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                                            نشاط انخىعيت اندينيت                                                                       جمعيت انخرحيم نهخدماث انثقافيت و اندينيت

 8772نسنت  0937انمشهرة برقم 

 األوقات التي يستجاب فيها الدعاء
 التخريج الوقت م
 صحيح أبي داود د األذانعن 1
 صحيح أبي داود بين األذان واإلقامة. 2
 رواه مسلم عندما يقول المأموم )آمين( وىو يصلي خلف إمامو. 3
 رواه مسلم أثناء السجود 4
 صحيح الترمذي دبر الصلوات الخمس )أي بعد نهاية التحيات وقبل السالم( 5
 خاري ومسلمرواه الب آخر ساعة قبل مغرب يوم الجمعة. 6
 رواه البخاري ومسلم في ثلث الليل األخير. 7

قال الهيثمي: رجالو  عند ختم القرآن 8
 ثقات

 صحيح الترمذي دعاء الصائم حين يفطر. 9
 رواه البخاري ومسلم في مكة المكرمة. 11
 صحيح ابن ماجو دعاء الحاج والمعتمر. 11
 حسنو األلباني الدعاء عند نزول المطر. 12
 صحيح أبي داود الدعاء في السفر. 13
 صحيح ابن ماجو دعاء الوالد لولده أي دعاء األب واألم ألبنائهم وبناتهم. 14

15 
الدعاء عند التحام الجيوش )جيوش المسلمين مع 

 أعدائهم(.
 صحيح أبي داود

من ذىب لينام وتوضأ وأخذ يذكر اهلل حتى أدركو النوم، فإذا  16
 الليل ودعا اهلل؛ استجاب اهلل لو.استيقظ في أي وقت في 

 حسنو األلباني
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 َلو   َشرِيكَ  َل  َوْحَده   الَلو   ِإَل  ِإَلوَ  َل من استيقظ بالليل وقال: "
 ِلَلوِ  اْلَحْمد   َقِديٌر، َشْيء   ك ل   َعَلى َوى وَ  اْلَحْمد   َوَلو   اْلم ْلك   َلو  

 ِإَل  ق  َوةَ  َوَل  َحْولَ  َوَل  َأْكبَ ر   َوالَلو   الَلو   ِإَل  ِإَلوَ  َوَل  الَلوِ  َوس ْبَحانَ 
 .َدَعا" َأوْ  ِلي اْغِفرْ  الَله مَ  قَالَ  بِالَلِو ث مَ 

 رواه البخاري

18 
الدعاء للمسلم بظهر الغيب أي إذا دعوت ألخيك المسلم 

 بدون أن يعلم فيقول الملك داعيا ولك مثل ما دعوت.
 رواه مسلم

 حسنو السيوطي عن معسر ثم دعوت اهلل. إذا فرجت 19
 رواه البخاري ومسلم دعاء المظلوم. 21

21 
إذا بدأت الدعاء بتمجيد اهلل وحمده وصليت على النبي 

. 
 صحيح الترمذي

22 
الدعاء ب )يا ذا الجالل واإلكرام(؛ أي تدعو وتستغيث اهلل 

 وتمجده بذكر )يا ذا الجالل واإلكرام(.
 صحيح الترمذي

 صحيح الترمذي من يكثر الدعاء عند الرخاء يستجيب اهلل دعاءه عند الشدة. 23
 رواه البخاري ومسلم من ل يسأم الدعاء، أي: تدعو ول تتعجل اإلجابة. 24

25 
فال  ،ليَ دعاء المضطر وىو الذي انقطعت بو السبل والحِ 

 .اهلل يجد حال إل دعاء
 صحيح الترمذي
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