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 أدعية حفظ النفس 
 كتور عبد اإلله احلوريالد

 احلمد هلل، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد:  

 مث قرأ  "الدعاء هو العبادة" فيقول النيب صلى هللا عليه وسلم: 

ْب َلُكْم إينَّ الَّذييَن  ُوَن َعْن عيَباَدِتي َسيَ }َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتجي ْدُخُلوَن َجَهنََّم  َيْسَتْكِبي
ريينَ   { َداخي

وقد أرشدان النيب صلى هللا عليه وسلم يف سنته إىل أدعية كثرية يتقرب هبا العبد إىل هللا ويناجيه  
  هبا، ومن هذه األدعية اليت علمنا إايها النيب صلى هللا عليه وسلم أدعية حيفظ هللا هبا قائلها، ومن 

هذه األدعية أدعية حيفظ هللا هبا اإلنسان يف دنياه من كل سوء، ومنه ما حيفظه هللا هبا من 
الشياطني، ومنها ما حيفظه هللا هبا من العني، ومنها ما حيفظ هللا هبا إميان العبد فال ميوت إال 

 على اإلميان، وفيما يلي أذكر بعضا من هذه األدعية لعل هللا أن ينفعنا هبا. 

أن أذكر هذه األدعية ال بد من اإلشارة إىل أن هذه األدعية ال تنفع صاحبها ما مل يكن وقبل 
على يقني من صدق النيب فيما أخِب به، فيقرأ العبد هذه األدعية وهو موقن أبن هللا سيحفظه مبا 

أو  أخِب به النيب صلى هللا عليه وسلم، أما إذا قرأها العبد وهو شاك هبا، أو غري متيقن منها، 
 قرأها على سبيل التجريب فإهنا ال تنفعه ألن هللا ال جيرب، 

وقد جاء يف احلديث الذي رواه الرتمذي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  
"ادعوا هللا وأنتم موقنون ابإلجابة واعلموا أن هللا ال يستجيب دعاء من صلى هللا عليه وسلم: 

 .قلب غافل اله"

ابة لنا املثل األعلى يف يقينهم مبا أخِب به النيب صلى هللا عليه وسلم فقد وقد ضرب الصح
اي أاب الدرداء احرتق بيتك. فقال: ما روي أنه جاء رجل إىل أيب الدرداء رضي هللا عنه فقال: 

احرتق. مث جاء رجل آخر فقال: اي أاب الدرداء احرتق بيتك. فقال: ما احرتق. مث جاء رجل  
 الدرداء انتهت النار فلما انتهت إىل بيتك طفئت. قال قد علمت أن هللا عز  آخر فقال: اي أاب
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وجل مل يكن ليفعل. قالوا اي أاب الدرداء ما ندري أي كالمك أعجب؟ قولك ما احرتق، أو  
قولك قد علمت أن هللا مل يكن ليفعل؟ قال: ذلك لكلمات مسعتهن من رسول هللا صلى هللا  

لنهار مل يصبه مصيبة حىت ميسي ومن قاهلا آخر النهار مل يصبه مصيبة عليه وسلم، من قاهلا أول ا
 :  حىت يصبح

"اللهم أنت ربي ال إله إال أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل  

أحاط بكل  يكن، ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم، أعلم أن اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد 

شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط  

 .  مستقيم" 

فهذا أبو الدرداء أيقن بصدق خِب النيب صلى هللا عليه وسلم فأيقن أن هللا ال يصيبه مبصيبة  
)التدوين يف أخبار قزوين،   وقد قال هذا الدعاء الذي علمه إايه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 واتريخ مدينة دمشق( ومن هذه األدعية:

 هذا الدعاء الذي سبق ذكره عن أيب الدرداء رضي هللا عنه.   

ومنها ما رواه الرتمذي وأبو داود وغريمها )واللفظ أليب داود( عن أابن بن عثمان قال مسعت 
 ه وسلم يقول:عثمان يعين ابن عفان يقول: مسعت رسول هللا صلى هللا علي

 "من قال بسم هللا الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع العليم  
ومن قاهلا حني )ويف رواية الرتمذي مل يضرَّه شيء( ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء حىت يصبح 

 يصبح ثالث مرات مل تصبه فجأة بالء حىت ميسي"  

ب أابن بن عثمان الفاجل فجعل الرجل الذي مسع منه  فأصاقال )أي: الراوي عن أابن(: و 
احلديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إيل؟ فوهللا ما كذبت على عثمان وال كذب عثمان  
على النيب صلى هللا عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابين فيه ما أصابين غضبت فنسيت أن 

 أقوهلا. 
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وقاص أمه قال مسعت خولة بنت حكيم  ومنها: حديث مسلم بسنده إىل سعد بن أيب  
من نزل منزال مث قال: أعوذ " :السلمية تقول: مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول

 .بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من منزله ذلك"

جاء رجل إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: ومنها: حديث مسلم عن أيب هريرة أنه قال: 
أما لو قلت حني أمسيت أعوذ " :قالاي رسول هللا ما لقيت من عقرب لدغتين البارحة. 

 . بكلمات هللا التامات من شر ما خلق مل تضرك"

ن النيب صلى هللا عليه وسلم ومنها حديث البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال كا
"إن أابكما كان يعوذ هبا إمساعيل وإسحاق أعوذ بكلمات هللا  يعوذ احلسن واحلسني ويقول: 

 .التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة"

ومنها حديث الرتمذي وأيب داود وأمحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول هللا   
أعوذ بكلمات هللا التامات من "إذا فزع أحدكم يف النوم فليقل صلى هللا عليه وسلم قال: 

. وكان عبد هللا  فإهنا لن تضره" غضبه وعقابه وشر عباده ومن مهزات الشياطني وأن حيضرون
 بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده ومن مل يبلغ منهم كتبها يف صك مث علقها يف عنقه.

عن أبيه عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا   ومنها حديث الرتمذي: عن سهيل بن أيب صال 
 أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما خلق "من قال حني ميسي ثالث مرات عليه وسلم قال: 

فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولوهنا كل ليلة فلدغت جارية . قال سهيل مل يضره محة تلك الليلة"
 منهم فلم جتد هلا وجعا. 

"إذا ء بن عازب أن رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم قال: ومنها حديث مسلم عن الِبا
أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة مث اضطجع على شقك األمين مث قل: اللهم إِن 
أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك ال ملجأ وال 

سلت. واجعلهن من آخر  منجا منك إال إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أر 
 .  كالمك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة"

 ومنها حديث مسلم عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
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"من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير. يف   
ه مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة وكانت له  يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت ل

حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي ومل أيت أحد أفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من 
 . "ذلك ومن قال سبحان هللا وحبمده يف يوم مائة مرة حطت خطاايه ولو كانت مثل زبد البحر

 لنيب صلى هللا عليه وسلم:ومنها حديث البخاري عن شداد بن أوس رضي هللا عنه عن ا

"سيد االستغفار أن تقول اللهم أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأان عبدك وأان على عهدك  
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنيب فاغفر 

ات من يومه قبل أن  يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت. قال: ومن قاهلا من النهار موقنا هبا فم
ميسي فهو من أهل اجلنة ومن قاهلا من الليل وهو موقن هبا فمات قبل أن يصبح فهو من أهل 

 . اجلنة"

فمن حافظ على سيد االستغفار يف الصباح واملساء موقنا به فهو حمفوظ اإلميان، أي إنه لن  
 ُيضر يف إميانه فإذا مات كان من أهل اجلنة.

أيب مسعود البدري رضي هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه  ومنها حديث البخاري عن 
وقد اختلف العلماء يف معىن:  ."من قرأ ابآليتني من آخر سورة البقرة يف ليلة كفتاه"وسلم: 

 كفتاه عن قيام الليل، ومنهم من قال: كفتاه كل سوء يف ليلته. )كفتاه(: منهم من قال:  

 ومنها حديث الطِباِن عن أيب أمامة قال: قال رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم: 

 .  "من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت" 

إال أنه مينعه من دخوهلا   ةضرُّ يف إميانه وهو من أهل اجلنفهذا حمفوظ من هللا تعاىل فال يُ 
 ا مات دخلها. _حقيقًة_ حياتُه فإذ

 ومنها حديث مسلم عن أيب الدرداء أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

 . ويف رواية ألمحد:  "من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من الدجال" 

 ويف رواية: "من قرأ عشر آايت من آخر الكهف عصم من فتنة الدجال" 

 لدجال.أي عصم من ا"من قرأ العشر األواخر من سورة الكهف" 
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وحنتم هذه األدعية مبا رواه أبو داود عن ابن عمر أنه قال: مل يكن رسول هللا صلى هللا عليه   -
 وسلم يدع هؤالء الدعوات حني ميسي وحني يصبح: 

"اللهم إِن أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة، اللهم إِن أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي   
راِت وآمن روعاِت، اللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن وأهلي ومايل، اللهم اسرت عو 

 .مييين وعن مشايل ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من حتيت"

 وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.   

 


