
 المساء الصحيحة مكتوبةوالصباح  أذكار

 

"بسم الله الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم"، يُقال ثالث مرات، ومن قالها حين يمسي  -1

 وتدفع عنه البالء وال يصاب بشيء، ومن قالها حين يصبح ال يضره حتى يمسي. ال يصيبه الضر أيا كان حتى يصبح،

ن من قالها حين يمسي لن تضره حمة تلك الليلة كما ورد في فضله أ"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق" ثالثا، و -2

والكلمات المقصود بها القرآن، والتامات معناها ومن قالها حين يصبح ال تصيبه حتى يمسي، الحديث النبوي الشريف، 

 الكامالت أي ال يدخلها نقص أو عيب كا في كالم الناس، وشرح آخرون أنها النافعات الكافيات الشافيات من كل ما يتعوذ منه.

ُن »عليم من الشيطان الرجيم ثالثا ثم يتلو: "أعوذ بالله السميع ال -3 ْحَمَٰ هَ إاِلَّ ُهَو ۖ عَاِلُم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ ۖ ُهَو الرَّ
هَُو اللَّهُ الَِّذي اَل إِلََٰ

ِحيُم ) هَ إاِلَّ ُهَو الَْمِلُك اْلقُدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن الُْمَهْيمِ 22الرَّ ا يُْشِرُكوَن ( ُهَو اللَّهُ الَِّذي اَل إِلََٰ ُن اْلعَِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكب ُِر ۚ ُسْبَحاَن اللَِّه عَمَّ

ُر ۖ لَهُ اأْلَْسَماُء اْلُحْسنَىَٰ ۚ يَُسب ُِح لَهُ َما فِي السََّماَواِت َواأْلَ 23) ِ  الحشر"،« ْرِض ۖ َوُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ ( ُهَو اللَّهُ اْلَخاِلُق اْلبَاِرُئ اْلُمَصو 

يصبح وإن مات في وورد في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي أن من قالها وُكل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى 

 ليلته مات شهيدا، ومثله إن قالها حين يصبح.

 ثالثا كفته من كل شيء. وأ يصبح المعوذات وهي سور اإلخالص والفلق والناس، وفضلها أن من قالها حين يمسي -4

هَ إاِلَّ ُهَو اْلَحيُّ  » -5
ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه ۚ  اْلقَيُّوُم ۚ اَل تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َواَل نَْوٌم ۚ لَّهُ َما فِي السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض ۗ َمن ذَا الَِّذي يَْشفَعُ  اللَّهُ اَل إِلََٰ

ْن ِعْلِمِه إاِلَّ بِ  َما شَاَء ۚ َوِسَع ُكْرِسيُّهُ السََّماَواِت َواأْلَْرَض ۖ َواَل يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما ۚ يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم ۖ َواَل يُِحيُطوَن بَِشْيٍء م ِ

يقولها مرة واحدة، واألحاديث في فضلها كثيرة فهي تقي اإلنسان المسلم من العين والحسد، وكذلك تحفظه « َوُهَو الْعَِليُّ اْلعَِظيمُ 

 ن الشياطين فال يقربونه حتى يصبح أو يمسي.م

الملك لله والحمد لله ال إله إال الله وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  /أصبحوأمسى /أصبحنا"أمسينا -6

وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك  /هذا اليومقدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة

 قبر".من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذا في النار وعذاب في ال

الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير تلك الليلة فتحها ونصرها وبركتها وهداها وأعوذ  /أصبحوأمسى /أصبحنا"أمسينا -7

 بك من شرها وشر ما بعدها".

 "اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور". -8
ثالثا  "، تُقال/المصيرعليه توكلت وإليه النشورالملك لله والحمد لله ال شريك له ال إيه إال هو  أصبح/وأمسى /أصبحنا"أمسينا -9

 وتكفيه حتى الصباح.

"اللهم فاطر السماوات واألرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر  -11

الشيطان من اإلشراك  الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم"، ويتعوذ اإلنسان هنا مما يوسوس به

 بالله سبحانه وتعالى وجبائل مصائده.

أشهدك وأشهد حملة عرشك ومالئكتك وجميع خلقك أنك أن الله ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك  /أصبحت"اللهم إني أمسيت -11

 ./ يومه هذاوأن محمدا عبدك ورسولك" من قالها أربع مرات غفر الله له ما أصاب في ليلته تلك

العافية في الدنيا واآلخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي "اللهم إني أسألك  -12

 ،وآمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي"

 الفزع.والعورة يقصد بها كل ما يستحيا منه إذا ظهر والروعة 

له أن ثالثا كان حق على ال أو يصبح "رضيت بالله ربا وباإلسالم دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا" من قالها حين يمسي -13

 يرضيه.

د الها حين يمسي فقبي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك فلك الحمد ولك الشكر" من ق /أصبح"اللهم ما أمسى -14

 أدى شكر ليلته، ومن قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه.
بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري ال إله إال أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني اللهم عافني في  -15

 أعوذ بك من عذاب القبر ال إله إال أنت" من قالها ثالث مرات حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

ن أعلم أن الله على كل شيء قدر وأن الله قد أحاط بكل "سبحان الله وبحمده القوة إال بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يك -16

 .ومن قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي شيء علما" من قالها حين يمسي ُحفظ حتى يصبح

على فطرة اإلسالم وعلى كلمة اإلخالص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان  /أصبحنا"أمسينا -17

 ا الميل إليه واإلقامة على عقده.من المشركين"، ولك أن تعلم أن النفية في دين اإلسالم معناه

"يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله وال تكلني إلى نفسي طرفة عين" والحديث هذا من جوامع الكلم ألن  -18

 صالح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا واآلخرة.



استطعت أبوء لك بنعمتك علي  وأبوء بذنبي فاغفر "اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما  -19

أعوذ بك من شر ما صنعت اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت 

هو سيد  "أنت ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال

 االستغفار ومن قالها موقنا بها فمات في ليلته دخل الجنة.

"حسبي الله ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم" من قالها سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا واآلخرة  -21

 صادقا بها أم كاذبا.

هو على كل شيء قدير" من قالها عشر مرات كتب الله له بها عشر "ال إله إال الله وحده ال شريك له له الملك وله الحمد و -21

 حسنات ومحا عنه عشر سيئات وكان له قدر عشر رقاب وأجاره الله من الشيطان.

 "سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" من قالها مائة مرة لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. -22
لله والحمد لله وال إله إال الله والله أكبر" من قالها مائة مرة كان كمن حج مائة حجة وكمن حمل مائة فرس في سبيل "سبحان ا -23

الله أو غزا مائة غزوة، وكمن أعتق مائة من ولد إسماعيل، ولم يأت أحد في ذلك اليوم بأكثر مما أتى به إال من قال مثل ما قال 

 أو زاد على ما قال.

 سل م على نبينا محمد" من قالها عشر مرات وجبت له شفاعة النبي."اللهم صل و -24

 

 


