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احلمد هلل وكفى  ,وسالـ على عباده الذين اصطفى  ,ال سيما عبده ادلصطفى  ,وبعد:
فقد قاؿ تعاىل{ :يا أَيػُّها الَّ ِذين آمنُوا اذْ ُكروا اللَّو ِذ ْكرا َكثَِتا(ٔٗ)وسبّْحوه بكْرًة وأ ِ
ػيال(ٕٗ)}
َص ً
َ َ
َ َ
ََ ُ ُُ َ َ
ُ َ ً ً
انَ ْهػ ِر ِمػ َػن
ضػ ُّػرعاً َو ِوي َفػةً َوُدو َف ْ
ػي ِ َْػ ْف ِ ػ َ
سػػورة ازاػ ا  ,وقػػاؿ عػ و ػ َ { :واذْ ُكػػر َّربػَّ َ
ػي تَ َ
ِِ
ِ
ُت} (ٕ٘ٓ) سورة ازعراؼ .
اآلص ِاؿ َوالَ تَ ُكن ّْم َن الْغَافل َ
الْ َق ْوؿ بِالْغُ ُد ّْو َو َ
وقاؿ

ِ
ِ ِ
صبِ ُحو َف} ( )ٔٚسورة الروـ .
ُت ُتُْ ُ و َف َوا َ
وعال{ :فَ ُ ْب َحا َف اللَّو ا َ
ُت تُ ْ

ودلػػا كػػاف ذكػػر اهلل ع ػ و ػ الصػػباح وادل ػػا (ٔ) مػػن أفػػرؼ الو ػػاوم اليوميػػة  ,فقػػد َعػ َّػُت
الصػػادؽ ادلصػػدوؽ صػػلى اهلل عليػػو وسػػلا ذلػػذين الػػوقتُت ادلبػػاركُت أذكػػاراً كثػػَتة ذوا ِ فضػػاو
ليلػة (ٕ)  ,تضػمنتها ىػذه العا لػة لتي ػَت العمػ ّٔػا علػى فالػو الفػوز والفػالح  ,وقػد أُحلِػ
ّٔا ما أمكن الوقوؼ عليو من اآلدا الشرعية ادلتعلقة ّٔذين الوقتُت الشريفُت  ,واهلل من ورا
القصد  ,وىو ا بنا  ,وْعا الوكي .

الصبح إىل ما قب فلوع الشمس  ,وأذكا ِر ادل ا من بعد صالة العصر إىل
(ٔ) ووقت أذكا ِر الصباح بعد صالة ُ
ادلغر  ,وقي  :ميتد وقتها من ادلغر إىل ثُلث اللي أو ْصفوُ .
(ٕ) وقد اذفت بعض ازااديث ىذه الطبعة الوتالؼ العلما تصحيحها  ,وأر أ ذكرىا مع حتقيقاهتا
ادلفصلة إىل الطبعة ادلقبلة لألص إف فا اهلل تعاىل .
ُ
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أذكار الصباح
ٔ -أصػػبحنا علػػى فطػػرة ا سػػالـ وكلِمػػة ا وػػالص  ,وديػػن ْبينػػا زلمػػد صػػلى اهلل عليػػو
(ٖ)
وسلا ِ ,
وملَّ ِة أبينا إبراىيا  ,انيفاً م لماً  ,وما كاف من ادلشركُت .
(ٗ)
ٕ -رضيت باهلل ربا  ,وبا سالـ دينا  ,ومبحمد صلى اهلل عليو وسلا ْبياً.
(٘)

ٖ -اللها إين أسألي علماً ْافعاً  ,ورزقاً فيباً  ,وعمالً متقبالً .
()ٙ
ٗ -اللها بي أصبحنا  ,وبي أم ينا  ,وبي حنيا  ,وبي منو  ,وإليي النشور .
٘ -ال إلػػو إال اهلل واػػده  ,ال فػريي لػػو  ,لػػو ادللػػي  ,ولػػو احلمػػد  ,وىػػو علػػى كػ فػ
()ٚ
قدير .
ػغيث  ,أصػلح ش فػأين كلػو  ,وال تَكلػٍت إىل ْف ػ فَْرفَػةَ
 -ٙيا ا ُّ يا قيوـ برمحتي أس ُ
()ٛ
أبدا .
عُت ً
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٚ

()ٛ

عن عبد الرمحن بن أب ى قاؿ( :كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا إذا أصبح قاؿ ...وإذا أم ى قاؿ)...
و لفظ ( :كاف يعلمنا إذا أصبحنا ...وإذا أم ينا مث ذلي )  ,ا نو :ابن اجر  ,وال يوف  ,وصححو:
اذليثم  ,والنووي  ,والعراق  ,ومن ادلعاصرين :ازلباين  ,وزلققا " زاد ادلعاد " .
عن ر من الصحابة مرفوعاً ( :من قاؿ اُت يصبح  ,واُت مي  ...كاف اقاً على اهلل أف يرضيو يوـ القيامة
)  ,صححو -لغَته – زلق " العم " للن او  ,وكذا ا نو بطريقيو زلق " صحيح ازذكار وضعيفو " .
عن أـ سلمة ( أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا كاف إذا أصبح قاؿ , )...ا نو زلق (العم ) البن ال ٍت ,
وقاؿ (( صحيح ازذكار )) ( :صحيح بشواىده) .
عن أيب ىريرة ( :كاف إذا أصبح قاؿ , )...صححو :ابن اباف  ,والنووي  ,وابن اجر  ,وابن القيا  ,وازلباين
 ,وورد عنو مرفوعاً بلفظ ( :إذا أصبحتا فقولوا  ,...وإذا أم يتا فقولوا , )...وىذا احلديث ا نو :الًتمذي ,
والنووي  ,وصححو ازلباين .
عن أيب عياش ال رق مرفوعاً( :من قاؿ إذا أصبح ...كاف لو َع ْدؿ عت رقبة من ولد إمساعي عليو ال الـ ,
وا َّ
ط عنو عشر سيئا  ,ورفع لو عشر در ا  ,وكاف ارز من الشيطاف اىت
وُكتو لو عشر ا نا ُ ,
مي  ,فإف قاذلا إذا أم ى كاف لو مث ذلي اىت يصبح )  ,صححو ابن اجر  ,والنووي  ,وازلباين  ,وزلققا
( ال اد )  ,وزلق " الدعا " للطرباين .
ِ
عن أْس أْو صلى اهلل عليو وسلا قاؿ لفافمة ( :ما ِ
أوصيي بو  :أف تقوش إذغ أصبحت
مينعي أف ت مع ما
, ,إذا أم يت  , ) ..........صححو  :ادلنذري  ,وا نو  :ابن اجر  ,وازلباين  ,وزلققا " ال اد " .
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 -ٚآية الكرس  :أعوذ باهلل من الشيطاف الر يا ( اهلل ال إلو إال ىو احلػ القيػوـ ) اآليػة
()ٜ
[البقرة]ٕ٘٘ :
 -ٛالله ػػا أْ ػػت ريب  ,ال إل ػػو إال أْ ػػت  ,ولقت ػػٍت  ,وأْ ػػا عب ػ ُػدؾ (*)  ,وأْ ػػا عل ػػى عه ػ ِػدؾ
ِ
ػي َعلَ ػ َّ ,
ػي بنعمتػ َ
ػنعت  ,أبػػو ُ لَػ َ
ػتطعت  ,أعػػوذ بػػي مػػن فػػر مػػا صػ ُ
ووعػػدؾ مػػا اسػ ُ
(ٓٔ)
يغفر الذْو إال أْت .
وأبو بذْيب و فاغفر ش  ,فإْو ال ُ
ٍ
ِ
 -ٜاللهػػا فػ ِ
ازرض  ,عػػاَِ الغيػ ِ
ػافَر ال ػػموا ِ و ِ
وملِي َكػػوُ ,
ػو والشػػهادة َ ,ر َّ ُكػ َّ فػ َ
ػيطاف ِ
أفػػهد أف ال إلػػو إال أْػػت  ,أعػػوذُ بػػي مػػن فػّْػر ْف ػ  ,وفػّْػر الشػ ِ
وفػ ْػركِ ِو  ,وأف
(ٔٔ)
ؼ على ْف سو اً  ,أو أَ ُ َّرهُ إىل ُم لا .
أق ًِت َ
احلمد هلل  ,ال إلو إال اهلل واده  ,ال فريي لو
ٓٔ-
ادللي هلل  ,و ُ
أصبح ُ
أصبحنا  ,و َ
 ,لػػو ادللػػي  ,ولػػو احلمػػد  ,وىػػو علػػى كػ فػ ٍ قػػدير َ ,ر ّْ أسػػألُي وػػَت مػػا ىػػذا
ِ ُ
ر
,
ػده
ػ
ع
ب
ػا
ػ
م
ػر
ػ
وف
,
ػوـ
ػ
ي
ال
ػذا
ػ
ى
ػا
ػ
م
ػر
ػ
ف
ػن
ػ
م
ػي
ػ
ب
ػوذ
ػ
ع
أ
و
,
ه
ػد
ػ
ع
ب
ػا
ػ
م
ػَت
ػ
وو
ُ َ ّْ
َ ّْ
ّْ
َ
اليػػوـ َ َ ,
أعوذ بي من الك وسوِ ِ
بي مػن عػذا ٍ النػا ِر  ,وعػذا ٍ
الك َِرب َ ,ر ّْ أعوذ َ
(ٕٔ)
القرب .

( )ٜعن أُيب بن كعو أف انّْ ٍَّت قاؿ لو  " :إذا قرأهتا – يعٍت آية ال ُكرس  -غدوة أُ ِ ْر َ منا اىت ُت  ,وإذا قرأهتا
اُت ُت أ ر منا اىت تصبح " قاؿ أ ُّّيب :فغدو إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا  ,فأوربتو بذلي ,
اخلبيث )  ,صححو احلاكا  ,والذىيب  ,وابن اباف  ,وازلباين  ,وقاؿ اذليثم  ( :,ر الو
فقاؿ  ( :صدؽ
ُ
ثقا )  ,وقاؿ ادلنذري ( :إسناده يد )  ,وقاؿ ُزلق ا ا اف  ( :إسناده قوي ) .
(*)

ي"
وتقوؿ ادلرأة  " :وأْا أ ََمتُ َ

ىذا ادلوضع على الرا ح .

(ٓٔ) عن فداد بن أوس مرفوعاً  " :سيد االستغفار أف تقوؿ  ...من قاذلا من النهار موقناً ّٔا  ,فما من يومو قب
أف مي  ,فهو من أى اننة  ,ومن قاذلا من اللي وىو موقن ّٔا  ,فما قب أف يصبح  ,فهو من أى اننة
"  ,رواه البُخاري ( صحيحو) وغَته.
(ٔٔ) عن أيب ُىريرة قاؿ أبو بكر رض اهلل عنو ( :يا رسوؿ اهلل مرين بش أقولو إذا أصبحت  ,وإذا أم يت  ,قاؿ
 :قُ  ,....مث قاؿ ( :قلو إذا أصبحت  ,وإذا أم يت  ,وإذا أوذ مضجعي )  ,صححو  :الًتمذي ,
واحلاكا  ,والذىيب  ,وابن اباف  ,والنووي  ,وابن اجر  ,وابن القيا و وازلباين  ,وزلققا ( ال اد ) .
(ٕٔ) عن عبد اهلل بن م عود  ( :كاف ْيب اهلل صلى اهلل عليو وسلا إذا أم ى قاؿ  ,...وإذا أصبح قاؿ ذلي أيضاًؾ
أصبحنا )...احلديث  ,صحيح إذ أور و ُم لا  ,والًتمذي وصححو ابن اجر  ,وغَتىا .
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ٔٔ -اللهػػا إين أسػػألي العافي ػةَ الػ ُػدْيا واآلوػػرة  ,اللهػػا إين أسػػألي العفػ َػو والعافي ػةَ ,
ودْياي  ,وأىل وماش  ,اللها أسًت عورايت  ,وآمن َرْو َعػايت  ,اللهػا أاف ػٍت ِمػن بػُت
ديٍت ُ
يِ ,
ومن ولف  ,وعن مييٍت  ,وعن مشاش  ,ومن فوق  ,وأعوذُ بع متِي أ ,أُغتاَؿ ِمػن
يَ َد َّ
(ٖٔ)
حتيت .
ض ػ ُّػر م ػػع أمس ػػو ف ػ ٌ ازرض وال ال ػػما  ,وى ػػو ال ػػميع
ٕٔ -ب ػػا اهلل ال ػػذي ال يَ ُ
(ٗٔ)
العليا  ( .ثالث مرا ) .
ِِ
ضػػا ْف ػػو  ,سػػبحاف اهلل ِزَْػةَ َع ْرِفػ ِػو  ,سػػبحاف
ُٖٔ -سػ ْػب َحاف اهلل َعػ َػد َد َو ْلقػػو  ,سػػبحاف اهلل ِر َ
(٘ٔ)
( ثالثاً ) .
اهلل ِم َد َاد كلماتو .
ٗٔ -اللها عافٍِت بدين  ,اللها عافٍت مسع  ,اللها عافٍت بصري  ,ال إلػو إال أْػت
( ثالث مرا ) .
.
اللها إين أعوذُ بي من الكفر والفقر  ,اللها إين أعوذُ بي من عذا القػرب  ,ال إلػو إال أْػت
()ٔٙ
( ثالث مرا ) .
.
()ٔٚ
٘ٔ ( -سورة  :ا والص  ,والفل  ,والناس )  ( .ثالث مرا ) .
(ٖٔ) عن ابن ُعمر رض اهلل عنهما قاؿ  ِ ( :يكن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا  ,يدع ىؤال الدعوا اُت
ُمي  ,و واُت يصبح ,. ).........ا نو احلافظ ابن اجر  ,وصححو  :احلاكا  ,والذىيب  ,وابن اباف ,
والنووي  ,وازلباين  ,وزلققا " ال اد " .
(ٗٔ) عن عثماف مرفوعاً  ( :ما من عبد يقوؿ صباح ك يوـ  ,وم ا ك ليلة ......فيضره ف ) .
صححو  :الًتمذي  ,واحلاكا  ,والذىيب و وابن اباف  ,وازلباين  ,وزلققا (( ال اد )) .
م جدىا  ,مث
(٘ٔ) عن ُ َويْ ِرية أف النيب صلى اهلل عليو وسلا  ,ورج من عندىا بُكَْرًة اُت صلى الصبح وى
ر ع بعد أف أَضحى وى ال ة  ,فقاؿ ( :ماز ِ
لت على احلاؿ اليت فَارقْػتُ ِ
ي عليها؟ )  ,قالت ْ :عا  ,قاؿ
َ
صلى اهلل عليو وسلا  " ,لقد قلت بػع َد ِؾ أَربع كلما ثالث مرا  ,لو وِزَْت مبا قُػ ْل ِ
ت ُمن ُذ اليوـ
ُ ْ
َْ
َْ َ
لا (( صحيحو ))  ,والًتمذي  ,وقاؿ  :ا ن صحيح .
لََوَزَْ ُته َّن )........احلديث  ,رواه ُم ٌ
( )ٔٙعن عبد الرمحن بن أيب بكرة أْو قاؿ زبيو  ( :يا أبت إين أمسعي تدعو ك غداة )....مث قاؿ  :تعديها ثالثاً
اُت تصبح  ,وثالثاً اُت ُت  ,فقاؿ  " :إين مسعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا يدعو ّٔن  ,فأْا أاو
أف أسنت ب نتو "  ,صححو  :ابن اباف  ,وا نو ابن اجر  ,وضعفو ازلباين  ,وفيو عفر بن ميموف سلتلم
فيو .
( )ٔٚعن عبد اهلل بن ُوبيو أْو صلى اهلل عليو وسلا  ,أمره أف يقرأ ( ق ىو اهلل أاد ) وادلعوذتُت ( اُت ُت ,
واُت تصبح  ,ثالث مرا  ,تكفيي من ك ف ) ؛ صححو :الًتمذي  ,والنووي  ,وازلباين  ,وغَتىا .
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ِ
ِ
ت َوُى َو َر ُّ الْ َع ْر ِش الْ َع ِ ػي ِا} ( )ٕٜٔسػورة التوبػة
يب اللّوُ ال إِلَوَ إِالَّ ُى َو َعلَْيو تَػ َوَّك ْل ُ
َ { -ٔٙا ْ َ
()ٔٛ
( سبع مرا ) .
ِ
 -ٔٚاللهػػا إين أصػػبحت أُف ػ ِه ُد َؾ  ,وأُ ْف ػ ِه ُد َمحلَ ػةَ ِ
ػي ,
ػي  ,ومالوكتَػػي  ,و يػ َػع ولقػ َ
عرفػ َ
َ
ُ
()ٜٔ
عبد َؾ ورسولُي (أربع مرا ) .
أْي أْت اهلل  ,ال إلو إال أْت  ,وأف ُزلمداً ُ
 -ٔٛال إلو إال اهلل واده  ,ال فريي لو  ,لو ادللػي  ,ولػو احلمػد  ,يػ ومييػت  ,وىػو علػى
(ٕٓ)
( عشر مرا ) .
ك ف قدير .
(ٕٔ)
 -ٜٔسبحاف اهلل وحبمده  .أو  :سبحاف اهلل الع يا وحبمده ( .ماوة مرة أو أكثر).
( ماوة مرة ).

ٕٓ -أستغفر اهلل .

(ٕٕ)

وا نو ابن اجر  ,وزلق ( امع ازصوؿ ) .
( )ٔٛعن أيب الدردا مرفوعاً ( :من قاؿ ك يوـ اُت يصبح  ,واُت مي  ,.........كفاه اهلل ع و ََهَّو
من أمر الدْيا واآلورة ).
َّود إسناده ادلنذري  ,وصححو زلققا (( ال اد ))  ,وزلق (( العم )) البن ال ٍت و وا نو صااو ( صحيح
ازذكار وضعيفو ) .
( )ٜٔعن أْس مرفوعاً  ( :من قاؿ اػُت يصػبح أو مي ػ  ...أعتػ اهلل ربعػو مػن النػار  ,فمػن قاذلػا مػرتُت أعتػ اهلل
ْصفو  ,ومن قاذلا ثالثاً أعت اهلل ثالثة أرباعو  ,ومن قاذلا أربعاً أعتقو اهلل من النار )  ,سكت عليػو أبػو داود فهػو يػد
عنده  ,وأقره النووي  ,وا نو احلافظ " النتاوج "  ,وذكر لو فرقاً  ,وكذا ا نو ابن القيا ( ال اد )  ,وقاؿ زلقػ
(( امع ازصوؿ))  :ا ن بشواىده .
واحلديث رواه الًتمذي بلفظ آور  ,وضعفو  ,وقد أور و احلاكا بنحو غَت مقيد بالصباح وادل ا  ,وصححو  ,ووافقو
الذىيب  ,قاؿ ازلباين  ( :وىو كما قاال  ,ولو فاىد من اديث أْس مرفوعاً حنوه مقيداً بالصباح وادل ا ,
وسنده ضعيم ) اْتهى .
(ٕٓ) عن أيب أيو ازْصاري مرفوعاً  (( :من قاؿ اُت يصبح  ...كتو اهلل لو بك واادة قاذلا عشر ا نا ,
واط اهلل عنو ّٔا عشر سيئا  ,ورفعو اهلل ّٔا عشر در ا  ,وكػن لػو كعشػر رقػا  ,وكػن لػو م ػلحة مػن أوؿ النهػار
إىل آوره  ,وِ يعم يومئذ عمالً يقهرىن  ,فإف قاؿ اُت مي فمث ذلي )) .
قاؿ اذليثم  ( :ر الو ر اؿ الصحيح )  ,وقاؿ ادلنذري  ( :إسناده يد )  ,وصححو ابن اباف  ,وازلباين .
(ٕٔ) عن أيب ىريرة مرفوعاً  ( :من قاؿ اُت يصبح  ,واُت مي  ....ماوػة مػرة ِ يػأ ِ أاػد يػوـ القيامػة بأفضػ
شلا ا بو  ,إال أاد قاؿ مث ما قاؿ أو زاد عليو ).
صحيح إذ أور و م لا  ,والًتمذي وقاؿ  ( :ا ن صحيح )  ,ولفظ أيب داود  ( :من قاؿ اُت يصبح  " :سبحاف
اهلل الع يا وحبمده " ماوة مرة  ,وإذا أم ى كذلي  ِ ,يو ِ
اؼ أاد من اخلالو مبث ما وا )  ,صححو ابن
اباف  ,وازلباين .
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(ماوة مرة أو أكثر).
ٕٔ -سبحاف اهلل,
(ماوة مرة أو أكثر).
احلمد هلل,
ُ
(ٖٕ)
(ماوة مرة أو أكثر).
اهلل أكرب.
ال إلػػو إال اهلل واػػده  ,ال ف ػريي لػػو  ,لػػو ادللػػي  ,ولػػو احلم ػد  ,وىػػوعلى ك ػ ف ػ قػػدير .
(ماوة مرة أو أكثر).

تنبيه

و لو أف يشرع ازذكار وازدعية ادلطلقة  ,وأفضلها علػى
فإذا فرغ من ازذكار ادلو ة استُ ِح َّ
ُ
ا ف ػػالؽ ق ػ ػرأة الق ػػرآف الك ػػرا  ,مث الص ػػالة علػ ػػى الن ػػيب ص ػػلى اهلل عليػ ػػو وس ػػلا  ,والتهلي ػ ػ ,
واالس ػػتغفار  ,والت ػػبيح  ,والتحمي ػػد  ,والتكب ػػَت  ,واحلوقل ػػة  ,وغَتى ػػا  ,ف ػػإذا ق ػػاـ ع ػػن رلل ػػو
وتمو بكفارة آّلس :
وحبمده  ,سبحاْي اللها وحبمػدؾ  ,أفػهد أف ال إلػو إال أْػت  ,أس ِ
ِ
ػتغف ُرؾ
ٕٕ -سبحاف اهلل
َ
(ٕٗ)
 ,وأتو إليي .

أصبحت غداةً قط إال استغفر ُ اهلل فيها ماوة مرة )
(ٕٕ) عن سعيد ابن أيب بردة عن أبيو عن ده مرفوعاً  ( :ما
ُ
 ,وِ يو م صلى اهلل عليو وسلا  ,ىنا صيغة معينة لالستغفار  ,وأفضلها ادلأثور  ,وأوصره ادلذكور .
ا نو ال يوف  ,وصححو ازلباين  ,وا نو زلق ( الدعا ) للطرباين .
(ٖٕ) عن عمرو بن فعيو عن أبيو عن ده مرفوعاً  ( :من قاؿ  " :سبحاف اهلل " ماوة مرة قب فلوع الشمس ,
وقب غرؤّا  ,كاف أفض من ماوة بدْة  ,ومن قاؿ ( :احلمد هلل ) ماوة مرة قب فلوع الشمس وقب غرؤّا ,
كاف أفض من ماوة فرس ُْ َم عليها س بي اهلل  ,ومن قاؿ  (( :اهلل أكرب )) ماوة مرة  ,قب فلوع الشمس
وقب غرؤّا  ,كاف أفض من عت ماوة رقبة  ,ومن قاؿ ( :ال إلو إال اهلل واده  ,ال فريي لو  ,لو ادللي ,ولو
احلمد  ,وىو على ك ف قدير )  ,ماوة مرة قب فلوع الشمس وقب غرؤّا  ِ ,جيى يوـ القيامة أاد بعم
أفض من عملو إال من قاؿ مث قولو  ,أو زاد عليو )  ,ا نو الًتمذي  ,وازلباين  ,وغَتَها .
(ٕٗ) عن بَت بن مطعا مرفوعاً  ( :من قاؿ  ,.....فقاذلا رللس ذكر  ,كاْت كالطابع يطبع عليو  ,ومن قاذلا
رللس لغو كاْت كفارة لو ) .
صححو :احلاكا  ,ووافقو الذىيب  ,مث ازلباين  ,وقاؿ ادلنذري  ,واذليثم  ( :ر الو ر اؿ الصحيح ) .
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أذكار المساء
ٔ -أم ػػينا علػػى فِطْػػرةِ ا ِ سػ ِ
ػالـ  ,وكلمػػة ا وػ ِ
ػالص  ,ودي ػ ِن َْبِيّْنػػا زلمػػد صػػلى اهلل عليػػو
َ
ِ َّ ِ
اىيا  ,اني ًفا م لماً  ,ما كاف من ادلشركُت .
وسلا  ,وملة أبينا إبر َ
ٕ -رضيت باهلل ربِّا  ,وا سالـ دينًا  ,ومبحمد صلى اهلل عليو وسلا ْبيِّا.
ٖ -اللها بي أم ينا  ,وبي أصبحنا  ,وبي حنيا  ,وبي منو ُ  ,وإليي ادلصَتُ .
ٗ -ال إلػػو إال اهلل واػػده  ,ال فػريي لػػو  ,لػػو ادللػػي  ,ولػػو احلمػػد  ,وىػػو علػػى كػ فػ
قدير .
٘ -يا ا ُّ يا قيوـ برمحتي
أسغيث  ,أصلح ش فأين كلو  ,وال تَكلػٍت إىل ْف ػ فَْرفَػةَ
ُ
أبدا .
عُت ً
 -ٙآية الكرس  :أعوذ باهلل من الشيطاف الر يا ( اهلل ال إلو إال ىو احلػ القيػوـ ) اآليػة
البقرةٕ٘٘ :

 -ٚاللهػا أْػت ريب  ,ال إلػو إال أْػػت  ,ولقتػٍت  ,وأْػا عب ُػدؾ  ,وأْػػا علػى عه ِػدؾ ووعػ ِػدؾ
ػي َعلَػ َّ  ,وأبػو بػذْيب
ما
ػي بنعمت َ
ػنعت  ,أبػو ُ لَ َ
استطعت  ,أعوذ بي من فر مػا ص ُ
ُ
يغفر الذْو إال أْت .
و فاغفر ش  ,فإْو ال ُ
ٍ
ِ
 -ٛاللهػػا فػ ِ
ازرض  ,عػػاَِ الغيػ ِ
ػافَر ال ػػموا ِ و ِ
وملِي َكػػوُ ,
ػو والشػػهادة َ ,ر َّ ُكػ َّ فػ َ
ػيطاف ِ
أفػػهد أف ال إلػػو إال أْػػت  ,أعػػوذُ بػػي مػػن فػّْػر ْف ػ  ,وفػّْػر الشػ ِ
وفػ ْػركِ ِو  ,وأف
ؼ على ْف سو اً  ,أو أَ ُ َّرهُ إىل ُم لا .
أق ًِت َ
ػي هلل  ,واحلمػ ُػد هلل  ,ال إل ػػو إال اهلل واػػده  ,ال ف ػريي لػػو  ,ل ػػو
 -ٜأم ػػينا وأم ػػى ادللػ ُ
ادللي  ,ولو احلمد  ,وىو على ك ف ٍ قدير َ ,ر ّْ أسألُي وَت ما ىذه الليلة ,
ُ
وف ّْػر مػا بعػدىا َ ,ر ّْ أعػوذ
,
ػة
ل
اللي
ػذه
ى
ػا
م
ػر
ف
ػن
م
بي
أعوذ
و
,
ىا
بعد
ما
َت
وو
ّْ
َ
َ
ََ
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بي من الك
.

وسوِ ِ
بي مػن عػذا ٍ
الك َِرب َ ,ر ّْ أعوذ َ

النػا ِر  ,وعػذا ٍ

القػرب

ٓٔ-
اللها إين أسألي العافيػةَ ال ُػدْيا واآلوػرة  ,اللهػا إين أسػألي العف َػو والعافيػةَ
ودْي ػػاي  ,وأىلػ ػ وم ػػاش  ,الله ػػا أس ػػًت ع ػػورايت  ,وآم ػػن َرْو َع ػػايت  ,الله ػػا
 ,دي ػػٍت ُ
يِ ,
ومن ولف  ,وعن مييٍت  ,وعن مشاش  ,ومػن فػوق  ,وأعػوذُ
أاف ٍت ِمن بُت يَ َد َّ
بع متِي أ ,أُغتاَؿ ِمن حتيت .
ضػ ػ ُّػر مػ ػػع أمسػ ػػو ف ػ ػ ٌ ازرض وال ال ػ ػػما  ,وىػ ػػو
ٔٔ-
ب ػػا اهلل الػ ػػذي ال يَ ُ
( ثالث مرا ) .
ال ميع العليا .
ٕٔ-

التاما ِ من فر ما ول  ( .ثالث مرا ).
أعوذ بكلما اهلل َّ

ٖٔ-

اللها عافٍِت

بَ َدين  ,اللها عافٍت

مسع  ,اللها عػافٍت

(ٕ٘)

بصػري  ,الإلػو

( ثالث مرا ) .
إال أْت .
بي من الكف ِر والفق ِر  ,اللها إين أعوذُ بي من عذا ِ القػرب  ,ال إلػو
اللها إين أعوذُ َ
( ثالث مرا ) .
إال أْت .
ٗٔ ( -سورة  :ا والص  ,والفل  ,والناس ) .

( ثالث مرا ) .

ِ
ِ
ت َوُى َو َر ُّ الْ َع ْر ِش الْ َع ِ ػي ِا} ( )ٕٜٔسػورة التوبػة
يب اللّوُ ال إِلَوَ إِالَّ ُى َو َعلَْيو تَػ َوَّك ْل ُ
َ٘ٔ { -ا ْ َ
( سبع مرا ) .
ِ
 -ٔٙاللهػػا إين أصػػبحت أُف ػ ِه ُد َؾ  ,وأُ ْف ػ ِه ُد َمحلَ ػةَ ِ
ػي ,
ػي  ,ومالوكتَػػي  ,و يػ َػع ولقػ َ
عرفػ َ
َ
ُ
عبد َؾ ورسولُي ( .أربع مرا ) .
أْي أْت اهلل  ,ال إلو إال أْت  ,وأف ُزلمداً ُ
(ٕ٘) عػػن أيب ىريػػرة قػػاؿ  :ػػا ر ػ إىل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو وسػػلا  ,قػػاؿ  :يارسػػوؿ اهلل مػػا لقيػػت مػػن عقػػر
لدغتٍت الباراة قاؿ  " :أما لو قلت اُت أم يت  ِ ...تضرؾ ".
" العم "  ,وابن اباف ب يادة  ( :ثالث مرا )  ,وقد صححو
أور و م لا  ,وىو بنحوه عند أمحد والن او
الًتمذي  ,وابن اباف  ,وابن اجر  ,وغَتىا .
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 -ٔٚال إلو إال اهلل واده  ,ال فريي لو  ,لو ادللػي  ,ولػو احلمػد  ,يػ ومييػت  ,وىػو علػى
ك ف قدير .
 -ٔٛسبحاف اهلل وحبمده ,
أو  :سبحاف اهلل الع يا وحبمده .

( ماوة مرة أو أكثر ) .
(ماوة مرة أو أكثر).
(ماوة مرة أو أكثر).
(ماوة مرة أو أكثر).

 -ٜٔسبحاف اهلل,
احلمد هلل,
ُ
اهلل أكرب.

ال إلػػو إال اهلل واػػده  ,ال ف ػريي لػػو  ,لػػو ادللػػي  ,ولػػو احلمػػد  ,وىػػوعلى ك ػ ف ػ
(ماوة مرة أو أكثر).

قػػدير .

وحبمده  ,سبحاْي اللها وحبمػدؾ  ,أفػهد أف ال إلػو إال أْػت  ,أس ِ
ِ
ػتغف ُرؾ
ٕٓ -سبحاف اهلل
َ
 ,وأتو إليي .

***
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من آداب الصباح والمساء
األول :أف ي تحضر أف اهلل سبحاْو وتعاىل ي تعتبو  ,وميد

أ لو ع ى أف يتو إليو ,

ويقب عليو  ,وذلذا ادلعٌت كاف صلى اهلل عليو وسلا  ,إذا اسيقظ من ْومو محد اهلل على أف
ده  ,وأ َِذف لو بذكره ))  ,وقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
(( َرَّد عليو ُرواو  ,وعافاه
وسلا  ( :ليس أا ٌد أفض َ عند اهلل من مؤم ٍن يػُ َع َّمر ا ِ سالـ  ,لت بيحو  ,وتكبَته ,
وهتليلو ).
وقاؿ ابن م عود رض اهلل عنو ناريتو اُت أوربتو بطلوع الشمس :
و لنا ىذا اليوـ  ,وأقالنا فيو عثراتنا  ,وِ يعذبنا بالنار "
" احلمد هلل الذي َوَى َ
الثاني :أف يل ـ االستغفار  ,وجيدد التوبة من يع الذْو بالكم عنها  ,والندـ عليها ,
والع ـ ازكيد على عدـ معاودهتا  ,وأدا احلقوؽ إىل أصحأّا .
قاؿ ر حلامت ازصا  (( :ما تشته ؟ )) .
قاؿ (( :أفته عافية يوـ إىل اللي )) .
فقاؿ لو (( :ألي ت ازياـ كلها عافية؟ )) .
قاؿ (( :إف عافية يوم أف ال أعص اهلل فيو )) .
الثالث :أف يكوف من أصحا َى ّْا اآلورة  ,قاؿ صلى اهلل عليو وسلا  ( :من كاْت َهَّو
اآلورةُ  ,ع لو مشلَو  ,و ع غناه قلبو  ,وأتتو الدْيا راغمةً  ,ومن كاْت َهَّو الدْيا ,
و اهلل لو ) .
َّفرؽ اللهعليو أمره  ,و ع فقره بُت عينيو  ,وِ يأتو من الدْيا إال ما َكتَ َ
وذلي يقتض أف جيتهد تعمَت وقتو  ,وفغ قلبو بك ما يرض اهلل من صاحل ازعماؿ .
َي من ادل لمُت  ,قاؿ
الرابع :أف يع ـ على كم فره عن الناس  ,ويطهر قلبو من الغ ز ٍّ

الصحايب _ الذي بشره النيب صلى اهلل عليو وسلا  ,بأْو من أى اننة _ لعبد اهلل ابن
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عمرو دلا أقاـ معو ثالثاً ك يرقو عبادتو  ,فاستقلها  ,وسألو عما يكوف قد بلغ بو ىذه
ادلن لة  ,فقاؿ رض اهلل عنو :
أيت  ,غَت أين ال أ د على أاد من ادل لمُت ْف ِغشِّا  ,وال ا داً
" ما ىو إال ما ر َ
على وَت أعطاه اهلل إياه "
قاؿ عبد اهلل :فقلت لو ( :ى اليت بلغت بي  ,وى اليت ال ْطي ) .
الخامس :أف ي تحضر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا  ( :إذا أصبح ابن آدـ فإف
استقمت استقمنا ,
ازعضا كلها تُ َكفّْر الل اف  ,تقوؿ :ات اهلل فينا فإمنا حنن بي  ,فإف
َ
جت اعو جنا )  ,وقولو صلى اهلل عليو وسلا  (( :أكثر وطايا ابن آدـ ل اْو))
وإف اعو َ
.
السادس :أف ميكث

مصاله بعد صالة الصبح يذكر اهلل اىت تطلع الشمس  ,مث يصل

ركعتُت  ,وأف ميكث كذلي بعد صالة العصر  ,فإْو من أفرؼ أوقا الذكر .
السابع :أف جيتهد انمع يوـ وااد بُت صوـ تطوع  ,وعيادة مريض  ,وتشيع نازة ,
يوـ
وإفعاـ م كُت  ,فقد قاؿ صلى اهلل عليو وسلا " ما ا تمعت ىذه اخلِصاؿ ر

إال دو اننة " .

الثامن :أف ي تحضر قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا  ( :من أصبح منكا آمنًا
ده  ,عنده قو ُ يومو  ,فكأمنا ِايَ ْ لو الدْيا حبذفَتاىا ) .
ُمعا ً
التاسع :أف يبادر بكتابة وصيتو بش

ِس ْربِو

من مالو  :ثػُلُ ٍ
ث أو أق  ,إذا كاف لو ماؿ كثَت وورثتو

أغنيا  ,فيوص بو أقرباوو من غَت الوارثُت  ,أو نهة من ها اخلَت .
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وإذا كاف عليو دين  ,أو عنده وديعة  ,أو عليو اقوؽ خيشى أف تضيع على أصحأّا مبوتو
جيو عليو أف يوص بذلي اىت ال يؤاوذه اهلل ّٔا  ,وكذا لو أف يوص بالعهد إىل من ين ر
فأف أوالده الصغار إىل بلوغها .
العاشر :أف ي تحضر أف ىذا اليوـ أو ىذه الليلة قد يكوف آور عهده باحلياة  ,لقولو تعاىل:
ِ
ي عنو صلى اهلل
{ َوأَ ْف َع َ ى أَف يَ ُكو َف قَد اقْػتَػَر َ أَ َ لُ ُه ْا} (٘ )ٔٛسورة ازعراؼ  ,وقد ُرِو َ
عليو وسلا أْو قاؿ  " :أكثروا ِذ ْكر ِ
ىادِـ اللذا ادلو  ,فإْو ِ يذكره أا ٌد ِضي من
َ
ٍ
ضيَّػ َقها عليو " .
العيش إال َّ
وسعو عليو  ,وال ذكره َس َعة إال َ
وقاؿ صلى اهلل عليو وسلا (( :أتاين ربي  ,فقاؿ :يا زلمد عش ما فئت  ,فإْي ميت ,
ي بو)) احلديث .
وأابو من فئت فإْي مفارقو  ,واعم ما فئت فإْي َْرل ِ ٌ
وعن ابن عمر رض اهلل عنهما قاؿ ( :أوذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلا مبنكيب  ,فقاؿ:
" كن الدْيا كأْي غريو أو عابر سبي  ,وعُ َّد ْف ي أصحا القبور " )  ,وكاف
ابن عمر يقوؿ " :إذا أم يت فال تنت ر الصباح  ,وإذا أصبحت فال تنت ر ادل ا  ,ووذ من
صحتي دلرضي  ,ومن اياتي دلوتي .
نموت وال نحيا.
وال بد من يوم
ُ

كل يوم وليلة
نموت ونحيا َّ
ُ

وسئ بعض الصاحلُت :كيم أصبحت؟ فقاؿ " :أصبحت وبنا من ْعا اهلل ما ال ُ صى ,
ُ
صى  ,فال ْدري على ما ْشكر :
مع كثَت ما يػُ ْع َ
سًت " .
على ي ما َْ َشر  ,أو على قبيح ما َ
وقاؿ آور " :أصبحت بُت ْعمتُت ال أدري أيتهما أع ا :ذْو سًتىا اهلل عل َّ  ,فال يقدر
أف يػُ َعيّْػَرين ّٔا أاد  ,وزلبة قذفها اهلل قلو اخلل  ,ال يبلغها عمل " .
وقاؿ ثالث " :أصبحنا أضيافاً منحُت بأرض غربة ْنت ر مىت ُْدعى فنجيو؟ " .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين .
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