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من قاهلا  255سورة البقرة ، آية  چىئىئ   ىئ  ی   ی  

وصححه 562/ 1أخرجه احلاكم حني يميس أجري منهم حتى يصبح 

من قرأها دبر كل ) . 273/ 1األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 

 .( يمنعه من دخول اجلنة إال أن يموت صالة مكتوبة مل
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ڳ  ڳ    ،ک   ک  گ  گ  گ  

مرات حني من قاهلا ثالث  )ثالث مرات ( 6 - 1الناس:   چڳ    

وانظر 567/ 5والرتمذي  322/ ٤أبو داود .  يصبح وحني يميس كفته من كل يشء

 182/ 3صحيح الرتمذي 

َأْصـَبْحنا َوَأْصـَبَح املُـْلُك هلل َواحلَمُد هلل ، ال إلَه إالّ  " -3

اهللُّ َوحَدُه ال ََشيَك لُه، لُه املُـلُك ولُه احلَْمـد، وُهَو 

 قدير ، َربِّ أْسـَأُلـَك َخـرَي ما يف هـذا 
ٍ
عىل كّل يَشء

اليوم َوَخـرَي ما َبْعـَده ، َوَأعـوُذ بَِك ِمْن َشـرِّ هـذا 

ََشِّ ما َبْعـَده، َربِّ َأعـوُذبَِك ِمَن اْلَكَسـِل اليوم وَ 

 اْلكِـََب ، َربِّ َأعـوُذبَِك ِمْن َعـذاٍب يف النّـاِر 
ِ
َوسـوء

وإذا أميس قال ذلك  2088/ ٤مسلم  "  َوَعـذاٍب يف الَقـَْب.

   ."أمسينا وأميس امللك هلل "أيضا : 

اللَُّهمَّ بَِك َأْصَبْحنَا َوبَِك َأْمَسْينَا َوبَِك َنْحَيا َوبَِك  "  -4

وانظر صحيح  ٤66/ 5الرتمذي  "َنُموُت َوإَِلْيَك النُُّشوُر 

اللَُّهمَّ , بَِك َأْمَسْينَا ,  "َوإَِذا َأْمَسى َقاَل :  " 1٤2/ 3الرتمذي 

 " "اْلَِْصرُي َوبَِك َنْحَيا , َوبَِك َنُموُت , َوإَِلْيَك 

! َأْنَت َرِّبِّ الَ إَِلَه إاِل َأْنَت َخَلْقتَنِي َوَأَنا َعْبُدَك  " -5 اللَُّهمَّ

َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت َأُعوُذ بَِك ِمْن 

َوَأُبوُء َلَك  َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك َعَلَّ  ََشِّ َما َصنَْعُت 

ُنوَب إاِل َأْنَت فَ  َفاْغِفْر ِل  بَِذْنبِي من  " «.إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُّ

 قاهلا موقنًا هبا حني يميس فامت من ليلته دخل اجلنة ، وكذلك إذا أصبح

 7/150أخرجه البخاري 

َلَة َعْرِشَك ،  " -6 اللَُّهمَّ إيِنِّ َأْصَبْحُت ُأْشِهُدَك َوُأْشِهُد ََحَ

َوَمالِئَكتََك َوََجِيَع َخْلِقَك ، َأنََّك َأْنَت اهللَُّ ال إَِلَه إاِل 

ًدا َعْبُدَك  يَك َلَك ، َوَأنَّ ُُمَمَّ َأْنَت ، َوْحَدَك ال ََشِ
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أخرجه .وإذا أمسى قال : اللهم إين أمسيت   ( )أربع "َوَرُسوُلَك 

والنسائي يف  1201والبخاري يف األدب املفرد برقم  317/ ٤أبو داود 

وحسن سامحة الشيخ  70، وابن السني برقم 9عمل اليوم والليلة برقم 

 23األخيار ص ابن باز إسناد النسائي وأِّب داود يف حتفة 

اللَُّهمَّ َما َأْصَبَح ِِّب ِمْن نِْعَمٍة َأْو بَِأَحٍد ِمْن َخْلِقَك  " -7

يَك َلَك ، َفَلَك احْلَْمُد ، َوَلَك  َفِمنَْك َوْحَدَك ، ال ََشِ

ْكُر  قد أدي شكر يومه ، ومن قاهلا حني من قاهلا حني يصبح ف"الشُّ

والنسائي يف عمل  ٤/318أخرجه أبو داود  يمسى فقد أدى شكر ليلته .

وابن حبان )) موارد(( رقم  ٤1وابن السني برقم 7اليوم والليلة برقم 

  .2٤وحسن ابن باز إسناده يف حتفة األخيار ص2361

اللَُّهمَّ َعافِنِي يِف َبَديِن ، اللَُّهمَّ َعافِنِي يِف َسْمِعي ،  " -8

ي ، ال إَِلَه إاِل َأْنَت ، اللَُّهمَّ إيِنِّ  اللَُّهمَّ َعافِنِي يِف َبََصِ

َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر ، اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمْن 

يف الصباح  )ثالث مرات "   َأْنَت َعَذاِب اْلَقَْبِ ، ال إَِلَه إاِل

والنسائي يف عمل اليوم  ٤2/ 5، وأَحد 32٤/ ٤أبو داود  (واملساء

والبخاري يف األدب املفرد وحسن 69وابن السني برقم 22والليلة برقم 

  26األخيار ص العالمة ابن باز يف حتفة

َحْسبَِي اهللُ ال إَلَه إال ُهَو َعَلْيِه َتَوَكْلُت َوُهَو َربُّ  " -9

ن قاهلا حني يصبح ويميس سبع م )سبع مرات ("اْلَعْرِش اْلَعظِيم 

.أخرجه ابن السني برقم مرات كفاه اهلل ما أمهه من أمر الدنيا واآلخرة 

،وصحح إسناده شعيب وعبد القادر ٤/321مرفوعًا وأبو موقوف 71

 376/ 2األرناؤوط . انظر زاد املعاد 

ْنَيا َواآلِخَرة " -01 ،  اللَُّهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك اْلَعافِيَة يِف الدُّ

اللَُّهمَّ إيِنِّ َأسأُلَك الَعْفَو َوالَعافِيَة يِف ديني َوُدْنَياَي 

َوأْهِل َوَماِل ، اللَُّهمَّ اْسرُتْ َعْوَراِِت َوآِمْن َرْوَعاِِت ، 

اللَُّهمَّ اْحَفْظنِي ِمْن َبنْيَ َيَديَّ ، َوِمْن َخْلِفي ، َوَعْن 
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َوأُعوُذ بَِعَظَمتَِك  َيِميني ، َوَعْن ِشاَمِل ، َوِمْن َفْوِقي ،

تِي أبو داود وابن ماجه وانظر صحيح ابن   " َأْن ُأْغَتاَل ِمْن حَتْ

 . 2/332ماجه 

الّلُهـمَّ عالِـَم الَغـيِْب َوالّشـهاَدِة فاطِـَر  " -00

 َوَمليـَكه
ٍ
،  الّسامواِت َواألْرِض َربَّ كـلِّ َشـيء

َأْشَهـُد َأْن ال إِلـَه إاِلّ َأْنت ، َأعـوُذ بَِك ِمن َشـرِّ 

يْـطاِن َوِشـْركِه ، َوَأْن َأْقَتـِرَف  َنْفسـي َوِمن َشـرِّ الشَّ

ُه إِلـى ُمْسـلِم  الرتمذي  "َعلـى َنْفسـي سوءًا َأْو َأُجـرَّ

 1٤2/ 3وأبو داود .انظر :صحيح الرتمذي

ٌء يف األْرِض  " -12 بِْسِم اهلل اّلِذي ال َيُُضّ َمَع اْسِمِه يَشْ

 
ِ
من )ثالث مرات(  "َوُهَو الّسِميُع الَعلِيُم،  َوال يف الّساَمء

/ ٤أخرجه أبو داود  قاهلا ثالثًا إذا أصبح وثالثًا إذا أمسى مل يُضه يشء

وابن ماجه وأَحد . انظر : صحيح ابن ماجه  ٤65/ 5والرتمذي  323

  39وحسن إسناده العالمة ابن باز يف حتفة األخيار ص 2/332

ٍد َصىلَّ  -11 ا ، َوبِاإِلْسالِم ِدينًا ، َوبُِمَحمَّ  َرِضيُت بِاهللَِّ َربًّ

من قاهلا ثالثًا حني يصبح وحني   )ثالث مرات( "اهللَُّ َعَلْيِه َنبِيًّا 

والنسائي  337/ ٤. أَحد   كان حقًا عىل اهلل أن يرضيه يوم القيامة يميس

 ٤/٤18وأبو داود  68برقم  وابن السني ٤يف عمل اليوم والليلة برقم 

 39وحسنه ابن باز يف حتفة األخيار ص  5/٤65والرتمذي 

َياَحي َياَقيُّْوم .. بَِرَْحَتِك اْستَِغْيث .. اْصلِح ِل  " -01

احلاكم  "َطْرُفه َعنْي  َشَأيِن ُكلِّه َواَل َتكِْلنِي اََل َنْفيِس 

والرتهيب وانظر صحيح الرتغيب  5٤5/ 1وصححه ووافقه الذهبي 

1/273. 

َأْصَبـْحـنا َوَأْصبَـْح امُلـلُك هللِ َربِّ العـامَلـني ، " -11

أْسـَأُلـَك َخـرْيَ هـذا الـيَْوم ، َفـتَْحُه ،  الّلُهـمَّ إِنِّـي

َوَبـَرَكَتـُه ، َوُهـداُه ، َوَأعـوُذ بِـَك  َوَنْصـَرُه ، َونـوَرهُ 
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وإذا أمسى قال: اللهم  "َبْعـَده  ِمـْن َشـرِّ ما فـيِه َوَشـرِّ ما

إين أسألك خري هذه الليلة فتحها ونَصها ونورها وبركتها وهداها 

وحسن  322/ ٤أبو داود    وأعوذ بك من َش ما فيها وَش ما بعدها

 273/ 2إسناده شعيب وعبد القادر األرناؤوط يف حتقيق زاد املعاد 

ْساَلِم ، َوَعىَل َكلَِمِة  " -06 َأْصَبْحنَا َعىَل فِْطَرِة اإْلِ

ٍد َصىلَّ اهللَُّ َعَليِْه  ْخاَلِص ، َوَعىَل ِديِن َنبِيِّنَا ُُمَمَّ اإْلِ

ِة َأبِينَا إِْبَراِهيَم َحنِيًفا مسلاًم ، َوَما  َم ، َوَعىَل ِملَّ َوَسلَّ

كِنَي   ٤07و ٤06/ 3أَحد نا وإذا أمسى قال: أمسي  "َكاَن ِمَن امْلُْْشِ

/ ٤وانظر : صحيح اجلامع  3٤وابن السني يف عمل اليوم والليلة برقم 

209. 

من قاهلا مائة مرة حني  )مائة مرة ( "ُسْبَحاَن اهللَِّ َوبَِحْمِدِه  "   -11

يصبح وحني يميس مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال 

 .2071 / ٤مسلممثل ما قال أو زاد رواه 

يَك َلُه ، َلُه امْلُْلُك َوَلُه  " -11 اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوْحَدُه اَل ََشِ

 َقِديٌر 
ٍ
ء النسائي يف  عْش مرات() "احْلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

صحيح الرتغيب والرتهيب  وانظر : 2٤عمل اليوم والليلة برقم 

 ، 1٤6وانظر فضلها يف ص٤٤،وحتفة األخيار البن باز ص 1/272

وابن  ٤/319أبو داود  ) أو مرة واحدة عند الكسل( 255حديث رقم 

،صحيح أبو  1/270وانظر :صحيح الرتغيب والرتهيب  ٤/60ماجه وأَحد 

 2/377وزاد املعاد  2/331، وصحيح ابن ماجه  3/957داود 

يَك َلُه َلُه امْلُْلُك َوَلهُ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َوْحَدُه اَل  " -09  ََشِ

 َقِديرٌ 
ٍ
ء من قاهلا مائة مرة  )مائة مرة(" احْلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشْ

يف يوم كانت له عدل عْش رقاب، وكتب له مائة حسنة ،وُميت عنه مائة 

وكانت حرزًا من الشيطان يومه ذلك حتى يميس ،ومل يأت أحد سيئة ، 

،ومسلم ٤/95. البخاري  بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك

٤/2071 
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ُسْبحـاَن اهللِ َوبَِحْمـِدِه َعَدَد َخْلـِقه ، َوِرضـا  " -01

) ثالث  "َنْفِسـه ، َوِزَنـَة َعـْرِشـه ، َوِمـداَد َكلِمـاتِـه 

 ٤/2090مسلم  أصبح ( مرات إذا

 اللَُّهمَّ إيِنِّ َأْسَأُلَك ِعْلاًم َنافًِعا َوِرْزًقا َطيًِّبا َوَعَمال" -21

أخرجه ابن السني يف عمل اليوم والليلة برقم  -) إذا أصبح (  "ُمَتَقبَّال

وحسن إسناده عبد القادر وشعيب األرناؤوط يف حتقيق 925وابن ماجه برقم 5٤

 2/375زاد املعاد 

البخاري مع  ليوم ()مائة مرة يف ا "َأْسَتْغِفُر اهللََّ َوَأُتوُب إَِلْيِه  " -22

  2075/ ٤، ومسلم  101/ 11الفتح 
اِت ِمْن ََشِّ َما َخَلَق  " -03  "َأُعوُذ بَِكلاَِمِت اهللَِّ التَّامَّ

من قاهلا حني يميس ثالث مرات مل تُضه َحة  ثالث مرات إذا أمسى()

والنسائي يف عمل اليوم والليلة برقم  2/290أخرجه أَحد تلك الليلة 

، وصحيح 3/187وانظر : صحيح الرتمذي 68وابن السني برقم  590

 ..٤5وحتفة األخيار ص 2/266ابن ماجه 

دٍ  " -24 من  )عْش مرات ( " اللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعىَل َنَبيِّنَا ُُمَمَّ

صىل عل حني ُيصبح عْشًا ، وحني ُيميس عْشًا أدركتُه شفاعتي يوم 

 120/ 10رواه الطَباين بإسنادين أحدمها جيد ، انظر الزائد  ..."القيامة

 . 1/273وصحيح الرتغيب والرتهيب 

 
 )غفر هللا له ولوالديه( د. عدلي عبدالرؤوف الغزاليأعدها 

 بأنسب األسعار لتوزيع اخلريي للحصول على كميات ل
 00966503825251اخلرب 
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