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 األذكار المطلقة -3

 :األذكار قسمان 

 أكذكا  مطلقة.. وأكذكا  مقيدة.

 وهذه أهم األذكار المطلقة التي يشرع للمسلم أن يقولها كل وقت:

  َألَْن أَقُوَل: ملسو هيلع هللا ىلص: » ٬قَاَل: قَاَل َ ُسوُل ا ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيارَ ُهرَ  بِايَعْن أ

ا َطلَعَْت ايا مِ اهللاُ َوهللاُ أَْكبَُر أََحبُّ إِلَ  إِالا  لَاهَ َوالَ إِ  ٬دُ َحامْ َوال ٬ُسْبَحاَن ا ما

 .(1)أخرجه مسلم «.الشاْمسُ  لَاْياهِ عَ 

  َأََحّب » :ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل: قَاَل َ ُسوُل هللا  ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  َعْن َسُمَرةَ ْبِن ُجْندَب  و

أَْكبَُر، الَ  ، َوهللاُ هَ إِالّ هللاُ ، َوالَ إِلَاَ ٬دُ َحامْ ، َوال٬أَْ بٌَع: ُسْبَحاَن ا ٬ا لَاىالَكالَِم إِ 

 .(2)أخرجه مسلم . «يَُضّرَك بِأَيِّهّن بَدَأْتَ 

  َتَاِن ِلامَ كَ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ َ ِضَي هللاُ َعْناهُ ةَ ْيارَ ُهرَ  بِايأَعْن و

ِن: ْحامَ الرا  لَاىبَتَاِن إِ بِايِميَزاِن، حَ ال فِاياللَِّساِن، ثَِقيلَتَاِن  لَاىفَتَاِن عَ ِفايخَ 

 .(3)متفق عليه .«عَِظيمِ ال ٬ِدِه، ُسْبَحاَن اَحامْ َوبِ  ٬ُسْبَحاَن ا

  َملسو هيلع هللا ىلص:  ٬َ ُسوُل ا الَ : قَ الَ قَ  ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  َماِلك  األَْشعَِرّيِ  بِايَعْن أو

 ٬ الَحاْمدُ وَ  ٬ألُ الِميَزاَن، َوُسْبَحاَن اتَامْ  ٬دُ َحامْ الطُُّهوُ  َشْطُر اإِليَماِن، َوال»

دَقَةُ بَايْ َما « أْو تَاْمألُ »تَاْمآلِن  َن الساَماَواِت َواألَْ ِض، َوالصاالةُ نُوٌ ، َوالصا

ةٌ لََك أْو عَ  ْبُر ِضيَاٌء، َوالقُْرآُن ُحجا َك، ُكلُّ النااِس يَْغدُو، لَايْ بُْرَهاٌن، َوالصا

                                                 

 (.2695برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2137برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.2694ومسلم برقم )واللفظ له، (, 6682قم )أخرجه البخا ي بر ،متفق عليه( 3)
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 .(1)مأخرجه مسل «.فَبَايٌِع نَْفَسهُ، فَُمْعتِقَُها أْو ُموبِقَُها

  َُسئَِل: أَيُّ الَكالَِم أَْفَضُل؟ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنا َ ُسوَل ا َ ِضَي هللاُ َعْناهُ كذَّ    بِايَعْن أَ و

أخرجه   «.ِدهِ َحامْ َوبِ  ٬أَْو ِلِعبَاِدِه: ُسْبَحاَن ا تِاهِ الَئِكَ ِلامَ هللاُ  فَاىَما اْصطَ »قَاَل: 

 .(2)مسلم

  َالعَِظيِم  ٬َمْن قَاَل ُسْبَحاَن ا» :قَالَ ملسو هيلع هللا ىلص  َعِن النابّيِ  ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ َعْن َجابر  و

 .(3)أخرجه الترمذي «.الَجناةِ  فِاينَْخلَةٌ  لَاهُ ِدِه ُغِرَسْت َحامْ َوب

  ملسو هيلع هللا ىلص  ٬قَاَل: ُكناا ِعْندَ َ ُسوِل ا ْناهُ وقَاص  َ ِضَي هللاُ عَ  بِايبِن أ َسْعدِ َوَعْن

َ «يَْوم  أَْلَف َحَسنَة   أَيَْعِجُز أََحدُُكْم أَْن يَْكِسَب، ُكلا »فَقَاَل:  َسائٌِل ِمْن  لَاهُ ؟ فََسأ

؟ قَاَل:  ْكتَُب فَايُ َحة  بِاييَُسبُِّح ِمائَةَ تَسْ »ُجلََسائِِه: َكْيَف يَْكِسُب أََحدُنَا أَْلَف َحَسنَة 

 .(4)أخرجه مسلم  «.أَْلُف َخِطيئَة   ْناهُ طُّ عَ يُاحَ أَْلُف َحَسنَة  أَْو  لَاهُ 

أخرجه أحمد  . «أَْلُف َسيِّئَة   ْناهُ َحطُّ عَ اأَْلُف َحَسنَة  َوتُ  لَاهُ  تُْكتَبُ »وفي لفظ: 

 .(5)والترمذي

  ََخَرَج ِمْن ِعْنِدَها بُْكَرةً ِحيَن ملسو هيلع هللا ىلص  بِايا أَنا النا  اْناهَ َ ِضَي هللاُ عَ  يَةَ ْيارِ َعْن ُجوَ و

ْبَح، َوِهَي  لااىصَ  ْضَحى َوِهَي َجاِلَسةٌ َمْسِجِدَها، ثُما َ َجَع بَْعدَ أَْن أَ  فِايالصُّ

 بِايُّ ؟ قَالَْت: نَعَْم، قَاَل النا «الَاْياهَ فَاَ ْقتُِك عَ  تِايالَحاِل الا  لَاىَما ِزْلِت عَ »فَقَاَل: 

ات  لَْو ُوِزنَْت بَِما قُْلِت ُمْنذُ اليَْوِم ِلامَ لَقَدْ قُْلُت بَْعدَِك أَْ بََع كَ ملسو هيلع هللا ىلص: » ، ثاَلََث َمرا ات 

، تْاهُ لََوَزنَ  ِدِه َعدَدَ َخْلِقِه َوِ َضا نَْفِسِه َوِزنَةَ َعْرِشِه َوِمدَادَ َحامْ َوبِ  ٬ُسْبَحاَن انا

                                                 

 (.223برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 (.2731برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.64 قم )انظر السلسلة الصحيحة (, 3464ي برقم )ترمذأخرجه ال صحيح/( 3)

 (.2698برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 .هوهذا لفظ(, 3463برقم )والترمذي (, 1496برقم )أحمد أخرجه  صحيح/( 5)
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 .(1)مسلم أخرجه «.تِاهِ اِلامَ كَ 

  ََمْن »قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َ ُسوِل هللاِ  ْناهُ أيُوَب األْنَصاِ ي َ ِضَي هللاُ عَ  بِايَعْن أَ و

 لَاىدُ، َوُهَو عَ َحامْ ال لَاهُ الُمْلُك وَ  لَاهُ ، لَاهُ يَك إِالا هللاُ َوْحدَهُ الَ َشرِ  لَاهَ قَاَل: الَ إِ 

، َكاَن َكَمْن أَْعتََق أَْ بَعَةَ أَْنفُس  ِمْن َولَِد  ُكّلِ َشْيء  قَِديٌر، َعْشَر ِمَرا  

 .(2)متفق عليه  .«إِْسَماِعيلَ 

  َُسوِل  لَاىإِ  بِاي  قَاَل: َجاَء أَْعَرابِن أبِاي وقَاص َ ِضَي هللاُ َعْناهُ  َسْعدِ َعْن و َ

إِالا هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِريَك  لَاهَ قُْل الَ إِ »قَاَل:  لُاهُ َكالَماً أَقُو نِايلِّامْ فَقَاَل: عَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا

يَن، الَ َحْوَل لَامِ َ ّبِ العَا ٬َكثِيراً ُسْبَحاَن ا ٬دُ َحامْ راً َوالبِاي، هللاُ أَْكبَُر كَ لَاهُ 

ةَ إِالا بِا قُِل »قَاَل:  ِلايفََما  بِّايِلارَ ُؤالَِء فَاهَ قَاَل:  «يِز الَحِكيمِ العَزِ  ٬َوالَ قُوا

 .(3)أخرجه مسلم «.نِايَواْ ُزقْ  نِايْهادِ َوا نِايَحامْ َوا ْ  ِلاياْغِفْر  اللااهما 

  َُكّلِ  لَاىيُْصبُِح عَ : »الَ قَ  نااهُ ، أملسو هيلع هللا ىلص بِاّيِ َعِن النا  ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  كذَّ    بِايَعْن أَ و

يدَة  َصدَقَةٌ، تَاْحامِ َحة  َصدَقَةٌ، َوُكلُّ بِايَمى ِمْن أَحِدُكْم َصدَقَةٌ، فَُكلُّ تَسْ ُسال

َرة  َصدَقَةٌ، َوأْمٌر بِالَمْعُروِف َصدَقَةٌ، بِايلَة  َصدَقَةٌ، َوُكلُّ تَكْ ِلايتَاهْ َوُكلُّ 

ا ِمَن ُهامَ َكعُ يَارْ ِزُئ ِمْن كذَِلَك َ ْكعَتَاِن يُاجْ ٌي َعِن الُمْنَكِر َصدَقَةٌ، وَ نَاهْ وَ 

 .(4)أخرجه مسلم «.الضَُّحى

 َمْن قَالَ » :قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص ٬أَنا َ ُسوَل ا ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ َسِعيد  الُخْدِ يا  بِايَوَعْن أ: 

أخرجه  «.ةُ الَجنا  لَاهُ د  َ ُسوالً َوَجبَْت ُماَحاما َ بّاً َوباإلْسالَِم ِديناً َوب ٬َ ِضيُت با

                                                 

 (.2726برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .( واللفظ له2693، ومسلم برقم )(6404برقم )أخرجه البخا ي متفق عليه، ( 2)

 (.2696برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.720برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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 .(1) مسلم وأبو داود

  َقَاَل: ُكناا َمَع النا َ ِضَي هللاُ َعْناهُ ُموَسى  بِايَعْن أَ و ِ َسفَر  فََجعََل  فِايملسو هيلع هللا ىلص  بِاّي

 لَاىا النااُس اْ بَعُوا عَ يُّاهَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص: » بِايُّ ِر، فَقَاَل النا بِايَهُروَن بِالتاكْ يَاجْ النااُس 

ً إِناُكْم تَدُْعوَن َسِميعاً قَِريباً َوُهَو  سَ لَايْ أَْنفُِسُكْم، إِناُكْم  تَْدُعوَن أََصما َوالَ َغائِبا

ةَ إِالا بِا فَاهُ قَاَل: َوأَنَا َخلْ «. َمعَُكمْ  يَا »، فَقَاَل: ٬َوأَنَا أَقُوُل: الَ َحْوَل َوالَ قُوا

! أاَلَ أَدُلَُّك عَ  ٬َعْبدَا يَا  لَاىفَقُْلُت: بَ «. ةِ َكْنز  ِمْن ُكنُوِز الَجنا  لَاىْبَن قَْيس 

ةَ إِالا بِا»! قَاَل: ٬َ ُسوَل ا  .(2)متفق عليه «.٬قُْل الَ َحْوَل َوالَ قُوا

  ْ٬َوا»يَقُوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ٬َسِمْعُت َ ُسوَل ا َ ِضَي هللاُ َعْناهُ قَاَل: أبِاي ُهَرْياَرةَ  َوَعن 

ةً يَْوِم ال فِاي لَاْياهِ ألْستَْغِفُر هللاَ َوأتُوُب إِ  نِّايإِ  أخرجه  .«أْكثََر ِمْن َسْبِعيَن َمرا

 .(3)البخا ي

  َغَاُن لَايُ  نااهُ إِ »قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أَنا َ ُسوَل ا ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  نِاّيِ َعِن األََغّرِ الُمزَ و

ة   فِاي بِاي، َوإِنِّاي ألَْستَْغِفُر هللاَ قَلْ  لَاىعَ   .(4)أخرجه مسلم «.اليَْوِم ِمائَةَ َمرا

  َلااىَمْن صَ : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنا َ ُسوَل ا ْناهُ َ ِضَي هللاُ عَ  ةَ ْيارَ ُهرَ  بِايَعْن أو 

 .(5)أخرجه مسلم  «.اً َعْشر لَاْياهِ هللاُ عَ  لااىَواِحدَةً، صَ  لَايا عَ 

  َقَالَ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص ٬ا ولُ سُ  َ  الَ قَ : الَ قَ َ ِضَي هللاُ َعْناهُ  ود  عُ سْ مَ  نِ ابْ  نعَ و :

ً ثاَلث لَاْياهِ إِ  َوأَتُوبُ  قَيُّومُ ال الَحيُّ  ُهوَ  إِال لَاهَ إِ  ال لاِذيا عَِظيمَ ال هللاَ  أَْستَْغِفرُ   ،ا

                                                 

 .وهذا لفظه(, 1529برقم )وأبو داود (, 1884برقم )أخرجه مسلم ( 1)

 .واللفظ له(, 2704ومسلم برقم ) (,6384أخرجه البخا ي برقم ) ،متفق عليه( 2)

 (.6307برقم )أخرجه البخاري ( 3)

 (.2702برقم )أخرجه مسلم ( 4)

 (.408برقم )أخرجه مسلم ( 5)
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ْحفِ  ِمنَ  اً فَا ّ  َكانَ  َوإِنْ  بُاهُ كذُنُو لَاهُ  ُغِفَرتْ   .(1)أخرجه الحاكم .«الزا

 :الباقيات الصالحات 

: معناها تقديس هللا، وتنزيهه عن العيوب والنقائص، ونفي سبحان هللا -1

  بوبيته وألوهيته، ونفي الشبيه له في أسمائه وصفاته.  الشريك له في

المحمود : معناها إثبات جميع المحامد له، فهو المحمود في كذاته الحمد هلل -2

أسمائه وصفاته، وهو المحمود على أفعاله وإنعامه، وهو المحمود على 

 وشرعه. على دينه

يس بيد المخلوق شيء، بل : معناها ال معبود بحق إال هللا، فلال إله إال هللا -3

 األمو  كلها بيد هللا وحده ال شريك له، فيجب إخالص العبادة هلل وحده.

: معناها إثبات صفات الجالل والكبرياء والعظمة هلل وحده ال هللا أكبر -4

 شريك له.

: معناها أن هللا وحده صاحب الحول والقوة، فال ال حول وال قوة إال باهلل -5

ل إال هللا وحده ال شريك له، وال نتمكن من أي عمل إال يغير جميع األحوا

 بمعونته وحده ال شريك له، فيجب إخالص العبادة هلل وحده.

 .[46]الكهف:  ( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ)قال هللا تعالى: 

 

                                                 

 (.2727 قم )انظر السلسلة الصحيحة (, 2550برقم ) حاكمأخرجه ال صحيح/( 1)
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