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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 اءـسـمـاح والـبـصـار الـر أذكـصـتـخـم

  حفظه اهللا لطريفيعبدالعزيز ا للشيخالصباح واملساء روايةً ودرايةً  ذكارأمن كتاب 
  الدكتور عبداحلكيم القاسماختصره 

  

 :ومساًء  أذكار تقال صباحاً

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

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

  . )مرات
  . )مرة١٠٠" ( سبحان اهللا وحبمده" •

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

• "ينديةَ يف ديين ووالعاف فْوالْع ي أَسألُكإِن ماي ، اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة اللَّه
وأهلي ومايل ، اللَّهم استر عورتي ،اللَّهم احفَظْنِي من بين يدي ، ومن خلْفي ، وعن يميين ، 

نالَ مأَنْ أُغْت وذُ بِعظمتكأَعي ، وقفَو نمي ، والمش نعي وتحت. "  
  ) .ة واحدةمر(. واملعوذتني } قل هو اهللا أحد{:قراءة  •

  ".رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، ومبحمد صلى اهللا عليه وسلم نبياً" •
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اللهم فاطر السموات واألرض ، عامل الغيب والشهادة ، رب كل شيء ومليكَه،  أعوذ بك " •
  . "لى نفسي ذنبا ، أو أجره إىل مسلموشركه ، أو أقترف ع" "من شر نفسي وشر الشيطان 

  . "ه ، وال تكلين إىل نفسي طرفة عنيبرمحتك أستغيث ، أصلح يل شأين كل: يا حي يا قيوم " •

  

  :أومساًء ألفاظ ختتلف صيغتها صباحاً

أصبحنا وأصبح امللك هللا ، وال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله ": يف الصباح •
بعده ، احلمد ، وهو على كل شيء قدير ، رب أسألك خري ما يف هذا اليوم ، وخري ما 

ب أعوذ بك من الكسل ، وسوء وأعوذ بك من شر ما يف هذا اليوم ، وشر ما بعده ، ر
  . "، رب أعوذ بك من عذاب يف النار ، وعذاب يف القربالكرب

ال شريك له ، له امللك وله أمسينا وأمسى امللك هللا ،وال إله إال اهللا وحده " :ويف املساء •
سألك خري ما يف هذه الليلة ، وخري ما بعدها ، ، وهو على كل شيء قدير ، رب أاحلمد

وأعوذ بك من شر ما يف هذه الليلة ، وشر ما بعدها ، رب أعوذ بك من الكسل ، وسوء 
  . "ذاب يف النار ، وعذاب يف القربالكرب ، رب أعوذ بك من ع

 
  . "اللهم بك أصبحنا ، وبك أمسينا ، وبك حنيا ، وبك منوت ، وإليك النشور": يف الصباح •
  . "ك حنيا ، وبك منوت ، وإليك املصرياللهم بك أمسينا ، وبك أصبحنا ، وب" :ويف املساء •
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  :أذكار تقال يف الصباح فقط 

 "سبحان اهللا وحبمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته " •
  .)ثالث مرات(

حممد ، أصبحنا على فطرة اإلسالم ، وعلى كلمة اإلخالص ، وعلى دين نبينا " •
  ".راهيم حنيفا وما كان من املشركنيوعلى ملة أبينا إب

  

  :صباحاً ومساًء  أذكار صحت موقوفة

 )سبع مرات( "ه توكلت ، وهو رب العرش العظيمحسيب اهللا ال إله إال هو ، علي" •
.  

  

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

وله احلمد ، وهو على كل شيء ه ، له امللك ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك ل" •
  . )مرة١٠٠( "قدير

  

  :يف املساء فقط بعد غروب الشمس أذكار تقال

  . )مرة واحدة( "أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق" •
  . "اآليتان من آخر سورة البقرة من قرأمها يف ليلة كفتاه" •


