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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

احلؿد هلل والصالة والسالم عذ       

 وبـايت ي.. حيتاج أبـائ ، أما بعد ملسو هيلع هللا ىلصرشول اهلل 

ذهبون إىل مدارشفم وجامعاهتم يوهم  وغرهم

به كل صباح إىل حرز وحصن حيػظفم وأعامهلم 

ش كل ذي ش: لذا فؼد مجعت هلم من اهلل من 

 ، وشؿقته صح من أذكار الصباح ما بعضالسـة 

 ،"العطر الػواح يف أذكار الصباح "

 إكه محقد جمقد. وقارئه كػع اهلل به جامعه        
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ُي اْلَؼُقومُ  ﴿ .8 ّٓ ُهَو احْلَ َٓ إَِلـَٰه إِ  ۚ الّؾـُه 

َٓ َكْومٌ  ّلُه َما يِف  َٓ َتْلُخُذُه ِشـٌَة َو

َْرضِ  ْٕ            َمن ۗ الّساَمَواِت َوَما يِف ا

ّٓ بِنِْذكِهِ  َيْعَؾُم َما  ۚ َذا اّلِذي َيْشَػُع ِعـَدُه إِ

َٓ حُيِقُطوَن  ۖ َبْْيَ َأْيِدهيِْم َوَما َخْؾَػُفمْ  َو

ّٓ باَِم َصاءَ  ٍء ّمْن ِعْؾِؿِه إِ َوِشَع  ۚ بَِمْ

َْرَض  ْٕ َٓ  ۖ ُكْرِشُقُه الّساَمَواِت َوا َو

 ﴾. اْلَعيِِلُ اْلَعظِقمُ  َوُهوَ  ۚ َيُئوُدُه ِحْػُظُفاَم 



7 
 

لِّؾـِه َما يِف الّساَمَواِت َوَما يِف  ﴿ .2

َْرضِ  ْٕ        َأكُػِسُؽمْ  يِف  َما ُتْبُدوا َوإِن ۗ ا

ُػوُه حُيَاِشْبُؽم بِِه الّؾـهُ   دَِن َفَقْغِػرُ  ۖ َأْو ُُتْ

 ُكّل  َعَذٰ  َوالّؾـهُ  ۗ َيَشاءُ  َمن َوُيَعّذُب  َيَشاءُ 

ءٍ  آَمَن الّرُشوُل باَِم ُأكِزَل إَِلقِْه  ○َقِديرٌ  ََشْ

 بِالّؾـهِ  آَمنَ  ُكّل  ۚ ِمن ّرّبِه َوادُْْمِمـُونَ 

 َبْْيَ  ُكَػّرُق  َٓ  َوُرُشؾِهِ  َوُكُتبِهِ  َوَماَلئَِؽتِهِ 

 ۖ َوَأَضْعـَا َشِؿْعـَا َوَقاُلوا ۚ ُرُشؾِهِ  ّمن َأَحدٍ 

 ○رُ ــادَِْص َك ـا َوإَِلقْ ــَراَكَك َرّبـَ ـــُغػْ 
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ّٓ ُوْشَعَفا ا ۚ َٓ ُيَؽّؾُف الّؾـُه َكْػًسا إِ  هَلَ

 َرّبـَا ۗ اْكَتَسَبْت  َما َوَعَؾْقَفا َكَسَبْت  َما

 َرّبـَا ۚ َأْخَطْلَكا ّكِسقـَا َأوْ  إِن ُتَماِخْذَكا َٓ 

 َٓ ِؿْل  َو ا َعَؾْقـَا ََتْ ْؾَتهُ  َكاَم  إِْْصً  َعَذ  مَحَ

َٓ  َرّبـَا ۚ َقْبؾِـَا ِمن اّلِذينَ  ّؿْؾـَا َو  َٓ  َما َُتَ

 َلـَا َواْغِػرْ  َعـّا َواْعُف  ۖ َضاَقَة َلـَا بِهِ 

ـَا َكا َأكَت  َواْرمَحْ َٓ َكا َمْو  َعَذ  َفاكُنْ

 ﴾.○ اْلَؽافِِرينَ  اْلَؼْومِ 
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شورة  اإلخالص )ثالث مرات(،  .4

شورة الػؾق )ثالث مرات(، وشورة  

  الـاس )ثالث مرات(.

َأْصَبـْحــا َعَذ فِْطَرِة اإلْشاَلِم،  .3

َوَعَذ َكؾَِؿِة اإِلْخاَلِص، َوَعَذ ِديِن 

َكبِّقـَا ُُمَّؿٍد َصّذ اهللُ َعَؾْقِه َوَشّؾَم، َوَعَذ 

ِمّؾِة َأبِقـَا إْبَراِهقَم َحـِقػًا ُمْسؾاًِم َوَما َكاَن 

كَِْي.  ِمَن اُدْْشِ
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    ـْن كِْعـَؿٍة الّؾُفـّم ما َأْصَبـََح يب مِ  .5

َأو بَِلَحـٍد ِمـْن َخْؾـِؼك ، َفِؿــَْك 

ْؿـُد  َوْحـَدَك ٓ شيَك َلـك، َفَؾـَك احْلَ

  ر.ـَوَلـَك الُشْؽـ

َأْصَبـْحــا َوَأْصَبـْح ادُـؾُك هللِ َرّب   .6

العـادَـْي، الّؾُفـّم إِّكـي أْشـَلُلـَك َخـْرَ 

َوَكْصـَرُه، َوكـوَرُه هـذا الـَقْوم، َفـْتَحُه، 

وُذ بِـَك ِمـْن ـَوَبـَرَكَتـُه، َوُهـداُه، َوَأعـ

   ـّر ما فـقِه َوَصـّر ما َبْعـَده.ــَص 
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الّؾُفـّم إِّكـي َأْصَبْحُت ُأْصِفُدك،    .7

َؾَة َعـْرِصك، َوَمالئَِؽَتك،  َوُأْصِفُد  مَحَ

     َومَجقَع َخْؾِؼك، َأّكَك َأْكَت اهللُ ٓ إلهَ 

 َأْكَت َوْحَدَك ٓ َشيَك َلك، َوَأّن ُ إّٓ 

  .َعْبُدَك َوَرشوُلك.)أربع مرات( ُُمَّؿداً 

الّؾُفّم بَِك َأْصَبْحـَا، َوبَِك َأْمَسْقـَا،   .8

َوبَِك َكْحَقا، َوبَِك َكُؿوُت، َوإَِلْقَك 

   . الـُُشورُ 
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َرضقـُت بِاهللِ َرّبـًا َوبِاإلْشالِم ديــاً  .9

  َكبِّقـًا. وشؾمَ  عؾقهِ  صذ اهللَُوبُِؿَحـّؿٍد 

 اْلُؽْػرِ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِّّن  الّؾُفمّ  .10

 َعَذاِب  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِّّن  الّؾُفمّ  َواْلَػْؼرِ 

ّٓ  إَِلهَ  َٓ  اْلَؼْزِ   . َأْكَت  إِ

َرّب َأُعوُذ بَِك ِمْن اْلَؽَسِل َوِمْن  .11

، َرّب َأُعوُذ بَِك ِمْن عَ  َذاٍب ُشوِء اْلؽَِزِ

.  يِف الـّاِر َوَعَذاٍب يِف اْلَؼْزِ
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 اهلمّ  ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  إِّّن  الّؾُفمّ  .82

 َواْلُبْخلِ  َواْلَؽَسلِ  َواْلَعْجزِ  َواحلَزنِ 

 الّرَجاِل. َوَغَؾبَةِ  الّدْينِ  َوَضَؾعِ  َواجلبنِ 

َْرِض، الّسَؿَواِت  َفاضِرَ  الّؾُفمّ  .13 ْٕ  َوا

 َ ّٓ  إِلَهَ  َٓ  َوالّشَفاَدِة، اْلَغْقِب  َعاِل  َأْكَت  إِ

ءٍ  ُكّل  َرّب   ِمنْ  بَِك  َأُعوذُ  َوَمؾِقَؽُه، ََشْ

كِِه، الّشْقَطانِ  َشّ  َوِمنْ  َكْػِس  َشّ   َوِشْ

َف  َوَأنْ               ُشــوًءا َكْػِس  َعَذ  َأْقَسِ

 ُمْسؾِـٍم. إىَِل  َأُجـّرهُ  َأوْ 
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الّتـاّمـاِت  هللَِأعـوُذ بَِؽؾِؿـاِت ا .83

  .ِمْن َصـّر ما َخَؾـق

بِسِم اهللِ الذي ٓ َيُضـُر َمَع  .85

 ِه ََشٌء يف إْرِض َوٓ يف الّسامِء ـاشؿِ 

 .َوهَو الّسؿقُع الَعؾقم.)ثالث مرات(
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الّؾُفـّم إِّكـي أْشـَلُلـَك الَعـْػَو  .86

َوالعـافِـقَة يف الُدْكـقا َوأِخـَرة، الّؾُفـّم 

يف ـافِـقةَ ـَوالع  أْشـَلُلـَك الَعـْػوَ إِّكـي 

َومالـي، الّؾُفـّم  َوأْهـيِلديـي َوُدْكـقايَ 

ـْورايت َوآِمـْن َرْوعاتـي، اْشُتـْر عَ 

الّؾُفـّم اْحَػْظــي ِمن َبـِْي َيَدّي َوِمن 

َخْؾػـي َوَعن َيؿـقـي َوَعن ِصؿـايل ، 

َوِمن َفْوقـي، َوَأعـوُذ بَِعظََؿـتَِك َأن 

تـي.   ُأْغـتاَل ِمن ََتْ
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َك بَِك  .17 الّؾُفّم إِّّن َأُعوُذ بَِك َأْن ُأْشِ

 . َٓ َأْعَؾمُ َوَأَكا َأْعَؾُم، َوَاْشَتْغِػُرَك دَِا 

يَك َلُه، . 88 ٓ إَلَه إِّٓ اهللُ َوْحَدُه ٓ َشِ

 َوَلُه احَلْؿُد، َوُهَو َعَذ ُكّل  ،َلُه ادُْؾُك 

ٍء َقِديرٌ    .)عْش مرات( .ََشْ

ُشْبحـاَن اهللِ َوبَِحْؿـِدِه َعَدَد . 89

َخْؾـِؼه، َوِرضـا َكْػِسـه، َوِزَكـَة َعـْرِصـه، 

  .َوِمـداَد َكؾِؿـاتِـه.) ثالث مرات(
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َاْشَتْغِػُر اهللَ الَعظِقَم اّلِذي َٓ إَلَه . 22

 .إّٓ ُهَو، احَلُي الَؼُقوُم، َوأُتوُب إَلقهِ 

ّم َأْكَت َريّب، ٓ إَِله إِّٓ َأْكَت ــالّؾفُ . 28

ِدَك ـَخَؾْؼَتـي وَأَكا َعْبُدَك، وَأَكا عذ عفْ 

ُت، َأُعوُذ بَِك ـا اْشَتَطعْ ــِدَك مـووعْ 

ِمْن َشّ ما صـَْعُت، َأبوُء َلَك بِـِْعؿتَِك 

، وَأُبوُء بَذْكبي َفاْغػِ        ْر يل، َفنِّكهُ ـعيَِلَ

  إِّٓ َأْكَت. وِب ـُر الُذكُ ـٓ يْغػِ 
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ؾاًم كافعاً، الؾفم إّن أشللك عِ . 22

 اًل.ـبّ ؼَ تَ اًل مُ ــؿَ ًا، وعَ ـقبًا ضَ ـزقورِ 

الّؾُفّم َصّل َوَشؾِم َعَذ َكبِّقـَاِ ُُمَّؿٍد . 24

  )عْش مرات(.

         الّؾُفّم َصّل َعَذ ُُمَّؿٍد َوَعَذ . 23

آِل ُُمَّؿٍد، َكاَم َصّؾْقَت َعَذ إِْبَراِهقَم، إِّكَك 

قٌد، َوَباِرْك َعَذ ُُمَّؿٍد َوَعَذ        مَحِقٌد جَمِ

َكاَم َباَرْكَت َعَذ إِْبَراِهقَم،  آِل ُُمَّؿٍد،

قٌد.   إِّكَك مَحِقٌد جَمِ
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 : يَد زِ تَ  نْ أَ  نُ ُس وحَي 

25 َٓ ّٓ  إَِلهَ  .  يَك  َٓ  َوْحَدهُ  اهللُ إِ  َلُه، َشِ

ءٍ  ُكّل  َعَذ  َوُهوَ  احَلؿُد  َوَلهُ  اُدْؾُك  َلهُ   ََشْ

 َمّرٍة( . َقِديٌر.)ماَئةَ 

 َمّرٍة(. َوبَِحْؿِدِه .)ماَئةَ  اهللِ . ُشْبَحانَ 26

  . َمّرةٍ( اهللَ .)ماَئةَ  . َأْشَتْغِػرُ 27 
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