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َعاء  آَداب الدُّ

َعاء ِعَباَدةٌ َجلِيَلة، َوهللا (ُسبَحانَُه َوتََعاىل) ُيِحبُّ أَن نَدُعوه.   الدُّ

َعاء.  نَحُن نَدُعوا هللاَ َملِك الُمُلوك لَِذلِك ُهَناك آَداب لِلدُّ

َعاء إِالَّ 1. نَحُن َال نَدُعوا إِالَّ هللا (ُسبَحانَُه َوتََعاىل)، َونُؤِمن أَالَّ يَسَتِطيع إَِجابََة الدُّ

ُهو.  

نُثِني َعَلى هللا الَِّذي َخَلَقَنا، َوَجَعَلَنا ُمسلِِمين، َوَهَدانَا لَِندُعوه.  2.

نَدُعوا هللاَ بِأَسَمائِِه اْلُحْسَنى.  3.

نَُصلِّي َعَلى النَِّبي (َصَلى هللا َعَليِه َوَسلَّم) 4.

 
َعاء  أَوَقات إَِجابَِة الدُّ

 

ُجود  يفِ السُّ

 

آِخر َساَعة ِمن يَوِم 

اْلُجمَعة  

 
َيام   ِعنَد الصِّ

 
ِعنَد نُُزوِل اْلَغيث  

 
بَيَن األََذاِن 

 َواإلَِقاَمة
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الَباب األَوَّل 

الثناء        

َُّه الَحِميد.   َقبَل أَن أَسأََل هللا، َعَليَّ أَن أُثِني َعَليه ِألَن

الَحِميد الَِّذي ُيحَمد َعَلى كُل َما يَفَعل.  

إَِذا َحَصَل يلِ َما أُِحب أُثني َعَليِه َوأَحَمُدُه َوكََذلِك إَِذا َحَصَل يلِ َما َال أُِحب ِألَنَّ كُل أَفَعال 

هللا َخير. 

 

(سورة الفاتحة 2) 
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(سورة الحشر 24 - 22)  
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َال إَِلَھ إِالَّ هللاُ  

وْحَدهُ َال َشِریَك َلُھ  

َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد  

َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
(سنن أيب داود 5077 - صححه األلباين) 

إِنَّ هللاَ َعَلى كُل َشيء َقِدير، ألَنَّه َمالِك كُلِّ َشيء، َوبَِيِدِه الَخير. َليَس كَِمثل هللاِ َشيء 

َال إَِلَه إِالَّ هللا.  
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الَباب الثَّاينِ 
َالة َعَلى النَِّبي (َصَلى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم)                            الصَّ

َالة َعَلى النَِّبي (َصَلى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم)؟  َما َمعَنى الصَّ

ُيثِني هللاُ َعَليِه أََمام الَمَالئِكَة 

يَغِفُر هللا َلُه َويَرَحُمه 

ِعنَدَما ُيَذكر النَِّبي، يَِجب أَن أَُقول (َصَلى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم).  

َالة َعَلى النَِّبي (َصَلى هللاُ َعَليِه َوَسلَّم).   كِثُر ِمَن الصَّ َ أَيًضا يفِ يَوم اْلُجمَعة أ

. 
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ٍد   اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ٍد   َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

َكَما َصلَّْیَت َعَلى إِْبَراِھیَم 

 َوَعَلى آِل إِْبَراِھیَم  

إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد 
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ٍد   اللَُّھمَّ َباِرْك َعَلى ُمَحمَّ

ٍد   َوَعَلى آِل ُمَحمَّ

. 
َكَما َباَرْكَت َعَلى إْبَراِھیَم  

َوَعَلى آِل إِْبَراِھیَم  

إِنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد 

 (صحيح البخاري 3370) 
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الباب الثالث  

االستغفار  

يَغِفرُ  الَغُفور  هللاَ  ِألَنَّ  َونَسَتغِفر  هللا  إِىلَ  نَرِجَع  أَن  الُمِهم  ِمَن  َوَلِكن  َجِميُعَنا نَخَطأ، 

نُوب َجِميَعا.   الذُّ

َصالَِحة َلن  ََّنا َمهَما َصلّيَنا، َوَعِملَنا أَعَماالً  َكَثر، ِألَن َكَثر كُلََّما اسَتغَفرنَا أ كُلََّما َعرَفَنا هللاَ أ

نَسَتِطيَع أَن نَعُبَد هللاَ َحقَّ ِعَباَدتِِه.  

أَْسَتْغِفُر َهللا  

أَْسَتْغِفُر َهللا  

أَْسَتْغِفُر َهللا  
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ِعنَدَما نَسَتغِفر لِلُمؤِمِنين َوالُمؤِمَنات، ُيَجازِيَنا هللا َعَلى كُلِّ ُمؤِمن َوُمؤِمَنة َحَسَنة.  

 

 
(100 مرة) 

بَد الَبحر.   َمن َقاَل ”ُسبَحاَن هللاِ َوبَِحمِدِه“ ِمَئُة َمرَّة يفِ الَيوم، ُغِفَر َلُه، َوَلو كَانَت ُذنُوبُه كََز
(صحيح البخاري 6405) 
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الَباب الرَّابِع 

َؤاَالت  السُّ

َراَط اْلُمْسَتِقیَم  اْھِدَنا الصِّ
(سورة الفاتحة 6) 

َسَيهِديِني هللا إِىلَ كُل َما ُيِحبُّ َويَرَضى.  

ُرق.   َوُهَو أَفَضل َوأَسَهل الطُّ

 

 
(سورة إبراهيم 40) 

َالة َوَال نَتُركَها أَبًَدا.  أَسأَُل هللاَ أَن يَجَعلِني َوأَهلِي ُمِقيِمي الصَّ

َواُصل َمَع هللا.   ِعنَدَما نَُصلِّي نَحُن يفِ ِصَلة َمَع هللا، َوَال ُيوَجد أَحَسن ِمَن التَّ
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(سورة طه 114) 

ُه َوأَعُبَدُه بِإِحَسان.   أَسأَُل هللاَ أَن ُيَعلِّمِني َعنُه، َوَعن اْلُقرآن، كَي أُِحبَّ

 

 

(سورة الفرقان 74) 

َكُوَن ُقدَوة لِلَِّذين ُيرِيدوَن رَِضى هللا.   أسأُُل هللاَ أَن يََهَب يلِ أَهًال َصالِِحين، َوأَن أ
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(سورة القصص 24) 

أَنَا ُمحَتاَجة َوَال ُيغِنيِني إِالَّ هللا.  

 

َة النََّظِر إَِلى َوْجِھَك  اللھم أَْسأَلَُك َلذَّ

ْوَق إَِلى لَِقاِئَك   َوالشَّ

(سنن النسايئ 1305) 

  أَنَا أُِحبُّ هللا، َوَال نَِعيم أَعَظم ِمن ُرؤيَة َوجَه هللا.
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(البخاري 6199) 

َوأَعَلى َدرََجات الَجنَّة "الَفرَدوس األَعَلى". أُرِيُد أَن أَِصل إِىلَ أَعَلى َمكَان يفِ الَجّنة لَِذلَِك 

أَسأَُل هللا.  
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(سنن النسايئ 5521) 

َمن َسأََل هللاَ الَجنَّة ثََالث َمرَّات، َقاَلت الَجنَّة: ” اللَّهمَّ أدخلُه الجنَّةَ“. ومِن اسَتجاَر ِمَن 

اُر: ” اللَّهمَّ أَِجْرُه مَن النَّارِ“.  النَّارِ ثالَث مرَّاٍت قالِت النَّ
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(الترمذي 3522) 

ُقُلوبَُنا تََتَحرَُّك كَِثيًرا. يفِ َلحَظة نَفَرح، َوُسرَعاَن َما نَحَزن. نُرِيُد أَن تَرِجَع ُقُلوبَُنا َدائًِما إِىلَ 

هللا.   

 

اللھم أعني على ذكرك 

وشكرك 

وحسن عبادتك 

(سنن النسايئ 1303) 

َال ُيوَجد َشيء أَفَضل ِمن ِذكَر هللا.  
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(الترمذي 2513) 

  
َهَذا أَفَضل ُدَعاء ُيَقال يفِ َعشر اْألََواِخر ِمن َشهرِ َرَمَضان. 

 

22



 

(الطبراين 5812) 

    أُرِيُد أَن يَفَتَح كََالِمي َوَعَملِي الكَِثير ِمَن الَخير.

 

 

(مسلم 2722) 

أُرِيُد أَن أَعَمَل كُل َما ُيرِضي هللا.  

 

 

(سنن ابن ماجه 3871) 

أُرِيُد أَن ُيحَفَظ بََدينِ َوَقلِبي.  
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(النسايئ 1121) 

َواب َوَما ُيرِضي هللا.   إَِذا كَاَن يلِ نُور ِمَن هللا، َسأَشُعر، َوأَسَمع، َوأََرى، َوأَُقول الصَّ
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(سنن أيب داود 969) 

أُرِيُد أَن يَكُوَن َقلِبي يفِ َسَالم َدائِم.  

 

 

 

(الترمذي 3521) 

َعاء يَشَمل كُلَّ َشيء. َال أََحد يَسَتِطيُع أَن يَدُعو أَفَضل ِمَن النَِّبي (َصَلى هللاُ  َهذا الدُّ

َعَليِه َوَسلَّم).  
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(البخاري 2062) 

نَيا َواآلِخَرة، َوإَِذا ُحِفظُت ِمَن النَّار َسأَدُخل الَجنَّة.   أُرِيُد َحَسنَة الدُّ

 

اللَُّھم اجَعل القُرآَن َرِبیَع َقلِبي 

(السلسة الصحيحة 199 - صححه األلباين) 

أُرِيُد أَن أَفَرَح َدائًِما بِالُقرآن.  
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الَباب الَخاِمس 

االستعاذات 

ُرورِ ُهَو ُسَؤاَل هللا أَن يَحَفَظَنا، ِألَنَّ الِوَقايَة َخيرٌ ِمَن  ُرق لِلِحفظ ِمَن الشُّ أَفَضل الطُّ

الِعَالج.  

 

يَطان ُيرِيُدنَا أَن نَِضل َونَشَقى يفِ الَحَياة.   الشَّ

لَِذلَِك َسَنِعيُش َحَياًة َسِعيَدة إَِذا َلم نَسَتِمع إِىلَ َوَساِوِسِه.  
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(سورة البقرة  67) 

بُِني إِىلَ هللا.    أُرِيُد أَن أَتََعلَّم الِعلم النَّاِفع الَِّذي ُيَقرِّ

 

اللَُّھمَّ إِنِّي أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَھمِّ َواْلَحَزِن 

َواْلَعْجِز َواْلَكَسِل 

َواْلُجْبِن َواْلُبْخِل 

(صحيح البخاري 6369) 

َال أُرِيُد أَن ُيَوقَِّفِني َشيء يفِ َطرِيِقي إِىلَ هللا.  
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(الطبراين 810) 

ُدينِ َعنه.   بُِني إِىلَ هللا، َوَال ُيَبعِّ أُرِيد أَن أَُصاِحَب َمن ُيَقرِّ

 

 

(الترمذي 3519) 

  أُرِيُد أَن تَكُوَن أَخَاليقِ َحَسَنة، َوأَن أُظِهَر اإلِسَالم بِأَفَضل ُصوَرة.
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(صحيح البخاري 716) 

رك أَسوء َذنب َقد يََقع ِفيه أََحد.   الشِّ

رك ُهَو اإلِيَمان بِأَنَّ َغير هللا َقاِدر َعَلى أَن يَنَفع، أَو يَرُزق، أَو يَشِفي.    الشِّ
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الباب السادس  

الرقية الشرعية 

َبِويَة.   رِعية نُوع ِمَن الِعَالج بِاآليَات الُقرآنَِية َواألَدِعَية النَّ الرَُّقية الشَّ

الُقرآن ِشَفاءٌ ِمن َجِميع األَمَراض.  

يَاء، الكََراِهَية)  الرَّقية ُتَعالِج اإلِنَسان ِمن أَمَراض الَبَدن، َوالَقلب (الِكبر، الَحَسد، الرِّ

َواإلِكِتَئاب.  
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ُسوَرة الَفاتَِحة 

 

 

(7 مرات) 
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(البقرة 225 - آية الكُرِسي) 

 

36



 

 

(البقرة 286 - 285) 
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(سورة اإلخالص 1-4) 

(3 مرات) 

 

 

 

(سورة الفلق 5-1) (3 مرات) 

 

 

(سورة الّناس 6-1) (3 مرات) 
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المصادر 

  أوراد 

 رياض الصالحين 
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