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  لدعــــــــاءاالذكـــــر و   آداب-1
  

 حترى احلالل  •
 إن أمكن  استقبال القبلة •
 مالحظه األوقات الفاضله و احلاالت الشريفه •
كيوم عرفه و شهر رمضان و يوم اجلمعه و الثلث األخري من الليل ووقت  •

السحر وأثناء السجود و نزول الغيث و بني اآلذان و اإلقامه و إلتقاء 
 اجليوش و عند الوجل و رقه القلب 

 من آداب الدعاء أيضا رفع اليدين و حذو املنكبني •
 البدء حبمد هللا و الصاله على رسول هللا  •
حضور القلب و إظهار الفاقه و الضراعه إىل هللا جل شأنه و خفض  •

 الصوت بني املخافته و اXاهره 
 الدعاء بغري إمث و قطيعه رحم •
 عدم إستبطاء اإلجابه و الدعاء مع اجلزم [إلجابه •
  ر جوامع الكلم و جتنب الدعاء على األهل و النفس و املالاختيا •
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 c و إذا دعيت لغريك أن تبدأ [لدعاء لنفسك تكرار الدعاء ثال •
أن متسح ا لوجه [ليدين عقب الدعاء و محد هللا و متجيده و الصالة و  •

 السالم على الرسول صلى هللا عليه و سلم 
• i التضرع و اخلشوع. 
 .ال ترفع بصرك أيل السماء •
 .اليقني يف استجابة هللا للدعاء •
 .و ال تتكلف السجع يف الدعاءأخفض صوتك بني املخافتة و اجلهر  •
مث أسال هللا ,أفتح دعائك بذكر هللا عز و جل مث [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص  •

   حاجتك وأختتم [لصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ترصد لدعائك األوقات الشريفة: كيوم عرفة من السنة ,و رمضان من   •

 .ووقت السحر من ساعات الليلاألشهر ,و يوم اجلمعة من األسبوع ,
ادع هللا مستقبال القبلة و أرفع يديك حبيث يرى بياض إبطك فقد قال  •

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ((إن رّبكم حىي كرمي يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم أن 
 .يردها صغرا )) مث أمسح بيديك وجهك يف أخر الدعاء

احتياجه إىل هللا السميع البصري  إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان و •
القريب من عبادة، لكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف 

 .عبوديته, فالدعاء بغري عبودية دعاء بال روح وال إميان
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  فضل الذكــر والدعــاء -2

 60غافر :َوقَاَل رّبُكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكمّْ  •
  110اإلسراء : واْ اّ�َ أَِو اْدُعواْ الرَّْمحَـَن أَ�� مَّا تَْدُعواْ فـَلَهُ اَألْمسَاء اْحلُْسَىن قُل اْدعُ  •
إن الدعاء هو اعرتاف بفقر اإلنسان و احتياجه إىل هللا السميع البصري  •

  القريب من عبادة
ولكي يصدق اإلنسان يف دعائه جيب أن يصدق يف عبوديته,فالدعاء  •

 .عاء بال روح وال إميانبغري عبودية د
َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإّينِ َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن  •

ْلَيْسَتِجيُبوْا ِيل َوْليُـْؤِمُنوْا ِيب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن     186البقرة :فـَ
 83َأْرَحُم الرَّاِمحَِني  َوأَيُّوَب ِإْذ َ�َدى رّب ُه َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنتَ  •

ْن ِعنِدَ�  َلُهم مََّعُهْم َرْمحًَة مِّ َناُه َأْهَلُه َوِمثـْ َنا َلُه َفَكَشْفَنا َما بِِه ِمن ُضرٍّ َوآتـَيـْ فَاْسَتَجبـْ
 ) 83,84األنبياء : (84َوِذْكَرى لِْلَعاِبِديَن 

 فـَْرًدا َوأَنَت َخيـُْر " َوزََكرِ�َّ ِإْذ َ�َدى رّب ُه رّب  ال تََذْرِين  :يقول تعاىل •
نَا لَُه َحيَْىي َوَأْصَلْحنَا لَهُ َزْوَجهُ إِنـَُّهْم َكانُوا يَُسارُِعوَن ِيف  89اْلَوارِِثَني  نَا لَُه َوَوَهبـْ فَاْسَتَجبـْ

رَاِت َويَْدُعونـَنَا رََغبًا َورََهبًا وََكانُوا لَنَا َخاِشِعَني    ) "89,90" األنبياء : .(90اْخلَيـْ
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  الكريم القران في والدعاء الذكر -3
  

 ]152[البقرة: ﴿ فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن ﴾   •

تَـُغوا َفْضًال ِمْن رّب ُكْم فَِإَذا َأَفْضُتْم   • ﴿ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر ا ْحلََراِم َواذُْكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا ا�َّ

ْبِلِه َلِمَن الضَّالَِّني ﴾  ُتْم ِمْن قـَ  ]198[البقرة: ُكنـْ

َ َكذِْكرُِكْم آَ[ءَُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا َفِمَن   • ُتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا ا�َّ ﴿ فَِإَذا َقَضيـْ
 ]200[البقرة: نـَْيا َوَما َلُه ِيف اْآلِخَرِة ِمْن َخَالٍق ﴾ النَّاِس َمْن يـَُقوُل ربّناآتَِنا ِيف الدُّ 

ٍم َمْعُدوَداٍت َفَمْن تـََعجََّل ِيف يـَْوَمْنيِ َفَال ِإْمثَ   • ﴿ َواذُْكُروا ا�ََّ ِيف َأ�َّ
ْم إِلَْيِه َعَلْيِه َوَمْن ¦ََخََّر َفَال ِإْمثَ َعَلْيِه ِلَمِن اتـََّقى َواتـَُّقوا ا�ََّ َواْعَلُموا أَنَّكُ 

  ]203[البقرة:  ُحتَْشُروَن ﴾

ٍم ِإالَّ َرْمًزا  • ﴿ قَاَل رّب  اْجَعْل ِيل آيًَة قَاَل آيـَُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالثََة َأ�َّ
ْبَكاِر ﴾    ]41[آل عمران: َواذُْكْر رّب َك َكِثريًا َوَسبِّْح ِ[ْلَعِشيِّ َواْإلِ
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ُتُم الصََّالَة فَاذُْكُروا ا�ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم  • ﴿ فَِإَذا َقَضيـْ
ُتْم فََأِقيُموا الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنَني ِكَتاً[  فَِإَذا ْطَمْأنـَنـْ ا

 ]103[النساء:  َمْوُقوً̈ ﴾
﴿ َواذُْكْر رّب َك ِيف نـَْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْجلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِ[ْلُغُدوِّ   •

اِفِلَني * ِإنَّ الَِّذيَن ِعْنَد رّب َك َال َيْسَتْكِربُوَن َعْن َواْآلَصاِل َوَال َتُكْن ِمَن اْلغَ 
 ]206، 205[األعراف: ِعَباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َوَلُه َيْسُجُدوَن ﴾ 

﴿ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْبُـُتوا َواذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا  •
 ]45[األنفال: ﴾  َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ 

﴿ الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ قـُُلوبـُُهْم ِبذِْكِر ا�َِّ َأَال ِبذِْكِر ا�َِّ َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب ﴾  •
 ]28[الرعد: 

﴿ َوُقِل اْحلَْمُد ِ�َِّ الَِّذي ملَْ يـَتَِّخْذ َوَلًدا َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف  •
ُْه َتْكِبريًا ﴾ اْلُمْلِك َوَملْ َيُكْن لَ    ]111[اإلسراء: ُه َوِيلٌّ ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

ُ َواذُْكْر رّب َك ِإَذا  • ﴿ َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإّينِ فَاِعٌل َذِلَك َغًدا * ِإالَّ َأْن َيَشاَء ا�َّ
 ]24، 23 [الكهف: نَِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِديَِن رّب ي ِألَْقرّب  ِمْن َهَذا َرَشًدا ﴾

ْر ِيل َأْمِري * َواْحُلْل ُعْقَدًة  • ﴿ قَاَل رّب  اْشَرْح ِيل َصْدِري * َوَيسِّ
ِمْن ِلَساِين * يـَْفَقُهوا قـَْوِيل * َواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي * َهاُروَن َأِخي 

َونَْذُكَرَك   * اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َوَأْشرِْكُه ِيف َأْمِري * َكْي ُنَسبَِّحَك َكِثريًا *
  ]35 - 25[طه: َكِثريًا * ِإنََّك ُكْنَت بَِنا َبِصريًا ﴾ 
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طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  • ﴿ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل 
ْطَراَف النـََّهاِر َلَعلََّك تـَْرَضى ﴾  ]130[طه:  ُغُروِ®َا َوِمْن آَ�ِء اللَّْيِل َفَسبِّْح َوَأ

ٌر فَاذُْكُروا  ﴿ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر ا�َِّ َلُكمْ  • ِفيَها َخيـْ
ْطِعُموا  َها َوَأ َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ اْسَم ا�َِّ َعَليـْ
 َ اْلَقانَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرَ�َها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن * َلْن يـََناَل ا�َّ

يـََناُلُه التـَّْقَوى ِمْنُكْم َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم  ُحلُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها َوَلِكنْ 
ِر اْلُمْحِسِنَني ﴾  ُوا ا�ََّ َعَلى َما َهَداُكْم َوَبشِّ   ]37، 36[احلج: لُِتَكربِّ

َ َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر * الَِّذيَن  • ﴿ ُأِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن ِ°َنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ ا�َّ
ُ َوَلْوَال َدْفُع ا�َِّ النَّاَس ُأخْ  رُِجوا ِمْن ِدَ�رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا ربّناا�َّ

بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض َهلُدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم ا�َِّ  
ُ َمْن يـَْنصُ  َ َلَقِويٌّ َعزِيٌز ﴾َكِثريًا َولَيَـْنُصَرنَّ ا�َّ  ]40، 39[احلج:  ُرُه ِإنَّ ا�َّ

﴿ َوتـَوَكَّْل َعَلى اْحلَيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى بِِه  •
 ]58[الفرقان: ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا ﴾ 

ْن يَذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا ﴿ َوُهَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالنـََّهاَر ِخْلَفًة ِلَمْن َأرَاَد أَ  •
 ]62[الفرقان: ﴾ 

﴿ اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة  •
َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر ا�َِّ َأْكبَـُر َوا�َُّ يـَْعَلُم َما َتْصنَـُعوَن  تـَنـْ

  ]45[العنكبوت: ﴾ 
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ْمُد ِيف السََّماَواِت ﴿ َفُسْبَحاَن ا�َِّ ِحَني متُُْسوَن َوِحَني ُتْصِبُحوَن * َوَلُه احلَْ  •
 ]18، 17[الروم: َواْألَْرِض َوَعِشي�ا َوِحَني ُتْظِهُروَن ﴾ 

﴿ ِإمنََّا يـُْؤِمُن ³َِ�تِنَا الَِّذيَن ِإَذا ذُكُِّروا ِ®َا َخرُّوا ُسجًَّدا َوَسبَُّحوا ِحبَْمِد  •
َمَضاِجِع يَْدُعوَن رّب ِهْم َوُهْم َال َيْسَتْكِربُوَن * تـََتَجاَىف ُجُنوبـُُهْم َعِن الْ 

طََمًعا َوِممَّا رَزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن * َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس َما ُأْخِفَي  رّب ُهْم َخْوفًا َو
 ]17 -  15[السجدة:  َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاًء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ﴾

َ َواْليَـْوَم ﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل ا�َِّ ُأْسَوٌة َحسَ  • َنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو ا�َّ
َ َكِثريًا ﴾   ]21[األحزاب: اْآلِخَر َوذََكَر ا�َّ

﴿ ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني  •
صَّاِبَراِت َواْخلَاِشِعَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّاِبرِيَن َوال

قَاِت َوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ
َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن ا�ََّ َكِثريًا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ 

ُ َهلُْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعظِ   ]35[األحزاب: يًما ﴾ ا�َّ
َ�أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا ا�ََّ ِذْكًرا َكِثريًا * َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصيًال * ُهَو الَِّذي ﴿  •

 ﴾ ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتُه لُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر وََكاَن ِ[ْلُمْؤِمِنَني رَِحيًما
 ]43 - 41[األحزاب: 

﴿ َوِإنَّ يُوُنَس َلِمَن اْلُمْرَسِلَني * ِإْذ أَبََق ِإَىل اْلُفْلِك اْلَمْشُحوِن * َفَساَهَم  •
َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضَني * فَاْلتَـَقَمُه اْحلُوُت َوُهَو ُمِليٌم * فـََلْوَال َأنَُّه َكاَن ِمَن 

  ]144 - 139[الصافات: ِإَىل يـَْوِم يـُبْـَعُثوَن ﴾ اْلُمَسبِِّحَني * لََلِبَث ِيف َبْطِنِه 
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ًرا َونَِذيًرا * لِتـُْؤِمُنوا ِ[�َِّ َوَرُسوِلِه َوتـَُعّزُِروُه َوتـَُوقُِّروُه َوُتَسبُِّحوُه ﴿ ِإ�َّ َأْرَسْلَنا • َك َشاِهًدا َوُمَبشِّ
 ]9، 8ُبْكَرًة َوَأِصيًال ﴾ [الفتح: 

طُُلوِع الشَّْمِس َوقـَْبَل  • ﴿ فَاْصِربْ َعَلى َما يـَُقوُلوَن َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك قـَْبَل 
 ]40، 39[ق: * َوِمَن اللَّْيِل َفَسبِّْحُه َوَأْدَ[َر السُُّجوِد ﴾  اْلُغُروبِ 

﴿ َواْصِربْ ِحلُْكِم رّب َك فَِإنََّك °َِْعُيِنَنا َوَسبِّْح ِحبَْمِد رّب َك ِحَني تـَُقوُم * َوِمَن اللَّْيِل  •
 ]49، 48[الطور: َفَسبِّْحُه َوِإْدَ[َر النُُّجوِم ﴾ 

يَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر ا�َِّ َوَما نـََزَل ِمَن اْحلَقِّ َوَال ﴿ َأملَْ ºَِْن لِلَّذِ  •
َيُكونُوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثٌري 

ُهْم فَاِسُقوَن ﴾   ]16[احلديد: ِمنـْ
ِذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصََّالِة ِمْن يـَْوِم اْجلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإَىل ِذْكِر ا�َِّ َوَذُروا اْلبَـْيَع ﴿ َ� َأيـَُّها الَّ 

ُتْم تـَْعَلُموَن * َفِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َذِلُكْم َخيـْ
]َقْد َأفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى * 10، 9اذُْكُروا ا�ََّ َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ﴾ [اجلمعة: َفْضِل ا�َِّ وَ 

  1األعلى: [َوذََكَر اْسَم رّب ِه َفَصلَّى ﴾ 
﴿ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َوَال َأْوَالدُُكْم َعْن ِذْكِر  •

 ]9ْل َذِلَك فَُأولَِئَك ُهُم اْخلَاِسُروَن ﴾ [املنافقون: ا�َِّ َوَمْن يـَْفعَ 
 ]8[املزمل: ﴿ َواذُْكِر اْسَم رّب َك َوتـَبَـتَّْل ِإلَْيِه تـَْبِتيًال ﴾  •

﴿ َواذُْكِر اْسَم رّب َك ُبْكَرًة َوَأِصيًال * َوِمَن اللَّْيِل فَاْسُجْد لَُه  •
َطوِيًال ﴾   ]26، 25[اإلنسان: َوَسبِّْحُه لَْيًال 

﴿ َسبِِّح اْسَم رّب َك اْألَْعَلى * الَِّذي َخَلَق َفَسوَّى * َوالَِّذي َقدََّر فـََهَدى *  •
 ]5 - 1[األعلى: َوالَِّذي َأْخَرَج اْلَمْرَعى * َفَجَعَلُه غُثَاًء َأْحَوى ﴾ 

  ]15، 14[األعلى: ﴿ قَْد أَفْـَلَح َمْن تـَزَكَّى*َوذََكَر اْسَم رّب ِه َفَصلَّى ﴾  •
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  ةـــــــــــــــــــة قرآنيـــــــــــــدعيأ  -4
  

 سورة الفـاتحةمن  دعاء  

َراَط املُسَتِقيَم اهدِ  • ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغِري املَغُضوِب  )6(َ� الصِّ
 )7(َعَليِهْم َوالَ الضَّالَِّني 

 

 سورة البقرةدعية من  أ

 )127ربـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليُم ( •

يَِّتَنا أُمًَّة مُّْسِلَمًة لََّك َوَأرَِ� َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّ  ربّنا •
َنآ ِإنََّك أَنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم   )128(َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ( •  )201ربّناآتَِنا ِيف الدُّ

ًرا َوثـَبِّْت َأقْ  ربّنا • َنا َصبـْ  َداَمَنا َوانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ َأْفرِْغ َعَليـْ
)250(  

َطْعَنا ُغْفَراَنَك ربّناَوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ْعَنا َوَأ   )285(مسَِ
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َنا ِإْصًرا َكَما  ربّنا • َال تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأَ� ربّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ
طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف  ْلَنا َما َال  َعنَّا َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا ربّناَوَال ُحتَمِّ

 )286( َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنآ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 
 

 سورة آل عمراندعية من  أ

الَ تُزِْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَنَت ربّنا  •
 )8(اْلَوهَّاُب 

 َجاِمُع النَّاِس لِيَـْوٍم الَّ رَْيَب ِفيِه ِإنَّ اّ�َ َال ُخيِْلُف اْلِميَعادَ ِإنََّك  ربّنا •
)9( 

 )16(ربّنا ِإنـََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  •

الّلهم  َماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمن َتَشاء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِممَّن  •
ُر ِإنََّك َعَلَى ُكلِّ َشْيٍء َتَشاء وَ  تُِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اْخلَيـْ
 )26(َقِديٌر 

ُتوِلُج اللَّْيَل ِيف اْلنـََّهاِر َوُتوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج اْحلَيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرُِج  •
 )27(َتَشاء ِبَغْريِ ِحَساٍب  اَلَميََّت ِمَن اْحلَيِّ َوتـَْرُزُق َمن

يُع الدَُّعاء  • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ   )38(رّب  َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة 

َنا َمَع الشَّاِهِديَن  •   )53(ربّنا آَمنَّا ِمبَا أَنَزْلَت َواتـَّبَـْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُـبـْ
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ربّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبـََنا َوِإْسَرافـََنا ِيف َأْمرَِ� َوثـَبِّْت َأْقَداَمَنا وانُصْرَ�  •
 )147( َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

ِطًال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر  •  )191(ربّنا َما َخَلْقَت َهذا َ[

َتُه َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَنَصاٍر  • ربّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـْ
)192( 

ْعَنا ُمَناِدً� يـَُناِدي ِلِإلميَاِن َأْن آِمُنوْا ِبربّ  • ُكْم َفآَمنَّا ربّنافَاْغِفْر لََنا   ربّناِإنـََّنا مسَِ
 )193(ُذنُوبـََنا وََكفِّْر َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا َمَع األبـَْراِر 

ربّناَوآتَِنا َما َوَعدتـََّنا َعَلى ُرُسِلَك َوَال ُختْزَِ� يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَ  •
 )194(ُختِْلُف اْلِميَعاَد 

 
 سورة النساءمن  دعاء  

بّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِي�ا َواْجَعل ر  •
 )75(لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريًا 

 
 سورة األعراف  دعية منأ

 )23(اِسرِيَن ربّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَمحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخلَْ  •
  )47(ربّنا الَ َجتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
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نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ  • َوِسَع ربّنا ُكلَّ َشْيٍء ِعْلًما َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا افْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتِنيَ   )89( َوأَنَت َخيـْ

ًرا َوتـََوفـََّنا ُمْسِلِمَني  • َنا َصبـْ  )126(ربّنا َأْفرِْغ َعَليـْ
 )151( َرْمحَِتَك َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني رّب  اْغِفْر ِيل َوَألِخي َوَأْدِخْلَنا ِيف  •

َي أَتـُْهِلُكَنا ِمبَا فـََعَل  • رّب  َلْو ِشْئَت َأْهَلْكتَـُهم مِّن قـَْبُل َوِإ�َّ
نَـُتَك ُتِضلُّ ِ®َا َمن َتَشاء َوتـَْهِدي َمن َتَشاء  السَُّفَهاء ِمنَّا ِإْن ِهَي ِإالَّ ِفتـْ

ُر اْلَغاِفرِيَن أَنَت َولِيـَُّنا فَاْغِفْر لَنَ   )155(ا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ
  

 سورة يونسمن  دعاء  

َنًة لِّْلَقْوِم الظَّاِلِمَني ( • ) َوَجنَِّنا ِبَرْمحَِتَك ِمَن 85َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّْلَنا ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
 )86(اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن 

 

 سورة هودمن  دعاء  

َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تـَْغِفْر ِيل َوتـَْرَمحِْين  رّب ِإّينِ َأُعوُذ ِبكَ  •
َن اْخلَاِسرِيَن   )47(َأُكن مِّ

 

 سورة يوسفمن  دعاء  

نـَُيا َواآلِخَرِة تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • ِطَر السََّماَواِت َواَألْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ فَا
  )101(َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني 
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 سورة ابراهيمدعية من  أ

نـُْعِلُن َوَما َخيَْفى َعَلى ا�ِّ ِمن َشْيٍء َيف اَألْرِض  ربّنا ِإنََّك تـَْعَلُم َما ُخنِْفي َوَما •
 )38(َوَال ِيف السََّماء 

 )40(رّب  اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ربّناَوتـََقبَّْل ُدَعاء  •

 )41(ربّنا اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يـَْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب  •
 

 سورة االسراءمن    دعيةأ

  )24( رّب  اْرَمحُْهَما َكَما رّب َ�ِين َصِغريًا •
رّب َأْدِخْلِين ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِين ُخمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعل يلِّ ِمن  •

 )80(لَُّدنَك ُسْلطَاً� نَِّصريًا 
 

 سورة الكهفمن  دعاء  

 )10(َأْمِرَ� َرَشًدا  ربّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك َرْمحًَة َوَهيِّْئ لََنا ِمنْ  •
 
 سورة مريمدعية من  أ

ًبا َوَملْ َأُكن ِبُدَعاِئَك رّب  َشِقي�ا  • رّب ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
)4( 

  )5(َهْب ِيل ِمن لَُّدنَك َولِي�ا  •
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 سورة طهدعية من  أ

ْر ِيل َأْمِري  )25(رّب اْشَرْح  ِيل َصْدِري  •  َواْحُلْل ُعْقَدًة مِّن لَِّساِين  )26(َوَيسِّ

 )28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(

 )114(رّب  ِزْدِين ِعْلًما  •
  

 سورة األنبياءدعية من  أ

 )83( َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

 )87(الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني  •

ُر اْلَوارِِثَني  •  )89(رّب  َال َتَذْرِين فـَْرًدا َوأَنَت َخيـْ
 

 المؤمنون  سورةدعية من  أ

ُر اْلُمنزِِلَني  •  )29(رّب  أَنزِْلِين ُمنَزًال مَُّبارًَكا َوأَنَت َخيـْ

ِطِني  • َوَأُعوُذ ِبَك رّب  َأن  )97(رّب  َأُعوُذ ِبَك ِمْن َمهََزاِت الشََّيا
 )98(َحيُْضُروِن 

ُر الرَّاِمحَِني  •  )109(ربّناآَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا َوأَنَت َخيـْ

ُر الرَّاِمحَِني رّب   •   )118(اْغِفْر َواْرَحْم َوأَنَت َخيـْ
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 لفرقـانسورة ادعية من  أ

 )65(ربّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَراًما  •
تِنَا قـُرََّة أَْعُنيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقَني ِإَماًما  َهبْ ربّنا  •   )74(لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوُذرِّ�َّ

  

 سورة الشعراءدعية من  أ

َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83(لصَّاِحلَِني رّب  َهْب  ِيل ُحْكًما َوَأْحلِْقِين [ِ  •
َواْغِفْر ِألَِيب ِإنَُّه َكاَن ِمَن  )85(َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم  )84( اْآلِخرِينَ 
َعثُوَن 86(الضَّالَِّني  ِإالَّ  )88(يـَْوَم َال يَنَفُع َماٌل َوَال بـَُنوَن  )87() َوَال ُختِْزِين يـَْوَم يـُبـْ

َ بَِقْلٍب َسِليٍم   )89(َمْن أََتى ا�َّ
 )169(رّب  َجنِِّين َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن  •
 

 سورة النملمن  دعاء  

رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •
 )19(ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدَك الصَّاِحلَِني َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين 

 

 سورة القصصمن  دعاء  

 )16( رّب  ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل  •
 

 سورة العنكبوتمن  دعاء  

  )30(رّب  انُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن  •
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 سورة غافرمن  دعاء  
بُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك َوِقِهْم  • َ̈ ربّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء رَّْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن 

ربّنا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعدتـَُّهم َوَمن َصَلَح ِمْن  )7( جلَِْحيمِ َعَذاَب ا
Ìِِْم ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمن  )8(آَ[ئِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ�َّ

 )9( َك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد َرِمحَْتُه َوَذلِ 
 

 سورة الدخانمن  دعاء  
 )12(ربّنااْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب ِإ�َّ ُمْؤِمُنوَن  •

 

 سورة األحقـافمن  دعاء  
رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •

 )15( َوَأْصِلْح ِيل ِيف ُذرِّيَِّيت ِإّينِ تـُْبُت ِإلَْيَك َوِإّينِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َصاِحلًا تـَْرَضاُه  
 

 سورة الحشرمن  دعاء  
ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال�  • ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقوَ� ِ[ْإلِ ربّنا اْغِفْر لََنا َوِإلِ

 )10(ٌف رَِّحيٌم لِّلَِّذيَن آَمُنوا ربّنا ِإنََّك َرُؤو 
 

 سورة الممتحنةمن  دعاء  
َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ

 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 
 سورة التحريمدعية من  أ
  )8(َأمتِْْم لََنا نُوَرَ� َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ربّنا •

  2022 -  22اإلصدار   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  20



  ــــــاءأذكـــــــــــــــار أدعيــــــــــــــــة الشفــــــــــ
  

ًتا ِيف اْجلَنَّةِ  •  )11( رّب اْبِن ِيل ِعنَدَك بـَيـْ
 )11(َوَجنِِّين ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمَني  •
 

 سورة نوحدعية من  أ

رًا  • ِإنََّك ِإن َتَذْرُهْم ُيِضلُّوا  )26(رّب  َال َتَذْر َعَلى اْألَْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َد�َّ
 )27(فَاِجًرا َكفَّارًا  ِعَباَدَك َوَال يَِلُدوا ِإالَّ 

رّب  اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني  •
 )28(َواْلُمْؤِمَناِت َوَال َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا 

  

 سورة الممتحنةمن  دعاء  

َنا َوِإلَْيكَ  • ْلَنا َوِإلَْيَك أَنـَبـْ َنًة لِّلَِّذيَن   )4(اْلَمِصُري  ربّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ ربّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
 )5(َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنا ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم 

 

 سورة الفـلقمن  دعاء  

َوِمن  )3(َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب  )2(ِمن َشرِّ َما َخَلَق ) 1(َأُعوُذ ِبرّب  اْلَفَلِق 
  )5(َوِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد  )4(فَّاcَِت ِيف اْلُعَقِد َشرِّ النـَّ 

 

 سورة الناسمن  دعاء  

ِمن َشرِّ اْلَوْسَواِس  )3(إِلَِه النَّاِس  )2(َمِلِك النَّاِس  )1(أَُعوُذ بِرّب  النَّاِس  •
  )6(النَّاِس  ِمَن اْجلِنَِّة وَ  )5(الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس  )4(اْخلَنَّاِس 
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رآن  ــــــــــالق  فـــياء  ــــــــــاألنبي أدعيـــــــة - 5
  

 )علية السالم(آدم  من دعاء  

 ].23 - [األعراف  "ربّنا ظََلْمنَا أَنُفَسنَا َوِإن ملَّْ تـَْغِفْر لَنَا َوتـَْرَمحْنَا لََنُكونَنَّ ِمَن اْخلَاِسرِيَن". •
 

  )علية السالم(ح  نو من أدعية  

رّب  اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمن َدَخَل بـَْيِيتَ ُمْؤِمًنا َولِْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َوَال " •
 ].28 - [نوح  َتِزِد الظَّاِلِمَني ِإالَّ تـََبارًا".

ْغِفْر ِيل " رّب  ِإّينِ َأُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِيل بِِه ِعْلٌم َوِإالَّ تَـ  •
َن اْخلَاِسرِيَن".   ].47 - [هود َوتـَْرَمحِْين َأُكن مِّ

ُر اْلُمنزِِلَني". •  ].29 - [املؤمنون  "رّب  أَنزِْلِين ُمنَزالً مَُّبارَكاً َوأَنَت َخيـْ
  

  )علية السالم(إبراهيم  من أدعية  

َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك  اربّن )127(تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم  "ربّنا   •
َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم  َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأِرَ� َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

  ].128-127 -[البقرة  ".)128(
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 )40( َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ  "رّب  اْجَعْلِين ُمِقيَم الصََّالِة َوِمن ُذرِّيَِّيت ۚ ربّنا •
 - [إبراهيم  )".41(ْوَم يـَُقوُم احلَِْساُب اْغِفْر ِيل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِنَني يَـ  ربّنا
40-41.[ 

َواْجَعل يلِّ ِلَساَن ِصْدٍق ِيف  )83("رّب  َهْب ِيل ُحْكًما َوَأْحلِْقِين ِ[لصَّاِحلَِني  •
 ].85-83 - [الشعراء )". 85َواْجَعْلِين ِمن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم ( )84(اْآلِخرِيَن 

َنا َوِإلَْيَك اْلَمِصُري  "ربّناَعَلْيَك تـَوَكَّْلَنا • ربّناَال َجتَْعْلَنا  )4(َوِإلَْيَك أَنـَبـْ
َنًة لِّلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا ربّنۖا  ِإنََّك أَنَت اْلَعزِيُز اْحلَِكيُم  ". )5(ِفتـْ

 ].5-4 - [املمتحنة 
 ].100 -". [الصافات "رّب  َهْب ِيل ِمَن الصَّاِحلِنيَ  •

 

  )لسالمعلية ا(هود  من دعاء  

"ِإّينِ تـَوَكَّْلُت َعَلى ا�َِّ رّب ي َورّب ُكم ۚ مَّا ِمن َدابٍَّة ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ۚ  •
 ].56 - . [هود ِإنَّ رّب ي َعَلٰى ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم"

 

  )علية السالم(لوط  من أدعية  

 ].30 -[العنكبوت  "رّب  اْنُصْرِين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِديَن". •

 ].169 -[الشعراء  "رّب  َجنِِّين َوَأْهِلي ِممَّا يـَْعَمُلوَن". •
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  )علية السالم(يوسف  من دعاء  

نـَْيا َواْآلِخَرِة ۖ تـََوفَِّين ُمْسِلًما  • ِطَر السََّماَواِت َواْألَْرِض أَنَت َولِيِّي ِيف الدُّ "فَا
 .]101 - [يوسف  َوَأحلِْْقِين ِ[لصَّاِحلَِني".

 

  )علية السالم(شعيب  من دعاء  

نَـَنا َوبـَْنيَ قـَْوِمَنا ِ[ْحلَقِّ "َوِسَع ربّناُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً َعَلى ا�ِّ تـَوَكَّ  • ْلَنا ربّناافْـَتْح بـَيـْ
ُر اْلَفاِحتَِني"  ].89 - . [األعراف َوأَنَت َخيـْ

  

  )علية السالم(موسى  من أدعية  

 ].16 -[القصص  رّب  ِإّينِ ظََلْمُت نـَْفِسي فَاْغِفْر ِيل".� •
 - . [القصص ُمْجرِِمَني""رّب  ِمبَا أَنـَْعْمَت َعَليَّ فـََلْن َأُكوَن َظِهريًا لِّلْ  •

17.[ 
 ].24 - ". [القصص "رّب  ِإّينِ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقريٌ  •

ْر ِيل َأْمِري  )25("رّب  اْشَرْح  ِيل َصْدِري  • َواْحُلْل ُعْقَدًة  )26(َوَيسِّ
 ].28-25 - [طه  ".)28(يـَْفَقُهوا قـَْوِيل  )27(مِّن لَِّساِين 

 
  )ية السالمعل(أيوب  من دعاء  

 ].83 - [األنبياء  "َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني". •
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  )علية السالم(سليمان  من دعاء  

"رّب  َأْوزِْعِين َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِّيت أَنـَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل  •
 ].19 -[النمل الصَّاِحلَِني".  َصاِحلًا تـَْرَضاُه َوَأْدِخْلِين ِبَرْمحَِتَك ِيف ِعَباِدكَ 

 

  )علية السالم(نس  يو من دعاء  

 ].87 -[األنبياء " الَّ ِإَلَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمَني".  •
•  

  )علية السالم(زكريا  أدعية  من  

يُع الدَُّعاء". " • طَيَِّبًة ِإنََّك مسَِ  ].38 - [آل عمران رّب  َهْب ِيل ِمن لَُّدْنَك ُذرِّيًَّة 
ُر اْلَوارِِثَني". "رّب  َال َتَذْرِين فـَرْ  •  ].89 -[األنبياء داً َوأَنَت َخيـْ

 

  )علية السالم(يعقوب  من دعاء  

•  ." َا َأْشُكو بـَثِّي َوُحْزِين ِإَىل ا�َِّ  ].86 -[يوسف "ِإمنَّ
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  الدكتور جمال التركي إعداد: - 2021يـــف  ص-  السابع  االصـــدار

  )من سورة الفـاتحـــة الى سورة النســـــاء :1الجـــزء  (ة  ـــــــقرأنيأذكـــــــار  

 تحميل حر من الموقع العلمي لشبكة العلوم النفسية العربية

http://www.arabpsynet.com/apneBooks/eB-Karib7.pdf 
 تحميل حر من المتجر اإللكتروني لمؤسسة العلوم النفسية العربية

www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=462&controller=product&id_lang=3 
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  الشفـاء من القرآن الكريمية  دعأ  -6
  

ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِٰن الرَِّحيِم* اْحلَْمُد ِ�َِّ « على املريض، قال تعاىل: قراءة سورة الفاحتة •
َك نـَْعبُُد َوِإ�ََّك نَْستَِعُني* اْهِدَ�  َربِّ اْلَعالَِمَني* الرَّْمحَِٰن الرَِّحيِم* َماِلِك يـَْوِم الدِّيِن* ِإ�َّ

 ».ْمَت َعلَْيِهْم َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َوَال الضَّالِّنيَ الصِّرَاَط اْلُمْستَِقيَم* ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـْعَ 
ُقْل َأُعوُذ « قراءة املعوذتني على املريض؛ وهي سورة الفلق، قال تعاىل: •

بَِربِّ اْلَفَلِق* ِمن َشرِّ َما َخَلَق* َوِمن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب* َوِمن َشرِّ 
، وسورة الناس، قال »ِمن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ النـَّفَّاcَِت ِيف اْلُعَقِد* وَ 

ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس* َمِلِك النَّاِس* إِلَِٰه النَّاِس* ِمن َشرِّ «تعاىل: 
 ».اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس* الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس* ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاسِ 

ُ الصََّمُد* َملْ يَِلْد َوَملْ يُوَلْد* َوَملْ يَُكن لَُّه  ُقْل ُهَو ا« سورة اإلخالص: • ُ َأَحٌد* ا�َّ َّ�
 ».ُكُفًوا َأَحدٌ 

ا�َُّ َال ِإلََٰه ِإالَّ ُهَو اْحلَيُّ اْلَقيُّوُم ۚ َال َ¦ُْخُذُه ِسَنٌة َوَال « آية الكرسي: •
َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعنَدُه  نـَْوٌم ۚ لَُّه َما ِيف السََّماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ۗ َمن

  ِإالَّ Öِِْذنِِه ۚ يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ۖ َوَال حيُِيُطوَن ِبَشْيٍء مِّْن 
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ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاَء ۚ َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواْألَْرَض ۖ َوَال يـَُئوُدُه 
 ».ِحْفُظُهَما ۚ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 

لَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ۚ ُكلٌّ آَمَن آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنِزَل إِ « أواخر سورة البقرة: •
طَْعنَا ۖ ْعنَا َوَأ  ِ[�َِّ َوَمَالئَِكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه ۚ َوقَاُلوا مسَِ

ُ نـَْفًسا ِإالَّ   ُوْسَعَها ۚ َهلَا َما َكَسَبْت ُغْفرَاَنَك رَبـَّنَا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري* َال يَُكلُِّف ا�َّ
نَا  َها َما اْكَتَسَبْت ۗ رَبـَّنَا َال تـَُؤاِخْذَ� ِإن نَِّسينَا َأْو َأْخطَْأَ� ۚ رَبـََّنا َوَال َحتِْمْل َعَليـْ َوَعلَيـْ

طَاقَ  ْلَنا َما َال  َة لَنَا بِِه ۖ َواْعُف َعنَّا ِإْصرًا َكَما َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَنا ۚ رَبـَّنَا َوَال ُحتَمِّ
 ».َواْغِفْر لََنا َواْرَمحَْنا ۚ أَنَت َمْوَالَ� فَانُصْرَ� َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

ربَّنا ُهللا الذي يف السَّماِء تقدَّس اُمسك أمُرك يف السَّماِء « •
واألرِض كما رمحُتك يف السَّماِء فاجعْل رمحَتَك يف األرِض اغفْر لنا 

وبَنا وخطا�� أنت ربُّ الطَِّيّبَني أنِزْل رمحًة وشفاًء من شفاِئك على حُ 
 ».هذا الوجِع فيربأُ 

 ثالdً.َوِشَفاٌء لَِّما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني}  •
•  .ًc{َأّينِ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحَِني}، ثال  

َوِإَذا  )79(َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُمِين َوَيْسِقِني  )78(ُهَو يـَْهِديِن الَِّذي َخَلَقِين فَـ  •
  }. )80(َمِرْضُت فَـُهَو َيْشِفِني 

• .ًcَونـُنَـزُِّل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِّْلُمْؤِمِنَني}، ثال 
  .} ثالdً {َوَيْشِف ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِننيَ  •

  

  2022 -  22اإلصدار   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  27



ـــــار أدعيــــــــــــــــة الشفــــــــــــــــاء   أذكــــــــــ
  

  من السنة النبويةأدعية الشفـاء   -7
  

 ».: أعوُذ [iِ وقدرتِه ِمن شرِّ ما أِجُد وُأحاِذرُ ثالdً وُقْل سْبَع مرَّاتٍ بسِم ِهللا : «قال رسول هللا
أَْذِهِب الَباَس، َربَّ النَّاِس، َواْشِف أَْنَت الشَّاِيف، ال ِشَفاَء إالَّ ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء « •

 ».ال يـُغَاِدُر َسَقًما
بسِم ا�َِّ الَّذي ال يضرُّ مَع اِمسِه شيٌء يف األرِض وَال يف « •

 .ثالَث مرَّاتٍ  »لسَّميُع العليمُ السَّماِء، َوهَو ا
طَُهوٌر إْن َشاَء ا�َُّ « •  ».ال °ََْس، 

اللهمَّ عاِفين يف بدين، اللهمَّ عاِفين يف مسعي، اللهمَّ عاِفين يف « •
  ».بصري

يقول: من اشتكى منكم شيئاً،  - صلَّى هللا عليه وسلم- أيب الدرداء قال: مسعت رسول هللا  عن •
"ربنا هللا الذي يف السماء تقدَّس امسك، أمرك يف السماء   أو اشتكاه أٌخ له؛ فليقل:

واألرض، وكما رمحتك يف السماء اجعل رمحتك يف األرض، اغفر لنا حوبنا 
وخطا��، أنت ربُّ الطيبني، أنزل رمحًة من رمحتك، وشفاًء من شفائك على هذا 

  الوجع فيربأ".
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اللهم إ�َّ نسألك °مسائك احلُسىن، وصفاتك الُعال، ورمحتك اليت  •
تدع فينا  وسعت كلَّ شيء، أنَّ متنَّ علينا [لشفاء العاجل، وأالَّ 

جرحًا إالَّ داويته، وال أملًا إالَّ سكَّنته، وال مرضًا إالَّ شفيته، وألبسنا 
ثوب الصحة والعافية، عاجًال غري آجل، وشافنا، وعافنا، واعُف 

  عنا، وامشلنا بعطفك ومغفرتك، وتوال� برمحتك � أرحم الرامحني.

ه، اللهم احرسه اللهم اشفه شفاًء ليس بعده سقم أبداً، اللهم ُخذ بيد  •
بعينك اليت ال تنام، واكفِه بركنك الذي ال يـَُرام، واحفظه بعزك الذي ال 

ُيضام، واكأله يف الليل ويف النهار، وارمحه بُقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، �  
  كاشف اهلم، و� ُمفّرِج الكرب، و� ُجميب دعوة املُضطرين.

شايف املريض اللهم � سامع دعاء العبد إذا دعاك، و�   •
بُقدرتك، اللهم اشفه شفاًء ال يُغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس 

 الصحة والعافية �رب العاملني. 

إين أسألك من  مالله“ الدعاء:علمها هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص-عن عائشة أن رسول هللا  •
اخلري كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما مل أعلم، وأعوذ بك من الشر كله 

 .له وآجله ما علمت منه وما مل أعلمعاج

اللهم إين أسألك من خري ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك  •
  .من شر ما عاذ به عبدك ونبيك
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اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ  •
بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن جتعل كل 

 رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين.”. قضاء قضيته يل خريًا
  
اللهم إين أعوذ بك من جهد البالء “  يقول إذا نزل به بالء: - ملسو هيلع هللا ىلص- كان رسول هللا  •

 .ودرك الشقاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء

اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتول عافيتك، وفجاءة نقمتك  •
  ”. ومجيع سخطك، ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني

   .سائر مرضى املسلمني أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيِك و  •

إهلي أذهب البأس رّب الّناس، اشف وأنت الّشايف، ال شفاء إال  •
شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقًما، أذهب البأس رّب الّناس، بيدك 

  الّشفاء، ال كاشف له إّال أنت �رب العاملني. 

أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل هللا العظيم رّب   •
 عظيم أن يشفيك.العرش ال

اللَُّهمَّ ِإِينّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَْدِم، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن التَـَردِّي، َوَأُعوُذ “ •
  ِبَك ِمَن الَغَرِق، َواحلَْرِق، َواهلََرِم، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن يـََتَخبََّطِين الَشْيطَاُن 
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ِعْنَد املَْوِت، َوَأُعوُذ ِبَك َأْن َأُموَت ِيف َسِبِيِلَك ُمْدِبَرً◌ا. َوَأُعوُذ ِبَك َأْن 
  ”.َلِدِيَغً◌اَأُموَت 

ِينّ َأُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَمِّ، َواحلََزِن، َوالَعْجِز، َوالَكَسِل، َوالُبْخِل، اللَُّهمَّ إِ “ •
ْيِن، َوَغَلَبِة الرَِّجالِ   ”.َواُجلْنبِ، َوَضْلِع الدَّ

اللهم إ� نسألك °مسائك احلسىن وصفاتك العال وبرمحتك اليت  •
وسعت كّل شيء، أن متّن علينا [لشفاء العاجل، وأّال تدع فينا 

ا إّال داويته، وال أملًا إال سكنته، وال مرًضا إال شفيته، وألبسها جرحً 
ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجل، وشاِفنا وعاِفنا واعف عنها، 

  وامشلها بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برمحتك � أرحم الرامحني.   

اللهم � سامع دعاء العبد إذا دعاك، � شايف املريض بقدرتك، اللهم  •
 فاء ال يغادر سقما اللهم البسه لباس الصحة والعافية اشفه ش

ال إله إال هللا احلليم الكرمي، ال إله إال هللا العلي العظيم، ال إله  •
اال هللا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، 

له إال هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل احلمد i الذي ال إ
شيء قدير، سبحان هللا، واحلمد i، وال إله إال هللا، وهللا أكرب، وال 

  [i. حول وال قوة إال
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اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجًال، وشاِفنا وعاِفنا واعف  •
 عنا، وامشلنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برمحتك � أرحم الرامحني.

اللهم اشف مرضا� ومرضى املسلمني شفاًء ال يغادر سقًما،  •
تعيد املريض لصحته، وتستجيب ُدعاء البائس، اشف   اللهم � من
 كل مريض. 

اللهم � مسّهل الشديد، و� ملّني احلديد، و� منجز الوعيد، أخرج مرضا�  •
ومرضى املسلمني من حلق الضيق إىل أوسع الطريق، بك أدفع عن املسلمني ما 

 ال يطيقون، وال حول وال قوة إال [i العلي العظيم.
احلمد i اّلذي ال إله إّال هو، وهو للحمد أهل وهو على كّل  •

شيٍء قدير، وسبحان هللا وال إله إّال هللا وهللا أكرب، وال حول وال 
.i] قّوة إّال 

اللهم نسألك بصفاتك العليا اليت ال يقدر أحد على وصفها، و°مسائك احلسىن 
لة ووجهك الكرمي أن تشفي  اليت ال يقدر أحد أن حيصيها، وأسألك بذاتك اجللي

  كل مريض، وتعافيه حبولك وقوتك.
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  شفـاءد لنفسه بالالعبدعاء  -8
  

  رّب إّين مّسين الضّر وأنت أرحم الرّامحني. •

سألك °مسائك احلسىن وبصفاتك العال وبرمحتك اليت أاللهم إ�  •
وسعت كّل شيء، أن متّن علي [لشفاء العاجل، وأّال تدع يف جرًحا 

ثوب  إّال داويته، وال أملًا إال سكنته، وال مرًضا إال شفيته، وألبسين
، واعف عين وعاِفين عافية عاجًال غري آجل، وشاِفينالصحة وال

 برمحتك � أرحم الرامحني. بعطفك ومغفرتك، وتوّلين وامشلين

إهلي أذهب البأس رّب النّاس، اشف وأنت الّشايف، ال شفاء إال شفاؤك،  •
شفاًء ال يغادر سقًما، أذهب البأس رّب النّاس، بيدك الّشفاء، ال كاشف له إّال 

 املني.أنت �رب الع

� إهلي، امسك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحّبك  •
طبييب ومعيين يف الّدنيا واآلخرة، وإّنك أنت  مؤنسي، ورمحتك 

  املعطي العليم احلكيم. 
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 أعوذ [i السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومهزه. •

بسم هللا أرقي نفسي من كّل شيء يؤذيين، ومن شر كّل نفس أو  •
عني حاسد، بسم هللا أرقي نفسي هللا يشفيين، ما شاء هللا كان، وما 

 يشأ مل يكن، وال حول وال قوة إّال [i، أسأل هللا العظيم رب مل
 العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى املسلمني. 

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجل، وشاِفنا وعاِفنا واعف  •
 عنا، وامشلنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برمحتك � أرحم الرامحني.

ماء، تقّدس امسك، أمرك يف السماء ربنا هللا الذي يف الس •
واألرض، كما رمحتك يف السماء، اجعل رمحتك يف األرض، اغفر لنا 
خطا��، أنت رب الطيبني، أنزل رمحة من رمحتك، وشفاًء من 

 شفائك على هذا الوجع فيربأ. 

� ُمفّرج الكرب � ُجميب دعوة املُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب  •
ًال غري آجل � أرحم الرامحني، اللهم اشفه، اللهم اشفه، الصحة والعافية عاج

 اللهم اشفه، اللهم آمني.
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شفـاء  مأثورة لل ية  دعأ  -9
  

أذهب البأس رّب النّاس، واشِف وأنت الّشايف، ال شفاء إّال شفاؤك، شفاًء ال  •
 يغادر سقماً.
أذهب البأس رّب الّناس، بيدك الّشفاء، وال كاشف له إّال أنت   •

 � رّب العاملني، آمني.
يل، أن تشفيه ومتّده اللهّم إّين أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسرتك اجلم •

 [لّصحة والعافية.
أسألك اللهم ريب أن تشفيين وختفف عين مرضي وتفتح يل أبواب الرزق،  •

واجعل يل ذلك املرض هو سبب دخول جنتك واغفر يل ذليت وجتاوز عن 
سيئايت وأرزقين جنتك بدون حساب وال سابق عذاب أسألك اللهم من 

الصحة والعافية وتشفيين مما  فضلك ومن جودك وكرمك أن متن على بنعمة
أصابين. اللهم لك احلمد أنت نور السموات واألرض ولك احلمد أنت قيوم 
السماوات واألرض ولك احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، أنت 

  احلق ووعدك احلق ولقاؤك حق واجلنة حق والساعة حق.
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اللهم اهد� فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت و[رك لنا  •
دير، اللهم فيما أعطيت وقنا وأصرف عنا شر ما قضيت إنك على كل شيء ق

إين أسألك [مسك األعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا 
 اسرتمحت به رمحت وإذا استفرجت به فرجت.

أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك. رّب إّين مّسين  •
 الضّر وأنت أرحم الّرامحني.

 ى املسلمني.أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيِك وسائر مرض •
اللهّم اشفه شفاًء ليس بعده سقمًا أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم  •

احرسه بعينيك الّيت ال تنام، واكفه بركنك اّلذي ال يرام، واحفظه 
بعّزك اّلذي ال ُيضام، واكأله يف الّليل ويف الّنهار، وارمحه بقدرتك 

� ُجميب عليه، أنت ثقته ورجاؤه، � كاشف اهلم، � ُمفرج الكرب، 
 دعوة املُضطرين.

اللهّم ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجالً غري آجل � أرحم الرامحني، اللهّم  •
 اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم آمني.

بسم هللا أرقيك من وساوس الّصدر وشتات األمر، من األمراض  •
 واألوهام، ومن نزغات الّشيطان ومن األسقام، ومن الكوابيس ومن

مزعجات األحالم. أعوذ [i السميع العليم من الشيطان الرجيم 
  من نفخه ونفثه ومهزه.
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  اللهّم إّ� نسألك بكّل اسٍم لك أن تشفيه. •
أذهب البأس رّب الّناس، بيدك الّشفاء، وال كاشف له إّال أنت  •

  � رّب العاملني، آمني.
أذهب البأس رّب النّاس، واشِف وأنت الّشايف، ال شفاء إّال شفاؤك، شفاًء ال  •

  يغادر سقماً.
يشفيك، أسأل هللا  أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن •

العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل هللا العظيم رّب العرش 
العظيم أن يشفيك، أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن 
يشفيك، أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل هللا 
العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل هللا العظيم رّب العرش 

  لعظيم أن يشفيك.ا
  أفوض أمري إىل هللا، وهللا بصري [لعباد، اللهّم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك. •

إهلي أذهب البأس رّب الّناس، اشف وأنت الّشايف، ال شفاء إال  •
شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقماً، أذهب البأس رّب الّناس، بيدك 

  الّشفاء، ال كاشف له إّال أنت � رّب العاملني.
سم هللا أرقي نفسي من كّل شيء يؤذيين، ومن شر كلّ نفس أو عني حاسد، بسم ب •

هللا أرقي نفسي هللا يشفيين، ما شاء هللا كان، وما مل يشأ مل يكن، وال حول وال قوة إّال 
  [i، أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى املسلمني.
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احلمد i اّلذي ال إله إّال هو، وهو للحمد أَهْل وهو على كّل  •
وهللا أكرب، وال حول وال  شيٍء قدير، وسبحان هللا وال إله إّال هللا

 .i] قّوة إّال  

  رّب إّين مّسين الضّر، وأنت أرحم الّرامحني.  •
ربنا اكشف عنا العذاب إ� مؤمنون، �من تعيد املريض لصحته  •

  وتستجيب ُدعاء البائس اشفي كل مريض.

ربنا هللا الذي يف السماء، تقّدس امسك، أمرك يف السماء واألرض، كما  •
اء، اجعل رمحتك يف األرض، اغفر لنا خطا��، أنت رب رمحتك يف السم

  الطيبني، أنزل رمحة من رمحتك، وشفاًء من شفائك على هذا الوجع فيربأ.
ال إله إّال هللا احلليم الكرمي، ال إله إّال هللا العلّي العظيم، ال إله  •

إّال هللا رّب السماوات السبع ورّب العرش العظيم، ال إله إّال هللا 
  ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كّل شيٍء قدير..  وحده

ال إله إّال هللا احلليم الكرمي، ال إله إّال هللا العلّي العظيم، ال إله إّال هللا رّب  •
الّسماوات الّسبع ورّب العرش العظيم، ال إله إّال هللا وحده ال شريك له، له 

مد i اّلذي ال إله إّال هو، امللك وله احلمد وهو على كّل شيٍء قدير، احل
وهو للحمد أَهْل وهو على كّل شيٍء قدير، وسبحان هللا وال إله إّال هللا وهللا 

.i] أكرب، وال حول وال قّوة إّال  
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اللهم أبعد عنه كل تعب وال ترينا فيه مكروه. اللهم إشف  •
  ليعود كما كان..” األسم“

  اللهم أيب اشفه شفاء اليغادر سقما. اللهم افرح قلوبنا بشفائه..  •
ى وصفها، اللهم أسألك بصفاتك العليا اليت ال يقدر أحد عل •

و°مسائك احلسىن اليت ال يقدر أحد أن حيصيها، وأسألك بذاتك 
  اجلليلة ووجهك الكرمي أن تشفي كل مريض، ويعافيه حبولك وقوتك.

اللهم اشِف من عظم مرضه، وعجز شفاؤه، وكثر دائه، وقل دوائه، أنت عونه  •
  وشفائه � من غمر العباد بفضله وعطائه. 

ه سقٌم أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم اللهّم اشفه شفاًء ليس بعد •
احرسه بعينك اّليت ال تنام، واكفه بركنك الذي ال يرام، واحفظه 
بعّزك اّلذي ال يضام، واكأله يف الليل ويف الّنهار، وارمحه بقدرتك 
عليه، أنت ثقته ورجائه � كاشف اهلم، � مفّرج الكرب، � جميب 

  دعوة املضطّرين.
يس بعده سقٌم أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم احرسه بعينك اللهّم اشفه شفاًء ل •

الّيت ال تنام، واكفه بركنك الذي ال يرام، واحفظه بعّزك اّلذي ال ُيضام، واكأله يف 
  الّليل ويف الّنهار.

اللهم اشفه شفاًء ليس بعده سقما أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم  •
  احرسه بعينيك اّليت ال تنام.
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اللهم اشفه من كل تعب وهم وضيق.. إشفيه شفاء ال يغادر سقما اللهم اين  •
  ه.استودعتك ا�
  اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم آمني. •

اللهم اشف من عظم مرضه وعجز شفاؤه وكثر دائه ”. األسم“اللهم إشفي  •
  وقل دوائه.. أنت عونه وشفائه � من غمر العباد بفضله وعطائه. 

اللهم إشفي كل مريض وخفف أمل كل موجوع �رب. اللهم  •
طمئن أَهْله �رب � جميب. �رب  إشفيه �رب أنثر العافيه جبسده و

  إنه يؤملين أمله ويتعبين تعبه..
اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجًال غري آجل، وشاِفنا وعاِفنا واعف  •

  عنها، وامشلها بعطفك ومغفرتك، وتولنا برمحتك � أرحم الرامحني. 
اللهّم ألبسه ثوب الّصحة والعافية، عاجًال غري آجٍل � أرحم  •
  امحني. الرّ 

اللهّم إّ� نسألك بكل اسٍم لك أن تشفيه. ال إله إّال هللا احلليم الكرمي، ال إله  •
إّال هللا العلّي العظيم، ال إله إّال هللا رّب الّسماوات الّسبع ورّب العرش العظيم، ال 

  إله إّال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كّل شيٍء قدير.
الشايف املعايف نسألك شفاًءا ال يغادر سقًما اللهم اللهم أنت  •

اشفه شفاء عاجًال غري أجًال ال يغادر سقًما، اللهم اشفه بشفائك 
  وداوه بدوائك وعافه من بالئك
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” األسم“، اللهم إشف ”أدعوين أستجب لكم“اللهم إنك قلت وقولك احلق  •
  من كل أمل يرهقه.. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية. 

” األسم“اللهم [مسك الشايف املعايف تشفي أخوي وصديقي  •
اللهم اشفيه وعافيه وارفع عنه ما نزل به.  شفاءا اليغادر سقما..

  �رب أنه أغلى ما أملك يؤملين آمله ويبكيين تعبه..
اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك،  •

شفاء ال يغادر سقًما اللهم اشفي مريضنا، وأنثر العافية يف جسده، واسقه لذة 
  .فيه الصحة، واجعله سليم معايف ال ضرر

اللهّم رّب الّناس، مذهب البأس، اشفه أنت الّشايف، ال شايف إّال  •
  أنت.

اللهّم ال ملجأ وال منجا منك إّال إليك إّنك على كّل شيٍء قدير، رّيب إّين  •
مّسين الضّر وأنت أرحم الرّامحني. اللهّم ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجالً غري 

  آجالً � أرحم الرّامحني.
يرجو شفائك فال حترمه لذة العافية. اللهم إشفي من  � رب إنه •

  ال نتحمل رؤيته يتأمل وألبسه لباس الصحة والعافية.. 
� ُمفّرج الكرب � ُجميب دعوة املُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب  •

الصحة والعافية عاجًال غري آجل � أرحم الرامحني، اللهم اشفه، اللهم اشفه، 
  ني.اللهم اشفه، اللهم آم
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أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيِك وسائر مرضى  •
 املسلمني.

 أسأل هللا العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيك. •
إهلي أذهب البأس رّب الّناس، اشف وأنت الّشايف، ال شفاء    •

إال شفاؤك، شفاًء ال يغادر سقًما، أذهب البأس رّب الّناس، بيدك 
 الّشفاء، ال كاشف له إّال أنت �رب العاملني.

 اللهّم اشفه شفاًء ليس بعده سقًما أبًدا. •
ه ثوب الصّحة والعافية عاجًال غري آجل � أرحم اللهّم ألبس •

 الرامحني.
اللهّم خذ بيده، اللهّم احرسه بعينيك الّيت ال تنام، واكفه بركنك اّلذي ال  •

يرام، واحفظه بعّزك اّلذي ال ُيضام، واكأله يف الّليل ويف الّنهار، وارمحه بقدرتك 
ب، � ُجميب دعوة عليه، أنت ثقته ورجاؤه، � كاشف اهلم، � ُمفرج الكر 

 املُضطرين.
أعوُذ بكلماِت ِهللا التامِة، من كلِّ شيطاٍن وهامٍَّة، ومن كلِّ عٍني  •

 المٍَّة.
بسِم ِهللا أرقيَك من كلِّ شٍيء يُؤذيَك من شرِّ كل نفٍس أو عِني حاسٍد هللاُ  •

  يشفيَك بسِم ِهللا أَْرِقيَك.
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اللهم إ� نسألك °مسائك احلسىن وبصفاتك العال وبرمحتك اليت  •
ا وسعت كّل شيء، أن متّن علينا [لشفاء العاجل، وأّال تدع فين

 جرحاً إّال داويته، وال أملاً إال سكنته، وال مرضاً إال شفيتهه.
اللهم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسرتك اجلميل، أن تشفيه ومتّده  •

 [لصّحة والعافية، ال ملجأ وال منجا منك إّال إليك، إّنك على كّل شيٍء قدير.
ن. � كاشف اهلم، � ُمفرج الكرب، � ُجميب دعوة املُضطري •

اللهّم ألبسه ثوب الصّحة والعافية عاجًال غري آجل � أرحم 
 الرامحني.

اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم آمني. بسم هللا أرقيك من  •
وساوس الّصدر وشتات األمر، من األمراض واألوهام، ومن نزغات الّشيطان 

 ومن األسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات األحالم.
بعدد من سجد وشكر، نسألك أن تشفي كل مريض  اللهم •

شفاًء ال يغادر سقماً، وتعوضهم خريًا عن كل حلظة وجع وأمل، اللهم 
 رد كل مريض إىل أهله ساملاً معافاً من كل أذى أو ضر.
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لشفـاء االم  دعاء   - 10
  

اللهم اشِف أُمي شفاًء ليس بعدُه سقما أبداً، اللهم خذ بيِدها، اللهمَّ “ •
 احرسها بعينيك اليت التنام واكفها بركنك الذى ال يُرام واحفظها بعزك الذى ال
ُيضام، واكألها يف الليل ويف النهاِر وارمحها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجائها 

اللهم إنك أعلم حباهلا فألطف ®ا، وأخبَـُر مبرضها فاشفها وأدرى بعالجها فعّجل “
  � كاشف اهلَّم � ُمفرج الَكرب � ُجميب دعوة املُضطرين” بشفائها أمي
ًال غري أجٍل � أرحم �رب ألبسها ثوب الصحة والعافية عاج“ •

  الرامحني اللهم اشفها، اللهم اشفها..
ربنا هللا الذي يف السماء، تقدس امسك، أمرك يف السماء واألرض، كما  •

رمحتك يف السماء، اجعل رمحتك يف األرض، اغفر لنا خطا��، أنت رب 
الطيبني، أنزل رمحة من رمحتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيربأ اللهم 

  بسه ثوب الصحة، والعافية عاجال غري اجال � أرحم الرامحني .ال
أعوذ [i  مرات)،3(ضع يدك على مكان األمل، وقل بسم هللا  •

  . مرات) 7(وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
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اللهم أذهب عنها آالمها وأفراحها حبسن الثواب ومجيل جزاء الصرب � رحيم  •
 السموات واألرض.

اللهّم اشفه شفاًء ليس بعده سقًما أبًدا. اللهّم خذ بيده، اللهّم  •
ام، واكفه بركنك اّلذي ال يرام، واحفظه احرسه بعينيك الّيت ال تن

بعّزك اّلذي ال ُيضام، واكأله يف الّليل ويف الّنهار، وارمحه بقدرتك 
عليه، أنت ثقته ورجاؤه، � كاشف اهلم، � ُمفرج الكرب، � ُجميب 

  دعوة املُضطرين.   
يك اللهم اشفه شفاًء ليس بعده سقما أبداً، اللهّم خذ بيده، اللهّم احرسه بعين •

  اّليت ال تنام. 
  اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم اشفه، اللهّم آمني. •

  ”.اللهم اشفها آمني �رب العاملني •
اللهم اشفي أُمي شفاء ال يُغاِدر سقًما وأمحيها وأحرصها وأرمحها  •

 وأرزُقها جنِتك من مجيع أبوا®ا.
 أرحم اللهم اشفي أمي وارزقها لذة الصحة والعافية وتوالها برمحتك � •

 الرامحني.
اللهم اشفي أمي واغمرها [لصحة والعافية، اللهم أسعدين  •

  بشفائها �رب.
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اللهم اشفي أمي وانثر العافية يف جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها ساملة  •
 معفاة ال ضرر ميسها.

اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجًال غري أجٍل � أرحم  •
 الرامحني.

اللهم ألبسها ثوب الصحِة والعافّية عاجًال غري أجًال � مفرج الكرب � ُجميب  •
 ين.دعوة املضطر 
اللهّم ألبسها ثوب الصحِة والعافّية عاجًال غري أجًال� أرحم  •

 ” الرامحني، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها
اللهم أمي يف رعايتك فاشفها وأذهب عنها البأس واملرض وأجعلها ممن  •

 يتمتعون بنعمة الصحة واملعافاة � هللا.
يغادر سقماً،  اللهم أنت الشايف املعايف اشفي أمي شفاء ال •

 ”.وخفف عنها كل ما يؤملها � كرمي
 اللهم إنك أعلم حباهلا فألطف ®ا، اللهم اشفها، اللهم اشفها، اللهم اشفها. •

اللهم إنك أعلم حباهلا فألطف ®ا، وأخبَـُر مبرضها فاشفها وأدرى  •
 بعالجها فعجل بشفائها أمي.

برمحتك اليت  اللهم أين أسألك بصفاتك العال وأمسائك احلسىن وأسألك •
  وسعت كل شئ أن تعف عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.
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 أسألك بعظيم كرمك ولطفك أن تشفي امى وتعفو اللهم إين •
 عنها.

 اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أمي شفاًء ال يغادر سقًما. •

اللهم قر أعيننا بشفائها، فإن البشر عاجزون عن مداوÌا إال  •
 بقدرتك، وأنت نعم املستجيبني.

ثوب اللهم من علينا [لشفاء يف القريب العاجل، وأجعل أمي ممن ألبسهما  •
 العافية.

طباء أن تشفي أمي  • � هللا أسألك بقدرتك اليت غلبت قدرة األ
 وترفع عنها املرض و اشفيها شفاء ال يغادر سقًما.

� هللا أنت الشايف لقد عجز� عن مداوÌا وأنت بيدك الدواء اشفها وأنظر هلا  •
 بعينك اليت ال تغفل.

أن تشفي  � هللا � ذا اجلالل واإلكرام أسألك بكرمك وفضلك •
 أمي وختفف وجعها فأنت ®ا أرحم � أرحم الرامحني.
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  االضطرابات النفسانية للشفـاء منأدعية  - 11
  

  لكرب والضيق والخوفامن   للشفـاءأدعية  -1.11

اللهّم إين أعوذ بك من اهلّم واحلزن، والعجز والكسل، والبخل واجلنب، وضلع  •
 .الّدين، وغلبة الّرجال

اللهم إّين أسالك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة  •
 .، والفوز [جلّنة، والّنجاة من الّنارمن كّل بر، والّسالمة من كّل إمث

اللهم ال تدع يل ذنباً إّال غفرته، وال مهّاً إّال فّرجته، وال حاجًة من حوائج  •
 .الدنيا هي لك رضًى إّال قضيتها، برمحتك � أرحم الرّامحني

ربّنا أفرغ علينا صربًا وتوفّنا مسلمني وأحلقنا [لّصاحلني وأفّوض  •
 .  بصري [لعبادأمري إىل هللا، إّن هللا

اللهم إن مهومنا قد كثرت، وليس هلا إال أنت، فاكشفها، � مفرج اهلموم، » •
ال إله إال أنت سبحانك، إين كنت من الظاملني، اللهم اكفين ما أمهين، اللهم إين 

ضعيف فقوين، وإين ذليل فأعزين، وإين فقري فارزقين وأسألك خري األمور كلها 
   «وخوامت اخلري وجوامعه
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 حسيب هللا ملا أّمهين، حسيب هللا ملن بغى علي، حسيب هللا ملن حسدين، » •
حسيب هللا ملن كادين بسوء، حسيب هللا عند املوت، حسيب هللا عند الصراط، 

 .«حسيب هللا ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
اللهم � مسهل الشديد و� ملني احلديد، و� منجز الوعيد، و�  •

من هو كل يوم يف أمر جديد، أخرجين من حلق الضيق إىل أوسع 
طيق، وال حول وال قوة إال [i العلي  الطريق، بك أدفع ما ال أ

العظيم، رب ال حتجب دعويت، وال ترد مسأليت، وال تدعين حبسريت، 
ه  وال تكلين إىل حويل وقويت، وارحم عجزي فقد ضاق صدري، ̈و
فكري وحتريت يف أمري، وأنت العامل سبحانك بسري وجهري، 

 .يسري أمورياملالك لنفعي وضري، القادر على تفريج كريب وت

  رب اشرح يل صدري، ويسر يل أمري، واحلل عقدة من لساين، يفقهوا قويل. •
رب امنحين من سعة القلب، وإشراق الروح، وقوة النفس، ما  •

يعينين على ما حتبه من عبادك؛ من مواساة الضعيف واملكسور 
حملروم. وامللهوف واحلزين، واجعل ذلك سلوة حيايت، وسرور  وا

  ، وقرة عيين. نفسي، وشغل وقيت
ما أصاَب أحًدا قطُّ همٌّ وال َحزٌن فقال: “ قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: •

  اللَّهمَّ إِينّ َعبُدك، وابُن عبِدك، وابُن أمِتك. �ِصَييت بيِدَك، ماٍض يفَّ حكُمَك، 
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عْدٌل يفَّ قضاؤَك، أسأُلَك بكلِّ اسٍم هَو لَك مسَّيَت بِه نفَسك، أو أنزْلَته يف  
َدك، أن كتاِبَك، أوعلَّمَته أحدًا من خلِقك. أو استأثرَت بِه يف علِم الغيِب عن

جتعَل الُقرآَن ربيَع قليب، ونوَر َصدري، وَجالَء َحَزين، وَذهاَب َمهِّي، إالَّ أذهَب هللاُ 
عزَّ وجلَّ مهَُّه. وأبدلَه مكاَن َحزنِه فرًحا، قالوا: � رسوَل ِهللا! يَنبغي لنا َأن نتعلََّم 

  .هؤالِء الكلماِت؟ قال: أَجْل، ينبغي ملَن ِمسَعهنَّ أن يَتعلَمهنَّ 

َدْعوُة ذي النُّوِن َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك “ قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: •
ا مل يَْدُع ®ا ُمسلٌم ربَّه يف شيٍء َقطُّ إالَّ  َّéِإِينّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمَني. فإ

  ”. اسَتجاَب له

اللهم اغفر اللهم أبعد عين رفقاء السوء، اللهم جنبين الفواحش واملعاصي،  •
طّهر قليب. وارمحين برمحتك � أرحم الرامحني.    يل ذنيب، و

اللهم اجعلين من الصابرين، اللهم اجعلين من الشاكرين، اللهم   •
  قوي إمياين وارمحين � أرحم الرامحني. 

طالً وارزقين اجتنابه. • طل [   اللهم أرين احلق حقاً وارزقين اتباعه، وأرين البا

بشرين مبا يفتح مداخل السعادة يف قليب. اللهم استودعك مهي ف •

طاقة  • طاقتها. فال حتملين من كرب احلياة ما ال الّلهم إّنك ال حتّمل نفساً فوق 
  يل به، و[عد بيين وبني مصائب الدنيا كما [عدت بني املشرق واملغرب. 
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اللَُّهمَّ إِينّ أُعوُذ بَك ِمَن الَعْجِز والَكَسِل، واجلُْنبِ والُبْخِل واهلََرِم،  •
َنِة  املَْحيا واملَماِت.  وَأُعوُذ بَك ِمن َعذاِب الَقْربِ، وَأُعوُذ بَك ِمن ِفتـْ

نـَْيا َحَسَنًة ويف اآلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب  كذلك اللَُّهمَّ آتَِنا يف الدُّ
  النَّاِر. 

طرفَة عٍني، وأصِلح يل َشأين كلَّه ال  • اللَّهمَّ رمحَتك أَرجو فال َتِكلين إىل نَفِسي 
  إلَه إالَّ أنَت وبعُضهم يزيُد عَلى صاحِبِه. 

حلمد حىت ترضى، ولك احلمد إذا رضيت، ولك اللهم لك ا  •
احلمد بعد الرضى، اللهم لك احلمد عدد خلقك، ورضا نفسك. 
وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم لك احلمد على اإلسالم، اللهم 
لك احلمد على أن هديتنا. اللهم لك احلمد والشكر على مجيع 

  النعم اليت أنعمت ®ا علينا
  

  النفساني  الكتئابا للشفـاء منأدعية  -2.11

 ]152[البقرة: ﴿ فَاذُْكُروِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال َتْكُفُروِن ﴾  •
تَـُغوا َفْضًال ِمْن رّب ُكْم فَِإَذا َأَفْضُتْم   • ﴿ لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تـَبـْ

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْحلََراِم َواذُْكرُ  وُه َكَما َهَداُكْم َوِإْن  ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا ا�َّ
ْبِلِه َلِمَن الضَّالَِّني ﴾  ُتْم ِمْن قـَ  ]198[البقرة: ُكنـْ
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 .َأِينّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت أَْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •
 .حسبنا هللا ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال [i العلي العظيم •

ال إلَه إال هللاُ احلليُم العظيُم ال إلَه إال هللاُ ربُّ العرِش الكرِمي ال إلَه إال هللاُ ربُّ  •
 .لَه إال هللاُ ربُّ السمواِت وربُّ األرِض وربُّ العرِش الكرميِ العرِش العظيِم ال إ

ال إَلَه إالَّ ا�َُّ الَعِظيُم احلَِليُم، ال إَلَه إالَّ ا�َُّ َربُّ السََّمَواِت  •
 .واألْرِض، وَربُّ الَعْرِش الَعِظيمِ 

احلليُم ال إلَه إال  ال إلَه إال ُهللا ربُّ العرِش العظيِم الكرِمي ال إلَه إال ُهللا العظيمُ  •
ُهللا ربُّ السمواِت وربُّ األرِض ربُّ العرِش العظيِم ال إلَه إال ُهللا ربُّ العرِش 

 .الكرِمي ال إلِه إال هللاُ ربُّ السمواِت وربُّ األرِض ربُّ العرِش الكرميِ 
 .َال ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإِينّ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  •

 هللاُ ريب ، ال ُأشرُك به شيًئا هللاُ؛ •
اللهم أبدل كدري وحزين بضيقيت [لّرضا والراحة والّسالم.  •

اللهم إين أسألك سالًما ما بعده كدر، ورًضا ما بعده سخط، وفرًحا 
   .ما بعده حزن، اللهم امأل قليب بكّل ما فيه اخلري يل

طريقي مسهًال وأ�مي القادمة أفضل من سابقاÌا •    اللهم اجعل 
اللهم اجعل لنا من كل هم خمرجا ولكل ضيق فرج اللهم يسر  •

  لنا أمور� ودبرها لنا فنحن ال حنسن التدبري. 
  .اللَّهمَّ اكِفين حبالِلك عن حراِمك واغِنين بفضِلك عمَّن سواك •
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َر َعَملي آِخَرُه، َوَخَري أ�مي يَوماً  • اللَُّهمَّ ِإِينّ أسأُلَك أن َجتَعَل َخيـْ
  ألقاَك فيه، إنَّك َعلى ُكلِّ َشيٍء َقدير. 

َد ال إلََه إالَّ أنَت، املنَّاُن، بَديُع السَّمواِت اللهمَّ إِينّ أْسأُلَك °نَّ لَك احلَم •
  .واألْرِض، ذا اجلَالِل واإلْكراِم، � َحيُّ � قـَيُّوُم، إِينّ أسأُلكَ 

اللهم إّين أعوذ بك من اهلّم واحلزن، وأعوذ بك من العجز  •
والكسل، وأعوذ بك من اجلنب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الّدين 

   .وقهر الّرجال
إين عبُدك ابُن عبِدك ابُن أمِتك، �صييت بيِدك، ماٍض ّيف حكُمك،  اللهم •

عدٌل ّيف قضاُؤك، أسأُلك بكلِّ اسٍم هو لك مسيَت به نفَسك، أو أنزلَته يف  
كتاِبك، أو علمَته أحًدا من خلِقك، أو استأثرَت به يف علِم الغيِب عندك، أن 

  .، وذهاَب مهِّي وغمِّيجتعَل القرآَن ربيَع قليب، ونوَر صدري، وجالَء حزين
اللَّهمَّ ربَّ السَّمواِت السَّبِع، وربَّ العرِش العظيِم، ربَّنا وربَّ كلِّ  •

طُن فليس دوَنَك  شيٍء، أنَت الظَّاهُر فليس فوَقَك شيٌء، وأنَت البا
شيٌء، ُمنِزَل التَّوراِة، واإلجنيِل، والُفرقاِن، فالَق اَحلبِّ والنَّوى، أعوُذ بَك 

َلَك شيٌء،   ِمن شرِّ  كلِّ شيٍء أنَت آِخٌذ بناصيِته، أنَت األوَُّل فليس قبـْ
 .وأنَت اآلِخُر فليس بعَدَك شيٌء، اقِض عنَّا الدَّيَن وَأْغِننا ِمن الفقرِ 

طَْرفَة َعْنيٍ، أْصِلْح يل َشْأين ُكلَُّه، ال  • اللَّهمَّ َرمحََتَك أْرجو، فال َتِكْلين إىل نـَْفسي 
  .إلَه إالَّ أنتَ 
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طرفة عني، وأصلح يل  • اللهم رمحتك أرجو، فال تكلين إىل نفسي 
له إال أنت، ال إله إال هللا العظيم احلليم، ال إله إال هللا شأين كّله، ال إ

رب الّسموات واألرض، ورّب العرش العظيم، ال إله إّال أنت 
  سبحانك إّين كنت من الظّاملني. 

اللهمَّ ماِلَك املُْلِك تؤيت املُلَك َمن تشاُء وتنزُِع املُْلَك ممَّن تشاُء وتُِعزُّ َمن تشاُء  •
ُء بيِدك اخلُري إنَّك على كلِّ شيٍء قديٌر توِلُج اللَّيَل يف النَّهاِر وتوِلُج وتُِذلُّ َمن تشا

النَّهاَر يف اللَّيِل وُختْرُِج احليَّ ِمَن امليَِّت وُختْرُِج امليََّت ِمَن احليِّ وترُزُق َمن تشاُء بغِري 
َمن تشاُء  حساٍب رمحُن الدُّنيا واآلخرِة ورحيُمهما تُعطي منهما َمن تشاُء ومتَنعُ 

 .ارَمحْين رمحًة تـُْغنيين ®ا عن رمحِة َمن ِسواك
اللهم ّجنين ممّا أ� فيه من كرب بفرج عاجل وغري آجل وبرمحتك  •

� أرحم الرامحني. هبين اللهّم الصرب والقدرة ألرضى مبا ليس منه بد، 
وهبين الّشجاعة والقّوة ألغّري ما تقوى على تغيريه يد، وهبين اللهّم 

 د واحلكمة ألمّيز بني هذا وذاك. الّسدا
اللهم � من كفاين كل شيء اكفين ما أمهين من أمور الدنيا واآلخرة وصّدق  •

طيق، برمحتك  قويل وفعلي [لتحقيق.. �رب فرج عين كل ضيق وال حتملين ما ال ا
  استغيث. 

� حيُّ � قيُّوُم بَرمحِتَك أسَتغيُث أصِلح يل شأين ُكلَُّه وال َتِكلين  •
طرفَة عنيٍ إىل   . نَفسي 
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طرف • طلب، فال ترتكين إىل نفسي  ة عني، وأصلح يل كلَّ �ربِّ رمحتك أرجو وأ
   .شأين ال إله إال أنت � جابر املكسور

�فارج اهلّم و�كاشف الغم فّرج مهي.. ويسّر أمري وأرحم  •
 .ضعفي وقلة حيليت وأرزقين من حيث ال أحتسب �رب العاملني

اللهم بك توّسلت ومنك سألت وفيك ال يف شيٍء سواك رغبت ال أسأل  •
طلب منك إّال  إّ�ك، اللهّم وأتوّسل إليك يف قبول ذلك منك سواك، وال أ

 [لوسيلة العظمى والفضيلة الكربى
اللهم إّين أشكو إليك ضعف قويت، وقّلة حيليت، وهواين على  •

الناس، أنت رب املستضعفني وأنت ريب إىل من تكلين إىل بعيٍد 
يتّجهمين أم إىل قريٍب مّلكته أمري، إن مل يكن بك غضٌب علّي فال 

عافيتك أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به أ[يل ولكن 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تُنزل يب غضبك، 
أو حيل علّي سخطك، لك احلمد حىت ترضى وال حول وال قوة إّال 

 .بك
حممٍد النيب األمي احلبيب، العايل القدر العظيم   • � رب اللهم صلِّ على سيد� 

تك، واغنين بفضلك عّمن سواك وعلى آله وصحبه وسّلم، اجلاه بقدر عظمة ذا
اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر يل وجلميع املسلمني، 

  .وارمحين وإ�هم برمحتك الواسعة يف الدنيا واآلخرة � كرمي � رحيم
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اللهم أمسح عن قليب بيمينك الشافية، اللهم أذهب البأس عن  •
 .روحي � أرحم الرامحني

 .اللهم أشف صدور قوم مؤمنني، وارمحنا من شتات القلب والعقل •
 .قلوب اجرب كسر قليب، وارحم ضعفي وشتات عقلي� جبار ال •

 .اللهم إين أسألك جربًا يليق بعظمتك يتعجب له أهل السماوات واألرض •
 .اللهم ال تعلق قليب مبا ليس يل واجعل يل نصيًبا فيما أحب •

 .� جبار املستضعفني وجابر املظلومني انقذين من غيا[ت اهلم واحلزن •
 .هم وغم وحزن وضعف ووهن اللهم إين أسألك النجاة من كل •

 .� من تقول للشئ كن فيكون، أذهب عن روحي البأس � هللا •
اللهم أرفق بنفسي املتأملة، وعقلي املشتت، وارزقين من أمري  •

 .رشدا
اللهمَّ إين عبُدك ابُن عبِدك ابُن أَمِتك �صَييت بيِدك ماٍض يفَّ ُحكُمك َعْدٌل يفَّ  •

مسيَت به نفَسك أْو علَّْمَته أحًدا ِمْن خلِقك أو قضاُؤك أسأُلك بكلِّ اسٍم هو لك 
أنزلته يف كتاِبك أو استأثرَت به يف علِم الغيِب عنَدك أْن جتعَل القرآَن ربيَع قليب 

  .ونوَر صدري وجالَء ُحزين وذهاَب َمهِّي 
ال إلَه إال ُهللا احلليُم العظيُم ال إلَه إال ُهللا ربُّ العرِش الكرِمي ال  •

 ربُّ العرِش العظيِم ال إلَه إال ُهللا ربُّ السمواِت وربُّ إلَه إال هللاُ 
   ]٣[.األرِض وربُّ العرِش الكرِمي)
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� حيُّ � قيُّوُم بَرمحِتَك أسَتغيُث أصِلح يل شأين ُكلَُّه وال َتِكلين إىل نَفسي  •
  ] ٤[طرفَة عٍني)،
  َأِينّ َمسَِّينَ الضُّرُّ َوأَنَت َأْرَحُم الرَّاِمحِنيَ  •

 الَّ إِلَـَه ِإالَّ أَنَت ُسْبَحاَنَك ِإِينّ ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ  •
اللهم اكفين ما أمهين، وما ال أهتم له، اللهم زودين [لتقوى،   •

واغفر يل ذنيب، ووجهين للخري أينما توجهت، اللهم اجعل يل من  
كل ما أمهين و كربين سواء من أمر دنياي وآخريت فرًجا وخمرًجا، 
وارزقين من حيث ال أحتسب، واغفر يل ذنويب، وثبت رجاك يف 

حىت ال أرجو أحًدا غريك، � من يكتفي قليب، و اقطعه ممن ِسواك، 
من خلقه مجيًعا، وال يكتفي منه أحد من خلقه، � أحد، من ال أحد 

 .له انقطع الرجاء إال منك
اللهم � مؤنَس كلِّ غريب و� صاحب كل وحيد و� ملجأ كل خائف و� كاشف   •

ك كل كربة أسألك °ن تقذف رجاءك يف قليب حىت ال يكون يل هم وال شغُل غري 
 .”وأسألك أن جتعل يل من أمري فرًجا وخمرًجا إنك على كل شيء قدير

اللَُّهمَّ إِينّ أُعوُذ بَك ِمَن اهلَمِّ واحلََزِن، والَعْجِز والَكَسِل، والُبْخِل  •
ْيِن، وَغَلَبِة الرَِّجالِ   واُجلْنبِ، وَضَلِع الدَّ

حممٍَّد كما صلَّْيَت  • حممٍَّد وعلى آِل  على إبراهيَم وعلى آِل اللَّهمَّ صلِّ على 
حممٍَّد كما [ركَت على  حممٍَّد وعلى آِل  إبراهيَم إنَّك محيٌد جميٌد اللَّهمَّ [رِْك على 

  إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم إنَّك محيٌد جميدٌ 
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اللَُّهمَّ أْنَت َريبِّ ال إَلَه إالَّ أْنَت، َخَلْقَتِين وأ� َعْبُدَك، وأ� عَلى  •
َعْهِدَك وَوْعِدَك ما اْسَتطَْعُت، أُعوُذ بَك ِمن َشرِّ ما َصنَـْعُت، أبُوُء لَك 

ِتَك َعَليَّ، وأَبُوُء لَك بَذْنِيب فاْغِفْر ِيل، فإنَّه ال يـَْغِفُر الذُّنُوَب إالَّ بِنْعمَ 
 .أْنتَ 

اللهم ال تكلين إىل أحٍد، وال حتوجين إىل أحٍد، وأغنين عن كّل أحٍد � من إليه  •
املستند وعليه املعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد ال شريك له وال ولدـ خذ بيدي 

  . الرشد، وّجنين من كّل ضيٍق ونكدٍ من الضالل إىل
�فارج اهلّم و�كاشف الغم فّرج مهي.. ويسّر أمري وأرحم  •

  ضعفي وقلة حيليت وأرزقين من حيث ال أحتسب �رب العاملني.
  

  لوسواس القهري  ا للشفـاء منأدعية    -3.11

 رّيب ال تكلين إىل أحد، وال حتوجين إىل أحد، وأغننين عن كّل أحد، � من إليه •
  املستند. وعليه املعتمد، وهو الواحد الفرد الّصمد، ال شريك له وال ولد.

  خذ بيدي من الّضالل إىل الّرشد، وّجنين من كّل ضيٍق ونكد.  •
•   ، اللهم إّين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كّل برٍّ

تدع يل ذنباً إّال غفرته،  والّسالمة من كّل إمث. والفوز [جلّنة، والّنجاة من النّار، ال
وال مهّاً إّال فّرجته. وال حاجًة من حوائج الّدنيا هي لك رضاً إّال قضيتها، برمحتك 

  � أرحم الرّامحني. 
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ربّنا أفرغ علينا صربًا وتوفّنا مسلمني وأحلقنا [لّصاحلني وأفّوض  •
  أمري إىل هللا، إّن هللا بصري [لعباد وحسبنا هللا ونعم الوكيل. 

حمّمد  • احلبيب ال حول وال قّوة إّال [i العلّي العظيم، وصّلى هللا على سّيد� 
  وعلى آله وصحبه وسّلم. 

إهلي انصرين على الشيطان الرجيم وال جتعل له سلطاً� علّي،  •
  إنك على كل شيٍء قدير.

  اللهم إين أعلم أنك جتيب املضطر إذا دعاك فََأِذهب عين ما أصابين.   •
اللهم اشرح يل صدري ويسر يل أمري، واحلل عقدًة من لساين  •

  يفقهوا قويل. 
مين رشدي وسددين ووفقين، فإن التوفيق من لدنك وحدك ريب ثبتين وأهل •

  سبحانك.
اللهم إين أسألك °نك أنت القوي العزيز، أن Ìُلك عدوي من   •

  الوسواس وُتذهب عين أذاه.
اللهم إين أسألك °نك أنت خالق كل شيٍء وأنت على كل شيٍء وكيل. أن   •

  .تكون وكيلي وتنصرين على تلك الوساوس
ْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس . َمِلِك النَّاِس . ِإَلِه النَّاِس . قُ : « قال تعاىل  •

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْخلَنَّاِس . الَِّذي يـَُوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاِس . ِمَن 
   (سورة الناس)» اْجلِنَِّة َوالنَّاسِ 

  

  2022 -  22اإلصدار   : ان"ـــــــــــــــب إذا دعـــــــــــــــ"قريةــــــــــــــاألدعية  ـــــــــــــــــسلسل  59



ـــــار أدعيــــــــــــــــة الشفــــــــــــــــاء   أذكــــــــــ
  

  )76(النساء / » ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا: «قوله تعاىل •
َتِعْذ ِ[�َِّ * ِإنَُّه َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نـَْزٌغ فَاسْ «  قال تعاىل: •

يٌع َعِليمٌ   )200(األعراف /  »مسَِ
فـََوْسَوَس إِلَْيِه الشَّْيطَاُن قَاَل َ� آَدُم َهْل أَُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اْخلُْلِد :«قوله تعاىل •

َلى  ) 120(طه / » َوُمْلٍك َال يـَبـْ
ِإالَّ َمِن اتـَّبَـَعَك ِإنَّ ِعَباِدي لَْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلطَاٌن «  قال تعاىل: •

 ) 42(احلجر /  »ِمَن اْلَغاِوينَ 
  )65(اإلسراء / » ِإنَّ ِعبَاِدي لَْيَس َلَك َعلَْيِهْم ُسْلطَاٌن * وََكَفٰى بَِربَِّك وَكِيًال :«قال تعاىل •

إهلي انصرين على الشيطان الرجيم وال جتعل له سلطاً� علّي،  •
 إنك على كل شيٍء قدير.

  نك جتيب املضطر إذا دعاك فََأِذهب عين ما أصابين.اللهم إين أعلم أ •
اللهم اشرح يل صدري ويسر يل أمري واحلل عقدًة من لساين  •

  يفقهوا قويل.
ريب ثبتين وأهلمين رشدي وسددين ووفقين فإن التوفيق من لدنك وحدك  •

 سبحانك.
اللهم إين أسألك °نك أنت القوي العزيز أن Ìُلك عدوي من  •

   أذاه.الوسواس وُتذهب عين
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اللهم إين أسألك °نك أنت خالق كل شيٍء وأنت على كل  •
 أن تكون وكيلي وتنصرين على تلك الوساوس. شيٍء وكيل 

اللهّم إّين أسألك [مسك العظيم األعظم اّلذي إذا دعيت به أجبت وإذا  •
سألت به أعطيت. وإذا اسرتمحت به رمحت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفّرج 

عّين ما أ� فيه وأن تكفيين شّر احلاسدين واملعادين. وانصرين عليهم بنصرك 
  وّي � معني.و¦ييدك � ق
اللهّم رّب السماوات السبع وما أظّلت، ورّب األرضني وما    •

طني وما أضّلت، كن يل جارًا من شّر خلقك   أقّلت. ورّب الشيا
كّلهم مجيعًا أن يفرط علّي أحد وأن يبغي علّي عّز جارك. وجّل 
ثناؤك، وال إله غريك، وال إله إّال أنت. أعوذ بكلمات هللا التاّمات 

طني رّيب ال تكلين  من غضبه وعقابه، وشّر عباده، ومن مهزات الّشيا
إىل أحد. وال حتوجين إىل أحد، وأغنين عن كّل أحد، � من إليه 
املستند، وعليه املعتمد. وهو الواحد الفرد الّصمد، ال شريك له وال 

  ولد، خذ بيدي من الّضالل إىل الّرشد، وّجنين من كّل ضيٍق ونكد.
صرباً وتوفّنا مسلمني وأحلقنا [لّصاحلني، وأفّوض أمري إىل هللا. ربّنا أفرغ علينا  •

إّن هللا بصري [لعباد وحسبنا هللا ونعم الوكيل. وال حول وال قّوة إّال [i العلّي 
حمّمد احلبيب وعلى آله وصحبه وسّلم.  العظيم، وصّلى هللا على سّيد� 

•   
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اللهّم رّب السماوات السبع وما أظّلت، ورّب األرضني وما   •
طني وما أضّلت. كن يل جارًا من شّر خلقك   أقّلت، ورّب الشيا

هم مجيعًا أن يفرط علّي أحد. وأن يبغي علّي عّز جارك، وجّل كلّ 
  .ثناؤك، وال إله غريك، وال إله إّال أنت

اللهّم إّين عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، �صييت بيدك، ماٍض ّيف حكمك، عدٌل 
ّيف قضاؤك. أسألك بكّل اسٍم هو لك مسّيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو 

لقك. أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرآن عّلمته أحدًا من خ
  العظيم ربيع قليب، ونور صدري، وجالء حزين، وذهاب ّمهي وغّمي.
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  دعاء للمريض قبل العملية-1.12

اللهم إ% ندعوك بظهر الغيب، أن متنن على عبدك املريض �لشفاء، وأن ترده  •
  إلينا ساملًا من أي داء أو بالء، 0حنان 0منان 0 عظيم 0ذا اجلالل واإلكرام.

لم، علمنا منها، ومامل نع اللهم إ% نسألك بصفاتك كلها، ما •
ال نقد ال نعلم، وأنت عالم الغيوب، اللهم فإنك تقدر و ر، وتعلم و

إ% نسألك بذاتك اجللية أن تعفو عنه، وختفف عنه، وEون عليه، 
 وتعجل بشفائه من حمنته هذه على خري 0رحيم.

اللهم 0 من بيده ملكوت كل شيء، 0من بيده األمر كله عاجله وآجله، خريه  •
كرام أن تشفي هذا املريض، وأن عظيم 0ذا اجلالل واإل شره، نسألك 0كرمي 0و 

ال بك. ال قوة إ ال حول و  تعفو عنه 0من 
ال يغادر سقًما،  • اللهم أذهب البأس عنه، اللهم اشفه شفاًءا 

  اللهم نعمه بصحته وعافيته، ورده ساملًا ألهله.
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ال إبتال • ال نفعك، و ال نفع إ ال ضرك، و ال ضرر إ الاللهم  ال إبتالءك، و  ء إ
ال معافا تك، 0 حي 0قيوم ، نسألك التعجيل بشفاء أخينا، وأن Eون عليه معافاة إ

  وعلينا 0عزيز 0عظيم.
اللهم إين أسألك �مسك العظيم الذي إذا ُدعيت به أجبت، وإذا  •

ُسئلت به أعطيت، أن تكفيه شر نفسه، وضعف نفسه، وأن Eب له 
ال  السالمة يف ساعتك هذه، و  كتبت له اخلري حيث  يف يومك هذا، وإ

 كان، وأن ترضه به.
ال بك، اللهم اكتب له  • ال قوة إ ال حول و اللهم إين أسلمت وجهي إليك، و

 الشفاء والنجاة 0 أرحم الرامحني.
اللهم إين أسألك من فيض رمحتك أن تشفيه ومتده �لصحة  •

 والعافية.
حلسىن ما علمنا منها ومامل نع • لطفك لم، اغدق عليه برب حبق أمسائك ا

مشله برعايتك، وجنه من مجيع الشرور، واحفظه يف كل وقت وحني ورمحتك، وا
  0حافظ، إنك مسيع ُجميب الدعاء.

حلديد، و0 منجز الوعيد، و0  • اللهم 0 مسهل الشديد، وُملني ا
من ُتوكلنا يف كل يوم أمر جديد، اللهم أخرجنا وأخرج مرضى 

وب ألبسنا مجيًعا ثأوسع الطريق، و  املسلمني من حلق الضيق إىل
  الصحة والعافية عاجًال غري آجل 0 أرحم الرامحني.
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ال شفاءك، بيدك أمر الطب والطبيب،  • ال شفاء إ ال عافيتك، و ال عافية إ اللهم 
  فأنزل علينا رمحتك وشفاءك 0 أكرم األكرمني.

  
  لعملياتا قـاعة    دعاء دخول-2.12

ن املرض وأن بنية الشفاء ممثل سورة يس  قراءة ما تيسر له من القرَان الكرمي •
  يقرأ املريض اَية الكرسي واملعوذتني ويكررها أكثر من مرة
ال ُيضام، واكأله يف الليل  ال يرام ، واحفظه بعّزك الذي  اللهم اكفه بركنك الذي 

 ويف النهار.
لبأس، واشِف أنت اللهم رّب الناس، ملك الناس، أذهب ا  •

ال يغادر سقًما.   الشايف، شفاًء 
الّ إليك إّنك على كّل شيٍء قدير. أسأل هللا  همّ الل • ال منجا منك إ ال ملجأ و

 العظيم رّب العرش العظيم أن يشفيه. رّب إّين مّسين الضّر وأنت أرحم الرّامحني.
اللهم إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة  •

  النار.، والسالمة من كل إمث، والفوز �جلنة، والنجاة من من كل بر
ال  • ال فرجته، و ال مهًا إ ال غفرته، و ال تدع يل يف هذا اليوم العظيم ذنًبا إ اللهم 

ال حاجة من حوائج الدنيا أو اآلخرة لنا  ال رمحته، و ال ميًتا إ ال شفيته، و مريًضا إ
ال وقضيتها لنا 0 أرحم الرامحني، إنك على كل  فيها نفًعا وجناة ولك فيها رضا إ

  شيء قدير.
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رمك ورمحتك الطف بنا 0لطيف، ما شئت 0 هللا  بفضل كاللهم  •
كان، ومامل تشأ مل يكن، فقدر لنا اخلري حيث كان، ورضنا به 0رب 

  العاملني.
ربنا أفرغ علينا من فيض كرمك ورمحتك، وأنعم علينا �لصرب والسلوان،  •

ال حو  نفوض أمر% إىل هللا، إنه ال قوة بصري �لعباد، حسبنا هللا ونعم الوكيل، و ل و
صلي هللا و  ال �� العلي العظيم، و صحبه وسلم.إ  سلم على نبينا دمحم وعلى آله و

أسألك 0 هللا 0 من جتلت قدرته على كل شيء، أن تلطف يب،  •
وأن تشملين بعني العطف والرعاية، وأن ترمحين، وأن تعفو عين، 

 لمني.وعن مرضى املس
ال يُعجزك  • شيء، اللهم اشفنا واشف كل نفس اللهم أنت ربنا ورب األطباء 

 األمل من املرض، وارزقه الشفاء العاجل. ذاقت طعم
ال هللا... • ال إله إ حلمد �، هللا أكرب،   سبحان هللا، ا

حلسىن، مثل: املُنجي، الشايف، املُعايف...  •  ترديد أحد أمسائه ا
الستعانة بكثر  • فبها ُحتل  ة الصالة على النيب (ملسو هيلع هللا ىلص)هناك أيًضا ا

فإن ترديدها قبل الدخول إىل أعظم  الُكرب، وتنتهي العقبات، هلذا
األمور حيدث فارقًا كبريًا يف نفسية املريض، واستعداده إلجرائه هذه 

  العملية.
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 دعاء الخروج من العمليات-3.12

اللهّم إّين أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسرتك اجلميل أن تشفيه ومتّده  •
 .�لصّحة والعافية

إلينا  لهم إّ% ندعوك يف ظهر الغيب .. امنن عليه �لشفاء ورّدهلا •
 .. اء وبالءسامل من كل د

ال  • 0 حنّان 0 منّان 0 ذا اجلالل واإلكرام أسألك اللهم بصفاتك العليا اليت 
ال يقدر أحد أن حيصيها..  حلسىن اليت  صفها و مسائك ا يقدر أحد على و

 . أن تشفيه وتعافيه حبولك وقوتكوأسألك بذاتك اجلليلة ووجهك الكرمي
  

  ما يقـال للمريض بعد العملية-4.12

حلمد � على السالم، نسأل هللا عز وجل أن ميتعك �لصحة والعافية  • ا
 .وسوءحيميك من كل شر و 

محدًا � على السالمة ملن سكن القلوب، نتمىن لك شفاًء  •
ال يغادر سقما  .عاجًال 

0 رب اشف كل مريض وامنحه الصحة والعافية والسالمة من كل سوء  •
 .ومرض

ال ميكننا إخفاء فرحتنا بشفائك وخروجك من املشفي، متعك  •
  .هللا بوافر الصحة والعافية
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والعود والر0حني، لنعرب عن سعادEا  الزهور  بعطر كلمات  ¢ديك من قلوبنا •
 .وعودته إلينا ساملًا �لشفاء

اللهم اشِف وعاِف كل مريض وألبسه لباس الصحة والعافية 0  •
حّنان 0 مّنان ارفع الضّر عنه 0 لطيف ألطف حباله. كذلك اللهم 

ال ينقطع ال ينفد أوله و حلمد محدًا  حلمد  لك ا آخره اللهم لك ا
 فأنت أهل أن حتمد وتعبد وتشكر.

ال ينبغي  • حلمد محدًا  ال أنت  اللهم لك ا ال إله إ ال لك  أ% املهموم الذي إ
حلمد.  فرجت فلك ا

ال أنت أسألك إجابة الدعاء   • ال إله إ سبحانك اللهم وحبمدك 
 والشكر يف الشدة والرخاء. 

حلمد � رب العاملني الذي عال فقهر، و  • ملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم ا
 وسرت، وهزم ونصر، وخلق ونشر.

ال يقال لغريك  • سبحان وأنت عظيم الربهان  سبحانك 0 رب 
ال جان.ش ال يعجزك إنس و  ديد السلطان 

حلمد كما ينبغي   • حلات، 0 رّب لك ا حلمد � اّلذي بعّزته وجالله تتّم الصا ا
 جلالل وجهك وعظيم سلطانك. 

ال  اللهّم 0 من أظهر • ال يؤاخذ �جلريرة و اجلميل وسرت القبيح، 0 من 
  .التجاوز يهتك السرت، 0 عظيم العفو 0 حسن
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 دعاء بعد نجاح العملية-5.12

صحة دائمة اللهم بشر% بنجاح عملية  • صلة “اللهم نسألك جناح العملية و
السم” “القرابة و شفاءه وعودته لنا إىل أرض الوطن شايف معايف 0 ذا اجلالل ” ا

 .واإلكرام
بشر% بنجاح العمليه  اللهم بشر% بشفاء اللهم بشر% تعافيه اللهم •

السم” “بةصلة القرا“القادر على كل شيء فاشفي اللهم انت  ” ا
 .وعافه

السم” “صلة القرابة“اللهم استودعتك  • فاحفظه والطف به وامنن عليه ” ا
 �لشفاء ورده إلينا سامل من كل داء وبالء

السم” “صله القرابه“اسألكم الدعاء ل  • بنجاح العملية والشفاء ” ا
 .العاجل

سدد يد اجلراح واجعل يدك فوق يديه 0رب تنجح  املطر  0رب بعدد قطرات •
السم” “صلة القرابة“٪ و»ذن ريب يشفيك 0 ١٠٠العمليه   .”ا

السم“” صلة القرابة“العملية ويتعايف  0رب تنجح • ويرجع لنا ” ا
 .ك 0لغايلبسالمه مشتاقني ل

أمطر هللا عليك بقطرات من السماء، Eطل عليك �لصحة والعافية يف  •
  .األبدان وتغسل ذنوبك وحتييك من جديد
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جرب اخلاطر والنجاة من املصائب، مغفرة للذنوب وخروجك من  •
قلوبنا، ألف محد هللا على  العملية اجلراحية بصحة جيدة يبهج

 .السالمة
ة هي العملية اجلراحية، فحمدًا � عساه هم وانزاح وختطيت املرحلة الصعب •

 .على كل حال
Eانينا لكم بنجاح العملية اجلراحية وهللا أسعد% كثريًا بنجاحها،  •

 .أسعد هللا قلبك وغفر لك ما تقدم وما خر
 جلراحية، وخفنا عليك كثريًا وحنمد هللاملنا معك وأنت حتت أضواء العملية ا •

 رأنك بصحة جيدة و ختطيت مرحلة اخلط
حلمد والشكر ملء السموات واألرض وما بينهما وملء  • اللهم لك ا

حلمد والشكر.  عدد ذرات الكون يف ما شئت من بعد، اللهم لك ا
 السموات واألرض وما بينهما وما وراء ذلك.

ال حن  • ال نقدر اللهم إن نعمك كثرية علينا  ال حنصي ثناء عليك و وأنت صيها و
 حانك كما اثنيت على نفسك. وأنت سبحانك غين عن العاملني. سب

ط هلا أهال مىت  • حلمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت ق اللهم لك ا
 ازددت تقصرياً. زادين تفضالً كأين �لتقصري أستوجب الفضل.

حلمد � رب العاملني، الذي أحصى كل شيء عدد  • اً، وجعل لكّل شيء ا
ال يشرك    حداً. وخلق اجلن وجعلهم طرائق قدداً. يف حكمه أأمداً، و
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اللهّم اغفر لنا وارمحنا وارض عنا، وتقّبل منا وأدخلنا اجلنة وجننا من  •
صلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها.  النّار، وأ

 وأجر% من خزي الّدنيا وعذاب األخرة.
حلمد �   كيف اشكرك،  إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعّلميناللهم   • ا

.كما ينبغى جلالل وجهك وعظيم سلطانك
الم، وعافية يف األبدان وسلمه من األسقام  .اللهم خفف عنه اآل

ال  • ال شفاء إ اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشايف 
ال يغادر سقما  .شفاؤك 

• E حلمد نئيت ألطيب قلب ريب احفظه وامحيه و عافيه، العملية مل تكن سَهْلة وا
 .المتك� على س

اللهم ألبس الغايل ثوب الصحة والعافية، وأخرجه من غرفة  •
 . العمليات ساملاً 
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  لراحة البالأدعية   - 13
  

الّلهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظُمت رغبيت، فاقبل توبيت، وارحم  •
ضعف قويت، واغفر خطيئيت، واقبل معذريت. واجعل يل من كل خري نصيباً، وإىل  

  كل خٍري سبيالً، برمحتك 0 أرحم الرامحني.
هم اجعلين من الصابرين، اللهم اجعلين من الشاكرين. اللهم الل  •

حلق حقًا وارزقين  قوي إمياين وارمحين 0 أرحم الرامحني، اللهم أرين ا
  اتباعه، وأرين الباطل �طالً وارزقين اجتنابه.

0 فارج الغم اجعل يل من أمري فرجاً وخمرجاً، 0 سامع كل شكوى وكاشف    •
اء من اشتدت به فاقته. وضعفت قوته، وقلت كل كرب أدعوك 0 إهلي دع

ال منك.  ال جيد كشف ما نزل به إ   حيلته، دعاء امللهوف املكروب الذي 
0 فارج اهلّم، و0 كاشف الغّم، فّرج مهي ويسر أمري، وارحم  •

ال أحتسب 0رب العاملني.    ضعفي، وقّلة حيليت، وارزقين من حيث 
رض، 0 هادي القلوب اهدي قليب، 0 ودود 0 كرمي، 0 جبار السماوات واأل •

   0 مغيث أغثين.
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تك ما حتول به بيين وبني معصيتك، اللهم اقسم يل من خشي  •
ومن طاعتك ما تبلغين به جنتك، ومن اليقني ما Eّون به على 
مصائب الدنيا. كذلك اللهم إين أستغفرك من مجيع الذنوب 
واخلطا0، ما علمت منها وما مل أعلم، اللهم امجعنا يف جناتك جنات 

ال تفرقنا وأهلنا وأحبائنا بعد املمات 0 رب ا   لعاملني.النعيم. و

ال أعلُِّمِك كِلماٍت “ ذات يوم ألمساء بنت عميس �. - ملسو هيلع هللا ىلص- قال رسول هللا   • أ
ال أشِرُك بِِه شيًئا  ُ ريبِّ  َّ̧ ُ ا َّ̧   تَقولينَـُهنَّ عنَد الَكرِب أو يف الَكرِب؟ ا
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