
دعاء ساعة استجابة قبل المغرب، یبحث عنھ المسلمون لتردیده في ساعة القبول بعد صالة العصر إلى صالة المغرب خاصة في یوم
الجمعة، ویسعى المؤمن الستغالل ھذا الوقت للتقرب إلى هللا تعالى بالعبادات والطاعات منھا الدعاء لعل في ھذا الوقت تكون أبوب

السماوات مفتوحة ویتقبل منھ عملھ ودعاؤه.

دعاء ساعة استجابة قبل المغرب

یلجأ المسلم للدعاء � حتى ییسر لھ أمور دینھ ودنیاه، فیطلب منھ بیدین مرتفعتین للسماء قبول صالح أعمالھ واالنعام علیھ من أمور
الدنیا واآلخرة، ولیس ھناك لدعاء المسلم وسیط، بل انھ یتوجھ مباشرة إلى هللا بالسؤال والتذلل بین یدي الرحمن، ولیس ھناك أفضل

من دعاء ساعة استجابة قبل المغرب لتحقیق القبول.

وقد كان النبي صلى هللا علیھ وسلم یردد ھذه األدعیة في كل وقت ودبر كل صالة:

ْعِني ِبَما َرَزْقَتِني، َوَباِرْك لِي ِفیِھ، َواْخلُْف َعَلى ُكلِّ َغاِئَبٍة لِي ِبَخْیٍر".● "اللَُّھمَّ َقنِّ
َالُم، َتَباَرْكَت َذا الَجَالِل َواإلِْكَراِم".● َالُم َوِمْنَك السَّ "اللَُّھمَّ أَْنَت السَّ
"اللَّھمَّ أعنِّي على ِذْكِرَك، وُشْكِرَك، وُحسِن عبادِتَك".●
" َربِّ ِقِني َعَذاَبَك َیوَم َتْبَعُث، أَْو َتْجَمُع، ِعَباَدَك".●
ُم وأنَت● رُت وما أسَررُت وما أعلنُت، وما أسَرفُت وما أنَت أعلُم ِبِھ منِّي، أنَت المقدِّ مُت وما أخَّ " اللَّھمَّ اغِفر لي ما قدَّ

ُر، ال إَلَھ إالَّ أنَت". المؤخِّ
اهُ َلھ النِّعمُة وَلھ● ُ وال نعبُد إالَّ إیَّ ُ وحَده ال شریَك َلھ َلھ الملُك وَلھ الحمُد َوھَو عَلى كلِّ شيٍء قدیٌر ال إَلھ إالَّ هللاَّ " ال إَلھ إالَّ هللاَّ

یَن وَلو كِره الكافروَن". ُ مخلصیَن َلھ الدِّ ناُء الحَسُن ال إَلھ إالَّ هللاَّ الفضُل وَلھ الثَّ

أفضل دعاء ساعة استجابة قبل المغرب

ذكر عن النبي صلى هللا علیھ وسلم، أنھ بعد كل صالة، یسبح هللا ثالثة وثالثین مرة، ویحمد هللا ثالثة وثالثین مرة، ویكبر هللا ثالثة
وثالثین مرة ثم یقول: ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ لھ الملك ولھ الحمد وھو على كل شيء قدیر، وأخبر أنھ من قالھا دبر كل صالة

فقد غفرت لھ خطایاه وإن كانت مثل زبد البحر.

ومن بین أفضل دعاء ساعة استجابة قبل المغرب التالي:

اللھم إني أدعوك في ھذه الساعة المباركة، بكل اسم ھو لك، سمیت بھ نفسك، أو علمتھ أحد من عبادك، أو استأثرت بھ في●
علم الغیب عندك، أن تغفر لي ذنبي، وتوسع لي في رزقي، وتھدي لي أوالدي، وترحم والدي، وتكشف عني الھم والغم،

وتعني على مشقة الحیاة.
اللھم اھدني فیمن ھدیت، وتولني فیمن تولت إنك تعلى وال یعلى علیك.●
اللھم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، اللھم اكشف ما بي من ضر، فأنت الرحمن الرحیم، ال إلھ إال●

انت وحدك ال شریك لك.
اللّھم صن وجھي بالیسار وال تبذل جاھي باإلقتار فأسترزق رزقك من غیرك، وأستعطف شرار خلقك، وأُبتَلى بحمد َمن●

أعطاني، وأُفتن بذّم من منعني، وأنت ِمن وراء ذلك كلھ ولىُّ اإلجابة والمنع.
اللھم ارزقني علما نافعاً.●
اللھم اغننا بحاللك عن حرامك وبك عن من سواك.●

دعاء ساعة استجابة قبل المغرب یوم الجمعة

ُیعد یوم الجمعة من أحب األیام لقلوب المسلمین، ففیھ یصلون، ویتقربون �، وقد أخبرنا الرسول الكریم محمد صلى هللا علیھ وسلم،
أنھ یوجد ساعة استجابة للدعاء بین صالة العصر حتى المغرب، لذلك یسعى المؤمن لتخصیص ھذا الوقت للدعاء والذكر.

وُیمكن تردید دعاء ساعة استجابة قبل المغرب من یوم الجمعة التالي:

اللھم إني أعوذ بك من فتنة الفقر، وفتنة الغنى، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر، وفتنة الدنیا.●



اللھم باعد بیني وبین خطایاي كما باعدت بین المشرق والمغرب، ونقني من الذنوب والخطایا كما ینقى الثوب األبیض من●
الدنس، واغسلني من الخطایا بالماء والثلج والبرد.

اللھم اكتب لنا في ھذا الیوم المبارك فرحة بوسع السماوات واألرض، واجعلھا جمعة سرور ال حزن، واغفر لنا ذنوبنا،●
وفرج عنا كروبنا، واجلي عنا ھمومنا، واغفر لموتانا وموتى المسلمین أجمعین یارب العالمین.

اللھم اخرجني من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، وال تكلني إلى نفسي طرفة عین.●
اللھم اخرجني من الضیق ألوسع طریق.●
اللھم ال سھل إال ما جعلتھ سھال وإنك تجعل الحزن إذا شئت سھال.●
اللھم ارحم ضعفي وقلة حیلتي، وال تحوجني ألحد غیرك واغنني بك یا رب.●

أجمل ما قیل في دعاء ساعة استجابة قبل المغرب

یتقرب المسلم من ربھ من خالل العبادات المختلفة منھا الصالة، الصوم، الزكاة، عمل الصالح من األعمال، كثرة النوافل، والدعاء
وھو من أكثر األعمال حباً عند هللا حیث یستشعر أن عبده یسألھ ویتذلل إلیھ ویكلمھ دون حاجز.

ومن مرحبا اجمل ما یمكن ذكره في دعاء ساعة استجابة قبل المغرب التالي:

اللّھم یا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك مّمن تشاء، وتعّز من تشاء وتذّل من تشاء، بیدك الخیر إّنك على●
كل شيء قدیر، تولج اللیل في النھار وتولج النھار في اللیل، وتخرج الحّي من المّیت وتخرج المّیت من الحّي، وترزق من
تشاء بغیر حساب، رحمان الدنیا واآلخرة ورحیمھما تعطي من تشاء منھما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بھا عن

رحمة من سواك.
إلھي أدعوك دعاء َمن اشتّدت فاقتھ وضعفت قّوتھ وقلّت حیلتھ، دعاء الغریق المضطر البائس الفقیر الذي ال یجد لكشف ما●

ھو فیھ ِمن الذنوب إال أنت، یا رب اكشف ما بي ِمن ضّر، إنك أرحم الراحمین.
ال إلھ إال أنَت سبحانك إّني كنت من الظالمین، سبحان هللا وبحمده عدد خلقھ، ورضا نفسھ، وزنة عرشھ ومداد كلماتھ.●
اللھم یا من ترزق النملة في باطن األرض، والسمكة في أعماق البحر، اللھم ارزقني الصحة، والعفة والعافیة بر الوالدین●

وبر األبناء یا رحمن یا منان.
اللھم إنا نستعیذك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل علیك ونثني علیك الخیر كلھ، نشكرك وال نكفرك، ونخلع ونترك من یكفر●

بك اللھم إیاك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإلیك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.
اللھم إني أسألك في صالتي ودعائي بركة تطھر بھا قلبي، وتكشف بھا كربي، وتغفر بھا ذنبي وتصلح بھا أمري، وتغني●

بھا فقري، وتذھب بھا شري، وتكشف بھا ھمي وغمي، وتشفي بھا سقمي، وتقضي بھا دیني، وتجلو بھا حزني، وتجمع
بھا شملي، وتبیض بھا وجھي

أفضل أوقات استجابة الدعاء

باإلضافة إلى دعاء ساعة استجابة قبل المغرب، بلغنا الرسول صلى هللا علیھ وسلم أن الدعاء مستجاب في أوقات عدیدة، ویكفي أن
یدعو المسلم بیقین في االستجابة وال یقنط من الدعاء ویصبر حتى یستجیب لھ هللا أفضل استجابة.

ومن بین أوقات استجابة الدعاء التالي:

الدعاء بین اآلذان واإلقامة، قال علیھ الصالة والسالم: الدعاء ال یرد بین األذان واإلقامة.●
دعوة جوف وآخر اللیل، الثلث األخیر من اللیل، قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: ینزل ربنا إلى سماء الدنیا كل لیلة●

حین یبقى ثلث اللیل اآلخر فیقول: من یدعوني فأستجیب لھ؟ من یسألني فأعطیھ؟ من یستغفرني فأغفر لھ؟ حتى ینفجر
الفجر.

دعوة الصائم حتى یفطر.●
دعوة المظلوم.●
حین یجلس اإلمام یوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضي الصالة.●
السجود، لقول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد، فأكثروا الدعاء.●
آخر كل صالة قبل السالم.●
دعاء ساعة استجابة قبل المغرب یوم الجمعة.●
الدعاء لیلة القدر.●



دعاء یوم عرفة.●

یبحث المؤمن الحق عن دعاء ساعة استجابة قبل المغرب، للجلوس بین یدي هللا والتقرب إلیھ من خالل الدعاء بكل ما تختلج علیھ
نفسھ من أمور الدنیا واآلخرة وكلھ ثقة في حسن تدبیر هللا واستجابة الدعاء بأحسن صورة.


