
 � آداب الدعاء ومستحباتهمن �

. بسم اهلل الرمحن الرحوم، والصالة والسالم عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه أمجعني

: أما بعد

وقال ربكم ادعوين أستجب ): وعد اهلل تعاىل باإلجابة دن دعاه، قال تعاىلفقد 

وإذا سيلك عبادي عني فٌين قريب أجوب دعوة الداع إذا دعان : ) وقال تعاىل [60غافر](لكم

 واهلل ال خيلف ،وهذا وعد مًكد [186البقرة  ](فلوستجووا يل ولوًمنوا يب لعلهم يرشدون

 :ومن تلك الرشوطادوعاد، وتتحقق اإلجابة عند توفر رشوصها واىتفاء مواىعها، 

. حتقوق التوحود- 1

. صدق التوجه واإلخالص يف الدعاء- 2

. عدم االعتداء يف الدعاء كسًال العبد اهلل ما ال جيوز له أن يسيله- 3

. عدم التلبس باحلرام- 4

..". يستجاب ألحدكم ما مل يعجل: "عدم االستعجال، حلديث- 5

اللهم إن : إذا دعا أحدكم فلوعزم ادسيلة وال يقولن: " عدم تعلوق الدعاء بادشوئة، حلديث- 6

..". شئت فيعطني



 ولوعلم الداعي دعاء مسيلٍة أن اإلجابة ادوعود هبا متنوعة فقد يتحقق عنُي ادطلوب وقد •

. يتحقق غره

.  أما دعاء الثناء فُوثاب ادُثني عذ ثنائه عذ اهلل تعاىل•

 :وإجابة الدعاء ترجع إىل األسباب اآلتوة أو بعضها •

. الوسولة، وخر وسولة الثناء عذ اهلل بيسامئه احلسنى وصفاته العذ- 1

. حالة الداعي،كادضطر وادظلوم- 2

. ، وساعة اجلمعة.زمان الدعاء، كثلث اللول اآلخر من كل لولة- 3

. مكان الدعاء، كادساجد وادشاعر- 4

 :وأكمل الدعاء وأمته ما اشتمل عذ أمور ثالثة •

بوان حال ادسئول، وهو أن يسيل اهلل بيسامئه وصفاته، ويتوسل إلوه ويبني كامل عظمته - 1

. وغناه تعاىل

أىا العبد الفقر : بوان حال السائل بين يتوسل إىل اهلل بضعفه وعجزه وحاجته، فوقول مثال- 2

. ادسكني البائس

. بوان احلاجة وادطلوب، وهو الدعاء الطلبي- 3



فٌذا مجع الدعاء األمور الثالثة كان أكمل، وهذه عامة أدعوة النبي : " قال ابن القوم، رمحه اهلل

". صذ اهلل علوه وسلم

. وصذ اهلل وسلم عذ ىبونا حممد وعذ آله وصحبه أمجعني

 

 �حفظه اهلل. عبدالله الدموجي/ د.لفضولة الشوخ أ (اسم اهلل األعظم) :منتقى من كتاب�


