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 .تسهيًًل لمن أراد طباعتهافي ورقٍة واحدٍة تخريج األدعية اختصارًا ولتخرج  تركت
 .األربعون المختصرة من األدعية المطلقة، وهو منشور في اإلنترنتفي  وهي مخرجة

 
 



 بسم الله الرحمن الرحيم
 اـهـوابـَُث ِفـاعـَضـُمـال ِراذَكاألمـِن 

وال إله إال اللُه، والله أكبر، أحبُّ إليَّ  ألن أقول: سبحان الله، والحمد لله،: )عن سمرة بن جندٍب، قال: قال رسول الله  1
 .أخرجه مسلم (مما طلعت عليه الشمس

َلَخمٌس ما أثقلهن في الميزان:  -وأشار بيده -بٍخ بخٍ يقول: ) ، قال: سمعت رسول الله عن أبي سلمى، راعي رسول الله و 
خرجه النسائي، وصححه ( أيُتوفى للمرء المسلم فيحتسبه سبحان الله، والحمد لله، وال إله إال الله، والله أكبر، والولد الصالح

 .(2)ابن حبان والحاكم واأللباني
كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله قال: ) عن أبي هريرة، عن النبي  2

 (. أخرجاه.وبحمده، سبحان الله العظيم
ا م -أو تمأل -الحمد لله تمأل الميزان، وسبحان الله والحمد لله تمآلن): عن أبي مالٍك األشعري، قال: قال رسول الله  3

 ( أخرجه مسلم.بين السماوات واألرض
خرج من عندها ُبكرًة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة،  عن ُجَويرية، أن النبي  4

لقد قلُت بعدِك أربع كلماٍت ثالث مراٍت لو : )قالت: نعم، قال النبي  ما زلِت على الحال التي فارقتِك عليها؟(فقال: )
. أخرجه مسلم، (ُوزِنت بما قلِت منذ اليوَم لوزنتُهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزِنَة عرشه، وِمداد كلماته

 .(ه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زِنَة عرشه، سبحان الله ِمداد كلماتهسبحان الله عدد خلق: )له وفي روايةٍ 
سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان ورواه الترمذي بلفظ: )

بحان الله عرشه، سبحان الله زنة عرشه، سالله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله زنة 
 .(1)(مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته

ال أ؟( قال: أذكر ربي، قال: )ماذا تقول يا أبا أمامةَمرَّ به وهو يحرك شفتيه، فقال: ) عن أبي أمامة الباهلي، أن رسول الله  5
الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك 

خلق، وسبحان الله عدد ما في األرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في األرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى  
بن حبان، ( صححه ابن خزيمة واد لله مثل ذلككتابه، وسبحان الله عدد كل شيٍء، وسبحان الله ملء كل شيٍء، وتقول: الحم

 .(3)وحسَّنه ابن حجرٍ 

لله عدد ما في األرض  لله ملء ما خلق، والحمد الحمد الله عدد ما خلق، والحمد :وتقول أي:( الحمد لله مثل ذلك) :وقوله
لله عدد كل شيٍء، والحمد لله ملء   لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما في األرض والسماء، والحمد والسماء، والحمد

 .كل شيءٍ 
 

و بعد أذكار أ وعند النوم الصباح والمساء في في أي وقٍت، ولو ِقيلت المطلقة التي ينبغي اإلكثار منها كارذ األمن  ما تقدم هو*
 فًل بأس. ، أو استفتح الداعي بها دعواته،الصًلة

                                 
 (.1322( صحيح الجامع )2331( المستدرك )333( صحيح ابن حبان )2213(السنن الكبرى للنسائي )2)

 .حسن صحيحوقال:  (3111جامع الترمذي ) (1212(صحيح مسلم )1)

(: إسناد حسن رجاله ثقات. وقال السعد في 2/212( وقال األلباني في الصحيحة )2/31( نتائج األفكار )338( صحيح ابن حبان )214( صحيح ابن خزيمة )2212الكبرى للنسائي ) (السنن3)
 «.حديث محفوظ؛ فقد جاء من طريقين يقوي أحدهما اآلخر(: »12الدعوات واألذكار )ص



 
 ةـويـبـنـة والـيـرآنـقـة الـيـاألدعع ـمـجأن ـِم

 في الحديث األول والثاني:ما ن أبلغه يستحب استفتاح الدعاء بالثناء على الله تعالى، ومِ      

ُكُفًوا َلُه َيُكْن َوَلْم يُوَلْد َوَلْم يَِلْد َلْم ي الَّذِ الصََّمُد اأْلََحُد أَْنَت ِإالَّ ِإَلُه اَل اللَُّه أَْنَت أَنََّك َأْشَهُد بِأَنِ ي َأْسأَُلَك ِإنِ ي اللَُّهمَّ ) رجًًل يقول: سمع النبيُّ  1
 (.َأْعَطىِبِه ُسِئَل َوِإَذا َأَجاَب، ِبِه ُدِعَي ِإَذا الَِّذي اأَلْعَظِم بِاْسِمِه اللََّه َسَأَل َلَقْد بَِيِدِه نَ ْفِسي َوالَِّذي : ) ( فقالَأَحدٌ 

يَا َحيُّ يَا َواْْلِْكَراِم، اْلَجاَلِل َذا يَا ، َواأْلَْرضِ السََّماَواِت َبِديُع اْلَمنَّاُن أَْنَت ِإالَّ ِإَلَه اَل اْلَحْمَد َلَك بَِأنَّ َأْسأَُلَك ِإنِ ي اللَُّهمَّ ) يقول: رجًًل  سمع النبيُّ  2
 .(َأْعَطىِبِه ِئَل سُ َوِإَذا َأَجاَب، ِبِه ُدِعَي ِإَذا الَِّذي اْلَعِظيِم، بِاْسِمِه اللََّه َدَعا َلَقْد بَِيِدِه، ْفِسي ن َ َوالَِّذي : )فقال (َأْسأَُلكَ ِإنِ ي قَ يُّوُم، 

 {.َربِ  ِإنِ ي ِلَما أَنْ َزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيرٌ } 3
 {.اْهِدنَا الصِ َراَط اْلُمْسَتِقيمَ } 4

 الحين.وأدخلني برحمتك في عبادك الص أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، وأن أعمل صالًحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، رب أوزعني أن 5
 .{يَ ُقوُم اْلِحَسابُ  َوِلْلُمْؤِمِنيَن يَ ْومَ َربِ  اْجَعْلِني ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمْن ُذر ِيَِّتي رَب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاِء. رَب ََّنا اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ } 6
 {.رَب ََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذر ِيَّاتَِنا قُ رََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًما} 7
 .{رِيَن. َواْجَعْلِني ِمْن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ َواْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْْلخِ  َربِ  َهْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني بِالصَّاِلِحيَن.} 8
ِفي ُمْسِلٌم رَُجٌل ِبَها َيدُْع َلْم فَِإنَُّه ، الظَّاِلِمينَ ِمَن ُكْنُت ِإنِ ي ُسْبَحاَنَك أَْنَت ِإالَّ ِإَلَه اَل الُحوِت: َبْطِن ِفي َوُهَو َدَعا ِإْذ النُّوِن ِذي َدْعَوُة ) :قال النبي  9

 .(َلهُ اللَُّه اْسَتَجاَب ِإالَّ َقطُّ َشْيٍء 

نْ َيا َحَسَنًة، َوِفي اْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ : )قال أنس: كان أكثر دعاء النبي  11  .(اللَُّهمَّ رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
 اللَُّهمَّ َأِعنِ ي َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك، َوُحْسِن ِعَباَدِتَك(. ِهُدوا ِفي الدَُّعاِء؟ قولوا:أَُتِحبُّوَن َأْن َتْجتَ ) :قال النبي  11
 .(َهُؤاَلِء َتْجَمُع َلَك ُدنْ َياَك َوآِخَرَتكَ ( وقال: )اللُهمَّ اْغِفْر ِلي، َواْرَحْمِني، َواْهِدِني، َوَعاِفِني َواْرزُْقِني) :قال النبي  12
 .(يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ِبَرْحَمِتَك َأْسَتِغيُث، َأْصِلْح ِلي َشْأِني ُكلَُّه، َواَل َتِكْلِني ِإَلى نَ ْفِسي َطْرَفَة َعْينٍ ) :بي قال الن 13
آِخَرِتي الَِّتي ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل  ِشي، َوَأْصِلْح ِلياللُهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة َأْمِري، َوَأْصِلْح ِلي ُدنْ َياَي الَِّتي ِفيَها َمَعا) :قال النبي  14

)  .اْلَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلِ  َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِلي ِمْن ُكلِ  َشرٍ 
 .(َت، َوِقِني َشرَّ َما َقَضْيتَ تَ َولَّْيَت، َوبَاِرْك ِلي ِفيَما َأْعطَيْ  اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفِني ِفيَمْن َعافَ ْيَت، َوتَ َولَِّني ِفيَمنْ : )قال 15
َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت  الشَّرِ  ُكلِ ِه، َعاِجِلِه ِبَك ِمنْ اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَك ِمْن اْلَخْيِر ُكلِ ِه، َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، َوَأُعوُذ ) :قال النبي  16

نَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَك اْلَجنََّة َوَما قَ رََّب رِ  َما َعاَذ ِبِه َعْبُدَك وَ ِمْنُه َوَما َلْم َأْعَلْم، اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك َعْبُدَك َونَِبيَُّك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن شَ 
َها مِ  َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسأَُلَك َأْن َتْجعَ ِإلَي ْ ًرا(.َل ُكلَّ َقَضاٍء قَ ْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن النَّاِر َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ َتُه ِلي َخي ْ  َضي ْ

، َواْنُصْرِني َوالَ تَ ْنُصْر َعَليَّ : )قال النبي  17 ِر الُهَدىَربِ  َأِعنِ ي َوالَ تُِعْن َعَليَّ ، َواْهِدِني َوَيسِ  ِلي، َواْنُصْرِني َعَلى َمْن بَ َغى  ، َواْمُكْر ِلي َوالَ َتْمُكْر َعَليَّ
، َربِ  اْجَعْلِني َلَك َشكَّارًا، َلَك ذَكَّارًا، َلَك رَهَّابًا، َلَك ِمْطَواًعا، َلَك ُمْخِبًتا، ِإلَْيَك َأوَّاًها تَ ْوبَِتي، َواْغِسْل َحْوبَِتي، َوَأِجْب َدْعَوِتي،  ُمِنيًبا، َربِ  تَ َقبَّلْ  َعَليَّ

ْد ِلَساِني، َواْهِد قَ ْلِبي، َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدِري  .(َوثَ بِ ْت ُحجَِّتي، َوَسدِ 
َراِت، َوتَ ْرَك اْلُمْنَكَراِت، َوُحبَّ اْلَمَساِكيِن، وَ  :قال النبي  18 َنًة ِفي قَ ْوٍم فَ تَ َوفَِّني  َأْن تَ ْغِفَر ِلي َوتَ ْرَحَمِني،)اللَُّهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَك ِفْعَل الَخي ْ َوِإَذا َأرَْدَت ِفت ْ

َر َمْفُتوٍن، َوَأْسأَُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمْن ُيِحبَُّك، َوُحبَّ َعَمٍل يُ َقرِ ُب ِإَلى ُحبِ َك(.  َغي ْ
َها)اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَعْجِز، َواْلكَ  :قال النبي  19 ُر َمْن زَكَّاَها،  َسِل، َواْلُجْبِن، َواْلُبْخِل، َواْلَهَرِم، َوَعَذاِب، اْلَقْبِر اللُهمَّ آِت نَ ْفِسي تَ ْقَواَها، َوزَكِ  أَْنَت َخي ْ

َفُع، َوِمْن قَ ْلٍب اَل َيْخَشُع، وَ   .َتَجاُب َلَها(ِمْن نَ ْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اَل ُيسْ أَْنَت َولِي َُّها َوَمْواَلَها، اللُهمَّ ِإنِ ي َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يَ ن ْ

أْلَْمِر، َواْلَعزِيَمَة َعَلى الرُّْشِد، َوَأْسأَُلَك ا)ِإَذا َكنَ َز النَّاُس الذََّهَب َواْلِفضََّة، فَاْكِنُزوا َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت: اللُهمَّ ِإنِ ي َأْسأَُلَك الث ََّباَت ِفي  :قال النبي   21
َك ِمْن َشرِ  َما تَ ْعَلُم، َوَأْستَ ْغِفُرَك ِليًما، َوَأْسأَُلَك ِلَسانًا َصاِدقًا، َوَأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما تَ ْعَلُم، َوَأُعوذُ بِ ُشْكَر نِْعَمِتَك، َوَأْسأَُلَك ُحْسَن ِعَباَدِتَك، َوَأْسأَُلَك قَ ْلًبا سَ 

ُم اْلُغُيوِب(.  ِلَما تَ ْعَلُم، ِإنََّك أَْنَت َعالَّ


