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من فقھ الدعاء ومختارات من الدعوات

بسم هللا الرحمن الرحیم

المقدمة
یوم الحمد  رب العالمین ،والصالة والسالم على نبینا محمد االمین ، وعلى آلھ وصحبھ ومن دعا بدعوتھ إلى

: الدین ،وبعد 
وأحكام ، ودعوات وفضائلفھذا مختصر نافع ولطیف یتعلق بالدعاء وما ینبغى أن یعلم عنھ من فقھ وآداب ،

من كتاب هللا ودعوات دعا بھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وكذلك طرف من تعوذات النبى صلى هللا علیھ 
وإیاھم بھ فى الحیاة وسلم ، أقدمھ إلخوانى المسلمین وأخواتى المسلمات سائال هللا سبحانھ وتعالى أن ینفعى

.الدنیا ویوم یقوم األشھاد 
) .فقھ الدعاء ( للتھ من كتابى الموسع فى ھذا الباب ، أال وھو كتاب  وقد است

فمن أراد المزید فعلیھ بھ ، وأسأل هللا أن یتقبل منا ومن أھل األسالم صالح الدعاء ، ونعوذ با من دعاء ال
. یسمع 

.وصل اللھم وبارك على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  
كتبھ 

أبو عبد هللا
مصطفى بن العدوى

الدعاء عبادة

، والحج ، والعمرة ، والصدقة ، وغیر ذلك الدعاء عبادة یثاب علیھا الشخص كما یثاب على الصالة ، والصیام
. من العبادات وسواء استجیبت الدعوة أم لم تستجیب 

ثم ) الدعاء ھو العبادة : ( سمعت النبى صلى هللا علیھ وسلم یقول :عن النعمان بن بشیر رضى هللا عنھ قال * 
).               وقال ربكم أدعونى أستجب لكم إن الذین یستكبرون عن عبادتى سیدخلون جھنم داخرین : (قرا 
]د،ت، حم ، صحیح [

دعاء غیر هللا شرك

یب لھ إلى یوم القیامة وھم عن دعائھم ومن أضل ممن یدعو من دون هللا من ال یستج(:(قال تعالى ·
).)كافرین وإذا حشر الناس كانوا لھم أعداء وكانوا بعباد تھم ) 5(غافلون 

عباد أمثالكم فادعوھم فلیستجیبوا لكم إن كنتم صادقین إن الذین تدعون من دون هللا ((: وقال تعالى ·
أعین یبصرون بھا أم لھم آذان یسمعون ألھم أرجل یمشون بھا أم لھم أید یبطشون بھا أم لھم ) 194(

)) .بھا قل ادعوا شركاءكم ثم كیدون فال تنظرون 

* * * * *

الحث على الدعاء
واألمر بھ والترغیب فیھ

(( قال هللا سبحانھ وتعالى · وقال ربكم ادعوني أستجب لكم عن الذین یستكبرون عن عبادتي : 
)). سیدخلون جھنم داخرین 

وإذا سألك عبادي عنى فإني قریب أجیب دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا : (( وتعالى وقال هللا تبارك·
)). بى لعلھم یرشدون ولیؤمنوا لي



)). األرض بعد إصالحھا وادوه خوفا وطمعا إن رحمت هللا قریب من المحسنین ·
سلمان سدوا فى وال تف) 55(ادعوا ربكم تضرعا وخفیة إنھ ال یحب المعتدین : (( وقال تعالى وعن ·

((الفارسى رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال  إن هللا حیى كریم یستحى إذا رفع : 
)).الرجل إلیھ یدیھ أن یردھا صفرا خائبین 

إسناده حسن]ت[
فیما روى عن هللا تبارك وتعالى أنھ قال وعن أبى ذٌر رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم ·

بادى، إنى حرمت  الظلم على نفسى ، وجعلتھ بینكم محرما فال تظالموا ، یا عبادي ، كلكم ضال یاع:(( 
إال من ھدیتھ فاستھدونى أھدكم یا عبادي ، كلكم جائع إال من أطعمتھ ، فاستطعمونى أطعمكم ، یا

ار ،وأنا عبادى ، كلكم عار إال من كسوتھ فاستكسونى أكسكم ، یا عبادى إنكم تخطئون باللیل والنھ
)). أغفر الذنوب جمیعا ، فاستغفرونى أغفر لكم 

صحیح]م[
** * * * *

الحث على اإلخالص
فى الدعاء

)).فادعوا هللا مخلصین لھ الدین ولو كره الكافرون : (( قال تعالى ·
إن من سأل هللا الشھادة بصدق بلغھ هللا منازل الشھداء و: (( وعن سھل بن حنیف رضى هللا عنھ قال ·

)).مات على فراشھ 
صحیح]م[

* * * * *
الحث على التضرع فى الدعاء

)).ادعوا ربكم تضرعا وخفیة : (( قال تعالى ·
* * * * *

مقدمات وتوسالت حسنة
ومستحبة بین یدى الدعاء 

: من ھذه المقدمات مایلى·
:هللا علیھ وسلم قبل الدعاء حمد هللا عز وجل ، وتمجیده، والثناء علیھ ، والصالة على النبى صلى –أ 

عن فضالة بن إذا :(أو لغیره –ثم دعاه فقال لھ )) عجل ھذا : (( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ·
سمع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم رجال یدعو فى صالتھ لم یمجد هللا : ، قال عبید رضى هللا عنھ

صلى أحد كم فلیبدأ بتمجید ربھ عز وجل ، ل تعالى ولم یصل على النبى صلى هللا علیھ وسلم فقا
)). والثناء علیھ ، ثم یصلى على النبى صلى هللا علیھ وسلم ، ثم یدعو بعد بما شاء 

حسن]د،ت،ن،حم[
: التوسل إلى هللا بأسمائھ الحسنى –ب 

)) . و األسماء الحسنى فادعوه بھا : (( قال تعالى ·
ما أصاب : ((قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: قال عنھ ،عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا و·

أحدا قط ھم وال حزن فقال اللھم إنى عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصیتي بیدك ماض فى حكمك عدل 
فى قضاؤك أسألك بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك أو علمتھ أحدا من خلقك أوأنزلتھ كتابك أو 

تجعل القرآن ربیع قلبى ونور صدرى وجالء حزنى وذھاب ھمى استأثرت بھ فى علم الغیب عندك أن
بلى : ((فقیل یا رسول هللا أال نتعلمھا فقال: قال )) إال أذھب هللا ھمھ وحزنھ وأبدلھ مكانھ فرجا 

)).ینبغى لمن سمعھا أن یتعلمھا 
صحیح]حم[

) 1(ألظوا  :  (( یقول سمعت النبى صلى هللا علیھ وسلم : رضى هللا عنھ قال وعن ربیعة بن عامر ·
)).بیا ذا الجال ل واإلكرام 

صحیح ]حم[
. وھو اختیار اسم من أسماء هللا تعالى موافق للمسألة التى نرید أمر ینبغى التفطن لھ ، 



)). وارزقنا وأنت خیر الرازقین (( فلھذا أدلتھ المتعددة والمتكاثرة ، كما فى اآلیة الكریمة 

.لزموا ھذا واثبتوا علیھ ، وأكثروا من قولھ ، والتلفظ بھ فى دعائكم ا.. ومعنى ألظوا ) 1(

)).وھب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوھاب :(( وفى األخرى ·
)).فاغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الغافرین :(( وفى الثالثة ·
یحصح]خ،م[)).                                  اشف وأنت الشافى :(( ى الحدیث فو·
صحیح]خ،م[)).         ھازم األحزاب اھزمھم وانصرنا علیھم :(( . . وفى اآخر ·
صحیح]حم[)).               یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك :(( وفى الثالث ·

·* * * *

:إلى هللا بسابق إحسانھ التوسل -ج
تطلب مزید الفضل ره وتثنى علیھ ثم وھذا مفاده أن تعترف  بالفضل السابق وتحمده علیھ وتشك·

:منھ 
).ربنا ال تزع قلوبنا بعد إذ ھدیتنا :( قال أھل اإلیمان ·
). ولم أكن بدعائك رب شقیا :( علیھ السالم –وقال نبى هللا زكریا ·
إنك عوتنى إجابتك وإسعافك ولم تشقنى : إنھ دعاء المسألة والمعنى قیل : قال ابن القیم رحمھ هللا ·

والحرمان ، فھو توسل إلیھ بما سلف من إجابتھ وإحسانھ ، كما حكى أن رجال سأل رجال وقال بالرد
. مرحبا بمن توسل إلینا بنا ، وقضى حاجتھ : أنا الذى أحسنت إلى وقت كذا وكذا ، فقال : 

رمت یلرب یلدائم العطاء یا من  تك: یقول لربھ عز وجل –الصاله والسالم علیھ –زكریافكان: قلت ·
على ولم ترد دعواتى ولم تجعلنى من قبل محروما ، ولم تجعلنى من قبل شقیا بالرد والحرمان 

.استجب دعوتى فھب لى من لدنك ولیا یرثنى ویرث من آل یعقوب واجعلھ رب رضیا 
]8:آل عمران[)نا ال تزع قلوبنا بعد إذ ھدیتنا رب( :أولى األلباب الراسخین فى العلمأیضا قولومن ھذا 

یاربنا یا من مننت علینا : فتوسلو إلى هللا بسابق إحسانھ إلیھم وھو ھدایتھ إیاھم فكأنھم  یقولون 
بالھدایھ وتفضلت علینا بھا ال تزغ قلوبنا بعد ھذه الھدایة ، ففى ھذا اعتراف بسابق الجمیل 

. وعدم كفران للنعیم واإلحسان 
وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا ربنا وسعت كل شى رحمة: ( ومن ذلك قول المالئكة ·

). سبیلك وقھم عذاب الجحیم 
رب قد آتیتنى من الملك وعلمتنى من تأویل :( وقول یوسف صلى هللا علیھ وسلم ·

األحادیث فاطر السموات واألرض أنت ولیى فى الدنیا واألخرة توفنى مسلما وألحقنى 
). بالصالحین 

الحمد  الذى وھب لى على الكبر إسماعیل ( :وقول الخلیل إبراھیم علیھ السالم ·
رب اجعلنى مقیم الصالة ومن ذریتى ربنا وتقبل ) 39(وإسحاق إن ربى لسمیع الدعاء 

). ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ) 40(دعاء 

. وتوسلت إلیھ , فقدمت المالئكة ثناء على ربھا عز وجل 
كل ذلك بین یدى . وقدم إبراھیم حمدا  وشكرا .عترافا بالفضل وثناء على هللا وقدم یوسف علیھ السالم ا

. الدعاء 
:االعتراف بالذنب بین یدى الدعاء -د

قال رب إنى طلمت نفسى فاغفر لى فغفر لھ إنھ :(قال هللا عز وجل فى شأن نبیھ موسى علیھ السالم·
).ھو الغفور الرحیم 

علمنى دعاء أمشى :(عنھ أنھ قال لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وعن أبى بكر الصدیق رضى هللا·
قل اللھم إنى ظلمت نفسى ظلما كثیرا، وال یغفر الذنوب إال أنت ، فاغفر لى :( بھ فى صالتى ، قال 

). مغفرة من عندك ، وارحمنى إنك أنت الغفور الرحیم 

صحیح  ]خ، م[
:



: سید األستغفار أن یقول : (ى صلى هللا علیھ وسلم قال وعن شداد بن أوس رضى هللا عنھ عن النب·
اللھم أنت ربى ال إلھ إال أنت خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 

صحیح]خ[).                   ال أنت شر ما صنعت أبوء لك بذنبى ، فاغفر لى فإنھ ال یغفر الذنوب إ
الدعاء تنزیھ الرب عز وجل -ه :بین ید

، فنزھوا الرب عز )ربنا ما خلقت ھذا باطال سبحانك فقنا عذاب النار : (ذلك قول أھل اإلیمانفمن ·
. وجل عن الخلق بالباطل ، ثم سألوه النجاه والوقایة من النار 

:التوسل إلى هللا بصالح األعمال -و
: صالح األعمال ، ومن ذلك یكون الدعاء مسبوقا بالتوسل إلى هللا تعالى بوأحیانا 
فتوسلوا إلى هللا سبحانھ ) ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاھدین :( قول المؤمنین ·

.بما سلف من إیمانھم بھ واتباعھم لرسولھ صلى هللا علیھ وسلم 
نوا بربكم فاغفر لنا ربنا سمعنا منادیا ینادى لإلیمان أن آم: ( ومن ھذا القبیل أیضا قول المؤمنین ·

.، فتوسلوا إلى هللا سبحانھ بإجابتھم لمنادى اإلیمان ) ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع األبرار 
). ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خیر الراحمین : ( وقولھم كذلك ·
ثة نفر ممن كان بینما ثال: ( وعن ابن عمر رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ·

إنھ وهللا یا ھؤالء ال : بعضھم لبعض : قبلكم إذ أصابھم مطر ، فأووا إلى غار فانطبق علیھم ، فقال 
اللھم إن كنت : ینجیكم إال الصدق ، فلیدع كل رجل منكم بما یعلم أنھ قد صدق فیھ ، فقال واحد منھم 

، وأنى عمدت إلى ذلك الفرق على فرق من أرز ، فذھب وتركھتعلم أنھ كان لى أجیر عمل لى 
اعمد إلى تلك : فصار من أمره أنى اشتریت منھ بقرا ، وأنھ أتانى یطلب أجره ، فقلت لھ فزرعتھ ، 

إنما لى عندك فرق من األرز ، فقلت لھ اعمد إلى تلك البقر ، فإنھا من ذلك : البقر فسقھا ، فقال لى 
. خشیتك ففرج عنا ، فانساخت عنھم الصخره الفرق ، فساقھا ، فإن كنت تعلم أنى فعلت ذلك من

الھم إن كنت تعلم أنھ كان لى أبوان شیخان كبیران ، وكنت آتیھما كل لیلھ بلبن غنم لى : فقال اآلخر 
، فأبطأت عنھما لیلھ ، فجئت وقد رقدا ، وأھلى وعیالى یتضاغون من الجوع ، وكنت ال أسقیھم حتى 

كرھت أن أدعھما فیستكنا لشربتھما ، فلم أزل أنتظر حتى یشرب أبواى ، فكرھت أن أوقظھما ، و
فعلت ذلك من خشیتك ففرج عنا ، فانساخت عنھم الصخرة حتى طلع الفجر ، فإن كنت تعلم أنى 

.نظروا إلى السماء 

ن اللھم إن كنت تعلم أنھ كان لى ابنھ عم من أحب الناس إلى ،  وأنى راودتھا عن نفسھا فأبت إال أ: فقال اآلخر 
فطلبتھا حتى قدرت ، فأتیتھا بھا فدفعتھا إلیھا ، فأمكنتنى من نفسھا ، فلما قعدت بین رجلیھا آتیھا بمائھ دینار ، 

، فإن كنت تعلم إنى فعلت ذلك من اتق هللا وال تفض الخاتم إال بحقھ ، فقمت وتركت المائة الدینار : فقالت 
صحیح]خ،م[.       )فخرجوا خشیتك ففرج عنا ففرج هللا عنھم 

: إظھار الضعف والعجز مع الدعاء - ز
). ادعوا ربكم تضرعا وخفیھ إنھ ال یحب المعتدین : ( قال تعالى ·
).وإال تصرف عنى كیدھن أصب إلیھن وأكن مع الجاھلین :( وقال نبى هللا یوسف علیھ السالم ·
). رب إنى وھن العظم منى واشتعل الرأس شیبا : ( ا علیھ السالم وقال نبى هللا زكری·

: العمل الصالح مع الدعاء -ح
وعموما فإنھ ینبغى أیضا أن یصاحب الدعاء باألعمال الصالحة من صدقات ، وصلوات ، وتالوة ، ·

. وذكر ، وغیر ذلك ، فإن األعمال الصالحة سبب فى إجابة الدعوة 
إنھم كانوا یسارعون فى الخیرات ویدعوننا رغبا ورھبا وكانوا لنا خاشعین : ( لى قال هللا تبارك وتعا·

 . (

. فمع دعائھم كانوا یسارعون فى الخیرات 
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جھنم ) 64(یبیتون لربھم سجدا وقیاما ( وكذلك عباد الرحمن ·

) . إن عذابھا كان غراما 

. مھم فدعاؤھم مع سجودھم وقیا



ربنا تقبل : ( السالم یرفعان القواعد من البیت ویقوالن وكذلك إبراھیم الخلیل وولده إسماعیل علیھما ·
فمع بنائھم المسجد ورفعھم القواعد یدعوان ویسأالن القبول ،  ویسأالن ) منا إنك أنت السمیع العلیم 

( اإلسالم لھما ولذریتھما بقولھما  ن ذریتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا ربنا واجعلنا مسلمین لك وم: 
..) سكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحیم 

):1(وھذا أیضا نوع من أنواع التوسل 
**********************************

. ففیھ بیان سالمة القصد وصحتھ )1(

: بیان سبب المسألھ التى تسألھا -ط
إنك إن تذرھم ) 26(رض من الكافرین دیارا رب ال تذر على األ:( قال نوح علیھ السالم 

). یضلوا عبادك وال یلدوا إال فاجرا كفارا 
ربنا لیقیموا الصالة فاجعل أفئدة من الناس تھوى إلیھم وارزقھم من :( وقال إبراھیم علیھ السالم ·

) . الثمرات لعلھم یشكرون 

. فسأل لھم الرزق لعلھم یشكرون 
اشدد بھ ) 30(ھرون أخى ) 29(واجعل لى وزیرا من أھلى : (م ، یقول ونبى هللا موسى علیھ السال·

إنك كنت بنا بصیرا ) 34(ونذكرك كثیرا ) 33(كى نسبحك كثیرا ) 32(وأشركھ فى أمرى ) 31(أزرى 
 . (

. فسأل الوزارة لھارونكى نسبحك كثیرل ویذكرك كثیرا 
). یرثتى ویرث من آل یعقوب ) 5(فھب لى من لدنك ولیا : ( وزكریا علیھ السالم ، یقول ·

.فسال الولد كى یرث العلم والنبوة 
**********************

: تطییب المطعم والمشرب والملبس مع بیان بعض أسباب عدم إجابة الدعوات -ى
.المأكل الحرام والمشرب والملبس والغذاء الحرام 

ال یقبل إال طیبا ، وإن هللا أمر المؤمنین بما أمر بھ إن هللا طیب : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ·
: ( وقال ) یاأیھا الرسا كلوا من الطیبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون علیم : ( المرسلین ، فقال 

ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر یمد یدیھ إلى ) یاأیھا الذین آمنوا كلوا من طیبات ما رزقناكم 
ارب ، ومطعمھ حرام،  ومشربھ حرام ، وملبسھ حرام ، وغذى بالحرام ، فأنى السماء ، یارب ، ی

) . یستجاب لذلك 
صحیح ]م[

. یعة رحم وتقدم أیضا أنھ یستجاب للعبد ما لم یدع بإثم أو قط·
. وكذلك فدعوه المظلوم تستجاب فى الظالم ·
. وأیضا فالتقصیر فى األخذ باألسباب سبب فى تخلف اإلجابة ·

****************
ما یقولھ من یرید األجتھاد فى الدعاء 

أتحبون أن تجتھدوا فى : ( النبى صلى علیھ وسلم : عن أبى ھریره رضى هللا عنھ ، قال ·
).اللھم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : الدعاء ؟ قولوا 

صحیح ] حم[

ارتفاع الھمم فى الدعاء وتعظیم الرغبة فیماعند هللا عز وجل 
إذا دعا أحدكم فال : ( قال النبى صلى هللا علیھ وسلم : ھ ، قال عن ابى ھریره رضى هللا عن·

یقل اللھم اغفر لى إن شئت ، ولكن لیعزم المسألة ، ولیعظم الرغبة فأن هللا ال یتعاظمھ شى 
) .             أعطاه 

صحیح ]م[



من آمن با وبرسولھ : ( قال النبى صلى هللا علیھ وسلم : وعنھ أیضا رضى هللا عنھ قال ·
وأقام الصالة ، وصام رمضان كان حقا على هللا أن یدخلھ الجنة ، جاھدافى سبیل هللا ، أو 

إن الجنة : ( نبشر الناس ؟ قال یارسول هللا ، أفال : قالوا ) جلس فى أرضھ التى ولد فیھا 
كما بین السماء واألرض رجتین ، دمائة درجة أعدھا هللا للمجاھدین فى سبیل هللا ما بین ال

وفوقھ عرش : أراه قال –فغذا سألتم هللا فأسألوه الفردوس فإنھ أوسط الجنة وأعلى الجنة 
) . ومنھ تفجر أنھار الجنة –الرحمن 

صحیح ]خ[
قالت أم حبیبة زوج النبى صلى هللا علیھ وسلم  : وعن عبدهللا بن مسعود رضى هللا عنھ قال ·

عاویھ اللھم أمتعنى بزوجى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، وبأبى أبى سفیان ، وبأخى م( 
قد سألت هللا آلجال مضروبة ، وأیام معدودة ، : ( فقال النبى صلى هللا علیھ وسلم : ، قال 

خر شیئا عن حلھ ، ولو كنت سألت هللا أن }وأرزاق مقسومة  ، لن یعجل شیئا قبل حلھ أو ي
) . یعیذك من عذاب فى النار ، أو عذاب فى القبر ، كان خیرا وأفضل 

صحیح]م[

إخفاء الدعاء 
فى الجملة إخفاء الدعاء ھو األفضل اللھم إال المواطن التى جھر فیھا النبى صلى هللا علیھ ·

. وسلم بدعائھ ، كاالستسقاء وخطب الجمع ونحو ذلك 

: دلة على إخفاء الدعاء فمنھا أما األ
). دعوا ربكم تضرعا وخفیة إنھ ال یحب المعتدین : ( قولھ تعالى ·
).إذ نادى ربھ نداء خفیا : ( وقال تعالى فى شأن نبیھ زكریا علیھ السالم ·

**********
صور إجابة الدعاء

ما من مسلم یدعو ( لم قال النبى صلى هللا علیھ وس: عن أبى سعید الخدرى رضى هللا عنھ ، قال ·
أن بدعوة لیس فیھا إثم وال قطیعة رحم إال أعطاه هللا بھا إحدى ثالث ، إما أن تعجل لھ دعوتھ ، وإما 

). هللا أكثر : ( إذن نكثر ؟ قال : قالوا ) یدخرھا لھ فى األخرة ، وإماأن یصرف عنھ من السوء مثلھا 

حسن ]حم[

·**********

اإلجمال فى طلب الدنیا 
أجملوا فى طلب : ( عن أبى حمید الساعدى رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  قال ·

) . الدنیا فإن كال میسر لما كتبلھ منھا 

صحیح ]ك[
استحباب الجوامع من الدعاء 

یعجبھ الجوامع من الدعاء ) وسلم تعنى النبى صلى هللا علیھ ( كان : عن عائشة رضى هللا عنھا قالت ·
. ، ویدع ما بین ذلك 

صحیح]حم،د[

استقبال القبلة عند الدعاء 
صلى هللا علیھ وسلم إلى المشركین لما كان یوم بدر نظر رسول هللا: عن عمر رضى هللا عنھ قال ·



وأصحابھ ثالثمائة وتسعة عشر رجال ، فاستقبل نبى هللا صلى هللا علیھ وسلم القبلة ، ثم مد وھم ألف ،
اللھم أنجز لى ما وعدتنى ، اللھم آت ما وعدتنى ، اللھم إن تھلك ھذه العصابة : ( یدیھ، فجعل یھتف بربھ 

) . األرض من أھل اإلسالم ال تعبد فى 
صحیح ]م[

ویجوز الدعاء أیضا غیر مستقبل القبلة ، إال أن األمور الھامة ذات الشان یستحب التوجھ فیھا إلى : قلت 
. القبلة ، وهللا أعلم 

رفع الیدین عند الدعاء 
تقدم فى حدیث عمر رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم یوم بدر مد یدیھ فجعل یھتف بربھ 

...........
صحیح ]م[

إن هللا حیى كریم یستحیى إذا رفع العبد یدیھ ان یردھما : ( وتقدم أن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال ·
) . خائبین صفرا 

دعا النبى صلى هللا علیھ وسلم بماء فتوضأ بھ ثم رفع یدیھ فقال : وعن أبى موسى رضى هللا عنھ قال ·
اللھم اجعلھ یوم القیامة فوق كثیر من : ( یت بیاض إبطیھ ، فقال ورأ) اللھم اغفر لعبید أبى عامر : ( 

) . خلقك من الناس 

صحیح ]خ، م[
. واألدلھ فى ھذا متعددة وكثیرة جدأ

************

مواصلھ الدعاء وتكریره وعدم الیأس من رحمة هللا 
). ومن یقنط من رحمھ ربھ إال الضالون : ( قال تعالى ·
ال القوم یابنى أذھبوا فتحسسوا من یوسف وأخیھ وال تیأسوا من روح هللا إ: ( وقال یعقوب لبنیھ ·

) . الكافرین 
) . أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمین : ( وأیوب علیھ السالم یواصل الدعاء ویواصل فیقول ·
یستجاب ألحدكم : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ ، قال ·

) . ما لم یعجل فیقول قد دعوت ربى فلم یستجب لى 

صحیح]خ، م[
ال یزال یستجاب للعبد : ( وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ أیضا عن النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ·

یقول قد دعوت : ما األستعجال ؟ قال یا رسول هللا: قیل ) ما لم یدع بأثم أو قطیعة رحم ما لم یستعجل 
) . ، وقد دعوت فلم أر یستجیب لى فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء 

صحیح ]م[
الدعاء للنفس قبل األخرین 

كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم إذا دعا ألحد بدأ بنفسھ فذكر : عن أبى بن كعب رضى هللا عنھ قال ·
( ذات یوم موسى فقال  رحمھ هللا علینا وعلى موسى  ، تو كان صبر لقص هللا علینا من خبره ، : 

) . نى قد بلغت من لدنى عذرا ولكن قال إن سألت عن شى بعدھا فال تصاحب

حسن لشواھده ]حم [
 ***************

جواز الدعاء لألخرین فقط 
إن ھذه : قسم النبى صلى هللا علیھ وسلم قسما ، فقال رجل : قال عن أبى مسعود رضى هللا عنھ ·

لقسمة ما أرید بھا وجھ هللا ، فاتیت النبى صلى هللا علیھ وسلم فاخبرتھ ، فغضب حتى رأیت الغضب 
) . ثر من ھذا فصبر یرحم هللا موسى ، قد أوذى بأك: ( فى وجھھ ، ثم قال 

صحیح ]خ، م[



تعمیم الدعاء 
ان وال تجعل فى قلوبنا غال للذین آمنوا ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیم: ( قال أھل اإلیمان ·

 .(
) . واسغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات : ( وقال تعالى لنبیھ محمد صلى هللا علیھ وسلم ·
ؤمنا وللمؤمنین رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بیتى م: ( وقال نبى هللا نوح علیھ الصالة والسالم ·

) .وللمؤمنات وال تزد الظالمین إال تبارا 
قام رسول هللا صلى هللا علیھ السالم فى صالة وقمنا معھ ، فقال : وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال ·

، فلما سلم النبى صلى هللا علیھ ) اللھم أرحمنى ومحمدا وال ترحم معنا أحدا : أعرابى وھو فى الصالة 
. یرید رحمھ هللا ) لقد حجرت واسعا :( وسلم  قال لألعرابى 

النھى عن األعتداء فى الدعاء وبیان بعض صور األعتداء 
). دعوا ربكم تضرعا وخفیھ إنھ ال یحب المعتدین : ( قال تعالى ·
اللھم إنى أسألك القصر االبیض عن یمین الجنة : وعن أبى نعامة أن عبدهللا بن مغفل سمع ابنھ یقول ·

ل یابنى سل هللا تبارك وتعالى الجنھ وعذ بھ من النار ، فإنى سمعت رسول هللا صلى إذا دخلتھا ، فقا
) . یكون قوم یعتدون فى الدعاء والطھور : ( هللا علیھ وسلم یقول 

صحیح ]ھ حم ، د ، ج[
: ومن صور األعتداء فى الدعاء ما یلى 

. الدعاء باألثم وقطیعة الرحم ·
. سؤال هللا ما ال یلیق بھ وما ال علم لھم بھ ·
. سؤالھم ما یخالف أمر هللا وأمر رسولھ صلى هللا علیھ وسلم ·
.سؤال هللا مزیدا من التكالیف التى قد یعجز الشخص عن الوفاء بھا ·
. نفس بالتلف والھالك وكذلك على األوالد والمال الدعاء على ال·

: وثم صور أخر ، ومن ذلك ما یلى 
وھذا من . أن یدعوه دعاء غیر متضرع ، بل دعاء مدل ، كالمستغنى بما عنده المدل على ربھ بھ : من العدوان 

االتھ ، فمن لم یسال أعظم األعتداء المنافى لدعاء الضارع الذلیل الفقیر المسكین من كل جھة فى مجموع ح
. مسألة مسكین متضرع خائف فھو معتد 

فإن ھذا أعتداء أن تعبده بما لم یشرعھ ، وتثنى علیھ بما لم یثن بھ على نفسھ وال أذن فیھ ، : ومن األعتداء 
. فى دعاء الثناء والعبادة ، وھو نظیر األعتداء فى دعاء المسألھ والطلب 

 *****************
رفع الصوت بالدعاء رفعا زائدا 

كنا مع النبى صلى هللا علیھ وسلم فى سفر فكنا إذا : موسى االشعرى رضى هللا عنھ قال عن أبى ·
ا على أنفسكم ال تدعون أصم یاأیھا الناس اربعو: ( علونا كبرنا فقال النبى صلى هللا علیھ وسلم 

ال حول وال قوة إال با : ثم أتى على وأنا أقول فى نفسى ) وال غائبا ولكن تدعون سمیعا بصیرا 
- أو قال –ال حول وال قوة إال با فإنھا كنز من كنوز الجنة : یا عبدهللا بن قیس ، قل : ( ، فقال 

) . ال حول وال قوة إال با ! اال أدلك على كلمھ ھى كنز من كنوز الجنة ؟ : 

صحیح ]خ،م[
الدعاء باللعن وما ورد فیھ 

یا معشر : ( ل هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال عنھما عن رسوعن عبدهللا بن عمر رضى هللا ·
وما لنا : فقالت امرأه منھن جزلة ) النساء تصدقن وأكثرن األستغفار فإنى رأیتكن أكثر أھل النار 

. الحدیث .................. ) تكثرن اللعن وتكفرن العشیر : ( قال ! یارسول هللا أكثر أھل النار ؟ 

صحیح ]م[
( وعن أبى الدرداء رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال · ال یكون اللعانون : 

) . شفعاء وال شھداء یوم القیامة 

صحیح ]م[



من عنده ، فلما أن ( * ) وعن زید بن أسلم ، أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد ·
كان ذات لیلة ، قام عبد الملك من اللیل ، فدعا خادمھ ، فكأنھ أبطأ علیھ ، فلعنھ ، فلما أصبح قالت 

قال : یقول سمعتك اللیلة لعنت خادمك حین دعوتھ ، فقالت سمعت أبا الدرداء : لھ أم الدرداء 
) . ال یكون اللعانون شفعاء وال شھداء یوم القیامة (رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  **********************************
. وستور األنجاد ھو متاع البیت الذى یزینھ من فرش ونمارق(* ) 

النھى عن الدعاء على النفس واألھل والخدم والمال  
( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم · ال تدعوا على أنفسكم ، وال تدعوا على أوالدكم ، وال : 

تدعوا على خدمكم ، وال تدعوا على أموالكم ، ال توتفقوا من هللا تبارك وتعالى ساعھ نیل فیھا 
) .عطاء فیستجیب لكم 

صحیح ]م[
ال تدعوا على أنفسكم إال : ( قال النبى صلى هللا علیھ وسلم : وعن أم سلمة رضى هللا عنھ قالت ·

) . بخیر فإن المالئكة یؤمنون على ما تقولون 

: وال تسأل مزید من التكالیف 
. فإن قوما سألوا مزیدا من التكالیف فلم یقوموا بھا 

ألم تر إلى المأل من بنى إسرائیل من بعد موسى إذ قالوا لنبى لھم ابعث لنا ملكا : ( قال تعالى ·
ل فى سبیل تقاتلوا قالوا وما لنا أال نقاتنقاتل فى سبیل هللا قال ھل عسیتم إن كتب علیكم القتال أال 

) . هللا وقد اخرجنا من دیارنا وأبنائنا فلما كتب علیھم القتال تولوا إال قلیال منھم 
ألم تر إلى الذین قیل لھم كفوا أیدیكم وأقیموا الصالة وآتوا الزكاة فلما كتب علیھم : ( وقال تعالى ·

لم كتبت علینا القتال القتال إذا فریق منھم یخشون الناس كخشیة هللا أو أشد خشیة وقالوا ربنا 
) . لوال أخرتنا إلى أجل قریب 

) . ال تتمنوا لقاء العدو : ( وقال النبى صلى هللا علیھ وسلم ·

صحیح ]خ، م[
***************

النھى عن تعجیل العقوبة فى الدنیا 
. فطلب العقوبة فعل أھل الكفر والجھل 

) . وفالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب : ( قال تعالى ·
) . ویستعجلونك بالعذاب : ( وقال تعالى ·
إذ قالوا اللھم إن كان ھذا ھو الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا : ( ل تعالى وقا·

) . بعذاب ألیم 
وعن أنس رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم عاد رجال من المسلمین قد خفت فصار ·

اللھم ما : نعم كنت أقول : اه ؟ قال مثل الفرخ ، فقال لھ رسول هللا ھل كنت تدعوا بشى أو تسألھ أی
سبحاب هللا ال : ( كنت معاقبى بھ فى اآلخرة فعجلھ لى فى الدنیا ، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

) . اللھم آتنا فى الدنیا حسنھ وفى اآلخره حسنھ وقنا عذاب النار : تطیقھ ، أو ال تستطیعھ ، أفال قلت 
. فدعا هللا لھ فشفاه 

صحیح ]م[
  ****************

النھى عن تمنى الموت 
ال یتمنین أحدكم الموت لضر : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ى هللا عنھ ، قال عن أنس رض·

أحینى ما كانت الحیاة خیرا لى وتوفنى إذا كانت اللھم : نزل بھ ، فإن كان البد متمنیا للموت فلیقل 
) . الوفاه خیرا لى 

صحیح ]خ، م[



لوال أن النبى صلى هللا علیھ : أتیت خبابا وقد اكتوى سبعا فى بطنھ فسمعتھ یقول : عن قیس قال ·
. وسلم نھانا أن ندعوا بالموت لدعوت بھ 

صحیح ]خ،م[
وال یتمنین : (...........  قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ ، قال ·

) . أحدكم الموت ، إما محسنا فلعلھ ان یزداد خیرا وإما مسیئا فلعلھ أن یستعتب 

صحیح ]خ[
ال یتمنى أحدكم الموت ، : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال ·

) . خیرا وال یدع بھ من قبل أن یأتیھ ، إنھ إذا مات أحدكم انقطع عملھ ، وإنھ ال یزید المؤمن عمره إال

صحیح ]م[
****************

ویجوز تمنى الموت فى بعض األ حیان 
. وذلك إذا خشى الشخص الفتنة فى دینھ 

) . یالیتنى مت قبل ھذا وكنت نسیا منسیا : ( ت مریم علیھا السالم قال·
) . ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین : ( وقال سحرة فرعون ·
وإذا أردت : (........... قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعنمعاذ بنجبل رضى هللا عنھ ، قال ·

) . بقوم فتنة فتوفنى غیر مفتون 
صحیح ]حم[

اجتناب السجع المتكلف 
حدث الناسكل جمعة مرة ، فإن أبیت فمرتین ، : ( عنھما ، قال عن عكرمة عن ابن عباس رضى هللا·

فأن أكثرت فثالث مرات ، وال تمل الناس ھذا القرأن ، وال ألفینك تأتى القوم وھم فى حدیث من 
حدیثھم فتقص علیھم فتقطع علیھم حدیثھم فتملھم ، ولكن أنصب ، فإذا أمروك فحدثھم وھم یشتھونھ 

اء فاجتنبھ ، فغنى عھدت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ ال یفعلون ، فانظر السجع من الدع
) . إال ذلك األجتناب 

صحیح عن عباس ]خ[
ففى ھذا ما یفید كراھیة التكلف لإلتیان بسجع فى الدعاء ویجعل الباس یھتمون بتلك النغمات فى ·

كان السجع غیر متكلف فذلك جائز وال حرج ، وقد قال النبى صلى ھب الخشوع ، أما إذا األدعیة فیذ
اللھم إنى أعوذ بك من قلب ال یخشع ، وعلم ال ینفع ، ونفس ال تشبع  ، ودعاء : ( هللا علیھ وسلم 

( وقال علیھ السالم .......... ) . الیسمع  اب ، اللھم منزل الكتاب ، ھازم األحزاب ، سریع الحس: 
. إلى غیر ذلك ) اھزمھم وزلزلھم 

 *******************
أوقات اإلجابة 

: الثلث األخیر من اللیل 
( أنھ قال عن أبى ھریره رضى هللا عنھ ، عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم · یتنزل ربنا تبارك : 

من یدعونى فأستجب لھ ، من یسألنى : وتعالى كل لیلھ إلى سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل فیقول 
) . فأعطیھ ، من یستغفرنى فأغفر لھ 

صحیح ]خ، م[
إن من اللیل ساعة ال یوافقھا : ( وعن جابر رضى هللا عنھ ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ·

) . عبد یسأل هللا خیرا إال أعطاه إیاه 

صحیح ]م[
إن فى اللیل لساعة ال یوافقھا رجل مسلم یسأل هللا خیرا من أمر الدنیا واألخرة ، إال : (وفى روایھ ·

) . وذلك كل لیلة أعطاه إیاه ، 



: ساعة الجمعة 

وم الجمعة ساعة ال فى ی: ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أبى ھریره رضى هللا عنھ ، قال ·
) . یوافقھا مسلم وھو قائم یصلى یسأل هللا خیرا إال أعطاه 

صحیح ]خ،م [
: وفى تحدیدھا أقوال أقربھا أنھا آخر ساعة بعد العصر 

–یوم الجمعة ثنتا عشرة : (ن جابر رضى هللا عنھ ، عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال ع·
ال یوجد مسلم یسأل هللا عز وجل شیئا إال آتاه هللا عز وجل فالتمسوھا آخر ساعة بعد –یرید ساعة 

) . العصر 

إسناده صحیح ]د[
: الدعاء بین األذان واإلقامة 

( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أنس بن مالك رضى هللا عنھ قال · الدعوة ال ترد بین : 
) . األذان واألقامة فادعوا 

صحیح ]حم[
: الدعاء حین تقام الصالة 

ساعتان ال ترد على : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن سھل بن سعد رضى هللا عنھ قال ·
) . داع دعوتھ ، حین تقام الصالة ، وفى الصف فى سبیل هللا 

صحیح لغیره ]حب [
: الدعاء فى السجود 

ما یكون العبد من ربھ أقرب : ( قال عن أبى ھریره رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ·
) . الدعاء وھوساجد فأكثروا 

صحیح ]م[
(وعن ابن عباس رضى هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال · وأما السجود ......... : 

) . م فاجتھدوا فى الدعاء فقمن أن یستجاب لك

صحیح ]م[
: الدعاء بعد الصالة 

) . وإلى ربك فارغب ) 7( فإذا فرغت فانصب : ( قال تعالى ·
علیك من الصالة فسل هللا وارغب إلیھ وانصب إذا فرغت مما فرض : قال بعض العلماء فى تفسیرھا ·

. أمره إذا فرغ من صالتة أن یبالغ فى دعائھ : قال قتاده . لھ 

صحیح عن قتاده ]طب[
یامعاذ ، وهللا إنى : ( وقال بیدهسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أخذابن جبل رضى هللا عنھ أن روعن معاذ

اللھم أعنى على ذكرك : أوصیك یا معاذ ال تدعن فى دبر كل صالة تقول : ( فقال ) ألحبك ، وهللا إنى ألحبك 
) . وشكرك وحسن عبادتك 

صحیح ]د، ن ،حم [
اللھم اغفر لى ما : ( وعن على رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان إذا سلم قال ·

قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم بھ منى أنت المقدم وأنت المؤخر 
) .ال إلھ إال أنت 

صحیح ]م[



وعن البراء بن عازب رضى هللا عنھما كنا إذا صلینا خلف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أحببنا أن ·
( فسمعتھ یقول نكون عن یمینھ یقبل علینا بوجھھ ، قال  ) او تجمع ( رب قنى عذابك یوم تبعث : 

) . عبادك 

صحیح ]م[
مات كما یعلم المعلم الغلمان كان سعد یعلم بنیھ ھؤالء الكل: وعن عمرو بن میمون األودى أنھ قال ·

اللھم إنى أعوذ : ( إ ن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یتعوذ منھن دبر الصالة : الكتابة ویقول 
) بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد غلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنیا وأعوذ بك من عذاب القبر 

صحیح ]خ[
: دعاء المسلم ألخیھ بظھر الغیب 

قدمت الشام ، فأتیت أبا الدرداء : عن صفوان وھو ابن عبدهللا بن صفوان وكانت تحتھ الدرداء ، قال ·
فادع هللا : نعم ، قالت : أترید الحج ، العام ؟ فقلت : قالت فى منزلھ فلم اجده ، ووجدت أم الدرداء ، ف

( كان یقول لنا بخیر ، فإن النبى صلى هللا علیھ وسلم  دعوة المرء المسلم ألخیھ بظھر الغیب : 
) . آمین ولك بمثل : مستجابھ ، عند رأسھ ملك الموكل بھ 

. ، یرویھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم فخرجت إلى السوق فلقیت أبا الدرداء فقال لى مثل ذلك: قال 
صحیح ]م[

( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : أم الدرداء عن أبى الدرداء ، قال وعن · لم ما من عبد مس: 
) . ولك بمثل : یدعوا ألخیھ بظھر الغیب إال قال الملك 

صحیح ]م[
: دعوة المظلوم مستجابة 

اتق : ( علیھ وسلم بعث معاذا إلى الیمن فقال عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا·
. دعوة المظلوم ، فإنھا لیس بینھما وبین هللا حجاب 

صحیح ]م[
: دعوة الصائم واإلمام العادل 

: ثالثة ال ترد دعوتھم : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال ·
ودعوة المظلوم ، یرفعھا هللا دون الغمام یوم القیامھ ، وتفتح : اإلمام العادل ن والصائم حتى یفطر 

) . لھا أبواب السماء 

صحیح ]جھ [
: إجابھ دعوة المضطر 

) . السوء أمن یجیب المضطر إذا دعاه ویكشف : ( قال تعالى ·

والمضطر ھو الذى أقلقتھ الكروب وتعسر علیھ المطلوب فھو فى تضرعھ اقوى وفى إخالصھ أشد ورغبتھ 
. من ثم دعاؤه أقرب للقبول أعظم ف

: الدعاء عند لقاء العدو 
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على : ( قال تعالى ·

) . القوم الكافرین 
وكأین من نبى قاتل معھ ربیون كثیر فما وھن وا لما أصابھم فى سبیل هللا وما ضعفوا : ( وقال تعالى ·

وما كان قولھم إال أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ) 146(وما استكانوا وهللا یحب الصابرین 
) . فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین 

 ******************



الدعاء عقب األذان 
عن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضى هللا عنھما أنھ سمع النبى صلى هللا علیھ وسلم یقول ثم صلوا ·

على فإنھ من صلى على صالة صلى هللا بھا علیھ عشرا ثم سلوا هللا لى الوسیلھ ، فإنھا منزلة فى 
) . أن أكون انا ، فمن سال لى الوسیلة حلت لھ الشفاعة نة ال تنبغى إال لعبد من عباد هللا وارجواالج

صحیح ]م[
ا ، فقال یارسول هللا إن المؤذنین یفضلونن: وعن عبدهللا بن عمرو رضى هللا عنھما أن رجال قال ·

) . قل كما یقولون فإذا انتھیت فسل تعطھ : ( رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

حسن ]د[
 ************

الدعاء فى الصالة أثناء قراءة القرأن 
: صلیت مع النبى صلى هللا علیھ وسلم ذات لیلة ، فافتح البقرة فقلت : عن حذیفة رضى هللا عنھ ، قال ·

بھا ثم افتتح النساء فقراھا یركع: فقلت یصلى بھا فى ركعة فمضى : یركع عند المائة ثم مضى فقلت 
ثم افتتح أل عمران فقراھا یقأ مترسال إذا مر بتعوز تعود                      
صحیح) م(

******
وكذلك فیستحب الدعاء فى اللیالى المباركة واالیام الطیبة وكذلك االماكن الطیبة المباركة 

.فیستحب الدعاء فى لیلة القدر ·
.وخاصة بعرفات ,ویستحب الدعاء یوم عرفة ·
.وكذلك عند المشعر الحرام یستحب الدعاء·
. شریق الثالثةالوسطى فى اسام التوكذلك بعد رمى الجمرة الصغرى وبعد رمى الجمرة ·
.فى الكعبة ایضا ل وب, كما یستحب الدعاء اثناء الطواف وعل الصفا والمروة ·

 **************
المواطن الذى یظن حضور فیھا حضور المالئكة 

( نھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال عن أبى ھریره رضى هللا ع· إذا سمعتم صیاح الدیكة : 
............ ) . فاسالوا هللا من فضلھ فغنھا رات ملكا 

صحیح ]خ،م[

*** *******
التعوذات فى أماكن الشر والفساد 

. وكما أن تشرع فى األماكن المباركة واألوقات الطیبة وعند حضور المالئكة ·
فكذلك تشرع التعوذات فى أماكن الشر والفساد ، وأوقات الفتن وعند مظنة حضور الشیاطین ، ·

. لضرر فى الدنیا أو الدین ومن كل ما یخشى من ا
اللھم إنى : ( كان النبى صلى هللا علیھ وسلم إذا دخل الخالء قال : عن أنس رضى هللا عنھ قال ·

). أعوذ بك من الخبث والخبائث 

إذا سمعتم : ( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن جابر بن عبدهللا رضى هللا عنھما قال ·
) . ب ونھیق الحمار باللیل فتوذوا با فإنھن یرین ماال ترون نباح الكال

صحیح ]د، حم[
. ولما كان الشیطان یحضر عند الغضب شرع التعوذ عند الغضب ·
) .وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ با غنھ سمیع علیم : (تبارك وتعالى قال هللا ·
فاشتد غضبھ حتى استب رجالن عند النبى فغضب أحدھما : وعن سلیمان بن صرد رضى هللا عنھ قال ·

) إنى ألعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ الذى یجد : ( انتفخ وجھة وتغیر فقال النبى صلى هللا علیھ وسلم 
: فقال ) تعوذ با من الشیطان : ( نطلق إلیھ الرجل فأخبره بقول النبى صلى هللا علیھ وسلم ، وقال فا

. أترى بى بأس ، أمجنون أنا ؟ اذھب 



 ************
: مقترفات من أبواب الدعاء ·

طلب الدعاء من أھل الفضل 
أفیكم : كان عمر بن الخطاب إذا أتى علیھ أمداد أھل الیمن ، سألھم : بن جابر قال عن اسیر·

من : نعم ، قال : أنت أویس بن عامر ؟ قال : فقال اویس بن عامر ؟ حتى أتى على أویس ، 
, نعم:فكان بك برص فبرأت منھ إال موضع درھم ؟ قال : قال . نعم : مراد ثم من قرن ؟ قال 

یاتى : ((سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  یقول : نعم ، قال : ؟ قال لك والدة :قال 
علیكم أویس بن عامر  مع أمداد أھل الیمن من مراد ، ثم من قرن كان بھ برص فبرأمنھ إال 
موضع درھم ، لھ والده ھو بھا بر لو أقسم على هللا ألبره فإن استطعت أن یستغفر لك فافعل 

اال اكتب لك : الكوفة ، قال : أین ترید ؟ قال : فر لھ ، فقال لھ عمر فاستغفر لى ، فاستغ)) 
. أكون فى غبراء الناس أحب إلى : إلى عاملھا ؟ قال 

صحیح ]م[
نعم : أترید الحج العام ؟ قال : اء لزوج ابنتھا صفوان بن عبدهللا بن صفوان وقالت أم الدرد·

......... فادع هللا لنا بخیر : ، قالت 

صحیح ]م[
) . ادعى هللا لى وال أضرك : ( علیھا السالم –وقال الجبار لسارة ·

صحیح ]م[
) . قالوا یا موسى ادع لنا ربك بما عھد عندك : ( وقال تعالى ·

 **************
جواز الدعاء للمشركین بالھدایھ 

قدم الطفیل بن عمرو على الرسول صلى هللا علیھ وسلم : عن أبى ھریره رضى هللا عنھ قال ·
فادع هللا علیھا ، فظن الناس انھ یدعوا علیھم یارسول هللا إن دوسا قد عصت وأبت: فقال 
) . اللھم اھد دوسا وات بھم : ( فقال 

صحیح ]خ، م[
اإلسالم وھى مشركة ، فدعوتھا یوما كنت أدعوا امى إلى : وعنھ رضى هللا عنھ قال ·

فأسمعتنى فى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما أكره ، فأتیت رسول هللا صلى هللا علیھ 
یارسول هللا إنى كنت أدعوا أمى إلى اإلسالم فتأبى على ، فدعوتھا : وسلم وأنا أبكى ، قلت 

، فقال رسول هللا صلى هللا ره الیوم فأسمعتنى فیك ما اكره ، فادع هللا أن یھدى أم أبى ھری
فخرجت مستبشرا بدعوة نبى هللا صلى هللا علیھ ) اللھم اھد أم أبى ھریره : ( علیھ وسلم 

: وسلم ، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا ھو مجاف ، فسمعت أمى خشف قدمى ، فقالت 
لت عن فاغتسلت ولبست درعھا وعج: مكانك یا أبا ھریره ، وسمعت خضخضة الماء ، قال 

یا أبا ھریره أشھد أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا عبده : خمارھا ، ففتحت الباب ثم قالت 
فرجعت إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأتیتھ وأنا أبكى من الفرح ، : ورسولھ ، فال 

یا رسول هللا أبشر قد استجاب هللا دعوتك ، وھدى أم أبى ھریره ، فحمد هللا : قلت : قال 
. خیرا : ثنى علیھ ، وقال وأ

صحیح ]م[
 ***************

ویجوز الدعاء علیھم كذلك 
( قال نبى هللا موسى علیھ السالم .1 ربنا إنك أتیت فرعون ومأله زینة وأمواال فى الحیاة : 

الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك ربنا اطمس على أموالھم واشدد على قلوبھم فال یؤمنوا حتى 
) . یروا العذاب األلیم 

تذر على األرض من الكافرین دیارا  إنك إن تذرھم یضلوا عبادك وال رب ال : ( وقال نوح علیھ السالم 
) . یلدوا إال فاجرا كفارا 



وعن ابن مسعود رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم  كان یصلى عند ·
اللھم علیك .......... ( ثالث مرات ) اللھم علیك بقریش : ( قال ............. البیت ، 

بعتبة بن ربیعة ، وشیبة بن ربیعة والولید بن عتبة ، وأمیة بن بأبى جھل وعلیك 
......... ) . خلف ، وعقبة بن أبى معیط 

صحیح ]خ،م[
 *************
وال یجوز األستغفار للمشركین 

ما كان للنبى والذین آمنوا أن یستغفروا للمشركین ولو كانوا أولى : ( قال تعالى ·
) . قربى من بعد ما تبین لھم أنھم أصحاب الجحیم 

(( قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ضى هللا عنھ قال  وعن أبى ھریره ر·  :
)) . استأذنت ربى أن استغفر ألمى فلم یأذن لى واستأذنتھ أن أزور قبرھا فأذن لى 

صحیح ]م[
 ***********

اشتقاق األدعیة من األسماء ومن مدلوالتھا 
) . أسلم سالمھا هللا ، وغفار غفر هللا لھا ، وعصیة عصت هللا ورسولھ : ( قال صلى هللا علیھ وسلم ·

صحیح ]خ،م[
 ***********

التراجع عن الدعاء 
ویجوز للشخص أن یتراجع عن دعوتھ التى دعا بھا ، بل ویستحب ذلك فى بعض األحیان ، بل ویجب ·

فى أحیان اخر 

: وھذه بعض األدلة على ذلك 
رب إن ابنى من أھلى وإن وعدك الحق وأنت أحكم : ( نبى هللا نوح صلى هللا علیھ وسلم دعا ربھ ·

ھ لیس من أھلك إنھ عمل غیر صالح فال تسألن ما لیس لك یانوح إن: ( فیقول هللا سبحانھ ) الحاكمین 
ربى إنى أعوذ بك : ( فحیئذ تراجع عن دعائھ االول فیكون ) بھ علم إنى أعظك أن تكون من الجاھلین 

). أن أسألك ما لیس لى بھ علم وإال تغفر لى وترحمنى أكون من الخاسرین 
فرة ألبیھ ثم یتراجع بعد ذلك لعملھ أن والده من ونبى هللا إبراھیم صلى هللا علیھ وسلم یسأل المغ·

وما كان : ( ثم یقول سبحانھ وتعالى ) . وأغفر ألبى إنھ كان من الضالین ( المشركین ، فیقول أوال 
استغفار إبراھیم ألبیھ إال عن موعده وعدھا إیاه فلما تبین لھ إنھ عدو هللا تبرأمنھ إن إبراھیم ألواه 

) . حلیم 
لم ترانى : ( ، فیقول هللا سبحانھ وتعالى )ربى أرنى أنظر إلیك : ( وسى علیھ السالم یقول ونبى هللا م·

خر موسى ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف ترانى فلما تجلى ربھ بالجبل جعلھ دكا و
ظر رب أرنى أنLفتاب إلى ربة من قولة )صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إلیك وانا أول المؤمنین

).إلیك
( وكذلك یدعوا لقومھ لما قالوا لھ · ادع لنا ربك بما عھد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك : 

ربنا اطمس : ( فلما كشف اللع عنھم الرجز ونكثوا دعا علیھم بقولھ ) . ولنرسلن معك بنى إسرائیل 
) .األلیم على أموالھم واشدد على قلوبھم  فال یؤمنوا حتى یروا العذاب

اللھم إنما محمد بشر یغضب كما یغضب البشر وإنى قد : ( ونبینا محمد صلى هللا علیھ وسلم یقول ·
اتخذت عندك عھدا لن تخلفنیھ ، فأیما مؤمن آذیتھ ، أو سببتھ أو جلدتھ ، فاجعلھا لھ كفاره ، وقربھ ، 

) . تقربھ بھا إلیك یوم القیامة 

 ******************
األستدراك على دعاء األخرین 

........ ) لم یتكلم فى المھد ثالثھ : ( عن أبى ھریره رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال ·
: فذكر الحدیث وفیھ 



اللھم اجعل ابنى مثل : جل راكب على دابھ فارھة وشارة حسنھ ، فقالت أمھ من أمھ فمر روبینا صبى یرضع ( 
. اللھم ال تجعلنى مثلھ ، ثم أقبل على ثدیھ فجعل یرتضع : ھذا ، فترك الثدى وأقبل إلیھ فنظر إلیھ ، فقال 

مھ ، فجعل فكأنى أنظر إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم وھو یحكى ارتضاعھ بإصبعھ السبابھ فى ف: قال  
. یمصھا 

حسبى هللا ونعم الوكیل ، فقالت : زنیت ، سرقت ، وھى تقول : ومروا بجاریة وھم یضربونھا ویقولون : ( قال 
اللھم اجعلنى مثلھا ، فھناك تراجعا الحدیث : اللھم ال تجعل ابنى مثلھا ، فترك الرضاع ونظر إلیھا ، فقال : أمھ 

اللھم ال تجعلنى مثلھ ، ومروا : اللھم اجعل ابنى مثلھ ، فقلت : ئة ، فقلت مر رجل حسن الھی! حلقى : ، فقالت 
اللھم اجعلنى : اللھم ال تجعل ابنى مثلھا ، فقلت : زنیت سرقت ، فقلت : بھذه األمة وھم یضربونھا ویقولون 

زنیت ، ولم تزن ، : اللھم ال تجعلنى مثلھ ، وإن ھذه یقولون لھا: إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت : قال . مثلھا 
) . اللھم اجعلنى مثلھا : وسرقت ولم تسرق ، فقلت 

صحیح ]م[
 *************

سؤال القبول والتعوذ با من دعاء الیسمع 
) . ربنا تقبل منا إنك انت السمیع العلیم : ( قال إبراھیم وإسماعیل علیھما السالم ·
) . ربنا وتقبل دعاء : ( وقال إبراھیم أیضا ·
) . ى رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل من: ( وقالت امرأة عمران ·
اللھم إنى أعوذ بك من : ( وعن زید بن أرقم رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقول ·

. الحدیث        ......... ) العجز والكسل 
( وفیھ  اللھم إنى أعوذ بك من علم ال ینفع ، ومن قلب ال یخشع ومن نفس ال تشبع ، ومن دعوة ال : 

) . یستجاب لھا 
صحیح ]م[

مختارات من الدعوات والتعوذات الثابتة الصحیحة من الكتاب والسنھ 
ما یقولھ من یرید األجتھاد فى الدعاء 

أتحبون أن تجتھدوا فى الدعاء ؟ قولوا : (( ره ، عن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال عن أبى ھری·
)) . اللھم أعنا على ذكرك وشكرك زحسن عبادتك : 

صحیح ]حم[
 *****************

سؤال الفردوس 
.... عن أبى ھریره رضى هللا عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال ·  )) فإذا سألتم هللا : 

)) . فاسألوه الفردوس 

صحیح ]خ[
 *****************

أوفق الدعاء 
إن أوفق الدعاء أن : ( عنھ ، عن النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ قال عن أبى ھریره رضى هللا·

اللھم أنت ربى وأنا عبدك ،ظلمت نفسى واعترفت بذنبى یارب فاغفر لى ذنبى ، : یقول الرجل 
) . إنك أنت ربى ال یغفر الذنوب إال أنت 

صحیح ]حم[
 ******************

ومن خیر الدعاء 
اللھم : یھ وسلم قالت أم حبیبة زوج النبى صلى هللا عل: مسعود رضى هللا عنھ قال عن أبى ·

فقال النبى : قال . أمتعنى بزوجى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ، وبأبى سفیان وباخى معاویة 
قد سألت هللا آلجال مضروبة وأیام معدودة وأرزاق مقسومة لن یعجل : ( صلى هللا علیھ وسلم 

ى القبر كان خیرا شیئا قبل حلھ ، ولو كنت سألت هللا أن یعیذك من عذاب فى النار أو عذاب ف
) . وأفضل 

صحیح ]م[



سؤال العلم النافع 
) وقل ربى زدنى علما ( 

اللھم إنى : ( ... عنھ أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یقول عن زید بن أرقم رضى هللا ·
) . أعوذ بك من علم ال ینفع 

صحیح ]م[
 *****************

سؤال هللا العون على العمل الصالح 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنى ( ·

]19:النمل[) .                                            برحمتك فى عبادك الصالحین 

 ******************
أكثر دعاء النبى صلى هللا علیھ وسلم 

آتنا فى )1(ربنا: (( كان أكثر دعاء النبى صلى هللا علیھ وسلم : عن أنس رضى هللا عنھ قال ·
)) . ة حسنة وقنا عذاب النار الدنیا حسنة وفى اآلخر

صحیح ]خ، م[
 *********************

)) . الھم : (( وفى روایة )1(

. فإذا أراد أن یدعوا بدعاء دعا بھا فیھ إذا أراد أن یدعوا بدعوة بھا ،: وكان أنس : وعند مسلم زیادة 
 *******************

طلب الھادیة من هللا سبحانھ وتعالى 
) الضالین صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال) 6(اھدنا الصراط المستقیم ( ·

. ]7، 6:الفاتحة [
اللھم اھدنى وسددنى : قل : ( قال لى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن على رضى هللا قال ·

) . ھدایتك الطریق ، والسداد سداد السھم ) 2(،واذكر بالھدى ) 1(

صحیح ]م[
 ********************************

وأصل السداد األستقامة والقصد فى . أى وفقنى واجعلنى مصیبا فى جمیع أمورى مستقیما : سددنى )1(
. وسداد السھم تقویمھ , األمور 

اذكر بالھدى ھدایتك الطریق ، والسداد : ( ویذكر ویؤنث ، ومعنى . الھدى ھنا ھو الرشاد : بالھدى )2(
تذكر ذلك فى حال دعاءك بھذین اللفظین ، ألن ھادى الطریق ال یزیغ عنھ ، : أى ) سداد السھم 

ومسدد السھم یحرص على تقویمھ وال یستقیم رمیھ حتى یقومھ ، وكذا الداعى ینبغى أن یحرص على 
نقال عن . ذا اللفظ السداد والھدى ، لئال ینساه تسدید عملھ وتقویمھ ولزومھ السنھ ، وقیل لیتذكر بھ

. حاشیة مسلم 
علمنى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  أن : وعن الحسن بن على رضى هللا عنھما قال ·

اللھم اھدنى فیمن ھدیت ، وتولنى فیمن تولیت ، وعتفنى فیمن ) : (( 1(أقول فى الوتر 
قضیت ، إنك تقضى وال یقضى علیك ، إنھ ال عافیت ، وبارك لى فیما أعطیت ، وقنى شر ما

)) . یذل من والیت وال بعز من عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت 

صحیح ]طب، حم، د، ت، ن، جھ [

 **********************
.فى بعض الروایات غیر مقیدة بالوتر وجاءت)1(

سؤال الھدى والتقى والعفاف والغنى 
اللھم : ( عن عبدهللا بن مسعود رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یقول ·

) .إنى أسألك الھدى والتقى والعفاف والغنى 



صحیح ]م[
الدعاء بتثبیت القلوب واألقدام والثبات على أمر هللا ورسولھ 

)ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا وھب لنا من لدنك رحمھ إنك أنت الوھاب ( ·

]8: آل عمران [
) .ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ( ·

]147: آل عمران [
) .ربنا افرغ علینا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین ( ·

]250: البقرة [
یامقلب : ( عن النواس بن سمعان رضى هللا عنھ أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقول ·

) . القلوب ثبت قلوبنا على دینك 

صحیح ]حم[
اللھم : ( و رضى هللا عنھما أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقول وعن عبدهللا بن عمر·

) . مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك 

صحیح ]م[
 *****************

الدعاء بالمغفرة مع أدعیھ آخر 
]16: آل عمران [)                   ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ( ·
وبنا غال للذین آمنوا ربنا إنك ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذین سبقونا باإلیمان وال تجعل فى قل·

]10: الحشر [)                                                              رءوف رحیم 
) رنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین (·

]147: آل عمران [
ربنا ال تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك ) 4(ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر ( ·

]4،5: تحنھ المم[) .                                                                 أنت العزیز الحكیم 
]8: التحریم [) ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا غنك على كل شى قدیر ( ·
]44: النمل [) .                                              ربى إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ( ·
) وال تزد الظالمین إال تبارا ربى اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بیتى مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات( ·

]28: نوح [
]118: المؤمنون [)  .                                      رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین (·
]151: األعراف [) .وألخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمین رب اغفر لى ( ·
آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن با ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ ال نفرق بین أحد ( ·

ھا ما ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا ل) 285(من رسلھ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلیك المصیر 
كسبت وعلیھا ما اكتسبت ربنا ال تؤاخنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا وال تحمل علینا إصرا كما حملتھ على 
الذین من قبلنا ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا بھ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت موالنا فانصرنا 

]285،286: البقرة [)                                        على القوم الكافرین 
]87: األنبیاء [) .                                 ال إلھ إال أنت سبحانك إنى كنت من الظالمین ( ·

 ****************
سید األستغفار 

اللھم : سید األستغفار أن یقول : ( ى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم عن شداد أوس رض·
أنت ربى ال إلھ إال أنت ، خلقتنى وأنا عبدك ، وأنا على عھدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من 

) .شر ما صنعت ، أبوء لك بنعمتك على ، فاغفر لى فإنھ الیغفر الذنوب إال أنت 

نھار موقنا بھا فمات من یومھ قبل أن یمسى فھو من أھل الجنة ، ومن قالھا من اللیل ومن قالھا من ال: ( قال 
صحیح ]خ[)                                   وھو موقن بھا فمات قبل ان یصبح فھو من أھل الجنة 



: ( وعن أبى موسى رضى هللا عنھ عن النبى صلى هللا علیھ وسلم أنھ كان یدعوا بھذا الدعاء ·
للھم اغفر لى خطیئتى وجھلى ، وإسرافى فى أمرى ، وما أنت أعلم بھ منى ، اللھم اغفر لى ا

اللھم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما . جدى وھزلى ، وخطئى وعمدى ، وكل ذلك عندى 
). وما أنت أعلم بھ منى ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شى قدیر أسررت وما أعلنت 

صحیح ]خ،م[
دعاء علمھ النبى صلى هللا علیھ وسلم ألبى بكر 

قال ) 1(علمنى دعاء أدعوا بھ فى صالتى : عن أبى بكر أنھ قال لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ·
) وال یغفر الذنوب إال أنت ، –كثیرا : وقال قتیبة –للھم إنى ظلمت نفسى ظلما كبیرا ا: قل : 

) . فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى ، إنك أنت الغفور الرحیم 

حیح ص]خ،م[
 *****************************

.) علمنى یارسول هللا دعاء أدعوا بھ فى صالتى وفى بیتى : ( وفى روایھ عند مسلم )1(

ومن تعلیم النبى صلى هللا علیھ وسلم ألصحابھ أیضا 
: هللا علیھ وسلم فقال جاء أعرابى إلى رسول هللا صلى: عن مصعب بن سعد ، عن أبیھ قال ·

إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، هللا اكبر كبیرا ، والحمد  ال : قل : ( علمنى كالما أقولھ ، قال 
فھؤالء لربى ، : قال ) كثیرا ، سبحان هللا رب العالمین ، ال حول وال قوة إال با العزیز الحكیم 

) .واھدنى وارزقنىاللھم اغفر لى وارحمنى: قل : ( فما لى ؟ قال 

صحیح ]م[
كان الرجل إذا أسلم علمھ النبى صلى هللا علیھ وسلم الصالة : وعن مالك األشجعى ، عن أبیھ قال ·

اللھم اغفر لى وارحمنى واھدنى وعافنى وارزقنى ( :ثم أمره أن یدعوا بھؤالء الكلمات 

صحیح ]م[
 ****************

مزیدا من الدعوات الجامعة من الكتاب والسنھ 
]10: الكھف [)                             ربنا آتنا من لدنك رحمو وھیى لنا من أمرنا رشدا ( ·
]126: األعراف [) .                                          ربنا أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ( ·
]53: آل عمران [).                    أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاھدین ربنا آمنا بما ( ·
]151: األعراف [) .      رحمتك وأنت أرحم الراحمین وأدخلنا فى ) 1(ربنا اغفر لى وألخى ( ·
) .    رب فال تجعلنى فى القوم الظالمین ) 93(ربنا إما ترینى ما یوعدون ( ·

94، 93: المؤمنون [
). وأعوذبك رب أن یحضرون ) 97(رب أعوذ بك من ھمزات الشیاطین ( ·

]98، 97: المؤمنون [
واجعلنى من ) 84( واجعل لى لسان صدق فى األخرین ) 83(رب ھب لى حكما وألحقنى بالصالحین ( ·

یوم ال ) 87(وال تخزنى یوم یبعثون ) 86(واغفر ألبى إنھ كان من الضالین ) 85(ورثة جنة النعیم 
]89- 83: الشعراء [).                       بقلب سلیم إال من أتى هللا ) 88(ینفع مال وال بنون 

]169: الشعراء [) .رب نجنى وأھلى مما یعملون ( ·
) .رب إنى أعوذ بك أن أسألك ما لیس لى بھ علم وإال تغفر لى وترحمنى أكن من الخاسرین ( ·

]47: ھود[
]11: التحریم [) .                                               رب ابن لى عندك بیتا فى الجنة ( ·
]30: العنكبوت [) .رب انصرنى على القوم المفسدین ( ·
]191: آل عمران [) .ربنا ما خلقت ھذا باطال سبحانك  فقنا عذاب النار ( ·



ربنا إننا سمعنا منادى ینادى لإلیمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا ( ·
وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال تخزنا یوم القیامة إنك ال تخلف المیعاد ربنا ) 193(وتوفنا مع األبرار 

]194، 193: آل عمران [).
) .إنھا ساءت مستقر ومقاما ) 65(ربنا اصرف عنا غذاب جھنم إن عذابھا كان غراما ( ·

]65: الفرقان [
) . ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ) 85( على هللا توكلنا ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ( ·

]85: یونس [
]5: الممتحنة [) .    ربنا ال تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزیز الحكیم ( ·

 ***********************************
.ھذا إذا كان لك أخ تشركھ معك فى دعائك )1(

دعاء یقولھ من تعار من اللیل 
) 1(من تعار : ( عن عباده بن الصامت رضى هللا عنھ ، عن النبى صلى هللا علیھ وسلم قال ·

ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ ، لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شى قدیر : من اللیل فقال 
هللا : سبحان هللا وال إلھ إال هللا وهللا أكبر وال حول وال قوة إال با ، ثم قال ، الحمد  و

) . استجیب ، فإن توضأقبلت صالتة –او دعا –اغفر لى 

صحیح ]خ[
*** ****************************

: والبعض ذكر أنھا األستیقاظ ، والبعض ) 39ص 3فتح ج(یقظة مع صوت ، قالھ األكثر : التعار )1(
. التقلب على الفراش لیال مع كالم : والبعض . انتبھ : تعار 

 *************
دعاء یقولھ من قام اللیل یتھجد 

كان النبى صلى هللا علیھ وسلم إذا قام من اللیل یتھجد : عن ابن عباس رضى هللا عنھما قال ·
اللھم لك الحمد أن قیم السموات واألرض ومن فیھن ، ولك الحمد لك ملك السموات : قال 

رض ولك الحمد أنت ملك السموات واألرض ومن فیھن ، ولك الحمد أنت نور السموات واأل
واألرض ، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ، ولقاءك حق ، وقولك حق ، والجنة حق ، 
والنار حق ، والنبیون حق ، ومحمد صلى هللا علیھ وسلم حق ، والساعة حق ، اللھم لك 

لى ما أسلمت ، وبك آمنت ، وعلیك توكلت ، إلیك أنبت وبك خاصمت وإلیك حاكمت ، فاغفر
) .                                                                               ، أنت المقدم والمؤخر ال إلھ إال أنت قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت 

صحیح ]خ،م[

 ************
الدعاء بصالح الدنیا واألخرة 

اللھم أصلح لى دینى الذى :( كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول : عن أبى ھریره قال ·
ھو عصمة أمرى ، وأصلح لى دنیاى التى فیھا معاشى ، وأصلح لى أخرتى التى فیھا معادى 

) . كل خیر ، واجعل الموت راحة لى من كل شر ، واجعل الحیاه زیادة لى فى 

صحیح ]م[
 *************

طلب الولد والدعاء بصالح الذریة 
]100:الصافات [) .                                            رب ھب لى من الصالحین ( ·
]6، 5: مریم [) .واجعلھ رب رضیا ......... فھب لى من لدنك ولیا ( ·
]38: آل عمران [) .إنك سمیع الدعاء رب ھب لى من لدنك ذریة طیبة ( ·
]89: األنبیاء [) .رب ال تذرنى فردا وأنت خیر الوارثین ( ·
ربنا اغفر لى ولوالدى ) 40(رب اجعلنى مقیم الصالة ومن ذریتى ربنا وتقبل دعاء ( ·

]41، 40: إبراھیم [) .وللمؤمنین یوم یقوم الحساب 



رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحا ترضاه ( ·
]15: األحقاف [).وأصلح لى فى ذریتى إنى تبت إلیك وإنى من المسلمین 

]35: إبرھیم [).ام واجنبنى وبنى أن نعبد األصن) 1(رب اجعل ھذا البلد آمنا ( ·
]36: آل عمران [).وإنى أعوذ بك وذریھا من الشیطان الرجیم ( ·
]128: البقرة [).ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا أمة مسلمة لك ( ·
). ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین واجعلنا للمتقین إماما ( ·

]74:الفرقان [
). اللھم أكثر مالھ وولده ، وبارك لھ فیما أعطیتھ : ( ودعا النبى صلى هللا علیھ وسلم ألنس فقال ( ·

صحیح ]خ،م[
 *********************************

ولكن ال یمنع أن یدعوا شخص لبلده وإن كان ھذا دعاء إبراعیم علیھ السالم لمكة ، وقد استجیب لھ ، )1(
.والمدینھ ، وبین األمان المنشود لكل بلده باألمان ، ولكن ثم فرق بال شك بین األمان الخاص بمكھ

 *************
دعاء إلذھاب الھم والحزن 

ما أصاب احد قط : ( یھ وسلم قال رسول هللا صلى هللا عل: عن عبدهللا بن مسعود رضى هللا عنھ قال ·
اللھم إنى عبدك ابن عبدك ، ناصیتى بیدك ماض فى حكمك  عدل فى قضاؤك ، : ھم وال حزن فقال 

أسألك بكل اسم ھو لك سمیت بھ نفسك أو علمتھ أحد من خلقك أو أنزلتھ فى كتابك أو استأثرت بھ فى 
حزنى وذھاب ھمى إال أذھب هللا علم الغیب عندك أن تجعل القرآن ربیع قلبى ونور صدرى وجالء

). ھمھ وحزنھ وأبدلھ مكانھ فرجا 

) . بلى ینبغى لمن سمعھا أن یتعلمھا : ( یارسول هللا أال نتعلمھا؟ فقال : فقیل :قال 
صحیح ]حم[

 ************
دعاء الكرب 

ال إلھ إال هللا : ( عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن نبى هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یقول عند الكرب ·
رب العرش العظیم ، ال إلھ إال هللا رب السماوات ورب األرض ورب العظیم الحلیم ، ال إلھ إال هللا

صحیح ]خ،م[) .                                                                      العرش الكریم 
 ************

) 1(الدعاء للمریض 
عن عائشھ رضى هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان إذا أتى مریضا أو أتى بھ إلیھ قال ·

) . أذھب البأس رب الناس اشف وأنت الشافى ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال یغادر سقما : ( 

صحیح ]خ،م[
 ************************

) . قبس مختار (ھذه فقط إحدى الدعوات ، ومحل سائر الدعوات كتاب األذكار  )1(

:لفتھ بشأن نوعیھ الدعوات 
) :األذكار (فى كتابھ –قال النووى رحمھ هللا تعالى ·

ح فى الدعاء ، وأن یدعوا باألمور المھمة ةالكلمات الجامعة ، وأن یكون معظم ذلك أو كلھ فى وینبغى أن یل
األمور اآلخرة وأمور المسلمین وصالح سلطانھم وسائر والة أمورھم ، وفى توفیقھم للطاعات ، وعصمتھم 

ورھم على ؟أعداء الدین من المخالفات ، وتعاونھم على البر والتقوى ، وقیامھم بالحق واجتماعھم علیھ ، وظھ
. وسائر المخالفین 



دعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم ألھل بیتھ 
إنى رأیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جاءتھ فاطمة : عن أم سلمھ رضى هللا عنھما قالت ·

: ضعتھا بین یدیھ فقال لھا غدیھ ببرمھ قد صنعت لھ فیھا عصیدة تحملھ فى طبق لھا حتى و
( ھو فى البیت ، قال : قالت ) أین ابن عمك ؟ (  : قالت ) فاذھبى فادعیھ وائتنى بابنیھ : 

فجاءت تقود ابنیھا كل واحد منھما بید ، وعلى یكشى فى إثرھما حتى دخلوا على رسول هللا 
ةه عن یساره صلى هللا علیھ وسلم ، فأجلسھا فى حجرة وجلس على عن یمینھ وجلست فاط

قالت أم سلمھ ، فاجتبذ من تحتى كساءا خیبریا كان بساطا لنا على المنامة فى المدینھ فلفھ . 
النبى صلى هللا علیھ وسلم علیھم جمیعا فأخذ بشمالھ طرفى الكساء وألوى بیده إلى ربھ عز 

عنھم اللھم أھلى أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا ، هللا أھل بیتى أذھب : ( وجل قال 
). الرجس وطھرھم تطھیرا ، هللا أھل بیتى أذھب عنھم الرجس وطھرھم تطھیرا 

) .بلى فادخلى فى الكساء : ( یارسول هللا ، ألست من أھلك ؟ قال : قلت 
.فدخلت فى الكساء بعد ما قضى دعاءه البن عمھ على وابنیھ وابنتھ فاطمة رضى هللا عنھم : قالت 

صحیح لشواھده ]حم[
 **************

دعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم لسعد بن أبى وقاص رضى هللا عنھ 
( قالرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عنھ قال عن سعد رضى هللا· اللھم استجب لھ إذا : 

.یعنى سعدا ) دعاك 

صحیح ]حب[
)1(لیھ وسلم ألصحابھ ومن دعوات الرسول صلى هللا ع

: دعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم لعلى رضى هللا عنھ ·

) .هللا وال من وااله ، وعاد من عاداه ( 
)2(صحیح لشواھده عن أبى الطفیل ]حم[

 *****************************
. وھى طائفھ من الدعوات یتأسى بھ الشخص فى دعائھ إلخوانھ ولنفسھ أیضا )1(
. أبى الطفیل ، عن رسول هللا ، أنھ قال ذلك فى شأن على رضى هللا عنھ عن: أى )2(

دعاء الرسول للحسن بن على وأسامة بن زید رضى هللا عنھم
عن أسامھ بن زید رضى هللا عنھما عن النبى صلى هللا علیھ وسلم ، أنھ كان یأخذه والحسن ·

) . اللھم أحبھما فإنى أحبھما : ( فیقول 

صحیح ]خ[
دعاء الرسول صلى هللا علیھ وسلم البن عباس رضى هللا عنھما 

: ( ھ وسلم إلى صدره وقال ضمنى النبى صلى هللا علی: عن ابن عباس رضى هللا عنھما قال ·
) .اللھم علمھ الحكمة 

صحیح ]خ[
) . اللھم فقھھ فى الدین : ( وفى روایھ ·

صحیح ]خ،م[
وعنھ أیضا رضى هللا عنھ ، أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان فى بیت میمونھ ·

یارسول هللا ، وضع لك ھذا عبدهللا بن : فقالت میمونھ : فوضعت لھ وضوءا من اللیل ، قال 
) . ین وعلمھ التأویل اللھم فقھھ فى الد: ( عباس ، فقال 

صحیح ]حم[
أتیت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من أ؟خر اللیل فصلیت : وعنھ رضى هللا عنھ كذلك قال ·

ه ، فلما أقبل رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على خلفھ فأخذ بیدى فجرنى فجعلنى حذاء
( صالتھ خنست ، فصلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فلما انصرف قال لى  ما شأنى : 



یارسول هللا أوینبغى الحد أن یصلى حذاءك وانت رسول : فقلت ) أجعلك حذائى فتخنس ؟ 
اللة نى علما وفھما ثم قال رسول فأعجبتة فدعا اللة لة ان یزد:اللة الذى اعطاق اللة ؟ قال

یارسول اللة الصالة فقام فصل :صلى اللة علیة وسلم نام حتى سمعتة ینفخ ثم اتاه بالل فقال 
ما اعاد وضوءا

حم   صحیح    

هللا علیھ وسلمدعاء الرسول صلي 
ألنس بن مالك رضي هللا عنھ

أعیدوا : (دخل النبي صلي هللا علیھ وسلم علي أم سلیم فأتتھ بتمر وسمن، قال: عن أنس رضي هللا عنھ قال*
ثم قام الي ناحیة من البیت فصلي غیر المكتوبة فدعا ألم سلیم ). سمنكم في سقائھ وتمركم في وعائھ فأني صائم

.یارسول هللا، ان لي خویصة: أم سلیموأھل بیتھا فقالت
) اللھم ارزقھ ماال وولدا،وبارك لھ: (خادمك أنسح فما ترك خیر آخرة وال دنیا اال دعا لي بھ:ماھي؟ قالت:قال

.                    فأني لمن أكثر األنصار ماال، وحدثتني ابنتي أمینة أنھ دفن لصلبي مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة
صحیح] خ[
صحیح] م[).                   اللھم أكثر مالھ وولده وبارك لھ فیھ: (وفي روایة*

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم
ألبي سلمة رضي هللا عنھ

دخل رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم علي أبي سلمة وقد شق بصرة، : عن أم سلمة رضي هللا عنھا قالت*
ال تدعوا علي أنفسكم اال بخیر؛ : (فضج ناس من أھلھ، فقال) اذا قبض تبعھ البصران الروح: (فأغمضھ ثم قال

اللھم اغفر ألبي سلمة وارفع درجتھ في المھدیین، واخلفھ في : (ثم قال) فأن المالئكة یؤمنون علي ما تقولون
عقبة في الغابرین، واغفر لنا ولھ یارب العالمین،

صحیح] م[).    وافسح لھ في قبره ونور لھ فیھ

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم
لجابربن عبدهللا رضي هللا عنھما

فتزوجت امرأة ثیبا، فقال -أوتسع بنات-ھلك أبي وترك سبع بنات: عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنھما قال*
).تزوجت یا جابر؟: (لي رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم

.نعم: فقلت
.بل ثیبا: قلت) بكرا أم ثیبا؟: (فقال
).فھال جاریة تالعبھا وتالعبك، وتضاحكھا وتضاحكك؟: (قال
ان عبدهللا ھلك وترك بنات، واني كرھت أن أجیئھن بمثلھن فتزوجت امرأة تقوم علیھن : فقلت لھ: قال

.وتصلحھن
صحیح] خ[).                        بارك هللا لك، أو خیرا0: فقال

دعاء رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم
ألبي موسي وأخیھ رضي هللا عنھما

لما فرغ النبي صلي هللا علیھ وسلم من حنین بعث : عن أبي موسي رضي هللا عنھ قال*
أبا عامر علي جیش الي أوطاس فلقي درید بن الصمة فقتل درید بن الصمة وھزم هللا أصحابھ،

ي مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبتھ رماه جشمي بسھم فأثبتھ في ركبتھ، فانتھیت وبعثن: قال أبو موسي
ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت لھ،فلحقتھ فلما رآني :یاعم، من رماك؟ فأشار الي أبي موسي فقال: الیھ فقلت

: ثم قلت ألبي عامرأال تستحي أال تثبت؟ فكف فاختلفنا ضربتین بالسیف فقتلتھ،:ولي، فاتبعتھ وجعلت أقول لھ
یا بن أخي أقرئ النبي صلي هللا علیھ : قال. فانزع ھذا السھم، فنزعتھ فنزا منھ الماء: قال. قتل هللا صاحبك

استغفر لي، واستحلفني أبو عامر علي الناس، فمكث یسیرا ثم مات، فرجعت فدخلت علي النبي : وسلم وقل لھ



وعلیھ فراش قد أثر رمال السریر بظھره وجنبیھ، فأخبرتھ صلي هللا علیھ وسلم في بیتھ علي سریر مرمل 
: قل لھ استغفر لي، فدعا بماء فتوضأ ثم رفع یدیھ فقال: بخبرنا وخبر أبي عامر وقال

اللھم اجعلھ یوم القیامة فوق كثیر من خلقك من : (، ورأیت بیاض أبطیھ، ثم قال)اللھم اغفر لعبید أبي عامر(
قال ). اللھم اغفر لعبد هللا بن قیس ذنبھ، وأدخلھ یوم القیامة مدخال كریما0: فقالولي فاستغفر: فقلت). الناس

.احداھما ألبي عامر ، واألخري ألبي موسي: أبو بردة

صحیح] خ،م[.                                                                      وفیھ الدعاء بعد الوضوء) 1(

علیھ وسلمدعاء الرسول صلي هللا
لحذیفة وأمھ رضي هللا عنھا

منذ كذا وكذا، فنالت مني وسبتني فقلت : منذ متي عھدك بالنبي؟ فقلت: سألتني أمي: عن حذیفة بن الیمان قال*
دعیني فأني آتي النبي صلي هللا علیھ وسلم فأصلي معھ المغرب وال أدعھ حتي یستغفر لي ولك ، فصلیت : لھا

من : (عشاء ثم انفتل وتبعتھ فعرض لھ عارض وأخذه وذھب فاتبعتھ فسمع صوتي فقالمعھ المغرب فصلي ال
،)ما لك؟: (حذیفة، فقال: فقلت) ھذا؟

بلي، : قلت) غفر هللا لك وألمك، أما رأیت العارض الذي عرض لي قبل؟: (فحدثتھ باألمر فقال
ستأذن ربھ أن یسلم علي ھو ملك من المالئكة لم یھبط الي األرض قط قبل ھذه اللیلة، ا: (قال

).ویبشرني أن الحسن والحسین سیدا شباب أھل الحنة وأن فاطمة سیدة نساء أھل الجنة 
حسن] ن[

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم لحسان رضي هللا عنھ

ثم . كنت أنشد فیھ وفیھ من ھو خیر منك: مر عمر في المسجد وحسان ینشد فقال: مسیب قالعن سعید بن ال*
أجب عني، اللھم أیده : (أنشدك با أسمعت رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقول: التفت الي أبي ھریرة فقال

صحیح  ] خ،م[.                نعم: قال)بروح القدس؟

وسلم آلل جعفر رضي هللا عنھدعاء الرسول صلي هللا علیھ

بعث رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم جیشا استعمل علیھم زید بن حارثة، وان قتل : عن عبدهللا بن جعفر قال*
.زید أو استشھد فأمیركم جعفر، فان قتل أو أستشھد فأمیركم عبدهللا بن رواحة

جعفر فقاتل حتي قتل، ثم أخذھا عبدهللا بن رواحة فلقوا العدو فأخذ الرایة زید فقاتل حتي قتل، ثم أخذ الرایة 
وأتي خبرھم النبي صلي هللا علیھ وسلم فخرج الي . فقاتل حتي قتل، ثم أخذ الرایة خالد بن الولید ففتح هللا علیھ

اخوانكم لقوا العدو وان زیدا أخذ الرایة فقاتل حتي قتل أو أستشھد، ثم أخذ : (الناس فحمد هللا وأثني علیھ وقال
الرایة جعفر بن أبي طالب فقاتل حتي قتل أو أستشھد، ثم أخذ الرایة عبدهللا بن رواحة فقاتل حتي قتل أو 

فأمھل ثم أمھل آل جعفر ثالثا أن ) أستشھد، ثم أخذ الرایة سیف من سیوف هللا خالد بن الولید ففتح هللا علیھ
فجئ بالحالق فحلق رءوسنا ثم : قال) لي ابني أخيال تبكوا علي أخي بعد الیوم أو غد، ا: (یأتیھم ثم أتاھم فقال

اللھم اخلف : (ثم أخذ بیدي فاشالھا فقال). أما محمد فشبیھ عمنا طالب، وأما عبدهللا فشبیھ خلقي وخلقي: (قال
.قالھا ثالث مرار) جعفر في أھلھ وبارك لعبدهللا في صفقة یمینھ

(لفجاءت أمنا فذكرت لھ یتمنا، وجعلت تفرح لھ فقا: قال العیلة تخافین علیھم وأنا ولیھم في الدنیا : 
صحیح] حم[!).                                           واألخرة؟

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم آلل أبي أوفي ولمن أتي بالصدقة عموما

سلم اذاكان النبي صلي هللا علیھ و: قال-وكان من أصحاب الشجرة- عن عبدهللا بن أبي أوفي*
)اللھم صل علي آل أبي أوفي: (فأتاه أبي بصدقتھ فقال) اللھم صل علیھم: (أتاه قوم بصدقة قال

صحیح] خ،م[

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم لبعض أصحابھ



:لیھ وسلم كان اذا رفع رأسھ من الركعة اآلخرة یقولعن أبي ھریرة، أن النبي صلي هللا ع*
اللھم أنج عیاش بن أبي ربیعة، اللھم أنج سلمة بن ھشام، اللھم أنج الولید بن الولید، اللھم أنج المستضعفین (

وأن النبي صلي هللا ) من المؤمنین، اللھم اشدد وطأتك علي مضر، اللھم اجعلھا علیھم سنین كسني یوسف
).غفار غفر هللا لھا، وأسلم سالمھا هللا: (العلیھ وسلم ق

صحیح] خ[

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم لألنصار

نصار وألبناء اللھم أغفر لأل: ( عن زید بن أرقم رضي هللا عنھ أنھ سمع رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم یقول*
ھوالذي یقول رسول : ، وشك ابن الفضل في أبناء أبناء األنصار فسأل أنسا بعض من كان عنده فقال)األنصار

).ھذا الذي أوفي هللا لھ بأذنھ:( هللا صلي هللا علیھ وسلم
صحیح] خ[

الرسول صلي هللا علیھ وسلم لبعض القبائل ودعاؤه علي قبائل أخريدعاء

:عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنھما، أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال علي المنبر*
صحیح]خ،م[).  غفار غفر هللا لھا، وأسلم سالمھا هللا، وعصیة عصت هللا ورسولھ(

ان دوسا قد : الطفیل بن عمرو الي النبي صلي هللا علیھ وسلم فقالجاء: عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال*
).اللھم اھد دوسا وائت بھم: (ھلكت، عصت وأبت فادع هللا علیھم، فقال

حیح  ص] خ،م[.                                                         فیھ جواز اشتقاق الدعوات من األسماء) 1(

دعاء الرسول صلي هللا علیھ وسلم أن یعز االسالم بعمر رضي هللا عنھ

(عن ابن عمر، أن الرسول هللا صلي هللا علیھ وسلم قال* اللھم أعز االسالم بأحب ھذین الرجلین الیك بأبي : 
.وكان أحبھما الیھ عمر: ، قال)جھل أوبعمر بن الخطاب

صحیح لشواھده] ت، حم، حب [

ومن دعاء ابن مسعود رضي هللا عنھ

دخل رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم المسجد وھو بین أبي بكر وعمر : عن ابن مسعود رضي هللا عنھ قال*
یصلي واذا ھو یقرأ النساء فانتھي الي رأس المائة فجعل ابن مسعود یدعو وھو قائم یصلي واذا ابن مسعود 

،)اسأل تعطھ اسأل تعطھ: ( فقال النبي صلي هللا علیھ وسلم
، فلما أصبح غدا الیھ أبوبكر رضي )من سره أن یقرأ القرآن غضا كما أنزل فلیقرأه بقراءة ابن أم عبد: (ثم قال

اللھم اني : قلت: ما سألت هللا البارحة؟ قال: شره وقال لھهللا تعالي عنھ لیب
.أسألك ایمانا ال یرتد، ونعیما ال ینفد، ومرافقة محمد صلي هللا علیھ وسلم في أعلي جنة الخلد

یرحم هللا أبا بكر ما سبقتھ الي خیر قط اال سبقني : قال. ان أبا بكر قد سبقك: ثم جاء عمر رضي هللا عنھ فقیل لھ
صحیح لغیره] حم، یع [.الیھ

.ومرافقة نبینا صلي هللا علیھ وسلم: في بعض الروایات) 1(

بعض الدعوات علي الكفار

وقال موسي ربنا انك آتیت فرعون ومأله زینة وأمواال في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلك : (قال تعالي*
].88: یونس).   [لھم واشدد علي قلوبھم فال یؤمنوا حتي یروا العذاب األلیمربنا اطمس علي أموا

اللھم منزل : (عن عبدهللا بن أوفي رضي هللا عنھ أن رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم دعا علي األحزاب فقال*
).الكتاب ومجري السحاب، وھازم األحزاب اھزمھم وانصرنا علیھم



صحیح] خ،م[
).اللھم منزل الكتاب، سریع الحساب، اھزم األحزاب اھزمھم وزلزلھم: (وفي روایة*

صحیح] خ،م[
كان یصلي عند البیت وأبو جھلعن ابن مسعود رضي هللا عنھ أن النبي صلي هللا علیھ وسلم *

أیاكم یجئ بسلي جزور بني فالن،فیضعھ علي ظھر محمد اذا : وأصحاب لھ جلوس اذا قال بعضھم لبعض
فانبعث أشقي القوم فجاء بھ، فنظر حتي اذا سجد النبي صلي هللا علیھ وسلم وضعھ علي ظھره بین كتفیھ، .سجد

فجعلوا یضحكون ویمیل بعضھم علي بعض، ورسول هللا صلي :قال.وأنا أنظر ال أغني شیئا، لوكانت لي منعة
هللا علیھ وسلم ساجد ال یرفع رأسھ، حتي جاءتھ
ثالث مرات، فشق علیھم اذ دعا علیھم، ) اللھم علیك بقریش: (فاطمة فطرحت عن ظھره، فرفع رأسھ،ثم قال

بأبي جھل، وعلیك بعتبة بن ربیعة، اللھم علیك : (وكانوا یرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة،ثم سمي: قال
: ، وعد السابع فلم نحفظھ، قال)وشیبة بن ربیعة، والولید بن ربیعة، وأمیة بن خلف، وعقبة بن أبي معیط

.              فوالذي نفسي بیده لقد رأیت الذین عد رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم صرعي في القلیب قلیب بدر
صحیح] خ،م[

هللا عنھ علي الظالمیندعاء خبیب رضي 

حصحی] خ[).     اللھم احصھم عددا، واقتلھم بددا، وال تبق منھم أحدا( *

:ومن التعویذات*
]97،98:المؤمنون) [وأعوذ بك رب أن یحضرون)97( وقل رب أعوذ بك من ھمزات الشیاطین(

التعوذ من عذاب النار

بي صلي هللا علیھ وسلم في حائط لبني النجار علي بغلة لھ، بینما الن: وعن زید بن ثابت رضي هللا عنھ قال*
: فقال) كذا كان یقول الجریري: قال( واذا أقبر ستة أو خمشة أو أربعة . ونحن معھ، اذ حادت بھ فكادت تلقیھ

(قال. أنا: فقال رجل) من یعرف أصحاب ھذه األقبر؟( ان : (فقال.ماتوا في األشراك: قال) فمتي مات ھؤالء؟: 
،ثم أقبل )األمة تبتلي في قبورھا، فلوال أن ال تدافنوا لدعوات هللا أن یسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منھھذه

:علینا بوجھھ، فقال
نعوذ : قالوا) تعوذوا با من عذاب القبر: (نعوذ با من عذاب النار، فقال: قالوا) تعوذوا با من عذاب النار(

)تعوذوا با من الفتن ما ظھرمنھا وما بطن( :با من عذاب القبر، قال
:قالوا) تعوذوا با من فتنة الدجال: (نعوذ با من الفتن ما ظھر منھا وما بطن، قال: قالوا

صحیح] م .                                      [ نعوذ با من فتنة الدجال

******************
التعوذ باللة من جھد البالء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة االعداء

أن النبى صلى اللة علیة وسلم كان یتعوذ من سوء القضاء ومن درك , عن ابى ھریرة ·
________ ______________ومن الشقاء 

وقد یكون ,یدخل فیة سوء القضاء فى الدین والدنیا والبدن والمال واالھل :سوء القضاء )1(
.ذللك فى الخاتمة 

رواه درك الشقاءالمشھور فیة فتح الراء وحكى القاضلى وغیره ان بعض رواة مسلم)1(
بك من درك ومعناة أعوذ , ودرك الشقاء یكون فى امور االخرة والدنیا .وھى لغة,باسكانھا 

.الشقاء 



أشك انى زدت :قال سفیان :قال عمرو فى حدیثة ). 2(ومن جھد البالء ,)1(شماتة االعداء 
واحدة منھا 

م    صحیح,خ
.واشمتة غیرة . شمت یشمت فھو شامت : یقال عنة ,نزل بعدوة فرح العدو ببلیة تھى :شماتة االعداء ) 1(

.ھى الحالة الشاقة : روى عن ابن عمر انة فسرة بقلة المال وكثرة العیال وقال غیرة :جھد االعداء )2(

االستعاذة بالة من شر السمع و البصرواللسان 
ومن ,ومن شر بصرى , اللھم أنى اعوذ بك من شر سمعى ((نى دعاء قال علم,رض اللة عنة قال یارسول اللة 

)  )). 1(ومن شر قلبى ومن شر منیى , شر لسانى 

*********************************************
.وقد بوب النسائى لة بباب االستعاذة من شر الذكر , المراد المنى )1(

*************************************
األستعاذه من الفقر والظلم 

اللھم إنى أعوذ : ( كان یقول النبى صلى هللا علیھ وسلم أن عن أبى ھریره رضى هللا عنھ ·
) . بك من الفقر ، والقلھ والذلھ ، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم 

صحیح ]د، ن ، جھ [
 *************

األستعاذه من الضالل 
اللھم لك : ( عن ابن عباس رضى هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یقول ·

ك ، أسلمت وبك آمنت وعلیك توكلت ، وإلیك أنبت ، وبك خاصمت ، اللھم إنى أعوذ بك بعزت
). ال إلھ إال أنت ، ان تضلنى أنت الحى الذى ال یموت ، والجن واإلنس یموتون 

صحیح ]م[
 ************

األستعاذه من التردى والھدم وأمور آخر 
اللھم إنى : ( كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول : ( عن أبى الیسر رضى هللا عنھ قال ·

أعوذ بك من التردى والھدم والغرق والحریق ، وأعوذ بك أن یتخطبنى الشیطان عند الموت 
) .را وأعوذ بك أن أموت لدیغا ، وأعوذ بك أن أموت فى سبیلك مدب

صحیح ] ن،د[
وھذه امور آخر تعوذ منھا النبى صلى هللا علیھ وسلم 

اللھم إنى أعوذ بك : ( بى صلى هللا علیھ وسلم یقول كان الن: عن  أنس رضى هللا عنھ قال ·
) . وغلبھ الرجال ) 1(من الھم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ، وضلع الدین 

صحیح ]خ[
********** **************

المراد بھ ثقل الدین وشدتھ وعدم القدرة على السداد ، والوفاء فى الوقت الذى تشتد فیھ : ضلع الدین )1(
. مطالبھ الدائنین 

عن مصعب بن سعد ، عن سعد بن أبى وقاص رضى هللا عنھ كان یأمر بھؤالء الخمس ·
بك من البخل ، وأعوذ بك من اللھم إنى أعوذ : ( ویحدثھن عن النبى صلى هللا علیھ وسلم 

الجبن ، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر ، وأعوذ بك من فتنھ الدنیا ، وأعوذ بك من عذاب 
) . القبر 

صحیح ]خ[



اللھم إنى : ( ھ ، ان النبى صلى هللا علیھ وسلم كان یقول فى دعائھ عن فروة بن نوفل ، عن عائش·
) .أعوذ بك  من شر ما عملت ، وشر ما لم أعمل 

صحیح ]م[
مزیدا من الدعوات والتعوذات 

( ال أقول لكم إال كما كان یقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : عن زید بن أرقم رضى هللا عنھ قال ·
والھدم وعذاب القبر ، اللھم آت نفسى تقوھا ، اللھم إنى أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل 

ھا وموالھا ، اللھم إنى أعوذ بك من علم ال ینفع ، ومن قلب ال وزكھا أنت خیر من زكاھا ، أنت ولی
) . یخشع ، ومن نفس ال تشبع ، ومن دعوة ال یستجاب لھا 

صحیح ]م[
هللا صلى هللا علیھ وسلم لیلھ من الفراش ، فالتمستھ فقدت رسول :وعن عائشھ رضى هللا عنھا قالت ·

اللھم أعوذ برضاك : ( ، فوقعنت یدى على بطن قدمیھ وھوفى المسجد ، وھما منصوبتان وھو یقول 
من سخطك ، وبمعافتك من عقوبتك ، واعوذ بك منك ال أحصى ثناء علیك ، أنت كما أثنیت على نفسك 

 . (

صحیح ]م[
اللھم فإنى : ( وعنھا رضى هللا عنھا أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم كان یدعوا بھؤالء الدعوات ·

نى ، ومن شر أعوذ بك من فتنھ النار ، وعذاب النار ، وفتنھ القبر وعذاب القبر ، ومن شر فتنھ الغ
فتنھ الفقر ، وأعوذ بك من شر فتنھ المسیح الدجال ، اللھم أغسل خطایاى بماء الثلج والبرد ، ونق 
قلبى من الخطایا كما ینقى الثوب األبیض من الدنس ، وباعد بینى وبین خطایاى كما باعدت بین 

) .رم المشرق والمغرب ، اللھم فإنى أعوذ بك من الكسل والھرم ، والمأثم والمغ

صحیح ]خ،م[
سمع : ( یقول ) 1(وعن أبى ھریره ، أن النبى صلى هللا علیھ وسلم كان إذا كان فى سفر وأسحر  ·

) 4(عائذا با من النار ) 3(بنا صاحبنا وأفضل علینا سامع بحمد هللا وحسن بالئھ علینا ، ر) 2(

صحیح ]م[
 ********************

.أى انتھى إلى السحر وھو أخر اللیل : أسحر )1(
. لى أن أحمد هللا بلغ یامن سمعت قو: أى )2(

.لیسمع السامع ولیشھد الشاھدعلى حمدنا  تعالى على نعمھ وحسن بالئھ : وقیل المعنى 

احفظنا وحطنا واكالنا وأفضل علینا بجزیل نعمك ، واصرف عنا كل : أى : ربنا صاحبنا وأفضل علینا )3(
. مكروه 

فى حال استعاذتى واستجارتى با من أقول ھذا: منصوب على الحال  ، أى : عائذا با من النار )4(
. النار 

األستعاذه با من زوال النعم وتحول العافیھ وحلول النقم 
: ( كان من دعاء النبى صلى هللا علیھ وسلم : عن عبدهللا بن عمر رضى هللا عنھما قال ·

) . ك وتحول عافیتك وفجاءة نقمتك وجمیع سخطك اللھم إنى أعوذ بك من زوال نعمت

صحیح ]م[
حبھ وسلم تم بحمد هللا وتوفیقھ وصل هللا على نبینل محمد وعلى آلھ وص

كتبھ 
مصطفى بن العدوى 


