
 ميُ ّأىا أذكس إٌ غاء اهلل تعاىل فُٔ مجال مً خمتصساتُ ميُ ّأىا أذكس إٌ غاء اهلل تعاىل فُٔ مجال مً خمتصساتُ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

املؤميني باإلكجاز  -ص ّدل ع -لقد أمس اهلل أحبيت يف اهلل ،  
َا  }:مً ذكسِ، ّأثيٙ علٙ جمالظ فَٔا ٓركس، فقال  َيا َأُّيه

ً َكثِراً  َ ِذْكرا [. ّبني 41األحصاب: ] {الَِّذيَن آَمـُوا اْذُكُروا اَّللَّ
الَِّذيَن آَمـُوا َوَتْطَؿئِنه  } :-أىُ ضبب الطنئياٌ القلْب فقال 

 َأٓ
ِ

 َتْطَؿئِنه اْلُؼُؾوُب  ُقُؾوُُبُْم بِِذْكِر اَّللَّ
ِ

  [28السعد: ] { بِِذْكِر اَّللَّ
علَٔا ّزغب فَٔا يف ّقتني فاضلني اهلل تعاىل ّلقد حجيا  

َ ذِْكًرا  } :تعاىلاهلل  قال خمتلفني َا الَِّذيَن آَمـُوا اْذُكُروا اَّللَّ َيا َأُّيه

، 41 األحصاب:] {(14) َوَشبُِّحوُه ُبْؽَرًة َوَأِصقًل  (14)  َكثًِرا 
أٖ: أّل اليَاز ّآخسِ،  {ُبْؽَرًة َوَأِصقلً  } :ّقْلُ[ ، 42

ّاألصٔل: ٍْ ما  لفضلَا، ّغسفَا، ّضَْل٘ العنل فَٔا،
 :أًٓضا -عص ّدل  -ّٓقْل ،  بني العصس ّغسّب الػنظ

بَْؽارِ  } ِ ْٕ  [ ،55غافس:] { َوَشبِّْح بَِحْؿِد َربَِّك بِاْلَعِمِّ َوا
- عص ّدل -ّٓقْل ، ّاإلبلاز: أّل اليَاز، ّالعػٕ: آخسِ 

ْؿِس َوَقبَْل اْلُغُروِب  } :  { َوَشبِّْح بَِحْؿِد َربَِّك َقبَْل ُضُؾوِع الشَّ
اختلف العلناء ّ،  [، ّاآلٓات يف ٍرا املعيٙ كجري39ٗق:]

 -األمس ّاضع إٌ غاء اهلل ّ، أّقات ٍرِ األذكاز يف حتدٓد
أٌ ٓأتٕ بأذكاز الصباح بعد طلْع فال بأع  -عص ّدل 

 الػنظ، إىل قبل صالٗ الظَس بْقت ٓطري، ّأذكاز املطاء
بعد غسّبَا، إىل ثلح اللٔل، ّالدلٔل علٙ ٍرا التفضٔل ما 

 . ّزد يف اآلٓات الطابق٘
: فنً ّفق للعنل األذكاز عً زمحُ اهلل تعاىل قال اليّّْٖ

ّمً عذص  ،بللَا فَٕ ىعن٘ ّفضل مً اهلل تعاىل علُٔ
 . فلٔقتصس مً خمتصساتَا علٙ ما غاء ّلْ كاٌ ذكسا ّاحدا

باملعيٙ; ملطاء اأذكاز الصباح ّاإلتٔاٌ بجيْش  ال أحبيت يف اهلل،
   .الصحٔح ذلم يف لْزّد اهلل بركسٍا ىعبدألىيا 
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 الصحيحة من أذكار الصباح واملساءباقة 

َّٓ ُهَو اْْلَيه }أعْذ باهلل مً الػٔطاٌ السدٔه  - 1 َٓ إََِلَ إِ اهلُل 

َْرِض  ْٕ َؿَواِت َوَما ِِف ا َٓ َكْوٌم َلُه َما ِِف السَّ َٓ َتلُْخُذُه ِشـٌَة َو اْلَؼقهوُم 

َّٓ بِِنْذكِِه َيْعَؾُم َما َبْْيَ َأيِْدُّيِْم َوَما َخْؾَػُفْم َمْن َذا الَِّذي َيْشَػُع ِعـَْدُه  إِ

َؿَواِت  َّٓ بََِم َصاَء َوِشَع ُكْرِشقهُه السَّ  ِمْن ِعْؾِؿِه إِ
ٍ
ء َٓ ُُيِقُطوَن بَِمْ َو

َٓ َيئُوُدُه ِحْػُظُفََم َوُهَو اْلَعِِله اْلَعظِقمُ  َْرَض َو ْٕ ] البقسٗ :   {َوا
ْي يصبح أُجر من اجلن حتى يؿيس ومن قاهلا من قاهلا ح([ 255

، 562/ 1أخسدُ احلاكه)، )حْي يؿيس أُجر مـفم حتى يصبح
  .( ّصححُ األلباىٕ

ُشوُل بََِم ُأنِزَل } أعْذ باهلل مً الػٔطاٌ السدٔه  -2 آَمَن الرَّ

 َوَمًئَِؽتِِه َوُكُتبِهِ 
ِ
بِِّه َواْدُْمِمـُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاَّلّل َوُرُشؾِِه َٓ  إَِلقِْه ِمن رَّ

ـَا  َكَك َربَّ ْ َشِؿْعـَا َوَأَضْعـَا ُغْػَرا ُشؾِِه َوَقاُلوا ن ره ُق َبْْيَ َأَحٍد مِّ ُكَػرِّ

{ َٓ ُيَؽؾُِّف اَّلّلُ َكْػسًا إَِّٓ ُوْشَعَفا هَلَا َما َكَسبَْت 452َوإَِلقَْك اْدَِصُر}

ن كَِّسقـَا َأْو َأْخَطْلنَا َربَّـَا َوَٓ َوَعَؾقَْفا َما اْكتََسبَْت َربَّـَا َٓ ُتَماِخْذَكا إِ 

ْؾـَا َما  ً َكََم ََحَْؾَتُه َعَذ الَِّذيَن ِمن َقْبؾِـَا َربَّـَا َوَٓ َُتَؿِّ ََتِْؿْل َعَؾقْـَا إِْْصا

َكا  َٓ َضاَقَة َلـَا بِِه َواْعُف َعـَّا َواْغِػْر َلـَا َواْرََحْـَا َأنَت َمْوََٓكا َفاكُنْ

من ) [286-285] البقرة :   {{ 453َؼْوِم اْلَؽافِِريَن}َعَذ الْ 

  ( .5009) أخسدُ البدازٖ قرأها ِف لقؾة كػتاه ( 

( اهلُل 4ُقْل ُهَو اهلُل َأَحٌد )}بطه اهلل السمحً السحٔه  -2

َؿُد )  ،{ (1( َوََلْ َيُؽْن َلُه ُكُػًوا َأَحٌد)3( ََلْ َيؾِْد َوََلْ ُيوَلْد )4الصَّ
( ِمْن ََشِّ َما 4ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ اْلَػَؾِق )}سمحً السحٔه بطه اهلل ال

اَثاِت ِِف 3( َوِمْن ََشِّ َغاِشٍق إَِذا َوَقَب )4َخَؾَق ) ( َوِمْن ََشِّ الـَّػَّ

بطه اهلل السمحً ، {(2( َوِمْن ََشِّ َحاِشٍد إَِذا َحَسَد )1اْلُعَؼِد )
( إََِلِ الـَّاِس 4َمؾِِك الـَّاِس )( 4ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الـَّاِس )}السحٔه 

 ُدوِر ــــــــ( الَِّذي ُيَوْشِوُس ِِف ُص 1( ِمْن ََشِّ اْلَوْشَواِس اْْلَـَّاِس )3)

ـَِّة َوالـَّاِس)2الـَّاِس )  قاهلممن (،  (ثالخ مسات) {(3( ِمَن اجْلِ
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 (  ثلث مرات حْي يصبح وحْي يؿيس كػته من كل يشء

 .(  ّحطيُ األلباىٕ ،5428اليطائٕ أخسدُ )
ٌء ِِف إَْرِض، َوَٓ ِِف -4  الَِّذي َٓ َيُُضه َمَع اْشِؿِه يَشْ

ِ
بِاْشِم اهلل

، وَ 
ِ
ََمء ِؿقُع الَعؾِقمُ السَّ ) ما من عبد يؼوهلا ِف  مرات( 3) ُهَو السَّ

)أخسدُ الرتمرٖ   الصباح وادساء ثلث مرات لن يُضه يشء (
 .ّصححُ األلباىٕ( 3388

اِت ِمن ََشِّ َما َخَؾَق  -5 )ثلث مرات إذا   َأُعوُذ بَِؽؾََِمِت اهلل التَّامَّ

َُحٌَة تؾك  )من قاهلا حْي يؿيس ثلث مرات َل تُضه  (أمسى

أبْ خسدُ )أ (واْلؿة: السم، وققل: لدغة كل ذي شم -الؾقؾة
 ّصححُ األلباىٕ(. 3898داّد 

ْكقَا َوأِخَرِة، الؾَُّفمَّ إِِّنِّ  - 6 الؾَُّفمَّ إِِّنِّ َأشلُلَك اْلَعْػَو واْلَعافِقَة ِِف الده

، َوَماِِل، الؾَُّفمَّ اْشُسْ َأشلُلَك اْلَعْػَو َواَلَعافِقََة: ِِف ِدْيـِي َوُدْكقَاَي َوأَ  ْهِِلْ

َعْوَراِِت َوآِمْن َرْوَعاِِت، الؾَُّفمَّ اْحَػْظـِي ِمْن بَِْي َيَديَّ َوِمْن َخْؾِػي، 

َوَعْن َيِؿقـِي َوَعْن ِصََمِِل، َوِمْن َفْوِقي، َوَأُعْوُذ بَِعَظَؿتَِك َأن ُأْغَتاَل 

ؾَمت حْي يصبح يدع هذه الؽ  ◘ )َل يؽن رشول اهللِمن ََتْتِي 

 .ّصححُ األلباىٕ( 3871) أخسدُ ابً مادُ  وحْي يؿيس(
َٓ إََِلَ  - 7 َفاَدِة  َؿَواِت َوإَْرِض َعاَِلَ الَغقِْب َوالشَّ الؾَُّفمَّ َفاضَِر السَّ

 َوَمؾِقَؽُه، َأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َكْػيِس، َوِمْن ََشِّ 
ٍ
ء َّٓ َأنَْت َربَّ ُكلِّ يَشْ إِ

قَْطا ُه إََِل ُمْسؾٍِم الشَّ َف َعَذ َكْػيِس ُشوًءا َأْو َأُجرَّ كِِه، َوَأْن َأْقَسِ ِن َوَِشْ

 3529أخسدُ الرتمرٖ  ) ) مرة إذا أصبحت ومرة إذا أمسقت (
 .(ّصححُ األلباىٕ

َيا َحيه َيا َققهوُم بِرَْحَتَِك َأْشتَِغقُث َأْصؾِْح ِِل َصلِِّْن ُكؾَُّه َوَٓ  - 8

 احلاكه أخسدُ )  (صباحا ومساء)  َكْػيِس َضْرَفَة َعْي َتِؽْؾـِي إََِل 
 .(، ّصححُ األلباى2000ٕ

 الؾَُّفمَّ َعافِـِي ِِف َبَدِِّن، الؾَُّفمَّ َعافِـِي ِِف ِشْؿِعي، الؾَُّفمَّ َعافِـِي  - 9
ي، َٓ إََِلَ إَِّٓ َأنَْت ... الؾَُّفمَّ إِِّنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن الُؽْػرِ   اْلَػْؼرِ و ِِف َبَنِ
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   (2692 أخسدُ مطله )أحد قال مثل ما قال أو زاد عؾقه( 
ْيَك َلُه، َلُه اْدُْؾُك َوَلُه اْْلَْؿُد،  َٓ   -66 إََِلَ إَِّٓ اهلُل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 َقِدير
ٍ
ء )من قاهلا حْي يصبح  )عػسات مسات(  َوُهَو َعَذ ُكلِّ يَشْ

عرش مرات كتب اهلل له عرش حسـات وحما عـه عرش شقئات وُكّن 

ْي له بؼدر عرش رقاب وأجاره اهلل من الشقطان، ومن قاهلا ح

أخسدُ اليطائٕ يف عنل الْٔو ( (يؿيس كان له مثل ذلك
 .   (األلباىٕ ُ، ّصحح24 ّاللٔل٘

67 -  
ِ
ٍة ((ُشبَْحاَن اهلل   ،) أفضل من مائة بدكة ( ِماَئَة َمرَّ

ِ
اْْلَْؿُد هلل

ٍة( ، اهلُل ( ُيؿل عؾقفا ِف شبقل اهلل ) أفضل من مائة فرس)ِماَئَة َمرَّ

ٍة  َٓ إََِلَ إَِّٓ اهلُل، َوْحَدُه َٓ  ،)أفضل من عتق مائة رقبة(َأْكَزُ ِماَئَة َمرَّ

 َقِدير
ٍ
ء ْيَك َلُه، َلُه اْدُْؾُك َولُه اْْلَْؿُد َوُهَو َعَذ ُكلِّ يَشْ  )مائة مرة( ََشِ

َّٓ َمْن َقاَل َقْوَلُه ) ََلْ ََيِْئ َيْوَم اْلِؼقَاَمِة َأَحٌد بَِعَؿٍل َأْفَضَل ِمْن َعَؿؾِِه إِ

 ) أخسدُ  -ت صباحا ومساء تؼال هذه الؽؾَم– (عؾقه َأْو َزادَ 
 . (، ّصححُ األلباىٕ 10567اليطائٕ 

دٍ   - 68 َا حُمَؿَّ أدركته ))عرش مرات(  الؾُفمَّ َصلِّ َوَشؾِّْم َعَذ َكبِقِـّ

، 120/ 10زّاِ الطرباىٕ  ) (يوم الؼقامة  ◘ صػاعة الـبي
 : ◘ (، ّأفضل صْز الصالٗ علٙ الييباأللباىٕ ُّحطي

! صلِّ عذ  حمؿٍد، وعذ آِل حمؿٍد، كَم صؾقَت عذ إبراهقَم، الؾُفمَّ

! باِرك عذ حمؿٍد، وعذ  وعذ آِل إبراهقَم؛ إكَّك َحقٌد جمقٌد. الؾُفمَّ

  (آِل حمؿٍد، كَم باَرْكَت عذ إبراهقَم، وآِل إبراهقَم؛ إكَّك َحقٌد جمقدٌ 
 (.3370البدازٖ 

أخسدُ )(بعْيأكثر من شَأْشتَْغِػُر اهلل َوَأتُوُب إِلِقِْه)  -69
أْشتَْغِػُر اهلل الذي ٓ :وأفضل صور آشتغػار،(5857البدازٖ

 (.4244أبو داود  ) أخرجه إَل إٓ ُهَو اْلي الؼقوم وأتوب إلقه

،  للنزيد ارجع لكتاب : حصن املشله د. سعيد القحطاني

 وموقع أمحد عبد املتعال للعله الشرعي على االنرتنت .
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، َٓ إََِلَ إَِّٓ َأنَْت  صباحا  )ثلت مرات َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب اْلَؼْزِ

 ( .األلباىٕ  ّحطيُ، 5090أخسدُ أبْ داّد ) (ومساء
 وبحؿده َعَدَد َخْؾِؼهِ  -61

ِ
وِزكَة عرصه،  ،وِرضا كػِسه ،شبحاَن اهلل

 (.2726)أخسدُ مطله   (صباحا  )ثلت مرات َمتهومداَد كؾ

َّٓ اهلُل، َوْحَدُه  -11 َٓ إََِلَ إِ  
ِ

َّ
ِ

، َواْْلَْؿُد َّلل
ِ

َّ
ِ

َأْمَسقْـَا َوَأْمَسى اْدُْؾُك َّلل

يَك َلهُ   َقِديٌر، َربِّ  َٓ ََشِ
ٍ
ء َلُه اْدُْؾُك َوَلُه اْْلَْؿُد َوُهَو َعَذ ُكلِّ يَشْ

قَْؾِة َوَخْرَ َما َبْعَدَها، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َأْشَلُلَك َخْرَ َما ِِف   َهِذِه الؾَّ

 
ِ
قَْؾِة َوََشِّ َما َبْعَدَها، َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلَؽَسِل َوُشوء َما ِِف َهِذِه الؾَّ

، َربِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاٍب ِِف الـَّاِر َوَعَذاٍب ِِف اْلَؼْزِ  َوإَِذا   -اْلِؽَزِ

 أَ 
ِ

َّ
ِ

 (.2723 أخسدُ مطله) -ْصبََح: َأْصبَْحـَا َوَأْصبََح اْدُْؾُك َّلل
َأْصبَْحـَا َعَذ فِْطَرِة اإِلْشَلِم )وإذا أمسى قال: أمسقـا عذ   - 62

ٍد  َا حُمَؿَّ ،  ◘فطرة اإلشلم( َوَعَذ َكؾَِؿِة اإِلْخلَِص، َوَعَذ ِديِن َكبِقِـّ

كِْيَوَعَذ ِمّؾِة َأبِقـَا إِْبَرا   ِهقَم َحـِقْػًا ُمْسؾََِمً َوَما َكاَن ِمَن اْدرُْشِ

 (.ّصححُ األلباىٕ،  5360أمحد يف مطيدِ  خسدُأ)
الؾَُّفمَّ بَِك َأْصبَْحـَا، َوبَِك َأْمَسقْـَا، َوبَِك َكْحقَا َوبَِك َكُؿوُت   - 13

َك َأْمَسقْـَا َوبَِك َوإَِذا َأْمَسى َفْؾقَُؼْل: الؾَُّفمَّ بِ  - َوإَِلقَْك اَدِصرُ 

أخسدُ ) -َأْصبَْحـَا َوبَِك َكْحقَا َوبَِك َكُؿوُت َوإَِلقَْك الـهُشوُر 
 (.ّصححُ األلباىٕ ، 3391 الرتمرٖ

الؾَُّفَم َأنَْت َرِّبِّ َٓ إََِلَ إَِّٓ َأنَْت َخَؾْؼَتـِي َوَأنَا َعْبُدَك َوَأنَا َعَذ   -14

ُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن ََشِّ َما َصـَْعُت، َأبُوُء َعْفِدَك َوَوْعِدَك َما اْشَتَطعْ 

ُكوَب إَِّٓ  َلَك بِـِْعَؿتَِك َعَِلَّ َوَأبُوُء بَِذْكبِي َفاْغِػْر ِِل َفِنكَُّه َٓ َيْغِػُر الذه

)من قاهلا موقـًا ُبا حْي يؿيس فَمت من لقؾته دخل اجلـة،    َأنَْت 

 ( (مه دخل اجلـةومن قاهلا موقـًا ُبا حْي يصبح فَمت من يو
 (.6306 أخسدُ البدازٖ

 َوبَِحْؿِدهِ   - 65
ِ
 )من قاهلا مائة مرة )مائ٘ مسٗ(.  ُشبَْحاَن اهلل

  حْي يصبح وحْي يؿيس َل يلت أحد يوم الؼقامة بلفضل مـه إٓ
 

. 
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