
 دعاء الشفاء من المرض العاجل

إّن الّدعاء للنّفس أو للمريض بالّشفاء من المرض من األمور 

المشروعة في اإلسالم، وال يكون األمر اعتداًء في الّدعاء، بل إّن 

التّداوي أمٌر حّض عليه اإلسالم والّدعاء من أعظم الّدواء، ألنّه من 

سبحانه -أعظم شاٍف ومعاٍف، والذي بيده الشفاء والمرض، وهللا 

خلق داًء إال وجعل له دواًء، فعلى المسلم اإلكثار من لم ي -وتعالى

الّدعاء، وإّن الّشفاء يكون بصدق اللجوء إلى هللا وطلب المعونة منه، 

واإللتزام بما أباحه الّدين اإلسالمي من األدعية، وخاّصة ما ورد عن 

من األدعية النبوية، وعلى المسلم أن  -صلى هللا عليه وسلم-النّبي 

ر هللا وقراءة القرآن والصالة على النّبي قبل الّدعاء يُكثر من ذك

بالشفاء وبعده وفي كّل حين، فهي من مسبّبات نزول البركة والفضل 

 من هللا، وفيما يأتي سيتم تقديم دعاء الشفاء من المرض العاجل: 

الحمد هلل رّب العالمين، وسبحان هللا أحسن الخالقين، اللهم إنّي مّسني 

م الّراحمين، اللهّم رّب جبريل وميكائيل وإسرافيل، الّضر وأنت أرح

فاطر الّسموات واألرض، عالم الغيب والشهادة الّرحمن الرحيم، يا 

من تحكم بين عبادك، اللهم اهدني للحّق إنّك تهدي من تشاء، اللهم 

رّب النّاس أسألك بعّزتك أن تُذهب البأس،  اللهم بلطفك وكرمك 

ال شفاء شفاؤك شفاًء ال يُغادر سقًما، بسم  اشفني وعافني فأنت الّشافي

هللا بسم هللا بسم هللا، أعوذ باسمك اللهم مّما أجد وأحاذر، اللهم أنت 

ربّي الذي في الّسماء، تقّدس اسمك وتعالى جّدك اللهم أنزل رحمتك 

 على ألمي وشفاًء من شفائك عليه، يا رحمن يا رحيم.

 



 

 دعاء للشفاء من األمراض

بعدما تّم المرور على دعاء الشفاء من المرض العاجل فإنّه سيتّم فيما 

 يأتي تقديم دعاء للشفاء من األمراض مكتوب ومستجاب بإذن هللا: 

اللهم أنت األول فليس قبلك شيء، وانت اآلخر فليس بعدك شيء، 

اللهم أنت الّظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، 

عيد المريض لصحته، اللهم أنت السميع المجيب اشف اللهم يا من ت

أمراضنا وأمراض المسلمين أجمعين، اللهم خفف آالمنا وآالم 

المسلمين، اللهم إنّه ال قدرة ألحٍد أمام قدرتك، وأنت صاحب القدرة 

على كّل شيء، اللهم وقدرتك أكبر من قدرة األطباء جميعًا، اللهم 

من السماء، اللهم طال بنا الّداء  أنزل الّشفاء على كّل جسد مريٍض 

وندعوك نطلب منك الّشفاء، اللهم اشفنا وعافنا وأبعد عنّا كّل شّرٍ 

يؤذينا، اللهم يا من شفيت أيوب في بلواه، وكشفت الّضر عن يعقوب 

في كربه، اللهم اشفنا وشف كّل مريٍض يتألّم، اللهم ال يعلم بالحال إال 

 ال أنت سبحانك إنا كنّا من الّظالمين.أنت، فاشف أنت الّشافي ال إله إ

 

 

 دعاء الشفاء للمريض من كل داء

عند اشتداد  -سبحانه وتعالى-على كّل مسلم أن يقوم باللجوء إلى هللا 

المرض عليه، وإن كان المرض داًء طوياًل أو مرًضا مؤقّتًا قصيًرا، 

 وفيما يأتي دعاء الشفاء للمريض من كّل داء:



لمين، الّرحمن الّرحيم، مالك يوم الدين، ال إله إال الحمد هلل رّب العا

هللا، يفعل ما يريد، اللهم أنت ربّنا الغني ونحن الفقراء، أنت القوي 

ونحن الّضعفاء، ربّنا إنّه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماٍض فيه 

حكمك عدٌل فيه قضاؤك، اللهم أفرغ عليه من فيض كرمك 

سلوان، اللهم إنّه نفّوض أمره ورحمتك، وأنعم عليه من الّصبر وال

يك، اللهم إنّك بصيٌر بالعباد، اللهم ما عجز إليك، ونتوّكل في شفائه عل

عنه أكبر األطباء إنّه عليك هيّن، فأنت ياربّنا ال يُعجزك شيء، اللهم 

أسألك أن تشفيه وتشفي كّل مريٍض ماله سواك يشفيه، اللهم عّوضه 

ض صّحةً وعافية، اللهم يا سامع خيًرا وأجره في مرضه، وأبدله المر

 النداء ويا مجيب الّدعاء.

 

 

 أدعية الشفاء من األمراض

إّن الّدعاء من أعظم الوسائل الّتي يمكن أن يحصل بها الّشفاء بإذن 

هللا تعالى، فالّدعاء وسيلةٌ لتحقّق األمنيات والمراد، ألنّه صلةٌ بين 

يناجي المسلم ربّه ويسأله العبد وبي رّب العالمين تبارك وتعالى، به 

ما يشاء وما يريد، وإليكم بعًضا من أفضل الشفاء من األمراض، 

 وهي:

  ،اللهّم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد

أسألك الّراحة من كّل ألم، وأسألك العافية من كّل سقم، وأسألك 

اللهّم زوال األوجاع واألمراض، برحمتك يا أرحم الّراحمين، 

ال سهل إاّل ما جعلته سهاًل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهاًل، 



يا رّب أذهب عن البأس والّضّر والمرض، واشفني فال شافي 

 لي غيرك، والحمد هلل رّب العالمين.

  يا رّب ال إله إاّل أنت العليم الحكيم، ال إله إاّل أنت رّب العرش

آبائنا األّولين، ربّنا أزل عنّا العظيم، ال إله إاّل أنت ربّنا ورّب 

الهموم والغموم، وأبعد عنا األمراض واألسقام، واشفنا وعافنا 

واعُف عنّا، اللهّم ألبسنا ثوب الّصحة والعافية يا رحمن الّدنيا 

 ورحيم اآلخرة، سبحانك إنّي كنت من الّظالمين.

  اللهّم إنّك أنت رجائي، وأنت عوني وقّوتي، وأنت حولي

رّب اشفني من مرضي، وعافني واعُف عنّي، أنت  وسندي، يا

الّشافي المعافي، إنّك أنت مجيب الّدعوات، يا حّي يا قيّوم 

برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كلّه وال تكلني إلى نفسي 

 طرفة عين.

 دعاء الشفاء العاجل 

إليكم نقّدم فيما يأتي دعاء الّشفاء العاجل، فمن واجب المسلم إن 

يرجو الّشفاء من هللا تبارك وتعالى، فهو الّشافي  أصابه مرٌض أن

 المعافي، والّدعاء هو: 

اللهّم أنت ربّي ال إله إاّل أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك 

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شّر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك 

 علّي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه ال يغفر الذّنوب إاّل أنت، اللهمّ 

اشفني أنت الّشافي، اللهّم اشفني أنت الّشافي، اللهم ّاشفني أنت 

الّشافي، اللهّم عافني انت المعافي، يا رحمن يا رحيم، أنزل علّي 

رحماتك، وكن لي عونًا، وخفّف عنّي اآلالم واألوجاع، وارزقني 



راحةً بعد التّعب، وشفاًء بعد المرض، وسعادةً بعد الحزن، إنّك أنت 

كرمين، وصّل اللهّم على سيّدنا محّمٍد وعلى آله وأصحابه أكرم األ

 أجمعين، والحمد هلل رّب العالمين.

 


