


 

 ٥ الدعــاء
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، 
 : وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وبعد

فالدعاء طريق النجاة، وسلم الوصول، ومطلب العارفني، 
ومطية الصاحلني، ومفزع املظلومني، وملجأ املستضعفني، به 

ا أشد حاجة العباد إليه، وما م. تستجلب النعم، ومبثله تستدفع النقم
 . أعظم ضرورم إليه، ال يستغين عنه املسلم حبال من األحوال

والدعاء، من أنفع األدوية، وهو عدو البالء يدافعه ويعاجله، * 
 . ومينع نزوله ويرفعه أو خيففه

وأمر هذا شأنه حري باملسلم أن يقف على فضائله وآدابه، 
 . الدعاء وصاحل األعمالنسأل اهللا أن يتقبل منا ومنكم 

 فضائل الدعاء

للدعاء فضائل ال حتصى، ومثرات ال تعد، ويكفي أنه نوع من * 
: بقوله أنواع العبادة، بل هو العبادة كلها كما أخرب النيب 

وترك ]. رواه الترمذي وصححه األلباين[ »الدعاء هو العبادة«
لَ ربكُم وقَا﴿: الدعاء استكبار عن عبادة اهللا كما قال تعاىل

ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ 
رِيناخد منهوهو دليل على التوكل على اهللا، ]٦٠: غافر[ ﴾ج ،

وذلك ألن الداعي حال دعائه مستعني باهللا، مفوض أمره إليه وحده 



 
 الدعــاء

 
٦ 

 
: وجل واستجابة ألمره، قال تعاىل كما أنه طاعة هللا عز. دون سواه

﴿لَكُم جِبتونِي أَسعاد كُمبقَالَ رو﴾ . 
وهو سالح قوي يستخدمه املسلم يف جلب اخلري ودفع * 

من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب «: الضر، قال 
الرمحة، وما سئل اهللا شيئًا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية، 

 »نفع مما نزل وما مل يرتل، فعليكم عباد اهللا بالدعاءإن الدعاء ي
 ]. رواه الترمذي وحسنه األلباين[

وهو سالح استخدمه األنبياء يف أصعب املواقف، فها هو * 
يف غزوة بدر عندما نظر إىل املشركني وهم ألف وأصحابه  النيب 

ز أجن، اللهم«: ثالمثائة وتسعة عشر استقبل القبلة مث رفع يديه قائال
إن لك هذه ، آت ما وعدتين، اللهم، يل ما وعدتين، اللهم

فما زال يهتف  »العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض
بالدعاء مادا يديه، مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر 

يا نيب اهللا، : فأخذ رداءه وألقاه على منكبه مث التزمه من ورائه وقال
 ]. رواه مسلم[فإنه سينجز لك ما وعدك  كفاك مناشدتك ربك،

وها هو نيب اهللا أيوب عليه السالم يستخدم سالح الدعاء * 
بعدما نزل به أنواع البالء، وانقطع عنه الناس، ومل يبق أحد حينو 
عليه سوى زوجته، وهو يف ذلك كله صابر حمتسب، فلما طال به 

به أَني مسنِي الضر وأَيوب إِذْ نادى ر﴿: البالء دعا ربه قائال
 نيماحالر محأَر تأَنو *رض نم ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس﴾ 

 ]. ٨٤ – ٨٣: األنبياء[



 

 ٧ الدعــاء
 

والدعاء سبب لتفريج اهلموم وزوال الغموم، وانشراح * 
الصدور، وتيسري األمور، وفيه يناجي العبد ربه، ويعترف بعجزه 

وحاجته إىل خالقه ومواله، وهو سبب لدفع غضب اهللا وضعفه، 
رواه أمحد [ »من مل يسأل اهللا يغضب عليه«: تعاىل لقول النيب 

 : وما أحسن قول الشاعر]. والترمذي وحسنه األلباين
 ال تســألن بــين آدم حاجــة

 
 وسل الذي أبوابه ال حتجـب  

 اهللا يغضب إن تركت سـؤاله  
 

 وبين آدم حني يسأل يغضـب  
وهو سالح املظلومني ومفزع الضعفاء املكسورين إذا  * 

انقطعت م األسباب، وأغلقت يف وجههم األبواب، يقول اإلمام 
 : الشافعي

ــه   ــدعاء وتزدري ــزأ بال أ 
 

 وما تدري مبا صـنع الـدعاء   
 سهام الليل ال ختطي ولكـن  

 
 لــه أمــد ولألمــد انقضــاء 

 آداب الدعاء 

ا؛ لتكون عونا بعد اهللا على للدعاء آداب كثرية حيسن توافره
 : إجابة الداعي، ومن هذه اآلداب

والثناء عليه، والصالة على  افتتاح الدعاء حبمد اهللا تعاىل -١
بينما رسول اهللا قاعد إذ : ؛ حلديث فضالة بن عبيد قالالنيب 

اللهم اغفر يل وارمحين، فقال رسول اهللا : دخل رجل فصلى فقال
 :»ذا صليت فقعدت فامحد اهللا مبا هو عجلت أيها املصلي، إ

فحمد ، مث صلى رجل آخر بعد ذلك. »وصلِّ علي مث ادعه، أهله
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٨ 

 
اُدع ، أيها املصلي«: ، فقال له النيب اهللا، وصلى على النيب 

بجرواه الترمذي وصححه األلباين[ »ت .[ 
 : االعتراف بالذنب واإلقرار به -٢

، مثلما دعا يونس عليه ويف هذا كمال العبودية هللا تعاىل
فَنادى في الظُّلُمات أَنْ لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني ﴿: السالم

نيمالظَّال نم ت٨٧: األنبياء[ ﴾كُن .[ 
 : اإلحلاح يف الدعاء والعزم يف املسألة -٣

: إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة، وال يقولن«: لقول النيب 
رواه البخاري [ »شئت فأعطين، فإنه ال مستكره له اللهم إن

 ]. ومسلم
 : قبال القبلة ورفع األيدي حال الدعاءتالوضوء واس -٤

فهذا أدعى إىل خشوعه وصدق توجهه، فعن عبد اهللا بن زيد 
إىل هذا املصلى يستسقي فدعا واستسقى، مث  خرج النيب «: قال

ي األشعري ملا فرغ وحلديث أيب موس. »استقبل القبلة وقلب رداءه
: فدعا مباء فتوضأ مث رفع يديه فقال: من حنني، وفيه قال النيب 

روامها . [ورأيت بياض أبطيه »اللهم اغفر لعبيد بن عامر«
 ]. البخاري ومسلم

 : خفض الصوت واإلسرار بالدعاء -٥
 ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحب﴿: لقول اهللا تعاىل

يندتعولقول النيب ]. ٥٥: األعراف[ ﴾الْم :» ،أيها الناس



 

 ٩ الدعــاء
 

أربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال غائبا، إنكم 
 ]. رواه البخاري[ »وهو معكم، تدعون مسيعا قريبا

 : عدم تكلف السجع -٦
وذلك ألن الداعي ينبغي أن يكون يف حال تضرع وذلة 

ذلك، وقد أوصى ابن عباس أحد ومسكنة، والتكلف ال يناسب 
فانظر السجع يف الدعاء فاجتنبه، فإين عهدت «: أصحابه قائالً
رواه [ »وأصحابه ال يفعلون إال ذلك االجتناب رسول اهللا 

 ].البخاري
، حتري األوقات املستحبة واغتنام األحوال الشريفة -٧

كأدبار الصلوات اخلمس، وعند األذان، وبني األذان واإلقامة، 
الثلث األخري من الليل، ويوم اجلمعة، ويوم عرفة، وحال نزول و

املطر، وحال السجود، وحال زحف اجليوش يف سبيل اهللا، وغري 
 . ذلك

 : جتنب الدعاء على النفس واألهل واملال -٨
ال تدعوا على أنفسكم، وال تدعوا على «: لقول النيب 

هللا ساعة أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم، ال توافقوا من ا
 ]. رواه مسلم[ »يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم



 
 الدعــاء

 
١٠ 

 
 مناذج ألدعية من الكتاب والسنة

 : أدعية من القرآن الكرمي: أوالً
* ربنا اصرِف عنا عذَاب جهنم إِنَّ عذَابها كَانَ غَراما ﴿ -١

 ]. ٦٦ – ٦٥: الفرقان[ ﴾إِنها ساَءت مستقَرا ومقَاما
ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا ﴿  -٢

 ]. ٧٤: الفرقان[ ﴾للْمتقني إِماما
ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِميان ولَا تجعلْ ﴿ -٣

: احلشر[ ﴾ن َآمنوا ربنا إِنك رُءوف رحيمفي قُلُوبِنا غلا للَّذي
١٠ .[ 

٤- ﴿نيماحالر ريخ تأَنو محارو راغْف باملؤمنون[ ﴾ر :
١١٨ .[ 
ربنا َآتنا في الدنيا حسنةً وفي الَْآخرة حسنةً وقنا ﴿ -٥

 ]. ٢٠١: البقرة[ ﴾عذَاب النارِ
٦- ﴿لْ رمحلَا تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوِسينا إِنْ نذْناخؤا لَا تنب

علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا 
وم تا أَننمحارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها طَاقَةَ لَننرصا فَانلَان

رِينمِ الْكَافلَى الْقَو٢٨٦: البقرة[ ﴾ع .[ 
٧- ﴿ كنلَد نا ملَن بها ونتيدإِذْ ه دعا بنزِغْ قُلُوبا لَا تنبر

ابهالْو تأَن كةً إِنمح٨: آل عمران[ ﴾ر .[ 



 

 ١١ الدعــاء
 

واحلُلْ * رِي ويسر لي أَم* رب اشرح لي صدرِي ﴿ -٨
 ]. ٢٨ – ٢٥: طه[ ﴾يفْقَهوا قَولي* عقْدةً من لسانِي 

 ]. ١٦: القصص[ ﴾رب إِني ظَلَمت نفِْسي فَاغْفر لي﴿ -٩
١٠- ﴿ نيممِ الظَّاللْقَوةً لنتا فلْنعجا لَا تنبر * كتمحا بِرنجنو

 ]. ٨٦ – ٨٥: يونس[ ﴾نمن الْقَومِ الْكَافرِي
ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا ﴿ -١١

رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصان١٤٧: آل عمران[ ﴾و .[ 
١٢- ﴿دشا ررِنأَم نا مئْ لَنيهةً ومحر كنلَد نا منا َآتنبار﴾ 

 ]. ١٠: الكهف[
 ]. ١١٤: طه[ ﴾رب زِدنِي علْما﴿ -١٣
: املؤمنون[ ﴾رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ﴿ -١٤

٩٧ .[ 
١٥- ﴿ كا إِننبا رلَن راغْفوا وكَفَر ينلَّذةً لنتا فلْنعجا لَا تنبر

يمكالْح زِيزالْع ت٥: املمتحنة[ ﴾أَن .[ 
١٦- ﴿ يعمس كةً إِنبةً طَييذُر كنلَد ني مل به بر
 ]. ٣٨: آل عمران[ ﴾الدعاِء

١٧- ﴿يملالْع يعمالس تأَن كا إِننلْ مقَبا تنبالبقرة[ ﴾ر :
١٢٧ .[ 

١٨- ﴿يذُر نمو لَاةالص يمقلْنِي معاج بلْ رقَبتا ونبي رت
 ]. ٤٠: إبراهيم[ ﴾دعاِء



 
 الدعــاء

 
١٢ 

 
١٩- ﴿ قُومي موي نِنيمؤلْملو يدالولي ول را اغْفنبر

ابس٤١: إبراهيم[ ﴾الْح .[ 
آل [ ﴾ربنا إِننا َآمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ﴿ -٢٠
 ]. ١٦: عمران

٢١- ﴿ينفِْسدمِ الْملَى الْقَونِي عرصان بالعنكبوت[ ﴾ر :
٣٠ .[ 

٢٢- ﴿نيماحالر ريخ تأَنا ونمحارا ولَن را فَاغْفنا َآمنبر﴾ 
 ]. ١٠٩: املؤمنون[

ربنا أَتمم لَنا نورنا واغْفر لَنا إِنك علَى كُلِّ شيٍء ﴿ -٢٣
قَد٨: التحرمي[ ﴾ير .[ 

٢٤- ﴿ينداهالش عا منبا فَاكْتنا َآمنب٨٣: املائدة[ ﴾ر .[ 
 : أدعية من السنة النبوية: ثانيا

اللهم أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح « -١
يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، 

كل خري، واجعل املوت راحة يل من  واجعل احلياة زيادة يل يف
 . »كل شر
 . »اللهم إين أسألك اهلدى، والتقى، والعفاف، والغىن« -٢
إين أعوذ بك من العجز، والكسل، واجلنب، ، اللهم« -٣

آت نفسي تقواها، وزكها ، والبخل، واهلرم، وعذاب القرب، اللهم
ك إين أعوذ ب، اللهم. أنت وليها وموالها. أنت خري من زكاها



 

 ١٣ الدعــاء
 

من علم ال ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن 
 . »دعوة ال يستجاب هلا

سألك اهلدى إين أ، اهدين وسددين، اللهم، لهمال« -٤
 . »والسداد

إين أعوذ بك من زوال نعمتك، وحتول عافيتك، ، اللهم« -٥
 . »وفجاءة نقمتك، ومجيع سخطك

، ناصييت إين عبدك ابن عبدك، وابن أمتك، اللهم« -٦
أسألك بكل اسم هو . بيدك، ماض يف حكمك، عدل يف قضاؤك

لك مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من 
خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن 

 .»ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب مهي
 . »طاعتكصرف قلوبنا على ، مصرف القلوب، اللهم« -٧
 . »يا مقلب القلوب ثبت قليب على دينك« -٨
 . »اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة« -٩

اللهم إين أعوذ بك من فتنة النار، وعذاب النار، « -١٠
وفتنة القرب، وعذاب القرب، وشر فتنة الغىن، وشر فتنة الفقر، 

اغسل ، مإين أعوذ بك من شر فتنة املسيح الدجال، الله، اللهم
قليب مباء الثلج والربد، ونق قليب من اخلطايا كما نقيت الثوب 
األبيض من الدنس، وباعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني 

إين أعوذ بك من الكسل واملأمث ، اللهم. املشرق واملغرب
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 . »واملغرم

إين أعوذ بك من العجز والكسل، واجلنب ، اللهم« -١١
بك من عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واهلرم والبخل، وأعوذ 

 . »واملمات
إين أعوذ بك من جهد البالء، ودرك الشقاء، ، اللهم« -١٢

 . »وسوء القضاء، ومشاتة األعداء
إين أعوذ بك من شر ما عملت، ومن شر ما مل ، اللهم« -١٣

 . »أعمل
رمحتك أرجو فال تكلين إىل نفسي طرفة عني، ، اللهم« -١٤

 . »ه، ال إله إال أنتوأصلح يل شأين كل
 . »ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني« -١٥
اللهم إين أعوذ بك من شر مسعي، ومن شر بصري، « -١٦
 . »ر لساين، ومن شر قليب، ومن شر منييومن ش
إين أعوذ بك من منكرات األخالق، ، اللهم« -١٧

 . »واألعمال، واألهواء
 . »عفو فاعف عيناللهم إنك عفو كرمي حتب ال« -١٨
إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، ، اللهم« -١٩

وحب املساكني، وأن تغفر يل، وترمحين، وإذا أردت فتنة قوم 
فتوفين غري مفتون، وأسألك حبك، وحب من حيبك، وحب عمل 

 . »يقربين إيل حبك
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عاجله وآجله، ما : اللهم إين أسألك من اخلري كله« -٢٠
 أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وما مل، علمت منه

إين أسألك من خري ما ، اللهم. وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم
سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك 

أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل،  إين، اللهم. ونبيك
ك وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسأل

 . »أن جتعل كل قضاء قضيته يل خريا
احفظين باإلسالم قائما، واحفظين باإلسالم ، اللهم« -٢١

قاعدا، واحفظين باإلسالم راقدا، وال تشمت يب عدوا وال 
إين أسالك من كل خري خزائنه بيدك، وأعوذ بك ، اللهم. حاسدا

 . »من كل شر خزائنه بيدك
ا حتول به بيننا وبني اقسم لنا من خشيتك م، اللهم« -٢٢

معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقني ما ون به 
متعنا بأمساعنا وأبصارنا وقواتنا ما ، علينا مصائب الدنيا، اللهم

أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، 
عل وانصرنا على من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جت

 . »وال تسلط علينا من ال يرمحنا، الدنيا أكرب مهنا، وال مبلغ علمنا
اللهم اغفر يل خطيئيت وجهلي، وإسرايف يف أمري، « -٢٣

اغفر يل هزيل وجدي، وخطئي ، وما أنت أعلم به مين، اللهم
 . »وعمدي، وكل ذلك عندي

أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، وأجرنا من ، اللهم« -٢٤
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 . »وعذاب اآلخرة خزي الدنيا

، وانصرين وال تنصر علي، أعين وال تعن علي، اللهم« -٢٥
، وانصرين ويسر اهلدى إيل، متكر علي، واهدينوامكر يل وال 

اجعلين لك شكارا، لك ذكارا، لك ، على من بغى علي، رب
، بتا أواها منيبا، رب تقبل توبيترهابا، لك مطواعا، إليك خم

، واهد قليب، وسدد عويت، وثبت حجيتواغسل حوبيت وأجب د
 . »سخيمة قليب لساين، واسلل

 . »اللهم أهلمين رشدي، وأعذين من شر نفسي« -٢٦
إين أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم ال ، اللهم« -٢٧

 . »ينفع
اللهم رب السموات السبع ورب األرض، ورب « -٢٨

نوى، ومرتل العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق احلب وال
خذ رقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آالتوراة واإلجنيل والف

أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر ، بناصيته، اللهم
فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت 

 . »الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر
 . »اللهم حاسبين حسابا يسريا« -٢٩
 . »اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك« -٣٠
إين أسألك إميانا ال يرتد، ونعيما ال ينفد، ، اللهم« -٣١

 . »يف أعلى جنة اخللد ومرافقة حممد 



 

 ١٧ الدعــاء
 

اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، « -٣٢
 . »ومشاتة األعداء

ثالث ( »اللهم إين أسألك اجلنة واستجري بك من النار« -٣٣
 ). مرات

ِ أشرك بك وأنا أعلم، « -٣٤ اللهم إين أعوذ بك أن
 . »واستغفرك ملا ال أعلم

اللهم انفعين مبا علمتين، وعلمين ما ينفعين، وزدين « -٣٥
 . »علما

اللهم إين أسألك علما نافعا، ورزقًا طيبا، وعمالً « -٣٦
 . »متقبالً

، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت« -٣٧
إين أعوذ بعزتك ال إله إال ، اللهم. وإليك أنبت وبك خاصمت

أنت أن تضلين أنت احلي الذي ال ميوت، واجلن واإلنس 
 . »ميوتون

إنا نسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، ، اللهم« -٣٨
والسالمة من كل إمث، والغنيمة من كل بر، والفوز باجلنة، 

 . »والنجاة من النار
ك الغيب، وقدرتك على اخللق، أحيين ما اللهم بعلم« -٣٩

، علمت احلياة خريا يل، وتوفين إذا علمت الوفاة خريا يل، اللهم
إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة، وأسألك كلمة احلق يف 
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والفقر، وأسألك نعيما  ضا والغضب، وأسألك القصد يف الغىنالر

ا بعد القضاء، ال ينفد، وأسألك قرة عني ال تنقطع، وأسألك الرض
وأسألك برد العيش بعد املوت، وأسألك لذة النظر إىل وجهك، 

، والشوق إىل لقائك، يف غري ضراء مضرة، وال فتنة مضلة، اللهم
 . »زينا بزينة اإلميان، واجعلنا هداة مهتدين

نقين منها ، طهرين من الذنوب واخلطايا، اللهم، اللهم« -٤٠
طهرين بالثلج والربد ، اللهم كما ينقى الثوب األبيض من الدنس،

 . »ملاء البارداو
متعين بسمعي، وبصري، واجعلهما الوارث ، اللهم« -٤١

 . »مين، وانصرين على من يظلمين، وخذ منه بثأري
إين أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا ، اللهم« -٤٢
 . »وال فاضح، غري خمز
، وأعطنا وال زدنا وال تنقصنا، وأكرمنا وال نا، اللهم« -٤٣

 . »حترمنا، وآثرنا وال تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا
 . »اللهم أحسنت خلْقي فأحسن خلُقي« -٤٤

 . وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
 
 
 

  


