَليْهل ، َوَمْن  * َمْن َقاهَلا حل َحد  َقاَل مل

ثَْل َزَبدل اْلبَحْ     . صحيحه يف مسلم  أخرجه رل َقاهَلا يفل َيْومن ُحطَّْت َخَطاَياُه َوَلْو َكاَنْت مل

َها،    ( 17) دل َي يفل َمْسجل بَْح، َوهل َي َصلَّ الصُّ
نْدل زوجته جويرية حل ْن عل ُثمَّ َرَجَع َبْعَد َأْن َأْضَحى،  * َخَرَج النَّبليَّ َصلَّ الُل َعَليْهل َوَسلََّم مل

تلي فَ   َعَل اْْلَالل الَّ
ْلتل ، َفَقاَل: »َما زل َي َجاللَسة  ،  َوهل اتن ، َثالََث َمرَّ اَرقْتُكل َعَليَْها؟« َقاَلْت: َنَعْم، فقال : )َلَقْد ُقلُْت َبْعَدكل َأْرَبَع َكللًَمتن

 )  ُمنُْذ اْليَْومل َلَوَزَنتُْهنَّ
َنْت بلًَم ُقلْتل  َلْو ُوزل

 صحيحه  يف  مسلم أخرجه 

ا  * َمنْ   (18)   .واإلنس اجلن ش  من  :وقيل ، والْشور  اْلفات  من   :وقيل  ، الليل قيام  من  كفتاه  :َكَفتَاُه ، قيل َليَْلةن  يفل  َقَرَأمُهَ

 صحيحيهًم  يف  ومسلم البخاري  أخرجه 

ْن َعْقَربن َلَدَغتْه ، فقال له )َأَما َلْو ُقلَْت،   * ل يضك َشء )النسائي يف الكَبى ( (19) ، اشتكى رجل للنبي صل الل عليه وسلم مل

َك(  َي َأْمَسيَْت: .... َلْ َتُضَّ  . صحيحه  يف  مسلم  أخرجه  حل

َكاَنْت   (20) َقابن ، َعْْشل  َعْدَل  َلهُ  *  ،  َماَئةُ  َعنْهُ  َوُُمليَْت  َحَسنَةن ، َماَئةُ  َلهُ  َوُكتلبَْت  رل ْرًزا َلهُ  َوَكاَنْت  َسيِئَةن  نَ  حل ، مل يَْطانل ذللَك   َيْوَمهُ  الشَّ

َّا  بلَأفَْضَل  َأَحد   َيأْتل  ، َوَلْ  ُيْمسل  َحتَّى
،  َجاءَ  ِمل َل  َأَحد   إللَّ  بلهل نْ  َأْكثَرَ  َعمل  صحيحيهًم  يف ومسلم  البخاري  أخرجه .  َذللَك  مل


