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 من كنوز أذكار الصباح :

 
ألن «عن أنس یرفعھ:  فضل الذكر بعد صالة الفجر حتى تطلع الشمس ، وبعد صالة العصر حتى تغرب : -۱

، أُعتق أربعة من ولد إسماعیل أحبُّ إليَّ من أنأقعد مع قوم یذكرون �َّ تعالى من صالة الغداة حتى تطلع الشمس 
أبو داود، ». أحّب إليَّ من أن أعتق أربعةوألن أقعد مع قوم یذكرون �َّ من صالة العصر إلى أن تغرب الشمس 

 .٦۹۸ /۲، في صحیح أبي داود، ، وحسنھ األلباني۳٦٦۷برقم 
 

جیِم  -۲ ِ مَن الشَّیطاِن الرَّ ُ الَ إِلَھَ إِالَّ ُھَو الَحيُّ القَیُّوُم الَ تَأُخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ نَوٌم لَّھُ َما فِي السََّمَواِت َوَما {أعوذُ با�َّ َّ�
ن ِعلِمِھ إِالَّ بَِما فِي األَرِض َمن َذا الَِّذي یَشفَُع ِعنَدهُ إِالَّ بِِإذنِِھ یَعلَمُ   َما بَیَن أَیِدیِھم َوَما َخلفَُھم َوالَ یُِحیُطوَن بَِشيٍء ّمِ

 . }َشاء َوِسَع ُكرِسیُّھُ السََّمَواِت َواألَرَض َوالَ یَُؤوُدهُ ِحفُظُھَما َوُھَو العَِليُّ العَِظیمُ 
 

أُجیر منھم ، ومن قالھا حین یمسي أُجیر من الجن حتى یمسي. من قالھا حین یصبح ۲٥٥سورة البقرة، اآلیة: 
، وعزاه إلى ۲۷۳ /۱، وصححھ األلباني في صحیح الترغیب والترھیب، ٥٦۲ /۱. أخرجھ الحاكم، حتى یصبح

 ».إسناد الطبراني جید«النسائي، والطبراني، وقال: 
 
حمِن الرحیم -۳ ُ أََحٌد { بسِم ِهللا الرَّ َمُد • قُل ُھَو �َّ ُ الصَّ بسِم ِهللا }. َولَم یَُكن لَّھُ ُكفًُوا أََحدٌ • ِلد َولَم یُولَد لَم یَ • �َّ

حمِن الرحیم َوِمن َشّرِ النَّفَّاثَاِت فِي العُقَِد • َوِمن َشّرِ َغاِسٍق إِذَا َوقََب • ِمن َشّرِ َما َخلََق • قُل أَُعوذُ بَِرّبِ الفَلَِق { الرَّ
حمِن الرحیمبسِم هللاِ }. َوِمن َشّرِ َحاِسٍد إَِذا َحَسدَ •  ِمن َشّرِ • إِلَِھ النَّاِس • َمِلِك النَّاِس • قُل أَُعوذُ بَِرّبِ النَّاِس {  الرَّ

اٍت).} ِمَن الِجنَِّة َو النَّاِس • الَِّذي یَُوسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاِس • الَوسَواِس الَخنَّاِس   (ثالَث مرَّ
 

، ٥۰۸۲، برقم ۳۲۲ /٤. أخرجھ أبو داود، " ن كل شيءكفتھ ممن قالھا ثالث مرات حین یصبح وحین یمسي " 
 .۱۸۲ /۳، وانظر: صحیح الترمذي، ۳٥۷٥، برقم ٥٦۷ /٥والترمذي، 

 
 
ُ وحدهُ الَ شریَك لھُ، لھُ الملُك ولھُ الحمُد وھَو على كلِّ « -٤ ِ، الَ إلھَ إالَّ �َّ ِ، والحمُد �َّ  أصبحنا وأصبَح الملُك �َّ

ألَك خیَر ما في ھذا الیوِم وخیَر ما بعدهُ، وأعوذُ بَك من شّرِ ما في ھذا الیوِم وشّرِ ما بعدهُ، شيٍء قدیٌر، رّبِ أس
 ».رّبِ أعوذُ بَك مَن الكسِل وسوِء الكبِر، رّبِ أعوذُ بَك من عذاٍب في النَّاِر وعذاٍب في القبرِ 

 .۲۷۲۳، برقم ۲۰۸۸ /٤مسلم، 
 
 
 ».وبَك نحیا، وبَك نموُت وإلیَك النُّشورُ  اللَّھمَّ بَك أصبحنا، وبَك أمسینا،« -٥

 .۱٤۲ /۳، وانظر: صحیح الترمذي ۳۳۹۱، برقم ٤٦٦ /٥الترمذي، 
 
 
اللَّھمَّ أنَت ربِّي ال إلھَ إالَّ أنَت، خلقتني وأنا عبدَك، وأنا على عھدَك ووعدَك ما استطعُت، أعوذُ بَك من شّرِ « -٦

، وأبوءُ  ما صنعُت، أبوءُ   ». بذنبي فاغفر لي فإنَّھُ الَ یغفُر الذُّنوَب إالَّ أنتَ لَك بنعمتَك عليَّ
 

 أقر وأعترف. معنى أبوء: 
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، ۱٥۰ /۷. أخرجھ البخاري، " وكذلك إذا أصبح، فمات من لیلتھ دخل الجنةمن قالھا موقنًا بھا حین یمسي،  "
 .٦۳۰٦برقم 

 
 
ُ ال إلھَ إالَّ أنَت وحدَك اللَّھمَّ إنِّي أصبحُت أشھدَك، وأشھُد حملةَ عرشَك، ومالئكتكَ « -۷ ، وجمیَع خلقَك، أنََّك أنَت �َّ

ًدا عبدَك ورسولكَ  اٍت).» الَ شریَك لَك، وأنَّ محمَّ  (أربَع مرَّ
 
، ٥۰۷۱، برقم ۳۱۷ /٤. أخرجھ أبو داود، " أعتقھ �َّ من النارمن قالھا حین یصبح، أو یمسي أربع مرات،  "

، وحّسن ۷۰، وابن السني، برقم ۹، والنسائي في عمل الیوم واللیلة، برقم ۱۲۰۱والبخاري في األدب المفرد، برقم 
 .۲۳سماحة الشیخ ابن باز إسناد النسائي، وأبي داود، في تحفة األخیار، ص

 
 ».اللَّھمَّ ما أصبَح بي من نعمٍة أو بأحٍد من خلقَك فمنَك وحدَك الَ شریَك لَك، فلَك الحمُد ولَك الشُّكرُ « -۸
 
 /٤. أخرجھ أبو داود، " أدَّى شكر لیلتھ، ومن قالھا حین یمسي فقد فقد أدَّى شكر یومھلھا حین یصبح من قا "

برقم » موارد«، وابن حبان، ٤۱، وابن السني، برقم ۷، والنسائي في عمل الیوم واللیلة، برقم ٥۰۷٥، برقم ۳۱۸
 .۲٤، وحّسن ابن باز إسناده في تحفة األخیار، ص۲۳٦۱

 
 
 عافني في بدني، اللَّھمَّ عافني في سمعي، اللَّھمَّ عافني في بصري، الَ إلھَ إالَّ أنَت. اللَّھمَّ إنِّي أعوذُ بَك اللَّھمَّ « -۹

اٍت).» مَن الكفِر، والفقِر، وأعوذُ بَك من عذاِب القبِر، الَ إلھَ إالَّ أنتَ   (ثالَث مرَّ
  

، وابن ۲۲، والنسائي في عمل الیوم واللیلة، برقم ۲۰٤۳۰، برقم ٤۲ /٥، وأحمد، ٥۰۹۲، برقم ۳۲٤ /٤أبو داود، 
، وحّسن العالمة ابن باز إسناده في تحفة األخیار، ۷۰۱، والبخاري في األدب المفرد، برقم ٦۹السني، برقم 

 .۲٦ص
 

ُ الَ إلھَ إالَّ ھَو علیِھ توكَّلُت وھَو ربُّ العرِش العظیمِ « -۱۰  (سبَع مراٍت).» حسبَي �َّ
 
. أخرجھ ابن السني، " كفاه �َّ ما أھّمھ من أمر الدنیا واآلخرةین یصبح وحین یمسي سبع مرات من قالھا ح "

، وصّحح إسناده شعیب وعبدالقادر األرناؤوط. انظر: ٥۰۸۱، برقم ۳۲۱ /٤مرفوًعا، وأبو داود موقوفًا،  ۷۱برقم 
 .۳۷٦ /۲زاد المعاد 

 
في الدُّنیا واآلخرِة، اللَّھمَّ إنِّي أسألَك العفَو والعافیةَ: في دیني ودنیاَي اللَّھمَّ إنِّي أسألَك العفَو والعافیةَ « -۱۱

، ومن خلفي، وعن یمیني، وعن  وأھلي، ومالي، اللَّھمَّ استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللَّھمَّ احفظني من بیِن یديَّ
 . »شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بعظمتَك أن أغتاَل من تحتي

  
 .۳۳۲ /۲، وانظر: صحیح ابن ماجھ، ۳۸۷۱، وابن ماجھ، برقم ٥۰۷٤أبو داود، برقم 

 
اللَّھمَّ عالَم الغیِب والشَّھادِة فاطَر السَّمواِت واألرِض، ربَّ كّلِ شيٍء وملیكھُ، أشھُد أن الَ إلھَ إالَّ أنَت، أعوذُ « -۱۲

هُ إلى مسلمٍ  بَك من شّرِ نفسي، ومن شّرِ الشَّیطاِن وشركِھ، وأن أقترَف على نفسي سوًءا،  . »أو أجرَّ
 

 .۱٤۲ /۳،. وانظر: صحیح الترمذي، ٥۰٦۷، وأبو داود، برقم ۳۳۹۲الترمذي، برقم 
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ِ الَّذي الَ یضرُّ مَع اسمِھ شيٌء في األرِض والَ في السماِء وھَو السَّمیُع العلیمُ « -۱۳ اٍت).» بسِم �َّ  (ثالَث مرَّ

 
، والترمذي، ٥۰۸۸، برقم، ۳۲۳ /٤. أخرجھ أبو داود، " لم یضره شيءمسى من قالھا ثالثًا إذا أصبح، وثالثًا إذا أ "
، وحّسن ۳۳۲ /۲. وانظر: صحیح ابن ماجھ، ٤٤٦، وأحمد، برقم ۳۸٦۹، وابن ماجھ، برقم ۳۳۸۸، برقم ٤٦٥ /٥

 .۳۹إسناده العالمة ابن باز في تحفة األخیار، ص
 

ِ رب�ا، وباإلسالِم دینًا، وبمحمَّ « -۱٤ اٍت).» ٍد صلَّى هللاُ علیِھ وسلم نبی�ارضیُت با�َّ  (ثالَث مرَّ
 
، برقم ۳۳۷ /٤. أحمد، " كان حقًا على �َّ أن یرضیھ یوم القیامةمن قالھا ثالثًا حین یصبح وثالثًا حین یمسي "

، ۱٥۳۱، برقم ۳۱۸ /٤، وأبو داود، ٦۸، وابن السني، برقم ٤، والنسائي في عمل الیوم واللیلة، برقم ۱۸۹٦۷
 .۳۹، وحّسنھ ابن باز في تحفة األخیار ص۳۳۸۹، برقم، ٤٦٥ /٥الترمذي، و
 

 ».یا حيُّ یا قیُّوُم برحمتَك أستغیُث أصلح لي شأنَي كلَّھُ والَ تكلني إلى نفسي طرفةَ عینٍ « -۱٥
 

 .۲۷۳ /۱، وانظر: صحیح الترغیب والترھیب، ٥٤٥ /۱الحاكم وصححھ، ووافقھ الذھبي، 
 
 

ِ رّبِ العالمیَن، اللَّھمَّ إنِّي أسألَك خیَر ھذا الیوِم: فتحھُ، ونصرهُ، ونورهُ، وبركتھُ، أصبحنا وأصبَح « -۱٦ الملُك �َّ
 . »وھداهُ، وأعوذُ بَك من شّرِ ما فیِھ وشّرِ ما بعدهُ 

 
 .۳۷۳ /۲، وحسن إسناده شعیب وعبد القادر األرناؤوط في تحقیق زاد المعاد، ٥۰۸٤، برقم ۳۲۲ /٤أبو داود،  
 

ٍد صلَّى هللاُ علیِھ وسلم، وعلى « -۱۷ أصبحنا على فطرِة اإلسالِم، وعلى كلمِة اإلخالِص، وعلى دیِن نبیِّنا محمَّ
 . »ملَِّة أبینا إبراھیَم، حنیفًا مسلًما وما كاَن مَن المشركینَ 

 
وانظر: ، ۳٤، وابن السني في عمل الیوم واللیلة، برقم ۱٥٥٦۳، ورقم ۱٥۳٦۰، برقم ٤۰۷، و٤۰٦ /۳أحمد، 

 .۲۰۹ /٤صحیح الجامع، 
 

ِ وبحمدهِ « -۱۸ ٍة).» سبحاَن �َّ  (مائة مرَّ
 
لم یأت أحد یوم القیامة بأفضل مما جاء بھ إال أحد قال مثل ما قال من قالھا مائة مرة حین یصبح وحین یمسي  "

 .۲٦۹۲برقم  ۲۰۷۱ /٤. مسلم، " أو زاد علیھ
 
 

ُ وحدهُ الَ ش« -۱۹ ات)» ریَك لھُ، لھُ الملُك ولھُ الحمُد، وھَو على كّلِ شيٍء قدیرٌ الَ إلھَ إالَّ �َّ ]، أو ۱[(عشَر مرَّ
ةً واحدةً   ].۲[)كحد أدنى(مرَّ

 
، وتحفة األخیار البن ۲۷۲ /۱، وانظر: صحیح الترغیب والترھیب، ۲٤النسائي في عمل الیوم واللیلة، برقم  -۱

 .۲٥٥، حدیث، رقم ۱٤٦، وانظر فضلھا في: ص٤٤باز، ص

http://www.islamic-konoz.com/


 كنوز إسالمیةطبیق ت        
konoz.com-www.islamic 

 
 
 

4 
 

، وانظر: صحیح الترغیب والترھیب، ۸۷۱۹، وأحمد، برقم ۳۷۹۸، وابن ماجھ، برقم ٥۰۷۷أبو داود، برقم  -۲
 .۳۷۷ /۲، وزاد المعاد، ۳۳۱ /۲، وصحیح ابن ماجھ، ۹٥۷ /۳، وصحیح أبي داود، ۲۷۰ /۱
 
 

ُ، وحدهُ الَ شریَك لھُ، لھُ الملُك ولھُ الحمُد وھَو على « -۲۰ ٍة).» كّلِ شيٍء قدیرٌ الَ إلھَ إالَّ �َّ  (مائةَ مرَّ
 
، وكانت مائة سیئة، وُمحیت عنھ مائة حسنة، وُكتَِب لھ كانت لھ عدل عشر رقابمن قالھا مائة مرة في یوم "  

. " إال أحد عمل أكثر من ذلك بأفضل مما جاء بھیومھ ذلك حتى یمسي، ولم یأت أحد  حرًزا من الشیطانلھ 
 .۲٦۹۱، برقم ۲۰۷۱ /٤مسلم، ، و۳۲۹۳، برقم ۹٥ /٤البخاري، 

 
ِ وبحمدِه: عدَد خلقِھ، ورضا نفسِھ، وزنةَ عرشِھ، ومداَد كلماتھِ « -۲۱ اٍت).» سبحاَن �َّ  (ثالَث مرَّ

 .۲۷۲٦، برقم ۲۰۹۰ /٤مسلم، 
 

 ».اللَّھمَّ إنِّي أسألَك علًما نافعًا، ورزقًا طیِّبًا، وعمًال متقبَّالً « -۲۲
 

، وحّسن إسناده عبد القادر وشعیب ۹۲٥، وابن ماجھ، برقم ٥٤وم واللیلة، برقم أخرجھ ابن السني في عمل الی
 .۷۳، وتقدم برقم ۳۷٥ /۲األرناؤوط في تحقیق زاد المعاد، 

 
َ وأتوُب إلیھِ « -۲۳ ٍة في الیوِم).» أستغفُر �َّ  (مائةَ مرَّ

 .۲۷۰۲، برقم ۲۰۷٥، ومسلم، / ٦۳۰۷، برقم ۱۰۱ /۱۱البخاري مع الفتح،  
 
 

دٍ « -۲٤ اٍت).»  وسلِّم وعلى آلِھ وصحبِھ  اللَّھمَّ صّلِ على نبیِّنا محمَّ  (عشَر مرَّ
 
أخرجھ الطبراني بإسنادین: » أدركتھ شفاعتي یوم القیامةمن صلّى عليَّ حین یصبح عشًرا، وحین یمسي عشًرا، «

 .۲۷۳ /۱، وصحیح الترغیب والترھیب، ۱۲۰ /۱۰أحدھما جید، انظر: مجمع الزوائد، 
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