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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من شرو ِر أنفسنا وسيئاتِ أعمالناا ،
من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي  ،واشهد أن ال إله إال اهلل الواحاد القهاار

شهادةٌ أدخرها ليومٍ تذهل فيه العقول وتشخص فيه األبصار شهادةٌ أرجو بها النجاةَ من دار
البوار وأؤمل بها جناتٍ تجري من تحتها األنهار ،هو األولُ فليس قبله شيء واآلخرُ فليس
بعده شيء والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس دونه شيء  ،ليس كمثلهِ شيء وهاو
السميع البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار الماحي لظاالم الشار

بثواقبِ األنوار صلى اهلل عليه وعلى اله وأصحابه البررة األطهار صالةً تدوم بتعاقب الليل
والنهار .

ن )[آل عمران ] 101/
س ِلمُو َ
ِال وَأَنْتُ ْم مُ ْ
ُن إ َّ
َق ُتقَا ِت ِه وَ َال َتمُوت َّ
الل َه ح َّ
(يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا َّ
خ َلقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَاََّّ مِنْ ُهمَاا
خ َلقَكُمْ مِنْ َنفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ َ
( يا أيها النَّاسُ َّاتقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي َ
علَيْكُ ْم رَقِي ًب ًا )
ن َ
اللهَ كَا َ
ِن َّ
ن ِب ِه وَاألَرْحَامَ إ َّ
الل َه الَّذِي تَتَسَا َءلُو َ
َاتقُوا َّ
رِجَاالً كَثِيرًا وَنِسَا ًء و َّ
[النساء] 1 /
عمَالَكُمْ وَيَ ْغفِرْ لَكُمْ ُذنُاوبَكُ ْم
صِلحْ لَكُمْ أَ ْ
اللهَ وَقُولُوا قَ ْولًا سَدِيدًا * يُ ْ
( يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا َّاتقُوا َّ
الل َه وَرَسُو َل ُه َفقَ ْد فَا َز فَوْزًا عَظِيمًا )[األحزاب ] 01 ، 00
ط ْع َّ
ن يُ ِ
َومَ ْ
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أما بعد
ب النِ َعم  ،وبمثلِ ِه تُسْتَدْفَع النَّقَم  ،فالاذكر
فإن ذكر اهلل نعمة كبرى ،ومنحة عظمى ،به تُسْتَجْلَ ُ
أمره عظيم ونفعه عميم فهو يشرح الصدور وينير القلوب ويرفع الادرجات خفياف علاى

ج الكاروب ،
اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلى الرحمن  ،والذِكْرُ قوتُ القلوب ،وبه تُفَا َّر ُ

ويمحو اهلل به اإلثم والحوب  ،وهو سببٌ عظيمٌ لنيل رضا عالِّم الغياوب ،وذكار اهلل هاو
أعظم ما فتق عنه لسان وتدبره جنان  ،والذكرُ قُ َرة العيون  ،وسارور النفاوس ،وحيااة
األرواح  ،ذكر اهلل تعالى أشرف ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال  ،وأطهر ما يمر باالفم
وتنطق به الشفتان ،وأسمى ما يتعلق به العقل المسلم الواعي .
 ،فهو نعمة عظمى ومنحة كبرى وله فضلٌ ال يُ َع ُّد وال يحصى  ،له لذة ال يادركها إال مان
ذاقها

[*] قال ابن قيم الجوزية في الوابل الصيب  :إن للذكر من بين األعمال لذة ال يشبهها شيء لم يكن
للعبد من ثوابه إال اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفي به ولهذا ساميت مجاالس
الذكر رياض الجنة  ،قال مال بن دينار  :وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر اهلل عز وجل  ،فليس شايء
من األعمال أخف مؤنة منه وال اعظم لذة وال اكثر فرحة وابتهاجا للقلب  .اها

 ،عَ ِّبر عنها أحدهم فقال" :واهلل إنا لفي لذة لو علمها الملو وأبناء الملو لجالدونا عليها
بالسيوف".

والذكر له فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم  ،وللذِكْ ِر أهمية كبرى ،وثمرات جليلة ،وفضائل عظيمة،
وأسرار بديعة  ،وهو طريق النجاة ،وسلم الوصول ،ومطلب العارفين ،ومطية الصالحين ،

والذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون،وفيها يتجرون وإليها دائماًا يترددون
 ،وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها صارت األجساد لها قبورًا  ،وعمارة ديارهم
التي إذا تعطلت عنه صارت بورًا  ،وهو سالحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق  ،وماؤهم
الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب ،

والسبب الواصل والعالقة التي كانت بينهم وبين عالم الغيوب ،به يستدفعون اآلفات

ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات  ،إذا أظلَّهم البالء فإليه ملجؤهم  ،وإذا
نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم  ،فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون  ،ورؤوس أموال
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سعادتهم التي بها يتجرون  ،يدع القلب الحزين ضاحكاًا مسرورًا  ،زين اهلل به ألسنة

الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين  ،فاللسان الغافل كالعين العمياء  ،واألذن الصماء

واليد الشالء  ،وهو باب اهلل األعظم بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته ،
ما أشد حاجة العباد إليه ،وما أعظم ضرورتهم إليه ،ال يستغني عنه المسالم بحاال مان
األحوال  ،وإن اهلل أمرنا باإلكثار من ذكره لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة
عين فأي لحظة خال فيها العبد عن ذكر اهلل عز وجل كانت عليه حسرة ياوم القياماة وال
ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد وغيره وجالؤه بالذكر وقال صلى اهلل علياه وسالم
والذكر أفضل الطاعات وأجل القربات .
ولما كان ذكر اهلل بهذه المنزلة الرفيعة والمكانة العالية فجدير بالمسلم أن يتعرف علاى
تَاذْكِيْ ُر

فضله وأنواعه وفوائده

وكنوزه  ،لذا أردت أن أُقَدِم هذا الجهد ال ُمقِل والمُسامَّى 

األبٍرَارِ بِ ُكنُوزِ األذْكَار 

تذكرةً لكل مسلم راجياً منه أن يتقبلها بقبولٍ حسان وأن يُعيرهاا

سمعه وفكره وأن تجد له في سمعه مسمعاً وفي قلبه موقع ًا عسى اهلل أن ينفعه بها ويوفقه

إلى تطبيقها .

 عملي في هذا الكتاب :

( )1تعريف الذكر والتذكير بفضله ثم ذكر أنواع الذكر وآدابه  ،وكنوز األذكار التي تجعال
عمِلَ قليالً وأُجِا َر كثيارا
عضَ عليها بالنواجذ يكون قد َ
اإلنسان إذا هو لزمها وتمس بها و َ

ويكون قد ادَّخر من كنوز األذكار ما يكون سبباً في رفع درجاته يوم القياماة إن شااء اهلل
تعالى .

خلْتها وزبد ٌة استخلصتها بفضل اهلل ومعونته َومِنَتِاه مماا
( )1إن هذا الكتاب خالصةٌ انتَا َ
يزيد على مائة كتاب عن الذكر  ،عدا كتب التفسير والحديَّ والفقه ونحوها  ،جمعت منهاا
غرر الفوائد  ،ودرر الفرائد  ،وأخذتُ منها لباب النقول من الكتب الفحول  ،أهاديها لكال
حلَل القباول وأن يرزقناي وإيااكم
عقُولٍ  ،سائالً اهلل تعالى أن ُيلْبِسَها ُ
ِلسَانٍ سَؤوْلٍ وَ َق ْلبٍ َ
الثواب المأمول  ،وهآنذا أضعها بين يدي القارئ الكريم من باب الذكرى لمن كان له قلب ،
ن طوية أقدمها
أو ألقى السمع وهو شهيد  ،يجد فيه وصايا ذهبية صادرة عن إخالصٍ وحُس ِ
لكلِ مسلمٍ راجياً منه أن يُعِرْها سمعه وَفِكْرَه وأن تجد له في سمعه مسامعاً وفاي قلباه
موقِعًا عسى اهلل أن ينفعه بها ويُوَ ِفقْه إلى تطبيقها .
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( )3أنني ال أورد حديثاً إال عزوته إلى بعض الكتب الصحيحة على المنهج اآلتي  :ما كاان
في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذل  ،وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلاى

صحيح السنن األربعة إن كان موجوداً بها كلها  ،وإن كان موجوداً في بعضها فإنني أعزوه
إلى كتابين فقط منهم وإن كان موجوداً في ثالَّ  ،وإن كان موجوداُ في كتاب واحد مانهم
أعزوه إليه  ،وهكذا تجدني أقدم الكتب الستة على غيرها ألنها عماد طالب العلم في الحديَّ

– بعد اهلل تعالى  ، -وما لم يكن في الكتب الستة فإنني أعزو الحديَّ إلاى غيرهاا مان
الكتب الصحيحة مثل صحيح الجامع  ،صحيح األدب المفرد  ،السلسلة الصحيحة  ،كما أن
تجدني أيها القارئ الكريم أحيل في تصحيح الحديَّ وتضعيفه على العالمةِ الضياءِ الالما ِع
والنجم الساطع الشيخ األلباني حفظه اهلل  ،ونحن حينما نحيل على الشيخ األلباني فإنناا –
والش – نحيلُ على مليٍّ ألنه كوكبُ نظائره وزهرةُ إخوانه في هذا الشأن في زماننا هاذا
العالم الجليل الذي وسَّع دائرةَ االستفادةِ من السنة بتقديمه مشروع ( تقريب السنة بين يدي

األمة ) ذل المشروع الذي بذل فيه أكثر من أربعين سنة  ،ومن أراد أن يعرف هذه الفائدة
العظيمة فلينظر على سبيل المثال إلى السنن األربعة التي ظلَّت مئات السنين محدودة الفائدة
جداً حيَّ كانت االستفادة منها مقتصرة على من كان له باع في تصحيح الحديَّ وتضعيفه
ولكن بعد تقديم الشيخ األلباني لصحيح السنن األربعة اتسعت دائرة االستفادة حتى تعم كال

طالب أراد أن يستفيد وهذا وال ش فائدة عظيمة جداً عند مان ناور اهلل بصايرته وأراد
اإلنصاف  ،ومن المؤسف في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن ال يقام لهم وزنا ًا
في العلم يتطاولون على الشيخ األلباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصايدون

له األخطاء ويلتمسون العثرات ليشهروا به وهذا – وال ش – يدل على فسا ِد النية وساوء
الطوية وسقامةِ الضمائر ولؤم السرائر ويدل كذل على أن قلبه أخلى من جوف البعير  ،إذ
لو تعلم العلم لَ َع ِل َم أن من أدب العلم التوادَ فيه  ،ولقد كان ابن عباس – رضي اهلل عنهما –
يأخذ بركاب زيد ابن ثابت – رضي اهلل عنه  -ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء  ،وكان
الشافعي رحمه اهلل يقول لعبد اهلل ابن اإلمام أحمد  :أبو من الستة الذين أدعو لهم كل يوم
عند السحر  ،وال أدري كيف سوَّلت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عاالم صااحب حاديَّ

رسول اهلل أكثر من نصف قرن وال أدري كيف يتطاولون علاى العاالم والكتااب والسانة
طافحين بما يدل على احترام أهل العلم وتوقيرهم  ،أال فليحذر طالب العلم مان أن يكاون
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سيئ الخلق ناطحاً للسحاب يترقب للعالم الهفوات ويلتمس العثرات ليشهر باه فاإن ذلا

ينقصُ من مقدار التقوى عنده مما يكون سبباً في حرمانه من العلم  ،بل ينبغي لطالب العلم
أن يكون كريمَ الطباع حميدَ السجايا مهذبَ األخالق سليمَ الصدر مفتاحاً للخير مغالقاً للشار
سلِم وينبغي له أن يعرف أن العالم مع جاللته وعظم قدره قد يخطأ
إذا تكلم غَنِم وإذا سكت َ
في اجتهاده فإن لكل جوادٍ كبوة ولكل عالم هفوة وسبحان من له الكمال  ،فال يكان خطاأ

العالم سبب النتقاص لحقه أو فرصة للنيلِ منه  ،وليكن نصب أعين أن العالم مثابٌ علاى
اجتهاده سواء أصاب أم أخطأ وحسبُ حديَّ النبي  الثابت في الصحيحين عن عباد اهلل
ابن عمرو – رضي اهلل عنهما –أن النبي  قال  :إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلاه
أجران  ،وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر  ، .ثم علي بعد ذل أن تتر العالم هو الاذي
يحكم على العالم و اخرج من بين النسور وال تناطح السحاب .
أنا أقدم هذا الكتاب كتمرين لطالب العلم على حفظ المسألة بأدلتهاا مان الكتااب والسانة
الصحيحة حتى ينشأ طالب العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذل طبعاً لاه ال

تكلفاً ويكون الكتاب والسنة له كالجناحين للطائر يتمس بهما ويعض عليهما بالنواجذ ألن
ذل سبيل النجاةِ من الضالل لقول النبي  فيما ثبت في صحيح الجامع عن أباى هريارة

رضي اهلل عنه (تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب اهلل وسنتي  ،ولن يتفرقا حتاى
علي الحوض )
يردا َّ
ويجب التنبيه على طالب العلم أن يتمس بالوحيين كليهما (الكتاب والسنة) وليس الكتااب
فقط لقول النبي  فيما ثبت في صحيح أبي داوود عن المقدام ابن معد يكرب رضاي اهلل

عنه (أال وإني أوتيتُ القرآنَ ومثلَه معه ) من المؤسف فى زماننا هاذا تجارئ بعاض
الجهلة على النبي  فيقولون انه بشر مثلنا هات الدليل من القرآن فقط ا وهذا يادل وال
ش

ا على أن قائل هذه العبارة جاهل جهال مركب بل هو أضل من حمار أهله  ،وقد أخبر

النبي  أن هذا سيقع في أمته فقال فيما ثبت في صحيحي أبى داود والترمذي عن المقدام
َّ
ابن معد يكرب رضي اهلل عنه (يوش الرجل متكئاً على أريكته يُحَ َدَُّ بحديٍَّ مان حادي ٍ

فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل ،فما وجدنا فيه من حاللٍ استحللناه وما وجدنا فيه من حارا ٍم
حرمناه  ،أال وإن ما حرَّم رسول اهلل مثل ما حرم اهلل )
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ض ِللُون من يتمس بالكتاب
ولقد كان السلف الصالح يدعون إلى التمس بالوحيين كليهما ويُ َ

فقط  ،قال أبو قالبة  :إذا رأيت رجل يقول هات الكتاب ودعنا من السنة فاعلم أنه ضال .
[*] وقال اإلمام احمد رحمه اهلل:
دين النبي محماادٍ أخباااارُ

َّ وأهله
َّن عن الحديا ِ
ال ترغبا َّ

نعم المطياةُ للفتاى اآلثاااارُ

َّ نهااارُ
ي ليا ٌل والحديا ُ
فالرأ ُ

[*] وقال الشافعي رحمه اهلل
ن مشغلةٌ
كُ ُل العلومِ سوى القرآ ِ

َّ وعلم الفقه في الدين
إال الحدي ِ

العالمُ ما كان فيه قال حدثانا

وما سوى ذا وسواسِ الشياطين

 -4أختم الكتاب بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهولة الحصول على العنصر المراد مان
الكتاب .

هذا واهلل أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم وسبب ًا لنيلِ جناتِ النعيم وأن يعصمني

وقارئه من الشيطان الرجيم  ،وأن يتقبل ذل عنده بقبولٍ حسن  ،كما أساأله سابحانه أن
ُيعلِّمنا ما ينفعنا ،وأن ينفعنا بما عَلَّمنا ،وأن يزيدنا عِلمًا ،وما كان في هاذا الكتااب مان
صوابٍ فمن الواحد المنان  ،وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان  ،واهلل برئ مناه
وأنا راجعٌ عنه بإذن اهلل  ،فنسأل اهلل أن يحملنا على فضله وال يحملنا علاى عدلاه إناه
سبحانه على من يشاءُ قدير وباإلجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيال وآخار دعواناا أن

الحمد هلل رب العالمين .

وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.
أبو رحمة  /محمد نصر الدين محمد عويضة
المدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة
فرع مدركة ورهاط وهدى الشام
 1410/10/10هجرية
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تعريف الذكر
تعريف الذكر :
الذكر :ضد الغفلة والنسيان  ،والغفلة  :تر الذكر عمداً  ،وأما النسيان  :فتركه عن غيار

عمد .

ولذا فالغفلة مذكورة في القرآن الكريم في معرض النهي والتحذير كما في قوله تعالى (
ن مِنَ
ن ا ْلقَوْ ِل بِالْغُدُوِّ وَالْآصَا ِل وَال تَكُ ْ
وَاذْكُ ْر رَبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَرُّع ًا وَخِي َف ًة وَدُونَ الْجَهْ ِر مِ َ

الْغَا ِفلِينَ ) [األعراف]10:

ط ْع مَنْ أَغْفَلْنَا َقلْ َب ُه عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ َب َع هَوَا ُه وَكَانَ َأمْرُ ُه فُرُطًا} (
وكقوله جل وعال ( :وَلَا تُ ِ
الكهف) 12/
بينما النسيان ليس كذل لعدم صدوره عن قصد ومن هنا جاء التوجيه القرآناي العظايم {
ت } ( الكهف) 14/
وَاذْكُر رَّبَّ َ إِذَا نَسِي َ
والذكر يشمل معنيين :
األول  :بمعنى التذكر واستحضار الشيء في الذهن كقول ذكارت حادثاة كاذا وكاذا إذا
استحضرتها في ذهن  ،ومرت دقائقها بمخيلت  ،وهذا المعنى ضد النسيان  ،ومنه قولاه

ظ َلمُواْ أَ ْنفُسَهُمْ ذَكَرُو ْا الّل َه فَاسْتَ ْغفَرُو ْا لِذُنُوبِهِ ْم وَمَن يَ ْغفِا ُر
شةً أَوْ َ
تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا فَ َعلُواْ فَاحِ َ
علَى مَا فَ َعلُو ْا َوهُ ْم يَ ْع َلمُونَ} ( آل عمران)135/
ِال الّل ُه َولَ ْم يُصِرُّو ْا َ
الذُّنُوبَ إ َّ

ي الَّتِاي
فأصل الذكر  :التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له ومنه قوله تعالى  َ{ :اذْكُرُو ْا نِ ْعمَتِا َ
ع َليْكُ ْم ِ} [ البقرة]40/
ت َ
أَنْ َع ْم ُ
أي تذكروها [ المفهم. ] 6/0
والثاني :هو النطق باللسان  ،وهو استعمال غالب  ،فإذا قلت  :فالن يواظب على األذكار ،
أي يتلفظ بها ومنه قوله تعالى { :يَا أَيُّهَا الَّاذِينَ آمَنُاوا اذْكُارُوا اللَّاهَ ذِكْارًا كَثِيارًا} (
األحزاب) 41/
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والذكر عندنا هنا يشتمل على المعنيين  ،فالذكر بمعناى التاذكر مقصاود باه تاذكر اهلل

واستحضار عظمته وخشيته  ،ومراقبته ونعمته حتى يكون القلب له معظماً  ،ومنه خائفا ًا

وله مراقباً ،ولنعمته شاكرًا .
وكذل الذكر اللساني إذ هو ثمرة ذل  ،وشاهد عليه  ،ومترجم عنه  ،فمن عظّام اهلل فاي

قلبه سبّح وهلّل وكبّر بلسانه  ،ومن خافه تضرع ودعا " وسمي القول باللسان ذكراً ؛ ألنه

داللة على الذكر القلبي  ،غير أنه قد كثر اسم الذكر على القول اللساني حتاى صاار هاو
السابق إلى الفهم " [ المفهم. ] 6/0
وذكر اهلل هو أعظم ما فتق عنه لسان وتدبره جنان .
َققُ آثاره .
وال بد من اجتماع اللسان والجنان حتى يؤتي الذكر ثماره ويُح ِّ
فقد وصف اهلل تعالى أولي األلباب بأنهم

علَى جُنُوبِهِمْ
هلل قِيَامًا وَقُعُودًا وَ َ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ ا َ

ب
خ َل ْقتَ هَذَا بَااطِالً سُابْحَانَ َ َفقِنَاا عَاذَا َ
ض رَبَّنَا مَا َ
ت وَاألَ ْر ِ
السمَاوَا ِ
خ ْلقِ َّ
ن فِي َ
وَيَ َتفَكَّرُو َ
النَّارِ

[ آل عمران ] 191/

فهم جمعوا بين ذكر اهلل تعالى في كل أحوالهم ودعائه ،والتفكار فاي خلاق الساماوات
واألرض .

فضل الذكر
فضل الذكر :
ذكر اهلل نعمة كبرى ،ومنحة عظمى ،فالذكر أمره عظيم ونفعه عميم فهو يشارح الصادور

وينير القلوب ويرفع الدرجات خفيف على اللسان ثقيل في الميزان حبيب إلاى الارحمن ،

وهو قوت القلوب ،ويمحو اهلل به اإلثم والحوب  ،وسببٌ عظيمٌ لنيل رضا عالّم الغياوب ،
فالذكرُ قوت قلوب الذاكرين وهو قرة عيون الموحدين وهو عدتهم الكبرى وسالحهم الاذي
ال يبلى وهو دواء أسقامهم الذي متى تركوه أصيبت منهم المقاتل فانتكسوا على أعقاابهم

خاسرين  ،والذكرُ حياة القلب وسبيلٌ النشراح الصدر ،والاذكرُ قُا َرة العياون  ،وسارور
النفوس ،إن ذكر اإلنسان لربه يمأل قلبه سرورا ويكسو وجهه نورا  ،والذكر روح الحيااة،
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وحياة األرواح  ،ذكر اهلل تعالى أشرف ما يخطر بالبال  ،وأطهر ما يمر بالفم و أفضل ماا
يتخلق به اإلنسان وينطق به اللسان وتتحر به الشفتان  ،وأسمى ما يتعلاق باه العقال

ب النِ َعم ،وبمثله تُسْتَدفَ ُع النِقَم  ،فبالذكر يستدفع الذاكرون اآلفات
المسلم الواعي  ،به تُسْتَجْلَ ُ
ويستكشفون الكربات وتهون عليهم المصيبات فإليه الملجأ إذا ادْلَ َهمَات الخطاوب وإلياه

المفزع عند توالي الكوارَّ والكروب به تنقشع الظلمات واألكدار وتحل األفراح والمسرات

.
والذكر له فض ٌل عظيم وأج ٌر جسيم  ،وله فضائل ال تحصى  ،وثمرات ال تعد  ،وللذكر أهمية
سَّل ُم
كبرى ،وثمرات جليلة  ،وفضائل عظيمة  ،وأسرار بديعة  ،وهو طريق النجاة َ ،و ُ
الوصول  ،ومطلب العارفين ،ومطية الصالحين  ،فهو نعمة عظمى ومنحة كبرى ،والذكر
هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون  ،وفيها يتجرون وإليها دائماًا يترددون ،
وهو قوت قلوب العارفين التي متى فارقتها صارت األجساد لها قبورًا  ،وعمارة ديارهم

التي إذا تعطلت عنه صارت بورًا  ،وهو سالحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق  ،وماؤهم
الذي يطفئون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب ،
والسبب الواصل والعالقة التي كانت بينهم وبين عالم الغيوب ،به يستدفعون اآلفات

ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات  ،إذا أظلَّهم البالء فإليه ملجؤهم  ،وإذا

نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم  ،فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون  ،ورؤوس أموال
سعادتهم التي بها يتجرون  ،يدع القلب الحزين ضاحكاًا مسرورًا  ،ويوصل الذاكر إلى

المذكور  ،بل يدع الذاكر مذكورًا  ،وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة (والذكر)
عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة  ،بل هم يؤمرون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل
حال  ،قياماًا وقعودًا وعلى جنوبهم  ،فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها  ،فكذل القلوب
بور خراب وهو عمارتها وأساسها  ،وهو جالء القلوب وصقالتها ودواؤها إذا غشيها
اعتاللها  ،وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقاًا ازداد محبة إلى لقائه للمذكور واشتياقاًا
 ،وإذا واطأ في ذكره قلبه للسانه نسى في جنب ذكره كل شيء  ،وحفظ اهلل عليه كل شيء

 ،وكان له عوضاًا من كل شيء  ،وبالذكر يزول الوقر عن األسماع ،والبكم عن األلسن،

وتنقشع الظلمة عن األبصار ،زيَّن اهلل به ألسنة الذاكرين ،كما زين بالنور أبصار الناظرين؛
فاللسان الغافل كالعين العمياء ،واألذن الصماء ،واليد الشالء  ،والذكر هو باب اهلل األعظم
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المفتوح بينه وبين عبده  ،ما لم يغلقه العبد بغفلته .

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل :

سمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهلل روحه يقول :الذكر للقلب مثل الماء للسم  ،فكيف
يكون حال السم إذا فارق الماء ؟!

واإلنسان مهما قوي فهو ضعيف  ،ومهما علم فعلمه قاصر ،وحاجته إلى رباه أشاد مان

حاجته إلى الماء والهواء،
ومن المعلوم شرعاً أن قلوب البشر طراً كغيرها من الكائنات الحية ،التي ال غنى لها عان
أي مادة من المواد التي بها قوام الحياة والنماء ،ويتفق العقالء جميعاً أن القلوب قد تصدأ
كما يصدأ الحديد ،وأنها تظمأ كما يظمأ الزرع ،وتجف كما يجف الضرع ،ولذا فهي تحتااج
إلى تذليل وري ،يزيالن عنها األصداء والظمأ ،والمرء في هذه الحياة محاط باألعداء مان
كل جانب ،نفسه األمارة بالسوء تورده موارد الهلكة ،وكذا هواه وشيطانه ،فهاو بحاجاة
ماسة إلى ما يحرزه ويؤمنه ،ويسكن مخاوفه ،ويطمئن قلبه ،وإن من أكثر ما يزيال تلا

األدواء ،ويحرز من األعداء ذكر اهلل واإلكثار منه لخالقها ومعبودها ،فهو جاالء القلاوب
وصقالها ،ودواءها إذا غشيها اعتاللها،

ولهذا زين اهلل به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين ،فاللسان الغافل
كالعين العمياء  ،واألذن الصماء واليد الشالء .
وهو باب اهلل األعظم بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته ،
[*] قال الحسن البصري رحمه اهلل تعالى :

" تفقدوا الحالوة في ثالثة أشياء  :في الصالة وفي الذكر وقراءة القرآن  ،فإن وجدتم وإال
فاعلموا أن الباب مغلق  ،له لذة ال يدركها إال من ذاقها
[*] قال مال بن دينار :وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر اهلل عز وجال ،فلايس شايء مان
األعمال أخف مئونة منه وال أعظم لذة وال أكثر فرحة وابتهاجا للقلب من ذكر اهلل .
 ،عَ ِّبر عنها أحدهم فقال" :واهلل إنا لفي لذة لو علمها الملو وأبناء الملو لجالدونا عليها
بالسيوف".

ما أشد حاجة العباد إليه  ،وما أعظم ضرورتهم إليه ،ال يستغني عنه المسلم بحال من
األحوال  ،وإن اهلل أمرنا باإلكثار من ذكره لشدة حاجة العبد إليه وعدم استغنائه عنه طرفة
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عين فأي لحظة خال فيها العبد عن ذكر اهلل عز وجل كانت عليه حسرة يوم القيامة وال

ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد  ،وجالؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة

البيضاء  ،فإذا تر صدئ  ،فإذا ذكر جاله  ,وصدأ القلب بأمرين  :بالغفلة والذنب  .وجالؤه
بشيئين  :باالستغفار والذكر  .فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه .

وصدأه بحسب غفلته  ،وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه ،

فيرى الباطل في صورة الحق  ،والحق في صورة الباطل  .ألنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم
فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه  ،فإذا تراكم عليه الصدأ واسوَّد وركبه الران
س َد تصورُه وإدراكه فال يقبل حقا وال ينكر باطال وهذا أعظم عقوبات القلب .
فَ َ
[*] قال أبو الدرداء رضي اهلل تعالى عنه :
لكل شيء جالء ،وإن جالء القلوب ذكر اهلل عز وجل  ،وال ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ
النحاس والفضة وغيرهما  ،وجالؤه بالذكر ،فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء  ،فإذا
تر الذكر صدئ ،فإذا ذكره جاله .

وصدأ القلب بأمرين :بالغفلة والذنب ،وجالؤه بشيئين :باالستغفار والذكر .
ومن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكب ًا على قلبه بحسب غفلته فحري بنا أن ال

يفتُر لساننا من ذكر اهلل تعالى .
[*] قال ابن القيم رحمة اهلل :

حقيقاااً بالعبااد أن ال يفتاار لسااانه ماان ذكاار اهلل وأن ال ياازال لهجااا بااذكره .

ايرته
اان بصاا
اب ويعمياا
اور القلاا
اان ناا
اوى يطمساا
ااع الهاا
اة واتباا
فالغفلاا

غ َفلْنَا َقلْ َب ُه عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ َبعَ هَوَا ُه وَكَانَ َأمْرُ ُه فُرُط [ الكهف]12:
ط ْع مَنْ أَ ْ
قال تعالى َ :ولَا تُ ِ
[*] قال ابن القيم بعد تفسيره اآلية :
فحري بالعبد إذا أراد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين وهل
الحاكم عليه الهوى أو الوحي فإن كان الحاكم عليه الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره
س َر معنى فرطا بالتضييع أي ضيع أمره الذي يجب أن يلزمه و يقوم به وبه
فرطا َ ،وفُ ِّ
رشده وفالحة .

والذكر أفضل الطاعات وأجل القربات .
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ن
وقد أمر اهلل تعالى الطائفة المؤمنة بأن يذكروا اهلل تعالى ذكراً كثيراً قال تعالى ( َيأَيّهَا الّذِي َ

ال )
آمَنُو ْا اذْ ُكرُو ْا الّلهَ ذِكْراً كَثِيرًا  ،وَسَبّحُو ُه بُكْرَ ًة وَأَصِي ً

[ األحزاب ]41 ، 41:
[*] قال اإلمام الطبري رحمه اهلل  :يقول تعالى ذكره يا أيها الاذين صادقوا اهلل ورساوله
اذكروا اهلل بقلوبكم  ،وألسنتكم  ،وجوارحكم ذكرا كثيرا فال تخلو أبدانكم من ذكره في حاال

من أحوال طاقتكم ذل  ،وسبحوه بُكْرَ ًة وَأَصِيالً .اها. )1(.
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

الذكر هو العبادة المطلوبة بال حد ينتهي إليه { يا أيها الذين آمنوا اذكروا اهلل ذكراً كثيراً }

وبال وقت تختص به { ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلا ترضاى} وباال حاال
تستثنى منه { الذي يذكرون اهلل قيام ًا وقعودًا وعلى جنوبهم } .
ال  :أي أول النهار وآخره .
وقوله تعالى :وَسَبِّحُو ُه بُكْرَ ًة وَأَصِي ً
علَيْكُ ْم َومَالئِكَ ُتهُ:الصالة من اهلل الثناء ،ومن المالئكة الدعاء .
وقوله تعالى :هُ َو الَّذِي يُصَلِّي َ
[*] قال الشيخ السعدي رحمه اهلل تعالى  :أي من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم ،أن جعال
من صالته عليهم وثنائه ،وصالة مالئكته ودعائهم ،ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل،
إلى نور اإليمان والتوفيق والعلم والعمل ،فهذا أعظم نعمة أنعم بها على عباده الطاائعين،

تستدعي منهم شكرها ،واإلكثار من ذكر اهلل الذي لطف بهم ورحمهم  .اها )1(.
فالذكر والشكر جماع السعادة والفالح في الدنيا واآلخرة .

[*] وقال ابن قيم الجوزية في تعليقه على هذه اآلية :فهذه الصالة منه تبار وتعالى ومن
مالئكته إنما هى سبب اإلخراج لهم من الظلمات إلى النور ،وإذا حصلت لهم الصالة من اهلل
تبار وتعالى ومالئكته وأخرجوهم من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم وأي شر
لم يندفع عنهم فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله وباهلل التوفيق .

اها )3(.

) )1تفسير الطبري (. )10/11
( )1تيسير الكريم الرحمن تفسير سورة األحزاب .
( )1الوابل الصيب (. )100/1
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ض من فيض مما ورد في فضل الذكر جمل ًة وتفصيال :
[*]وإلي غي ٌ
أو ًال فضل الذكر جملةً :

( )1الذكر سبب في جلب المغفرة واألجر العظيم :
( )1أن اهلل تعالى يذكر من يذكره :
 )3الذكر حياة القلوب :

 )4أصحاب الذكر هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم :
 )5وبين النبي  أن الذاكر هلل تعالى يفوز بمعية اهلل تعالى ،ومن كان معه اهلل فمن عليه !
 )6بين النبي  أن أهل الذكر هم أهل السبق :
 )0ورغَّبنا النبي  في االجتماع على الذكر :
 )2وحذر النبي  من خلو أي مجلسٍ من ذكر اهلل تعالى :
 )9ذكر اهلل تعالى خير أعمالنا وأزكاها عند اهلل تعالى وأرفعها في درجاتنا وخي ٌر من إنفاق
الذهب والفضة .

( )10ذكر اهلل هو أساس العبودية هلل :
( )11اإلكثار من ذكر اهلل تعالى براء ٌة من النفاق :

( )11الذكر حصن حصين وحرزٌ متين من الشيطان اللعين :
( )13الذكر طمأنينة وسكينة :
( )14إن الذاكرين هم أهل االنتفاع بآيات اهلل وهم أولو األلباب :
( )15ذكر اهلل تعالى شفاء ورحمة للمؤمنين :
( )16الذكر غراس الجنة :
( )12الذكر سبب لرفع البالء :
( )19الذكر سبب في جلب الخيرات :
( )10الذكر سبب في تفريج الكرب :
( )11الذكر سبب في حفظ الذرية من الشيطان :

( )11ذكر اهلل تعالى أكبر األعمال بنص القرآن الكريم :
( : )13أنه يحط الخطايا ويذهبها :
( )14أنه سبب لنزول الرحمة والسكينة :
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( )15الذكر كن ٌز من كنوز الحسنات :

( )16أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب األمان من نسيانه الذي هو سبب شاقاء العباد فاي
معاشه ومعاده :
( )10أن الذكر يوجب صالة اهلل تعالى ومالئكته على الذاكر  ،ومن صلى اهلل تعاالى علياه
ومالئكته فقد أفلح كل الفالح  ،وفاز كل الفوز :

( )12أن اهلل عز وجل يباهي بالذاكرين مالئكته :
( )19أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها :
( )30أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه وفي بدنه :
( )31صلة الذكر بالعبادات أوثق :
( )31الذكر أنجى عمالً للنجاة من عذاب اهلل عز وجل .
( )33ذكر اهلل سالح مقدم على أسلحة الحروب الحسية التي ال تكلم :
( )34الذكر رأس الشكر فما شكر اهلل تعالى من لم يذكره :

( )35مجالس الذكر سبب عظيم بل هي سبب رئيسي من أسباب حفظ اللسان :
( )36أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته :

( )30أن الذكر مع البكاء في الخلوة سبب إلظالل اهلل للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه
يوم ال ظل إال ظله .
( )32الذكر يوازى ثواب صالة الضحى صالة الضحى هي صدقة عن  360مفصل في جسم
اإلنسان :

( )39الذكر سبب لنيل شفاعة النبي . 
( )40الذكر أفضل بطاقة في الميزان :
( )41الذكر يكفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر :
( )41الذكر يجزئ عن القرآن في حق من ال يحسن القرآن :
( )41حلق الذكر هي رياض الجنة :
ثاني ًا فضل الذكر تفصيال :

( )1الذكر سبب في جلب المغفرة واألجر العظيم :
ت أَعَ ّد الّل ُه لَهُم مّ ْغفِرَ ًة وَأَجْرًا عَظِيماً)
ن الّل َه كَثِيرًا وَالذّاكِرَا ِ
قال تعالى( :وَالذّاكِارِي َ
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[األحزاب ]35 /

أي :كثيرًا .ففيه األمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه ،وعدم اساتغنائه عناه
طرفة عين ،فاإلنسان ال يستغني ال يستغني عن ربه طرفة عين وال أقل من ذل  ،ولهذا كان
النبي صلى اهلل علياه وسالم ياردد كثيارا " :ال تكلناي إلاى نفساي طرفاة عاين .

( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :دعاوات
المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله
إال أنت .
ت إلى عباد بالفقيرِ
فقيرًا جئتُ باب يا إلهي.........ولس ُ
ن قلبي...........وأطم ُع من في لفض ِل الكبيرِ
غنياً عنه ُم بيقي ِ
ب قدي ِر
ن من ر ٍ
ت سوا عونا......فحسبي العو ُ
الهي ما سأل ُ
ب غفو ِر
الهي ما سألتُ سوا عفوا.....فحسبي العف ُو من ر ٍ

ب بصيرِ
ي من ر ٍ
ت سوا هديا.....فحسبي الهد ُ
الهي ما سأل ُ
إذا لم أستعن ب يا الهي......فمن عونيِ سوا ومن مجيرِ
إن الفرار إلى اهلل ،واللجوء إليه في كلِ حالٍ وفي كل كربٍ وهم ،هو السبيلُ للتخلصَ مان

ضعفنا وفتورنا وذلنا و هواننا.

يا من يرى ما في الضمير و يسمعوا
أنت المعد لكل ما يتوقعٌ

يا من يرجى للشدائد كلها

يا من إليه المشتكي و المفزعٌ
يا من خزائن رزقه في قول كن فيكون
و الخير كله عند أجمعٌ
مالي سواء فقري إلي وسيلة
فاالفتقار إلي فقري إلي أرفعٌ

مالي سواء قرعي لباب حيلة
فلئن رددت أي باب أقرعٌ
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و من ذا الذي أدعوه و أهتف باسمه

إن كان فضل عن فقير يمنعٌ

إن في هذه الدنيا مصائبَ ورزايا ،ومحناً وباليا ،آالمُ تضيقُ بها النفوس ،ومزعجاتُ تورَّ
ف والجزع ،كم في الدنيا من عينٍ باكي ٍة ؟
الخو َ

وكم فيها من قلب حزين؟

وكم فيها من الضعفاءِ والمعدومين ،قلوبُهم تشتعل ،ودموعُهم تسايل ؟ هاذا يَشْا ُ علا ًة
ح مرض ،رجل يتبرم من زوجه وولاده ،وآخا ُر
ي افتقر ،وصحي ٌ
وسقما ،عزيزٌ قد ذل ،وغن ٌ
يش ُ ويئنُ من ظل ِم سيده.
وثالٌَّ كسدة وبارت تجارته ،شاب أو فتاة يبحَّ عان عاروس ،وطالاب يشاكو كثارة
االمتحانات والدروس.
هذا مسحور وذا مدين ،وأخر ابتليَ باإلدمان والتدخين ،ورابعُ أصابه الخوفُ ووسوسا ُة

الشياطين.

وذا حاجةً وفقرا.
وآخر هماً وقلقا.

تل هي الدنيا ،تضح ُ وتبكي ،وتجمعُ وتشتت ،شد ُة ورخاءُ وسرا ٌء وضراءُ.
ُال
علَى مَا فَاتَكُمْ وَال َتفْرَحُوا ِبمَا آتَاكُمْ وَاللَّاهُ ال يُحِابُّ ك َّ
وصدق اهلل العظيم( :لِكَيْال َتأْسَوْا َ
مُخْتَا ٍل فَخُورٍ) [ .الحديد ] 13 /

( )1أن اهلل تعالى يذكر من يذكره :
قال تعالى{ :فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ}[ البقرة ] 151/
[*] قال الحسن البصري في معناها " :قال :فاذكروني فيما افترضت عليكم أذكاركم فيماا
أوجبت لكم على نفسي"،
[*] وقال سعيد بن جبير" :فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ورحمتي".
س َّر كثيراً حين يبلغه أن ملك ًا من الملو
وإذا كان اإلنسان يُ َ

ذكره في مجلسه فأثنى علياه ،

فكيف يكون حاله إذا ذكره اهلل تعالى مل لملو  ،في مأل خير من المأل الذين يذكره فيهم ؟

فيا له من شرف وفضل؛ أن يذكر الربُّ العظيمُ العبدَ الضعيف ،أن يذكر الربُّ القويُّ العبا َد
الضعيفَ ،أن يذكر الربُّ الغنيُّ العبدَ الفقيرَ .إنه ذكر ما بعده ذكر؛ فاذكروني بالتذلل أذكركم
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بالتفضل .اذكروني باألسحار أذكركم بالليل والنهار .اذكروناي بالجهاد أذكاركم باالجود.
اذكروني بالثناء أذكركم بالعطاء .اذكروني بالندم أذكركم بالكرم .اذكروني فاي دار الفنااء
أذكركم في دار البقاء .اذكروني في دار المحنة أذكركم في دار النعمة .اذكروناي فاي دار
الشقاء أذكركم في دار النعماء

[*] يقول يحيى بن معاذ :

"يا غفول يا جهول ،لو سمعت صرير األقالم في اللوح المحفوظ وهي تكتب اسام عناد
ذكر موال لمِتَّ شوقًا إلى موال ".
ويبلغ الكرم منتهاه ويبلغ التفضل ذروته ،حين يخبرنا الرسول صلى اهلل عليه وسلم بقول
رب العزة سبحانه وتعالى :فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبادي باي
وأنا معه إذا ذكرني  ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ،وإن ذكرني في مألٍ ذكرته فاي

ملٍ خيرٌ منهم  ،وإن تقَّرب إليَّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليَّ ذراعا تقربت إليه باعا
و إن أتاني مشيا أتيته هَرْ َو َل ًة .
(وأنا معه إذا ذكرني) :وهذه المعية هي معية خاصة وهي معية الحفظ والتثبيت والتسديد
كقوله سبحانه لموسى وهارون {:إنني معكما أسمع وأرى } [ طاه] 46 /

ن )[النحل ]112/
ِن اللَّهَ َم َع الَّذِينَ َّاتقَوْا وَالَّذِينَ هُ ْم مُحْسِنُو َ
وكقوله تعالى( :إ َّ

فهي معية

الل َه َم َع الصَّابِرِينَ) [ البقرة  ]153/فهي
مع المتقين والمحسنين .وقوله ( :وَاصْبِرُوا إِنَّ َّ
معية مع الصابرين بحفظهم وكالءتهم وحفظهم وتوفيقهم .وهي غير المعية العامة ،التي

ن مَا كُنْتُ ْم ) [الحديد]4/
هي معية اهلل تعالى مع الخلق كلهم .كما قال تعالىَ ( :وهُوَ مَعَكُمْ أَيْ َ
مع الخلق بإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وعلمه وإطالعه ونفوذ بصره فيهم ،فهي تشمل
الخلق كلهم ،مؤمنهم وكافرهم ،فاهلل -تعالى -معهم بالعلم ال يخفى عليه شيء من عباده.
ت َومَا فِي ا ْلأَ ْرضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى
َن اللَّ َه يَ ْعلَمُ مَا فِي السَّمَاوَا ِ
كما قال تعالىَ ( :ألَمْ تَ َر أ َّ

سةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ َولَا أَدْنَى مِنْ ذَلِ َ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ
خمْ َ
َثلَاثَةٍ إِلَّا هُ َو رَابِعُهُ ْم َولَا َ

علِي ٌم )[ المجادلة ]0/
الل َه بِكُلِّ شَيْ ٍء َ
ع ِملُوا يَوْ َم ا ْلقِيَامَةِ إِنَّ َّ
مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُ ْم بِمَا َ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فافتتح أول اآلية بالعلم وختمها بالعلم ،فدل على أن المعية معية العلم واإلحاطة ،واالطالع

والقدرة والمشيئة .

فيجتمع في حق المؤمن المعية الخاصة والعامة ،فهو مع الذاكرين بعلمه وإحاطته
وإطالعه ،ومعهم معية خاصة بتوفيقه وإعانته ،وينفرد الكافر بالمعية العامة.

ولكن اإلنسان من طبعه الغفلة والنسيان .وما أتعسه إذا نسي ربه؛ فيكون الجزاء من
هلل فَنَسِيَهُمْ}[ التوبة ] 60/
جنس العمل كما أخبر تعالى {نَسُوا ا َ
وما أقساها عقوبة! وما أشده جزاء! فيا شقاء من نسيه اهلل؛ فلن يكون له ذكر في األرض
وال في المأل األعلى؛ فهو من الضائعين في الدنيا واآلخرة .
شةً ضَنكًا وَنَحْشُارُهُ يَاوْمَ ا ْلقِيَامَا ِة
ولذل قال تعالىَ { :ومَنْ أَعْ َرضَ عَن ذِكْرِي َفإِنَّ َلهُ مَعِي َ
عمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَا َل كَ َذلِ َ أَتَتْا َ آيَاتُنَاا فَنَسِاي َتهَا
عمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَ ْ
أَ ْ
وَكَ َذلِ َ الْيَوْ َم تُنْسَى} [ طه ]116: 114 /

هلل
فنسيان آيات اهلل في الدنيا سبب لنسيان العبد في اآلخرة .واألشد من ذلا أن يُنساي ا ُ

العبدَ نفسه؛ ولذل حذر سبحانه وتعالى عباده فقال{ :وَالَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اهللَ َفأَنْسَاهُ ْم
أَ ْنفُسَهُمْ} [ الحشر ] 19/

 )3الذكر حياة القلوب :

الذكر حياة القلوب  ،والغفلة مواتها  ،فالذكر يحي القلوب بإحياء المعاني اإليمانية  ،ودوام
الصلة باهلل  ،فبفضل ذكر اهلل يصبح القلب لينا ال قاسيا ،ويكون من أصحاب القلوب الحياة

التي بحياتها تحيا جميع الجوارح وتستنير  ،ولن يكون هنا انشغال بغير اهلل تعالى  ،فذكر
اهلل تعالى سبب للحياة الكاملة التي يتعذر معها أن يرمي صاحبها بنفسه في أتون الجحايم،
أو غضب وسخط الرب العظيم ،وعلى الضد من ذل التار للذكر ،الناسي له؛ فهو ميت ال
يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء.
ض َلهُ شَيْطَان ًا فَهُ َو َل ُه قَرِينٌ) [الزخرف]36/
ن ُنقَ ّي ْ
ح َماَ ِ
ش عَن ذِكْ ِر الرّ ْ
قال تعالىَ ( :ومَن يَعْ ُ
ونحن ال نقصد بالحياة هنا الحياة المحسوسة التي يشتر فيها اإلنسان مع باقي الكائنات
الحية؛ وإنما نقصد بها حياة الروح وروح الحياة ،حياة القلب وقلب الحياة ،نقصد الحياة

التي عبر عنها اهلل تعالى بقوله{ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا هللِ َولِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ِلمَا
يُحْيِيكُمْ}[ األنفال ] 14/
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فهذه الحياة متحققة باالستجابة ألمر اهلل ورسوله .وقد أخبر صلى اهلل عليه وسلم أن "مثل

الذي يذكر ربه والذي ال يذكره مثل الحي والميت".

(حديَّ أبي موسى األشعري في الصحيحين) أن النبي  قال مثل الذي يذكر ربه والذي ال
يذكر ربه مثل الحي والميت .

ومن مظاهر هذه الحياة اطمئنان القلب ويقينه في اهلل تعالى ،واستكمال اآلية الكريمة آنفة

ن ا ْلمَ ْر ِء وَ َقلْ ِب ِه وَأ ََّنهُ ِإلَ ْي ِه تُحْشَرُونَ} [.األنفال ] 14/
هلل يَحُو ُل بَيْ َ
ع َلمُوا أَنَّ ا َ
الذكر{ :وَا ْ
وهذا يعني أن هنا عالقة قوية ومباشرة بين هذه الحياة والقلب؛ فحيلولة اهلل بين المرء
وقلبه تعني موات هذا القلب وعدم انتفاعه بالموعظة.
وذكر اهلل عز وجل هو الطريق الرئيسي لتحقيق هذا اليقين القلبي ،ومصداق ذل قول اهلل
ِن ا ْل ُقلُوبُ}[ الرعد] 12/
طمَئ ُّ
هلل تَ ْ
ِن ُقلُوبُهُ ْم بِذِكْرِ اهللِ أَ َال بِذِكْرِ ا ِ
طمَئ ُّ
عز وجل{ :الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ ْ
ت ُقلُوبُهُمْ}[ األنفال ]1/
ج َل ْ
هلل وَ ِ
ومن أول صفات المخبتين {الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ا ُ

ت ُقلُوبُهُمْ)  :إنها االرتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين ياذكر اهلل عاز
ج َل ْ
(وَ ِ
وجل في أمر أو نهي ،فتتغشاه جاللة ،وتنتفض مخافته ويتمثل عظماة اهلل ومهابتاه إلاى
جانب تقصيره هو وذنبه ،فينبعَّ إلى العمل والطاعة".

هلل
وتوعد سبحانه وتعالى القلب الميت الذي ال يتأثر بالذكر {فَوَيْلٌ ِّل ْلقَاسِ َيةِ ُقلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ا ِ

أُولَئِ َ فِي ضَالَ ٍل مُّبِينٍ}[ الزمر ]11/
وعالقة اطمئنان القلب بالذكر أن العبد إذا ذكر من أسماء اهلل وصافاته :الارزاق الفتااح
الوهاب الكريم الباسط؛ اطمأن على رزقه .وإذا ذكر من أسمائه تعاالى :الغفاور الارحيم

التواب العفو؛ اطمأن على مغفرة ذنوبه وتكفير سيئاته .وإذا ذكر من أسمائه :العليم الخبير
السميع البصير؛ اطمأن على أن ما أصابه فإنما هو بقدر اهلل وعلمه .وإذا ذكر من أسمائه:
القادر المنتقم الجبار؛ اطمأن على قدرة اهلل تعالى على االنتقام من المتجبارين ورد كياد
المعتدين ودفع الظالمين.
وهكذا فالعيش مع أسماء اهلل وصفاته يكسب القلب طمأنينة ويقينا ،وينزل علاى الانفس

بردا وسالما .ويكتمل اليقين القلبي بالتغلب على الشيطان الذي أخذ على نفسه العهاد أن
يضل اإلنسان ،وأن يوسوس له ويزعزع إيمانه ويقينه في ربه.
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إذن فحياة القلب الذي ينصلح الجسد بصالحه ويفسد بفساده متحققة بذكر اهلل ،والتفكر في

أسمائه وصفاته ،والعيش في رحابه.

ثم نأتي إلى نوع آخر من الحياة في رحاب الذكر؛ أال وهو حياة اللسان .وتتمثل هذه الحياة
في الوصية الغالية التي وصى بها الحبيب صلى اهلل عليه وسلم أحد أصاحابه قاائال" :ال

يزال لسان رطبا بذكر اهلل"

(حديَّ عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) قال  :ياا
رسول اهلل إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبَّ به قال ال يزال لساان
رطبا من ذكر اهلل .
[*] قال صاحب تحفة األحوذي :
إن شرائع اإلسالم قد كثرت علي :أي غلبت علي بالكثرة حتاى عجازت عنهاا لضاعفي
فأخبرني بشيء قال الطيبي التنكير في بشيء للتقليل المتضمن لمعنى التعظيم كقوله تعاالى

ورضوان من اهلل أكبر  ،ومعناه أخبرني بشيء يسير مستجلب لثواب كثير .

أتشبَّ به :أي أتعلق به وأستمس ولم يرد أنه يتر شرائع اإلسالم رأسا بال طلاب ماا
يتشبَّ به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه .

ال يزال لسان رطباً بذكر اهلل تعالى :أي طريا مشتغال قريب العهد منه وهاو كناياة عان

المداومة على الذكر .اها )4(.

والرطوبة في الزرع عالمة على النضارة واالخضرار والحياة ،ورطوبة اللسان عالمة على

استمرار مقومات الحياة له ،وعكس الرطوبة اليبس والجمود ،وهو يعني التحجر والموت
والقساوة.
ومن مظاهر الحياة في رحاب الذكر حياة العينين ،وعالمة هذه الحياة الدمع من خشية اهلل.
كما ذكر صلى اهلل عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم اهلل في ظله ياوم ال ظال إال ظلاه
"ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه".
[*] قال القرطبي رحمه اهلل تعالى :

"وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له؛ ففي حال أوصاف الجاالل يكاون
البكاء من خشية اهلل ،وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه".
( )1تحفة األحوذي (.)111/9
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[*] وقال بعض أهل العلم:

"من رأى مبتلى فدمعت عيناه فهو من الذاكرين اهلل؛ ألن من المبتلاين إذا رآهام الماؤمن
تدمع عيناه؛ ألنه يذكر نعمة اهلل عليه فهذا كأنه ذكر اهلل بلسانه".

 )4أصحاب الذكر هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :؟

إن هلل مالئكاة يطوفاون فاي

الطرقات يلتمسون الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا  :هلماوا إلاى حاجااتكم
فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم و هو أعلم منهم  :ما يقول عباادي
؟ فيقولون  :يسبحون و يكبرون و يحمدون و يمجدون فيقول  :هال رأوناي ؟
فيقولون  :ال و اهلل ما رأو فيقول  :كيف لو رأوني ؟ فيقولون  :لو رأو كاانوا
أشد ل عبادة و أشد ل تمجيدا و أكثر ل تسبيحا فيقول  :فما يسألوني ؟ فيقولون :
يسألون الجنة فيقول  :و هل رأوها ؟ فيقولون  :ال و اهلل يا رب ما رأوها فيقول :

فكيف لو أنهم رأوها ؟ فيقولون  :لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا و أشاد لهاا

طلبا و أعظم فيها رغبة قال  :فمم يتعوذون ؟ فيقولون  :من النار فيقول اهلل  :هل
رأوها ؟ فيقولون  :ال و اهلل يا رب ما رأوها فيقول  :فكيف لو رأوهاا ؟ فيقولاون
 :لو رأوها كانوا أشد منها فرارا و أشد لها مخافة فيقول  :فأشهدكم أني قد غفرت لهم

فيقول مل من المالئكة  :فيهم فالن ليس منهم إنما جااء لحاجاة ! فيقاول  :هام
الجلساء ال يشقى بهم جليسهم .
وفي الحديَّ من الفوائد:

فضيلة الذكر وفضيلة مجالسه والجلوس مع أهله وإن لم يشااركهم ،وفضايلة مجالساة
الصالحين وبركتهم.
قوله :فضالً :قال العلماء :أنهم مالئكة زائدون على الحفظة فهؤالء السيارة ال وظيفة لهام
وإنما مقصودهم حلق الذكر.
وقوله " :هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم"

[*] قال ابن قيم الجوزية رحمه اهلل تعالى في الوابل الصيب  :فهذا مان باركتهم علاى
نفوسهم وعلى جليسهم فلهم نصيب من قوله  :وَجَ َعلَنِي ُمبَارَكاً أَيْنَ مَا كُ ْنتُ )5(. فهكاذا
) )5سورة مريم اآلية(. )31
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المؤمن مبار أين حل  ،والفاجر مشئوم أين حل  ،فمجالس الاذكر مجاالس المالئكاة ،
ومجالس الغفلة مجالس الشياطين وكل مضاف الى شكله واشباهه فكل امرئ يصير الى ما

يناسبه .اها )6(.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى :

فهؤالء الذين هم من أفضل أولياء اهلل كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار  .اها )0(.

قال ابن قيم الجوزية رحمه اهلل تعالى :
قالوا والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته ليكونا دائما علاى
ذكر منهم فال ينسونهما  ،وألن اإليمان بهما شرط في النجاة  ،والعمل على حصول الجناة
والنجااااااة مااااان الناااااار هاااااو محاااااض اإليماااااان .
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة )قاال :قلات ياا
رسول اهلل ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال" :غنيمة مجالس الذكر الجنة" .

الغنيمة  :هو الفوز بالشيء وحيازته  ،وهو مافيه من األجر والثواب .

(حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي  قال " :ما
من قوم اجتمعوا يذكرون اهلل عز وجل ال يريدون بذل إال وجهه إال ناداهم منادٍ من السماء

أن قوموا مغفورًا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات .

 )5وبين النبي  أن الذاكر هلل تعالى يفوز بمعية اهلل تعالى ،ومن كان معه اهلل فمن عليه !
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني  ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ،وإن ذكرني في ماألٍ ذكرتاه

في ملٍ خيرٌ منهم  ،وإن تقَّرب إليَّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليَّ ذراعا تقربات
إليه باعا و إن أتاني مشيا أتيته هَرْ َو َل ًة .
 )6بين النبي  أن أهل الذكر هم أهل السبق :
وألن روائع الفكر في مجامع الذكر سبق المفردون بنص السنة الصحيحة 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :سابق ال ُمفَارِدون  ،قاالوا وماا
المفردون ؟ قال الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات .
( )1الوابل الصيب (. )101/1

( )3كتاب الزهد والورع والعبادة (. )135/1
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وقد تضمن هذا الحديَّ غرر الفوائد  ،ودرر الفرائد  ،ولذل سنسلكها قالئد تزين رياض

الذاكرين .

معنى المفردين :
قال ابن قتيبة  " :الذين هل أقرانهم وانفردوا عنهم فبقوا يذكرون اهلل تعالى "  ،وقال ابن

األعرابي  " :فرد الرجل إذا تفقه واعتزل وخال بمراعاة األمر والنهي "  ،وأما األزهري

فقال  " :هم المتخلقون من الناس بذكر اهلل تعالى " [ انظر مسلم بشرح النووي4/10
والمفهم  ] 9/0والمقصود أنهم متميزون عن غيرهم  ،ومنفردين عن سواهم بخصلة مهمة
جعلتهم السابقين أال وهي كثرة الذكر .
[*] قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما  :الذاكرون اهلل كثيرًا والذاكرات يذكرون اهلل في
أدبار الصلوات ،وغدوًا وعشيًا أي صباحًا ومساءً ،وفي المضاجع أي عند الناوم  ،وكلماا
استيقظ من نومه ،وكلما غدا أو راح من منزله أي في دخوله وخروجاه والمعناى أنهام

يذكرون اهلل في جميع أحوالهم.
[*] قال ابن الصالح :

إذا واظب المسلم على األذكار المأثورة الثابتة صباحا ومساءً ،وفي األوقات واألحوال

المختلفة ليال ونهارًا كان من الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات ،وفي الحديَّ الذي رواه األربعة

 بيان حقيقة السابقين :
[*] قال الحافظ ابن رجب الحنبلي :

«ومن هذا السياق يظهر وجه ذكر السابقين في هذا الحديَّ؛ فإنه لما سبق الركب ،وتخلف
بعضهم؛ نبه على أن السابقين هم الذين يديمون ذكر اهلل ،ويولعون به ،ومن هذا المعنى
قول عمر بن عبد العزيز ليلة عرفة بعرفة عند قرب اإلفاضة« :ليس السابق اليوم من سبق
بعيره ،وإنما السابق من غفر له»

تنبيه

:حقيقة االنفراد عن األقران والتميز عن الخالن المداومة على طاعة الرحمن؛

فاااإن المنفاااردين هااام الاااذين هلااا أقااارانهم ،وبقاااوا ياااذكرون اهلل .
ولذل حض اهلل –سبحانه وتعالى -على المسارعة إلى الخيارات ،واساتباق الصاالحات
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن
والتنافس في الطاعات؛ كما في قوله تعالىَ ( :ولِكُلّ وِجْ َهةٌ هُوَ مُ َولّيهَا فَاسْتَ ِبقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْ َ

ي ٍء قَدِيرٌ) [ البقرة]142 /
عَلىَ كُلّ شَ ْ
ن الّل َه َ
جمِيعاً إِ ّ
ت بِكُ ُم الّل ُه َ
مَا تَكُونُو ْا َي ْأ ِ

ت
وقوله تعالىَ ( :وسَارِعُوَاْ ِإَلىَ مَ ْغفِرَةٍ مّن رّبّكُمْ وَجَ ّنةٍ عَرْضُاهَا السّامَاوَاتُ وَاأل ْرضُ أُعِا ّد ْ
ِل ْلمُ ّتقِينَ) [آل عمران]133 /

ع ًة وَمِنْهَاج ًا َولَوْ شَآ َء الّل ُه لَجَ َعلَكُمْ أُ ّم ًة وَاحِدَ ًة
وقوله تعالى قال تعالى ( :لِكُ ّل جَ َعلْنَا مِنكُمْ شِرْ َ

َوَلاَكِن لّيَبْلُوَكُ ْم فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَ ِبقُوا الخَيْرَاتِ ِإَلىَ اهلل مَرْجِعُكُ ْم جَمِيع ًا فَيُنَبّئُكُم ِبمَا كُنتُ ْم فِيهِ
تَخْ َت ِلفُونَ) [المائدة ]42 /
وأما التنافس في الدنيا فهو مشغلة عن طاعة الرحمن ،وحبالة الشيطان ،وحبها جامع لكل
شر .
وإنما صار حب الدنيا رأس الخطايا ومفسداً للدين من وجوه:
أ -أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة.

ب -أن حبها يجعلها غاية ،فيصير يتوسل إليها باألعمال التي جعلها اهلل وسائل إلى الدار
واآلخرة ،فعكس األمر ،وقلب الحكمة.
ت -أن حبها يعترض بين العبد وفعل الخيرات.

َّ -أن محبتها تجعلها أكبر هم العبد.
ج -أن محبتها يؤثرها على اآلخرة.

فيا عباد اهلل ال تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم عبيداً ،واعبروها وال تعمروها ،واعلموا أن أصل

كل خطيئة حب الدنيا ،ورب شهوة أورثت أهلها حزناً طويالً ،وطالب الدنيا تطلبه اآلخرة

حتى يجيء الموت فيأخذ بعنقه ،فارض يا عبد اهلل بدنيء الدنيا مع سالمة الدين كما رضي
أهل الدنيا بدنيء الدين مع سالمة الدنيا .
مسألة  :متى يكون العبد من الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات ؟
يكون العبد من الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات في األحوال اآلتية :
( )1إذا ذكر اهلل في جميع أحواله .

قال ابن عباس :المراد :يذكرون اهلل في أدبار الصلوات ،وغدوًّا وعشيًّا ،وفي المضاجع،
وكلما استيقظ من نومه ،وكلما غدا أو راح من منزله؛ ذكر اهلل تعالى»
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )1إذا ذكر اهلل قائمًا وقاعدًا وعلى جنب.

[*] قال مجاهد« :ال يكون من الذاكرين اهلل كثيرًا والذاكرات حتى يذكر اهلل قائمًا ،وقاعدًا،
ومضطجعًا».

( )3إذا استيقظ من الليل ،وأيقظ أهله وصليا جميعًا،

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي ) أن النبي 
قال :إذا أيقظ الرجل أهله فصليا -أو صلى -ركعتين جميعًا؛ كتبا في الذاكرين اهلل كثيرًا
والذاكرات .
 )0ورغَّبنا النبي  في االجتماع على الذكر :
إال الترمذي " إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا ،كتبا في الذاكرين اهلل كثيرًا
والذاكرات" ذكر ذل النووي في األذكار .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :وما اجتمع قوم في بيت من بيوت

اهلل يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم الساكينة و غشايتهم الرحماة و
حفتهم المالئكة و ذكرهم اهلل فيمن عنده .
( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل )  :المراد به المسجد فإن بيوت اهلل هي المسااجد
س ُمهُ) [النور] /36
ن تُرْ َف َع وَيُذْكَ َر فِيهَا ا ْ
اللهُ أَ ْ
ن َّ
قال اهلل تعالى ( فِي بُيُوتٍ أَذِ َ

اللهِ أَحَدًا)[الجن]12/
َن ا ْلمَسَاجِ َد لَِّل ِه َفلَا تَدْعُوا َمعَ َّ
و قال تعالى ( وَأ َّ
ن يُذْكَ َر فِيهَا اسْ ُمهُ) [البقرة] 114/
ن مَنَعَ مَسَاجِ َد اللَّهِ أَ ْ
و قال تعالى ( َومَنْ أَظْلَ ُم مِمَّ ْ
فأضاف المساجد إليه ؛ ألنها موضع ذكره .

قوله( يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم ) يتلونه  :يقرءونه و يتدارسونه أي  :يدرس
بعضهم على بعض .
( إال نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم المالئكة ) :نزلت عليهم السكينة
يعني  :في قلوبهم و هي الطمأنينة و االستقرار  ،و غشيتهم الرحمة  :غطتهم و شملتهم .
وحفتهم المالئكة  :صارت من حولهم

و ذكرهم اهلل فيمن عنده أي  :من المالئكة.

وقد تضمن هذا الحديَّ غرر الفوائد  ،ودرر الفرائد
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فمن فوائد الحديَّ  :فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن لقوله  -و ما اجتمع قوم في

بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل  ..الخ .

ومن فوائد الحديَّ  :أن حصول هذا الثواب ال يكون إال إذا اجتمعوا في بيت اهلل أي  :في
مسجد من المساجد لينالوا بذل شرف المكان ألن أفضل البقاع مساجدها.

ومن فوائد الحديَّ  :بيان حصول هذا األجر العظيم تنازل عليهم السكينة و هي
الطمأنينة القلبية و تغشاهم الرحمة أي  :تغطيهم و تحفهم المالئكة أي :تحيط بهم من كل
جانب و يذكرهم اهلل فيمن عنده من المالئكة ألنهم يذكرون اهلل تعالى عن مأل  ،و قد قال
اهلل تعالى في الحديَّ القدسي -من ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم- .
 )2وحذر النبي  من خلو أي مجلسٍ من ذكر اهلل تعالى :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :ما من قاوم يقوماون مان
مجلس ال يذكرون اهلل تعالى فيه إال قاموا عن مثلِ جيفةِ حمار و كان لهم حسرة .

معنى( إال قاموا عن مثلِ جيفةِ حمار )  :أي مجلس نتن كجيفة حمار لخلوه من ذكر اهلل

تعالى  ،ألن المجالس ال تعمرُ إال بذكر اهلل تعالى .
معنى ( وكان لهم حسرة)  :أي كان هذا المجلس ندامة لهم يوم القيامة لخلوه من الذكر

 )9ذكر اهلل تعالى خير أعمالنا وأزكاها عند اهلل تعالى وأرفعها في درجاتنا وخيرٌ من إنفاق
الذهب والفضة .
(حديَّ أبي الدر داء في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي

 قال أال أنبئكم بخيار

أعمالكم و أزكاها عند مليككم و أرفعها في درجاتكم وخيرٌ لكم من إنفاق الذهب و الورق و
خيرٌ لكم من أن تلقوْا عدوكم فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم ؟ قالوا بلاى  ،قاال :
ذكر اهلل .
أزكاها :أكثرها ثواباً وأطهرها،
وأرفعها :أزيدها.
مليككم :أي ربكم ومالككم .

وأرفعها في درجاتكم  :أي منازلكم في الجنة.

والورِق  :بكسر الراء الفضة .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فيه بيان فضل الذكر وأنه خير من الضرب بالسيف في سبيل اهلل عز وجل ونفقة األماوال

في سبيل اهلل .

[*] قال المناوي في فيض القدير  :ألن سائر العبادات من اإلنفاق ومقاتلة العادو وساائل
ووسائط يتقرب بها إلى اللّه تعالى والذكر هو المقصود األسمى ورأس الذكر قول ال إله إال
اللّه وهي الكلمة العليا وهي القطب الذي يدور عليه رحى اإلسالم والقاعدة التي بني عليها

أركان الدين والشعبة التي هي أعلى شعب اإليمان بل هي الكل وليس غيره .
اهلل أكبر ما أعظم هذا األجر ! إنه أعظم من إنفاق األموال وإزهاق األرواح في سبيل اهلل ،
وتأمل كيف عرض النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -هذا الحديَّ بطريقة تبرر وتؤكد عظمة
هذا األجر .
لقد بدأ النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -بالسؤال الذي يلفت النظر ويسترعي االنتباه ،
وجعل مضمون السؤال فيما يهم المؤمنين ؛ حتى تتهيج النفوس وتتحفز المشاعر ،

ويكونوا باإلجابة متعلقين  ،وبالعلم بها شغوفين  ،وللعمل مبادرين  ،فقال لذل كله  ( :أال

أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم …) .
ثم انتقل بالمقارنة الملموسة بأعمال معروفة بعظمتها وكثرة أجرها  ،وجعل الذكر أكثر

منها أجراً فقال  ( :وخير لكم من أعطاء الذهب والورق  ،وخير لكم من أن تلقوا عدوكم )
فقارن الذكر وأجره باإلنفاق المالي  ،وهو عبادة متعدية النفع عظيمة الجر الحتياجها إلى
مجاهدة النفس  ،ومغالبة شحها وشهوتها في التمل

بالجهاد العملي الذي تبذل في المهج واألرواح .

واالستزادة  ،وكذل

قارن الذكر

ثم في آخر الحديَّ  ،وبعد تطلع الصحابة وتشوقهم قال لهم  ( :ذكر اهلل عز وجل ) ،
فكانت طريقة عرضه أبلغ في إبراز المعنى والتأكيد على أهمية الذكر ورفعة مكانته .
ويؤكد مكانة الذكر أيض ًا الحديَّ اآلتي :
(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي  قال
 :من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العادو أن يجاهاده
فليكثر ذكر اهلل .

وقد بينت السنة الصحيحة أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا هلل عاز وجال فأفضال
الصائمين أكثرهم ذكرا هلل عز وجل وأفضل المتصدقين أكثارهم ذكارا هلل تعاالى وأفضال
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الحجااايج أكثااارهم ذكااارا هلل تعاااالى وهكاااذا ساااائر األعماااال

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :جاء الفقراء إلى النبي
 فقالوا  :ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم المقايم يصالون كماا
نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضلٌ من أمواالٍ يحجون بهاا ويعتمارون ويجاهادون

ويتصدقون فقال رسول اهلل  : ال أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم
أحدٌ بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إال من عمل مثلاه ؟ تسابحون وتحمادون
وتكبرون خلف كل صالة ثالثا وثالثين  ،فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسابح ثالثااً وثالثاين
ونحمد ثالثاً وثالثين ونكبِّر ثالث ًا وثالثين فرجعت إليه فقال  :تقول سابحان اهلل والحماد هلل
واهلل أكبر حتى يكون منهن كلهن ثالث ًا وثالثين .
أهل الدثور :أي أهل األموال والدثور :بضم الدال وجمع دثر بفتحها وهو المال الكثير .
والبُضْع  :هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه ،هو الجماع وقيال

الفرج نفسه .

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى  :قوله  ": وفي بضع أحدكم صدقة" وفاي هاذا
دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا ناوى باه
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر اهلل تعالى به أو طلب ولاد صاالح أو

إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعاً من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به
أو غير ذل من المقاصد الصالحة .

ن الفقراء أن ال صدقة إال بالمال ،وهم عاجزون عن ذل  ،فأخبرهم النبي صلى اهلل
وقد ظ ّ

عليه وسلم أنَّ جميع أنواع فعل المعروف واإلحسان صدقةٌ ،وذكر في مقدّمة ذل هاؤالء
الكلمات األربع :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر.
فالذكر أفضل العمل و أسهل عمل  ،ولذل تجد الذاكر في فراشه يسابق الجاواد المنفاق
والشجاع المقاتل ألن قلبه ذاكر لمواله سبحانه وتعالى فهنيئا لمن طابت ألسنتهم باذكر اهلل
هنيئا لمن انشرحت صدورهم بذكر اهلل هنيئا لمن عمرت أوقاتهم بذكر اهلل هنيئا لمن سبقوا

ذكر الناس وهو الدواء واغتياب الناس وهمز الناس وغمز الناس وعبادوا وذكاروا رب
الناس وسبحوا إله الناس وقدسوا مل الناس .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
لقد آن لنا أن نراجع الثواني والدقائق التي تمر :
دقات قلب المااارء قائلة له

إن الحياة دقائق وثواناي

فارفع لنفس قبل موت ذكرها

فالذكر لإلنسان عمر ثاني

ولسائل أن يسأل :ما سر تفضيل الذكر على سائر أنواع وأعمال البر مع أنه خفياف علاى
اللسان وال يحصل به تعب على األبدان ؟

والجواب  :أن ذل ألسباب عديدة منها ما يلي :
(أوالً) أن الذكر يورَّ يقظة القلب وحياته وصالحه ،
ولذل قال النبي : في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ أبي موسى األشعري في الصحيحين) أن النبي  قال مثل الذي يذكر ربه والذي ال
يذكر ربه مثل الحي والميت .
(حديَّ أبي موسى األشعري في الصحيحين) أن النبي  قال  :مثل البيت الذي ياذكر اهلل
فيه والبيت الذي ال يذكر اهلل فيه مثل الحي والميت .

[*] قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري  :إن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقاة هاو
الساكن ال الموطأ  ،وإن إطالق الحي والميت في وصف البيت إنما يراد به ساكن البيات ،
فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنة بنور المعرفاة وغيار الاذاكر

بالبيت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل  ،وقيل موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحاي
من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذل في الميت.اها

فالذكر حياة القلوب وصالحها فالذكر للقلب كالماء للزرع بل كالماء للسم ال حياة لاه إال

صلَحت صلحت الجوارح واستقامت  ،ومن المعلوم شرعاً أن القلب
به .فإذا حييت القلوب و َ
ينصلح الجسد بصالحه ويفسد بفساده كما بينه النبي في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :الحالل بين و الحرام
بين و بينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشابهات فقاد اساتبرأ
لعرضه و دينه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشا أن

يواقعه أال و إن لكل مل حمى أال و إن حمى اهلل تعالى في أرضه محارماه أال و إن فاي
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب .

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(ثانياً) أن اهلل سبحانه جعل لسائر العبادات مقداراً ،وجعل لها أوقات ًا محدودة ،ولام يجعال

لذ كر اهلل مقداراً وال وقتاً ،وأمر باإلكثار منه بغير مقدار ،وألن رءوس الذكر هي الباقياات
الصالحات .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :خاذوا
جُنَّتَكم من النار قولوا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فإنهن يأتين ياوم

القيامة مقدمات و معقبات و مجنبات و هن الباقيات الصالحات .
ال من عذاب اهلل تعالى :
( ثالثاً) ألنه ثبت بالسنة الصحيحة أن الذكر أنجى عم ً
(حديَّ معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قاال  :ماا
عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب اهلل عز وجل من ذكر اهلل .
فيه أن ذكر اهلل تعالى من أفضل األعمال  ،وأنه ينجي من عذاب اهلل تعالى .
ثم ليعلم كل مسلم صادق أن المؤثر النافع ،هو الذكر باللسان على الدوام مع حضور القلب،
ألن اللسان ترجمان القلب؛ والقلب حافظة مستحفظة للخواطر واألسرار ،ومن شأن الصدر

أن ينشرح بما فيه من ذكر ،ويلذ على اللسان ،وال يكتفي بمخاطبة نفسه به فاي خلواتاه
حتى يفضي به بلسانه ،متأوالً قول اهلل عز وجل :وَاذْكُ ْر رَبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَارُّع ًا وَخِيفَا ًة

ن [األعراف]105:
ن الْغَا ِفلِي َ
ن مِ َ
ُو وَالْآصَا ِل وَال تَكُ ْ
ن ا ْلقَوْ ِل بِالْغُد ِّ
جهْ ِر مِ َ
ن الْ َ
وَدُو َ
فأما الذكر باللسان والقلب ال ٍه فهو قليل الجدوى:

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعاوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

وكذا حضور القلب في لحظة بالذكر ،والذهول عنه لحظات كثيارة ،هاو كاذل قليال
الجدوى ،ألن القلب ال يخلو من االلتفات إلى شهوات الدنيا ،ومن المعلوم بداهة أن المتلبس
ال يصل سريعاً.
ولذا فإن حضور القلب على الدوام أو في أكثر األوقات هو المقادم علاى غياره مان
العبادات ،بل به تشرف سائر العبادات ،وهو غاية ثمرات العبادات العملية ،ولذا فإن رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم حذر من أن تنفض المجالس دون أن يذكر اهلل عز وجل فيها

(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :ما من قاوم يقوماون مان
مجلس ال يذكرون اهلل تعالى فيه إال قاموا عن مثلِ جيفةِ حمار و كان لهم حسرة .

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يمقت مجالس الغافلين ،وينهى عن كل تجمع خال من

ذكر اهلل ،وأن المجالس التي ينسى فيها ذكر اهلل وتنفض عن لغط طويل حول مطالب العيش
وشهوات الخلق؛ في تهويش وتشويش وهمز ولمز ،هي مجاالس نتناة ،ال شايء فيهاا
يستحق الخلود ،إنما الذي يخلد ما اتصل باهلل سبحانه وتعالى.

ولذا فقد حثنا صلوات اهلل وسالمه على كفارة المجلس:

(حديَّ ابن مسعود في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :كفارة المجلس أن يقول العباد :
سبحان اللهم و بحمد أشهد أن ال إله إال أنت وحد ال شري ل أستغفر وأتوب إلي .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال من جلس في مجلس فكثر فياه
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذل

 :سبحان اللهم ربنا و بحمد أشهد أن ال إله إال

أنت أستغفر و أتوب إلي إال غفر له ما كان في مجلسه ذل .
اشتمل هذا الدعاء على ثالثة أمور :

األول  :تنازيه اهلل عن كل نقص وحمده على كل فعل.
الثاني :إثبات األلوهية هلل تعالى وحده ال شري له وذل من تمام العبادة هلل وتماام المادح
له.

الثالَّ :الرجوع واالستغفار والتوبة لمن ملكها وهو اهلل تعالى.
وثمرة هذا المدح واالستغفار والتوبة كفارة لمن قالها.
( )10ذكر اهلل هو أساس العبودية هلل  ،ألنه عنوان صلة العبد بخالقه في جمياع أوقاتاه
علَى
ن يَذْكُرُونَ اهللَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ َ
ف اهلل تَعَالَى أُولِي األلباب فقال﴿ :الَّذِي َ
وأحواله  ،ولقد وَصَ َ
جُنُوبِهِمْ﴾ [ آل عمران ]191 :
ب
ف اللَّيْلِ وَالنَّهَا ِر آليَاتٍ ألُولِاي ا َأللْبَاا ِ
ض وَاخْتِال ِ
ت وَاألَ ْر ِ
السمَوَا ِ
خ ْلقِ َّ
ِن فِي َ
قال تعالى﴿ :إ َّ
ت
خلْاقِ السَّامَوَا ِ
ن فِاي َ
علَى جُنُوبِهِ ْم وَيَ َتفَكَّارُو َ
هلل قِيَامًا وَقُعُودًا وَ َ
ن يَذْكُرُونَ ا َ
( )190الَّذِي َ
ب النَّا ِر [ آل عمران]191/
خ َل ْقتَ هَذَا بَاطِالً سُبْحَانَ َ َفقِنَا عَذَا َ
ض رَبَّنَا مَا َ
وَاألَ ْر ِ
(حديَّ عمران بن حُصين الثابت في الصحيحين) قال  :كانت بي بواسير فسألت النباي 
عن الصالة فقال  :صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب .

ضمَائِره ْم وََألْسِنَتهمْ ،
جمِيع أَحْوَاله ْم بِسَرَائِ ِرهِ ْم وَ َ
أَيْ أن عباد اهلل تعالى ال َيقْطَعُونَ ذِكْره فِي َ
إن العابد هلل تعالى هو الذي يكون نطقه ذكرًا ،وصمته فكرًا ،ونظره عبرًا؛ يذكر اهلل تعاالى
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
سراً وجهاراً ،ليالً ونهاراً ،فهو إن تكلم كان عابدًا هلل ،وإن صمت كان عابدًا هلل ،وإن نظار

كان عابدًا هلل  ،يتقلب في نعمة ذكر اهلل تعالى قائماً وقاعدًا وعلى جنب .

ولقد كان رسول اهلل عليه الصالة والسالم أنه كان أذكر الناس لربه ومواله جل في عااله
فأنفاسه وجمله وكالمه ودروسه وخطبه وفتاويه وإرشاداته و نصائحه وكل ما قال أو أمر
أو نهى أو قص على الناس كله ذكر له سبحانه وتعالى فهو سيد العابدين وأذكر الاذاكرين

لمواله صلى اهلل عليه وسلم  ،كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم يذكر اهلل فاي كال
أحيانه قائماً وقاعدًا وعلى جنب .
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم ) قالت  :كان رسول  اهلل يذكر اهلل على ك ِل أحيانه .
ارتباط باهلل حياة  ،واللجوء إليه نجاة  ،والقرب منه فوز ورضوان  ،والبعد عنه ضالل
وخسران.
( )11اإلكثار من ذكر اهلل تعالى براء ٌة من النفاق :

فصفة المنافقين أنهم ال يذكرون اهلل إال قليالً بنص القرآن الكريم .

ن
{ إِنَّ ا ْلمُنَا ِفقِينَ يُخَادِعُونَ الّلهَ َوهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ ِإلَى الصَّالَةِ قَامُواْ كُسَاالَى يُارَآؤُو َ
ِال َقلِيالً} [ النساء ] 141/
ن الّلهَ إ َّ
س وَ َال يَذْكُرُو َ
النَّا َ

ألجل هذا ختم المولى تبار وتعالى سورة "المنافقون" بالتحذير من الغفلة عن ذكار اهلل

عز وجل مخالفةً لسبيل المنافقين فقال تعالىَ ( :يأَيّهَا الّذِينَ آمَنُاواْ الَ ُتلْهِكُامْ َأمْاوَالُكُمْ وَ َال
أَوْالَدُكُمْ عَن ذِكْرِ الّلهِ َومَن َيفْعَلْ َذلِ َ َفأُ ْوَلاَئِ َ هُ ُم الْخَاسِرُون * وَأَن ِفقُو ْا مِن مّا رَزَقْنَاكُ ْم مّان

ن
قَبْلِ أَن َيأْتِيَ أَحَدَكُمُ ا ْلمَ ْوتُ فَ َيقُولُ َربّ لَوْآل أَخّرْتَنِيَ ِإَلىَ أَجَ ٍل قَرِيابٍ َفأَصّا ّدقَ وَأَكُان مّا َ

جلُهَآ وَالّل ُه خَبِي ٌر ِبمَا تَ ْع َملُونَ) [ المنافقون مان
ن * َولَن يُؤَخّرَ الّلهُ َنفْساً إِذَا جَآءَ أَ َ
الصّالِحِي َ
]11:9
فعليكم عباد اهلل باإلكثار من ذكره سبحانه وعمارةِ األوقات واألزمان باألذكار واألوراد
المطلقة والمقيدة كقول :ال إله إال اهلل فإنها من خير األقوال وأحبها إلى اهلل أو قول :سبحان
اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر فإنها خير مما طلعت عليه الشمس وغير ذل من
األقوال التي تنمّى بها الحسنات وترفع بها الدرجات وتوضع السيئات ،فإن قصرت همت

وضعفت قوت عن تل المنازل الكبار فال أقل من أن تحافظ على األذكار المؤقتة والمقيدة .
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وأقل ذل أي ما ينبغي على العبد المحافظة عليه من األذكار أن يالزم العبد األذكار المأثورة

عن معلم الخير وإمام المتقين  كاألذكار المؤقتة في أول النهار وآخره وعند أخذ المضجع
وعند االستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات .واألذكار المقيدة مثل ما يقال عند األكل
وال شرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخالء والخروج من ذل وعند المطر
والرعد وغير ذل .

وشيخ اإلسالم أبو العباس ابن تيمية له قصص وأخبار في الذكر فمرة يجلس مان صاالة
الفجر مكانه في مجلسه في المسجد يذكر اهلل حتى تطلع الشمس ثم يقول ألصحابه وطالبه

هذه غذوتي ولو لم أتغذ سقطت قواي يعني هذا مثل اإلفطار له.
هذا هو غذاء الروح وهو بلسم للنفس للجسم غذاء لكن غذاء الروح أعظم
وليس بأن أكلت وال شربت

فقوت الروح أرواح المعانااي

فليت

إذا ما لام يفاد العلم خياارا

ثم ليت

ما علمت

كان شيخ اإلسالم ابن تيمية يسبح كثيرا ويقول إنها تصعب علي المسألة فأستغفر اهلل ألاف
مرة فيفتحها اهلل علي وكان لسانه يتمتم بذكر اهلل فيقول له أصحابه يا أبا العباس ما تفتار
فيقول قلبي كالسمكة إذا خرجت من الماء ماتت وأنا إذا تركت الذكر مات قلبي وكان يكارر

سورة الفاتحة في الصباح حتى يتعالى النهار فقالوا له في ذل فقال أنزل اهلل مائة وأربعاة
عشر كتابا جمعها في أربعة كتب في الزبور والتوراة واإلنجيل والقرآن ثام جمعهاا فاي

القرآن ثم جمعها في الفاتحة ثم جمعها في إيا نعبد وإيا نستعين فكان يكرر هذه السورة
التي هي أفضل سورة في كتاب اهلل عز وجل .
[*] قال ابن مسعود رضي اهلل عنه :

في قوله تعالى اتقوا اهلل حق تقاته )) قال (( أن يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسي ويشكر

فال يكفر .
[*] وقال الحسن رحمه اهلل :

أحب عباد اهلل إلى اهلل أكثرهم له ذكرا واتقاهم قلبا .

[*] قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه :
"عالمة حب اهلل كثرة ذكره؛ فإن لن تحب شيئًا إال تكثر ذكره"،

[*] وقال الموصلي:

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
"المحب هلل ال يغفل عن ذكره طرفة عين"،

[*] وقال إبراهيم الجنيد:

"كان يقال من عالمة المحب هلل دوام الذكر بالقلب واللسان ،وقلما ولع المرء بذكر اهلل إال
أفاد منه حب اهلل ".

[*] قال ابن تيمية رحمه اهلل تعالى  :كان ألبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه ألف عقدة في
خيط ألف عقدة يسبح بها وقال أسبح بقدر ديتي وكان يسبح في اليوم اثنتي عشرة ألف
تسبيحة كل يوم ،
[*] قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى :
وكان يسبح خالد بن معدان العابد الزاهد مائة ألف تسبيحة قال ذل في كتابه جامع العلوم
والحكم قال فلما مات وشيعه الناس وكان وليا كبيرا وعابدا زاهدا اقتربوا به من القبر
فأخذته المالئكة من الناس ووضعته في القبر غفر اهلل له ورحمه اهلل .

[*] ذكر ابن القيّم في الجواب الكافي :

أن العبد ليأتي يوم القيامة بسيئات أمثال الجبال ،فيجد لسانه قد هدمها من كثارة ذكار اهلل
تعالى وما اتصل به .

وشكى رجل إلى الحسن البصري رحمه اهلل قسوة في قلبه فقال له :أذبه بذكر اهلل .

تنبيه

 :الذاكرون اهلل مولعون بذكر اهلل تعالى  ،ال ينقطعون عنه،

ولذل لوجوه عدة :
أ -أن الذاكر هلل ال يغيب محبوبه عن قلبه ،فلو كلف أن ينسى ذكره لما قدر ،ولو كلف أن
يكف عن ذكره لما صبر.

ب -كلما قويت المعرفة باهلل صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة ،ولذل يلهم
أهل الجنة التسبيح كما يلهمون النفس .

ت -ألن ذكر المحبين على خالف ذكر الغافلين ،فذكر اهلل لذة قلوب العارفين ،والمحبون
يستوحشون من كل شاغل يشغل عن الذكر ،فال شيء أحب إليهم من الخلوة بحبيبهم.
َّ -كلما قوي حال المحب لم يشغله عن الذكر بالقلب واللسان ،فهو بين الخلق بجسمه،
وقلبه معلق بالمأل األعلى .
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جسمي معي غير أن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن().1
نتائج األفكار بآثار اإلكثار من األذكار :

أ -الثبات على اإلسالم واألمن في مواطن الخوف؛ كما في قوله -تعالى{ -:يأَيُّهَا الَّذِينَ
الل َه كَثِيراً} [األنفال].45 :
آمَنُواْ إِذَا َلقِيتُ ْم فِ َئ ًة فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُو ْا َّ

ب -سبب الفالح والنجاح؛ كما في قوله -تعالىَ { :-فإِذَا قُضِيَتِ الصَّالَ ُة فَانتَشِرُو ْا فِي
اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُ ْم ُت ْفلِحُونَ} [الجمعة]10 :
ض وَابْتَغُوا مِن فَضْ ِل اللَّهِ وَاذْكُرُو ْا َّ
األَ ْر ِ
سلِمَاتِ} إلى
ِن المُسْ ِلمِين وَالمُ ْ
ت -سبب للمغفرة واألجر العظيم ،كما في قوله -تعالى{ :-إ َّ
الل ُه لَهُم مَّ ْغفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا }
َد َّ
اللهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَع َّ
ن َّ
قوله -تعالى{ :-وَالذَّاكِارِي َ
[األحزاب]35 :
َّ -يعطي الذاكر قوة :
قال اإلمام ابن قيم الجوزية في «الوابل الصيب»

(ص « :)126 -125إن الذكر يعطي الذاكر قوة ،حتى إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله
بدونه ،وقد شاهدت من شيخ اإلسالم ابن تيمية -قدس اهلل روحه -فاي مشايته وكالماه
وإقدامه وكتابته أمرًا عجيبًا ،فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعاة

أو أكثاار ،وقااد شاااهد العسااكر ماان قوتااه فااي الحاارب أماارًا عظيمًااا.

وقد علَّم النبي صلى اهلل عليه وسلم ابنته فاطمة وعليًّا -رضي اهلل عنهما -أن يسبحا كال
ليلة إذا أخذا مضجعهما ثالثًا وثالثين ،ويحمدا ثالثًا وثالثين ،ويكبرا أربعًاا وثالثاين؛ لماا

سألته الخادم ،وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي ،والخدمة ،فعلمها ذلا  ،وقاال:
«إنه خير لكما من خادم».
(حديَّ علي في الصحيحين ) أن فاطمة أتت النبي  تشكو إليه ما تلقى في يدها مان
الرحى – وبلغها أنه قد جاءه رقيق – فلم تصادفه

فذكرت ذل لعائشة فلما جاء أخبرتاه

عائشة  ،قال فجاء وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم له فقال على مكانكما فقعد بيني وبيننا
حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال أال أدلكما على خيا ٍر مماا ساألتما  ،إذا أخاذتما

مضاجعكما  -أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثالثاً وثالثين واحمدا ثالثا وثالثاين وكبِّارا
أربعاً وثالثين فهو خير لكما من خادم .
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وال يزال المرء مُكْ ِث َرًا من ذكر اهلل تعالى حتى يظهر ذل على جوارحه ،بل إذا رؤي ذكر

اهلل .

( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :أولياء
اهلل تعالى  :الذين إذا رءوا ذكر اهلل تعالى .

قال أبو عوانة :رأيت محمد بن سيرين في الساوق فماا رآه أحاد إال ذكار اهلل تعاالى.
وقال غسان بن الفضل :كان بشر بن منصور من الذين إذا رؤوا ذكر اهلل ،وإذا رأيت وجهه
ذكرت اآلخرة.

( )11الذكر حصن حصين وحرزٌ متين من الشيطان اللعين :
من تأمل نصوص الوحيين؛ كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم؛ علام منهماا أن
القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ،وتقسو كالحجارة ،وتظمأ كما يظمأ الزرع؛ وأنها في حاجاة
إلااى مااا يزياال عنهااا الصاادأ ،ويلااين قسااوتها ،ويااروي ظمأهااا.
وهذا القلب المتقلب محاط بأعداء كثر ،من النفس والهوى والشايطان ،ولعاعاة الادنيا.

فهذا يصيبه بالصدأ ،وذا يقسيه ،وثالَّ يظمئه ،حتى يُخْشَى عليه من العمى ،أو الموت،
ب الَّتِي فِي الصُّدُورِ} ( الحاج)46/
{ َفإِنَّهَا لَا تَ ْعمَى ا ْلأَبْصَا ُر َولَكِن تَ ْعمَى ا ْل ُقلُو ُ
والقلب في البدن بمنزلة المل فأي وجهة توجه ،كانت الجوارح تبعاً له .

ومن هنا نعلم أن هذا القلب يحتاج إلى حرز يحميه ،وحصن يؤيه ،وليس ثم حرز أأمن،
وال حصن أمكن؛ من ذكر اهلل جل وعال.

وقد جعل اهلل للذكر فائدة الحفظ للذاكر من وسواسة الشيطان  ،همزه ولمزه ونفخه ،فلن
يقترب الشيطان من اإلنسان ،ولن يكون قرينا له ،أو مشاركا له في طعام أو شراب ،أو أي
عمل من األعمال إال إذا غفل عن ذكر اهلل  ،فمن خلى قلبه ولسانه من ذكر اهلل لزمه
الشيطان مالزمة الظل .
ن الْغَاوِينَ} [ سورة
ِال مَنِ اتَّبَعَ َ مِ َ
سلْطَانٌ إ َّ
علَيْهِمْ ُ
س لَ َ َ
ِن عِبَادِي لَيْ َ
قال تعالى { :إ َّ
الحجر]41/

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن اهلل .
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وقال أيضا  :أن الغافل بينه وبين اهلل عز وجل وحشه ال تزول إال بالذكر .

ض َلهُ شَيْطَان ًا فَهُوَ َل ُه قَرِينٌ) [الزخرف]36/
ح َماَنِ ُنقَ ّي ْ
قال تعالى( :وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْ ِر الرّ ْ
[*] قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما :
[الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،فإذا ذكر اهلل خنس ]

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري )قال :وكلني رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان  ،فأتاني آت  ،فجعل يحثو من الطعام ،فأخذتاه وقلات:
واهلل ألرفعن إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قال :إني محتاج وعلاي عياال ولاي
حاجة شديدة ،قال :فخليت عنه ،فأصبحت فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :يا أبا هريرة ما
فعل أسير البارحة) .قال :قلت :يا رسول اهلل ،شكا حاجة شديدة ،وعياال فرحمته فخليات
سبيله  ،قال( :أما إنه قد كذب  ،وسيعود) .فعرفت أنه سيعود ،لقول رساول اهلل صالى اهلل
عليه وسلم( :إنه سيعود) .فرصدته ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعنا إلاى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال :دعني فإني محتاج وعلي عيال ،ال أعاود ،فرحمتاه

فخليت سبيله ،فأصبحت فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :يا أبااهريرة ماا فعال
أسير ) .قلت :يا رسول اهلل شكا حاجة شديدة وعياال ،فرحمته فخليت سبيله ،قال( :أما إنه
كذب  ،وسيعود) .فرصدته الثالثة ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعن إلى رسول
اهلل ،وهذا آخر ثالَّ مرات تزعم ال تعود ،ثم تعود ،قال :دعني أعلم كلماات ينفعا اهلل
بها ،قلت ما هو؟ قال :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي{ :اهلل ال إله إال هاو الحاي

القيوم} .حتى تختم اآلية ،فإن لن يزال علي من اهلل حافظ ،وال يقربنا شايطان حتاى
تصبح ،فخليت سبيله فأصبحت ،فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما فعل أساير
البارحة) .قلت :يا رسول اهلل ،زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اهلل بها فخليت سبيله ،قاال:
(ما هي) .قلت :قال لي :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم{ :اهلل
ال إله إال هو الحي القيوم} .وقال لي :لن يزال علي من اهلل حافظ ،وال يقرب شيطان حتى
تصبح  -وكانوا أحرص شيء على الخير  -فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :أما إنه قاد
صدق وهو كذوب ،تعلم من تخاطب منذ ثالَّ ليال يا أبا هريارة) .قاال :ال ،قاال( :ذا

شيطان).
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( حديَّ الحارَّ األشعري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :إن
اهلل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن

فكأنه أبطأ بهن فأوحى اهلل الى عيسى  :إما أن يبلغهن أو تبلغهن فأتاه عيسى فقال له ان
أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما
أن أبلغهن فقال له يا روح اهلل ان أخشى ان سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع يحيى

بني اسرائيل في بيت المقدس حتى امتأل المسجد فقعد على الشرفات فحمد اهلل وأثنى عليه
ثم قال  :إن اهلل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن  ،ثم ذكر
التوحيد والصالة والصيام والصدقة……
ثم ذكر الخامسة  :وأمركم بذكر اهلل كثيرا ومثل ذل كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره
فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه  ،وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في
ذكر اهلل تعالى .

فهذا الحديَّ مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر،وأنه يطرد الشيطان وينجي منه,وأنه بمثابة

الحصن الحصين والحرز المكين الذي ال يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إال باه .
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

فلو لم يكن في الذكر إال هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن ال يفتر لسانه من ذكر
اهلل تعالى فانه ال يحرز نفسه من عدوه اال بالذكر وال يدخل عليه العدو اال من باب الغفلة

فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر اهلل تعالى انخنس عدو اهلل وتصاغر

وانقمع حتى يكون كالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا

ذكر اهلل تعالى خنس أي كف وانقبض.
وقال ابن عباس رضي اهلل عنه  :الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس
 ،فإذا ذكر اهلل خنس  .الوابل الصيب
(حديَّ أبي المليح في صحيح أبي داود) أن النبي  قال :ال تقل تعس الشيطان فإنه يعظم
حتى يصير مثل البيت و يقول  :بقوتي صرعته و لكن قل  :باسم اهلل فإن إذا قلت ذل

تصاغر حتى يصير مثل الذباب .

[*] وحكى ابن القيم رحمه اهلل عن بعض السلف :
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أنهم قالوا :إذا تمكن الذكر من القلب ،فإن دنا منه الشيطان صرعه اإلنساي كماا يصارع
اإلنسان إذا دنا منه الشيطان ،فيجتمع عليه الشياطين فيقولون :ما لهذا؟ فيقال :قاد مساه

اإلنسي .
فالذاكر محفوظ  -بإذن اهلل تعالى -ال يمسّه أذى له من الذكر حصن حصين  ،وسياج
متين ؛ ألن في قلبه تذكر اهلل  ،وعلى لسانه ذكر اهلل  ،وإلي اإليضاح بالدليل :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :ال إله إال اهلل وحاده ال
شري له له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عادل
عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة و محيت عنه مائة سيئة و كانت له حرزا من الشايطان
يومه ذل حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذل .
(حديَّ عبد اهلل بن خُبيب في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :قل ( قال
هو اهلل أحد والمُعَوِّذتين حين تمسي وحين تصبح ثالَّ مرات تكفي من كلِ شيء )

(حديَّ عثمان في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :ما من عبد يقول في
صباح كل يوم و مساء كل ليلة  :بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء فاي األرض و ال
في السماء و هو السميع العليم ثالَّ مرات فيضره شيء .

في السماء و هو السميع العليم ثالَّ مرات فيضره شيء .

تنبيه : يتحصن العبد المسلم باهلل ويمضي في حياته على اسمه وبسم اهلل يحتمة باه
العبد من كل سوء من معنى أو عين أو دابة أو جني أو شيطان ألناه الساميع ألحاوالهم

العليم بها في سائر أزمنتها فال يقع شيء إال بإذنه سبحانه وتعالى.
واإلتيان بهذا الذكر يوقي بقدر اهلل جميع البأس والضر .

وجاء في نهاية الحديَّ ":وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل الاذي سامع مناه
الحديَّ ينظر إليه فقال له  :مال تنظر إلي؟! فو اهلل ما كذبت على عثمان وال كذب عثمان
على النبي  ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها .
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :

إذا نودي لصالة أدبر الشيطان وله ضراط حتى ال يسمع التأذين  ،فإذا قضى النداء أقبل ،

حتى إذا ثوّب بالصالة أدبر  ،حتى إذا قضى التثويب أقبل  ،حتى يخطر بين المرء ونفساه
يقول  :اذكر كذا  ،اذكر كذا  ،لما لم يكن يذكر  ،حتى يظل الرجل ال يدري كم صلى .
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( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :مان قاال إذا
خرج من بيته  :بسم اهلل توكلت على اهلل  ،ال حول وال قوة إال باهلل  ،يقاال لاه  :كفيات

ووقيت  ،وتنحى عنه الشيطان .
(حديَّ أبي مسعود األنصاري رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من
قرأ باآليتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه .

فتأمل معي هذا األثر العظيم الذي تناله إن كنت من الذاكرين ! قم انظر إلى ما حولا ،
ومن حول فسترى من به مس من الجن  ،أو عطب من السحر  ،أو إغواء من الشيطان ،
وأنت بنعمة اهلل سالم من كل ذل .
[*] وما أجمل ما قاله أبو خالد المصري في بيان تحصين الذكر حيَّ قال  " :من دخل
اإلسالم دخل في حص ن  ،ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين  ،ومن جلس في حلقة
يذكر اهلل  -عز وجل  -فيها فقد دخل في ثالثة حصون ) [ الوابل الصيب ص. ] 120:

( )13الذكر طمأنينة وسكينة :

الل ِه تَطْمَئِنُّ ا ْل ُقلُوبُ )
اللهِ أَال بِذِكْ ِر َّ
ِن قُلُوبُهُ ْم بِذِكْرِ َّ
طمَئ ُّ
قال تعالى ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ ْ
[ الرعد]12:

فهذا إخبار من اهلل عن المؤمنين بأنهم تطمئن قلوبهم بذكره " أي يزول قلقها
واضطرابها ،وتحضرها أفراحها ولذاتها وحري أن ال تطمئن لشيء سوى ذكره ،فإنه ال
شيء ألذ للقلوب وال أحلى ،من محبة خالقها واألنس به ومعرفته "

[ تفسير السعدي ] 102/4

فال تخش غماً ،وال تش هماً ،وال يصب قلق مادام قرين هو ذكر اهلل .
والطمأنينة هي  ":سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه  ،وسكون الذاكر إلى ربه
دائم في كل األحوال من السراء والضراء والشدة والرخاء .
فالناس بعامة قد يقلقون في حياتهم أو يشعرون بالعجز أمام ضوائق أحاطت بهم من كل
جانب ،وهم أضعف من أن يرفعوها إذا نزلت ،أو يدفعوها إذا أوشكت ،ومع ذل فإن ذكار

اهلل عز وجل يحيى في نفوسهم استشعار عظمة اهلل وأنه على كل شيء قدير ،وأن شيئاً لن
يفلت من قهره وقوته ،وأنه يكشف ما بالامُعنَّى إذا ألم به العناء ،حينهاا يشاعر الاذاكر

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

40

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
بالسعادة وبالطمأنينة يعمران قلباه وجوارحاه:

[الرعد.]12:

طمَائِنُّ ا ْل ُقلُاوبُ
أَال بِاذِكْرِ اللَّاهِ تَ ْ

ِن ا ْل ُقلُوبُ ) " :تطمئن بإحساسها بالصلة باهلل واألنس بجواره واألمن فاي جانباه
طمَئ ُّ
( تَ ْ
وحماه ،تطمئن من قلق الوحدة وحيرة الطريق بإدرا الحكمة في الخلق والمبدأ والمصاير
وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل شر إال بما يشاء اهلل مع الرضى باالبتالء

ِن ا ْل ُقلُوبُ﴾ ذل االطمئناان باذكر اهلل فاي قلاوب
طمَئ ُّ
الل ِه تَ ْ
والصبر على البالء ﴿أَال بِذِكْ ِر َّ
المؤمنين حقيقة عميقة ،يعرفها الذين خالطت بشاشاة اإليماان قلاوبهم فاتصالت بااهلل،
يعرفونها ،وال يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى اآلخرين الذين لم يعرفوها؛ ألنهاا ال تنقال
ش لها ويندَى بها ويستريح إليها ويستشعر
بالكلمات ،إنما تسري في القلب فيستروحها ويه ّ
الطمأنينة والسالم ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفردًا بال أنيس ،فكل ما حوله صديق إذ
كل ما حوله من صنع اهلل الذي هو في حماه".

ت في الحياة ال يصمد لها بشرٌ إال أن يكون مرتكنًا إلى اهلل مطمئنًا إلى حماه،
إن هنا لحظا ٍ
ت تعصف بهذا كله فاال
مهما أوتي من القوة والثبات والصالبة واالعتداد ،ففي الحياة لحظا ٌ
ِن ا ْل ُقلُوبُ﴾ ..هاؤالء المنيباون إلاى اهلل
طمَئ ُّ
الل ِه تَ ْ
يصمد لها إال المطمئنون باهلل ﴿أَال بِذِكْ ِر َّ
المطمئنون بذكر اهلل يحسن اهلل مآبهم عنده كما أحسنوا اإلنابة إليه وكما أحسنوا العمل في

الحياة
والحقيقة أن هنا مواقف سطَّرها التاريخ بأحرف من نور لدعاة كثيرين ،كلها تؤيد هاذا

المعنى ،وما كانوا ليصلوا لذل المستوى وهذه الدرجة إال بذكرهم هلل الذي نتج عناه هاذه

الطمأنينة الهائلة التي صمدت أمام مواقف تتزلزل لها الجبال .
وإذا كان المراد بالذكر هنا" القرآن الكريم" -وهو األصح -فإن القرآن هو الذي تكون به "
طمأنينة قلوب المؤمنين ؛ فإن القلب ال يطمئن إال باإليمان واليقين  ،ال سبيل إلى حصول
اإليمان واليقين إال من القرآن ؛ فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه  ،واضطرابه وقلقه
من شكره " [ تهذيب المدارج ص ، ] 503:فمن تعلّق بالقرآن وجد فيه قناعة العقل ،
وسكينة النفس  ،وسكون القلب باألمن واإليمان .

( )14إن الذاكرين هم أهل االنتفاع بآيات اهلل وهم أولو األلباب والعقول كما بين ذلا رب
ت
سمَاوَاتِ وَاأل ْرضِ وَاخْتِالَفِ ا ْللّيْلِ وَالنّهَاارِ الَيَاا ٍ
خ ْلقِ ال ّ
العزة والجالل قال تعالى( :إِنّ فِي َ
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ق
خلْا ِ
عَلىَ جُنُاوبِهِمْ وَيَ َتفَكّارُونَ فِاي َ
ب * الّذِينَ يَذْكُرُونَ الّلهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَ َ
الُ ْولِي األلْبَا ِ
خ َل ْقتَ هَذا بَاطِالً سُابْحَانَ َ َفقِنَاا عَاذَابَ النّاارِ)[ آل عماران
ت وَاأل ْرضِ رَبّنَآ مَا َ
سمَاوَا ِ
ال ّ

]191،190:
( )15ذكر اهلل تعالى شفاء ورحمة للمؤمنين :

ن وَالَ يَزِي ُد الظّا ِلمِينَ إَ ّال خَسَاراً)
ح َم ٌة لّ ْلمُ ْؤمِنِي َ
شفَآ ٌء وَرَ ْ
ن مَا هُ َو ِ
ن ا ْلقُرْآ ِ
قال تعالى( :وَنُنَزّ ُل مِ َ

[اإلسراء ]21 /
( )16الذكر غراس الجنة :
( حديَّ جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة .
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :لقيات
إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمت مني السالم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة

عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .
قيعان :جمع قاع وهي األرض المستوية الخالية من الشجر.
غراس جمع غرس وهو :ما يستر األرض من البذر ونحوه.

بين الحديَّ أن ذكر اهلل سبب لدخول الجنة وكلما أكثر العبد من ذكر اهلل كثرت غراساه

في الجنة.
( )10ال بد من ذكر اهلل على الدوام  ،إذ ال يتحسر أهل الجنة على شيء إال على ساعة
مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا اهلل عز وجل فيها.

(إن دوام الذكر يعني دوام الصلة باهلل ).
إن ذكر اهلل تعالى من أهم ما ينبغي أن يجتهد فيه العبد المؤمن الذي يهتم بإرضاء ربه عز
وجل لكي ينجو يوم القيامة من عذاب أليم ويفوز بالنعيم المقيم وقاد وجاه اهلل سابحانه
وتعالى عباده إلى ما فيه خيرهم وصالحهم وقد نهى القرآن الكريم الماؤمنين أن يلهايهم
شيء من أمر الدنيا ومشاغلها الكثيرة عن ذكر ربهم فيغفلوا عن هذه العبادة العظيمة كماا

ينادي سبحانه وتعالى للمؤمنين بقوله الكريم {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ُتلْهِكُامْ َأمْاوَالُكُمْ َولَاا
الل ِه َومَن َيفْعَلْ َذلِ َ َفأُ ْولَئِ َ هُ ُم الْخَاسِرُونَ} [ المنافقون ]9/
أَ ْولَادُكُ ْم عَن ذِكْ ِر َّ
[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى :
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أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدَّ والجنب والحائض والنفساء وذلا

في التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصالة على رسول اهلل صلى اهلل عليه و سالم
والدعاء  ،بخالف قراءة القرآن.

تنبيه

 :ليس المقصود  :بذكر اهلل هو التمتمة بكلمة أو كلمات والقلب غافل وَالهٍ

عن تعظيم اهلل وطاعته  ،فالذكر باللسان البد أن يصحبه التفكر والتأثر بمعاني كلماته  ،قال
ن الْجَهْ ِر مِنَ ا ْلقَوْ ِل بِالْغُدُوِّ وَالْآصَا ِل وَال
تعالى ( وَاذْكُ ْر رَبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَرُّع ًا وَخِي َف ًة وَدُو َ
ن الْغَا ِفلِينَ ) [األعراف]10:
ن مِ َ
تَكُ ْ

ي اإلنسان الذاكر ما يقول ،فيجتمع ذكر القلب مع ذكر اللسان ليرتبط
 فال بد أن يَع َ
اإلنسان بربه ظاهرًا وباطناً.

( )12الذكر سبب لرفع البالء :
ى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)
َّ فِي بَطْنِهِ ِإلَ َ
ن مِنَ ا ْلمُسَبّحِينَ * َللَ ِب َ
قال تعالىَ ( :فلَوْالَ أَ ّنهُ كَا َ
( )19الذكر سبب في جلب الخيرات :

[ الصافات ]144 :143

علَيْكُمْ مّدْرَاراً * وَ ُيمْدِدْكُ ْم
سمَآءَ َ
غفّاراً * يُرْسِلِ ال ّ
قال تعالىَ ( :ف ُق ْلتُ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبّكُمْ إِ ّنهُ كَانَ َ
ت وَيَجْعَل لّكُمْ أَنْهَاراً) [ نوح من ]11 :10
ن وَيَجْعَل لّكُ ْم جَنّا ٍ
ِب َأمْوَا ٍل وَبَنِي َ

( )10الذكر سبب في تفريج الكرب :

ظُلمَااتِ أَن ّال
علَ ْيهِ فَنَادَىَ فِاي ال ّ
قال تعالى( :وَذَا النّونِ إِذ ّذ َهبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أَن لّن ّنقْدِرَ َ
اهَ إِالّ أَنتَ سُبْحَانَ َ إِنّي كُنتُ مِنَ الظّا ِلمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا َل ُه وَنَجّيْنَاهُ مِنَ الْغَمّ وَكَ َذلِ َ نُنجِاي
ِإَل َ

ا ْلمُ ْؤمِنِينَ) [ األنبياء ]22 ،20

( )11الذكر سبب في حفظ الذرية من الشيطان :
(حديَّ ابن عباس الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال

 :بسم اهلل ،اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا،فإنه إن ُيقدَّر بينهما ولدٌ في
ذل  ،لم يضره شيطانٌ أبداً)
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( )11ذكر اهلل تعالى أكبر األعمال بنص القرآن الكريم :

ن ا ْلفَحْشَآءِ
ى عَ ِ
ن الصّالَ َة تَنْ َه َ
ن الْكِتَابِ وَأَقِ ِم الصّالَةَ إِ ّ
قال تعالى( :اتْ ُل مَا أُوْحِيَ ِإلَيْ َ مِ َ
وَا ْلمُنْكَ ِر َولَذِكْرُ الّلهِ أَكْبَ ُر وَاللّ ُه يَ ْعلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) [العنكبوت ]45 /
واآلية واضحة الداللة في أن الذكر ليس كبيراً فحسب بل هو أكبر  ،وذل يدل على أهمياة

كبرى  ،ومكانة عظمى .

[*] ذكر العلماء والمفسرون عدة معانٍ جديرة باالهتمام توضح كون الذكر أكبر  ،وهااهي
أقدمها ل واضحة ميسرة :
األول :ذكر اهلل أكبر من كل شيء  ،فهو أفضل العبادات ؛ ألن المقصود بالطاعات كلهاا :
إقامة ذكره  ،فهو سر الطاعات وروحها ؛ ألن حقيقته هي التعلق باهلل واستحضار عظمته ،
واستشعار مراقبته  ،واستذكار نعمته  ،والعبادات كلها  -بهذا المعنى – ذكر .
الثاني :أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم  ،فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له  ،وهذا معنى
عظيم فأنت أيها اإلنسان الضعيف العاجز يذكر اهلل القوي القادر  ،أنت الفقير الحقير ياذكر

اهلل الغني العظيم  ،فما أعظمه من ذكر ! وما أسماها من مكانة ! .
الثالَّ  :ولذكر اهلل أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر  ،بل إذا تم الذكر محق كل خطيئاة
ومعصية  ،فياهلل ما أكبر هذا الذكر [ انظر تهذيب المدارج ص. ] 463:

[*] وسئل ابن عباس أي العمل أفضل؟ قال :ذكر اهلل أكبر .
(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي  قال
 :من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده
فليكثر ذكر اهلل .
[*] وقال ثابت البناني :إن أهل ذكر اهلل ليجلسون إلى ذكر اهلل وأن عليهم من اآلثام كأمثال
ال ما عليهم منها شيء.
الجبال؛ وإنهم ليقومون من ذكر اهلل عط ً
[*] وقال مكحول :من أحيى ليلة في ذكر اهلل أصبح كيوم ولدته أمه.
[*] وقال محمد بن كعب القرظي :لو رخص ألحد في تر الذكر لرخص لزكريا عليه السالم

(فزكريا مع صومه عن الكالم لم يرخص له في تر الذكر)

ِال َرمْزًا وَاذْكُر رَّبَّ َ كَثِيرًا وَس َِّبحْ
{قَا َل رَبِّ اجْعَل لِّيَ آ َي ًة قَالَ آيَتُ َ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالَثَةَ أَيَّامٍ إ َّ
ِي وَاإلِبْكَارِ} (آل عمران)41/
بِالْعَش ِّ
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ولو رخص ألحد في تر الذكر لرخص للذين يقاتلون في سبيل اهلل

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا َلقِيتُ ْم فِئَ ًة فَاثْبُتُو ْا وَاذْكُرُو ْا الّلهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُ ْم ُت ْفلَحُونَ} (األنفال)45/

[*] وقال مجاهد :ما من ميت يموت إال عرض عليه أهل مجلسه إن كان من أهل الذكر
فمن أهل الذكر وإن كان من أهل اللهو فمن أهل اللهو.

[*] وقال عون بن عبد اهلل :إن لكل رجل سيداً من عمله وإن سيد عملي الذكر .
وقال رحمه اهلل :ذاكر اهلل في غفلة الناس كمثل الفئة المنهزمة يحميها الرجل لوال ذل
الرجل هزمت الفئة ولوال من يذكر اهلل في غفلة الناس هل الناس .
[*] وقال أبو عبد اهلل الترمذي :والعبد ما دام في الذكر فالرحمة دائمة عليه كالمطر ،فإذا
قحط فالصدر في ذل الوقت كالسنة الجدباء.
( : )13أنه يحط الخطايا ويذهبها  ،فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات.
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :من قال:
سبحان اهلل وبحمده ،في يوم مائة مرة ،حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).

( )14أنه سبب لنزول الرحمة والسكينة :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال  :مان
نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسار

على معسر يسر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة
واهلل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سل طريقا يلتمس فيه علما سهل اهلل

له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارساونه
بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عناده
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه .
( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل )  :المراد به المسجد فإن بيوت اهلل هي المسااجد
س ُمهُ) [النور] /36
ن تُرْ َف َع وَيُذْكَ َر فِيهَا ا ْ
اللهُ أَ ْ
ن َّ
قال اهلل تعالى ( فِي بُيُوتٍ أَذِ َ
اللهِ أَحَدًا)[الجن]12/
َن ا ْلمَسَاجِ َد لَِّل ِه َفلَا تَدْعُوا َمعَ َّ
و قال تعالى ( وَأ َّ

ن يُذْكَ َر فِيهَا اسْ ُمهُ) [البقرة] 114/
ن مَنَعَ مَسَاجِ َد اللَّهِ أَ ْ
و قال تعالى ( َومَنْ أَظْلَ ُم مِمَّ ْ
فأضاف المساجد إليه ؛ ألنها موضع ذكره .
قوله( يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم ) يتلونه  :يقرءونه و يتدارسونه أي  :يدرس
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بعضهم على بعض .

( إال نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم المالئكة ) :نزلت عليهم السكينة
يعني  :في قلوبهم و هي الطمأنينة و االستقرار  ،و غشيتهم الرحمة  :غطتهم و شملتهم .
و حفتهم المالئكة  :صارت من حولهم  . -و ذكرهم اهلل فيمن عنده -أي  :من المالئكة.

*ومن فوائد الحديَّ  :فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن لقوله  -و ما اجتمع قوم في

بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل  ..الخ .
*ومن فوائد الحديَّ  :أن حصول هذا الثواب ال يكون إال إذا اجتمعوا في بيت اهلل أي  :في
مسجد من المساجد لينالوا بذل شرف المكان ألن أفضل البقاع مساجدها.
*ومن فوائد الحديَّ  :بيان حصول هذا األجر العظيم تنازل عليهم السكينة و هي الطمأنينة
القلبية و تغشاهم الرحمة أي  :تغطيهم و تحفهم المالئكة أي :تحيط بهم من كل جانب و
يذكرهم اهلل فيمن عنده من المالئكة ألنهم يذكرون اهلل تعالى عن مأل  ،و قد قال اهلل تعالى

في الحديَّ القدسي -من ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم- .

( حديَّ البراء بن عازب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال  :كان رجلٌ يقارأ
سورة الكهف ،وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ،فتغشته سحابة ،فجعلت تادنو وتادنو،
وجعل فرسه ينفر ،فلما أصبح أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذل له ،فقاال( :تلا

السكينة تنزلت بالقرآن .
( )15الذكر كن ٌز من كنوز الحسنات :

المسلم حريص على الثواب  ،ويستكثر من الحسنات  ،ويجتهد في الطاعات  ،وأنت – أخي
القارئ  -ما من ش أن كثيراً ما تفكر في كيفية زيادة رصيد من الحسنات  ،مع كثارة
األعمال والمشكالت  ،وتعاظم الملهيات والمغريات  ،ومن هنا أقول ل وبكل قوة ووضاوح
إن الذكر من أعظم أبواب األجر  ،وإذا اجتهد المرء في ذكر اهلل فاق كل أربااب األعماال
الصالحة ،فلن يدر

درجته مجاهد وال صائم وال متصدق  ،إذا ذكر الصاائمون فأفضالهم

الذاكر ،وإذا ذكر المصلون فأفضلهم الذاكر؛ وأفضل الحجاج الذاكر؛

ولعلي أعرض ل طائفة يسيرة من النصوص الكاشفة عن الجر العظيم والثواب الجزيل

للذكر وهي غيض من فيض ونقطةٌ من بحر :
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(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من سبح اهلل في دبر كال صاالة
ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين فتل تساع و تساعون و

قال تمام المائة  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له ،له المل و له الحمد و هو على كال
شيء قدير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتاان
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن  :سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظيم .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :ال إلاه إال اهلل وحاده ال
شري له له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عادل
عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة و محيت عنه مائة سيئة و كانت له حرزا من الشايطان
يومه ذل حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذل .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :من قال ال إله إال اهلل وحاده ال

شري له ،له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات
كتب اهلل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان لاه بعادل
عتق رقبتين من ولد إسماعيل  ،وإن قالها حين يمسي كان له مثل ذل وكن له حجاباً مان

الشيطان حتى يصبح .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :ألن أقول :
سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر  ،أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .

( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال :
أيعجز أحكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة  ،فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب كل ياوم ؟
قال  :يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة .
(حديَّ ابن عمر في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :من قال حين يادخل
السوق  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل و له الحمد يُحيي ويُميت وهو حيٌ ال
يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألاف

ألف سيئ ٍة وبنى له بيت ًا في الجنة .

(حديَّ عبادة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتاب
ن حسنة .
اهلل له بكل مؤم ٍ
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( حديَّ أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال :
الطهور شطر اإليمان والحمد هلل تمأل الميزان وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن أو تمأل ما بين

السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة ل أو علي
كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مُوبِقها .

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) قال كنا مع رسول اهلل  في غزا ٍة فجعلناا ال نصاعد
شرفاً وال نعلو شرفاً وال نهبطُ في وادٍ إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  فقال
 :أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ل تدعون أصمَّ وال غائباً إنكم تدعون سميع ًا بصايرا
 ،ثم قال  :يا عبد اهلل بن قيس أال أعلم كلمةً هي من كنوز الجنة  :ال حاول وال قاوة إال
باهلل .
( )16أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب األمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في
معاشه ومعاده  ،فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها

سقُونَ)
ن نَسُو ْا اللّ َه َفأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُو َلاَئِ َ هُمُ ا ْلفَا ِ
قال تعالى( :وَ َال تَكُونُواْ كَالّذِي َ

[ الحشر ]19/
وإذا نسى العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت  ،كمن له

زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذل مما صالحه وفالحه بتعاهده والقيام عليه فأهمله
ونسيه واشتغل عنه بغيره فإنه يفسد والبد .

( )10أن الذكر يوجب صالة اهلل تعالى ومالئكته على الذاكر  ،ومن صلى اهلل تعالى عليه
ومالئكته فقد أفلح كل الفالح  ،وفاز كل الفوز :

قال تعالى( :يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُو ْا اذْكُرُو ْا الّلهَ ذِكْراً كَثِيراً * وَسَبّحُو ُه بُكْرَ ًة وَأَصِيالً * قال تعالى:
ن رَحِيماً)
ن بِالْمُ ْؤمِنِي َ
ظُلمَاتِ ِإلَى النّو ِر وَكَا َ
ن ال ّ
علَيْكُمْ َومَالَئِكَتُ ُه لِيُخْرِجَكُ ْم مّ َ
صلّي َ
(هُ َو الّذِي يُ َ
[األحزاب ]43 :41
( )12أن اهلل عز وجل يباهي بالذاكرين مالئكته :
من شرف مجالس الذكر وعلو مكانتها عند اهلل أنه سابحانه وتعاالى يبااهي بالاذاكرين

مالئكته،إن أهل الذكر ليسوا سابقين للبشر فحسب  ،بل هم في مقام المباهااة والمضااهاة
للمالئكة الكرام  { :الذين ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلاون ماا ياؤمرون}  ،المالئكاة
المفطورون على الطاعة  ،والمجبولون على العبادة الاذين{ يسابحون الليال والنهاار ال

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

42

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
يفترون } ؛ ألن أصل خلقهم وغاية وجودهم الذكر والتنس  ،ومع ذل كلاه ؛ فاإن أهال
الذكر من المؤمنين في مكانة رفيعة عالية حتى باهى اهلل بهم مالئكته  ،ويكفي في شارف

الذكر أن اهلل يباهي مالئكته بأهله [ تهذيب المدارج ص . ] 466
( حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال  :خارج معاوياة
على حلقة في المسجد فقال  :ما أجلسكم ؟ قالوا  :جلسنا نذكر اهلل تعالى  ،قاال  :آهلل ماا
أجلسكم إال ذا ؟ قالوا  :واهلل ما أجلسنا إال ذا  ،قال  :أما إني لم استحلفكم تهمة لكام ،
وما كان أحد بمنزلتي من رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا أقل عنه حديثااًا مناي ،
وإن رسول اهلل ا صلى اهلل عليه وسلم ا خرج على حلقة من أصحابه فقال (( :ما أجلسكم
ومن علينا ب  ،قال  :آهلل ما
َّ
؟ قالوا  :جلسنا نذكر اهلل تعالى ونحمده على ما هدانا لإلسالم
أجلسكم إال ذا ؟ قالوا  :آهلل ما أجلسنا إال ذا  ،قال  :أما إني لم أستحلفكم تهماة لكام ،
ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن اهلل تبار وتعالى يباهي بكم المالئكة .

[*] قال النووي شرح صحيح مسلم  :قوله " :لم أستحلفكم تهمة لكم" هى بفاتح الهااء
واسكانها  ،وهى فعلة وفعلة من الوهم والتاء بدل من الواو واتهمته به إذا ظننت به ذل .
وقوله " : إن اهلل عز وجل يباهى بكم المالئكة" معناه يظهر فضلكم لهم وياريهم حسان
عملكم ويثنى عليكم عندهم ،وأصل البهاء الحسن والجمال ،وفالن يباهى بمالاه أي يفخار

ويتجمل به على غيره ويظهر حسنه  .اها .
والمباهاة  :المفاخرة [ النهاية ]169/1فاهلل يفاخر بهؤالء الذاكرين مالئكته المقربين .

( )19أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها حيَّ ال تنوب جميع التطوعات عن ذكر
اهلل عز وجل .
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قاال  :جااء الفقاراء إلاى
النبي  فقالوا  :ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصالون
كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضلٌ من أمواالٍ يحجون بها ويعتمرون ويجاهادون
ويتصدقون فقال رسول اهلل  : ال أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم
أحدٌ بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إال من عمل مثلاه ؟ تسابحون وتحمادون

وتكبرون خلف كل صالة ثالثا وثالثين  ،فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسابح ثالثااً وثالثاين
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ونحمد ثالثاً وثالثين ونكبِّر ثالثاً وثالثين فرجعت إليه فقال  :تقول سبحان اهلل والحماد هلل

واهلل أكبر حتى يكون منهن كلهن ثالث ًا وثالثين .

أهل الدثور :أي أهل األموال والدثور :بضم الدال وجمع دثر بفتحها وهو المال الكثير .
والبُضْع  :هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه ،هو الجماع وقيال

الفرج نفسه .

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى :
قوله  ": وفي بضع أحدكم صدقة" وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات
الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي
أمر اهلل تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعًا مان
النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذل من المقاصد الصالحة .
ن الفقراء أن ال صدقة إال بالمال ،وهم عاجزون عن ذل  ،فأخبرهم النبي صلى اهلل
وقد ظ ّ

عليه وسلم أنَّ جميع أنواع فعل المعروف واإلحسان صدقةٌ ،وذكر في مقدّمة ذل هاؤالء
الكلمات األربع :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر.

[*] قال عبد اهلل بن مسعود ا رضي اهلل عنه ا " :ألن أسبح اهلل تعالى تسبيحات أحب إلي

من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل اهلل عز وجل" .

( )30أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه وفي بدنه حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن
فعله بدونه  ،وقد عََّلم النبي ا صلى اهلل عليه وسلم ا ابنته فاطمة وعلياًا ا رضي اهلل

عنهما ا أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثالثاًا وثالثين  ،ويحمدا ثالثاًا وثالثين ،

ويكبرا ثالثاًا وثالثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة
فعلمها ذل  ،وقال (( :إنه خير لكما من خادم)
فالذكر قوت القلاب والاروح فاإذا فقاده العباد صاار بمنزلاة الجسام الضاعيف
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
جئت شيخ اإلسالم ابن تيمية صالة الفجر ثم جلس يذكر اهلل تعالى إلى قريب من انتصااف
النهار ثم التفت إلى وقال هذه غذوتي ولو لم أتغذ الغذاء لسقطت قوى .
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( حديَّ عائشة في الصحيحين ) أن النبي  كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفاَّ
فيهما فقرأ فيهما ( قل هو اهلل وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ) ثام يمساح
بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعال ذلا
ثالَّ مرات .

(حديَّ علي في الصحيحين ) أن فاطمة أتت النبي  تشكو إليه ما تلقى في يدها مان
الرحى – وبلغها أنه قد جاءه رقيق – فلم تصادفه

فذكرت ذل لعائشة فلما جاء أخبرتاه

عائشة  ،قال فجاء وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم له فقال على مكانكماا فقعاد بيناي
وبيننا حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال أال أدلكما على خيارٍ مماا ساألتما  ،إذا
أخذتما مضاجعكما  -أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثالثاً وثالثين واحمدا ثالثاا وثالثاين
وكبِّرا أربعاً وثالثين فهو خير لكما من خادم .
فقيل إن من داوم على ذل

( )31صلة الذكر بالعبادات أوثق :

وجد قوة في يومه تغنيه عن خادم .

إن الذكر لبّ الطاعات  ،وجوهر العبادات  ،وهو أساس كثير من الفرائض والشعائر
الظاهرة  ،إنه يكون قبلها تهيئة ألدائها  ،ويكون معها كجزء من أعمالها وأركانها  ،ويكون

بعد الفراغ منها ختام لها .

ولنضرب المثل بالصالة ؛ فإن الذكر يسبقها  ،فاآلذان ذكر يشتمل على التكبير والتهليل
والنطق بالشهادتين  ،ومن السنة متابعة المؤذن  ،وبعد الفراغ من األذان يسن قول الذكر

المأثور عن النبي – صلى اهلل عليه وسلم

(حديَّ سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم ) أن النبي  قال من قال حين يسمع الناداء
 :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رضيت باهلل
ربا و بمحمد رسوال و باإلسالم دينا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه .
(حديَّ جابر في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :من قال حين يسمع النداء  :اللهام
رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضايلة و ابعثاه مقاماا

محمودا الذي وعدته حلت له شفا عتي يوم القيامة .

وقبل الصالة الوضوء وهو من شروطها  ،وبعد الفراغ منه ذكر أيضاً ( حديَّ عُمر الثابت
في صحيح مسلم ) أن النبي

قال   :ما من أحدٍ يتوضأ فيُبلغ أو يسبغ الوضاوء ثام
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يقول  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له وأشهد أن محمادا عباده ورساوله إال
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

(حديَّ عمر الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :مان توضاأ
فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له وأشهد أن محمادا عباده

ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إال فتحت له

أباواب الجناة

الثمانية يدخل من أيها شاء .
والصالة غايتها الذكر بنص القرآن في قوله تعالى {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِ َلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي
الصلَا َة لِذِكْرِي} ( طاه) 14/
وَأَقِ ِم َّ
وركنها األول  " :تكبيرة اإلحرام" ذكر  ،وركنها األعظم " :قراءة الفاتحة" ذكر  ،وفي
ركوعها تسبيح باسم اهلل العظيم  ،وفي سجودها تسبيح باسمه األعلى  ،وفي الرفع من
الركوع حمد وذكر  ،وفيما بين السجدتين استغفار وذكر .

علَى
وبعد الصالة وانقضائها أمر بالذكر{ َفإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّالَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَ َ
ط َمأْنَنتُمْ َفأَقِيمُواْ الصَّالَةَ إِنَّ الصَّالَةَ كَانَتْ عَلَى ا ْلمُ ْؤمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (
جُنُوبِكُمْ َفإِذَا ا ْ
النساء) 103/

وثبت أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -كان يستغفر ثالثاً بعد السالم عليكم  ،كما في
حديَّ ثوبان اآلتي :

(حديَّ ثوبان الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  كان إذا انصرف من صالته استغفر
ثالثا ثم قال  :اللهم أنت السالم و من السالم تباركت يا ذا الجالل و اإلكرام .

 ،واألذكار الواردة في أعقاب الصلوات كثيرة  ،فهذه الصالة كلها ذكر وثناء  ،وتضرع
ودعاء .
علَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ َفضْالً
والحج مثل ثانٍ  ،ففيه يقول الحق تبار وتعالى { :لَيْسَ َ
مِّن رَّبِّكُمْ َفإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ ا ْلمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ َكمَا هَدَاكُمْ وَإِن
ن الضَّآلِّينَ}
كُنتُم مِّن قَ ْب ِلهِ َلمِ َ

(البقرة)192/

وهو من مبدئه ذكر إذ عند اإلحرام يبدأ بالتلبية ،
وهي ذكر ترفع به األصوات معلنة التوحيد  ،واالستجابة لرب األرض والسماوات ،
والطواف والسعي ذكر وتكبير وتهليل  ،وموقف عرفات كله أذكار ودعوات  ،وفيه قال
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الرسول الكريم – صلى اهلل عليه وسلم  ( : -خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي  :ال إله إال

اهلل ) .

(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبيّ  قال « :خير الادعاء
دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له
المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وفي ختام الحج وصية بالذكر  ،قال تعالى َ { :فإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُواْ الّلهَ }
(البقرة) 100/
بل حتى في الجهاد  ،وعند التحام الصفوف  ،وقعقعة السيوف  ،ولقاء الحتوف  ،يأتي
األمر بالذكر { :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا َلقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ وَاذْكُرُواْ الّلهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ُت ْفلَحُونَ} (
األنفال) 45/
( )31الذكر أنجى عمالً للنجاة من عذاب اهلل عز وجل .

(حديَّ معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قاال  :ماا
عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب اهلل عز وجل من ذكر اهلل .
( )33ذكر اهلل سالح مقدم على أسلحة الحروب الحسية التي ال تكلم :

فقد ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في فتح القسطنطينية من حديَّ أبي هريرة الاذي

رواه مسلم
{ :فإذا جاءوها ،نزلوا فلم يقاتلوا بالسالح ،ولم يرموا بسهم ،قاالوا :ال إلاه إال اهلل ،واهلل
أكبر فيسقط أحد جانبيها ،ثم يقولون الثانية :ال إله إال اهلل واهلل اكبر ،فيسقط جانبها اآلخر،

ثم يقولون الثالثة :ال إله إال اهلل واهلل أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون }
( )34الذكر رأس الشكر فما شكر اهلل تعالى من لم يذكره :
( حديَّ معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي ) أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ واهلل إني ألحب واهلل إناي ألحبا فقاال
أوصي يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة تقول اللهم أعني على ذكر وشاكر وحسان

عبادت .

فجمع بين الذكر والشكر فالذكر والشكر جماع السعادة والفالح فأكرم الخلق على اهلل تعالى
من المتقين من ال يزال لسانه رطبا من ذكر اهلل إذ أن في القلب قسوة ال يزيلها ويذيبها إال
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ذكر اهلل تعالى فحلي بنا أن ندوي قسوة القلب بذكره سبحانه وتعالى فالذكر شافاء القلاب

ودواؤه والغفلة مرضه

( )35مجالس الذكر سبب عظيم بل هي سبب رئيسي من أسباب حفظ اللسان :
َوضَ َنفْسَه على الكالم بالخير صار ذل طبعااً لاه ال
فإن العبد ال بد له من أن يتكلم فإن ر َّ

يتحر الخير يُعْطَه ومن يتق الشر يُوَقَّه .
َّ
تكلف ًا فإنه من

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال إنما العلم باالتعلم و إنماا الحلام
بالتحلم و من يتحر الخير يعطه و من يتق الشر ُي َو َّقه .
إن مجالس الذكر هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وهي أعلى المجالس قدرا عناد اهلل
وأجلها مكانة عنده سبحانه وتعالى  ،فمجالس الذكر حياة للقلوب وزيادة لأليماان وصاالح
وزكاء للعبد بخالف مجالس الغفلة التي ال يقوم منها الجالس إال بنقص في اإليمان وتكاون
عليه حسرة وندامة

من أجل ذل كان الصحابة رضوان اهلل عليهم وكذل السلف رحمهم اهلل يهتمون بهذه

المجالس أعظم االهتمام وغاية العناية  ,فكان عبداهلل بن رواحة رضي اهلل عنه يأخذ بيد
النفر من أصحابة فيقول (( تعالوا نؤمن ساعة تعالوا فلنذكر اهلل ونزداد إيماناً بطاعته لعله

يذكرنا بمغفرته .

فإن لم يتكلم بذكر اهلل وذكر أوامره بالخير والفائدة تكلم وال بد ببعض المحرمات من
غيبة ونميمة  ،فمن عود لسانه على ذكر اهلل صان لسانه عن الباطل واللغو فال سبيل إلي
السالمة منها البتة إال بذكر اهلل تعالى .

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
والمشاهدة والتجربة شاهدان بذل فمن عود لسانه ذكر اهلل صان لسانه عن الباطل واللغو
ومن يبس لسانه عن ذكر اهلل ترطب بكل باطل ولغو وفحش وال حول وال قوة إال باهلل .
[*] قال مكحول  :ذكر اهلل شفاء وذكر الناس داء .
نسأل اهلل أن يشغل مجالسنا بذكره وشكره وحسن عبادته وأن يقينا من مجالس الغفلة

وللهو والباطل .

( )36أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته :
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والقلب إذا كان نائماً فاتته األرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران فإذا استيقظ وعلم

ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدر ما فاته وال تحصل يقظته إال بذكر
اهلل تعالى .
ولذا أخبر صلى اهلل عليه وسلم أن "مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره مثل الحي والميت".

(حديَّ أبي موسى األشعري في الصحيحين) أن النبي  قال مثل الذي يذكر ربه والذي ال
يذكر ربه مثل الحي والميت .
( )30أن الذكر مع البكاء في الخلوة سبب إلظالل اهلل للعبد يوم القيامة تحت ظل عرشه
يوم ال ظل إال ظله .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت

الثابت في الصاحيحين) أن النباي  قاال

شأَ في ِعِبَادَةِ اهلل ،وَرَجُ ٌل
ظّلهُِ :إمَامٌ عَادِلٌ ،وَشَابٌ نَ َ
ظّلهِ يَوْمَ الَ ظِلّ إِالّ ِ
ظلّهُمُ اهلل في ِ
(:سَبْ َعةٌ ُي ِ
علَيه وَ َتفَرّقَا عليه  ،وَرَجُالٌ دَعَتْا ُه
َقلْ ُبهُ مُ َعّلقٌ في المَسْاجِدِ ،وَرَجُالَنِ تَحَابّا في اهلل اجْتَمعَا َ

خفَاهَا حَتّى ال تَ ْعلَا َم
جمَالٍ َفقَالَ إِنّي أَخَافُ اهلل  ،وَرَجُلٌ تَصَ ّدقَ بِصَدَ َقةٍ َفأَ ْ
امرأة ذَاتُ منصبٍ وَ َ
ت عَيْ َن ُه )
ض ْ
ق َيمِي ُن ُه  ،وَرَجُلٌ ذَكَ َر اهلل خَالِي ًا َففَا َ
شمَالُ ُه مَا تُ ْن ِف ُ
ِ
( )32الذكر يوازى ثواب صالة الضحى صالة الضحى هي صدقة عن  360مفصل في جسم
اإلنسان :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :يصبح على
كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صادقة و
كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صادقة و يجازي مان ذلا

ركعتان يركعهما من الضحى .
الشاهد  :أن ركعتان من الضحى تجزئ عن ثالثمائة وستين صدقة  ،وذل أن لكل إنساان
ثالثمائة وستين مفصل ينبغي عليه أن يتصدق عن كل مفصل مان مفاصاله التاي بلغات
ثالثمائة وستين مفصل شكراً هلل تعالى على أن جعل هذه المفاصال تنثناي وتريحاه فاي
الحركة والقيام والقعود و يجزي من ذل ركعتان يركعهما من الضحى

توازي الذكر .

وصاالة الضاحى

( )39الذكر سبب لنيل شفاعة النبي . 
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَُّ أبي هريرة صحيح البخاري )  :قال  .قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعت

ت
يوم القيامة ؟ لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن ال يسأ لني عن هذا الحديَِّ أحدٌ أوَّلَ من لما رأي ُ
من حرص َ على الحديَّ  ،أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامةِ من قال ال إ له إ ال اهلل خالص ًا

من قِبِلِ نفسه .

( )40الذكر أفضل بطاقة في الميزان :
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قاال ُ :يصااحُ
برجلٍ من أمتي يوم القيامة على رءوس الخالئق فينشر له تسعة و تسعون سجال كل سجل
مد البصر ثم يقول اهلل تبار و تعالى  :هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقاول  :ال ياا رب
فيقول  :أظلم كتبتي الحافظون ؟ فيقول  :ال يا رب ثم يقول  :أل عذر أل حسنة
؟ فيهاب الرجل فيقول  :ال فيقول  :بلى إن ل عندنا حسنة و إنه ال ظلم علي الياوم
فتخرج له بطاقة فيها  :أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا عبده و رسوله فيقول  :ياا
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فيقول  :إن ال تظلم فتوضع السجالت في كفاة

و البطاقة في كفة فطاشت السجالت و ثقلت البطاقة .
( )41الذكر يكفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :سبحان اهلل و بحمده في
يوم مائة مرة حطت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال  :مان
سبح اهلل في دبر كل صالة ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين

فتل تسع و تسعون و قال تمام المائة  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له له المل و لاه
الحمد و هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .
( حديَّ عبد اهلل بن عمارو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
ما على األرض أحد يقول ال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل إال كفرت عناه خطايااه

ولو كانت مثل زبد البحر .
( )41الذكر يجزئ عن القرآن في حق من ال يحسن القرآن :

( حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :جااء
رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمناي
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ما يجزئني منه قال قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال

باهلل قال يا رسول اهلل هذا هلل عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمناي وارزقناي وعاافني
واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما هذا فقد مأل يده من
الخير .

( )41حلق الذكر هي رياض الجنة :
( حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قاال " :إذا
مررتم برياض الجنة فارتعوا" .قالوا :وما رياض الجنة؟ قال" :حلق الذكر .
الرتع :هو األكل والشرب في خصب وسعة.
[*] قال المناوي في فيض القدير :
"إذا مررتم برياض الجنة" :جمع روضة وهي الموضع المعجب بالزهر سميت به الستراضة
الماء السائل إليها .

"فارتعوا"  :أي ارتعوا كيف شئتم وتوسعوا في اقتناص الفوائد قاالوا  :أي الصاحابة أي

بعضهم .
"وما رياض الجنة"  :أي ما المراد بها "قال حلق الذكر" بكسر ففتح جماع حلقاة بفاتح
فسكون  ،وهي جماعة من الناس يستديرون لحلقة الباب وغيره والتحلق تفعل منها وهاو

أن يتعمد ذل .
[*] قال النووي رحمه اهلل  :كما يستحب الذكر يستحب الجلوس فاي حلاق أهلاه وقاد
تظاهرت على ذل األدلة .اها .

تنبيه

 :اتضح مما سبق فضل ذكر اهلل تعالى وبان بياناً شافي ًا  ،ولاذا يجاب علاى

طالب العلم أن يتمس بالذكر ويعض عليه بالنواجذ  ،ويقبل علياه إقباال الظاامئ إقباال
الظامئ على المورد العذب  ،فالذكر قوت القلوب وسبب لنيلِ رضا عالم الغياوب  ،وهاو

بذل يكون قد تأسى بالنبي  في الذكر فقد كان النبي  يتقلب في ذكر اهلل تعالى وياذكر
اهلل تعالى على كل أحيانه قائماً وقاعدًا وعلى جنب .

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
هل الذكر أفضل أم الدعاء ؟
مسألة :هل الذكر أفضل أم الدعاء ؟

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل في الوابل الصيب :
الذكر أفضل من الدعاء ،ألن الذكر ثناء على اهلل عز وجل بجميل أوصافه وآالئه وأسمائه،
والدعاء سؤال العبد حاجته ،فأين هذا من هذا؟

تنبيه

 :أما حديَّ )من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين .

فهو ضعيف في سلسلة األحاديَّ الضعيف المجلد العاشر رقم . 4929

ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد اهلل تعالى ،والثناء عليه بين يادي

حاجته ،ثم يسأل حاجته ،وقد أخبر النبي

أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه الثنااء والاذكر،

وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء ،أنه يجعل الدعاء مستجاباً .

(حديَّ فضالة ابن عُبيد في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال  :إذا صالى
أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء .
(حديَّ عمر في صحيح الترمذي موقوفاً ) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال
يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبي

.

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل في األذكار ص : 106
( أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد هلل تعالى والثناء عليه  ،ثم الصالة على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وكذل تختم الدعاء بهما ،واآلثار في هذا البااب كثيارة

مرفوعة ).
فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى اإلجابة من الدعاء المجرد ،فإن

انضاف إلى ذل إخبار العبد بحاله ومسكنته ،وافتقاره واعترافه ،كان أبلغ في اإلجابة
وأفضل .

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
هل قراءة القرآن أفضل أم الذكر ؟
مسألة  :هل قراءة القرآن أفضل أم الذكر ؟

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل في الوابل الصيب :
قراءة القرآن أفضل من الذكر ،والذكر أفضل من الدعاء ،هذا من حيَّ النظر إلى كل منهما
مجرداً .
وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل ،بل يعينه ،فال يجوز أن يعدل عنه إلى
الفاضل ،وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود ،فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما ،بل
القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة ،وكذل الذكر عقب السالم من الصالة -
ذكر التهليل ،والتسبيح ،والتكبير ،والتحميد  -أفضل من االشتغال عنه بالقراءة ،وكذل

إجابة المؤذن .

وهكذا األذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة ،والقراءة المطلقة أفضل
من األذكار المطلقة ،اللهم إال أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة

القران ،مثاله :أن يتفكر في ذنوبه ،فيحدَّ ذل له توبةً واستغفاراً ،أو يعرض له ما يخاف
أذاه من شياطين اإلنس والجن ،فيعدل إلى األذكار والدعوات التي تحصنه وتحوطه .
فهكذا قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع ،وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل

وأعظم أجراً .

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس ،فيعطي كل ذى حق حقه ،ويوضع كل شيء موضعه .
ولما كانت الصالة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء ،وهي جامعة ألجزاء العبودية على
أتم الوجوه ،كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده ،لجمعها ذل كله مع
عبودية سائر األعضاء .
فهذا أصل نافع جداً ،يفتح للعبد باب معرفة مراتب األعمال وتنزيلها منازلها ،لئال يشتغل

بمفضولها عن فاضلها ،فيربح إبليس الفضل الذي بينهما ،أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل به
عن مفضولها وإن كان ذل وقته ،فتفوته مصلحته بالكلية ،لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ثواباً وأعظم أجراً ،وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب األعمال وتفاوتها ومقاصدها ،وفقه في

إعطاء كل عمل منها حقه ،وتنزيله في مرتبته .

 التحذير من تر الذكر :
ال ش أن القلب يصدأ كما يصدأ الحديد  ،وجالؤه بالذكر فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة
البيضاء  ،فإذا تر صدئ  ،فإذا ذكر جاله  ,وصدأ القلب بأمرين  :بالغفلة والذنب  .وجالؤه

بشيئين  :باالستغفار والذكر  .فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكبا على قلبه .

وصدأه بحسب غفلته  ،وإذا صدئ القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه ،
فيرى الباطل في صورة الحق  ،والحق في صورة الباطل  .ألنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم

فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه  ،فإذا تراكم عليه الصدأ واسوَّد وركبه الران

س َد تصورُه وإدراكه فال يقبل حقا وال ينكر باطال وهذا أعظم عقوبات القلب ،ولذا فإن الذكر
فَ َ
من أنفع العبادات وأعظمها  ،والغفلة عنه خطرٌ كبير وش ٌر مستطير على قلب العبد  ،إن
الغفلة عن ذكر اهلل تورَّ قسوة القلب  ،فيصدأ القلب  ،ويغلفه الران  ،حتى يصبح الغافل
على شفا جرفٍ هارٍ ينهار به في أتون النفاق المفضي إلى الدر األسفل من النار ،وال

ينقذنا من هذه الهاوية إال اهلل عز وجل نحتمي به ونعتصم به من الضاللة ،وقد حذر اهلل
تعالى عباده من تر ذكره في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى اهلل عليه وسلم .

أما في كتاب اهلل الكريم :

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
ش عن ذكر الرحمن ُنقَ ّيضْ له شيطاناً فهو له قرين * وإنَّهم
فقد قال تعالى  { :ومَنْ يَعْ ُ
لَيَصُدُّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون } [الزخرف36 :ا]30

[*] قال ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما :
[ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم ،فإذا سها وغفل وسوس ،فإذا ذكر اهلل خنس ]

( حديَّ الحارَّ األشعري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
إن اهلل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني اسرائيل أن يعملوا

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
بهن فكأنه أبطأ بهن فأوحى اهلل الى عيسى  :إما أن يبلغهن أو تبلغهن فأتاه عيسى فقال له

ان أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني اسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن
وإما أن أبلغهن فقال له يا روح اهلل ان أخشى ان سبقتني أن أعذب أو يخسف بي فجمع

يحيى بني اسرائيل في بيت المقدس حتى امتأل المسجد فقعد على الشرفات فحمد اهلل وأثنى

عليه ثم قال  :إن اهلل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن  ،ثم ذكر
التوحيد والصالة والصيام والصدقة……

ثم ذكر الخامسة  :وأمركم بذكر اهلل كثيرا ومثل ذل كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره
فأتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه  ،وان العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في
ذكر اهلل تعالى .
فهذا الحديَّ مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر،وأنه يطرد الشيطان وينجي منه,وأنه بمثابة
الحصن الحصين والحرز المكين الذي ال يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إال باه .

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

فلو لم يكن في الذكر إال هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن ال يفتر لسانه من ذكر
اهلل تعالى فانه ال يحرز نفسه من عدوه إال بالذكر وال يدخل عليه العدو إال من باب الغفلة

فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذكر اهلل تعالى انخنس عدو اهلل وتصاغر

وانقمع حتى يكون كالذباب ولهذا سمي الوسواس الخناس أي يوسوس في الصدور فإذا
ذكر اهلل تعالى خنس أي كف وانقبض .

[*] قال ابن عباس رضي اهلل عنه :

الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وغفل وسوس  ،فإذا ذكر اهلل خنس  .الوابل
الصيب
فالتار للذكر ،الناسي له؛ فهو ميت ال يبالي الشيطان أن يلقيه في أي مزبلة شاء.
[*] وحكى ابن القيم رحمه اهلل عن بعض السلف :
أنهم قالوا :إذا تمكن الذكر من القلب ،فإن دنا منه الشيطان صرعه اإلنساي كماا يصارع
اإلنسان إذا دنا منه الشيطان ،فيجتمع عليه الشياطين فيقولون :ما لهذا؟ فيقال :قاد مساه

اإلنسي.
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ُو واآلصالِ
رب في نفس تضرع ًا وخيفة ودون الجهر من القول بالغُد ِّ
وقال تعالى{ :واذكر َّ
ن مِنَ الغافلين} [ األعراف ] 205/
وال تكُ ْ

ِال َقلِيالً) [ النساء ] 141/
ن اللّهَ إ َّ
وقال في ذم المنافقين ( :وَ َال يَذْكُرُو َ
ألجل هذا ختم المولى تبار وتعالى سورة "المنافقون" بالتحذير من الغفلة عن ذكار اهلل

عز وجل مخالفةً لسبيل المنافقين فقال تعالىَ ( :يأَيّهَا الّذِينَ آمَنُاواْ الَ ُتلْهِكُامْ َأمْاوَالُكُمْ وَ َال
أَوْالَدُكُمْ عَن ذِكْرِ الّلهِ َومَن َيفْعَلْ َذلِ َ َفأُ ْوَلاَئِ َ هُ ُم الْخَاسِرُون * وَأَن ِفقُو ْا مِن مّا رَزَقْنَاكُ ْم مّان
ن
قَبْلِ أَن َيأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَ ْوتُ فَ َيقُولُ َربّ لَوْآل أَخّرْتَنِيَ ِإَلىَ أَجَ ٍل قَرِيابٍ َفأَصّا ّدقَ وَأَكُان مّا َ
جلُهَآ وَالّل ُه خَبِي ٌر ِبمَا تَ ْع َملُونَ) [المنافقون ]11:9
ن * َولَن يُؤَخّ َر الّل ُه َنفْساً إِذَا جَآءَ أَ َ
الصّالِحِي َ
وأما في سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :ما من قوم يقومون من
مجلس ال يذكرون اهلل تعالى فيه إال قاموا عن مثلِ جيفةِ حمار و كان لهم حسرة .
معنى( إال قاموا عن مثلِ جيفةِ حمار )  :أي مجلس نتن كجيفة حمار لخلوه مان ذكار اهلل
تعالى  ،ألن المجالس ال تعمرُ إال بذكر اهلل تعالى .

 إن الذي يمعن النظر في الوحيين الشريفين يجد أن لتر الذكر آثاراً سالبية وعواقاب

وخيمة منها :
( )1إذا فرَّط الدعاة في ذكر اهلل ولم يداوموا عليه فال بد أن يصابوا ببعض ما حذَّر اهلل منه؛
ش ًة ضَنكًا
ِن َل ُه مَعِي َ
ض عَنْ ذِكْرِي َفإ َّ
ألنهم لم يأخذوا تحذيراته سبحانه كما ينبغي ﴿ َومَنْ أَعْ َر َ

عمَى ﴾ [ طه]114/
وَنَحْشُرُ ُه يَوْ َم ا ْلقِيَا َمةِ أَ ْ
سلُ ْك ُه عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [ الجن]10/
ض عَنْ ذِكْ ِر رَبِّ ِه يَ ْ
ن يُعْ ِر ْ
﴿ َومَ ْ
ذل أن غذاء القلب وراحة النفس وسمو الروح إنما يكون في المداومة علاى ذكار اهلل ،
وقلته تسبب اضطرابًا وقلقًا نفسيًّا .
( )1القعود عن أداء الواجب أو على األقل الفتور :

زاد المسلم على الطريق إنما هو ذكر اهلل  ،فمن فرَّط في ذل فقد يبقى من غير زاد ،فماا

بالنا في الداعية الذي تبوأ مقعد الصدارة ويدعو إلى اهلل باال زاد ،فسايكون ذلا بدايا َة
تقصيره في أداء واجبه وفتوره وتقصيره.
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( )3الحرمان من العون والتوفيق اإللهي :

إن عون اهلل وتوفيقه ال يظفر بهما العبد إال إذا كان على صلة طيبة برباه ﴿إِنَّ اللَّا َه مَا َع

الَّذِينَ َّاتقَوْا وَالَّذِينَ هُ ْم مُحْسِنُونَ ﴾ [ النحل]112/
ن ﴾ [ العنكبوت]69/
الل َه َل َم َع ا ْلمُحْسِنِي َ
ن جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُ ُبلَنَا وَإِنَّ َّ
﴿وَالَّذِي َ

( )4فقد الهيبة والتأثير في الناس :فمن ضيع منزلته عند ربه فقد ضااعت منزلتاه عناد
الناس .
لذا ينبغي على المسلم أن يتمس بالذكر ويعض عليه بالنواجذ في كل وقتٍ وحين :
[*] قال سماحة اإلمام العالمة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه اهلل :
ويشرع لكل مسلمٍ ومسلمة أن يقول هذا في صباح كل يوم؛ حتى يكون حارزاً لاه مان
الشيطان ،فلنداوم على األذكار ،ولنحرص عليهاا وال نعرضاها بتهااونٍ أو بأعماالٍ أو
أشغال .قال النووي رحمه اهلل :ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليالٍ أو
نهار ،أو عقب صالةٍ أو حالةٍ من األحوال ،ففاتته أن يتداركها ،وأن يأتي بهاا إذا تمكان

منها وال يهملها ،فإنه إذا اعتاد المالزمة عليها لم يعرضها للتفويات ،وإذا تسااهل فاي
قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها ،واالقتصار على الوارد المأثور الثابات الصاحيح

عن النبي صلى اهلل عليه وسلم فيه غنيةٌ وبركة.
[*] قال ابن سعدي رحمه اهلل :

ت مقيدٌ
وكن ذاكراً هلل في كل حالا ٍة فليس لذكر اهلل وق ٌ

فقد أخبر المختار يوم ًا لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفردُ
ت عدنٍ والمساكن تمهدُ
وأخبر أن الذكر غرسٌ ألهلاه بجنا ٍ
وأخبر أن الذكر يبقاى بجن ٍة وينقطع التكليف حين يخلدُ
وينهى الفتى عن غيبةٍ ونميما ٍة وعن كل قولٍ للديانة مفسدُ
ولكننا من جهلنا قل ذكرناا كما قلّ منا لإلله التعبدُ
ن علينا بذكره ،وأن يكرمنا بشكره ،وأن يجعلنا من الذاكرين اهلل
أسأل اهلل جل وعال أن يم ّ

كثيراً
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فليحذر المسلم من تر الذكر وليرطب لسانه بذكر اهلل في كل وقت ،وفي كل مكان،

حتى إذا جاءت لحظة الفراق فإذا هو ينطق با ال إله إال اهلل وتكون آخر كالمه ،فهنيئاً

لمن وفقه اهلل وختم له بخاتمة السعداء .
(حديَّ معاوية الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي  قال  :من كان آخر كالماه مان
الدنيا ال إله إال اهلل دخل الجنة .

أنواع الذكر
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل في الوابل الصيب :
الذكر نوعان :

النوع األول من الذكر  :ذكر أسماء الرب تبار وتعالى وصفاته ،والثناء عليه بهما،
وتنزيهه وتقديسه عما ال يليق به تبار وتعالى وهذا أيض ًا نوعان :
[ : ]1إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر ،فأفضل هذا النوع أجمعه للثناء وأعمه ،نحو (
سبحان اهلل عدد خلقه .

[ : ]1الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته ،نحو قول  :اهلل عز وجل يسمع
أصوات عباده .

وأفضل هذا النوع :
الثناء عليه بما أثنى به على نفسه ،وبما أثنى به عليه رسول اهلل  من غير تحريف وال
تعطيل ،ومن غير تشبيه وال تمثيل .وهذا النوع أيض ًا ثالثة أنواع :
(أ) حمد .

(ب) ثناء .
(ج) مجد .
فالحمد هلل اإلخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضا به ،فإن كرر

المحامد شيئ ًا بعد شيء كانت ثناء ،فإن كان المدح بصفات الجالل والعظمة والكبرياء
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والمل كان مجداً .

حمْ ُد لّل ِه رَبِّ
وقد جمع اهلل تعالى لعبده األنواع الثالثة في أول الفاتحة ،فإذا قال العبد  :الْ َ

ن الرَّحِيمِ قال {:أثنى عليّ
الْعَا َلمِينَ قال اهلل  {:حمدني عبدي } ،وإذا قال  :الرَّحْما ِ
عبدي}  ،وإذا قال  :مَالِ ِ يَوْمِ الدِّينِ قال  {:مجّدني عبدي }

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من
صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هريرة رضي اهلل
عنه إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس فإني سمعت رسول اهلل  يقول قال اهلل
تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد !< الحمد هلل
رب العالمين >! قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال !< الرحمن الرحيم >! قال اهلل تعالى
أثنى علي عبدي وإذا قال !< مال يوم الدين >! قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي
عبدي فإذا قال !< إيا نعبد وإيا نستعين >! قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل
فإذا قال !< اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال

الضالين >! قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .
معنى خداج  :أي فاسدة

النوع الثاني من الذكر :ذكر أمره ونهيه وأحكامه :وهو أيض ًا نوعان :

[ : ]1ذكره بذل إخبارًا عنه بأنه أمر بكذا ،ونهيه عن كذا .
[ : ]1ذكره عند أمره فيبادر إليه ،وعند نهيه فيهرب منه ،فإذا اجتمعت هذه األنواع للذاكر
فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه فائدة .

فهذا الذكر من الفقه األكبر ،وما دونه أفضل الذكر إذا صحت فيه النية .
ومن ذكره سبحانه وتعالى :
ذكر آالئه وإنعامه وإحسانه وأياديه ،ومواقع فضله على عبيده ،وهذا أيض ًا من أجل أنواع
الذكر .
فهذه خمسة أنواع ،وهي تكون بالقلب واللسان تارة ،وذل أفضل الذكر  .وبالقلب وحده
تارة ،وهي الدرجة الثانية ،وباللسان وحده تارة ،وهي الدرجة الثالثة .

فأفضل الذكر :ما تواطأ عليه القلب واللسان وتدبر الذاكر معانيه ،واعلموا أن هذا الفضل
العظيم واألجر الكثير ليس معلق ًا على ذكر الشفة واللسان فحسب بل ال يثبت هذا األجر
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الموعود إال على ذكر يتواطأ فيه القلب واللسان فذكر اهلل إن لم يخفق به القلب وإن لم

تعش به النفس وإن لم يكن مصحوب ًا بالتضرع والتذلل والمحبة هلل تعالى فلن يكون سبباً

لتحصيل هذه المزايا والفضائل.
وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ،ألن ذكر القلب يثمر المعرفة

باهلل ،ويهيج المحبة ،ويثير الحياء ،ويبعَّ على المخافة ،ويدعو إلى المراقبة ،ويزغ عن
التقصير في الطاعات ،والتهاون في المعاصي والسيئات ،وذكر اللسان وحده ال يوجب شيئاً
من هذه اآلثار ،وإن أثمر شيئ ًا منها فثمرة ضعيفة  .انتهى
وذكر اهلل هو أعظم ما فتق عنه لسان وتدبره جنان .فال بد من اجتماع اللسان والجنان
حتى يؤتي الذكر ثماره ويستشعر العبد آثاره .فقد وصف اهلل تعالى أولي األلباب بأنهم
ض رَبَّنَا
ت وَاألَ ْر ِ
السمَاوَا ِ
ق َّ
ن فِي خَ ْل ِ
هلل قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ ْم وَيَ َتفَكَّرُو َ
ن يَذْكُرُونَ ا َ
{الَّذِي َ
ال سُبْحَانَ َ َفقِنَا عَذَابَ النَّارِ} فهم جمعوا بين ذكر اهلل تعالى في كل أحوالهم
خلَ ْقتَ هَذَا بَاطِ ً
مَا َ
ودعائه ،والتفكر في خلق السماوات واألرض.

مسألة :هل الذكر الخفي أفضل أم الذكر الجهري ؟
القول الذي دلت عليه السنة الصحيحة أن هل الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري لألدلة

اآلتية :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني  ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ،وإن ذكرني في مألٍ ذكرته

إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليَّ ذراعا تقربت
في ملٍ خي ٌر منهم  ،وإن تقَّرب َّ
إليه باعا و إن أتاني مشيا أتيته هَرْ َو َلةً .
ثم يبين ربنا سبحانه وتعالى أن الذكر له نوعان:خفي وجهري  ،فإن ذكرني في مإل ذكرته
في مإل خير منهم  ،إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ,فأيهما أرفع درجة وأفضل حا ًال
؟ هل الذي يذكر اهلل في نفسه فيذكره اهلل في نفسه  ،أم الذي يذكر اهلل في مإل فيذكره اهلل
في مإل خير منهم ؟ قد يقول المرء بل الذي يذكره في مإل ألن اهلل تعالى سيشهر أمره

وسيرفع ذكره في السماء،فيذكره في مإل خير منهم ،نعم ولكن أن يذكر اهلل تعالى العبد في
نفسه هذا أسمى بكثير ألن هذا يعني أن سرًا بين العبد وربه ال يطلع عليه أحد قد نشأ وهذا
أسمى من أن يشتهر أمر العبد بصالحه وتقواه عند أهل السماء.
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ومن هنا كان الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري واألدلة على ذل كثيرة ؛ ومنها الحديَّ

اآلتي :

(حديَّ سعد ابن أبي وقاص في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :إن اهلل يحب العبد التقي
النقي .

بل اآلية الكريمة صريحة في تبيان أن الذكر الخفي هو األصل ،وهي قوله تعالى {وَاذْكُر
ن الْغَا ِفلِينَ}
ن ا ْلقَوْلِ بِالْغُدُ ِّو وَاآلصَالِ وَ َال تَكُن مِّ َ
ن الْجَهْ ِر مِ َ
رَّبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَرُّعاً وَخِي َف ًة وَدُو َ
[ سورة األعراف ]105/

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) قال كنا مع رسول اهلل  في غزا ٍة فجعلنا ال نصعد
ط في وادٍ إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  فقال
شرفاً وال نعلو شرفاً وال نهب ُ
 :أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ل تدعون أصمَّ وال غائباً إنكم تدعون سميع ًا بصيرا
 ،ثم قال  :يا عبد اهلل بن قيس أال أعلم كلمةً هي من كنوز الجنة  :ال حول وال قوة إال
باهلل .

فنهاهم عن رفع األصوات بالذكر ،
والذكر في أصله عمل قلبي فهو ضد النسيان  ،كما بينت اآلية{ :وَاذْكُر رَّبَّ َ فِي َنفْسِ َ
ن الْغَا ِفلِينَ} [ سورة
ُو وَاآلصَا ِل وَ َال تَكُن مِّ َ
ن ا ْلقَوْ ِل بِالْغُد ِّ
تَضَرُّع ًا وَخِيفَ ًة وَدُونَ الْجَهْ ِر مِ َ

األعراف ]105/
فالذكر يتنافى مع الغفلة .

وتمام الذكر القلبي التلفظ اللساني على أال يعلى الصوت فيه ،وذل لفوائد وحكم منها ما
يلي :
أو ًال  :الذكر الخفي أقرب إلى الخشوع  ،فمن أسمع نفسه كان أخشع.
ثانياً  :الذكر القلبي أقرب إلى اإلخالص  ،فالذي يرفع صوته بالذكر ال يأمن على نفسه أن
يرائي  ،وأما إن أسر بالذكر فإنه أقرب إلى اإلخالص ،وإن كان في الحالين معرض ًا لوجود
شر خفي .

ثالثاً  :الذكر الخفي ممكن في كل األحوال بخالف الذكر الجهري  ،فقد تجلس في مجلس
الناس يتحادثون فيه وال تمل أن تتحدَّ معهم  ،ولكن تمل أن تذكر اهلل تعالى الذكر
الخفي وال يمنع من ذل أحاديَّ من حول وال يمنع من ذل أي سبب عائق  ،قد تمنع
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من الذكر الجهري ولكن ال يمنع أحد من الذكر الخفي  ,ألن قلب ولسان مل ل  ،فاهلل
تعالى ملكهما لتحسن استثمارهما بما يرضي اهلل تعالى  ،فاللسان موضع ثانوي للذكر

والموضع األولي هو القلب {،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في مإل
ذكرته في مإل خير منهم }واهلل تعالى أعلم  ،والحمد هلل رب العالمين.

 كنوز األذكار 

[*]كنوز األذكار:
الكنز األول  :قراءة القرآن
الكنز الثاني  :أذكار اليوم والليلة

الكنز الثالَّ  :الباقيات الصالحات مجتمعة
الكنز الرابع  :التسبيح
الكنز الخامس  :الحمد

الكنز السادس  :التكبير

الكنز السابع  :التهليل
الكنز الثامن  :االستغفار
الكنز التاسع  :الصالة على النبي 

الكنز العاشر  :ال حول وال قوة إال باهلل
الكنز الحادي عشر  :الدعاء
الكنز األول  :قراءة القرآن
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فضل القرآن الكريم :

إن من المعلوم شرعاً وعقالً وبداهةً أن القرآن الكريم أكبر منةٍ امتن اهلل تعالى بها علاى
هذه األمة  ،ففيه حياةُ القلوب ويحصل بالتمس به سعادة الدارين  ،لم تظفر الادنيا كلهاا
بكتاب أجمع للخير كله  ،وأهدى للتي هي أقوم  ،وأوفى بما يُسْاعد اإلنساانية ،مان هاذا
القرآن المجيد الذي فتح اهلل به أعينًا عميًا ،وآذانًا صمًّا ،وقلوبًا غلفًاا ،وهادى باه مان
الضاللة وبصر به من العمى وأخرج به من الظلمات إلى النور  ،هذا الكتاب العظيم الاذي
حاق تالوتاه،
َّ
ضمن لإلنسانية األمن والسعادة في دنياهم وأخراهم ،إذا هم آمنوا به وتلوه
وتفهموا سوره وآياته ،وتفقهوا جمله وكلماته ،ووقفوا عند حادوده وَأْتماروا باأوامره،
وانتهوا بنواهيه ،وتخلقوا بأخالقه ،وطبقوا مبادئه ومُثُله وقيمه علاى أنفساهم وأهلايهم
ومجتمعاتهم  ،والقرآن الكريم هو  :كتاب اهلل الذي منه بدأ وإليه يعود ،نازل باه الاروح
األمين على قلب محمد صلى اهلل عليه وسلم بلسان عربي مبين  ،وصفه اهلل تعالى بقولاه(

حمِي ٍد [فصلت
خ ْل ِف ِه تَنْزِي ٌل مِنْ حَكِي ٍم َ
ن َ
ن يَدَ ْي ِه وَال مِ ْ
ن بَيْ ِ
ب عَزِي ٌز * ال َيأْتِيهِ الْبَاطِ ُل مِ ْ
وَإِنَّ ُه لَكِتَا ٌ

ن حَكِي ٍم
ن لَدُ ْ
ت مِ ْ
ُص َل ْ
ُم ف ِّ
 .]41 - 41كما وصفه -جلت قدرته -بقوله :كِتَابٌ أُحْ ِك َمتْ آيَا ُت ُه ث َّ
خَبِي ٍر [هود]1/

حقا ،إن آيات القرآن الكريم في غاية الدقة واإلحكام ،والوضوح والبيان ،أحكمها حكايم،

وفصَّلها خبير ،وسيظل هذا الكتاب معجزًا من الناحياة البالغياة والتشاريعية والعلمياة
والتاريخية وغيرها إلى أن يرَّ اهلل األرض ومن عليها ،لم يتطرق إليه أدنى شايء مان

َزلْنَاا الاذِّكْ َر وَإِنَّاا لَا ُه لَحَاافِظُونَ) [الحجار]9/
ن ن َّ
التحريف؛ تحقيقا لقوله تعالى( إِنَّا نَحْ ُ
فالدنيا كلها لم تظفر بكتاب أجمع للخير كله ،وأهدى للتي هي أقوم ،وأوفى بماا يُسْاعد
ن يَهْدِي لِلَّتِي هِايَ أَقْاوَمُ
اإلنسانية ،من هذا القرآن المجيد ،الذي قال اهلل فيه :إِنَّ هَذَا ا ْلقُرْآ َ
اراء]9:
جارًا كَبِيارًا [اإلسا
َن لَ ُهامْ أَ ْ
االِحَاتِ أ َّ
الصا
ن َّ
او َ
ن يَ ْع َمُلا
ن َّالاذِي َ
َشارُ ا ْل ُما ْؤمِنِي َ
وَيُب ِّ
هذا القرآن الكريم أنزله اهلل على رسوله محمد -صلى اهلل عليه وسلم-؛ ليخرج النااس
الظُلمَاتِ ِإلَى النُّاو ِر
ن ُّ
س مِ َ
ج النَّا َ
من الظلمات إلى النور ،قال تعالى( كِتَابٌ أَنْ َزلْنَاهُ ِإلَيْ َ لِتُخْرِ َ

حمِيااادِ ) [ إباااراهيم ]1:
ط الْعَزِيااا ِز الْ َ
ن رَبِّهِااامْ ِإلَاااى صِااارَا ِ
بِاااإِذْ ِ

 نعم لقد تأثر به الجن ساعة سمعوه ،وامتألت قلوبهم بمحبته وتقديره ،وأسرعوا لدعوة
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ن نُشْارِ َ
سمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا * يَهْدِي ِإلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا ِب ِه َولَا ْ
قومهم إلى اتباعه َفقَالُوا( إِنَّا َ

َد رَبِّنَا مَا اتَّخَ َذ صَاحِ َب ًة وَال َولَدًا) [الجن .]3 - 1
بِرَبِّنَا أَحَدًا * وَأ ََّن ُه تَعَالَى ج ُّ

ن بَعْا ِد
سمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِ َل مِ ْ
وقد حكى اهلل في القرآن الكريم عنهم أنهم قَالُوا( يَا قَ ْومَنَا إِنَّا َ
ي
ق مُسْ َتقِي ٍم * يَا قَ ْومَنَا أَجِيبُوا دَاعِا َ
َق وَِإلَى طَرِي ٍ
مُوسَى مُصَدِّقًا ِلمَا بَيْنَ يَدَ ْي ِه يَهْدِي ِإلَى الْح ِّ

ن عَذَابٍ َألِي ٍم )[األحقاف ]31 – 30
الل ِه وَآمِنُوا ِب ِه يَ ْغفِ ْر لَكُ ْم مِنْ ذُنُوبِكُ ْم وَيُجِرْكُ ْم مِ ْ
َّ

ومن عظيم شأنه وجاللة قدره أنَّه لو نزل على الجبال الصمّ لتصدَّعت  ،قال تعالى( :لَا ْو
عَلىَ جَبَلٍ لّرَأَيْ َتهُ خَاشِعاً مّتَصَدّعاً مّنْ خَشْ َيةِ الّلهِ وَ ِتلْ َ األمْثَالُ نَضْارِبُهَا
أَن َزلْنَا َهاَذَا ا ْلقُرْآنَ َ
س لَ َعلّهُ ْم يَ َتفَكّرُونَ) [الحشر ]11 /
لِلنّا ِ
س
وتحدى الثقلين أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا لذل حيَّ قال تعالى( :قُل لّئِنِ اجْ َتمَ َعتِ اإلِنْ ُ
عَلىَ أَن َيأْتُواْ ِبمِثْلِ َهاَذَا ا ْلقُرْآنِ الَ َيأْتُونَ ِبمِ ْث ِلهِ َولَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِابَ ْعضٍ ظَهِياراً)
وَالْجِنّ َ
[اإلسراء ]22 /

إنَّ القرآن الكريم معجز في أسلوبه وهديه ،غنيٌّ في معانيه ودالالته ،ثماين فاي كناوزه
وحقائقه ،حي في نصوصه وتوجيهاته ،قويٌّ في أهدافه وأغراضه ،أقبل عليه المسالمون
في مختلف مراحل التاريخ ،قرؤوه وتدبروه ،نظروا في نصوصه وتأملوه ،فساروا آياتاه

وبينوا شرائعه ،تحدثوا عن توجيهاته واستخرجوا من كنوزه وجنوا من ثماره ،والعلمااء
والمفسرون والمتدبرون أخذوا هذا في كل قرن ،وسجلوه في كل عصر ،وبقي القرآن بحول
اهلل قادراً على العطاء ،كنوزه ثمينة ال تنفد ،ومعينه ثر كريم ال ينضاب ،وظاللاه ممتادة

وارفة ال تزول ،وأنواره مشعة مضيئة ولو طال عليها الزمان وامتدت بها السنون .

وقد فضّل اهلل عزّ وجل القرآن العظيم على غيره من الكتب السابقة ،وجعله ناسخاً لهاا
ب
حقّ ُمصَدّقاً ّلمَا بَيْنَ يَدَ ْيهِ مِنَ الْكِتَاا ِ
ومهيمناً عليها ،فقال تعالى ( :وَأَن َزلْنَآ ِإلَيْ َ الْكِتَابَ بِالْ َ
علَ ْيهِ) [المائدة ]42 /
َومُهَ ْيمِن ًا َ
من أجل ذل كله فاق هذا الكتاب المبار كل ما تقدمه من الكتاب الساماوية ،وكانات
ِي حَكِي ٌم )[الزخرف .]4 :
ب لَدَيْنَا لَ َعل ٌّ
ُم الْكِتَا ِ
منزلته فوق منزلتها ،قال تعالى ( :وَإ َِّن ُه فِي أ ِّ

ال
وعلى هذا فال يُتَصوَّر طلب العلم على جادةِ االستقامة إال بعد حفظ كتاب اهلل تعالى كام ً
ومن فرَّط فيه فرَّط في غيره وال ش  ،وليس معنى ذل أنه يشترط في طلب العلام حفاظ
كتاب اهلل تعالى كامالً غير أنه ال يستقيم علمه وال يكون له وزناً في العلم إال إذا حفظ كتاب
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اهلل تعال كامالً وذل ألن كل كتب العلم تخدم كتاب اهلل تعالى  ،ولذا كان النباي  يحاَّ

ئ على المورد العذب .
أمته دائم ًا على حفظ كتاب اهلل تعالى وأن يُقبلوا عليه إقبا َل الظام ِ
فضائل تالوة القرآن الكريم :

ب الّلهِ وَأَقَامُواْ
ن يَ ْتلُونَ كِتَا َ
ن الّذِي َ
أثنى اهلل عز وجل على التالين لكتاب اهلل فقال تعالى( :إِ ّ

ن تِجَارَ ًة لّن تَبُورَ * لِيُوَفّيَهُمْ أُجُو َرهُمْ
الصّالَ َة وَأَن َفقُواْ ِممّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَالَنِ َي ًة يَرْجُو َ
غفُورٌ شَكُورٌ) [فاطر. ]30-19 :
ض ِلهِ إِ ّنهُ َ
وَيَزِي َدهُم مّن فَ ْ
والسنة الصحيحة طافحةٌ بما يحَّ على فضل تالوة القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه وهاا
ض منها :
بع ٌ
(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم)أن النبي  قال  :اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعاً ألصحابه اقرءوا الزهراوين  :البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة

البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و ال تستطيعها البطلة .
اقرءوا الزهراوين  :أي النيرتين

قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :

"و سميتا الزهراوين لنورهما و هدايتهما و عظيم أجرهما"
«كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان»  :قال أهل اللغة :الغمامة والغياية كال شايء أظال

اإلنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما .نقله النووي .وفي القاموس :الغمامة:

السحابة أو البيضاء من السحب .والغياية كل ما أظل اإلنسان من فاوق رأساه كالساحاب
ونحااااوه .والمااااراد أن

ثوابهمااااا يااااأتي بهااااذا المنظاااار.

«أو كأنهما فرقان من طير صواف»  :الفرقان والحزقان :معناهما واحاد ،وهماا قطيعاان
وجماعتان ،يقال في الواحد :فرق وحزق وحزيقه ،أي جماعة ،ومعنى «صواف» :باساطة
أجنحتها ملتصق بعضها ببعض كما كانت تظلل سليمان عليه السالم ،وقوله صلى اهلل عليه

وساالم« :تحاجااان عاان أصااحابهما» أي تاادافعان بالحجااة عاان أصااحابهما.
«فإن أخذها بركة وتركها حسرة»  :أي قراءتها بركة وتر قراءتها حسرة وخسارة.
أخذها بركة  :أي زيادةٌ ونماء
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وتركها حسرة  :أي على ما فاته من الثواب

«وال تستطيعها البطلة» أي السحرة  ،تسمية لهم باسم فعلهم ،ألن ما يأتون باه الباطال،
وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهمااكهم فاي الباطال،
ويصح أن يكون المعناى وال يساتطيع دفعهاا واختاراق تحصاينها لقارئهاا الساحرة.

وقيل :المراد من البطلة أهل البطالة ،أي ال يستطيعون قراءتها وتادبر معانيهاا لكسالهم.
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال  :مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل
األترُجَّة ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح
لها و طعمها حلو و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر
و مثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح و طعمها مر .
مثَّل النبي  المؤمن الذي يقرأ القرآن باألترجة ريحها طيب وطعمها طيب وكذا المؤمن
الذي يقرأ القرآن مرضيٌ حاله قلباً وقالباً _ وهذا إن كان عامالً بكتااب اهلل تعاالى _ وإال

انقلب علمه من نو ٍر إلى نار .

 وبين النبي  أنه يترتب األجر الوفير على قراءة القرآن الكريم :
(حديَّ عقبة ابن عامر في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيكم يحب أن يغدو كال ياوم

إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم و ال قطع رحم
فألن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب اهلل خير له من ناقتين و ثالَّ
خير له من ثالَّ و أربع خير له من أربع و من أعدادهن من اإلبل .

(حديَّ ابن مسعودٍ في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال من قرأ حرفا مان
كتاب اهلل فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها ال أقول  { :ألم } حارف و لكان :
ألف حرف و الم حرف و ميم حرف .
(حديَّ ابن عباس في صحيحي الترمذي) أن النبي  قال { إذا زلزلت } تعادل نصاف
القرآن و { قل يا أيها الكافرون } تعدل ربع القرآن و { قل هو اهلل أحد } تعدل ثلَّ
القرآن .
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تنبيه

 :ومن مظاهر سعة رحمة اهلل تعالى لعباده وكذا من مظاهر يسر اإلساالم أن

اهلل تعالى رتب األجر الوفير على قراءة القرآن الكريم سواء كان القارئ يجيد القاراءة أم
يتتعتع في القراءة .

(حديَّ عائشة في الصحيحين) أن النبي  قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفر ِة
الكرا ِم البررة والذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران .
(حديَّ جابر في صحيح أبي داود) قال  :خرج علينا رسول اهلل ونحن نقرأ القارآن وفيناا

ح
األعرابي واألعجمي فقال  :اقرؤوا فكلٌ حسن وسيجئُ أقوامٌ يقيموناه كماا يُقاام القاد ُ

يتعجلونه وال يتأجلونه .
الشاهد :

أن النبي  جعل أمر قراءة القرآن على التساهل حيَّ قال في قراءة األعرابي واألعجماي

(اقرؤوا فكلٌ حسن ) وهما غالباً ال يحسنان القراءة ألن األعرابي غالباً بعيادٌ عان العلام
واألعجمي ليس عربياً أصالً  ،ثم بين النبي  أن المهم في القراءة االحتساب وإخاالص

النية ثم نبه  أنه سيجئُ أقوامٌ يقرؤون القرآن قراءةً صحيحةً ويقيمون األلفاظ كما يُقاام
القدح (أي السهم) ولكنهم مع ذل يتعجلون ثوابه في الدنيا وال يؤجلون ثوابه في اآلخرة .

تنبيه

:لسماع القااران أثر إيجابي على المخ فقد ثبت علمياً أن تالوة القرآن

الكريم وترتيله واالستماع إلى آياته واإلنصات لها يعزز القوى العقلية  ،وأن الترددات

العقلية الصادرة عن أصوات تالوة القرآن الكريم يجعل العقل يصدر سلسلة من الترددات

والطاقات تعرف علمي ًا باسم (موجات العقل)
فإذا كنت حق ًا تريد تزويد عقل بالموجات الصوتية المغذية استمع للقرآن الكريم وأنصت

جيدًا آلياته وراقب جيدًا كيف تزداد قوا العقلية  ،وكيف تصبح مبدع ًا في
تفكير .

وثبت فعلياً أن اإلنسان يحتاج لالستماع إلى اآليات المحكمات من كتاب اهلل كغذاء فعال
للروح والعقل معاً أكثر من حاجة العقل إلى المغذيات الطبيعية واألعشاب
الطبية والفيتامينات وغيرها من منشطات العقل.

والعجيب فعالً أن االستماع للقرآن الكريم يزيل الضجر والتشتت والنسيان السريع بعكس
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االستماع ألي أي شيء آخر.

لذا فاحرصوا قدر استطاعتكم أن تظلوا يقظين أثناء االستماع وال تعطوا لعوامل التشتت
الفرصة  ،فقد ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في أنه باالستماع للقرآن الكريم تبقى
خاليا مخ حية سعيدة حتى في أثناء فترات الضغط عليها.

وثبت توقف خاليا المخ عن التناقص بعد دوام االستماع للقرآن الكريم ،وكذل زيادة قدرة

المستمع على التركيز واستدعاء الذاكرة والقيام بعمليات حسابية لم يكن باإلمكان القيام بها
من قبل .
نسأل اهلل العظيم أن يعيننا على تالوة القرآن الكريم ,وحفظه ،وتدبّر آياته ،واتّباع سنة نبيّه
عليه أفضل الصالة والسالم ،وأن تكون منزلتنا عند آخر آية نقرؤها ،وأن نكون ممن نقرأ
فنرقى ،وال نكون ممن يقرأ فيشقى ،وأن نقايم حادوده ،وال نضايّع حادوده ،وأن ناأمر
بالمعروف ،وننهى عن المنكر ،ونسارع في فعل الخيرات والطاعات وتر المنكرات وحاب
المساكين إنه ولي ذل والقاد ُر عليه .
فضل تعلم القرآن وتعليمه :
مما ال ش فيه أن القرآن الكريم هو أفضل ما يُتعلم ،وأفضل ما يُعلَّم ،الش أن الجامع بين

تعلم القرآن وتعليمه هو أكثر كماالً ألنه مكمِّل لنفسه ولغيره ،جامع بين النفع القاصر على
نفسه والنفع المتعدي إلى غيره ،ولذل قال صلى اهلل عليه وسلم( :خيركم من تعلّم القرآن
وعلّمه )

(حديَّ عثمان في صحيح البخاري) أن النبي  قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه .
[*] قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن :
"والغرض أنه -صلى اهلل عليه وسلم -قال :خيركم من تعلم القرآن وعلمه ،وهاذه صافات
المؤمنين المتبعين للرسل ،وهم الكُمَّ ُل في أنفسهم المُكَمِّلون لغيرهم ،وذل جمع بين النفاع
القاصر والمتعدي ،وهذا بخالف صفة الكفار الجبارين الذين ال ينفعون ،وال يتركون أحادا
الل ِه زِدْنَااهُ ْم
ممن أمكنهم أن ينتفع ،كما قال اهلل في حقهم( :الَّذِينَ َكفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِي ِل َّ

ق الْعَذَابِ) [النحل .]22:
عَذَابًا فَ ْو َ

ن عَ ْن ُه وَيَ ْنأَوْنَ عَ ْنهُ) [األنعام .]16 :
وكما قال تعالىَ (:وهُ ْم يَنْهَوْ َ
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في أصح قولي المفسرين في هذا ،وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم

َذبَ
ظلَ ُم مِمَّنْ ك َّ
وبعدهم عنه أيضا ،فجمعوا بين التكذيب والصد ،كما قال تعالىَ ( :فمَنْ أَ ْ

ف عَنْهَا) [األنعام .]150 :فهذا شأن شرار الكفار كما أن شأن األخيار
بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَ َ
األبرار أن يتكملوا في أنفسهم ،وأن يسعوا في تكميل غيرهم ،كما في هذا الحديَّ ،وكما

سلِمِينَ)
عمِ َل صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ا ْلمُ ْ
قال تعالى (:وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْال مِمَّنْ دَعَا ِإلَى اللَّ ِه وَ َ
[ فصلت] 33/

فجمع بين الدعوة إلى اهلل سواء كان باألذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى اهلل -تعالى-
من تعليم القرآن والحديَّ والفقه ،وغير ذل مما يُبتغى به وجه اهلل ،وعمل هو في نفسه
صالحا ،وقال قوال صالحا -أيضا -فال أحد أحسن حاال من هذا .انتهى.
وكان صلى اهلل عليه وسلم حريص ًا كل الحرص على تعليم صحابته القرآن  ،وتعاهدهم
على تالوته والعمل به ،فقد جاء عن علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم كان يقرئهم القرآن .ونُقل عن ابن مسعود أنه أقرأ رجالً  ،فقال له حين أخطأ :ما
هكذا أقرأنيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
وكان من أمره صلى اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يرسل القراء إلى كل بلد يعلِّمون أهله

كتاب اهلل ،فأرسل مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرته ،وبعَّ معاذ
بن جبل إلى مكة بعد فتحها .وعلى هذا الدرب سار السلف الصالح من بعدُ ،فاهتموا بتعلِّم
كتاب ربهم وتعليمه ،فأقاموا المساجد والمدارس تحقيقاً لهذا الغرض .

وإلى جانب اهتمام سلف هذه األمة وخلفها بأمر قرآنها تعلُّم ًا وتعليماً ،فقد أولو كذل عناية
خاصة بآداب تعلُّم القرآن وتعليمه ،فقرروا في ذل جمله من اآلداب نقف على أهمها فيما
يأتي  :
آداب المتعلم :
( )1ال بد لمتعلم القرآن أن يُخلص النية هلل أوالً ،لينال عمله القباول عناد اهلل سابحانه.
والنية قد يُتساهل فيها مع الناشئة في بداية أمرهم ،لكن البد من التنبيه عليهاا ومراعااة
تصاااحيحها عناااد مااان بلاااغ رشاااده ،وأصااابح مكلفااااً شااارعاً.

وال بد لمتعلم القرآن أن يأخذ القرآن عمن تأهَّل وظهر دينه ،وكان أهالً للتلقي عناه ،كماا
قال بعض أهل العلم" :العلم دين ،فانظروا عمن تأخذون دينكم " .
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أال يرفع المتعلم صوته بال حاجة عند معلمه ،وال يضح  ،أو يكثر من
( )1ومن اآلداب َّ
الكالم الذي ليس فيه مصلحة شرعية ،وال يعبَّ بيده ،وال يلتفت إال لحاجة ،بل يتوجه

بوجهه إليه.
( )3ومن اآلداب أال يقرأ على الشيخ حال ملله ،وعليه أن يحتمل جفوته وسوء خلقه.
وليحرص على اإلتيان إليه مبكراً؛ ليحصل له الخير والبركة .

وعلى متعلم القرآن كذل أن يكون متواضع ًا لمعلمه ومتأدبًا مع إخوانه ،فاال ينظار إلاى
معلمه إال بعين االحترام ،وال يُعامل إخوانه إال بما فيه رفق وأدب ،فإن في ذل عاون لاه
على االنتفاع بما يتعلمه .
[*] قال علي رضي اهلل عنه" :من حق المعلم علي أن تسلِّم على الناس عامة ،وتخصَّه
دونهم بتحية ،وأن تجلس أمامه ،وال تشيرن عنده بيد  ،وال تغمزن بعين  ،وال تقولن :قال
فالن خالف ما تقول ،وال تغتابن عنده أحداً" .

ومن آداب متعلم القرآن تجنب األسباب الشاغلة عن تعلم كتاب اهلل ،كاالنشغال بما ال يُسمن
وال يُغني من جوع ،كالجلوس أمام الرائي "التلفاز" وتضييع األوقات لمتابعة المسلسالت
الفارغة ،وأنواع الرياضات الشاغلة ،وما شابه ذل من أمور ال يليق بالمؤمن أن يشغل

نفسه بها ،ويضيع أوقاته ألجلها.
آداب المعلم :

( )1أول اآلداب التي ينبغي أن يتحلَّى بها معلم القرآن أن يبتغي بعمله مرضاة اهلل ،فيخلص

هلل في عمله ،فال يعلِّم القرآن ألجل مغن ٍم دنيوي أو مكسب معنوي ،بل عليه أن يكون زاهدًا

بما في أيدي الناس ،عفيف النفس ،واسع الخلق ،طلْق الوجه ،صابراً ومحتسباً أجره عناد
اهلل ،مستحضراً قوله تعالى { :وما أسألكم عليه من أجرٍ إن أجريَ إال على رب العاالمين [
الشعراء]109:
وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب بالنفس واحتقار الغير ،بل عليه أن يكون
ناصحًا مرشدًا رفيق ًا بمن يعلمه ،معتني ًا بمصالحه  ،وأن يحب له ما يحبه لنفسه وولده .وال

ال في تعليمه ،بل مقتصدًا في أمره ،خشية أن ينفِّر
ينبغي للمعلم أن يكون عنيفاً أو متساه ً
من هو بين يديه ،وخاصة إذا كانوا ناشئة في العلم ،فإن اهلل يحب الرفق في األمر كله،
ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف و إن الرفق ال يكون في شيء إال زانه وال
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يُنزع من شيء إال شانه.

(حديَّ جرير ابن عبد اهلل في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :من يُحرم الرفق يُحرم
الخير .
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :إن الرفق ال يكون في شيءٍ إال زاناه
وال ينزعُ من شيءٍ إال شانه .

(حديَّ عائشة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :يا عائشة إن اهلل رفيقٌ يحب الرفاق
ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه .
( )1وعليه أن يصبر على من بطأ فهمه ،وأن يعذر من قلَّ أدبه أحياناً .وأن يأخذ طلبتاه
بإعادة محفوظاتهم ،ويثني على من ظهر تفوقه وإقدامه ،ويعنِّف من قصَّر تعنيفااً لطيفااً،
ويقدم في القراءة السابق فالسابق ،إال إن كان ثمة مصلحة فيقدِّم الالحق .وعليه أن يتفقاد
أحوال طلبته ،ويسأل عن غائبهم .

( )3وعلى معلم القرآن أن يكون قدوة للمتعلم في سلوكه كله ،من احترام للوقت ،والعادل
بين المتعلمين ،فال يُفضِّل أحداً على أحد ،إال لمصلحة تتطلب ذل  ،وال يخاطب أحداً بعيناه
ع
ويعرض عن غيره ،بل يكون عد ًال في كل ذل حتى في نظراته ،فهو يعلِّم كالم اهلل ،فليرا ِ

أمر اهلل القائل في كتابه { :يا أيها الذين آمناوا كوناوا قاوامين بالقساط شاهداء هلل [
النساء]135:
( )4وعليه أن يصون يديه حال اإلقراء عن العبَّ ،وعينيه عن النظر فيما ال حاجاة لاه
إليه .وليرعَ األمانة التي حُمِّلها ،وهي أمانة هذا الكتاب ،وليتحلَّ بأوصاف أهال القارآن،
الااذين هاام أهاال اهلل وخاصااته ،ففااي ذلاا كلااه فااالح لااه إن شاااء اهلل .
ال لهاذا الوصاف الاذي
ح َملَتُه إذا أرادوا أن يكونوا أه ً
وجملة القول هنا إن أهل القرآن و َ
ح َملَة القرآن ،ليناالوا عاز
وصفهم به رسول اهلل ،فعليهم أن يتحلُّوا بآداب القرآن ،وآداب َ
الدنيا وعز اآلخرة ،واهلل الموفِّق والهادي إلى سواء السبيل.
استحباب قراءة القرآن الكريم جماعة :

ُو وَالْآصَالِ} [النااور :
اللهُ أَن تُرْ َف َع وَيُذْكَ َر فِيهَا اسْ ُمهُ يُس َِّبحُ َل ُه فِيهَا بِالْغُد ِّ
{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ َّ

]36
اللهِ أَحَدًا)[الجن]12/
َن ا ْلمَسَاجِ َد لَِّل ِه َفلَا تَدْعُوا َمعَ َّ
و قال تعالى ( وَأ َّ
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ن يُذْكَ َر فِيهَا اسْ ُمهُ) [البقرة] 114/
ن مَنَعَ مَسَاجِ َد اللَّهِ أَ ْ
و قال تعالى ( َومَنْ أَظْلَ ُم مِمَّ ْ
فأضاف المساجد إليه ؛ ألنها موضع ذكره .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :وما اجتمع قوم في بيت من بيوت
اهلل يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و

حفتهم المالئكة و ذكرهم اهلل فيمن عنده .

قوله( يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم ) يتلونه  :يقرءونه و يتدارسونه أي  :يدرس
بعضهم على بعض .
( إال نزلت عليهم السكينة) يعني  :في قلوبهم و هي الطمأنينة و االستقرار السكينة :حالة
يطمئن بها القلب فيسكن عن الميل إلى الشهوات وعند الرعب .
و غشيتهم الرحمة  :غطتهم و شملتهم .
و حفتهم المالئكة  :أي يطوفون بهم يدورون حولهم .
وذكرهم اللّه :أثنى عليهم أو أثابهم .

فيمن عنده :أي من المالئكة .
ومن فوائد الحديَّ  :فضيلة اجتماع الناس على قراءة القرآن لقوله  -و ما اجتمع قوم
في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل  ..الخ .

ومن فوائد الحديَّ  :أن حصول هذا الثواب ال يكون إال إذا اجتمعوا في بيات اهلل أي :
في مسجد من المساجد ليناالوا باذل شارف المكاان ألن أفضال البقااع مسااجدها.

ومن فوائد الحديَّ  :بيان حصول هذا األجر العظيم تناازل علايهم الساكينة و هاي
الطمأنينة القلبية و تغشاهم الرحمة أي  :تغطيهم و تحفهم المالئكة أي :تحيط بهم من كال
جانب و يذكرهم اهلل فيمن عنده من المالئكة ألنهم يذكرون اهلل تعالى عن مأل  ،و قاد قاال
اهلل تعالى في الحديَّ القدسي -من ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم- .
[*] قراءة القرآن جماعة لها أربع صور :
الصور األولى :

أن يقرأ واحد والباقون يستمعون له ،فهذه الصورة مستحبة ال تكره بغير خالف،

(حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
سمَ َعهُ مِنْ غَيْرِي) فقرأ عل ْيهِ من سُورة
لعبد اهلل بن مسعود ( :اقْرأ عَليَّ القُرْآنَ ،فإِنِّي أُحبُّ أَنْ أَ ْ
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ُمةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْ َناَ بِ َ عَلى هَؤالء شَهِيدا)) ،قال
النِّساء حتّى بلغ قوله (( :فَكَيفَ إِذاَ جِئ َناَ مِنْ كُلِّ أ َّ

ت إليه َفإِذََا عَيْنَا ُه تَذْرِفَان .
( :حَسْبُ َ اآلن) .فالتف ُ

قال ابن تيمية رحمه اهلل في الفتاوى  :345/5وأما قراءة واحد والباقون يستمعون له فاال
يكره بغير خالف وهي مستحبة ،وهي التي كان الصحابة يفعلونها كأبي موساى وغياره .

الصور الثانية:

أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يعيد غيره ما قرأ األول ألجل مدارسة القرآن ،فهاذه الصاورة
مستحبة باتفاق الفقهاء ألن جبريل كان يدارس النبي صلى اهلل عليه وسلم برمضان يعرض
كل منهما على اآلخر.
[*] قال الحافظ في الفتح:
يعرض عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم القرآن ،هذا عكس ما وقع في الترجماة ألن
فيها أن جبريل كان يعرض على النبي صلى اهلل عليه وسلم ،وفي هذا أن النبي صالى اهلل

عليه وسلم كان يعرض على جبريل وتقدم في بدء الوحي ،وكان يلقاه في كال ليلاة مان
رمضان فيدارسه القرآن ،فيحمال علاى أن كاال منهماا كاان يعارض علاى اآلخار .
[*] وقال في مطالب أولي النهى :592/1

وأما لو أعاد ما قرأه األول وهكذا فال يكره؛ ألن جبريل كان يدارس النبي صلى اهلل علياه

وسلم القرآن برمضان وهذا ما قرره البهوتي رحمه اهلل في كشاف القناع انظار . 433/1
[*] وقال الخرشي في شرحه على مختصر خليل :353/1

كما ال تكره المدارسة بالمعنى الذي كان يدارس به جبريل النبي صالى اهلل علياه وسالم
برمضااان ماان قراءتااه وإعااادة النبااي صاالى اهلل عليااه وساالم .انتهااى
الصورة الثالثة:
أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره بما بعد قراءته ،فذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذل
حسن ال يكره ،وذهب الحنابلة إلى كراهة تل الصورة ،قال ابن مفلح في الفروع :554/1
وكره أصحابنا قراءة اإلدارة ،وقال حرب :حسنة ،وحكاه شيخنا -أي ابن تيمية رحمه اهلل-

عن أكثر العلماء .

والراجح في هذه الصورة أنها ال تكره ،لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم :ما اجتمع قوم في
بيت من بيوت اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم ،إال نزلت عليهم السكينة
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وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده .رواه مسلم وأبو داود من

حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه.

وإذا اتفق الحنابلة مع الجمهور على استحباب الصورة األولى فال وجه للكراهة هنا ..إذ ال
فرق بين أن يعيد القارئ ما قرأ األول أو أن يقرأ من حيَّ ما وقف األول.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل في الفتاوى الكبرى  :345/5وقراءة اإلدارة حسنة
عند أكثر العلماء .
[*] وقال اإلمام النووي في التبيان :
فصل في اإلدارة بالقرآن وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرًا أو جزءاً أو غير ذل ثم
يسكت ويقرأ اآلخر من حيَّ انتهى األول ،ثم يقرأ اآلخر وهكذا ،وهذا جائز حسن .وقد سئل
مالااا رحماااه اهلل تعاااالى عناااه فقاااال :ال باااأس باااه .انتهاااى
الصورة الرابعة:

أن يقرأ الكل مجتمعين بصوت واحد.
فمذهب الحنابلة والشافعية استحباب ذل وهو القول الثاني عند األحناف ،قال البهوتي
رحمه اهلل في شرح منتهى اإلرادات  :156/1وال تكره قراءة جماعة بصوت واحد .

[*] وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى الكبرى :345/5

وقراءة اإلدارة حسنة عند أكثر العلماء ومن قراءة اإلدارة قراءتهم مجتمعين بصوت واحد،
وللمالكية قوالن في كراهتها .انتهى

[*] وقال محمد بن محمد الخادمي في بريقه محمودية:
وكره أن يقرأ القرآن جماعة ألن فيه تر االستماع واإلنصات المأمور بها ،وقيل ال بأس
به وال بأس باجتماعهم على قراءة اإلخالص جهرًا عند ختم القرآن ،واألولى أن يقرأ واحد
ويستمع الباقون .انظر 100/3
القول الثاني :كراهة قراءة الجماعة مع ًا بصوت واحد لتضمنها تر االستماع واإلنصات،
وللزوم تخليط بعضهم على بعض ،وهو المعتمد عند الحنفية والمالكية.

قال صاحب غنية المتملي :يكره للقوم أن يقرءوا القرآن جملة لتضمنها تر االستماع
واإلنصات وقيل :ال بأس به .
وقد أثبت المالكية القول بالكراهة في كتبهم وشنعوا على القائلين بالجواز بال كراهة ،وقد
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عقد ابن الحاج رحمه اهلل فصالً في المدخل  94/1وما بعدها رد فيه على اإلمام النووي

رحمه اهلل ،وما نقله من أدلة وآثار عن السلف فليراجع.

وقال الطرطوشي في الحوادَّ والبدع :لم يختلف قوله -يعني اإلمام مالكاً  -أنهم إذا قرؤوا
جماعة في سورة واحدة أنه مكروه .

ونقل عن مال كراهة القراءة باإلدارة وقوله :وهذا لم يكن من عمل الناس .
وقال أبو الوليد ابن رشد :إنما كرهه مال للمجاراة في حفظه والمباهاة والتقدم فيه .انتهى
ولهذا ينبغي تر هذه الصورة األخيرة ،فإن الخير في اتباع من سلف ،وحذرًا من المجاراة
والمباهاة واختالط األصوات وتر اإلنصات.
واهلل أعلم.
فوائد قراءة القرآن جماعة :
( )1تعهد القرآن الكريم  ،فهي تساعد على حفظه وضبطه ومراجعته وعدم نسيانه  ،وهي
بذل تحقق االستجابة لألمر النبوي كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال تعاهدوا القرآن فالذي نفسي بيده لهو
أشد تفصيا من قلوب الرجال من اإلبل من عقلها .

معنى تفصي ًا  :أي تفلت ًا

(حديَّ ابن مسعود في الصحيحين) أن النبي  قال بئسما ألحدهم أن يقول :نسايت آياة
كيت و كيت بل هو نُسِيَ ،واستذكروا القرآن فأنه أشدُّ تفصِّياً من صدور الرجال من الانَّعم
عقُلها .
في ُ

ي  :أي عوقب بالنسيان لتفريطه فاستذكار القرآن
معنى بل نُسِ َ
وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن لاه معيشاة ضانكا
ونحشره يوم القيامة أعمى على نسيان القرآن بعد حفظه .
إذن من فوائد هذه القراءة الجماعية التعاون على الحفظ أو المراجعة ألن المسالم الواحاد
لمفاااارده يمكاااان أن يضااااعف  ،ولكنااااه بإخوانااااه يتقااااوى.

( )1ومن فوائدها تسميع كتاب اهلل تعالى لمن يريد سماعه من عوام المسلمين  ،إذ ال يقدر
العامي على تالوته فيجد بذل سبيال إلى سماعه  ،ثم إن كثيرين حفظوا القرآن من خاالل
ماااااواظبتهم علاااااى الحااااازب ماااااع الجماعاااااة
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( )3ومن حسناتها التماس الفضل المذكور في حديَّ ما اجتمع قوم في بيت من بياوت اهلل
يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه فيما بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم

المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده  ،فقد استفيد منه أن كل قوم اجتمعوا لما ذُكر حصل لهام
األجر مان غيار اشاتراط وصاف خااص فايهم مان علام أو صاالح أو زهاد .

( )4ومن إيجابياتها أن ينتبه المسلم إلى مواضع الخلل في حفظه للقارآن بطريقاة مان
الصعب أن ينتبه إليها لو كان يحفظ القرآن أو يراجعه لوحده .
آداب القُراء مجتمعين :
قال اإلمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن :
اآلداب التي يحتاجون إليها كثيرة ال يمكن حصرها في هذا الموضع ،ولكن نشير إلى بعضها
تبييناً على الباقي ،فجميع آداب القارئ وحده آداب المجتمعين ،ونزيد في آدابهم أشياء مما
يتساهل فيه بعض الجاهلين ،فمن ذل أن يتغنَّى لهم أن يتجنبوا الضح  ،واللغط ،والحديَّ
في حالة القراءة ،إال كالماً يضطر إليه ،ومن ذل العبَّ باليد وغيرها ،والنظار إلاى ماا

يُلهي ،أو يُبدد الذِّهن ،وأقبح من هذا كُله النَّظر ما ال يجوز النَّظر إليه ،كاألمرد وغيره ،فإن
النَّظر إلى األمرد الحسن حرام سواء كان بشهوة أو بغيرها ،وسواء أمان الفتناة أم لام

يأمنها ،هذا هو المذهب الصحيح المختار عند المحققين من العلماء ،وقد نصَّ على تحريمه
اإلمام الشّافعيّ ،ومن ال يُحصى من العلماء ،قال تعاالى  (( :قُل للماؤمنين يَغضّاوا مان
أبْصارهِم ويحفظوا فُروجَهُم )) ؛ ألنه في معنى المرأة ؛ بل كثير منهم أحسن من كثير مان
النساء ،ويَسهل من طُرق الشَّر في حقهم ما اليُتسهل في النسااء فهام باالتحريم أولاى،

وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تُحصى.
واعلم أنه يجب على كل حاضر مجلس القراءة أن ينكر ما يراه من هذه المنكرات وغيرهاا
فينكر بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه ؛ فإن لم يستطع فلينكره بقلبه.
فضائل حفظ القرآن الكريم :
قد شرَّف اهلل أمة اإلسالم بخصيصة لم تكن ألحد من أهل الْملل قبلهم ،وهي أنَّهم يقرءون
كتاب ربِهم عن ظهر قلبٍ  ،بخالف أهل الكتاب ،فقد كانوا يقرءون كتبِهم نظرًا ،ال عن ظهر
قلب.
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ن
ميّز اهلل عز وجل القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد بحفظه ،قال تعالى( :إِنّاا نَحْا ُ

نَ ّزلْنَا الذّكْ َر وَإِنّا َل ُه لَحَافِظُونَ) [الحجر.]9 :

اتظهاره.
اه واسا
اى حفظا
اة إلا
اذه األما
ق ها
ا َ
اه أن وفَّا
اه لكتابا
ان حفظا
اان ما
وكا
ن
ولقد يسّر اهلل سبحانه وتعالى تالوة القرآن وحفظه لعباده فقال تعالىَ ( :و َلقَدْ يَسّرْنَا ا ْلقُرْآ َ

لِلذّكْ ِر فَهَ ْل مِن مّدّكِرٍ) [القمر.]10 :

فنجد الطفل الصغير واألعجمي وغيرهما  ،يقبل على حفظ القرآن  ،فييسر اهلل له ذل  ،رغم
أنه ال يعرف من العربية وال الكتابة شيئ ًا .
وقد تظاهرت األدلة على فضل حفظ القرآن الكريم  ،وفضل حفظته على غيرهم من
الْمسلمين ،فمن ذل ما يلي :
( )1التأسي بالنبي صلى اهلل عليه وسلم  :فقد كان عليه الصالة والسالم يحفظه ،ويراجعه
مع جبريل عليه السالم ومع بعض أصحابه .

( )1التأسي بالسلف الصالح :
[*] قال ابن عبد البر :

طلب العلم درجات ورتب ال ينبغي تعديها ،ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم

اه ...ا هااا)
ال وتفهماا
ااب اهلل عااز وجاا
اظ كتاا
ام حفاا
اهلل ،فااأول العلاا

حفظه ميسر للناس كلهم ،وال عالقة له بالذكاء أو العمر ،فقد حفظه الكثيرون علاى كبار
اال.
ان األطفا
اة ،فض االً عا
اون العربيا
اذين ال يتكلما
ااجم الا
اه األعا
ال حفظا
انهم .با
سا

( )3علوُّ منزلة حَافظ القرآن ،الْماهر به ألنه يكون مع السفرة الكارام الباررة كماا فاي
الحديَّ اآلتي :

(حديَّ عائشة في الصحيحين) أن النبي  قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفر ِة
الكرا ِم البررة والذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران .
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال يقال لصاحب
القرآن  :اقرأ و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلت عند آخر آية كنات

تقرؤها .

عةٍ مُطَهَّارَ ٍة *
َر َم ٍة * مَرْفُو َ
ف مُك َّ
فيا له من شرف أن تكون مع من قال اهلل فيهم { فِي صُحُ ٍ
س َفرَ ٍة * كِرَا ٍم بَرَرَةٍ) (عبس من اآلية (16 : 13
ِبأَيْدِي َ
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( )4صاحب القرآن يلبس حلة الكرامة وتاج الكرامة :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :يجايء
صاحب القرآن يوم القيامة  ،فيقول  :يا رب حله  ،فيلبس تاج الكرامة  .ثم يقول  :ياا رب
زده فيلبس حلة الكرامة  ،ثم يقول  :يا رب ارض عنه  ،فيقال اقرأ وارق ويزاد بكال آياة

حسنة .

( )5ومن ذل أيضًا أن أهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته :
(حديَّ أنس في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال  :أهل القارآن أهال اهلل وخاصاته .
( )6ومن ذل أيضًا أن حملة القرآن مقدمون على أهل الجنة :
ن يَسَارٍ :
[*] قَا َل عَطَاءُ بْ ُ
ن عُرَفَاءُ َأهْ ِل الْج ََّنةِ.
ح َم َل ُة ا ْل ُقرْآ ِ
َ
[*] وعن طاوس أنه سأل ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  :ما معنى قاول النااس :أهال
القرآن عرفاء أهل الجنة ؟ فقال :رؤساء أهل الجنة .

( )0حملة القرآن هم أهل اهلل وخاصته وكفى بهاذا شارفاً كماا فاي الحاديَّ اآلتاي :
(حديَّ أنس في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال  :أهل القارآن أهال اهلل وخاصاته .
( )8حامل القرآن يستحق التكريم كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي موسى في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال إن من إجاالل اهلل
إكرام ذي الشيبة المسلم و حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه و إكرام ذي السلطان

المقسط .

( )9الغبطة الحقيقية تكون في القرآن وحفظه كما في الحديَّ اآلتي :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النباي  قاال :ال
حسد إال في اثنتين :رجلٌ علمه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ،فسمعه جاا ٌر
له فقال  :ليتني أوتيتُ مثل ما أُوتيَ فالنٌ فعملتُ مثل ما يعمل  ،ورجل آتاه اهلل مااالً فهاو
ت مثل ما يعمل .
ي فالنٌ فعمل ُ
ت مثل ما أُوت َ
يهلكه في الحق  ،فقال رجل  :ليتني أوتي ُ

( )10حفظ القرآن وتعلمه خير من متاع الدنيا  ،كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ عقبة ابن عامر في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى
بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم و ال قطع رحم فألن
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يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب اهلل خير له من ناقتين و ثالَّ خيار

له من ثالَّ و أربع خير له من أربع و من أعدادهن من اإلبل .
وتذكر أن اإلبل في ذل الزمان أنفس المال وأغاله .

( )11حافظ القرآن هو أولى الناس باإلمامة كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي مسعودٍ األنصاري) أن النبي  قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا في
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فاإن كاانوا فاي
الهجرة سواء فأقدمهم سنا و ال يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله و ال في سلطانه و ال يقعد في
بيته على تكرمته إال بإذنه .
وتذكر أن الصالة عمود الدين وثاني أركان اإلسالم .
( )11حفظ القرآن الكريم رفعة في الدنيا واآلخرة ،كما في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ عمر في صحيح مسلم) أن النبي  قال إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع باه
آخرين .

( بهذا الكتاب ) :أي بقراءته ،أي بالعمل به .وقوله
( أقواما ) :أي :منهم موال .

( ويضاااع باااه ) :أي بااااإلعراض عناااه وتااار العمااال بمقتضااااه.
وهكذا كان توقير الرعيل األول لكتاب ربهم في صدورهم .وكان السلف ينشئون أطفالهم
على حفظ القرآن ،ثم يحفظونهم الكتب الستة ( أي صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن
الترمذي ،وسنن أبي داود ،وسنن النسائي ،وسنن ابن ماجاه ) .وبعاد أن يتماون ذلا

يقومون بتحفيظهم مغازي الرسول صلى اهلل عليه وسلم .وبذل يشب الطفل المسلم علاى
وعي بكتاب ربه وسنة نبيه صلوات ربي وسالمه عليه .وهكذا حقق اإلسالم تقدمه وتفرده،
وازدهرت حضارة اإلسالم على جميع الحضارات التي كانت سائدة في ذل الوقت ،وتفوقت
عليها؛ وذل بحفظ كتابها والعمل بمقتضاه.
( )13حافظ القرآن يقدم في قبره ،فبعد معركة أحد وعند دفن الشهداء كان النبي صلى اهلل

عليه وسلم يجمع الرجلين في قبر واحد ويقدم أكثرهم حفظاً كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح البخاري ) قال كان النبي 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له
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إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دماائهم

ولم يغسلوا ولم يصل عليهم .

( )14وفي يوم القيامة يشفع القرآن ألهله  ،وشفاعته مقبولة عناد اهلل تعاالى كماا فاي
الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم)أن النبي  قال  :اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة

شفيعاً ألصحابه اقرءوا الزهراوين  :البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة
البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و ال تستطيعها البطلة .
اقرءوا الزهراوين  :أي النيرتين
قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :
"و سميتا الزهراوين لنورهما و هدايتهما و عظيم أجرهما"

«كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان»  :قال أهل اللغة :الغمامة والغياية كال شايء أظال
اإلنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما .نقله النووي .وفي القاموس :الغمامة:
السحابة أو البيضاء من السحب .والغياية كل ما أظل اإلنسان من فاوق رأساه كالساحاب

ونحااااوه .والمااااراد أن

ثوابهمااااا يااااأتي بهااااذا المنظاااار.

«أو كأنهما فرقان من طير صواف»  :الفرقان والحزقان :معناهما واحاد ،وهماا قطيعاان
وجماعتان ،يقال في الواحد :فرق وحزق وحزيقه ،أي جماعة ،ومعنى «صواف» :باساطة

أجنحتها ملتصق بعضها ببعض كما كانت تظلل سليمان عليه السالم ،وقوله صلى اهلل عليه
وساالم« :تحاجااان عاان أصااحابهما» أي تاادافعان بالحجااة عاان أصااحابهما.
«فإن أخذها بركة وتركها حسرة»  :أي قراءتها بركة وتر قراءتها حسرة وخسارة.
أخذها بركة  :أي زيادةٌ ونماء
وتركها حسرة  :أي على ما فاته من الثواب
وال تستطيعها البطلة :

«وال تستطيعها البطلة» أي السحرة  ،تسمية لهم باسم فعلهم ،ألن ما يأتون باه الباطال،
وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهمااكهم فاي الباطال،
ويصح أن يكون المعناى وال يساتطيع دفعهاا واختاراق تحصاينها لقارئهاا الساحرة.
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وقيل :المراد من البطلة أهل البطالة ،أي ال يستطيعون قراءتها وتادبر معانيهاا لكسالهم.
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال  :مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل

األترُجَّة ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح
لها و طعمها حلو و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر

و مثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح و طعمها مر .
فهنيئ ًا لمن يشفع له هذا الكتاب العظيم في ذل اليوم العصيب .
( )15حفظ القرآن سبب للنجاة من النار كما في الحديَّ اآلتي :

( حديَّ عصمة بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :لاو
جمع القرآن في إهاب ما أحرقه اهلل بالنار .
[*] قال ابن األثير :
ن لم تحر ْق ُه نارُ اآلخرةِ ،فجُعِ َل جسمُ حافظ القرآن كاإلهاب
هلل القرآ َ
وقيل الْمعنى :مَن علَّمهُ ا ُ

له .

[*] قال أبو أمامة :إن اهلل ال يعذب بالنار قلب ًا وعى القرآن .
( )16حفظ القرآن رفعة في درجات الجنة ،كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النباي  قاال  :يقاال
لصاحب القرآن  :اقرأ و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلت عند آخار
آية كنت تقرؤها .

[*] قال ابن حجر الهيتمي :

الخبر خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب ،ألن مجرد القراءة في الخط ال يختلف الناس فيها.
( )10حافظ القرآن أكثر الناس تالوة له ،فحفظه يستلزم القراءة المكررة ،وتثبيته يحتااج
إلى مراجعة دائمة فيجعله يفوز بكن ٍز من كنوز الحسنات ألن من قرأ حرف ًا من كتاب اهلل فله
به حسنة ،والحسنة بعشر أمثالها بنص السنة الصحيحة كما في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ ابن مسعودٍ في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :من قرأ حرفا من
كتاب اهلل فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها ال أقول  { :ألم } حارف و لكان :

ألف حرف و الم حرف و ميم حرف .
حافظ القرآن يقرأ في كل أحواله ،فبإمكانه أن يقرأ وهو يعمل أو يقود سيارته أو في
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الظالم ،ويقرأ ماشي ًا ومستلقياً ،فهل يستطيع غير الحافظ أن يفعل ذل ؟ ذل فضل اهلل يؤتيه

من يشاء .

حافظ القرآن ال يعوزه االستشهاد بآيات القرآن الكريم في حديثه وخطبه ومواعظه
وتدريسه ،أما غير الحافظ فكم يعاني عند الحاجة إلى االستشهاد بآية ،أو معرفة موضعها .
فهل بعد هذا نزهد في حفظ ما نستطيع من كتاب اهلل ؟! ..

عناية السلف الصالح بحفظ القرآن :
ال ش وال ريب أن أول األمور في طلب العلم بل هو أعظمها وأجلّها ( حفظ القرآن الكريم )
والناظر إلى سير علمائنا السابقين والالحقين يجد أنهم أول ما يهتمون بحفظ القرآن الكريم
فيحفظونه منذ نعومة أظفارهم قبل البلوغ ذل ألنه أساس العلوم وقوامها ومنه أو ًال تستمد
األحكام واألدلة  ،ثم بعد ذل يتدرجون في سلم العلوم الشرعية.
وكان السلف الصالح أول ما يسألون عنه حفظ كتاب اهلل منذ صغرهم ونعوماة أظفاارهم

فيشبوا وقد علقت قلوبهم بحب اهلل  ،وتعظيم كتابه  ،وتدبر آياتاه ...فياأتمرون باأوامره

وينتهون بنواهيه  ،فان كانت من مكارم األخالق أطّلع عليها واقتدي بها ،وان كانت عباراً
عتْ فُؤَادَه .
عظَات ،اعتبر بها وَقَ َر َ
َو ِ

،وهذه قصة عمر بن أبى سلمة أصح دليل على سرعة حفظ الطفل والحَّ على المساارعة
في تحفيظ األبناء :
( حديَّ عمر بن سلمة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :كنا
بماء ممر الناس  ،وكان يمر بنا الركبان فنسألهم عن النبي ؟ فيقولون يزعم أن اهلل أرسله
أوحى إليه بكذا فكنت أحفظ ذل الكالم وكأنما يقر في صدري فلما أسلم قومه وأمرهم النبي
بالصالة قال  :فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا منى! لما كنت أتلقى من الركباان فقادموني
بين أيديهم و أنا ابن ست أو سبع سنين ؟؟ .
ومما يدل على إن هذا دأب الصحابة قول ابن عباس  :جمعت المحكم في عهد رسول اهلل
؟؟ فقلت له  :ما المحكم؟ قال  :المفصل! (أي من الحجرات إلى آخر القرآن )وقال أيضا ًا :
سلوني عن التفسير فإني حفظت القرآن وأنا صغير

[*] وعن ابن عباس قال  :من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممان أوتاى الحكام صابيا
(اآلداب الشرعية البن مفلح)144/1
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ومما يستطرف في هذا الشأن حكاية الفرزدق حيَّ دخل مع أبيه على علي بان أباى
طالب رضي اهلل عنه وقال له :

إن ابني يوش أن يكون شاعرًا فقال له  :أقرئه القرآن فهو خير له! فقال  :ما زالت كلمته
في نفسي حتى قيّد نفسه بقيد وآلي أن ال يفكه حتى يحفظ القرآن فما فكاه حتاى حفظاه

(خزانه األدب )111/1

[*] قال الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه اهلل في التبيان :
والظاهر أن كالم السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل وكان السلف يتعاهدون أطفاالهم
على حفظ كتاب اهلل تعالى  .دخل الرحالة الشهير ابن بطوطة خالل رحلته في ماالي علاى
قاض مالي يوم العيد عام 1351م فوجد أوالده في القيود فقال أال تسرحهم فأجابه ال أفعل
حتى يحفظوا القرآن كما مر ابن بطوطة في مالي بشاب حسن الصوت وعليه ثياب فااخرة
وفي رجليه قيد ثقيل فسأل مرافقه عما ارتكبه هذا الشاب من جرم  ،وعلم أخيرا أناه قياد

حتى ينتهي من حفظ القرآن .

ورغم أن أسلوب ربط القيود مما تَعافًه أنفسنا اليوم وال تعتبره األساليب التربوية الحديثاة
صحيحا  ،إال أن هاتين القصتين توضحان مقدار حرص المسالمين فاي أقاصاي إفريقياا

وغيرها من بالد المسلمين على تحفيظ أوالدهم كتاب اهلل .

[*] قال الميموني  :سألت أبا عبداهلل ( يعني اإلمام أحمد ) أيهما أحب إلي أبدأ ابني
بالقرآن أو بالحديَّ ؟ قال  :ال بالقرآن ،قلت  :أعلمه كله ؟ قال  :إال أن يعسر  ،فتعلمه منه

 ( .اآلداب الشرعية البن مفلح ( )3 /1

[*] وقال الخطيب البغدادي  :ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب اهلل عز وجل إذ كان أجل
العلوم وأوالها بالسبق والتقديم  ( .الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع .)106/1
[*] وقال الحافظ النووي رحمه اهلل  :وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم
 ،وكان السلف ال يُعلِّمون الحديَّ والفقه إال لمن حفظ القرآن  ( .مقدمة المجموع شرح
المهذب )

[*] وقال شيخ اإلسالم  :وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس
علما وهو إما باطل أو قليل النفع  ،وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم
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علم الدين من األصول والفروع  ،فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه األوقات أن يبدأ
بحفظ القرآن فإنه أصل علوم الدين  (.الفتاوى الكبرى )135/1

[*] قال ابن خلدون رحمه اهلل(( :كان أول ما يُشرع في تعليم الصابيان تحفايظ القارآن
الكريم)).

وهكذا كان توقير الرعيل األول لكتاب ربهم في صدورهم .وكان السلف ينشئون أطفالهم
على حفظ القرآن ،ثم يحفظونهم الكتب الستة ( أي صحيح البخاري ،وصحيح مسلم ،وسنن
الترمذي ،وسنن أبي داود ،وسنن النسائي ،وسنن ابن ماجاه ) .وبعاد أن يتماون ذلا
يقومون بتحفيظهم مغازي الرسول صلى اهلل عليه وسلم .وبذل يشب الطفل المسلم علاى
وعي بكتاب ربه وسنة نبيه صلوات ربي وسالمه عليه .وهكذا حقق اإلسالم تقدمه وتفرده،
وازدهرت حضارة اإلسالم على جميع الحضارات التي كانت سائدة في ذل الوقت ،وتفوقت

عليها؛ وذل بحفظ كتابها والعمل بمقتضاه.

ثم خلف من بعد ذل خلف أضاعوا هذه القيم ،ولم يهتموا بكتاب ربهام .هاان اهلل فاي
نفوسهم ،فأهانهم اهلل بما اقترفوه من ذنوب .وقد ضرب لنا القرآن المثل على األمة التاي
تضيع العمل بكتابها ،فقال تعالى مخبرا عن بني إسرائيل ،والخطاب للتذكرة والتحاذير﴿ :
ن
خلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ َيأْخُذُونَ عَ َرضَ هَذَا اْألَدْنَى وَ َيقُولُونَ سَايُغْفَرُ لَنَاا وَإِ ْ
خلَفَ مِنْ بَعْ ِدهِمْ َ
فَ َ

َاق
علَى اللَّاهِ إَِّال الْح َّ
علَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ َال َيقُولُوا َ
َيأْتِهِمْ عَ َرضٌ مِ ْثُلهُ َيأْخُذُوهُ َألَمْ يُؤْخَذْ َ
ن ي ََّتقُونَ أَفََال تَ ْع ِقلُونَ ﴾ ] األعراف.[ 169 :
وَدَرَسُوا مَا فِي ِه وَالدَّارُ اْآلخِرَ ُة خَيْ ٌر لِلَّذِي َ

[*] قال الشيخ أبو بكر الجزائري في تفسيره لهذه اآلية :يحكي اهلل تعالى عن اليهود أنه قد
خلفهم خلف سوء ،ورثوا التوراة عن أسالفهم ،ولم يلتزموا بما أُخذ عليهم فيها من عهود،
على الرغم من قراءتهم لها .فقد آثروا الدنيا على اآلخرة ،فاستباحوا الربا والرشا وسائر
المحرمات ،ويدّعون أنهم سيغفر لهم .وكلما أتاهم مال حرام أخذوه ،ومنوا أنفسهم بالمغفرة
كذبا على اهلل تعالى .وقد قرأوا في كتابهم أال يقولوا على اهلل إال الحق وفهموه ،ومع ! هذا
يجترئون على اهلل ويكذبون عليه بأنه سيغفر لهم.

[*] وقال القرطبي في تفسيره:

وهذا الوصف الذي ذم اهلل تعالى به هؤالء موجود فينا .فقد روى الدارمي في سننه عن
س َيبْلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب ،فيتهافت،
معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قالَ :
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يقرءونه ال يجدون له شهوة وال لذة ،يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب ،أعمالهم

طمع ال يخالطه خوف ،إن قصروا قالوا سنبلغ ،وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا ،إنا ال نشر
باهلل شيئا.
واستمر خط االبتعاد عن كتاب اهلل يمضي قدما ،بطيئا وبشكل يخفى عن العامة في أول

األمر ،ثم بخطى متسارعة وبصورة سافرة بعد ذل  .فبعد أن كانت األمة مجمعة الكلمة على
العمل بكتاب ربها ،وتستمد تشريعاتها من أحكامه ،بدأت في التخلي عنه شيئا فشيئا،
فعاقبها اهلل بأن سلبه من يدها ،إلى أن أصبحت ال تعمل به .وبالطبع كان هنا دورا رئيسيا
ألعداء األمة في الوصول إلى هذه الحالة التي أصبحنا عليها.
فقد جاء االحتالل الفرنسي فتعامل بقسوة مع األمة ،وحاول إجبار األمة على التخلي عن
تعاليم الدين بالحديد والنار .وبسبب إتباع هذا المنهج السافر ،فلم تزدد األمة إال تمسكا
بدينها وبتعاليم كتاب ربها .ورغم أنه لم يكن قد بقي من اإلسالم إال طالسم وذكريات إال أن
األمة وقفت صفا واحدا في وجه من حاولوا تشويه صورة دستورها .ولذل تعامل اإلنجليز
الذين أعقبوا الفرنسيين بصورة أكثر دهاء ومكرا ولكن بنفس المنطق والحزم في زحزحة
األمة عن دينها.

فيقف جالدستون رئيس وزراء بريطانيا األسبق في مجلس العموم البريطاني يحَّ قومه

على زعزعة األمة عن دينها فيقول " :مادام هذا القرآن موجودًا في أيدي المسلمين فلن
تستطيع أوروبا السيطرة علي الشرق وال أن تكون هي نفسها في أمان " .ويقول الحاكم

الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور مائة سنة على استعمار الجزائر " :إننا لن ننتصر

على الجزائريين ما داموا يقرأون القرآن ويتكلمون العربية ،فيجب أن نزيل القرآن العربي
من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم ".
ويسير المنصرون الذين رافقوا هذه الحمالت على نفس الخط .فيقول المنصر وليم جيفورد
بالكراف ،في كتاب جذور البالء " :متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بالد العرب ،يمكننا
حينئذ أن نرى العربي يتدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدُا عن محمد ( صلى اهلل عليه

وسلم ) وكتابه " .ويقول المنصر تاكلي ،في كتاب التبشير واالستعمار " :يجب أن نستخدم
القرآن ،وهو أمضى سالح في اإلسالم ،ضد اإلسالم نفسه ،حتى نقضي عليه تماماً .يجب
أن نبين للمسلمين أن الصحيح في القرآن ليس جديداُ ،وأن الجديد فيه ليس صحيح ًا ".
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ويقول المنصر ذاته " تاكلي " ،في كتاب الغارة على العالم اإلسالمي " :يجب أن نشجع

إنشاء المدارس على النمط الغربي العلماني ،ألن كثيرًا من المسلمين قد تزعزع اعتقادهم

باإلسالم والقرآن حينما درسوا الكتب المدرسية الغربية وتعلموا اللغات األجنبية ".
واستدعى ذل األمر العمل على عدة محاور وفي نفس الوقت .فتم إلغاء الكتاتيب والحد من
تأثيرها وإضعاف مكانتها في النفوس .وبالطبع ال يختلف أحد في أن الكتاتيب كان قد

أصابها شيء من القصور ،ولكن كان يجب العمل على عالج تل األخطاء الناجمة والتي
تراكمت عبر الزمن وليس إلغائها تماما .وتزامن هذا مع اإلبقاء على األزهر  -كمؤسسة
دينية  -قائما مع إضعاف مكانته وزعزعة ثقة الناس فيه بإنشاء المدارس األجنبية
الالدينية إلى جانبه ،والمسارعة إلى تعيين خريجي هذه المدارس في مختلف الوظائف
المرموقة وبأجور مرتفعة للغاية ،مع عدم توفير فرص عمل لخريجي األزهر ( وباألخص
حملة القرآن منهم ) ،وإن وجدت فهي ضعيفة األجر.

وهكذا بدأت النظرة إلى القرآن واللغة العربية تتغير في نفوس الناس! ومع رثاثة حال
حملة القرآن وخريجي المدارس الدينية ،ووجاهة خريجي المدارس الالدينية ،بدأت هذه

النظرة الجديدة تتغلغل في النفوس ،ليتجه المجتمع بأكمله نحو هجران القرآن!! ولم يعد

فخرا لألسر أن ترتبط بمن يحمل مؤهل ديني ،لضعف منزلته االجتماعية في المجتمع .مع

ما تركه هذا من آثار عميقة في نفوس هؤالء األفراد ،الذين شعروا أنهم ما وصلوا إلى ما
وصلوا إليه إال بسبب اتجاههم للدين ،فكان أن مقتوه في داخل نفوسهم ،وسعوا بكل الطرق

إلى عدم تكرار تجاربهم .وصار طموح أي فرد في المجتمع أن يصبح طبيبا أو مهندسا أو
ضابطا .ولم تعد تجد من يحلم أو تحلم له أسرته بأن يكون " عالم دين " أو " دارس فقه "
أو حامل للقرآن " .وتواكب مع هذا صناعة نجوم في المجتمع يشار إليها بالبنان تبتعد
تماما عن اإلسالم وقيمه .وغُيبت عن عمد نماذج رجال الدين أو رموزنا الدينية من
صفحات ! الجرائد أو المجالت أو وسائل اإلعالم األخرى حتى يستقر هذا االتجاه في
النفوس.

وبدأ المخطط بتحويل كتاب اهلل من قوة حاكمة دافعة للمجتمع إلى مجرد كتاب يحمل

ذكريات .تُغير عليه قوى الشر وال يتحر المسلمون للدفاع عنه .وتنتشر من حوله
الخرافات .وهكذا يصبح القرآن الذي هو حياة األمة ،رمزا للموت فيها ،فال يقرأ إال في
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سرادقات العزاء ،وال تكاد تسمع القرآن في مكان حتى تسأل عمن توفى!!! وجعلوا من

فاتحة الكتاب  -التي هي دستور حياة المسلمين ،والتي كان حرص الشارع على قراءتها
سبع عشرة مرة على األقل يوميا في كل ركعة من الصلوات المفروضة  -وسيلة لجلب
الرحمة على األموات ،فال تذكر ميتا حتى يقال " اقرءوا له الفاتحة "!!!

ِن قَ ْومِي اتَّخَذُوا هَذَا ا ْلقُرْآنَ
وصدق فيهم قول ربي عز وجل ﴿ :وَقَا َل الرَّسُو ُل يَا رَبِّ إ َّ
مَهْجُورًا ﴾ [ الفرقان] 30 :
والذي يشاهد واقع الشباب اليوم يجد أن بعضهم يُغفل جانب حفظ القرآن بل بعضهم يبدأ
بالحفظ قليالً ثم ال يلبَّ أن ينقطع مع أنه ربما يكون مجتهدًا في حضور الدروس العلمية
الشرعية  ،وأخشى أن يكون هذا من عدم التوفيق فن فرَط في كتاب اهلل تعالى كان ُمفَرِّطاً
لغيره من باب أولى فليس هنا أنفع من كتاب اهلل تعالى .

تيسير القرآن للتالوة والحفظ :

قال تعالى :ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكِر [ القمر .]10/

[*] روى البخاري عن مجاهد أنه قال" :يسرنا القرآن أي هونّا تالوته".
[*] وذكر القرطبي رحمه اهلل في تفسيره لهذه اآلية قال" :سهلناه للحفظ وأعنا علياه مان
أراد حفظه" وذكر عن سعيد ابن جبير أنه قال" :ليس من كتب اهلل كتابٌ يُقرأ كله ظاهراً أي

عن ظهر قلب إال القرآن".

[*] وفي تفسير ابن كثير قال" :سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراد أن يتذكر مان النااس"
فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسّر اهلل حفظه ومعناه.

[*] قال العالمة الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره :

ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ واألداء  ،ومعانيه للفهم والعلم ألنه
أحسن الكالم لفظاً وأصدقه معنى وأبينه تفسيراً  ،فكل من أقبل عليه يسّر اهلل عليه مطلوبه

غاية التيسير وسهّله عليه  ..ثم يقول  :ولهذا كان علم القرآن حفظاً وتفسيراً أسهل العلوم
عين عليه  ،وقال بعض السلف
وأجلّها على اإلطالق وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أُ ِ
عند هذه اآلية  :هل من طالب علم فيُعان عليه ؟ ولهذا يدعو اهلل عباده إلى اإلقبال عليه

والتذكر بقوله  (( :فهل من مدّكر )انتهى كالمه رحمه اهلل) .
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إذاً فاألصل في القرآن أنه سهل الحفظ ميسوره لكن الخلل منا نحن الذين تشاغلنا عن

اإلقبال عليه حفظ ًا وتفهم ًا بأعذارٍ بعضها يوجد لها حل وكثير منها من تلبيس إبليس على

الشباب .

جاذبية القرآن :
والقرآن كتاب ال يمل قارئه وال يكل سامعه وال يخلق على كثرة الرد وقد عدّ العلماء هاذا
من خصائص القرآن بل عدّوه من وجوه إعجازه كما

[*] ذكر الماوردي من وجوه اإلعجاز في القرآن إعجازه وذكر منه وجهااً مان الوجاوه
فقال((:إن قارئه ال يكل وسامعه ال يمل وهذا في غيره من الكالم معدوم)).وقاال الرافعاي
األديب(( :ومما انفرد به القرآن عن سائر الكالم أنه ال يخلق على كثرة الرد وطول التكرار
وال تُمل منه اإلعادة)).

فضائل أهل القرآن الكريم وتفضليهم على غيرهم :
( )1أثنى النبي صلى اهلل عليه وسلم على الدائمين على تالوة القرآن ودراسته ،العاكفين
على تدبر معانيه وتعلم أحكامه  ،حتى سماهم أهل اهلل وخاصته .
(حديَّ أنس في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال  :أهل القارآن أهال اهلل وخاصاته .
(حديَّ عثمان في صحيح البخاري) أن النبي  قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه .
( )1بين النبي  أن اهلل تعالى يرفع صاحب القرآن في الدنيا واآلخرة :

(حديَّ عمر في صحيح مسلم) أن النبي  قال إن اهلل يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضعُ باه
آخرين .

(يرفع بهذا الكتاب) :أي بقراءته والعمل به
(ويضع به آخرين)  :أي باإلعراض عنه وتر العمل بمقتضاه.
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(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال يقال لصاحب
القرآن  :اقرأ و ارق و رتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلت عند آخر آية كنات

تقرؤها .
( )3القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة وتقبل شفاعته :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم) أن النبي  قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القياماة
شفيعاً ألصحابه .
(حديَّ عبد اله بن عمرو في صحيح الجامع) أن النبي  قال الصيام و القارآن يشافعان
للعبد يوم القيامة يقول الصيام  :أي رب إني منعته الطعام و الشهوات بالنهار فشافعني
فيه يقول القرآن  :رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيُشَفَّعان .
معنى فيشفَّعان  :أي فتقبل شفاعتهما
( )4رفع منزلة حافظ القرآن عند اله تعالى :

(حديَّ عثمان في صحيح البخاري) أن النبي  قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال ال حسد إال في اثنتاين  :رجال
علمه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل و آناء النهار فسمعه جار له فقال  :ليتني أوتيات
مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل و رجل آتاه اهلل ماال فهو يهلكه في الحق فقال رجل
 :ليتني أوتيت مثل ما أوتي فالن فعملت مثل ما يعمل .

تنبيه

 :المقصود بالحسد هنا  :الغبطة ألن الحسد مذموم على كل أحواله فال يحال

في اثنتين وال ثالَّ .

(حديَّ عائشة في الصحيحين) أن النبي  قال الذي يقرأ القرآن وهو حافظٌ له مع السفر ِة
الكرا ِم البررة والذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد فله أجران .
(حديَّ أنس في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال  :أهل القارآن أهال اهلل وخاصاته .
( )5إكرام أهل القرآن أحياءًا وأموات ًا
إكرامهم أحياءًا
(حديَّ أبي مسعودٍ األنصاري) أن النبي  قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اهلل فإن كانوا في

القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فاإن كاانوا فاي
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الهجرة سواء فأقدمهم سنا و ال يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله و ال في سلطانه و ال يقعد في

بيته على تكرمته إال بإذنه .

(حديَّ ابن عباس في صحيح البخاري موقوفاً) قال  :كان القراء أصاحاب مجلاس عمار
رضي اهلل تعالى عنه كهو ًال كانوا أم شبان ًا .

(حديَّ أبي موسى في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال إن من إجاالل اهلل
إكرام ذي الشيبة المسلم و حامل القرآن غير الغالي فياه و الجاافي عناه و إكارام ذي
السلطان المقسط .
معنى {من إجالل اهلل }  :أي من تعظيم اهلل تعالى
معنى {غير الغالي فيه}  :أي غير متجاوز الحد فيه في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه
عليه من معانيه وغير الغالي فيه من حيَّ قراءته ومخارج حروفه
ومعنى {والجافي عنه} أي وغير الجافي عنه أي غير التار له البعيد عن تالوته والعمال

به .

إكرامهم أموات ًا
(حديَّ جابر في صحيح البخاري) قال  :كان النبي  يجمع بين الرجلين من قتلى أحدٍ في

الثوب الواحد ثم يقول  :أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أُشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد وقاال
أنا شهي ٌد على هؤالء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسَّلوا ولم يُصلى عليهم .
[*] عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال  " :ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا
الناس نائمون وبنهاره إذا الناس مفطرون  ،وبحزنه إذا الناس يفرحون  ،وببكائه إذا

الناس يختالون "
[*] وعن الحسن بن علي رضي اهلل عنه قال  " :إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من
ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل شذا في النهار " .
[*] وعن الفضيل بن عياض قال  " :ينبغي لحامل القرآن أن ال تكون له حاجة إلى أحد من
الخلفاء فمن دونهم "  ،وعنه أيضاً قال  " :حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغي أن

يلهو مع من يلهو وال يسهو مع من يسهو وال يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن " .
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[*] قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  :إنّا صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل
علينا العمل به  ،وإنّ من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به .

[*] قال عثمان بن عفان وحذيفة بن اليمان رضي اهلل عنهما ( :لو طهرت القلوب لم تشبع
من قراءة القرآن .

[*] قال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه  :إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم
األولين واآلخرين .
فضل تدبر القرآن الكريم ومعانيه وأحكامه :
ينبغي عند قراءة القرآن أن يتدبّر القارئ ويتأمل في معاني القرآن وأحكامه ،ألن هذا هو
المقصود األعظم والمطلوب األهم ،وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب ،قال تعالى{ :كتاب
أنزلناه إلي مبار ليدبروا آياته } [سورة ص.]19 :
في هذه اآلية بين اهلل تعالى أن الغرض األساس من إنزال القرآن هاو التادبر والتاذكر ال

مجرد التالوة على عظم أجرها .

و َف ُقهَ الصحابةُ رضي اهلل عنهم شرع اهلل وسنة رسوله فكانوا ال يتعجَّلون مجارد الاتالوة
دون تدبر ،بل كانوا ال يجاوزون عشر آيات حتى يعلماوا معاانيهن والعمال بهان (رواه

الطبري في تفسيره عن ابن مسعود رضي اهلل عنه) .ونهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن
ختم القرآن في أقل من ثالَّ ألنه لن يتحقق تدبره وفقهه .
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :ال
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالَّ .

وكان الصحابة رضي اهلل عنهم ال يتعجلون حفظ القرآن (وهو نافلة) دون تدبره (وهاو
فرض عين) ،بل ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مات ولم يحفظ القارآن
من الصحابة غير أربعة على اختالف في أسماء اثنين منهم ،وبمجموع الرواياات ال يكااد
الحفاظ من الصحابة يتجاوز عددهم العشرة ،ووصف غيرهم بالقرَّاء ال يعني حفظه كله.
[*] قال ابن مسعود رضي اهلل عنه ( :إنَّا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل باه،
وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به) الجامع ألحكاام القارآن

.05/1
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[*] وقال عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما( :كان الفاضل من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم في صدر هذه األمة ال يحفظ من القرآن إال السورة ونحوهاا ورزقاوا العمال

بالقرآن) الجامع ألحكام القرآن .06/1
وكانوا يحذرون مما آل إليه الحال اليوم في جميع بالد المسلمين عربًا وعجمًا؛ فقد أمار
عمر رضي اهلل عنه عامله في العراق أن يفرض للحفاظ في الديوان ،فلما بلغاه أن سابع

مئة حفظوا القرآن قال( :إني ألخشى أن يسرعوا إلى القرآن قبل أن يتفقَّهوا فاي الادين)
وكتب إلى عامله أال يعطيهم شيئ ًا (عن مال في العتبية).
وكانوا يتعلمون اإليمان قبل القرآن ثم يتعلمون القرآن (كما في الحديَّ اآلتي :
ن حزَاوِرَة ،
َّ جندب ابن عبد اهلل صحيح ابن ماجة ) قال كنا مع النبي  ونحن فتيا ٌ
(حدي ُ
فتعلمنا اإليمانَ قبل أن نتعلم القرآن  ،ثم تعلمنا القرآنَ فازددنا به إيمانا .
وتَنْزِلُ السورة فيتعلَّمون حاللها وحرامها وآمرها وزاجرها( .كما في :بيان مشاكل اآلثاار

للطحاوي  44/4عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ).حتَّى لقد ورد عن عمر رضي اهلل عناه
أنه تعلَّم سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة( .الجامع ألحكام القرآن للقرطباي  ،06/1ط:
دار الكتاب العربي بيروت).

[*] قال الحسن البصري رحمه اهلل( :نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تالوتاه عماالً)
مفتاح دار السعادة البن القيم ( 120/1مكتبة الرياض الحديثة ]*[ ).وقال ابن القيم رحمه
ن الْكِتَابَ إِلَّا َأمَاانِيَّ} [البقارة:]02 :
ن لَا يَ ْع َلمُو َ
اهلل في تفسير قول اهلل تعالىَ { :ومِنْهُمْ أُمِّيُّو َ

( ذم اهلل المحرفين لكتابه واألميين الذين ال يعلمون منه إال مجرد الاتالوة وهاي األمااني)
بدائع التفسير .300/1 :وذكر الشوكاني رحمه اهلل من تفسيرها( :ال علم لهام إال مجارد
التالوة دون فهم وتدبر) فتح القدير .104/1
َاق
[*] وقال ابن كثير رحمه اهلل في تفسير قول اهلل تعالى{ :الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَ ْتلُو َنهُ ح َّ
ِتلَاوَ ِتهِ أُولَئِ َ يُ ْؤمِنُونَ ِبهِ} [البقرة :]111 :قال ابن مسعود رضي اهلل عنه( :والذي نفساي
بيده إن حق تالوته أن يحل حالله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اهلل وال يحرف الكلم عن

مواضعه وال يتأوَّل منه شيئًا على غير تأويله) ،وعن عمر رضي اهلل عنه( :هم الاذين إذا
مروا بآية رحمةٍ سألوها من اهلل ،وإذا مروا بآية عذابٍ استعاذوا منها) .ولم يفسرها أحاد
من الفقهاء في الدين بالتجويد أو الحفظ مجردًا عن التدبر.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

92

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل في تفسير قول اهلل تعالى{ :وَقَالَ الرَّسُولُ يَاا رَبِّ إِنَّ قَا ْومِي
اتَّخَذُوا هَذَا ا ْلقُرْآَنَ مَهْجُورًا} [الفرقان( :]30 :هجر القرآن أنواع) ،وذكر منها( :هجر تدبره

وتفهمه ومعرفة مراد اهلل منه) (بدائع التفسير).
[*] وقال ابن كثير رحمه اهلل تعالى :

(وتر تدبره وتفهمه من هجرانه) (مهذَّب تفسيره ،ط :دار السالم  .)602وقال ابن القايم
ِل َولَا يَشْاقَى} [طاه:]113 :
رحمه اهلل في تفسير قول اهلل تعالىَ { :فمَنِ اتَّ َبعَ هُدَايَ َفلَا يَض ُّ
(وهذه المتابعة هي التالوة التي أثنى اهلل على أهلها ...فتالوة اللفظ جزء مسامى الاتالوة
المطلقة وحقيقة اللفظ إنما هي االتباع ...والمقصود التالوة الحقيقية وهي تاالوة المعناى
واتباعه ...وتالوة المعنى أشرف من تالوة اللفظ ،وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثنااء
في الدنيا واآلخرة) مفتاح دار السعادة .41/1
[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل( :فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغيار تادبر
وتفهم ،وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول اإليمان وحالوة القرآن) ]*[ ،وروي عن أيوب عن

أبي جمرة قال :قلت البن عباس :إني سريع القراءة ،إني أقرأ القرآن في ثالَّ ،قاال( :ألن
أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كماا تقارأ)

.120/1

[*] وقال ابن تيمية رحمه اهلل( :والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به فاإن لام
تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين) (مجموع الفتاوى)55/13 :

معنى التدبر :

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :التدبر تحديق ناظر القلب إلى معانيه ،وجمع الفكر على
تدبره وتعقله .وقيل في معناه :هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دالالت الكلم ومرامياه
البعيدة .

[*] قال السيوطي رحمه اهلل تعالى  :صفة التدبر أن يشغل القارئ قلبه بالتفكر في معنى ما
يتلفظ به فيعرف معنى كل آية ،ويتأمل األوامر والنواهي ،ويعتقد قبول ذل  ،فإن كان قصر
عنه فيما مضى من عمره اعتذر واستغفر ،وإذا مر بآية عذاب أشفق وتعوّذ ،أو تنزيه نزّه

وعظّم ،أو دعاء تضرع وطلب .
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وصفة ذل  :أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به ،فيعرف معنى كل آية ،ويتأمل

األوامر والنواهي ،فإن كان مما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر ،وإذا مرّ بآية رحمة
استبشر وسأل ،أو عذاب أشفق وتعوّذ ،أو تنزيه نزّه وعظّم ،أو دعاء تضرّع وطلب .
وقد ورد الحَّ الشديد في الكتاب العزيز  ،وفى السنة الصحيحة على التادبر فاي معااني
القرآن والتفكر في مقاصده وأهدافه .

ى ُقلُوبٍ أَ ْقفَالُهَآ ) [ محمد ]14 /
عَل َ
ن ا ْلقُرْآنَ أَ ْم َ
ال يَتَدَبّرُو َ
قال تعالى( :أَفَ َ
وفى هذه اآلية الكريمة توبيخ عظيم على تر التدبر في القرآن .
والسنة الصحيحة طافح ٌة بما يحَّ على تدبر القرآن منها ما يلي :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال وما
اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم

يسرع به نسبه.
[*] قال علي

 :ال خير في عبادة ال فقه فيها ،وال في قراءة ال تدبر فيها.

[*] وقال ابن عباس

ي من أقرأ
ما :ألن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما ،أحب إل ّ

البقرة وآل عمران تهذيرا.

[*] وقال ابن مسعود

 :من أراد علم األولين واآلخرين ،فليتدبر القرآن.

وقد بات الكثير من السلف يتلو أحدهم آية واحدة ليلة كاملة ،يرددها ليتدبر ما فيها ،وكلما

أعادها انكشف له من معانيها ،وظهر له من أنوارها ،وفاض عليه من علومها وبركاتها.
[*] قال األحنف بن قيس  :عرضت نفسي على القرآن ،فلم أجد نفسي بشيء أشبه مني

ال صَالِح ًا وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى الّلهُ أَن يَتُوبَ
عمَ ً
خلَطُو ْا َ
بهذه اآلية وَآخَرُونَ اعْتَرَفُو ْا بِذُنُوبِهِ ْم َ
علَيْهِمْ
َ

تنبيه

[ التوبة]101 /

 :واقعنا هو تطبيق جزء من الحديَّ وهو التالوة أما الدراسة والتدبر فهي -

في نظر بعضنا  -تؤخر الحفظ وتقلل من عدد الحروف المقروءة فال داعي لها .
( حديَّ حذيفة في صحيح مسلم) أن النبي  قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة  ،ال
يمر بآي ِة رحمةٍ إال سأل وال بآيةِ عذاب إال استجار .
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( حديَّ حذيفة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قال  :صليت مع النبي
صلى اهلل عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة ثم المائة فمضى ثم المائتين فمضى فقلت يصالي بهاا فاي
ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسال إذا مر بآية فيها تسابيح
سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحاوا

من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع اهلل لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقاول
سبحان ربي األعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه .

هذا تطبيق نبوي عملي للتدبر ظهر أثره بالتسبيح والسؤال والتعوذ.
وكان النبي  يهتم اهتماماً بالغ ًا بتدبر القرآن وكان أحياناً ال يزال يردد آي ًة حتى يصبح

(حديَّ أبي ذر في صحيحي النسائي وابن ماجة) قال قام النبي  بآيةٍ يرددها حتى أصبح
ت الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ)
 ،واآلية قال تعالى( :إِن تُعَذّبْهُ ْم َفإِنّهُ ْم عِبَادُ َ وَإِن تَ ْغفِ ْر لَهُ ْم َفإِنّ َ أَن َ
[المائدة ]112 /

فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقدم التدبر على كثرة التالوة ،فيقرأ آية واحدة فقط
في ليلة كاملة .
وقد تأسى أصحاب النبي  به في ذل فردد تميم بن أوس آي ًة حتى أصبح واآلية هاي( أَ ْم
ع ِملُو ْا الصّالِحَاتِ سَاوَآ ًء مّحْيَااهُ ْم
سبَ الّذِينَ اجْتَرَحُواْ السّيّئَاتِ أَن نّجْ َعلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُو ْا وَ َ
حَ ِ

َو َممَاتُهُمْ سَآ َء مَا يَحْ ُكمُونَ) {الجاثية) 11/
[*] قال محمد بن كعب القرظي :

إلي مان
ألن أقرأ في ليلتي حتى أصبح با (إذا زلزلت) و( القارعة) ال أزيد عليهما أحب َّ

أهذ القرآن ليلتي هذّاً .أو قال :أنثره نثرا ً.
أن َّ
[*] قال ابن القيم  :ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكار
على معاني آياته؛ فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحاذافيرها وعلاى طرقاتهماا

وأسبابهما وثمراتهما ومآل أهلهما ،وتتل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلاوم النافعاة،
وتثبت قواعد اإليمان في قلبه ،وتريه صورة الدنيا واآلخرة والجناة والناار فاي قلباه،
وتحضره بين األمم ،وتريه أيام اهلل فيهم ،وتبصره مواقع العبر .

وتشهده عدل اهلل وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه وماا يبغضاه
وصراطه الموصل إليه وقواطيع الطريق وآفاته ،وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات األعمال
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ومصححاتها ،وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتاب

أهل السعادة وأهل الشقاوة .

فتشهده اآلخرة حتى كأنه فيها ،وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها ،وتميز له بين الحق
والباطل في كل ما يختلف فيه العالم ،وتعطيه فرقان ًا ونورًا يفرق به بين الهدى والضاالل،
وتعطيه قوة في قلبه وحياة واسعة وانشراحاً وبهجة وسروراً فيصير في شأن والناس فاي

شأن آخر؛ فال تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل .
وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل ،وتهديه في ظلم اآلراء والمذاهب إلاى ساواء
السبيل ،وتصده عن اقتحام طرق البدع واألضاليل ،وتبصره بحدود الحالل والحرام وتوقفاه
عليها؛ لئال يتعداها فيقع في العناء الطويل ،وتناديه كلما فترت عزماته.
تقدمَ الركبُ ،وفات الدليل ،فاللحاقَ اللحاقَ ،والرحيلَ الرحيلَ فاعتصم باهلل واستعن به وقل:
{حسبي اهلل ونعم الوكيل.

إنَّ المؤمن عندما يُحسن قراءة القرآن وتدبره يقف على زاد عظيم من معانيه ودالالتاه
وهداياته ،ونحن في عصرنا الحاضر أحوج ما نكون إلى القرآن العظيم ،نتلاوه ونتادَّبره،
نفهمه ونفسِّره ،نحيا به ونتعامل معه ،نصلح أنفسنا ومجتمعاتنا على هديه ،ونقيم منااهج

حياتنا على أسسه ومبادئه وتوجيهاته.

[*] يقول اإلمام اآلجري رحمه اهلل تعالى :
أال ترون رحمكم اهلل إلى موالكم الكريم ،كيف يحَُّّ خلقه على أن يتدبروا كالمه ،ومن تدبَّر

كالمه عرف الربّ عز وجل ،وعرف عظيم سلطانه وقدرته ،وعرف عظايم تفضاله علاى
المؤمنين ،وعرف ما عليه من فرض عبادته ،فألزم نفسه الواجب ،فحذر ممَّا حذَّره ماواله
الكريم ،ورغب فيما رغَّبه فيه ،ومن كانت هذه صفته عند تالوته للقرآن وعند استماعه من
غيره  ،كان القرآن له شفاء ،فاستغنى بال مال  ،وعزَّ بال عشيرة  ،وأنس بما يساتوحش
منه غيره ،وكان همُّه عند تالوة السورة إذا افتتحها :متى أتعظ بما أتلوه ؟ ولم يكن مراده:
ألن
متى أختم السورة ؟ وإنَّما مراده :متى أعقل من اهلل الخطاب؟ متى أزدجر؟ متى أعتبر؟ َّ
تالوته للقرآن عبادة ،والعبادة ال تكون بغفلة .

[*] عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنَّه قال في القرآن الكريم:
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ال تهذوا القرآن هذا لشعر وال تنثروه نثر الدقل  -أي التمر الرديء وفي رواية الرمال -
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وال يكن هم أحدكم آخر السورة .

[*] وقال الحسن البصري رحمه اهلل :
"الزموا كتاب اهلل وتتبعوا ما فيه من األمثال ،وكونوا فيه من أهل البصر ،رحام اهلل عبادًا
عرض نفسه وعمله على كتاب اهلل ،فإن وافق كتابَ اهلل حمد اهلل وسأله الزيادة ،وإن خالف

كتاب اهلل أعتب نفسه ورجع من قريب".
إنَّ التمس بكتاب اهلل عزّ وجل تالوة وتدبراً ،عمالً والتزاماً ،سبيلُ السعادة في الادارين
الدنيا واآلخرة ،وطريق الفالح فيهما،
[*] قال ابن عباس رضي اهلل عنهما:
" تكفل اهلل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن ال يَضِلَّ في الدنيا وال يشقى في اآلخرة .ثم قرأ
شقَى * َومَنْ أَعْ َرضَ عَن
قوله تعالىَ (:فإِمَّا َيأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى َفمَنِ اتَّ َبعَ هُدَايَ َفلَا يَضِلُّ َولَا يَ ْ

عمَى وَقَا ْد
عمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَ ْ
شةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ا ْلقِيَا َمةِ أَ ْ
ذِكْرِي َفإِنَّ َلهُ مَعِي َ

ت بَصِيرًا * قَالَ كَ َذلِ َ أَتَتْ َ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَ َذلِ َ الْيَوْ َم تُنسَى) [ طه ] 116 : 113
كُن ُ
وإذا نظرنا في سير الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه األمة؛ نجدهم قاد تلقاوا هاذا
القرآن الكريم مدركين مدى الشرف الذي حباهم اهلل به ،فأقبلوا عليه يحفظوناه ويرتلوناه
آناء وأطراف النهار ،جعلوه غذاء أرواحهم وقوت قلوبهم وقرة أعيانهم ،نفاذوا أحكاماه
وأقاموا حدوده وطبقوا شرائعه ،طهرت به نفوسهم وصلحت به أحوالهم ،ودعاوا النااس

إليه ورغبوهم فيه .

[*] عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أنَّه قال في القرآن الكريم:
ال تهذوا القرآن هذا لشعر وال تنثروه نثر الدقل  -أي التمر الرديء وفي رواية الرمال -
قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب وال يكن هم أحدكم آخر السورة .
[*] قال عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما  ( :لقد عشنا دهرا طاويال وأحادنا
يؤتى اإليمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى اهلل عليه وسالم فياتعلم حاللهاا
وحرامها وآمرها وزاجرها  ،وما ينبغي أن يقف عنده منها  ،ثم لقد رأيات رجااال ياؤتى

أحدهم القرآن قبل اإليمان  ،فيقرأ ما بين الفاتحة إلى خاتمته ال يدري ما آمره وال زاجاره
ومااا ينبغااي أن يقااف عنااده منااه  ،ينثااره نثاار الاادقل !! ) ..
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[*] قال الحسن البصري :واهلل! ما تدبُّره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتاى إن أحادهم

خلُق وال عمل .قال تعالى{ :أفال يتادبرون
ن في ُ
ليقول :قرأت القرآن كله ،ما يُرى له القرآ ُ
القرآن } ...النساء.21 :
[*] وقال الحسن أيضاً :نزل القرآن ليُتَدَبَّر ويعمل به؛ فاتخذوا تالوته عماالً .أي أن عمال
الناس أصبح تالوة القرآن فقط بال تدبر وال عمل به .

[*] قال ابن كثير( :يقول اهلل تعالى آمرًا عباده بتدبر القرآن وناهي ًا لهم عن اإلعراض عنه
وعن تفهم معانيه المحكمة وألفاظه البليغة :أفال يتدبرون القرآن) ،فهذا أمر صريح بالتدبر
واألمر للوجوب .قال تعالى{ :الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تالوته أولئ يؤمنون به}...
[ البقرة]111 :
روى ابن كثير عن ابن مسعود قال :والذي نفسي بيده! إن حق تالوتاه أن يحال حاللاه
ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله اهلل .

[*] وقال الشوكاني  :يتلونه :يعملون بما فيه ،وال يكون العمل به إال بعد العلم والتدبر .قال
تعالى{ :ومنهم أميون ال يعلمون الكتاب إال أماني وإن هم إال يظنون} [ البقرة]02 :
[*] قال الشوكاني :وقيل( :األماني :التالوة) أي :ال علم لهم إال مجرد الاتالوة دون تفهام
وتدبر.

[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :ذم اهلل المحرفين لكتابه واألميين الذين ال يعلمون منه
إال مجرد التالوة وهي األماني  .قال اهلل تعالى{ :وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا

القرآن مهجورا} [ الفرقان] 30 :
[*] قال ابن كثير :

وتر تدبره وتفهمه من هجرانه ،وقال ابن القيم :هجر القرآن أنواع ...الرابع :هجر تدبره
وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه .
وحتى نتدبر القرآن فعلينا بمراعاة اآلتي :
( )1مراعاة آداب التالوة من طهارة ومكان وزمان مناسابين وحاال مناسابة وإخاالص
واستعاذة وبسملة وتفريغ للنفس من شواغلها وحصر الفكر مع القرآن والخشوع والتاأثر
والشعور بأن القرآن يخاطبه .
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ن وتدبر وانفعال وخشوع ،وأال يكون همه نهاية السورة ،الوقوف أمام اآلية
( )1التالوة بتأ ٍ

التي يقرؤها وقفةً متأنيةً فاحصةً مكررةً ،النظرة التفصيلية في ساياق اآلياة :تركيبهاا -

معناها  -نزولها  -غريبها – دالالتها.
( )3مالحظة البعد الواقعي لآلية؛ بحيَّ يجعل من اآلية منطلقا ًا لعاالج حياتاه وواقعاه،
وميزان ًا لمن حوله وما يحيط به.

( )4العودة إلى فهم السلف لآلية وتدبرهم لها وتعاملهم معها واالطالع علاى آراء بعاض
المفسرين في اآلية .
( )5النظرة الكلية الشاملة للقرآن ،االلتفات لألهداف األساسية للقرآن .
( )6الثقة المطلقة بالنص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له .
( )0معايشة إيحاءات النص وظالله ولطائفه ،االستعانة بالمعارف الثقافات الحديثة ،العاودة
المتجددة لآليات ،وعدم االقتصار على التدبر مارة واحادة؛ فالمعااني تتجادد ،مالحظاة

الشخصية المستقلة للسورة ،التمكن من أساسيات علوم التفسير.

القراءة في الكتب المتخصصة في هذا الموضوع مثل كتاب( :القواعاد الحساان لتفساير
القرآن) للسعدي ،وكتاب (مفاتيح للتعامل مع القرآن) للخالدي ،وكتاب (قواعد التدبر األمثل

لكتاب اهلل  -عز وجل )لعبد الرحمن حبنكة الميداني ،وكتاب (دراسات قرآنية) لمحمد قطب
.
فوائد تدبر القرآن :
( )1التدبر في القرآن غاية من غايات إنزاله :يقول اهلل تعالى :كتاب أنزلناه إلي مباار
ليدبروا آياته وليتذكر أولو األلباب[ ص .]19:ومدح الحق جل وعال من تادبر وانتفاع،

علَيْهَاا صُا ّم ًا
فذكر من صفات عباد الرحمن:وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَامْ يَخِارُّوا َ

عمْيَاناً( الفرقان)03:
وَ ُ
وذم من ال يتدبرون القرآن وأنكر عليهم فقال تعالى :أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب

أقفالها[ محمد.]14

( )1التدبر من عالمات اإليمان :اهلل نزل أحسن الحديَّ كتاباً متشابهاً تقشعر منه جلاود
الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اهلل ،الذين آتيناهم الكتاب يتلوناه

حق تالوته أولئ يؤمنون به
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( )3التدبر يزيد اإليمان :إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم
آياته زادتهم إيمان ًا وعلى ربهم يتوكلون.

( )4تدبر القرآن من النصيحة لكتاب اهلل ،قال ( :الدين النصيحة)
(حديَّ تميم ابن أوس الداريِّ الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :الدين النصيحة
قالوا  :لمن يا رسول اللّه قال  :للّه وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .

ن ِللّذِينَ آمَنُوَاْ أَن تَخْشَ َع ُقلُوبُهُمْ
( )5تر التدبر يؤدي إلى قسوة القلب :قال تعالىَ ( :ألَ ْم َيأْ ِ
علَيْهِمُ األمَدُ
ق وَالَ يَكُونُو ْا كَالّذِينَ أُوتُو ْا الْكِتَابَ مِن قَبْ ُل فَطَا َل َ
حّ
ن الْ َ
لِذِكْ ِر الّل ِه َومَا نَزَ َل مِ َ
سقُونَ) [ الحديد  .]16 :وهو من أنواع هجر القرآن الذي
ت ُقلُوبُهُ ْم وَكَثِيرٌ مّنْهُ ْم فَا ِ
س ْ
َفقَ َ
ن مَهْجُوراً)
ِن قَ ْومِي اتَّخَذُوا هَذَا ا ْلقُرْآ َ
شكاه النبي  لربه( :وَقَا َل الرَّسُو ُل يَا رَبِّ إ َّ
[ الفرقان]30:
فضائل ختم القرآن  ،وفي كم يختم ؟

يستحب اغتنام ختم القرآن والدعاء عقبه ألنه من مظان إجابة الدعاء.

 - قال قتادة " :كان أنس بن مال رضي اهلل عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا " .رواه
الدارمي .

 - وأما المدة التي يختم بها القرآن فتختلف باختالف األشخاص ،ولكن ينبغاي للقاارئ أن
يختم في السنة مرتين إن لم يقدر على الزيادة.
 ]*[عن مكحول قال :

"كان أقوياء أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقرأون القرآن في سبع ،وبعضهم في
شهر ،وبعضهم في شهرين ،وبعضهم في أكثر من ذل ".

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي قال ( :أقرأ
القرآن في شهر) .قلت :إني أجد قوة ،حتى قال( :فاقرأه في سبع ،وال تزد على ذل ).
جواز ختم القرآن في يو ٍم وليلة لصدور ذل عن عثمان رضي اهلل عنه :
(حديَّ العرباض بن سارية في صحيح أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال أوصايكم
بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي فإنه مان يعاش مانكم بعادي
فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا
عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة .
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نفي الفقه ال نفي الثواب من قرأ القرآن في أقل من ثالَّ :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :ال
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالَّ .
ويجب عليه أن يجاهد نفسه في مراجعة القرآن حتى يشربه كشرب اللبن :

(حديَّ عقبة ابن عامر في صحيح الجامع) أن النبي  قال سيخرج أقاوام مان أمتاي
يشربون القرآن كشربهم اللبن .

[*]ختمات السلف للقرآن الكريم :
وقد اختلف الصحابة والتابعين في ختمهم للقرآن الكريم فمنهم من كان يختم ختمة واحدة
في اليوم والليلة مثل سيدنا عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير

ومجاهد والشافعي وآخرون .

ومن الذين كانوا يختمون ثالَّ ختمات في اليوم والليلة سليم بن عمر رضي اهلل عنه
قاضي مصر في خالفة معاوية رضي اهلل عنه .

[*] وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات  ،وروى أبو عمر
سنان في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات .
[*] قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي اهلل عنه  :سمعت الشيخ أبا عثمان
المغربي يقول  " :كان ابن الكاتب رضي اهلل عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع

ختمات وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة "  ،وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده
عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي اهلل عنه  " :أنه كان يختم القرآن فيما بين

الظهر والعصر ويختمه أيضاً فيما بين المغرب والعشاء " .

وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل وروى أبو داود بإسناده
الصحيح  ":أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء "  ،وعن منصور قال " :

كان علي األزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان " ..

حتى يحل حبوته  :وعن إبراهيم بن سعد قال  " :كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم
القرآن " ..
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وأما الذي يختم في ركعة فال يحصون لكثرتهم فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم
الداري وسعيد بن جبير رضي اهلل عنهم ختمة في كل ركعة في الكعبة

وأما الذين ختموا في األسبوع مرة أحدانا نقل عن عثمان بن عفان رضي اهلل عنه وعبد
اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي اهلل عنهم وعن جماعة من التابعين كعبد

الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم اهلل ..

عن بهز بن حكيم أن بينها بن أوفى التابعي الجليل رضي اهلل عنه أمهم في صالة الفجر
فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذل يومئذ يوم عسير خر ميتاً قال بهز  " :وكنت فيمن
حمله " ..
وكان أحمد بن أبي الحواري رضي اهلل عنه وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد
رحمه اهلل  ":إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق " ..
[*] وقال القسطالني  :أخبرني شيخ اإلسالم البرهان ابن أبي شريف أنه كان يقرأ خمسة

عشر ختمة في اليوم والليلة .وفي اإلرشاد أنه النجم األصبهاني رأى رجالً من اليمن ختم
في شوط أو أسبوع وهذا ال يتسهل إال بفيض رباني ومدد رحمني .
قال الحافظ أبي نعيم في حلية األولياء:

[*] الشافعي يختم في شهر رمضان ستين ختمة ،ما منها شيء إال في صالة .
[*] عن مسبح بن سعيد قال :
كان محمد بن إسماعيل البخاري  ،إذا كان أول ليلة من شهر رمضان  ،يجتمع إليه أصحابه
فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية ،وكذل إلى أن يختم القرآن .

وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلَّ من القرآن  ،فيختم عند اإلفطار كل ليلة
ويقول  :عند كل الختم ؛ دعوة مستجابة.
( تاريخ بغداد  11 / 1صفة الصفوة )100/4
[*] عن ذي الرياستين قال  :إن المأمون ختم في شهر رمضان ثالث ًا وثالثين ختمةً  ،أما
سمعتم في صوته بحوحة؟ إن محمد بن أبي محمد اليزيدي في أذنه صمم  ،فكان يرفع

صوته ليسمع  ،وكان يأخذ عليه .
( تاريخ بغداد )190 / 10

[*] عن عبد اهلل بن محمد بن اللبان أنه صلى بالناس صالة التراويح في جميع الشهر ،
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وكان إذا فرغ من صالته بالناس في كل ليلة ال يزال قائم ًا في المسجد يصلي حتى يطلع

الفجر ،فإذا صلى الفجر دارس أصحابه  ،وسمعته يقول  :لم أضع جنبي للنوم في هذا

الشهر ليالً وال نهارًا وكان ورده كل ليلة فيما يصلي لنفسه سبع ًا من القرآن يقرأه بترتيل
وتمهل ولم أرى أجود وال أحسن قراءة منه.

( تاريخ بغداد )144 / 10

[*] عن محمد بن زهير بن محمد قال  :كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في وقت
شهر رمضان في كل يوم وليلة ثالَّ مرات تسعين ختمة في شهر رمضان
( تاريخ بغداد )425 / 2
[*] عن أبي علي الطوماوي قال  :كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر
بن مجاهد إلى المسجد لصالة التراويح  ،فخرج ليلة من ليالي العشر األواخر من داره
واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه ،وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش  ،فوقف
ال ثم
بباب مسجد محمد بن جرير ومحمد يقرأ سورة الرحمن  ،فاستمع قراءته طوي ً

انصرف .فقلت له :يا أستاذ تركت الناس ينتظرون وجئت تسمع قراءة هذا ؟ فقال :يا أبا
علي دع هذا عن  ،ما ظننت أن اهلل تعالى خلق بشرا ً يحسن يقرأ هذه القراءة .

( تاريخ بغداد )164 / 1

[*] عن الربيع بن سليمان قال  :كان الشافعي يختم في كل ليلة ختمة ،فإذا كان شهر
رمضان ختم في كل ليلة منه  ،وفي كل يوم ختمة  ،فكان يختم في شهر رمضان ستين

ختمة .

( تاريخ بغداد )63 / 1
[*] وعن أبي بكر بن أبي طاهر قال :كان للشافعي في رمضان ستون ختمة ال يحسب منها
ما يقرأ في الصالة .
( صفة الصفوة )155/1
[*] عن أحمد بن خالد قال  :قيل ألبي بكر بن عياش  :كيف قراءت بالترتيل؟ فقال  :كيف
أقدر أرتل  ،وأنا أقرأ القرآن في كل يوم وليلة منذ أربعين سنة !

( تاريخ بغداد ) 323 / 14
[*] عن ابن سعد قال :كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وثالَّ
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وعشرين ،وخمس وعشرين ،وسبع وعشرين ،وتسع وعشرين ،لم يفطر حتى يختم القرآن

وكان يفطر فيما بين المغرب والعشاء اآلخرة .وكان كثيرا إذا أفطر يرسلني إلى مساكين
فيأكلون معه رحمه اهلل.
( صفة الصفوة )140-146/1

[*] عن منصور بن إبراهيم قال  :كان األسود يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين،
وكان ينام بين المغرب والعشاء ،وكان يختم القرآن في غير رمضان في كل ست ليال.

( صفة الصفوة )13/3
[*] أبو األشهب قال  :كان أبو رجاء يختم بنا في رمضان كل عشرة أيام.
( صفة الصفوة .)111/3
[*] عن سالم بن أبي مطيع عن قتادة أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة ،فإذا جاء
العشر ختم في كل ليلة مرة .

( صفة الصفوة )159/3

في آداب الختم :

[*] قال األمام النووي في التبيان :
يستحب أن يكون الختم أول النهار أو أول الليل وأنه يستحب أن يكون ختمه أول النهاار،
وأخرى آخره وأنه إذا كان يقرأ وحده يستحب أن يختم في الصالة ،واستحب السلف صيام

الختم  ،فقد كان السلف من الصحابة وغيرهم يوصون عليه ويقولون يستجاب الدعاء عند
الختم ويقولون تنزل الرحمة عند الختم  ،وكان أنس رضي اهلل عنه إذا أراد الختم استحباب ًا
متأكداً ،فقد جاءت فيه أثار ،وينبغي أن يُلح في الدعاء ،وأن يدعوا باألمور المهماة ،وأن
يكثر من ذل في صالح المسلمين وصالح سلطانهم وسائر والتهم ويختار الدعوات الجامعة
ويكون فيها من دعوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم.

وقد جمعت دعوات مختصرة جامعة في "التبيان" ،ويستحب إذا ختم أن يشرع فاي ختماة
أخرى عقيب الختم ،فقد استحبه السلف لحديَّ ورد فيه واهلل أعلم.

فضل قراءة القرآن بالليل :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

110

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ينبغي لحامل القرآن أن يعتني بقراءة القرآن بالليل أكثر من النهار  ،وذل لكونها أجمع

للقلب وأثبت للحفظ فالليل تنقطع فيه الشواغل  ،وتجتمع فيه الهمم ،ويتواطاأ فياه القلاب
ط ًأ وَأَقْوَ ُم قِيالً)[المزمل ]6 /
ن نَاشِ َئ َة اللّيْلِ هِيَ أَشَ ّد وَ ْ
واللسان على التدبر لقوله تعالى(:إِ ّ
[*] قال النووي في التبيان :

ينبغي أن يحافظ على قراءة القُرآن في الليل ،ويكون إعتناؤه بها فيه أكثر وفي صالة الليل

أكثر ؛ ألن الليل أجمع للقلب ،وأبعد من الشاغالت والملهياات والتصارف فاي الحاجاات
وأصون من تطرق الرياء ،وغيره من المحبطات مع ما جاء في الشرع من إيجاد الخيارات
في الليل كل إسراء ،وحديَّ النُّزول ،وحديَّ  :في الليل ساعة مستجاب فيها الادعاء كال
ليلة .
وقد تظاهرة نصوص القُرآن والسُّنّة وإجماع األمَّة على فضيلة القاراءة والقياام بالليال،
والحَّ عليه ،وذل يحصل بالكثير ،والقليل ،وما كثر أفضل إال أن يستوعب الليل كله ؛فإنه

يُكره الدَّوام عليه ،وكذا يُكره إن أضرَّ بنفسه ما دون الجميع (.انتهى كالمه رحمه اهلل)

وبينت لنا السنة الصحيحة أن قراءة القرآن في الليل منجاة من الغفلة كما في الحاديَّ
اآلتي :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي  قال  :من قاام بعشار
آيات لم يكتب من الغافلين و من قام بمائة آية كتب من القانتين و من قام بألف آية كتاب
من المقنطرين .

معنى من المقنطرين  :الذين يوفون أجورهم بالقنطار
والمقصود هنا أن قراءة القرآن تذهب الغفلة عنا  ،وما أحوجنا لهذا في هاذا العصار ،
وقراءة القرآن في الليل صفة من صفات المتقين لقول اهلل عز وجل (كَانُواْ َقلِيالً مّن اللّيْا ِل
مَا يَهْجَعُونَ * وَبِاألسْحَارِ هُ ْم يَسْتَ ْغفِرُونَ) [الذاريات ]12 :10 :
وقد ثبت في السنة الصحيحة أن قراءة القرآن في الليل شفاعة للمؤمن يوم القيامة :
( حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال  :الصايامُ و
القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة  ،يقول الصيام أي رب منعته الطعام و الشهوات بالنهاار

فشفعني فيه  ،ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه  ،قال  :فيشفَّعان .
(فيشفَّعان ) أي فتقبل شفاعتهما .
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[*]وهذا غيضٌ من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في سيرة السلف في قاراءة القارآن

بالليل :

[*] قال سعيد بن المسيب رحمه اهلل :
إن الرجل ليصلي بالليل  ،فيجعل اهلل في وجه نورا يحبه عليه كل مسلم  ،فيراه من لم يره

قط فيقول  :إن ألحبُ هذا الرجل !! .

[*] قيل للحسن البصري رحمه اهلل :
ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها ؟ فقال ألنهم خلو بالرحمن فألبسهم مان
نوره .
[*] صلى سيد التابعين سعيد بن المسيب – رحمه اهلل – الفجر خمساين سانة بوضاوء
العشاء وكان يسرد الصوم .
[*] كان شريح بن هانئ رحمه اهلل يقول :

ما فقد رجل شايئاً أهاون علياه مان نعساة تركهاا!!! ( أي ألجال قياام الليال ) .
قال ثابت البناني رحمه اهلل :
ال يسمى عابد أبداً عابدا  ،وإن كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هاتان الخصالتان :

الصوم والصالة  ،ألنهما من لحمه ودمه !!
[*] قال طاووس بن كيسان رحمه اهلل :

أال رجل يقوم بعشر آيات من الليل  ،فيصبح وقد كتبت له مائة حسنة أو أكثر من ذلا

.

[*] قال سليمان بن طرخان رحمه اهلل :

إن العااين إذا عودتهااا النااوم اعتااادت  ،وإذا عودتهااا السااهر اعتااادت .
[*] قال يزيد بن أبان الرقاشي رحمه اهلل :
إذا نماات فاسااتيقظت ثاام عاادت فااي النااوم فااال أنااام اهلل عينااي .
[*] أخذ الفضيل بن عياض رحمه اهلل بيد الحسين بن زياد رحم اهلل  ،فقال له  :يا حسين :
ينزل اهلل تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب  :كذب من أدعى محبتي فاإذا جناه

الليل نام عني ؟!! أليس كل حبيب يخلو بحبيبه ؟!! ها أنا ذا مطلع على أحباائي إذا جانهم
الليااال  ،.....،غاااداً أقااار عياااون أحباااائي فاااي جنااااتي .
[*] قال ابن الجوزي رحمه اهلل :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

111

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
لما امتألت أسماع المتهجدين بمعاتبة [ كذب من أدعى محبتي فإذا جنه الليل ناام عناي ]

حلفاااااات أجفااااااانهم علااااااى جفاااااااء النااااااوم

.

[*] قال محمد بن المنكدر رحمه اهلل :
كابدت نفسي أربعين عام ًا ( أي جاهدتها وأكرهتها على الطاعات ) حتى استقامت لي !!
[*] كان ثابت البناني يقول كابدت نفسي على القيام عشرين سنة !! وتلذذت به عشرين
سنة .

[*] كان أحد الصالحين يصلي حتى تتورم قدماه فيضربها ويقول يا أمّارة بالسوء ما خلقتِ
إال للعبادة .

[*] كان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي روّاد رحمه اهلل يُفرش له فراشه لينام عليه بالليل
 ،فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول  :ما ألين !! ولكن فراش الجنة ألين
من !! ثم يقوم إلى صالته .
[*] قال الفضيل بن عياض رحمه اهلل تعالى  :إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار
فاعلم أن محروم مكبل  ،كبلت خطيئت .

[*] قال معمر  :صلى إلى جنبي سليمان التميمي رحمه اهلل بعد العشاء اآلخرة فسمعته يقرأ
علَى كُلِّ شَيْ ٍء قَدِيرٌ} حتى أتى على هذه اآلية
في صالته { :تَبَارَ َ الَّذِي بِيَدِ ِه ا ْل ُملْ ُ َوهُوَ َ

{ َفلَمَّا رَأَوْهُ ُز ْل َفةً سِيئَتْ وُجُو ُه الَّذِينَ َكفَرُوا } فجعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرفوا
 ،ثم خرجت إلى بيتي  ،فما رجعت إلى المسجد ألؤذن الفجر فإذا سليمان التميمي في مكانه
ت وُجُوهُ
كما تركته البارحة !! وهو واقف يردد هذه اآلية لم يجاوزها { َفلَمَّا رَأَوْ ُه ُز ْل َفةً سِي َئ ْ

الَّذِينَ َكفَرُوا } .

[*] قالت امرأة مسروق بن األجدع :
واهلل ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إال وساقاه منتفختان من طول القيام !!

 ،....وكان رحمه اهلل إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالس ًا وال يتر الصالة ،وكان إذا
فرغ من صالته يزحف ( أي إلى فراشه ) كما يزحف البعير !!
[*] قال مخلد بن الحسين  :ما انتبه من الليل إال أصبت إبراهيم بن أدهم رحمه اهلل يذكر
الل ِه يُؤْتِي ِه مَن يَشَاء} .
اهلل ويصلي إال أغتم لذل  ،ثم أتعزى بهذه اآلية { َذلِ َ فَضْ ُل َّ
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[*] قال أبو حازم رحمه اهلل  :لقد أدركنا أقوام ًا كانوا في العبادة على حد ال يقبل الزيادة !!

[*] قال أبو سليمان الدارني رحمه اهلل  :ربما أقوم خمس ليال متوالية بآية واحدة  ،أرددها
وأطالب نفسي بالعمل بما فيها !! ولوال أن اهلل تعالى يمن علي بالغفلة لما تعديت تل اآلية
طول عمري  ،ألن لي في كل تدبر علماً جديدا  ،والقرآن ال تنقضي عجائبه !!

[*] كان السري السقطي رحمه اهلل إذا جن عليه الليل وقام يصلي دافع البكاء أول الليل ،
ثم دافع ثم دافع  ،فإذا غلبه األمر أخذ في البكاء والنحيب .
[*] قال رجل إلبراهيم بن أدهم رحمه اهلل  :إني ال أقدر على قيام الليل فصف لي دواء؟!!
فقال  :ال تعصه بالنهار وهو يقيم بين يديه في الليل  ،فإن وقوف بين يديه في الليل من
أعظم الشرف ،والعاصي ال يستحق ذل الشرف .
[*] قال سفيان الثوري رحمه اهلل  :حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب أذنبته .
[*] قال رجل للحسن البصري رحمه اهلل  :يا أبا سعيد  :إني أبيت معافى وأحب قيام الليل ،
وأعد طهوري فما بالي ال أقوم ؟!! فقال الحسن  :ذنوباا قياادت !!

[*] وقال رجل للحسن البصري  :أعياني قيام الليل ؟!! فقال  :قيدت خطايا .
[*] قال ابن عمر رضي اهلل عنهما  :أول ما ينقص من العبادة  :التهجد بالليل  ،ورفع

الصوت فيها بالقراءة .

[*] قال عطاء الخرساني رحمه اهلل  :إن الرجل إذا قام من الليل متهجداً أصبح فرح ًا يجد
لذل فرح ًا في قلبه  ،وإذا غلبته عينه فنام ( أي عن قيام الليل ) أصبح حزين ًا كأنه قد فقد

شيئاً  ،وقد فقد أعظم األمور له نفعا ( أي قيام الليل) .

[*] رأى معقل بن حبيب رحمه اهلل  :قوم ًا يأكلون كثيراً فقال  :ما نرى أصحابنا يريدون أن
يصلوا الليلة .
[*] قال مسعر بن كدام رحمه اهلل حاث ًا على عدم اإلكثار من األكل :
وجدت الجوع يطرده رغيف *** وملء الكف من ماء الفرات وقل الطعم عاون
للمصلااااي *** وكثر الطعم عااااون للسبات

[*] كان العبد الصالح علي بن بكار رحمه اهلل تفرش له جاريته فراشه فيلمسه بيده ويقول
 :واهلل إن لطيب !! واهلل إن لبارد !! واهلل ال علوت ليلتي ( أي ال تمت علي هذه الليلة )
ثم يقوم يصلي إلى الفجر !!
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[*] قال الفضيل بن عياض رحمه اهلل  :أدركت أقوام ًا يستحيون من اهلل في سواد هذا الليل

من طول الهجعة !! إنما هو على الجنب  ،فإذا تحر ( أي أفاق من نومه ) قال  :ليس هذا
ل !! قومي خذي حظ من اآلخرة !!.
[*] قال هشام الدستوائي رحمه اهلل  :إن هلل عبادا يدفعون النوم مخافة أن يموتوا في

منامهم .

[*] عن جعفر بن زيد رحمه اهلل قال :
خرجنا غزاة إلى [ كأبول ] وفي الجيش [ صلة بين أيشم العدوي ] رحمه  ،قاال  :فتار
الناس بعد العتمة ( أي بعد العشاء ) ثم اضطجع فالتمس غفلة الناس  ،حتى إذا نام الجيش
كله وثب صلة فدخل غيضة وهي الشجر الكثيف الملتف على بعضه  ،فدخلت فاي أثاره ،
فتوضأ ثم قام يصلي فافتتح الصالة  ،وبينما هو يصلي إذا جاء أسد عظيم فدنا منه وهاو
يصلي !! ففزعت من زئير األسد فصعدت إلى شجرة قريبة  ،أما صلة فو اهلل ما التفت إلى
األسد !! وال خاف من زئيره وال بالى به !! ثم سجد صلة فاقترب األسد منه فقلات  :اآلن

يفترسه !! فأخذ األسد يدور حوله ولم يصبه بأي سوء  ،ثم لما فرغ صلة من صالته وسلم
 ،التفت إلى األسد وقال  :أيها السبع اطلب في مكان آخر !! فولى األسد وله زئير تتصادع

منه الجبال !! فما زال صلة يصلي حتى إذا قرب الفجر !! جلس فحمد محاماد لام أسامع
بمثلها إال ما شاء اهلل  ،ثم قال  :اللهم إني أسأل أن تجيرني من النار  ،أو مثلي يجترئ أن
يسأل الجنة !!! ثم رجع رحمه اهلل إلى فراشه ( أي ليوهم الجيش أنه ظل طوال الليل نائم ًا

) فأصبح وكأنه بات على الحشايا ( وهي الفرش الوثيرة الناعمة والمراد هنا أنه كان فاي
غاية النشاط والحيوية ) ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الخمول شيء اهلل به عليم .
[*] كان العبد الصالح عمرو بن عتبة بن فرقد رحمه اهلل يخرج للغزو في سبيل اهلل  ،فاإذا
جاء الليل صف قدميه يناجي ربه ويبكي بين يديه  ،كان أهل الجيش الاذين خارج معهام
عمرو ال يكلفون أحداً من الجيش بالحراسة ؛ ألن عمرو قد كفاهم ذل بصالته طوال الليل ،
وذات ليلة وبينما عمرو بن عتبة رحمه اهلل يصلي من الليل والجيش نائم  ،إذ سمعوا زئير

أسد مفزع ،فهربوا وبقي عمرو في مكانه يصلي وما قطع صالته !! وال التفت فيها !! فلما

انصرف األسد ذاهبا عنهم رجعوا لعمرو فقالوا له  :أما خفت األسد وأنت تصلي ؟!! فقال :
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إن

اواه
ايئاً ساااا
ااف شاااا
ان اهلل أن أخاااا
اتحي ماااا
ألساااا

!!

[*] قال عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل :
أفضل األعمال ما أكرهت إليه النفوس .
[*] عن أي غالب قال :

كان ابن عمر رضي اهلل عنهما ينزل علينا بمكة  ،وكان يتهجد من الليل  ،فقاال لاي ذات

ليلة قبل الصبح  :يا أبا غالب  :أال تقوم تصلي ولو تقرأ بثلَّ القرآن  ،فقلت  :يا أبا عباد
الرحمن قد دنا الصبح فكيف اقرأ بثلَّ القرآن ؟!! فقال إن سورة اإلخالص { قال هاو اهلل
أحاااااااد } تعااااااادل ثلاااااااَّ

القااااااارآن

.

[*] كان أبو إسحاق السبيعي رحمه اهلل يقول :
يا معشر الشباب جدوا واجتهدوا  ،وبادروا قوتكم  ،واغتنموا شبيبتكم قبل أن تعجزوا ،اا
ي ليلااة إال قاارأت فيهااا بااألف آيااة !!
فإنااه قاا ّل مااا ماارّت علاا ّ

[*] كان العبد الصالح عبد الواحد بن يزيد رحمه اهلل يقول ألهله في كل ليلة  :يا أهل الدار
انتبهوا !! ( أي من نومكم ) فما هذه ( أي الدنيا ) دار نوم  ،عن قريب ياأكلكم الادود !!
[*] قال محمد بن يوسف  :كان سفيان الثوري رحمه اهلل يقيمنا في الليل ويقول  :قوموا يا

شااباب !! صاالوا مااا دمااتم شاابابا !! إذا لاام تصاالوا اليااوم فمتااى ؟ !!
[*] دخلت إحدى النساء على زوجة اإلمام األوزاعي رحمه اهلل فرأت تل المرأه بلاالً فاي
موضع سجود األوزاعي  ،فقالت لزوجة األوزاعي  :ثكلت أم !! أرا

غفلت عن بعاض

الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ ( أي مكان صالته بالليل ) فقالت لها زوجة األوزاعي :
ويحاا هااذا يُصاابح كاال ليلااة !! ماان أثاار دمااوع الشاايخ فااي سااجوده .
[*] قال  :إبراهيم بن شماس كنت أرى أحمد بن حنبل رحمه اهلل يحي الليل وهو غاالم .
[*] قال أبو يزيد المعَّنى  :كان سفيان الثوري رحمه اهلل إذا أصبح مدَّ رجليه إلاى الحاائط
ورأسااه إلااى األرض كااي يرجااع الاادم إلااى مكانااه ماان قيااام اللياال !!
[*] كان أبو مسلم الخوالني رحمه اهلل يصلي من الليل فإذا أصابه فتور قال لنفسه  :أيظان
أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم أن يسبقونا عليه  ،واهلل ألزاحمنهم عليه  ،حتى يعلموا

أنهااام خلفاااوا بعااادهم رجااااال !! ثااام يصااالي إلاااى الفجااار .
رأى أحد الصالحين في منامه خياماً مضروبة فسأل  :لمن هذه الخيام ؟!! فقيل هذه خياام
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المتهجااااادين باااااالقرآن !! فكاااااان ال يناااااام الليااااال

!!

[*] كان شداد بن أوس رضي اهلل عنه إذا دخل على فراشه يتقلب عليه بمنزلة القمح فاي

المقالة على النار!! ويقول اللهم إن النار قد أذهبت عني النوم !! ثم يقوم يصلي إلى الفجر
[*] كان عامر بن عبد اهلل بن قيس رحمه اهلل إذا قام من الليل يصلي يقول  :أبت عينااي
أن تاااااذوق طعااااام الناااااوم ماااااع ذكااااار الناااااوم

.

[*] قال الفضيل بن عياض  -رحمه اهلل  : -إني ألستقبل الليل من أوله فيهاولني طولاه
فأفتتح القرآن فأُصبح وما قضيت نهمتاي ( أي ماا شابعت مان القارآن والصاالة ) .
[*] لما احتضر العبد الصالح أبو الشعثاء رحمه اهلل بكى فقيل له  :ما يبكي !! فقال  :إني
ف ماااااان قيااااااام اللياااااال
لاااااام أشاااااات ِ

!!

[*] قال الفضيل بن عياض رحمه اهلل  :كان يقال  :من أخالق األنبياء واألصفياء األخياار
اام اللي ال .
ان قيا
اظ ما
اة وحا
ام واإلنابا
اة  :الحلا
اق ثالثا
اوبهم  ،خالئا
ااهرة قلا
الطا

[*] كان ثابت البناني رحمه اهلل يصلي قائما حتى يتعب  ،فإذا تعب صلى وهاو جاالس .
ال .
ام الليا
اي ظلا
ارد فا
اد تا
ات الفوائا
اه اهلل  :رأيا
اقطي رحما
اري السا
اال السا
[*] قا
[*] كان بعض الصالحين يقف على بعض الشباب العبّاد إذا وضع طعامهم ،ويقول لهم  :ال
تااأكلوا كثياارا  ،فتشااربوا كثياارا  ،فتناااموا كثياارا  ،فتخسااروا كثياارا !!
[*] قال حسن بن صالح رحمه اهلل :
إني أستحي من اهلل تعالى أن أنام تكلفا ( أي اضطجع على الفراش وليس بي نوم ) حتاى

يكون النوم هو الذي يصير عني ( أي هو الذي يغلبني )  ،فإذا أنا نمت ثم اساتيقظت ثام
عيناااااي

عااااادت نائماااااا فاااااال أرقاااااد اهلل

!!

[*] كان العبد الصالح سليمان التميمي – رحمه اهلل – هو وابنه يدوران فاي الليال فاي
المساجد ،فيصليان في هذا المسجد مرة  ،وفي هذا المسجد مرة  ،حتى يصبحا .
فإن فات ُه حِزْبَه بالليل فليحرص على قِراءته في أول النَّهار.
(حديَّ عمر الثابت في صحيح مسلم )  :أن النبي  قال  :من نام عان حزباه أو عان
شيء منه فقرأه فيما بين صالة الفجر و صالة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل .

تعهد القرآن والتحذير من نسيانه :
ض عَن ذِكْرِي
قد حذرنا اهلل عز وجل من االبتعاد عن القرآن الكريم بقوله تعالىَ ( :ومَنْ أَعْرَ َ
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ن َلهُ مَعِيشَ ًة ضَنكاً وَنَحْشُرُ ُه يَوْ َم ا ْلقِيا َمةِ أَعْ َمىَ) [ طه ]114 /
َفإِ ّ

فاإلعراض عن تالوته هجران  ،وعدم التفكر فيه هجران  ،وكذل عدم العمل به هجران .

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال تعاهدوا القرآن فالذي نفسي بيده لهو
أشد تفصيا من قلوب الرجال من اإلبل من عقلها .

معنى تفصي ًا  :أي تفلت ًا

(حديَّ ابن مسعود في الصحيحين) أن النبي  قال بئسما ألحدهم أن يقول :نسايت آياة
كَيْتَ و كَيْتَ بل هو نُسِيَ ،واستذكروا القرآن فأنه أشدُّ تفصِّياً من صدور الرجال من الانَّعم
عقُلها .
في ُ
ي  :أي عوقب بالنسيان لتفريطه في استذكار القرآن .
معنى بل نُسِ َ

تنبيه

:نظرا لوجود تشابه في ألفاظ بعض آيات القرآن الكاريم أحياناا واختالفهاا

أحيانا أخرى فإن حفظ القرآن قابل للنسيان إن لم يستذكر ،لذل يأمر الرساول صالى اهلل
عليه وسلم باستذكار القرآن حفاظا عليه من النسيان .

وهنا إشارة إلى كراهة نسبة النسيان إلى النفس نظرا ألن هنا معنا آخر للنسيان وهاو
تعمد إغفال العمل بأحكام اآليات وهذا والعياذ باهلل من سيء األعمال  .قاال اهلل تعاالى { :
عمَاى * قَاا َل رَبِّ لِا َم
ش ًة ضَنكًا وَنَحْشُرُ ُه يَوْ َم ا ْلقِيَا َمةِ أَ ْ
َومَنْ أَعْ َرضَ عَن ذِكْرِي َفإِنَّ َل ُه مَعِي َ

عمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا * قَالَ كَ َذلِ َ أَتَتْ َ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَ َذلِ َ الْيَوْمَ تُنسَى } (طه
حَشَرْتَنِي أَ ْ
من .)116 : 114
وفي هذا الحديَّ دليل على أن النسيان أمر محتمل لإلنسان ولايس بانقص ولكان علاى

اإلنسان الجد والحرص على عدم النسيان باالستذكار  .قال اهلل تعالى  { :سَ ُنقْرِئُ َ فَالَ تَنسَى
خفَى } [ األعلى. ] 0/
اللهُ إ َِّن ُه يَ ْعلَ ُم الْجَهْ َر َومَا يَ ْ
ِال مَا شَا َء َّ
صلى اهلل عليه وسلم إ َّ
وفي الحديَّ إشارة إلى مراقبة اللسان من التكلم حتى بكالم يقصد غيره إن كان اللفظ الذي

يستخدم يشير إلى أمر فيه إثم أو معصية  .فهنا رغم أن النسيان أمر متوقع لإلنساان  ،إال
أن النهي عن نسبة هذا النسيان للنفس على أنه أمر قد قام به اإلنسان اختياارا وتعمادا ،
خشية أن يكون مشموال بمن تعمد النسيان الذي يشير اهلل إيه في اآلية السابقة  .ويشابه

ذل قوله تعالى َ { :ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا الَ َتقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا } [ البقرة . ]104/
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وذل ألن اليهود استخدموا لفظة راعنا فنهى اهلل عن استخدام ذل اللفظ من قبل المسلمين

.

ولقد كان أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم  :يجعلون ألنفسهم نصيبا من القرآن كل ياوم
 ،فاحرص على ذل وتمس به وعض عليه بالنواجذ  ،واجعل لنفس نصيبا يوميا ال تتركه

ما دمت حيا مهما كان األمر  ،ومهما كانت مشاغل الدنيا  ،وقليال دائما خيرا مان كثيارا
منقطع  ،وان غفلت فاقضه من الغد كما قال نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم في الحاديَّ
اآلتي :
(حديَّ عمر الثابت في صحيح مسلم )  :أن النبي  قال  :من نام عان حزباه أو عان
شيء منه فقرأه فيما بين صالة الفجر و صالة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل .
ويجب عليه أن يجاهد نفسه في مراجعة القرآن حتى يشربه كشرب اللبن :
(حديَّ عقبة ابن عامر في صحيح الجامع) أن النبي  قال سيخرج أقوام من أمتي
يشربون القرآن كشربهم اللبن .

ومن أحسن األدوية التي تعين على الحفظ وتبعد اإلنسان على النسيان تر المعاصي :
يقول اإلمام الشافعي رضي اهلل عنه :

شكوت إلى وكيع سوء حفظي
وأخابرناي بأن العلم ناور

فأرشدني إلى تر المعاصي
ونور اهلل ال يُهدى لعاصي

وهنا يؤكد اإلمام الشافعي على أن أستاذه وكيعا ينصحه بأن يتر المعاصي بعد أن شكا له

سوء حفظه  .فمن أصلح ما بينه وبين اهلل تعالى كان حقا على اهلل أن يعينه على طاعتاه
ورضاه قال تعالى  { :وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُ ُبلَنَا وَإِنَّ اللَّاهَ َلمَاعَ ا ْلمُحْسِانِينَ } [
العنكبوت . ]69/
مسألة  :ما حكم نسيان القرآن ؟
نسيان الحفظ له أسباب  :منها عدم التكرار لشغل طارئ وهذا يحدَّ لكل فارد وعلياه أن
يراجع بعد أن يفرغ من شغله .

ومنها عدم التكرار لشغل مستديم  .فإن كان شغله يمنعه من تكرار القرآن وكان شغله مان
األهمية بمكان فعليه أن يكابد ويحاول إيجاد الوقت للتكرار ويدعو اهلل باالمغفرة  .أماا إن
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كان عدم التكرار إهماال وتكاسال  ،فهذا من التقصير الذي هو من الذنوب ويخشى أن يكون

إثمه كبيرا .

[*] قال الضحا بن مزاحم  :ما من أحد تعلم القرآن فنسيه إال بذنب يُحدِ ُثهُ ألن اهلل تعالى
يقول َ { :ومَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِي َبةٍ فَ ِبمَا كَسَ َبتْ أَيْدِيكُمْ وَيَ ْعفُو عَن كَثِيرٍ } [ الشاورى . ]34/
وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب .

أما إذا كان النسيان نتيجة مرض يمنعه من التكرار أو ينُسيه ما حفظ فذل مما يرجى أن ال
يؤاخذه اهلل به بل ويكتب له ثواب يوم كان يكرر القرآن ويحفظه هذا إذا كان صاابرا فاي
مرضه محتسبا ذل هلل .
التحذير من هجر القرآن :
لقد حكى اهلل عز وجل شكوى الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لربه هجران قومه للقارآن
ن مَهْجُاوراً) [ الفرقاان]30:
ِن قَ ْومِي اتَّخَذُوا هَذَا ا ْلقُرْآ َ
قال تعالى( :وَقَا َل الرَّسُو ُل يَا رَبِّ إ َّ

[*] قال األلوسي في روح المعاني :

واستدل ابن الفرس باآلية على كراهة هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة فياه ،فهجار
التالوة إنما يكون باإلعراض عن المصحف وعدم القراءة ولو ليوم ،وكلما طالت المدة كلما
تحقق الهجر ،هذا ولم نطلع على أقوال ألحد من أهل العلم قد حد الهجر بأيام معدودة ،لكن

قد وردت روايات عن بعض أهل العلم في أكثر مدة يختم فيها القرآن .
[*] روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال  :من قرأ القرآن في كل سنة مرتين فقاد
أدى حقه ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم عرض على جبريل في السنة التي قابض فيهاا

مرتين .
[*] وقال أبو الليَّ في البستان  :ينبغي للقارئ أن يختم في السنة مرتين إن لم يقدر علاى
الزيادة .
[*] ونص أحمد على كراهة تأخير ختم القرآن أكثر من أربعين يوم ًا بال عذر،
( حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن

النبي  قال  :أنه سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم :في كم يقرأ القارآن ؟ قاال "" :فاي

أربعين يوما "" ثم قال "" في شهر "" ثم قال "" في عشرين "" ثم قال "" في خمس عشارة ""

ثم قال "" في عشر "" ثم قال "" في سبع .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

110

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وتوعّد اهلل سبحانه الذين يعرضون عنه فقال{ :وقد آتينا من لدنا ذكرًا * من أعارض

عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا * خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمال[ } طاه-99 :
. ]101
ثم صوّر حالة ذل المعرض يوم القيامة فقال{ :ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشاة

ضنكا * ونحشره يوم القيامة أعمى } [طه.]114-113 :
[*]أنواع هجر القرآن :
[*] قال ابن القيم في كتابه القيم " الفوائد ":
وهجر القرآن أنواع:
أحدها :هجر سماعه واإليمان به واإلصغاء إليه.

والثاني :هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه ،وإن قرأه وآمن به.
والثالَّ :هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ،واعتقاد أنه ال يفيد اليقين،

وأن أدلته لفظية ال تحصل العلم.

والرابع :هجر تدبره وتفهمه ،ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.
والخامس :هجر االستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ،فيطلب شفاء
دائه من غيره ،ويهجر التداوي به  ...وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

وإلي تفصيل ذل :
( )1هجر سماعه واإليمان به واإلصغاء إليه.

ال يوجد على وجه البسيطة كتاب يحرم هجره ،ويجب تعاهده وتالوته إال القرآن الكريم،

فإن هذا من خصائصه التي ال يشاركه فيها أي كتاب.
وقد أثنى اهلل عز وجل على الذين يتعاهدون كتاب ربهم بالتالوة فقال{ :من أهل الكتاب أمة
قائمة يتلون آيات اهلل آناء الليل وهم يسجدون } [آل عمران - .]113 :وحتى ال يقع
الناس في هجران القرآن ،فقد بحَّ العلماء مسألة :في كم يقرأ القرآن ،وقالوا" :يكره
للرجل أن يمر عليه أربعون يوماً ال يقرأ فيها القرآن ".

( )1هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه ،وإن قرأه وآمن به.
 يحرم هجر العمل بالقرآن الكريم ،ألن القرآن إنما نزل لتحليل حالله وتحريم حرامهوالوقوف عند حدوده.
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فال يجوز تر العمل بالقرآن ،فإن العمل به هو المقصود األهم والمطلوب األعظم من

إنزاله .

( )3هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه ،واعتقاد أنه ال يفيد اليقين ،وأن
أدلته لفظية ال تحصل العلم .

 -أنزل اهلل عز وجل كتابه الكريم حتى يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ،ونهاهم سبحانه

عن تحكيم أو تحاكم إلى غير القرآن .
 فالقرآن الكريم هو دستور المسلمين ،وهو الحكم فيما اختلفوا فيه من أمور دينهمودنياهم ،فال يجوز هجره البتغاء الحكم في غيره.
( )4هجر تدبره وتفهمه ،ومعرفة ما أراد المتكلم به منه.
 تدبر القرآن الكريم وتعقل معانيه مطلب شرعي ،دعا إليه القرآن وحثّت عليه السنة،وعمل به الصحابة والتابعون ومن بعدهم ،قال تعالى{:كتاب أنزلناه إلي مبار ليدبروا آياته

} [ص .]19 :وقال أيضاً{ :أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها } [محمد.]14 :
وعليه فال يجوز هجر تدبره وتأمل معانيه وأحكامه.

( )5هجر االستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها ،فيطلب شفاء دائه
من غيره ،ويهجر التداوي به:

وردت نصوص كثيرة في أن القرآن الكريم شفاء ،قال تعالى{ :وننزل من القرآن ما هو
شفاء ورحمة للمؤمنين } [اإلسراء .]21 :وقال{ :قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء }

[فصلت.]44 :

وفي سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم صور تطبيقية عديدة للتداوي بالقرآن ،سواء كان
دواء لألبدان ،أو للنفوس .
 وهجر االستشفاء بالقرآن خالف السنة ،فهو مذموم وممقوت .!!إني ألعجب من أمة تهجر كتاب ربها وتُعرض عن سنة نبيها ،ثم بعد ذل تتوقاع أن
ينصرها ربها؟ إن هذا مخالف لسنن اهلل في األرض .إن التمكين الذي وعد به اهلل ،والاذي
تحقق من قبل لهذه األمة ،كان بفضل التمس بكتاب اهلل عز وجل ،الدستور الرباني الاذي

فيه النجاة مما أصابنا اآلن .إن الذين يحلمون بنزول النصر من اهلل لمجرد أنناا مسالمون
ت في الهواء ويبذرُ الباذورَ فاي
لواهمين ،هم كحال من يطلب المُحال ،كحال يستنبتُ النبا َ
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الصخور وكحال من يطلب الولد بغير زواج  ،ذل أن تحقق النصر له شروط  ،قال تعاالى:
ن
خلَفَ الَّذِي َ
خ ِلفَنَّهُم فِي اْألَ ْرضِ َكمَا اسْتَ ْ
ع ِملُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَ ْ
اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ َ
﴿ وَعَدَ َّ
َدلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ َأمْنًا يَ ْعبُ! دُو َننِاي
مِنْ قَ ْبلِهِمْ َولَ ُيمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ َولَيُب ِّ
سقُونَ ﴾ [ النور ]55 :كما أن ماا
َال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا َومَنْ َكفَرَ بَعْدَ َذلِ َ َفأُ ْولَئِ َ هُمْ ا ْلفَا ِ

ن مَكَّنَّاهُ ْم فِي اْألَ ْرضِ أَقَامُوا الصََّال َة وَآتَاو!
بعد النصر له شروط  .قال اهلل تعالى ﴿ :الَّذِينَ إِ ْ

ْا الزَّكَاةَ وََأمَرُوا بِا ْلمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ َولَِّلهِ عَاقِ َبةُ اْ ُألمُورِ ﴾ [ الحج ] 41 :فعاودوا
إلااى كتاااب ربكاام تنااالوا نصااره فااي الاادنيا وتاادخلوا جنتااه فااي اآلخاارة .
[*]آثار هجر القرآن :
( )1من آثار هجر القرآن ،تغلب الشيطان وأعوانه من شياطين الجن واإلنس .ألن ذكر اهلل
تعالى خير حافظ للعبد ،فاهلل خير حافظ وهو أرحم الراحمين .وقد ورد عن النبي –صلى اهلل
عليه وسلم -أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال تأتيه البطلة ،وهام شاياطين الجان
واإلنس.

(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم)أن النبي  قال  :اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعاً ألصحابه اقرءوا الزهراوين  :البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة

البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و ال تستطيعها البطلة .
اقرءوا الزهراوين  :أي النيرتين

قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :

"و سميتا الزهراوين لنورهما و هدايتهما و عظيم أجرهما"
«كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان»  :قال أهل اللغة :الغمامة والغياية كال شايء أظال
اإلنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما .نقله النووي .وفي القاموس :الغمامة:
السحابة أو البيضاء من السحب .والغياية كل ما أظل اإلنسان من فاوق رأساه كالساحاب
ونحااااوه .والمااااراد أن

ثوابهمااااا يااااأتي بهااااذا المنظاااار.

«أو كأنهما فرقان من طير صواف»  :الفرقان والحزقان :معناهما واحاد ،وهماا قطيعاان
وجماعتان ،يقال في الواحد :فرق وحزق وحزيقه ،أي جماعة ،ومعنى «صواف» :باساطة
أجنحتها ملتصق بعضها ببعض كما كانت تظلل سليمان عليه السالم ،وقوله صلى اهلل عليه
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وساالم« :تحاجااان عاان أصااحابهما» أي تاادافعان بالحجااة عاان أصااحابهما.

«فإن أخذها بركة وتركها حسرة»  :أي قراءتها بركة وتر قراءتها حسرة وخسارة.
أخذها بركة  :أي زيادةٌ ونماء
وتركها حسرة  :أي على ما فاته من الثواب

«وال تستطيعها البطلة» أي السحرة  ،تسمية لهم باسم فعلهم ،ألن ما يأتون باه الباطال،
وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهمااكهم فاي الباطال،
ويصح أن يكون المعناى وال يساتطيع دفعهاا واختاراق تحصاينها لقارئهاا الساحرة.
وقيل :المراد من البطلة أهل البطالة ،أي ال يستطيعون قراءتها وتادبر معانيهاا لكسالهم.
( )1ومن آثار هجر القرآن حرمان العبد من فضل التالوة والتعبد بها ،والحرمان من كناز
من كنوز الحسنات ألن الحرف بعشر حسنات بنص السنة الصحيحة :
(حديَّ ابن مسعودٍ في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :من قرأ حرفا من
كتاب اهلل فله به حسنة و الحسنة بعشر أمثالها ال أقول  { :ألم } حارف و لكان :

ألف حرف و الم حرف و ميم حرف .
( )3ومن آثار هجر القرآن :الحرمان من شفاعته له يوم القيامة :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم)أن النبي  قال  :اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعاً ألصحابه اقرءوا الزهراوين  :البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة

البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و ال تستطيعها البطلة .
اقرءوا الزهراوين  :أي النيرتين
قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :
"و سميتا الزهراوين لنورهما و هدايتهما و عظيم أجرهما"

«كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان»  :قال أهل اللغة :الغمامة والغياية كال شايء أظال
اإلنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما .نقله النووي .وفي القاموس :الغمامة:

السحابة أو البيضاء من السحب .والغياية كل ما أظل اإلنسان من فاوق رأساه كالساحاب
ونحااااوه .والمااااراد أن

ثوابهمااااا يااااأتي بهااااذا المنظاااار.

«أو كأنهما فرقان من طير صواف»  :الفرقان والحزقان :معناهما واحاد ،وهماا قطيعاان
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وجماعتان ،يقال في الواحد :فرق وحزق وحزيقه ،أي جماعة ،ومعنى «صواف» :باساطة
أجنحتها ملتصق بعضها ببعض كما كانت تظلل سليمان عليه السالم ،وقوله صلى اهلل عليه

وساالم« :تحاجااان عاان أصااحابهما» أي تاادافعان بالحجااة عاان أصااحابهما.
«فإن أخذها بركة وتركها حسرة»  :أي قراءتها بركة وتر قراءتها حسرة وخسارة.
أخذها بركة  :أي زيادةٌ ونماء

وتركها حسرة  :أي على ما فاته من الثواب
وال تستطيعها البطلة  :أي السحرة
( )4ومن آثار هجر القرآن موت السنة وانتشار البدعة بسبب اإلعراض عان كتااب اهلل،
ومن هجر القرآن هجر السنة فتكثر األهواء ويقل العلم وينتشر الجهل وكل هاذه عوامال
على انتشار البدع وتحكيم الهوى قال تعالى( :أَفَحُكْمَ الْجَا ِه ِل ّيةِ يَبْغُونَ َومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّا ِه
حُكْم ًا ّلقَوْ ٍم يُوقِنُونَ) [المائدة ]50 :

( )5ومن آثار هجر القرآن قسوة القلب؛ ألن القرآن الكريم يعمل على ترقيق القلوب
المؤمنة فهي تطمئن بذكر اهلل قال تعالى( :أَالَ بِذِكْرِ الّلهِ تَطْمَئِنّ الْ ُقلُوبُ) [الرعد،]12 :
فنعوذ باهلل من القلب القاسي .

أين الخلف مما فعله السلف ؟ هل نحن مع القرآن فقادنا إلى رضوان اهلل؟ وهل نحن مع
القرآن إذا لقادنا إلى سبل السالم ،هل نقلنا هدايات القرآن للقارات الخمس ؟ في عالمنا
أناس حجبوا القرآن فال تعرف عنه شيئا والسبب هجر المسلمين لقرآنهم  ،وفاقد الشيء ال

يعطيه .

استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن الكريم :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنبي حسان
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به .
والمقصود أذن اهلل أي استمع اهلل عز وجل  ،وفيه إشارة على القبول والرضا  ،ومعنى

الحديَّ أنه ما استمع رب العزة والجاللة لشيء من األشياء كاستماعه لنبي يقرآ القرآن

بصوت جميل يجهر بتالوته .
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) أن النبي  قال له  :لقد أُتيت مزمارًا من مزامير آل
داود .

لحسن صوته وحالوة نغمه  ،وقد كان داود عليه السالم إذا قرأ القرآن أنصت لاه الطيار
والجبل والشجر  ،وهذا إن دل على شيء دل على وجوب حسن الصوت في قراءة القارآن
الكريم .

(حديَّ البراء في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي  قال زينوا القرآن .
(حديَّ البراء في الصحيحين) قال سمعت رسول اهلل  قرأ في العشاء (والتين والزيتاون)
ت منه .
فما سمعت أحداً أحسن صو ً

تنبيه

 :بينت السنة الصحيحة أن أحسن الناس صوتاً بالقرآن هو الذي إذا سامعته

يقرأ حسبته يخشى اهلل (حديَّ جابر في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال إن من أحسن
الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اهلل .
يستحب طلب القراءة الطيبة من إنسان حسن الصوت :

(حديَّ ابن مسعود في لصحيحين) قال ،قال لي رسول اهلل  : اقرأ علي القرآن فقلت ياا
رسول اهلل  :أقرأ علي وعلي أُنزل  ،قال  :إني أحب أن أسمعه من غيري .
آداب قراءة القرآن :

[*]بيَّن اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى آداب قراءة القرآن في كتابه التبياان فاي آداب
حملة القرآن فقال :
( )1ينبغي له أن يستحضر في نفسه أنه يناجي اهلل تعالى ويقرأ على حال مان يارى اهلل
تعالى فإنه إن لم يكن يراه فإنه يراه فعليه أن يطرد الشواغل عن نفسه أثناء هذه المناجاة

( )1ينظف فاه بالسوا فإنه مطهر ٌة للفم مرضاةٌ للرب :
(حديَّ عائشة في صحيح النسائي) أن النبي  قال  :السوا مطهر ٌة للفم مرضاةٌ للرب .
( )3يستحب له أن يقرأ القرآن على طهارة فإن قرأ محدث ًا جاز بإجماع المسلمين .

( )4يستحب أن تكون القراءة في موضعٍ نظيف ولهذا استحب جماعة من العلماء القاراءة
في المسجد لكونه جامعاً للنظافة وشرف البقعة ومحصالً لفضايلةٍ أخارى هاي فضايلة
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
االعتكاف فإنه ينبغي لكلِ جالس في المسجد أن ينويه سواء كثر جلوساه أو قال  ،وهاذا

األدب ينبغي أن يعتني به ويشاع ذكره ويعرفه الصغير والكبير فإنه مما يغفل عنه .

( )5يستحب للقارئ أن يقرأ وهو جالس مستحضراً عظمةَ من يناجيه خاشعاً متاذلالً باين
يدي اهلل تعالى  ،ولو قرأ قائم ًا أو مضطجع ًا في فراشه أو غير ذل من األحوال جاز :

ت ِّلأُ ْولِي األلْبَابِ ،
ف اللَّيْ ِل وَالنَّهَارِ آليا ٍ
ض وَاخْتِالَ ِ
السمَاوَاتِ وَاألَ ْر ِ
ق َّ
إن في خَ ْل ِ
قال تعالى َّ (:
ت واألرض ربنا
السمَاوَا ِ
ق َّ
ن فِي خَ ْل ِ
ن الّل َه قِيَامًا وقعودا وعلى جُنُوبِهِمْ وَيَ َتفَكَّرُو َ
ن يَذْكُرُو َ
الَّذِي َ
ال سُبْحَانَ َ َفقِنَا عَذَابَ النَّارِ { آل عمران}191،190/
خلَقْتَ هَذا بَاطِ ً
مَا َ
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم) قالت كان رسول اهلل  يذكر اهلل على كل أحواله .
( )6ويجب على القارئ إذا أراد الشروع في القراءة أن يستعيذ باهلل تعالى من الشيطان
الرجيم .
ن الرَّجِيمِ ) {النحل} 92/
ت القرآن فاستعذ بِالّلهِ مِنَ الشَّيْطَا ِ
لقوله تعالى ( َفإِذَا قَرَ ْأ َ

وكان جماعة من السلف يقولون  :أعوذ باهلل السميع من الشيطان الرجيم

( )0ينبغي له أن يحافظ على قراءة البسملة في أولِ كل سورة سوى سورة براءة .
( )2إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر وطرد الشواغل عن ذهنه :

ن عِن ِد غَيْ ِر اللّهِ لوجدوا فيه اخْتِالَفًا كَثِيراً
ن َولَوْ كَانَ مِ ْ
ن ا ْلقُرْآ َ
ال يَتَدَبَّرُو َ
قال تعالى أَفَ َ
{النساء}21/

ن ا ْلقُرْآنَ أَ ْم عَلَى ُقلُوبٍ أَ ْقفَالُهَا ) {محمد } 14/
وقال تعالى( أَ َفلَا يَتَدَبَّرُو َ

وقال تعالى( كِتَابٌ أَن َزلْنَاهُ ِإلَيْ َ مُبَارَ ٌ لّيَدّبّرُوَاْ آيَا ِت ِه َولِيَتَذَكّرَ أُ ْولُو األلْبَابِ) {ص}19/

تنبيه

 :كان النبي  يهتم اهتمام ًا بالغ ًا بتدبر القرآن وكان أحياناً ال يزال يردد آيةً

حتى يصبح
(حديَّ أبي ذر في صحيحي النسائي وابن ماجة) قال قام النبي  بآيةٍ يرددها حتى أصبح

 ،واآلية قال تعالى( :إِن تُعَذّبْهُ ْم َفإِنّهُ ْم عِبَادُ َ وَإِن تَ ْغفِ ْر لَهُ ْم َفإِنّ َ أَنتَ الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ)
[المائدة ]112 /

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

110

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
*وقد تأسى أصحاب النبي  به في ذل فردد تميم بن أوس آي ًة حتى أصبح واآلية هي( َأمْ
ع ِملُو ْا الصّالِحَاتِ سَوَآ ًء مّحْيَاهُمْ
ب الّذِينَ اجْتَرَحُواْ السّيّئَاتِ أَن نّجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُو ْا وَ َ
س َ
حَ ِ

َو َممَاتُهُمْ سَآ َء مَا يَحْ ُكمُونَ) {الجاثية) 11/
( )9البكاء عند قراءة القرآن فإن ذل سمة عباد اهلل الصالحين :

ن وَيَزِي ُدهُ ْم خُشُوعاً) { اإلسراء }109/
ن يَبْكُو َ
ن لِألذْقَا ِ
قال تعالى( وَيَخِرّو َ
ن خَرّواْ سُجّدًا وَبُ ِكيّاً) { مريم}52/
حمَاَ ِ
ت الرّ ْ
وقال تعالى (إِذَا تُتْ َلىَ عَلَيْهِمْ آيَا ُ

*وصلى عمر بن الخطاب بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه
على ترقوته .
*وعن أبي الرجاء قال رأيت ابن عباس رضي اهلل تعالى عنهما وتحت عينيه مث ُل الشرا
البالي من الدموع .
وقدم أناسٌ من اليمن على أبي بكرٍ الصديق رضي اهلل تعالى عنه فجعلوا يقارؤن القارآن
ويبكون فقال أبو بك ٍر الصديق رضي اهلل تعالى عنه  :هكذا كنا .

( )10استحباب ترتيل القرآن :
امتثاالً لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيال) {المزمل }4/

(حديَّ عبد اهلل بن المغفل في الصحيحين) قال رأيت رسول اهلل  يوم فتح مكة على ناقته
يقرأ سور َة الفتح فرجَّع في قراءته)
(حديَّ أم سلمة في صحيح الترمذي ) قالت كان رسول اهلل  يقطع قراءته آية آية :
{ الحمد هلل رب العالمين } ثم يقف  { :الرحمن الرحيم } ثم يقف .

 )11يكره اإلفراط في السرعة في قراءة القرآن ألنها ال تسمح بالتدبر :
(حديَّ ابن مسعود في الصحيحين ) أن رجالً قال له لقد قرأت المفصل في ركعة فقال هذا
كهزِ الشعر إن قوماً يقرؤن القرآن ال يجاوز تراقيهم  ،ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فياه
نفع .
*المقصود بقوله ( كهذ الشعر )  :كانت عادتهم في إنشاد الشعر السرعة المفرطة .

( )11يستحب له أن ال يمرُّ بآية رحمة إال سأل وال بآية فيها عذاب إال استجار :

( حديَّ حذيفة في صحيح مسلم) أن النبي  قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة ،
ال يمر بآي ِة رحم ٍة إال سأل وال بآيةِ عذاب إال استجار .
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( حديَّ حذيفة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قال  :صليت مع النبي
صلى اهلل عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة ثم المائة فمضى ثم المائتين فمضى فقلت يصالي بهاا فاي
ركعة فمضى فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسال إذا مر بآية فيها تسابيح
سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فقال سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحاوا

من قيامه ثم رفع رأسه فقال سمع اهلل لمن حمده فكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد فجعل يقاول
سبحان ربي األعلى فكان سجوده قريبا من ركوعه .

( )13احترام القرآن :
إن احترام القرآن من األمور التي قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين  ،فيجب اجتنااب

الضح واللغط (اختالط األصوات) والحديَّ خالل القراءة إال كالماً يضطر إليه  ،وليمتثال
حمُونَ) {األعراف}104/
ن فَاسْ َتمِعُو ْا َل ُه وَأَنصِتُو ْا لَ َعلّكُ ْم تُرْ َ
قول اهلل تعالى ( وَإِذَا قُرِى َء ا ْلقُرْآ ُ
[*] وكان ابن عمر رضي اهلل تعالى عنهما إذا قرأ القرآن ال يتكلم حتى يفرغ مماا أراد أن

يقرأه .

ويجب كذل اجتناب العبَّ بين يديه فإنه يناجي اهلل تعالى  ،وكذا يجب اجتناب النظر إلى ما
يلهي القلب

( )14يستحب له أن يقرأ القرآن على ترتيب المصحف ألن اهلل تعالى جعل هاذا الترتياب
لحكمةٍ بالغةٍ قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها  ،فينبغي له أن يحافظ على هذه الحكماة
إال فيما ورد الشرع باستثنائه كصالة الفجر يوم الجمعة فإنه يقرأ في الركعة األولى ساورة
السجدة وفي الثانية سورة اإلنسان وكذل سنة الفجر فإنه يقرأ في األولى الكافرون وفاي

الثانية سورة اإلخالص
قيل البن مسعو ٍد رضي اهلل عنه إن فالناً يقرأ القرآن منكوساً قال  :ذل منكس القلب .

()15استحباب قراءة القرآن مجتمعين :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل
يتلون كتاب اهلل و يتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحماة و حفاتهم

المالئكة و ذكرهم اهلل فيمن عنده .

( )16كراهية االختالف في كتاب اهلل تعالى :
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(حديَّ جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين) أن النبي  قال اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه

قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا

(حديَّ ابن مسعود في صحيح البخاري) قال سمعت رجالً قرأ آيةً سامعت مان النباي 
خالفها فأخذت بيده فأتيت به رسول اهلل  فقال  :كالكما محسن  ،ال تختلفوا فإنه من كان

قبلكم اختلفوا فهلكوا .

( )10استحباب الجهر بالقراءة واإلسرار بها على التفصيل اآلتي :
إذا خاف على نفسه الرياء أو العجب والعياذ باهلل كان اإلسرار في حقه أفضال وعياه
يحمل الحديَّ (حديَّ عقبة بن عامر في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال
الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة و المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة .
معنى الحديَّ  :أن المسرَّ بالقرآن أفضل لكي يأمن من العجب المحبط للعمل والعياذ باهلل ،
وهذا محمول على من خاف على نفسه ذل .

أما إذا لم يخف على نفسه الرياء والعجب فالجهر في حقه أفضل ألن نفعاه متعادي ،
والمنفعة المتعدية أفضل من المنفعة الالزمة ألنه برفع صوته يوقظ غيره من نائم وغافال

وينشطه وعليه األحاديَّ اآلتية

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنبي حسن
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به
( )12استحباب تحسين الصوت بالقرآن :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال ما أذن اهلل لشيء ما أذن لنبي حسان

الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن .
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) أن النبي  قال له  :لقد أُتيت مزماراً من مزاميار آل
داود (.حديَّ البراء في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي  قال زينوا القرآن .
(حديَّ البراء في الصحيحين) قال سمعت رسول اهلل  قرأ في العشاء (والتين والزيتاون)
ت منه .
فما سمعت أحداً أحسن صو ً
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تنبيه

 :بينت السنة الصحيحة أن أحسن الناس صوتاً بالقرآن هو الذي إذا سامعته

يقرأ حسبته يخشى اهلل (حديَّ جابر في صحيح ابن ماجة) أن النبي  قال إن من أحسن
الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اهلل .
يستحب طلب القراءة الطيبة من إنسان حسن الصوت :

(حديَّ ابن مسعود في لصحيحين) قال ،قال لي رسول اهلل  : اقرأ علي القرآن  .فقلات
يا رسول اهلل  :أقرأ علي وعلي أُنزل  ،قال  :إني أحب أن أسمعه من غيري .

( )19تحريم الجدال في القرآن بغير حق :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :المراء في القرآن كفر .

تنبيه

 :المقصود بالمراء هنا الجدال المشك في القرآن والعياذ باهلل تعالى من ذل

 ،وقيل الجدال الذي يفعله أهل األهواء في آيات القدر ونحوها

( )10استحباب دعاء ختم القرآن :

قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن  :يستحب
الدعاء عقب ختم القرآن استحباب ًا متأكدًا  ،وكان عبد اهلل بن ا لمبار إذا ختم القرآن أكثر

دعائه للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات

تنبيه

ال  ،وربما يستدلُ له بالحديَّ اآلتي
 :لم يذكر اإلمام النووي في ذل دلي ً

(حديَّ عمران بن حصين في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :من قرأ القرآن فليسأل
اهلل به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القرآن يسألون به الناس .
( )11أن يلزم ما يستحب من الذكر أثناء قراءة القرآن تأسي ًا بالنبي : 

( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  إذا قرأ:
سبح اسم رب األعلى قاال:سباحان ربي األعالى .
( حديَّ موسى بن أبي عائشة رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) قال :كان
رجل يصلي فوق بيته ،وكان إذا قرأ :أليس ذل

بقادر على أن يحيي الموتى  قال:

سبحان فَبَلَى! فسألوه عن ذل ؟ فقال :سمعته من رسول اهلل . 
[*] قال األلباني رحمه اهلل تعالى :

وهو مطلق فيشمل القراءة في الصالة وخارجها ،والنافلة والفريضة .أها
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[ صفة الصالة ]105

آداب حملاة القرآن :
[*]ها بعض اآلداب التي ينبغي لحامل القرآن أن يتحلى بها :

 )1قال ابن مسعودٍ رضي اهلل تعالى عنه  :ينبغي لحامل القرآن أن يُعرفَ بليله إذا النااس
ينامون وبنهاره إذا الناس مفطرون  ،وبحزنه إذا الناس يفرحاون  ،وببكائاه إذا النااس

يضحكون وبصمته إذا الناس يخوضون  ،وبخشوعه إذا الناس يختالون .
)1وقال الحسن البصري رحمه اهلل تعالى  :إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم
 ،فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار .
 )3وقال الفضيل ابن عياض رحمه اهلل تعالى  :حامل القرآن حامل راية اإلسالم ال ينبغاي
له أن يلهو مع من يلهو وال يسهو مع من يسهو وال يلغو مع من يلغو تعظيم ًا لحق القرآن
 )4ويجب على حامل القرآن أن يحافظ على تالوته ويتعاهده باستمرار حتى ال ينساه :

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال تعاهدوا القرآن فالذي نفسي بيده لهو
أشد تفصيا من قلوب الرجال من اإلبل من عقلها .
معنى تفصي ًا  :أي تفلت ًا

(حديَّ ابن مسعود في الصحيحين) أن النبي  قال بئسما ألحدهم أن يقول  :نسيت آياة
كيت و كيت بل هو نُسِيَ  ،واستذكروا القرآن فأنه أشدُّ تفصِّياً من صدور الرجال من الانَّعم
عقُلها .
في ُ

ي  :أي عوقب بالنسيان لتفريطه فاستذكار القرآن
معنى بل نُسِ َ

تنبيه

 :لقد ضرب السلف الصالح أروع المثل في قراءة القرآن واستذكاره  ،فكاان

الكثير منهم يختمون كل ثالَّ ليالٍ  ،وبعضهم كل ليلتين ومنهم من كان يختم في كل ياو ٍم
وليلة  ،فمن الذين كانوا يختمون في كل يومٍ وليلة عثمان ابن عفاان وتمايم ابان أوس

الداري وسعيد ابن جبير ومجاهد والشافعي .

( )5ويجب عليه أن يجاهد نفسه في مراجعة القرآن حتى يشربه كشرب اللبن :
(حديَّ عقبة ابن عامر في صحيح الجامع) أن النبي  قال سيخرج أقاوام مان أمتاي
يشربون القرآن كشربهم اللبن .
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تنبيه

 :هنا سؤال يطرح نفسه ما الدليل على جواز ختم القرآن في ياومٍ وليلاة ،

خاصةً وأنه ورد في السنة الصحيحة أن النبي  قال ال يفقه من قرأ القرآن في أقل مان
ثالَّ ؟

والجواب أن نقول :
أنه يجوز ختم القرآن في يومٍ وليلة لفعل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه  ،وقد أمرنا النبي
 أن نتبع سنتهم وبيَّن أن سنتهم من سنته .

(حديَّ العرباض بن سارية في صحيح أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال أوصايكم
بتقوى اهلل و السمع و الطاعة و أن أمر عليكم عبد حبشي فإنه مان يعاش مانكم بعادي
فسيري اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضوا

عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات األمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضاللة .

الشاهد  :قوله  فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها و عضاوا
عليها بالنواجذ فعطف سنتهم على سنته فدل ذل على أن سنتهم من سنته .

الرد على (حديَّ عبد اهلل بن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي 

قال  :ال يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثالَّ .
يكون من وجهين :

{األول}  :المقصود بالنفي هنا نفي الفقه ال نفي الثواب ولذا عبَّر النبي  بقوله ( ال يفقه)
{الثاني}  :ليس في الحديَّ دليلٌ على تحريم ختمه في أقل من ثالَّ إذ ال يلزم من عدم فهم

معناه تحريم قراءته .

( )6ينبغي لحامل القرآن أن يعتني بقراءة القرآن بالليل أكثر من النهار  ،وذلا لكونهاا
طأً وَأَقْوَمُ قِيالً) [المزمل /
ي أَشَدّ وَ ْ
أجمع للقلب وأثبت للحفظ لقوله تعالى( :إِنّ نَاشِ َئةَ اللّيْلِ هِ َ
]6

وألنه بالليل يسهل طرد الشواغل عن الذهن  ،ثم إن الليل أصون من الرياء وغياره مان

المحبطات .
( )0يجب على حامل القرآن أن ال يسافر بالمصحف إلى أرض العدو حتى ال يناله بسوء أو
امتهان _ قسم اهلل ظهر من أعان على امتهان القرآن بشطر كلمة .
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(حديَّ ابن عمر في الصحيحين) أن النبي  نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو .
فضائل بعض سور القرآن :

مااا أناازل اهلل ساابحانه ماان شاايء إال جعاال فيااه درجااات وأفضاالية:
قااال تعااالى{ :ورفااع بعضااكم فااوق بعااض درجااات}[األنعااام]165:

وقااال تعااالى {ولقااد فضّاالنا بعااض النبيّااين علااى بعااض}[اإلسااراء]55:
وقااال تعااالى { وفضّاالناهم علااى كثياار ممّاان خلقنااا تفضاايال}[اإلسااراء]00:
وكذل فضّلت مكة والمدينة على سائر المدن وفضّل شهر رمضان على بااقي األشاهر
وفضّلت ليلة القدر على كل الليالي بل جعلها اهلل خيرا مان ألاف شاهر وهكاذا درجاات

وتفضيل،وكذل فضّلت بعض سور القرآن .وكذل جاء في السنة الشاريفة فضال بعاض
السور القرآنية ليكثر المؤمن من قراءتهاا ويحفظهاا إن اساتطاع إلاى ذلا

سابيال:

فضل سورة الفاتحة :
بينت السنة الصحيحة أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن بنص السنة الصحيحة
(حديَّ أبي سعيد المعلي في صحيح البخاري ) قال :قال لي رسول اهلل  أال أعلم أعظم
سورةٍ في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي  ،فلما أردنا أن نخرج قلات ياا

رسول اهلل إن قلت ألعلمنَّ أعظمُ سورةٍ في القرآن  ،قال  :الحمد هلل رب العلماين هاي
السبعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .

( حديَّ بن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) قال بينما جبريل قاعد عناد
النبي صلى اهلل عليه وسلم * سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من الساماء
فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم فنزل منه مل فقال هذا مل نزل إلى األرض لم ينزل قط إال
اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم ساورة
البقرة لن تقرأ بحرف منهما إال أعطيته .
( حديَّ أبي بن كعب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :والذي
نفسي بيده ما أنزلت في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثلها وإنها

سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال :كنا في مسير
لنا فنزلنا ،فجاءت جارية فقالت :إن سيد الحلي سليم ،وإن نفرنا غيب ،فهل منكم راق؟ فقام
معها رجل ما كنا نأبنه برقية ،فرقاه فبرأ ،فأمر له بثالثين شاة ،وسقانا لبنا ،فلما رجع قلنا
له :أكنت تحسن رقية ،أوكنت ترقي؟ قال :ال ،ما رقيت إال بأم الكتاب ،قلنا :ال تحدثوا شايئا
حتى نأتي ،أو نسأل النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صالى اهلل

عليه وسلم ،فقال( :وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم .
(حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :ال صالة لمن لم يقارأ
بأم الكتاب .
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه

الثابت في الصحيحين) قال  :في كلٍ صالة يُقرأ فماا

أسمعنا النبي  أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم  ،وإن لم تزد عن أم الكتاب أجازأت
وإن زِدت فهو خير .

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال  :مان
صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هريرة رضي اهلل
عنه إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس فإني سمعت رسول اهلل  يقول قال اهلل
تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد !< الحماد هلل

رب العالمين >! قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال !< الرحمن الرحيم >! قال اهلل تعالى
أثنى علي عبدي وإذا قال !< مال يوم الدين >! قال مجدني عبدي وقال مرة فاوض إلاي

عبدي فإذا قال !< إيا نعبد وإيا نستعين >! قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل
فإذا قال !< اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علايهم وال
الضالين >! قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .
[ معنى خداج أي فاسدة ]
فضال ساورة البقارة :

( )1كفى في فضلها  :أن اهلل تعالى قد جعلها عدال للقرآن العظيم قال تعالى { :وَ َلقَدْ آ َتيْنَا َ
ن الْعَظِيمَ} [ سورة الحجر  ] 20 :وأنه ال بد من قراءتها في
ن ا ْلمَثَانِي وَا ْلقُرْآ َ
سَبْعًا مِّ َ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الصالة بحيَّ ال تغني عنها سائر السور  ،وأن الصالة هي عماد الدين  ،وبها يمتاز المسلم

عن الكافر " .

(حديَّ أبي سعيد المعلي في صحيح البخاري ) قال :قال لي رسول اهلل  أال أعلم أعظم
سورةٍ في الق رآن قبل أن تخرج من المسجد ؟ فأخذ بيدي  ،فلما أردنا أن نخرج قلات ياا
رسول اهلل إن قلت ألعلمنَّ أعظمُ سورةٍ في القرآن  ،قال  :الحمد هلل رب العلماين هاي

السبعُ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته .
( )1فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة نوران أوتيهما النبي  لم يؤتهما نبي قبله :
( حديَّ بن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) قال بينما جبريل قاعد عناد
النبي صلى اهلل عليه وسلم * سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من الساماء
فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم فنزل منه مل فقال هذا مل نزل إلى األرض لم ينزل قط إال
اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم ساورة

البقرة لن تقرأ بحرف منهما إال أعطيته .

( )3ما أنزلت في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثل فاتحة الكتااب
:

( حديَّ أبي بن كعب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :والذي
نفسي بيده ما أنزلت في التوراة وال في اإلنجيل وال في الزبور وال في الفرقان مثلها وإنها
سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته .

( )4فاتحة الكتاب لها أثر بالغ في رقية المريض :
( حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال :كنا في مسير
لنا فنزلنا ،فجاءت جارية فقالت :إن سيد الحلي سليم ،وإن نفرنا غيب ،فهل منكم راق؟ فقام
معها رجل ما كنا نأبنه برقية ،فرقاه فبرأ ،فأمر له بثالثين شاة ،وسقانا لبنا ،فلما رجع قلنا
له :أكنت تحسن رقية ،أوكنت ترقي؟ قال :ال ،ما رقيت إال بأم الكتاب ،قلنا :ال تحدثوا شايئا
حتى نأتي ،أو نسأل النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صالى اهلل

عليه وسلم ،فقال( :وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم .
ال أن الصالة ال تصح بغيرها :
( )5كفي بها فض ً
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(حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :ال صالة لمن لم يقارأ
بأم الكتاب .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه

الثابت في الصحيحين) قال  :في كلٍ صالة يُقرأ فماا

أسمعنا النبي  أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم  ،وإن لم تزد عن أم الكتاب أجازأت

وإن زِدت فهو خير .

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال  :مان
صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هريرة رضي اهلل
عنه إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس فإني سمعت رسول اهلل  يقول قال اهلل
تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد !< الحماد هلل
رب العالمين >! قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال !< الرحمن الرحيم >! قال اهلل تعالى
أثنى علي عبدي وإذا قال !< مال يوم الدين >! قال مجدني عبدي وقال مرة فاوض إلاي

عبدي فإذا قال !< إيا نعبد وإيا نستعين >! قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل
فإذا قال !< اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علايهم وال
الضالين >! قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

[ معنى خداج أي فاسدة ]

تنبيه

:ال يجوز أن يحمل النفي في قوله [ ال صالة لمن لم يقرأ بأم الكتاب] علاى

نفي الكمال لعموم الحديَّ اآلتي :
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من صلى
صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثالثاً) غير تمام .

( )6بينت السنة الصحيحة أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله شيطان .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال ال تجعلوا بيوتكم مقاابر وإن البيات
الذي تقرأ فيه سورة البقرة ال يدخله شيطا ن .

( )0البقرة سنام القرآن :
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النباي  قاال  :إن

لكل شيء سناما وسنام القرآن سورة البقرة  ،و إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ ،
خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة " .
وسنام القرآن سورة البقرة  :فهي السنام والذروة والقمة الشامخة .
فض ُل آية الكرسي :

( )1بينت السنة الصحيحة أن آية الكرسي هي أعظم سور ٍة في القرآن :
(حديَّ أبي بن كعب في صحيح مسلم ) قال  ،قال رسول اهلل  يا أبا المنذر أتدري أيُ آي ٍة
من كتاب اهلل مع أعظم ؟ قال قلت اهلل ال إله إال هو الحي القيوم  .قال فضرب في صدري
وقال ليهن العلم يا أبا المنذر .

( )1من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت :
(حديَّ أبي أمامة في صحيح الجامع ) أن النبي  قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صاالة
مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت .

( )3آية الكرسي حر ٌز من الشيطان :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري )قال :وكلني رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان  ،فأتاني آت  ،فجعل يحثو من الطعام ،فأخذته وقلت:
واهلل ألرفعن إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قال :إني محتاج وعلي عيال ولي

حاجة شديدة ،قال :فخليت عنه ،فأصبحت فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :يا أبا هريرة ما
فعل أسير البارحة) .قال :قلت :يا رسول اهلل ،شكا حاجة شديدة ،وعياال فرحمته فخليت
سبيله  ،قال( :أما إنه قد كذب  ،وسيعود) .فعرفت أنه سيعود ،لقول رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :إنه سيعود) .فرصدته ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعن إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال :دعني فإني محتاج وعلي عيال ،ال أعود ،فرحمته
فخليت سبيله ،فأصبحت فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :يا أباهريرة ما فعل

أسير ) .قلت :يا رسول اهلل شكا حاجة شديدة وعياال ،فرحمته فخليت سبيله ،قال( :أما إنه
كذب  ،وسيعود) .فرصدته الثالثة ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعن إلى رسول
اهلل ،وهذا آخر ثالَّ مرات تزعم ال تعود ،ثم تعود ،قال :دعني أعلم كلمات ينفع اهلل
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بها ،قلت ما هو؟ قال :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي{ :اهلل ال إله إال هو الحي

القيوم} .حتى تختم اآلية ،فإن

لن يزال علي

من اهلل حافظ ،وال يقربن

شيطان حتى

تصبح ،فخليت سبيله فأصبحت ،فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما فعل أسير
البارحة) .قلت :يا رسول اهلل ،زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اهلل بها فخليت سبيله ،قال:

(ما هي) .قلت :قال لي :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم{ :اهلل
ال إله إال هو الحي القيوم} .وقال لي :لن يزال علي من اهلل حافظ ،وال يقرب شيطان حتى
تصبح  -وكانوا أحرص شيء على الخير  -فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :أما إنه قد
صدق

وهو كذوب ،تعلم من تخاطب منذ ثالَّ ليال يا أبا هريرة) .قال :ال ،قال( :ذا

شيطان).
فض ُل خواتيم سورة البقرة :

(حديَّ أبي مسعودٍ األنصاري في الصحيحين ) أن النبي  قال من قرأ باآليتين من آخار

سورة البقرة في ليل ٍة كفتاه .
معنى كفتاه  :أي أغنتاه عن قيام تل الليلة بالقرآن  ،واآليتان هما من قوله تعالى ( آمان
الرسول بما أنزل إليه  00000إلى آخر السورة )

[*] قال النووي رحمه اهلل :
قيل  :معنا كفتاه من قيام الليل  ،وقيل من الشيطان  ،وقيل من اآلفات ويحتمل الجميع0

ت اآليات من آخر سورة البقرة
(حديَّ حذيفة في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :أُعطي ُ
ي قبلي .
من كن ٍز تحت العرش لم يعطها نب ٌ
( حديَّ بن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) قال بينما جبريل قاعد عناد
النبي صلى اهلل عليه وسلم * سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من الساماء
فتح اليوم لم يفتح قط إال اليوم فنزل منه مل فقال هذا مل نزل إلى األرض لم ينزل قط إال
اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبل فاتحة الكتاب وخواتيم ساورة

البقرة لن تقرأ بحرف منهما إال أعطيته .
نقيضا  :أي صوتاً
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فض ُل سورتي البقرة وآل عمران :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح مسلم)أن النبي  قال  :اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
شفيعا ألصحابه اقرءوا الزهراوين  :البقرة و آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة

البقرة فإن أخذها بركة و تركها حسرة و ال تستطيعها البطلة .
اقرءوا الزهراوين  :أي النيرتين
قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :
"و سميتا الزهراوين لنورهما و هدايتهما و عظيم أجرهما"

«كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان»  :قال أهل اللغة :الغمامة والغياية كال شايء أظال
اإلنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما .نقله النووي .وفي القاموس :الغمامة:
السحابة أو البيضاء من السحب .والغياية كل ما أظل اإلنسان من فاوق رأساه كالساحاب

ونحااااوه .والمااااراد أن

ثوابهمااااا يااااأتي بهااااذا المنظاااار.

«أو كأنهما فرقان من طير صواف»  :الفرقان والحزقان :معناهما واحاد ،وهماا قطيعاان
وجماعتان ،يقال في الواحد :فرق وحزق وحزيقه ،أي جماعة ،ومعنى «صواف» :باساطة
أجنحتها ملتصق بعضها ببعض كما كانت تظلل سليمان عليه السالم ،وقوله صلى اهلل عليه

وساالم« :تحاجااان عاان أصااحابهما» أي تاادافعان بالحجااة عاان أصااحابهما.
«فإن أخذها بركة وتركها حسرة»  :أي قراءتها بركة وتر قراءتها حسرة وخسارة.
أخذها بركة  :أي زيادةٌ ونماء

وتركها حسرة  :أي على ما فاته من الثواب
وال تستطيعها البطلة :
«وال تستطيعها البطلة» أي السحرة  ،تسمية لهم باسم فعلهم ،ألن ما يأتون باه الباطال،
وإنما لم يقدروا على قراءتها ولم يستطيعوها لزيغهم عن الحق وانهمااكهم فاي الباطال،
ويصح أن يكون المعناى وال يساتطيع دفعهاا واختاراق تحصاينها لقارئهاا الساحرة.

وقيل :المراد من البطلة أهل البطالة ،أي ال يستطيعون قراءتها وتادبر معانيهاا لكسالهم.
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي  قال  :مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثال
األترُجَّة ريحها طيب و طعمها طيب و مثل المؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة ال ريح
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لها و طعمها حلو و مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب و طعمها مر
و مثل المنافق الذي ال يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح و طعمها مر .
ومن فض ُل سورتي البقرة وآل عمران أن فيهما اسم اهلل األعظم :
( حديَّ أبي أمامة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن النبي 
قال  :عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ( :اسم اهلل األعظم في ثالَّ سور مان القارآن

البقرة وآل عمران وطه ) .قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم .
فضلُ سورة هود والواقعة والمرسالت وعم يتساءلون

:

(حديَّ ابن عباس في صحيح الترمذي ) أن النباي  قاال  :شايبتني هاود و الواقعاة
والمرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت

.

{شيبتني هود والواقعة والمرسالت وعم يتساءلون والتكوير }  :لما فيها من ذكر األمم وما
حل بهم من عاجل بأس اهلل  ،فأهل اليقين إذا تلوها انكشفت لهم من ملكه وسلطانه وبطشه

وقهره ما تذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس .

تنبيه

ت
:سورة هود احتوت على آية األمر باالستقامة قال تعالى { :فَاسْ َتقِمْ َكمَا ُأمِ ْر َ

ن بَصِيرٌ} [سورة هود  ]111 :وهاي حمال ثقيال
ب مَعَ َ وَ َال تَطْغَوْاْ إ َِّن ُه ِبمَا تَ ْعمَلُو َ
َومَن تَا َ
باألمر باالستقامة كما أمر اهلل تعالى وهو أمر ليس خاصا به بل لمن اتبعه بقوله تعالى { :

ب مَعَ َ وَ َال تَطْغَوْا } .
َومَن تَا َ

وأما سور المرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت فكلها وصف لشدائد يوم القيامة :
يوما يجعل الولدان شيبا  .وتنذر الناس إنذارا شديدا  .ففي سورة المرسالت تكرار للويال

للمكذبين عدة مرات وفي عمَّ يتساءلون وصف للقيامة بالنبأ العظيم وفي التكاوير وصاف
للحوادَّ الكونية الرهيبة يوم القيامة وفي الواقعة كذل فهي الخافضة الرافعاة ووصاف
أحوال أصحاب أهل اليمين وأصحاب الشمال وأحوال السابقين السابقين اولئ المقربين .
فضا ُل سورة الكهف:
( )1من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال :
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(حديَّ أبي الدر داء في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من حفظ عشر آياات مان أول
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال .

( )1من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق :
(حديَّ أبي سعيد في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من قرأ سورة الكهاف فاي ياوم
الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين .

(حديَّ أبي سعيد في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من قرأ سورة الكهف يوم الجمعاة
أضاء له من النور ما بينه و بين البيت العتيق .
( )3تنزل السكينة بقراءتها كسائر القرآن :
( حديَّ البراء بن عازب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال  :كان رجلٌ يقارأ
سورة الكهف ،وإلى جانبه حصان مربوط بشطنين ،فتغشته سحابة ،فجعلت تادنو وتادنو،
وجعل فرسه ينفر ،فلما أصبح أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم فذكر ذل لاه ،فقاال :تلا

السكينة تنزلت بالقرآن .

تنبيه

:وقصص سورة الكهف أربعة هي  :أهل الكهف ،صاحب الجنتاين ،موساى

عليه السالم والخضر وذو القرنين.
وهذه القصص األربعة يربطها محور واحد وهو أنها تجمع الفتن األربعة في الحياة:

فتنة الدين ( :قصة أهل الكهف)،
فتنة المال ( :صاحب الجنتين)،

فتنة العلم ( :موسى عليه السالم والخضر)
وفتنة السلطة ( :ذو القرنين).

وهذه الفتن شديدة على الناس والمحر الرئيسي لها هو الشيطان الذي يزيّن هاذه الفاتن
ق
ولذا جاءت اآلية (وَإِذْ ُقلْنَا ِل ْل َملَائِ َكةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِ ْبلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِانِّ َففَسَا َ
عَنْ َأمْرِ ر َِّبهِ أَفَتَتَّخِذُو َنهُ وَذُرِّيَّ َتهُ أَ ْولِيَاء مِن دُونِي َوهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّا ِلمِينَ بَ َدلًا) [ الكهف

 ]50 :وفي وسط السورة أيضاً .ولهذا قال الرسول

أنه من قرأها عصمه اهلل تعالى من

فتنة المسيح الدجّال ألنه سيأتي بهذه الفتن األربعة ليفتن الناس بها.
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وقصص سورة الكهف كل تتحدَّ عن إحدى هذه الفتن ثم يأتي بعده تعقيب بالعصمة مان

الفتن  :وها القصص األربعة 
( )1فتنة الدين :

قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من المل الظالم فآووا إلى الكهف حيَّ حدثت لهم معجازة

إبقائهم فيه ثالَّ مئة سنة وازدادوا تسعا وكانت القرية قد أصبحت كلها على التوحيد .ثام
ن رَبَّهُام
ن يَادْعُو َ
تأتي آيات تشير إلى كيفية العصمة من هذه الفتنة (وَاصْبِ ْر َنفْسَ َ َم َع الَّذِي َ
ن
بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْ َههُ َولَا تَعْدُ عَيْنَا َ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِي َنةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا َولَا تُطِاعْ مَا ْ
غ َفلْنَا َقلْ َبهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ َبعَ هَوَاهُ وَكَانَ َأمْرُهُ فُرُطًا * وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ َفمَن شَاء َفلْيُ ْؤمِن
أَ ْ
َومَن شَاء َفلْيَ ْكفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّا ِلمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَااثُوا ِبمَااء
ت مُرْ َت َفقًا) [ الكهف .] 19 – 12
ب وَسَاء ْ
كَا ْلمُهْ ِل يَشْوِي الْوُجُو َه بِئْسَ الشَّرَا ُ
فالعصمة من فتنة الدين تكون بالصحبة الصالحة وتذكر اآلخرة .

( )1فتنة المال:

قصة صاحب الجنتين الذي آتاه اهلل كل شيء فكفر بأنعم اهلل وأنكر البعَّ فأهل اهلل تعاالى
ن
الجنتين  .ثم تأتي العصمة من هذه الفتنة (وَاضْ ِربْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا َكمَاء أَن َزلْنَاهُ مِا َ
ي ٍء
علَاى كُالِّ شَا ْ
اللهُ َ
السمَاء فَاخْ َتلَطَ ِبهِ نَبَاتُ ا ْلأَ ْرضِ َفأَصْ َبحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ َّ
َّ

ُّمقْتَدِرًا * ا ْلمَالُ وَالْبَنُونَ زِي َنةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّ َ ثَوَابًا وَخَيْا ٌر
َأ َملًا) [ الكهف  45و .] 46والعصمة من فتنة المال تكون في فهم حقيقاة الادنيا وتاذكر
اآلخرة.

( )3فتنة العلم:
قصة موسى عليه السالم مع الخضر وكان موسى

ظنّ أنه أعلم أهل األرض فأوحى له

اهلل تعالى بأن هنا من هو أعلم منه فذهب للقائه والتعلم منه فلم يصبر علاى ماا فعلاه
الخضر ألنه لم يفهم الحكمة في أفعاله وإنما أخذ بظاهرها فقط .وتأتي آية العصمة من هذه
الل ُه صَابِرًا َولَا أَعْصِي لَ َ َأمْرًا) [ الكهف . ]69:
الفتنة (قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء َّ
والعصمة من فتنة العلم هي التواضع وعدم الغرور بالعلم.

( )4فتنة السلطة :
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قصة ذو القرنين الذي كان ملكاً عادالً يمتل العلم وينتقل من مشرق األرض إلاى مغربهاا
عين الناس ويدعو إلى اهلل وينشر الخير حتى وصل لقوم خاائفين مان هجاوم ياأجوج

ومأجوج فأعانهم على بناء سد لمنعهم عنهم وما زال السدّ قائماً إلى يومنا هذا .وتأتي آية
عمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْ ُيهُمْ فِاي الْحَيَااةِ الادُّنْيَا َوهُا ْم
العصمة (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِا ْلأَخْسَرِينَ أَ ْ
ن صُنْعًا) [ الكهف  103و]104
يَحْسَبُونَ أَنَّهُ ْم يُحْسِنُو َ

فالعصمة من فتنة السلطة هي اإلخالص هلل في اإلعمال وتذكر اآلخرة.
( )5ختام السورة :العصمة من الفتن :
آخر آية من سورة الكهف تركّز على العصمة الكاملة من الفتن بتذكر اليوم اآلخرة (قُلْ إ َِّنمَا
ن يَرْجُو ِلقَاء ر َِّب ِه َفلْيَ ْعمَ ْل عَ َملًا صَاالِحًا
أَنَا بَشَرٌ مِّ ْثلُكُمْ يُوحَى ِإلَيَّ أ ََّنمَا ِإلَهُكُمْ ِإ َلهٌ وَاحِدٌ َفمَن كَا َ
َولَا يُشْرِ ْ بِعِبَادَ ِة ر َِّبهِ أَحَدًا ) [ الكهف ]110:
فعلينا أن نعمل عمالً صالحاً صحيحاً ومخلصاً هلل حتى يَقبل ،والنجاة من الفتن إنتظار لقاء

اهلل تعالى .

ومما يالحظ في سورة الكهف ما يلي :
( )1الحركة في السورة كثيرة (فانطلقا ،فآووا ،قاموا فقالوا ،فابعثوا ،ابنوا ،بلغا ،جااوزا،
فوجدا ،آتنا )،وكأن المعنى أن المطلوب من الناس الحركة في األرض ألنهاا تعصام مان

الفتن ولهذا قال ذو القرنين( :فأعينوني بقوة) أي دعاهم للتحر ومساعدته ولهاذا فضال
قراءتها في يوم الجمعة الذي هو يوم إجازة للمسلمين حتى تعصمنا من فتن الدنيا.

علَى عَبْادِ ِه
حمْدُ لَِّلهِ الَّذِي أَنزَلَ َ
( )1وهي السورة التي ابتدأت بالقرآن وختمت بالقرآن ( :الْ َ
الْكِتَابَ َولَمْ يَجْعَل َّلهُ عِوَجَا) [ الكهف  ]1 :و (قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّ َك ِلمَااتِ رَبِّاي لَ َنفِا َد
الْبَحْرُ قَبْ َل أَن تَنفَدَ َك ِلمَاتُ رَبِّي َولَوْ جِئْنَا ِبمِ ْث ِلهِ مَدَدًا) [ الكهف  .]109 :وكاأن حكماة اهلل
تعالى في هذا القرآن ال تنتهي وكأن العصمة من الفتن تكون بهذا القرآن والتمس به.
( )3الدعوة إلى اهلل موجودة بكل مستوياتها:
فتية يدعون المل وصاحب يدعو صاحبه ومعلّم يدعو تلميذه وحاكم يدعو رعيته.

( )4ذكر الغيبيات كثيرة في السورة :

في كل القصص :عدد الفتية غيب وكم لبثوا غيب وكيف بقوا في الكهف غيب والفجوة في
الكهف غيب ،وقصة الخضر مع موسى عليه السالم كلها غيب ،وذو القرنين غياب .وفاي
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هذا داللة على أن في الكون أشياء ال ندركها بالعين المجردة وال نفهمها ولكان اهلل تعاالى

يدبّر بقدرته في الكون وعلينا أن نؤمن بها حتى لو لم نراها أو نفهمها وإنما نسلّم بغياب
اهلل تعالى .
وسميت السورة با(سورة الكهف) :الكهف في قصة الفتية كان فياه نجااتهم ماع إن

ظاهره يوحي بالخوف والظلمة والرعب لكنه لام يكان كاذل إنماا كاان العكاس (وَإِ ِذ

ن
اللهَ َفأْوُوا ِإلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحمته ويُهَيِّئْ لَكُم مِّ ْ
اعْتَ َزلْ ُتمُوهُمْ َومَا يَعْبُدُونَ إِلَّا َّ
َأمْرِكُم مِّرْ َفقًا) آية  . 16فالكهف في السورة ما هو إال تعبير أن العصمة من الفتن أحيانا ًا
تكون باللجوء إلى اهلل حتى لو أن ظاهر األمر مخيف.وهو رمز الدعوة إلى اهلل فهو كهاف
الدعوة وكهف التسليم هلل ولذا سميت السورة (الكهف) وهي العصمة من الفتن .

فضل سورة الفتح :

( حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال * لما نزلات !< إناا
فتحنا ل فتحا مبينا ليغفر ل اهلل >! إلى قوله !< فوزا عظيما >! قال النبي  : لقد أنزلت
علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا .

فضا ُل ساورتي السجدة والمل :
(حديَّ جابر في صحيح الترمذي) أن النبي  كان ال ينام حتى يقرأ ألام تنزيال الساجدة
وتبار الذي بيده المل .
(حديَّ أبي هريرة في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :؟ إن سورة من
القرآن ثالثون آية شفعت لصاحبها حتى غُفر له  :تبار الذي بيده المل .

(حديَّ ابن مسعود في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :سورة تبار هي المانعة مان
عذاب القبر .
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فضل المسبِّحات :
( حديَّ العِرْبَاضِ بن سَارِ َيةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
ن ألْفِ آ َي ِة .
انَ ال يَنَامُ حتَّى َيقْرََأ المسبِّحَاتِ ،ويقُولُ :فيها آيةٌ خي ٌر مِ ْ
والمسبِّحااتِ :هي السور التي تُفتتاح بقو َل تعالى با سَبَّاح َ أو
 يُسَبِّح  وهى [ :حديد ،والحشر ،والصف ،والجمعة ،والتغابن ،واألعلى ]

فضل سورة التكوير واإلنفطار واالنشقاق :
( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  ":من

سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت

وإذا السماء انشقت " 0

فضل سورة الكوثر:
( حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال  :قال رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم ( أنزلت علي آنفآ سورة فقرأ بسم اهلل الرحمن الرحيم ( إنآ أعطين الكوثر

* فصل لرب وأنحر * إن شانئ هو االبت ُر )
أتدرون ما الكوثر ؟ إنه نهر وعده ليه ربي ،عليه خير كثير  ،هو حوضي ترد غليه أمتي

يوم القيامة  ،آنيته كعدد النجوم  ،فيختلج العبد منهم فأقول  :رب إنه من أمتي فيقول  :ما

تدري ما أحدثوا بعد .

فضالُ ساورة الكافرون :
(حديَّ ابن عباس في صحيح الترمذي) { إذا زلزلت } تعدل نصف القرآن و { قل يا
أيها الكافرون } تعدل ربع القرآن و { قل هو اهلل أحد } تعدل ثلَّ القرآن .
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[*] قال الشيخ األلباني  :صحيح دون فضل زلزلت

(حديَّ فروة بن نوفل في صحيح الترمذي ) أن أتى النبي  فقال يا رساول اهلل علمناي
شيئاً أقوله إذا أويتُ إلى فراشي فقال  :اقرأ { قل يا أيها الكافرون } عند منام فإنهاا
براءة من الشر

.

فضل المعوذتين :
( حديَّ عقبة بن عامر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قال  :آيات
أنزلت علي الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس .
 فضا ُل المُعَوِّذات :

(حديَّ عبد اهلل بن خبيب في صحيح الجامع) أن النبي  قال  { :قل هو اهلل أحد } و
المعوذتين حين تمسي و حين تصبح ثالَّ مرات تكفي من كل شيء .
فضالُ ساورة اإلخالص :
(حديَّ أبي سعيدٍ الخدري في صحيح البخاري) أن النبي  قال  { :قل هو اهلل أحاد }
تعدل ثلَّ القرآن .

(حديَّ معاذ بن أنس الجهني في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من قرأ { قل هو اهلل
أحد } عشر مرات بنى اهلل له بيتا في الجنة

.

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال  :كان رجال مان االنصاار

يؤمهم في مسجد قباء ،وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصالة مما يقرأ به ،افتتح:

{قل هو اهلل أحد} .حتى يفرغ منه ،ثم يقرأ سورة أخرى معها ،وكان يصنع ذل فاي كال
ركعة ،فكلمه أصحابه فقالوا :إن تفتتح بهذه السورة ،ثم ال ترى أنها تجزئ حتاى تقارأ
بأخرى ،فأما أن تقرأ بها وأما أن تدعها وتقرأ بأخرى ،فقال :ما أنا بتاركها ،إن أحبباتم أن

أؤمكم بذل فعلت ،وإن كرهتم تركتكم ،وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهاوا أن ياؤمهم
غيره ،فلما أتاهم النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبروه الخبر ،فقال :يا فالن ماا يمنعا أن
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تفعل ما يأمر به أصحاب  ،وما يحمل على لزوم هذة السورة في كل ركعة ؟ .فقال :إناي

الجنة .

أحبها ،فقال :حب إياها ادخل

الكنز الثاني  :أذكار اليوم والليلة
إن الذي ُيمْعِن النظر في هدي النبي  يجد أن النبي  كان يتقلب في ذكار اهلل تعاالى
وكان يذكر اهلل تعالى على كل أحيانه قائماً وقاعداً وعلى جنب  ،وإلي بيان تفصيلي لاذكر
النبي  على كل أحيانه من حيَّ يستيقظ إلى أن ينام .
ذكر االستيقاظ من الناوم :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ":يعقد الشيطان
على قافية رأس أحدكم إذا هو نائم ثالَّ عقد يضرب على كل عقدةٍ مكانها علي ليل طويل
فارقد فإن استيقظ وذكر اهلل تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صالى انحلات

عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإال أصبح خبيَّ النفس كسالن" .

قوله :على قافية رأس أحدكم  :القافية آخر الرأس وقافية كل شيءٍ آخره ومن قافية الشعر.
وقوله  " :فأصبح نشيطاً طيب النفس" معناه :لسروره بما وفقه اهلل الكريم له من الطاعة
ووعده به من ثوابه مع ما يبار في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد

الشيطان وتثبيطه.
انحلت عقده كلها  :قال األلباني رحمه اهلل تعالى :قلت في تفسير "العقد" أقوال ،واألقارب
أنه على حقيقته بمعنى السحر لإلنسان ومنعه من القيام ،كما يعقد الساحر من سحره ،كما

أخبر بذل المولى تعالى ذكره في كتابه الكريم  ومن شر النفاثات في العقد فالذي خاذل
يعلم فيه  ،والذي وفق يصرف عنه  ،ومما يدل على أنه على الحقيقة ما رواه ابن ماجاه

عن أبي هريرة مرفوعاً " على قافية رأس أحدكم حبل فيه ثالَّ عقد" الحديَّ ،وماا رواه
ابن خزيمة وذكره المصنف في هذا الباب عن جابر رضي اهلل عناه " علاى رأس جريار

معقود" وفسر الجرير بالحبل .أ.ها)2(.
( )1صحيح الترغيب(ص.)314
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(حديَّ حذيفة في الصحيحين ) قال كان النبي  إذا أوى إلى فراشه قال  :باسم اللهام
أموت وأحيا  ،وإذا استيقظ قال  :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صاحيح الجاامع ) أن النباي  قاال :إذا
استيقظَ أحدُكاُم فليقُلْ :الحمادُ هلل الذي ردَّ عليَّ رُوحي ،وعافاني في جَسَادي ،وأذِنَ لاي

بذِكْرِ ِه .

الذكر عند دخول الخالء :
الذكر عند دخول الخالء تقول  :بسم اهلل  ،اللهم إني أعوذ ب من الخبَّ والخبائَّ .
(حديَّ علي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :ستر ما بين أعين الجان و عاورات
بني آدم إذا دخل أحدهم الخالء أن يقول  :بسم اهلل .
(حديَّ أنس في الصحيحين) أن النبي  كان إذا دخل الخالء قال  :اللهم إني أعوذ با
من الخُ ُبَُّ و الخبائَّ .

الذكر بعد الخروج من الخالء :

الذكر الذي نقوله بعد الخروج من الخالء تقول  :غفران .
(حديَّ عائشة في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  كان إذا خرج مان الغاائط
قال  :غفران .

الذكر قبل الوضوء :
الذكر الذي نقوله قبل الوضوء  :بسم اهلل .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :ال صالةَ لمن ال وضوء له و
ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل عليه .
الذكر بعد الفراغ من الوضوء :
الذكر الذي نقوله بعد الفراغ من الوضوء  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شاري لاه و
أشهد أن محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين .
(حديَّ عمر في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ما من أحادٍ يتوضاأ فيبلاغ أو يسابغ
الوضوء ثم يقول أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أشاهد أن محمادا عباده و

رسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .
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( حديَّ عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) أن النبي  قال  :من توضأ فأحسن الوضوء
ثم قال  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أن محمدا عباده و رساوله اللهام
اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهاا
شاء .

( حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :
مِنَ توض َأ ثمَّ قالَ :سبحانَ اللهمَّ وبحمد أشهد أن ال إله إال أنتَ ،أستغفرُ َ وأتوبُ إليا َ،
ب في رقٍّ ثم طُ ِبعَ بطا ِبعٍ ،فلم يُكسر إلى يوم القيامة .
كُ ِت َ
الذكر عند الخروج من المنزل :
الذكر الذي نقوله عند الخروج من المنزل  :بسم اهلل توكلت على اهلل ال حاول و ال قاوة ،
علي
اللهم إني أعوذ ب أن أَضلَ أو أُضل أو أَزلَّ أو أُزلَّ أو أَظلم أو أُظلم أو أَجهل أو يُجْهَلَ َّ
.

(حديَّ أنس في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :إذا خرج الرجال مان
بيته فقال  :بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول و ال قوة إال باهلل فيقال له  :حساب قاد
هديت و كفيت و وقيت فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر  :كيف ل برجال قاد

هدي و كفي و وقي ؟ .

(حديَّ أم سلمة في صحيح السنن األربعة ) قالت  :ما خرج النبي  من بيتي قط إال رفع
طَرْفَه إلى السماء فقال  :اللهم إني أعوذ ب أن أَضلَ أو أُضال أو أَزلَّ أو أُزلَّ أو أَظلام أو

علي .
أُظلم أو أَجهل أو يُجْهَلَ َّ
الذكر عند دخول المنزل :

يُسلم على أهله ويصلي ركعتين :
(حديَّ أبي أمامة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي  قال :
ت أدخ َلهُ اهللُ الجنّة ،من دخل بيتَه
ثالثةٌ كلُّهمْ ضامنٌ على اهلل إن عاش رُزقِ و ُكفِيَ ،وإن ما َ
فَسَلَّمَ ،فهو ضامنٌ على اهلل ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على اهلل ومن خارج فاي

سبيل اهلل فهو ضامن على اهلل .
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(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النباي  قاال  :إذا

خ ْلتَ إلى منازل فصَ ّل
خرَجت من مَنْازل فَصَلّ ركعتين يمنعان َ من مخرجِ السوءِ ،وإذا دَ َ

ركعتين يمنعان َ من مدخل السوء .
ذكر الخروج إلى المسجد :

(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) قاال :فأتاه بالالً فآذنه
بالصاالة فقاام ولم يتوضأ وكان في دعائه :اللهم اجعل في قلبي نوراً ،وفي بصري نوراً،
وفي سمعي نوراً ،وعن يميني نوراً ،وعن يساري نوراً ،وفوقي نوراً ،وتحتي نوراً،
وأمامي نوراً ،وخلفي نوراً ،واجعل لي نوراً).
الذكر عند دخول المسجد:
(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي  كان إذا دخل المسجد
قال أعوذ باهلل العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم .

(حديَّ فاطمة بنت رسول اهلل  الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة) قالات كاان
رسول اهلل  إذا دخل المسجد يقول بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح لي أبواب رحمت وإذا خرج قال بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفار لاي

ذنوبي وافتح لي أبواب فضل .

اغفر لي  :أي استر ذنوبي وتجاوز عن عيوبي  ،وأصل ال َغفْر التغطية  ،والمغفرة  :إلباس
اهلل تعالى العفوَ للمذنبين .

الذكر عند الخروج من المسجد:

(حديَّ فاطمة بنت رسول اهلل  الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة) قالات كاان
رسول اهلل  إذا دخل المسجد يقول بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح لي أبواب رحمت وإذا خرج قال بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفار لاي
ذنوبي وافتح لي أبواب فضل .
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النباي  قاال  :إذا
دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى اهلل عليه وسلم وليقل اللهم افتح لاي أباواب

رحمت وإذا خرج فليسلم على النبي صلى اهلل عليه وسلم وليقال اللهام اعصامني مان
الشيطان الرجيم .
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الذكر عند لبس الثوب :

الذكر عند لبس الثوب أن تقول  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني و

ال قوة .
(حديَّ معاذ بن أنس الجُهَني في صحيح السنن األربعة ) أن النبي  قال  :من أكل طعاما
ثم قال  :الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزقنيه من غير حول مني و ال قوة غفار
له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير
حول مني و ال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر .
ذكر لبس الثوب الجديد :
الذكر عند لبس الثوب الجديد أن تقول  :تقول  :اللهم ل الحمد أنت كسوتنيه أسأل مان
خيره و خير ما صنع له و أعوذ ب من شره و شر ما صنع له
(حديَّ أبي سعيد في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :كاان إذا اساتجد
ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول  :اللهم ل الحماد أنات كساوتنيه

أسأل من خيره و خير ما صنع له و أعوذ ب من شره و شر ما صنع له .
الدعاء لمن لبس ثوب ًا جديدا :

الدعاء عند لبس ثوب ًا جديدا تقول له  :البس جديدا و عش حميدا و مت شهيدا .
(حديَّ ابن عمر في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  رأى على عمر قميصاً أبيضاً فقاال :
ثوب هذا غسيلٌ أم جديد ؟ قال ال بل غسيل  ،قال  :البس جديدا و عاش حميادا و مات

شهيدا .

ت سعيد بن العاصِ ضي اهلل عنه الثابت في صاحيح أباي داوود ) أن
أم خال ٍد بِن ِ
( حديَّ ِّ
النبي  قال ُ :تِيَ بِكسوةٍ فِيهَا خميِصةٌ صغيرةٌ فقالَ :مَنْ ترونَ أحقَّ بهذهِ ؟ فس َكتَ القاو ُم
خ ِلقِي مرَّتيِن.
ي بِهَا ،فألْبَسَهَا إيَّاهَا ،ثمَّ قالَ :أ ْبلِي وأَ ْ
بأم خال ٍد ،فأُتِ َ
فقالَ :ائتُوني ِّ
الذكر عند دخول المنزل :
الذكر الذي نقوله عند دخول المنزل  :إني أسأل خير المولج و خيار المخارج باسام اهلل

ولجنا و باسم اهلل خرجنا و على اهلل ربنا توكلنا .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي موسى األشعري في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :إذا ولج الرجال بيتاه
فليقل  :اللهم إني أسأل خير المولج و خير المخرج باسم اهلل ولجنا و باسم اهلل خرجنا و
على اهلل ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله .
الذكر عند دخول المسجد :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح أبي داود) أن النبي  كان إذا دخل المسجد قاال :
أعوذ باهلل العظيم و بوجهه الكريم و سلطانه القديم من الشيطان الرجيم و قال  :فإذا قال
ح ِفظ مني سائر اليوم .
ذل قال الشيطان ُ
(حديَّ فاطمة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا دخل المسجد
قال  :بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب رحمت
و إذا خرج قال  :بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افاتح لاي
أبواب فضل .

الذكر عند الخروج من المسجد :

(حديَّ فاطمة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا دخل المسجد
قال  :بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب رحمت و
إذا خرج قال  :بسم اهلل و السالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي و افتح لي أبواب

فضل .
[*]أذكاار األذان :

أذكاار األذان تقول مثل ما يقول المؤذن إال في قوله {حي على الصالة حي على الفالح

} تقول  :ال حول و ال قوة إال باهلل .
ثم تقول عقب تشهد المؤذن  :أشهد أن

ال إله إال اهلل وحده ال شري لاه و أشاهد أن

محمدا عبده و رسوله رضيت باهلل ربا و بمحمد رسوال و باإلسالم دينا
*ثم تصلي على النبي  بعد فراغ من إجابة المؤذن
ثم تقول  :اللهم رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضيلة

و ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته .

ثم تدعو بين األذان واإلقامة فإن الدعاء بينهما ال يُرد .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي سعيد في الصحيحين ) أن النبي  قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقاول
المؤذن .

( حديَّ عمر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :إذا قال المؤذن اهلل
أكبر اهلل أكبر فقال أحدكم اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قال أشهد أن ال إله إال اهلل فقال أشاهد أن ال

إله إال اهلل ثم قال أشهد أن محمدا رسول اهلل فقال أشهد أن محمدا رسول اهلل فقال أشهد أن
محمدا رسول اهلل ثم قال حي على الصالة فقال ال حول وال قوة إال باهلل ثم قال حاي علاى
الفالح قال ال حول وال قوة إال باهلل ثم قال اهلل أكبر اهلل أكبر فقال اهلل أكبر اهلل أكبر ثم قاال
ال إله إال اهلل فقال ال إله إال اهلل خالصا من قلبه دخل الجنة .
(حديَّ معاوية في صحيح الجامع ) أن النبي  كان إذا سمع المؤذن قال مثل ماا يقاول
حتى إذا بلغ  :حي على الصالة حي على الفالح قال  :ال حول و ال قوة إال باهلل .
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي  قال إذا سمعتم الماؤذن فقولاوا
مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هاو
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة .

(حديَّ سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم ) أن النبي  قال من قال حين يسمع النداء
 :أ شهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله رضيت باهلل

ربا و بمحمد رسوال و باإلسالم دينا غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه .

(حديَّ جابر في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :من قال حين يسمع النداء  :اللهام
رب هذه الدعوة التامة و الصالة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضايلة و ابعثاه مقاماا
محمودا الذي وعدته حلت له شفا عتي يوم القيامة .
(حديَّ أنس في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال ال يُرَدُ الدعاء بين األذان
واإلقامة .
[*]األذكار داخل الصالة :
دعاااء االستفتااح :
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ثبت في السنة الصحيحة أكثر من دعاء لالستفتاح وكلها صحيحة وليس بينها تعارض ،
والصواب فيها أن تقرأ أحدها تارةً واألخرى تارة ألن هذا من قبيل اختالف التنوع ولايس

اختالف التضاد ولذا فاألفضل في مثل هذه المواطن أن نأتي بالذكر هذا تارةً والثاني تارة .
( حديَّ أبي سعيد في صحيح السنن األربعة ) قال :

كان إذا استفتح الصاالة قاال :

سبحان اللهم و بحمد و تبار اسم و تعالى جد و ال إله غير .

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) قال كان رسول اهلل  يسكت بين التكبير وبين القراءة
إسكاتةً ُهنَيهةَ فقلت بأبي وأمي يا رسول اهلل إسكات بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قاال
أقول  :اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب  ،اللهم نقني مان
الخطايا كما يُنقى الثوب األبيض من الدنس  ،اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد .
ذكار الركاوع :
(حديَّ حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أنه سمع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثالَّ مرات وإذا سجد قال سابحان
ربي األعلى ثالَّ مرات .
(حديَّ عائشة في الصحيحين ) قالت كان رسول اهلل  يكثار أن يقاول فاي ركوعاه

وسجوده سبحان اللهم وبحمد اللهم اغفر لي .

ح
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم ) أن رسول اهلل  كان يقول في ركوعه وسجوده  :سبُّو ٌ
س ربُ المالئكة والروح .
قدو ٌ
ذكار الرفع من الركوع :

(حديَّ رفاعةَ بن رافعٍ الزُرقي في صحيح البخاري ) قال كنا نصلي وراء النباي  فلماا
رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رج ٌل وراءه ربنا ول الحمد حمدًا كثيارًا
طيباً مباركاً فيه  ،فلما انصرف قال  :من المتكلم ؟ قال أنا  ،قال  :رأيت بضاعةً وثالثاين
ملك ًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول .
(حديَّ أبي سعيدٍ في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه من الركوع قاال

 :ربنا ل الحمد ملئ السموات واألرض وما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعاد  ،أهال
الثناء والمجد أحقُ ما قال العبد وكلنا ل عبد  ،اللهم ال مانع لما أعطيت وال مُعطاي لماا
منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .
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ذكار الساجود :

(حديَّ عائشة في الصحيحين ) قالت كان رسول اهلل  يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده
سبحان اللهم وبحمد اللهم اغفر لي .
ح
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم ) أن رسول اهلل  كان يقول في ركوعه وسجوده  :سبُّو ٌ
س ربُ المالئكة والروح .
قدو ٌ

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  كان يقاول
في سجوده "" :اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره .
(حديَّ عائشة الثابت في صحيح مسلم ) قالت  :فقدت رسول اهلل  ذات ليلة فالتمساته
بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو يقول  :اللهم إني أعوذ برضاا مان
سخط و بمعافات من عقوبت و أعوذ ب من ال أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت علاى
نفس .

( حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في صحيح النساائي ) قالات فقادت رساول اهلل
ت.
ت ومَا أعلَ ْن ُ
ُم اغفِ ْر لِي مَا أسرر ُ
..فطلبته فإذا هو ساجد يقول :اللَّه َّ
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في صحيح النسائي ) فقدتُ رسااولَ اهللِ  ذات
ت.
ُم وبِحمدِ َ ال إل َه إال أن َ
ليالة فإذا هو راكعٌ أو سَاجِ ٌد يقول :سُبْحَانَ َ اللَّه َّ

( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح النسائي ) قالَ كانَ رسولُ اهللِ 
سمْعِي نُوراً ،واجْعَلْ في بَصَري
يقول في سجوده:اللَّهُمَّ اجعلْ في َقلْبي نُوراً ،واجْعَلْ في َ

نُوراً ،واجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوراً ،واجْعَلْ مِنْ فَوقِي نُوراً ،وعَنْ يميني نُوراً ،وعَنْ يَساري نُوراً،
خ ْلفِي نُوراً ،وأعْظِم لِي نُورًا .
واجْعَ ْل أمَامِي نُوراً ،واجْعَ ْل َ
الذكار بين الساجد تين :

(حديَّ حذيفة في صحيحي أبي داوود والنسائي ) أن النبي  كان يقول بين السجد تاين
رب اغفر لي رب اغفر لي .
(حديَّ ابن عباس في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  كان يقول باين الساجد
تين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني .

اغفر لي :أي استر ذنوبي وتجاوز عن عيوبي  ،وأصل ال َغفْر التغطية  ،والمغفرة  :إلباس
اهلل تعالى العفوَ للمذنبين .
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وارحمني :الرحمة هي الرقة والعطف .

والطمْسُ  ،فالعفو
َّ
وعافني :ال َعفْو هو التجاوزُ عن الذَّنْب وتر ُ ال ِعقَاب عليه  ،وأصله المَحْوُ
:محو الذنوب  ،والعافية  :أن تسلم من األسقام والباليا .
وارزقني :أي انفعني وهب لي .

الذكر بعد التشهد األخير وقبل التسليم :

(حديَّ أبي بكرٍ الصديق في الصحيحين ) أنه قال لرسول اهلل  علمني دعاءاً أدعو به في
صالتي قال  :قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فااغفر لاي
مغفر ًة من عند  ،وارحمني إن أنت الغفور الرحيم .
(حديَّ عليٍ في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل إذا قام إلى الصالة يكون من آخار ماا
يقول بين التشهد والتسليم  :اللهم اغفر لي ما قدَّمت وما أخرت وما أسررت وماا أعلنات
وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .

(حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قالت :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم يدعو في الصالة يقول "" :اللهم إني أعوذ ب من عذاب القبر وأعوذ ب مان فتناة
المسيح الدجال وأعوذ ب من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ با مان الماأثم

والمغرم "" فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول اهلل فقال "" :إن الرجال إذا
غرم حدَّ فكذب ووعد فأخلف .
(المأثم)  :هو األمر الذي يأثم به اإلنسان ،أو هو اإلثم نفسه ،وضاعاً للمصادر موضاع

االسم،

(المغرم) :ويريد به الدين ،بدليل تمام الحديَّ قالت عائشة :فقال له قائال :ماا أكثار ماا
تستعيذ من المغرم يا رسول اهلل  فقال:
ف)
إن الرَّجل إذا غَرِمَ ،حدََّّ فك َذبَ ،ووعَ َد فأخلَ َ
( َّ
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي 
قال لرجلٍ ما تقول في الصالة قال أتشهد ثم أسأل اهلل الجنة وأعوذ به من النار أما واهلل ما

أحسن دندنت وال دندنة معاذ فقال حولها ندندن .
[*]أذكار ختاام الصالة :
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
تقول  " :أستغفر اهلل  ،استغفر اهلل ،اللهم أنت السالم ،ومن
الجالل واإلكرام ".

السالم تباركت يا ذا

تقول  :اللهم أعني على ذكر و شكر و حسن عبادت
 وتقرأ آية الكرسي دبر كل صالة .

وتقرأ المُعَوِّذات دبر كل صالة .

 وتقول ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،
ال حول وال قوة إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفضالُ ولاه الثنااء
الحسن  ،ال إله إال اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .
وتسبح اهلل تعالى ثالثاً وثالثين وتحمد اهلل تعالى ثالثاً وثالثين وتكبار اهلل تعاالى ثالثا ًا
وثالثين
وتقول تمام المائة :ال إلله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو على كال

شيء قدير  ،اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .
وها األدلة على ذل :

(حديَّ ثوبان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم )قال :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم إذا انصرف من صالته استغفر ثالثا وقال اللهم أنت السالم ومن السالم تباركت ذا

الجالل واإلكرام .
(حديَّ معاذ في صحيحي أبي داوود والنسائي ) أن النبي  قال  :يا معاذ ! و اهلل إناي

ألحب أوصي يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة أن تقول  :اللهم أعني علاى ذكار و
شكر و حسن عبادت .
(حديَّ أبي أمامة الثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من قرأ آية الكرسي دبار
كل صالة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إال أن يموت .
(حديَّ عقبة بن عامر في صحيحي أبي داوود والترمذي ) قال أمرناي رساول اهلل  أن
أقرأ المُعَوِّذات دبر كل صالة .

(حديَّ عبد اهلل بن الزبير في صحيح مسلم ) قال كان النبي  إذا انصرف من الصالة قال
 :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير  ،ال حول
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وال قوة إال باهلل ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه له النعمة وله الفض ُل وله الثناء الحسان  ،ال

إله إال اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من سبح اهلل في دبر كال صاالة
ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين فتل تساع و تساعون و

قال تمام المائة  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له ،له المل و له الحمد و هو على كال
شيء قدير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .
( حديَّ المغيرة في الصحيحين ) كان النبي  يقول في دبر كل صالة مكتوبة  :ال إلاه إال
اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير  ،اللهم ال مانع لماا
أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفعُ ذا الجد من الجد .
كيفية تسبيح النبي صلى اهللعليه و سلم :
( حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي )
قال :رأيت رسول اهلل صلى اهللعليه و سلم يعقد التسبيح بيمينه .

(حديَّ يُسَيْرَةَ بن ياسر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قاال :ياا
ت.
طقَا ٌ
ت مُستن َ
معشر النساء اعقدن باألنامل فإنهن مَسئُوال ٌ

[*] قال صاحب تحفة األحوذي :

طقَاتٌ  :يعني أنهن يشهدن بذل فكان عقدهن بالتسبيح من هاذه الحيثياة
مَسئُوالتٌ مُستن َ
أولى من السبحة والحصى ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى .

تنبيه

[ تحفة األحوذي (])311/9

 :فهذا هو السنة في عدّ الذكر المشروع عدّه ،إنما هو باليد ،وباليمنى فقاط،

فالع ّد باليسرى أو باليدين معاً ،أو بالحصى كل ذل خالف السنة.
ذكر سجود التالوة :

(حديَّ عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قالت  :كان رسول اهلل  يقاول
في سجود القرآن بالليل في السجدة مراراً سجد وجهي للذي خلقه وشق سامعه وبصاره
بحوله وقوته .
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( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قاال :قاال
جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال  :يا رسول اهلل إني رأيتني الليلة وأنا نائم

ج َدتْ الشجرةُ لسجودي فسمعتُها وهي تقول اللهم اكتب
سَ
جدتُ فَ َ
سَ
كأني أصلي خلف شجرة فَ َ
لي بها عند أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عند ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتهاا

من عبد داود قال الحسن قال لي بن جريج قال لي جد قال بن عباس فقرأ النبي صالى
اهلل عليه وسلم سجدة ثم سجد قال فقال بن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل
عن قول الشجرة .
(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) قالت  :كان رسول اهلل  يكثر أن يقول في ركوعه
وسجوده سبحان اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي .
(حديَّ عائشة الثابت في صحيح مسلم ) أن رسول اهلل  كان يقول في ركوعه وسجوده
سبوح قدوس رب المالئكة والروح .
الذكر في صالة االستسقاء :

(حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داود)قال  :أتت النباي
 بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجال غيار آجال قاال

فأطبقت عليهم السماء .

( حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) قال  :كان
رسول اهلل  إذا استَسقى قالَ :اللَّهمَّ اسقِ عِباد َ وبهائم َ ،وانشر رحمَتَ  ،وأَحْيي َبلَدَ َ

ت.
الَمِّي َ

الذكر إذا رأى المطر :
(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي  كان إذا رأى المطر قال  :اللهام صايب ًا
نافع ًا .
الذكر بعد نزول المغيَّ :
(حديَّ زيد بن خالد الجُهني الثابت في الصحيحين) قال صلى لنا رسول اهلل  صاالة
الصبح بالحديبية على إثرِ سماءٍ كانت من الليل  ،فلما انصرف أقبل على الناس فقال  :هل

تدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا اهلل ورسوله أعلم  ،قال اهلل  :أصبح من عبادي مؤمن بي
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و كافر فأما من قال  :مطرنا بفضل اهلل و رحمته فذل مؤمن بي كافر بالكواكب و أما من

قال  :مطرنا بنوء كذا و كذا فذل كافر بي و مؤمن بالكواكب .
ما يقول إذا زاد المطر وخِيف منه :

(حديَّ أنس الثابت في الصحيحين) قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل  فبيناا
رسول اهلل  يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا الماال
وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل  يديه وما في السماء قزعة قال
فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال
فمطرنا يومنا ذل وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا
األعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع
رسول اهلل  يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان
السماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شاهرا

ولم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود .
الذكر عند رؤية الريح :

(حديَّ أبي بن كعب في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :ال تسبوا الريح  ،فإذا رأياتم
ما تكرهون  ،فقولوا  :اللهم إنا نسأل من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به
 ،ونعوذ ب من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به .
ح
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :الري ُ
من روحِ اهلل ،تأتي بالرحمة ،وتأتي بالعذابِ ،فإذا رأيتموهاا فاال تَسُابُّوها ،واساألوا اهلل

خيرها ،واستعيذُوا باهلل من شرِّها .
( حديَّ عائشةرضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) كان النبي  إذا عصفتِ الريحُ
قال :اللهمَّ إني أسأل َ خيرها ،وخير ما فيها ،وخيرَ ما أرسلتْ به ،وأعوذ ب َ من شرها،
ت به .
وشر ما أرسل ْ
ِّ
وشر ما فيها،
ِّ
(حديَّ سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) كان النبي  إذا اشتدَّت
َّهم َلقَحاً ال عَقيم ًا .
الرِّيحُ قالَ :الل َّ
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(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن رجالً نازعته الريح
رداءه على عهد النبي  فلعنها ،فقال النبي  :ال تلعن الريح فإنها مأمورة وإنه من لعان

شيئ ًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه .
الذكر إذا سمع الرعد :

(حديَّ عبد اهلل بن الزبير رضي اهلل عنه الثابت في صحيح األدب المفرد ) أن النبي  كان
إذا سمع الرَّعد تر الحديَّ وقال :سبحان الذي  يُسبِّح الرَّعاد بحماده والمالئكاة مِان
خيفتِه[ الرعد]13 :
الذكار لمن رأى الهالل :
( حديَّ طلحة ابن عُبيد اهلل في صحيح الترمذي ) أن النبي  كان إذا رأى الهالل قال :
اللهم أهله علينا باليمن و اإليمان و السالمة و اإلسالم ربي و رب اهلل .
االستعاذة عند روية القمر :

(حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النباي  أخاذ بيادها،
ب.
ق إذا وَ َق َ
فإنهُ الغاس ُ
فأشار بها إلى القمر ،فقال :استعيذي باهللِ من هذا [يعني :القمر]َّ ،
[*] قال الشيخ األلباني رحمه اهلل تعالى :

في الحديَّ داللة على جواز اإلشارة باليد إلى القمر ،خالفاً لما نقل عن بعض المشايخ من
يرد عليه .أها
كراهة ذل  ،والحديَّ ُّ
الذكرعند صياح الديكة :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قاال  :إذا سامعتم
صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضله ،فإنها رأت ملكا ،وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل
من الشيطان ،فإنه رأى شيطانا).
االستعاذة عند سماع نباح الكالب ونهيق الحمير بالليل :
( حديَّ جابر عبد اهلل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قاال :إذا
ن ماال ترون .
سمعتم نباح الكالب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا باهلل فإنهن يَ َريْ َ
الذكر لمن استصعب عليه أمر :

(حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النباي  قاال :
ت تجع ُل الحزنَ إذا شئتَ سهالً .
اللهمَّ ال سهلَ إال ما جعلتَه سهالً ،وأن َ
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الذكر في المجلس :

( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) قاال  :إن
كنا لنعد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب
علي إن أنت التواب الرحيم .

(حديَّ ابن عمر في صحيح الترمذي ) قال قلما كان رسول اهلل  يقوم من مجلسٍ حتى
يدعو بهؤالء الكلمات  :اللهم اقسم لنا من خشيت ما يحول بيننا و بين معاصاي و مان
ن به علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأساماعنا
طاعت ما تبلغنا به جنت و من اليقين ما تُهوِّ ُ
و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارَّ منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصارنا
على من عادانا و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال مبلغ علمنا و
ال تسلط علينا من ال يرحمنا .
 ذكر كفارة المجلس :

(حديَّ ابن مسعود في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :كفارة المجلس أن يقاول العباد
 :سبحان اللهم و بحمد أشهد أن ال إله إال أنت وحد ال شري ل أستغفر و أتاوب
إلي .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال من جلس في مجلس فكثار فياه
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذل

 :سبحان اللهم ربنا و بحمد أشهد أن ال إله إال

أنت أستغفر و أتوب إلي إال غفر له ما كان في مجلسه ذل

.

(حديَّ أبي مدينة الدارمي رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال :كان الرجالن
من أصحابِ النبي  إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهُما على اآلخر :والعصرِ إنَّ
ن َلفِي خُسْرِ ثم يُسلّم أحدهماا على اآلخر.
اإلنْسا َ
الذكر لذهاب الغضب :
(حديَّ سليمان بن صرد في الصحيحين ) قال  :استب رجالن عند النبي  ونحان عناده
مغضب ًا قد احمر وجهه فقال النبي  : إني ألعلم كلمة لاو
َّ
جلوس وأحدهما يسب صاحبه

قالها لذهب عنه ما يجد لو قال  :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .
ذكر شراء الدابة أو السيارة :
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(حديَّ أبي عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجاة ) أن النباي 
قال  :إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتهاا
عليه وأعوذ ب من شرها ومن شر ما جبلتها عليه .
ذكر شراء الدابة أو السيارة :

(حديَّ أبي عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجاة ) أن النباي 
قال  :إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتهاا
عليه وأعوذ ب من شرها ومن شر ما جبلتها عليه .
[*]أذكاار الصاباح والمساااء :
ينبغي لطالب العلم أن يتمس بأذكار الصباح والمساء وأن ال يتركها ما دام حياً فإنهاا
حِص نٌ حصين وحرزٌ متين  ،وقد حثنا اهلل تعالى على أذكار الصباح والمساء لقوله تعالى (
س وَقَبْ َل الْغُرُوبِ ) { ق}39/
شمْ ِ
طلُوعِ ال ّ
حمْ ِد رَبّ َ قَبْ َل ُ
ح بِ َ
ن وَسَ ّب ْ
ى مَا َيقُولُو َ
عَل َ
فَاصْبِ ْر َ

ي واإلِبْكارِ) [ غافر ]55:وقوله تعالىَ ( :و اذْكُ ْر رَبَّ َ
حمْ ِد رَبِّ َ بالْعَشِ ّ
ح بِ َ
وقوله تعالى َ ( :وس َِّب ْ
ن القَوْ ِل بالغُدُوّ واآلصَالِ) [ األعراف]105:
ن الجَهْ ِر مِ َ
فِي َنفْسِ َ تَضَرُّع ًا وَخِي َف ًة وَدُو َ
قال أهل اللغة :اآلصال جمع أصيل :وهو ما بين العصر والمغرب.

ن وَجْ َههُ) [ األنعام]51:
ِي يُرِيدُو َ
ن رَبَّهُمْ بالْغَدَا ِة وَالْعَش ِّ
ن يَدْعُو َ
وقوله تعالى ( :وَالتَطْرُ ِد الَّذِي َ
قال أهل اللغة :العشيّ :ما بين زوال الشمس وغروبها.
َابحُ لَا ُه فِيهاا بالْغُادُ ّو
س ُمهُ ،يُس ِّ
ن تُرْ َف َع وَيُذْكَ َر فِيها ا ْ
اللهُ أ ْ
ن َّ
ت أذِ َ
وقوله تعالى ( :فِي بُيُو ٍ
اللهِ) [النور] 36:
واآلصَا ِل رِجالٌ ال ُتلْهِيهِ ْم تِجارَ ٌة وَالَ بَ ْي ٌع عَنْ ذِكْ ِر َّ

ي وَاإلِشْرَاقِ) [ ص]12:
وقوله تعالى ( :إنَّا سَخَّرْنا الجِبَا َل مَ َع ُه يُسَبِّحْنَ بالْعَشِ ّ
(حديَّ ابن مسعود في صحيح مسلم ) قال  :كان النبي  إذا أمسى قال  :أمسينا وأمساى
المل هلل والحمد هلل  ،وال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل وله الحمد وهو على كل
شيء قدير  ،ربِّ أسأل خيرَ ما في هذه الليلة وخيرَ ما بعدها وأعوذ ب من شر هذه الليلة
وشرِ ما بعدها  ،رب أعوذ ب من الكسل وسوء الكبر  ،رب أعوذ ب من عذاب في الناار

وعذاب في القبر  ،وإذا أصبح قال ذل أيض ًا  :أصبحنا وأصبح المل هلل .
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(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النباي 
قال  :إذا أصبحتم فقولوا اللهم ب أصبحنا وب أمسينا وب نحيا وب نماوت وإذا أمسايتم
فقولوا اللهم ب أمسينا وب أصبحنا وب نحيا وب نموت وإلي المصير .
(حديَّ أنسِ بنِ مال ٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النباي 
قال :لفاطمة رضي اهلل تعالى عنها  :ما يمن ِ أنْ تسمعي ما أُوصاي ِ باه؟ أنْ تقاولي :إذا
أصبحتِ وإذا أمسيتِ يا حيُّ يا قيومُ برحمتِ َ أستغيَُّ ،أصلحْ لي شأنيَ كلَّه ،وال تَ ِكلْني إلاى
نفسي طَرف َة عين .
( حديَّ أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أناه
قال :يارسول اهلل  ،مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت  ،وإذا أمسيت قال "" :قل :اللهم فاطر
السموات واألرض عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه  ،أشهد أن ال إله إال أنات ،
أعوذ ب من شر نفسي  ،وشر الشيطان وشركه "" قال "" :قلها إذا أصبحت وإذا أمسايت ،

وإذا أخذت مضجع .

(حديَّ عبد الرحمن بن أبزى في صحيح الجامع ) أن النبي  كان إذا أصبح و إذا أمساى
قال  :أصبحنا على فطرة اإلسالم و كلمة اإلخالص و دين نبينا محمد و ملة أبينا إبراهيم
حنيفا مسلما و ما كان من المشركين .

(حديَّ شداد بن أوس في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :سيدُ االستغفار أن تقول :
اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبد و أنا على عهد و وعد ماا اساتطعت

أعوذ ب من شر ما صنعت أبوء ل بنعمت علي و أبوء ل بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفار
الذنوب إال أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهال
الجنة و من قالها من الليل و هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة .
(حديَّ عبد اهلل بن خُبيب في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :قل ( قال
هو اهلل أحد والمُعَوِّذتين حين تمسي وحين تصبح ثالَّ مرات تكفي من كلِ شيء )
(حديَّ عثمان في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :ما من عبد يقول في
صباح كل يوم و مساء كل ليلة  :بسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء فاي األرض و ال

في السماء و هو السميع العليم ثالَّ مرات فيضره شيء .
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(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :ال إلاه إال اهلل وحاده ال
شري له  ،له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل
عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة و محيت عنه مائة سيئة و كانت له حرزا من الشايطان
يومه ذل حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذل .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :من قال ال إله إال اهلل وحاده ال
شري له ،له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات
كتب اهلل له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان لاه بعادل
عتق رقبتين من ولد إسماعيل  ،وإن قالها حين يمسي كان له مثل ذل وكن له حجاباً مان
الشيطان حتى يصبح .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :سابحان اهلل و بحماده
في يوم مائة مرة حطت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من قال حين يصبح و حين يمسي
 :سبحان اهلل العظيم و بحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد
قال مثل ذل و زاد عليه .

(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكن رساول  اهلل يادع

هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح {اللهم إني أسأل العفو و العافية الدنيا واآلخرة ،
اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي و أهلي و مالي ،اللهم استر عاوراتي و

آمن روعاتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فاوقي
و أعوذ ب أن اغتال من تحتي .
( حديَّ أبي الدر داء في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :من صلى عليَّ حاين يصابح
عشرًا وحين يمسي عشرًا أدركته شفاعتي يوم القيامة .
(حديَّ أبي بكرة في صحيح أبي داود) أن النبي  كان يدعو  :اللهم عافني في بدني اللهم
عافني في سمعي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ ب من الكفر و الفقر اللهم إناي

أعوذ ب من عذاب القبر ال إله إال أنت .
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(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال جاء رجلٌ إلى النبي  فقال يا رساول اهلل ماا
لقيت من عقربٍ لدغتني البارحة ،قال  :أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التاماات

من شر ما خلق لم تضر .
( حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :من قال حين يمساي ثاالَّ
حمَة تل الليلة }
مرات { أعوذ بكلمات اهلل التامات ون شر ما خلق } لم يضره َ
معنى حَمة  :أي ذوات السموم
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :ماا يمنعا أن
تسمعي ما أوصي به ؟ أن تقولي إذا أصبحت و إذا أمسيت :يا حاي ياا قياوم برحمتا
أستغيَّ أصلح لي شأني كله و ال تكلني إلى نفسي طرفة عين .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن أبي بك ٍر
رضي اهلل تعالى عنه قال يا رسول اهلل مُرْني بكلماتٍ أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت  ،قال

قل اللهم فاطر السموات و األرض عالم الغيب و الشهادة رب كل شيء و مليكه أشهد أن ال
إله إال أنت أعوذ ب من شر نفسي و من شر الشيطان و شركه قلهاا إذا أصابحت و إذا
أمسيت و إذا أخذت مضجع .

(حديَّ أبي أيوب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) أن النبي  قال :
من قال إذا أصبح ال إله إال اهلل وحده ال شري له له المل وله الحمد وهو على كل شايء
قدير عشر مرات كتب اهلل له بهن عشر حسنات ومحا بهن عشر سيئات ورفاع لاه بهان

عشر درجات وكن له عدل عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا حتى يمسي ومان قاالهن إذا
صلى المغرب دبر صالته فمثل ذل حتى يصبح .

( حديَّ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بَكْرَةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) َّأنهُ قاا َل
ألبِيِه :يَا أبت ِ إنِّي أسمعُ َ تدعُو كُلّ غَدَاةٍ :اللهمّ عَافِنِي في بَدَنِي ،اللهُمَّ عَافِنِي في سَامعِي،
اللَّهُمَّ عِافِنِي في بصَري ،ال إلهَ إال أنتَ .اللَّهُمَّ إنّي أعُوذُ بِ َ مِنَ ال ُكفْرِ ،وَ ال َفقْرِ ،اللَّهُمَّ إنِّاي
أعُوذُ بِ َ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ،ال إلهَ إال أَ ْنتَ ،تُعِي ُدهَا ثَالثاً حِينَ تُصْبحُ ،وثَالثااً حِاينَ تُمسِاي،

فَتَدعُو بِهِنًَّ .

(حديَّ أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصاحيحة ) أن النباي 
قال  :أن النبي  قال  :من قال حين يُصبحُ :ال إله إالّ اهللُ وحدَه ال شري َ له ،لاه الملا ُ،
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هلل لاه بكا ّل
وله الحمْدُ ،يُحيي ويُميت ،وهو على كُلّ شيء قديرٌ ا عش َر مرّاتٍ ا كتاب ا ُ
ُن
واحدةٍ قالَها عَشر حسناتٍ وحطَ عنه بها عشرَ سيِّئات ٍ،ورفعه اهللُ بها عشرَ دَرَجاتٍ ،وك َّ

ال
له كعشارِ رقاب ،وكُنَّ له مَسلَحةً من أوّلِ النهار إلى آخاره ،ولام يَعْمال يومئا ٍذ عما ً
يقْهَ ُرهُنّ ،فإنْ قالها حين ُيمْسي فكذل .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم )أن النبي  قال  :من قال حين
يصبح وحين يمسي سبحان اهلل وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء
به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه .
[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى :
ظاهر إطالق الحديَّ أنه يحصل هذا األجر المذكور في هذا الحديَّ من قال هذا التهليل مائة
مرة في يومه سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها أول النهاار وبعضاها
آخره لكن األفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزًا له في جميع نهاره .

(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترغياب والترهياب ) أن
س وقب َل غُروبها ،كان أفضا َل
ع الشم ِ
النبي  قال  :من قال :سبحان اهلل مئ َة مرَّ ٍة قبلَ طلو ِ
س ،وقبلَ غُروبها ،كان أفضلَ
من مائة بَدَنَة ومن قال :الحمد اهلل مائةَ مرة قبلَ طلوعِ الشم ِ

س
مِن مائة ِفرسٍ يُحمَلُ عليها في سبيل اهلل ومن قال اهلل أكبر مائة مرة ،قبلَ طلوعِ الشام ِ

وقبلَ غُروبها ،كان أفضلَ من عتقِ مائة رقبةٍ ومن قال ال إلهَ إال اهللُ وحدَه ال شري له ،له
المل وله الحمد ،وهو على كلّ شيء قدير مائةَ مرة قبل طلوعِ الشمسِ وقبل غُروبها ،لام
يَجيء يومَ القيامة أح ٌد بعملٍِ أفض َل من عملِه ،إال مَن قال مثلَ قوله ،أو زاد عليه .

(حديَّ أبيِّ بن كعبٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب ) قال للجن فماا
الحاي
ُّ
يُنجينا منكم؟ قال :هذه اآلية التي في ساورة  البقارة   :اهللُ ال إلاه إال هاو
القَيُّومُ ....من قالها حين يُمسي ،أجيرَ منا حتى يُصبحَ ،ومن قالها حين يُصبحُ أجيرَ منَاا
حتى يُمسي .فلما أصبح أتى رسول اهلل  فذكر ذل له فقال  :صدق الخبيَّ .
ما يقال في الصباح خاصة :

(حديَّ المنيذر رضي اهلل عنه صاحب رسول اهلل الثابت في صحيح الترغيب والترهيب )
كان يكون بإفريقية قال سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول من قاال إذا أصابح
رضيت باهلل ربا وباإلسالم دينا وبمحمد نبيا فأنا الزعيم آلخذن بيده حتى أدخله الجنة .
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( حديَّ أبي سعيد رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :من قال
رضيت باهلل ربا و باإلسالم دينا و بمحمد نبيا وجبت له الجنة .

( حديَّ العباس بن عبد المطلب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال
 ":ذاق طعم اإليمان من رضي باهلل ر ّب ًا وباإلسالم دين ًا وبمحم ٍد  رسوالً" .

( ذاق طعم اإليمان ) :يدل على أن لإليمان طَ ْعمًا .الطعم عادة إنما يكاون باللساان ،طعام
العسل ،وطعم التمر مثال وحالوة الطعام اللذيذ .ولكن لإليمان أيضاا طعام ،لايس خاصاا
باللسان وال بالفم ،ولكن بالبدن كله ،يكون أثر اإليمان في البدن كله ،يجد نشوة وحالوة في
بدنه كُِّلهِ؛ في رأسه ،وفي قدميه ،وفي يديه ،وفي بطنه ،وفي ظهره ،يجد لإليمان طعماا .
( من رضي باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،و بمحمد نبيا ) :
فإذا رضيت باهلل ربا فإن تعبده وتطيعه ،وإذا رضيت باإلسالم دينا فإن تطبقه وتعمل به،
وإذا رضيت بنبوة محمد به نبيا ،فإن تتبعه وتطيعه وتسير على نهجه ،وتجعلاه أساوت

وقدوت  .وإذا ظهر من خالف ذل فذل نقص في الرضا .إذا ظهر من اإلنسان نقص فاي
االتباع ،أو الطواعية ،أو في التأسي ،أو في العبادة -دل ذل على نقصه في هذا الرضاا،
أناااه لااام يكااان رضااااه رضاااا كاااامال ،بااال رضاااا نااااقص .

( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) قال  :خرج رساول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة فحول اسمها فخرج وهي فاي
مصالها ورجع وهي في مصالها فقال لم تزالي في مصال هذا قالت نعم قال قد قلت بعد

أربع كلمات ثالَّ مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان اهلل وبحمده عدد خلقه ورضاا

نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجاامع ) أن النباي  قاال  :ماا
ت غدا ًة قط إال استغفرتُ اهلل فيها مائ َة مر ٍة .
أصبح ُ

تنبيه

 :ويستحب في أذكار الصباح أن يديم الذكر حتى تطلع الشمس فيُكتب له أجر

حج ٍة وعمر ٍة تام ٍة بإذن اهلل تعالى .
( حديَّ أنس في صحيح الترمذي )أن النبي  قال  :من صلى الفجر في جماعة ثام قعاد
يذكر اهلل حتى تطلعَ الشمسُ ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ وعمرةٍ تامةٍ تامةٍ تامة .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

169

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ما يقال عند المساء خاصة :

( حديَّ أنس في صحيح الترمذي )أن النبي  قال  :من صلى الفجر في جماعة ثام قعاد
يذكر اهلل حتى تطلعَ الشمسُ ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجةٍ و عمرةٍ تامةٍ تامةٍ تامة.
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال جاء رجلٌ إلى النبي  فقال يا رساول اهلل ماا
لقيت من عقربٍ لدغتني البارحة ،قال  :أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات اهلل التاماات

من شر ما خلق لم تضر .

تنبيه

 :وبعد أن يؤدي ذكر اهلل تعالى تجده  يتقلب في نعمة ذكر اهلل تعاالى فاي

حركاته وسكناته وفي كل أحواله  ،فإذا أراد تناول الطعام ذكر اهلل وإذا ذهب للساوق ذكار
اهلل وإذا رأى ما يحب ذكر اهلل وإذا رأى ما يكره ذكر اهلل وحال الكرب له ذكرٌ هلل وإذا رأى

ض من فيض مما ورد في السنة الصحيحة من هذه األذكار .
مبتلى ذكر اهلل  .وإلي غي ٌ
[*]ذكار الطعااام :
الذكار قبل تناول الطعام :

(حديَّ عمر بن أبي سلمى رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :كنت غالمااً فاي
حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكانت يدي تطيش في الصحفة ،فقال لي رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم( :يا غالم ،سمِّ اهلل ،وكل بيمين  ،وكل مما يليا ) .فماا زالات تلا

طعمتي بعد.

(حديَّ عائشة في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إذا أكل أحدكم طعاماا
فليقل باسم اهلل فإن نسي في أوله فليقل  :بسم اهلل على أوله و آخره .
(حديَّ ابن عباس في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  قال مان أطعماه اهلل
طعاما فليقل :اللهم بار لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه و من سقاه اهلل لبنا فليقل :اللهم
بار لنا فيما رزقتنا و زدنا منه فإني ال أعلم ما يجزئ من الطعام و الشراب إال اللبن .
ما يقول إذا شرب اللبن :

(حديَّ ابن عباس في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  قال مان أطعماه اهلل
طعاما فليقل :اللهم بار لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه و من سقاه اهلل لبنا فليقل :اللهم
بار لنا فيما رزقتنا و زدنا منه فإني ال أعلم ما يجزئ من الطعام و الشراب إال اللبن .
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الذكار بعد الفراغ من الطعاام :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح البخاري ) قال كان النبي  إذا فرغ من طعامه قال  :الحماد
هلل الذي كفانا وأرْوَانا غير مَكْفيٍّ وال مكفور .
معنى كفانا  :من الكفاية الشاملة لجميع النعم وهذا عام  ،وذكر الري بعده من باب ذكار

الخاص بعد العام .

مكفي  :أي ما أكلناه ليس كافي ًا عما بعده
ٍّ
معنى غير
معنى وال مكفور  :أي ال نكفر بنعم اهلل تعالى الذي أسبغها علينا سبحانه .
( حديَّ معاذ بن أنس الجُهَنِي في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :مان
أكل طعاما ثم قال  :الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزقَنيه من غير حول مناي و ال
قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه
من غير حول مني و ال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر .

( حديَّ أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :كاان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال  :الحمد هلل الذي أطعم وسقى وسوغه
وجعل له مخرجا .

وسوغه  :أي سهل كالً من نزول اللقمة ونزول الشراب في الحلق .
دعاء الضيف ألهل الطعام إذا فرغ من أكله :
( حديَّ عبد اهلل بن بسر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) قال  :نزل رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أتي بتمر فكاان

يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى قال شعبة هو ظني وهو فياه إن
شاء اهلل إلقاء النوى بين اإلصبعين ثم أتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال
أبي وأخذ بلجام دابته ادع اهلل لنا فقال اللهم بار لهم في ما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  جاء إلى سعد بان
عبادة فجاء ب خبز وزيت فأكل ثم قال النبي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعاامكم األبارار

وصلت عليكم المالئكة .

( حديَّ المقداد بن األسود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أناه سمع رسول اهلل
 يقاول :اللهمَّ أطعِم من أطعمني ،وأسقِ من سقاني .
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دعاء الصائم إذا أفطر عند قوم :

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  جاء إلى سعد بان
عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي أفطر عندكم الصائمون وأكل طعاامكم األبارار
وصلت عليكم المالئكة .

[*] قال الشيخ األلباني رحمه اهلل تعالى :
واعلم أن هذا الذكر ليس مقيداً بعد إفطاره ،بل هو مطلق وقوله (( :أفطر عندكم الصائمون
)) ليس هو إخباراً ،بل دعاء لصاحب الطعام بالتوفيق حتى يفطر الصائمون عنده ...
وليس في الحديَّ التصريح بأنه  كان صائماً فال يجوز تخصيصه بالصائم.أها
دعاء الصائم عند فطره :
( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  كاان إذا
أفطر قال  ( :ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األج ُر إن شاء اهلل )
التسمية عند الشراب :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال  :كان رسول اهلل 
هلل
يَشْ َربُ في ثالثة أنفاسٍ ،إذا أَدنى اإلناءَ إلى ف ِمهِ سمَّى اهللَ تعالى ،وإذا أخَّرَه حمَدَ ا َ

ت.
َّ مرا ٍ
تعالىَ ،يفْعَلُ ذل ثال َ

ذكر المتزوج إذا دخل على زوجته ليلة العرس :
(حديَّ أبي عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجاة ) أن النباي 
قال :إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتهاا
عليه وأعوذ ب من شرها ومن شر ما جبلتها عليه .
الدعاء للمتزوج :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن النباي
كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج قال بار اهلل ل وبار علي وجمع بينكما في خير.
(حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في الصحيحين ) قالت  :تزوجني النباي صالى اهلل
عليه وسلم ،فأتتني أمي فأدخلتني الدار ،فإذا نسوة من األنصار في البيات ،فقلان :علاى

الخير والبركة ،وعلى خير طائر.
الذكر قبل الجماع :
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(حديَّ ابن عباس الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :لاو أن أحادهم إذا أراد أن
يأتي أهله قال :باسم اهلل ،اللهم جنبنا الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإناه إن يقادر
بينهما ولد في ذل لم يضره شيطان أبداً .
قوله :لم يضره :أي ال يصيبه الشيطان بأذى .

وفيه استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذل حتى في حالة الجمااع واالعتصاام
بذكر اهلل ودعائه من الشيطان والتبر باسمه واالستعاذة به من جمياع األساماء ،وفياه

إشارة إلى أن الشيطان مالزم البن آدم ال يفتر عنه إال إذا ذكر اهلل تعالى .
الذكر لمن خاف قوماً :
( حديَّ أبي موساى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النباي  قاال :
كان إذا خاافَ قوما ًا قاالَ :اللَّهمَّ إنَّا نج َعلُ َ في نُحُورِهم ،ونعُو ُذ ب َ منْ شُرورهم .
( حديَّ عن ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قاال :
{حسبنا اهلل ونعم الوكيل} .قالها إبراهيم عليه السالم حين ألقي في الناار ،وقالهاا محماد
صلى اهلل عليه وسلم حين قالوا{ :إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقاالوا
حسبنا اهلل ونعم الوكيل}.

(حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال :قلناا ياوم
الخندق يا رسول اهلل! هل من شيء نقوله ،قد بلغت القلوب الحناجر قال :نعم ،اللهم اساتر
عوراتنا ،وآمن روعاتنا )) قال :فضرب اهلل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم اهلل .
الذكر عند دخول القرية أو البلدة إذا أراد دخولها :

(حديَّ صهيب رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قال كان إذا أرادَ دخو َل قري ٍة
لم يدخلها حتى يقولَ :اللهمَّ ربَّ السماواتِ السبعِ وما أظّلتْ ،وربّ األرضاين السابع وماا
أقلّت ،وربَّ الشياطين وما أضلَّت ،ورب الرياح وما ذرت ،أسألُ َ خيرها وخيار ماا فيهاا
وأعوذ ب من شرِّها وشرِّ ما فيها .
الذكر لمن نزل مناز ًال في سفر أو غيره :

( حديَّ خولة بنت حكيم السلمية رضي اهلل عنها الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي 
قال :من نزل منزال ثم قال أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى
يرتحل من منزله ذل .
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ذكار ركاوب الداباة :

(حديَّ علي بن ربيعة في صحيحي أبي داوود والترمذي ) قال شهدت علي بن أبي طالاب
أتي بداب ٍة ليركبها  ،فلما وضع رجله على الركاب قال بسم اهلل  ،فلما استوى على ظهرهاا
قال  :الحمد هلل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون  ،ثام
قال  :الحمد هلل ثالثاً  ،اهلل أكبر ثالثاً  ،سبحان إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي فإناه ال يغفار
الذنوب إال أنت  ،ثم ضح  ، .فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال  :رأيت
ت ثم ضح .
رسول اهلل  صنع كما صنع ُ
ذكار دخول الساوق :
(حديَّ ابن عمر في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :من قال حين يادخل
ي
السوق  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل و له الحمد يُحيي ويُميت وهو حا ٌ
ال يموت بيده الخير و هو على كل شيء قدير كتب اهلل له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف

ألف سيئ ٍة وبنى له بيت ًا في الجنة .

الذكار إذا كان مسافرًا وودَّع المقيم :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح ابن ماجة ) قال ودعني رسول اهلل  فقال  :أساتودع
اهلل الذي ال تضيع ودائعه .

ذكار المقيم للمساافر :
(حديَّ ابن عمر في صحيح ابن ماجة) قال كان رسول اهلل  إذا أشخص السارايا يقاول
للشاخص  :أستودع اهلل دين وأمانت وخواتيم عمل .
ذكار المساافر :
(حديَّ ابن عمر في صحيح مسلم ) أن رسول اهلل  كان إذا استوى على بعيره خارجاا
إلى سفر كبر ثالثا ثم قال ! سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلاى ربناا
لمنقلبون >! اللهم إنا نسأل في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هاون
علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل اللهم إني

أعوذ ب من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال واألهل وإذا رجع قاالهن
وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون .
دعاء صالة االستخارة :
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(حديَُّ جابر في صحيح البخاري ) قال كان رسولُ اهلل يُعلمُنا االستخارة في األماورِ كلهاا

كالسورةِ من القرآن  ،إذا همَّ أحدكم باألمرِ فليركع ركعتين من غيرِ الفريضةِ ثام يقاول :
اللهم إني أستخِيرُ بعلم وأستقدر بقدرت وأسأل من فضل العظيم فإن تقدرُ وال أقد ُر
وتعلمُ وال أعلمُ وأنت عالَّمُ الغيوب  ،اللهم إن كنت تعلمُ أن هذا األمرَ خيرٌ لاي فاي ديناي

ومعاشي وعاقبةِ أمري _ أو قال عاجل أمري وآجله _ فاقدره لي  ،وإن كنت تعلم أن هاذا
األمرَ شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري فاصرفْه عني واصرفني عنه ثم ارضِني به ،
ويُسَمِّي حاجته .
الذكار إذا رأى اإلنسان ما يحب :
(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا رأى ما يحب قال الحمد
هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل حال .
الذكار إذا رأى اإلنسان ما يكره :

(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا رأى ما يحب قال الحمد
هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل حال .
الذكار عناد الكارب :

(حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي  كان يقول عند الكرب ال إله إال اهلل العظيم
الحليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظايم  ،ال إلاه إال اهلل رب الساماوات ورب األرض
ورب العرش الكريم .

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال  :كان النباي  إذا كرباه
أمر قال يا حي يا قيوم برحمت أستغيَّ .
[*] قال المناوي رحمه اهلل تعالى  :في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغام مناسابة
بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مساتلزمة لهاا وصافة القيمومياة
متضمنة لجميع صفات األفعال ،ولهذا قيل إن اسمه األعظم هو الحي القيوم والحياة التاماة
تضاد جميع اآلالم واألجسام الجسمانية والروحانية ،ولهذا لما كملت حياة أهل الجناة لام
يلحقهم هم وال غم ونقصان الحياة يضر باألفعال وينافي القيمومية فكمال القيمومية بكماال

الحياة فالحي المطلق التام الحياة ال يفوته صفة كمال البتة والقيوم ال يتعذر عليه فعل ممكن
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البتة فالتوصل بصفة الحياة والقيمومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة وتغيار األفعاال

فاستبان أن السم الحي القيوم تأثيرًا خاص ًا في كشف الكرب وإجابة الرب .اها.
الذكار عناد الهم والحزن :

( حديَّ أنس في الصحيحين ) قال كان النبي  يقول  :اللهم إني أعوذ ب مان الهام و
الحزن و العجز و الكسل و الجبن و البخل و ضلع الدين و غلبة الرجاال .

ن
(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حاز ٌ
في
فقال  :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ َّ
قضاؤ  ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحادٌ مان
خلق أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب
اهلل همَّه وأبدله مكانه فرج ًا .
الذكار لمن رأى مبتالى :

( حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي

 قال  :من رأى مبتلاى فقاال :

الحمد هلل الذي عافاني مما ابتال به و فضلني على كثير ممن خلق تفضيال لم يصبه ذلا
البالء.

كفاارة المجلس :

(حديَّ ابن مسعود في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :كفارة المجلس أن يقاول العباد
 :سبحان اللهم و بحمد أشهد أن ال إله إال أنت وحد ال شري ل أستغفر و أتاوب

إلي .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال من جلس في مجلس فكثار فياه
لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذل

 :سبحان اللهم ربنا و بحمد أشهد أن ال إله إال

أنت أستغفر و أتوب إلي إال غفر له ما كان في مجلسه ذل .
ذكار ساداد الدين :
(حديَّ علي في صحيح الترمذي ) «أَنّ مُكَاتِباً جاءَهُ فقالَ إنّي قَدْ عَجْ ِزتُ عنْ كِتَابَتِي َف َأعِنّي،
ع َليْ َ مِثْ ُل جَبَ ِل صِيرٍ دَيْنااً أَدّا ُه اهلل
عّلمَنِيهِنّ رَسُولُ اهلل  ؟ لَوْ كَانَ َ
عّلمُ َ َك ِلمَاتٍ َ
قالَ أَالَ أُ َ

ضلِ َ عمن سِوَا َ».
ن حَرَامِ َ ،وَاغْنِني ِبفَ ْ
اللِ َ عَ ْ
عَنْ َ .قا َل قُ ْل اللّهُمّ ا ْكفِني بِحَ َ
[*]األذكاار قبل الناوم :
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( )1قراءة آية الكرسي :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري )قال :وكلني رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان  ،فأتاني آت  ،فجعل يحثو من الطعام ،فأخذته وقلت:
واهلل ألرفعن إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،قال :إني محتاج وعلي عيال ولي

حاجة شديدة ،قال :فخليت عنه ،فأصبحت فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :يا أبا هريرة ما
فعل أسير البارحة) .قال :قلت :يا رسول اهلل ،شكا حاجة شديدة ،وعياال فرحمته فخليت
سبيله  ،قال( :أما إنه قد كذب  ،وسيعود) .فعرفت أنه سيعود ،لقول رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم( :إنه سيعود) .فرصدته ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعن إلى
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال :دعني فإني محتاج وعلي عيال ،ال أعود ،فرحمته
فخليت سبيله ،فأصبحت فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :يا أباهريرة ما فعل
أسير ) .قلت :يا رسول اهلل شكا حاجة شديدة وعياال ،فرحمته فخليت سبيله ،قال( :أما إنه
كذب  ،وسيعود) .فرصدته الثالثة ،فجاء يحثو من الطعام ،فأخذته فقلت :ألرفعن إلى رسول
اهلل ،وهذا آخر ثالَّ مرات تزعم ال تعود ،ثم تعود ،قال :دعني أعلم كلمات ينفع اهلل
بها ،قلت ما هو؟ قال :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي{ :اهلل ال إله إال هو الحي

القيوم} .حتى تختم اآلية ،فإن

لن يزال علي

من اهلل حافظ ،وال يقربن

شيطان حتى

تصبح ،فخليت سبيله فأصبحت ،فقال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :ما فعل أسير
البارحة) .قلت :يا رسول اهلل ،زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني اهلل بها فخليت سبيله ،قال:

(ما هي) .قلت :قال لي :إذا أويت إلى فراش  ،فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم{ :اهلل
ال إله إال هو الحي القيوم} .وقال لي :لن يزال علي من اهلل حافظ ،وال يقرب شيطان حتى
تصبح  -وكانوا أحرص شيء على الخير  -فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم( :أما إنه قد
صدق

وهو كذوب ،تعلم من تخاطب منذ ثالَّ ليال يا أبا هريرة) .قال :ال ،قال( :ذا

شيطان).
( ()1حديَّ عائشة في الصحيحين ) أن النبي  كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفَّ
فيهما فقرأ فيهما ( قل هو اهلل وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ) ثم يمسح بهما
ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعال ذلا ثاالَّ
مرات .
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(( )3حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال  * :كان رسول اهلل  يأمرناا إذا أخاذنا
مضجعنا أن نقول ( اللهم رب السماوات ورب األرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كال

شيء ،فالق الحب والنوى ومنزل التوراة واإلنجيل والقرآن أعوذ ب من شر كل شيء أنت
آخذ بناصيته اللهم أنت األول فليس قبل شيء وأنت اآلخر فليس بعد شيء وأنت الظاهر
فليس فوق شيء وأنت الباطن فليس دون شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر .

(()4حديَّ حذيفة في الصحيحين ) قال كان رسول اهلل  إذا أوى إلاى فراشاه قاال :
باسم اللهم أموت وأحيا  ،وإذا استيقظ قال  :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتتاا وإلياه
النشور .
( ()5حديَّ البراء في الصحيحين ) قال  ،قال لي رسول اهلل  إذا أتيت مضجع فتوضأ
وضوئ للصالة ثم اضطجع على شق األيمن ثم قل  :اللهم أسلمت وجهي إلي و فوضت
أمري إلي و ألجأت ظهري إلي رغبة و رهبة إلي

ال ملجأ وال منجا من إال إلي آمنات

بكتاب الذي أنزلت و بنبي الذي أرسلت فإن مت من ليلت فأنت على الفطارة و اجعلهان

آخر ما تتكلم به .
(()6حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :إذا أوى أحادكم إلاى فراشاه
فلينفضه بداخلة إزاره فإنه ال يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه األيمن ثم ليقل :

باسم ربي وضعت جنبي و ب أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها و إن أرسلتها فاحفظهاا
بما تحفظ به عباد الصالحين .

(()0حديَّ علي في الصحيحين ) أن فاطمة أتت النبي  تشكو إليه ما تلقى فاي يادها
من الرحى – وبلغها أنه قد جاءه رقيق – فلم تصادفه

فذكرت ذل لعائشاة فلماا جااء

أخبرته عائشة  ،قال فجاء وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم له فقال على مكانكماا فقعاد
بيني وبيننا حتى وجدت برد قدمه على بطني فقال أال أدلكما على خيرٍ مما ساألتما  ،إذا
أخذتما مضاجعكما  -أو أويتما إلى فراشكما فسبحا ثالثاً وثالثين واحمدا ثالثاا وثالثاين
وكبِّرا أربعاً وثالثين فهو خير لكما من خادم .

(حديَّ حفصة في صحيح أبي داود) قالت كان رسول اهلل  إذا أراد أن يرقد وضاع ياده
اليمنى تحت خَدِّه ثم يقول  :اللهم قِني عذاب يوم تبعَّ عباد .
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( حديَّ أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أناه
قال :يارسول اهلل  ،مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت  ،وإذا أمسيت قال "" :قل :اللهم فاطر

السموات واألرض عالم الغيب والشهادة رب كل شىء ومليكه  ،أشهد أن ال إله إال أنات ،
أعوذ ب من شر نفسي  ،وشر الشيطان وشركه "" قال "" :قلها إذا أصبحت وإذا أمسايت ،

وإذا أخذت مضجع .

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  كان إذا أوى إلى فراشه
ي له وال مُؤوي .
قااال :الحمد هلل الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم ممن ال كاف َ
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي  قال  :ن قا َل
حين يأْوي إلى فراشِه :ال إلهَ إال اهللُ ،وحادَه ال شري َ لهُ ،له الملْا ُ ،وله الحمْادُ  ،هاو
على كلِّ شيءٍ قديرٌ ،وال حولَ وال قوَّة إال باهلل ،سبحانَ اهللِ ،والحمادُ هلل ،وال إلاه إال اهللُ،
ن كانَت مثْ َل زَب ِد البحْ ِر .
غفِرتْ ذنوبُه أو قالَ :خطاياهُ وأ ْ
واهللُ أكب ُر ُ ،

ن
(حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي  قال  :م َ
قالَ إذا أوَى إلى فِراشِه :الحمدُ هلل الذي كفَاني وآواني ،الحمدُ هلل الذي أطْعمناي وساقاني،
هلل
حمِادَ ا َ
الحمدُ هلل الذي مَنَّ عليَّ وأفضلَ اللَّهُمَّ إنِّي أسألُ بعزَّت أنْ تُنجيني من النَّار ،فقدْ َ

ق كلِّهم .
بجمي ِع محام ِد الخل ِ

( حديَّ أبي األزهر األنماري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي 
كااان إذا أخَذَ مضج َعهُ منَ اللّيِل قالَ :ااسْمِ اهلل وضَعاتُ جَنْبي ،اللااهمَّ اغفِرْ لايِ

ذْنابي ،وَاخساَأ شَيْطاني ،وفُ َّ ِرهَاني ،وثَقِّلْ مِيزاني ،واجعلْني في النَّديِّ األعالى .

(حديَّ جابر في صحيح الترمذي) أن النبي  كان ال ينام حتى يقرأ ألام تنزيال الساجدة
وتبار الذي بيده المل .
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في صحيح الترمذي ) قالت :كان رساول اهلل  ال
الزمَ َر  و  بني إسرائي َل . 
ينامُ حتى يقرأُّ  :
( حديَّ العِرْبَاضِ بن سَارِ َيةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
ن ألْفِ آ َي ِة .
انَ ال يَنَامُ حتَّى َيقْرََأ المسبِّحَاتِ ،ويقُولُ :فيها آيةٌ خي ٌر مِ ْ

والمسبِّحااتِ :هي السور التي تُفتتاح بقو َل تعالى با سَبَّاح َ أو
 يُسَبِّح  وهى [ :حديد ،والحشر ،والصف ،والجمعة ،والتغابن ،واألعلى ]
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ذكار الفزع من الناوم :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :إذا فازع
أحدكم من النوم فليقل  :أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبه و عقابه و شر عباده و مان
همزات الشياطين و أن يحضرون فإنها لن تضره .

ع
(حديَّ خالد بن الوليد رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) قاال  :كنات أُفْا َز ُ
بالليل ،فأتيت النبي  فقلت :إني أفزع بالليل فآخذ سيفي فال ألقى شيئاً إال ضربته بسيفي،
فقال رسول اهلل :أال أعلم كلماتٍ علّمني الروح األمين؟ فقالت :بالى ،فقال قل:أعاوُ ُذ
ج
بكلماتِ اهلل التَّامَّاتِ التي ال يجاوزُهن برٌ وال فاجرٌ ،من شرِّ ما ينازُل من السماءِ وما يعر ُ
شر فتن الليا ِل والنّهارِ ،ومِنْ كلّ طارقٍ ،إال طارق يط ُرقُ بخيرٍ ،يا رحمان .
فيها ،ومن ِّ
الذكار لمن تضَوَّر من الليل :
(حديَّ عائشة في صحيح الجامع ) قالت

كان إذا تضور من الليل قال  :ال إلاه إال اهلل

الواحد القهار رب السموات و األرض و ما بينهما العزيز الغفار.
معنى ّتضَوَّر  :أي تلوى وتقلب ظهراً لبطن

تعاار من اللياال :
َّ
الذكار لمن

( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :من تعارَّ من
الليل فقال  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل و له الحمد و هو على كال شايء
قدير ،سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قوة إال بااهلل ثام

قال  :اللهم اغفر لي  ،أو دعا استجيب له  ،فإن فتوضأ و صلى قُبلت صالته .
معنى تعارَّ :بتشديد الراء أي استيقظ في أي ساعة من الليل .
الذكار لمن قام من الليال يتهجد :

( حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) قال كان النبي  إذا تهجد من الليل قال  :اللهم لا
الحمد أنت قيمُ السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت نور الساماوات واألرض
ومن فيهن  ،ول الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت الحاق

ووعد الحق وقول الحق ولقاؤ حق والجنة حق والنار حق  ،والنبيون والساعة حاق
اللهم ل أسلمت وب آمنت وعلي توكلت وإلي أنبت وب خاصمت وإلي حاكمت فااغفر
لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدِّم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  كان يفتتح صالته
إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صالته فقال اللهم رب جبريال وميكائيال
وإسرافيل فاطر السموات واألرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عباد فيما كاانوا
فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذن إن تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

.

ذكار التهجاد :
(حديَّ الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة ) قال علمني رسول اهلل صلى اهلل علياه
وسلم كلمات أقولهن في الوتر{ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن
توليت وبار لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي وال يقضى علي وإنه ال يذل
من واليت تباركت ربنا وتعاليت}
(حديَّ علي في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كان يقول في آخر وتاره :
اللهم إني أعوذ برضا من سخط و بمعافات من عقوبت و أعوذ ب من ال أحصي ثناء

علي أنت كما أثنيت على نفس

.

ما يقول إذا وضع ثوبه لنوم ونحوه :

ن
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :ست ُر ماا باي َ
ن يقولَ :بس ِم اهلل .
ت بني آد َم إذا وضعَ أحدهام ثوبهُ أ ْ
الجن وعوْرا ِ
ِّ
ن
أعْيُ ِ
الذكر إذا رأى في منامه ما يكرهه :

( حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قال :
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها ،فإنما هي من اهلل ،فليحمد اهلل عليها وليحادَِّّ بهاا ،وإذا رأى
غير ذل مما يكره ،فإنما هي من الشيطان ،فليستعذ من شرها ،وال يذكرها ألحد ،فإنهاا ال
تضره .
(حديَّ أبي قتادة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :الرؤيا من اهلل
 ،والحلم من الشيطان ،فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفَّ حين يساتيقظ ثاالَّ مارات،

ويتعوَّذ من شرها ،فإنها ال تضره .

الحُلْم  :بضم الحاء وسكون الالم وبضمها :هو الرؤيا وبالضم والسكون فقاط هاو رؤياة
الجماع في النوم ،وهو المراد هنا .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فليتفُل بضم الفاء وكسرها أي  :فليبزق .

وقيل :التفل أقل من البزق  ،والنفَّ أقل من التفل .
الذكار إذا صاعد شارف ًا أو هباط في واد :
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) قال كنا مع رسول اهلل  في غزا ٍة فجعلناا ال نصاعد

شرفاً وال نعلو شرفاً وال نهبطُ في وادٍ إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  فقال

 :أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ل تدعون أصمَّ وال غائباً إنكم تدعون سميع ًا بصايرا
 ،ثم قال  :يا عبد اهلل بن قيس أال أعلم كلمةً هي من كنوز الجنة  :ال حاول وال قاوة إال
باهلل .

الكنز الثالَّ  :الباقيات الصالحات مجتمعة
مسألة :ما هي الباقيات الصالحات ؟

الباقيات الصالحات هن ( سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر) بنص السانة

الصحيحة .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :خاذوا
ن يأتين ياوم
جنتكم من النار قولوا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فإنه َّ

القيامة مقدمات و معقبات و مجنبات و هن الباقيات الصالحات .
"مقدمات"  :يعني يُق ّدمْن صاحبَهنّ إلى الجنة .
"ومعقبات"  :يعني حافظات .
ن صاحبَهنَّ النار .
ج ِّنبْ َ
"ومجنبات"  :يعني ُي َ
معنى الباقيات الصالحات :

الباقيات الصالحات  :هي ما يتبقى لنا في اآلخرة من األعمال الصالحه،فالباقيات الصالحات

أي  :التي يبقى ثوابها  ،ويدوم جزائها وهذا خير أمل يأمله العبد و أفضل ثواب يتمناه .

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وهذا هو المأمول الحقيقي الذي يكون للعبد ويبقى قال تعالى "" :ا ْلمَالُ وَالْبَنُونَ زِي َنةُ
ت خَيْ ٌر عِن َد رَبِّ َ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَ َملًا"" [ الكهف] 46 /
الدنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَا ُ
الْحَيَاةِ ُّ

اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّ َ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
وقال تعالى  "" :وَيَزِيدُ َّ
مَّرَدًّا"" [ مريم]06 /

بخالف اآلمال الزائلة التي تذهب وقد ال يحصل على شيء منها ،وإذا حصل فال حظ لاه

في شيء من ذل إال ما قَ َّد َمه كما في الحديثين اآلتيين :
(حديَّ عبد اهلل بن الشخير الثابت في صحيح مسلم ) أنه إنتهى إلى النبي  وهو يقارأ
(ألهاكم التكاثر) قال  :يقول بن آدم مالي مالي  ،وهل ل من مال إال ما تصدقت فأمضيت
أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت )
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قال  :أيكام
مال وارثه أحب إليه من ماله ؟قالوا يا رسول اهلل ما منا من أحد إال ماله أحب إليه من مال
وارثه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم من أحد إال ماال وارثاه

أحب إليه من ماله مال ما قدمت ومال وارث ما أخرت .
فبين النبي  أن الباقي هو المقدم  ،وأن الذي أخره ليس من ماله  ،وليس له من الادنيا
إال ما لبس فأبلى  ،أو أكل فأمنى أو تصدق فأمضى  ،وعلى هذا فجديرٌ بكل مسلمٍ أن ينادم

أشد الندم على كل يو ٍم غربت شمسُه نقص فيه أجله ولم يزد فيه عمله .
[*] قال ابن مسعود  :ما ندمت على شيء ندمى على يوم غربت شمسُة نقص فيه أجلى

ولم يزد فيه عملي .

تنبيه

 :الحديَّ الذي يثبت أن ال حول وال قوة إال باهلل من الباقيات الصالحات ضعيف .

عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاال اساتكثروا مان

الباقيات الصالحات :التسبيح و التهليل و التحميد و التكبير و ال حول و ال قوة إال بااهلل[ .ضاعيف
الجامع ]

[*]فضل الباقيات الصالحات :
شاأنهن
َّ
ص كثيرةٌ تدل دالل ًة قوي ًة على عظام
لقد ورد في فضل هؤالء الكلمات األربع نصو ٌ
بهن من أجو ٍر عظيمةٍ وأفضالٍ كريماةٍ ،وخيارات
وجاللة قدرهنَّ  ،وما يترتّب على القيام َّ
متواصلة وفضائل متوالية في الدنيا واآلخرة  ،أربع كلمات لهن من الفضائل و األجر ما ال
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ُي َع ُّد وال يُحْصَى  ،فال يخفى على جميع المسلمين ما للكلمات األربع(( :سبحان اهلل ،والحماد
هلل ،وال إله إالَّ اهلل ،واهلل أكبر)) من مكانة في الدّين عظيمة ،ومنزلة في اإلساالم رفيعاة،

وأحب إلى
ُّ
فهُنَّ أفضل الكلمات وأجلهنَّ ،وهنَّ من القرآن ،وهنَّ أطيب الكالم وأحبّه إلى اهلل،
كل ما طلعت عليه الشمس ،وفيهنَّ رفعٌ للدرجات وتكفيا ٌر
رسوله صلى اهلل عليه وسلم من ِّ

لقائلهن من النار ،ويأتين يوم القيامة مُنجيات لقائلهنَّ ومقادّمات
َّ
للذنوب والسيّئات ،وجُنَّة
يدل على عظيم شارف هاؤالء
له ،إلى غير ذل من صنوف الفضائل وأنواع المناقب ،ممّا ُّ
منزلتهن عنده .
َّ
وعلو
ِّ
الكلمات عند اهلل
ض لجملة من فضائل الباقيات الصالحات جملةً وتفصيال :
[*]وفيما يلي عر ٌ
أو ًال  :فضائل الباقيات الصالحات جمل ًة :
( )1مِن فضائل هؤالء الكلمات :أنَّهنَّ أحب الكالم إلى اهلل :
أحب إليه مِمَّا طلعت عليه
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر أنَّهنَّ ُّ
( : )1ومِن فضائلهنَّ َّ :
الشمس (أي :من الدنيا وما فيها)

( : )3ومن فضائلهنَّ :أنه يترتب عليهن أج ٌر وفير :
َّهن مكفِّرات للذنوب :
هن  :أن َّ
( : )4ومِن فضائل َّ
َّهن غرس الجنة :
هن  :أن َّ
( : )5ومِن فضائل َّ

واصطفاهن لعِباده ،ورتّب على ذِكر اهلل
َّ
( : )6ومن فضائلهنَّ :أنَّ اهلل اختار هؤالء الكلمات
بهنّ أجورًا عظيمةً ،وثواب ًا جزيالً :

( )0ومن فضائلهنَّ :أنه من لزم الباقيات الصالحات فقد مأل يده من الخير :
ن
ن من النار ،ويأتين يوم القيامة مُنجياات لقاائله ّ
َّهن جُ ّن ٌة لقائله ّ
( : )2ومِن فضائلهنَّ :أن َّ
ومقدّمات له :
ن دويٌّ كدويِّ النحل ،ياذكرن
َّهن يَنعَطِفْن حول عرش الرحمن وله ّ
( : )9ومن فضائلهنَّ :أن َّ
بصاحبهنَّ :
ت في الميزان :
ن ثقيال ٌ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر أنَّه ّ
( : )10ومن فضائلهنََّّ :
ن صدقة :
أن للعبد بقول كلِّ واحدة منه ّ
( : )11ومن فضائل هؤالء الكلماتَّ :

ن تجزئ عن القرآن الكاريم
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعله ّ
هن َّ :
( : )11ومن فضائل َّ
حق من ال يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئاً :
في ِّ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ثانياً  :فضائل الباقيات الصالحات تفصيالً :

( )1مِن فضائل هؤالء الكلمات :أنَّهنَّ أحب الكالم إلى اهلل :
( حديَّ سمرة بن جندب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :أحب
الكالم إلى اهلل أربع سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر ال يضر بأيهن بدأت .

أحب إليه مِمَّا طلعت عليه
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر أنَّهنَّ ُّ
( : )1ومِن فضائلهنَّ َّ :
الشمس (أي :من الدنيا وما فيها)
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ألن أقاول
سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر  ،أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .
( : )3ومن فضائلهنَّ :أنه يترتب عليهن أج ٌر وفير :
(حديَّ أم هانئ بنت أبي طالب الثابت في السلسلة الصحيحة) قالت :مارّ باي رساول اهلل
ت وضعُفت  -أو كما قالت  -فمُرني بعمل أعملاه
صلى اهلل عليه وسلم فقلتُ" :إنِّي قد كبر ُ

هلل مائة تسبيحة ،فإنَّها تعدل ل مائة رقبة تعتقينهاا مان ولاد
وأنا جالسة .قال" :سبّحي ا َ
إسماعيل ،واحمدي اهلل مائة تحميدة ،تعدل ل ِ مائة فرس مُسرجة ملجمة تحملين عليها في
سبيل اهلل ،وكَبِّري اهللَ مائة تكبيرة فإنَّها تعدل ل مائة بدَنة مُقلّدة متق ّبلَاة ،وهلِّلاي مائاة

تهليلة  -قال ابن خلف (الراوي عن عاصم) أحسبه قال  -:تمأل ما بين الساماء واألرض،
اه"
ت باا
اا أتيا ا ِ
ال ماا
اأتي بمثاا
اذ ألحا ا ٍد عماالٌ إال أن ياا
اع يومئاا
وال يرفاا
مُسرجة ملجمة  :أي :عليها سرجها ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل اهلل

وتأمَّل هذا الثواب العظيم المترتِّب على هؤالء الكلمات ،فمن سبّح اهللَ مائة ،أي قال:
وخص بني إسماعيل
َّ
سبحان اهلل مائة مرّة فإنَّها تعدل عِتق مائة رقبة من ولد إسماعيل،
حمِد اهلل مائة ،أي من قال :الحمد هلل مائة مرّة كان
بالذِّكر ألنَّهم أشرفُ العرب نَسباً ،ومن َ
له من الثواب مثل ثواب من تصدّق بمائة فرس مسرج ٍة ملجمةٍ ،أي :عليها سرجها
ولجامها لحمل المجاهدين في سبيل اهلل ،ومن كبّر اهللَ مائة مرّة ،أي قال :اهلل أكبر مائة
مرّة كان له من الثواب مث ُل ثواب إنفاق مائة بدن ٍة مقلّدةٍ متقبّلةٍ ،ومن هلّل مائة ،أي قال :ال

إله إال اهلل مائة مرة فإنَّها تمأل ما بين السماء واألرض ،وال يُرفع ألح ٍد عم ٌل إال أن يأتي
بمثل ما أتى به.
َّهن مكفِّرات للذنوب :
هن  :أن َّ
( : )4ومِن فضائل َّ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :

ما على األرض أحد يقول ال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل إال كفرت عناه خطايااه

ولو كانت مثل زبد البحر .

تنبيه

 :المراد بالذنوب المكفَّرة هنا أي :الصغائر ،لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي

هريرة رضي اهلل عنه :أنَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان يقول" :الصالوات الخماس
بينهن إذا اجتُنبت الكبائر"[ ،]2فقيّد
َّ
ت ما
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفِّرا ٌ
ألن الكبيرة ال يُكفِّرها إال التوبة.
التكفير باجتناب الكبائر؛ َّ

وفي هذا المعنى الحديَّ اآلتي :
أن رسول اهلل صلى اهلل
( حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي )َّ :
عليه وسلم م ّر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق ،فقال رسول اهلل صلى

إن الحمد هلل ،وسبحان اهلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر لَتُساقط من ذنوب
اهلل عليه وسلمَّ " :
العبد كما تَساقط ورق هذه الشجرة .
َّهن غرس الجنة :
هن  :أن َّ
( : )5ومِن فضائل َّ

( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :لقيات
إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمت مني السالم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة
عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .

قيعان :جمع قاع وهي األرض المستوية الخالية من الشجر.

غراس جمع غرس وهو :ما يستر األرض من البذر ونحوه.
بين الحديَّ أن ذكر اهلل سبب لدخول الجنة وكلما أكثر العبد من ذكر اهلل كثرت غراساه

في الجنة.

(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي  قال  :من
قال سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر غرس اهلل بكل واحدة منهن شجرة فاي

الجنة .

واصطفاهن لعِباده ،ورتّب على ذِكر اهلل
َّ
( : )6ومن فضائلهنَّ :أنَّ اهلل اختار هؤالء الكلمات
بهنّ أجورًا عظيمةً ،وثواب ًا جزيالً :
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( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :إن اهلل
تعالى اصطفى من الكالم أربعا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فمن قال:
سبحان اهلل كتبت له عشرون حسنة و حطت عنه عشرون سيئة و من قال :اهلل أكبر مثال
ذل و من قال :ال إله إال اهلل مثل ذل و من قال :الحمد هلل رب العالمين مان قبال نفساه

كتبت له ثالثون حسنة و حط عنه ثالثون خطيئة .

تنبيه

:وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد مِن قِبَل نفسه عن األربع؛ ألنَّ

الحمد ال يقع غالباً إال بعد سبب كأكلٍ أو شُربٍ ،أو حدوَّ نعمة ،فكأنَّه وقع في مقابلة ما
أُسديَ إليه وقت الحمد ،فإذا أنشأ العبد الحمد من قِبَل نفسه دون أن يدفعه لذل تجدُّدُّ نعمةٍ
زاد ثوابه.

( )0ومن فضائلهنَّ :أنه من لزم الباقيات الصالحات فقد مأل يده من الخير :
( حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :جااء
رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمناي

ما يجزئني منه قال قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال
باهلل قال يا رسول اهلل هذا هلل عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمناي وارزقناي وعاافني
واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما هذا فقد مأل يده من

الخير .

ن
ن من النار ،ويأتين يوم القيامة مُنجياات لقاائله ّ
َّهن جُ ّن ٌة لقائله ّ
( : )2ومِن فضائلهنَّ :أن َّ
ومقدّمات له :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :خاذوا
جنتكم من النار قولوا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فإنهن يأتين ياوم
القيامة مقدمات و معقبات و مجنبات و هن الباقيات الصالحات .

ف هؤالء الكلمات بأنَّهنَّ الباقيات الصالحات،
وقد تضمّن هذا الحديَّ إضافة إلى ما تقدّم وص َ

ت خَيْ ٌر عِندَ رَبِّ َ ثَوَاب ًا وَخَيْرٌ َأمَالً}[]15
ت الصَّالِحَا ُ
وقد قال اهلل  -تعالى { :-وَالبَاقِيَا ُ
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والباقيات أي :التي يبقى ثوابُها ،ويدوم جزاؤُها ،وهذا خي ُر أمَ ٍل يؤمِّله العبد وأفضل ثاواب.

ن دويٌّ كدويِّ النحل ،ياذكرن
طفْن حول عرش الرحمن وله ّ
َّهن يَنعَ ِ
( : )9ومن فضائلهنَّ :أن َّ
بصاحبهنَّ :
(حديَّ النعمان بن بشير رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قال  :إن
مما تذكرون من جالل اهلل التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي

النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكاون لاه أو ال يازال لاه مان ياذكر باه .
طفْن حاول
أن هؤالء الكلماات األرباع يَانعَ ِ
فأفاد هذا الحديَّ هذه الفضيلة العظيمة ،وهي َّ
ت يشبه صوتَ النحال ياذكرن
ِي كدَوِيِّ النحل؛ أي :صو ٌ
العرش أيَ :يمِلن حوله ،ولهنّ دَو ٌّ
حض على الذِّكر بهذه األلفاظ ،ولهذا قال في الحاديَّ" :أال يحاب
ٍّ
بقائلهنّ ،وفي هذا أعظم
أحااادكم أن يكاااون لاااه أو ال يااازال لاااه مااان ياااذكر باااه".
ت في الميزان :
ن ثقيال ٌ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر أنَّه ّ
( : )10ومن فضائلهنََّّ :
( حديَّ ثوبان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :

بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان :ال إله إال اهلل و سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل أكبر و
الولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه .

وقوله في الحديََّ " :بخٍ َبخٍ" هي كلمة تُقاال عناد اإلعجااب بالشايء وبياان تفضايله.

ن صدقة :
( : )11ومن فضائل هؤالء الكلمات :أنَّ للعبد بقول كلِّ واحدة منه ّ
( حديَّ أبي ذر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم )  :أنَّ ناساً من أصحاب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم قالوا للنبي صلى اهلل عليه وسلم" :يا رسول اهلل ذهب أهال الادُّثور

باألجور ،يصلّون كما نصلي ،ويصومون كما نصوم ،ويتصدّقون بفضو ِل أموالهم" .قال" :أوَ
وكل تكبيرة صدقة ،وكلِّ تحميدة
بكل تسبيحة صدقةِّ ،
إن ِّ
ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدّقون؟ َّ
ي عن منك ٍر صادقة ،وفاي بُضا ِع
وكل تهليل ٍة صدقة ،وأمرٍ بالمعروف صدقة ،ونه ٍ
صدقةِّ ،
أحدكم صدقة" .قالوا" :يا رسول اهلل ،أيأتي أحدنا شهوتَه ويكون له فيها أجرٌ؟ "قال" :أرأيتم
لو وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذل إذا وضعها فاي الحاالل كاان لاه أجارٌ" .

أهل الدثور :أي أهل األموال والدثور :بضم الدال وجمع دثر بفتحها وهو المال الكثير .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
والبُضْع  :هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه ،هو الجماع وقيال

الفرج نفسه .

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى  :قوله  ": وفي بضع أحدكم صدقة" وفاي هاذا
دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا ناوى باه
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر اهلل تعالى به أو طلب ولاد صاالح أو

إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعاً من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به
أو غير ذل من المقاصد الصالحة .
ن الفقراء أن ال صدقة إال بالمال ،وهم عاجزون عن ذل  ،فأخبرهم النبي صلى اهلل
وقد ظ ّ
عليه وسلم أنَّ جميع أنواع فعل المعروف واإلحسان صدقةٌ ،وذكر في مقدّمة ذل هاؤالء
الكلمات األربع :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر.
ن تجزئ عن القرآن الكريم
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جعله ّ
هن َّ :
( : )11ومن فضائل َّ

حق من ال يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئاً :
في ِّ

( حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :جااء
رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمناي

ما يجزئني منه قال قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال
باهلل قال يا رسول اهلل هذا هلل عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمناي وارزقناي وعاافني
واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما هذا فقد مأل يده من

الخير .

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لهؤالء الكلمات األربع ،وقد ورد لكلِّ كلمة
منهن فضائ ُل مخصوص ٌة سيأتي تفاصيلها إن شاء اهلل ،ومن يتأمل هذه الفضائل المتقدّمة
ن وكثرة فوائدهنّ
يجد أنَّها عظيم ٌة جدًا ،وداّل ٌة على عِظم قدرِ هؤالء الكلمات ،ورِفعة شأنه ّ
ن على العبد المؤمن ،ولع ّل السر في هذا الفضل العظيم  -واهلل أعلم  -ما ذُكر عن
وعوائده ّ
بعض أهل العلم أنَّ أسماء اهلل  -تبار وتعالى  -كلَّها مندرج ٌة في هذه الكلمات األربع،

فسبحان اهلل يندرج تحته أسما ُء التنزيه كالقدّوس والسالم ،والحمد هلل مشتملة على إثبات

أنواع الكمال هلل  -تبار في أسمائه وصفاته ، -واهلل أكبر فيها تكبير اهلل وتعظيمه ،وأنَّه ال
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يُحصي أح ٌد الثنا َء عليه ،ومن كان كذل فا(ال إله إال هو) أي :ال معبود حق سواه .

أجل شأنهنَّ ،وما أكب َر الخير المترتّب عليهنّ ،فنسأل اهلل
فللّه ما أعظ َم هؤالء الكلمات ،وما َّ

أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليهنّ ،وأن يجعلنا من أهلهنّ الَّذين ألسنتهم رطبةٌ بذل ،
إنَّه وليّ ذل والقادر عليه .

الكنز الرابع  :التسبيح
معنى التسبيح :

[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح صحيح مسلم :
معنى التسبيح التنزيه عما ال يليق به سبحانه وتعالى مان الشاري والولاد والصااحبة
والنقائص مطلقا.أها
واهلل تبار وتعالى يسبح وينزه عن كل ما ال يليق به إذ هو الرب اإلله ،الذي ال إله إال هو،

الحي القيوم ،بديع السموات واألرض ،الذي أحسن كل شيء خلقه ،الرحمن الرحيم ،الملا

العالم القهار الذي قهر كل شيء وذل له كل شيء ،الحي الذي ال يموت  ،والذي ال تأخاذه
سنة وال نوم ،وال يعتريه ما يعتري المخلوق من نقص وآفة ،الذي ال يبلاغ العبااد ضاره

فيضروه ،وال يبلغون نفعه فينفعوه ،والغني عن كل ما ساواه ،وما سواه مفتقر إليه وهاو
ال يفتقر إلى شيء من مخلوقاته ،والذي له األسماء الحسانى والصافات العلاى ،والمثال
األعلى ،والذي ال يحيط أحد من خلقه علماً به ،وهو يحيط علماً بكل مخلوقاته الذي ال ند له

وال شبيه له ،وال نظير له ،وال كفء له ...هو سبحانه وتعالى المنزه عان أضاداد هاذه
الصفات ،ومتصف بكل صفات الكمال والجالل والعظمة والكبرياء .
وتسبيح العباد هلل هو :اعتقاد تنزيهه سبحانه وتعالى عن المثيل ،والنظيار ،والكافء

والشري  ،والظهير ،وكل ما يعتري المخلوق من الضعف والموت والفقر واآلفة ،وكل ما ال
يليق أن ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى مما نفاه عن نفسه جل وعال .
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وتسبيح اهلل سبحانه وتعالى شعبة من شعب اإليمان ،وهي الشعبة التي ترجع إليها كال

شعب اإليمان ألن أصل اإليمان تسبيح اهلل وتنزيهه ،والكفر مرده إلى نسبة ما ال يليق باهلل
إليه .
وقد ورد في آيات كثيرة من القرآن الكريم كقوله تعالى  ( :يسبح هلل ما في السماوات وما

فااااي األرض الملاااا القاااادوس العزيااااز الحكاااايم )[ الجمعااااة ]1/

وقوله تعالى ( سبح هلل ما في السماوات وما في األرض وهو العزيز الحكيم) [ الحشر ]1/
وقولاااه تعاااالى ( سااابح اسااام ربااا األعلاااى ) [األعلاااى]1/
اراء ]1/
ال ) [اإلساا
اي ً
اده لاا
ارى بعباا
اذي أساا
ابحان الاا
االى ( ساا
اه تعاا
وقولاا
وقوله تعالى ( تسبح له السماوات السبع واألرض ومن فيهن وإن مان شايء إال يسابح
بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليم ًا غفورًا ) [اإلسراء ]44/
والتسبيح يكون بكلمة  ( :سبح ) ؛ أو ( يسبح ) ؛ أو ( سبحان )

وكلمة  :سبحان ؛ اسم لمصدر التسبيح  ،ألن كل فعل رباعي علاى وزن فعال  -بتشاديد
العين  -يأتي مصدره على وزن تفعيل ؛ مثل كلم تكليما  ،وعلم تعليما  ،وهاذب تهاذيبا ،
وهكذا  ،فمصدر سبح هو  :تسبيح  ،ال سبحان  ،وتكون كلمة ( سبحان ) اسم لهذا المصدر

كما تكون منصوبة بالفتحة الظاهرة على النون على أنها مفعول مطلق من فعال محاذوف
ابح أو اسااااااابح سااااااابحان اهلل
تقاااااااديره ساااااا

.

كما أن كلمة ( سبحان ) ال تستعمل إال مضافة إلى اسم ؛ سواء كان االسام لفاظ الجاللاة

كقول  :سبحان اهلل ؛ أو إلى ما يدل على الخاالق ويخاتص باه كقولا  :سابحان رب
السماوات واألرض ؛ أو سبحان ربي ؛ أو سبحان ربنا  .أو مضافة إلى ضمير يرجع إلاى
الخالق المتعال كقول  :سبحان اللهم ؛ أو سبحانه وتعالى  .ولكان كلماة  -سابحان -
صارت من الكلمات المختصة في استعمالها مع أساماء اهلل تعاالى وال يصاح وال يجاوز
استعمالها في غير اهلل تعالى .
والكون كله مسبح هلل جل وعال بلسان الحال أو بلسان المقال :

اعلم رحمني اهلل وإيا أن الكون كله يسبح هلل جل وعال إما بلسان حاله أو لسان مقاله .
فأما لسان الحال فإن قيام هذا الكون على هذا النحو مان اإلباداع واالتقاان واإلحساان،
والتناسق والوحدة ،وجريانه على نسق ال يلحقه تفك أو فطور ،أو ضعف أو فوضاى ،أو
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خلل كل ذل دليل قائم شاهد بلسان حاله أن خالق هذا الكون البديع إله قادر حكيم عليم قائم

عليه مقتدر ال يعجزه شيء ،وهذا دليل يحتمه ضرورة العقل ،ويدفع إليه النظر ،وال يماري
فيه إال كافر جهول .
ت
ِن اللَّا َه ُيمْسِا ُ السَّامَاوَا ِ
وقد جاء به الدليل السمعي الذي بلغته الرسل .قال تعاالى( :إ َّ

غفُاورًا) [
حلِيمًاا َ
وَا ْلأَ ْرضَ أَن تَزُولَا َولَئِن زَالَتَا إِنْ َأمْسَكَ ُهمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّاهُ كَاانَ َ

فاطر]41/
ت وَالْحَيَاا َة
ق ا ْلمَ ْو َ
خ َل َ
يءٍ قَدِيرٌ * الّذِي َ
عَلىَ كُلّ شَ ْ
وقال تعالى( :تَبَارَ َ الّذِي بِيَدِهِ ا ْل ُملْ ُ َوهُوَ َ
سمَاوَاتٍ طِبَاقاً مّا تَرَىَ فِاي
خَلقَ سَ ْبعَ َ
عمَالً َوهُوَ الْعَزِيزُ الْ َغفُورُ * الّذِي َ
لِيَ ْبلُوَكُمْ أَيّكُمْ أَحْسَنُ َ
ب
جعِ البَصَرَ كَرّتَيْنِ يَ ْن َقِل ْ
جعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىَ مِن فُطُو ٍر * ثُمّ ار ِ
ح َماَنِ مِن َتفَا ُوتِ فَارْ ِ
خ ْلقِ الرّ ْ
َ
ِإلَيْ َ البَصَ ُر خَاسِئ ًا َوهُ َو حَسِيرٌ) [سورة :المل ]4 :1
علَاى
السمَاوَاتِ وَاألَ ْرضَ فِي س َِّتةِ أَيَّامٍ ثُامَّ اسْاتَوَى َ
خَلقَ َّ
وقال تعالى( :إِنَّ رَبَّكُمُ الّلهُ الَّذِي َ

َالشمْسَ وَا ْل َقمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِا َأمْرِهِ أَالَ لَا ُه
طلُ ُبهُ حَثِيثًا و َّ
الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَ ْ
َب الْعَا َلمِينَ) [ سورة األعراف]54/
ق وَا َألمْ ُر تَبَارَ َ الّل ُه ر ُّ
خ ْل ُ
الْ َ

ن
ض كَانَتَا رَ ْتقًا َففَ َتقْنَا ُهمَا وَجَ َعلْنَا مِ َ
السمَاوَاتِ وَا ْلأَ ْر َ
وقاال تعالى( :أَ َولَمْ يَرَ الَّذِينَ َكفَرُوا أَنَّ َّ
يءٍ حَيٍّ أَ َفلَا يُ ْؤمِنُونَ * وَجَ َعلْنَا فِي األ ْرضِ رَوَاسِيَ أَن َتمِي َد بِهِ ْم وَجَ َعلْنَاا فِيهَاا
ا ْلمَاء كُلَّ شَ ْ

سقْفاً مّحْفُوظاً َوهُمْ عَانْ آيَاتِهَاا
سمَآءَ َ
فِجَاجاً سُ ُبالً لّ َعلّهُمْ يَهْتَدُونَ * قال تعالى( :وَجَ َعلْنَا ال ّ
شمْسَ وَا ْل َقمَرَ كُلّ فِي َفلَ ٍ يَسْبَحُونَ) [ساورة:
خَلقَ ا ْللّيْلَ وَالنّهَارَ وَال ّ
مُعْرِضُونَ * َوهُوَ الّذِي َ
األنبياء ]33 :30

والموجودات كلها تسبح حتى الجمادات :
وهذا المعنى هو المقصود والمراد من تسبيح سائر الموجودات التي أوجدها اهلل تعالى
سواء كانت ممن يعقل كالمالئكة واإلنسان أو كانت من الحيوانات  ،أو كانت من النباتات أو
كانت من الجمادات.
فكل موجود محتاج في وجوده إلى موجد  ،وكل ممكن مفتقر إلى واجب الوجود  ،وكل
حادَّ لم يحدَّ ولن يحدَّ إال بفيض الوجود عليه من الخالق المتعال .

فتسبيح الموجودات حتى الجمادات هو افتقارها إلى خالقها ؛ وهو معني تنزيه الخالق عن
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صفات ا لحاجة واألمكان والحدوَّ ؛ وهو المقصود من قوله تعالى ( وإن من شيء إال

يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم ) [اإلسراء]44/

علِ َم
السمَاوَاتِ وَا ْلأَ ْرضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ َ
اللهَ يُسَبِّحُ َلهُ مَن فِي َّ
وقال تعالى ( َألَمْ تَرَ أَنَّ َّ
علِي ٌم ِبمَا َيفْ َعلُونَ ) [ النور ]41/
َالل ُه َ
ح ُه و َّ
صلَا َت ُه وَتَسْبِي َ
َ

قد علم اهلل صالته وتسبيحه ،أو قد علم الطير كيف يصلي ويسبح لخالقه .

والدليل على ذل من السنة الصحيحة تسبيح الحصى في كف الرسول صلى اهلل علياه
وآله (حديَّ أبي ذر الثابت في كتاب السنة وصححه األلباني) قال إناي انطلقات ألاتمس
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في بعض حوائط المدينة فإذا رسول اهلل صالى اهلل علياه
وسلم قاعد فأقبل إليه أبو ذر حتى سلم على النبي صلى اهلل علياه وسالم قاال أباو ذر
حن في يده ثام وضاعهن فاي األرض
س َّب َ
وحصيات موضوعة بين يديه فأخذهن في يده فَ َ
حن في يده ثم أخذهن فوضعهن في األرض
س َّب َ
فسكتن ثم أخذهن فوضعهن في يد أبي بكر فَ َ
حن في يده ثم أخذهن فوضعهن فاي األرض
س َّب َ
فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عمر فَ َ

فخرسن ثم أخذهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن ثم أخذهن فوضعهن في األرض فخرسن
.

كما أن كثيرًا من المتكلمين ذكروا معجزة نطق الجمادات واستدلوا عليه بما

( حديَّ جابر بن سمرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) قال :قاال رساول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم :إني ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عليَّ قبل أن أبعَّ  ،إني ألعرفاه

اآلن .

المالئكة :أعظم خلق اهلل تسبيح ًا هلل :
غرْ َو في ذل فهم أعلم مخلوقاات
والمالئكة هم أعظم خلق اهلل تسبيحاً له وتنزيهاً له ،وال َ
ن
ن عِن َد رَبِّ َ َال يَسْاتَكْبِرُو َ
ِن الَّذِي َ
اهلل باهلل ،وأقرب مخلوقات اهلل إلى اهلل .قال تعالى عنهم{ :إ َّ
ن عِبَادَ ِت ِه وَيُسَبِّحُو َن ُه َو َل ُه يَسْجُدُونَ*} [ األعراف ]106/والذين عند اهلل هم المالئكة .
عَ ْ
حمْا ِد
ح ِملُونَ الْعَرْشَ َومَنْ حَ ْو َلهُ يُسَبِّحُونَ بِ َ
وأعالهم حملة العرش قال تعالى عنهم( :الَّذِينَ يَ ْ

ن
غفِرْ لِلَّذِي َ
ع ْلمًا فَا ْ
ح َمةً وَ ِ
يءٍ رَّ ْ
رَبِّهِمْ وَيُ ْؤمِنُونَ ِبهِ وَيَسْتَ ْغفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِ ْعتَ كُلَّ شَ ْ
ب الْجَحِيمِ) [ غافر]0/
تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ َ وَقِهِ ْم عَذَا َ
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حمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِايَ بَيْانَهُم
وقال تعالى ( :وَتَرَى ا ْل َملَائِ َكةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِ َ
َب الْعَا َلمِينَ) [ الزمر] 05/
حمْ ُد لَِّل ِه ر ِّ
َق وَقِي َل الْ َ
بِالْح ِّ
أعظم الخلق عبادة أعظمهم تسبيح ًا هلل :
وكلما ارتقى العبد في مجال العبادة ،ارتقى في مجال تسبيحه هلل جل وعاال .قاال تعاالى

علَى) [ األعلى] 1/
لرسوله صلى اهلل عليه وسلم ( :س َِّبحِ اسْ َم رَبِّ َ ا ْلأَ ْ

حمْدِ رَبِّ َ حِينَ َتقُومُ} * َومِانَ اللَّيْا ِل
وقال تعالى ( :وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّ َ َفإِنَّ َ ِبأَعْيُنِنَا وَس َِّبحْ بِ َ
حهُ وَإِدْبَا َر النُّجُومِ ) [ الطور ] 42،49 :
فَسَبِّ ْ
ن
حمْادِ رَبّا َ وَكُانْ مّا َ
وقال تعالىَ ( :و َلقَدْ نَ ْعلَمُ أَنّ َ يَضِيقُ صَدْرُ َ ِبمَا َيقُولُونَ) * فَسَ ّبحْ بِ َ
السّاجِدِينَ * [ الحجر ]99 :90
س
وقال تعالى لرسوله معلماً إياه بدنو أجله( :إِذَا جَآءَ نَصْرُ الّلهِ وَا ْلفَا ْتحُ * وَرَأَيْاتَ النّاا َ
ن تَوّابَا) [ سورة :النصر ]
حمْ ِد رَبّ َ وَاسْتَ ْغفِرْهُ إِ ّنهُ كَا َ
ح بِ َ
ن الّلهِ أَفْوَاجاً * فَسَ ّب ْ
ن فِي دِي ِ
خلُو َ
يَدْ ُ
وذل لتكون ختام حياته كبدء رسالته تسبيح ًا بحمد اهلل جل وعال .

تنبيه

 :التسبيح والحمد طرفان لشيء واحد :

فالحمد إثبات صفات الكمال،
والتسبيح نفي صفات النقص ،وال يكون اإليمان إال باجتماع األمرين فمن أثبت هلل صفات

الكمال ولم ينف عنه صفات النقص فما آمن باهلل وال عرفه وال وحده .

ومن نفي عن اهلل صفات النقص ،ولم يثبت له صفات الكمال ،فما عرف اهلل وال آمان باه
حمْ ِد
ح بِ َ
حقاً ،وال وحده ...لذل أمرنا أن نسبح اهلل حال كوننا حامدين له .قال تعالى ( :فَس َِّب ْ
رَبِّ َ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) [ سورة الحجر] 92/

ن تَوَّابًا) [ سورة النصر]3/
حمْ ِد رَبِّ َ وَاسْتَ ْغفِرْهُ إ َِّنهُ كَا َ
ح بِ َ
وقال تعالى ( :فَس َِّب ْ
والمعنى نزه اهلل تبار وتعالى حال كون حامداً له.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :

"واألمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء  ،وإثبات صفات الكمال له ،
فإن التسبيح يقتضي التنزيه  ،والتعظيم  ،والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها

 ،فيقتضي ذل تنزيهه  ،وتحميده  ،وتكبيره  ،وتوحيده " انتهى .
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"مجموع الفتاوى" ()115/16

[*]فضل التسبيح :
( )1التسبيح نجاة من الهلكات :

ن * إذ أباق إلاى الفلا
سلِي َ
ن ا ْل ُمرْ َ
س َلمِ َ
ن يُونُ َ
يكفي في فضل التسبيح قوله تعالى ( :وَإِ ّ

ت
المشحون * إِذْ أَ َبقَ ِإلَى ا ْل ُفلْ ِ ا ْلمَشْحُونِ* فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ا ْلمُدْحَضِينَ * فَالْ َت َقمَاهُ الْحُاو ُ
َوهُوَ ُملِيمٌ * َفلَوْالَ أَ ّنهُ كَانَ مِنَ ا ْلمُسَبّحِينَ * َللَ ِبََّ فِي بَطْ ِنهِ ِإ َلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ) [ الصافات من
]144:139
فإن يونس النبي عليه السالم أبق  -أي فر وانهزم  -من قومه إلى السفينة خشية نازول
العذاب عليهم وهو بين ظهرانيهم وصعد في السفينة المملوءة والمشحونة بالناس فأشرفت
السفينة على الغرق فقالوا  -لنطرح واحدًا منا في البحر كاي تنجاوا السافينة وقارروا
استعمال السهام للقرعة  ،فساهم يونس عليه السالم معهم فخرجت الساهام علياه ثاالَّ
مرات  ،فألقوه في البحر وقيل  -هو ألقى نفسه في البحر  ،فالتقمه وابتلعه الحاوت فاي

حالة كان ملوم ًا على الفرار من قومه  ،فبقى في بطن الحوت بإعجاز من اهلل تعالى وقدرته
ثالَّ أيام وقيل أكثر  -إلى أربعين يوم ًا ثم أخرجه اهلل تعالى من بطن الحوت وأرسله إلاى
أهاااااااال نينااااااااوى فااااااااي الموصاااااااال

.

فكان إخراجه حي ًا من بطن الحوت وعدم لبثه فيها إلى يوم القيامة بسبب تسبيحه هلل تعالى
وتقديسه وتنزيهه له من صفات الحدوَّ واإلمكان والحاجة.

( )1التسبيح مغفر ٌة للذنوب وإن كانت مثل زبد البحر :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :سبحان اهلل و بحمده في
يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر .
( سبحان اهلل و بحمده )  :يجب أن تعلم أن التسبيح والتحميد طرفان لشيء واحد :
فالحمد إثبات صفات الكمال،
والتسبيح نفي صفات النقص ،وال يكون اإليمان إال باجتماع األمرين فمن أثبت هلل صفات

الكمال ولم ينف عنه صفات النقص فما آمن باهلل وال عرفه وال وحده .
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ومن نفي عن اهلل صفات النقص ،ولم يثبت له صفات الكمال ،فما عرف اهلل وال آمان باه

حمْ ِد
ح بِ َ
حقاً ،وال وحده ...لذل أمرنا أن نسبح اهلل حال كوننا حامدين له .قال تعالى ( :فَس َِّب ْ

رَبِّ َ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) [ سورة الحجر] 92/
ن تَوَّابًا) [ سورة النصر]3/
حمْ ِد رَبِّ َ وَاسْتَ ْغفِرْهُ إ َِّنهُ كَا َ
ح بِ َ
وقال تعالى ( :فَس َِّب ْ
والمعنى نزه اهلل تبار وتعالى حال كون حامداً له.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :
"واألمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء  ،وإثبات صفات الكمال له ،
فإن التسبيح يقتضي التنزيه  ،والتعظيم  ،والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها
 ،فيقتضي ذل تنزيهه  ،وتحميده  ،وتكبيره  ،وتوحيده " انتهى .
"مجموع الفتاوى" ()115/16
( وإن كانت مثل زبد البحر )  :كناية عن المبالغة في الكثرة  ،وفيه دليلٌ واضح البيان على
فضل التسبيح وأنه مما يحطُ اهلل به الخطايا وإن كثرت .

[*] قال الحافظ في الفتح :
وان كانت مثل زبد البحر الكناية عن المبالغة في الكثرة  ،قال عياض قوله حطت خطايااه

وان كانت مثل زبد البحر .

( )3التسبيح يُ ْثقِ ُل الميزان :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتاان
في الميزان حبيبتان إلى الرحمن  :سبحان اهلل و بحمده سبحان اهلل العظيم .

[*] قال الحافظ ابن حجر رحمه اهلل تعالى في الفتح :
حديَّ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميازان سابحان اهلل
وبحمده سبحان اهلل العظيم فقوله كلمتان فيه ترغيب وتخفيف وقوله حبيبتان فيه حَّ على
ذكرهما لمحبة الرحمن إياهما وقوله خفيفتان فيه حَّ بالنسبة إلى ما يتعلق بالعمل وقولاه
ثقيلتان فيه إظهار ثوابهما وجاء الترتيب بهذا الحديَّ على أسلوب عظايم وهاو أن حاب
الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال وبعد ذل ثواب هاتين الكلمتين إلى يوم

القيامة وهاتان الكلمتان معناهما جاء في ختام دعاء أهل الجنة لقوله تعالى دعواهم فيهاا
سبحان اللهم وتحيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن الحمد هلل رب العاالمين انتهاى كاالم
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الشيخ ملخصا ولقد أبدى فيه لطائف وعجائب جزاه اهلل خير بمنه وكرمه .

( )4التسبيح من أفضل األعمال :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من قال حين يصبح و حين يمسي
 :سبحان اهلل العظيم و بحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جااء باه إال

أحد قال مثل ذل و زاد عليه .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ألن أقاول
سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر  ،أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال :
أيعجز أحكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة  ،فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب كل ياوم ؟
قال  :يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة .
( حديَّ جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
من قال سبحان اهلل العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة .

( حديَّ أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال :
الطهور شطر اإليمان والحمد هلل تمأل الميزان وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن أو تمأل ما بين

السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة ل أو علي
كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مُوبِقها .

[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى " :قوله  :وسابحان اهلل تماآلن ماا باين الساموات
واألرض" وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه هلل تعالى بقولاه :سابحان اهلل
والتفويض واالفتقار إلى اهلل تعالى بقوله :الحمد هلل واهلل أعلم.
( )5التسبيح من الباقيات الصالحات :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :خاذوا
جنتكم من النار قولوا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فإنهن يأتين ياوم
القيامة مقدمات و معقبات و مجنبات و هن الباقيات الصالحات .

( )6التسبيح من أحب الكالم إلى اهلل تعالى :
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( حديَّ أَبي ذَرٍّ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قَالَ  :قَالَ لي رَسُولُ اهللِ صَلَّى اهللُ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ  « :أَال أُخْبِرُ َ ِبأَحَبِّ الْكَالمِ إِلى اهللِ ؟ » ُق ْلتُ يَا رَسُولَ اهللِ أَخْبِرْني ِبأَحَبِّ الْكَال ِم
َ
حمْدِهِ » .
هلل وَبِ َ
َب الْكَالمِ إِلى اهللِ سُبْحَانَ ا ِ
هلل َ ،فقَا َل  « :إِنَّ أَح َّ
إِلى ا ِ
[*] قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم :

أحب الكالم إلى اهلل سبحان اهلل وبحمده ) وفى رواية أفضل هذا محمول على كالم اآلدماي
وإال فالقرآن أفضل وكذا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل المطلق ،فأما المأثور فى
وقت أو حال ونحو ذل فاالشتغال به أفضل .واهلل أعلم.

[*] وقال المناوي في فيض القدير :
أحب الكالم إلى اهلل ) تعالى أي كالم البشر ألن الرابعة لم توجد في القرآن وال يفضال ماا
ليس فيه على ما هو فيه ويحتمل أن تتناول كالم اهلل أيضا ألنها وإن لم تكن فياه بااللفظ
فهي فيه بالمعنى ( أربع ) في رواية أربعة ( سبحان اهلل والحماد هلل وال إلاه إال اهلل واهلل

أكبر ) ألنها جامعة لجميع معاني أنواع الذكر من توحيد وتنزيه وصانوف أقساام الحماد
والثناء ومشيرة إلى جميع األسماء الحسنى ألنها إما ذاتية كاهلل أو جمالياة كالمحسان أو
جاللية كالكبير فأشير لألول بالتسبيح ألنه تنزيه للذات وللثاني بالتحميد ألنه يستدعي النعم

وللثالَّ بالتكبير وذكر التهليل لما قيل إنه تمام المئة في األسماء وإنه اسم اهلل األعظم وهو
داخل في أسماء الجالل.
( )0التسبيح مما اصطفاه اهلل تعالى لمالئكته من الكالم :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :إن اهلل
تعالى اصطفى من الكالم أربعا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فمن قال:
سبحان اهلل كتبت له عشرون حسنة و حطت عنه عشرون سيئة و من قال :اهلل أكبر مثال
ذل و من قال :ال إله إال اهلل مثل ذل و من قال :الحمد هلل رب العالمين مان قبال نفساه
كتبت له ثالثون حسنة و حط عنه ثالثون خطيئة .
( حديَّ أبي ذر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال :سئل رسول اهلل صلى اهلل علياه
وسلم أي الكالم أفضل ؟ قال "" :ما اصطفى اهلل لمالئكته  :سبحان اهلل وبحمده ""

( )2تغتنم بكل تسبيحة صدقة :
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(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :يصبح على
كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صادقة و
كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صادقة و يجازي مان ذلا
ركعتان يركعهما من الضحى .

( )9التسبيح من غراس الجنة :
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :لقيات
إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمت مني السالم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة
عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .
قيعان :جمع قاع وهي األرض المستوية الخالية من الشجر.
غراس جمع غرس وهو :ما يستر األرض من البذر ونحوه.
بين الحديَّ أن ذكر اهلل سبب لدخول الجنة وكلما أكثر العبد من ذكر اهلل كثرت غراساه

في الجنة.

( )10من لزم التسبيح فقد مأل يده من الخير :
( حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :جااء
رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمناي

ما يجزئني منه قال قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال
باهلل قال يا رسول اهلل هذا هلل عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمناي وارزقناي وعاافني
واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما هذا فقد مأل يده من

الخير .

حكم استخدام المسبحة :

مسألة  :ما حكم استخدام المسبحة ؟
الجواب:

ن التسبيح باليد
ذهب بعض العلماء في مسألة السبحة إلى جواز استعمالها مع قولهم بأ ّ
أفضل وعدّها بعضهم من البدع.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاوى ( : )120/11وربما تظاهر أحدهم بوضع
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السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصالة  .وقد علم

بالنقل المتواتر أن النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا

يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديَّ " اعقدن باألصابع فإنهن مسؤوالت ،
مستنطقات " وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى  .والتسبيح بالمسابح من الناس من
كرهه ومنهم من رخّص فيه لكن لم يقل أحد  :أن التسبيح به أفضل من التسبيح باألصابع

وغيرها .ا.ها .ث ّم تكلّم رحمه اهلل عن مدخل الرياء في التسبيح بالمسبحة وأنّه رياء بأمر
ليس بمشروع وهو أسوأ من الرياء باألمر المشروع.
وفي سؤال لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( اللقاء المفتوح  )30/3عن التسبيح
بالمسبحة هل هي بدعة فأجاب  :التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة ألن له أصال
وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى  ،ولكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أرشد إلى أن
التسبيح باألصابع أفضل وقال " اعقدن  -يخاطب النساء  -باألنامل فإنهن مستنطقات "

فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما وال بدعة لكن تركه أولى ألن الذي يسبح بالمسبحة تر

األولى وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء ألننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها
ألف خرزة كأنما يقول للناس  :انظروني إني أسبح ألف تسبيحة  ،ثالثا  :أن الذي يسبح

بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه في السماء
وعلى اليمين وعلى الشمال مما يدل على غفلة قلبه فاألولى أن يسبح اإلنسان بأصابعه
واألولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يعقد
التسبيح بيمينه ولو سبح بيديه جميعا فال بأس لكن األفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط

.ا.ها.
[*] وقال الشيخ محمد ناصر الدين األلباني في السلسلة الضعيفة ( )110/1عند تخريجه
لحديَّ " نعم المذكّر السبحة"  :ثم إن الحديَّ من حيَّ معناه باطل عندي ألمور:
األول  :أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم إنما حدثت بعده
صلى اهلل عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى اهلل عليه وسلم أصحابه على أمر ال

يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها" عن الصلت
بن بهرام قال  :مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه  ،ثم مر برجل
يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال  :لقد سَبقتم  ،ركبتم بدعة ظلما  ،ولقد غلبتم أصحاب
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محمد صلى اهلل عليه وسلم علما  ،وسنده صحيح إلى الصلت ،وهو ثقة من اتباع التابعين.

الثاني  :أنه مخالف لهديه صلى اهلل عليه وسلم قال عبد اهلل بن عمرو :رأيت رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه .وقال أيضا () : 110/1ولو لم يكن في السبحة
إال سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد باألصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها
أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح باألنامل!

ثم إن الناس قد تفننوا في االبتداع بهذه البدعة  ،فترى بعض المنتمين إلحدى الطرق يطوق
يعد بها وهو يحدث أو يستمع لحديث ! وآخِر ما وقعت عيني
عنقه بالسبحة ! وبعضهم ُّ
عليه من ذل منذ أيام أنني رأيت رجال على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق
المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم ال يغفلون عن ذكر اهلل
طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا إلضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا -
وكذا لغيري  -أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السالم بالتلويح دون أن يتلفظ بالسالم
ومفاسد هذه البدعة ال تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف

وكل شر في ابتداع من خلف

الكنز الخامس  :الحمد
معنى الحمد :
الحمد  :وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيمًا وإجالالً  ،فإذا وصفت رب بالكمال فهذا هو
الحمد  ،لكن ال بد أن يكون مصحوبًا بالمحبة والتعظيم واإلجالل ؛ألنه إن لم يكن مصاحوبًا

ثم نجد بعض الشعراء يمدحون بعض األمراء مدحًا عظيمًا
بذل سمي مدحًا ال حمدًا  ،ومن َّ
بالغًا  ،لكن لو فتشت عن قلبه لوجدت أنه خا ٍل من محبة هذا األمير  ،ولكنه يمدحاه إماا
لرجاء منفعة أو لدفع مضرة .
أما حمدنا هلل  -عز وجل  -فإنه حمد محبة وتعظيم وإجالل  ،إذ أن محبة اهلل  -تعالى -
فوق كل محبة ،

إذًا الحمد  :هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم واإلجالل  ،هذا هو الحمد  ،إذا
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كررت هذا الوصف سمي ثناءًا  ،وعليه فالثناء تكرار وصف المحمود بالكمال  ،ويدل على

هذا الفرق الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال  :مان
صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هريرة رضي اهلل

عنه إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس فإني سمعت رسول اهلل  يقول قال اهلل
تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد !< الحماد هلل
رب العالمين >! قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال !< الرحمن الرحيم >! قال اهلل تعالى
أثنى علي عبدي وإذا قال !< مال يوم الدين >! قال مجدني عبدي وقال مرة فاوض إلاي
عبدي فإذا قال !< إيا نعبد وإيا نستعين >! قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل
فإذا قال !< اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علايهم وال
الضالين >! قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .

*[ معنى خداج أي فاسدة ]

وبالجملة ،فالحمد مطلوب من العبد في كل األوقات  ،وذل لكثرة نعم اهلل عليه التي ال تعد
وال تحصى  ،والتي من أهمها نعمة اإليمان .

ولكيفية حمد اهلل والثناء عليه بما يستحقه جل وعال علي أن تختار الصيغ واأللفاظ الواردة
في القرآن الكريم والسنة ،ألنه ال أحد أعلم بالثناء على اهلل من اهلل ،وال أحد أعلم بعد اهلل
بذل من رسوله صلى اهلل عليه وسلم .

تنبيه

:

[*]فضائل الحمد :
( )1من فضائل الحمد امتثال أمر اهلل تعالى حيَّ أمرنا بحمده في عدة مواضع مان كتاباه
العزيز منها ما يلي :
حمْ ُد لَِّل ِه وَسَال ٌم على عبادِ ِه الَّذينَ اصْطَفى ( [ النمل] 59:
قال اللّه تعالى ( :قُ ِل ال َ
حمْ ُد لَِّلهِ سَيُرِيكُمْ آيا ِتهِ ) [ النمل]93:
وقال اللّه تعالى ( :وقَُ ِل ال َ

حمْ ُد لَِّل ِه الَّذي لَ ْم يَتَّخِ ْذ َولَدا ) [ اإلِسراء]111:
وقال تعالى ( :وَقُ ِل ال َ
وقال تعالى ( :لَئِنْ شَكَرْتُمْ ألَزِيدَنَّكُمْ ) [ إبراهيم] 0:
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وقال تعالى ( :فاذْكُرُونِي أذْكُرْكُمْ وَاشْاكُرُوا لاي وَال تَ ْكفُارونِ) [ البقارة ]151:واآلياات
المصرّحة باألمر بالحمد والشكر وبفضلهما كثيرة معروفة.

( )1ومن فضائل الحمد التأسي بالنبي  ألنه كان سيد الحامدين هلل تعالى في
جميع أحواله قائم ًا وقاعدًا وعلى جنب من حين يستيقظ من نومه إلى أن ينام :
ض من فيض مما ورد في ذل :
وها غي ٌ

حمد اهلل حين يستيقظ من نومه :
(حديَّ حذيفة في الصحيحين ) قال كان النبي  إذا أوى إلى فراشه قال  :باسم اللهام
أموت وأحيا  ،وإذا استيقظ قال  :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور .
 حمد اهلل عند لبس الثوب :
الذكر عند لبس الثوب أن تقول  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير حول مني و
ال قوة .

(حديَّ معاذ بن أنس الجُهَني في صحيح السنن األربعة ) أن النبي  قال  :من أكل طعاما
ثم قال  :الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزقنيه من غير حول مني و ال قوة غفار
له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه من غير

حول مني و ال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر .
 حمد اهلل لبس الثوب الجديد :

الذكر عند لبس الثوب الجديد أن تقول  :تقول  :اللهم ل الحمد أنت كسوتنيه أسأل مان
خيره و خير ما صنع له و أعوذ ب من شره و شر ما صنع له

(حديَّ أبي سعيد في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :كاان إذا اساتجد
ثوبا سماه باسمه قميصا أو عمامة أو رداء ثم يقول  :اللهم ل الحماد أنات كساوتنيه
أسأل من خيره و خير ما صنع له و أعوذ ب من شره و شر ما صنع له .
حمد اهلل في استفتاح الصالة :
(حديَّ أبي سعيد الثابت في صحيح السنن األربعة) قال :كان رساول اهلل  إذا اساتفتح
الصالة قال  :سبحان اللهم وبحمد و تبار اسم و تعالى جد و ال إله غير
 حمد اهلل في الركوع :
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(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) قالت  :كان رسول اهلل  يكثر أن يقول في ركوعه
وسجوده سبحان اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي .
 حمد اهلل إذا رفع رأسه من الركوع :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النباي  قاال :إذا قاال
اإلمام  :سمع اهلل لمن حمده فقولوا  :اللهم ربنا و ل الحمد فإنه من وافق قوله قاول
المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه .
(حديَّ رفاعةَ بن رافعٍ الزُرقي في صحيح البخاري ) قال كنا نصلي وراء النباي  فلماا
رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رج ٌل وراءه ربنا ول الحمد حمدًا كثيارًا
طيباً مباركاً فيه  ،فلما انصرف قال  :من المتكلم ؟ قال أنا  ،قال  :رأيت بضاعةً وثالثاين
ملك ًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول .

(حديَّ أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم ) قال  :كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه مان
الركوع قال  :ربنا ل الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعاد
أهل الثناء والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .

 حمد اهلل إذا رفع رأسه في السجود :

(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) قالت  :كان رسول اهلل  يكثر أن يقول في ركوعه
وسجوده سبحان اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي .

(حديَّ أبي سعيدٍ في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه من الركوع قاال
 :ربنا ل الحمد ملئ السموات واألرض وما بينهما وملئ ما شئت من شيء بعاد  ،أهال
الثناء والمجد أحقُ ما قال العبد وكلنا ل عبد  ،اللهم ال مانع لما أعطيت وال مُعطاي لماا
منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .
حمد اهلل في ختام الصالة :
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :جاء الفقراء إلى النبي
 فقالوا  :ذهب أهل الدثور من األموال بالدرجات العلى والنعيم المقايم يصالون كماا
نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضلٌ من أمواالٍ يحجون بهاا ويعتمارون ويجاهادون
ويتصدقون فقال رسول اهلل  : ال أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدركم
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أحدٌ بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيهم إال من عمل مثلاه ؟ تسابحون وتحمادون

وتكبرون خلف كل صالة ثالثا وثالثين  ،فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسابح ثالثااً وثالثاين
ونحمد ثالثاً وثالثين ونكبِّر ثالث ًا وثالثين فرجعت إليه فقال  :تقول سابحان اهلل والحماد هلل
واهلل أكبر حتى يكون منهن كلهن ثالث ًا وثالثين .

أهل الدثور :أي أهل األموال والدثور :بضم الدال وجمع دثر بفتحها وهو المال الكثير .
والبُضْع  :هو بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على الفرج نفسه ،هو الجماع وقيال
الفرج نفسه .
[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى  :قوله  ": وفي بضع أحدكم صدقة" وفاي هاذا
دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات فالجماع يكون عبادة إذا ناوى باه
قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر اهلل تعالى به أو طلب ولاد صاالح أو
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة ومنعها جميعاً من النظر إلى الحرام أو الفكر فيه أو الهم به

أو غير ذل من المقاصد الصالحة .

ن الفقراء أن ال صدقة إال بالمال ،وهم عاجزون عن ذل  ،فأخبرهم النبي صلى اهلل
وقد ظ ّ
عليه وسلم أنَّ جميع أنواع فعل المعروف واإلحسان صدقةٌ ،وذكر في مقدّمة ذل هاؤالء

الكلمات األربع :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر.

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال  :مان
سبح اهلل في دبر كل صالة ثالثا و ثالثين و حمد اهلل ثالثا و ثالثين و كبر اهلل ثالثا و ثالثين

فتل تسع و تسعون و قال تمام المائة  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له له المل و لاه
الحمد و هو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و إن كانت مثل زبد البحر .
 حمد اهلل إذا قام من الليال يتهجد :
( حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) قال كان النبي  إذا تهجد من الليل قال  :اللهم لا
الحمد أنت قيمُ السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت نور الساماوات واألرض
ومن فيهن  ،ول الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت الحاق
ووعد الحق وقول الحق ولقاؤ حق والجنة حق والنار حق  ،والنبيون والساعة حاق

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

105

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
اللهم ل أسلمت وب آمنت وعلي توكلت وإلي أنبت وب خاصمت وإلي حاكمت فااغفر

لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدِّم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .
 حمد اهلل بعد الفراغ من الطعاام :

(حديَّ أبي أمامة في صحيح البخاري ) قال كان النبي  إذا فرغ من طعامه قال  :الحماد
هلل الذي كفانا وأرْوَانا غير مَكْفيٍّ وال مكفور .

معنى كفانا  :من الكفاية الشاملة لجميع النعم وهذا عام  ،وذكر الري بعده من باب ذكار
الخاص بعد العام .
مكفي  :أي ما أكلناه ليس كافي ًا عما بعده
ٍّ
معنى غير
معنى وال مكفور  :أي ال نكفر بنعم اهلل تعالى الذي أسبغها علينا سبحانه .
( حديَّ معاذ بن أنس الجُهَنِي في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :مان
أكل طعاما ثم قال  :الحمد هلل الذي أطعمني هذا الطعام و رزقَنيه من غير حول مناي و ال
قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و من لبس ثوبا فقال  :الحمد هلل الذي كساني هذا و رزقنيه

من غير حول مني و ال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر .
( حديَّ أبي أيوب األنصاري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :كاان
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال  :الحمد هلل الذي أطعم وسقى وسوغه

وجعل له مخرجا .
وسوغه  :أي سهل كالً من نزول اللقمة ونزول الشراب في الحلق .
 حمد اهلل عند ركاوب الداباة :

(حديَّ علي بن ربيعة في صحيحي أبي داوود والترمذي ) قال شهدت علي بن أبي طالاب
أتي بداب ٍة ليركبها  ،فلما وضع رجله على الركاب قال بسم اهلل  ،فلما استوى على ظهرهاا
قال  :الحمد هلل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون  ،ثام
قال  :الحمد هلل ثالثاً  ،اهلل أكبر ثالثاً  ،سبحان إني ظلمتُ نفسي فاغفر لي فإناه ال يغفار
الذنوب إال أنت  ،ثم ضح  ، .فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين ؟ قال  :رأيت

ت ثم ضح .
رسول اهلل  صنع كما صنع ُ
 حمد اهلل لمن رأى مبتالى :
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( حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي

 قال  :من رأى مبتلاى فقاال :

الحمد هلل الذي عافاني مما ابتال به و فضلني على كثير ممن خلق تفضيال لم يصبه ذلا

البالء.
 حمد اهلل بين يدي الدعاء .
(حديَّ ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال كنت أصلي و النباي  وأباو بكار
وعمر معه  ،فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل  ثام دعاوت
لنفسي فقال النبي  : سل تُعطه سل تُعطه .
 حمد اهلل عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه :
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :أتي رسول اهلل صالى اهلل
عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن ،فنظر إليهما ،فأخذ اللابن ،قاال

جبريل :الحمد هلل الذي هدا للفطرة ،لو أخذت الخمر غوت أمت .
 حمد اهلل في السراء والضراء :

(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا رأى ما يحب قال الحمد
هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل حال .
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى:
جاء في الكتاب والسنة :حمد اهلل على كل حال وذل يتضمن الرضا بقضائه،

( حديَّ عمران بن حصين رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :
إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة  :الحَ َّمادُون .
الحَ َّمادُون  :أي :الذين يكثرون حمد اهلل جل وعال .
(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) قالت كان رسول اهلل  إذا رأى ما يحب قال الحمد
هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد هلل على كل حال .
(حديَّ أبي موسى الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :

إذا مات ولد العبد قال

اهلل تعالى لمالئكته  :قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون  :نعم فيقول  :قبضتم ثمرة فؤاده

؟ فيقولون  :نعم فيقول  :ماذا قال عبدي ؟ فيقولون  :حمد و استرجع فيقول اهلل
تعالى  :ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد .
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والحمد على الضراء يوجبه مشهدان :

أحدهما :علم العبد بأن اهلل سبحانه مستوجب لذل مستحق له لنفسه فإنه أحسن كل شايء
خلقه واتقن كل شيء وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم.
والثانى :علمه بأن اختيار اهلل لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه كما في الحديَّ اآلتي :

( حديَّ صهيب بن سنان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :عجبا
ألمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذا ألحد إال للمؤمن إن أصابته سراء شاكر فكاان
خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له .
فأخبر  أن كل قضاء يقضيه اهلل للمؤمن الذى يصبر على البالء ويشكر على السراء فهو
ُل صَبَّارٍ شَكُورٍ[ إبراهيم ]5:
ت لِك ِّ
ِن فِي َذلِ َ لَآيا ٍ
خير له قال تعالى:إ َّ
وذكرهما فى أربعة مواضع من كتابه  ،فأما من ال يصبر على البالء وال يشكر على الرخاء
فال يلزم أن يكون القضاء خيرا له ولهذا أجيب من أورد هذا على ما يقضى على الماؤمن

من المعاصي بجوابين :

أحدهما  :أن هذا إنما يتناول ما أصاب العبد ال ما فعله العبد كما في قولاه تعاالى  :مَاا
اللهِ أي من سراءَ  ،ومَا أَصَابَ َ مِنْ سَيِّ َئةٍ َفمِنْ َنفْسِ َ [ النسااء
أَصَابَ َ مِنْ حَسَ َنةٍ َفمِنَ َّ

]09:

أي من ضراء وكقوله تعالى :وَ َبلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [ .األعراف :

]162

َّر وَالْخَيْ ِر فِتْنَة [.األنبياء ]35 :
أي بالسراء والضراء ،كما قال تعالى :وَنَ ْبلُوكُ ْم بِالش ِّ

فالحسنات والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصي .
والجواب الثاني :إن هذا في حق المؤمن الصبار الشكور والذنوب تنقض اإليمان فإذا تااب
العبد أحبه اهلل وقد ترتفع درجته بالتوبة ،قال بعض السلف كان داود بعد التوبة خيرا مناه
قبل الخطيئة فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العباد ليعمال الحسانة
فيدخل بها النار وان العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذل انه يعمل الحسانة فتكاون

نصب عينه ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر اهلل ويتوب إليه منهاا ،
وقد ثبت فى الصحيح عن النبي  أنه قال " :األعمال بالخواتيم"  .والمؤمن إذا فعل سايئة
فان عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب  :أن يتوب فيتوب اهلل عليه فان التائب مان الاذنب
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كمن الذ نب له  ،أو يستغفر فيغفر له أو يعمل حسنات تمحوهاا فاإن الحسانات ياذهبن
السيئات أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا أو يهدون له مان ثاواب
أعمالهم ما ينفعه اهلل به أو يشفِّع فيه نبيه محمد أو يبتليه اهلل تعالى في الادينا بمصاائب
تكفر عنه أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر بها عنه أو يبتليه في عرصات القيامة مان
أهوالها بما يكفر عنه أو يرحمه أرحم الراحمين فمن أخطأته هذه العشرة فاال يلاومن إال

نفسه كما قال تعالى فيما يروى عنه رسول اهلل " : يا عبادي إنما هى أعمالكم أحصايها
لكم ثم أو فيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد اهلل ومان وجاد غيار ذلا فاال يلاومنَّ إال

نفسه".اها)9(.

( )3الحمد قرين التسبيح  :فهما طرفان لشيء واحد :
فالحمد إثبات صفات الكمال،
والتسبيح نفي صفات النقص ،وال يكون اإليمان إال باجتماع األمرين فمن أثبت هلل صفات

الكمال ولم ينف عنه صفات النقص فما آمن باهلل وال عرفه وال وحده .

ومن نفي عن اهلل صفات النقص ،ولم يثبت له صفات الكمال ،فما عرف اهلل وال آمان باه
حمْ ِد
ح بِ َ
حقاً ،وال وحده ...لذل أمرنا أن نسبح اهلل حال كوننا حامدين له .قال تعالى ( :فَس َِّب ْ
رَبِّ َ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ) [ سورة الحجر] 92/

ن تَوَّابًا) [ سورة النصر]3/
حمْ ِد رَبِّ َ وَاسْتَ ْغفِرْهُ إ َِّنهُ كَا َ
ح بِ َ
وقال تعالى ( :فَس َِّب ْ
والمعنى نزه اهلل تبار وتعالى حال كون حامداً له.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل :

"األمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء  ،وإثبات صفات الكمال له  ،فإن
التسبيح يقتضي التنزيه  ،والتعظيم  ،والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها ،
فيقتضي ذل تنزيهه  ،وتحميده  ،وتكبيره  ،وتوحيده " انتهى .
"مجموع الفتاوى" ()115/16
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ألن أقول
سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر  ،أحب إلي مما طلعت عليه الشمس .

( )4الحمد من الباقيات الصالحات :
( )1مجموع الفتاوى (43 /10ا. )44
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( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :خاذوا
جنتكم من النار قولوا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فإنهن يأتين ياوم

القيامة مقدمات و معقبات و مجنبات و هن الباقيات الصالحات .
( )5الحمد مما اصطفاه اهلل تعالى لمالئكته من الكالم :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :إن اهلل
تعالى اصطفى من الكالم أربعا :سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر فمن قال:
سبحان اهلل كتبت له عشرون حسنة و حطت عنه عشرون سيئة و من قال :اهلل أكبر مثال
ذل و من قال :ال إله إال اهلل مثل ذل و من قال :الحمد هلل رب العالمين مان قبال نفساه
كتبت له ثالثون حسنة و حط عنه ثالثون خطيئة .
( حديَّ أبي ذر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال :سئل رسول اهلل صلى اهلل علياه
وسلم أي الكالم أفضل ؟ قال "" :ما اصطفى اهلل لمالئكته  :سبحان اهلل وبحمده ""

( )6تغتنم بكل تحميدة صدقة :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :يصبح على
كل سالمى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميدة صدقة و كل تهليلة صادقة و
كل تكبيرة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صادقة و يجازي مان ذلا

ركعتان يركعهما من الضحى .
( )0الحمد من غراس الجنة :
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :لقيات
إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمت مني السالم وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة

عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر .
قوله  " :قيعان "  :جمع قاع  ،وهو المكان الواسع.

الحمد هلل تمأل الميزان :

( حديَّ أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال :
الطهور شطر اإليمان والحمد هلل تمأل الميزان وسبحان اهلل والحمد هلل تمآلن أو تمأل ما بين
السماوات واألرض والصالة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة ل أو علي

كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو مُوبِقها .
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( حديَّ ثوبان رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :بخٍ بخٍ لخمسٍ
ما أثقلهن في الميزان  :ال إله إال اهلل  ،وسبحان اهلل  ،والحماد هلل  ،واهلل أكبار  ،والولاد
الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه .
( )2الفوز ببيت الحمد لمن حمد واسترجع :

(حديَّ أبي موسى الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :

إذا مات ولد العبد قال

اهلل تعالى لمالئكته  :قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون  :نعم فيقول  :قبضتم ثمرة فؤاده
؟ فيقولون  :نعم فيقول  :ماذا قال عبدي ؟ فيقولون  :حمد و استرجع فيقول اهلل
تعالى  :ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد .
( قال اهلل تعالي لمالئكته  :قبضتم) أي أقبضتم وهو استفهام تقديري لينبههم على عظم
فضل ثواب الصابر وإال فهو غني عن األسئلة إلحاطة علمه بكل شيء ( فيقول  :قبضتم
ثمرة فؤاده) هو كناية عن الولد لكونه بمنزلة خالصة الخالصة إذ القلب خالصة البدن

وخالصته اللطيفة المودعة فيه من كمال اإلدراكات والعلوم التي خلق لها وشرف بشرفها ،

فلشدة شغف هذه اللطيفة بالولد صار كأنه ثمرتها المقصودة منها  ،وهو ترق بين به وجه
عظمة هذا المصاب وعظم الصبر عليه من ذل  ،بل ترقي عن مقام الصبر لمقام الحمد

(فيقولون  :نعم  ،فيقول  :فماذا قال عبدي ؟ فيقولون  :حمد واسترجع) أي قال ( إِنَّا ِللّهِ
وَإِنَّاا ِإلَيْ ِه رَاجِعونَ )
( فيقول اهلل تعالي  :ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد) ففيه كمال فضل الصبر
على فقد الصفي .

( )9من لزم الحمد فقد مأل يده من الخير :
( حديَّ عبد اهلل بن أبي أوفى رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) قاال  :جااء
رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال إني ال أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمناي
ما يجزئني منه قال قل سبحان اهلل والحمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال
باهلل قال يا رسول اهلل هذا هلل عز وجل فما لي قال قل اللهم ارحمناي وارزقناي وعاافني
واهدني فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أما هذا فقد مأل يده من

الخير .
( )10إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة  :الحَ َّمادُون .
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( حديَّ عمران بن حصين رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :
إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة  :الحَ َّمادُون .

الحَ َّمادُون  :أي :الذين يكثرون حمد اهلل جل وعال .
الكنز السادس  :التكبير

فضل التكبير ومكانته من الدِّين :
إنَّ التكبير شأنُه عظيم وثوابُه عند اهلل جزيل وقد تكاثرت النصوص في الحَّ عليه

والترغيب فيه وذكر ثوابه .

هلل الَّذِي لَ ْم يَتَّخِ ْذ َولَداً وَلَ ْم يَكُن َلهُ شَرِي ٌ فِي المُلْ ِ َولَ ْم يَكُن َل ُه َولِيٌّ
حمْ ُد ِ
قال تعالى ﴿وَقُلِ ال َ
ُّل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ﴾ [ اإلسراء]111/
مِنَ الذ ِّ
علَاى مَاا هَادَاكُ ْم َولَعَلَّكُا ْم
وقال تعالى في شأن الصيام َ ﴿:ولِتُ ْك ِملُوا العِدَّ َة َولِتُكَبِّارُوا اهللَ َ

تَشْكُرُونَ﴾ [ البقرة ]125/

هلل
وقال تعالى في شأن الحج وما يكون فيه من نُس يَتقرَّب فيه العبدُ إلى اهلل  ﴿:لَن يَنَا َل ا َ
علَى مَاا هَادَاكُ ْم
التقْوَى مِنكُمْ كَ َذلِ َ سَخَّ َرهَا لَكُ ْم لِتُكَبِّرُوا اهللَ َ
لُحُومُهَا وَالَ ِدمَا ُؤهَا َولَكِن يَنَاُلهُ َّ
وَبَشِّ ِر المُحْسِنِينَ ﴾ [ الحج ]30/

وقال تعالى  ﴿ -:يَا أَيُّهَا المُدَّثِّ ُر قُ ْم َفأَنذِ ْر وَرَبَّ َ فَكَبِّرْ ﴾ [ المدثر ]3:1
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه اهلل  -وهو بصدد بيان تفضايل التكبيار وعظام

شأنه:

«ولهذا كان شعائ ُر الصالة واألذان واألعياد واألماكن العالية هو التكبير ،وهو أحد الكلمات
التي هي أفضل الكالم بعد القرآن :سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكبر ،كما
ثبت ذل في الصحيح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،ولم يجئ في شيء من األثر بدل

قول اهلل أكبر  ،اهلل أعظم؛ ولهذا كان جمهور الفقهاء على أن الصالة ال تنعقد إال بلفظ
التكبير ،فلو قال :اهلل أعظم لم تنعقد به الصالة لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم« :مفتاح
الصالة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » .وهذا قول مال والشافعي وأحمد
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وأبي يوسف وداود وغيرهم ،ولو أتى بغير ذل من األذكار مثل :سبحان اهلل ،والحمد هلل لَم

تنعقد به الصالة .

مختص بالذكر في حال االرتفاع كما أن التسبيح مختص بحال االنخفاض كما
ٌّ
وألن التكبيرَ
َّ
في السنن عن جابر بن عبد اهلل قال« :كنا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا علونا
كبرنا وإذا هبطنا سبحنا فوضعت الصالة على ذل »........» .اها.

ب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة فالمسلم يكبر اهلل عند ما
ح ٌ
إن التكبي َر مصا ِ
ثم َّ
يكمل عدَّة الصيام  ،ويكبر في الحج كما سبق اإلشارة إلى دليل ذل من القارآن الكاريم ،
وأما الصالة فإنَّ للتكبير فيها شأناً عظيم ًا ومكانة عالية ،ففي النداء إليها يشارع التكبيار
إن تكبيرة اإلحرام ركن من أركان الصالة ،ثام
وعند اإلقامة لها ،وتحريمها هو التكبير ،بل َّ
هو يصاحب المسلم في كلِّ خفض ورفع من صالة .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :كان رساول اهلل  إذا
قام إلى الصالة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع اهلل لمن حمده حين يرفع
صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ول الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثام يكبار
حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذل في الصاالة

كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنيتين بعد الجلوس .

وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صالته مرات كثيرة  ،فالصالة الرباعية فيها اثنتان
س تكبيرات،
وكل ركعة فيها خم ُ
وعشرون تكبيرة ،والثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرةُّ ،

وعلى هذا فالمسلم يكبر اهلل في اليوم والليلة في الصلوات الخمس المكتوبة فقط أربعاً
وتسعين تكبيرة ،فكيف إذا كان محافظ ًا مع ذل على الرواتب والنوافل ،وكيف إذا كان

َّ وثالثون مرة ،فالمسلم
محافظ ًا على األذكار التي تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير ثال ٌ
إذا كان محافظ ًا على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعددُها ثنتا عشرة ركعة مع
الشفع والوتر ثالَّ ركعات ومحافظ ًا على التكبير المسنون أدبار الصلوات ثالثا وثالثين مرة
فإن عدد تكبيره هلل في يومه وليلته يكون ثالثمائة واثنتين وأربعين تكبيرة ،وال ريب أنَّ هذا
َّ

فيه داللة على فضيلة التكبير حيَّ جعل اهلل للصالة منه هذا النصيب الوافر ،فإذا ضُمَّ إلى
ذل التكبي ُر في األذان للصالة واإلقامة لها ممّن يؤذِن أو يُحافظ على إجابة المؤذِن ،زاد
فإن عدد ما يكون فيهما من تكبيرات في اليوم والليلة
بذل عدد تكبيره في يومه وليلتهَّ ،
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فإن عدد التكبير بذل يزيد.
خمسون تكبيرةَّ ،

إن المسلم إذا كان محافظ ًا على التكبير المطلق غير المقيد بوقت فإن عدد تكبيره هلل في
ثم َّ

أيامه ولياليه ال يحصيه إال اهلل  -سبحانه-.
والتكبير ركنٌ من أركان الصالة  ،فتحريمها ال يكون إ ّال به ،وهذا يُشعِر وال ريب بمكانة

التكبير من الصالة ،وأنّ الصالة إنما هي تفاصيل للتكبير الذي هو تحريمها ،يقول ابن القيّم
 رحمه اهلل  -: « ...ال أحسن من كون التكبير تحريماً لها ،فتحريمها تكبير الربّ تعالىكل نقص وعيبٍ ،وإفراده وتخصيصه بذل ،
كل كمال له ،وتنزيهه عن ِّ
الجامع إلثبات ِّ
وتعظيمه وإجالله ،فالتكبير يتضمّن تفاصيل أفعال الصالة وأقوالها وهيآتها ،فالصالة من
ي تحريم أحس-ن من هذا التحريم
أوّلها إلى آخرها تفصيل لمضمون ((اهلل أكبر)) ،وأ ّ
المتضمّن لإلخالص والتوحيد !.اها.
وبهذا يتبيّن مكان ُة التكبير وجالل ُة قدره وعِظ ُم شأنه من الدين ،فليس التكبيرُ كلم ًة ال

معنى لها ،أو لفظةً ال مضمون لها ،بل هي كلمةٌ ،عظيمٌ شأنها ،رفيعٌ قدرها تتضمّن المعاني
الجليل َة والمدلوالتِ العميقةَ والمقاصد السامية الرفيعة.
[*] قال ابن جرير  -رحمه اهلل  -في تفسير قوله تعالى  ﴿:وَكَبِّرْ ُه تَكْبِيراً ﴾ «يقول وعظِّام
رب يا محمد بما أمر أن تعظِّمه به من قول وفعل ،وأطِعه فيما أمر ونها .
َّ

[*] وقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي  -رحمه اهلل  -في تفسير اآلية نفسها :أي :عظِّمه
تعظيم ًا شديداً ،ويظهر تعظيم اهلل في شدّة المحافظة على امتثاال أماره واجتنااب نهياه

كل ما يرضيه .
والمسارعة إلى ِّ

ال لكلمة اهلل أكبر ،فالمسلم يقوم بالطاعات
ُعد تفصي ً
ن كلَّه ي ُّ
وفي هذا إشار ٌة إلى أنّ الدِّي َ
جميعها والعبادات كلّها تكبيرًا هلل وتعظيم ًا لشأنه وقياماً بحقِّه سبحانه ،وهذا ممّا يبيّن
عظمةَ هذه الكلمة وجالل َة قدرها ،ولهذا يروى عن عمر بن الخطّاب رضي اهلل عنه أنّه قال:
«قول العبد :اهلل أكبر ،خي ٌر من الدنيا وما فيها» ،فاهلل أكبر كبيراً ،والحمد هلل كثيراً،
وسبحان اهلل بكرة وأصيالً .
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صفة التكبير :

للعلماء في صفته على أقوال :
اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..ال إله إال اهلل  ،اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..وهلل الحمد "
الثاني  " :اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..ال إله إال اهلل  ،اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..اهلل
أكبر  ..وهلل الحمد "

الثالَّ  " :اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..ال إله إال اهلل  ،اهلل أكبر  ..اهلل أكبر  ..وهلل
الحمد " .
واألمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى اهلل عليه وسلم يحدد صيغة معينة .
أقسام التكبير :
التكبير ينقسم إلى قسمين :
( )1مطلق  :وهو الذي ال يتقيد بشيء  ،فيُسن دائماً  ،في الصباح والمساء  ،قبل الصاالة
وبعد الصالة  ،وفي كل وقت .

( )1التكبير المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أياام التشاريق -

باإلضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثالثاً وقال  " :اللهام أنات
السالم ومن السالم تباركت يا ذا الجالل واإلكرام " بدأ بالتكبير .

هذا لغير الحاج  ،أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر .

الكنز السابع  :التهليل
[*] فضائل ال إله إالَّ اهلل :
إن كلمة التوحيد :ال إله إالّ اهلل ،هي أفضل هؤالء الكلمات األربع ،وأجلّهنّ وأعظمهنّ؛
َّ 
هي مفتاح العبودية األعظم فال إله إال اهلل قامت بها السماوات واألرض وال إله إال اهلل فطرة
اهلل التي فطر الناس عليها وال إله إال اهلل أول دعوة الرسل ألقوامهم،وألجلها خُلقت
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الخليقةُ ،وأُرسلت الرسلُ ،وأُنزلت الكتبُ ،وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار ،وسعداء

أهل الجنة وأشقياء أهل النار ،فهي العروة الوثقى ،وهي كلمة التقوى ،وهي أعظم أركان

الدِّين وأهم شعب اإليمان ،وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار ،وهي كلمة الشهادة،
ومفتاح دار السعادة ،وأصل الدين وأساسه ورأس أمره ،وفضائل هذه الكلمة وموقعها من
الدين فوق ما يصفُه الواصفون ويعرفه العارفون  ،بل فوق ما يخطر ببال أو يدور في

الخيال  ( ،شَهِدَ اهللُ أَنَّهُ الَ ِإ َلهَ إِالَّ هُوَ وَالمَالَئِكَ ُة وَأُولُو ال ِعلْمِ قَائِم ًا بِالقِسْطِ الَ ِإ َلهَ إِالَ هُوَ
العَزِي ُز الحَكِيمُ ) [آل عمران ]12 /
فإن لهذه الكلمة الجليلة فضائ َل عظيمةً ،وفواضلَ كريمةً ،ومزاياً ج ّمةً ،ال يُمكان
ولهذا َّ
ألحد استقصاؤها ،ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أنَّ اهلل  -تبار وتعالى
ن رَسُو ٍل
سلْنَا مِن قَ ْبلِ َ مِ ْ
جعلها زُبد َة دعوة الرسل ،وخالص َة رساالتهم ،قال تعالى َ (:ومَا أَرْ َ
ِال نُوحِي ِإلَ ْيهِ أ ََّنهُ الَ ِإ َلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ) [ األنبياء،]15/
إ َّ

هلل وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ}[النحل]36/
ُم ٍة رَسُوالً أَنِ اعْبُدُوا ا َ
وقال تعالىَ { :و َلقَ ْد بَعَثْنَا فِي كُلِّ أ َّ
ن
علَى مَن يَّشَاا ُء مِا ْ
ح مِنْ َأمْرِهِ َ
وقال تعالى في أول سورة النحل ( :يُنَزِّ ُل المَالَئِ َك َة بِالرُّو ِ

َاتقُونِ )[النحل ،]1/وهذه اآلية هي أول ما عدّد اهلل على
عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أ ََّنهُ الَ ِإ َلهَ إِالَّ أَنَا ف َّ
أن التوفيق لذل هو أعظم نعام اهلل تعاالى
عباده من النعم في هذه السورة ،فدلّ ذل على َّ
علَيْكُ ْم نِ َع َم ُه ظَاهِرَةً وَبَاطِ َنةً) [لقمان.]10/
التي أسبغها على عباده كما قال تعالى ( :وَأَسْ َب َغ َ
قال مجاهد" :ال إله إال اهلل"

وقال سفيان بن عيينة" :ما أنعم اهلل على عبد من العباد نعمةً أعظم من أن عرَّفهم ال إله إال

اهلل"
أن اهلل وصفها في القرآن بأنَّها الكلمة الطيّبة ،قال تعالى( َألَ ْم تَرَ َكيْفَ
 ومن فضائلهاَّ :
ت وَفَرْعُهَا فِي السَّمَا ِء تُؤْتِي أُ ُكلَهَا كُلَّ
صلُهَا ثَابِ ٌ
هلل مَثَالً َك ِلمَ ًة طَيِّ َبةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ َبةٍ أَ ْ
ضَ َربَ ا ُ
س لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ)[ إبراهيم]14/
ن رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اهللُ ا َألمْثَالَ لِلنَّا ِ
ن ِبإِذْ ِ
حَي ٍ
ت فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا
هلل الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَوْلِ الثَّا ِب ِ
وهي القول الثابت في قوله تعالى { :يُثَبِّتُ ا ُ
هلل مَا يَشَاءُ}[ إبراهيم]10/
ن وَ َيفْعَلُ ا ُ
وَفِي اآلخِرَ ِة وَيُضِلُّ اهللُ الظَّا ِلمِي َ

ن عَهْدًا )
حمَ ِ
ِال مَنِ اتَّخَذَ عِنْ َد الرَّ ْ
عةَ إ َّ
الشفَا َ
ن َّ
وهي العهد في قوله تعالى َ ( :ال يَ ْملِكُو َ
[مريم،]20/
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روي عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -أنَّه قال" :العهد :شهادة أن ال إله إال اهلل،

ويتبرّأ إلى اهلل عز وجل من الحول والقوة ،وهي رأس كلِّ تقوى"

س بها نجا ،ومن لم يتمسّ بها هل ،
 ومن فضائلها :أنَّها العروة الوثقى التي من تم ّ
هلل َفقَدِ اسْ َتمْسَ َ بِالْعُرْوَ ِة الْوُ ْثقَى}[البقرة،]156/
ن بِا ِ
ت وَيُ ْؤمِ ْ
قال تعالىَ { :فمَن يَّ ْكفُ ْر بِالطَّاغُو ِ
ن َفقَدِ اسْ َتمْسَ َ بِالْعُرْوَ ِة
سلِ ْم وَجْ َههُ إِلَى اهللِ َوهُوَ مُحْسِ ٌ
وقال تعالىَ { :ومَن يُ ْ

الوُ ْثقَى}[لقمان]11/
 ومن فضائلها :أنَّها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السالم في عقِبِه لعلهم
ِال الَّذِي
يرجعون ،قال اهلل  -تعالى { :-وَإِ ْذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألَبِيهِ وَقَ ْو ِم ِه إِنَّنِي بَرَآ ٌء مِمَّا تَعْبُدُونَ إ َّ
عقِ ِب ِه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ}[ الزخرف ]12:16
ن وَجَ َعلَهَا َكلِ َم ًة بَاقِ َي ًة فِي َ
فَطَرَنِي َفإ َِّنهُ سَيَهْدِي ِ
 وهي كلمة التقوى التي ألزمها اهلل أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكانوا أحقَّ
جاِ ِهلِيَّةِ
حمِيَّ َة الْ َ
حم َِّي َة َ
بها وأهلَها ،قال اهلل  -تعالى { :-إِ ْذ َجَعَ َل الَّذِينَ َكفَرُوا فِي ُقلُوبِهِ ُم الْ َ
َق بِهَا
التقْوَى وَكَانُوا أَح َّ
ن وََألْ َزمَهُ ْم َك ِل َم َة َّ
علَى رَسُو ِل ِه وَعَلَى ا ْلمُ ْؤمِنِي َ
هلل سَكِينَتَهُ َ
َفأَنْزَلَ ا ُ

علِيمًا}[ الفتح]16/
ي ٍء َ
ُل شَ ْ
وََأ ْهلَهَا وَكَانَ اهللُ بِك ِّ
[*] روى أبو إسحاق السبيعي ،عن عمرو بن ميمون قال:

ما تكلّ َم الناس بشيء أفضل من ال إله إال اهلل ،فقال سعد بن عياض" :أتدري ما هي يا أبا
عبد اهلل؟ هي واهلل كلمة التقوى ألزمها اهلل أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وكانوا

ق بها وأهلَها رضي اهلل عنهم"
أح ّ

 ومن فضائل هذه الكلمة :أنَّها منتهى الصواب وغايته ،قال اهلل تعالى{ :يَوْمَ َيقُو ُم الرُّوحُ
ن وَقَا َل صَوَاباً}[ النبأ]32/
حمَ ُ
َفا َال يَتَكَلَّمُونَ إِالَّ مَنْ أَذِنَ َل ُه الرَّ ْ
وَالمَالَئِكَ ُة ص ًّ

ِال مَنْ
[*] روى علي بن طلحة ،عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -في قوله تعالى{:إ َّ
ب عز وجل بشهادة أن ال إله إال
ن له الر ّ
حمَنُ وَقَا َل صَوَاباً} أنَّه قال" :إال من أذ َ
ن َل ُه الرَّ ْ
أَذِ َ
هلل ،وهي منتهى الصواب"
[*] وقال عكرمة" :الصواب :ال إله إال اهلل"

ن يَدْعُونَ
 ومن فضائلها :أنَّها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى{ :لَهُ دَعْوَ ُة الحَقِّ وَالَّذِي َ
ن لَهُ ْم بِشَيْءٍ إِالَّ كَبَاسِطِ كَفَّ ْيهِ ِإلَى المَآ ِء لِيَ ْبُل َغ فَا ُه َومَا هُ َو بِبَالِغِ ِه َومَا
مِن دُونِهِ َال يَسْتَجِيبُو َ
ِال فِي ضَالَلٍ}[ الرعد]14/
دُعَآءُ الكَافِرِينَ إ َّ
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ومن فضائلها :أنَّها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين اإلسالم ،فعليها يُوالون
ويعادون ،وبها يُحبّون ويُبغضون ،وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وكالبنيان

ُد بعضها بعضاً.
المرصوص يَش ُّ
[*] قال الشيخ العالّمة محمد األمين الشنقيطي رحمه اهلل في كتابه أضواء البيان" :

أن الرابطة الحقيقية التي تَجمع المفترقَ وتؤلف المختلف هي رابطاة ال إلاه إال
والحاصل َّ
اهلل ،أال ترى أنَّ هذه الرابطة التي تجمع المجتمع اإلسالمي كلَّه كأنَّه جسدٌ واحدٌ ،وتجعلاه

كالبنيان يش ّد بعضه بعضاً ،عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من المالئكة على بني آدم
ن حَ ْولَا ُه
ش َومَا ْ
ح ِملُونَ العَارْ َ
في األرض مع ما بينهم من االختالف ،قال تعالى{ :الَّذِينَ يَ ْ
حمَا ًة
ي ٍء رَ ْ
ن لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِ ْعتَ كَالَّ شَا ْ
ن ِب ِه وَيَسْتَ ْغفِرُو َ
حمْ ِد رَبِّهِمْ وَيُ ْؤمِنُو َ
ن بِ َ
يُسَبِّحُو َ
ن
ت عَادْ ٍ
خلْهُ ْم جَنَّا ِ
ب الجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْ ِ
ن تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ َ وَقِهِ ْم عَذَا َ
غفِ ْر لِلَّذِي َ
علْماً ،فَا ْ
وَ ِ
ح مِنْ آبَائِهِ ْم وَأَزْوَاجِهِ ْم وَذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّ َ أَنتَ العَزِي ُز الحَكِاي ُم * وَقِهِا ُم
صَل َ
الَّتِي وَعَدْتَهُ ْم َومَن َ
حمْ َت ُه وَ َذلِ َ هُ َو الفَوْ ُز العَظِيمُ}[غافر ،]9:0
ت يَ ْومَئِ ٍذ َفقَ ْد رَ ِ
ت َومَن َتقِ السَّيِّئَا ِ
السَّيِّئَا ِ

أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم
فقد أشار اهلل تعالى إلى َّ
في األرض حتى دعوا اهلل لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنَّما هي اإليمان باهلل تعالى ،

أن الرابطة التي تربط أفراد أهل
إلى أن قال رحمه اهلل  :وبالجملة فال خالف بين المسلمين َّ
األرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل األرض والسماء هي رابطة ال إله إال اهلل ،فال يجوز
ألبتة الندا ُء برابطة غيرها" اها.

 ومن فضائل هذه الكلمة :أنَّها أفضل الحسنات ،قال اهلل تعالى { :مَن جَاءَ بِالحَسَ َن ِة َف َلهُ
خَيْ ٌر مِنْهَا}[ النمل]29/
[*] وقد ورد عن ابن مسعود ،وابن عباس ،وأبي هريرة ،وغيرهم :أنَّ المراد بالحسنة" :ال
إله إال اهلل"
[*] وعن عكرمة رحمه اهلل في قول اهلل عز وجل{ :مَن جَاءَ بِالحَسَ َن ِة َف َل ُه خَيْرٌ مِنْهَا} قال:
"قول :ال إله إال اهلل .قال :له منها خير؛ ألنَّه ال شيء خير من ال إله إال اهلل"

وقد ثبت في المسند وغيره عن أبي ذر رضي اهلل عنه قال :قلت :يا رسول اهلل عَلِّمني عمالً

ت سيّئةً فاعمل حسنةً فإنَّها عشر
يُقرّبني من الجنة ويُباعدني من النار .فقال" :إذا عمل َ
ن الحسنات ال إله إال اهلل؟ قال" :نعم هي أحسن
أمثالها" .قلت :يا رسول اهلل ،أ َفمِ َ
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الحسنات"[حسنه األلباني في كلمة اإلخالص]

فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة ،من خالل ما ورد في القرآن الكريم ،وفيما يلي ذكر

لبعض فضائلها من خالل ما ورد من ذل في سنة النبي الكريم صلى اهلل عليه وسلم .
فمن فضائلها  :أنها أول يطالب به العبد ليدخل في الدين الذي ال يقبل اهلل تعالى سواه :

( حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل
س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ
صلواتٍ في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة
تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكارائمَ أماوالهم ،
واتقِ دعو َة المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .
ومن فضائلها  :أنَّها أفضلُ األعمال وأكثرُها تضعيفاً ،وتَعدِ ُل عِتقَ الرِّقاب ،وتكون لقائلها
حِرزًا من الشيطان،

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من قال  :ال إلاه إال اهلل وحاده ال
شري له  ،له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل
عشر رقاب و كتبت له مائة حسنة و محيت عنه مائة سيئة و كانت له حرزا من الشايطان

يومه ذل حتى يمسي و لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل عمال أكثر من ذل .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :من قال ال إله إال اهلل وحاده ال

شري له ،له المل و له الحمد و هو على كل شيء قدير بعد ما يصلي الغداة عشر مرات
كتب اهلل له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان لاه بعادل
عتق رقبتين من ولد إسماعيل  ،وإن قالها حين يمسي كان له مثل ذل وكن له حجاباً مان
الشيطان حتى يصبح .
ومن فضائلها :أنَّها أفضل ما قاله النبيّون :

(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبيّ  قال « :خير الادعاء
دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له
المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
ب يوم القيامة :
ح بصحائف الذنو ِ
ومن فضائلها :أنَّها ترج ُ
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(حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن
صاحُ برجل من أمتي يوم القيامة على رءوس الخالئق فَ ُينْشَ ُر له تسعةٌ
النبي  قال ُ :ي َ

وتسعون سجال كل سجل مد البصر ثم يقول اهلل عز وجل هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقول ال
يا رب فيقول  :أظلمت كتبتي الحافظون ؟ ثم يقول أل عن ذل حسنة فيهاب الرجل فيقول

ال ،فيقول بلى إن ل عندنا حسنات وإنه ال ظلم علي اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن
ال إله إال اهلل وأن محمدا عبده ورسوله قال فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت
! فيقول إن ال تظلم  ،فتوضع السجالت في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجالت وثقلت
البطاقة .
أن هذا قد قام بقلبه من اإليمان ما جعل بطاقته التي فيها ال إله إال اهلل تطيش بتل
وال ريب َّ
السِجالّت ،إذ الناس متفاضلون في األعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من اإليمان ،وإال فكم
من قائل ال إله إال اهلل ال يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه،

(حديَُّ أنس الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :يخرجُ من النار من قال الإله إال اهلل
وفي قلبه وزنُ شُعَيْرَةٍ من خير  ،ويخرجُ من النارِ من قال الإله إال اهلل وفي قلبه وزنُ بُرَ ٍة
ج من النا ِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلبه وزن ذرةٍ من خير .
من خير ويخر ُ

أن أهل ال إله إال اهلل متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيماان.
فدلّ ذل على َّ

ن:
ومن فضائل هذه الكلمة :أنَّها لو وُزِنت بالسموات واألرض رجحت به ّ
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في سلسلة األحادياَّ الصاحيحة ) أن
النبي  قال " :أنَّ نوح ًا قال البنه عند موته :آمُ ُر بال إله إال اهلل ،فإنَّ الساموات السابع
واألرضين السبع لو وُضعت في كفة ،ووُضعت ال إله إال اهلل في كفة رجحت بهنّ ال إلاه إال
اهلل ،ولااو أنَّ السااموات الساابع فااي حلقااة مبهمااة لقصاامتهنّ ال إلااه إال اهلل"
ومن فضائلها:أنَّها ليس لها دون اهلل حجاب ،بل تخرق الحُجب حتى تصل إلاى اهلل عاز
وجل:
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال " :ما قال
عبدٌ ال إله إال اهلل مخلصاً إال فُتحت له أبواب السماء حتى تُفضي إلى العرش ما اجتَنَب

الكبائر"
ومن فضائلها :أنَّها نجا ٌة لقائلها من النار:
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(حديَّ عِتبان ابن مال رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النباي قاال :إنَّ اهلل

حاارّم علااى النااار ماان قااال :ال إلااه إال اهلل يبتغااي بااذل وجااه اهلل"
ومن فضائل هذه الكلمة :أنَّ النبي صلى اهلل عليه وسلم جعلها أفضل شُعب اإليمان :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال
اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اإليمان".

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أخبر أنَّها أفضلُ الذِّكر :
ومن فضائلهاَّ :
اللهِ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قال ":
ن عَبْدِ َّ
(حديَّ جَابِ َر بْ َ
حمْدُ لَِّلهِ " 0
اللهُ ،وَأفْضَلُ الدُّعَاءِ الْ َ
أفْضَلُ الذِّكْرِ ال ِإ َلهَ إِالَّ َّ
ومن فضائلها :أنَّ من قالها خالص ًا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكاريم
صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة :
( حديَُّ أبي هريرة صحيح البخاري )  :قال  .قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعت

ت
يوم القيامة ؟ لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن ال يسأ لني عن هذا الحديَِّ أحدٌ أوَّلَ من لما رأي ُ
من حرص َ على الحديَّ  ،أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامةِ من قال ال إ له إ ال اهلل خالص ًا

من قِبِلِ نفسه .

ومن فضائلها :أن بها يعصم دم العبد وماله :

( حديَّ أبي مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من قال ال
إله إال اهلل وكفر بما يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه وحسابه على اهلل .

ومن فضائل ال إله إال اهلل أنها تحرم على النار من قالها صادق ًا مخلص ًا :
(حديَّ عتبان بن مال رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :إن اهلل
حرم على النار من قال ال إله إال اهلل يبتغي بذل وجه اهلل .
ومن فضائلها أن بها يدخل العبد الجنة :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :أشهد أن
ال إله إال اهلل و أني رسول اهلل ال يلقى اهلل بهما عبد غير شا فيهما إال دخل الجنة .

ومن فضائلها أنه من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال اهلل دخل الجنة:

(حديَّ معاوية الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي  قال  :من كان آخر كالماه مان
الدنيا ال إله إال اهلل دخل الجنة .
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ومن فضائل ال إله إال اهلل أنها إذا رسخت في قلب العبد بددت ضباب الذنوب وغيومها:

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قاال ُ :يصااحُ
برجلٍ من أمتي يوم القيامة على رءوس الخالئق فينشر له تسعة و تسعون سجال كل سجل
مد البصر ثم يقول اهلل تبار و تعالى  :هل تنكر من هذا شيئا ؟ فيقاول  :ال ياا رب

فيقول  :أظلم كتبتي الحافظون ؟ فيقول  :ال يا رب ثم يقول  :أل عذر أل حسنة
؟ فيهاب الرجل فيقول  :ال فيقول  :بلى إن ل عندنا حسنة و إنه ال ظلم علي الياوم
فتخرج له بطاقة فيها  :أشهد أن ال إله إال اهلل و أن محمدا عبده و رسوله فيقول  :ياا
رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ فيقول  :إن ال تظلم فتوضع السجالت في كفاة
و البطاقة في كفة فطاشت السجالت و ثقلت البطاقة .
معنى ال إله إال اهلل :
معنى هذه الكلمة الطيبة فإن كثيرًا من الناس ال يعرف معناها وقد ال يدر حقيقة مضمونها
وال ش أن هذا سبب كبير في تخلف هذه الفضائل عن قائلها أيهاا المؤمناون إن معناى

قولكم :ال إله إال اهلل أنكم

تقرون بأنه  ال معبود بحق إال اهلل تعالى 

فال يستحق أحاد أن

يصرف له شيء من العبادات القلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل غير اهلل تعالى وال

يستحق أحد أن يصرف له شيء من العبادات العملية من صالة ونذر وذبح ودعااء غياره
سابحانه بال الواجاب أن يفارد جال وعاال بجمياع العباادات الظااهرة والباطناة.
فإن أخل العبد بشيء من ذل فصرف العبادة لغير اهلل تعالى فاإن ال إلاه إال اهلل ال تنفعاه

علَيْا ِه
بشيء بل هو مشر كافر متوعد بقوله تعالى ﴿ :إ َِّن ُه مَنْ يُشْرِ ْ بِاللَّ ِه َفقَ ْد حَرَّ َم اللَّا ُه َ
ن مِنْ أَنْصَار﴾ [المائدة  ]01 :فاحذروا الشر يا عبااد اهلل
الْج ََّنةَ َو َمأْوَا ُه النَّا ُر َومَا لِلظَّا ِلمِي َ
فإن خطره عظيم اللهم إنا نعوذ ب أن نشر ب ونحن نعلم ونستغفر مما ال نعلم.

تنبيه

 :حريٌ بنا في هذا المقام أن نتعرف على شروط كلمة التوحيد وفضال أهال

التوحيد ألن التوحيد هو أول ما يجب أن يتعلمه العبد من دينه ألن التوحيد مقدم على العمل
واألصل الذي يترتب عليه غيره إذ ال ينفع مع الشر عمل .
شروطُ كلم ِة التوحيد :

 لكلم ِة التوحيدِ شروطٌ سبعة ال ينتفعُ قائلها إال بعد أن يستكملها وهي :
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 )1العلمُ المنافي للجهل
ن المنافي للش
 )1اليقي ُ

 )3القبولُ المنافي للرد
 )4االنقياد  ،ويتمُ ذل بأداء حقوقها وهي األعمالُ الواجبة إخالص ًا هللِ وطلباً لمرضاته .
 )5الصدقُ المنافي للنفاق

)6اإلخالصُ المنافي للشر .
 )0المحب ُة لهذه الكلمة ولما دلَّت عليه والسرو ُر بذل بخالف ما عليه المنافقون .
س ِلم الوصول :
[*] قال الشي ُخ حاف ُظ الحكمي في ُ
وفي نصوصِ الوحي حق ًا وردت
ت
ط سابع ٍة قاد قُيِد ْ
وبشارو ٍ
فإناه لم ينتف ْع قَائِاااالُها

بالنطاقِ إال حيَُّ يساااتك ِملُها

ن والقباااولُ
العل ُم واليقاي ُ

واالنقيااااا ُد فاد ِر ما أقاولُ

ق واإلخالصُ والمحب ْة
والصد ُ

وفق اهلل لماا أحبَّااااااه

مسألة  :ما الفرق بين القبولِ واالنقياد ؟

ن باألفعال .
القبولُ يكونُ باألقوال  ،واالنقياد يكو ُ
أول ما يجب على العبد أن يتعلمه من دينه هو التوحيد :

ألن التوحيد ُمقَدَّ ٌم على العمل واألصل الذي يترتب عليه غيره إذ ال ينف ُع مع الشر ِ عمل .
ت وَالّل ُه يَعْلَمُ
ن وَا ْلمُ ْؤمِنَا ِ
علَمْ أَ ّن ُه الَ ِإَلاَهَ إِال الّل ُه وَاسْتَ ْغفِرْ لِذَنبِ َ َولِ ْلمُؤْمِنِي َ
قال تعالى (:فَا ْ
مُ َت َقلّبَكُ ْم َومَثْوَاكُمْ) ( محمد ) 19 /

( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعا ٍذ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوم ًا أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل
وأن محمدًا رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمسَ
ت في كل يو ٍم وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل
صلوا ٍ

فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة تؤخذ من أغنيائهم فتُر ُد على فقرائهم  ،فإن هم
ق دعو َة المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل
أطاعوا ل بذل فإيا وكرائم أموالهم  ،وات ِ
حجاب .
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الشاهد  :قوله  فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن الإله إال اهلل وأن محمدًا رسول
اهلل فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمس صلوات  ،فجعل

إخبارهم بالصالةِ معلقٌ على قبو ِل التوحيد فإن لم يقبلوه فال تخبرهم  ،وذل ألن التوحيد
ُمقَدَّ ٌم على العمل واألص ُل الذي يترتب عليه غيره إذ ال ينفع مع الشر ِ عمل .

ن حزَاوِرَة ،
َّ جندب ابن عبد اهلل صحيح ابن ماجة ) قال كنا مع النبي  ونحن فتيا ٌ
(حدي ُ
فتعلمنا اإليمانَ قبل أن نتعلم القرآن  ،ثم تعلمنا القرآنَ فازددنا به إيمانا .
معنى حزاوره  :جمع حَزْوَر وهو الغالم إذا اشتد وقوى .
[*] قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في سلم الوصول :
ن بالتوحيااادِ
معرف ُة الرحم ِ
بِ على العبيااااادِ
أولُ واج ٍ
إذ هو من كل األوام ِر أعظاامُ

وهو نوعان أيا من يفهاامُ

ي وإثبات :
ال يكون توحيد إال بنف ْ
المقصود بذل أن التوحيد يتضمن نفي الشر وإثبات التوحيد هلل تعالى  ،.فإن كلمة
التوحيد (ال إله إال اهلل ) تتضمن هذين الشقين

(ال إله ) نفي األلوهيةِ الحق ِة عن غي ِر اهلل
(إال اهلل ) إثباتُ األلوهيةِ الحقةِ هلل تعالى
فضل التوحيد :

ض فضائله :
للتوحي ِد فض ٌل عظيمٌ وأج ٌر جسيم وها بع َ
أصحاب التوحي ِد يفوزون بخيري الدنيا واآلخرة
()1
ُ
ن َوهُمْ مّهْتَدُونَ) (األنعام
ظلْمٍ أُ ْوَلاَئِ َ َلهُمُ األمْ ُ
قال تعالى( :الّذِينَ آمَنُواْ َولَمْ َيلْبِسُوَاْ إِيمَانَهُمْ بِ ُ
) 21/
لهم األمن  :في الدنيا ،وهم مهتدون  :في الدنيا
وهذا –والش – هو خيري الدنيا واآلخرة  ،فليس في الدنيا أنفعُ من أن تكون على هدى ،
ولذا كان أنفعُ دعاء هو (اهدنا الصراط المستقيم ) ولذا نقوله في كل ركعةٍ من الصلوات .
وليس في اآلخرةِ أنفعُ من أن تكون آمناً في يومٍ ال ينفعُ فيه مالٌ وال بنون إال من أتاى اهلل

ب سليم .
بقل ٍ
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(حديَُّ ابن مسعودٍ في الصحيحين ) قال لما نزلت  :الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلا ٍم
أولئ لهم األمن وهم مهتدون  .شق ذل على المسلمين وقالوا أينا لم يظلم نفساه  ،قاال

رسول اهلل  ليس ذل  ،إنما هو الشر  ،ألم تسمعوا ما قال لقمان البنه وهو يعظه ياا
بني ال تُشر ْ باهلل إن الشر لظل ٌم عظيم .

( )1أن اهلل تعالى ال يقب ُل العملَ إال من الموحدين .
اهٌ وَاحِدٌ َفمَن كَانَ يَرْجُو ِلقَآ َء
حىَ ِإلَيّ أَ ّنمَآ ِإَلاَهُكُمْ ِإ َل َ
قال تعالى  ( :قُلْ إِ ّنمَآ أَ َناْ بَشَرٌ مّ ْثلُكُمْ يُو َ
ال صَالِح ًا وَالَ يُشْرِ ْ بِعِبَادَ ِة رَ ّبهِ أَحَدَا) (الكهف ) 110/
عمَ ً
رَ ّب ِه َفلْيَ ْع َم ْل َ
(حديَُّ أبي هريرةَ صحيح مسلم )  :أن النبي  قال  -قال اهلل تعالى  :أنا أغنى الشركا ِء
عن الشر  ،من عمل عمالً أشر َ فيه معي غيري تركته وشركه .
سمعَ اهلل به ومن
(حديَُّ جندب ابن عبد اهلل في الصحيحين )  :أن النبي  قال من س َّمعَ َّ
يُرائي يُرائي اهلل به .

(حديَُّ أبي أُمامة صحيح النسائي )  :أن النبي  قال إن اهلل تعالى ال يقبلُ من العملِ إال ما
كان خالص ًا وابتُغيَ به وَج ُه ُه
أصحاب التوحي ِد يفوزون بشفاعة النبي . 
()3
ُ
ي دعوةٌ مستجابةٌ فتعجَّ َل كال
(حديَُّ أبي هريرة في الصحيحين )  :أن النبي  قال لك ِل نب ٍ
نبيٍ دعوته  ،وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةٌ ألُمتي يوم القيامة  ،فهي نائلةٌ إن شاء اهلل مان

مات من أمتي ال يشر ْ باهلل شيئ ًا .

( حديَُّ أبي هريرة صحيح البخاري )  :قال  .قلت يا رسول اهلل من أسعد الناس بشفاعت
ت
يوم القيامة ؟ لقد ظننتُ يا أبا هريرةَ أن ال يسأ لني عن هذا الحديَِّ أحدٌ أوَّلَ من لما رأي ُ

من حرص َ على الحديَّ  ،أسعدُ الناسِ بشفاعتي يوم القيامةِ من قال ال إ له إ ال اهلل خالص ًا

من قِبِلِ نفسه .
أصحاب التوحيد ال يخلدون في النار :
()4
ُ
وأصحاب التوحي ِد في ذلك قسمان :
ط ال إلاه إال اهلل وكاان علاى تقاوى
القسمُ األول  :من مات على التوحي ِد وعمل بشرو ِ
واستقامة فهذا يدخلُ الجنةَ دون أن تمسَّه النار فقد حرَّمه اهلل على الناار ،وعلياه يحما ُل
َّ اآلتي :
الحدي ُ
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(حديَُّ أنس في الصحيحين )  :أن رسول اهلل  ومعا َذ رَدِيفه على الرحل  ،قال يا معااذ :
قال لبي يا رسول اهلل وسعدي  ،قال  ، :يا معاذ  ،قال لبي يا رسول اهلل وسعدي

(ثالثاً)

قال  :ما من أحدٍ يشهدُ أن ال إله إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل صدقاً من قلبه إال حرَّمه اهلل
س فيستبشرون ؟ قال  :إذاً يتكلوا  .وأخبار
على النار  ،قال يا رسول اهلل أفال أخب ُر به النا َ

بها معاذ ٌ عند موته تأثما ً.

( تأثماً)  :أي خشية ُالوقوع ِ في اإلثم ِ الحاصل من كتمان ِ العلم .
القس ُم الثاني :
من مات على التوحيدِ ولكن له ذنوبٌ أوْ بقته فال نقولُ إنه في النار  ،ولكنه تحت مشايئ ِة
اإلله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه  ،ولكنه يدخلُ الجنة َ يوما ً من األيام ِ أصابه
قبل ذل اليوم ِ ما أصابه .

ت النبي 
(حديَُّ أبي ذ ٍر في الصحيحين)  :قال أتي ُ

ب أبيض وهو نائم ثم أتيت ُه
وعليه ثو ٌ

ت
وقد استيقظ فقال  :ما من عبدٍ قال ال إله إال اهلل ثم مات على ذل إال أدخله اهلل الجنة  .قل ُ
وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق  .قلتُ وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زناى

وإن سرق  .قلتُ وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغمِ أنفِ أبي ذر .
(حديَُّ أنس في الصحيحين) أن النبي 

ج من النا ِر من قال ال إله إال اهلل وفي
قال  :يخر ُ

قلبهِ و زنُ شُعيرةِ من خير  ،ويخرجُ من النارِ من قال ال إله إال اهلل وفي قلبهِ وزن بُرةٍ من
ج من النا ِر من قال ال إله إال اهلل وفي قلب ِه وزنِ ذَرةٍ من خير .
خير  ،ويخر ُ

ج من النا ِر من كان في قلبا ِه
(حديَُّ أبي سعي ٍد صحيح الترمذي)  :أن النبي  قال  :يخر ُ
مثقالُ ذر ٍة من إيمان .
( )5تكفي ُر الذنوب :
( حديَُّ عُبَادةَ ابن الصامت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :من شهدَ أن ال إلاه إال اهلل
وحده ال شَرِي َ له وأن محمداً عب ُد اهلل ورسولُه
ق
ح منه والجنةُ حقٌ والناارُ حا ٌ
وأن عيسى عبدُ اهللِ ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريمَ ورو ٌ
أدخله اهلل الجن َة على ما كان من العمل .

ن آدَ َم
(حديَُّ أنس صحيح الترمذي) أن النبي  قال َ :يقُولُ« :قا َل اهلل تَبَارَ َ وتعَالى :يا ابا َ
علَى ما كانَ فِي َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ لَوْ َبلَغَت ذُنُوبُ َ
غفَ ْرتُ لَ َ َ
إِنّ َ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي َ
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ض
غفَ ْرتُ لَ َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ إنّ َ لَوْ أَتَيْتَنِي ِبقُارَابِ األ ْر ِ
سمَاءِ ثُمّ اسْتَ ْغفَرْتَنِي َ
عَنَانَ ال ّ

خَطَايَا ثُ ّم َلقِيتَنِي َال تُشْرِ ُ بي شَيْئاً ألَتَيْتُ َ ِبقُرَابِهَا مَ ْغفِرَةً» .
معنى تحقيق التوحيد  :تخليصُه وتصفيته من الشر .
تنبيه : ال يتحقق التوحيد إال بشيئين متالزمين هما
ت التوحيد هلل
( )1إثبا ُ
ي الشر والبراءة من أهله
( )1نف ُ
مسألة  :ما المقصود بإثبات التوحيد هلل ؟

ص به من توحيدِ الربوبيةِ واأللوهيةِ
المقصو ُد بإثبات ِالتوحي ِد هلل إفرا ُد اهلل بما يخت ُ
واألسماءِ والصفات .
مسألة ما معنى توحيد الربوبيه ؟

توحيد الربوبيةِ هو إفرا ُد اهلل بالخلق ِ والمل ِ والتدبير .

والدليلُ قوله تعالى ( أال له الخلقُ واألمر ) { األعراف } 54 /
واألم ُر هنا معناه التدبير .
وقوله تعالى ( هلل مل السموات واألرض ) { المائدة } 10 /
الشاهد :تقديم ما حقَّه التأخير يفي ُد الحصر

تنبيه

 :التدبير الذي يختصُ به اهلل تعالى نوعان هما :

تدبيرٌ كوني  :فاهلل تعالى يدبرُ أمور الكون وما فيه  ،هو المحيي المميت الخافض الرافع
المعطي المانع المعز المذل يُولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل

قال تعالى ( :قُلِ اللّهُمّ مَالِ َ ا ْل ُملْ ِ تُؤْتِي ا ْل ُملْ َ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ا ْل ُملْ َ ِممّنْ تَشَآءُ وَتُعِزّ مَن
ج
ج اللّيْ َل فِي الْنّهَاارِ وَتُاوِل ُ
ي ٍء قَدِيرٌ) ،تُو ِل ُ
عَلىَ كُلّ شَ ْ
تَشَآءُ وَتُذِلّ مَن تَشَآءُ بِيَدِ َ الْخَيْرُ إِنّ َ َ
النّهَارَ فِي ا ْللّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيّ مِنَ ا ْلمَ ّيتِ وَتُخْرِجُ ا َلمَ ّيتَ مِنَ الْحَيّ وَتَرْ ُزقُ مَن تَشَاآءُ بِ َغيْا ِر

حِسَابٍ) {آل عمران } 10 ، 16 /
تدبيرٌ شرعي  :يحلل ويحرِّم .

مسألة  :ما معنى توحيد األ لوهية ؟

توحيدُ األ لوهية هو {إفرادُ اهلل بالعبادة } ،أي ال معبود بحقٍ إال اهلل .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

110

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
اهَ إِالّ ُهوَ وَا ْلمَالَئِ َكةُ وَأُ ْولُواْ الْ ِعلْمِ قَآ ِئمَا ًا
والدليلُ قوله تعالى قال تعالى( :شَهِدَ الّلهُ أَ ّنهُ الَ ِإَل َ

اهَ إِالّ هُ َو الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ) ( آل عمران )12/
بِا ْلقِسْطِ الَ ِإَل َ

اهَ إِال الّلهُ وَاسْتَ ْغفِرْ لِذَنبِ َ َو ِل ْلمُ ْؤمِنِينَ وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ وَالّلهُ يَ ْعلَا ُم
علَمْ أَ ّنهُ الَ ِإَل َ
وقوله تعالى( :فَا ْ
مُ َت َقلّبَكُ ْم َومَثْوَاكُمْ) ( محمد ) 19 /

مسألة ما معنى توحيد األسماءِ والصفات ؟
توحيدُ األسماء ِ والصفات هو إثبات ما أثبته اهلل لنفسه أو أثبته له رسوله من األسماء ِ

ت العُلى .
الحسنى والصفا ِ
تنبيه : في هذا النوع من التوحيد ضابطين أساسيين :
( )1ال نصفُ اهلل تعالى إال بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 
قال اإلمامُ أحمد رحمه اهلل  :ال يوصف اهلل إال بما وصف به نفسَه أو وَصفَه به رسوله ال
يتجاو ُز القرآن والحديَّ .

ف وال تمثيل .
ف وال تعطيل وال تكي ٍ
( )1أن يكون وصفنا هلل تعالى بغيرِ تحري ٍ
مسألة  :ما معنى التحريف ؟
التحريف نوعان :
ُ
ف بحرف  ،أو زيادة حرف كمن يقول ( استوى
ف لفظي كتغيير حر ٍ
النوع األول  :تحري ٌ
على العرش ) استولى  ،وقوله حطه أي حنطه  .نعوذ باهلل من الضالل والخبال .

ع الثاني  :تحريفٌ معنوي وهو التأوي ُل بغير دليل  ،ألي صرف النص عن ظاهره بغير
النو ُ
دليلٍ شرعي وهو ما يُسمى بالتأويلِ الفاسد  ،كحا ِل بعض الفرق الضالة الذين يفسرون
قوله تعالى { بل يداه مبسوطتان } فيفسرون يداه بالسماوات واألرض  ،نعوذ باهلل من
الضاللِ والخبال .

مسألة  :ما معنى التعطيل ؟
التعطي ُل هو إنكا ُر صفاتِ اهلل تعالى إما كلها أو بعضها  ،وكون اإلنكا ُر عن طريقتين  :إما

التحريف أو التكذيب

تنبيه : التعطي ُل أعم من التحريف  ،يكون تعطي ٌل وتحريف  ،وإن كان التعطيلُ باإلنكار
يكون تعطي ٌل فقط .

مسألة  :ما معنى التكييف ؟
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ي عنه  ،ولما سُئ َل اإلما ُم مال رحمه اهلل تعالى
التكييف ذك ُر كيفيةٍ للصفة  ،وهذا منه ٌ
عن قوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ قال :

َّ المعنى )
االستواء غيرُ مجهول ( أي من حي ُ
ف غير معقول ( أي ال تدركه العقول )
والكي ُ

ن به واجب (ألنه سبحانه أثبته لنفسه )
واإليما ُ
والسؤالُ عنه بدعة ( ألن الصحابة َلم يسألوا عنه وهم أحرصُ الناسِ على الخير وأعلام
س بما يجيزه الشرع .
النا ِ
مسألة  :ما معنى التمثيل ؟
ت المخلوقين  ،وهذا من الضاللِ والخبال ألن اهلل
التمثيلُ هو مماثلة صفات اهلل تعالى بصفا ِ
ئ وهو السمي ُع البصير) [ الشورى ] 11 /
تعالى يقول ( ليس كمثلهِ ش ٌ
ف إن كان له مماثل كان تكييف ًا وتمثيالٌ  ،وإن
{ تنبيه } التكييف أعم من التمثيل  ،ألن التكيي َ

لم يكن له مماثل كان تكييفاٌ فقط .
[*] قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه هللا تعالى :
أثبتاااها في محاكمِ اآليا ِ
ت
وك ِل ما ل ُه مان الاصاافاتِ
َاح فيما قاله الرساااولُ
أوْص َّ

فحاق ُه التسليا ُم والقباااولُ
َّ

ُنمِرُّها صريحةً كمااا أتاااتْ

مع اعتقادنا لاما لااه اقتدتْ

ف وال تعطيالِ
من غيا ِر تحرِيا ٍ

وغيا ِر تمثيااا ٍل وال تكييفِ

ق التوحي ُد إال بنفي الشر ِ والبراءةِ من أهله ؟
مسألة  :ما الدليل على أنه ال يتحق ُ
الدليلُ على نفي الشر

قوله تعالى َ ( :و َلقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلّ ُأ ّمةٍ رّسُاوالً أَنِ اعْبُادُواْ اللّا َه

ض
علَ ْيهِ الضّال َلةُ فَسِيرُواْ فِاي األ ْر ِ
ح ّقتْ َ
وَاجْتَنِبُواْ الْطّاغُوتَ َفمِنْهُم مّنْ هَدَى الّلهُ َومِنْهُمْ مّنْ َ

ن عَاقِ َب ُة ا ْلمُكَذّبِينَ) ( النحل ) 36 /
فَانظُرُواْ كَيْفَ كَا َ
ى
وقوله تعالى (:وَاعْبُدُواْ الّلهَ وَالَ تُشْرِكُواْ ِبهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي ا ْلقُرْ َبىَ وَالْيَتَاامَ َ
ت
ب وَابْنِ السّابِي ِل َومَاا َملَكَا ْ
ج ْن ِ
ب بِال َ
ح ِ
ب وَالصّا ِ
ى وَالْجَا ِر الْجُ ُن ِ
وَا ْلمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي ا ْلقُرْ َب َ

ن مُخْتَا ًال فَخُوراً) ( النساء ) 36 /
ب مَن كَا َ
ح ّ
ن الّلهَ َال يُ ِ
أَ ْيمَانُكُمْ إِ ّ
والدلي ُل على البراء ِة من أهلِ الشر قوله تعالى ( :وَإِ ْذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ألبِي ِه وَقَ ْومِهِ إِنّنِي بَرَآءٌ

ّممّا تَعْبُدُونَ) ( الزخرف ) 16 /
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ن حَآ ّد الّل َه وَرَسُو َل ُه َو َلوْ
ن مَ ْ
ن بِالّل ِه وَالْيَوْ ِم االَخِ ِر يُوَآدّو َ
وقوله تعالى ّ ( :ال تَجِ ُد قَوْم ًا يُ ْؤمِنُو َ

ن وََأيّ َدهُمْ
ب فِي ُقلُوبِهِ ُم اإلِيمَا َ
كَانُوَاْ آبَآ َءهُمْ أَوْ أَبْنَآ َءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَ ْو عَشِيرَتَهُمْ أُ ْولَاَئِ َ َك َت َ
ي الّل ُه عَنْهُ ْم وَرَضُواْ
ن فِيهَا رَضِ َ
ت تَجْرِي مِن تَحْتِهَا األنْهَا ُر خَالِدِي َ
خلُهُ ْم جَنّا ٍ
ح مّنْ ُه وَيُدْ ِ
بِرُو ٍ

ب الّلهِ هُ ُم الْ ُم ْفلِحُونَ) ( المجادلة ) 11 /
ن حِ ْز َ
ائِ َ حِ ْزبُ الّلهِ أَالَ إِ ّ
عَ ْنهُ أُوْ َل َ
ُ 
التفصيل األتي :
أنواع التوحي ِد الثالثة على
كلمة التوحي ِد تتضمنُ
َ
ِ
كلمةُ التوحيدِ اشتملت على توحي ِد األلوهي ِة مطابقة  ،واشتملت على توحيدِ الربوبي ِة وتوحيدِ
األسما ِء والصفات تضمن ًا .

 تنبيه : دالل ُة المطابقة  :دالل ُة اللفظ على ما وُضِع له في لغ ِة العرب .
ظ على جزءِ معناه كدالل ِة اإلنسان على بعضِ أجزائه .
وداللةُ التضمن  :معناها دالل ُة اللف ِ

الكنز الثامن  :االستغفار

معنى االستغفار :
االستغفار هو طلب المغفرة من العزيز الغفار وطلب اإلقالة من العثرات من غاافر الاذنب
وقاباال التااوب  ،والمغفاارة هااي وقايااة شاار الااذنوب مااع سااترها ،
أي أن اهلل عز وجل يستر على العبد فال يفضحه في الدنيا ويستر عليه فاي اآلخارة فاال

يفضحه في عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته .
قال ابن األثير :

في أسماء اهلل تعالى ال َغفّار والغَفور  ،وهما من أبنية المبالغة  ،ومعناهما السااتر لاذنوب

عباده وعُيوبهم المُتجاوِز عن خطاياهم وذنوبهم  .وأصل الغَافْار التغطية  .يقال  :غفار
اهلل ل غفراً وغفران ًا ومغفرة  .والمغفرة إلباس اهلل تعالى العفو للمُذنبين .
ن:
قال ذو النون المصري  :االستغفار جامع ِلمَعا ٍ

أولهما  :الندم على ما مضى
الثاني  :العزم على التر
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والثالَّ  :أداء ما ضيعت من فرض اهلل

الرابع  :رد المظالم في األموال واألعراض والمصالحة عليها
الخامس  :إذابة كل لحم ودم نبت على الحرام
السادس  :إذاقة ألم الطاعة كما وجدت حالوة المعصية .

ماهو الفرق بين االستغفار والتوبة ؟

االستغفار  :هو طلب المغفرة من العزيز الغفار وطلب اإلقالة من العثرات من غافر الذنب
وقابل التوب  ،والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها ،
أي أن اهلل عز وجل يستر على العبد فال يفضحه في الدنيا ويستر عليه في اآلخرة فال
يفضحه في عرصاتها ويمحو عنه عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته .
والتوبة  :هي الرجوع إلى اهلل تعالى واإلنابة إليه .
واالستغفار من أعظم األذكار التي ينبغي للعبد أن يكثر منها،

( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) قال  :إن
كنا لنعد لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المجلس الواحد مائة مرة رب اغفر لي وتب
علي إن أنت التواب الرحيم .

واالستغفار يكون توبة إذا جمع معاني التوبة وشروطها ،وهي اإلقالع عن الذنب إن كان

متلبسا به وعقد العزم على أن ال يعود إليه فيما بقي من عمره  ،والندم علاى ماا فاات،
وبذل تتداخل التوبة واالستغفار فيكون االستغفار توبة والتوبة طلب مغفرة .

مسألة  :هل التسبيح أفضل أم االستغفار ؟

[*] قال ابن القيم الجوزية رحمه اهلل تعالى في الوابل الصيب  :وقلت لشيخ اإلساالم ابان
تيمية رحمه اهلل تعالى يوم ًا سئل بعض أهل العلم :أيما أنفع للعبد التسبيح أو االستغفار؟
فقال :إذا كان الثوب نقياً فالبخور وماء الورد أنفع له وإن كان دنساً فالصابون والمااء الحاار

أنفع له ،فقال لي رحمه اهلل تعالى :فكيف والثياب ال تزال دنسة ؟أها

فضل االستغفار :
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ينبغي على طالب العلم أن يلزم االستغفار وأن يتمس به وأن يعض علياه بالنواجاذ وأن

يغرف منه غرفاً ألنه دواء الذنوب فطوبى لمان وُجِاد فاي صاحيفته اساتغفارٌ كثيار ،

ولالستغفار فض ٌل عظيم وأج ٌر جسيم وها بعض فضائله :
( )1أنه طاعة هلل عز وجل وامتثال أمر اهلل تعالى  ،واهلل تعالى تارة يؤمر به كقوله تعاالى

غفُو ٌر رَحِيمٌ)(المزمل)10/
ِن اللَّ َه َ
اللهَ إ َّ
(وَاسْتَ ْغفِرُوا َّ
اس َت ْغف ِْرهُ إِ َّن ُه َكانَ َت َّوا ًبا} [ سورة النصر ] 3 :
س ِّب ْح ِب َح ْم ِد َر ِّب َك َو ْ
وقال تعالى َ { :ف َ
ظلِا ْم
وتارة يذكر اهلل عز وجل أنه يغفر لمن استغفره كقوله تعالى َ ( :ومَنْ يَ ْعمَلْ سُوءاً أَوْ يَ ْ
غفُااورًا رَحِيماااً) (النساااء)110/
َنفْسَاا ُه ثُاامَّ يَسْااتَ ْغفِ ِر اللَّاا َه يَجِاا ِد اللَّاا َه َ
ظ َلمُواْ أَ ْنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ الّلهَ فَاسْتَ ْغفَرُواْ لِاذُنُوبِهِمْ َومَان
شةً أَوْ َ
قال تعالى{وَالَّذِينَ إِذَا فَ َعلُواْ فَاحِ َ
علَى مَا فَ َعلُو ْا َوهُ ْم يَ ْع َلمُونَ} [سورة آل عمران ]135 :
ِال الّل ُه َولَ ْم يُصِرُّو ْا َ
يَ ْغفِرُ الذُّنُوبَ إ َّ

ن بِاألَسْحَارِ)(آل عمران، )10/
وتارة يمدح أهله كقوله تعالى ( :وَا ْلمُسْتَ ْغفِرِي َ
ولقد أمر اهلل تعالى رسوله  وهو أتقى الخلق بإخالص الدين وإدامة االستغفار ،فقال عاز
ت [محمد.]19:
ا ِ
ن وَٱ ْلمُ ْؤمِ َن ٰ
ٱلل ُه وَٱسْتَ ْغفِ ْر لِذَنبِ َ َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ
اهَ إِ َال َّ
علَمْ أ ََّنهُ الَ ِإَل ٰ
وجل :فَٱ ْ
واالستغفار جاء على ألسنة أنبياء اهلل ورسله :

فعلى لسان نبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم  ( :فَاسْ َتقِيمُوا ِإلَ ْي ِه وَاسْتَ ْغفِرُوه ُ) [ فصلت ]6 :
وقال على لسان نبيّه هود عليه الصالة والسالم  ( :وَيَا قَوْمِ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَيْا ِه

علَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُ ْم قُوَّةً ِإلَى قُوَّتِكُ ْم ) [ هود ]51:
السمَاء َ
يُرْسِلِ َّ

وجاء على لسان صالح عليه الصالة والسالم  ( :يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ الّلهَ مَا لَكُم مِّنْ ِإلَاهٍ غَيْرُ ُه
شأَكُم مِّنَ األَ ْرضِ وَاسْتَ ْعمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَ ْغفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَ ْيهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيابٌ ) [
هُوَ أَن َ

هود ]61:

وعلى لسان شعيب عليه الصالة والسالم ( وَاسْتَ ْغفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَ ْيهِ إِنَّ رَبِّاي رَحِاي ٌم
وَدُو ٌد ) [ هود ]90:

( )1التأسي بالنبي : 
فلقد كان  مالزم ًا لالستغفار آناء الليل وأطراف النهار:
(حديَّ األغرِّ المُزني في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :يا أيها الناس ! توباوا إلاى
اهلل واستغفروه فإني أتوب إلى اهلل في اليوم مائة مرة .
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[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى  :والمراد هنا ما يتغشى القلب  .قال القاضى  :قيل

المراد الفترات والغفالت عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه فإذا فَتَرَ عنه أو غفال عا ّد
ذل ذنبا واستغفر منه .

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال واهلل إني ألستغفر اهلل وأتوب إليه في
اليوم أكثر من سبعين مرة .

(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) قالت  :كان رسول اهلل  يكثر أن يقول في ركوعه
وسجوده سبحان اللهم ربنا وبحمد اللهم اغفر لي .
(حديَّ أبي بكر الصديق الثابت في الصحيحين ) أنه قال لرساول اهلل  علمناي دعااء
أدعو به في صالتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وال يغفر الاذنوب إال أنات
فاغفر لي مغفرة من عند وارحمني إن أنت الغفور الرحيم .
(حديَّ عليٍّ الثابت في صحيح مسلم ) قال  :كان رسول اهلل  إذا قام إلى الصالة يكون

من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .
(حديَّ عبد اهلل بن بُسر في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال طوبى لمن وُجاد فاي
صحيفته استغفارا كثيرا .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال :والاذي
جاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهم .
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهلل بكم وَلَ َ
وكان عليه الصالة والسالم إذا فرغ من صالته بادر إلى االستغفار،

(حديَّ ثوبان الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  كان إذا انصرف من صالته استغفر
ثالثا ثم قال  :اللهم أنت السالم و من السالم تباركت يا ذا الجالل و اإلكرام .
وحجاج بيت اهلل الحرام مأمورون باالستغفار بعد اإلفاضة من عرفة والمشعر الحرام،

ُم
ث َّ

غفُو ٌر رَّحِي ٌم [البقرة.]199:
ٱلل َه َ
ِن َّ
ٱللهَ إ َّ
س وَٱسْتَ ْغفِرُو ْا َّ
ض ٱلنَّا ُ
ن حَ ْيَُّ أَفَا َ
أَفِيضُو ْا مِ ْ
[*] وروى مكحول عن أبي هريرة قال  :ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول اهلل صالى اهلل

عليه وسلم .

[*] وقال مكحول  :ما رأيت أكثر استغفارا من أبي هريرة  .وكان مكحول كثير االستغفار .
( )3االستغفار سبب لغفران الذنوب :
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ن غَفَّارًا )[سورة :نوح]10 :
قال تعالى َ ( :ف ُق ْلتُ اسْتَ ْغفِرُوا رَبَّكُمْ إ َِّنهُ كَا َ

(حديَّ أبي سعيد في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن إبليس لعنه اهلل قال وعزتا

وجالل ال أبرح أُغوي بني آدم ما دامت األرواح فيهم  ،فقال اهلل عاز وجال  :وعزتاي
وجاللي ال ابرح أغفر لهم ما استغفروني .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال :والاذي
جاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر لهم .
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب اهلل بكم وَلَ َ
(حديَّ أنس في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى  :يا ابنَ آدَمَ إِنّا َ مَاا
ن
علَى ما كانَ فِي َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ لَوْ َبلَغَت ذُنُوبُ َ عَنَاا َ
غفَ ْرتُ لَ َ َ
دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي َ
غفَ ْرتُ لَ َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ إنّ َ لَوْ أَتَيْتَنِي ِبقُرَابِ األ ْرضِ خَطَايَاا
سمَاءِ ثُمّ اسْتَ ْغفَرْتَنِي َ
ال ّ
ثُ ّم َلقِيتَنِي َال تُشْرِ ُ بي شَيْئاً ألَتَيْتُ َ ِبقُرَابِهَا مَ ْغفِرَةً» .
َن ل منها أي ما ظهر ل منها .
معنى عنان السماء  :قيل هو السحاب وقيل هو ما ع َّ
وقد ورد في حديَّ أنس أهم األسباب التي يغفر اهلل عز وجل بها الذنوب وهي :
أحدها  :الدعاء مع الرجاء :
ن فِي َ وَالَ أُبَالِي  ،فإن الدعاء
علَى ما كا َ
ت لَ َ َ
غفَ ْر ُ
ن آدَمَ إِنّ َ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي َ
يا اب َ

مأمور به موعود عليه باإلجابة ،

ب لَكُ ْم )(غافر)60/
كما قال تعالى ( :وَقَالَ رَبُّكُ ُم ادْعُونِي أَسْتَجِ ْ
فالدعاء سبب مقتض لإلجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه ،

وقد تتخلف اإلجابة النتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه ،
ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء اإلجابة من اهلل تعالى ،

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنباًا لم يرج مغفرة من غير ربه ،
ويعلم أنه ال يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره فقوله  " :إن ما دعوتني ورجوتني غفرت ل ما
كان من وال أبالي " يعني على كثرة ذنوب وخطايا ،
وال يتعاظمني ذل وال أستكثره.

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن
اهلل ال يتعاظمه شيء أعطاه .
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فذنوب العباد وإن عظمت فإن عفو اهلل ومغفرته أعظم منها ،

[*] كما قال اإلمام الشافعي عند موته:

وَلمّا قَسَااااا َقلْبِي وَضَاقَت مَذَاهِبِي

جَ َع ْلتُ الرَّجَاااا مِنِّي لِ َعفْو َ سُلَّماًا

ظمَنِي ذَنْبِي َفلَماَّااااااا قَرَنْتُهُ
تَعَا َ

ظمَ
ن عَافْوُ َ أَعااا َ
بِ َعفْوِ َ رَبِّي كَا َ

الثاني االستغفار  :فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء ا وهو السحاب ،
وقيل  :ما انتهى إليه البصر منها ا ثم استغفر العبد ربه عز وجل  ،فإن اهلل يغفرها له.
روي عن لقمان أنه قال البنه  :يا بني عود لسان اللهم اغفر لي فإن هلل ساعات ال يرد
فيها سائالً.
وقال الحسن  :أكثروا من االستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي أسواقكم

وفي مجالسكم وأينما كنتم  ،فإنكم ما تدرون متي تنزل المغفرة.
الثالَّ التوحيد  :وهو السبب األعظم ومن فقده حُرِ َم المغفرة ،
ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة.

ن يَشَاءُ)(النساء)166/
ن يُشْرَ َ ِب ِه وَيَ ْغفِ ُر مَا دُونَ َذلِ َ لِمَ ْ
ِن اللَّهَ ال يَ ْغفِرُ أَ ْ
قال اهلل تعالى ( :إ َّ
[*] قال ابن القيم ا رحمه اهلل ا في معنى قوله  " :يا ابن آدم لو أتيتني بقراب األرض
خطايا ثم لقيتني ال تشر بي شيئاًا ألتيت بقرابها مغفرة"

يُ ْعفَى ألهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشر ما ال يعفى لمن ليس كذل ،
فلو لقى الموحد الذي لم يشر باهلل ألبتة ربه بقراب األرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ،وال
يحصل هذا لمن نقص توحيده  ،فإن التوحيد الخالص الذي ال يشوبه شر ال يبقى معه ذنب
؛ ألنه يتضمن من محبة اهلل وإجالله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب

 ،ولو كانت قراب األرض  ،فالنجاسة عارض ٌة  ،والدافع لها قوي  ،ومعنى " قُراب األرض "
ملؤها أو ما يقارب ذل  ،ولكن هذا مع مشيئة اهلل عز وجل  ،فإن شاء غفر بفضله
ورحمته ،وإن شاء عذب بعدله وحكمته ،وهو المحمود على كل حال.

قال بعضهم  :الموحد ال يلقى في النار كما يلقى الكفار ،وال يبقى فيها كما يبقى الكفار ،
فإن كمل توحيد العبد وإخالصه هلل فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه
ولسانه عند الموت أوجب ذل مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار
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بالكلية ،

فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى اهلل محبة وتعظيماًا وإجالالً

ومهابة وخشية ورجاء وتوكالً ،وحينئ ٍذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر
،وربما قلبتها حسنات ،

فإن هذا التوحيد هو اإلكسير األعظم  ،فلو وضعت ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا

لقلبتها حسنات ،
قال ابن عباس ا رضي اهلل عنهما ا  :كما أن اهلل عز وجل ال يقبل طاعات المشركين
فنرجو أن يغفر اهلل عز وجل ذنوب الموحدين أو معناه .
( )4االستغفار سبب لنزول سبب لنزول األمطار:
علَيْكُ ْم مِدْرَارًا )
ن غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ َ
قال تعالى َ ( :ف ُقلْتُ اسْتَ ْغفِرُوا رَبَّكُمْ إ َِّن ُه كَا َ
[سورة :نوح]10،11:

( )5اإلمداد باألموال والبنين :

علَيْكُ ْم مِدْرَارًا * وَ ُيمْدِدْكُمْ
ن غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ َ
قال تعالى َ ( :ف ُقلْتُ اسْتَ ْغفِرُوا رَبَّكُمْ إ َِّن ُه كَا َ
ت وَيَجْعَ ْل لَكُمْ أَنْهَارًا )[سورة :نوح]11:10:
ِب َأمْوَالٍ وَ َبنِينَ وَيَجْعَ ْل لَكُ ْم جَنَّا ٍ

( )6دخول الجنات :

علَيْكُ ْم مِدْرَارًا * وَ ُيمْدِدْكُمْ
ن غَفَّارًا * يُرْسِلْ السَّمَاءَ َ
قال تعالى َ ( :ف ُقلْتُ اسْتَ ْغفِرُوا رَبَّكُمْ إ َِّن ُه كَا َ
ت وَيَجْعَ ْل لَكُمْ أَنْهَارًا )[سورة :نوح]11:10:
ِب َأمْوَالٍ وَ َبنِينَ وَيَجْعَ ْل لَكُ ْم جَنَّا ٍ

[*] جاء ثالثة إلى الحسين بن علي رضي اهلل تعالى عنه واشتكى األول قلة المطر فقال له
أكثر من االستغفار  ،واشتكى الثاني العقم فقال له أكثر من االساتغفار  ،واشاتكى الثالاَّ
جدب األرض وقلة النبات فقال له أكثر من االستغفار  .فقال له أحد جلسائه  :يا ابن رسول
اهلل كلُ الثالثةِ مختلف الشكاية وأنت وحدت الجواب بينهم فقال رضي اهلل تعالى عنه أماا
علَايْكُمْ مّادْرَارًا
سمَآءَ َ
غفّاراً ،يُرْسِلِ ال ّ
قرأتم قول اهلل تعالى ( َف ُق ْلتُ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبّكُمْ إِ ّنهُ كَانَ َ
ت وَيَجْعَل لّكُمْ أَنْهَاراً) [سورة :نوح ]11:10:أها
ن وَيَجْعَل لّكُ ْم جَنّا ٍ
،وَ ُيمْدِدْكُ ْم ِب َأمْوَا ٍل وَبَنِي َ
( )0زيادة القوة بكل معانيها :

علَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُ ْم قُاوَّ ًة
السمَاء َ
قال تعالى {:وَيَا قَوْمِ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَ ْي ِه يُرْسِلِ َّ
ِإلَى قُوَّتِكُ ْم وَ َال تَتَوَلَّوْاْ مُجْ ِرمِينَ} [سورة هود ]51 :
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( )2االستغفار من أسباب تنزل الرحمات اإللهية قال تعالى :
حمُونَ [النمل]46:
تُرْ َ

ٱللهَ لَعَلَّكُمْ
لَوْالَ تَسْتَ ْغفِرُونَ َّ

( )9دفع البالء :
ن [األنفال.]33:
ٱلل ُه مُعَذّبَهُ ْم َوهُ ْم يَسْتَ ْغفِرُو َ
ن َّ
قال تعالى َ :ومَا كَا َ

( )10والمستغفرون يمتعهم ربهم متاعاً حسناً ،فيهنئون بحياة طيبة ،ويسبغ عليهم سبحانه
مزيداً من فضله وإنعامه:

وَأَنِ ٱسْتَ ْغفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَ ْيهِ ُيمَتّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا ِإَلىٰ أَجَلٍ

ض َلهُ [هود.]3:
مُّسَمًّى وَ ُي ْؤتِ كُلَّ ذِي فَضْ ٍل فَ ْ
( )11وباالستغفار تُختتم العبادات ل ُيقِرَ العبدُ بتقصيرهِ فيُغف ُر له ذنبه قال تعالى  :في الحج :
غفُو ٌر رَّحِي ٌم ) [ البقرة ]199:
ِن الّل َه َ
س وَاسْتَ ْغفِرُو ْا الّلهَ إ َّ
ض النَّا ُ
َّ أَفَا َ
ن حَ ْي ُ
( ثُمَّ أَفِيضُواْ مِ ْ
ن بِاألَسْحَارِ)
( )11وأثنى اهلل على المستغفرين بأوقات السحر فقال(:وَالْمُسْتَ ْغفِرِي َ
[آل عمران ]10:
( )13االستغفار سبب إليتاء كل ذي فضل فضله :
قال تعالى على لسان نبيّه محمد صلى اهلل عليه وسلم (وَأَنِ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ ِإلَيْا ِه

ض َلهُ ) [هود]3:
ُيمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا ِإلَى أَجَ ٍل مُّسَمًّى وَيُ ْؤتِ كُلَّ ذِي فَضْ ٍل فَ ْ
( )14وباالستغفار يُودّع الميت :

( حديَّ عثمان بن عفان الثابت في صحيح أبي داود) قال * كان النبي  إذا فارغ مان
دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل .

ت الخطايا والذنوب :
( )15وباالستغفار تتحا ّ
( حديَّ زيد بن حارثة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال :من
قال أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قاد فار مان
الزحف .
اآلثار الواردة في فضل االستغفار :

[*] قال عليٌّ رضي اهلل تعالى عنه  :ما ألهم اهلل سبحانه عبداً االساتغفار وهاو يرياد أن
يعذبه
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[*] وقال قتادة رحمه اهلل تعالى  :إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكام فأماا داؤكام
فالذنوب وأما دواؤكم فاالستغفار .

[*] قال بكر عبد اهلل المزني  :أنتم تكثرون من الذنوب فاستكثروا من االساتغفار  ،فاإن
الرجل إذا وجد في صحيفته بين كل سطرين استغفار سرّه مكان ذل .

[*] قال سفيان الثوري لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين :

ال أقوم حتى تحدثني  .قال له جعفر  :أنا أحدث  ،وما كثرة الحديَّ ل بخير .يا سفيان إذا
أنعم اهلل علي بنعمة فأحببت بقائها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها  ،فإن اهلل عاز
وجل قال في كتابه  ( :لئن شكرتم ألزيدنكم ) وإذا استبطأت الرزق فأكثر من االساتغفار ،
فإن اهلل تعالى قال في كتابه  ( :استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مادرارا
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) يا سفيان إذا حَزَبَ أما ٌر مان
سلطان أو غيره فأكثر من  :ال حول وال قوة إال باهلل ؛ فإنها مفتاح الفرج  ،وكنز من كنوز

الجنة .فعقد سفيان بيده وقال ثالَّ ونصف ثالَّ  .قال جعفر  :عقلها واهلل أبو عباد اهلل ،
ولينفعنه اهلل بها .
[*] وفي وصية علي بن الحسن المسلمي  :وأكثر ذكر الموت  ،وأكثر االستغفار مماا قاد
سلف من ذنوب  ،وسل اهلل السالمة لما بقي من عمر .

طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارًا كثيرًا  .كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .
[*] كان اإلمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد ولكن مُنع من المبيت في

المسجد بواسطة حارس المسجد  ،حاول معه اإلمام ولكن ال جدوى  ،فقال له اإلمام سأنام
موضع قدمي  ،وبالفعل نام اإلمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه فقام حارس المسجد
بجرّه إلبعاده من مكان المسجد  ،وكان اإلمام أحمد بن حنبل شيخ وقور تبدو عليه مالمح
الكبر  ،فرآه خباز فلما رآه يُج ّر بهذه الهيئة عرض عليه المبيت  ،وذهب اإلمام أحمد بن
حنبل مع الخباز  ،فأكرمه ونعّمه  ،وذهب الخباز لتحضير عجينه لعمل الخبز  ،المهم أن
اإلمام أحمد بن حنبل سمع الخباز يستغفر ويستغفر  ،ومضى وقت طويل وهو على هذه

الحال فتعجب اإلمام أحمد بن حنبل  ،فلما أصبح سأل اإلمام أحمد الخباز عن استغفاره في

الليل:
فأجابه الخباز  :أنه طوال ما يحضر عجينه ويعجن فهو يستغفر
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فسأله اإلمام أحمد  :وهل وجدت الستغفار ثمره ؟

واإلمام أحمد سأل الخباز هذا السؤال وهو يعلم ثمرات االستغفار و يعلم فضل االستغفار

وفوائده.
فقال الخباز  :نعم  ،واهلل ما دعوت دعوة إال أُجيبت  ،إال دعوة واحدة!
فقال اإلمام أحمد  :وما هي ؟

فقال الخباز  :رؤية اإلمام أحمد بن حنبل!
فقال اإلمام أحمد  :أنا أحمد بن حنبل واهلل إني جُررت إلي جراً!!
فهذه بعض فضائل االستغفار ومنافعه جالّها لنا ربنا في كتابه ،وأفصح عنها رسوله 
فيما صح من خبره ،تَحْ ِملُ أهل اإليمان وأرباب التقوى على البدار بالتوبة وكثرة االستغفار،
غير أن هذه المنح اإللهية والفضائل الربانية إنما تحصل للمستغفرين اهلل تعالى حق ًا وصدقاً
 ،إذ االستغفار ليس بأقوال ترددها األلسن ،وعبارات تكرر بين الحين واآلخر فحسب ،وإنما
االستغفار الحق ما تواطأ عليه القلب واللسان  ،وندم صاحبه على ما بدر منه من ذنوب

وآثام ،وعزم أال يعود على اقتراف شيء من ذل  ،إذ هذه أركان التوبة النصوح التي أمر
اهلل تعالى بها العباد ،ووعد عليها تكفير الخطيئات والفوز بنعيم الجنات ،فقال عز شأنه:

خلَكُمْ
ى رَبُّكُمْ أَن يُ َكفّ َر عَنكُمْ سَيّ َئاٰتِكُ ْم وَيُدْ ِ
س ٰ
ٱلل ِه تَوْبَ ًة نَّصُوحاً عَ َ
ٰيأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُو ْا تُوبُواْ ِإلَى َّ

ت تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱألَنْ َهاٰرُ [التحريم،]2:
ج ََّناٰ ٍ
[*] قال اإلمام القرطبي -رحمه اهلل:-

"قال علماؤنا :االستغفار المطلوب هو الذي يحل عقد اإلصرار ،ويثبت معناه في الجنان،
وليس التلفظ بمجرد اللسان ،فمن استغفر بلسانه ،وقلبه مص ّر على معصيته ،فاستغفراه
يحتاج إلى استغفار" ،وقال بعض العلماء" :من لم يكن ثمرةُ استغفاره تصحيحُ توبته فهو
كاذب ،والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه".
[*] وروي عن الحسن البصري أنه قال  :استغفارنا يحتاج إلى استغفار .
وإن من نفاذ البصيرة ،وصدق اإليمان كثرة التوبة واالستغفار على الدوام ،فذل هدي

رسول الهدى  مع أن اهلل تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،يقول أبو هريرة
-رضي اهلل عنه( :-ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول اهلل .)
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وهكذا شأن أرباب العزائم وأهل اإليمان الخلّص ،يلجئون إلى اهلل على الدوام ،ويكثارون
التوبة واالستغفار ،صادقين مخلصين غير يائسين وال مصرين ،قد مألت خشية اهلل قلوبهم،

ورسخت في مقام اإلحسان أقدامهم ،فهم بين مراقبة ربهم وشهود أعمالهم
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ
رَبَّنَا إِنَّنَا ءامَنَّا فَٱ ْ

ن وَٱ ْلمُسْتَ ْغفِرِينَ بِٱألسْحَارِ
وَٱ ْلمُن ِفقِي َ

ن
ٱلَّذِينَ َيقُولُو َ

ن
ٱلصَّااٰبِرِينَ وَٱلصَّااٰدِقِينَ وَٱ ْلقَااٰنِتِي َ

[آل عمران ،]10 ،16:أولئ هم العارفون المتقاون،

يؤدون الفرائض ،ويكثرون من الطاعات والنوافل ،ثم يسارعون إلاى االساتغفار خشاية
التقصير أو اإلخالل فيما قدموا من صالح األعمال،

كَانُواْ َقلِيالً مّن ٱلَّيْلِ مَاا يَهْجَعُاونَ

ن [الذاريات.]10،12:
حاٰرِ هُ ْم يَسْتَ ْغفِرُو َ
وَبِٱألَسْ َ
فضل االستغفار لعامة المؤمنين
(حديَّ عبادة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتاب
ن حسنة .
اهلل له بكل مؤم ٍ

أهمية االستغفار في حق النساء :
االستغفار في حق النساء مهم جداً ألن النبي عليه الصالة والسالم لما جاء النساء ،قال
( حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال * يا معشر النساء تصدقن وأكثرن االساتغفار
فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول اهلل أكثر أهل النار قال
تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن قالت يا

رسول اهلل وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل
فهذا نقصان العقل وتمكَّ الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين .
أفضل االستغفار :
أفضل االستغفار أن يبدأ بالثناء على ربه  ،ثم يثني باالعتراف بذنبه  ،ثم يسأل ربه بعد ذل
المغفرة كما في حديَّ سيد االستغفار :
(حديَّ شداد بن أوس في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :سيدُ االستغفار أن تقول :

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبد و أنا على عهد و وعد ماا اساتطعت

أعوذ ب من شر ما صنعت أبوء ل بنعمت علي و أبوء ل بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفار
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الذنوب إال أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهال

الجنة و من قالها من الليل و هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة .
وقوله  " :أبوء ل بنعمت علي " أي أعترف ل ،
و " أبوء بذنبي " أي أعترف وأقر بذنبي.

ومن أفضل االستغفار أن يقول العبد  " :أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحي
القيوم وأتوب.

( حديَّ زيد بن حارثة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال :من
قال أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قاد فار مان
الزحف.
الكنز التاسع  :الصالة على النبي 
فضل الصالة على النبي : 
إن اهلل تعالى بقدرته وسلطانه بعَّ نبينا محمد وخصّه وشرّفه بتبليغ الرسالة فكان رحما ًة

للعالمين وإماماً للمتقين وجعله هادياً للطريق القويم فلزم على العباد طاعته وتوقيره والقيام
بحقوقه ومن حقوقه أن اهلل اختصه بالصالة عليه وأمرنا بذل في كتابه الحكيم وسنة نبياه
الكريم حيَّ كتب مضاعفة األجر لمن صلّى عليه فما أسعد من وفق لذل .

وعلى ذل فينبغي على طالب العلم أن يلزم الصالة على النبي  لما لها مان فضاائل

عظيمة ومزايا جسيمة منها ما يلي :
 )1امتثال أمر اهلل تعالى حيَّ أمر بالصالة على النبي  في محكم التنزيل :
علَيْ ِه وَسَّلمُواْ
صلّو ْا َ
ي َيأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ َ
ن عَلَى النّبِ ّ
صلّو َ
ن اللّ َه وَمَالَئِكَا َت ُه يُ َ
قال تعالى( :إِ ّ
سلِيماً) [األحزاب ]56 /
تَ ْ
 )1حصول عشر صلوات من اهلل تعالى على المصلي على النبي إذا صلى على النباي 

مرةً واحدة .

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال  :إذا سامعتم الماؤذن
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثام
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سلوا اهلل لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون

أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة

.

ط عنه عشر خطيئات ويُرْف ُع له عشر درجات .
( )3يُحَ ُ
علاي
َّ
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قال :من صلى
صالة واحدة ،صلى اللَّه عليه عشر صلوات ،وحُطت عنه عشر خطيئات ،ورُفعت له عشار

درجات .
 )3أنها سببٌ لنيل شفاعة النبي . 
ي
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :من صلى عليَّ أو سأل ل َ
الوسيلة حقت عليه شفا عتي يوم القيامة .
 )4أنها سبب لكفاية العبد هم الدنيا وهم اآلخرة .
( حديَّ أبي بن كعب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال  :قلت ياا رساول اهلل
إني أكثر الصالة علي فكم أجعل ل من صالتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فاإن زدت
فهو خير ل قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير ل قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت
فهو خير ل قلت أجعل ل صالتي كلها قال إذا ُت ْكفَى َهمُ ويغفر ل ذنب .

تنبيه

:المقصود بالصالة هنا الدعاء .

[*] قال المنذري  :قوله« :فكم أجعل ل من صالتي» معناه :إني أكثر الدعاء ،فكم أجعل ل
مااان دعاااائي صاااالة عليااا ؟[ الترغياااب والترهياااب جاااا 1ص] 329

[*] وقال المباركفوري في تحفة األحوذي  :قوله« :أجعل ل صالتي كلهاا» أي أصارف
بصالتي علي جميع الذي كنت أدعو به لنفسي .وقوله« :إذًا تُكفى هم » يعني إذا صارفت

جميع أزمان دعائ في الصالة عليَّ أُعطيت خَيْريْ الدنيا واآلخرة [ تحفة األحوذي جاا0
]130

ص،119
( )5أنها سبب لغفران الذنوب :

( حديَّ أبي بن كعب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال  :قلت ياا رساول اهلل
إني أكثر الصالة علي فكم أجعل ل من صالتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فاإن زدت
فهو خير ل قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير ل قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت
فهو خير ل قلت أجعل ل صالتي كلها قال إذا تكفى هم ويغفر ل ذنب .
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 )6أنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة .

(حديَّ ابن عباس في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال

من نسيَ الصالة عليَّ خطائ

طريق الجنة .

تنبيه

 :المقصود بالنسيان هنا هو التر كقوله تعالى ( :قَاالَ كَاذَلِ َ أَتَتْا َ آيَاتُنَاا

سىَ) ( طه –  ، )116وليس المقصود بالنسيان هناا الاذهول ألن
فَنَسِيتَهَا وَكَ َذلِ َ الْيَوْمَ تُنْ َ
اإلنسان ال يؤاخذ بالنسيان .

 )0أنها تنفي عن العبد اسم ( البخيل ) إذا صلى عليه عند ذكره :
(حديَّ علي في صحيح الترمذي) أن النبي  قال :البخيلُ الذي من ذكرت عنده فلم يصلي
ي.
عل ّ

 )2أخبر النبي  أن من لم يصلي عليه فقد خاب وخسر وألصقت أنفه بالتراب  ،وما ذل
إال لفوات األجر والفضل .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :رغم أنف رجل ذكرت عنده فلام
يصل علي و رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له و رغم أنف رجل

أدر عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة .
 )9أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها بين يدي الدعاء :

ف باين الساماء واألرض
(حديَّ عمر في صحيح الترمذي موقوفاً) قال  :إن الدعاء موقو ٌ
حتى تصلي على نبي . 
(حديَّ فضالة بن عُبيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) سمع رسول اهلل 

رجال يدعو في صالته لم يمجد اهلل تعالى ولم يصل على النبي  فقال رسول اهلل  عجَّل
هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه

ثم يصلي على النبي  ثم يدعو بعد بما شاء .

(حديَّ ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال كنت أصلي و النبي  وأبو بكر
وعمر معه  ،فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل  ثم دعوت
لنفسي فقال النبي  : سل تُعطه سل تُعطه .
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(حديَّ عمر الثابت في صحيح الترمذي موقوفا) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء
واألرض ال يصعد منه شيء حتى تصلي على نبي . 

( )10أنها سبب لقرب العبد منه يوم القيامة :
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :أولى
الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صالة .

( )11أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده :
(حديَّ أوس بن أوس رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي  قاال :
أكثرُوا علي من الصالةِ يومَ الجمعةِ ،فإنَّ صالتَكم معروضةٌ عليَّ .قالوا كيف تعرض عليا
وقد أرمت؟ قال إن اهلل تعالى حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء .
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قاال  :إن هلل
تعالى مالئكة سياحين في األرض يبلغوني من أمتي السالم .

وكفى بالعبد نبالً أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول اهلل .

( )11أنها سبب لرد النبي الصالة والسالم على المصلي :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال  :ما مِنْ
علي رُوحي حتَّى أرُ ّد عليهِ السَّالمَ .
َد اهلل َّ
أحَ ٍد يُسلِّ ُم عليَّ ،إال ر َّ

( )13أنها سبب لطياب المجلاس ،وأن ال يعاود حسارة علاى أهلاه ياوم القياماة :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :ما جلس
قومٌ مجلسا لم يذكروا اهلل فيه ولم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترةٌ فإن شااء عاذبهم

وإن شاء غفر لهم .
ترةٌ  :حسرة وندامة
معنى الصالة والسالم على النبي : 

علَيْ ِه وَسَِّلمُوا
ِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا َ
علَى النَّب ِّ
ن َ
اللهَ وَ َملَائِكَتَ ُه يُصَلُّو َ
ِن َّ
قال تعالى  (:إ َّ
سلِيما)ً[ األحزاب]56:
تَ ْ
[*] قال ابن كثير رحمه اهلل  :المقصود من هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعالى أخبر عباده

بمنزلة عبده ونبيه عنده في المأل األعلى بأنه تصلي عليه المالئكة ثم أمر اهلل تعالى العالم
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السفلي بالصالة والسالم عليه ،ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً

) أ.ها .

[*] قال ابن القيم  -رحمه اهلل تعالى  -في جالء األفهام ( :والمعنى أنه إذا كان اهلل
ومالئكته يصلون على رسوله فصلوا عليه أنتم أيض ًا صلوا عليه وسلموا تسليم ًا لما نالكم

ببركة رسالته ويمن سفارته ،من خير شرف الدنيا واآلخرة ) أ.ها .

وقال أيض ًا « :معنى صالة اللَّه على النبي -صلى اهلل عليه وسلم : -الثناء على الرسول
صلى اهلل عليه وسلم ،-والعناية به ،وإظهار شرفه ،وفضله وحرمته ،وصالتنا على النبيصلى اهلل عليه وسلم : -تعني أننا نطلب من اللَّه الزيادة في ثنائه على النبي -صلى اهللعليه وسلم -وإظهار فضله وشرفه وتكريمه وتقريبه له [ جالء األفهام ص]161 ،161
وقد ذُكر في معنى الصالة على النبي أقوال كثيرة ،والصواب ما قاله أبو العالية:
[*] قال أبو العالية « :صالة اللَّه ثناؤه عليه عند المالئكة ،وصالة المالئكة الدعاء –أي :أنَّ
المالئكة تطلب من اللَّه الزيادة من ثنائه على النبي .أها

[*] وقال ابن عباس « :يصلون :يَُبِّركون» -أي :يدعون له بالبركة  -البخاري -كتاب
التفسير -باب .10

[*] قال الحليمي « :معنى الصالة على النبي -صلى اهلل عليه وسلم :-تعظيمه ،فمعنى
صل على محمدٍ :عظِّم محمدًا .
قولنا :اللهم ِّ
[*] قال ابن حجر « :المراد تعظيمه في الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دينه ،وإبقاء شريعته،
وفي اآلخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته ،وإبداء فضيلته بالمقام المحمود .

وقال أيضًا« :معنى صالة اللَّه على نبيه :ثناؤه عليه وتعظيمه ،وصالة المالئكة وغيرهم:
طلب ذل له من اللَّه -تعالى ،-والمراد طلب الزيادة ،ال طلب أصل الصالة[ فتح الباري
جا 11ص.]16
حُكم الصالة على النبي -صلى اهلل عليه وسلم -:
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهلل عشرة أقوال في المسألة؛ فمن العلماء من قال :إنها سنة

بإطالق ،ومنهم من قال :إنها واجبة بإطالق ،ومنهم من قال :إنها واجبة في الصالة وسنة
في غيرها ،وهي أقوال كثيرة ،ولكن الراجح بالنسبة لحكم الصالة على النبي صلى اهلل عليه
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وسلم في الصالة -واهلل تعالى أعلم -أنها ركن من أركان الصالة ،وهذا هو الراجح من

مذهب اإلمام أحمد رحمه اهلل؛ فهي كقراءة الفاتحة أو القيام أو الركوع وما أشبه ذل .
أما في غير الصالة ،فهي واجبة عند ذكره صلى اهلل عليه وسلم ،وال يجوز أن تتر

إال إذا

سها عنها اإلنسان أو نسيها .أما مع التذكر فال يجوز لإلنسان أن يتر الصالة عليه صالى
اهلل عليه وسلم ولو تكرر ذكره في المجلس ،وهذا جزء يسير من حقه صلى اهلل عليه وسلم

على أمته .
ومما يدل على وجوب الصالة على النبي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه اهلل عشرة أقوال في
المسألة؛ فمن العلماء من قال :إنها سنة بإطالق ،ومنهم من قال :إنها واجبة بإطالق،
ومنهم من قال :إنها واجبة في الصالة وسنة في غيرها ،وهي أقوال كثيرة ،ولكن الراجح
بالنسبة لحكم الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم في الصالة -واهلل تعالى أعلم -أنها
ركن من أركان الصالة ،وهذا هو الراجح من مذهب اإلمام أحمد رحمه اهلل؛ فهي كقراءة
الفاتحة أو القيام أو الركوع وما أشبه ذل .

أما في غير الصالة ،فهي واجبة عند ذكره صلى اهلل عليه وسلم ،وال يجوز أن تتر إال إذا
سها عنها اإلنسان أو نسيها .أما مع التذكر فال يجوز لإلنسان أن يتر الصالة عليه صلى

اهلل عليه وسلم ولو تكرر ذكره في المجلس ،وهذا جزء يسير من حقه صلى اهلل عليه وسلم

على أمته .
ومما يدل على وجوب الصالة على النبي  خارج الصالة األدلة اآلتية :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :رغم أنف رجل ذكرت عنده فلام
يصل علي و رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له و رغم أنف رجل
أدر عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة .
رغم أنف :يعني لصق بالتراب ذ ًال وهوانًا .
(حديَّ علي في صحيح الترمذي) أن النبي  قال :البخي ُل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي
ي.
عل ّ

( حديَّ جابر بن سمرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :أتاني
جبريل فقال :يا محمد ! من أدر أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده اهلل قل :آمين فقلت:
آمين قال :يا محمد من أدر شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اهلل قل:
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آمين فقلت :آمين قال :و من ذكرت عنده فلم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده اهلل قل:
آمين فقلت :آمين .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :ما جلس
قومٌ مجلسا لم يذكروا اهلل فيه ولم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترةٌ فإن شاء عذبهم

وإن شاء غفر لهم .

ترةٌ  :حسرة وندامة
(حديَّ ابن عباس في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال

علي خطئ
ي الصالة َّ
من نس َ

طريق الجنة .

معنى التسليم على النبي : 
السالم :هو السالمة من النقائص واآلفات فإن ضم السالم إلى الصالة حصل بها المطلوب
وزال به المرهوب فبالسالم يزول المرهوب وتنتفي النقائص وبالصالة يحصل المطلوب
وتثبت الكماالت  -قاله الشيخ محمد بن عثيمين .

والسالم معناه طلب السالمة من اآلفات ،فهذه الصيغة فيها ساؤال اهلل تعاالى أن يحقاق
الخيرات لنبيه صلى اهلل عليه وسلم بالثناء عليه في المأل األعلى وإزالة اآلفات والساالمة
منها .

مسألة  :لماذا خُصَّ المؤمنون بالسالم دون اللَّه والمالئكة ؟
الجواب :ألن السالم هو تسليم النبي -صلى اهلل عليه وسلم -مما يؤذيه ،فلما جاءت هذه
ن تُؤْذُوا رَسُو َل
ن لَكُمْ أَ ْ
اآلية عقيب ذِكْر ما يؤذي النبي -صلى اهلل عليه وسلم َ ﴿-:ومَا كَا َ

ن عِنْ َد اللَّهِ عَظِيم﴾ [ األحزاب،]53:
ن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ َذلِكُمْ كَا َ
ج ُه مِ ْ
ن تَنْكِحُوا أَزْوَا َ
الل ِه وَال أَ ْ
َّ
واألذية إنما هي من البشر ،فناسب التخصيص بهم والتأكيد ،وإليه اإلشارة بما ذكره
بعده[».الفتوحات اإللهية للعجيلي جا 3ص. 454

[*] المواطن التي يستحب فيها الصالة والسالم على النبي ويرغب فيها:
( )1قبل الدعاء :
(حديَّ فضالة بن عُبيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) سمع رسول اهلل 

رجال يدعو في صالته لم يمجد اهلل تعالى ولم يصل على النبي  فقال رسول اهلل  عجَّل
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هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه

ثم يصلي على النبي  ثم يدعو بعد بما شاء .

(حديَّ ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال كنت أصلي و النبي  وأبو بكر
وعمر معه  ،فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل  ثم دعوت

لنفسي فقال النبي  : سل تُعطه سل تُعطه .

(حديَّ عمر الثابت في صحيح الترمذي موقوفا) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء
واألرض ال يصعد منه شيء حتى تصلي على نبي . 
[*] وقال ابن عطاء :للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات .فإن وافق أركانه قوي ،وإن
وافق أجنحته طار في السماء ،وإن وافق مواقيته فاز ،وإن وافق أسبابه نجح .
فأركانه :حضور القلب والرقة واالستكانة والخشوع وتعلق القلب باهلل وقطعهاألسباب،
وأجنحته الصدق ،ومواقيته األسحار ،وأسبابه الصالة على النبي)

( )1بعد ترديد األذان :

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم )أن النبي  قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل
ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صالة صلى اهلل عليه بها عشرا ثم سلوا اهلل لي

الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل و أرجوا أن أكون أنا هو فمن

سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة .
( )3عند ذكره وسماع اسمه أو كتابته :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :رَغِمَ
خ قَبْلَ أَنْ
س َل َ
ن ثُمّ انْ َ
علَيْ ِه رَمَضَا ُ
ف رَجُلٍ دَخَ َل َ
علَيّ ،وَرَغِمَ أَنْ ُ
ت عِنْدَ ُه َفلَ ْم يُصَ ّل َ
ف رَجُلٍ ذُكِ ْر ُ
أنْ ُ
ف رَجُلٍ أَدْرَ َ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكِبَ َر فَل ْم يُدْخِالَ ُه الْجَ ّنةَ )
يُ ْغفَ َر لَهُ .وَرَغِم أَنْ ُ
( )4اإلكثار من الصالة عليه يوم الجمعة :
( حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :أكثروا
علي صالة صلَّى اهلل عليه عشرًا .
ن صلَّى َّ
علي يوم الجمعة وليلةَ الجمعة ،فم ْ
الصالة َّ

(حديَّ أوس بن أوس رضي اهلل عنه الثابت في السلسلة الصحيحة ) أن النبي  قال :
فإن صالتَكم معروض ٌة عليَّ .قالوا كيف تعرض علي
أكثرُوا علي من الصالةِ يومَ الجمعةَِّ ،
وقد أرمت؟ قال إن اهلل تعالى حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء .
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[*] قال ابن قيم الجوزية رحمه اهلل تعالى في زاد المعاد  :ورسول اهلل  سيد األنام ويوم
الجمعة سيد األيام فللصالة عليه في هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى وهي أن

كل خير نالته أمته في الدنيا واآلخرة فإنما نالته على يده فجمع اهلل ألمته به بين خيري
الدنيا واآلخرة فأعظم كرامة تحصل لهم فإنما تحصل يوم الجمعة فإن فيه بعثهم إلى

منازلهم وقصورهم في الجنة وهو يوم المزيد له إذا دخلوا الجنة وهو يوم عيد لهم في
الدنيا ويوم فيه يسعفهم اهلل تعالى بطلباتهم وحوائجهم وال يرد سائلهم وهذا كله إنما عرفوه

وحصل لهم بسببه وعلى يده  فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه  أن نكثر من
الصالة عليه في هذا اليوم وليلته  .ا ها.

()10

()5الصالة على النبي في الرسائل وما يكتب بعد البسملة :
قال القاضي عياض ( :ومن مواطن الصالة التي مضى عليها عمل األمة ولم تنكرها :ولم
يكن في الصدر األول ،وأحدَّ عند والية بني هاشم  -الدولة العباسية  -فمضى عمل

الناس في أقطار األرض .ومنهم من يختم به أيض ًا الكتب )
( )6عند دخول المسجد وعند الخروج منه :

(حديَّ فاطمة بنت رسول اهلل  الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) قالت كان

رسول اهلل  إذا دخل المسجد يقول بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح لي أبواب رحمت وإذا خرج قال بسم اهلل والسالم على رسول اهلل اللهم اغفر لي
ذنوبي وافتح لي أبواب فضل .

( )0في الصباح والمساء :

( حديَّ أبي الدر داء في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :من صلى عليَّ حاين يصابح
عشرًا وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة .
( )2بعد التشهد األخير في الصالة :
(حديَّ فضالة بن عُبيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترماذي) سامع رساول اهلل 
رجال يدعو في صالته لم يمجد اهلل تعالى ولم يصل على النبي  فقال رسول اهلل  عجَّال
هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل عز وجل وعز والثناء عليه

ثم يصلي على النبي  ثم يدعو بعد بما شاء .
( )10زاد المعاد (. )123/1
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(حديَّ ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال كنت أصلي و النباي  وأباو بكار
وعمر معه  ،فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل  ثام دعاوت

لنفسي فقال النبي  : سل تُعطه سل تُعطه .
( )9عند ختام المجلس .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :ما جلس
قومٌ مجلسا لم يذكروا اهلل فيه ولم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترةٌ فإن شااء عاذبهم
وإن شاء غفر لهم .
تر ٌة  :حسرة وندامة
صفة الصالة على النبي : 
(حديَّ كعب بن عُجرة الثابت في الصحيحين ) قال  :قلت يا رسول اهلل كيف الصالة عليكم
أهل البيت فإن اهلل قد علمنا كيف نسلم عليكم ؟ قال  :قولوا اللهم صل على محمد وعلى

آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إن حميد مجيد اللهم بار على محمد

وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميد مجيد .
(أبي حميد الساعدي الثابت في الصحيحين ) قال :قالوا :يا رسول اللَّه ،كيف نصلي علي ؟
قال  :قولوا :اللهم صلِّ على محمد وعلى أزواجه وذريته ،كما صليت على آل إبراهيم،

وبار على محمد وعلى أزوجه وذريته كما باركت على إبراهيم ،إن حميد مجيد.
التحذير من تر الصالة على النبي  عمدًا:

عد بعض العلماء تر الصالة على النبي  عمدًا عند سماع ذكره من الكبائر :
َّ

[*] قال اإلمام ابن حجر في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر :
الكبيرة الستون تر

الصالة على النبي عند سماع ذكره صلى اهلل عليه وسلم .أهـ

إن من تر الصالة على النبي  مع حرمانه من الخيرات الكثيرة  ،فإنه تصيبه أوصاف
تذم فعله وتصفه بصفات ال يتمناها المسلم لنفسه ،منها ما يلي :
( )1الدعاء عليه برغم األنف :
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(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم

يصل علي و رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له و رغم أنف رجل

أدر عنده أبواه الكبر فلم يدخاله الجنة .
رغم أنف :يعني لصق بالتراب ذ ًال وهوانًا .

تنبيه

:إن المسلم حين يعلم أن الحديَّ جمع بين العاق لوالديه عند الكبر ،وبين من

أدر رمضان فلم يغفر له ،وبين من ذكر عنده النبي ا صلى اهلل عليه وسلم ا فلم يصل

عليه ،يدر مدى العقوبة التي تنتظر هذا الذي ال يصلي على النبي ا صلى اهلل عليه وسلم
ا إذا ذكر اسمه.
( )1وصفه بالبخل :

(حديَّ علي في صحيح الترمذي) أن النبي  قال :البخيلُ الذي من ذكرت عنده فلم يصلي
ي.
عل ّ
( )3وصفه بالبعد :

( حديَّ جابر بن سمرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :

أتاني جبريل فقال :يا محمد ! من أدر أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده اهلل قل :آمين
فقلت :آمين قال :يا محمد من أدر شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده اهلل
قل :آمين فقلت :آمين قال :و من ذكرت عنده فلم يصل علي فمات فدخل النار فأبعده اهلل
قل :آمين فقلت :آمين .
( )4يخطئ طريق الجنة:
(حديَّ ابن عباس في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال

علي خطئ
ي الصالة َّ
من نس َ

طريق الجنة .
( )5أن من جلس في مجلس فلم يذكروا اهلل ولم يصلوا على رسول اهلل ا صلى اهلل عليه

وسلم ا كان هذا المجلس عليهم حسرة يوم القيامة :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :ما

جلس قومٌ مجلسا لم يذكروا اهلل فيه ولم يصلوا على نبيهم إال كان عليهم ترةٌ فإن شاء
عذبهم وإن شاء غفر لهم .
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ترةٌ  :حسرة وندامة

مسألة  :ما هو حكم كتابة اسم الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم بدون الصالة أو السالم
عليه ؟
هذا من الجفاء والتقصير في حق النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه الصالة والسالم.

بل كره العلماء إفراد السالم عليه دون الصالة ،بأن يقول" :عليه السالم".
كما كرهوا كتابة الصالة عليه مختصرة كا( :ص) أو (صلعم) ونحوها.

[*] قال السيوطي رحمه اهلل تعالى  :وينبغي أن يحافظ على كتابة الصالة والتسليم على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يسأم من تكراره ،ومن أغفله حُرم حظاً عظيماً.أ.ها.
[*] وقال السخاوي رحمه اهلل تعالى  :قال حمزة الكناني :كنت أكتب الحديَّ فكنت أكتب
عند ذكر النبي وال أكتب وسلم ،فرأيت النبي في المنام فقال" :مال ال تتم الصالة عليّ؟" فما
كتبت بعد صلى اهلل عليه إال كتبت" :وسلم".أ.ها.

[*] وقال أيضاً :صرَّح ابن الصالح بكراهة االقتصار على" :عليه السالم" فقط.أ.ها.
ب اإليمان عن الاحَالِايماي أنه قال:
[*] نقل اإلمام البيهقي في شُع ِ
ق رسولِ اهلل صلى اهلل عليه أجلُّ وأعظمُ وأكر ُم وألزمُ لنا ،وأوجب علينا من
معلوم أن حقو َ

ت على مماليكهم ،واآلبا ِء على أوالدِهم؛ ألن اهلل تعالى أنقذنا به من النار في
ق السادا ِ
حقو ِ
اآلخرة ،وعصمَ به لنا أرواحَنا وأبدانَنا وأعراضَنا وأموالَنا وأهلينا وأوالدَنا في العاجلة
وهدانا به ،كما إذا أطعناه أدّانا إلى جنات النعيم ،فأية نعمةٍ توازي هذه النعم؟ وأيّا ُة مِ ّنةٍ

تُداني هذه المِنن؟

ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعتَه ،وتَوعّدنا على معصيته بالنار ،ووعدنا بأتِّباعه الجنة.
فأي رُتْابَا ٍة تضاهي هذه الرتبة؟
ُّ
وأيّاةُ درج ٍة تساوي في العُلى هذه الدرجة؟
وكل َولَادٍ
ونعظمَه ونهيبه أكثر من إجالل كلِّ عبدٍ سيدَهِّ ،
ِّ
َق علينا إذًا أن نحبَّه ونجلَّه
فَح ٌّ
والدَه ،وبمثل هذا نطق الكتاب ،ووردت أوامر اهلل جل ثناؤه ،قال تعالى{ :فَالَّذِينَ آمَنُو ْا بِهِ

وَعَزَّرُو ُه وَنَصَرُو ُه وَاتَّبَعُو ْا النُّو َر الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُ ْولَئِ َ هُمُ ا ْل ُم ْفلِحُونَ} [ األعراف ، ]156:

فأخبر أن الفالحَ إنما يكون لمن جمع إلى اإليمان به تعزيرَه ،وال خالف في أن التعزير ههنا
التعظيم،
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ِالل ِه وَرَسُو ِلهِ وَتُعَزِّرُو ُه وَتُوَقِّرُوهُ} [ الفتح ]9:
وقال تعالى { :لِتُ ْؤمِنُوا ب َّ

فَأبَانَ أن حقَّ رسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم في أمته أن يكونَ معزراً موقّراً مَهيبااً ،وال

يُعامل باالسترسال والمباسطة كما يُعامِل األ ْكفَاء بعضُهم بعضاً ،قاال تعاالى { :ال تَجْ َعلُاوا
دُعَاء الرَّسُو ِل بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضااً} [ النور ]63:

فقيل في معناه :ال تجعلوا دعاائه إياكم كدعاءِ بعضِكم بعضاً فتاؤخِّروا إجابتاه باألعاذار
والعلل التي يؤخِّرُ بها بعضُكم إجابة بعض ،ولكن عَظِّموه بسرعةِ اإلجابة ،ومعاجلةِ الطاعة،
ولم تُجعل الصالة لهم عذراً في التخلف عن اإلجابة إذا دعا أحدَهم وهو يصلي ،إعالماً لهم
بأن الصالة إذا لم تكن عذراً يُستباح به تأخير اإلجابة ،فما دونها من معاني األعذار أبعاد.
انتهى كالمه رحمه اهلل .
ومِنْ جَعْلِ دعاء الرسول كدعاء بعضنا بعضاً أن يُذكر اسمه كما يُذكر اسم غيره دون صالة
وال تسليم.

وهذا الزم من لوازم محبته.
وتر الصالة على رسول اهلل عليه الصالة والسالم عند ذِكره عالمة على البخال (حاديَّ
ي.
علي في صحيح الترمذي) أن النبي  قال :البخي ُل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي عل ّ

ومن ذُكر عنده النبي صلى اهلل عليه وسلم أو ذَكّرّه هو فلم يُصلِّ عليه فهذا عالمة حِرمان ،

ي خطئ طريق الجنة"
لقوله عليه الصالة والسالم" :من نسي الصالة عل ّ
(حديَّ ابن عباس في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال

من نسيَ الصالة عليَّ خطائ

طريق الجنة .

فعلى أهل العلم أن يكونوا أسوة وقدوة ،وأن يُعظّموا نبي اهلل ،وقد تقدم قوله تبار وتعالى:

{فَالَّذِينَ آمَنُو ْا بِ ِه وَعَزَّرُو ُه وَنَصَرُو ُه وَاتَّبَعُواْ النُّو َر الَّذِيَ أُنزِ َل مَعَهُ أُ ْولَئِ َ هُمُ ا ْل ُم ْفلِحُونَ}،
وتقدم قول الحليمي :فأخبر أن الفالحَ إنما يكون لمن جمع إلى اإليمان به تعزيره ،وال
خالف في أن التعزير ههنا التعظيم.أ.ها.

حُكم جهر المؤذن بالصالة على النبي بعد األذان :
إن جهر كثير من المؤذنين بالصالة على النبي -صلى اهلل عليه وسلم -عقب األذان بدعة
لم يفعلها النبي -صلى اهلل عليه وسلم ،-والمؤذنون في عهده ،ولم يفعلها الصحابة

علْمهم بفضل الصالة على النبي -صلى اهلل عليه وسلم-
والخلفاء الراشدون والتابعون مع ِ
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 ،وحرصهم على الطاعات ،ولو كان ذل خيرًا لسبقونا إليه ،ومن المعلوم أن ألفاظ األذان

عبادة مبنية على التوقيف ،ال يجوز الزيادة فيها وال النقصان .

(حديَّ عائشة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :من أحدَّ في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد .

ال ليس عليه أمرنا فهو
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من عمل عم ً
رد .
[*] قال اإلمام مال بن أنس :
«من ابتدع في اإلسالم بدعة يراها حسنة ،فقد زعم أن محمدًا -صلى اهلل عليه وسلم -خان
ت عَلَيْكُ ْم نِ ْعمَتِي وَرَضِيتُ
ت لَكُمْ دِينَكُ ْم وَأَ ْتمَ ْم ُ
الرسالة؛ ألن اللَّه -تعالى -يقول ﴿:الْيَوْمَ أَكْمَ ْل ُ
لَكُ ُم ا ْلأِسْالمَ دِين﴾[ المائدة ،]3:فما لم يكن يومئذ دينًا ،فال يكون اليوم دينًا[ اإلحكام في
أصول األحكام البن حزم جا 6ص]115
حكم الصالة على غير نبينا محمد : 

سوف نتناول الحديَّ عن هذه المسألة من عِدة وجوه بإيجاز شديد:
أوالً :الصالة على األنبياء والمرسلين :قال ابن القيم« :سائر األنبياء والمرسلين يُصلى

عليهم ويُسلَّم[ ».جالء األفهام ص]610

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :صلوا
على أنبياء اللَّه ورسله فإن اللَّه بعثهم كما بعثني .

ثانيًا :الصالة على آل نبينا محمد -صلى اهلل عليه وسلم -جميعًا بمعنى أن نقول :اللهم صلِّ
على آل محمد .قال ابن القيم« :آل النبي -صلى اهلل عليه وسلم -يُصلي عليهم بال خالف
بين األمة[ ».جالء األفهام ص]636
ثالثًا :هل يُصلى على آل نبينا محمد منفردين؟ بمعنى أن يفرد واحد منهم بالذكر ،فيُقال:
صل على الحسن أو الحسين أو فاطمة ونحو ذل  ،وهل
صل على علي ،أو اللهم ِّ
اللهم ِّ
ن بَعْدهم ؟
يُصلى على أحد من الصحابة ومَ ْ

[*] قال اإلمام النووي -رحمه اللَّه -عند اإلجابة عن هذين السؤالين« :الصحيح ،الذي
عليه األكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ،ألنه شعار أهل البدع ،وقد نُهينا عن شعارهم[
األذكار للنووي ص]159
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[*] قال ابن القيم « :إن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم ،وال يصلون

على غيرهم ممن هو خير منهم وأحب إلى رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم ،-فينبغي أن

يُخالفوا في هذا الشعار[ جالء األفهام ص]640
فائدة هامة  :قال اإلمام النووي« :اتفق العلماء على جواز جَعْل غير األنبياء تبعًا لهم في

الصالة ،فيُقال :اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه،
لألحاديَّ الصحيحة في ذل  ،وقد أُمرنا به في التشهد ،ولم يزل السلف عليه خارج الصالة

أيضًا [ األذكار للنووي ص]160
الكنز العاشر  :ال حول وال قوة إال باهلل
معنى ال حول وال قوة إال باهلل :

ح ُّولُ للعبد من حال إلى حال وال قوة له على ذل إال بمعونة اهلل وتوفيقاه  ،ال
معناها :ال تَ َ
يستطيع أن يتحول من المرض إلى الصحة ،ومن البلية إلى العافية ،ومان الضاعف إلاى
القوة ،ومن الضالل إلى الهداية إال بمعونة اهلل وتوفيقه ،لاوال معوناة اهلل لماا اساتطاع

اإلنسان أن يتحول من حال إلى حال إال باهلل  ،من الشدة إلى الرخاء ،مان الضاعف إلاى
القوة ،من المعصية إلى الطاعة ،من الضالل إلى الهداية ،من المرض إلى الصاحة ،مان
الفقر إلى الغنى ،من التر إلى الفعل..وهكذا.

[*] قال ابن رجب رحمه اهلل :

المعنى  :ال تحوّل للعبد من حال إلى حال  ،وال قوة له على ذل إالّ باهلل  ،وهذه كلمة
عظيمة وهي كنز من كنوز الجنّة .
ح ُّول من حال إلى
ن العالم العلوي والسفلي له تَ َ
[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :إ ّ
ح ُّول ال يقع إال بقوة يقع بها التحول  ،فذل الحول وتل القوة قائمة باهلل
حال  ،وذل التَ َ
وحده ،وليست بالتحويل  ،فيدْخل في هذا ك ّل حركة في العالم العلوي والسفلي  ،وك ّل قوة

على تل الحركة كحركة النبااات ،وحركة الطبيعة ،وحركة الحيوان ،وحركة الفل ،وحركة
النفس والقلب ،والقوة على هذه الحركات التي هي حول ،فال حول وال قوة إ ّال باهلل.
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف .
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ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نقي بها أنفسنا وديننا وأهلنا ومالنا

ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ننجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه
ومردته وأعوانه وجميع اإلنس والجن وسرورهم .
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نمتنع بها من ظلم من أراد ظلمنا من جميع خلق

اهلل .

ال حول وال قوة إال باهلل نكف بها عدوان من اعتدى علينا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نتعس بها جهد من بغى علينا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نضعف بها كيد من كادنا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نزيل بها مكر من مكر بنا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نبطل بها سعي من سعى علينا من جميع خلق اهلل.
ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم نذل بها من تعزز علينا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نهين بها من أهاننا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نقصم بها ظالمنا من جميع خلق اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نستدفع بها شر من أرادنا بشر من جميع خلق اهلل

ال حول وال قوة إال باهلل استغاثة بعزة اهلل ال حول وال قوة إال باهلل استغاثة بقوة اهلل
ال حول وال قوة إال باهلل استجارة بقدرة اهلل .
ال حول وال قوة إال باهلل نحصن بها روحنا وأعضائنا وشعرنا وبشرنا .

ال حول وال قوة إال باهلل نستعين بها على محيانا ومماتنا وعند نزول مل الموت بنا
ومعالجة سكراته وغمراته .
فضل كلمة ال حول وال قوة إال باهلل :
( )1ال حول وال قوة إال باهلل كناز من كنوز الجنة بنص السنة الصحيحة :
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) أن النبي  قال  :أال أدل على كلمة هي كناز مان
كنوز الجنة ؟ ال حول وال قوة إال باهلل .

(حديَّ حازم بن حرملة األسلمي رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) قال :مررت
بالنبي صلى اهلل عليه وسلم فقال لي  :يا حازم! أكْثر منْ قول  :ال حول وال قوة إال باهلل ،
فإنّها من كنوز الجنّة .
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معنى كناز من كنوز  :سمي هذه الكلمة كنزاً لنفاستها وصيانتها ،وال حاول وال قاوة إال
باهلل من ذخائر الجنة ومحصالت نفائسها ويحصل لقائله ثواب ًا نفيساً يدخر له في الجنة .

[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى  :قوله " :ال حول وال قوة إال باهلل كنز من كنوز الجنة"
قال العلماء :سبب ذل أنها كلمة استسالم وتفويض إلى اهلل تعالى واعتراف باإلذعاان لاه
وأنه ال صانع غيره وال راد ألمره وأن العبد ال يمل شيئ ًا من األمر.

ومعنى الكناز هنا :أنه ثواب مدخر في الجنة وهو ثواب نفايس كماا أن الكنااز
النفيس أموالكم .ويدل لذل الحديَّ اآلتي :
( حديَّ سعد بن عبادة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قاال " :أال
أدل على باب من أبواب الجنة ؟" قلت :بلى قال" :ال حول وال قوة إال باهلل .
[*] قال ابن القيّم رحمه اهلل  :لمّا كان الكنز هو المال النفيس المجتمع الذي
يخفى على أكثر النّاس  ،وكان هذا شأن هذه الكلمة  ،كانت كنزًا من كنوز الجنة  ،فأوتيها

النبي صلى اهلل عليه وسلم من كنز تحت العرش  ،وكان قائلها أسلم واستسلم لمن أزمّة
األمور بيديه  ،وفوّض أمره إليه .

وقال  :إنّ العالم العلوي والسفلي له تحول من حال إلى حال  ،وذل التحول ال يقع إال

بقوة يقع بها التحول  ،فذل الحول وتل القوة قائمة باهلل وحده ،وليست بالتحويل  ،فيدْخل
في هذا ك ّل حركة في العالم العلوي والسفلي  ،وك ّل قوة على تل الحركة كحركة
النبااات ،وحركة الطبيعة ،وحركة الحيوان ،وحركة الفل  ،وحركة النفس والقلب ،والقوة

على هذه الحركات التي هي حول ،فال حول وال قوة إ ّال باهلل.

وقال  :هذه الكلمة لها تأثير عجيب في معاناة األشغال الصعبة ،وتحمّل المشاق،
والدخول على الملو ومن يُخاف ،وركوب األهوال .
ن لهذه الكلمة تأثيرًا قوي ًا في دفع داء
وبيّن رحمه اهلل في زاد المعاد  :أ ّ
الهم والغم والحزن .قال :لما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة
إ ّال به  ،وتسليم األمر كلّه له  ،وعدم منازعته في شيء منه  ،وعموم ذل لكل

تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي والقوة على ذل التحول  ،وأنّ ذل باهلل
وحده  ،فال يقوم لهذه الكلمة شيء .
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قال  :ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان .

[*] وقال شيخ اإلسالم رحمه اهلل  :هذه الكلمة بها تحمل األثقال ،وتكابد األهوال،
وينال رفيع األحوال .
وقال  :هذه الكلمة كلمة استعانة ،ال كلمة اسْترجاع ،وكثير من النّاس يقولها عند
المصائب بمنزلة االسترجاع ،ويقولها جزعاً ال صبرا ً.

[*] قال النووي رحمه اهلل  (( :قال العلماء  :سبب ذل أنّها كلمة اسْتسالم وتفويض إلى
ن العبد ال يمل
اهلل تعالى ،واعْتراف باإلذعان له  ،وأنّه ال صانع غيره  ،وال رادّ ألمره  ،وأ ّ
شيئ ًا من األمر ،ومعنى الكنز هنا  :أنّه ثواب مدّخر في الجنّة  ،وهو ثواب نفيس  ،كما أنّ
الكنز أنفس أموالكم .
( )1تكون سبب في قبول الدعاء :
( حديَّ عبادة بن الصامت الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :من تعارَّ من
الليل فقال  :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل و له الحمد و هو على كال شايء
قدير ،سبحان اهلل و الحمد هلل و ال إله إال اهلل و اهلل أكبر و ال حول و ال قوة إال بااهلل ثام
قال  :اللهم اغفر لي  ،أو دعا استجيب له  ،فإن فتوضأ و صلى قُبلت صالته .
معنى تعا َّر :أي استيقظ

( )3تكون سبب ًا في هداية العبد وكفايته ووقايته من الشيطان :
(حديَّ أنس في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :إذا خرج الرجال مان
بيته فقال  :بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول و ال قوة إال باهلل فيقال له  :حساب قاد
هديت و كفيت و وقيت فيتنحى له الشيطان فيقول له شيطان آخر  :كيف ل برجال قاد
هدي و كفي و وقي ؟ .
( )4من مكفرات الذنوب :
( حديَّ عبد اهلل بن عمارو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
ما على األرض أحد يقول ال إله إال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة إال باهلل إال كفرت عناه خطايااه

ولو كانت مثل زبد البحر .

تنبيه

 :المراد بالذنوب المكفَّرة هنا أي :الصغائر للحديَّ اآلتي :
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(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت فاي صاحيح مسالم ) أن النباي  قاال :

الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان مكفارات لماا بيانهن إذا

اجتنبت الكبائر .
ألن الكبيرة ال يُكفِّرها إال التوبة .
فقيّد التكفير باجتناب الكبائر؛ َّ

الكنز الحادي عشر  :الدعاء

تعريف الدعاء وحقيقته :

تعريف الدعاء في اللغة :الدعاء لغة  :الطلب واالبتهال  :يُقال  :دعوتُ اهلل أدعوه دعااءً
()11

 :ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير

ودعا اهلل  :طلب منه الخير ورجااه

منه  ،ودعا لفالن  :طلب الخير له  ،ودعا على فالن  :طلب له الشر(.)11

تعريف الدعاء في الشرع  :أما في الشرع فقد عرف بعدة تعريفات لعل أفضلها هو
تعريف اإلمام الضياء الالمع ابن القيم 

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :الدعاء هو طلب ما ينفع الداعي ،وطلب كشاف ماا
يضره أو دفعه .

وحقيقته :إظْ َهارُ االفْ ِتقَارِ إلى اهلل تعالى ،والتَّبرُؤ من الحول والقوة ،وهو سِا َمةُ العبودياة،
واسْ ِتشْ َعارُ الذِّلْ ِة البَشَ ِر َّي ِة،وفيه معنى الثَّنَاءُ على اهلل عزَّ وجالَّ ،وإضاافة الجُاودِ والكَا َر ِم

إليه.13

ت
ظيمُ الرَّغْ َب ِة إلى اهلل في قضااءِ الحاجاا ِ
[*] وقال الشيخ علي الحذيفي  :حقيقة الدعاءِ تَعْ ِ
ف الكُ ُر َباتِ ودَفْ ِع الشُّ ُرورِ والمَكْ ُروهَاتِ الدُّنيوية واألخْ َر ِو َي ِة.14
الدُنْ ِي ِو َي ِة واألخْ َر ِو َي ِة  ،وكَشْ ِ
فَضْلُ َالْدُّعَاء وَبَيَانُ أنَّ َالْدُّعَاء مِنْ أعْظَمِ أنْوَاعِ َالْعِبَادَاتِ

) (11المصباح المنير .194/1
) (11المعجم الوسيط.162/1
13
14

أنظر شأن الدعاء  ،ص 0 4

من خطبة الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة النبوية لفضيلة الشيخ  :علي الحذيفي بتااريخ 1414-4 -13 :هاا وهاي

بعنوان  :فضل الدعاء وآدابه ،يمكن قراءتَها أو االستماع إليها عبر موقع0 www.alminbar.net :
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 أنواع الدعاء :

[*]كل دعاء ورد في الكتاب والسنة فإنه يتناول نوعين اثنين ،ويندرج تحتهما ،وهاذان
النوعان هما:

( )1دعاء المسألة.
( )1دعاء العبادة.
األول :دعاء المسألة ،وهو السؤال والطلب من اهلل تعالى ،كأن تقول :رب اغفر لي
واهدني ،فهذا دعاء عبادة وطلب من اهلل عز وجل ،وهذا واضح معروف.
الثاني :دعاء العبادة ،فالصالة دعاء ،والصوم دعاء ،والحج دعاء ،وذل ألن العبد الذي
يتلبس بعبادة من هذه العبادات يفعل ذل ولسان حاله :يا رب أنت أمرتني فاستجبت ل
وأطعت  ،وهاأنذا متلبس بهذه العبادة فاقبلها مني ،وهذا فيه معنى التضرع والسؤال

والدعاء ،وأصل معنى الصالة في اللغة هو الدعاء ،فالثناء والعبادة المحضة من أفضل
الدعاء ،فاستحضار مثل هذه المعاني يقرّب العبد من ربه ،ويجعل العبادة أكثر قرباً إلى
مقاصدها التعبدية.

[*] قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي :كل ما ورد في القرآن من األمر بالدعاء ،والنهي

عن دعاء غير اهلل ،والثناء على الداعين _ يتناول دعاء المسألة ،ودعاء العبادة.
وهذه قاعدة نافعة؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفاظ الادعاء والادعوة _ دعااء

المسألة فقط  ،وال يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء .

وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه؛ فإن اآليات صريحة في شاموله لادعاء المساألة،
ودعاء العبادة .

تعريف دعاء المسألة :هو أن يطلب الداعي ما ينفعه ،وما يكشف ضره.
أو هو ما تضمن مسألة ،أو طلبًا ،كأن يقول الداعي :أعطني ،أكرمني ،وهكذا...
[*]وهذا النوع على ثالثة أضرب:

( )1سؤال اهلل ودعاؤه  :كمن يقول :اللهم ارحمني واغفر لي ،فهذا من العبادة هلل .
( )1سؤال غير اهلل فيما ال يقدر عليه المسئول :كأن يطلب من ميت أو غائب أن يطعمه ،أو
يغيثه ،أو أن يشفي مرضه ،فهذا شر أكبر.

( )3سؤال غير اهلل فيما يقدر عليه المسؤول :كأن يطلب من حيٍّ قادرٍ حاضرٍ أن يطعماه،
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[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :وقد مضت الس َُّّنةُ أن الحيَّ يطلب منه الدعاء كما يطلاب
منه سائر ما يقدر عليه .

()15

وأما المخلوق الغائب والميت فال يطلب منه شيء .

علَى الّاذِي
ومن هذا قوله تعالى في قصة موسى عليه السالم ( :فَاسْتَغَا َثهُ الّذِي مِن شِيعَ ِتهِ َ

ن عَدُوّهِ) [القصص ]15 /
مِ ْ
تعريف دعاء العبادة  :أما دعاء العبادة فهو شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة؛ ألن
المتعبد هلل طالب وداعٍ بلسان مقاله ولسان حاله ربَّه قبولَ تل العبادة ،واإلثابة عليها ،فهو
العبادة بمعناها الشامل .
ولهذا لو سألت أي عابد مؤمن :ما قَصْ ُد بصالت  ،وصيام  ،وحج  ،وأدائا لحقاوق
اهلل وحق الخلق ؟ _ لكان قلب المؤمن ناطقًا قبل أن يجيب لسانه :بأن قصدي مان ذلا

رضا ربي ،ونيل ثوابه ،والسالمة من عقابه؛ ولهذا كانت النياة شارطًا لصاحة األعماال
()16

وقبولها وإثمارها الثمرة الطيبة في الدنيا واآلخرة .

ولهذا فَصَرْفُ دعاء العبادة لغير اهلل يعد شركًا أكبر؛ ألن من يدعو غير اهلل إنما يتقرب إليه

حتى يجيب دعاءه ،ويثيبه على فعله.

وهكذا دعاء المسألة إال فيما يوجه للمخلوق الحي  ،الحاضر ،القادر؛ فليس من العبادة؛
لقصة موسى المذكورة في سورة القصص ،وهي قوله_سبحانه( :فَاسْتَغَا َثهُ الّذِي مِن شِيعَ ِت ِه

ن عَدُوّهِ) [القصص ]15 /
علَى الّذِي مِ ْ
َ
واألدلة في ذل كثيرة .

تالزم نوعي الدعاء :من خالل ما مضى يتبين لنا أن نوعي الدعاء متالزمان؛ ذل أن اهلل
_ عز وجل _ يُدعى لجلب النفع ودفع الضر دعاء المسألة ،ويدعى خوفًا ورجااءً دعااء
العبادة؛ فعلم أن النوعين متالزمان؛ فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة ،وكال دعااء
()10

مسألة متضمن لدعاء العبادة.

( ) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة البن تيمية تحقيق عبدالقادر األرناؤوط ص . 6
* من تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز .
6
.
( ) القواعد الحسان ،ص
* من تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز .
( ) انظر بدائع الفوائد.3/3 ،
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أمثلة لتالزمهما(:)12

جبْ لَكُمْ)[غافر ]60 /أي أستجب طلبكم ،وأتقبل
( )1قال تعالى( :وَقَالَ رَبّكُامْ ادْعُونِيَ أَسْتَ ِ

عملكم.
خلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ) [غافر ]]60 /
ولهذا قال تعالى( :إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْ ُ
 ،فسمى ذل عبادة؛ وذل ألن الداعي دعاء المسألة يطلب سؤله بلسان المقاال ،والعاباد

يطلب من ربه القبول والثواب ،ومغفرة الذنوب بلسان الحال.
ن َلهُ الدّينَ) [األعراف 19 /
خلِصِي َ
( )1قال تعالى( :وَادْعُو ُه مُ ْ
ضعُ كلمة الدِّين موضع كلمة العبادة_ وهو كثير في القرآن _ يدل على أن الادعاء هاو
فَوَ ْ
لب الدين ،وروح العبادة.
ومعنى اآلية هنا  :أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم ،وأخلصوا له أعمال البر والطاعة.
ن الضّرّ دَعَانَا لِجَن ِبهِ أَ ْو قَاعِداً أَ ْو قَآئِماً)[يونس ]11 /
س اإلِنسَا َ
( )3قال تعالى( :وَإِذَا مَ ّ

يدخل في قوله  :دعانا (دعا ُء المسألة) ؛ فإنه ال يزال ُملِحًّا بلسانه ،سائالً دفع ضرورته.
ويدخل في (دعاء العبادة )؛ فإن قلبه في هذه الحال يكون راجيًا طامعًا ،منقطعًا عان غيار
اهلل ،عالمًا أنه ال يكشف ما به من سوء إال اهلل ،وهذا دعاء عبادة.

خفْ َيةً) [األعراف ]55 /
( )4قال تعالى( :ادْعُو ْا رَبّكُ ْم تَضَرّع ًا وَ ُ

فقوله تعالى ادعوا يدخل فيه األمران ؛ فكما أن من كمال دعاء الطلب كثارةَ التضارع،
واإللحاح ،وإظهار الفقر والمسكنة ،وإخفاء ذل  ،وإخالصه _ فكذل دعاء العباادة؛ فاإن

العبادة ال تتم ،وال تكمل إال بالمداومة عليها ،ومقارنة الخشاوع ،والخضاوع ،وإخفائهاا،
وإخالصها هلل _ تعالى _.
ع َم َع الّلهِ ِإَلاَهاً آخَرَ) [الشعراء ]113 /
ال تَدْ ُ
( )5قال تعالى( :فَ َ
وقوله تعالىَ ( :ومَن يَدْعُ َمعَ الّلهِ ِإلَاهَا آخَرَ الَ بُ ْرهَانَ َلهُ ِب ِه) [المؤمناون  ]110 /وقولاه
ال تَدْعُو ْا َم َع الّلهِ أَحَداً) [الجن ]12 /
تعالى ( َف َ
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ فكما أن من طلب من غير اهلل حاجة ال يقدر عليهاا إال

اهلل فهو مشر كافر _ فكذل من عبد مع اهلل غيره فهو مشر كافر.

سمَآءُ الْحُسْ َنىَ فَادْعُوهُ بِهَا) [األعراف  ]120/يشمل
( )6وقوله تعالى قال تعالى( :وَلّلهِ األ ْ
( ) انظر مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  741 _ 73 / 1والقواعد الحسان ،ص
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دعاء المسألة ودعاء العبادة.

أما دعاء المسألة فإنه يسأل اهلل تعالى في كل مطلاوب باسام يناساب ذلا المطلاوب
ويقتضيه ،فمن سأل رحمة اهلل ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم  ،ومن سأل الرزق سأله

باسم الرزاق ،وهكذا...

أما دعاء العبادة فهو التعبد هلل _ تعالى _ بأسمائه الحسنى ،فيفهم أوالً معنى ذلا االسام
الكريم ،ثم يديم استحضاره بقلبه حتى يمتلئ قلبه منه؛ فاألساماء الدالاة علاى العظماة

والكبرياء تأل القلب تعظيمًا وإجالالً هلل _ تعالى _.
واألسماء الدالة على الرحمة ،والفضل ،واإلحسان تمأل القلب طمعًا في فضل اهلل ،ورجااء
رَوْحِه ورحمته.
واألسماء الدالة على الود ،والحب ،والكمال تمأل القلب محبة ،وَوُدًّا ،وتألُّهًا ،وإنابة إلى اهلل
_ تعالى _.

واألسماء الدالة على سعة علمه ،ولطيف خُبره _ توجاب مراقباة اهلل ،والحيااء مناه،

وهكذا...
وهذه األحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل األحوال ،وأجل األوصاف ،وال يزال العباد

يجاهد نفسه عليها حتى تنجذب نفسه وروحه بدواعيه منقادة راغبة ،وبهذه األعمال القلبية
تكمل األعمال البدنية .
[*]حاجة الناس إلى الدعاء :

[*]إن من المعلوم شرعاً أن الناس في أمس الحاجة إلى الدعاء ألنهم مفتقرون إلى اهلل
تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم ،في أمور دينهم ودنياهم ،قال تعاالى{ :ياا أيهاا
الغني الحَميدُ} [ فاطر ] 15/
ُّ
س أنتُ ُم الفُقراءُ إلى اهللِ واهللُ هوَ
النَّا ُ
ومما يوضح ذل ويبينه الحديَّ اآلتي :
(حديَّ أبي ذ ٍر في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى  :يا عبادي ! إني
حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي ! كلكم ضال إال مان

هديته فاستهدوني أهدكم  ،يا عبادي ! كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ،
يا عبادي ! كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم  ،يا عبادي ! إنكام تخطئاون
بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم  ،يا عبادي ! إنكم لان
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تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخاركم
و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذل في ملكاي شايئا  ،ياا

عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما
نقص ذل من ملكي شيئا  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذل مما عندي إال كماا يانقص

المخيط إذا أدخل البحر  ،يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمان
وجد خيرا فليحمد اهلل و من وجد غير ذل فال يلومنَّ إال نفسه .
فال يوجد مؤمن إال ويعلم أن النافع الضار هو اهلل سبحانه  ،وأنه تعالى يعطي من يشاء
 ،ويمنع من يشاء  ،ويرزق من يشاء بغير حساب  ،وأن خزائن كل شيء بيده  ،وأنه
تعالى لو أراد نفع عبد فلن يضره أحد ولو تماأل أهل األرض كلهم عليه  ،وأنه لو أراد
الضر بعبد لما نفعه أهل األرض ولو كانوا معه  .ال يوجد مؤمن إال وهو يؤمن بهذا كله ؛

ُر َفالَ
ألن من ش في شيء من ذل فليس بمؤمن  ،قال اهلل تعالى { :وَإِن يَمْسَسْ َ اللّ ُه بِض ٍّ
ن عِبَادِ ِه وَهُ َو الْ َغفُورُ
ب بِ ِه مَن يَشَا ُء مِ ْ
ض ِل ِه يُصِي ُ
َآد ِلفَ ْ
ال ر َّ
ف لَهُ إِالَّ هُ َو وَإِن يُرِدْ َ بِخَيْ ٍر فَ َ
كَاشِ َ
الرَّحِي ُم }

[ يونس . ]100 :

ن } [ النحل ]53 :
جأَرُو َ
ُّر َف ِإلَ ْي ِه تَ ْ
فال ينفع وال يضر إال اهلل تعالى { إِذَا مَسَّكُ ُم الض ُّ
ن إِالَّ إِيَّا ُه } [ اإلسراء  ]60 :سقطت كل اآللهة
َل مَن تَدْعُو َ
ُّر فِي الْبَحْ ِر ض َّ
{ َوإِذَا مَسَّكُ ُم الْض ُّ
 ،وتالشت كل المعبودات وما بقي إال اهلل تعالى { ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِالَّ إِيَّا ُه }[ اإلسراء :

الل ِه شَيْئاً إِنْ أَرَا َد بِكُ ْم ضَرّاً أَوْ َأرَا َد بِكُ ْم َنفْع ًا } [الفتح ]11:
{ ]60قُ ْل َفمَن َي ْملِ ُ لَكُم مِّنَ َّ
ال يسمع دعاء الغريق في لجة البحر إال اهلل  .وال يسمع تضرع الساجد في خلوته إال  .وال
يسمع نجوى الموتور المظلوم وعبرته تتردد في صدره  ،وصوته يتحشرج في جوفه إال
اهلل  .وال يرى عبرة الخاشع في زاويته والليل قد أسدل ستاره إال اهلل {وَإِن تَجْهَ ْر بِا ْل َقوْلِ
سمَاء الْحُسْنَى }[طه]2:
الل ُه لَا ِإلَهَ إِلَّا هُوَ لَ ُه ا ْلأَ ْ
خفَى {َّ }0
ِّر وَأَ ْ
َفإ َِّن ُه يَ ْعلَمُ الس َّ

وهذا يقتضي أن جميع الخلق مفتقرون إلى اهلل تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم

في أمور دينهم ودنياهم،
حمِيدُ) [فاطر ]15 /
ي الْ َ
قال تعالىَ ( :يأَيّهَا النّاسُ أَنتُ ُم ا ْل ُفقَرَآءُ ِإلَى الّل ِه وَالّلهُ هُ َو الْغَنِ ّ
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فالعباد ال يملكون ألنفسهم شيئاً من ذل كله ،وأن من لم يتفضل اهلل عليه بالهدى والرزق،
فإنه يحرمها في الدنيا ،ومن لم يتفضل اهلل عليه بمغفارة ذنوباه أوْ َبقَتْاه خطايااه فاي

اآلخرة(.)19

فجميعُ الخلق مفتقرون إلى اهلل ،مفتقرون إلى اهلل في كل شؤونِهم وأحاوالِهم ،وفاي كا ِل
كبيرةٍ وصغيره ،وفي هذا العصرُ تعلقَ الناسُ بالناسِ ،وشكا الناسُ إلى الناس ،وال بئسَ أن

ق
يُستعانُ بالناس في ما يقدرون عليه ،لكن أن يكونَ المُعتمَ ُد عليهم ،والسؤال إليهم ،والتعل ُ
بهم فهذا هو الهال ُ بعينه ،فإن من تعلق بشيٍ وك َل إليه.
واإلنسان ال يستغني عن ربه طرفة عين وال أقل من ذل  ،ولهذا كان النباي صالى اهلل
عليااه وساالم يااردد كثياارا " :ال تكلنااي إلااى نفسااي طرفااة عااين .
( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :دعاوات
المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله
إال أنت .

ت إلى عباد بالفقيرِ
فقيرًا جئتُ باب يا إلهي.........ولس ُ
ن قلبي...........وأطمعُ من في لفض ِل الكبيرِ
غنياً عنه ُم بيقي ِ
ب قدي ِر
ن من ر ٍ
ت سوا عونا......فحسبي العو ُ
الهي ما سأل ُ

ب غفو ِر
الهي ما سألتُ سوا عفوا.....فحسبي العف ُو من ر ٍ
ب بصيرِ
ي من ر ٍ
ت سوا هديا.....فحسبي الهد ُ
الهي ما سأل ُ
ي سوا ومن مجيرِ
إذا لم أستعن ب يا الهي......فمن عون ِ

إن الفرار إلى اهلل ،واللجوء إليه في كلِ حالٍ وفي كل كربٍ وهم ،هو السبيلُ للتخلصَ مان
ضعفنا وفتورنا وذلنا و هواننا.
إن في هذه الدنيا مصائبَ ورزايا ،ومحناً وباليا ،آالمُ تضيقُ بها النفوس ،ومزعجاتُ تورَّ
ف والجزع ،كم في الدنيا من عينٍ باكي ٍة ؟
الخو َ
وكم فيها من قلب حزين؟

( )1

جامع العلوم والحكم البن رجب رحمه هللا .33/2
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وكم فيها من الضعفاءِ والمعدومين ،قلوبُهم تشتعل ،ودموعُهم تسايل ؟ هاذا يَشْا ُ علا ًة

ح مرض ،رجل يتبرم من زوجه وولاده ،وآخا ُر
ي افتقر ،وصحي ٌ
وسقما ،عزيزٌ قد ذل ،وغن ٌ
يش ُ ويئنُ من ظل ِم سيده.
وثالٌَّ كسدة وبارت تجارته ،شاب أو فتاة يبحَّ عان عاروس ،وطالاب يشاكو كثارة

االمتحانات والدروس.

هذا مسحور وذا مدين ،وأخر ابتليَ باإلدمان والتدخين ،ورابعُ أصابه الخوفُ ووسوسا ُة
الشياطين.
وذا حاجةً وفقرا.
وآخر هماً وقلقا.
تل هي الدنيا ،تضح ُ وتبكي ،وتجمعُ وتشتت ،شد ُة ورخاءُ وسرا ٌء وضراءُ.
ُال
علَى مَا فَاتَكُمْ وَال َتفْرَحُوا ِبمَا آتَاكُمْ وَاللَّاهُ ال يُحِابُّ ك َّ
وصدق اهلل العظيم( :لِكَيْال َتأْسَوْا َ

مُخْتَا ٍل فَخُورٍ) [ .الحديد ] 13 /

فارفع يدي وأسل دمع عيني  ،وأظهر فقر وعجز  ،واعترف بِ ُذلِ َ وضَ ْعفَ .
والدعاء سالحٌ عجيب ٌ فَعَّال وسه ٌم نافذ ال يخيب :

إن الحياة قد طبعت على كدر ،وقلما يسلم اإلنسان من خطر ،مصائب وأماراض ،حاوادَّ

وأعراض ،أحزان وحروب وفتن ،ظلم وبغي ،هموم وغموم.
ويتقلب الناس في هذه الدنيا بين فرح وسرور  ،و شدة وبالء  ،وفقر وغنى وتمار بهام

سنين ينعمون فيها  ،وتعصف بهم أخرى عجاف  ،يتجرعون فيها الغصص أو يكتوون بنار
البُعد والحرمان .
وهذه هي حقيقة الدنيا إقبال وإدبار فرح وحزن  ،شدة ورخاء  ،سقم وعافياة إال أن اهلل
تعالى لطيف بعباده رحيم بخلقه ،فتح لهم باباً يتنفسون منه الرحمة ،وتنزل به على قلوبهم
السكينة والطمأنينة ،أال وهو باب الدعاء.
وال يزال المؤمن بخير ما تعلق قلبه بربه ومواله  ،كيف ال يكون كذل وبيده سالح ال كأي

سالح  ،سالح ال تصنعه مصانع الغرب أو الشرق  ،إنه أقوى من كل سالح مهماا بلغات
قوته ودقته  ،والعجيب في هذا السالح أنه عزيز ال يملكه إال صنف واحد مان النااس ،ال
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يملكه إال المؤمنون الموحدون ،إنه سالح رباني  ،ساالح األنبيااء واألتقيااء علاى ما ّر

العصور.

سالح نجى اهلل به نوحًا عليه السالم فأغرق قومه بالطوفان  ،ونجى اهلل به موساى علياه
السالم من الطاغية فرعون ،نجى اهلل به صالحًا ،وأهل ثمود ،وأذل عادًا وأظهر هودَ عليه

السالم ،وأعز محمدًا صلى اهلل عليه وسلم في مواطن كثيرة.

سالح حارب به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه أعتى قوتين في ذل الوقت :قوة
الفرس ،وقوة الروم ،فانقلبوا صاغرين مبهورين ،كيف استطاع أولئ العارب العازَّل أن
يتفوقوا عليهم وهم من هم ،في القوة والمنعة ،وال يزال ذلكم السالح هو سيف الصاالحين
المخبتين مع تعاقب األزمان وتغير األحوال ’ تلكم العبادة وذلكم السالح هو الدعاء .
هذا السالح يطفيء نيران الدبابات .
بل إن االسرى يُفكون بهذا السالح

جاء مال األشجعى إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال أُسر ابنى عوف فقال له النبى

صلى اهلل عليه وسلم أرسل إليه أن رسول اهلل يأمر أن تكثر من قول  :ال حول وال قوة إال
باهلل وكانوا قد شدوا قيده فسقط القيد فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها و أقبل فمار بغانم

للعدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وقص عليه الخبر فقال أبوه قف حتى أتاى رساول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم فسأله عنها  ،فلما أخبره بذل قال صلى اهلل عليه وسلم ( اصنع بهاا
ما أحببت ونزل قول اهلل تعالى ( ومن يتق اهلل يجعل له مخرجا )

10

والدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل  ،وسهمٌ ال يخيب وأعجز الناس مان عجاز عان

ض من فيض ونقطةٌ من بحر مما ورد في هذا :
الدعاء  ،وإلي غي ٌ
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :ال يغني حاذر
من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاان
إلى يوم القيامة .

 - 2ابن جرير فى تفسيره
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(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو

قطيعة رحم أو يستعجل .
ِاي
(حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أنَّ النَّب َّ
س فِيهَا إِثْامٌ وَال قَطِيعَاةُ رَحِامٍ إِالَّ
سلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْ َ
ن مُ ْ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قال " :مَا مِ ْ
الل ُه َ
صَلَّى َّ

ن يَدَّخِ َرهَا َل ُه فِي اآلخِرَةِ ،وَإِمَّاا
ن تُعَجَّ َل َلهُ دَعْوَ ُتهُ ،وَإِمَّا أ ْ
اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَالَّ ٍ:إِمَّا أ ْ
أعْطَاهُ َّ
اللهُ أكْثَرُ "0
ن يَصْرِف عَ ْن ُه مِنْ السُّو ِء مِ ْثلَهَا" قَالُوا :إِذًا نُكْثِرُ ،قَالَ َّ ":
أْ
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن أبخال
الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء .
(أعجز الناس من عجز عن الدعاء)  :أعظم ما يشق على المسلم أن يغلق عليه في الدعاء،
[*] قال عمر بن الخطاب :

" أني ال أحمل هم اإلجابة ولكن أحمل همّ الدعاء" فاذا فتح على العبد في دعائه من معاني
الحمد والثناء دعا اهلل وحسن الظن به والتعلق والرجاء به وتعظيم الرغبة مما عند اهلل
والثقة بوعد اهلل فينبغي عليه أن يقبل على الدعاء وأن يصرف همته في ذل السيما في

األزمان واألماكن الفاضلة  ،وعند نزول الضر وحصول الشدائد ،ومن أكثر طرق هذا الباب
فتح له ،وذل فضل اهلل يؤتيه من يشاء .
[*] يقول جعفر الصادق رضي اهلل عنه :
عجبت ألربعة كيف يغفلون عن أربع:

حمِينَ)
عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قول اهلل( :أَنّي مَسّنِيَ الضّرّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الارّا ِ
[األنبياء ]23 /
شفْنَا مَا ِب ِه مِن ضُرّ) [األنبياء ]24 /
واهلل سبحانه وتعالى يقول( :فَاسْتَجَبْنَا َل ُه فَكَ َ
ن
ت مِا َ
حاٰنَ َ إِنّى كُنا ُ
اهَ إِالَّ أَنتَ سُبْ َ
وعجبت لمن أصابه غم كيف يغفل عن قول اهلل( :الَّ ِإَل ٰ
ا ِلمِينَ) [ األنبياء ] 20/
ٱلظ ٰ
َّ

اهُ مِنَ ٱلْغَمّ وَكَ ٰذلِ َ نُنجِاى ٱ ْلمُا ْؤمِنِينَ) [
واهلل سبحانه وتعالى يقول( :فَٱسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْ َن ٰ

األنبياء ] 22/
ٱلل ُه وَنِعْ َم ٱلْوَكِيلُ)
وعجبت لمن يخاف كيف يغفل عن( :حَسْبُنَا َّ
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[ آل عمران ]103/

ٱلل ِه وَفَضْ ٍل لَّ ْم َيمْسَسْهُمْ سُوء)
ن َّ
،واهلل تعالى يقول( :فَٱ ْن َقلَبُو ْا بِنِ ْع َم ٍة مّ َ

[ آل عمران ]104/
ٱللهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ)
ٱللهِ إِنَّ َّ
وعجبت لمن يمكر به الناس كيف يغفل عن (وَأُفَ ّوضُ َأمْرِى ِإلَى َّ

[ غافر ] 44/

ق بِاآ ِل فِرْعَوْنَ سُوء ٱلْعَذَابِ)
ت مَا مَكَارُو ْا وَحَا َ
ٱللهُ سَيّئَا ِ
 ،واهلل تعالى يقول( :فَوقَا ُه َّ
[ غافر ] 45/
أخى  :أمن يجيب المضطر إذا دعاه ،
أخى  :هل عند أسير تريد ف أسره ،
أخى  :ألست فى حاجة إلى اهلل ( يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهلل)
أخي  :في كل ذل علي بالتضرع إلى اهلل ،،،،،،،،،
أخي الحبيب هل وقفت مع نفس

؟

كم مرة انطرحت بين يدي اهلل ؟
ت فيها بصدق المناجاة ؟
كم مرة أحسس َ

أليس ل حاجة بل حاجات إلى رب األرض والسماوات ؟

ت أن تنفع نفس بدعوة صالحة ؟ ع ّل اهلل أن ينفع باها .
أعجَز َ
أخي من أدمن طرق الباب يوش أن يفتح له  .....زد في الطرق يزاد ل فاي العطااء

من رب االرض والسماوات .
إلهي :

كم ل سواي ،وما لي سوا  ،عبيد سواي كثير وليس لي سيد سوا  ،فبفقاري إليا
وغنا عني  ،وبقوت وضعفي  ،وبعز وذلي  ،إال رحمتني وعفوت عني  ،هذه ناصايتي
الكاذبة الخاطئة بين يدي  ،أسأل مسألة المسكين  ،وأبتهل إلي ابتهال الخاضاع الاذليل،
وأدعو دعاء الخائف الضرير ،سؤال من خضعت ل رقبته ،ورغم ل أنفه ،وفاضت لا

عينه ،وذل ل قلبه ،اهلل ال تعذب نفساً قد عذبها الخوف من  ،وال تخرس لساناً كال ماا
يرويه عن  ،وال تقذ (أى ال تعمي) بصراً طالما بكى من مخافت  ،وال تخيب رجاء هو معلق
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ب  ،وال تحرق بالنار وجهاً سجد لعظمت  ،وال تعذب بنان ًا كتب في طاعت وال لسااناً دل

الناس على شريعت !! يا أرحم الراحمين !! يا اهلل .

اللهم يا موضع كل شكوى ،ويا سمع كل نجوى ،ويا شاهد كل بلوى ،يا عالم كل خفياة ،و
يا كاشف كل بلية ،يا من يمل حوائج السائلين ،ويعلم ضمائر الصامتين ندعو دعاءَ مان
أشدت فاقته ،وضعفت قوته ،وقلت حيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين ال يجدون لكشاف

ما هم فيه إال أنت.
يا أرحم الراحمين أكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان.
يا سامعا لكل شكوى أعن المساكين والمستضعفين وأرحم النساء الثكالى واألطفال اليتاامى
وذي الشيبة الكبير ،إن على كل شيء قدير.
ألم يأن لنا أن ننتبه إلى أن الدعاءُ أكرم شيء على اهلل ،شرعه اهلل لحصول الخير ودفع
الشر ،فالدعاءُ سبب عظيم للفوز بالخيرات والبركات ،وسببٌ لدفع المكروهاات والشارو ِر

لكل خير والدافعة لكل شرّ .
ب النافعة الجالبة ِّ
والكربات ،والدعا ُء من القدَر ومن األسبا ِ

الدعاء به تُفرّجُ الشِّدّائد  ،وتُنفّسُ الكُرب فكم سمعنا عمن أُغلقت فاي وجهاه األباواب ،
وضاقت عليه األرض بما رحبت  ،ثم طَا َرقَ باب مسبب األسباب  ،وألاحّ علاى اهلل فاي

حتْ له األبواب  ،وانفرج ما به من شِدّة وضيق .
الدعااء ،ورفع إليه الشكوى  ،وبكى َففُتِ َ

غ َل َقتْ عليهام الباب صخارةٌ عظيمة ،
ألم تسمع قصة أولئ الثالثة الذين دخلوا غااراً فأ ْ
فما كان منهم إال أن دعوا اهلل بصالح أعمالِهم وأخلصِها  ،فانفرجت الصاخرةُ وخرجاوا

يمشون .

(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثاة
رهط ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت
عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقاال
رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فنااء
بي في طلب شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبات لهماا غبوقهماا فوجادتهما

نائمين ،وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما
حتى برق الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجها ففارج
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صالى
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اهلل عليه وسلم :وقال اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتهاا عان

نفسها فامتنعت مني ،حتى ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشارين ومائاة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحال لا أن
تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلاي

وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،
فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم:
وقال الثالَّ :اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الاذي لاه
وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلاي
أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل
ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله فاستاقه فلم يتر منه شايئا ،اللهام
فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فياه ،فانفرجات الصاخرة فخرجاوا

يمشون).

ألم يأن لنا جميعاً أن نمد أيدينا إلى مال المل  ،وإلى مَنْ بيده ملكوت كلّ شيء  ،وهاو
يُجير وال يُجار عليه ؟

ونقول -:

يا أمان الخائفين سبحان ما أحلم على من عصا وما أقرب ممن دعا وما أعطف على
من سأل وما أراف بمن أمل  ،من الذي سأل فحرمته ،ومن الذي فر إلي فطردته أو لجأ
إلي فأسلمته  ،أنت مالذنا ومنجانا فال نعول إال علي وال نفر من خلق ومن إال إلي ياا

أمان الخائفين .
فلماذا البخل على أنفسنا ؟
إلى متى العجاز والكسل ؟
إن ما بيننا وبين السماء السابعة سوى مسافة دعوة مظلوم .
وما بيننا وبين باب ذي المنن سوى قَارْعِا ِه وإداماة ذل .

فادع يا أخي وزد في الدعاء بالليل والنهار فلن تخيب دعوات فإن الدعاء سهمٌ ال يخيب

:
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو

قطيعة رحم أو يستعجل .
ِاي
(حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أنَّ النَّب َّ
س فِيهَا إِثْامٌ وَال قَطِيعَاةُ َرحِامٍ إِالَّ
سلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْ َ
ن مُ ْ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قال " :مَا مِ ْ
الل ُه َ
صَلَّى َّ

ن يَدَّخِ َرهَا َل ُه فِي اآلخِرَةِ ،وَإِمَّاا
ن تُعَجَّ َل َلهُ دَعْوَ ُتهُ ،وَإِمَّا أ ْ
اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَالَّ ٍ:إِمَّا أ ْ
أعْطَاهُ َّ
اللهُ أكْثَرُ "0
ن يَصْرِف عَ ْن ُه مِنْ السُّو ِء مِ ْثلَهَا" قَالُوا :إِذًا نُكْثِرُ ،قَالَ َّ ":
أْ
أتهازُأ بالدعاااا ِء وتزدرياااااهِ

وماا تادري بماا صنع الدعااءُ

سها ُم اللياااااالِ ال تُخاطي ولكن

لهاا أمادٌ ولألمادادِ انقاضاااءُ

هل يدعو العبد ربه مع أن اهلل يعلم حاجته :

يردد البعض حديَّ لفظه  ( :علمه بحالي يغني عن سؤالي ) ويستدلون به على أناه ال
حاجة لإلنسان أن يدعو اهلل  ،ألن اهلل يعلم حاجة اإلنسان  ،فما صاحة هاذا الكاالم فماا
الجواب ؟

الجواب :

أن هذا القول قول باطل  ،ألنه مناف لإليمان بالقدر  ،وتعطيل لألسباب  ،وتر لعبادة هاي
أكرم العبادات على اهلل عز وجل .

فالدعاء أمره عظيم وشأنه جليل  ،فبه يرد القدر  ،وبه يرفع البالء  ،فهو ينفع مماا نازل

ض من فيض مما نزل في فضل الدعاء :
ومما لم ينزل  .وها غي ٌ
(حديَّ النعمان بن بشير في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :الدعاء هو
ن
جبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْاتَكْبِرُونَ عَا ْ
العبادة  ،ثم تال قوله تعالى( :وَقَالَ رَبّكُامْ ادْعُونِيَ أَسْتَ ِ

ن جَهَنّمَ دَاخِرِينَ)
خلُو َ
عِبَادَتِي سَيَدْ ُ

(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال من لام يساال اهلل
يغضب عليه .
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :ليس شيء أكارم
على اهلل من الدعاء .

(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكام حياي كاريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .

(حديَّ سلمان في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ال يرد القضاء إال الدعاء و ال يزياد
في العمر إال البر .
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :ال يغني حاذر
من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاان
إلى يوم القيامة .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو

قطيعة رحم أو يستعجل .

ِاي
(حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أنَّ النَّب َّ
س فِيهَا إِثْامٌ وَال قَطِيعَاةُ رَحِامٍ إِالَّ
سلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْ َ
ن مُ ْ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قال " :مَا مِ ْ
الل ُه َ
صَلَّى َّ

ن يَدَّخِ َرهَا َل ُه فِي اآلخِرَةِ ،وَإِمَّاا
ن تُعَجَّ َل َلهُ دَعْوَ ُتهُ ،وَإِمَّا أ ْ
اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَالَّ ٍ:إِمَّا أ ْ
أعْطَاهُ َّ
ن يَصْرِف عَ ْن ُه مِنْ السُّو ِء مِ ْثلَهَا" قَالُوا :إِذًا نُكْثِرُ ،قَالَ  ":الَّلهُ أكْثَرُ "0
أْ
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن أبخال
الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء .

وربما استشهد بعض من يتر الدعاء كبعض الصوفية بحديَّ  ( :حسبي مان ساؤالي
علمه بحالي )  ،وهذا الحديَّ باطل ال أصل له  ،تكلم عليه العلماء  ،وبينوا بطالنه .
[*] فقد ذكره البغوي في تفسير سورة األنبياء مشيرًا إلى ضعفه فقال :
( وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار  ( :ال إلاه إال أنات
سبحان رب العالمين  ،ل الحمد  ،ول المل  ،ال شري ل  ،ثم رموا به فاي المنجنياق

إلى النار  ،واستقبله جبريل فقال  :يا إبراهيم  ،ل حاجة ؟ فقال  :أما إليا فاال  ،فقاال
جبريل  :فاسأل رب  ،فقال إبراهيم  :حسبي من سؤالي علمه بحالي ) تفسير البغوي معالم
التنزيل 340/5
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا الحديَّ :

( وأما قوله  :حسبي من سؤالي علمه بحالي فكالم باطل  ،خالف ما ذكره اهلل عن إبراهيم
الخليل وغيره من األنبياء  ،من دعائهم هلل  ،ومسألتهم إياه  ،وهو خالف ما أمار اهلل باه
عباده من سؤالهم له صالح الدنيا واآلخرة ) .مجموع الفتاوى 539/2

[*] وقال الشيخ األلباني عن هذا الحديَّ :

( ال أصل له  ،أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصالة والسالم وهو من اإلسرائيليات ،
وال أصل له في المرفوع ) سلسلة األحاديَّ الضعيفة )11(12/1
وقال بعد ذل عن الحديَّ  ( :وقد أخذ هذا المعنى بعض من صانف فاي الحكماة علاى
الطريقة الصوفية فقال  :سؤال منه  -يعني اهلل تعالى  -اتهام لاه ) سلسالة األحادياَّ
الضعيفة 19/1
ثم قال رحمه اهلل تعليقاً على تل المقولة  ( :هذه ضاللة كبرى  ،فهل كان األنبياء صلوات

اهلل عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف األسئلة ؟ ) سلسلة األحاديَّ الضعيفة 19/1

حكم الدعاء :
ذهب جمهور العلماء إلى أن الدعاء واجب على كل مسلم ،لألدلة التالية:

خ َل ْقتُ الْجِنّ وَاإلِنسَ إِالّ لِيَعْبُدُونِ) [سورة :الذاريات  -األية ]56 :وقد ورد
قال تعالىَ ( :ومَا َ
في تفسير هذه اآلية أي أن اهلل خلق المخلوقات ليعبدوه ويعرفوه ويخضعوا له ويتاذللوا،
ن جَهَنّمَ دَاخِرِينَ)
خلُو َ
سَيَدْ ُ

فإذا كان الدعاء هو العبادة ،وغاية خلق الجن واإلنس العبادة أي "الدعاء" كان لزام ًا علاى

كل مسلم االلتجاء إلى اهلل –تعالى -والخضوع له ،والتذلل بالدعاء في كل وقت وحين .
لذا حري بنا أن نرقى بفهمنا لمعنى الدعاء إلى معناه األسمى ،أن تدعو اهلل ال ألن محتااج
إليه ،بل ألن هذا الدعاء جزءٌ من عبوديت هلل تعالى .
حكم تر الدعاء :
إن من صفات المسلم الحق االنصياع لما أمر اهلل به ،وتر ما نهى اهلل عنه ،ولما كان اهلل
 -سبحانه وتعالى  -أمرنا بأن ندعوه ،وجب علينا االلتزام بأمره ،وتركنا للدعاء يلحق بناا

اإلثم والمعصية ،ويكفي ما وصف اهلل – تعالى -به من تر دعاءه في اآلية الكريمة تأملها
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن
ن عَا ْ
ن يَسْتَكْبِرُو َ
ِن الَّذِي َ
ب لَكُمْ إ َّ
ج ْ
معي  -رحم اهلل  -قال تعالى( :وَقَا َل رَبُّكُ ُم ادْعُونِي أَسْتَ ِ
ن جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)[ .سورة غافر ،اآلية.]60 :
خلُو َ
عِبَادَتِي سَيَدْ ُ

وقد أمر اهلل  -تعالى  -بالدعاء ،ووصف من لم يستجب ألمره بأنه مستكبر ،وهدد وتوعد
هؤالء المستكبرين بأنهم سيدخلون جهنم  -والعياذ باهلل ، -وبينت السنة الصحيحة أن مان

لم يسال اهلل يغضب عليه كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال من لم يسال اهلل يغضب
عليه .
فجعل غضب اهلل  -عز وجل  -من نصيب من تر الدعاء وااللتجاء إلى اهلل .
[*]فضائل الدعاء :
 الدعاء له فضلٌ عظيم وأجرٌ جسيم  ،وللدعاء فضائل ال تحصى ،وثمارات ال تعاد،وهو
طريق النجاة ،وسلم الوصول ،ومطلب العارفين ،ومطية الصالحين ،ومفازع المظلاومين،

وملجأ المستضعفين ،به تُستجلب النعم ،وبمثله تُستدفع الانقم  ،والادعاء سابب لتفاريج
الهموم وزوال الغموم ،وانشراح الصدور ،وتيسير األمور ،وفيه يناجي العبدُ ربّه ،ويعترف
بعجزه وضعفه ،وحاجته إلى خالقه ومواله  ،والدعاء سالحٌ متين وحارزٌ مكاين وساه ٌم

صائبٌ ال يخطئ  ،والموفق من وفق للدعاء  ،والدعاء شعيرة جليلة ،وعبادة فاضلة ،بال
هو من أفضل العبادات  ،ما أشد حاجة العباد إليه ،وما أعظم ضرورتهم إليه ،ال يساتغني
عنه المسلم بحال من األحوال ،والدعاء ومن أعظم مقامات األلوهية ،ومن أعظم ما يرفاع
البالء والعقوبات بإذن اهلل سبحانه وتعالى ،بل إن اهلل عز وجل أخبر إن الدعاء هو العبادة،

ِن
جبْ لَكُامْ إ َّ
ألنه ركنها الركين ،وأساسها المتين ،وقال سبحانه( :وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْاتَ ِ
ن جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ)[ .سورة غافر ،اآلية.]60 :
خلُو َ
ن عِبَادَتِي سَيَدْ ُ
ن عَ ْ
ن يَسْتَكْبِرُو َ
الَّذِي َ
وحقيقة الدعاء هو طلب الحاجة ممن يملكها ،ونحن محتاجون دائما واهلل معاط متفضال،
ونحن فقراء واهلل الغني ،إن هذا التوجه إلى المل هو العبادة .
وسمى اهلل تعالى الدعاء عبادة ،و تكفل باإلجابة لمن دعاَ ( ،ومَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِانَ اللّاهِ).

[سورة التوبة ،اآليةَ ( .]111 :ومَنْ أَصْ َدقُ مِنَ الّلهِ قِيالً)[ .سورة النساء ،اآلياة.]111 :
ن
س َألَ َ عِبَادِي عَنِّي َفإِنِّي قَرِيابٌ أُجِيابُ دَعْاوَةَ الادَّاعِ إذا دَعَاا ِ
فقد قال سبحانه( :وَإِذَا َ
َفلْيَسْتَجِيبُو ْا لِي َولْيُ ْؤمِنُو ْا بِي لَعَلَّهُ ْم يَرْشُدُونَ)[ .سورة البقرة ،اآلية.]126 :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وقد سأل أعرابي الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال :يا رسول اهلل ،أقريب ربنا فنناجيه،

س َألَ َ عِبَاادِي عَنِّاي
أم بعيد فنناديه؟! فسكت النبي صلى اهلل عليه وسلم ،فأنزل اهلل( :وَإِذَا َ
َفإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعَانِ َفلْيَسْتَجِيبُواْ لِي َولْيُ ْؤمِنُواْ بِاي لَعَلَّهُامْ يَرْشُادُونَ).
[سورة البقرة ،اآلية.]126 :

ع وال يُشْاغَلُ ُه
[*] قال ابن كثير في تفسيره على اآلية :المراد أنَّه تعالى ال يُخَ ِّيبُ ُدعَااءَ دَا ٍ
حانَ ُه0
سبْ َ
ضيعُ لَ َديْ ِه ُ
عاءِ وأنه ال يَ ِ
غيبٌ في الدُّ َ
عاءِ ،ففيه تَرْ ِ
عنه شيء ،بل هو سَ ِميعُ الدُّ َ

تنبيه

ب
س َألَ َ عِبَادِي عَنِّي َفإِنِّي قَرِي ٌ
 :قول اهلل جل وعال :وَإِذَا َ

في هذه اآلية لفتة عجيبة ينبغي أن ننتبه وأن نلتفت إليها:
ما سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن سؤال إال وكان الجواب من اهلل تعالى على رساوله

سأَلونَ َ عَنِ ا ْلَأهَِّل ِة
صلى اهلل عليه وسلم بقوله جل وعال :قل يا محمد كذا وكذا قال اهلل :يَ ْ
قُلْ هِيَ َموَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
[البقرة.. ]119:

سأَلونَ َ مَاذَا يُ ْن ِفقُونَ قُالِ الْ َعفْاوَ
[البقرة .. ]129:وَيَ ْ

سأَلونَ َ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ
يَ ْ

سأَلونَ َ عَنِ ا ْلمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً
 ..وَيَ ْ
ا ْلأَ ْنفَالُ لَِّلهِ وَالرَّسُولِ

[البقرة]110:

سأَلونَ َ عَنِ ا ْلأَ ْنفَاالِ قُا ِل
[البقرة .. ]111:يَ ْ

ع ْلمُهَا عِنْدَ اللَّا ِه
عةِ قُلْ إ َِّنمَا ِ
س َألُ َ النَّاسُ عَنِ السَّا َ
[األنفال .. ]1:يَ ْ

[األحزاب]63:

إال في هذه اآلية ،فلم يقل ربنا جل وعال لنبيه صلى اهلل عليه وسلم :وإذا سأل عباادي
عني فقل ،ال واهلل ،وإنما تولى اهلل جل وعال بذاته العلية اإلجابة على عباده ،فقال سبحانه:
ب [البقرة ]126:ولم يقل :قل :يا محمد إني قريب،
س َألَ َ عِبَادِي عَنِّي َفإِنِّي قَرِي ٌ
وَإِذَا َ

لماذا؟

حتى ال تكون هنا واسطة بين العبد وبين اهلل جل وعال ،ولو كانت هاذه الواساطة هاي
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ال واسطة بين العبد وبين اهلل ،ادع اهلل جل وعال فاي أي

وقت شئت ،ارفع أكف الضراعة إلى اهلل ،ال تسأل نبياً وال تسأل ولياً ،وإنما سل اهلل الواحد
القهار ،ارفع أكف الضراعة إليه في أي وقت شئت ،بل وفي أي مكان شئت ،لترى اهلل جل
س َألَ َ عِبَادِي عَنِّي َفإِنِّي قَرِيبٌ [البقارة]126:
وعال سميعاً بصيراً مجيب الدعاء : .وَإِذَا َ
ال سؤال إال منه ،وال طلب إال منه ،وال رجاء إال فيه ،وال توكل إال علياه ،وال تفاويض إال

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
إليه ،وال استعانة إال به ،وال استغاثة إال به ،وال ذبح إال له ،وال نذر إال له ،وال حلاف إال
به ،وال طواف إال ببيته جل وعال ،فلتكن عقيدت وليكن توحيد وإيمان  ،أن ترفع إلى اهلل

أكف الضراعة ،بقول  :اللهم إني أبرأ من الثقة إال ب  ،ومن األمل إال في  ،ومن التسليم إال
ل  ،ومن التفويض إال إلي  ،ومن التوكل إال علي  ،ومن الصبر إال على باب  ،ومن الذل إال

في طاعت  ،ومن الرجاء إال لما في يدي الكريمتين ،ومن الرهبة إال لجاللا العظايم( :إذا
سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل).
الجأ إلى اهلل جل وعال ،واعلم بأن اهلل سميع قريب يجيب الادعاء ،يسامع دبياب النملاة
الل ُه قَاوْ َل الَّتِاي
س ِم َع َّ
السوداء ،تحت الصخرة الصماء ،في الليلة الظلماء ،قال تعالى :قَدْ َ
َاللهُ يَسْا َمعُ تَحَاوُرَ ُكمَاا إِنَّ اللَّاهَ سَامِيعٌ بَصِايرٌ
اللهِ و َّ
تُجَا ِدلُ َ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي ِإلَى َّ
[المجادلة ]1:تقول أمنا عائشة رضي اهلل عنها[ :واهلل لقد كنت في جانب الغرفة فما سمعت
حوار المجادلة ،وسمعه اهلل من فوق سبع سماوات] نعم إنه السميع القريب المجيب :قَا ْد

سَااا ِم َع اللَّااا ُه قَاااوْ َل الَّتِاااي تُجَا ِدلُااا َ فِاااي َزوْجِهَاااا [المجادلاااة..]1:
عاءِ ،ب ِنعْ َم ِة اإلجابة واليَ ُر ُّد ُه خائبااً فقاال ﴿
ج َه إليه بالدُّ َ
وبَيَّنَ تعالى أنَّه يُنْ ِع ُم على من تَ َو َ
ح َفلَنِعْ َم ا ْلمُجِيبُونَ ﴾ (  05ا الصافات )
َو َلقَ ْد نَادَانَا نُو ٌ

عانَا ،وقال
سيرِ على اآلية الكريمة ﴿ نَادَانَا ﴾ أي دَ َ
[*] قال ابن الجوزي في تفسيره َزادُ اَلْ َم ِ
الرازي :هذه اللفظة العظيمة ﴿ َفلَنِعْمَ ا ْلمُجِيبُونَ ﴾ تدل على أن اإلجابة من ال ِّن َع ِم العظيماة،
جمْ ِع فقال ﴿ نَادَانَا ﴾ والقَاادِ ُر العَظِايمُ ال يَ ِلياقُ باه إال
فسبحانه عبَّر عن ذاته بصيغة اَلْ َ

سانُ العظيم ،وسبحانه أعَادَ صيغة الجَمْ ِع في قوله ﴿ َف َلنِعْمَ ا ْلمُجِيبُاونَ ﴾ ليادل علاى
اإلحْ َ
صفَتُ تل اإلجابة بأنَّها نِعْ َمتُ اإلجابة ،والفَاءُ فاي قولاه
ظيمِ تل النِّعْ َم ِة ،ال سيما وقد وُ ِ
تَعْ ِ
عاءِ ،
صولَ هذه اإلجابة مُتَ َر ِتبٌ علاى ذلا الادُّ َ
ح ُ
تعالى ﴿ َفلَنِعْ َم ا ْلمُجِيبُونَ ﴾ يدل على أنَّ ُ
صولِ اإلجَابَ ِة
ح ُ
س َببٌ ِل ُ
ص َ
عاءَ باإلخْالَ ِ
وهذا يدل على أن الدُّ َ

11

0

(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكام حياي كاريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَيْا ِه أنَّ
حيلُ َ
صاحِبْ ُه َما كَ َمنْ َيسْاتَ ِ
قال العلماء :ال يَخْفَى أنَّ الكَ َر َم والحَ َياءَ إذا اجْتمَ َعا يَكْونُ َ

ن السَّائِ ِلينَ والضُّ َعفَاءِ
َيتْ ُر َ العَطَاءَ ِم َ

11

0

در من قال :
وهلل ُّ
أتهازأُ بالدعاااا ِء وتزدرياااااهِ

سها ُم اللياااااالِ ال تُخاطي ولكن

وماا تادري بماا صنع الدعااءُ

لهاا أمادٌ ولألمادادِ انقاضاااءُ

فالدعاء نعمةٌ عظيمة َ ،وم َِّنةٌ عميمة  ،امتن اهلل تعالى بها على عبااده ،حياَّ أمارهم
بالدعاء ،ووعدهم باإلجابة واإلثابة .
وشأن الدعاء عظيم ،ونفعه عميم ،ومكانته عالية في الدين ،فما استجلبت النعم بمثلاه ،وال
استدفعت النقم بمثله؛ ذل أنه يتضمن توحيد اهلل ،وإفراده بالعبادة دون من ساواه ،وهاذا
رأس األمر ،وأصل الدين.
فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء ،بل ما أعظم ضرورتهم إليه؛ فالمسلم في هذه الادنيا ال

يستغني عن الدعاء بحال من األحوال.

فإن كان راعيًا واله اهلل رعية فما أحوجه إلى الدعاء؛ كي يثبت اهلل سلطانه ،ويعينه علاى
استعمال العدل في رعيته ،ويحببه إلى رعيته ،ويحبب الرعية إليه.

وإن كان داعيًا إلى اهلل _ تعالى _ فما أشد حاجته لدعاء ربه ،وسؤاله اإلعانةَ ،والقباول،
والتوفيق ،والتسديد؛ ليثبت على الحق ،ويصبر على عثار الطريق ومشاقه ،ولتصايخ لاه

األسماع ،وتَصْغى إليه األفئدة .

وإن كان مجاهدًا في سبيل اهلل _ فما أعظم حاجته للدعاء ،الذي يطلب به النصر ،ويستنزل

السكينة والثبات في اللقاء ،ويسأل ربه خذالن األعاداء ،وإنازال الرعاب فاي قلاوبهم،
وهزيمتَهم ،وتفرق كلمتهم .
وإن كان مريضًا فما أشد فاقته وأعظم حاجته للدعاء؛ ليستشفي به من مرضه ،ويسأل باه
كشف كربته ،وأن يمن اهلل عليه بالشفاء والعافية.
وبالجملة فالمسلمون _ بل ومن في األرض كلهم جميعًا _ بأمسِّ الحاجة للدعاء ،وإخالصه
لرب األرض والسماء؛ ليصلوا بذل إلى خيري الدنيا واآلخرة  ،فلن يهل مع الدعاء أحاد،

22
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فالسعيد من وفق لذل  ،والمحروم من حرم لذة العبادة ،أو أيس من رحمة اهلل وكاان مان

القانطين  ،من وفق للدعاء فقد وفق للقول السديد ،والعمل الرشيد .

عجبت لمن تر الدعاء ووقف بباب البشر وهو يعلم أن دعاؤهم هباء  ،ال يجلب مرغوبااً،
وال يمنع مكروهاً ،ولكن ال عجب فليس كل أح ٍد يوفقُ للخير .

واعلم علم اليقين أنه بدعوةٍ تتقلب األحوال ،فالعقيم يولد له ،والسقيم يُشفى ،والفقير
يُرزق ،والشقي يسعد ،بدعوةٍ واحدةٍ أُغرق أُهل األرض جميعهم إال من شاء اهلل:
افِرِينَ دَيَّاراً
علَى ٱألَ ْرضِ مِنَ ٱلْكَ ٰ
نُوحٌ َّربّ الَ تَذَرْ َ
موسى وقال موسى:

[نوح ،]16:وهل

وَقَا َل

فرعون بدعوة

رَبَّنَا إِنَّ َ ءاتَيْتَ فِرْعَوْنَ َومَألهُ زِينَةً وََأمْوَاالً فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا

علَىٰ ُقلُوبِهِمْ فَالَ يُ ْؤمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ
طمِسْ عَ َلىٰ َأمْ ٰولِهِمْ وَٱشْدُدْ َ
لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبَّنَا ٱ ْ
ٱلْعَذَابَ ٱأللِيمَ

[يونس ،]22:ووهب ما وهب لسليمان بغير حساب بسؤال ربه الوهاب،

وشفى اهلل أيوب من مرضه بتضرعه

حمِينَ
أَنّى مَسَّ ِنىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّا ِ

َبتلِه إلى موااله ،مع قلة العدد
[األنبياء ،]23:وأغيَّ نبينا محمد  يوم بدر بالمالئكة ،بت ُّ
وذات اليد،

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنّي ُممِدُّكُمْ ِب َألْفٍ مّنَ ٱ ْل َملَائِ َكةِ مُرْدِفِينَ

[األنفال.]9:

فإذا كان الدعاء بهذه المنزلة العالية والمكانة الرفيعة _ فأجدر بالعبد أن يتفقه فيه ،وأن

يلم بشيء من أحكامه _ ولو على سبيل اإلجمال _ ؛ حتى يدعو ربه على بصيرة وهادى،
بعيدًا عن الخطأ واالعتداء؛ فذل أرجى لقبول دعائه ،وإجابة مسألته.

فال شيء أكرم على اهلل من الدعاء  ،ما استجلبت النِّعم ،وال استدفعت النقم بمثله ،به
تفرج الهموم ،وتزول الغموم ،كفا ه شرفا قرب اهلل من عبده حال الدعاء ،وأعجز الناس من
عجز عن الدعاء ،وأضعفهم رأياً وأدناهم همة من تخلّف عن النداء ،الدعاء هو عين
المنفعة ورجاء المصلحة ،ودعاءُ المسلم بين يدي جواد كريم يعطي ما سُئل ،إما معجّالً
وإما مؤجّالً .
[*] يقول ابن حجر -رحمه اهلل" :-كل داع يستجاب له ،لكن تتنوع اإلجابة ،فتارة تقع بعين
ما دعا به ،وتار ًة بعِوضه".

وللدعاء فضائل عظيمة ،وثمرات جليلة ،وأسرار بديعة ،وها فضاائل الادعاء جملا ًة
وتفصيال:

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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[*]أو ًال فضائل الدعاء جمل ًة :

( )1أن الدعاء طاعة هلل وامتثال ألمره تعالى :
( )1السالمة من الكبر:
( )3الدعاء هو العبادة :

( )4الدعاء أكرم شيء على اهلل :
( )5الدعاء سبب لدفع غضب اهلل :
( )6الدعاء دليل على التوكل على اهلل :
( )0الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة:
( )2الدعاء سالمة من العجز ،ودليل على الكياسة:
( )9ثمرة الدعاء مضمونة بإذن اهلل :
( )10الدعاء سبب لدفع البالء قبل نزوله:

( )11الدعاء سبب لرفع البالء بعد نزوله:
( )11الدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها :
( )13حصول المودة بين المسلمين :

( )14الدعاء من صفات عباد اهلل المتقين :
( )15الدعاء سبب للثبات والنصرعلى األعداء :
( )16الدعاء َمفْزَعُ المظلومين ،وملجأ المستضعفين :

( )10الدعاء دليل على اإليمان باهلل ،واالعتراف لاه بالربوبياة ،واأللوهياة ،واألساماء
والصفات:
( )12وربنا سبحانه ال يعبأ بعباده لوال ضراعتهم إليه .
( )19والدعاء من صفات أنبياء اهلل وأصفيائه .
ت في لحودهم .
( )10الدعاء نفعه عميم  ،نفعه يلحق األحياء في دنياهم ،واألموا َ
( )11الدعاء بإذن اهلل تعالى كفيلٌ بدفع البالء  ،ويمنع وقوع العذاب والهال .
( )11الدعاء أيض ًا به يُستناز ُل النصر من اهلل العلي القدير :
( )13الدعاء يؤكد ثقة العبد بربه ،حين يوقن باإلجابة :
[*]ثانياً فضائل الدعاء تفصيال :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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( )1أن الدعاء طاعة هلل وامتثال ألمره تعالى :

ب لَكُمْ ) [ غافر] 60/
ج ْ
قال تعالى  (:وَقَا َل رَبُّكُ ُم ادْعُونِي أَسْتَ ِ

ن َلهُ الدِّينَ ) [األعراف] 19/
خلِصِي َ
وقال تعالى  (:وَادْعُو ُه مُ ْ
فالداعي مطيع هلل  ،مستجيب ألمره.

( )1السالمة من الكبر:

ن
خلُو َ
ن عِبَادَتِي سَايَدْ ُ
ن عَ ْ
ن يَسْتَكْبِرُو َ
ن الّذِي َ
ب لَكُمْ إِ ّ
ج ْ
قال تعالى ( :وَقَالَ رَبّكُامْ ادْعُونِيَ أَسْتَ ِ
خرِينَ) [غافر ]60 /
جَهَنّمَ دَا ِ
[*] قال اإلمام الشوكاني في هذه اآلية :واآلية الكريمة دلت على أن الدعاء مان العباادة؛
فإنه سبحانه وتعالى أمر عباده أن يدعوه ،ثم قال[:إن الذين يستكبرون عن عبادتي].
فأفاد ذل أن الدعاء عبادة ،وأن تر دعاء الرب _سبحانه_ استكبار ،وال أقبح مان هاذا
االستكبار.

وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالق له ،ورازقه ،وموجده من العدم ،وخالق العاالم

أجمع ،ورازقه ،ومحييه ،ومميته ،ومثيبه ،ومعاقبه؟!

()13

فال ش أن هذا االستكبار طرف من الجنون ،وشعبة من كفران النعم.

( )3الدعاء هو العبادة :

ح
قال تعالىَ ( :ومَن يَدْعُ َمعَ الّلهِ ِإلَاهَا آخَرَ الَ بُ ْرهَانَ َلهُ ِبهِ َفإِ ّنمَا حِسَا ُبهُ عِندَ رَبّه إِ ّنهُ الَ ُي ْفِل ُ
الْكَافِرُونَ) [سورة :المؤمنون  -اآلية]110 :

(حديَّ النعمان ابن بشير في صحيحي أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال  :الدعاء هو
العبادة .

[*] قال في تُحْفَ ِة األحْ َو ِذي بشرح جامع الترمذي:14
ن
ج مِا ْ
جبْ أل َّنهُ إِظْهَارُ الْعَبْدِ الْعَجْ َز وَاالحْتِيَاا َ
ن الدُّعَاءَ هو الْعِبَادَةُ سَوَاءٌ اُسْتُجِيبَ أ ْو لَ ْم يُسْتَ َ
إ َّ

ج َلهُ ِإلَى
علَى إجَابَ ِتهِ كَرِيمٌ ال بُخْ َل َلهُ وال َفقْرَ وال اِحْتِيَا َ
الل َه تَعَالَى قَادِ ٌر َ
ِأن َّ
ف ب َّ
سهِ وَاالعْتِرَا َ
َنفْ ِ
ألن ُه
علَى أنَّ الدُّعَاءَ عِبَادَةٌ َّ
س ِه وَ َيمْنَ َع ُه مِن عِبَادِهِ ،ثُ َّم قال :اِسْتُ ِد َّل بِاآلي ِة َ
ي ٍء حَتَّى يَدَّخِرَ لِ َنفْ ِ
شَ ْ

ُم َنقَ َل عن الطِّيبِيُّ أنَّه قال :الدُّعَاءُ هو إِظْهَا ُر غَايَا ِة التَّاذَلُّ ِل
َم ْأمُو ٌر ِب ِه وَا ْل َم ْأمُو ُر ِبهِ عِبَادَةٌ ،ث َّ
73

( ) تحفة الذاكرين للشوكاني ص .7
 24أنظر باب :الدعوات عن رسول هللا ،حديث رقم32 4 :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ع ِللْبَارِي سُبْحَا َنهُ وَإِظْهَاارِ
عتْ الْعِبَادَاتُ إِالَّ ِللْخُضُو ِ
الل ِه وَاالسْتِكَا َن ِة َل ُه َومَا شُرِ َ
وَاالفْ ِتقَارِ ِإلَى َّ
االفْ ِتقَا ِر إليهِ تَعَالىَ0

صودَ من جميع التَّكَالِيفِ إال مَعْ ِرفَاةُ ذُ ِّل العُ ُبودِيَا ِة وعِا َّز
[*] وقال الفَخْ ُر الرَّازي :15ال مَقْ ُ
عاءُ أعْظَا َم أناواع
ن ،ال جَ َر َم كان الادُّ َ
عاءُ ُمسْتَجْ ِمعاً لهذين المَقَامَيْ ِ
الرُّبوبِ َي ِة ،فإذا كان الدُّ َ

العبادات 0

عاءَ من العبادة ،فإنه سبحانه وتعالى
[*] وقال الشوكاني :16اآلية الكريمة دََّلتْ على أن الدُّ َ
عاءَ
عوهُ ثم قال ﴿ :إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ فأفاد ذلا أن الادُّ َ
أمَ َر عباده أن يَدْ ُ
ح من هذا االسْ ِتكْ َبار 0
ب سبحانه اسْ ِتكْ َبارٌ  ،وال أقْ َب َ
عاءُ الرَّ ِّ
ع َبادَ ٌة ،وأنَّ تَرْ َ ُد َ
ِ

[*] وقال الفَخْرُ الرَّازي :10من المعلوم بالضرورة أن اإلنسان ال يَنْتَ ِف ُع في يوم القياماة إال
بطاعة اهلل تعالى ،فال جَ َر َم كان االشتغال بالطَّاعَ ِة ِمنْ أهَ ِّم اَلْ ُم ِه َماتِ ،ولَمَّا كان أشرف أنواع
ع ،ال جَ َر َم أمَ َر اهلل سبحانه وتعالى به في هذه اآلية فقال ﴿ :وَقَاا َل
ض ُر ُ
عاءُ والتَّ َ
الطَّاعات الدُّ َ
ب لَكُ ْم ﴾0
ج ْ
رَبُّكُ ُم ادْعُونِي أسْتَ ِ

ن ابن مَاجَه :
سنَ ِ
ي في شرحه لِ ُ
[*] وقال السِنْ ِد ُّ
عاءُ من وظائف العبودية بل أعالها 00ومن يعلم أن حقيقاة العباادة إظُهَاارُ التَّاذَلُ ِل
الدُّ َ

ُاخ
عاءِ م ُّ
ن الدُّ َ
س ُّر كَوْ َ
عاءُ في ذل في الغاية القصوى ،يَظْ َه ُر له ِ
واالِفْ ِتقَارِ واالِسْ ِتكَانَ ِة ،والدُّ َ
العِ َبادَ ِة012

عاءُ تتحقق به عبادة ربِّ العالمين؛ ألنه يتضمَّن تَ َعلُّاقَ
ي  :الدُّ َ
[*] وقال الشيخ علي الحُذَيْ ِف ُّ

ب النَّفْ ِع ودَفْ ِع
القلبِ باهلل تعالى ،واإلخالص له ،وعدم االِلْ ِتفَاتِ إلى غير اهلل عزّ وجلّ في جَلْ ِ

عاءُ اليقين بأن اهلل قدير ال يُعجزه شيء 00ويتضمَّن الدّعاءُ اِفْ ِتقَارَ العب ِد
الضُّ ِر ،ويتضمَّن الدُّ َ

ش َّدةَ اضطرارِه إلى ربّه ،وهذه المعَاني العظيمةُ هي حقيقةُ العِبادة019
و ِ

25
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فالدعاء من أعظم العبادة هلل تعالى  ،ألن فيه إظهاراً للذل والفاقة والحاجة إلى اهلل عاز
وجل  ،وفيه خضوع وخشوع له سبحانه من عبده الذي يدعوه .

ع فاي عِبَاادَ ِة
ع َد ِم االِعْ ِت َداءِ ،واالِ ِّتباَ ُ
ع َو َ
ع َبادَ ٌة ،فاألصل فيها :االِ ِّتباَ ُ
عاءَ ِ
فإذا علمت أن الدُّ َ
ع0
عاءِ ،وأجْ ُر االِ ِّتباَ ِ
ن :أجْ ُر الدُّ َ
عاء يَجْ َم ُع ل أجْ َريْ ِ
الدُّ َ

تنبيه

 :الذي يتأمل في قوله  ( الدعاء هو العبادة) يتضح له وضوحاً جلياً كياف

أن اهلل تعالى كرمه فياضٌ وجوده متتابع حيَّ جعل سؤال عباده له لقضاء حاوائجهم مان

أعظم العبادات وأجلِّ القربات فعظَّم الرغبة عندهم في الدعاء حتى قال ( الدعاء هو العبادة)
 ،بل وذم تر الدعاء وعدَّه استكباراً عليه وهدده بأشدِ أنواع التهديد حياَّ قاال تعاالى:

خلُونَ جَهَانّ َم
جبْ لَكُمْ إِنّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَانْ عِبَاادَتِي سَايَدْ ُ
(وَقَالَ رَبّكُامْ ادْعُونِيَ أَسْتَ ِ
دَاخِرِينَ)

ص
والدعاءُ تتحقَّق به عبادةُ ربِّ العالمين؛ ألنَّه يتضمَّن تعّلقَ القلب باهلل تعالى ،واإلخاال َ
له ،وعدمَ االلتفات إلى غير اهلل عز وجل في جلبِ النفع ودفع الضارّ ،ويتضامَّن الادعا ُء

اليقينَ بأنّ اهلل قدير ال يُعجزه شيء ،عليم ال يخفى عليه شيء ،رحمن رحيم ،حايّ قيّاوم،
جواد كريم ،محسِن ذو المعروف الذي ال ينقطع أبداً ،ال يُحَدُّ جاودُه وكرماه ،وال ينتهاي
إحسانُه ومعروفه ،وال تنفد خزائن بركاته.

فالدعاء استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادر ،واستغاثة من ملهوف برب قاادر ،وتوجاه
ورجاءٌ إلى مصرِّفِ الكون ومدبِّر األمر ،لِيُزيلَ عِلَّة ،أو يَرْ َفعَ مِحْنَة ،أو يَكْشِافَ كُرْبَاة ،أو

ق رجا ًء أو رَغْبَة...قائالً
َق َ
يُح ِّ

يا أمان الخائفين سبحان ما أحلم على من عصا وما أقرب ممن دعا وما أعطف على

من سأل وما أرأف بمن أمَل  ،من الذي سأل فحرمته ،ومن الذي فر إلي فطردته أو لجأ
إلي فأسلمته  ،أنت مالذنا ومنجانا فال نعول إال علي وال نفر من خلق ومن إال إلي ياا

أمان الخائفين .

إن المؤمن حين يستنفذ األسبابَ في عمل مشروع ،ويستعصي عليه األمارُ ،واألسابابُ ال
كلهُ منْ قدُرا ِتهِ هو إلى قادرة اهلل ،ويفزَعُ إلاى
ج ِلهِ ،ينقلُ األمر َّ
صُلهُ إلى ما يسْعَى من أ ْ
تُو ِ

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
تخلتْ فلن يتخلاى عناه
اهلل تعالى واهبِ األسباب ويقولُ :يا رب ،ويدعو ...فاألسباب إذا َّ

اهلل ...فهو سبحانه يجيب دعوة المضطرين...

فألجلِ هذه الصفات العظيمة وغيرِها يُرجى ربُّنا ويُدعى ،ويسأله من في السموات واألرض
ن الدعاء ،وما أجلَّ آثارَه .
حاجاتِهم باختالف لغاتِهم فما أعظ َم شأ َ

فالدعاء من أعظم العبادات  ،فيه يتجلى اإلخالص والخشوع  ،ويظهار صادق اإليماان،

وتتمحص القلوب ،وهو المقياس الحقيقي للتوحيد  ،ففي كال ٍم لشيخ اإلسالم ا رحماه اهلل
ا :إذا أردت أن تعرف صدق توحيد فانظر في دعائ .
( )4الدعاء أكرم شيء على اهلل :
(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :ليس شيء أكارم
على اهلل من الدعاء .
[*] قال في تُحْفَةُ األحوذي بشرح جامع الترمذي :ألنَّ ِفيهِ إظْ َهارَ الفَقْ ِر والعَجْ ِز والتَّذلُّ ِل
واالعْتَ َرافِ ِب ِق َو ِة اهلل وقُدْ َر ِت ِه 0

[*] وقال العلماءِ :احْتَ َّل الدعاء تل المنزلة العظيمة والمكانة الكريمة لِ َدالَلَ ِت ِه على قُدْ َر ِة اهلل
ي الجَ َوادِ الكَ ِريمِ وعَجْ ِز الدَّاعِي الفَ ِقيرِ إلى اهلل تَ َعالَى
تعالى الغَ ِن ِّ
َالْدُّعَاء مِنْ أعْظَمِ أنْوَاعِ َالْعِبَادَاتِ:

30

0

ن ،ألن السؤال فيه
ب :اعلم أن سُؤالَ اهلل عَ َّز وجَ َّل ُدونَ خَلْ ِق ِه هو اِلْ ُمتَ َع ِي ُ
ج ٍ
[*] قال ابن رَ َ
إظهار الذُ ِّل من السائل والمَسْكَنَ ِة والحَاجَ ِة واالفْ ِتقَارِ ،وفيه االعتراف بِقُدْ َر ِة المَسْؤولِ على

ح الذُ ُّل واالفْ ِتقَارُ إال
ضا ِر ،وال يَصْلُ ُ
ب المَنَافِ ِع ودَرْ ِء المَ َ
َرفْ ِع هذا الضُّ ِّر ونَيْ ِل المطلوب ،وجَلْ ِ
هلل وحده ألنه حقيقة العبادة

31

0

[*] قال الشوكاني في هذا الحديَّ :قيل وجه ذل أنه يدل على قدرة اهلل_تعالى_ وعجاز
الداعي.
واألولى أن يقال :أن الدعاء لامَّا كان هو العبادة ،كان أكرم على اهلل من هذه الحيثية؛ ألن
س
خ َل ْقتُ الْجِنّ وَاإلِنا َ
العبادة هي التي خلق اهلل _سبحانه_ الخلق لها ،كما قال تعالىَ ( :ومَا َ

إِ ّال لِيَعْبُدُونِ) [سورة :الذاريات  -األية]56 :
3
31
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ولمّا كان الدّعاءُ هو العِبادة فإنّه ال يكون إال هلل وحدَه ،فال يُادعَى مان دون اهلل ملا ٌ

ساٰجِدَ لَِّلهِ فَالَ تَدْعُواْ َم َع
مقرَّب ،وال نبيّ مرسَل ،وال وليّ وال جنّيّ ،قال اهلل تعالى( :وَأَنَّ ٱ ْلمَ َ

ٱللهِ أَحَدًا) [ الجن ] 12/
َّ

ٱلنفْسَ ٱلَّتِى حَرَّ َم
ٱللهِ ِإَلاٰهَا ءاخَرَ وَالَ َيقْ ُتلُونَ َّ
 ،وقال تبار وتعالى( :وَٱلَّذِينَ الَ يَدْعُونَ َمعَ َّ

ق وَ َال يَزْنُونَ) [ الفرقان ] 62/
حّ
ِال بِٱلْ َ
ٱللهُ إ َّ
َّ

 ،ومن دعَا مخلوقًا من دون اهلل نبيًّا أو ملكًا أو وليًّا أو جنّيًّا أو ضريحًا ونحوَه فقد وقَع في
ٱللهِ ِإلَاهَا ءاخَرَ الَ بُ ْرهَانَ َلهُ ِبهِ َفإ َِّنمَا حِسَاا ُب ُه
الشّر األكبر ،قال اهلل تعالىَ ( :ومَن يَدْعُ َمعَ َّ

افِرُونَ) [ المؤمنون ] 110 /
ح ٱلْ َك ٰ
عِن َد رَ ّبهِ إ َِّنهُ َال ُي ْفِل ُ

ن
ت َفإِنَّ َ إِذًا مّا َ
ٱلل ِه مَا َال يَنفَعُ َ وَ َال يَضُرُّ َ َفإِن فَ َع ْل َ
ن َّ
ع مِن دُو ِ
وقال تبار وتعالى( :وَالَ تَدْ ُ
ٱللهُ بِضُرّ فَالَ كَاشِفَ َلهُ إِالَّ هُوَ وَإِن يُرِدْ َ بِخَيْرٍ فَاالَ رَادَّ ِل َفضْا ِل ِه
ا ِلمِينَ * َ إِن َيمْسَسْ َ َّ
ٱلظ ٰ
َّ
ن عِبَادِ ِه َوهُ َو ٱلْ َغفُو ُر ٱلرَّحِيمُ) [ يونس] 100 ، 106/
ب ِب ِه مَن يَشَاء مِ ْ
يُصَي ُ

ن
جمِيعًا ثُمَّ َيقُولُ ِل ْل َمَلاٰئِ َكةِ َأهَاؤُالَء إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُادُو َ
وقال تَبار وتعالى( :وَيَوْمَ يَحْشُ ُرهُمْ َ
حاٰنَ َ أَنتَ َولِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْاثَ ُرهُم بِهِم مُّ ْؤمِنُونَ) [ سبأ
* الُواْ سُبْ َ
] 41، 40 /

ِال
حقّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُو ِنهِ الَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَاىْء إ َّ
وقال تبار وتعالىَ ( :لهُ دَعْوَةُ ٱلْ َ

ض َلاٰلٍ) [ الرعد
افِرِينَ إِالَّ فِى َ
كَ َباٰسِطِ كَفَّ ْيهِ ِإلَى ٱ ْلمَاء لِيَ ْبُلغَ فَاهُ َومَا هُوَ بِبَالِ ِغهِ َومَا دُعَاء ٱلْ َك ٰ
] 14 /

[*] قال ابن رجب رحمه اهلل :
واهلل سبحانه يحبُّ أن يُسأل  ،ويُرغبُ إليه في الحاوائج  ،ويُلحُّ فاي ساؤاله ودعائاه ،
ويغضب على من ال يسأله  ،ويستدعي من عباده سؤالَه  ،وهو قادر على إعطااء خلقاه
كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيء  ،والمخلوق بخالف ذل  ،يكره أن يساأل
ويحب أن ال يسأل ؛ لعجزه وفقره وحاجته  ،ولهذا [*] قال وهب بن منبه  -لرجال كاان
يأتي الملو  : -ويح تأتي من يغلق عن بابَه  ،ويظهر ل َفقْرَه  ،ويواري عن غنااه ،
وتدع من يفتح ل بابه نصف الليل ونصف النهار  ،ويظهر لا غنااه  ،ويقاول ادعناي

أستجب ل .
[*] وقال طاووس لعطاء :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
إيا أن تطلب حوائج إلى من أغلق بابه دون  ،ويجعل دوناها حجّابَه  ،وعلي بمن بابُه
31

مفتوح إلى يوم القيامة  ،أمر أن تسأ َل ُه  ،ووعد أن يجي َب

.

( )5الدعاء سبب لدفع غضب اهلل  :فمن لم يسألِ اهلل يغضبْ عليه .
(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال من لام يساال اهلل
يغضب عليه .

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
" وهذا يدلّ على أن رضاه في سؤاله وطاعته  ،وإذا رضي ال ّربّ تبار وتعالى  ،فكلّ خير
في رضاه  ،كما أنّ ك ّل بالء ومصيبة في غضبه " .
ففي هذا الحديَّ دليل على أن الدعاء مان العباد لرباه مان أهام الواجباات ،وأعظام
()33

المفروضات؛ ألن تجنب ما يغضب اهلل منه ال خالف في وجوبه.
[*] قال يحي ابن معاذ:

يا من يغضب على من ال يسأله ال تمنع من سأل .

ولقد أحسن من قال:
ال تسألنَّ بُنَيَّ آدمَ حاجةً

وسل الذي أبوا ُبهُ ال تحجبُ

اهللُ يغضبُ إن تركت سؤالَه

وبنيُّ آدمَ حين يُسأ ُل يغضبُ

( )6الدعاء دليل على التوكل على اهلل  :فَسِرُّ التوكل على اهلل وحقيق ُتهُ هو اعتمااد القلاب
على اهلل وحده .

حاليغضبُ
التوكلُسأ ُل
يتجلى حين ي
وبنيُّ آدمَ
الدعاء؛ ذل أن الداعي حال دعائه مستعين بااهلل ،مفاوض
وأعظم ما

أمره إليه وحده دون سواه.
ثم إن التوكل ال يتحقق إال بالقيام باألسباب المأمور بها ،فمن عطَّلهاا لام يصاح توكلاه،
والدعاء من أعظم هذه األسباب إن لم يكن أعظمها.
( )0الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة :فبالدعاء تكبر النفس وتشرف ،وتعلو الهماة
وتتسامى؛ ذل أن الداعي يأوي إلى ركن شديد ،ينزل به حاجاته ،ويستعين به فاي كافاة
 - 31جامع العلوم والحكم (. )421/1

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أموره ،وبهذا يقطع الطمع مما في أيدي الخلق ،فيتخلص من أسرهم ،ويتحرر من رقهام،

ويسلم من مِنَّتِهم؛ فالمنة تصدع قناة العزة ،وتنال نيلها من الهمة.

وبالدعاء يسلم من ذل كله ،فيظل مهيب الجناب ،موفور الكرامة ،وهذا رأس الفالح ،وأسُّ
النجاح.

[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :وكلما قوي طمع العبد في فضال اهلل ورحمتاه لقضااء
حاجته ودفع ضرورته_ قويت عبوديته له ،وحريته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المخلوق
()34

يوجب عبوديته له_ فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه.
( )2الدعاء سالمة من العجز ،ودليل على الكياسة:

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن أبخال
الناس من بخل بالسالم و أعجز الناس من عجز عن الدعاء .
(أعجز الناس من عجز عن الدعاء)  :أعظم ما يشق على المسلم أن يغلق عليه في الدعاء،
[*] قال عمر بن الخطاب :

" أني ال أحمل هم اإلجابة ولكن أحمل همّ الدعاء" فاذا فتح على العبد في دعائه من معاني
الحمد والثناء دعا اهلل وحسن الظن به والتعلق والرجاء به وتعظيم الرغبة مما عند اهلل

والثقة بوعد اهلل فينبغي عليه أن يقبل على الدعاء وأن يصرف همته في ذل السيما في
األزمان واألماكن الفاضلة  ،وعند نزول الضر وحصول الشدائد ،ومن أكثر طرق هذا الباب
فتح له ،وذل فضل اهلل يؤتيه من يشاء .

فأضعف الناس رأيًا ،وأدناهم همة ،وأعماهم بصيرة_من عجز عن الدعاء؛ ذل أن الدعاء

ال يضره أبدًا ،بل ينفعه.
( )9ثمرة الدعاء مضمونة بإذن اهلل  :فإذا أتى الداعي بشرائط اإلجابة فإنه سيحصل علاى
الخير ،وسينال نصيبًا وافرًا من ثمرات الدعاء وال بد.
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجل يدعو بدعاء إال استجيب
له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحام أو

يستعجل .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ففي ما مضى من األحاديَّ دليل على أن دعاء المسلم ال يهمل ،بل يعطى ما ساأله ،إماا

ال من اهلل_جل وعال .
معجالً ،وإما مؤجالً ،تفض ً

[*] قال ابن حجر  :كل داع يستجاب له ،لكن تتنوع اإلجابة؛ فتارة تقع بعين ما دعاا باه،
()35

ضهِ.
وتارة بعِوَ ِ

وبين النبي  أن اهلل تعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .

(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكام حياي كاريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .
( )10الدعاء سبب لدفع البالء قبل نزوله:
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في الجواب الكافي :
والدعاء من أنفع األدوية وهو عدو البالء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففاه
إذا نزل  ،وله مع البالء ثالَّ مقامات أحدها أن يكون أقوي من البالء فيدفعاه الثااني أن
يكون أضعف من البالء فيقوى عليه البالء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا

الثالَّ أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه .
(حديَّ سلمان في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ال يرد القضاء إال الدعاء و ال يزيد فاي
العمر إال البر .

[*] قال الشوكاني عن هذا الحديَّ :فيه دليل على أنه_سبحانه_ يدفع بالدعاء ما قد قضاه
على العبد ،وقد وردت بهذا أحاديَّ كثيرة .

وقال :والحاصل أن الدعاء من قدر اهلل_ عزَّ وجلَّ _ فقد يقضي على عبده قضاءً مقيدًا بأن
ال يدعوه ،فإذا دعاه اندفع عنه .
( )11الدعاء سبب لرفع البالء بعد نزوله:
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :ال يغني حاذر
من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاان
إلى يوم القيامة .

ومعنى يعتلجان :أن يتصارعان ،ويتدافعان.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

122

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ولهذا يجدر بالعبد إذا وجد من نفسه النشاط إلى الدعاء واإلقبال عليه أن يستكثر مناه؛
فإنه مجاب ،وتقضى حاجته بفضل اهلل ،ورحمته ،فإنَّ فَ ْتحَ أبواب الرحمة دليل على إجاباة

الدعاء.
( )11الدعاء يفتح للعبد باب المناجاة ولذائذها  :فقد يقوم العباد لمناجااة رباه ،وإنازال
حاجاته ببابه _ فَ ُيفْتَح على قلبه حال السؤال والدعاء من محباة اهلل  ،ومعرفتاه ،والاذل
والخضوع له ،والتملق بين يديه _ ما ينسيه حاجته ،ويكون ما فتح له من ذل أحبَّ إلياه
من حاجته ،بحيَّ يحب أن تدوم له تل الحال ،وتكون آثر عنده من حاجته ،ويكون فرحاه
()36

بها أعظ َم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته تل الحال.

[*] قال بعض العُبَّاد :إنه لتكون لي حاجةٌ إلى اهلل ،فأسأله إياها ،فيفتح لي مان مناجاتاه،
ومعرفته ،والتذلل له ،والتملق بين يديه _ ما أحبُّ معه أن يُؤخِّر عني قضاءها ،وتدوم لي
()30

تل الحال .

( )13حصول المودة بين المسلمين  :فإذا دعا المسلم ألخيه المسلم فاي ظهار الغياب_
استجيبت دعوته ،ودل ذل على موافقة باطنه لظاهره ،وهذا دليل التقوى والصدق والترابط
بين المسلمين ،فهذا مما يقوي أواصر المحبة ،ويثبت دعائمها ،قال تعالى( :إِنّ الّذِينَ آمَنُو ْا

ن وُدّاً) [ مريم ]96 /
ح َماَ ُ
ع ِملُو ْا الصّالِحَاتِ سَيَجْعَ ُل لَهُ ُم الرّ ْ
وَ َ

يعني :يَوَدُّن ،ويُوَدُّن ،يُحِبُّن ،ويُحَبُّن ،والدعاء _ بال ش _ من العمل الصالح.
( )14الدعاء من صفات عباد اهلل المتقين  :قال _ جلَّ شأنه _ عن أنبيائه _ عليهم السالم:

( إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَب ًا وَ َرهَب ًا وَكَانُو ْا لَنَا خاشِعِينَ) [ األنبيااء /
]90
غفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَاا
[*] وقال عن عباده الصالحين( :وَالّذِينَ جَآءُوا مِن بَعْ ِدهِمْ َيقُولُونَ رَبّنَا ا ْ
الّذِينَ سَ َبقُونَا بِاإلِيمَانِ وَالَ تَجْعَلْ فِي ُقلُوبِنَا غِالّ ّللّذِينَ آمَنُواْ رَبّنَآ إِنّ َ َرءُوفٌ رّحِيمٌ) [الحشر
 ]10 /إلى غير ذ من اآليات في هذا المعنى.
( )15الدعاء سبب للثبات والنصرعلى األعداء :

قال تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده َ ( :و َلمّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُاودِ ِه
36

( ) انظر مدارج السالكين البن القيم.772/7 ،
3
( ) مدارج السالكين.772/7 ،

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَى ا ْلقَوْ ِم الْكَافِرِينَ) [البقرة ]150/
علَيْنَا صَبْرًا وَثَ ّبتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا َ
غ َ
قَالُو ْا رَبّنَآ أَفْرِ ْ

فماذا كانت النتيجة؟

[فهزموهم بإذن اهلل وقتل داود جالوت] [البقرة ]151/
ع المظلومين ،وملجأ المستضعفين :
( )16الدعاء َمفْزَ ُ

فالمظلوم _ أو المستضعف _ إذا انقطعت به األسباب ،وأغلقت في وجهه األبواب ،ولم يجد
من يرفع عنه مظلمته ،ويعينه على من تسلط عليه وظلمه ،ثم رفع يديه إلى السماء ،وبَّ

إلى الجبار العظيم شكواه _ نصره اهلل وأعزه ،وانتقم له ممن ظلمه ولو بعد حين.
ولهذا دعا نوح _ عليه السالم _ على قومه عندما استضعفوه ،وكذَّبوه ،وردُّا دعوته.
وكذل موسى _ عليه السالم _ دعا على فرعون عندما طغى ،وتجبر ،وتسلط ،ورفاض
الهدى ودين الحق؛ فاستجاب اهلل لهما ،وحاق بالظالمين الخزي في الدنيا ،وسوء العاذاب
في العقبى.

ظلِم ،واستُضْعِف؛ فإنه إن لجأ إلى ربه ،وفزع إليه بالدعاء _
وكذل الحال بالنسبة لكل من ُ

أجابه اهلل ،وانتصر له وإن كان فاجرًا.
( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل
س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ
صلواتٍ في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة
تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكارائمَ أماوالهم ،

واتقِ دعو َة المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .
(حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا
تُحْ َملُ على الغمام يقول اهلل  :و عزتي و جاللي ألنصرن و لو بعد حين .
(حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) أن النبي  قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى
السماء كأنها شرارة .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :دعوة المظلوم مستجابة و إن كان
فاجرا ففجوره على نفسه .

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
تنبيه

 :واعلموا بأن اهلل تعالى ال يرد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر ،ال تقولاوا

بأن هذا كافر ال حرمة له ،نعم .ال حرمة له؛ ألنه كافر نجس ،ولكن ال تظلماه ،وال تأكال
عليه حقه ،وال تأخذ منه حقه ،أعطه حقه كامالً موفوراً غير منقوص وال تظلمه ،فلو دعاا

علي وهو كافر الستجاب اهلل دعوته ،وكفره على نفسه ،وفجوره على نفسه ،أماا دعاوة
المظلوم فيرفعها اهلل فوق الغمام ،ويقول لها( :وعزتي وجاللي ألنصرن ولو بعاد حاين)
وكانت وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم لامعاذ وهو ذاهب إلى الايمن( :واتاق دعاوة

المظلوم -وكم من الناس ال يهتم بها ،وال يأبه لها -فإنه ليس بينها وباين اهلل حجااب).
ادم
اى الناا
ااه إلاا
اع عقباا
االظلم ترجاا
ادرًا فاا
ات مقتاا
اا كناا
ان إذا ماا
ال تظلماا
انم
ام تاا
اين اهلل لاا
ادعو عليا ا وعاا
اه ياا
اوم منتباا
اا والمظلاا
اام عيناا
تناا
اعلم بأن اهلل يمهل وال ينسا وال يغفل عن  ،فإن كنت ظالماً ألحد من عباد اهلل وألحد من

خلق اهلل كافراً كان أو مسلماً ،فرد إليه المظلمة قبل أن يأتي يوم ال درهم فياه وال ديناار،
وال مناصب وال كراسي وال وزارات ،ويؤخذ من حسنات -يا عبد اهلل -فتعطى لمن ظلمت،
حتى إذا ما فنيت حسنات أُخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا فطرحات عليا  ،فطارح
صاحب المظالم على وجهه في النار ،وهذا هو المفلس ،وال حول وال قوة إال بااهلل العلاي
العظيم!

[*] قال اإلمام الشافعي وما أجمل ما قال :
ورب ظلو ٍم قد كفيت بحربه
َّ

أي وقوعِ
فأوقعه المقدور َّ

فما كان لي اإلسال ُم إال تعبدًا

وأدعيةً ال تُتَّقى بدروع

وحسب أن ينجو الظلومُ وخلفه

ِسي ركوع
سها ُم دعا ٍء من ق ِّ

مُرَيَّشة بالهدب من كل ساهرٍ

منهلة أطرافها بدموع

()32

وقال:
أتهزأ بالدعاء وتزدريه
سهام الليل ال تخطي ولكن

وما تدري بما صنع الدعاءُ
له أم ٌد ولألمد انقضا ُء

()39

3

( ) ديوان الشافعي ،تحقيق :د .محمد عبدالمنعم خفاجي ،ص. 12
32
( ) ديوان الشافعي ،ص .
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وإذا تقطعت ب -أيها المظلوم -األسباب ،وأُغلقت في وجه األباواب ،فااقرع أباواب
السماء ،وُبََّّ إلى الجبار الألواء ،فهو مفزع المظلومين ،وملجأ المستضعفين ،وَعَدَ بنصرة
ظلَم رجل سعد بن أبي وقاص -رضي اهلل عنه -فقاال ساعد:
الملهوف ،وإجابة المظلومَ ،
(اللهم أعم بصره ،وأطل عمره ،عرضه للفتن)،

قال الراوي  :فأنا رأيته بعد قد عمي بصره ،وقد سقط حاجبه على عينيه مان الكبار،

ويقول :كبير مفتون أصابته دعوة سعد.
فيا ويل من وجهت له سهام المظلومين ،ورفعت عليه أيدي المستضعفين ،فاصبر -أيها
المصاب -على ما قدر ،فالنصر مع الصبر ،والفرج مع الكرب ،واليسر مع العسر ،والبالء
المحض هو ما يشغل عن رب  ،وأما ما يقيم بين يديه ففيه كمالا وعاز  ،وإذا أقبال
ب األمر ،فاحمد اهلل على ما كشف ،ففي الحماد
اليسر ،وحل الفرج ،وزالت الغموم ،وما أقر َ
جبْ لَكُامْ إِنَّ
شكر وزيادة نِعَم ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :وَقَالَ رَبُّكُامْ ٱدْعُونِى أَسْتَ ِ

ن [غافر.]60:
ن جَهَنَّمَ دٰخِرِي َ
خلُو َ
ن عِبَادَتِى سَيَدْ ُ
ن عَ ْ
ن يَسْتَكْبِرُو َ
ٱلَّذِي َ

( )10الدعاء دليل على اإليمان باهلل ،واالعتراف له بالربوبية ،واأللوهية ،واألسماء
والصفات :فدعاء اإلنسان لربه متضمن إيمانه بوجوده ،وأنه غني ،سميع ،بصير ،كريم،
رحيم ،قادر ،مستحق للعبادة وحده دون من سواه.

( )12وربنا سبحانه ال يعبأ بعباده لوال ضراعتهم إليه  ،قُلْ مَا يَعْبَاؤُا بِكُامْ رَبّاى لَاوْ َال
ن لِزَام ًا [الفرقان]00:
ف يَكُو ُ
دُعَاؤُكُ ْم َفقَدْ كَذَّبْتُ ْم فَسَوْ َ

( )19والدعاء من صفات أنبياء اهلل وأصفيائه ،

ت
خيْا ٰر ِ
إِنَّهُمْ كَاانُواْ يُسَاارِعُونَ فِاى ٱلْ َ

وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَ َرهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاٰشِعِينَ [األنبياء ،]90:وإمام الحنفاء يقول :وَأَدْعُاو
شقِيّا [مريم.]42:
ن بِدُعَاء رَبّى َ
رَبّى عَسَى أَالَّ أَكُو َ
( )10الدعاء نفعه عميم ،نفعه يلحق األحياء في دنياهم ،واألمواتَ في لحودهم( ،حاديَّ
أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :إذا مات اإلنساان
انقطع عمله إال من ثالَّ  :إال من صدقةٍ جارية أو عل ٍم ينتفع به أو ولدٌ صالحٌ يدعو له .

( )11الدعاء بإذن اهلل تعالى كفيلٌ بدفع البالء  ،ويمنع وقوع العذاب والهال  ،وهو ساالح
المؤمن ،ال شيء من األسباب أنفع وال أبلغ في حصول المطلوب منه ،هو عادو الابالء،
يدافعه ويعالجه ،ويمنع نزوله ،ويرفعه أو يخففه إذا نزل،
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ق خاش ٍع مخبتٍ هلل عاز
فالدعاء  -بإذن اهلل  -كفيل بدفع البالء إذا صدر من قلب مؤمن مت ٍ

وجل  ،ومن لسان متضرع ،ومن كف صادق هلل عز وجل .يقول اهلل عاز وجالَ ( :و َلقَا ْد
ن * َفلَاوْال إِ ْذ جَااءهُ ْم
أَرْسَلنَا ِإلَى ُأمَمٍ مِّن قَ ْبلِ َ َفأَخَذْنَاهُمْ بِالْ َبأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُ ْم يَتَضَرَّعُو َ
ستْ ُقلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَ ْع َملُونَ * َفلَمَّا نَسُواْ مَاا
َبأْسُنَا تَضَرَّعُواْ َولَاكِن قَ َ
يءٍ حَتَّى إذا فَرِحُواْ ِبمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَاةً فَاإِذَا هُام
علَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَ ْ
ذُكِّرُواْ ِبهِ فَتَحْنَا َ

حمْدُ ِلّلهِ رَبِّ الْعَا َلمِينَ)[ .سورة األنعام ،اآليات:
ظ َلمُواْ وَالْ َ
طعَ دَابِرُ ا ْلقَوْمِ الَّذِينَ َ
مُّ ْبلِسُونَ * َفقُ ِ
.]45 -41
ستْ ُقلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ)[ .سورة األنعام،
( َفلَوْال إِذْ جَاءهُمْ َبأْسُنَا تَضَرَّعُواْ َولَاكِن قَ َ
اآليات.]43 :
 والمعنى  :فهال إذا رأوا العقوبة تنزل بجيرانهم ،يشردون من أوطانهم ،تستلب أموالهم،
تنته حرماتهم ،تحتل بالدهم ،تهدم مقدساتهم تحتل بالدهم ،فهاال إذا رأوا ذلا رجعاوا

وجأروا إلى اهلل .

هال تابوا وتركوا ما القوم عليه سائرون خشية أن يصيبهم ما أصابهم؟!.
ال ،ولكنهم لجّوا في طغيانهم يعمهون ،فترى أهل الربا على الرباا ،وأهال التلفااز علاى
التلفاز ،وأهل الخنا على الخنا ،وأهل الغناء على الغناء ،وأهل تر الصالة علاى تركهاا،

والنساء المتبرجات هن هن ،فلم يغيروا ولم يبدلوا هذا وإنهم يرون عقوبة اهلل عز وجل.
ُال
علَيْهِمْ أَبْاوَابَ ك ِّ
أخرج اإلمام أحمد في تفسير هذه اآليةَ ( :فلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ ِبهِ فَتَحْنَا َ

يءٍ حَتَّى إذا فَرِحُواْ ِبمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْ َتةً َفإِذَا هُم مُّ ْبلِسُونَ)[ .سورة األنعاام ،اآلياات:
شَ ْ

 .]44عن عقبة بن عامر رضي اهلل عنه أنّ النبي صلى اهلل عليه وسلم قال" :إذا رأيت اهلل
يُعْطِي العبدَ من الدنيا على مَعاصيه ما يُحِبُّ ،فإنما هو اسْتِدْرَاج .ثم تال رسول اهلل صلى اهلل
يءٍ حَتَّى إذا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ْا
علَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَ ْ
عليه وسلمَ ( :فلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ ِبهِ فَتَحْنَا َ
أَخَذْنَاهُم بَغْ َت ًة َفإِذَا هُم مُّ ْبلِسُونَ) [ .سورة األنعام ،اآليات.]44 :
شفْنَا
وقال سبحانه وتعالىَ ( :فلَوْالَ كَا َنتْ قَرْ َيةٌ آمَ َنتْ فَ َنفَعَهَا إِيمَانُهَا إِالَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُواْ كَ َ
عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا َومَتَّعْنَاهُمْ ِإلَى حِينٍ)[ .سورة يونس ،اآلية .]92 :ذلا

أن قوم يونس عليه السالم لما عصوا ،وخرج نبيهم ذي الناون مغاضاباً ،وتار قوماه
ووعدهم بالعقوبة بعد ثالَّ ليالي ،وقد علموا أنّه ال يكذب ألنه نبي من عند اهلل عزّ وجال،
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فخشوا العقوبة وأخذوا نساءهم وأطفالهم وأنعامهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم ،وجأروا إلاى
اهلل عز وجل ثالثة أيام ،وقيل :أربعين ليلة ،ونادوا اهلل سبحانه وتعالى بأسمائه ،واستغاثوا،
وتابوا إلى اهلل عزّ وجل ،فصرف اهلل سبحانه وتعالى عنهم العقوبة ،وقد أوشكت أن تحال
بهم.

والحاصل أنّ الدعاء بإذن اهلل نافع في رفع البالء ودفع العقوبة إذا ما صدر مان قلاب

مؤمن صادق هلل عز وجل .ولقد كان نبيكم عليه الصالة والسالم أفزعُ الناس إلى الادعاء،
وخصوصاً إذا ألمت مصيبة أو نزلت نازلة ،حتى أنه إذا رأى تغيّراً في أفق الجو لجأ إلاى
خفْ َي ًة
اهلل عز وجل بالدعاء ،وجأر إلى اهلل سبحانه وتعالى بالتضرّع( :ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَ ُ
ِب ا ْلمُعْتَدِينَ)[ .سورة األعراف ،اآلية.]55 :
إ َِّنهُ َال يُح ُّ
واسمعوا واقرأوا قصته صلى اهلل عليه وسلم عند غزوة األحزاب ،وفي بادر لماا خارج
لمالقاة المشركين ،فقد بات ليلته والناس نائمون ،بات ليلته كلها وهو يدعو اهلل عزّ وجل،
وقد وعده اهلل عزّ وجل أن ينصره ،ومع ذل بات يدعو اهلل طيلة تل الليلاة ،يادعو اهلل
بقلب خاشع ،وبكف ضارع يجأر إلى اهلل عز وجل ،ويبكي ويتضرع ،ويمرّغ وجهاه باين
يدي رب العالمين في ظلمات الليالي صلوات اهلل عليه ،ففي الحديَّ "لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْ ٍر َنظَا َر
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ ِإلَى ا ْلمُشْرِكِينَ َوهُمْ َألْفٌ وَأَصْحَا ُبهُ َثلَاَُّ مِا َئةٍ وَتِسْ َعةَ عَشَ َر
اللهُ َ
اللهِ صَلَّى َّ
رَسُولُ َّ

علَ ْيهِ وَسَلَّمَ ا ْلقِ ْب َلةَ ثُمَّ مَدَّ يَدَ ْيهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِر َِّبهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ ْز
اللهُ َ
اللهِ صَلَّى َّ
جلًا فَاسْ َتقْبَلَ نَبِيُّ َّ
رَ ُ
سلَامِ لَا تُعْبَدْ فِي
لِي مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ إِنْ تُ ْهلِ ْ هَذِهِ الْعِصَا َبةَ مِنْ َأهْلِ ا ْلإِ ْ

ن مَنْكِبَ ْي ِه َفأَتَاهُ أَبُاو
ط رِدَاؤُ ُه عَ ْ
سقَ َ
ا ْلأَ ْرضِ َفمَا زَالَ يَهْتِفُ بِر َِّب ِه مَادًّا يَدَ ْي ِه مُسْتَقْبِ َل ا ْلقِ ْب َل ِة حَتَّى َ
اللهِ َكفَاا َ مُنَاشَادَتُ َ
علَى مَنْكِبَ ْيهِ ثُمَّ الْتَ َز َمهُ مِنْ وَرَا ِئهِ وَقَالَ يَا نَبِيَّ َّ
بَكْرٍ َفأَخَذَ رِدَاءَهُ َف َأ ْلقَاهُ َ
اللهُ عَزَّ وَجَلَّ( :إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّاي
رَبَّ َ َفإ َِّنهُ سَيُنْجِزُ لَ َ مَا وَعَدَ َ َفأَنْزَلَ َّ
ن ا ْلمَآلئِ َك ِة مُرْدِفِينَ)[ .سورة األنفال ،اآلية".]9 :
ف مِّ َ
ُممِدُّكُم ِب َألْ ٍ
والقصص مشهورة ومعروفة ،فحينما يلجأ العبد إلى ربّه وقت الشدة ،ويكشاف اهلل عازّ
ض
خ َلفَااء الْاأَ ْر ِ
وجل عنه ما يجد( :أَمَّن يُجِيبُ ا ْلمُضْطَرَّ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْ َعلُكُمْ ُ

ال مَّا تَذَكَّرُونَ)[ .سورة النمل ،اآلية.]61 :
الل ِه َقلِي ً
أَِإ َل ٌه َّم َع َّ

وقد ذُكر عن بعض الصالحين وغيرهم أنهم دعوا اهلل عز وجل وقت الشدة ،وقاد صادقوا
اللجأ واالضطرار إلى اهلل عز وجل ،فرفع اهلل عز وجل عنهم البالء.
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] وقد ذُكر عن أيوب السختياني عليه رحمة اهلل ،وهو أحد رجاال الصاحيحين ،وأحاد
األئمة األثبات أنّه خرج مع قومه وأهل بلده في الحج ،فأصابهم في الصحراء عطش شديد،

ونفدت مياههم ،فقالوا له :يا أيوب ،أال تستغيَّ اهلل عز وجل لنا؟! قال :ومان أناا حتاى
استغيَّ اهلل عز وجل لكم؟! فألحوا عليه ،وحلفوا ،فاقسم عليهم أن ال يخباروا أحاداً بماا

يحصل  .فقالوا :نعم فخط خطاً بعمامته ،ودعا اهلل عزّ وجل ،فما أن فرغ من دعائه حتاى
ثارت تل الخطة التي خطها بعمامته ماءاً ،وشربوا وسقوا ،وانصرفوا إلى حجهم.
وفي رواية عن سعيد ابن عنبسة قال :بينما رجل جالس وهو يعبَّ بالحصى ويحذف به
إذ رجعت حصاة منه عليه فصارت في أذنه ،فجهدوا بكل حيلة فلم يقدروا على إخراجهاا،
فبقيت الحصاة في أذنه مدة وهي تألمه ،فبينما هو ذات يوم جالس إذ سمع قاارئ يقارأ:
ب ا ْلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا ُه وَيَكْشِفُ السُّو َء ).
ن يُجِي ُ
(أَمَّ ْ
فقال الرجل :يا رب أنت المجيب وأنا المضطر فأكشف عني ما أنا فيه ،فنزلت الحصاة مان
أذنه في الحال.

وروى البيهقي في فضائل األعمال عن حماد ابن سلمة أن عاصما ابن أبي إسحاق شيخ
القراء في زمانه قال :أصابتني خصاصة -أ ي حاجة وفاقة  -فجئت إلى بعاض إخاواني
فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة ،فخرجت من منزله إلى الصاحراء ثام وضاعت

وجهي على األرض وقلت يا مسبب األسباب ،يا مفتح األبواب ،يا سمع األصوات ،يا مجيب
الدعوات ،يا قاضي الحاجات اكفني بحالل عن حرام وأغنني بفضل عن من سوا  .يلاح

على اهلل بهذا الدعاء.

قال فواهلل ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعت بقربي ،فرفعت رأسي فإذا بحدأة طرحت كيسا
أحمر فأخذت الكيس فإذا فيه ثمانون دينارا وجوهرا ملفوفا بقطنة ،فبعت الجاواهر بماال
عظيم ،وأبقيت الدنانير فاشتريت منها عقارا وحمدت اهلل تعالى على ذل .
ال تعجب أيها األخوة ،إن ربي لسميع الدعاء ،ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه.
والقصص في ذل كثيرة ومشهورة.

والحاصل  -يا عباد اهلل  -أن المسلم في مثل هذه األحوال ،وفي مثل هذه الظروف علياه
أن يلجا إلى اهلل بالدعاء والتضرع .
وما أحسن ما قال الشاعر

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ال تسألن بُني ابن ادم حاجة ** وسل الذي أبوابه ال تحجب

اهلل يغضب إن تركت سؤاله ** وبُنيّ آدم حين يُسأل يغضب

سبحانه وتعالى  ،نسال اهلل تعالى أن يجعلنا أفقر عباده إليه ،وأغنى خلقه عمن سواه.
( )11الدعاء أيض ًا به يُستناز ُل النصر من اهلل العلي القدير :

فالمؤيد بالوحي – عليه الصالة والسالم كان يجتهد في استنازال النصر بالدعاء .

ب
عمَرُ بْنُ الْخَطّاا ِ
(حديَّ بْن عَبّاسٍ رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) قال  :حَدّثَنِي ُ
قال َ :لمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظَرَ رَسُولُ الّلهِ صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم إ َلىَ ا ْلمُشْرِكِينَ َوهُ ْم
َألْفٌ وَأَصْحَا ُبهُ ثَالَ ُثمِائةٍ وَتِسْ َعةَ عَشَرَ رَجُالً فَاسْ َتقْبَلَ نَبِيّ الّل ِه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم
ا ْلقِ ْب َلةَ ثُمّ مَدّ يَدَ ْيهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَ ّبهِ  :اللّهُمّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي  .اللّهُمّ آتِ مَا وَعَادْ َتنِي .
ف بِرَبّا ِه
اللّهُمّ إنْ تَ ْهلِ ْ َهاَذِهِ الْعِصَا َبةُ مِنْ َأهْلِ اإلِسْالَمِ الَ تُعْبَدْ فِي األَ ْرضِ َ ،فمَا زَالَ يَهْتِا ُ
سقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَ ْيهِ َ ،ف َأتَاهُ أَبُو بَكْرٍ َفأَخَذَ رِدَاءَ هُ َف َأ ْلقَاا ُه
مَادّاً يَدَ ْيهِ مُسْ َتقْبِلَ ا ْلقِ ْب َلةِ  ،حَ ّتىَ َ

عَلىَ مَنْكِبَ ْيهِ  ،ثُمّ الْتَ َز َمهُ مِنْ وَرَا ِئهِ وَقَالَ  :يَا نَبِيّ الّلهِ كَاذَا َ مُنَاشَدَتَ َ رَبّا َ  40فَإنّا ُه
َ
سَيُنْجِ ُز لَ َ مَا وَعَدَ َ َ ،فأَنْازَ َل الّل ُه عَ ّز وَجَ ّل  ( :إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ُممِدُّكُم
ِب َألْفٍ مِّنَ ا ْلمَآلئِ َكةِ مُرْدِفِينَ ) [ األنفال] 9/

فاستجاب اهلل دعاء نَبِيِّه صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم ونصره على أعدائه .

( )13الدعاء يؤكد ثقة العبد بربه ،حين يوقن باإلجابة :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعاوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

والدعاء تعبير عن نفس اإلنسان ،وعن سماحته ،وعن إيمانه وخلقه ،فالدعاء يدرب علاى
الدعاء لآلخرين ،حتى للمخالفين ،مما يدرب على العفاو والتساامح والحاب واإليماان.
[*]شروط الدعاء :

 - 40وفي رواية لمسلم (كفا مناشدت رب )  ،وهي كذل في المسند ( )31/1وغيره  ،ويُنظر شارح النووي على مسلم

(. ) 434/11
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الشرط :لغة العالمة ،واصطالحاً :ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجاود ،وال

عدم لذاته(.)41

للدعاء شروط عديدة ال بد من توفرها؛ كي يكون الدعاء مستجابًا مقبو ًال عناد اهلل ،وهاا
شروط الدعاء جملةً وتفصيال :

[*]أو ًال شروط الدعاء جملة ً :
( )1اإلخالص هلل تعالى :
( )1متابعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،
( )3أن يكون الداعي عالمًا بأن اهلل _ وحده _ هو القادر على إجابة دعائه:
( )4أن يتوسل إلى اهلل بأحد أنواع التوسل المشروعة:
( )5تجنب االستعجال:
( )6الدعاء بالخير:

( )0حسن الظن باهلل _ عز وجل _:
( )2حضور القلب:
ع:
( )9الدعاء بما شُرِ َ
( )1إطابة المأكل :

( )11تجنب االعتداء في الدعاء :
( )11أال يشغل الدعاء عن أمر واجب ،أو فريضة حاضرة :
ِد في الدعاء:
( )13العز ُم والجَزم ُوالج ُّ
[*]ثانياً شروط الدعاء تفصيال ً :
( )1اإلخالص هلل تعالى :
واإلخالص :هو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه ،وصرف ذل كله هلل وحده ،و هو
أن تبتغي بعمل وجه اهلل تعالى  ،فإن قصدت بعمل غيره تعالى لم يقبله فهو سابحان ،ال
شر فيه ،وال رياء وال سمعة ،وال طلباً للعرض الزائل ،وال تصنعاً وإنما يرجو العبد ثواب
اهلل ويخشى عقابه ،ويطمع في رضاه .
()41

الفوائد الجلية في المباحَّ الفرضية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ص 11وعدة الباحَّ في أحكام التوارَّ

للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ص.4
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
قال تعالى  " :فادعوا اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون " [ غافر  ، ] 14وقال تعالى

 " :وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين حنفاء " [ البينة . ] 5/

عمَالً صَالِحاً وَالَ يُشْرِ ْ بِعِبَاادَةِ رَبّاهِ َأحَادَا)
قال تعالى( :فَمَن كَانَ يَرْجُو ِلقَآءَ رَ ّبهِ َفلْيَ ْعمَلْ َ
[الكهف ]110 /

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :قاال اهلل تعاالى  " :أناا أغناي
الشركاء عن الشر  ،ومن عمل عمالً أشر معي فيه غيري  ،تركته وشِركَه " .
فال يدعو إال اهلل :فال يجوز له أن يسأل إال اهلل ،أو أن يدعو غيره معه؛ ألن هذا شر باهلل
تعالى .
ال تَدْعُو ْا َم َع الّلهِ أَحَداً) [الجن ]12 /
ن ا ْلمَسَاجِ َد ِلّل ِه فَ َ
قال تعالى( :وَأَ ّ
(حديَّ ابن عباس في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :يا غالم ! إني أعلم كلمات
احفظ اهلل يحفظ احفظ اهلل تجده تجاه إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاستعن بااهلل و
اعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعو بشيء لم ينفعو إال بشيء قد كتبه اهلل ل و لو
اجتمعوا على أن يضرو بشيء لم يضرو بشيء إال قد كتبه اهلل علي رفعات األقاالم و
جفت الصحف .

الشاهد  :قوله  [ إذا سألت فاسأل اهلل] وهذا هو التوحيد العملي .
( )1متابعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :
قال تعالى  " :واتبعوه لعلكم تهتدون " [ األعراف. ] 152 /

اللهُ وَيَ ْغفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (آل عمران :مان اآلياة
اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ َّ
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ َّ
.)31
والمتابعة شرطٌ في جميع العبادات ،لقوله تعالى{ :قُلْ إ َِّنمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّ ْثلُكُمْ يُوحَى ِإلَايَّ أ ََّنمَاآ
عمَالً صَالِحًا وَال يُشْرِ ْ بِعِبَادَةِ ر َِّبهِ َأحَادًا}
ِإلَهُكُمْ ِإ َلهٌ وَاحِدٌ َفمَن كَانَ يَرْجُواْ ِلقَآ َء ر َِّبهِ َفلْيَ ْعمَلْ َ
[ الكهف ] 110/
والعمل الصالح هو ما كان موافقاً لشرع اهلل تعالى ويُراد به وجه اهلل سبحانه .فال باد أن

يكون الدعاء والعمل خالصاً هلل صواباً على شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم(،)41

()42

انظر :تفسير ابن كثير /3

.1
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَاى
ولهذا قال الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى{ :تَبَارَ َ الَّذِي بِيَدِهِ ا ْل ُملْ ُ َوهُوَ َ

عمَاالً َوهُاوَ الْعَزِيا ُز
خَلقَ ا ْلمَ ْوتَ وَالْحَيَاةَ لِيَ ْبلُاوَكُمْ أَيُّكُامْ أَحْسَانُ َ
يءٍ قَدِيرٌ ،الَّذِي َ
كُلِّ شَ ْ

الْ َغفُورُ}(.)43

قال :هو أخلصه وأصوبه .قالوا :يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟

فقال” :إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ،وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا ًا
لم يقبل ،حتى يكون خالصاً صواباً .والخالص أن يكاون هلل ،والصاواب أن يكاون علاى

السنة“( .)44ثم قرأ قوله تعالى{ :قُلْ إ َِّنمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّ ْثلُكُمْ يُوحَى ِإلَيَّ أ ََّنمَآ ِإلَهُكُمْ ِإ َلهٌ وَاحِدٌ َفمَن
عمَالً صَالِحًا وَال يُشْرِ ْ بِعِبَادَ ِة ر َِّبهِ أَحَدًا}(.)45
ن يَرْجُو ِلقَآ َء ر َِّب ِه َفلْيَ ْعمَ ْل َ
كَا َ

(حديَُّ أبي أُمامة صحيح النسائي )  :أن النبي  قال إن اهلل تعالى ال يقبلُ من العملِ إال ما
كان خالص ًا وابتُغيَ به وَج ُههُ .
فيجب على المسلم أن يكون متبعاً للنبي صلى اهلل عليه وسلم في كل أعمالاه ،ألن العمال

الذي ال يكون على شريعة النبي صلى اهلل عليه وسلم يكون باطالً،

ال لايس علياه
( حديَّ عائشة الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :من عمل عم ً
أمرنا فهو رد .

( )3أن يكون الداعي عالمًا بأن اهلل _ وحده _ هو القادر على إجابة دعائه :فال يجلب لاه
النفع إال اهلل ،وال يكشف عنه السوء إال هو ،فهو سبحانه على كل شيء قدير ،ألنه تعاالى
يءٍ إِ َذآ أَرَدْنَاهُ أَن َّنقُولَ َلهُ كُن َفيَكُونُ}
يقول للشيء كن فيكون ،قال سبحانه{ :إ َِّنمَا قَ ْولُنَا لِشَ ْ

[ النحل ] 40/

وقال سبحانه{ :إ َِّنمَآ َأمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ َيقُولَ َلهُ كُنْ فَيَكُونُ} [ ياس  . ] 21/ومماا
يزيد ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جميع خزائن الخيرات والبركات عند اهلل تعالى ،قال
ِال ِبقَدَ ٍر مَّ ْعلُومٍ} [ الحجر . ] 11/
َزُلهُ إ َّ
ِال عِندَنَا خَزَآئِ ُن ُه َومَا نُن ِّ
يءٍ إ َّ
سبحانه{ :وَإِن مِّن شَ ْ
قال تعالىَ ( :أمّن يُجِيبُ ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السّ َوءَ) [النمل  ]61 /وهذا هو التوحياد
العلمي االعتقادي _ توحيد الربوبية _.

( )4أن يتوسل إلى اهلل بأحد أنواع التوسل المشروعة :ألن هنا توسالتٍ مشروعةً ،وهنا
()43
()44
()45

سورة الملك ،اآليتان.2 ،1 :
انظر :مدارج السالكين البن القيم .8 /2
سورة الكهف ،اآلية.11 :
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
توسالت ممنوعة ،سيأتي ذكرها فيما بعد.
ومن التوسالت المشروعة ما يلي :

أ  :التوسل باسم من أسماء اهلل _ عز وجل _ أو صفة من صفاته :كأن يقول :اللهم إناي
أسأل بأن أنت اهلل ال إله إال أنت الرحمن الرحيم _ أن ترحمني ،وتغفر لي ،أو أن يقاول:

يا رحمن ارحمني ،يا كريم أكرمني ،أو يقول :أسأل برحمت التي وسعت كال شايء ،أو
برحمت أستغَّ.
ى فَادْعُو ُه بِهَا) [األعراف ]120 :/
سمَآ ُء الْحُسْ َن َ
قال تعالى( :وَلّلهِ األ ْ
ب_ التوسل إلى اهلل بصالح األعمال :كأن يقول المسلم :اللهم إني أسأل بإيمااني با  ،أو
ع ِملَه ثم يتوسل
بمحبتي ل  ،أو باتباعي لرسول  ،أو أن يذكر بين يدي دعائه عمالً صالحًا َ
به إلى اهلل _ تعالى _.

غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ)
ويدل على ذل قوله تعالى( :الّذِينَ َيقُولُونَ رَبّنَآ إِنّنَآ آمَنّا فَا ْ

[سورة :آل عمران  -األية]16 :

سمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِإلِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبّكُمْ فَآمَنّا رَبّنَاا
وقوله تعالى :قال تعالى( :رّبّنَآ إِنّنَآ َ
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ َكفّرْ عَنّا سَيّئَاتِنَا وَتَوَفّنَا َمعَ األبْرَارِ)[آل عمران ]193 /ومان ذلا ماا
فَا ْ

تضمنته قصة أصحاب الغار ،فإن كالًّ منهم توسل إلى اهلل بعمل صالح فاستجاب اهلل لهم.

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  « :إن ثالثة في
بني إسرائيل :أبرص وأقرع وأعمى ،بدا هلل أن يبتليهم ،فبعَّ إليهم ملكا ،فاأتى األبارص

فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قال :لون حسن ،وجلد حسن ،قد قذرني الناس ،قاال :فمساحه
فذهب عنه ،فأعطي لونا حسنا ،وجلدا حسنا ،فقال :أي المال أحب إلي ؟ قال :اإلبال  -أو
قال البقر ،هو ش في ذل  :أن األبرص واألقرع :قال أحدهما اإلبل ،وقال األخار البقار -
فأعطي ناقة عشراء ،فقال :يبار ل فيها .وأتى األقرع فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قاال:
شعر حسن ،ويذهب عني هذا ،قد قذرني الناس ،قال :فمسحه فذهب ،وأعطي شعرا حسنا،
قال :فأي المال أحب إلي ؟ قال :البقر ،قال :فأعطاه بقرة حامال ،وقال يبار ل فيها .وأتى

األعمى فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قال :يرد اهلل إلي بصري ،فأبصار باه النااس ،قاال:
فمسحه فرد اهلل إليه بصره ،قال :فأي المال أحب إلي ؟ قال :الغنم ،فأعطاه شاة والدا ،فأنتج
هذان وولد هذا ،فكان لهذا واد من إبل ،ولهذا واد من بقر ،ولهذا واد من غنم ،ثم إنه أتى
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
األبرص في صورته وهيئته ،فقال :رجل مسكين ،تقطعت بي الحبال في سفري ،فال باالغ
اليوم إال باهلل ثم ب  ،أسأل بالذي أعطا اللون الحسن والجلد الحسن والمال ،بعيرا أتبلاغ

عليه في سفري .فقال له :إن الحقوق كثيرة ،فقال له :كأني أعرف  ،ألم تكن أبرص يقذر
الناس فقيرا فأعطا اهلل؟ فقال :لقد ورثت لكابر عن كابر ،فقال :إن كنت كاذبا فصير اهلل

إلى ما كنت .وأتى األقرع في صورته وهيئته ،فقال له مثل ما قال لهذا ،فرد عليه مثل ماا
رد عليه هذا ،فقال :إن كنت كاذبا صير اهلل إلى ما كنت .وأتى األعمى في صورته ،فقال:
رجل مسكين وابن سبيل ،وتقطعت بي الحبال في سفري ،فال بالغ اليوم إال باهلل ثام با ،
أسأل بالذي رد علي بصر شاة أتبلغ بها في سفري ،فقال :قاد كنات أعماى فارد اهلل
بصري ،وفقيرا فقد أغناني ،فخذ ما شئت ،فواهلل ال أجهد اليوم بشيء أخدتاه هلل ،فقاال:
أمس مال  ،فإنما ابتليتم ،فقد رضي اهلل عن  ،وسخط على صاحبي ).
جا_ التوسل إلى اهلل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر :ويدل على ذل الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أنس الثابت في الصحيحين) قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل  فبيناا
رسول اهلل  يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا الماال
وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل  يديه وما في السماء قزعة قال
فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال
فمطرنا يومنا ذل وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا
األعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع

رسول اهلل  يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان
السماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شاهرا
ولم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود .

ومن ذل ما جاء من توسل الصحابة بدعاء العباس(.)46

(حديَّ عمر ابن الخطاب الثابت في صحيح البخاري) قال  :كاان إذا قحطاوا استساقى
بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلي بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إلي بعام
نبينا فاسقنا قال فيسقون .
46

( ) جاااء فااي صااحيا البخااار عاان أناا _ رضااي هللا عنااه _= :أن عماار باان الخطاااب كااان إذا قحطااوا استسااقى بالعبااا باان
عبااادالمطلب ،فقاااال :اللهااام إناااا كناااا نتوسااال إلياااك بنبيناااا _ "_ فتساااقينا ،وإناااا نتوسااال إلياااك بعااام نبيناااا فاساااقنا ،قاااال فيساااقون.+
البخار .712/4
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
د_ إظهار االفتقار والذلة ،واالعتراف بالذنب والتقصير :كأن يقول العبد :اللهم إني عباد
الفقير المقصر على نفسه _ أسأل بأن تغفر لي.

ت
ظُلمَا ِ
ويدل على ذل قوله _ تعالى _ عن يونس _ عليه السالم قال تعالى ( :فَنَادَىَ فِي ال ّ
ن الظّا ِلمِينَ) [األنبياء  ]20 /وقوله عان موساى _
ت مِ َ
اهَ إِالّ أَنتَ سُبْحَانَ َ إِنّي كُن ُ
أَن الّ ِإَل َ

ن خَيْ ٍر َفقِيرٌ) [القصص ]14/
ي مِ ْ
عليه السالم  :قال تعالىَ ( :ربّ إِنّي ِلمَآ أَن َز ْلتَ ِإلَ ّ

( )5تجنب االستعجال :وذل بأال يستعجل العبد اإلجابة إذا دعا ،وأال يساتبطئ اإلجاباة إذا
تأخرت؛ فإن االستعجال من اآلفات التي تمنع أثر الدعاء.
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :يستجاب أحدكم ما لم يعجل  ،يقاول
ب لي .
ج ْ
دعوت فلم يُستَ ِ
وفي هذا الحديَّ أدب من آداب الدعاء  ،وهو أن يالزم الطلب ،وال ييأس من اإلجابة؛ لماا
()40

في ذل من االنقياد ،واالستسالم ،وإظهار االفتقار.

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :ومن اآلفات التي تمنع أثر الدعاء علياه أن يساتعجل
العبد ،ويستبطئ اإلجابة ،فيستحسر ،ويدع الدعاء .
وهو بمنزلة من بذر بذرًا ،أو غرس غرسًا ،فجعل يتعاهده ،ويسقيه ،فلما اساتبطأ كمالاه
()42

وإدراكه تركه وأهمله .

فال تستبطئ اإلجابة وألِحَّ على اهلل في المسألة ،فالنبي  مكَّ يدعو على رعال وذكاوان
ي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه ،أن يردها صفراً ،فاادع وَرَبُّا َ
شهراً ،ورب حي ّ

َد
ٱألَكْرَم ،وألق نفس بين يديه ،وسلّم األمر كله إليه ،واعزم المسألة ،وأعظم الرغبة فما ر َّ
سائله ،وال خاب طالبه ،ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسدَّ فاقته ،ومن أنزلها بالرب

فنِعْم الرزاق هو  ،فالزم الطلب فالمعطي كريم ،والكاشف قدير ،وال تساتعجل اإلجاباة إذا
دعوت ،وال تستبطئها إذا تأخَّرت ،ومن يُكثر قرع األبواب يوش أن يفتح له .
ن َومَألَ ُه زِينَا ًة وََأمْاوَا ًال
ت فِرْعَوْ َ
وهذا موسى عليه السالم وقف داعي ًا يقول( :رَبَّنَا إِنَّ َ ءاتَ ْي َ
ال
ع َلىٰ ُقلُوبِهِمْ فَا َ
عَلىٰ َأمْ ٰولِهِمْ وَٱشْدُدْ َ
طمِسْ َ
فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبَّنَا ٱ ْ

ب ٱ َأللِيمَ) [ يونس ]22 /
ى يَرَوُ ْا ٱلْعَذَا َ
يُ ْؤمِنُو ْا ح ََّت ٰ
4

. 4 /
( ) فتا البار
4
( )الجواب الكافي ص. 1
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ف ال َفوْت
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وأخوه هارون عليه السالم يؤمن على الدعاء ،فاستجاب اهلل دعاءهما وقال سبحانه( :قَا ْد

أُجِي َبتْ دَّعْوَتُ ُكمَا فَٱسْ َتقِيمَا) [ يونس ]29 /

[*] قال العلماء :كان بين الدعاء واإلجابة أربعون سنة.
فعلى المؤمن أن يدعو اهلل ،وأن يلح على اهلل في الدعاء ،وال يعجل في اإلجابة ،وينتظر
الفرج من اهلل  ،وكما قال الشاعر اليمني الموحد في قصيدته التي سماها الجوهرة:
لطائف اهلل وإن طال المدى

كلمح الطرف إذا الطرف سجى

كااام فَرَج بعد إياس أتى

وكم إياس قد أتى بعد النااوى

ُورقٌ العجلي  (( :ما امتألت غضباً قط  ،ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سانة
[*] قال م ِّ
االء ص . ]392
اة الفضا
ادعاء )) [ نزها
ان الا
ائمت ما
اا سا
اا وما
افعني فيها
اا شا
فما

( )6الدعاء بالخير :فحتى يكون الدعاء مقبوالً عند اهلل _ فال بد أن يكون في الخير بعيادًا
عن اإلثم وقطيعة الرحم .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو
قطيعة رحم أو يستعجل .

( )0حسن الظن باهلل _ عز وجل _:
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعاوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

[*] قال سفيان ابن عيينة رحمه اهلل تعالى  :ال يمنعنَّ أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفساه
ى يَوْ ِم يُبْعَثُونَ
ب َفأَنظِرْنِي ِإ َل َ
فإن اهلل تعالى أجاب دعاء شرِ الخلق إبليس لعنه اهلل إذ قالَ :ر ّ
ى يَوْ ِم يُبْعَثُونَ) [سورة :الحجر  -اآلية]36 :
ب َفأَنظِرْنِي ِإَل َ
(قَا َل َر ّ
( حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ال
يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل .

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبدي بي
وأنا معه إذا ذكرني  ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ،وإن ذكرني في ماألٍ ذكرتاه
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
في ملٍ خيرٌ منهم  ،وإن تقَّرب إليَّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليَّ ذراعا تقربات

إليه باعا و إن أتاني مشيا أتيته هَرْ َو َل ًة .

وحسن الظن هو الباعَّ على العمل ،والذي يلزم منه تحاري اإلجاباة عناد الادعاء،
والقبولِ عند التوبة ،والمغفرة عند االستغفار ،واإلثابة عند العمل.

وأما ظن المغفرة واإلثابة واإلجابة مع اإلصرار على الذنوب ،والتقصير في العمل _ فليس

من حسن الظن في شيء ،بل هو من األماني الباطلة ،الناشئة عن الجهل والغرور.
[*] قال اإلمام الشوكاني رحمه اهلل تعالى  :في قوله تعالى في الحديَّ القدسي :أنا عند ظن
عبدي بي  :فيه ترغيب من اهلل لعباده بتحسين ظنونهم ،وأنه يعاملهم على حسابها؛ فمان
ظن به خيرًا أفاض عليه جزيل خيراته ،وأسبل عليه جميل تفضالته ،ونثر علياه محاسان
كراماته ،وسوابغ عطياته.
ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن اهلل _ تعالى _ له هكذا.

وهذا هو معنى كونه _ سبحانه وتعالى _ عند ظن عبده؛ فعلى العبد أن يكون حسن الظان
بربه في جميع حاالته ،ويستعين على تحصيل ذل باستحضاره ما ورد من األدلاة الدالاة
()49

على سعة رحمة اهلل _ سبحانه وتعالى .

( )2حضور القلب :فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب ،متفهمًا لماا يقاول ،مستشاعرًا
عظمة من يدعوه؛ إذ ال يليق بالعبد الذليل أن يخاطب ربه ومواله بكالم ال يعيه هذا الداعي،
جمَلٍ قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواها ،أو أن تجري على لسانه _ هكذا _ على سبيل
وبِ ُ

العادة.

بعض الناس قد يدعو وهو غافل القلب  ،ساهٍ الهٍ  ،ال يدري ما يدعو به  ،فقد يدعو علاى
نفسه وهو ال يشعر  ،فهذا الدعاء صاحبه غير مخلص  ،غير صادق فيما يدعو  ،ومعلاوم
أن اهلل تعالى قد ال يستجيب دعاء من كان هذا حاله  ،لكن ربما صدر الدعاء من قلب غيار
صادق ولكن أبواب السماء مشرعة فيقبل دعاؤه واهلل قادر على كل شيء ،
( حديَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قَالَ  " :مَا كَانَ بَيْنَ إِسْالَامِنَا

اللهِ ) إِلَّا أَرْ َب ُع
شعَ ُقلُوبُهُمْ لِذِكْرِ َّ
اللهُ بِهَذِهِ الْآ َيةِ ( َألَمْ َيأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْ َ
وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا َّ

ن"
سِنِي َ
42

( ) تحفة الذاكرين ص . 7
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
واآلية دالة على الخشوع والخضوع هلل حال الدعاء  ،ألن ذل موقف ذل وانكسار وعبودية
هلل عز وجل  ،فينبغي على الداع عند دعائه أن يُظهر الفاقة والحاجة هلل تعالى  ،فيستحضر
قلبه وجوارحه  ،ويئوب إلى ربه وينطرح بين يديه حتى يستجيب دعاءه .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعاوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى  :واعلم أن مقصور الدعاء هو حضور القلب كماا
()50

سبق بيانه ،والدالئل عليه أكثر من أن تحصر ،والعلم به أوضح من أن يذكر .

( )9الدعاء بما شُرِعَ  :فينبغي للداعي أن يدعو ربه باألدعية المشروعة الواردة في الكتاب
والسنة ،أو على األقل أال يصادم األدعية المشروعة باألدعية البدعية  ،كأن يتوسل بجااه
النبي"أو باألدعية والتوسالت الشركية ،كأن يدعو غير اهلل _ عز وجال _ مان األماوات
والغائبين وغيرهم.

( )10إطابة المأكل  :وهو من شروط إجابة الدعاء ،فأطب مطعم ومشرب  ،وتعفف عان
الشبهات .
ن ا ْلمُ ّتقِينَ) [ المائدة ]10 /
قال تعالى( :إِ ّنمَا يَ َتقَبّ ُل الّل ُه مِ َ

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبال
إال طيبا فقال تعالى( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )
وقال ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشاعَّ
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي

بالحرام فأنى يستجاب لذل .

تنبيه

 :وفى الحديَّ إشارة إلى األسباب التي تقتضى إجابته ،وإلى ما يمنع من

إجابته.

فذكر من األسباب التي تقتضى إجابة الدعاء أربعة :

أحدها  :إطالة السفر ،والسفر بمجرده يقتضى إجابة الدعاء كما فى الحديَّ اآلتي  ( :حديَّ

1

األذكار ص.3 6
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :ثالَّ دعوات
مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .

ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء ،ألنه مظن ُة حصول انكسار النفس بطول
الغربة عن األوطان وتحمُّل المشاق .واالنكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء.

الثاني  :حصول التبذّل فى اللباس ،والهيئة ،بالشَّعََّ واإلغبار ،وهو من المقتضيات إلجابة
الدعاء كما فى الحديَّ المشهور .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :
رب أشعَّ مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :كم من أشعَّ
أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهلل ألبره منهم البراء بن مال .

تنبيه

 :قد يوجد من ال يؤبه به لفقره وضعفه وذلته ؛ لكنه عزيز على اهلل تعالى ال

يرد له سؤا ًال  ،وال يخيب له دعوة فالعبرة بالصالح ال بالقوة .

(الثالَّ(  :من أسباب قبول الدعاء :

م ّد يديه إلى السماء( ،حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن
ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .

والرابع  :اإللحاح على اهلل عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته  ،وهو من أعظم ماا يُطلاب باه
إجاب ُة الدعاء  ،مستفاداً من قوله (يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) .
( )11تجنب االعتداء في الدعاء :

ن) [األعراف ]55/
ب ا ْلمُعْتَدِي َ
ح ّ
خفْ َيةً إِ ّنهُ َال يُ ِ
قال تعالى( :ادْعُو ْا رَبّكُ ْم تَضَرّع ًا وَ ُ

( حديَّ عن عبداهلل بن مغفل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :
إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء .

( )11أال يشغل الدعاء عن أمر واجب ،أو فريضة حاضرة  :كأن يشتغل بالدعاء عن صالة
حاضرة كصالة الفجر ،أو الظهر ،أو العصر ،أو نحوها.
أو أن يتر القيام بحق الضيف إذا زاره ،ويشتغل بالدعاء.

أو أن يدع خدمة الوالدين إذا احتاج إليه؛ بحجة اشتغاله بالدعاء.
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فال ينبغي االشتغال بالدعاء عن أمر واجب ،أو فريضة حاضرة.
ولعل في قصة جريج العابد ما يشير إلى ذل ؛

ففي الصحيحين عن حميد بن هالل عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال=:كاان جاريج
يتعبد في صومعته ،فجاءت أمُّه.

قال حميد :فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول اهلل _ صلى اهلل عليه _ أُمَّه
حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ،ثم رفعت رأسها إليه تدعوه ،فقالت :يا جاريج،
كلمْني ،فصادفته يصلي فقال :اللهم أمي وصالتي ،فاختار صالته ،فقالت :اللهام
إني أُمُّ ِّ ،
إني هذا جريجٌ وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني؛ اللهم فال ُتمِتْه حتاى ترياه وجاوه
المومسات.
قال :ولو دعت عليه أن يفتن لفتن ،قال :وكان راعي ضأنٍ يأوي إلى دَيْرِه ،قال :فخرجات
امرأة من القرية ،فوقع عليها الراعي ،فحملت ،فولدت غالمًا ،فقيل :ما هذا؟ قالات :مان

صاحب هذا الدير.

قال :فجاؤوا بفؤوسهم ،ومساحيهم ،فنادوه ،فصادفوه يصلي ،فلم يكلمهم.
قال :فأخذوا يهدمون ديره ،فلما رأى ذل نزل إليهم.

فقالوا له :سل هذا ،قال فتبسم ،ثم مسح راس الصبي ،فقال :من أبو ؟
قال :أبي راعي الضأن ،فلما سمعوا ذل منه ،قالوا :نبني ما هدمنا مان ديار بالاذهب
والفضة.

()51

قال :ال ،ولكن أعيدوه ترابًا كما كان ،ثم عاله .

وفي رواية لمسلم :فتذاكر بنو إسرائيل جريجًا وعبادته ،وكانت امرأة بغيٌّ يُ َتمَثَّلُ بحسانها،
فقالت :إن شئتم ألَفْتِنَنَّه لكم .
قال :فتعرضت له ،فلم يلتفت إليها ،فأتت راعيًا كان يأوي إلى صومعته ،ف َأمْكَنَتْه من نفسها،
فوقع عليها ،فحملت ،فلما ولدت قالت :هو من جريج ،فأتوه ،فاستنزلوه وهدموا صومعته،
وجعلوا يضربونه ،فقال :ما شأنكم؟

قالوا زنيت بهذه البغي ،فحملت من .
( ) البخار  ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب قول هللا[واذكر في الكتااب ماريم إذ انتباذت مان أهلهاا]ماريم ،)3436( ، 6:ومسالم كتااب
البر والصلة باب تقديم الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها [1

ن ال َموْت «
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 ،7واللفظ لمسلم .
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فقال :أين الصبي؟

فجاؤوا به ،فقال :دعوني حتى أصلي ،فصلَّى ،فلما انصرف أتى الصبيَّ ،فطعن في بطناه،

وقال :يا غالم! من أبو ؟ قال :فالن الراعي الحديَّ.
[*] قال النووي رحمه اهلل تعالى في شرح هذا الحديَّ:

قال العلماء :هذا دليل على أنه كان الصواب في حقه إجابتها؛ ألنه كان فاي صاالة نفال،
واالستمرار فيها تطوع ال واجب ،وإجابة األم وبرها واجب ،وعقوقها حرام ،وكان يمكنه أن
يخفف الصالة ويجيبها ثم يعود إلى صالته.
فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته ،والعود إلى الادنيا ومتعلقاتهاا وحظوظهاا،
()51

وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه .
ِد في الدعاء:
( )13العز ُم والجَزم ُوالج ُّ

يجب على المسلم إذا سأل ربه فإنه يجزم ويعزم بالدعاء ،ولهذا نهى صلى اهلل عليه وسالم
عن االستثناء في الدعاء.

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :ال يقل أحدكم:
اللهم اغفر لي إن شئت  ،ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت ،وليعزم مسألته  ،إنه يفعل ما

يشاء ال مكره له).

قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ :
"بخالف العبد؛ فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه ،أو لخوفاه أو رجائاه ،فيعطياه

مسألته وهو كاره ،فالالئق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسئول،
مخافة أن يعطيه وهو كاره ،بخالف رب العالمين؛ فإنه تعالى ال يليق به ذل

لكماال غنااه

عن جميع خلقه ،وكمال جوده وكرمه ،وكلهم فقير إليه ،محتاج ال يستغني عن ربه طرفاة
عين ،فالالئق بمن سأل اهلل أن يعزم المسألة ،فإنه ال يعطي عبده شيئ ًا عن كراهة ،وال عن
عظم مسألة"  -فتح المجيد (ص  )401بتصرف يسير.
[*]آداب الدعاء :

7

( ) صحيا مسلم بشرح النوو . 7/ 6
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
للدعاء آداب ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها علماً وأن يتبعها حتى يكاون دعااؤه أرجاى

للقبول  ،وقد قال ابن القيم  -رحمه اهلل  -كلمة تلخص آداب الدعاء :

يقول" :أال أدل على دعاء ال يرد أبداً ...ادعُ اهلل وأنت موقن باإلجابة ،بخشاوع ،وارفاع
يدي  ،وألح في الدعاء ،وتوسل إلى اهلل بأسمائه ،وتملق إلى اهلل بإنعامه ،واخشع لاه ،وذل

لاااه ،وتصااادق بعاااد أن تااادعو ،هاااذا الااادعاء ال يكااااد يااارد".

[*]وها آداب الدعاء جملةً وتفصيال :
أو ًال آداب الدعاء جمل ًة :

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
( )1الوضوء :
( )1السوا :

( )3استقبال القبلة ورفع اليدين :
( )4حمد اهلل والثناء على اهلل قبل الدعا ِء  ،والصالة على النبي :
( )5الدعاء باسم اهلل األعظم :
( )6اإلقرار بالذنب  ،واالعتراف بالخطيئة:

( )0الجزم في الدعاء ،والعزم في المسألة:
( )2يعظم الرغبة فإن اهلل تعالى ال يتعاظمه شيء أعطاه :
( )9اإللحاح بالدعاء:
( )10الدعاء ثالثًا :

( )11أن يتخير جوامع الدعاء ومحاسن الكالم:
( )11أن يقدم بين يدي دعائه عمالً صالحًا:
( )13يتوسل إلى اهلل تعالى بأنواع التوسل المشروعة:
( )14الطموح وعلو الهمة:
ال حسنًا :
( )15أن يكون غرض الداعي جمي ً

ض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر:
( )16يخفِ ُ
( )10إظهار الداعي الشكوى إلى اهلل  ،واالفتقار إليه:
( )12الخشوع والخضوع :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )19البكاء حال الدعاء :

( )10التضرع إلى اهلل في الدعاء :
( )11التواضع والتبذل في اللباس والهيئة :
( )11الرغبة والرهبة :

( )13الدعاء في كل األحوال في الشدة والرخاء ،وفي المنشط والمكره:
( )14اختيار االسم المناسب من أسماء اهلل الحسنى ،أو الصفة المناسبة حال الدعاء:
( )15أال يحجر رحمة اهلل في الدعاء:
( )16أن يسأل اهلل كل صغيرة وكبيرة:
( )10يدعو لوالديه مع نفسه:
( )12أن يدعو إلخوانه المؤمنين :
( )19أن يبدأ الداعي بنفسه:

( )30يترصد للدعاء األوقات الشريفة :
( )31التأمين على الدعاء من المستمع:
( )31تجنب الدعاء على األهل ،والمال ،والنفس :
( )33أال يتكلف السجع:

( )34اإلعراب بال تكلف:
( )35أن تلقي باللوم على نفس :
( )36االلتزام باألدعية المأثورة :
[*]ثانياً آداب الدعاء تفصيال :

ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
( )1الوضوء :
(حديَّ أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  لما فرغ
النبي من حنين ،وفيه قال :فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال { :اللهم اغفر لعبيد أبي

عامر } ورأيت بياض أبطيه .
( )1السوا  :ووجه ذل أن الدعاء عبادة باللسان؛ فتنظيف الفم عند ذل أدب حسن؛ ولهذا

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
جاءت السنة المتواترة بمشروعية السوا للصالة ،والعلة في ذل تنظيف المحل الذي
()53

يكون الذكر به في الصالة.

( حديَّ عائشة الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  قاال  :الساوا مطهارة للفام
مرضاة للرب )

( )3استقبال القبلة ورفع اليدين :
ن يَوْ ُم بَدْرٍ
ب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قَا َل  :لَمَّا كَا َ
عمَ َر بْنِ الْخَطَّا ِ
( حديَّ ُ
َّ مِا َئةٍ وَتِسْعَ َة
ن َوهُ ْم َألْفٌ وَأَصْحَا ُب ُه ثَال ُ
الل ُه عَلَ ْي ِه وَسَلَّمَ إِلَى ا ْلمُشْرِكِي َ
نَظَ َر رَسُولُ اللَّ ِه صَلَّى َّ
ف بِرَبِّ ِه :
ُم مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَ َل يَهْتِ ُ
علَ ْيهِ وَسَلَّ َم الْقِ ْب َلةَ ث َّ
عَشَ َر رَجُال  ،فَاسْتَقْبَ َل نَبِيُّ اللَّ ِه صَلَّى اللَّ ُه َ
ن تُ ْهلِ ْ هَذِ ِه الْعِصَابَةَ مِنْ َأهْلِ
ت مَا وَعَدْتَنِي  ،اللَّهُمَّ إِ ْ
ُم آ ِ
( اللَّهُمَّ أَنْجِ ْز لِي مَا وَعَدْتَنِي  ،اللَّه َّ
ط رِدَاؤُهُ
سقَ َ
اإلِسْالمِ ال تُعْبَ ْد فِي األَ ْرضِ ) َفمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَ ْيهِ مُسْ َتقْبِ َل الْقِ ْب َلةِ حَتَّى َ
عَنْ مَنْكِبَ ْيهِ  . . .الحديَّ .

[*] قال النووي رحمه اهلل في شرح مسلم :
ن فِيهِ .
فِيهِ اِسْتِحْبَاب اِسْ ِتقْبَال ا ْلقِ ْبلَة فِي الدُّعَاء  ،وَرَفْع الْيَدَيْ ِ
(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكام حياي كاريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .

(حديَّ ابن عباس في صحيح أبي داوود موقوفاً) قال  :المسألة أن ترفع يدي حذو منكبي
أو نحوهما واالستغفار أن تشير بأُصبع واحدة واالبتهال أن تمد يدي جميعا .
()54

وفي البخاري :استقبل رسول اهلل"الكعبة فدعا على قريش .

ورفع اليدين إنما يكون في الدعاء العام ،وما ورد الدليل على مشروعية رفع اليدين فياه،
كرفع اليدين في الدعاء عند الصفا والمروة ،وفي االستسقاء يوم الجمعة وناو ذلا  ،ألن
هنا أدعية ال ترفع فيها األيدي مثل دعاء دخول المنزل ،والخروج منه ،ودخول الخاالء،
والخروج منه.

3

( ) انظر تحفة الذاكرين ص.44
4
( ) البخار ( )3261المغاز  ،باب دعاء النبي"على كفار قريش.
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تنبيه

 :عند رفع اليدين بالدعاء يكون باطن الكف إلى السماء على صافة الطالاب

المتذلل الفقير المنتظر أن يُعْطَى ( حديَّ مال بن يسار رضي اهلل عنه الثابت في صاحيح
أبي داوود ) أن النبي  قال  :إذا سألتم اهلل فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها .

مسألة  :هل يضم يديه عند رفعهما أو يجعل بينهما فرجة ؟

نص الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل في "الشرح الممتع" ( )15/4أنهاا تكاون مضامومة .
ونص كالمه  " :وأما التفريج والمباعدة بينهما فال أعلم له أصال ال في السنة وال في كاالم

العلماء " انتهى .

( )4حمد اهلل والثناء على اهلل قبل الدعاءِ  ،والصالة على النبي :
(حديَّ فضالة ابن عُبيد في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال  :إذا صالى
أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء .

(حديَّ عمر في صحيح الترمذي موقوفاً ) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال
يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبي

.

[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل في األذكار ص : 106

( أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد هلل تعالى والثناء عليه  ،ثم الصالة على
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،وكذل تختم الدعاء بهما ،واآلثار في هذا البااب كثيارة

مرفوعة ).

واعلم بأن الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم لها ثالَّ مراتب :
" إحداها  :أن يُصلى عليه قبل الدعاء  ،وبعد حمد اهلل تعالى لقول النبي صالى اهلل علياه

وسلم :

(حديَّ فضالة ابن عُبيد في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قاال  :إذا صالى
أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء .

(حديَّ عمر في صحيح الترمذي موقوفاً ) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال
يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبي

.

والمرتبة الثانية  :أن يُصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره .
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والمرتبة الثالثة  :أن يصلى عليه في أوله وآخره  ،ويجعل حاجته متوسطة بينهما "انتهاى
كالم ابن القيم بتصرف من كتاب جالء األفهام ص 531

( )5الدعاء باسم اهلل األعظم :
( )6اإلقرار بالذنب  ،واالعتراف بالخطيئة:

ولذل فإن دعاء يونس _ عليه السالم_ من أعظم األدعية إن لم يكن أعظمها ،وما ذل إال
ألنه ضمنه اعترافه بوحدانية اهلل _ عز وجل _ وإقراره بالذنب والخطيئة والظلم للانفس،

ت
اهَ إِالّ أَنتَ سُبْحَانَ َ إِنّي كُن ُ
ظُلمَاتِ أَن الّ ِإ َل َ
كما قال_تعالى _ عنه :قال تعالى( :فَنَادَىَ فِي ال ّ
ن الظّا ِلمِينَ) [األنبياء ]20 /
مِ َ
وكذل الحال بالنسبة للدعاء العظيم المسمى بسيد االستغفار ،والاذي يعاد أفضال صايغ
االستغفار ،ومن أسباب أفضليته أنه تضمن اإلقرار بالذنب ،واالعتراف بالخطيئة،
(حديَّ شداد بن أوس في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :سيدُ االستغفار أن تقول :

اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني و أنا عبد و أنا على عهد و وعد ماا اساتطعت

أعوذ ب من شر ما صنعت أبوء ل بنعمت علي و أبوء ل بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفار
الذنوب إال أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهال

الجنة و من قالها من الليل و هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة .
( )0الجزم في الدعاء ،والعزم في المسألة:

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال ال يقولن أحدكم  :اللهم اغفر لي إن
شيءت اللهم ارحمني إن شيءت اللهم ارزقني إن شئت و ليعزم المسألة فإنه يفعال ماا

يشاء ال مكره له .
[*] قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ:
"بخالف العبد؛ فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه ،أو لخوفاه أو رجائاه ،فيعطياه
مسألته وهو كاره ،فالالئق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسئول،
مخافة أن يعطيه وهو كاره ،بخالف رب العالمين؛ فإنه تعالى ال يليق به ذل

لكماال غنااه

عن جميع خلقه ،وكمال جوده وكرمه ،وكلهم فقير إليه ،محتاج ال يستغني عن ربه طرفاة

عين ،فالالئق بمن سأل اهلل أن يعزم المسألة ،فإنه ال يعطي عبده شيئ ًا عن كراهة ،وال عن
عظم مسألة"  -فتح المجيد (ص  )401بتصرف يسير.
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( )2يعظم الرغبة فإن اهلل تعالى ال يتعاظمه شيء أعطاه :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فاإن
اهلل ال يتعاظمه شيء أعطاه .
( )9اإللحاح بالدعاء:

اإللحاح :اإلقبال على الشيء ولزوم المواظبة عليه ،يقال :ألحَّ السحابُ :دام مطره ،وألحَّات

الناقة :لزمت مكانها ،وألحَّ الجمل :لزم مكانه وحَرَن ،وألحَّ فالن على الشيء :واظب عليه،
وأقبل عليه(.)55

فالعبد يكثر من الدعاء ،ويكرره ،ويلحُّ على اهلل بتكرير ربوبيته وإلهيته ،وأسمائه وصفاته،
وذل من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء  ،واإللحاح من اآلداب الجميلة ،التي تادل علاى
صدق الرغبة فيما عند اهلل _ عز وجل  ،فكن ملحاحاً في دعائ  ،راجي ًا عفو رب  ،طالبا ًا
مغفرته  ،راغباً في جنته ونعيمه  ،طامع ًا في عطائه وغناه فهو سبحانه يساتحي أن يارد
عبده خائباً إذا سأله .

[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل في "الداء والدواء" ص : 15
ومن أنفع األدوية  :اإللحاح في الدعاء اها .

 اإللحاح على اهلل عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته  ،وهو من أعظم ما يُطلاب باه إجابا ُة

الدعاء  ،للحديَّ اآلتي :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبال

إال طيبا فقال تعالى( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )

وقال ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشاعَّ
أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي
بالحرام فأنى يستجاب لذل .
مستفادًا من قوله (يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب) .
(حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن رجال دخل المسجد يوم الجمعاة ،
من باب كان نحو دار القضاء ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاائم يخطاب ،فاساتقبل

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائما ،ثم قال :يا رسول اهلل  ،هلكات األماوال وانقطعات
()55

انظر :النهاية في غريب الحديَّ البن األثير  ،136/4والمصباح المنير ص ،550والقاموس المحيط ص.306
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السبل ،فادع اهلل يغثنا .فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يديه ،ثم قال( :اللهم أغثناا،

اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا) .قال أنس :وال واهلل ،ما نرى في السماء من سحاب ،وال قزعاة،
وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار .قال :فطلعت من ورائه سحابة مثال التارس ،فلماا
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت .فال واهلل ما رأينا الشمس ستا .ثم دخل رجل من ذلا

الباب في الجمعة  -يعني الثانية  -ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخطب ،فاستقبله
قائما ،فقال :يا رسول اهلل ،هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع اهلل يمسكها عناا .قاال:
فرفع رسول اهلل يديه ،ثم قال( :اللهم حولينا وال علينا ،اللهم على اآلكام والظراب ،وبطون
األودية ومنابت الشجر) .قال :فأقلعت ،وخرجنا نمشي في الشمس .
الشاهد  :قوله صلى اهلل عليه وسلم (اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا) .
( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال  :كان النبي 

إذا دعا

دعا ثالثا وإذا سأل سأل ثالثا .

وقال ابن كثير في وصف حال النبي صلى اهلل عليه وسلم في غزوة بدر  :بات رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم إلى جذع شجرة ويكثر في سجوده أن يقول  :يا حي يا قيوم يكرر ذل
ويلظ عليه الصالة والسالم بقيام الليل بالبكاء حتى الصباح وهو يقول ” اللهام ال تاودع

منى  ،اللهم ال تخذلني  ،اللهم ال تتركني  ،اللهم أنشد ما وعدتني ” يكررها حتى يساقط
رداؤه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من وراءه فقال ياا نباي اهلل
ب لَكُ ْم
ن رَبَّكُ ْم فَاسْتَجَا َ
كفا مناشدت رب فإنه سينجز ل ما وعد  ..فأنزل اهلل( إِ ْذ تَسْتَغِيثُو َ

ن ا ْلمَآلئِ َك ِة مُرْدِفِينَ )
أَنِّي ُممِدُّكُم ِب َألْفٍ مِّ َ

[ األنفال ]9 :
[*] وفي كتاب الزهد لإلمام أحمد ( )305عن قتادة :
ال في البحر على خشبة فهو يدعو  :ياارب ...
قال مورق  :ما وجدت للمؤمن مثالً إال رج ً
يارب ..لعل اهلل أن ينجيه .
[*] قال األوزاعي  :أفضل الدعاء اإللحاح على اهلل عز وجل والتضرع إليه .

[*] قال أبوالدرداء  :من يُكثر قرع الباب  ،باب المل يوش أن يُستجاب له” .
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[*] قال الترمذى  :واإللحاح فى الدعاء مما يفتح اإلجابة  ،ويادل علاى إقباال القلاب ،

ويحصل بتكراره مرتين أو ثالثاً وأكثر  ،لكن االقتصار على الثالَّ مارات أعادل إتباعا ًا

للحديَّ ” شرح سنن النسائي .
ح محبوباً ألنه ال ينقطع رجاؤه  ،فهو يسأل فال يرى إجابة  ،فال يزال يُلحُّ
وإنما صار المُلِّ ُ
وال ينقطع رجاؤه  ،وال يدخله اليأس  ،فذل لعلمه باهلل تعالى  ،وصحة قلبه وصدق

عبوديته  ،واستقامة وجهته  ،فمن صدق اهلل في دعوته استعمل اللسان  ،وانتظر القلب
مشيئته  ،فال يضيق وال ييأس  ،ألن قلبه صار معلقا بمشيئته فانتظار المشيئة أفضل ما
َيقْ ُد ُم به على ربه  ،وهو صفوة العبودية  ،واستعمال اللسان عبادة ألن في السؤال اعترافاً
بأنها له  ،وانتظار مشيئته لقضائه عبادة فهو بين عبادتين وجهتين وأفضل الدعاء من
داوم عليه.
وأهل اليقين يدعون ويلحون  ،فإن أجاب قبلوا  ،وإن تأخر صبروا  ،وإن منع رضوا

وأحسنوا الظن  ،وهم في األحوال سكنون مطمئنون ينتظرون مشيئته” .

«

اللهم اجعلنا من أهل اليقين الذين يدعون ويلحون القابلين بقضاء الصابرين على

بالء المحسنين الظن ب الراضين الساكنين المطمئنين المنتظرين دائم ًا مشيئت راضين
بها.

»

إذاً فإذا دعوت رب مرة أخي عند ضائقة أو كرب أو غير ذل ولم تجد نتيجة فال تجزع
أو تيأس أو تتر الدعاء ولكن أَِّلحْ على اهلل فى التضرع واالبتهال والدعاء لعل اهلل جل
وعال يحب سماع صوت …

تنبيه

 :أما حديَّ إن اهلل يحب الملحين في الدعاء ضعفه األلباني رحماه اهلل فاي

سلسلة األحاديَّ الضعيفة والموضوعة المجلد الثاني .
( )10الدعاء ثالثًا :
كما جاء في صحيح مسلم من حديَّ ابن مسعود الطويل ،وفيه=:فلما قضى النبي"صالته _
رفع صوته ،ثم دعا عليهم ،وكان إذا دعا دعا ثالثًا ،ثم قال :اللهم عليا بقاريش ،اللهام
()56

علي بقريش ،اللهم علي بقريش .
()56

مسلم ( )1094الجهاد والهجرة ،باب ما لقي النبي"من أذى المشركين.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

316

ف ال َفوْت
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال النووي رحمه اهلل :

ف
ط َفهُ الخْتِال ِ
ن عَ َ
سأَ َل ) هُوَ الدُّعَاء  ،لَكِ ْ
فِي ِه  :اِسْتِحْبَاب تَكْرِير الدُّعَاء ثَالثًا  .وَقَوْله (  :وَإِذَا َ

اللفْظ تَوْكِيدًا اها .
َّ
[*] وقال البخاري رحمه اهلل :

علَ ْيهِ وَسَلَّ َم
ي صَلَّى اللَّه َ
َن النَّبِ ّ
بَاب تَكْرِير الدُّعَاء  ،ثم ذَكَرَ فِي ِه حَدِيَّ عَائِشَة رضي اهلل عنه أ َّ
دعا اهلل تعالى  ،وكَرَّرَ الدعاء لما سحره لبيد بن األعصم اليهودي  ،قالت عائشة  :حَتَّى إِذَا
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم ثُامَّ دَعَاا ثُامَّ دَعَاا . . .
الل ُه َ
الل ِه صَلَّى َّ
ت لَ ْي َلةٍ دَعَا رَسُولُ َّ
ت يَوْمٍ أَوْ ذَا َ
كَانَ ذَا َ

الحديَّ  .رواه البخاري ( )6391ومسلم ( )1129واللفظ له .
(حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن رجال دخل المسجد يوم الجمعاة ،
من باب كان نحو دار القضاء ،ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاائم يخطاب ،فاساتقبل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائما ،ثم قال :يا رسول اهلل  ،هلكات األماوال وانقطعات

السبل ،فادع اهلل يغثنا .فرفع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يديه ،ثم قال( :اللهم أغثناا،
اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا) .قال أنس :وال واهلل ،ما نرى في السماء من سحاب ،وال قزعاة،
وما بيننا وبين سلع من بيت وال دار .قال :فطلعت من ورائه سحابة مثال التارس ،فلماا

توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت .فال واهلل ما رأينا الشمس ستا .ثم دخل رجل من ذلا

الباب في الجمعة  -يعني الثانية  -ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخطب ،فاستقبله
قائما ،فقال :يا رسول اهلل ،هلكت األموال ،وانقطعت السبل ،فادع اهلل يمسكها عناا .قاال:
فرفع رسول اهلل يديه ،ثم قال( :اللهم حولينا وال علينا ،اللهم على اآلكام والظراب ،وبطون

األودية ومنابت الشجر) .قال :فأقلعت ،وخرجنا نمشي في الشمس .
الشاهد  :قوله صلى اهلل عليه وسلم (اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا ،اللهم أغثنا).
( )11أن يتخير جوامع الدعاء ومحاسن الكالم:
بدالً من التطويل  ،والحشو ،والتفصيل الذي ال لزوم له فقد كان رسول اهلل"يستحب الجوامع
من الدعاء ،ويدع ما سوى ذل .

ع
(حديَّ عائشة في صحيح أبي داود) قالت كان رسول اهلل يستحب الجوامع من الدعاء وَ َي َد ُ
ما سوى ذل .

ن ال َموْت «
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ومن المعلوم شرعاً أنه ال سبيل إلى تحصيل جوامع الدعاء إال عن طريق االلتزام بأدعية

النبي  ألنه أُعطي جوامع الكلم كما في الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أبي موسى في صحيح الجامع) أن النبي  قال :أُعطيت الكالم وجوامعه وخواتمه .
وفي السنة الصحيحة ما تشتمل على جوامع الكلم بل تشتمل على خيري الدنيا واآلخارة ،

منها ما يلي :

(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء اللهم إني أسأل من
الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ ب من الشر كلاه عاجلاه و
آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسأل من خير ما سأل به عباد و نبيا و
أعوذ ب من شر ما عاذ به عبد و نبي اللهم إني أسأل الجنة و ما قرب إليها من قاول
أو عمل و أعوذ ب من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسأل أن تجعل كل قضاء
قضيته لي خيرا .

(حديَّ عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)أن النبي  كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلم
الغيب و قدرت على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا علمت الوفاة خيرا
لي  ،اللهم وأسأل خشيت في الغيب و الشهادة و أسأل كلمة الحق في الرضا و الغضب و
أسأل القصد في الفقر و الغنى و أسأل نعيما ال ينفد و قرة عين ال تنقطع و أسأل الرضا

بالقضاء و أسأل برد العيش بعد الموت و أسأل لذة النظر إلى وجه و الشوق إلى لقائ
في غير ضراء مضرة و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هداة مهتدين .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كاان يقاول  :اللهام

انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علم َا .

تنبيه

ظ ) من صور
عاءِ ( كَثْرَةُ اَأل ْلفَا ِ
صيلُ الزائد في اَلْ ُّد َ
 :مما يجب التنبيه عليه اَل َّتفْ ِ

االعتداء في الدعاء :

سمِعَنِي أبِاي وَأنَاا
سعْ ٍد أنه قالَ :
(حديَّ أبي نَ َعامَةَ الثابت في صحيح أبي داود) عن ابن لِ َ
س َألُ َ الْج ََّنةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأعُوذُ بِ َ مِنْ النَّاارِ وَسَالسِالِهَا
أقُولُ :اللَّهُمَّ إنِّي أ ْ
علَيْا ِه وَسَالَّ َم َيقُاولُ:
الل ِه صَلَّى اللَّا ُه َ
سمِ ْعتُ رَسُولَ َّ
وَأغْاللِهَا وَكَذَا وَكَذَا َفقَالَ :يَا بُنَيَّ إنِّي َ

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن مِنْهُمْ  ،إنَّ َ إِنْ أعْطِيتَ الْج ََّنةَ أعْطِي َتهَا َومَا
ن فِي الدُّعَاءِ " َفإِيَّا َ أنْ تَكُو َ
ن قَوْ ٌم يَعْتَدُو َ
"سَيَكُو ُ
َّر .
فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ ،وَإنْ أعِ ْذتَ مِنْ النَّارِ أعِ ْذتَ مِنْهَا َومَا فِيهَا مِنْ الش ِّ

[*] قال ابن تيمية:50

ح َّرم ،والمَشْ ُروعُ
عاءُ ليس كُُّل ُه جائزاً ،بل فيه عُدْ َوانٌ ُم َ
الدُّ َ

52

ال عُدْ َوانَ فياه ،وأن العُادْ َوانَ

س َر الصحابة ذل  000ثم أورد األحاديَّ
َيكُونُ تَارَة ً ِبكَثْ َر ِة األلْفَاظِ ،وتَارَ ًة في المَ َعانِي ،كما فَ َّ
المذكورة سابق ًا 0
[*] قال في عون المعبود بشرح سنن أبي داود :

ن َلفْظه َقلِيالً َومَعْنَاهُ كَثِيرًا ،كما في قوله تعاالى ﴿
الْجَامِعَة لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَاآلخِرَة َوهِيَ مَا كَا َ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَّار ﴾ ومِثل الدُّعَاء بِالْعَافِيَا ِة فِاي

الدُّنْيَا وَاآلخِرَة 059

ف فاي ذِكْا ِر
فمن صور االعتداء تَكْ ِثيرُ الكالم الذي ال دَاعِيَّ له وال حاجة إليه ،والتَّكَلِِّا ِ

ض َع في اللحد تحت التراب والثرى  ،وكاذل أن
التَّفَاصِيلِ ،كأن يدعو ربَّ ُه أن يرحمه إذا وُ ِ
يرحمه إذا سالت العيون وبليت اللحوم ،وأن يرحمه إذا تركه األصحاب وتولى عنه األهال

جمِا َد الاادَّ َم فاي
ش َّل ياده ،ويُ َ
س اهلل لسانه ويُ ِ
واألحباب ،60أو يدعو على عدوه أن يُخْ ِر َ

ع ُروقِه0 000
ُ

ومما ال ش فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا االعتداء هو إصابة اَلْ ُمصَا ِلينَ ِباَلْ َملَا ِل ،والملال
ي عنها إذ ال تتناساب
ص ِلي إلى الغَفْلَ ِة ،وهي حالة مَنْ ِه ٌّ
يُ ْذهِبُ التَّ َد ُب َر والخُشُوعِ و ُي ِوديِ ِباَلْ ُم َ
طِلعِ على أحوال النُّفُوسِ وما تُ ِك ُّن ُه الصُّ ُدورِ 0
ب من اهلل تعالى اَلْ ُم َّّ
ومقام التَّذَُّل ِل والطَّلَ ِ

ي اَلْغَافِلَةُ قُلُاو ُب ُه ُم عَانْ
صلِي وَتُصِي ُبهُ َب َا ْل َملَلِ وََالْ َغ ْف َلةِ ،وَقَدْ وَرَدَ نَهْ ُ
َفاَإلطَا َلةِ َا ْل ُممَِّلةِ تُ ْر ِهقُ َا ْلمُ َ
عاءِ :
اَلْ ُّد َ
وكذل يتخير لدعائه أحسن األلفاظ وأنبلها ،وأجمعها للمعاني بما يليق بمناجاة اهلل تعالى
 ]*[ :قال الخطابي رحمه اهلل تعالى  :ولْيَتَخَيَّرْ لدعائه ،والثناء على ربه أحسان األلفااظ،
50
52
59

الفتاوى  ،ج  ، 11ص 0 100
أي الوارد في القرآن الكريم والسُّانَّة النَّبوية المطهرة 0
يشير إلى الحديَّ الشريف  " :اسألوا اهلل العفو والعافية فإن أحدا لم يُعْطَ بعد اليقين خيرا من العافية  ( 0"...رواه الترمذي،

أنظر صحيح الترمذي رقم  ) 1211والعفو معناه التجاوز عن الذنب وتر العقاب عليه ،والعافية :أن تسلم من األسقام والباليا

وهو ضد المرض0
 60ويكفيه أن يدعوا بالرَّحمة عند الممات 0

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

319

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وأنبلها ،وأجمعها للمعاني؛ ألنه مناجاة العبد سَيِّدَ السادات ،الذي ليس له مثال ،وال نظيار
()61

.

 ،وال سبيل إلى تحصيل ذل أيضاً إال في االلتزام بأدعية النبي  ألنه أعلم النااس برباه
وأخشاهم له  ،وأعظمهم ثناءاً على ربه سبحانه  ،ومن السنة النبوية الكثير من ذل منهاا

منا يلي :

(حديَّ أبي سعيدٍ في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه من الركوع قاال
 :ربنا ل الحمد ملئ السموات واألرض وما بينهما وملئ ما شيءت من شيء بعد  ،أهال
الثناء والمجد أحقُ ما قال العبد وكلنا ل عبد  ،اللهم ال مانع لما أعطيت وال مُعطاي لماا
منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .
(حديَّ علي في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كان يقول في آخر وتاره :
اللهم إني أعوذ برضا من سخط و بمعافات من عقوبت و أعوذ ب من ال أحصي ثناء

علي أنت كما أثنيت على نفس

.

( حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) قال كان النبي  إذا تهجد من الليل قال  :اللهم لا
الحمد أنت قيمُ السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت نور الساماوات واألرض
ومن فيهن  ،ول الحمد أنت رب السماوات واألرض ومن فيهن  ،ول الحمد أنت الحاق
ووعد الحق وقول الحق ولقاؤ حق والجنة حق والنار حق  ،والنبيون والساعة حاق
اللهم ل أسلمت وب آمنت وعلي توكلت وإلي أنبت وب خاصمت وإلي حاكمت فااغفر
لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدِّم وأنت المؤخر ال إله إال أنت .
( )11أن يقدم بين يدي دعائه عمالً صالحًا:
أن يقدم بين يدي دعائه عمالً صالحًا :كأن يتصدق ،أو يحسان إلاى مساكين ،أو يصالي
ركعتين ،أو يصوم ،أو غير ذل ؛ ليكون هذا العمل وسيلة إلى اإلجابة .
فإن نبي اهلل يونس عليه السالم لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة.
فيجئ الجواب اإللهي له:

ى يَوْ ِم يُبْعَثُونَ)
َّ فِي بَطْ ِنهِ ِإَل َ
ن ا ْلمُسَبّحِينَ * َللَ ِب َ
ن مِ َ
( َفلَوْالَ أَ ّنهُ كَا َ
[الصافات ]144 ، 143
( )61شأن الدعاء ص.15
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن الْغَ ّم وَكَ َذلِ َ نُنجِاي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ)
أتاه الجواب بالنجاة (فَاسْتَجَبْنَا َل ُه وَنَجّيْنَا ُه مِ َ

[األنبياء ]22 /

[*] قال الحسن البصري:
"ما كان ليونس صالة في بطن الحوت ،ولكن قدم عمالً صالحًا في حال الرخاء فاذكره اهلل

في حال البالء ،وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه فإذا عثر وجد متكأً".

تنبيه

 :هنا نذكر قول النبي  فعلُ المعروف يقي مصارع السوء .

ئ غضب
(حديَّ أبي سعيد الثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  (:صدقةُ السر تُطف ُ
الرب  ،وصل ُة الرحم تزي ُد في العمر  ،وفعلُ المعروف يقي مصارع السوء)
ويدل على ذل حديَّ الثالثة الذي انطبقت عليهم الصخرة في الغار؛ فإن النبي"حكى عانهم
أن كل واحد منهم توسل بأعظم أعماله التي عملها هلل _ عز وجل _ فاستجاب اهلل دعاءهم،

وارتفعت عنهم الصخرة ،وكان ذل بحكايته"سنة ألمته.
(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثة رهط
ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت علايهم

الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقال رجل منهم:
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فناء باي فاي طلاب
شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما ناائمين ،وكرهات أن

أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما حتاى بارق الفجار،
فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه ففرج عنا ما نحن فياه مان

هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم :وقاال
اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني ،حتاى
ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وباين

نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحل ل أن تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت مان
الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتهاا ،اللهام إن
كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه ،فانفرجت الصخرة غير أنهام ال يساتطيعون

الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسلم :وقال الثالَّ :اللهام إناي اساتأجرت أجاراء
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فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الذي له وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،

فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلي أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبال
والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله
فاستاقه فلم يتر منه شيئا ،اللهم فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،

فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون).

[*] قال وهب بن منبة ( رحمة اهلل ) :
العمل الصالح يبلغ الدعاء  ،ثم تال قوه تعالى  ( :اليه يصعد الكلم الطيب والعمال الصاالح
يرفعه ) [ فاطر .] 10/
[*] وقال بعضهم  :يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله .

تنبيه

 :التوسل باالعمال الصالحة ال يتحقق اال أهل الطاعاات … الاذين اضااءت

انوار الصالحات من صحائفهم  .فاؤلئ هم الذين اذا توسالوا الاى اهلل تعاالى باعماالهم
الصالحة قبل توسلهم وكان العمل الصالح خير شفيع لهم . .

[*] قال وهب بن منبه :

مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر .
( )13يتوسل إلى اهلل تعالى بأنواع التوسل المشروعة:

والوسيلة لغة :القربة ،والطاعة ،وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به إليه .يقال :وسَّال
فالن إلى اهلل تعالى توسيالً :عمل عمالً تقرب به إليه .ويقال :وسَلَ فاالن إلاى اهلل تعاالى

ال تقرب به إليه(.)61
بالعمل يَسِ ُل وَسْالً وتوسُّالً وتوسيالً :رغب وتقرب إليه .أي :عمل عم ً

[*] قال الراغب األصفهاني:

الوسيلة :التوصل إلى الشيء برغبة ،وهي أخص من الوصيلة لتضمُّنها معنى الرغبة ،قال
تعالى{ :وَابْتَغُواْ ِإلَي ِه الْوَسِي َلةَ} [ المائدة ] 35/

وحقيقة الوسيلة إلى اهلل تعالى مراعاة سبيله بالعلم ،والعبادة ،وتحري مكارم الشريعة.وهي

كالقربة ،والواسِلُ :الراغب إلى اهلل تعالى(.)63

ومعنى قوله تعالى{ :وَابْتَغُواْ ِإلَي ِه الْوَسِي َلةَ} أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه(.)64
()61
()63

انظر :النهاية في غريب الحديَّ البن األثير  ،125/5والقاموس المحيط ص ،1309والمصباح المنير ص.660
مفردات غريب ألفاظ القرآن ص.201
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النوع األول :التوسل في الدعاء باسم من أسماء اهلل تعالى أو صفة من صفاته ،كأن يقاول
الداعي قي دعائه :اللهم إني أسأل بأن أنت الرحمن الرحيم ،اللطيف الخبير ،أن تعاافيني،

أو يقول :أسأل برحمت التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي ،ولهذا قاال تعاالى:
سمَآ ُء الْحُسْنَى فَادْعُو ُه بِهَا}
{ َولِلَّ ِه األَ ْ

[ األعراف ] 120/

ومن دعاء سليمان عليه الصالة والسالم ما قال اهلل تعالى{ :وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِاي أَنْ أَشْاكُ َر
حمَتِ َ فِي عِبَادِ َ
خلْنِي بِرَ ْ
عمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْ ِ
علَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَ ْ
علَيَّ وَ َ
نِ ْعمَتَ َ الَّتِي أَنْ َع ْمتَ َ
ن}
الصَّالِحِي َ

[ النمل ] 19/

(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل بأن
ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي باه أجااب وإذا

سئل به أعطى .

(حديَّ بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي  رجال يقول  :اللهام
إني أسأل أني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن

له كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .

( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان إناي كنات مان

الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له .
وذو النون :هو نبي اهلل يونس _ عليه السالم _،
والنون :الحوت.

فهذا سيدنا يونس عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليال البهايم ساتاره
المظلم عليه  ،فالتجأ إلى اهلل { أَنْ لَا ِإ َلهَ إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ} ،فأنجااه
اهلل  ،حتى إذا خرج إلى شاطئ السالمة ،تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلتاه
تحت شجرة اليقطين .
()64

تفسير ابن كثير  ،53/1وانظر :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،ص .160-5والتوسل أنواعه

وأحكامه للشيخ األلباني ،ص.156-2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

313

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الظُلمَاتِ أَنْ لَا ِإ َل َه
علَ ْيهِ فَنَادَى فِي ُّ
قال تعالى { وَذَا النُّونِ إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ َنقْدِرَ َ

إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ
} [ األنبياء.]22-20:

تنبيه

 :هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء ،الشتماله على اآلتي :

أوالً :على توحيد اهلل (ال إله إال أنت)
وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى ،وأعظم طاعة وأعظم وقربة.

ثم ثنى بالتنزيه (سبحان ) تنزيه اهلل عما ال يليق به عز وجل ،فكل ما يفعل ،وكل ما يقادر
فله فيه الحكمة البالغة ،فهو منزه عما ال يليق بجالله وكماله سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وعظيم شأنه.
ثم ثلَّ ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه ،وهكذا كل عبد بالنسبة إلى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى ينبغي له أن يكون كذل

ن الظَّا ِلمِينَ [ األنبياء]20:
ت مِ َ
ِإ ِّني كُ ْن ُ

النوع الثاني :التوسل إلى اهلل تعالى بعملٍ صالح قام به الداعي ،كأن يقول المسالم :اللهام
بإيماني ب  ،أو محبتي ل  ،أو اتباعي لرسول أن تغفر لي.

أو يقول :اللهم إني أسأل بمحبتي لمحمد صلى اهلل عليه وسلم ،وإيماني به أن تفرج عني.
ومن ذل أن يذكر الداعي عمالً صالحاً ذا بال ،فيه خوفه من اهلل سبحانه ،وتقاواه إيااه،
وإيثاره رضاه على كل شيء ،وطاعته له جل شأنه ،ثم يتوسل به إلاى اهلل فاي دعائاه،
ليكون أرجى لقبوله وإجابته.

غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاا
ويدل على مشروعية ذل قوله تعالى{ :الَّذِينَ َيقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَا آمَنَّا فَا ْ
ب النَّارِ} [ آل عمران ]16/
عَذَا َ

ت وَاتَّبَعْنَا الرَّسُو َل فَاكْتُبْنَا َمعَ الشَّاهِدِينَ}
وقوله تعالى{ :رَبَّنَآ آمَنَّا ِبمَآ أَن َز َل ْ

[ آل عمران ]53/
ومن ذل ما تضمنته قصة أصحاب الغار فإن كالً منهم ذكر عمالً صالحاً تقرب به إلى اهلل

ابتغاء وجهه سبحانه ،فتوسل بعمله الصالح فاستجاب اهلل له

.

(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثاة
رهط ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت

عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقاال
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رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فنااء

بي في طلب شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبات لهماا غبوقهماا فوجادتهما
نائمين ،وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما
حتى برق الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجها ففارج

عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صالى
اهلل عليه وسلم :وقال اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتهاا عان
نفسها فامتنعت مني ،حتى ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشارين ومائاة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحال لا أن
تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلاي
وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،
فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم:

وقال الثالَّ :اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الاذي لاه
وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلاي
أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل
ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله فاستاقه فلم يتر منه شايئا ،اللهام
فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فياه ،فانفرجات الصاخرة فخرجاوا
يمشون).

النوع الثالَّ :التوسل إلى اهلل تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر:
كأن يقع المسلم في ضيق شديد ،أو تحل به مصيبة كبيرة ،ويعلم من نفسه التفاريط فاي
جنب اهلل تبار وتعالى ،فيحب أن يأخذ بسبب قوي إلى اهلل تعالى ،فيذهب إلى رجل يعتقاد
فيه الصالح ،والتقوى ،أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة فيطلب منه أن يادعو لاه رباه،
ليفرج عنه كربه ،ويزيل عنه همه .ومن ذل الحديَّ اآلتي :

(حديَّ أنس الثابت في الصحيحين) قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل  فبيناا
رسول اهلل  يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا الماال
وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل  يديه وما في السماء قزعة قال
فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال
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فمطرنا يومنا ذل وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا

األعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع

رسول اهلل  يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان
السماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شاهرا

ولم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود .

ومن ذل أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه كان يطلب من العباس عم النباي صالى اهلل
عليه وسلم أن يدعو لهم اهلل عز وجل أن يغيثهم فيغيثهم سبحانه

.

(حديَّ عمر ابن الخطاب الثابت في صحيح البخاري) قال  :كاان إذا قحطاوا استساقى
بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إلي بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إلي بعام
نبينا فاسقنا قال فيسقون .
ومن ذل حديَّ أويس القرني اآلتي :

( حديَّ عمر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال له :ياأتي علايكم
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن ،كان به بارص فبارأ مناه إال
موضع درهم ،له والدة هو بها بر ،لو أقسم على اهلل ألبره ،فإن استطعت أن يساتغفر لا

فافعل .

( )14الطموح وعلو الهمة:
فمن اآلداب التي يحسن بالداعي أن يتحلى بها _ أن يكون طموحًا ،ذا نفس كبيرة ،وهماة

عالية ،راغبًا فيما عند اهلل من عظيم الثواب .

ويومىء إلى هذا المعنى _ دعاء نبي اهلل سليمان _ عليه السالم _ عندما قال _ كما أخبار
غفِرْ لِي َو َهبْ لِي ُملْكاً الّ يَنبَغِي ألحَدٍ مّن بَعْدِيَ إِنّ َ أَنتَ الْ َوهّابُ)
اهلل عنه قال تعالىَ ( :ربّ ا ْ
[ص ]35 /
فنبي اهلل سليمان _ عليه السالم _ حصل منه ما حصل عندما آلى أن يطوف على نساائه
جميعًا؛ لتلد كل واحدة منهن مجاهدًا يجاهد في سبيل اهلل ،ولم يستثنِ _ عليه السالم _ ولم
()65

يقل :إن شاء اهلل.
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وعندما أدر ما وقع فيه لم يكتف بأن يسأل اهلل المغفرة فحسب ،ولكناه _ لكبار نفساه،

وعلو همته ،وعلمه بسعة فضل ربه _ سأله مع ذل أن يهب له ملكًا ال ينبغي ألحاد مان
بعده!
فماذا كانت النتيجة؟

لقد استجاب اهلل دعاءه ،وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيَّ أصاب ،والشياطين كال

بناء وغواص ،وآخرين مقرنين في األصفاد ،ثم قال تعالىَ ( :هاَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ َأمْسِ ْ
ن مَآبٍ) [ص ]40 ،39
ى وَحُسْ َ
ن َل ُه عِندَنَا لَ ُز ْل َف َ
بِغَيْ ِر حِسَابٍ * وَإِ ّ
ض
وعلو الهمة موضوع غاية في األهمية يجب على كلِ مسلم أن يحيط به علماً وها غاي ٌ
من فيض مما ورد في علو الهمة ومسائلة  :
تعريف علو الهمة :
الهمة في اللغة  :ما هم به من األمر ليفعل.

الهمة في االصطالح  :الباعَّ على الفعل  ،وعرف بعضهم علو الهمة بأنه  :استصغار ما
دون النهاية من معالي األمور .
قال الشاعر مصورًا طموح المؤمن

إذا كنت في أمر مروم *** فال تقنع بما دون النجوم
[*] وعرف ابن القيم علو الهمة بقوله:
"علو الهمة أال تقف -أي النفس -دون اهلل وأال تتعوض عنه بشيء سواه وال ترضى

بغيره بد ًال منه وال تبيع حظها من اهلل وقربه واألنس به والفرح والسرور واالبتهاج به

بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية ،فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور
ال يرضى بمساقطهم وال تصل إليه اآلفات التي تصل إليهم  ،فإن الهمة كلما علت بعدت عن
وصول اآلفات إليها ،وكلما نزلت قصدتها اآلفات"
الحَّ على علو الهمة والتحذير من سقوطها :
[*] قال الخليفة عمر الفاروق رضي اهلل عنه:

ن همت فإني لم أر أقعد بالرجل من سقوط همته"
"ال تصغر ّ

[*] وقال ابن القيم" :ال بد للسال من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه" [*] وقاال
ابن نباتة رحمه اهلل:
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
حااااول جسااايمات األماااور وال تقااال *** إن المحاماااااد والعلاااى أرزاق

وارغب بنفس أن تكون مقصرا *** عن غاية في الطالب سباق
أقسام الهمة :

ُتقَسَّم الهمة تقسيمين فتقسم من حيَّ الرفعة وضدها إلى عالية وساقطة.

وتقسم من حيَّ االستعداد الفطري إلى وهبية ومكتسبة.

وليس معنى أن منها ما هو فطري أنها ال سبيل لزيادة رفعتها بل هي مثل باقي الصفات
العقلية والخلقية كالذكاء والذاكرة وحسن الخلق .
[*] قال ابن القيم:
"وقد عرفت بالدليل أن الهمة مولودة مع اآلدمي ،وإنما تقصر بعض الهمم في بعض
األوقات فإذا حثثت سارت ومتى رأيت في نفس عجزًا فَسَ ِل المنعم أو كسالً فالجأ إلى
الموفق  ،فلن تنال خيراً إال بطاعته  ،ولن يفوت خير إال بمعصيته"

مراتب الهمم :

(حديَّ أبي كبشة األنماري الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال :
الل ُه مَا ًال وَعِلْم ًا فَهُ َو يَتَّقِى فِيهِ
إ َِّنمَا الدُّنْيَا ألَرْبَ َعةِ َنفَ ٍر عَبْ ٍد رَزَ َق ُه َّ

الل ُه
ح َمهُ وَيَ ْعلَمُ لَِّلهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا ِبأَحسنِ ا ْلمَنَازِلِ عند اهلل وَرجلٍ رَزَ َقهُ َّ
ر ََّبهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَ ِ

علْماً َولَمْ يَرْزُ ْقهُ مَاالً فَهُوَ َيقُولُ لَوْ أَنَّ لي مَاالً لَ َع ِم ْلتُ بِ َعمَلِ فُالَنٍ فَهُوَ بِنِيَّ ِتهِ وهما في األجا ِر
ِ
علْم ًا فَهُ َو يَخْبِطُ في مَا ِلهِ َال ي ََّتقِى فِيا ِه رَبَّا ُه وَ َال
اللهُ مَاالً َولَمْ يَرْزُ ْقهُ ِ
سَوَاءٌ  ،وَرجلٍ رَزَ َقهُ َّ

الل ُه مَا ًال
ح َمهُ وَالَ يَ ْعلَمُ لَِّلهِ فِيهِ حَقًّا فهو ِبأَسوءِ ا ْلمَنَازِلِ عند اهلل وَرجلٍ لَ ْم يَرْزُ ْق ُه َّ
يَصِلُ فِيهِ رَ ِ

ن فَهُ َو بِنِيَّ ِتهِ وهما في الوزر سَوَا ٌء .
ت بِ َعمَ ِل فُالَ ٍ
َن لي مَا ًال لَ َع ِم ْل ُ
علْم ًا فَهُ َو َيقُو ُل لَوْ أ َّ
وَ َال ِ
وعلى نحو هذا التقسيم والتمثيل النبوي ينقسم النااس وتتفااوت مناازلهم فاي الهماة:
( )1منهم من يطلب المعالي بلسانه وليس لاه همة في الوصول إليها ويصدق عليه قاول
الشاعر:
وما نيل المطالب بالتمني *** ولكن تؤخذ الدنيا غالبا

( )1ومنهم من ال يطلب إال سفاسف األمور ودناياها ويجتهد في تحصايلها  ،وهاذا– إن
اهتدى– يكون سباقاً للخيرات" :خياركم في الجاهلية خيااركم فاي اإلساالم إذا فقهاوا".
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )3وفريق ساقط الهمة يهوى سفاسف األمور ويقعد به العجز عنها ،فهو من سقط المتاع
وهو كمن وصف الشاعر:

إني رأيت من المكارم حسبكم *** أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا
فإذا تذكرت المكارم يوما *** في مجلس أنتم به فتقنعوا

( )4وأعلى الهمم همة من تسمو مطالبه إلى ما يحبه اهلل ورسوله فهنيئ ًا له ومن أمثالهم
األسلمي وعكاشة بن محصن وبين كل مرتبتين مراتب كثيرة تتفاوت فيها الناس تفاوت ًا بينا.
وإذا استعرضنا التاريخ نجد أن العلية من الناس والقادة الذين تركوا أثرهم في التاريخ هم
أصحاب الهمم العالية.
نماذج من الصحابة لعلو الهمة :
( )1ربيعة ابن كعب األسلمي  :الذي سأل النبي مرافقته في الجنة .
(حديَّ ربيعة ابن كعب األسلمي الثابت في صحيح مسالم ) كنات آتاي رساول اهلل 
بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسأل مرافقت في الجنة قال أو غير ذل قلت هاو

ذا قال فأعنى على نفس بكثرة السجود .
(حديَّ ربيعة ابن كعب األسلمي الثابت في صحيح مسالم ) كنات آتاي رساول اهلل 
بوضوئه وحاجته فقال لي سلني فقلت أسأل مرافقت في الجنة قال أو غير ذل قلت هاو

ذا قال فأعنى على نفس بكثرة السجود .
( )1عكاشة بن محصن بادر فقال " :الذي سأل النبي

الذين يدخلون الجنة بغير حساب .

 أن يكون مان السابعين ألاف

(حديَُّ ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي  قال  :عُرِضت عليَّ األمم فجعل يمرُ النباي
معه الرجل والنبيُ معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد  ،ورأيتُ ساوادًا
كثيراً سدَّ األفق فرجوتُ أن تكون أمتي فقِيل هذا موسى وقومه  ،ثم قِيل ليَ انظار هكاذا
وهكذا فرأيتُ سواداً كثيراً سدَّ األفق فقِيل هؤالء أمتُ ومع هؤالءِ سابعون ألفااً يادخلون
فتفرقَ الناسُ ولم يبينْ لهم  ،فتذاكرَ أصحابُ النبيِ  فقالوا نحن وُلادنا
الجنةَ بغيرِ حساب َّ

في الشر ولكن هؤالء أبناؤنا  ،فبلغ النبي  فقال { هم الذين ال يتطيرون وال يكتوون وال
يسترقون وعلى ربهم يتوكلون } فقام عُكَّاشةُ ابن مِحصن فقال  :أمنهم أنا يا رساو َل اهلل ؟
قال  :أنت منهم  ،فقام آخر فقال أمنهم أنا ؟ قال  :سبق بها عُكَّاشة .
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أَبَي ُأمَا َمةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة ) أن النباي 
ُال
ب َمعَ ك ِّ
علَيْهِ ْم وَ َال عَذَا َ
ب َ
قال  «:وعدني ربى أن يُدْخِ َل الْج ََّن َة مِنْ أُمَّتِى سَبْعِينَ َألْفاً َال حِسَا َ
ن حَثَيَاتِ ربيِ » .
ت مِ ْ
َّ حَثَيَا ٍ
ال ُ
َألْفٍ سَبْعُونَ َألْفاً وَثَ َ
( )3أبو بكر الصديق رضي اهلل تعالى عنه :

لعلوهِمَّ ُتهُ أراد يفعل أبواب الخير كلها وال يقنع ببعضها دون األخرى وذل ألن نفسه التاي
بين جنبيه نفسٌ توَّاقةٌ للخير  ،فقد بلغت همَتُه عنان السماء وصار غارقاً في على الهما ِة

إلى األذقان  ،وال عجب فإنه الصِّدِّيق صاحب رسول اهلل وأفضل األمة بع نبيها . 
"ما على من دعي من تل األبواب من ضرورة فهل يدعي أحد من تل األبواب كلها  ،قال
نعم وأرجوا أن تكون منهم...".
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :
من أنفق زوجين في سبيل اهلل ،نودي من أبواب الجنة :يا عبد اهلل هذا خير ،فمن كان مان

أهل الصالة دعي من باب الصالة ،ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهااد ،ومان
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ،ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة

 ،فقال أبو بكر رضي اهلل عنه :بأبي وأمي يا رسول اهلل ،ما على من دعي من تل األبواب
من ضرورة ،فهل يدعى أحد من تل األبواب كلها؟ .قال :نعم ،وأرجو أن تكون منهم .

س وَاحِدٍ كَدِ ْر َهمَيْنِ
ن جِنْ ٍ
ن الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أ ََّن ُه قَا َل اثْنَيْنِ مِ ْ
ي عَ ْ
من أنفق زوجين  :اللَّهِ رُوِ َ
علَمُ أ ََّنهُ أَقَلُّ مَا َيقَ ُع ِبهِ
َللهُ أَ ْ
ن وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِ أ ََّن ُه قَالَ دِينَا ٌر وَدِ ْرهَ ٌم َومَعْنَى ذَلِ َ وَا َّ
أَوْ دِينَارَيْ ِ

ن يُرِي َد بِ َذلِ َ الْ َعمَ َل فَيَدْخُ ُل فِي َذلِ َ
الل ِه تَعَالَى وَيَحْ َتمِلُ أَ ْ
ب ِبهِ إِلَى َّ
َر ُ
ن الْعِبَادَ ِة َومَا يَ َتق َّ
التَّكْرَا ُر ِم َ
َدمْنَاهُ أَظْهَرُ
ق فِيمَا ق َّ
ظ ا ْلإِ ْنفَا ِ
ن َلفْ ُ
ن وَإِنْ كَا َ
صلَاتَيْنِ أَ ْو صَا َم يَوْمَيْنِ أَ ْو جَاهَ َد مَرَّتَيْ ِ
ن صَلَّى َ
مَ ْ
اللهِ أَظْهَرُ .
ظ الْجِهَا ِد وَالْغَزْ ِو فِي سَبِيلِ َّ
َو َلفْ ُ
ن يُرِي َد بِ ِه يَا عَبْ َد اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ أَعَدَّ ُه اللَّهُ
اللهِ هَذَا خَيْ ٌر ) يَحْ َتمِلُ أَ ْ
ي فِي الْج ََّن ِة يَا عَبْ َد َّ
( نُودِ َ
ب الْجَنَّ ِة َل ِلأ ََّن ُه فِي الْخَيْرِ
ن يُرِي َد بِهِ هَذَا خَيْرُ أَبْوَا ِ
َل َفأَقْبِلْ ِإلَ ْي ِه مِنْ هَذَا الْبَابِ وَيَحْ َتمِلُ أَ ْ
ِد لَ .
ب الَّذِي أُع َّ
وَالثَّوَا ِ

علَمُ أَنْ تَكُونَ الصَّالَاةُ َأغْلَابَ
َلل ُه أَ ْ
الصلَاةِ َومَعْنَاهُ وَا َّ
الصلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ َّ
َفإِنْ كَانَ مِنْ َأهْلِ َّ

عمَالِا ِه
علَى أَ ْ
عمَا ِلهِ وَيَ ْغ ِلبُ َ
الصلَاةُ فَتَكُونُ أَكْثَرَ أَ ْ
عمَلِ الرَّجُلِ َّ
علَى َ
عمَا ِلهِ وَأَكْثَ َرهَا وَقَدْ تَ ْغِلبُ َ
أَ ْ
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ن
ع مِا ْ
علَى عِبَادَ ِت ِه نَاوْ ٌ
ب َ
ن الْغَا ِل ُ
عمَا ِلهِ وَكَ َذلِ َ الْجِهَادُ وَالصَّدَ َقةُ َفمَنْ كَا َ
الصَّوْمُ فَيَكُونُ أَكْثَرَ أَ ْ

َص ِب ِه
ب ا ْلمُخْت ِّ
ن الْبَا ِ
ي مِ ْ
ت نُودِ َ
هَذِ ِه الْعِبَادَا ِ

علَيْا ِه
علَى مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهِ ا ْلأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ ) ظَاهِرُهُ أ ََّنهُ لَايْسَ َ
اللهِ مَا َ
( يَا رَسُولَ َّ
خيْا ِر
ضَرُورَةٌ فِي أَنْ يُدْعَى مِنْ غَيْ ِرهَا وَأَنَّ الدُّعَاءَ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهَا يَ ْكفِي فِي التَّنَاهِي فِاي الْ َ
وَسَ َعةِ الثَّوَابِ لَك َِّنهُ َمعَ مَا فِي الدُّعَاءِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ ا ْلأَبْوَابِ مِنْ الْخَيْرِ الْعَظِيمِ هَلْ يُدْعَى

عهُ َفقَاا َل
علَى مَنْ أَطَا َ
اللهِ تَعَالَى َ
سعُ مِنْ إنْعَامِ َّ
جمِيعِهَا ِلأَنَّ َذلِ َ أَكْثَرُ مِنْ الْخَيْرِ وَأَوْ َ
أَحَدٌ مِنْ َ
ن
ي مِنْ هَذِهِ ا ْلأَبْوَابِ كُلِّهَا لَا ُيمْكِا ُ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ َومَنْ دُعِ َ
الل ُه َ
صَلَّى َّ
ب الْجَنَّا ِة َولَكِنَّا ُه
علَى غَيْرِ ِه مِنْ أَبْوَا ِ
أَنْ ُيقَالَ َلهُ إِنَّ دُخُولَ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَفْضَ ُل مِنْ دُخُو ِل َ
علَاى هَاذَا
َصةِ بِالدُّخُولِ َ
اللهُ لَ لِعِبَادَتِ ا ْلمُخْت َّ
يُدْعَى ِبأَنْ ُيقَالَ َلهُ إِنَّ لَ هَاهُنَا خَيْرًا وَعَدَهُ َّ
علَ ُم وَأَحْكَ ُم .
َللهُ أَ ْ
ب وَا َّ
ن تُدْعَى مِنْ َذلِ َ الْبَا ِ
الْبَابِ أَ ْو لِعِبَادَ ِت الَّتِي هِيَ سَ َببُ أَ ْ
وسؤال أبى بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخير من صالة وصيام وصدقة
وجهاد ونحو ذل  ،بحيَّ يدعى من جميع تل األبواب .

[*]أسباب المؤدية لعلو الهمة :
( )1اإلخالص:

فنسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلي الخالق تبار وتعالى يحَّ على األخاذ بمعاالي

األمور ؛ ألن الناقد بصير.
[*] يقول اإلمام بن القيم رحمه اهلل :

لقاح الهمة العالية :النية الصالحة  ،فإذا اجتمعا بلغ العبد المراد.
( )1الصدق :
فالصادق في عزمه وفي فعله صاحب همة عالية وبصدقه في العزم والفعال يساعد فاي
الدارين  ،فصدق العزيمة الجزم وعدم التردد  ،وصدق الفعل هو باذل الجهاد واساتفراغ
الوسع لتحقيق ما عزم عليه  ،فيأمن صاحب العزم الصادق من ضعف الهماة واإلرادة  ،و
يمنعه صدقه في الفعل من الكسل والفتور.

( )3العلم :

فمن استوى عنده العلم والجهل  ،أو كان قانعا بحاله وما هو عليه  ،فكيف تكون له هماة
أصال ؟ فالعلم يرتقي بالهمة  ،ويرفع طالبه عن حضيض الجهل والتقليد ويصفي نيته.
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" والعلم يورَّ صاحبه الفقه بمراتب األعمال ،فتبقى فضول المباحات التي تشغله عن التعبد
– كفضول األكل والنوم – ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوق والواجباات  ،امتثااال

لقوله صلى اهلل عليه وسلم " :أعط كل ذي حقه حقه" .
ويبصره بتحيل إبليس وتلبيسه عليه  ،كي يحول بينه وبين ما هو أعظام ثواباا "( .علاو

الهمة للشيخ محمد إسماعيل ).
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل :

إن السال على حسب علمه بمراتب األعمال ونفائس الكسب  ،تكاون معرفتاه بالزياادة
والنقصان في حاله وإيمانه .
( )4اليقظة والمسارعة :
بحيَّ يفارق العبد بيقظته جموع الغافلين  ،ويعرض عن أفعال الجاهلين ويخلع ثوب الناوم
والرقاد  ،فال يقر له قرار حتى يسكن في جنة عرضها السموات واألرض :

فحي على جنات عدن فإنها منازل األولى وفيها المخيَّ ُم
ولكننا سبيُ العدو فهل ترى نعود إلي أوطاننا ونُسَلَّ ُم

فال ينبغي لمن أراد االرتقاء بهمته أن يرتمي في أحضان الغافلين وإال عضّ أسنة الندم .

دعا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ذا الجوشن الضبابي بعد بدر إلى اإلسالم  ،فقال " :هل

ل إلى أن تكون من أوائل هذا األمر؟"  .قال :ال .قال" :فما يمنع منه؟" .قال  :رأيت قوم
كذبو وأخرجو وقاتلو  ،فأنظر :فإن ظهرت عليهم آمنت ب واتبعتا  ،وإن ظهاروا

علي لم أتبع  ..فكان ذو الجوشن يتوجع على تركه اإلسالم حين دعاه رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم.
إذا ما عال المرء رام العال ويقنع بالدون من كان دونا
( )5الحزم وعدم التردد :
فإن التردد يفوِّت على العبد الفوز بالخيرات  ،ويبقيه في مكانه في الوقت الذي يسير فياه
الركب فيصل الحازم إلى مبتغاه ،

وصدق القائل :

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا
وقال آخر :
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ومشتت العزمات ينفق عمره حيران ال ظف ٌر وال إخفاق

فال تتوقف مترددا أو قلقا  ،وال تضيع نفس بالشكو التي ال تلد إال الشكو  ،واستمع إلى

ب ا ْلمُتَوَ ّكلِينَ) [آل عمران ]159 /
ح ّ
ن الّل َه يُ ِ
علَى الّلهِ إِ ّ
ت فَتَوَكّ ْل َ
قال تعالىَ ( :فإِذَا عَ َز ْم َ
ن خَيْرًا لّهُمْ) [محمد ]11 /
قال تعالىَ ( :فإِذَا عَزَمَ األمْ ُر َفلَ ْو صَدَقُو ْا الّل َه لَكَا َ

( )6معرفة قيمة النفس وشرفها:

وليس المقصود بهذا أن يغتر العبد أو يعجب بنفسه ويتكبر  ،إنما المقصود أن يعلم أنه في
الخليقة شيء آخر ال يشبهه أحد  ،فيحرص على أن يرفع قيمته  ،ويغلاي ثمناه بعملاه
الصالح  ،وبعلمه ونبوغه  ،واطالعه ومثابرته وبحثه وتثقيف عقلاه  ،وصاقل ذهناه ،
وإشعال الطموح في روحه  ،والنبل في نفسه ؛ لتكون قيمته عالية وغالية.
فيا أيها الحبيب ،يا من أسجد اهلل ل مالئكته باألمس  ،وجعلهم اليوم في خدمت  ،كم مان
مل في السماوات ما ذاقوا غمضا ليس لهم رتبة ( :تتجافى جنوبهم عن المضاجع ) .كام
من مل في السماوات ما ذاقوا طعاما وال شرابا ليس لهم شرف " :ولخلوف فام الصاائم

أطيب عند اهلل من ريح المس " .المالئكة تصلي علي ماا اساتقمت  ،وحملاة العارش
يستغفرون ل  ،يا هذا فتش عن نفس  ،واعرف قدرها تسم بهمت إلى العظيم.
( )0الدعاء :

وإنما جعلناه خاتمة األسباب التي نتحدَّ عنها في هذا المقال ألنه الباب األوسع واألقارب
للفوز بأنواع الخيرات  ،وهو باب ال منازع فيه  ،فإنه ليس شيء أكرم على اهلل من الدعاء

 ،وإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء بنص السنة الصحيحة :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن أبخال
الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء .
(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة ) أن النبي  قال  :ليس شيء أكرم
على اهلل من الدعاء .
فادخل على موال من باب الذل واالفتقار  ،وناجه :

إلهي وسيدي وموالي  ،أنت أصلحت الصالحين وأعليت هممهم فاجعلنا منهم وألحقنا بهام

في عليين .
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[*]ثمرات الهمة العالية :

)(1قيق كثير من األمور التي يعدها عامة الناس خياالً يتحقق ومن أمثلة ذل بناء أمة
مؤمنة في الجزيرة العربية التي يشيع فيها الجهل والشر وذل في فترة وجيزة  ،وابن
ياسين استطاع أن يقود بعصابة قليلة من أصحابه المربِّيين دولة انتصرت على جيوش

األسبان بعد استشهاده ،

) (2الوصول إلى مراتب عليا في العبادة والزهد.
قال معاذ رضي اهلل عنه على فراش الموت" :اللهم إن تعلم أني لم أكن أحب البقاء في
الدنيا وال طول المكَّ فيها لجري (لعله لكري) األنهار وال لغرس األشجار  ،ولكن كنت أحب
البقاء لمكابدة الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر الشديد ولمزاحمة العلماء بالركب في
حلق الذكر"

.

)(3البعد عن سفاسف األمور ودناياها:

لما فرَّ عبد الرحمن الداخل إلى األندلس من العباسيين أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها
وقال" :إن هذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها،
وإن اشتغلت بها عن ما أطلبه ظلمت همتي  ،وال حاجة لي بها اآلن وردها على صاحبها" .
) (4صاحب الهمة العالية يُعْتَ َم ُد عليه وتناط به األمور الصعبة وَتُوكَلُ إليه:

وهذا أمر مشاهد معروف فإن المديرين والرؤساء عادة يطمحون للعمل مع صاحب الهمة
العالية ويستعدون للتضحية معه حتى ولو كلفهم ذل الكثير .وقد قيل" :ذو الهمة وإن حط
نفسه تأبى إال العلو ،كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى إال ارتفاعاً" .

) (5صاحب الهمة العالية يستفيد من حياته أعظم استفادة وتكون أوقاتاه مثمارة بنااءة.
[*] وقال اإلمام ابن عقيل الحنبلي :
إني ال يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عان ماذاكرة ومنااظرة
وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح" .
[*] وكان اإلمام النووي يقرأ كل يوم اثني عشر درساً شرح ًا وتصحيح ًا  ،ويقول لتلميذه
بار اهلل في وقتي .

ويقول د .مَارْدِن" :كل رجل ناجح لديه نوع من الشبا يلتقط به نحاتات وقراضات الزمان ،
ونعني بها فضالت األيام واألجزاء الصغيرة من الساعات مما يكنسه معظم الناس بين
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مهمالت الحياة  .وإن الرجل الذي يَدَّخِ ُر كل الدقائق المفردة وأنصاف الساعات واألعياد

غير المنتظرة والفسحات التي بين وقت وآخر  ،والفترات التي تنقضي في انتظار أشخاص

يتأخرون عن مواعيد مضروبة لهم  ،ويستعمل كل هذه األوقات ويستفيد منها ليأتي بنتائج
باهرة يدهش لها الذين لم يفطنوا لهذا السر العظيم الشأن"
) (6صاحب الهمة العالية قدوة للناس.

)(7تغيير طريقة حياة الشعوب واألفراد:
[*] يقول الشيخ محمد الخضر حسين:
"يسموا هذا الخلق بصاحبه إلى النهايات من معالي األمور فهو الذي ينهض بالضعيف فاإذا
هو عزيز كريم  ،ويرفع القوم من السقوط ويبدلهم بالخمول نباهاة وباالضاطهاد حرياة
وبالطاعة العمياء شجاعة أدبية  ...أما صغير الهمة فإنه يَبْصُر بخصومه في قوة وساطوة
فيذوب أمامهم رهبة ،ويطرق إليهم رأسه حطة ثم ال َيلْ َبَُّ أن يسير في ركبهم ويسابق إلى

حيَّ تحط أهواؤهم" .

[*]وسائل ترقية الهمة :
( )1المجاهدة :

قال تعالى" :والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا".

( )1الدعاء الصادق وااللتجاء إلى اهلل سبحانه وتعالى.
( )3اعتراف الشخص بقصور همته.

وهذا يستلزم أيض ًا أن ال ينكر أنه قادر على تغيير همته وتطويرها إلى األحسن.
– 4قراءة سيرة السلف الصالح.

[*] يقول ابن القيم ..." :ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية فإذا هو
يحتوي على نحو ستة آالف مجلد وفي ثبت كتب أبي حنيفة وكتب الحميدي و ...فاستفدت
بالنظر فيها من مالحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما ال
يعرفه من لم يطالع فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر همم الطالب وهلل الحمد" .

[*] وقال محمد بن علي األسلمي :قمت ليلة سَحرًا آلخذ النوبة على ابن األَخْرَمِ فوجدت قد
سبقني ثالثون قارئاً ولم تدركني النوبة إلى العصر .
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( )5مصاحبة صاحب الهمة العالية.

( )6مراجعة جدول األعمال اليومي ومراعاة األولويات واألهم فالمهم.
( )0التنافس والتنازع بين الشخص وهمته.
ومعنى ذل أن على مريد تطوير همته أن يحمل نفسه أعباءً وأعما ًال يومية لم تكن موجودة
في حياته بحيَّ يحدَّ نوع من التحدي داخل النفس ،ويجب أن تكون هذه اإلضافة

مدروسة بعناية وإحكام حتى ال يصاب الشخص باإلحباط.
( )2الدأب في تحصيل الكماالت والتشوق إلى المعرفة يقول عمر بن عبد العزيز رحمهُ
اهلل" :إن نفسي تواقة وإنها لم تعط من الدنيا شيئاً إال تاقت إلى ما هو أفضل منه"...
( )9االبتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بالهمة وتضييعها مثل:
أ – كثرة الزيارات لألقارب بدون هدف شرعي صحيح وال غرض دنيوي فيه فائدة معتبرة.
ب – كثرة الزيارات لألصحاب فيكثر المزاح وتقل الفائدة.

ج – االنهما في تحصيل المال بدعوى التجارة وحيازة المال النافع لإلسالم وأهله  ،ثم
ينقلب األمر إلى تحصيل محض للدنيا وانغماس فيها.
د – تكليف الموظف نفسه بعملين صباحي ومسائي دون ضرورة لذل .

ها  -كثرة التمتع بالمباحات.

و – االستجابة للصوارف األسرية استجابة كلية أو شبه كلية.
[*] يقول محمد بن حسن موسى:

"وقد دخلت علينا في حياتنا األسرية كثير من التقاليد الغريبة في أمر االحتفاء الزائد باألهل

واألوالد ودعوى ضرورة بناء مستقبلهم وغير ذل مما حاصله نسايان الكفالاة اإللهياة
والضمان الرباني"
ز – التسويف قال الشاعر:
وال أؤخر شغل اليوم عن كس ٍل *** إلى غ ٍد إن يوم العاجزين غَدُ
ح – الكسل والفتور.

قال الصاحب" :إن الراحة حيَّ تعب الكرام أوْدَع لكنها أوضع والقعود حيَّ قام الكرام أسعل

لكنه أسفل" ( )11وقال الشاعر:
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كااأن التااواني أنكااح العجااز بنتااه *** وساااق إليهااا حااين أنكحهااا مهاارا
فراشاً وطيئ ًا ثم قال له اتكئ *** َفقُصْراكما ال ش أن تلدا فقرا

ط – مُالحظة الخلق وتقليدهم واالقتداء بهم  ،فأكثر الخلق مفرطون.
[*]مظاهر علو الهمة :

( )1تحرقه على ما مضى من أيامه وكأنه لم يكن قط صاحب الهمة المتألق المنجز لكثير
من األمور.
( )1كثرة همومه وتألمه لحالة المسلمين.
( )3مواالته النصيحة وتقديم الحلول واالقتراحات لمن يرجو منهم التغيير واإلصالح.
( )4طلبه للمعالي دائماً.
( )5كثرة شكواه من ضيق الوقت.
( )6قوة عزمه وثبات رأيه وقلة تردده  ،فهو إذا قرر أمرًا راشداً ال يسرع بنقضه  ،بل

يستمر فيه ويثبت عليه حتى يقضيه ويجني ثمرته  ،وال ش أن كثرة التردد ونقض األمر

من بعد إبرامه من عالمات تدني الهمة.
لكل إلى شأو العُال حركات *** ولكن قليل في الرجال الثبات

كيفيَّة استثمار همم الناس :
للناس ثالثة أقسام  :

( )1قسم ضائع مضيع يتر إلى حين إفاقته.
( )1قسم محافظ على الفرائض.

 فهذا القسم إن كان من أهل اليسار والغنى يوجه إلى المشاركة والتنافس في أعمال
الخير العامة مثل بناء المساجد وإغاثة المنكوبين ومساعدة الجمعيات والهيئات اإلسالمية
الخيرية.
وإن كانوا من ذوي الدخول المتوسطة يوجهون إلى سماع الدروس والخطب التي يعدها
خطباء مرموقون.

التوضيح والتنبيه والقيام بالنصيحة وبيان أن باستطاعتهم توجيه جهودهم إلى ما هو
أنفع.
توجيههم للقراءة النافعة.
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( )3قسم – وهو المعول عليه بعد اهلل سبحانه وتعالى – ملتزم بدينه ومحافظ عليه يطمح
إلى القيام بما يجب عليه وهذا يوجه إلىالدعوة إلى اهلل تعالى على بصيرة وحمل هم هذا

الدين .
[*]محاذير أمام أهل الهمم العالية :

( )1صاحب الهمة العالية تحلق به همته دائماً فتأمره بإنجاز كثير من األعمال المتداخلة في
وقت واحد فليطعها بقدر وال يستبعد ما تأمره به وفي الوقت نفسه ال َيقُمْ به كلِّها بل يأخذ
منه بقدر ما يعرف من إسعاف همته له بالقيام به.
( )1صاحب الهمة العالية معرض لنصائح تثنيه عن همته وتحاول أن تذكره دائماً بأنه ما
جعل اهلل لرجل من قلبين في جوفه  ...فالحصيف ال يلتفت إلى هذه النصائح إال بقدر.
[*] قال ابن نباتة السعدي:
أعاذلتي على إتعاب نفسي *** ورعيي في الدجى روض السهادِ
إذا شام الفتى برق المعالي *** فأهون فائت طيب الرقادِ

( )3صاحب الهمة معرض لسهام العين والحسد فعليه باألذكار المأثورة ليدرأ عن نفسه ما
قد يصيبه.

( )4صاحب الهمة تعتريه فترْة وضعف قليل لما يراه من تدني همم غالب الخلق فال يحزن
وليوطن نفسه على اإلحسان والنصيحة.
( )5أهل الهمة العالية قد يكونون مفرطين في بعض األمور التي ربما ال يرون فيها تعلقاً
مباشرًا بعلو هممهم مثل حقوق األهل واألقارب  ،فعلى من أصيب بشيء من ذل أن
يصلحه ولو بالقدر الذي يبعد عنه سهام الالئمين.
( )6قد تؤدي الهمة العالية بصاحبها إلى التحمس الزائد فيستعجل ويرتكب من األخطاء ما
كان يمكن تالفيه بقليل من التعقل وحساب العواقب  ،وعلى من وقع في مثل هذا أن يعرف
السنن الكونية  ،وأن األمر ال يحسم بين عشية وضحاها.
( )0أهل الهمة العالية قد يتعرضون إلثارة الخالفات الفقهية بينهم فينتج عن ذل الذم
والمقت  ،ومن أصبح ذل ديدنه فستتخلف همته وتقعد به عن معالي األمور.

( )2قد يتعرض صاحب الهمة إلى عدم المداومة مع أن أبرز سمات صاحب الهمة العالية
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المداومة وعدم االنقطاع فإن أحب األعمال إلى اهلل تعالى أدومها وإن قل بنص السنة

الصحيحة .

(حديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :خيرُ األعمال أدومها وإن قل .
فهمة متوسطة العلو تدوم خير من همة عزيمة متقطعة

[*] يقول أبو المواهب بن صَرْصَرَى :

لم أَ َر مِثْل أبي القاسم ابن عساكر وال من اجتمع فيه ما اجتمع فيه من لزوم طريقة واحادة
مدة أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف األول إال من عذر واالعتكااف فاي شاهر
رمضان وعشر ذي الحجة وعدم التطلع إلى تحصيل األمال وبناء الدور فقد أساقط عان
نفسه ذل .
[*] وقال أبو العباس ثعلبٌ:
"ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة وال نحو خمسين سنة"

ال حسنًا :
( )15أن يكون غرض الداعي جمي ً
كأن يتوسل الداعي إلى اهلل فيما أجاب دعوته أنه سيترتب على تل اإلجابة عمل صاالح،

كأن يقول آمين :اللهم ارزقني ماالً؛ ألسلطه على هلكته في الحق ،وألنصر به دين اإلسالم،
أو :اللهم ارزقني علمًا؛ كي أعلم العباد دين اهلل ،وأنشر الخير بينهم ،أو :اللهام ارزقناي
زوجة؛ ألتعفف بها عن المحارم وهكذا...

ح
ويشير إلى ذل قوله _ تعالى _ عن موسى _ عليه السالم _ قال تعالى( :قَالَ َربّ اشْارَ ْ
عقْدَةً مّن لّسَانِي * َي ْفقَهُواْ قَ ْولِي * وَاجْعَل لّاي
حلُلْ ُ
لِي صَدْرِي * وَيَسّرْ لِيَ َأمْرِي * وَا ْ
وَزِيراً مّنْ َأ ْهلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ ِبهِ أَزْرِي * وَأَشْرِ ْكهُ فِيَ َأمْرِي * كَيْ نُسَبّحَ َ َكثِيراً

ت بِنَا بَصِيراً) [طه ]35 :15
* وَنَذْكُ َر َ كَثِيراً * إِنّ َ كُن َ
فماذا كانت النتيجة؟
ومن عليه مرة أخرى.
َّ
لقد أجاب اهلل سؤله،

ويشير إليه _ أيضًا _ الحديَّ اآلتي :
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( حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال
:إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل :اللهم اشف عبد فالنا ينكأ ل عدوا أو يمش ل إلاى
الصالة .

ض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر:
( )16يخفِ ُ
ن) [األعراف ]55 /
ب ا ْلمُعْتَدِي َ
ح ّ
خفْ َيةً إِ ّنهُ َال يُ ِ
قال تعالى( :ادْعُو ْا رَبّكُ ْم تَضَرّع ًا وَ ُ
ُو وَاآلصَالِ
ن الْقَوْ ِل بِالْغُد ِّ
ن الْجَهْ ِر مِ َ
وقال تعالى{ :وَاذْكُر رَّبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَرُّع ًا وَخِي َف ًة وَدُو َ
ن الْغَا ِفلِينَ} [األعراف ]105 /
وَ َال تَكُن مِّ َ

فنادِ رب بقلب حاضر بصوت خَافِت ،فهذا زكريا عليه السالم:

خفِ ّياً
نَادَىٰ ر ََّبهُ نِدَاء َ

ب لِى مِن لَّدُنْ َ ذُر َّّي ًة طَيّ َبةً [آل عمران ،]32:فرزقه اهلل يحيى نبيا.
[مريمَ ،]3:ه ْ

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين ) قال كنا مع رسول اهلل  في غزا ٍة فجعلناا ال نصاعد
شرفاً وال نعلو شرفاً وال نهبطُ في وادٍ إال رفعنا صوتنا بالتكبير فدنا منا رسول اهلل  فقال
 :أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ل تدعون أصمَّ وال غائباً إنكم تدعون سميع ًا بصايرا
 ،ثم قال  :يا عبد اهلل بن قيس أال أعلم كلمةً هي من كنوز الجنة  :ال حاول وال قاوة إال
باهلل .

هذا ولخفض الصوت واإلسرار بالدعاء _ فوائد عديدة ،وأسرار بديعة،
[*] وقد أشار العالمة ابن القيم إلى شيء منها ،فمن ذل ما يلي:

أوالً _ أنه أعظم إيمانًُا؛ ألن صاحبه يعلم أن اهلل يسمع دعاءه الخفي ،وليس كالذي قال :إن
اهلل يسمع إن جهرنا ،وال يسمع إن أخفينا.

سأَل برفع الصوت،
طبُ ،وال تُ ْ
ثانيًا _ أنه أعظم في األدب والتعظيم :ولهذا فإن الملو ال تُخَ َ
وإنما تخفض عندهم األصوات بمقدار ما يسمعونه ،ومن رفع صوته عنادهم مقتاوه ،وهلل

المثل األعلى؛ فإذا كان يسمع الكالم الخفي _ فال يليق باألدب بين يديه إال خفض الصوت.
ثالثًا _ أنه أبلغ في التضرع والخشوع :الذي هو روح الدعاء ،ولباه ،ومقصاوده؛ فاإن
الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل ،وال يتأتى ذل مع رفع الصوت ،بال
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مع خفضه.

رابعًا _ أنه أبلغ في اإلخالص.

خامسًا _ أنه أبلغ في جمعية القلب على اهلل في الدعاء؛ فإن رفع الصوت يفرقه ،ويشتته.
سادسًا _ أنه دال على قرب صاحبه من اهلل :وأنه القترابه منه ،وشادة حضاوره يساأله
مسألة أقرب شيء إليه ،فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب ،ال مسألة نداء البعيد للبعيد.

وهذا من النكت السرية البديعة جدًا.
سابعًا _ أنه أدعى لدوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان _ والحالة هذه _ ال يمل ،والجاوارح
ال تتعب ،بخالف ما إذا رفع صوته؛ فإنه قد يكل لسانه ،وتضعف بعض قواه ،وهاذا نظيار
من يقرأ أو يكرر رافعًا صوته؛ فإنه ال يطول له ذل  ،بخالف من يخفض صوته.
ثامنًا _ أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع ،والمشوشات ،والمضعفات؛ فإن الاداعي إذا
أخفى دعاءه لم يَدْر به أحد ،فال يحصل هنا تشويش ،وال غيره.

وإذا جهر به تفطنت له األرواح الشريرة ،والخبيثة من الجن واإلنس ،فشوشت علياه وال

بد ،ومانعته ،وعارضته ،ولو لم يكن إال أنَّ تعلقها به يفرق عليه همته ،فيضعف أثر الدعاء
_ لكفى.

ومن له تجربة يعرف هذا ،فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة.

تاسعًا _ األمن من شر الحاسدين؛ ذل أن أعظمَ النعم نعمةُ اإلقبالِ على اهلل ،والتعباد لاه،
ت أو جََّلتْ.
َق ْ
واالنقطاع إليه ،والتبتل إليه ،ولكل نعمة حاسد على قدرها د َّ

وال نعمة أعظم من هذه النعمة؛ فأ ْنفُسُ الحاسدِينَ المنقطعين متعلقةٌ بها ،وليس للمحساود
جمْع َِّي ٍة
أسلمُ من إخفاء نعمته عن الحاسد ،وأن ال يقصد إظهارها له ،وكم من صاحب قلب و َ
()66

وحال مع اهلل قد تحدَّ بها ،فسلبه إياها األغيار ،فأصبح يقلب كفيه.
( )10إظهار الداعي الشكوى إلى اهلل  ،واالفتقار إليه:
قال_ تعالى _ عن أيوب _ عليه السالم :

حمِينَ) [األنبياء ]23 /
ي الضّ ّر وَأَنتَ أَرْحَ ُم الرّا ِ
ى رَ ّبهُ أَنّي مَسّنِ َ
( :وَأَيّوبَ إِ ْذ نَادَ َ

إن سيدنا أيوب عليه السالم نزل به من الضر ما غدا صبره عليه مضرب األمثال ،فالتجاأ
إلى ربه مناجيا ،فكشف اهلل عنه ضره وأكرمه بزيادة فضل .
( )66انظر بدائع الفوائد  ،10_6/3ومجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية .10_15/15
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شفْنَا
حمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ فَكَ َ
قال تعالى { وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى ر ََّبهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَ ْنتَ أَرْحَمُ الرَّا ِ

ح َمةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى ِللْعَابِدِينَ} [ األنبياء-23:
مَا ِبهِ مِنْ ضُرٍّ وَآَتَيْنَاهُ َأ ْه َلهُ َومِ ْثلَهُمْ مَعَهُمْ رَ ْ

.]24
[*] قال العالمة النسفي رحمه اهلل في تفسيره :

" إنما شكا إليه تلذذا بالنجوى ،ال منه تضررا بالشكوى ،والشكاية إليه غاية القرب كما قال

الل ِه مَا لَا تَ ْع َلمُونَ )
ن َّ
علَ ُم مِ َ
الل ِه وَأَ ْ
تعالى ( قَالَ إ َِّنمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي ِإلَى َّ
[ يوسف ] 26/
 ،كما أن الشكاية منه غاية البعد " [تفسير النسفي .]29/3
وعن زكريا _ عليه السالم _ دعاءه :قال تعالى( :وَزَكَرِيّآ إِذْ نَادَىَ رَ ّبهُ َربّ الَ تَذَرْنِي فَارْدًا
ت خَيْ ُر الْوَارِثِينَ) [األنبياء ]29 /
وَأَن َ
فأظهر -أيها الداعي -الشكوى إلى اهلل ،واالفتقار إليه ،فهو جابر المنكسرين وإله
المستضعفين ،يقول يعقوب عليه السالم:

ٱللهِ
إ َِّنمَا أَشْكُو بَثّى وَحُزْنِى ِإلَى َّ

[يوسف،]62:

فهو صاحب كل نجوى ،وسامع كل شكوى ،وكاشف كل بلوى ،يده تعالى مألى ال تغيضها
نفقة ،سحَّاء الليل والنهار ،ما أُمِّل تعالى لنائبة فخيَّبها ،وما رُجي لعظيم فقطعها ،ال يؤمَّل

لكشف الشدائد سواه ،بيده مفاتيح الخزائن ،بابه مفتوح لمن دعاه،

وعن موسى _ عليه السالم _ دعاءه قال تعالىَ ( :ربّ إِنّي ِلمَآ أَن َز ْلتَ ِإلَيّ مِنْ خَيْرٍ َفقِيارٌ)
[القصص ]14 /

[*] قال ابن المبار  :قدمت المدينة في عام شديد القحاط ،فخارج النااس يستساقون،
فخرجت معهم ،إذ أقبل غالم أسود ،عليه قطعتا خيش ،قم اتَّزر بإحداهما ،وألقاى األخارى
خ َل َقتِ الوجوهَ عند كثارةُ الاذنوب،
على عاتقه ،فجلس إلى جنبي ،فسمعته يقول :إلهي أ ْ
ستَ عنا غيَّ السماء؛ لتؤدب عباد بذل  ،فأسأل يا حليمًاا ذا
ومساوىء األعمال ،وقد حَبَ ْ
أناة ،يا من ال يعرف عباده منه إال الجميل _ أن تسقيهم الساع َة الساعةَ ،فلم يازل يقاول:
()60

الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام ،وأقبل المطر من كل جانب .

[*] قال ابن رجب رحمه اهلل تعالى  :وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليل سااكناً مطرقا ًا
برأسه ويمد يديه كحال السائل  ،وهذا من أبلغ صفات الذل وإظهار المساكنة واالفتقاار ،
( )60إحياء علوم الدين.302/1 ،
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ومن افتقار القلب في الدعاء  ،وانكساره هلل عز وجل  ،واستشعاره شدة الفاق ِة  ،والحاجاة

لديه  .وعلى قدر الحرقةِ والفاقةِ تكون إجابة الدعاء  ،قال األوزاعي  :كان يقال  :أفضال
الدعاء اإللحاح على اهلل والتضرع إليه )) [ الخشوع في الصالة ص. ]01
( )12الخشوع والخضوع :

قال تعالى( :إِنّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُواْ لَنَا خاشِاعِينَ)

[األنبياء ]90 /
ب ا ْلمُعْتَدِينَ) [األعراف ]55 /
ح ّ
خفْ َيةً إِ ّنهُ َال يُ ِ
وقال تعالى( :ادْعُو ْا رَبّكُ ْم تَضَرّع ًا وَ ُ
ال
(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النباي  لالستساقاء متاذل ً
متواضعاً متخشِّعاً متضرعا .
[*]تعريف الخشوع :
الخشوع في اللغة :

سمَعُ إِلَّا َهمْساً}
ن َفلَا تَ ْ
حمَ ِ
ت لِلرَّ ْ
هو الخضوع والسكون  .قال  {:وَخَشَعَت ا ْلأَصْوَا ُ
[ طه  ]102 :أي سكنت .
والخشوع في االصطالح:

هو حضور القلب وخضوعه وانكساره بين يدي اهلل تعالى .

[*] قال ابن رجب الحنبلي رحمه اهلل :
"أصل الخشوع لين القلب ورقنه وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته،فإذا خشع القلب
تبعه خشوع جميع الجوارح واألعضاء،ألنها تابعة له " [الخشوع البن رجب،ص]10

فالخشوع محله القلب ولسانه المعبر هو الجوارح  .فمتى اجتمع في قلب أخي في اهلل –
صدق محبت هلل وأنس به واستشعار قرب منه ،ويقين في ألوهيته وربوبيته ،وحاجت
وفقر إليه.متى اجتمع في قلب ذل ورث اهلل الخشوع وأذاق لذته ونعيمه تثبيت ًا ل على
الهدى ،قال تعالى  {:وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَا َدهُمْ هُدًى}[محمد]10 :
وقال تعالى  {:وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُ ْم سُ ُبلَنَا} [ العنكبوت ]69:

فاعلم أخي الكريم – أن الخشوع هو توفيق من اهلل جل وعال،يوفق إليه الصادقين في
عبادته ،المخلصين المخبتين له ،العاملين بأمره والمنتهين بنهيه .فمن لم يخشع قلبه
بالخضوع ألوامر اهلل ال يتذوق لذة الخشوع وال تذرف عيناه الدموع لقسوة قلبه وبعده عن
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ن ا ْلفَحْشَاء وَا ْلمُنكَرِ} [العنكبوت، ]45:فالذي لن تنهه
الصلَا َة تَنْهَى عَ ِ
ِن َّ
اهلل .قال تعالى { َّ

صالته عن المنكر ال يعرف إلى الخشوع سبيالُ،ومن كان حاله كذل ،فإنه وإن صلى ال يقيم

علَى
الصالة كما أمر اهلل جل وعال  ،قال تعالى {َ:اسْتَعِينُو ْا بِالصَّبْ ِر وَالصَّالَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِالَّ َ
الْخَاشِعِينَ} [البقرة ]45 :

واعلم أخي المسلم بأن الخشوع واجب على كل مصل .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ويدل

صلَاتِهِمْ
ن الَّذِينَ هُ ْم فِي َ
على وجوب الخشوع قول اهلل جل وعال،قال تعالى {:قَدْ أَ ْفَلحَ ا ْلمُ ْؤمِنُو َ
خَاشِعُونَ[} المؤمنون]1-1:
[ الفتاوى ]154/11
فضل الخشوع :
ح
( )1إن اهلل سبحانه قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة من كتابه فقال  :قَدْ أَ ْف َل َ
صلَاتِهِ ْم خَاشِعُونَ [ المؤمنون،]1،1:
ن ( )1الَّذِينَ هُ ْم فِي َ
ا ْلمُ ْؤمِنُو َ
قال ابن كثير رحمه اهلل تعالى :

[*] و" الخشوع  :هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والحامل عليه الخوف
من اهلل ومراقبته  " .تفسير ابن كثير ط .دار الشعب 414/6

علَى الْخَاشِعِينَ [ البقرة،]45:
ِال َ
وقال  :وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إ َّ

ت الّل ِه َثمَناً َقلِيالً [ آل عمران،]199:
ن بِآيَا ِ
ن لِّلهِ َال يَشْتَرُو َ
وقال  :خَاشِعِي َ
وقال  :وَيَدْعُونَنَا رَغَب ًا وَ َرهَب ًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [ األنبياء،]90:

ن وَيَزِي ُدهُ ْم خُشُوعاً [ اإلسراء]. 109:
ن لِألَذْقَانِ يَبْكُو َ
وقال  :وَيَخِرُّو َ
ولما كان الخشوع صفه يمتدح اهلل بها عبادة المؤمنين ،دل على فضله ومكانته عند اهلل
،ودل على حب اهلل األهل الخشوع والخضوع ،ألن اهلل سبحانه ال يمدح أحداً بشيء إال وهو
يحبه ويحب من يتعبده به .
وقد ذكر اهلل الخاشعين والخاشعات في صفات عباده األخيار وأخبر أنه أعاد لهام مغفارة
وأجرا عظيماً

ن
س ِلمَاتِ وَا ْلمُ ْؤمِنِينَ وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ وَا ْلقَانِتِينَ وَا ْلقَانِتَاتِ وَالصّادِقِي َ
س ِلمِينَ وَا ْلمُ ْ
قال تعالى( :إِنّ ا ْلمُ ْ
ت
وَالصّادِقَاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِاعَاتِ وَا ْلمُتَصَادّقِينَ وَا ْلمُتَصَادّقَا ِ
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ت
ن الّلهَ كَثِيرًا وَالاذّاكِرَا ِ
ت وَالذّاكِارِي َ
ن فُرُوجَهُ ْم وَالْحَافِاظَا ِ
والصّا ِئمِينَ والصّا ِئمَاتِ وَالْحَافِظِي َ

أَعَ ّد الّل ُه لَهُم مّ ْغفِرَ ًة وَأَجْرًا عَظِيماً) [األحزاب ]35 /

ضتْ
ظّلهُ [وَرَجُلٌ ذَكَ َر اهلل خَالِي ًا َففَا َ
ظلّهُمُ اهلل في ظِلّ ِه ظِلّ إِ ّال ِ
ولذ كان من السبعة الذين يُ ِ
عَيْ َنهُ]

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال
ب نَشَ َأ في ِعِبَادَةِ اهلل ،وَرَجُلٌ
ظلّ ُه يَوْمَ الَِ :إمَا ٌم عَادِلٌ ،وَشَا ٌ
ظّل ِه ظِلّ إِ ّال ِ
ظلّهُ ُم اهلل في ِ
(:سَبْ َع ٌة يُ ِ
علَيه وَ َتفَرّقَا عليه  ،وَرَجُلٌ دَعَتْهُ
ن تَحَابّا في اهلل اجْتَمعَا َ
َقلْ ُب ُه مُعَّلقٌ في المَسْاجِدِ ،وَرَجُالَ ِ
خفَاهَا حَتّى ال َت ْعلَمَ
ق بِصَدَ َق ٍة َفأَ ْ
جمَا ٍل َفقَالَ إِنّي أَخَافُ اهلل  ،وَرَجُ ٌل تَصَ ّد َ
ت منصبٍ وَ َ
امرأة ذَا ُ
ت عَيْ َنهُ )
ض ْ
ق َيمِينُ ُه  ،وَرَجُلٌ ذَكَ َر اهلل خَالِي ًا َففَا َ
شمَالُ ُه مَا تُنْ ِف ُ
ِ
ووجه الداللة من الحديَّ:
أن الخاشع في صالته يغلب على حاله البكاء في الخلوة أكثر من غيرها،فكان باذل ممان

يظلهم اهلل في ظله يوم القيامة .

ولو لم يكن للخشوع إال فضل االنكسار بين يدي اهلل،وإظهار الذل والمسكنة لاه ،لكفاى
ال ،وذل ألن اهلل جل جالله إنما خلقنا للعبادة
بذل فض ً

ِن وَا ْلإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات]56 :
ت الْج َّ
خ َل ْق ُ
قال تعالى َ { :ومَا َ
وأفضل العبادات ما كان فيها االنكسار والذل الذي هو سرها ولبهاا.وال يتحقاق ذلا إال
بالخشوع .

الخشوع :يورَّ انكساراً بين يدي الرب ،وحُرقةً من المعاصي والسايئات؛ ألن القلاب إذا
خشع سكنت خواطره ،وترفعت عن األمور الدنيئة همته ،وتجرد من اتباع الهوى مسلكه،
الخشوع :يجعل العبد ينكسر ويخضع هلل ،ويزول ما فيه من التعااظم والترفاع ،والتعاالي
والترفع ،والتعالي والتكبر ،وتل درجات في قلوب الناس تتفااوت بتفااوت اإليماان فاي
قلوبهم ،وسيطرة اإلسالم على نفوسهم.
الخشوع :هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع والخضوع.

( )2والخشوع علم نافع؛ ألن العلم النافع ما أوجب خشية القلوب ،لذا :كان يستعيذ من علم
ال ينفع ،وقلب ال يخشع ،ونفس ال تشبع ،ودعوة ال تُسمع ،فإن القلب الذي ال يخشع :علمه
ال ينفع ،ودعاؤه ال يسمع.
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(حديَّ زيد ابن أرقم في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم آت نفسي

تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها  ،اللهم إني أعوذ ب من علم ال ينفع

ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها .
وهذا العلم النافع نادر وجوده سريع فقده

فهو أول ما يرفع من األمة ،كما جاء في الحديَّ اآلتي :
( حديَّ أبي الدرداء رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :أول شيء
يرفع من هذه األمة الخشوع حتى ال ترى فيها خاشعا .
وبذهاب الخشوع تكون العبادة بغير روح ،وهذا أمر يورَّ الخوف على القلب ،وتفقده
دائماً.
( )3وفضائل الخشوع كثيرة :فهو يقرب القلب من اهلل ،فيمتلئ نوراً ،فينتفع صاحبه بآيات
اهلل الشرعية ،والكونية ،ويكون له في كل نظرة عِبرة ،وعَبْرة .ويقي صاحبه من غوائل

العجب والغرور واإلدالل والرياء .وبه تُستنزل رحمة اهلل( تعالى)،
وأعظمها :حصول البشرى ((وَبَشِّ ِر المُخْبِتِينَ)) [الحج،]34 :

ن*
ح المُ ْؤمِنُو َ
وبه ينال األجر العظيم ،فالخشوع طريق الفالح الموصل إلى الجنة(( :قَدْ أَ ْف َل َ

ن*
الَّذِينَ هُ ْم فِي صَالتِهِ ْم خَاشِعُونَ[ ))المؤمنون ،]1 ،1 :ثم قال(( :أُ ْولَئِا َ هُا ُم الوَارِثُاو َ
ن الفِرْدَوْسَ هُ ْم فِيهَا خَالِدُونَ))
الَذِينَ يَرِثُو َ
[المؤمنون. ]11 ،10 :

حكم الخشوع
والراجح في حكم الخشوع أنه واجب .
[*]قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى :

علَى الْخَاشِعِينَ)
قال تعالى( :وَاسْتَعِينُو ْا بِالصّبْ ِر وَالصّالَ ِة وَإِنّهَا لَكَبِيرَةٌ إِ ّال َ
[البقرة ]45 /
وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين  ..والذم ال يكون إال لتر واجب أو فعل محرّم وإذا كاان

غير الخاشعين مذمومين د ّل ذل على وجوب الخشوع  ..ويدل على وجوب الخشوع فيهاا
أيضا قوله تعالى  ( :قد أفلح المؤمنون  .الذين هم في صالتهم خاشعون  - ..إلى قولاه -
أولئ هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ) أخبار سابحانه وتعاالى أن
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هؤالء هم الذين يرثون فردوس الجنة وذل

يقتضي أناه ال يرثهاا غيارهم  ..وإذا كاان

الخشوع في الصالة واجبا وهو المتضمن للسكون والخشوع (هكاذا فاي األصال ولعلهاا
الخضوع ) فمن نقر نقر الغراب لم يخشع في سجوده وكذل من لم يرفع رأسه في الركوع
ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن ألن السكون هو الطمأنينة بعينها فمن لم يطمئن لم يسكن

ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه وال في سجوده ومن لم يخشع كان آثما عاصيا  ..ويدل
على وجوب الخشوع في الصالة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفاع
بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال الخاشع ..
[ مجموع الفتاوى ] 22/553-558
محل الخشوع  :القلب .
وثمرته :تظهر على الجوارح ،ولذا قيل :إذا ضرع القلب ،خشعت الجوارح ،وذلا ألن
القلب َملِ البدن ،وأمير األعضاء ،تصلح بصالحه ،وتفسد بفساده ،فاألعضاء تابعة للقلب

فإذا فسد خشوعه بالغفلة والوساوس فسدت عبودية األعضاء والجوارح فإن القلب كالمل

واألعضاء كالجنود له فبه يأتمرون وعن أمره يصدرون فإذا عُزل المل وتعطّل بفقد القلب
لعبوديته ضاعت الرعية وهي الجوارح .

ولهذ قال النبي  : أال و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت
فسد الجسد كله أال و هي القلب .
(حديَّ النعمان بن بشير الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :الحالل بين و الحرام
بين و بينهما أمور مشتبهات ال يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشابهات فقاد اساتبرأ

لعرضه و دينه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشا أن
يواقعه أال و إن لكل مل حمى أال و إن حمى اهلل تعالى في أرضه محارماه أال و إن فاي
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله أال و هي القلب .
منزلة الخشوع من اإليمان :
الخشوع من اإليمان؛ الااذي هاااااو فاي الاقالاب ،وإنما يزيد اإليمان بحياة
القلب ،وذل باالشتغال بالعلم النافع والعمل الصالح ،كما أنااااااه ينقص بمرض

القلب ،ويذهب بموته ،وذل باالنصراف إلى الشبهات والشهوات ،فعلى الامسلم أن يتعاهد
قلبه في جميع أحواله ليدفع عنه القسوة؛ فإنها إذا استبدت به منعته الخشوع.
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واهلل (عاز وجل) يريد من عباده الترقي في سَُّل ِم اإليمااااان ،ودرجات اليقين ،ولذا:

عاتب الماؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع؛ حيَّ تدل حركاتهام البطيئة على ضعف

ال يرضاه اهلل للعصابة المؤمنة حاملة المنهج الرباني ،لتبليغه للناس كافة؛ عاتبهم فقال:
ن الحَقِّ وَال يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الل ِه وَمَا نَزَلَ مِ َ
ش َع ُقلُوبُهُ ْم لِذِكْرِ َّ
((أَلَ ْم َياًنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْ َ
سقُونَ)) [الحديد،]16 :
ت ُقلُوبُهُ ْم وَكَثِي ٌر مِّنْ ُهمْ فَا ِ
س ْ
علَيْهِ ُم ا َألمَ ُد َفقَ َ
ب مِن قَبْ ُل فَاطَالَ َ
الكِتَا َ

وفي اآلية تلويح بما كان عليه أهل الكتاب من قسوة أورثتهم الفسق فاي األعاماااال،
وماااان هنا كان التحذير الشاديد من مآلهم ،حيَّ طال عليهم الزمان ،واستمرت بهم
الغفلة ،فاضاماحاال إيمانهم ،وذهب إيقانهم.
وقد رأينا ثمرة هذا الخشوع اإليماني في حياة سيد الخاشعين صلى اهلل عليه وسلم ،الذي
كان له في االنكسار هلل (تعالى) والذل بين يديه أكمل األحوال ،فقد رؤي يصلي ،وفي صدره
أزيز كأزيز الرحى ا أي الطاحون ا من البكاء .

( حديَّ عبد اهلل بن الشخير الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال  :أتيت النبي 
وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزًا كأزيز المرجل من البكاء .
ال رقيقاً ،إذا صلى أو قرأ القرآن بكى  ،وأما
وكذا صاحبه الصديق (رضي اهلل عنه) كان وج ً

الفاروق فيكفي أنه مرض مرة لسماع القرآن وعاده الناس في مرضه ال يدرون ما باه!،
وقد أصاب ساهمٌ أحادَ الصاحابة وهاو فاي صاالته فأزالاه ورمااه وأتا ّم صاالته.

ومن السلف من كان يقوم في الصالة كأنه عمود تقع الطيور على رأسه من شدة ساكونه
وإطالته ،ولهم في ذل أحوال يطول منها عجبنا؛ ألننا ال نرى ذل في واقع حياتنا .
إخفاء الخشوع :
التظاااهر بالخشااوع ممقااوت  ،وماان عالمااات اإلخااالص  :إخفاااء الخشااوع
كان حذيفة رضي اهلل عنه يقول  :إياكم وخشوع النفاق فقيل له  :وما خشوع النفاق قال :
أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع .
وقال الفضيل بن عياض

 :كان يُكره أن يُري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه  .ورأى بعضهم رجال خاشع

المنكبين والبدن فقال  :يافالن  ،الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره  ،الهاهنا وأشار إلى
منكبيه  [ .المدارج ]511 /1
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[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى مبيّن ًا الفرق بين خشوع اإليمان وخشوع النفاق " :
خشوع اإليمان هو خشوع القلب هلل بالتعظيم و اإلجالل و الوقار و المهابة و الحياء ،

فينكسر القلب هلل كسرة ملتئمة من الوجل و الخجل و الحب و الحياء و شهود نعم اهلل و
جناياته هو  ،فيخشع القلب ال محالة فيتبعه خشوع الجوارح  .و أما خشوع النفاق فيبدو

على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع  ،و كان بعض الصحابة يقول  :أعوذ باهلل
من خشوع النفاق  ،قيل له  :و ما خشوع النفاق ؟ قال  :أن يرى الجسد خاشعا والقلب
غير خاشع  .فالخاشع هلل عبد قد خمدت نيران شهوته  ،و سكن دخانها عن صدره ،
فانجلى الصدر و أشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس للخوف و الوقار الذي حشي
به و خمدت الجوارح و توقر القلب و اطمأن إلى اهلل و ذكره بالسكينة التي نزلت عليه من
ربه فصار مخبتا له  ،و المخبت المطمئن  ،فإن الخبت من األرض ما اطمأن فاستنقع فيه
الماء  ،فكذل القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من األرض التي يجري

إليها الماء فيستقر فيها  ،و عالمته أن يسجد بين يدي ربه إجالال له و ذال و انكسارا بين
يديه سجدة ال يرفع رأسه عنها حتى يلقاه  .فهذا خشوع اإليمان  ،وأما القلب المتكبر فإنه
قد اهتز بتكبره و ربا فهو كبقعة رابية من األرض ال يستقر عليها الماء .

و أما التماوت و خشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا و مراءاة و
نفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات و إرادات فهو يتخشع في الظاهر و حية الوادي
و أسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة .

[ كتاب الروح ص 314:ط .دار الفكر  -األردن ] .
الطرق الموصلة الخشوع :
إن مما يحصّل به المسلم الخشوع :
( )1تلقي أوامر اهلل (تعالى) بالقبول واالمتثال ،وعدم معارضتها بشهوة أو رأي.
( )1الحرص على اإلخالص ،وإخفاء األعمال عن الخلق قدر المستطاع ،ومطالعة عيوب
النفس ونقائص األعمال ومفسداتها من الكبر والعجب والرياء وضعف الصدق ،والتقصير

في إكمال العمل وإتمامه.

( )3اإلشفاق من رد األعمال وعدم قبولها.
( )4مشاهدة فضل اهلل وإحسانه ،والحياء منه؛ إلطالعه على تفاصيل ما في القلوب ،وتذكر
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الموقف والمقام بين يديه ،والخوف منه ،وإظهار الضعف واالفتقار إليه والتعلق به دون

غيره.

( )5طلب هدايته وتوفيقه وتسديده.
( )6ومن أعظم الطرق :معرفة اهلل (جل جالله) بأسمائه الحسنى وصفاته العال ..والعلم
النافع ،وهو :العلم بآيات اهلل الكونية والشرعية ،الذي يربط القلب باهلل.

وكذل اإلكثار من ذكر الموت ،والجنة والنار ،واإلكثار من ذكر اهلل تضرعاً وخِيفة،ودعائه
تضرع ًا وخُفية ،فإن ذل أعظم إيماناً وأبلغ في األدب ،والتعظيم ،والتضرع،
والخاشاااوع ،واإلخالص ،وجمعية القلب على اهلل تعالى)
ويمكن تحصيل ذلا كالااااه باإلقبال على كتاب اهلل الكريم ،مع تعاهد التالوة ،وإدامة
الاناظااار ،وطااااااول التأمل وكثرة التدبر ،الذي يورَّ الصلة باهلل (تعالى)،
والمسارعة في الطاعات ،واستباق الخيرات ،وهو األمر الذي ألجله أنزل اهلل القرآن الكريم.

آثار الخشوع:

يضفي الخشوع على األفراد واألمم آثارًا كثيرة ،منها :
( )1أنه يبعَّ الحياة في العمل ،فيؤتي ثمرته المرجوة وغايته المقصودة.
( )1أنه يجعل العبادة محببة للنفس ،خفيفة غير ثقيلة.

( )3المسارعة إلى اإلذعان للحق والدعوة إليه ،وبذل غاياااة الاوساااع فاي
التعليم والدعوة والتربية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

( )4توحيد المشاعر واالتجاهات والمقاصد ناحاااااو اهلل (تعالاى) ال شري له،
فيتوجه العمل والنشاط والعبادة نحو غاية واحدة ،فيحصل من ذل : 
ا إحياء األماة وقوتها وانتصارها ،بصالة الخاشعايان ودعائهم وإخالصهم ،وال يصلح
آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها.
وقد لمسنا آثار الخشوع في حياة سلف هذه األمة الذين قاموا باأمااار اهلل خير قيام،
وحملوا لواء العلم والعبادة والدعوة ،وما كان ليحصل ذل لوال ما تحمله قالاوباهاام

من تعظيم اهلل ومحبته وخشيته.

وإذا لم يكن الخشوع صفة الدعاة وحالهم ،فإن الخطْب جلل ،والمصيبة عظيمة ،وال حول
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وال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 نماذج من خشوع السلف :
كان عبد اهلل بن الزبير يسجد حتى تنزل العصافير علاى ظهاره وال تحسابه إال حاائط.
لو رأيت ابن الزبير يصلي كأنه غصن شجرة تهزها الريح والمنجنيق يقع هاهناا وهاهناا

وكأنه ال يبالي.

وذكر بعضهم أن حجرًا من المنجنيق وقع على شرفة المسجد فطارت فلقة منها فمرت
بين لحية ابن الزبير وحلقه ،وهو قائم يصلي ،فما زال عن مقامه ،وال عرف ذل في
صوته ،وال قطع لها قراءته ،وال ركع دون ما كان يركع ،فكان إذا دخل في الصالة خرج
من كل شيء إليها .
روي أن ابن الزبير كان يوماً يصلي فسقطت حية من السقف تطوقت على بطن ابنه
سلِم الولد،
هاشم  ،فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل ،واجتمعوا على قتل الحية ،فقتلوها و َ
فعلوا هذا كله وابن الزبير في الصالة لم يلتفت ،وال درى بما جرى البنه حتى سلَّم .

وركع ابن الزبير يوم ًا فقرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة وما رفع رأسه.
وقال يحيى بن وثاب ( :كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره ،تصعد
وتنزل ،وال تراه إال جذم حائط .

روي عن حاتم األصم أنه سئل عن صالته،فقال:إذا حانت الصالة،أسبغت الوضوء ،
وأتيت الموضع الذي أريد الصالة فيه،فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحي،ثم أقوام ‘لي صالتي
،وأجعل الكعبة بين حاجبي ،والصراط تحت قدمي ،والجنة عن يميني،والنار عن شمالي

،ومل الموت ورائي ،وأظنها آخر صالتي ،ثم أقوم يسن يدي الرجاء والخوف ،أكبر تكبيراُ
بتحقيق ،وأقرأ بترتيل ،وأركع وكوع ًا بتواضع وأسجد سجودًا بتخشع..وأتبعها اإلخالص ،ثم
ال أدري أقبلت أم ال؟ .
[*] قال علي بن الفضيل ( :رأيت الثوري ساجدًا فطفت سبعة أسابيع  -أي  49شوطاً -
قبل أن يرفع رأسه)

[*] قال ابن وهب ( :رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلّى ثم سجد سجدة فلم يرفع
حتى نودي بالعشاء .
[*] قال أبو بكر بن عياش ( :رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجداً ،فلو رأيته قلت :ميت .
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يعني من طول السجود .

[*] كان طلق بن حبيب ال يركع في صالته إذا افتتح سورة (البقرة) حتى يبلغ (العنكبوت).
وكان يقول :أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي .
ومنهم :من إذا دخل في الصالة خشع قلبه ،وسكنت جوارحه ،حتى يظن من رآه أنه
جماد ،بل إن الطير قد يظن ذل المصلي حائطاً ،فيقع على ظهره لشدة سكونه ،وهذا

السكون دليل على الراحة التي يجدها المصلي في صالته ،إذ لو لم يجد فيها راحة لم يسكن
هذا السكون ،فإن المرء إذا كان على وضع ال راحة له فيه تكثر حركته ،والتفاته ،وعبثه .
قال ثابت البناني ( :كنتُ أَ ُم ُّر بعبد اهلل بن الزبير وهو يصلي خلف المقام ،كأنه خشبة
منصوبة ال يتحر .
قال األعمش ( :كان إبراهيم إذا سجد كأنه حائط ،ينزل على ظهره العصافير.
وكان مسلم بن يسار إذا صلّى كأنه وتد ال يميل ال هكذا وال هكذا .وقيل :إذا صلى كأنه ثوب

ملقى .

[*] قال ميمون بن مهران:
ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صالة قط ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل

السوق لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت.

وعنه أيضا [ أن مسلم بن يسار كان إذا دخل إلى المنزل سكتوا فإذا قام إلى الصالة تكلموا
وضحكوا.

ومنهم :من إذا دخل في الصالة انشغل بها عما حوله ،حتى ال يشعر بما يحادَّ عناده

وقريب ًا منه وإن كان عظيماً ،ومتى عظمت محبة الشخص ألمر ،فإنه ينشغل به حتى عان
نفسه ،ألم تر كيف قطع النسوة أيديهن لما رأين يوسف َفلَمَّا رَأَيْ َنهُ أَكْبَرْ َن ُه وَقَطَّعْنَ أَيْادِيَهُنَّ
[يوسااف ]31:دهشاان برؤيتااه عاان أنفسااهم فلاام يشااعرن بتقطيااع أيااديهن .
من المصلين من يجد في صالته لذة تشغله عما حوله ،فمنهم من ال يشعر بوقاوع شايء
أصالً ،ومنهم من يشعر بذل لكنه ال يلتفت إليه ،وال يعبأ به ،فكأنه لم يشعر ،لقوة حضوره

اه .
اغاله عنا
اواها وانشا
اا سا
اه بما
ادم اهتماما
اا ،وعا
ارافه لها
االته ،وانصا
اي صا
فا
قال ميمون بن مهران :ما رأيت مسلم بن يسار ملتفت ًا في صالة قط ،ولقد انهدمت ناحياة
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من المسجد ففزع أهل السوق لهدمها ،وإنه في المسجد يصلي فماا التفات .ولماا هنائ

بسالمته عجب وقال :ما شعرت .

ومنهم :من يصيبه في صالته وجع شديد وألم ،فال يلتفت له ،ويستمر في صالته ،قد
أنسته لذة الصالة شدة الوجع ،حتى كأنه ال يحس به .

ففي إحدى الغزوات قام رجل من األنصار يصلى ليالً ،فرماه أحد المشركين بسهم فنزعه
واستمر في صالته ،فرماه بسهم ثان فنزعه واستمر في صالته ،فرماه بسهم ثالَّ فنزعه
وركع وسجد وأتم صالته .ثم أنبه صاحبه ،فلما رأى ما به من الدم قال :سبحان اهلل! أال
أنبهتني أول ما رمى؟! قال :كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها .
فانظر كيف صبر على تل السهام ،وتحمَّل ألم الجراح ،ولم تطب نفسه أن يقطع قراءته
لتل السورة حتى أتمّها .فكم من لذة يجدها هذا الرجل في صالته .وكم من راحة وسرور،
نسي معه تعب السفر ،ومشقة الطريق ،وهون عليه ضرب السهام .

[*] الربيع ابن خيثم :

عن بكر بن ماعز قال أعطي الربيع فرساً أو اشترى فرس ًا بثالثين ألف ًا فغزا عليها قال ثام
أرسل غالمه يحتش وقام يصلي وربط فرسه فجاء الغالم فقال يا ربيع أيان فرسا قاال

سرقت يا يسار قال وأنت تنظر إليها قال  ( :نعم يا يسار أني كنت أناجي ربي عز وجل فلم
يشغلني عن مناجات ربي شيء اللهم انه سرقني ولم أكن ألسرقه اللهم إن كان غنياً فاهده

وإن كان فقيراً فاغنه )  ،ثالَّ مرات

[*] عن بن فروخ قال  ( :كان الربيع بن خيثم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى
المقابر فيجول في المقابر يقول  ( :يا أهل القبور كنتم وكنا  ،فإذا أصبح كأنه نشر من أهل
القبور .
ومن خشوعهم أنهم كانوا يتأثرون جداً بالجنائز :
قال ثابت البناني  :كنا نتبع الجنازة فما نرى إال متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا.
علو الهمة في الخشوع :

[*]قال الجنيد  :الخشوع تذلل القلوب لعالم الغيوب.
[*] قال ابن كثير:
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والخشوع في الصالة إنما يحصل لمن فرّغ قلبه لها ..واشتغل بها عما عداها  ،وآثرها

على غيرها  ،وحينئذ تكون راحة له وقرة له.
[*] قال سعيد بن جبير في قوله تعالى :

( الذين هم في صالتهم خاشعون) يعني  :متواضعون .ال يعرف من عن يمينه وال من عن
شماله وال يلتفت من الخشوع هلل تعالى.
•صار لرب العرش حين صالته

نجيّا فيا طوباه لو كان يخشع

[*] قال بعض السلف :
الصالة كجارية تهدى إلى مل من الملو  ،فما الظن بمن يهدى إليه جارية شالء أو
عوراء ...فكيف بصالة العبد والتي يتقرب بها إلى اهلل.
[*] كان ذو النون يقول في وصف العبّاد :
لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صالته  ،فلما وقف في محرابه  ،واستفتح كالم سيده ،خطر

على قلبه أن ذل المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين  ،فانخلع قلبه وذهل
عقله.
[*]تمام الخشوع :

أن يخضع القلب هلل ويذل له  ،فيتم بذل خضوع العبد بباطنه وظاهره هلل عز وجل ،
وذل ألن القلب أمير البدن .فإذا خشع القلب  ..خشع السمع والبصر والوجه وكل
األعضاء ..حتى الكالم.

ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول في ركوعه  ( :خشع ل سمعي وبصري ومخي
وعظمي).
( حديَّ علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي  كان إذا
ركع كان كالمه في ركوعه أن يقول اللهم ل ركعت وب آمنت ول أسلمت وأنت ربي
خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي هلل رب العالمين .
( حديَّ جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح النسائي ) أن النبي  كان
إذا ركع قال اللهم ل ركعت وب آمنت ول أسلمت وعلي توكلت أنت ربي خشع سمعي

وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي هلل رب العالمين .
[*] قال الحسن رحمه اهلل:
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إيا أن ينظر اهلل إلي وتنظر إلى غيره  ..وتسأل اهلل الجنة وتعوذ به من النار ..وقلب

ساه ال تدري ما تقول بلسان .

[*] كان خلف بن أيوب ال يطرد الذباب عن وجهه في الصالة فقيل له :كيف تصبر؟ .قال :
بلغني أن الفسّاق يتصبرون تحت السياط ليقال  :فالن صبور .وأنا بين يدي ربي  ،أفال
أصبر على ذباب يقع علي؟!!.

[*]احذر خشوع النفاق :
[*] قال أبو الدرداء
 :استعيذوا باهلل من خشوع النفاق .قالوا :وما خشوع النفاق؟ قال  :أن ترى الجسد خاشعا
والقلب ليس بخاشع.

تنبيه

 :الخشوع عزي ٌز في هذه األمة وقد أخبر النبي أن أول شيء يرفع من هاذه

األمة الخشوع .
( حديَّ أبي الدرداء رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :أول شيء
يرفع من هذه األمة الخشوع حتى ال ترى فيها خاشعا .

( )19البكاء حال الدعاء :
لقد أثنى اهلل في كتابة الكريم في أكثر من موضع على البكائين من خشيته
ن وَيَزِي ُدهُ ْم خُشُوعاً) [اإلسراء ]109 /
ن يَبْكُو َ
ن لِألذْقَا ِ
قال تعالى( :وَيَخِرّو َ

ن خَرّواْ سُجّدًا وَبُكِ ّياً) [مريم ]52 /
ح َماَ ِ
ت الرّ ْ
علَيْهِمْ آيَا ُ
ى َ
قال تعالى( :إِذَا تُ ْتَل َ
والسنة طافح ٌة بما يدل على فضل البكاء من خشية اهلل تعالى منها ما يلي :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :سبعةٌ يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظال
إال ظله  :إمام عادل و شاب نشأ في عبادة اهلل و رجل قلبه معلق في المساجد  ،ورجالن
تحابا في اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه،

و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال :

إني أخاف اهلل و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شماله ما تنفق يميناه و رجال

ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه .
[*] قال القرطبي  :فيض العين بحسب الذاكر وما ينكشف له فبكاؤه خشيه من اهلل تعاالى
حال أوصاف الجالل وشوق ًا إليه سبحانه حال أوصاف الجمال .
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( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال

:ال يلج النار رجل بكي من خشية اهلل حتى يعود اللبن في الضرع وال يجتمع غبار في سبيل
اهلل ودخان جهنم .
قال المباركفوري في تحفة األحوذي :

قوله [ ال يلج ] من الولوج أي ال يدخل [ رجل بكى من خشيه اهلل ] فإن الغالب من الخشية
امتثال الطاعة واجتناب المعصية [ حتى يعود اللبن في الضرع ]
جمَلُ فِي سَمّ الْخِيَاطِ وَكَ َذلِ َ نَجْازِي
هذا من باب التعليق بالمحال كقوله تعالى( :حَ ّتىَ َيِلجَ الْ َ
ن) [ األعراف ]40 /
ا ْلمُجْ ِرمِي َ
( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الترماذي ) أن النباي  قاال :
عينان ال تمسهما النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس في سبيل اهلل .
قال المباركفوري في تحفة األحوذي :

[ عينان ال تمسهما النار] أي ال تمس صاحبهما فعبر بالجزء عن الجملاة وعبار باالمس
إشارة إلى امتناع ما فوقه باألولى [عين بكت من خشيه اهلل] وهى مرتبه المجاهادين ماع
النفس التائبين عن المعصية سواء كان عالماً أو غير عالم [وعين باتت تحرس في سابيل
اهلل] وهى مرتبة المجاهدين في العبادة وهى شاملة ألن تكون في الحج أو طلاب العلام أو
الجهاد أو العبادة واألظهر أن المراد به الحارس للمجاهدين لحفظهم عن الكفار .
( حديَّ عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم تال قول اهلل عز وجل في إبراهيم !< رب إنهن أضللن كثيرا من الناس

فمن تبعني فإنه مني >! وقال عيسى عليه السالم !< إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم
فإن أنت العزيز الحكيم >! فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال اهلل عز وجال ياا
جبريل اذهب إلى محمد ورب أعلم فسله ما يبكي فأتاه جبريل عليه السالم فسأله فاأخبره
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال اهلل يا جبريل اذهب إلى محمد فقال
إنا سنرضي في أمت وال نسوء .
نماذج من بكاء السلف :

[*] وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أنه قال  :ألن أدمع دمعه من خشيه اهلل عز وجال
أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار .
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[*] كان ابن عمر إذا قرأ { :ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهلل } بكى حتى
يغلبه البكاء .

[*] قال حماد بن زيد  :رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضالعه .
[*] وقال جعفر بن سليمان  :بكى ثابت البناني حتى كادت عينه تذهب  ،فجاؤوا برجل

يعالجها  ،فقال  :أعالجها على أن تطيعني  .قال  :وأي شيء ؟ قال  :على أن ال تبكي ، .

فقال  :فما خيرهما إذا لم يبكيا  ،وأبى أن يتعالج .
وقرأ ثابت  { :تطلع على األفئدة } قال تأكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلغ فيهم العذاب ثم
بكى وأبكى من حوله.
وقال حماد بن سلمة  :قرأ ثابت  { :أكفرت بالذي خلق من تراب ثم من نطفة ثم سوا
رجال } وهو يصلي صالة الليل ينتحب ويرددها .
[*] وقال الثورى  :جلست ذات يوم أحدَّ ومعنا سعيد بن السائب الطائفي فجعل سعيد

يبكى حتى رحمته فقلت  :يا سعيد ما يبكي وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم ؟ فقال :
يا سفيان وما يمنعني من البكاء إذا ذكرت مناقب أهل الخير وكنت عنهم بمعزل ؟ قال
سفيان  :حق له أن يبكى .

[*] وقال أبو مُسهر كان األوزاعى رحمه اهلل يحيى الليل صاله وقرآناا وبكااء وأخبرناى
بعض إخوانى من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل األوزاعي وتتفقد موضاع مصااله
فتجده رطب ًا من دموعه في الليل.

[*] وعن القاسم بن محمد البغدادى قال كنت جار معروف الكرخى فسمعته ليله في السحر
ينوح ويبكى وينشد :
أي شيء تريد منى الذنوب *** شغفت بي فليس عنى تغيب
ما يضر الذنوب لو أعتقتني *** رحمه لي فقد عالني المشياب
[*] عن بشير قال بت عند الربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه اآلية (( أم حسب الذين
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء

ما يحكمون )) قال فمكَّ ليلته حتى أصبح ما يجوز هذه اآلية إلى غيرها ببكاء شديد.

عن نسير بن ذعلوق قال  ( :كان الربيع بن خيثم يبكي حتى يبل لحيته من دموعه فيقول
أدركنا قوم ًا كنا في جنوبهم لصوصاً .
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[*] عن سفيان قال بلغنا عن أم الربيع بن خيثم كانت تنادي ابنها ربيع تقول يا ربيع أال

تنام فيقول يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حق له أال ينام قال فلما بلغ ورأت

ما يلقى من البكاء والسهر نادته فقالت يا بني لعل قتلت  .قتيال قال نعم يا والدة قد قتلت
قتيال  ،فقالت ومن هذا القتيل يا بني حتى نتحمل إلى أهله فيغتفر واهلل لو يعلمون ما تلقى

من السهر والبكاء بعد لقد رحمو فقال يا والدة هو نفسي .
[*] قال الحسن البصري :

بلغنا أن الباكي من خشيه اهلل ال تقطر من دموعه قطره حتى تعتق رقبته من الناار وقاال
أيضاً  :لو أن باكيا بكى في مأل من خشية اهلل لرحموا جميعا وليس شيء من األعماال إال
له وزن إال البكاء من خشية اهلل فإنه ال يقوم اهلل بالدمعة منه شيء وقال  :ما بكى عبد إال
شهد عليه قلبه بالصدق أو الكذب .
[*] وقال أبو جعفر الباقر :

ما اغرورقت عين عبد بمائها إال حرم اهلل وجه صاحبها على النار فإن سالت على الخادين
لم يرهق وجهه قتر وال ذله وما من شيء إال وله جزاء إال الدمعة فإن اهلل يكفر بها بحور

الخطايا ولو أن باكيا بكى من خشية اهلل في أمه رحم اهلل تل األمة.
وقال كعب األحبار :

ألن أبكى من خشية اهلل فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهبا .
[*] وعن أبى معشر قال  :رأيت عون بن عبد اهلل في مجلس أبى حاازم يبكاى ويمساح
وجهه بدموعه فقيل له لم تمسح وجه بدموع ؟ قال  :بلغني أنه ال تصيب دموع اإلنسان

مكانا من جسده إال حرم اهلل عز وجل ذل المكان على النار .
[*] روى أحمد بن سهل قال  :قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه فحدثنا قال  :كنا على بااب
الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا فقيل لنا إنه ال يخرج إليكم أو يسمع القارآن
قال وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتا فقلنا له  :إقرأ فقرأ [ألهاكم التكاثر] ورفع بها صوته
فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقه ينشف بها الدموع مان

عينيه وأنشأ يقول
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بلغت الثمانين أو جزتها *** فماذا أؤمل أو أنتظاااار

أتى ثمانون من مولااادى *** وبعد الثمانين ما ينتظر
عَّلتنى السنون فأبليننااى *** ......................

قال ثم خنقته العبره وكان معنا على بن خشرم فأتمه لنا يقول

علتنى السنون فأبليننى *** فرقت عظامى وكل البصر
[*] ابن المنكدر :

* كان محمد بن المنكدر :ذات ليله قائم يصلى إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله
فسألوه  :ما الذي أبكا ؟ فاستعجم عليهم فتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبى حازم
وأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكى فقال  :يا أخي ما الذي أبكا ؟ قد رعت
أهل فقال له إني مرت بي آيه من كتاب اهلل عز وجل قال  :ما هي ؟ قال  :قول اهلل
تعالى [وبدا لهم من اهلل ما لم يكونوا يحتسبون ] قال فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما
فقال بعض أهله ألبى حازم جئنا لتفرج عنه فزدته  ،فأخبرهم ما الذي أبكاهما .

[*] اإلمام الحجة الحافظ هشام الدستوائي .
وقال شاذ بن فياض  :بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه  ،فكانت مفتوحة  ،وهو ال

يكاد يبصر بها.

[*] قال الحارَّ بن سعيد كنا عند مال بن دينار وعنده قارىء يقرأ [ إذا زلزلات األرض
زلزالها ] فجعل مال ينتفض وأهل المجلس يبكون حتى انتهى القارىء إلى [ فمان يعمال
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره ] فجعل مال يبكى ويشهق حتى غشاى

عليه فحمل بين القوم صريع ًا .
ى الحسن البصرى بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكرت أمنية
* أُ ِت َ
أهل النار قولهم [أن أفيضوا علينا من الماء] وذكرت ما أجيبوا به [إن اهلل حرمهماا علاى
الكافرين] .
[*] وعن إبراهيم بن األشعَّ قال كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة ال يزال يعظ وياذكر
ويبكى حتى لكأنه يودع أصحابه ذاهب إلى اآلخرة حتى يبلغ المقابر فايجلس فكأناه باين

الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من اآلخرة يخبر عنها .
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[*] وعن عاصم قال  :سمعت شقيق بن مسلمه يقول وهو ساجد رب اغفر لي رب اغفار
لي إن تعف عنى تعف عنى تطوال من فضل وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي قال ثم يبكى

حتى أسمع نحيبه من وراء المسجد .
ذا واهلل هو اإليمان الحق الذي ليس بالتمني وال بالتحلي ولكن ما وقر في القلب

وصدقة العمل وهؤالء هم أولياء اهلل الذين ال خوف عليهم والهم يحزنون وإن لم يكن

هؤالء أولياء اهلل فليس هلل ولى .
خفاء البكاء :
وبالتأمل في سيرة هؤالء الصالحين الباكين من خشية اهلل تعالى نجد أنهام اشاتركوا فاي
صفة واحدة على تنوع عباداتهم واجتهاداتهم في طاعة اهلل تعالى تل الصفة هي اإلخالص
المنافي للرياء فلقد كانوا رضي اهلل عنهم أبعد الناس عن أن يراهم أحد حال البكاء حرصا ًا
منهم أن ال يدخل العُجْب قلوبهم فتبطل عبادتهم وتراهم شددوا بلسان الحال والمقال علاى

ال غير منقوص من رب العالمين ال من مدح المادحين .
هذه الصفة ابتغاء نيل األجر كام ً
[*] قال الحسن البصري :
إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام .

وقال عبد الكريم بن رشيد  :كنت في حلقه الحسن فجعل رجل يبكى وارتفع صاوته فقاال
الحسن إن الشيطان ليبكى هذا اآلن .
ق من
[*] وكان أيوب السختيانى في ثوبه بعض الطول لستر الحال وكان إذا وعظ فرقَّ َف َر َ
الرياء فيمسح وجهه ويقول  :ما أشد الزكام .

[*]وقال حماد بن زيد  :دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعودة قال فجاء يحيى البكاء
يستأذن عليه فقالوا  :يا أبا عبد اهلل هذا أخو أبو سلمه على الباب قال :من أباو سالمه؟
قالوا  :يحيى قال  :من يحيى ؟ قالوا  :يحيى البكاء قال حماد  :وقد علم أنه يحيى البكااء
فقال شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء .
[*] وعن القاسم بن محمد قال :

كنا نسافر مع ابن المبار فكثيراً ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا

الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة إن كان يصلى آنا نصلى وإن كان يصاوم
آنا نصوم وإن كان يغزو فآنا نغزو وإن كان يحج آنا لنحج قال فكنا في بعض مسيرتا فاي
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طريق الشام ليله نتعشى في بيت إن طفئ السراج فقاام بعضانا فأخاذ الساراج وخارج

يستصبح فمكَّ هنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبار ولحيته قد ابتلت مان
الدموع فقلت في نفسي بهااذه الخشيااة فضل هذا الرجل علينا ولعله حين فقد السراج
فصار إلى ظلمه ذكر القيامة .

( )10التضرع إلى اهلل في الدعاء :
تعريف التضرع :
التضرع لغ ًة  :يدو ر حول الطلب بذل وخضوع واستكانة ،ومادة ضرع تدل على لينٍ فاي
الشيء ،ومن هذا الباب ضرع الشاة ،فلو نظرت إلى صغير الحيوان حين يلتقم ثدي أماه ،
فيلح ويرتفع وينخفض ويجتهد بكل قوته كي يجذب هذا اللبن الذي به حياته لعرفت مادى
االرتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للتضرع .
التضرع شرعا  :هو دعاء اهلل وسؤاله بذل وخشوع وإظهار للفقر والمسكنة ،وهذا الحالة

يحبها ربنا ويرضاها ،بل أمر عباده بها :

ِب ا ْلمُعْتَدِينَ) (األعراف)55:
خفْ َيةً إِنَّهُ ال يُح ُّ
(ادْعُوا رَبَّكُ ْم تَضَرُّعاً وَ ُ
ضرورة التضرع هلل :

اإلنسان ال يستغني عن ربه طرفة عين وال أقل من ذل  ،ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه

وسلم يردد كثيرا " :ال تكلني إلى نفسي طرفة عين .
( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :دعوات

المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله

إال أنت .
در من قال:
وهلل ُّ
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وبتُّ أشكو إلى موالي ما أجد
وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد
أشكو إلي أموراً أنت تعلمها مالي إلى حملها صبر وال جلد
ال إلي يا خير من مدت إليه يد
وقد مددت يدي بالذل مبته ً

فال تردنها يا رب خائبة فبحر جود يروي كل من يرد
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نريد أن يكون المسلمين أولياء عبادًا أتقياء تتزلزل الجبال إذا رفعوا أيديهم بالدعاء نريد
قلوباً مخبتة منيبة ..نريد الرجل الذي إذا رفع يديه ال يردها اهلل تبار وتعالى إال وقد حقق
له ما يريد ،وإن اهلل تعالى حيي كريم كما جاء في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكم حيي كريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .

نريد الذي يدعو على جبار فيقصمه اهلل عز وجل ،نريد من يدعو على دولة الكفر؛
فيدمرها رب العالمين ،نريد من يدعو على ظالم من الظلمة؛ فينتقم اهلل منه ويجعله عبرة
وآية للعالمين،
ونريد مثل محمد بن واسع وهو من موالي زهران ،أي أنه من هذه القبيلة الخيرة الطيبة،
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم يقول{ :مولى القوم منهم }.
والنبي صَلَّى اهللُ َ
إن قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه اهلل ،كان يعد الجيوش لحرب أكبر جبهة كانت في تاريخ

العالم اإلسالمي وفي تاريخ الفتوحات ،وهي الجبهة الشرقية حيَّ الهند والصين والتر ،
وهي أعتى الشعوب في القتال؛

فكان يريد أن يقاتل وأن يجاهد هؤالء ،فأعد العدة المادية كاملة وبقيت العدة األخرى ،ألنه

ال ينسى أح ٌد من قادة المسلمين وصية عمر بن الخطاب لاسعد بن أبي وقاص  [ :واعلم

أن المسلمين إنما ينصرهم اهلل تبار وتعالى بطاعتهم هلل وبمعصية عدوهم له ،فإذا استوينا
نحن وهم في المعصية؛ كان لهم الفضل علينا في القوة ]

أي :فنحن عدتنا الطاعة ،وكفى بها عدة ،ففي تل الليلة أعد كل شيء وبيت للهجوم ثم

قال :اذهبوا فالتمسوا هل في المسجد أحد -هكذا نريد مثل هؤالء تقي خفي ال يدري عنه
أحد ،ولكنه يأتي بدعوة هي خير من هذه الجيوش كلها ،أو رديفة ومساندة لهذه الجيوش
كلها -قالوا :ما وجدنا فيه إال محمد بن واسع رافع ًا إصبعه -أي :يدعو بإصبع واحدة-
قال :إصبعه تل أحب إلي من ثالثين ألف فارس.
وذل ألنه إذا قال :يارب ،استُجيب له بإذن اهلل تبار وتعالى؛ ألنهم يبيتون لربهم سجدًا

وقياماً ،ويفزعون إليه تبار وتعالى ،فهم جنده ،والدين دينه والدعوة دعوته ،والجند جنده
والعباد عبيده ،واألعداء أعداؤه.
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إذاً :ال بد أن يفزعوا إليه وال بد أن ينادوه وأن يتضرعوا إليه.

[*] واعلم أن الغاية من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يتضرعوا إلى اهلل :
إن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن هذه العبادة الجليلة لكن ال ينبغاي أن يغفلاوا
عنها في أوقات البالء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضوا أنفسهم لعقوبة اهلل :

يءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُاوا ِبمَاا
قال تعالى َ ( :فلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا ِبهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَ ْ
َب
حمْادُ لِلَّاهِ ر ِّ
ظ َلمُاوا وَالْ َ
طعَ دَابِرُ ا ْلقَوْمِ الَّذِينَ َ
أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْ َتةً َفإِذَا هُمْ مُ ْبلِسُونَ * َفقُ ِ
الْعَا َلمِينَ) (األنعام)44،45 :
إن من أعظم أسباب دفع البالء تضرع العبد لربه جل وعال كما بيّن اهلل في كتابه الكاريم:
ن قَ ْبلِ َ َفأَخَذْنَاهُ ْم بِالْ َبأْسَا ِء وَالضَّرَّا ِء لَعَلَّهُا ْم يَتَضَارَّعُونَ * َفلَاوْال إِ ْذ
سلْنَا ِإلَى ُأمَ ٍم مِ ْ
( َو َلقَدْ أَرْ َ
ن مَا كَانُوا يَ ْع َملُونَ(
ستْ ُقلُوبُهُ ْم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَا ُ
ن قَ َ
جَا َءهُ ْم َبأْسُنَا تَضَرَّعُوا َولَكِ ْ
فالغاية من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يتضرعوا إلى اهلل .

)األنعام(43،41:

إن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن هذه العبادة الجليلة لكن ال ينبغي أن يغفلوا عنها
في أوقات البالء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضوا أنفسهم لعقوبة اهلل َ ( :فلَمَّا

علَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْ ٍء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا ِبمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُ ْم بَغْ َتةً َفإِذَا
نَسُوا مَا ذُكِّرُوا ِب ِه فَتَحْنَا َ
َب الْعَا َلمِينَ( )األنعام)44،45 :
حمْ ُد لَِّل ِه ر ِّ
ن ظَ َلمُوا وَالْ َ
طعَ دَابِرُ ا ْلقَوْ ِم الَّذِي َ
هُ ْم مُ ْبلِسُونَ * َفقُ ِ
ولقد أخبر اهلل تعالى عن أقوام ابتالهم وتوعدهم بالعذاب فاستكان بعضهم وتضرع إلى
اهلل فكشف اهلل عنهم عذاب الدنيا ،وأخبر عن آخرين ابتالهم وتوعدهم لكنهم تكبروا

وتجبروا وما استكانوا وال تضرعوا فأخذهم العذاب .
أما األولون الذين تضرعوا فمنهم قوم يونس عليه السالم الذين قال اهلل عنهمَ ( :فلَوْال كَا َنتْ
ي فِي الْحَيَاةِ
ب الْخِزْ ِ
شفْنَا عَنْهُ ْم عَذَا َ
س لَمَّا آمَنُوا كَ َ
ت فَ َنفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْ َم يُونُ َ
قَرْ َيةٌ آمَ َن ْ
الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) (يونس)92:
[*] وقد ذكر بعض المفسرين :

أن قوم يونس خرجوا إلى الطرقات واصطحبوا نساءهم وأطفالهم ودوابهم ودعوا وجأروا

إلى اهلل ،وقيل  :إنهم ظلوا على هذه الحالة أياما يدعون ويستغيثون ويتضرعون ويبكون
فكشف اهلل عنهم عذاب الدنيا منةً منه وفضال .
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ب َفمَا
أما اآلخرون الذين لم يظهروا الفقر والضراعة فقد قال عنهمَ ( :و َلقَدْ أَخَذْنَاهُ ْم بِالْعَذَا ِ

علَيْهِ ْم بَاب ًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُ ْم فِيهِ
اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِ ْم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ* حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا َ
مُ ْبلِسُونَ) (المؤمنون)06،00 :
[*]الرسول صلى اهلل عليه وسلم سيد المتضرعين :

لقد كانت حياة رسولنا صلى اهلل عليه وسلم كلها هلل ،فكان  خير من تضرع إلى اهلل في

الشدة والرخاء  ،وقد رأيناه صلى اهلل عليه وسلم في كل أحواله متضرعا خاشعا متذلال
لربه تبار وتعالى .
في االستسقاء :
خرج متبذال متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير
وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد .
(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النبي  لالستسقاء متذلالً
متواضع ًا متخشِّعاً متضرعا .

وعند رمي الجمار :
فإنه صلى اهلل عليه وسلم كان يرمي الجمار في أيام التشريق إذا زالت الشمس ،ويكبر مع

كل حصاة ،فإذا رمى األولى وقف يدعوا ويتضرع ،وكذا بعد الثانية ،أما الثالثة فلم يكن
يقف عندها .

( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح البخاري )أنه كان يرمي الجمرة الدنيا
بسبع حصيات ،يكبر على إثر كل حصاة ،ثم يتقدم حتى يسهل ،فيقوم مستقبل القبلة ،فيقوم

طويال ،ويدعو ويرفع يديه ،ثم يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ،ويقوم مستقبل
القبلة ،فيقوم طويال ،ويدعو ويرفع يديه ،ويقوم طويال ،ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن
الوادي ،وال يقف عندها ،ثم ينصرف ،فيقول :هكذا رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعله.
وفي الجهاد:
رأيناه يتضرع ويدعو في بدر ويستنصر ربه حتى أنزل اهلل المدد( :إِذْ تَسْاتَغِيثُونَ رَبَّكُا ْم

ف مِنَ ا ْلمَالئِ َك ِة مُرْدِفِينَ) (األنفال)9:
ب لَكُمْ أَنِّي ُممِدُّكُ ْم ِب َألْ ٍ
فَاسْتَجَا َ
وفي يوم األحزاب:

دعا ربه وتضرع حتى صرف اهلل عن المسلمين الشر وكفاهم كيد أعدائهم.
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وعند الكرب:

يذكر ربه ويذل له ويدعوه:

(حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي  كان يقول عند الكرب ال إله إال اهلل العظيم
الحليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهلل رب الساماوات ورب األرض ورب
العرش الكريم .

( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :دعاوات
المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله
إال أنت .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال :كان النبي صلى اهلل علياه
وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمت أستغيَّ .
وهكذا كان في كل أحواله صلى اهلل عليه وسلم وهكذا تعلم منه أصحابه وعلموا مَنْ بعدهم.

نسأل اهلل أن يجعلنا أفقر خلقه إليه ،وأغناهم به عمن سواه .
كيفية التضرع :

أرأيتم العجل الصغير من البقر أو من اإلبل أو من أي شيء ،كيف يرضع! وكيف يفعل إذا

لم يرضع! أرأيتم تل الحالة؟

وكيف يرتفع وينزل ويحاول ويحاول ويمتص ويحرص وهكذا ،فالضراعة مأخوذة من ذل ؛
فالواحد ال يرفع يده اللهم اغفر لي ،ويمر منها كبعض الناس ،بدون تضرع ،بل اجعله دعاء
ضراعة وتضرع والتمس الخير من عند اهلل لعله أن ينزل علي  ،وبنفس الحرص والرغبة

والشدة القلبية التي يفعلها هذا الصغير من الحيوان وهو يأخذ من الضرع ،واطلب ذل
سواءً أكان مطراً أم غيثاً ،أم رحمة أم نصراً أم رزق ًا أم توفيقاً أم أي شيء .
تضرع إلى اهلل فبالضراعة يدفع اهلل تبار وتعالى العذاب؛ ولهذا يقول سبحانه َ :و َلقَ ْد
ب َفمَا
أَخَذْنَاهُ ْم بِالْعَذَا ِ
اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِ ْم وَمَا يَتَضَرَّعُونَ [ المؤمنون ]06:أي :لو أن الناس استكانوا لربهم

فما معنى االستكانة ؟

االستكانة  :هي الطمأنينة والخضوع الكامل الذي يناسب الهون ،الذين يمشون على األرض
هوناً أي :مستكينين -وتضرعوا إلى اهلل عز وجل؛ لكشف اهلل تعالى عنهم العذاب كائن ًا ما
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كان .

وليس الحال كحالنا اليوم  :إذا نزل العذاب جرينا وراء األسباب ،وانتقلنا من سبب إلى

سبب إلى سبب ،حتى نضيع في أودية ال نهاية لها ،والطريق سهل واالتصال باهلل تبار
وتعالى ميسور؛ ونتضرع إليه فيكون كل ما نريد بإذن اهلل تبار وتعالى من خيره وفضله.

ن لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَاماً ) [ الفرقان]64 :
ن يَبِيتُو َ
( وَالَّذِي َ
أي :وهاتان الحالتان في الصالة؛

سُجَّدًا  :السجود فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد؛
وَقِيَاماً  :القيام فأفضل الصالة طول القنوت والقيام ،وهو الذي يجعل اإلنسان مثلما رأت
تل البنت أو الجارية ذل الرجل كأنه خشبة .
فبالسجود وبالقيام وبالدعاء وبتدبر اآليات والتفكر فيها في القيام ترى العجب ،وبالبكاء في
السجود ترى العجب اآلخر ،سبحان اهلل العظيم!

ولهذا جاء عن بعض السلف في تدبر اآليات وفي قراءة آية واحدة من كتاب اهلل مواقف

عجيبة جدًا وكيف تفعل اآلية في القلوب؛ فكيف ب إذا قرأ المئات من اآليات ،حتى كان
بعضهم يريد أن يصلي بعض الليل أو ثلثه ،وال يشعر إال وقد طلع عليه الفجر ،فإلى الفجر
وهو ما يزال واقف ال يشعر بالوقت؛ ألنه يستغرق بعمق في هذه اآليات وفي معانيها.

ن قَبْلُ
ن مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِ َل ِبأَشْيَاعِهِمْ مِ ْ
وكما قرأ بعضهم قول اهلل تعالى :وَحِي َل بَيْنَهُ ْم وَبَيْ َ
إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَ ٍّ مُرِيبٍ [ سبأ]54:
فكيف حيل بينهم وبين ما يشتهون.

فيشتهي اإلنسان في هذه الدنيا ،المال والراحة والزوجة والبيت وهو في هذا التعب كله
ويعمل فيه ،فتأتي لحظة ثم يحال بينهم وبين ما يشتهون ،ولو فكر الواحد كيف يحال بينهم
في لحظة واحدة يسلب هذا كله المل  ،والمال ،والمنصب ،والسلطان ،والزوجة ،والبيت
وكل شيء فإذا حيل بين وبين ما تشتهي وبدأت تفكر :ماذا قدمت وماذا أمام ؟
فهذه هي العبرة ،لو فكر اإلنسان وتأمل ،كيف أنه يحال بينه وبين ما يشتهي وبين ما تعب .
فسنوات من عمر وأنت تزين هذه العمارة ،ومال كله قضيته وأنت تتفنن في هذه

الحديقة ،وفي اختيار هذا المنزل ،ثم يقال ل  :ارجع إلى ما أترفت فيه ،لماذا تركض؟
ولماذا تذهب؟
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فحيل بينهم وبين ما يشتهون ،أي :بنازول الموت وبنزول العذاب ينتهي كل شيء؛ ثم

يحاسب عليها ويتمنى

أنه سلم منها -على األقل -حتى يخفف عليه الحساب؛ لكنه يحاسب عليها ،ويتمتع بها
غيره؛ وهذا من ضيق الدنيا وخستها وحقارتها إذا قورنت باآلخرة.

مسألة :ما هي أسباب التضرع إلى اهلل ؟
الجواب :

ذكرنا أن اإلنسان في كل وقت محتاج إلى أن يدعو اهلل ،وأن يتضرع إليه ،ولعلنا لو رجعنا
إلى المعنى اللغوي للتضرع ألفادنا في معرفة المعنى الشرعي ،فالتضرع :كلمة اشتقت مان
الضَرع ،والضَرع معروف لذوات الخف من الحيوان ،كاإلبل والبقر التي يكون فيها ضَرع.
والتضرع أن يأتي صغير هذه الحيوان فيرتضع ويلتقم هذا الثدي ،فتراه عند ارتضاعه يلح
ويرتفع ويحاول بكل قوته أن يجذب هذا اللبن الذي ال يمكن أن يعيش إال به ،نعمة مان اهلل
وفضالً ،ففي هذه الصورة البيانية مثل هذا الضرع ،من جهة أن أصل خروج المولود هاو

من هذه األم ،كما أن أصل نموه -بإذن اهلل تعالى -ناشئ عن هذه األم ،ثم هو لهذا ال يمكن
أن يستغني عنها ،فلو قطع عنه اللبن لما أمكن أن يعيش أبدًا بهذا الشكل.

وكذل أيضاً أصل اإلنسان وجوده ،هو من رحمة اهلل وفضله ،ثم هو لذل يحتاج أن يرفاع
يديه وأن يتضرع إلى اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ويلح في الدعاء ،ويجتهد بحرص على ماا يقايم
حياته ويدفع عنه الشر والسوء ،كما يجتهد ويلح ويحرص ذل الحيوان عندما يرتضع من

الثدي أو الضرع ،ففي كل وقت وفي كل لحظة ،نحن ال نستغني عن اهلل ،ولهذا كان النباي
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ يدعو بقوله{ :وال تكلني إلى نفسي طرفة عين .
هلل َ
صَلَّى ا ُ
( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :دعاوات
المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله
إال أنت .
فانظر إلى هؤالء الكفار الذين وكلهم اهلل إلى أنفسهم -قديم ًا وحديثاً -واستدرجهم بالنعم

فظنوا أنهم أقوى ما يكونون ،فعندها يخذلهم اهلل عز وجل ،فيفقدون قواهم ويكونون أحوج

ما يكونون إليه ،فيسقطون وإذا بهم ال شيء ،وتذهب كل قوة إال من عصمه اهلل سُبْحَا َنهُ
وَتَعَالَى وحفظه بقوته ،فأسباب التضرع كامنة في كل حركة من حركات  ،فأنت في كل يوم
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تحتاج إلى أن يرفع اهلل عن البالء ،وأن يرزق وأن يعطي الصحة والعافية ،وأن يوفق

لطاعته ،فعلي أن تتمس بدينه وأال تستغني عنه لحظة ،ولذا فأسباب التضرع والدعاء
قائمة .
من لوازم التضرع االبتعاد عن المعاصي :

مسألة  :هل ينفعنا التضرع اآلن وال تزال المنكرات بيننا لم تتغير؟
الجواب :
هذا من ذا  ،نريد أن نغير المنكر ال أن ندعوا اهلل ونُصِر على المنكر ،لكن التضرع إلى اهلل
سُبْحَا َن ُه َوتَعَالَى يستلزم اإلقالع عما نحن فيه من المنكر ،وال ش أن من يدعو اهلل صاادق ًا
بقلب خالص ،ويبتعد ويتجنب معاصي اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ،وال يقرب منها أن اهلل يساتجيب
له؛ ألن التضرع إلى اهلل ال يقصد به مجرد الدعاء فقط ،بل يقصد به -أيضاً -اإلقالع عان
الذنوب وتر المعاصي .

يجب أن نصلي الصلوات الخمس جماعة حيَّ ينادى بهن ،وأن نتالفى التقصير ،ونقبل على

قراءة كتاب اهلل سُبْحَا َنهُ وَتَعَالَى ،وأن ننكر المنكرات ،بل يجاب أن نحياي شاعيرة األمار
بالمعروف والنهي عن المنكر بيننا ،في مجتمعاتنا وفي أسواقنا وفي مجالسنا وفي كل مكان
.
وإنه لجدير بكل مؤمن أن يراجع نفسه مع كتاب اهلل ،وأن ينظر فيما ابتلى اهلل تبار وتعالى
به األمم من قبل ،والشعوب من حولنا ،وأن نعلم جميع ًا أنه ال ملجأ مان اهلل إال إلياه ،وال
مفزع من اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى إال إليه ،فلنكن صادقين في قولنا  :إِيَّا َ نَعْبُ ُد وَإِيَّا َ نَسْتَعِينُ
[ الفاتحة]5:

ولنكن صادقين في توكلنا على اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ،ولنكن صادقين فاي اعتصاامنا بااهلل
سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ،ولنكن صادقين في دعوى أننا نسير على عقيدة السلف  ،وعلاى مانهج
السلف الصالح  ،وأننا متمسكون بعقيدة الحق وشريعة الحق ،ولنصادق اهلل؛ يصادقنا اهلل

سُبْحَا َن ُه َوتَعَالَى ،ولنتب إلى اهلل ولنجعل ما جاء أو استشرف أو استجد من الفتن سابباً ألن
نكف عما حرم اهلل ،وأن نتوب عما أجرمنا ،وعما أسلفنا دوالً وأفاراداً وجماعاات ،فهاذا
واجبنا جميعاً أن نعلم أن هذه المصائب والفتن والمحن ،نذير مان اهلل تعاالى ،فاإن تبناا

واستغفرنا وأصلحنا ،دفعه اهلل تبار وتعالى عنا بما يشاء.
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وإذا لم نقلع عن الذنوب والمعاصي فيجب أن نتوقع االبتالء والعذاب والمصيبة ،ما دمنا

في هذه الذنوب والمعاصي ،التي ال أرى حاجة ألن أعددها وأذكرها فهاي مالء السامع
والبصر وال تخفى على أحد منا ،فذنوبنا هي السبب ،فما وقع بالء إال باذنب ،وال رفاع إال
بتوبة ،كما أن أسباب النجاة بين أيدينا ،وأن رحمة اهلل تبار وتعالى بالمؤمنين وهلل الحماد
غير غائبة عنا ،ولكن علينا أن نأخذ بهذه األسباب ونتضرع إلى اهلل بصدق  ،وإال تعرضنا

لعقوبة األمن من مكر اهلل تعالى ما دمنا مقيمين على المعاصي ،وتأمل قولاه تعاالى
ن يَاأْتِيَهُ ْم َبأْسُانَا
ن َيأْتِيَهُ ْم َبأْسُنَا بَيَات ًا َوهُ ْم نَا ِئمُونَ* أَوََأمِنَ َأهْ ُل ا ْلقُرَى أَ ْ
أَ َف َأمِنَ َأهْ ُل ا ْلقُرَى أَ ْ
ى َوهُ ْم َيلْعَبُونَ [ األعراف]92-90:
ضُح ً
أي :ما المانع وما الموجب وما المقتضي للغفلة واإلعراض وقسوة القلب وعادم اللجاوء
إلى اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى والتضرع إليه  ،أهو األمن؟! فكيف يأمنون واهلل سُابْحَا َن ُه وَتَعَاالَى
قادر! واهلل تبار وتعالى قوي! واهلل تعالى عزيز ذو انتقام! كيف يأمنون أن ياأتيهم باأس

اهلل بياتاً وهم نائمون !

وكم من أم ٍة جاءها ذل البأس فأخذهم اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى مصبحين ،كما أخذ اهلل قوم لوط
ح ِبقَرِيبٍ
س الصُّ ْب ُ
َألَيْ َ

ح ُة مُصْابِحِينَ
[هودَ ] 21:فأَخَاذَتْهُ ُم الصَّايْ َ

[الحجار ]23:أو

(مُشْرِقِينَ) هكذا أخذ اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى كثيراً من األمم ،أخذهم بيات ًا أو ماع اإلشاراق
ى َوهُ ْم َيلْعَبُونَ
ن َيأْتِيَهُ ْم َبأْسُنَا ضُح ً
أَوََأمِنَ َأهْ ُل ا ْلقُرَى أَ ْ
[ األعراف.]92:

وقد أخذ اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى أيضاً أمماً أخرى وأهلكها ،وعذبها وهي ترى العذاب ،ومن ذل
ما ذكر اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى عن قوم عاد

َفلَمَّا رَأَوْ ُه عَارِض ًا مُسْ َتقْبِلَ أَوْدِيَتِهِ ْم قَاالُوا هَاذَا

ض ُممْطِرُنَا [ األحقاف]14:
عَا ِر ٌ
نعوذ باهلل من القسوة ومن الغفلة -حتى لما رأوا العذاب قالوا :هذا عارض ممطرناا ،فماا
ظنوه إال استمرارًا لهم في الخير واستمرارًا للعطاء والنعمة ،وما ظنوه إال سيستمر ،وهم ال
يحسبونه استدراجاً

ي ٍء ِب َأمْ ِر رَبِّهَا
ح فِيهَا عَذَابٌ َألِي ٌم تُدَمِّرُ كُلَّ شَ ْ
جلْتُ ْم ِب ِه رِي ٌ
بَلْ هُ َو مَا اسْتَعْ َ

َفأَصْبَحُوا ال يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ [ األحقاف ]15:فكانوا بعد ذل

َكأَنَّهُمْ أَعْجَا ُز نَخْ ٍل مُ ْنقَعِارٍ

[ القمر]10:
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وهكذا كل أمة يجب عليها أال تأمن من مكر اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى كما قال تعالى  :أَ َولَمْ يَهْا ِد

علَى ُقلُوبِهِ ْم َفهُمْ ال
ن لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُ ْم بِذُنُوبِهِ ْم وَنَطْ َب ُع َ
ن بَعْدِ َأ ْهلِهَا أَ ْ
ض مِ ْ
ن ا ْلأَ ْر َ
ن يَرِثُو َ
لِلَّذِي َ

سمَعُونَ
يَ ْ

[ األعراف ]100:ال يصح وال يجوز ألي أحد أن ينسى ،أو يغفل ،أو يكف عان

التضرع إلى اهلل والتوبة إليه ،واألخذ باألسباب الواقية من عذابه ،والمؤدية إلى النجاة من
انتقام اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ،فهكذا يجب على الناس أمماً وأفراداً.

َن مَاا ًال وَ َولَاداً
أما من كان حاله غير ذل  ،فإنما مثله مثل الذي قاال َ :وقَاا َل لَاأُوتَي َّ
ن عَهْداً
حمَ ِ
َط َل َع الْغَ ْيبَ أَمِ اتَّخَ َذ عِنْ َد الرَّ ْ
[مريم ]00:فرد اهلل عليه  :أ َّ
[ مريم. ]02:
هل أعطانا اهلل تبار وتعالى عهدًا وميثاقاً أن يعذب األمم ويبتليها وال يبتلينا؟ ال واهلل ،ومن
أين لنا ذل ؟! فقد رأينا عِبَرَ اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ورأينا أيام اهلل التي فعلها باألمم التي قبلنا،
ورأينا ما حدَّ في أوروبا في الحرب العالمية الثانية ،وسمع الناس بذل .

أقول :األمة في مجموعها علمت بذل  ،ثم رأى الناس ما حل بأهل لبنان مع ما كاانوا فياه
من الرخاء والنعمة ،لكن لما طغوا في البالد وأكثروا فيها الفساد صب اهلل علايهم ساوط
عذاب ،وجعل الفتنة فيما بينهم ،وكان الهرج -القتل -حتى أن القاتل ال يدري فيما قَتال وال

المقتول فيما قُتل ،وال يخفى ذل على أحد.
من التضرع القنوت في الصالة :

مسألة  :هل يكون التضرع أيض ًا في القنوت في الصلوات كما قنت النبي  ؟
الجواب :

نعم ،القنوت من التضرع ،وال بأس به -إن شاء اهلل -فإذا لم يُفعل جماعاةً فنساتطيع أن
نفعله فُ َرادَى ،والدعاء فُ َرادَى وفي جوف الليل واإلنسان خال بربه سُابْحَا َن ُه وَتَعَاالَى مان
أرجى أنواع الدعاء ،وكل منا يدر ذل -وهلل الحمد -فافعلوه ،وهل يضيرنا في شيء؟!
بل هو واهلل خير لنا في الدنيا واآلخرة ،فهذا الدعاء خير لنا في معادنا وفي مآلنا بل
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ ،بأن
هلل َ
نحتاجه ،ونؤجر عليه ،ونثاب عليه ،كما في حديَّ رسول اهلل صَلَّى ا ُ

نُعطى ما دعونا أو نعطى من الخير مثله أو يُصرف عنا من الشر مثله ،فالدعاء كله خير،

وكله بركة ،فإذا دعونا اهلل فلنستحي بطبيعة الحال أن نعصيه ،بل يجب أن يجدنا حيَّ
أمرنا ،وأن ال يجدنا حيَّ نهانا ،واهلل المستعان .
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النجاة من عقوبة اهلل تكون بالدعاء والتضرع :

وإن مما شرعه اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وجعله سبباً -بل هو من أعظم األسباب -التقاء عذابه
وسخطه ،دعائه والتضرع إليه سُبْحَانَ ُه وَتَعَالَى ،والتوبة واالستغفار واإلنابة ،فنحن في هذه
األيام أحوج ما نكون إليها ،وإن كنا محتاجين إليها في كل وقت وفي كل حين؛ لكن مع هذه

الفتن ومع هذه األحداَّ فنحن أحوج ما نكون إلى أن ال ننسى ذل .

وال سيما أن الذين أخاطبهم جلهم من طلبة العلم -وهلل الحماد -وفايهم الادعاة واألئماة
والخطباء ،وبهم تتأثر األمة -إن شاء اهلل -وينتشر الخير فيها ،فيجب أن ننشر هذا الحاق
وهذا الخير ،وأن نحب إلخواننا ما نحب ألنفسنا ،وأن نجتهد في دفع هذا البالء عن األماة
ببيان أسباب الوقاية منه -بإذن اهلل تبار وتعالى -وهذا من أعظمها كما بين اهلل عز وجل
ذل  ،بل إن اهلل تبار

وتعالى جعل التضرع غاية كما ذكرنا في اآلية السابقة وهاي قولاه

ن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا َأ ْهلَهَا بِالْ َبأْسَا ِء وَالضَّرَّا ِء لَعَلَّهُ ْم يَضَّرَّعُونَ
سلْنَا فِي قَرْ َي ٍة مِ ْ
تعالى َ :ومَا أَرْ َ

ن قَ ْبلِا َ َفأَخَاذْنَاهُ ْم بِالْ َبأْسَاا ِء
سلْنَا ِإلَى ُأمَ ٍم مِا ْ
[األعراف ]94:وفي اآلية األخرى َو َلقَدْ أَرْ َ
وَالضَّرَّا ِء لَعَلَّهُ ْم يَتَضَرَّعُونَ [ األنعام]41:
فاألخذ بالبأساء وهي :الحروب والضراء ،وهي تعم الفتن والجدب والقحط وكل ماا مان

شأنه أن يضار الناس ،الغاية منها لعلهم يضرعون -أي :كي يضرعوا إلاى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى -فإن الناس إن لم يعرفوا اهلل تبار وتعالى في الرخاء فال بد أن يتعرفوا إليه فاي
الشدة ،وإن من أعظم وأكثر الناس قسوة وأعظمهم غفلة الذين ال يتضرعون إلى اهلل ال في

الرخاء وال في الشدة ،ولهذا قال عز وجل في األنعام َ :فلَوْال إِ ْذ جَا َءهُ ْم َبأْسُانَا تَضَارَّعُوا
ن مَا كَانُوا يَ ْع َملُونَ * َفلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِا ِه َفتَحْنَاا
ن لَهُمُ الشَّيْطَا ُ
ت ُقلُوبُهُ ْم وَزَيَّ َ
س ْ
ن قَ َ
َولَكِ ْ
طعَ دَابِ ُر
يءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا ِبمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُ ْم بَغْ َت ًة َفإِذَا هُمْ مُ ْبلِسُونَ * َفقُ ِ
علَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَ ْ
َ
َب الْعَا َلمِينَ [ األنعام] 45-43:
حمْ ُد لَِّل ِه ر ِّ
ظ َلمُوا وَالْ َ
ن َ
ا ْلقَوْ ِم الَّذِي َ
فانظروا إلى إمهال اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى لألمم السابقة ففاي أول األمار أخاذهم بالبأسااء
والضراء لعلهم يتضرعون فلما لم يتضرعوا وقست قلوبهم حلت ووقعت علايهم العقوباة،

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ،استدراج ًا من اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى لهم.
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ب الَّذِينَ َكفَرُوا فِي الْبِالدِ
ومن هنا قال لنبيه وللمؤمنين  :ال يَغُرَّنَّ َ َتقَُّل ُ

[آل عمران]196:

ألن هذا فتح من اهلل؛ يفتح اهلل عليهم أبواب كل شيء ثم في النهاية إِنَّ أَخْذَهُ َألِيمٌ شَدِيدٌ

[ هود]101:
فيأخذهم بغتة؛ ألنه قد أنذرهم وقد خلت من قبلهم المثُالت وقد جااءتهم الناذر ،ولكانهم

أعرضوا ونسوا ما ذكروا به ،فعند ذل يقطع دابرهم بأليم عقابه ،نسأل اهلل العفو والعافية.
حال من تضرع ومن أبى التضرع :
َفلَوْال إِ ْذ جَا َءهُ ْم َبأْسُنَا تَضَرَّعُوا [ األنعام ]43:فلو أنهم تضرعوا إلى اهلل لكشف عنهم

السوء ،ولهذا استثنى اهلل تبار وتعالى من األمم قوم يونس يقول اهلل تعالى َ :فلَوْال كَا َنتْ
ي فِي الْحَيَاةِ
ب الْخِزْ ِ
شفْنَا عَنْهُ ْم عَذَا َ
ت فَ َنفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْ َم يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَ َ
قَرْ َيةٌ آمَ َن ْ
الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ [ يونس]92:
فذكر المفسرون من السلف رحمهم اهلل في هذه اآلية أن قوم يونس خرجوا إلى الصاعدات،

وجأروا إلى اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى ،وخرجوا بأطفالهم ونسائهم ودوابهم ،وقيل :إنهام ظلاوا
على هذه الحالة أربعين ليلة وهم يستغيثون ويتضرعون ويادعون ويبكاون ويساتغفرون
فكشف اهلل تبار وتعالى عنهم العذاب في هذه الحياة الدنيا ،وهذا من فضال اهلل سُابْحَا َن ُه

وَتَعَالَى ومن سعة رحمته.

أما الذين يصرون ويعاندون ويستكبرون على اهلل وال يتضرعون إلياه وال ينيباون؛ فإناه
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ،وهذا ما بينه في سورة األنعام وكما بينه أيض ًا في آيات األعراف

علَايْهِ ْم
َاتقَوْا َلفَتَحْنَاا َ
السابقة ،ويقول اهلل سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى فيها َولَوْ أَنَّ َأهْ َل ا ْلقُرَى آمَنُوا و َّ

السمَا ِء وَا ْلأَ ْرضِ [ األعراف]96:
ت مِنَ َّ
بَرَكَا ٍ
يءٍ [األنعام ]44:وقال
علَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَ ْ
فهنا ذكر أنهم َفلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا ِب ِه فَتَحْنَا َ
هنا :

ت مِانَ السَّامَا ِء وَالْاأَ ْرضِ
علَيْهِ ْم بَرَكَا ٍ
َاتقَوْا َلفَتَحْنَا َ
َولَوْ أَنَّ َأهْ َل ا ْلقُرَى آمَنُوا و َّ

[

األعراف ]96:وليس أبواب كل شيء؛ ولكن بركات ،والبركة في أي أمر حلت فهي خيار،
ن
أما الذي ال بركة فيه فال خير فيه .وإن كان كثيراً َولَكِنْ كَذَّبُوا َفأَخَذْنَاهُمْ ِبمَا كَانُوا يَكْسِبُو َ
[ األعراف]96:

( )11التواضع والتبذل في اللباس والهيئة :
ال
(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النباي  لالستساقاء متباذل ً
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متواضعاً متخشِّعاً متضرعا .

[*]التواضع :

ن قَاالُو ْا
ى األ ْرضِ هَوْن ًا وَإِذَا خَاطَبَهُ ُم الجَا ِهلُو َ
عَل َ
ن َ
ح َماَنِ الّذِينَ َيمْشُو َ
قال تعالى( :وَعِبَادُ الرّ ْ
سَالَماً) [الفرقان ]63 /

[*] قال ابن كثير رحمه اهلل :
القول في تأويل قوله تعالى {  :وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هوناا  } .يقاول
تعالى ذكره {  :وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا } بالحلم والسكينة والوقاار
غير مستكبرين  ،وال متجبرين  ،وال ساعين فيها بالفساد ومعاصي اهلل .
[*] قال القرطبي رحمه اهلل :
قال ابن عباس  :بالطاعة والمعروف والتواضع .
وقال الحسن  :حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا  .وقيل  :ال يتكبرون على الناس  .قلات :

وهذه كلها معان متقاربة  ،ويجمعها العلم باهلل والخوف منه  ،والمعرفة بأحكامه والخشاية
من عذابه وعقابه ؛ جعلنا اهلل منهم بفضله ومنه .
(حديَّ عِياضِ بن حمار في صحيح مسالم) أن النباي  قاال  :إن اهلل أوحاى إلايَّ أن
تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد و ال يبغي أحد على أحد .
تعريف التواضع :
التواضع هو  :عقد القلب على صَغار النفس المؤثر في عواطفه وميوله وجوارحاه فاي

مقابل اللَّه سبحانه وتعالى  ،وفي مقابل رسله وأوليائه المعصومين ،وفي مقابل المؤمنين.
فضل التواضع :

التواضع خلق حميد ،وجوهر لطيف يستهوي القلوب ،ويستثير اإلعجاب والتقدير وهو مان
ص خصال المؤمنين المتّقين ،ومن كريم سجايا العاملين الصادقين ،ومن شِيَم الصالحين
أخ ّ
المخبتين .التواضع هدوء وسكينة ووقار واتزان ،التواضع ابتسامة ثغار وبشاشاة وجاه
ولطافة خلق وحسن معاملة ،بتمامه وصفائه يتميّز الخبيَّ من الطيب ،واألبيض من األسود

والصادق من الكاذب  ،وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :ما نقصت صدقة من مال و ماا زاد
اهلل عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل .
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إن المتواضع يبدأ من لقيه بالسالم ،ويجيب دعوة من دعاه ،كريم الطبع ،جميل العشارة ،
طلق الوجه ،باسم الثغر رقيق القلب ،متواضعا من غير ذلة ،جواداً من غير سرف .

نعم ..فاقد التواضع عديم اإلحساس ،بعيد المشاعر ،إلى الشقاوة أقرب وعن السعادة أبعاد،
ال يستحضر أن موطئ قدمه قد وطأه قبله آالف األقدام ،وأن من بعده في االنتظاار ،فاقاد

التواضع ال عقل له ،ألنه بعجبه وأنفته يرفع الخسيس ،ويخفض النفيس ،كاالبحر الخضام
تسهل فيه الجواهر والدرر ،ويطفو فوقه الخشاش والحشاش .فاقد التواضع قائاده الكبار
وأستاذه العجب ،فهو قبيح النفس ثقيال الطبااع يارى لنفساه الفضال علاى غياره.
خلُق يتولّد من قلب عالم باهلل سابحانه ومعرفاة أسامائه وصافاته
إن التواضع هلل تعالى ُ
ونعوت جالله وتعظيمه ومحبته وإجالله .إن التواضع هو انكسار القلب للرب جال وعاال
وخفض الجناح والذل والرحمة للعباد ،فال يرى المتواضع له على أحد فضالً وال يارى لاه
عند أحد حقاً ،بل يرى الفضل للناس عليه ،والحقوق لهم قبله .فما أجمال التواضاع ،باه

يزول الكِ َبرُ ،وينشرح الصدر ،ويعم اإليثار ،وتزول القسوة واألنانية والتشفّي وحب الذات.
أنواع التواضع :
التواضع نوعان هما  :

( )1محمود ،وهو تر التطاول على عباد اهلل واإلزراء بهم.
( )1مذموم ،وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه.
فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على األحوال كلها ،وال يفارق التواضع المحمود على

الجهات كلها .

أمو ٌر من التواضع :
ح مَان
( )1اتّهام النفس واالجتهاد في عالج عيوبها وكشف كروبهاا وزالتهاا {قَادْ أَ ْفلَا َ
ب مَن دَسَّاهَا}
زَكَّاهَا.وَقَ ْد خَا َ
( )1مداومة استحضار اآلخرة واحتقار الدنيا ،والحرص على الفوز بالجنة والنجاة من
النار ،وإن لن تدخل الجنة بعمل  ،وإنما برحمة رب ل .

( )3التواضع للمسلمين والوفاء بحقوقهم ولين الجانب لهم ،واحتمال األذى منهم والصبر
ض جَنَاحَ َ ِللْمُ ْؤمِنِينَ) [الحجر ]22 /
عليهم قال تعالى( :وَاخْ ِف ْ
( )4معرفة اإلنسان قدره بين أهله من إخوانه وأصحابه ووزنه إذا قُورن بهم
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(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :ما نقصت صدقة من ماال و ماا
زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا و ما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل .

( )5غلبة الخوف في قلب المؤمن على الرجاء ،واليقين بما سيكون يوم القيامة
الل ِه مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ} [ الزمر ] 40/
ن َّ
قال تعالى َ{ :وبَدَا لَهُ ْم مِّ َ

( )6التواضع للدين واالستسالم للشرع ،فال يُعارض بمعقول وال رأي وال هوى .
( )0االنقياد التام لما جاء به خاتم الرسل صلى اهلل عليه وسلم ،وأن يُعبد اهلل وفق ما أمر،
وأن ال يكون الباعَّ على ذل داعي العادة .
( )2تر الشهوات المباحة ،والملذّات الكمالية احتساباً هلل وتواضع ًا له مع القدرة عليها،
والتمكن منها
( حديَّ معاذ بن أنس الجهني رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال
 :من تر اللباس تواضعا هلل وهو يقدر عليه دعاه اهلل يوم القيامة على رؤوس الخالئاق
حتى يخيره من أي حلل اإليمان شاء يلبسها .

معنى قوله (حلل اإليمان) يعني ما يعطى أهل اإليمان من حلل الجنة
( )9التواضع في جنب الوالدين ببرّهما وإكرامهما وطاعتهما في غير معصية ،والحنو

عليهما والبِشْ ُر في وجههما والتلطّف في الخطاب معهما وتوقيرهما واإلكثار من الدعاء

لهما في حياتهما وبعد مماتهما
حمْ ُهمَا َكمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً}.
ح َم ِة وَقُل رَّبِّ ارْ َ
ن الرَّ ْ
ُّل مِ َ
ض لَ ُهمَا جَنَاحَ الذ ِّ
خفِ ْ
قال تعالى { :وَا ْ
[ اإلسراء ] 14/

( )10التواضع للمرضى بعيادتهم والوقوف بجانبهم وكشف كربتهم ،وتذكيرهم باالحتساب
والرضا والصبر على القضاء
( )11تفقّد ذوي الفقر والمسكنة ،وتصفّح وجوه الفقراء والمحاويج وذوي التعفف والحياء
في الطلب ،ومواساتهم بالمال والتواضع لهم في الحَسَب ،يقول بشر بن الحارَّ" :ما رأيت
س بين يدي فقير".
أحسن من غني جال ٍ

تواضع النبي صلى اهلل عليه وسلم

( حديَّ األسود بن يزيد الثابت في صحيح البخاري ) قال :سألت عائشة رضي اهلل عنها:

ن ال َموْت «
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ما كان النبي  صنع في البيت؟ قالت :كان يكون في مهنة أهله ،تعني خدمة أهله ،فإذا
حضرت الصالة خرج إلى الصالة.

(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال  :ما بعَّ اهلل نبيا إال رعى الغنم ،
قال أصحابه وأنت ؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط َ ألهل مكة .

عيتُ إلاى ذراعٍ أو كُا َراعٍ
(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال  :لو دُ ِ
ي إليَّ ذراعٍ أو كُ َراعٍ لقبلت .
ألجبت و لو أُهْ ِد َ
(حديَّ أنس في صحيح البخاري) قال  :كانت ناقةٌ لرسول اهلل  تسمى العضباء وكانت ال
تُسبق  ،فجاء أعرابي على قَعُودٍ له فسبقها فاشتد ذل على المسالمين فقاالوا  :سُابقت
العضباء ! قال رسول اهلل  : إن حقا على اهلل تعالى أن ال يرفع شيئا من أمار الادنيا إال
وضعه .

تنبيه

 :وكلما زاد تواضع طالب العلم زاد مقدار الحكمة عنده وتعلم العلم ومتى تكبر

قلَّت حكمته ومنع العلم

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :ما من آدمي إال في رأسه حكمة
بيد مل فإذا تواضع قيل للمل ارفع حكمته و إذا تكبر قيل للمل

 :دع حكمته .

( حديَّ عائشة رضي اهلل عنها الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 
كان يخيط ثوبه و يخصف نعله و يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم .

( حديَّ عائشة رضي اهلل عنهاالثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 
كان يفلي ثوبه و يحلب شاته و يخدم نفسه .

( حديَّ عمر في صحيح البخاري ) أن النبي  قال  :ال تطروني ال تطروني كماا أطارت
النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا  :عبد اهلل و رسوله .
( حديَّ سهل بن حنيف رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي 
كان يأتي ضعفاء المسلمين و يزورهم و يعود مرضاهم و يشهد جنائزهم .

( حديَّ أبي الدرداء رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن النباي
 قال  :ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم .

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي  كان يجلس على
األرض و يأكل على األرض و يعتقل الشاة و يجيب دعوة المملو على خبز الشعير .

(حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي  كاان يازور األنصاار
ويسلّم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم".

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قال :
كانت األمة من إماء أهل المدينة ،لتأخذ بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنطلاق باه
حيَّ شاءت.
(حديَّ أبي مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) قال أتى النبي صالى اهلل
عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه فقال له هون علي فإني لست بمل إنما أنا ابن
امرأة تأكل القديد .
( القديد )  :هو اللحم المملح المجفف في الشمس

ويقابله التكبُّر :

والتكبر هو  :التعالي على اللَّه سبحانه ،وهذا كفر باللَّه ،أو على رسوله أو اإلماام ،وهاذا
كفر بالرسول أو اإلمام ،أو على المؤمنين ،وهذا هو التكبُّر المألوف بين المسلمين الذين لم

يهذِّبوا أنفسهم ،وهي معصية عظيمة.

وفرق التكبُّر عن الكِبر هو  :أنّ الكِبْر مجرد تعاليه على غيره في نفسه .أمّا التكبُّر فهو :
إظهار الكِبْر وإبرازه بجوارحه .وفرق الكبر عن العُجْب  :أن الكِبْر يكاون بالقيااس إلاى

غيره ،وهو اللَّه أو الرسول واإلمام أو المؤمنون .والعُجْب ما يكون في اإلنسان من رؤيته
إلى نفسه بالعظمة والزهو والتبختر بذل ولو من دون قياس بغيره ،وهذا  -أيضاً  -مان
المعاصي العظيمة.
وقد ذم اهلل تعالى الكبر في كتابه في أكثر من موضع  ،قال تعالى :
قال تعالى( :وَالَ َتمْشِ فِي األ ْرضِ مَرَحاً إِنّ َ لَن تَخْ ِرقَ األ ْرضَ َولَن تَ ْبلُاغَ الْجِبَاالَ طُاوالً)
[اإلسراء ]30 /

[*] قال ابن كثير رحمه اهلل :
يقول تعالى ناهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشية
ض مَرَح ًا ) أي متبخترا متمايال مشي الجبارين
ش فِي األ ْر ِ
(وَ َال َتمْ ِ

ن ال َموْت «
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ق األ ْرضَ )  :أي لن تقطع األرض بمشي
(إِنّ َ لَن تَخْ ِر َ

( َولَن تَ ْبُل َغ الْجِبَا َل طُوالً ) أي بتمايل وفخر وإعجاب بنفس بل قد يجاازى فاعال ذلا
بنقيض قصده كما ثبت في الصحيح
جبْاه
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :بينما رجل يمشي في حُلاةٍ تُعْ ِ
ج ٍل رأسَه إذ خسف اهلل به فهو يتجلجلُ في األرض إلى يوم القيامة .
سه مُ َّر ِ
نَفْ ُ

وكذل أخبر اهلل تعالى عن قارون أنه خرج على قومه في زينته وأن اهلل تعالى خسف باه
وبداره األرض
وفي الحديَّ " من تواضع هلل رفعه اهلل فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير ومن استكبر
وضعه اهلل في نفسه كبير وعند الناس حقير حتى لهو أبغض إليهم من الكلب والخنزير .
[*] قال القرطبي رحمه اهلل :
ض مَرَح ًا ) هذا نهي عن الخيالء وأمر بالتواضع  .والمرح  :شدة الفرح
ش فِي األ ْر ِ
(وَ َال َتمْ ِ

 .وقيل  :التكبر في المشي  .وقيل  :تجاوز اإلنسان قدره  .وقال قتادة  :هو الخايالء فاي
المشي  .وقيل  :هو البطر واألشر .
ق األ ْرضَ )  :يعني لن تتولج باطنها فتعلم ما فيها ويقال  :خارق الثاوب أي
(إِنّ َ لَن تَخْ ِر َ
شقه  ،وخرق األرض قطعها  .والخرق  :الواسع من األرض  .أي لن تخرق األرض بكبر

ومشي عليها
( َولَن تَ ْبُل َغ الْجِبَا َل طُوالً ) أي لن تساوي الجبال بطول وال تطاول  " .ولن تبلاغ الجباال
طوال " بعظمت  ،أي بقدرت ال تبلغ هذا المبلغ  ،بل أنت عبد ذليل  ،محاط ب مان تحتا

ومن فوق  ,والمحاط محصور ضعيف  ،فال يليق ب التكبر.
[*] قال الطبري رحمه اهلل :
ض مَرَح ًا )  :وال تمش في األرض مختاال مستكبرا
ش فِي األ ْر ِ
(وَ َال َتمْ ِ
ق األ ْرضَ )  :إن لن تقطع األرض باختيال
(إِنّ َ لَن تَخْ ِر َ
( َولَن تَ ْبُل َغ الْجِبَا َل طُوالً ) بفخر وكبر

حبّ كُلّ مُخْتَاا ٍل
قال تعالى ( :وَالَ تُصَعّرْ خَدّ َ لِلنّاسِ وَالَ َتمْشِ فِي األ ْرضِ مَرَحاً إِنّ الّلهَ الَ يُ ِ
فَخُورٍ) [لقمان ]12 /
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إن من نبذ خلق التواضع وتعالى وتكَبَّر ،إنما هو في حقيقة األمر معت ٍد على مقام األلوهية،
ال حق اهلل تعالى عليه ،من عصاة بني البشار،
طالباً لنفسه العظمة والكبرياء ،متناسي ًا جاه ً

ئ على مواله وخالقه ورازقه ،منازع إياه صفة من صفات كماله وجالله وجمالاه ،إذ
متجرِّ ٌ
الكبرياء والعظمة له وحده.

(حديَّ أبي هريرة

في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :قال اهلل تعاالى  :العازُ إزاري

والكبريا ُء ردائي فمن نازعني عذبته .
والعُجب من جملة أسباب الكبر ،فإنَّ من أُعجب بنفسه تعالى على غيره .والسنة طافحةُ بذم
العجب وتشنيع فعله والتنفير منه .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :بينما رجل يمشي فاي حلا ٍة تُعْجِبْاه
نفْسُه

جلْجَلُ فاي األرض
مُرَّجِلٌ رأسَه يختالُ في مِشْيته إذ خسف اهلل به األرض فهو يت َ

إلى يوم القيامة .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :ثالَّ منجيات  :خشية اهلل تعالى
في السر و العالنية و العدل في الرضا و الغضب و القصد فاي الفقار و الغناى و ثاالَّ
مهلكات  :هوى متبع و شح مطاع و إعجاب المرء بنفسه .

(حديَّ معاوية في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :من سرَّه أن يتمثل له
الرجال قياماً  ،فليتبوأ مقعده من النار .
[*]التبذّل فى اللباس والهيئة :

التبذل في اللباس والهيئة بالشعَّ واإلغبار وهو أيضا مان المقتضايات إلجاباة الادعاء

للحديَّ اآلتي :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :
رب أشعَّ مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :كم من أشاعَّ
أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهلل ألبره منهم البراء بن مال .

أشعَّ أغبر  :عالمة على االبتذال والتذلل فهو أشعَّ في لباسه أغبر في هيئته في شاكله
في شعره .
ال
(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي) قال خرج النباي  لالستساقاء متباذل ً
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متواضعاً متخشِّعاً متضرعا .

[*] وكان مطرف بن عبداهلل قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيال
له ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي الثالَّ .

تنبيه

 :قد يوجد من ال يؤبه به لفقره وضعفه وذلته ؛ لكنه عزيز على اهلل تعالى ال

يرد له سؤا ًال  ،وال يخيب له دعوة فالعبرة بالصالح ال بالقوة .
( )11الرغبة والرهبة :

وقال تعالى { :إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَادْعُونَنَا رَغَبًاا وَ َرهَبًاا وَكَاانُواْ َلنَاا

خَاشِعِينَ}[ األنبياء ]90/
[*] قال ابن كثير رحمه اهلل  :قال الثوري رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا "
[*] قال القرطبي رحمه اهلل:

أي يفزعون إلينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال الشدة  .وقيل  :المعناى يادعون وقات
تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف  ،ألن الرغبة والرهبة متالزمان .

[*] قال الطبري رحمه اهلل :

رغبا أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله ورهبا يعني رهبة
منهم من عذابه وعقابه  ،بتركهم عبادته وركوبهم معصيته .

فالرغبة في الدعاء هي االتجاه إلى اهلل خشوعا من اإلنسان ،ورفعا لألمر إليه دائما،
وهذا ما يضمن الصلة الدائمة بين العبد وربه ..
فإذا أتى حسنة ،دعا اهلل أن يتقبلها ..

وإذا أتى عمال صالحا ،دعا اهلل أن يبار فيه ..
وإذا أصابته شدة ،دعا اهلل أن يخففها عنه..
وإذا جاءه خير شكر اهلل ،ودعاه أال يكون فتنة..
وإذا مشى خطوة ،دعا اهلل أن يوفقه فيها ..

وإذا اتخذ قرار ،دعا اهلل أال يكون ظالما فيه ..
وهكذا هو يعيش مع اهلل في كل لحظة ،رغبة في إرضائه ،واتباع منهجه .

ثم يأتي المعنى الثاني وهو الرهبة  ..أي الخوف من اهلل تعالى واإليمان بقدرته وقوته ..

ن ال َموْت «
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والدعاء هنا يجعل الداعي يذكر الحي القيوم القائم على ملكه ،ال يتركه ،ويجعل الداعي يعلم

أن اهلل سبحانه ال تأخذه سنة وال نوم  ..ومن هنا فإنه يعرف يقينا أنه ال يستطيع أن يخدع
اهلل ،ألن المواجهة هنا ليست بين متساويين  ..ولهذا فالذي يحاول أن يخدع اهلل فإنما
يخدع نفسه  ..ألن اهلل يمل كل القدرات بال حدود وال قيود .

وهذه الرهبة تجعل العبد ال يخالف منهج اهلل  ..فهو يخشى اهلل حينما توسوس به نفسه من

شر ،فيستعيذ به  ..هذه هي الرهبة هي قمة أخرى من قمم اإليمان  ..تجعل اإلنسان يرقب
نفسه في السر والعالنية ،ويعلم أن ما يخفيه في السر يعلمه اهلل  ..ويؤمن بأنه ال يستطيع
أن يخدع اهلل ..
ولذل فإن الذين يخشون الناس وال يخشون اهلل إنما يعتقدون أنهم بخداعهم البشر هم أذكى
منهم ،وأنهم حصلوا على فوز كبير  ..بينما هم في الحقيقة قد عموا عن أن اهلل سبحانه
وتعالى يعلم سرهم وجهرهم.

( )13الدعاء في كل األحوال في الشدة والرخاء ،وفي المنشط والمكره:
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :من ساره
أن يستجيب اهلل له عند الشدائد و الكرب فليكثر الدعاء في الرخاء .

تنبيه

 :إن من أهم أسباب رد الدعاء على صاحبه سوء حال الداعي فالكثير مناا ال

يدعو اهلل وال يلجأ وال يستغيَّ وال يستنصر إال في الشدة والضراء وعند الرخاء والسرور
ننسى اهلل ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم يقول 
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :تعارف
إلى اهلل في الرخاء يعرف في الشدة .

والمعنى :من أحب أن يستجيب اهلل له عند الشدائد ،وهي الحادثة الشاقة ،والكُرَب :وهاي
الغم الذي يأخذ النفس ،فليكثر الدعاء في حالة الصحة والفراغ والعافية ،ألن مان شايمة
المؤمن أن يلجأ إلى اهلل تعالى ويكون دائم الصلة به ،ويلتجئ إليه قبل االضطرار( .)62قاال

ن
اهلل تعالى في يونس عليه الصالة والسالم حينما دعاه فأنجاه واستجاب لهَ { :فلَوْال أ ََّنهُ كَاا َ

َّ فِي بَطْ ِنهِ إِلَى يَوْ ِم يُبْعَثُونَ}(.)69
مِنَ ا ْلمُسَبِّحِينََ ،للَ ِب َ
()62
()69

انظر :تحفة األحوذي .314/9

سورة الصافات ،اآليتان.144 ،143 :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وقد حرص السلف رضوان اهلل عليهم على الدعاء في سائر شؤونهم فقد كانوا يسألون اهلل
اح فااي الطعااام "
اى العلااف لاادوابهم والملاا
فااي كاال شاايء حتاا

وكثير من الناس اليدعو اهلل إال في الشدائد واألزمات ،وهذا مسل خطأ والمشروع للمؤمن
أن يدعو اهلل في السراء والضراء وإذا كان دائم االتصال باهلل أجيبت دعوته في الشدائد .

هذا يونس بن متّى نبي اهلل يسقط في لجج البحار فيبتلعه الحوت فهو في ظلماة جاوف
الحوت في ظلمة جوف البحر في ظلمة الليل ،في ظلمات ثالَّ ،فال أحد يعلم مكانه ،وال أحد

يسمع نداءه ،ولكن يسمع نداءه من ال يخفى عليه الكالم ،ويعلم مكانه من ال يغياب عناه
ع َل ْي ِه
مكان ،فدعا وقال وهو على هذه الحال( :وَذَا النّونِ إِذ ّذ َهبَ مُغَاضِباً فَظَنّ أَن لّن ّنقْدِرَ َ
ن الظّا ِلمِينَ) [األنبياء ]20 /
ت مِ َ
اهَ إِالّ أَنتَ سُبْحَانَ َ إِنّي كُن ُ
ظُلمَاتِ أَن الّ ِإَل َ
ى فِي ال ّ
فَنَادَ َ
فسمعت المالئكة دعائه ،فقالت :صوت معروف في أرض غريبة ،هذا يونس لم يزل يرفاع
له عمل صالح ودعوة مستجابة.

تنبيه

 :هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء ،الشتماله على اآلتي :

أوالً :على توحيد اهلل (ال إله إال أنت)
وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى ،وأعظم طاعة وأعظم وقربة.
ثم ثنى بالتنزيه (سبحان ) تنزيه اهلل عما ال يليق به عز وجل ،فكل ما يفعل ،وكل ما يقادر
فله فيه الحكمة البالغة ،فهو منزه عما ال يليق بجالله وكماله سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وعظيم شأنه.

ثم ثلَّ ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه ،وهكذا كل عبد بالنسبة إلى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى ينبغي له أن يكون كذل
فيجئ الجواب اإللهي له:

ن الظَّا ِلمِينَ [ األنبياء]20:
ت مِ َ
ِإنِّي كُ ْن ُ

ى يَوْ ِم يُبْعَثُونَ)
َّ فِي بَطْ ِنهِ ِإَل َ
ن ا ْلمُسَبّحِينَ * َللَ ِب َ
ن مِ َ
( َفلَوْالَ أَ ّنهُ كَا َ
[الصافات ]144 ، 143

ن الْغَ ّم وَكَ َذلِ َ نُنجِاي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ)
أتاه الجواب بالنجاة (فَاسْتَجَبْنَا َل ُه وَنَجّيْنَا ُه مِ َ
[األنبياء ]22 /
[*] قال الحسن البصري:
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
"ما كان ليونس صالة في بطن الحوت ،ولكن قدم عمالً صالحًا في حال الرخاء فاذكره اهلل

في حال البالء ،وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه فإذا عثر وجد متكأً".

تنبيه

 :هنا نذكر قول النبي  وفعلُ المعروف يقي مصارع السوء .

ئ غضب
(حديَّ أبي سعيد الثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  (:صدقةُ السر تُطف ُ
الرب  ،وصل ُة الرحم تزي ُد في العمر  ،وفعلُ المعروف يقي مصارع السوء)
هنا فرق بين من عرف اهلل في الرخاء ومن ضيعه ،فرق بين من أطاع اهلل فاي الرخااء

ومن عصاه.

فمن عامل اهلل بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله اهلل باللطف واإلعانة في حال شدته.
أذكر أخي خبر الثالثة من بني إسرائيل الذين قص النبي عليه السالم قصاتهم ،وأخبار
خبرهم ،يوم أن آواهم المبيت إلى غار فتدهدهت عليهم صخرة عظيمة أغلقت فم الغار ،فإذا
الغار صندوق مغلق محكم اإلغالق ،مقفل موثق اإلقفال.
إن نادوا فلن يسمع نداؤهم ،وإن استنجدوا فال أحد ينجدهم ،وإن دفعوا فسواعدهم أضاعف
وأعجز من أن تدفع صخرة عظيمة سدت باب هذا الغار ،وكانت كربة ،وكانت شادة ،فلام
يجدوا وسيلة يتوسلون بها في هذه الشدة إال أن يتذكروا معاملتهم في الرخاء ،فادعوا اهلل
في الشدة بصالح أعمالهم في الرخاء .وإلي الحديَّ  :

(حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :خارج ثالثاة
يمشون فأصابهم المطر ،فدخلوا في غار في جبل ،فانحطت علايهم صاخرة ،قاال :فقاال
بعضهم لبعض :ادعوا اهلل بأفضل عمل عملتموه.

فقال أحدهم :اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران ،فكنت أخرج فأرعى ،ثم أجيء فأحلب
فأجيء بالحالب ،فآتي أبواي فيشربان ،ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي ،فاحتبست ليلاة،
فجئت فإذا هما نائمان ،قال :فكرهت أن أوقظهما ،والصبية يتضاغون عند رجلي ،فلم يازل
ذل دأبي ودأبهما ،حتى طلع الفجر ،اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذل ابتغاء وجه  ،فافرج

عنا فرجة نرى منها السماء ،قال :ففرج عنهم.
وقال اآلخر :اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء،

فقالت :ال تنال ذل منها حتى تعطيها مائة دينار ،فسعيت حتى جمعتها ،فلماا قعادت باين
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
رجليها قالت :اتق اهلل وال تفض الخاتم إال بحقه ،فقمت وتركتها ،فإن كنت تعلم أني فعلات
ذل ابتغاء وجه  ،فافرج عنا فرجة ،قال :ففرج عنهم الثلثين.

وقال اآلخر :اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته ،وأبى ذلا أن
يأخذ ،فعمدت إلى ذل الفرق فزرعته ،حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ،ثم جاء فقاال :ياا

عبد اهلل أعطيني حقي ،فقلت :انطلق إلى تل البقر وراعيها فإنها ل  ،فقال :أتستهزئ بي؟
قال :فقلت :ما أستهزئ ب ولكنها ل  ،اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلا ابتغااء وجها
فافرج عنا ،فكشف عنهم).

تنبيه

 :انظر إلى حال هؤالء الثالثة :

دعا أحدهم ببره والديه ،يوم أتى فوجدهما نائمين ،وطعامهما قدح من لبن في يده ،وصبيته
يتضاغون من الجوع ،وكان بين خيارين إما أن يوقظ الوالدين من النوم ،وإماا أن يطعام

الصبية!! فلم يختر أيًا من هذين الخيارين ،ولكن اختار خيارًا ثالثًا وهو أن يقاف والقادح
على يده والصبية يتضاغون عند قدميه ،ينتظر استيقاظ الوالدين الكبيرين ،والوالدان يغطان
في نوم عميق حتى انبلج الصبح وأسفر الفجر فاستيقظا ،وبدأ بهما وأعرض عان حناان

األبوة وقدم عليه حنان البنوة على األبوة فشرب أبواه وانتظر بنوه.
((اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه)).

ثم دعا اآلخر ،فتوسل إلى اهلل بخشيته هلل ومراقبته يوم أن قدر على المعصية ،وتمكن مان
ال وراودها كثيارًا
الفاحشة ووصل إلى أحب الناس إليه ،ابنة عمه ،بعد أن اشتاق إليها طوي ً
وحاول فأعيته المحاولة ،حتى إذا أمكنته الفرصة واستطاع أن يصل إلى شهوته وينال لذته
خاطبت فيه تل المرأة مراقبة اهلل فقالت :اتق اهلل وال تفض الخاتم إال بحقه ،فارتعد القلاب

واقشعر الجلد ،ووجفت النفس وتذكر مراقبة اهلل تعالى فوقه ،فقام عنها ،وهي أحب الناس
إليه وتر المال الذي أعطاها.

((اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه)).
ودعا الثالَّ فتوسل بعمل صالح قربه ،وهو الصدق واألمانة حيَّ استأجر أجراء فأعطااهم
أجرهم ،وبقي واحد لم يأخذ أجره فنمّاه وضارب فيه ،فإذا عبيد وماشية وثمر.
ثم جاء األجير بعد زمن طويل يقول :أعطني حقي.
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
لقد كان يستطيع أن يقول :هذا حق أصوعٌ من طعام ،ولكنه كان أمينًا غاية األمانة ،نزيهًاا

غاية النزاهة ،فقال :حق ما تراه ،كل هذا الرقيق ،وكل هذه الماشية ،كلهاا لا  ،فكانات
مفاجأة لم يستوعبها عقل هذا األجير الفقير ،فقال" :اتق اهلل وال تستهزء بي" فقال :يا عباد
اهلل إني ال أستهزء ب  ،إن هذا كله ل  ،فاستاقه جميعًا ،ولم يتر له شيئًا.

((اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه)).
وتنامت دعواتهم  ،وتنامت مناجاتهم ،فإذا الشدة تفرج والضيق يتسع ،وإذا النور يشع من
جديد فيخرجون من الغار يمشون.00
فيامن يريد جواب دعاءه أصلح حال في الرخاء مع رب يكن مع في حال شدت .
( )14اختيار االسم المناسب من أسماء اهلل الحسنى ،أو الصفة المناسبة حال الدعاء:
كأن يقول :يا رحيم ارحمني ،يا كريم أكرمني ،يا شافي اشفني ،رب هب لي من لدن رحمة
إن أنت الوهاب وهكذا.

ومن السنة الصحيحة ما يدل على ذل  ،منها ما يلي :

(حديَّ أبي بكرٍ الصديق في الصحيحين ) أنه قال لرسول اهلل  علمني دعاءاً أدعو باه فاي
صالتي قال  :قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فاغفر لي مغفر ًة

من عند  ،وارحمني إن أنت الغفور الرحيم .

(حديَّ عائشةَ في الصحيحين ) قالت كان رسولُ اهلل  إذا أتى مريضاً أو أُتِيَ به إليه قاال :
ب الناس اشفِ أنت الشافي الشفاء إال شفاء شفاءاً اليُغادرُ سقم ًا .
أ ْذهِب البأس ر ِ

( )15أال يحجر رحمة اهلل في الدعاء :

والمقصود بالتحجير تخصيص أناس معينين  ،واقتصار الدعاء لهم دون غيرهم كأن يقول:
اللهم اسق مزرعتي وحدها ،أو اللهم أصلح أوالدي دون غيرهم ،أو ربِّ ارزقني وارحمني
دون سواي  ،فرحمت اهلل تعالى قريب من المحسنين  ،فال يقول  :اللهم اغفر لي وال تغفار
ألحد معي .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) قال :قام رساول اهلل"فاي
صالة ،وقمنا معه ،فقال أعرابي وهو في الصالة :اللهم ارحمني ومحمدًا ،وال تارحم معناا

ت واسعًا _ يريد رحمة اهلل .
أحدًا ،فلما سلَّم النبي"قال لألعرابي :لقد حجَّر َ
رواها البخاري ح ( ،)1101ومسلم ح (1043
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أو يقول  :اللهم ال تغفر لفالن من الناس  ،فرحمت اهلل وسعت كل شيء  ،ورحمته سبحانه
سبقت غضبه  ،بل ربما أدى ذل إلى خطورة عمل من قال به  ،فقد يوصله ذلا إلاى أن

يتآلى على اهلل تعالى وهذا أمرٌ خطير وشرٌ مستطير قد يكون سبب في إحباط اللهع تعاالى
عمل المتألي على اهلل تعالى إذا كان أقسم على اهلل تعالى عن عُجب والعياذ باهلل تعالى مان

ذل .

(حديَّ جندب بن عبد اهلل في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :قال رجل  :واهلل ال يغفر
اهلل لفالن ! فقال اهلل تعالى من ذا الذي يتألى عليّ أن ال أغفر لفالن ! إني قد غفرت لاه
ت عمل .
وأحبط ُ
( )16أن يسأل اهلل كل صغيرة وكبيرة:
أن يسأل اهلل كل صغيرة وكبيرة:
وهذا األمر يغفل عنه كثير من الناس ،فتراهم ال يلجأون إلى اهلل وال يسألونه إال إذا نزلات

بهم عظائمُ األمور ،وشدائدها.

أما ما عدا ذل فال يسألونه؛ لظنهم أنه أمر يسير ال داعي لسؤال اهلل من أجله.
وهذا خطأ؛ فالالئق بالمسلم أن يسأل ربه كل صغيرة؛ فلو لم ييسر اهلل أكل الطعام _ مثالً _

لما استطاع اإلنسان أكله ،ولو لم ييسر لبس النعل لما استطاع اإلنسان لبسه .

()01

قال" :سلوا اهلل كل شيء ،حتى الشسع( ،)01فإن اهلل _ تعالى _ لو لم ييسره لم ييسر .
فقوله :حتى الشسع إشارة أن ما فوقه أولى وأولى.

( )10يدعو لوالديه مع نفسه:

أوصى اهلل تعالى ببر الوالدين في مواضع كثيرة من كتابه العزيز  ،بل وقرن حقهما بحقاه
مما يدل على فضل بر الوالدين وَعِظَمِ حقهما

( )01الشسع :أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين األصبعين ،ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل .انظر لسان العارب،
.120/2

01

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( )356باب ما يقول إذا انقطع شسعه ،والترمذي  191/4الدعوات ،وضعفه الشايخ

األلباني في الضعيفة ( ،)1361ولكن الحديَّ صحيح من قول عائشة موقوفًا عليها _ رضي اهلل عنها _ ،انظر مسند أباي يعلاى
( ،45/2 )4560وعمل اليوم والليلة ( ،)350قال الهيثمي في الحديَّ :رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبيد اهلل وهو ثقاة.
المجمع .150/10
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الل َه وَال تُشْرِكُوا ِبهِ شَيْئ ًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ًا وَبِذِي ا ْلقُرْبَاى )(النسااء:
فقال تعالى (وَاعْبُدُوا َّ

من اآلية)36

وقال تعالى (وَقَضَى رَبُّ َ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا ُه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَان ًا )
(اإلسراء :من اآلية)13

وندب اهلل تعالى إلى الدعاء للوالدين حينما يدعو اإلنسان لنفسه في غير ما موضع فاي
كتابه العزيز منها ما يلي :
غفِرْ لِي َولِوَالِدَيَّ َو ِل ْلمُ ْؤمِنِينَ يَوْمَ َيقُو ُم
وقال تعالى عن إبراهيم عليه الصالة والسالم{ :رَبَّنَا ا ْ
الْحِسَابُ} [ إبراهيم ] 41/
ي
غفِرْ لِي َولِوَالِدَيَّ َو ِلمَن دَخَلَ بَيْتِ َ
وقال تعالى إخبارًا عن نوح عليه الصالة والسالم{ :رَبِّ ا ْ
ت وَال تَزِ ِد الظَّا ِلمِينَ إِالَّ تَبَارًا} [ نوح ] 12/
ن وَا ْلمُ ْؤمِنَا ِ
مُ ْؤمِنًا َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ
إن بر الوالدين يعنى اإلحسان إليهما بالمال والجاه والنفع البدني وهو واجب  ،وال شا إن
من أعظم أمور البر للوالدين الدعاء لهما وخاصةً بعد موتهما ولذا ندب النبي إلى الادعاء
لهما بعد موتهما وبين أن الدعاء للوالدين بعد موتهما من األمور التي يصل ثوابها لميات
بعد موته كما في الحديَّ اآلتي :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :إذا ماات
ح
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالَّ  :إال من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولادٌ صاال ٌ
يدعو له .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :إن الرجل
لتُرْفَع درجته في الجنة فيقول :أنى لي هذا ؟ فيقال :باستغفار ولد ل .
مسألة  :هل الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل أم الصدقة ؟
دلت السنة الصحيحة بما ال يدع مجاالً للش أن أنفع شيء للوالدين بعد موتهما هو الدعاء
لهما  ،فالدعاء لهما بعد موتهما أنفع من سائر أعمال البر من الصدقة وغيرها .
[*] قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى :

ذكر النبي صلى اهلل عليه وسلم الدعاء بمقام التحديَّ عن العمل فكان هذا دلايال علاى أن
الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من الصدقة عنهما  ،وأفضل من العمرة لهما وأفضل من
قراءة القرآن لهما وأفضل من الصالة لهما ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم ال يمكن أن يعدل
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عن األفضل إلى المفضول  ،بل البد أن يبين عليه الصالة والسالم ما هو األفضل  ،ويباين
جااواز المفضااول  ،وقااد بااين فااي هااذا الحااديَّ مااا هااو األفضاال .
أما بيان جواز المفضول  ،ففي الحديَّ اآلتي :
(لحديَّ عائشة الثابت في الصحيحين) أن رجال أتى النبي  فقال * ياا رساول اهلل إن
أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم .

تنبيه

 :يتضح لنا من هذا الحديَّ فائدتان عظيمتان هما :

[ ]1أن الدعاء للوالدين من أعظم أمور البر بهما
[ ]1أن الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من التصدق عنهما وأفضل من الحاج والعمارة
عنهما ما داما قد أديا الفريضة من حجٍ أو عمرة  ،ومن هنا يتضح لنا القاعدة الذهبية التي

ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح وهي  :اتباع السنة أولة من كثرة العمل 
( )12أن يدعو إلخوانه المؤمنين :

فهذا من مقتضيات األخوة ،ومن أسباب إجابة الادعوة؛ قاال تعاالى( :وَاسْاتَ ْغفِرْ لِاذَنبِ َ

ن وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ) [محمد ]19 /
َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ

ي
غفِرْ لِي َولِوَالِدَيّ َو ِلمَن دَخَ َل بَيْتِا َ
وذكر عن نوح _ عليه السالم _ قوله قال تعالىّ ( :ربّ ا ْ
ن وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ) [نوح ]12 /
مُ ْؤمِن ًا َو ِل ْلمُؤْمِنِي َ

(حديَّ عبادة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتاب
ن حسنة .
اهلل له بكل مؤم ٍ
ويحسن أن يُخص بالدعاء _ الوالدان ،والعلماء ،والصالحون ،والعبَّاد ،ومن في صاالحهم
صالح ألمر المسلمين كأولياء األمور وغيرهم...

ويحسن به _ أيضًا _ أن يدعو للمستضعفين والمظلومين من المسلمين ،وأن يدعو علاى
الظالمين الذين في هالكهم نصر لإلسالم والمسلمين ،وراحة للمستضعفين والمظلومين.

( )19أن يبدأ الداعي بنفسه:

غفِ ْر لَنَا وَإلِخْوَانِنَا الّذِينَ سَ َبقُونَا بِاإلِيمَانِ) [ الحشر ]10 /
قال تعالى ( رَبّنَا ا ْ
( حديَّ أبيِّ بن كعب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النباي " كاان إذا
ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه.
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وهذا ليس بالزم لمن أراد أن يدعو لغيره كما هو وارد في كثير من األدعية ،حيَّ يادعو

اإلنسان لغيره دون نفسه.

وقد يقال :إ ذا أراد الدعاء لنفسه ولغيره فليبدأ بنفسه ثم يُثَنِّي بغيره ،وإذا أراد الدعاء لغيره
فَحَسْب فال يلزم أن يبدأ بنفسه ،كما مر في دعاء النبي"لعبيد بن عامر ؛ حيَّ دعاا لعبياد

دون أن يدعو لنفسه.

( )30يترصد للدعاء األوقات الشريفة :
كيوم عرفة من السنة ن ورمضان من الشهور  ،ويوم الجمعة من األسبوع  ،ووقت السحر
من ساعات الليل  ،وقد ثيت في السنة الصحيحة بان فضل هذه األوقات الشاريفة وإليا
بعض ما ورد في هذا :
فضل يوم عرفة :
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ما من يوم أكثر من أن يعتق اهلل فياه
عبدا من النار من يوم عرفة .

(حديَّ أبي قتادة في صحيح مسلم ) أن النبي  قال في يوم عرفة  :أحتسب علاى اهلل أن
يكفر السنة الماضية والمستقبلة .
فضل رمضان :

(حديَّ أبي هريرة في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي  قال إذا كان أول ليلة من
شهر رمضان صفدت الشياطين و مردة الجن و غلقت أبواب النار فلم يفتح منهاا بااب و
فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب و ينادي مناد كل ليلة  :يا باغي الخير أقبل و ياا

باغي الشر أقصر و هلل عتقاء من النار و ذل كل ليلة .
فضل يوم الجمعة :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها
عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار بيده يقللها
فضل ساعة السحر :

حاٰرِ هُ ْم يَسْتَ ْغفِرُونَ) [ الذاريات ] 12/
قال اهلل تعالى( :وَبِٱألَسْ َ
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(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :ينزل ربنا تبار و تعالى كل ليلة إلى
السماء الدنيا حين يبقى ثلَّ الليل اآلخر فيقول  :من يادعوني فأساتجيب لاه ؟ مان

يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له .
( حديَّ عَن أبي ُأمَا َمةَ الباهلي رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قَاالَ « :قِيا َل

ت ا ْلمَكْتُوبَاتِ » .
صلَوَا ِ
س َمعُ؟ قالَ :جَوْف اللّيْ ِل االَخِرُ ،وَدُبُ َر ال ّ
لرَسُو َل اهلل  أَيّ الدّعَاءِ أ ْ
فضل الدعاء بين اآلذان واإلقامة :

(حديَّ أنس في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :ال يُردُ الدعاء بين اآلذان
واإلقامة .
فضل الدعاء في السجود :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أقربُ ما يكون العبد من ربه وهاو
ساجد فأكثروا الدعاء .

( )31التأمين على الدعاء من المستمع:

كما في قصة دعاء موسى وهارون _ عليهما السالم _ على فرعون وآله.
()03

قال المفسرون :كان موسى يدعو ،وهارون يؤمن.

ولهذا قال _ تعالى _[:قد أجيبت دعوتكما]يونس.29،
( )31تجنب الدعاء على األهل ،والمال ،والنفس :
ألن الدعاء يقصد منه جلب النفع ودفع الضر ،والدعاء على األهل ،والمال ،والانفس _ ال

مصلحة وراءه ،بل هو ضرر محض على الداعي نفسه؛ فماذا سيجني مان فسااد أهلاه،
وماله ،ونفسه ؟
( حديَّ جابر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :ال تادعوا علاى
أنفسكم ،وال تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم؛ ال توافقوا من اهلل ساعةً يُساأل
فيها عطا ًء فيستجيب لكم .
( )33أال يتكلف السجع:

ذل أن حال الداعي حال ذلة وضراعة ،والتكلف ال يناسب ذل .

()04

قال بعضهم :ادع بلسان الذلة واالفتقار ،ال بلسان الفصاحة واالنطالق .
( )03انظر تفسير القرآن العظيم البن كثير .411/1
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()05

[*] قال الخطابي  :ويكره في الدعاء السجع ،وتكلف صفة الكالم له .
فصل الخطاب في مسألة السجع :

السجع المذموم في الدعاء  ،هو المتكلف  ،ألنه يذهب بالخشوع والخضوع واإلخاالص ،
ويلهي عن الضراعة واالفتقار وفراغ القلب ،

َادَِّ
عنِ ابْنِ عَبَّااسٍ قَاالَ ح ِّ
( حديَّ عِكْرِ َمةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) َ
ن
جمُ َعةٍ مَرَّةً َفإِنْ أَبَ ْيتَ َفمَرَّتَيْنِ َفإِنْ أَكْثَ ْرتَ فَ َثلَاََّ مِرَارٍ َولَا ُتمِلَّ النَّاسَ هَذَا ا ْلقُارْآ َ
النَّاسَ كُلَّ ُ
علَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَ ُتمِلُّهُ ْم
طعُ َ
علَيْهِمْ فَ َتقْ َ
َولَا ُأ ْلفِيَنَّ َ َتأْتِي ا ْلقَوْمَ َوهُمْ فِي حَدِيٍَّ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَ َتقُصُّ َ
جعَ مِنَ الادُّعَاءِ فَاجْتَنِبْاهُ فَاإِنِّي
صتْ َفإِذَا َأمَرُو َ فَحَدِّثْهُمْ َوهُمْ يَشْتَهُو َنهُ فَانْظُرِ السَّ ْ
َولَكِنْ أَنْ ِ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَا َبهُ لَا َيفْ َعلُونَ إِلَّا َذلِ َ  ،يَعْنِي لَا َيفْ َعلُونَ إِلَّاا
اللهِ صَلَّى اللَّه َ
عَهِ ْدتُ رَسُولَ َّ
ب".
َذلِ َ الِاجْ ِتنَا َ
فال ينبغي للداعي أن يتكلف السجع  ،وصنعة الكالم  ،ويحاول أن يأتي بكلماات ال يفهمهاا
أغلب الناس  ،بل يرفق بالناس ويأتي بدعاء مفهوم معلوم  ،ال تعقيد فيه وال غموض  ،وال

يحتاج إلى ف لرموزه ،
وأما ما يحصل من ذل بال تكلف وإنما كان ناشئاً عن حفظ أو فصاحة وإعمال فكر ونحاو
ذل فال بأس به بل ربما كان حسناً  ،فلقد ثبت مثل ذل عن النبي صلى اهلل عليه وسالم ،

كما في الحديَّ اآلتي :
َاللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :دَعَا
عبْد َّ
(حديَّ َ
علَى ا ْلمُشْرِكِينَ َفقَالَ  " :اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ،
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ا ْلأَحْزَابِ َ
اللهِ صَلَّى اللَّه َ
رَسُولُ َّ

سَرِيعَ الْحِسَابِ  ،هَازِمَ ا ْلأَحْزَابَ  ،اهزمهم وانصرنا عليهم "  ،فهذا السجع كان يصدر مان
غير قصد  ،وألجل هذا جاء في غاية االنسجام .
والسجع هو الكالم المقفى بدون وزن  ،والمنهي عنه من السجع هو التكلاف فياه؛ ألناه
ينافي الخشوع والخضوع _ كما مر _.
( )34اإلعراب بال تكلف:

فاإلعراب عماد الكالم ،وجماله ،ووشيه؛ فيحسن بالعبد وهو يناجي ربَّه أن يُعْرب عما يقول
( )04إحياء علوم الدين.306/1 ،
( )05شأن الدعاء ص.10
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قدر المستطاع ،خصوصًا إذا كان إمامًا يدعو والناس يُؤَمِّنون خلفه ،على أال يَصِلَ ذل إلى

حد التكلف ،وأال يجعل همته مصروفة إلى تقويم لسانه؛ ألن ذل يذهب الخشوع الذي هاو
لب الدعاء.
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ينبغي للداعي إذا لم تكن عادتاه اإلعاراب أال يتكلاف
اإلعراب ،قال بعض السلف :إذا جاء اإلعراب ذهب الخشوع.

وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء ،فإذا وقع بغير تكلف فال بأس؛ فإن أصال الادعاء
من القلب ،واللسان تابع القلب ،ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه
()06

.

( )35أن تلقي باللوم على نفس :
وهي من أهمها ،فقد يكون سبب عدم اإلجابة وقوع أنت في بعض المعاصي ،أو التقصير
وإخالل بالدعاء أو تعدي فيه ،فمن أعظم األمور أن تتهم نفس وتنسب التقصاير وعادم

اإلجابة لنفس  ،فهذا من أعظم الذل واالفتقار هلل .
[*] قال ابن رجب رحمه اهلل يقول:

إن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه وال سيما بعد كثرة الدعاء وتضرعه ولم يظهر لاه

أثر اإلجابة ،رجع إلى نفسه بالالئمة يقول لها إنما أتيت من قبل  ،ولو كاان فيا خيارا
ألُجبت ،وهذا اللوم أحب إلى اهلل من كثير من الطاعات ،فإنه يوجب انكسار العباد لماواله،
واعترافه له بأنه ليس بأهل إلجابة دعائه ،فلذل يسرع إليه حين إذ إجابة الدعاء ،وتفريج

الكرب ،فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله ،وعلى قدر الكسر يكون الجبار .انتهاى
كالمه.
( )36االلتزام باألدعية المأثورة :
وذل ألن النبي  األعلم بربه جل وعال واألتقى هلل واألخشى هلل  ،وآلنه  بعَّ بجواماع
الكلم :
(حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :جاء ثاالَّ رهاط إلاى
بيوت أزواج النبي  ،يسألون عن عبادة النبي  ،فلما أخبروا كأنهم تقالوها ،فقالوا :أين نحن

من النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل
( )06مجموع الفتاواى.429/11 ،
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أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتازوج أبادا،

فجاء رسول اهلل فقال( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقااكم لاه،
لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني).

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :

بعثت بجوامع الكلم ،ونصرت بالرعب ،فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضاعت
في يدي .
كيفية الدعاء بأسماء اهلل الحسنى :

مسألة  :كيف ندعو اهلل بأسماء اهلل الحسنى ؟
ن مَا
سمَآ ِئ ِه سَيُجْزَوْ َ
ن فِي أَ ْ
ن ُيلْحِدُو َ
قال تعالى َ :ولِّل ِه األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُو ُه بِهَا وَذَرُواْالَّذِي َ
كَانُواْيَ ْعمَلُونَ " [ األعراف] 120 /
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :إن هلل تسعة

وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة .

[*] قال محمد بن صالح العثيمين-رحمه اهلل -
ندعو اهلل بأسماء اهلل الحسنى بأن تقدمها بين يدي دعائ متوسلًا بها إلى اهلل ،أو أن تختم

بها دعاء  ،مثال األول :أن تقول :اللهم يا غفور اغفر لي ،يا رحيم ارحمني ،وماا أشابه
ذل  .ومثال الثاني أن تقول :رب اغفر لي و ارحمني إن أنت الغفور الرحيم.
(حديَّ أبي بكرٍ الصديق في الصحيحين ) أنه قال لرسول اهلل  علمني دعاءاً أدعو به في

صالتي قال  :قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فااغفر لاي

مغفر ًة من عند  ،وارحمني إن أنت الغفور الرحيم .
(حديَّ عائشةَ في الصحيحين ) قالت كان رسولُ اهلل  إذا أتى مريضاً أو أُتِيَ به إليه قال

 :أ ْذهِب البأس ربِ الناس اشفِ أنت الشافي الشفاء إال شفاء شفاءاً اليُغادرُ سقم ًا .

وكما يجوز التوسل إلى اهلل-تعالى-بأسمائه عند الدعاء؛ فإنه يجوز أن يتوسال اإلنساان
بصفات اهلل عند الدعاء ،كما في األحاديَّ اآلتية :
(حديَّ عمار ابن ياسر في صحيح النسائي) أن النبي  كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلم
الغيب و قدرت على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا علمت الوفاة خيرا
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لي  ،اللهم و أسأل خشيت في الغيب و الشهادة و أسأل كلمة الحق في الرضا و الغضب
و أسأل القصد في الفقر و الغنى و أسأل نعيما ال ينفد و قرة عاين ال تنقطاع و أساأل

الرضا بالقضاء و أسأل برد العيش بعد الموت و أسأل لذة النظر إلى وجه و الشوق إلى
لقائ في غير ضراء مضرة و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هداة مهتدين

(حديَُّ جابر في صحيح البخاري ) قال كان رسولُ اهلل يُعلمُنا االستخارة في األماورِ كلهاا
كالسورةِ من القرآن  ،إذا همَّ أحدكم باألمرِ فليركع ركعتين من غيرِ الفريضةِ ثام يقاول :
اللهم إني أستخِيرُ بعلم وأستقدر بقدرت وأسأل من فضل العظيم فإن تقدرُ وال أقد ُر
وتعلمُ وال أعلمُ وأنت عالَّمُ الغيوب  ،اللهم إن كنت تعلمُ أن هذا األمرَ خيرٌ لاي فاي ديناي
ومعاشي وعاقبةِ أمري _ أو قال عاجل أمري وآجله _ فاقدره لي  ،وإن كنت تعلم أن هاذا
األمرَ شرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةِ أمري فاصرفْه عني واصرفني عنه ثم ارضِني به ،
ويُسَمِّي حاجته .

فالتوسل إلى اهلل تعالى في الدعاء بأسمائه أو بصفاته سواء كان ذل على سبيل العموم أو

على سبيل الخصوص هو من األمور المطلوبة ،ومن التوسل بأسماء اهلل على سبيل العموم
ما جاء في الحديَّ اآلتي :
ن
(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حاز ٌ
في
فقال  :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ َّ
قضاؤ  ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحادٌ مان

خلق أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب
اهلل همَّه وأبدله مكانه فرج ًا .
ع مهموم أو مغموم إال فرج اهلل به عنه ،ففيه التوسل بأسماء اهلل عامة
فإنه ما دعا به دا ٍ
اسأل بكل اسم هو ل سميت به نفس  ،لكنه لم يعددها.
تنبيه: 

يجب على اإلنسان حينما يدعو اهلل بأسماء اهلل الحسنى أن يختار اإلسم الذي

يُالئم حاله ،فالمريض يدعو اهلل به  ،فإذا كان مريضا قال  :اشف أنت الشافي  ،وإذا ساأل
مغفرة الذنوب قال يا غفور اغفر لي  ،وهكذا  ،وها من السنة الصحيحة ما يدل على ذل

:
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(حديَّ أبي بكرٍ الصديق في الصحيحين ) أنه قال لرسول اهلل  علمني دعاءاً أدعو به في

صالتي قال  :قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وال يغفر الذنوب إال أنت  ،فااغفر لاي

مغفر ًة من عند  ،وارحمني إن أنت الغفور الرحيم .
(حديَّ عائشةَ في الصحيحين ) قالت كان رسولُ اهلل  إذا أتى مريضاً أو أُتِيَ به إليه قال
 :أ ْذهِب البأس ربِ الناس اشفِ أنت الشافي الشفاء إال شفاء شفاءاً اليُغادرُ سقم ًا .
مسألة  :ما معنى من أحصاها دخل الجنة ؟
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قاال :إن هلل تساعة
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة .
معنى من أحصاها دخل الجنة :
[*] قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد :
ومراتب اإلحصاء ثالَّ :

المرتبه األولى  :إحصاء ألفاظها وعددها
(هو اهلل _ الرحمن – الرحيم  -المل  -القدوس)_ ...............
إلى أخر األسماء الثابتة في كتاب اهلل وسنه نبيه صلى اهلل عليه وسلم

المرتبة ألثانيه من مراتب اإلحصاء :

فهم معانيها  :وهذا أيضا يندرج تحت معنى من أحصاها إذا اإلحصاء ال يتوقف عند الحفظ
فحسب ،هذه مرتبه من المراتب  ،ثم يجب علينا الفهم لهذه األسماء فما معنى المل –
القدوس ما معنى الرحمن  ،هذا يندرج تحت من حفظها وفهم معانيها

المرتبة الثالثة :هي دعاء اهلل بها باألسماء والصفات امتثاال ألمره جل وعال
لقوله تعالى ( َولِّل ِه األَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُو ُه بِهَا)
فيكون معنى أحصاها أي  (حفظها وفهم معانيها ودعا اهلل بها عز وجل)
مسألة  :هل أسماء اهلل الحسنى محصورة في تسعةً وتسعين اسما ؟
القول الصحيح الذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتمع فيه األدلاة أن أساماء اهلل غيار

محصورة في تسعة وتسعين اسما.
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[*] قال اإلمام النووي رحمه اهلل تعليق ًا على قول النبي " إن هلل تسعة وتسعين اسماً مائاة
إال واحداً ،من أحصاها دخل الجنة ،وهو وتر يحب الوتر "متفق عليه.

قال رحمه اهلل  " :واتفق العلماء على أن هذا الحديَّ ليس فيه حصر ألسمائه سبحانه واهلل
 ،فليس معناه  :أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين  ،وإنما مقصود الحاديَّ أن
هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة  ،فالمراد اإلخبار عن دخول الجنة بإحصائها

ال اإلخبار بحصر األسماء  ،ولهذا جاء في الحديَّ اآلخر  " :أسأل بكل اسام ساميت باه
نفس أو استأثرت به في علم الغيب عند " .
[*] قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل :
أسماء اهلل غير محصورة بعدد معين ؛ لقوله  في الدعاء المأثور ( أسأل اللهام بكال
اسم هو ل سميت به نفس  ،أو أنزلته في كتاب  ،أو علمته أحد من خلق  ،أو اساتأثرت
به في علم الغيب عند )

ن
(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حاز ٌ
في
فقال  :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ َّ
قضاؤ  ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحادٌ مان
خلق أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب

اهلل همَّه وأبدله مكانه فرج ًا .
وما استأثر اهلل بعلمه فال سبيل إلى حصره واإلحاطة به  .والجمع بين هذا وبين قولاه 

الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة  ( :إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصااها دخال
الجنة ) .أن معني هذا الحديَّ  :إن من أسماء اهلل تسعة وتسعين اختصت بان من أحصاها
دخل الجنة  ،فال ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها  ،ونظير ذل أن تقاول  :عنادي
خمسون درعا أعددتها للجهاد  ،فال ينافي أن يكون عند دروع أخرى .ومعناي إحصااء
أسماء اهلل أن يعرف لفظها ومعناها  ،ويتعبد هلل مقتضاها.
وهذا الحديَّ ثابت في السلسلة الصحيحة :

ن
(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حاز ٌ
في
فقال  :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ َّ
قضاؤ  ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحادٌ مان
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خلق أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب

اهلل همَّه وأبدله مكانه فرج ًا .

مسألة  :ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل وصفاته ؟
منهج أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل وصفاته :

طريقتهم إثبات ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله  من غير تحرياف  ،وال

تعطيل  ،وال تكييف  ،وال تمثيل .
التحريف :التحريف لغة  :التغيير  ،واصطالحا  :تغيير لفظ النص أو معناه .مثاال تغييار
اللهُ مُوسَى تَ ْكلِيما)(النساء :من اآلياة . )164مان رفاع
اللفظ تغيير قوله تعالى  ( :وَكَلَّمَ َّ
الجاللة إلى نصبها فيكون التكليم من موسى ال من اهلل .ومثال تغيير المعني  :تغيير معناي
استواء اهلل على عرشه من العلو واالستقرار إلى االستيالء والمل ؛ لينتفي عناه معناي
االستواء الحقيقي .

التعطيل لغة ً  :التر والتخلية
و التعطيل اصطالحا  :إنكار ما يجب هلل من األسماء والصفات  ،أما كليا كتعطيل الجهمية
 ،وأما جزئيا كتعطيل األشعرية الذين لم يثبتوا من صفات اهلل إال سبع صفات ،مجموعة في

قوله  :حي عليم قدير والكالم له
إرادة وكذا السمع والبصر

التكييف والتمثيل والفرق بينهما :

التكييف إثبات كيفية الصفة كان يقول  :استواء اهلل على عرشه كيفيته كذا وكذا  ،والتمثيل

إثبات مماثل للشيء كان يقول  :يد اهلل مثل يد اإلنسان .
والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل  ،والتكييف ذكرها غير مقيدة به .
حكم هذه األربعة المتقدمة :
كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شر ،ومن ثم كان أهل السانة والجماعاة متبارئين مان

جميعها .

الواجب في نصوص األسماء والصفات :
الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها هلل على الوجه الالئق به ؛ وذل لوجهين :

( )1إن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي  وأصحابه .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )1أن صرفها إلى المجاز قول على اهلل بال علم وهو حرام .

أسماء اهلل وصفاته توقيفية ،وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه .
أسماء اهلل وصفاته توقيفية  ،والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه علاى الكتااب والسانة ،
بحيَّ ال يجوز إثباته وال نفيه إال بدليل منهما،فليس للعقل في ذل مجال ألنه شايء وراء

ذل .

وأسماء اهلل وصفاته من المحكم في معناها ؛ فان معناها معلاوم  ،ومان المتشاابه فاي
حقيقتها ؛ الن حقائقها ال يعلمها إال اهلل  .والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشابه .
كيف يتم اإليمان بأسماء اهلل ؟
إذا كان االسم متعديا فتمام اإليمان به إثبات االسم وإثبات الصفة التي تضامنها  ،وإثباات
األثر الذي يترتب عليه  ،مثل  ( :الرحيم ) فتثبت االسم وهاو الارحيم  ،والصافة وهاي
الرحمة  ،واألثر وهو انه سبحانه يرحم بهذه الرحمة .

وان كان االسم الزما فتمام اإليمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها  ،مثل  ( :الحاي)
تثبت االسم وهو الحي والصفة وهي الحياة  .وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة وال عكس
.

ما هو اسم اهلل األعظم ؟

الراجح من أقوال العلماء أن اسم اهلل األعظم مؤلَّف من عدة أسماء ،بناء على األحادياَّ
الواردة فيه كما في األحاديَّ اآلتية :

(حديَّ بُريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  سمع رجالً يقول اللهام إناي
أسأل بأني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحدُ الصمد الذي لم يلد ولم يُولد ولم يكن له
كفواً أحد فقال  :لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِ َل به أعطى .
[*] وقال الحافظ ابن حجر :
وهو أرجح من حيَّ السند من جميع ما ورد في ذل .
(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل

بأن ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا
قيوم فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب
وإذا سئل به أعطى .

ن ال َموْت «
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( حديَّ أسماء بنت يزيد رضي اهلل عنها الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي ) أن
النبي  قال :اسم اهلل األعظم في هاتين اآليتين ( :وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الارحمن

الرحيم ) وفاتحة آل عمران ( :آلم اهلل ال إله إال هو الحي القيوم )
( حديَّ أبي أمامة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي ) أن النبي 
قال  :عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ( :اسم اهلل األعظم في ثالَّ سور مان القارآن

البقرة وآل عمران وطه ) .قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم .
[*]أوقات فاضلة يستجاب فيها الدعاء :
أو ًال أوقات فاضلة يستجاب فيها الدعاء جملة :
( )1ليلة القدر:
( )1العشر األوائل من ذي الحجة :
( )3الدعاء في جوف الليل ووقت السحر:
( )4دبر الصلوات المكتوبة :
( )5بين األذان واإلقامة:
( )6عند النداء للصلوات المكتوبة:

( )0عند زحف الصفوف والتحامها في المعركة:
( )2عند نزول الغيَّ :
( )9ساعة من الليل :

()10الساعة التي في يوم الجمعة :
( )11عند شرب ماء زمزم:
( )11في السجود:
( )13الدعاء يوم عرفة:
( )14في شهر رمضان :
ال :
ثاني ًا أوقات فاضلة يستجاب فيها الدعاء تفصي ً

( )1ليلة القدر:

ي
ع ِل ْمتُ أ ّ
(حديَّ عائشة الثابت في صحيح الترمذي ) قالت ُ ( :ق ْلتُ يا رَسُولَ اهلل أَرَأَ ْيتَ إِنْ َ
ف عَنّي)
حبُ ال َعفْوَ فاعْ ُ
لَ ْي َل ٍة لَ ْيلَة القَدْ ِر مَاذا أقُو ُل فِيهَا؟ قالَ :قُولِي اللّهُمّ إِنّ َ عَفُ ّو تُ ِ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )1العشر األوائل من ذي الحجة :

(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن النبي  قال  (:ما مان أياامٍ العمالُ
الصالح فيها أحبُ إلى اهلل من هذه األيام يعني أيام العشر قالوا وال الجهاد في سبيل اهلل قال
 :وال الجهادُ في سبيل اهلل إال أح ُد خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذل بشيء )

ومن أعظم األعمال الصالحة التوجه إلى اهلل تعالى بالدعاء  ،فالعشر من ذي الحجاة أياام

فاضلة  ،وهي أفضل أيام العام على اإلطالق .

تنبيه

 :واختلف أهل العلم في أيهما أفضل  :العشر األول من ذي الحجة  ،أم العشر

األواخر من رمضان ؟
فالعشر األول من ذي الحجة فيها عدة مزايا  :فيها يوم عرفة  ،يكفر اهلل به ذنوب سنتين ،
سنة ماضية  ،وسنة قادمة  ،وفيها الحج  ،وبه يكفر اهلل جميع خطايا اإلنسان  ،وفيها يوم

النحر  ،وفيه أيام منى  ،وفيها المبيت بالمزدلفة  ،وفيها الحلق والتقصير  ،وفيهاا ذباح
األضاحي والهدي تقرب ًا إلى اهلل تعالى .

أما أيام العشر األواخر من رمضان  ،ففيها ليلة القدر  ،وأن اهلل تعالى يعتق فيهاا رقااب

عباده من النار .
فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين :

القول األول  :أن األيام العشر األول من ذي الحجة أفضل لما تقدم .
القول الثاني  :أن األيام العشر األواخر من رمضان أفضل لما تقدم .
ولعل أفضل األقوال  ،ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل  ،حيَّ قال  " :أيام العشار
من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان  ،وليالي العشر من رمضان أفضال مان

ليالي العشر من ذي الحجة "  .والعلم عند اهلل تعالى  ،وإن كنت أرى رجحان القول األول ،
وهو أن العشر من ذي الحجة أفضل من العشر من رمضان لما ذكر من مزايا .

( )3الدعاء في جوف الليل ووقت السحر:

قال تعالى في وصف عباده المؤمنين( :وَبِاألسْحَارِ هُ ْم يَسْتَ ْغفِرُونَ) [الذاريات ]12 /
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :ينزل ربنا تبار و تعالى كل ليلة إلى
السماء الدنيا حين يبقى ثلَّ الليل اآلخر فيقول  :من يادعوني فأساتجيب لاه ؟ مان

يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له .
( )4دبر الصلوات المكتوبة :

( حديَّ عَن أبي ُأمَا َمةَ الباهلي رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قَاالَ « :قِيا َل
ت ا ْلمَكْتُوبَاتِ » .
صلَوَا ِ
س َمعُ؟ قالَ :جَوْف اللّيْ ِل االَخِرُ ،وَدُبُ َر ال ّ
لرَسُو َل اهلل  أَيّ الدّعَاءِ أ ْ
وأوصى _ عليه الصالة والسالم _ معاذًا أن يقول في دبر كل صالة :اللهام أعِنِّاي علاى
ذكر وشكر وحسن عبادت .
( حديَّ معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي ) أن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ واهلل إني ألحب واهلل إناي ألحبا فقاال
أوصي يا معاذ ال تدعن في دبر كل صالة تقول اللهم أعني على ذكر وشاكر وحسان

عبادت .

هذا وقد اختلف في قوله دبر كل صالة هل هو قبل السالم أو بعده؟.
[*] قال ابن القيم  :دُبُرُ الصالة يحتمل قبل السالم وبعده ،وكان شيخنا _ يعني ابن تيمية _
()00

يرجح أن يكون قبل السالم ،فراجعته فيه فقال :دبر كل شيء منه ،كدبر الحيوان .

()02

[*] قال الشيخ محمد ابن عثيمين  :الدبر هو آخر كل شيء منه ،أو هو ما بعد آخره .
ورجح أن الدعاء دبر الصلوات المكتوبة أنه قبل السالم .
وقال :ما ورد من الدعاء مقيدًا بدبر فهو قبل السالم .

وما ورد من الذكر مقيدًا بدبر فهو بعد الصالة؛ لقوله _ تعالىَ ( :فإِذَا قَضَيْتُمُ الصّالَةَ فَاذْكُرُو ْا
ى جُنُوبِكُمْ ) [النساء ]103 /
عَل َ
الّل َه قِيَام ًا وَقُعُودًا وَ َ
( )5بين األذان واإلقامة:
(حديَّ أنس الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي  قال  :ال يردُ الادعاء
بين األذان واإلقامة .

( )6عند النداء للصلوات المكتوبة:
( )00زاد المعاد .305/1

( )02من إمالءات شيخنا محمد ابن عثيمين في درس زاد المعاد.
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ سهل بن سعد الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال :ثنتان ال تردان :
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا .

( )0عند زحف الصفوف والتحامها في المعركة:
( حديَّ سهل بن سعد الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال :ثنتان ال تردان :
الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا .

( )2عند نزول الغيَّ :
( حديَّ عن سهل بن سعد رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال :
ثنتان ما تردان :الدعاء عند النداء و تحت المطر .
( )9ساعة من الليل :
( حديَّ جابر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قاال  :إن فاي الليال
لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خيرا من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه وذل كل

ليلة .

()10الساعة التي في يوم الجمعة :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقها
عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار بيده يقللها .

تنبيه

 :وقد اختلف العلماء في تحديد وقتها ،فقيل :إنها وقت دخول الخطيب ،وقيل:
()09

إنها بعد العصر ،ورجح هذا القول ابن القيم .

قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى ” :وعندي أن ساعة الصالة ساعة تُرجى فيها اإلجابة أيضاً،

فكالهما ساعة إجابة ،وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة
معينة من اليوم ،ال تتقدم وال تتأخر .وأما ساعة الصالة فتابعة للصالة تقدمت أو تاأخرت،
ألن الجتماع المسلمين وصالتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى اهلل تعالى تأثيراً فاي اإلجاباة.

فساعة اجتماعهم ساعة تُرجى فيها اإلجابة وعلى هذا تتفق األحاديَّ كلها.)20(“...
( )11عند شرب ماء زمزم:

( )09انظر زاد المعاد البن القيم.396_302/1 ،
()20

زاد المعاد بتحقيق األرناؤوط .394/1
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة):أن النبي  قال :
ماء زمزم لما شُرب له.

( )11في السجود:
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أقربُ ما يكون العبد من ربه وهاو
ساجد فأكثروا الدعاء .

( )13الدعاء يوم عرفة في عرفة للحاج :
(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبيّ  قال « :خير الادعاء
دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له
المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
( )14في شهر رمضان :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :إذا دخل
رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب جهنم و سلسلت الشياطين )

( )15عند الدعا بـ” عوة ذي النون“:
فهذا سيدنا يونس عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليال البهايم ساتاره
المظلم عليه  ،فالتجأ إلى اهلل { أَنْ لَا ِإ َلهَ إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ} ،فأنجااه
اهلل  ،حتى إذا خرج إلى شاطئ السالمة ،تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلتاه
تحت شجرة اليقطين .

الظُلمَاتِ أَنْ لَا ِإ َل َه
علَ ْيهِ فَنَادَى فِي ُّ
قال تعالى { وَذَا النُّونِ إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ َنقْدِرَ َ
إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ

} [ األنبياء.]22-20:
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال ":
عاءُ
ج عنه؟ دُ َ
عا بِ ِه فَفُ ِّر َ
ج ِل ِمنْكُ ُم كَرْبٌ أو بَالَءٌ ِمنْ أمْ ِر الدُّنْياَ َد َ
أال أخْ ِب ُركُ ُم ِبشَيْ ٍء إذَا نَ َزلَ ِب َر ُ
ظا ِلمِينَ" .
ن ال َّ
ت مِ َ
نَ :ال ِإ َلهَ إِالَّ أ ْنتَ سُبْحَانَ َ إنِّي كُ ْن ُ
ِذي النُّ ُو ِ
وذو النون :هو نبي اهلل يونس عليه السالم .
والنون :الحوت.
( )16بعد زوال الشمس قبل الظهر:
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ عبد اهلل بن السائب رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  كاان

يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر ،وقال” :إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء،

وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح .
[*]أحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء :

أو ًال  :أحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء جمل ًة :

( )1دعاء المسلم عقب الوضوء:
( )1عند قراءة الفاتحة واستحضار ما يقال فيها :
( )3عند رفع الرأس من الركوع وقول سمع اهلل لمن حمده :
()4عند التأمين في الصالة:
( )5بعد الصالة على النبي"في التشهد األخير :
( )6عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر0
( )0عند صياح الديكة:

( )2في حالة إقبال القلب واشتداد اإلخالص :
( )9عند الدعاء با،:ال إله إال أنت سبحان إني كنت من الظالمين :

( )10عند الدعاء حال المصيبة با،:إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فاي مصايبتي
وأخلف لي خيرًا منها :
( )11في حال دعاء المسلم ألخيه بظهر الغيب :
( )11دعاء الناس بعد وفاة الميت :
( )13دعوة المضطر :
( )14دعوة المظلوم :
( )15دعوة الوالد على ولده:
( )16دعوة المسافر:
( )10دعاء الوالد لولده:
( )12دعوة الصائم:

( )19دعاء الولد الصالح لوالديه:
( )10دعاء الغازي في سبيل اهلل :
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( )11دعاء الحاج :

( )11دعاء المعتمر :
( )13الدعاء عند المريض :
( )14الدعاء عند التَّعَا ّر من الليل ،وقول الدعاء الوارد في ذل :
( )13من بات طاهرا على ذكر اهلل :

( )14عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة .
( )15عند دعاء اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
ثانياً  :أحوال وأوضاع يستجاب فيها الدعاء تفصيال :
( )1دعاء المسلم عقب الوضوء:
(حديَّ عمر في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :؟ ما من أحدٍ يتوضأ فيبلاغ أو يسابغ
الوضوء ثم يقول أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أشاهد أن محمادا عباده و

رسوله إال فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء .

( حديَّ عمر صحيحي أبي داوود الترمذي ) أن النبي  قال  :من توضأ فأحسن الوضوء
ثم قال  :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شري له و أن محمدا عباده و رساوله اللهام
اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهاا

شاء .
( )1عند قراءة الفاتحة واستحضار ما يقال فيها :
عند قراءة الفاتحة واستحضار ما يقال فيها :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال  :مان
صلى صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هريرة رضي اهلل
عنه إنا نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفس فإني سمعت رسول اهلل  يقول قال اهلل
تعالى قسمت الصالة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد !< الحماد هلل
رب العالمين >! قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال !< الرحمن الرحيم >! قال اهلل تعالى
أثنى علي عبدي وإذا قال !< مال يوم الدين >! قال مجدني عبدي وقال مرة فاوض إلاي

عبدي فإذا قال !< إيا نعبد وإيا نستعين >! قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما ساأل
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فإذا قال !< اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب علايهم وال

الضالين >! قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل .
*[ معنى خداج أي فاسدة ]

( )3عند رفع الرأس من الركوع وقول سمع اهلل لمن حمده:

(حديَّ رِفاعة بن رافعٍ الزُرْقِي الثابت في صحيح البخاري) قال  :كنا نصلي وراء النبي 
فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع اهلل لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ول الحمد حمادًا
كثيراً طيباً مبارك ًا فيه  ،فلما انصرف قال  :من المتكلم ؟ قال أناا  ،قاال  :رأيات بضاع ًة
وثالثين ملك ًا يبتدرونها أيهم يكتبها أوَّل .
(حديَّ أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم ) قال  :كان رسول اهلل  إذا رفع رأسه مان
الركوع قال  :ربنا ل الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعاد
أهل الثناء والمجد ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .
()4عند التأمين في الصالة:

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي  قاال  :إذا أمان
اإلمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه .

( )5بعد الصالة على النبي"في التشهد األخير :

(حديَّ ابن مسعود الثابت في صحيح الترمذي) قال كنت أصلي و النباي  وأباو بكار
وعمر معه  ،فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصالة على رسول اهلل  ثام دعاوت

لنفسي فقال النبي  : سل تُعطه سل تُعطه .

( )6عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر0
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :إن هلل مالئكة يطوفون في الطرقاات
يلتمسون الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا  :هلموا إلاى حاجااتكم فيحفاونهم
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم و هو أعلم مانهم  :ماا يقاول عباادي ؟
فيقولون  :يسبحون و يكبرون و يحمدون و يمجادون فيقاول  :هال رأوناي ؟

فيقولون  :ال و اهلل ما رأو فيقول  :كيف لو رأوني ؟ فيقولون  :لو رأو كاانوا
أشد ل عبادة و أشد ل تمجيدا و أكثر ل تسبيحا فيقول  :فما يسألوني ؟ فيقولون :

يسألون الجنة فيقول  :و هل رأوها ؟ فيقولون  :ال و اهلل يا رب ما رأوها فيقول :
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فكيف لو أنهم رأوها ؟ فيقولون  :لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا و أشاد لهاا

طلبا و أعظم فيها رغبة قال  :فمم يتعوذون ؟ فيقولون  :من النار فيقول اهلل  :هل
رأوها ؟ فيقولون  :ال و اهلل يا رب ما رأوها فيقول  :فكيف لو رأوها ؟ فيقولون :
لو رأوها كانوا أشد منها فرارا و أشد لها مخافة فيقول  :فأشهدكم أني قد غفارت لهام

فيقول مل من المالئكة  :فيهم فالن ليس منهم إنما جااء لحاجاة ! فيقاول  :هام
الجلساء ال يشقى بهم جليسهم .
( )0عند صياح الديكة:
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قاال  :إذا سامعتم
صياح الديكة فاسألوا اهلل من فضله ،فإنها رأت ملكا ،وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا باهلل
من الشيطان ،فإنه رأى شيطانا).
( )2في حالة إقبال القلب واشتداد اإلخالص :
كما في قصة أصحاب الغار.

(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثاة
رهط ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت

عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقاال
رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فنااء
بي في طلب شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبات لهماا غبوقهماا فوجادتهما

نائمين ،وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما
حتى برق الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجها ففارج
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صالى
اهلل عليه وسلم :وقال اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتهاا عان
نفسها فامتنعت مني ،حتى ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشارين ومائاة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحال لا أن
تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلاي

وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،
فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم:
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وقال الثالَّ :اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الاذي لاه
وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلاي

أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل
ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله فاستاقه فلم يتر منه شايئا ،اللهام
فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فياه ،فانفرجات الصاخرة فخرجاوا

يمشون).
( )9عند الدعاء با،:ال إله إال أنت سبحان إني كنت من الظالمين :
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان إناي كنات مان
الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له .
وذو النون :هو نبي اهلل يونس _ عليه السالم _،
والنون :الحوت.

فهذا سيدنا يونس عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليال البهايم ساتاره
المظلم عليه  ،فالتجأ إلى اهلل { أَنْ لَا ِإ َلهَ إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ} ،فأنجااه
اهلل  ،حتى إذا خرج إلى شاطئ السالمة ،تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلتاه

تحت شجرة اليقطين .
الظُلمَاتِ أَنْ لَا ِإ َل َه
علَ ْيهِ فَنَادَى فِي ُّ
قال تعالى { وَذَا النُّونِ إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ َنقْدِرَ َ

ِإلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ
} [ األنبياء.]22-20:
[*] قال القرطبي في تفسير هذه اآلية:
وفي الخبر في هذه اآلية شرط اهلل لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه ،وينجيه كما أنجاه ،وهاو
قوله[:وكذل ننجي المؤمنين]

()21

[*]وقال ابن كثير في قوله تعالى [:وكذل ننجي المؤمنين] :أي إذا كاانوا فاي الشادائد،
ودعونا منيبين إلينا ،وال سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البالء؛ فقد جاء الترغيب باه

( )21الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .334/11
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()21

في الدعاء به عند سيد األنبياء .

تنبيه

 :هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء ،الشتماله على اآلتي :

أوالً :على توحيد اهلل (ال إله إال أنت)

وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى ،وأعظم طاعة وأعظم وقربة.
ثم ثنى بالتنزيه (سبحان ) تنزيه اهلل عما ال يليق به عز وجل ،فكل ما يفعل ،وكل ما يقادر
فله فيه الحكمة البالغة ،فهو منزه عما ال يليق بجالله وكماله سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وعظيم شأنه.

ثم ثلَّ ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه ،وهكذا كل عبد بالنسبة إلى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى ينبغي له أن يكون كذل

ن الظَّا ِلمِينَ [ األنبياء]20:
ت مِ َ
ِإنِّي كُ ْن ُ

( )10عند الدعاء حال المصيبة با،:إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهم أجرني فاي مصايبتي
وأخلف لي خيرًا منها :

(حديَّ أم سلمة الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :ما من عبد تصيبه مصايبة
فيقول !< إنا هلل وإنا إليه راجعون >! اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منهاا إال
أجره اهلل في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلات كماا أمرناي

رسول اهلل  فأخلف اهلل لي خيرا منه رسول اهلل . 
فاالسترجاع ملجأ ومالذ لذوي المصائب ،ومعناه باختصار :إن هلل توحيد وإقرار بالعبودياة
والمل  ،وإن إليه راجعون إقرار بأن اهلل يهلكنا ثم يبعثانا.

ن
إذا فاألمر كله هلل ،وال ملجأ منه إال إليه ،واهلل عز وجل يقول ( :وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّاذِي َ
علَايْهِمْ صَالَوَاتٌ مِانْ رَبِّهِا ْم
إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِي َبةٌ قَالُوا إِنَّا لَِّلهِ وَإِنَّا ِإلَ ْيهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِ َ َ

ح َم ٌة وَأُولَئِ َ هُمُ ا ْلمُهْتَدُونَ) [البقرة ]150 :155
وَرَ ْ
[*] قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية:

قال عمر :نعم العدالن ،ونعمت العالوة [،أولئ عليهم صلوات من ربهم ورحماة ] فهاذان

العدالن.

و[أولئ هم المهتدون]فهذه العالوة ،وهي ما توضع بين العدلين ،وهي زيادة فاي الحلام،
()23

فكذل هؤالء ،أُعطوا ثيابهم ،وزيدوا أيضًا .
( )21تفسير القرآن العظيم البن كثير 120/3
( )23تفسير ابن كثير .122/1
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( )11في حال دعاء المسلم ألخيه بظهر الغيب :

(حديَّ أبي الدرداء الثابت في صحيح مسلم ) النبي  قال :دعوة المرء المسالم ألخياه
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه مل موكل كلما دعا ألخيه بخير قال المل الموكل به آمين
ول بمثل .

فال تنسنا أخي الحبيب بدعوة من في ظهر الغيب ،واعلم بأن اهلل جل وعال سيستجيب من
هذه الدعوة وسيعطي مثلها بموعود النبي صلى اهلل عليه وسلم.

( )11دعاء الناس بعد وفاة الميت :
(حديَّ أم سلمة الثابت في صحيح مسلم ) قالت دخل رسول اهلل  على أبي سالمة وقاد
شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهلاه فقاال ال
تدعوا على أنفسكم إال بخير فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر ألباي
سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لناا ولاه ياا رب

العالمين وأفسح له في قبره ونور له فيه .
( )13دعوة المضطر :

فاهلل _ تبار وتعالى _ يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان مشركًا ،فكيف إذا كان مسالمًا
عاصيًا مفرطًا في جنب اهلل ؟

بل كيف إذا كان مؤمنًا برًّا تقيًّا ؟
ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَا ُه وَيَكْشِفُ السّ َوءَ) [النمل ]61 /
قال تعالىَ( :أمّن يُجِي ُ

[*] قال ابن كثير في تفسير اآلية السابقة:

()24

أي من هو الذي ال يلجأ المضطر إال إليه  ،والذي ال يكشف ضر المضرورين سواه؟ .
()25

[*] قال البغوي  :المضطر :المكروب المجهود .

[*] وقال الزمخشري :المضطر :الذي أحوجه مرض ،أو فقر ،أو نازلة من ناوازل الادهر
()26

إلى اللجأ والتضرع إلى اهلل .

ن اهلل _ تعالى _ إجابة المضطر إذا دعاه ،وأخبر بذل عن نفسه.
ضمِ َ
[*] وقال القرطبي َ :
( )24تفسير ابن كثير .352/3

( )25معالم التنزيل للبغوي .103/6
( )26الكشاف للزمخشري .149/3
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
والسبب في ذل أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن اإلخالص ،وقطع القلاب عماا ساواه،
()20

ولإلخالص عنده _ سبحانه _ موقع وذِمَّة ،وُجِدَ من مؤمن أو كافر ،طائع أو فاجر .

ألم تر حال المشركين في الجاهلية األولى كيف يتخلّاون عان آلهاتهم ويَادْعُون اهلل
مخلصين له الدين وذل إذا ركبوا في الفل  ،واضطربت باهم األمواج  ،كما فاي قولاه

تعالى  ( :حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ا ْل ُفلْ ِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّ َبةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَاءتْهَا رِياحٌ عَاصِافٌ
خلِصِينَ َلهُ الدِّينَ )
وَجَاءهُمُ ا ْلمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُاْ الّلهَ مُ ْ
[ يونس .]11 /

والمشركون ما كانوا يفزعون آللهتهم عند الشدائد  ،بل كانوا يلجئون إلى اهلل  ،إذ النفوس
جُبلت على االلتجاء هلل وحده عند حصول المكروه ؛ إال ما يكون من بعض مشركي زماننا !
فإن ملجأهم ومفزعهم (الولي ) أو (القطب)  ،فأبو جهل أفقهُ من هؤالء !!
خلِصِينَ َلهُ الدِّينَ )
اللهَ مُ ْ
عوُا َّ
َالظلَلِ دَ َ
تأمّل قول اهلل تبار وتعالى  ( :وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ ك ُّ
[ لقمان ]31 /

[*] قال ابن القيم – رحمه اهلل – :
التوحيد َمفْزَعُ أعدائه وأوليائه ؛ فأما أعداؤه فينجيهم من كُرب الدنيا وشادائدها  (:فَاإِذَا

خلِصِينَ لَ ُه الدِّينَ َفلَمَّا نَجَّاهُمْ ِإلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ )
اللهَ مُ ْ
رَكِبُوا فِي ا ْل ُفلْ ِ دَعَوُا َّ

[ العنكبوت ]65 /
 ،وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا واآلخرة وشدائدها  ،ولذل فزع إلياه ياونس
فنجّااه اهلل من تل الظلمات  ،وفزع إليه أتباع الرسل فَنَجَاوا بِاهِ

22

مماا عُاذِّبَ باه

المشركون في الدنيا  ،وما أُعِدّ لهم في اآلخرة  ،ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهال
وإدرا الغرق له لم ينفعاه ؛ ألن اإليمان عند المعاينة ال يُقبل  .هذه سنة اهلل في عباده .
فما دُفِ َعتْ شدائد الدنيا بمثل التوحيد

29

.

( )20الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .113/13
 - 22أي بالتوحيد .
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»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :ال يغني حذر
من قدر و الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجاان

إلى يوم القيامة .
وهذا الحديَّ يوضح أن الوقاية من المصائب تكون بالدعاء بينما ال ينجح الحذر في رد هذه
المصائب ولكن مع اعتبار قول اهلل ( وخذوا حذركم )

جاء رجل إلى أبى الدرداء فقال يا أبى الدرداء لقد احترق بيت فقال ما احترق ولم يكن
اهلل ليفعل ذل  ،بكلمات سمعتها من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قالها فى أول
نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسى ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح .
وقد قلتها اليوم .
( اللهم أنت ربى  ،ال إله إال أنت علي توكلت وأنت رب العرش العظيم  ،ما شاء اهلل كان
وما لم يشأ لم يكن وال حول وال قوة إال باهلل العلى العظيم أعلم أن اهلل على كل شىء قدير

و أن اهلل قد أحاط بكل شىء علما  ،اللهم إنى أعوذ ب من شر نفسى ومن شر كل دابة
أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقيم ) ثم قال انهضوا بنا  ،فقام وقاموا معه
فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولها  ،ولم يصبها شىء).90
إلهي ...

ب استجير ومن يجير سواكا

فأجرضعيف ًا يحتمي بحماكا

إني ضعيف استعين على قوى

ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا

أنا كنت يا ربي أسير غشاوةٍ

رانت على قلبي فضل سناكا

واليوم يا ربي مسحت غشاوتي

وبدأت بالقلب البصير أراكا

يا غافر الذنب العظيم وقابالً

ب ناجاكا
للتوب قلب تائ ٌ

أذنبت يا ربي وآذتني ذنوبٌ

مالها من غافر إال كا

ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ
من الذي يفزع إليه المكروب ويستغيَّ به المنكوب وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقات

وتلهج بذكره األلسن وتؤلهه القلوب إنه اهلل ال اله إال هو ،وحق علينا أن ندعوه في الشدة
والرخاء والسراء والضراء ونفزع إليه في المُلمات ونتوسل إليه في الكربات وننطرح على
 -انظر الوابل الصيب البن القيم  ،األذكار للنووى.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
عتبات بابه سائلين باكين ضارعين منيبين حينها يأتي مدده ويصل عونه ويسارع فرجاه

ويحل فتحه

ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ
فينجي الغريق ويرد الغائب ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال ويشفي المريض

ويفرج عن المكروب .

إذا نزلت ب النوازل وألمَّت ب الخطوب فالهج بذكره واهتف باسمه واطلب مدده واسأله
فتحه ونصره مرغ الجبين لتقديس اسمه لتحصل على تاج الحرية وأرغم األنف في طين
عبوديته لتحوز وسام النجاة مد يدي وارفع كفي أطلق لسان أكثر من طلبه بالغ في
سؤاله ألح عليه الزم بابه انتظر لطفه ترقب فتحه اشد باسمه أحسن ظن فيه انقطع إليه
تبتل إليه تبتيال حتى تسعد وتفلح..
ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ

يا له من رب رحيم ودود لطيف شكور.....يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم  ....يأمر

بأن تدعوه وهو الغني عن دعائ
إنه المل _جل وعال_ الذي يفزع إليه المكروب ويستغيَّ به المنكوب وتلجا إليه كل

المخلوقات.

فاذا نزلت ب النوازل وأحاطت ب المصائب وألمَّت ب الخطوب فما علي إال أن ترفع
أكف الضراعة لتطلب منه العون والمدد وتمرغ الجبين لتبل الحصى بدموع التوبة والندم

وتنخلع من حول وقوت إلى حول اهلل وقوته وتقول بلسان الحال والمقال :اللهم إني أبرا

من الثقة إال ب ومن األمل إال في ،ومن التسليم اال ل ،ومن التوكل اال علي ،ومن الرضا
اال علي ومن االمل اال في ومن الصبر إال على باب ،ومن الذل إال في طاعت ،ومن
الرهبة إال لجالل العظيم ,ومن الرجاء إال في يدي الكريمتين..
_إذا نزلت ب المصائب فقل :يا اهلل
_إذا خان الرفيق والصديق فقل :يا اهلل
_إذا ضاع المال والعيال فقل :يا اهلل

_إذا اجتمع علي أهل األرض فقل :يا اهلل
الزم بابه ....وتبتل إليه.....وترقب فتحه ونصره....وارفع إليه اكف الضراعة ....وأحسن

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الظن به ...واطلب منه العون والمدد.

فهو الذي يشفي المريض ويعافي المبتلى ويسد الدين عن المديون وينصر كل مظلوم

ويهدي كل ضال ومحروم ويرد الغائب ويف اسر المسجون.
ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ
يا صاحب الهم إن الهمَّ ُمنْفَ ِرج

أبشر بخير فاان الفارجَ اهلل
اليأس يقطع أحيانا بصاحباه
ال تيأسن فاان الكافي اهلل
إذا ُب ِليْتَ فاتق باهلل وارضَ باه
فان الذي يكشف البلوى هو اهلل
اهلل يحدَّ بعد العسر ميسارة

ال تعجازن فاان الصاناع اهلل
واهلل ما ل غير اهلل من احاد
فحسب اهلل فاي كال لا اهلل

ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ

عندما تغلق جميع األبواب بوجه !!!!!
عندما ال يوجد أي منفذ لحل المعضلة!!!!!
عندما تغدوا مضطرا وال حيلة ل !!!!!

عندما ال تستطيع فتح األقفال وإزالة الحواجز عن طريق !!!!!
أال نعرف كلنا بان هنا نور يشرق وبصيص أمل ينتظرنا ويفتح لنا أبواب الرحمة اإللهية
بوجه المتحيرين أال وهو اهلل عز وجل،،،،،،
هذه حقيقة يدركها الكل حتى المشركين ألن وجود اهلل عز وجل موجود بالفطرة
وفي النفس اإلنسانية !!!!ال ترى عند تتالطم أمواج البحر ينسى اإلنسان كل

شيء ويتوجه نحو اهلل عز وجل؟؟؟؟؟

وهذه حالة االضطرار التي يعيشها اإلنسان يكون مغمض ًا عينيه عن عالم الماديات ويكون
قلبه وروحه بين يدي اهلل عز وجل وكل شيء له ومنه فعند تحقق هذا اإلدرا يكون

ن ال َموْت «
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
اإلنسان في حالة االضطرار ويوفر لنفسه شرط من شروط استجابة الدعاء!!!!!

ب ا ْلمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ)
(َأمّن يُجِي ُ

وها قصص ًا تبكي الصخور لمن استجاب اهلل تعالى لهم حال االضطرار :
[*] يقول الشيخ على الطنطاوي :

ي الجساد
« أسرد عليكم قصة أسرة أمريكية فيها ستة أوالد ،أبوهم فالح متين البناء قاو ّ
ماضي العزم ،وأمهم امرأة عاقلة مدبّرة حازمة ،فتربى األوالد على الصبر واالحتمال حتاى
صاروا رجا ًال قبل أوان الرجولة.وخرج الصغير يومًا يلعب ،وكان في الثالثة عشرة ،فقفاز
من فوق صخرة عالية قفزة وقع منها على ركبته ،وأحس بألم فيها ،ألم شاديد ال يصابر
عليه ولد مثله ،ولكنه احتمله وصبر عليه ،ولم يخبر أحدًا وأصبح فغدا على مدرسته يمشي
على رجله ،واأللم يزداد وهو يزداد صبرًا عليه ،حتى مضى يومان فظهر الورم في رجلاه
وازرقَّ ،وعجز أن يخطو عليها خطوة واحدة ،فاضطربت أمه وجزع أباوه وساأاله عان
خبره؟ فأخبرهما الخبر فأضجعوه في فراشه وجاءوا بالطبيب فلما رآها علم أنه قاد فاات

أوان العالج وأنها إن لم تُقطع فورًا مات الولد من تسمم الدم ،فانتحى بأبيه ناحية وخبّاره
بذل همسًا ،يحاذر أن يسمع الولد قوله ،ولكنّ الولد سمع ،وعرف أنهاا ساتقطع رجلاه،
فصرخ :ال ،ال تقطعوا رجلي ،ال تقطعوا رجلي ،أبي أنقذني ،حاول أن يقفز على رجل واحدة

ويهرب منهم فأمس به أبوه وردَّه إلى فراشه ،فنادى أمه نداء يقطع القلوب :أمي ،أماي،
أنقذيني ،أمي ساعديني ،ال يقطعوا رجلي ،ووقفت األم المسكينة حائرة تحس كاأن كبادها

تتمزق؛ قلبها يدعوها إلى نجدة ابنها ويفيض حنانًا عليه وحبًا له ،وعقلها يمنعها ويناديهاا
أن تفتدي حياته برجله ،ولم تدر ماذا تصنع؟
فوقفت وقلبها يتفطر ودمعها يتقاطر ،وهو ينظر إليها نظر الغريق إلى من ظن أنه سينقذه،
فلما رآها ال تتحر  ،يئس منها ،كما يئس من أبيه من قبل ،وجعل يناادي أخااه [إِدغاار]
بصوت يختلط فيه النداء بالبكاء والعويل :إِدغار إِدغار ،أين أنت يا إِدغار؟أسرع فسااعدني
،إنهم يريدون أن يقطعوا رجلي،إدغار إدغار ،وسمع أخوه إدغار ا وهو أكبر منه بقليل ا
صراخه ،فأقبل مسرعًا ،فشد قامته ونفخ صدره ،ووقف دون أخيه متنمِّرًا مستأسدًا ،وفاي

عينيه بريق من عزيمة ال تُقهر ،وأعلن أنه لن يدع أحدًا يقترب منه ،وكلمه أبوه ،ونصحته
أمه ،وهو يزداد حماسة ،وأخوه يختبئ وراءه ويتمس به ،فيشدّ ذل من عزمه ،وحااول
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أبوه أن يزيحه بالقوّة ،فهجم على أبيه وعلى الطبياب الاذي جااء يسااعده ،واستأساد
واستيأس ،واإلنسان إذا استيأس صنع األعاجيب.أال ترون الدجاجة إذا هجام أحاد علاى
فراخها كيف تنفش ريشها وتقوم دون فراخه؟ والقطة إذا ضويقت كيف تكشِّر عن أنيابهاا
وتبدي مخالبها؟ إن الدجاجة تتحول صقرًا جارحًا ،والقطة تغدو ذئبًا كاسرًا ،و [إدغار] صار
يمل أو
رجال قويًا ،وحارسًا ثابتًا ،يتزحزح الجدار وال يتزحزح عن مكانه .وتركوه آملين أن َّ
يكلَّ ،فيبعد عن أخيه ولكنه لم يتزحزح ،وبقي يومين كاملين واقفًا على باب غرفاة أخياه
يحرسه ،لم يأكل في اليومين إال لقيمات ،قربوها إليه ،ولم ينم إال لحظات ،والطبياب يجائ
ويروح ،ورجل الولد تزداد زرقة وورمًا ،فلما رأى الطبيب ذل نفض يده وأعلن أنهاا لام
تبق فائدة من العملية الجراحية وأن الولد سيموت وانصرف ،ووقفوا جميعًا أماام الخطار
المحدق.
ماذا يصنع الناس في ساعة الخطر؟!

إن كل إنسان مؤمنًا كان أو كافرًا يعود ساعة الخطر إلى اهلل؛ ألن اإليمان مستقر فاي كال

نفس حتى في نفوس الكفار ،ولذل قيل له  [:كافر ] ،والكافر في لغة العرب [الساتر] ذلا
أنه يستر إيمانه ويغطيه ،بل يظن هو نفسه أن اإليمان قد فقد من نفسه ،فإذا هزّته األحداَّ

ألقت عن غطاءه فظهر.قريش التي كانت تعبد هُبل والالت والعزى ،إنما كانت تعبدها ساعة

جد الجدُّ ،وركب القرشيون السفينة ،وهاج البحر من حولهاا
األمن ،تعبدها هزال منها ،فإذا َّ
بموج كالجبال ،وصارت سفينتهم بيد الموج كريشة في كفّ الرياح ،وظهر الخطار ،وعامّ
الخوف ،بدأ اإليمان الكامن في أعماق النفس ،فلم تُدْعَ الالت والعزى وال هاتي

[ المَسْخرات] ،ولكن دعت اهلل رب األرض والسماوات ،وعندما تغرق السفينة وتبقى أنات
على لوح من الخشب بين الماء والسماء ،ال تجد ما تصانع إال أن تناادي :ياا اهلل .هاذا
فرعون الذي طغى وبغى ،وتكبّر وتجبر ،حتى قال أحمق مقالة قالها إنسان قال ﴿ :أَنَا رَبُّكُمُ
ِال الَّاذِي
ق فرعون قال ﴿ :آمَنتُ أ ََّنهُ ال ِإلِاهَ إ َّ
علَى ﴾ [ ...النازعات ]14:لما أدر الغر ُ
ا ْلأَ ْ
س ِلمِينَ ﴾ [ ...يونس.]90:
ن ا ْلمُ ْ
ت ِب ِه بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَ َن ْا مِ َ
آمَ َن ْ

وعندما تضل في الصحراء ،ويحرق العطش جوف  ،وترى الموت يأتي من كال مكاان ،ال

تجد ما تصنع إال أن تنادي :يا اهلل! ،وعندما تتعاقب سنوات القحط ،ويمتد انقطاع المطار.
وفي غمرة المعركة العابسة التي يرقص فيها الموت ،وعندما يشارف الماريض ويعجاز
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ي
األطباء يكون الرجوع إلى اهلل .هنال ينسى الملحد إلحاده ،والماديُّ ماديتاه ،والشايوع ّ

شيوعيّته ويقول الجميع :يا اهلل !.لما ذهب الطبيب واستحكم اليأس ومأل قلوب الجميع :قلب
الولد الخائف ،وأخيه المستأسد المتنمّر ،وأبيه وأمه ،واستشعروا العجز ،ولام تباق فاي
أيديهم حيلة ،وبلغوا مرتبة [المضطر] ،مدّوا أيديهم إلى اهلل يطلبون مناه الشافاء وحاده،

ويطلبونه بال سبب يعرفونه .ألنها قد تقطعت بهم األسباب،

واهلل الذي يشفي بسبب الدواء والطبّ ،قادر على أن يشفي باال طاب وال دواء .مادّوا
أيديهم وجعلوا يقولون :يا اهلل!! يدعون دعاء المضطر ،واهلل يجيب دعوة المضطر ولو كان
فاسقًا ،ولو كان كافرًا ،ما دام قد التجأ إليه ،واعتمد عليه ،ووقف ببابه ،وعلق أملاه باه
وحده ،يُجيب دعوته إن طلب الدنيا ،أما اآلخرة فال تُجاب فيها دعوته ألنه كاافر ال ياؤمن
باآلخرة.هؤالء كفار قريش لما دعوا اهلل مخلصين له الدين استجاب دعاءهم ونجاهم إلاى
َب فَاأَنظِرْنِي ِإلَاى يَاوْ ِم
البر ،بل هذا شرّ الخلق إبليس لمّا دعا دعاء المضطر ،قاال ﴿ :ر ِّ

ن ا ْلمُنظَرِينَ ﴾ [ ...الحجر.]30:ولو أمعناتم
يُبْعَثُونَ ﴾ [ ...الحجر ،]36:قال لهَ ﴿ :فإِنَّ َ مِ َ
النظر في أسلوب القرآن لوجدتم أن اهلل لم يخبر في القارآن إِخباارًا أناه يجياب دعاوة

ق
خلَا َ
ن َ
المضطر ،ألن ذل مشاهد معلوم ،ولكن ذكره حجة على المشركين فقاال ﴿ :أَمَّا ْ
ج ٍة مَّا كَانَ لَكُامْ أَن
ت بَهْ َ
السمَا ِء مَاء َفأَنبَتْنَا ِب ِه حَدَا ِئقَ ذَا َ
ض وَأَنزَ َل لَكُم مِّنَ َّ
ت وَا ْلأَ ْر َ
السمَاوَا ِ
َّ
خلَالَهَا
ض قَرَارًا وَجَعَ َل ِ
الل ِه بَلْ هُ ْم قَوْمٌ يَعْ ِدلُونَ ﴿ ﴾60أَمَّن جَعَ َل ا ْلأَ ْر َ
تُنبِتُوا شَجَ َرهَا أَِإ َل ٌه َّم َع َّ
ن
الل ِه بَلْ أَكْثَا ُرهُ ْم لَاا يَ ْع َلمُاو َ
ن الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَِإ َل ٌه َّم َع َّ
ي وَجَعَ َل بَيْ َ
أَنْهَارًا وَجَعَ َل لَهَا رَوَاسِ َ

خ َلفَاء ا ْلأَ ْرضِ أَِإ َل ٌه مَّا َع اللَّا ِه
ب ا ْلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ َويَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْ َعلُكُ ْم ُ
﴿ ﴾61أَمَّن يُجِي ُ
ال مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ ...النمل.]61 - 60 :
َقلِي ً
يا أيها القراء إنهم لما دعوا نظروا فإذا الورم بدأ يخف والزُّرقة تمحى واأللم يتناقص ،ثم
لم يمض يومان حتى شفيت الرِجل تمامًا ،وجاء الطبيب فلم يكد يصدق ما يراه!!.
ستقولون هذه قصة خيالية أنت اخترعتها وتخيلتها ،فما قولكم إن دللتكم على صااحبها،
إن هذا الولد صار مشهورًا ومعروفًا في الدنيا كلها ،وهو الذي روى القصة بلساانه ،هاذا
الولد هو :أيزنهاور القائد العام لجيوش الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ،ورئيس أمريكاا

بعد ذل !!.وقد وقعت لي أنا حوادَّ رأيتُها وعشتُها ،أو وقعت لمن كاان حاولي سامعتُها
وتحققت منها .سنة  ،1950مرضت مرضة طويلة لخيانة من طبيب شاب شيوعي ،وضاع
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لي جرثومة يسمونها العصيّات الزرقاء ،قليلة نادرة في بالدنا ،وكانت شكواي من حصااة

في الكلية أقاسي من نوباتها آالمًا ال يعرف مداها إال من قاساها ،فانضممت إليها أماراض
أخرى لم يكن لي عهد بها ،وقضيت في المستشفى؛ مستشفى الصحة المركزي الكبير فاي
دمشق ،ثم في مستشفى كلية الطب بضعة عشر شهرًا ،أقيم فيه ،ثم أخرج منه ثام أعاود

إليه ،وكانوا كل يوم يفحصون البول مرتين ،وينظرون ما فيه،

فلما طال بي األمر ،وضاق مني الصدر ،توجهت إلى اهلل فسألته إحدى الراحتين ،الشفاء إن
كان الشفاء خيرًا لي ،أو الموت إن كان في الموت خيرٌ لي ا وكان يدعو لي كثيار ممان
يحبني وإن كنت ال أستحق هذا الحب من األقرباء ومن األصدقاء ا فلما توجهت ذل اليوم
إلى اهلل مخلصًا له نيتي ،واثقًا بقدرته على شفائي ،سكن األلم ،وتباعدت النوبات ،وفحصوا
البول كما كانوا يفحصونه كل يوم ،فإذا به قد صفا ،وزال أكثر ما كان فيه وعجب األطبااء
واندهشوا ،اجتمعوا يبحثون .

فقلت لهم :ال تتعبوا أنفسكم فهذا شيء جاء من وراء طِبِّكم ،إن اهلل الذي أمرناا أن نطلاب
الشفاء من الطب ومن الدواء ،قادر على أن يشفي بال طب وال دواء.
ولما قدمت المملكة سنة 1321ها أقمت سنة في الرياض ،ثم جئت مكة فلبثت فيها إلاى
اآلن ،كان معنا فيها رجل من الشام ال أسميه ،كان مقيمًا في الرياض هو وأمه ،فعرض لاه

عمل اقتضى سفره إلى لبنان ،كرهت أمه هذا السفر لئال تبقى وحدها ،فلما ح ّل موعده حمل
ثقله [أي حقائبه وأشياءه] إلى المطار فسلمه إلى الشركة وذهب إلى بيته علاى أن ياأتي
الفجر ليسافر.ورجا أمه أن توقظه قبيل الفجر ،فلم توقظه حتى بقى لموعد قياام الطياارة

وحَّ السائق علاى أن يبلاغ باه المطاار
َّ
ثالَّ أرباع الساعة ،فقام مسرعًا وأخذ سيارة
ويضاعف له األجر ،وجعل يدعو اهلل أن يلحق بالطيارة قبل أن تطير ،ولما وصل وجد أنه ال
يزال بينه وبين الموعد ربع ساعة ،فدخل المقصف وقعد على الكرسي فنام ،وناودي مان
المكبر على ركاب الطائرة أن يذهبوا إليها ،فلم يسمع هذا النداء وما صاحا حتاى كانات
الطيارة قد علت في الجو ،وكنت معه ،فجعل يعجب كيف دعا اهلل بهاذا اإلخاالص دعااء

المضطر ولم يستجب له؟.
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وجعلت أهون األمر عليه ،وأقول له :إن اهلل ال ير ّد دعوة داعٍ مخلص مضطر أبادًا ،ولكان
اإلنسان يدعو بالشر دعاءه بالخير ،واهلل أعلم بمصلحته منه ،وأهمّ الغضب والحازن عان
إدرا ما أقول.
أفتدرون ماذا كانت خاتمة هذه القصة؟

لعل منكم من يذكر طيارة شركة الشرق األوسط التي سقطت تل السنة ،وهل مان كاان
فيها؟ هذه هي الطيارة التي حزن على أنها فاتته.إن اإلنسان قد يطلب من اهلل ماا يضاره،
ولكن اهلل أرحم به من نفسه ،وإذا كان األب يأخذ ولده الصغير إلى السوق فيارى اللعباة
فيقول :أريدها ،فيشتريها له ،ويبصر الفاكهة الجميلة ،فيوصله إلياه ،ويطلاب الشُّاكوالته
مر على الصيدلية ورأى الادواء الملفاوف بالورقاة الحماراء،
فيشتري له ما يطلبه فإذا َّ
فأعجبه لونه ،فطلبه ،هل يشتريه له وهو يعلم أنه يضاره؟ إذا كاان األب وهاو أعارف
بمصلحة ولده ال يعطيه كل ما يطلب ألنه قد يطلب ما ال يفيده ،فاهلل أرحم بالعباد من آبائهم

ومن أمهاتهم ومن ذويهم [  » ....كتاب الباب الذي ال يغلق في وجه ساائل ص :10 – 1
الشيخ على الطنطاوي
 هذه قصاه واقعياه حادثت فاي وقتناا الحاضار لمعلماة فاي مكاه المكرماه 0

كان هنا مجموعه من المعلمات تعاقدنا مع سائق يوصلهن من منازلهن للمدرسه والعكس

وكان هذا السائق يعرف وقت صرف الرواتب وفي يوم ركبنا المعلمات معه ويعرف أنهان
استلمن رواتبهن فأخذ السائق بتوصيل المعلمات واحد تلو األخرى وبقيت معلماه واحاده

تنظر دورها أن يوصلها الى منزلها ولكنها تفأجأت أن السائق غير من طريق البيت واخاذ
يتجه إلى طريق جدة أخذت المعلمه تناديه يافالن يا فالن هذا ليس طريق المنزل لكن لم يرد
عليها وبعد محاوالت فاشله الستعطافه أيقنت انه طمع فيها  ،أثناء قيادته السياره ساجدت
اَّ 0000000
ادعو يامغياا
اذت تاا
اياره وأخاا
اية الساا
اى أرضاا
اه علاا
المعلماا
اروب!!!
اب مكاااا
ان قلاااا
ادعوه ماااا
اذه الاااا
ات هاااا
وخرجاااا
وفجاااااااااااااااااااااااااااااااأه!!!!

ضرب السائق فرامل ألن هنا سياره اعترضته رفعت المعلمه رأسها تخيلوا من كان فاي
السااااااااااااااااياره المعترضااااااااااااااااه
إنه أبوها وأخوها فرحت لوهله ثم انتابها خوف لوجودها في هذا المكان مع السائق مااذا
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ساااااااايقول أباهااااااااا وأخاهااااااااا عنهااااااااا!!!

وفتح أبوها الباب واخذ بيد ابنته إلى السياره و انطلق مباشره دون التكلم مع الساائق وال

مااااااااع ابنتااااااااه ودارت األفكااااااااار باااااااارأس
المعلمه ؟؟ وصلوا إلى البيت نزلت المعلمه مسرعه نحو أمها حتى تشرح لها الوضع قبال
دخول والدها تفأجأت بوجود والدها و اخوها على مائدة الغداء أماه م م م متى كيف اشلون
كاااانو فاااي الساااياره يامههههاااه واناااا سااابقتهم فاااي الااادخول
أجابت األم هم موجودون منذ ساعتين  .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إذن من الذين كانوا في السياره ؟؟؟
هااااااااال تعرفاااااااااون مااااااااان هااااااااام؟؟
إنهم المالئكة ومن رحمة اهلل بها انه جعلهم على صورة والدها واخوها حتى ال تخااف 0
ياااااااااا الاااااله ان أرحم بنا من امهاتنا0
 )وهذه قصةٌ مُبْ ِك َية (

هذة قصة حقيقية حصلت أحداثها ما بين الرياض وعفيف ألن صاحبة القصة أقسمت على

كل من يسمعها أن ينشرها للفائدة فتقول :
لقد كنت فتاة مستهترة اصبغ شعري باألصباغ الملونة كل فترة وعلى الموضة وأضع

المناكير وال أكاد أزيلها إال للتغيير  ،أضع عبايتي على كتفي أريد فقط فتنة الشباب ال

إغوائهم ،أخرج إلى األسواق متعطرة متزينة ويزين إبليس لي المعاصي ما كبر منها وما
صغر وفوق هذا كلة لم اركع هلل ركعة واحدة بل ال اعرف كيف اصلي والعجيب أني مربية

أجيال معلمة يشار لها بعين احترام فقد كنت ادرس في احد المدارس البعيدة من مدينة

الرياض فقد كنت اخرج من منزلي مع صالة الفجر وال أعود حتى صالة العصر المهم أننا
كنا مجموعة من المعلمات وكنت أنا الوحيدة التي لم أتزوج .
فمنهن المتزوجة حديثا ومنهن الحامل ومنهن التي أخذت أجازة أمومة وأيضا كنت أنا
الوحيدة التي نزع مني الحياء فقد كنت أحدَّ السائق وأمازحه كأنة أحد أقاربي ومرت
األيام وما زلت على طيشي وضاللي وفي صباح احد االيام استيقظت متأخرة وخرجت

بسرعة وركبت السيارة وعندما التفتت لم أجد سواي في المقاعد الخلفية سألت السائق

فقال فالنة مريضة وفالنة قد ولدت و.و .فقلت في نفسي ما دام الطريق طويل سأنام حتى
نصل فنمت ولم استيقظ إال من وعرة الطريق فنهضت خائفة ورفعت الستار ما هذا الطريق
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وما الذي صار ؟؟؟؟ فالن أين تذهب بي؟؟؟؟؟؟؟ قال لي بكل وقاحة اآلن ستعرفين فقد

عرفت مخططة قلت له وكلي خوف يا فالن أما تخاف اهلل أتعلم عقوبة ما تنوي فعلة وكالم
كثير أريد أن أثنية عما يريد فعلة وكنت اعلم أني هالكة ال محالة فقال بثقة إبليسية لعينة
أما خفتي اهلل أنتي ؟

وأنتي تضحكين بغنج وميوعة وتمازحينني ؟؟؟؟ وال تعلمين أن فتنتيني وأني لن أترك
حتى آخذ ما أريد بكيت صرخت ولكن المكان بعيد وال يوجد سوى أنا وهذا الشيطان المارد
مكان صحراوي مخيف *** مخيف*** رجوتة وقد أعياني البكاء وقلت بيأس واستسالم

إذاً دعني أصلي هلل ركعتين لعل اللة يرحمني فوافق بعد أن توسلت علية نزلت من السيارة
وكأني أقاد إلى ساحة اإلعدام صليت وألول مرة في حياتي صليتها بخوف وبرجاء والدموع
تمأل مكان سجودي توسلت هلل تعالى أن يرحمني ويتوب علي وصوتي الباكي يقطع هدوء
المكان وفي لحظة وأنا أنهي صالتي

تتوقعون مالذي حدَّ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكانت المفاجأة ما الذي أراه ؟
إنني أرى سيارة أخي قادمة نعم إنه أخي وقد قصد المكان بعينة لم أفكر بلحظة كيف

عرف مكاني ولكني فرحت بجنون وأخذت اقفز ***وأنادي***وذل السائق ينهرني

ولكني لم أبالي به ....من أرى أنه أخي الذي يسكن الشرقية وأخي اآلخر الذي يسكن معنا
فنزل أحدهما وضرب السائق بعصا غليظة وقال اركبي مع احمد في السيارة وأنا سآخذ هذا
السائق واضعة في سيارة بجانب الطريق  ...ركبت مع احمد والذهول يعصف بي وسألته

هاتفةً كيف عرفتما بمكاني وكيف جئت من الشرقية ؟ ومتى؟
قال في البيت تعرفين كل شيء وركب محمد معنا وعدنا للرياض وأنا غير مصدقة لما
يحدَّ وعندما وصلت إلى المنزل ونزلت من السيارة قاال لي أخوتي اذهبي إلى أمنا
واخبريها الخبر وسنعود بعد قليل ونزلت مسرعة اخبر أمي دخلت عليها في المطبخ
واحتضنتها وأنا ابكي واخبرها بالقصة قالت لي بذهول وأحمد فعال في الشرقية وأخو

محمد ما زال نائما فذهبنا إلى غرفة محمد فوجدناه فعال نائم أيقظته كالمجنونة ألساله ما

الذي يحدَّ فأقسم باهلل العظيم أنة لم يخرج من غرفتة وال يعلم بالقصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ذهبت إلى سماعة الهاتف تناولتها وأنا أكاد أجن فسالت أخي اآلخر فقال ولكنني في عملي
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اآلن *********** بعدها بكيت

وعرفت كل إلي حصل إنهما ملكين أرسلهما ربي لينقذني فحمدت اهلل تعالى على ذل وكانت
هي سبب هدايتي وهلل
الحمد والمنة بعدها انتقلت الى منطقة عفيفة وابتعدت عن كل ما يذكرني بالماضي المليء

بالمعاصي والذنوب .

[*] قال مال بن دينار :
خرجت إلى الحج وفيما أنا سائر في البادية  ،إذ رأيت غراب ًا فى فمه رغيف  ،فقلت  :هذا
غراب يطير وفى فمه رغيف ،إن له لشأن ًا  ،فتتبعته حتى نزل عند غار  ،فذهبت إليه فإذا
بي أرى رجال مشدوداً ال يستطيع فكاكاً  ،والرغيف بين يديه  ،فقلت للرجل  :من تكون ؟
قال  :أنا من الحجاج وقد أخذ اللصوص مالي و متاعي وشدوني و ألقوني في هذا الموضع
 ،كما ترى وصبرت على الجوع

أيام ًا ثم توجهت إلى ربى بقلبي وقلت  :يا من قال في كتابه العزيز :

(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ( فأنا مضطر فارحمني فأرسل اهلل إلى هذا
الغراب بطعامي .

في هذا الموقف نرى حال الداعي قد أثر في إجابة دعوته فقد كان مضطرًا فقد كل األسباب
ولم يبق له إال باب السماء  ..واهلل حرمه من األسباب ليتعلم أن يتعلق قلبه برب األسباب ال
باألسباب حتى إذا عاد للحياة الطبيعية و أصبحت األسباب فى يده لم يلتفت إليها. .....

(قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي )

بنى الحجاج بن يوسف الثقفى دارًا بواسط بالعراق فدعا الناس للفرجة والدعاء بالبركاة..
فذهب الحسن البصرى رضى اهلل عنه إلى هنا فوقف خطيب ًا في الناس ليلفت الناس عان
االنبهار بالزخارف إلى كراهية الظلم الذى يمارسه الحجاج بن يوسف وقال فيه كالما غليظا
 ،فلما أشفق الناس عليه من بطش الحجاج قال  :لقد أخذ اهلل ميثاق أهال العلام لتبينناه
للناس وال تكتمونه  ...ثم انصرف ولما بلغ الحجاج ما حدَّ استشاط غيظااً والم أتباعاه
على عدم الرد عليه و أخبرهم أنه سيجعله عبرة للناس و أرسل فى طلبه وأعد فى مجلسه
النطع والسياف فظن الناس أنه قاتله وقبل أن يدخل الحسن البصرى إلى مجلس الحجااج
تمتم بكلمات فلما دخل عليه فوجىء الناس بأن الحجاج يحسن استقباله وأجلساه بجاواره
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وطيااب لحيتااه وسااأله فااى بعااض المسااائل ثاام أذن لااه باإلنصااراف ..

وما أن غادرالحسن البصرى المجلس حتى جرى الحاجب خلفه وسأله ناشدت اهلل ما هاذه

الكلماات التاى كنات تتماتم بهاا فاإن الحجااج ماا اساتدعا ليطياب لحيتا ؟
فقال الحسن  :قلت  :اللهم ياولى نعمتى ومالذى عند كربتى  ،اللهم اجعل عقوبته لى باردًا

وسالما كما جعلت الناربردا وسالماً على إبراهيم.
 (قصة لمريض شفاه اهلل تعالى بالدعاء )

والقصة لصديق يعمل مهندسا كان قد أصيب بالتهاب رئوي أدى إلى خراج على الرئة ..
حاول األطباء عالجه مدة شهرين كاملين وأعطوه كل أنواع المضادات بال فائدة  ،حتى فقد
وزنه واقترب من نهايته ..
وفى يوم من األيام وبعد مغادرة األطباء للمستشفى الذى كان يقيم فيه توجه إلى ربه وقال
:يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اشفني وعافني.

وأخذ يبتهل ويردد الدعاء حتى شعر أن شيئ ًا في صدره يريد أن يخرج وبعد سعال خفيف
خرجت كرة من الصديد وضعها في إناء بجواره وشعر بتحسن تام بعدها لقد أصبح قادرًا
على الحركة مرة أخرى  ،وكانت المفاجأة حينما جاء األطباء فى الغد ..

ووضع الطبيب سماعته على صدره فلم يسمع شيئا مما كان يسمعه ووجد ابتسامته تعلو

وجهه وقبل أن ينطق الطبيب قال صديقي  :لقد شفاني اهلل بالدعاء.
فكم من مرضى أقرباء لنا حاروا مع العالجات واألطباء فالبد من أن ننصحهم مع أخذهم
بأسباب الشفاء ومع استمرارهم فى الدواء أن يتضرعوا ويلجأوا إلى ربهم عز وجل

بالدعاء ( دعاء المضطر ) واهلل هو الذى يجيب فهو قادر على كل شىء سبحانه...
( )14دعوة المظلوم :
( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعا ٍذ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوم ًا أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل
وأن محمدًا رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمسَ

ت في كل يو ٍم وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقةً
صلوا ٍ
تؤخذ من أغنيائهم فتُر ُد على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكرائمَ أموالهم ،
واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .
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(حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا
تُحْ َملُ على الغمام يقول اهلل  :و عزتي و جاللي ألنصرن و لو بعد حين .

(حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) أن النبي  قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلاى
السماء كأنها شرارة .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :دعوة المظلوم مستجابة و إن كان
فاجرا ففجوره على نفسه .
والشواهد على إجابة دعوة المظلوم ال تكاد تحصر ،ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي
وقاص مع أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب .
قال أبو عوانة ،وجماعة :حدثنا عبدالمل بن عمير عن جابر بن سمرة قاال=:شاكا أهال
الكوفة سعدًا إلى عمر فقالوا :إنه ال يحسن أن يصلي ،فقال سعد :أما أنا فإني كنت أصالي
بهم صالة رسول اهلل ،صالتي العشيِّ ال أخرم منها ،أركاد فاي األولياين ،وأحاذف فاي

األخريين.

فقال عمر :ذل الظن ب يا أبا إسحاق.
فبعَّ رجالً يسألون عنه بالكوفة ،فكانوا ال يأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إال قالوا خيرًا،

حتى أتوا على مسجد لبني عبسٍ ،فقال رجل يقال له أبو سعد :أما إذا نشدتمونا باهلل فإناه
كان ال يعدل في القضية ،وال يقسم بالسوية ،وال يسير بالسرية.
ضهُ للفتن.
فقال سعد :اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره ،وأطل عمره ،وعَرِّ ْ

قال عبدالمل  :فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السك  ،فإذا قيل له :كيف أنت؟ قال :كبيار
()91

مفتون أصابتني دعوة سعد .
[*] وقال الذهبي :

يقال إن رجالً وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالمل بأنه يعيبكم .
قال :فأحضره وسأله ،فقال :لم أَ ُق ْلهُ؛ اللهم إن كنتُ صادقًا فأرني به آية ،فاضطرب الرجال
()91

فمات .

( )91رواه أحمد  ،120_105/1والبخاري( ،)055في األذان ،باب وجوب قاراءة اإلماام والماأموم فاي الصالوات كلهاا،
ومسلم( )453في الصالة ،باب القراءة في الظهر والعصر ،والنسائي  110/1باب الركود في األوليين.

( )91سير أعالم النبالء للذهبي .595/4
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[*]فيا أيها المظلوم يا صاحب الحقِ المهضوم يا من صار مَ ْغمُومَااً مان جُرْحِا ِه

ن
حمُوم هَوِّ ْ
ج ُه من األسى مَ ْ
المَ ْكلُوم يا من كان غَيْظُ ُه من الظلم مَكْتُوم يا من صار َو ُ
علَيْ يا أخي  ،فإن الدنيا أمرها معلوم  ،فهي للظالم ال تدوم   ،سيقتَصُ اهلل ل من فِعلو
َ
المشئوم وعند اهلل تَجْ َت ِم ُع الخصوم و ُيقْ َتصُ من الظَالِم للمَظلوم .

( )15دعوة الوالد على ولده:

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :ثاالَّ
دعوات مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .
وهذه النقطة من أخطر النقاط  ،وأفرد لها أسطراً  ،وجزءاً خاصاً ألهميتها  ،فهاي تتعلاق
بانتكاسة األوالد وفسادهم  ،من هدايتهم وصالحهم  ،حيَّ يدور عليها صالح األبنااء مان
عدمه  ،وهدايتهم من غوايتهم  ،فكم من اآلباء واألمهات من ال يخاف اهلل تعالى في أبنائه
وبناته  ،فال تسمعه إال داعياً عليهم  ،العناً لهم  ،مغضباً مزمجراً  ،عبوساً مكشراً  ،فربما
أدى ذل إلى انحرافهم عن جادة الطريق  ،وربما كان نتيجة لذل بعدهم عان مانهج اهلل

تعالى  ،وبالتالي تتلقفهم أيدي العابثين  ،فيصبحوا في زمرتهم وينقلب الحال إلى أسوأ مما
يُتصور ويُتوقع  ،وال سيما ونحن في عصر انفتحت فيه اآلفاق العلمية والعقدية والدينياة
واألسرية  ،بسبب انتشار الفضائيات ووسائل اإلعالم المختلفة  ،حتى أصبح العالم وكأناه
حجرة واحدة  ،فال يسوغ لولي األمر أن يدعو على أبنائه  ،بل الواجب عليه أن يُكثر مان
الدعاء لهم  ،حتى يكونوا صلحاء علماء دعاة يستفيد منهم مجاتمعهم  ،وتساتفيد مانهم

أمتهم .

وهنا آباء على العكس من ذل يحبون أبناءهم ويعاملونهم معاملة األخ والصديق  ،لكن ال
يخلو لسانه من دعاء عليهم حال غضبه  ،وهذه هي الطامة الكبرى  ،والفاجعة العظماى ،
فكم من ابنٍ ضل طريق الصواب  ،وأخطأ سبيل الهداية بسبب دعاء والده أو والدته عليه ،
وكذل الفتاة  ،ويدل على خطورة الدعاء على األبناء  ،وأنه قد يكون فتناة لهام  ،هاذا
علَ ْيهِ وَسَالَّمَ " :
اللهِ صَلَّى اللَّه َ
الحديَّ  ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ  :قَالَ رَسُولُ َّ

حمَيْدٌ  :فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِاعٍ صِا َف َة َأبِاي
ُمهُ  ،قَالَ ُ
كَانَ جُرَ ْيجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَ ْومَ َعةٍ فَجَا َءتْ أ ُّ
ق
ع ْتهُ كَيْافَ جَ َعلَاتْ كَفَّهَاا فَا ْو َ
ُمهُ حِينَ دَ َ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ أ َّ
اللهِ صَلَّى اللَّه َ
ص َفةِ رَسُولِ َّ
هُرَيْرَةَ لِ ِ
حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفَ َعتْ رَأْسَهَا ِإلَ ْيهِ تَدْعُوهُ َ ،فقَا َلتْ  :يَا جُرَ ْيجُ أَنَا أُمُّ َ كَِّلمْنِي فَصَادَفَ ْتهُ يُصَلِّي َفقَا َل
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صلَا َتهُ فَرَجَ َعتْ ثُمَّ عَا َدتْ فِي الثَّانِ َيةِ َفقَا َلتْ يَا جُارَ ْيجُ أَنَاا أُمُّا َ
صلَاتِي فَاخْتَارَ َ
اللَّهُمَّ أُمِّي وَ َ

صلَا َتهُ َفقَا َلتِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَ ْيجٌ َوهُوَ ابْنِاي وَإِنِّاي
صلَاتِي فَاخْتَارَ َ
فَكَِّلمْ نِي قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَ َ
ن
علَيْاهِ أَنْ ُيفْا َت َ
عتْ َ
كََّلمْ ُتهُ َفأَبَى أَنْ يُكَِّلمَنِي اللَّهُمَّ َفلَا ُتمِ ْتهُ حَتَّى تُرِ َيهُ ا ْلمُومِسَاتِ قَالَ َولَوْ دَ َ
ع َليْهَاا
ن ا ْلقَرْيَا ِة فَوَقَا َع َ
ت امْرَأَ ٌة مِا َ
ج ِ
ن َيأْوِي ِإلَى دَيْرِ ِه قَا َل فَخَرَ َ
ضأْ ٍ
ن رَاعِي َ
َلفُتِنَ قَا َل وَكَا َ
حبِ هَاذَا الادَّيْرِ قَاالَ فَجَااءُوا
غلَامًا َفقِيلَ لَهَا مَا هَذَا قَا َلتْ مِنْ صَا ِ
ح َم َلتْ فَ َولَ َدتْ ُ
الرَّاعِي فَ َ

ِبفُؤُوسِ هِمْ َومَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّي َفلَمْ يُكَِّلمْهُمْ قَالَ َفأَخَذُوا يَهْ ِدمُونَ دَيْرَهُ َفلَمَّا رَأَى
سحَ رَأْسَ الصَّبِيِّ َفقَالَ مَنْ أَبُو َ قَا َل َأبِاي
َذلِ َ نَزَلَ ِإلَيْهِمْ َفقَالُوا َلهُ سَلْ هَذِهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَ َ
ِضةِ قَاالَ لَاا
ِالذ َهبِ وَا ْلف َّ
سمِعُوا َذلِ َ مِ ْنهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَ َدمْنَا مِنْ دَيْرِ َ ب َّ
الضأْنِ َفلَمَّا َ
رَاعِي َّ
علَا ُه " [ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له ] .
ُم َ
ن ث َّ
َولَكِنْ أَعِيدُو ُه تُرَابًا َكمَا كَا َ
وللفائدة  :فالذين تكلموا في المهد خمسة  ،منهم من ذُكر في الحديَّ التالي :
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ  " :لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي ا ْلمَهْدِ إِلَّا َثلَا َثةٌ عِيسَاى
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه َ

ُمهُ فَدَعَ ْتهُ َفقَاالَ أُجِيبُهَاا أَ ْو
وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ ُيقَالُ َلهُ جُرَ ْيجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَ ْتهُ أ ُّ
ت
أُصَلِّي َفقَا َلتِ اللَّهُمَّ لَا ُتمِ ْتهُ حَتَّى تُرِ َيهُ وُجُوهَ ا ْلمُومِسَاتِ وَكَانَ جُرَ ْيجٌ فِي صَ ْومَعَ ِتهِ فَتَعَرَّضَا ْ

غلَامًا َفقَا َلتْ مِنْ جُرَ ْيجٍ فَا َأ َتوْ ُه
َلهُ امْرَأَةٌ وَكََّلمَ ْتهُ َفأَبَى َفأَ َتتْ رَاعِيًا َف َأمْكَنَ ْتهُ مِنْ َنفْسِهَا فَ َولَ َدتْ ُ
غلَاامُ قَاا َل
َضأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْ ُغلَامَ َفقَالَ مَنْ أَبُو َ يَا ُ
فَكَسَرُوا صَ ْومَعَ َتهُ وَأَنْ َزلُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَو َّ

ن
ضعُ ابْنًا لَهَا مِا ْ
الرَّاعِي قَالُوا نَبْنِي صَ ْومَعَتَ َ مِنْ َذ َهبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ وَكَا َنتِ امْرَأَةٌ تُرْ ِ
بَنِي إِسْرَائِيلَ َفمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَا ِكبٌ ذُو شَارَةٍ َفقَا َلتِ اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِ ْث َلهُ فَتَرَ َ ثَدْيَهَا وَأَقْبَا َل

َصهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ َكأَنِّي أَنْظُ ُر
علَى ثَدْيِهَا َيم ُّ
علَى الرَّا ِكبِ َفقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْ َعلْنِي مِ ْث َلهُ ثُمَّ أَقْبَلَ َ
َ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ َيمَصُّ إِصْبَ َعهُ ثُمَّ مُرَّ ِب َأ َمةٍ َفقَا َلتِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْا َل
ِإلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم َ
هَذِهِ فَتَرَ َ ثَدْيَهَا فَقَالَ اللَّهُمَّ اجْ َعلْنِي مِ ْثلَهَا َفقَا َلتْ لِمَ ذَا َ َفقَالَ الرَّا ِكبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ َوهَذِ ِه
ت َولَ ْم َتفْعَ ْل " [ متفق عليه واللفظ للبخاري ] .
ت زَنَ ْي ِ
ا ْل َأ َم ُة َيقُولُونَ سَرَ ْق ِ
فخطر الدعاء على األبناء عظيم  ،فهو مستجاب وباب القبول له مفتوح .
وكم هم اآلباء الذين يشتكون من مشاكل أبنائهم من انحراف وسوء خلق  ،وضعف ديان ،
وعدم توفيق في العمل والدراسة إلى غير ذل من األمور  ،وإذا سألناه  :هل تدعو لهم أم

تدعو عليهم ؟ قال  :أدعو عليهم .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

416

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فكيف يريد مثل هذا األب  ،أو تل األم السعادة والهناء والتوفيق والصالح لألبنااء وهام
يدعون عليهم  ،وقد سبقت اإلشارة إلى التحذير من الدعاء على الولد ألن الدعاء والحالاة

تل مستجاب  ،أال فليتق اهلل أولئ اآلباء واألمهات الذين ال تفتر ألسنتهم من الدعاء علاى
أبنائهم  ،وليعلموا أنهم سبب من أسباب ضاياع أبناائهم  ،وسابب لفساادهم  ،وسابب

النتكاستهم  ،بل ربما كانوا سبب ًا في سوء خاتمتهم والعياذ باهلل .

جاء رجل إلى عبد اهلل بن المبار رحمه اهلل  ،يشكو إليه سوء خلق ولاده  ،فقاال لاه :
أدعوت عليه  ،قال األب  :نعم  ،قال  :أنت أفسدته .
وقصة الرجل الذي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عناه  ،يشاكو أن
ولده صفعه على وجهه  ،فقال  :هل علمته القرآن ؟ قال  :ال  ،قال  :هل علمته السانة ؟
قال :ال  ،قال  :هل علمته أالق العلماء والصالحين  ،قال  :ال  ،قال  :حسب ثور فضرب .
فالتربية السليمة الصحيحة وفق منهج اهلل تعالى  ،ووفق سنة نبيه صلى اهلل عليه وسالم
هي المخرج  ،وهي الملجأ بإذن اهلل تعالى من هذه الكوارَّ والفتن التي تحدَّ في البياوت
جراء انحراف األبناء والبنات  ،فيجب على كل أب وأم  ،أن يكون لهم جلسة مع األبنااء
جميعاً صغيرهم وكبيرهم  ،يتم فيها تداول األحاديَّ حول التربية اإلسالمية  ،وقراءة ساير

العلماء والصالحين والمربين  ،واالستفادة من الكتب الخاصة بهذا الشأن .
( )30دعوة المسافر:

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :ثاالَّ
دعوات مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .

[*] قال ابن رجب:
"والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء...ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ ألنه
مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل المشااق ،واالنكساار مان

أعظم أسباب إجابة الدعاء".93
( )16دعاء الوالد لولده:

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :ثالَّ دعوات ال
تُرَدُّ :دعوة الوالد لولده ،ودعوة الصائم ،ودعوة المسافر .
93
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )10دعوة المظلوم :

( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل
س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ
صلواتٍ في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة

تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكارائمَ أماوالهم ،
واتقِ دعو َة المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .
(حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا
تُحْ َملُ على الغمام يقول اهلل  :و عزتي و جاللي ألنصرن و لو بعد حين .
(حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) أن النبي  قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلاى
السماء كأنها شرارة .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :دعوة المظلوم مستجابة و إن كان
فاجرا ففجوره على نفسه .
والشواهد على إجابة دعوة المظلوم ال تكاد تحصر ،ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي

وقاص مع أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب .

قال أبو عوانة ،وجماعة :حدثنا عبدالمل بن عمير عن جابر بن سمرة قاال=:شاكا أهال
الكوفة سعدًا إلى عمر فقالوا :إنه ال يحسن أن يصلي ،فقال سعد :أما أنا فإني كنت أصالي
بهم صالة رسول اهلل ،صالتي العشيِّ ال أخرم منها ،أركاد فاي األولياين ،وأحاذف فاي

األخريين.
فقال عمر :ذل الظن ب يا أبا إسحاق.
فبعَّ رجالً يسألون عنه بالكوفة ،فكانوا ال يأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إال قالوا خيرًا،
حتى أتوا على مسجد لبني عبسٍ ،فقال رجل يقال له أبو سعد :أما إذا نشدتمونا باهلل فإناه
كان ال يعدل في القضية ،وال يقسم بالسوية ،وال يسير بالسرية.

ضهُ للفتن.
فقال سعد :اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره ،وأطل عمره ،وعَرِّ ْ

قال عبدالمل  :فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السك  ،فإذا قيل له :كيف أنت؟ قال :كبيار

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
()94

مفتون أصابتني دعوة سعد .

وعن سعد أيضاً :أن رجالً قام يسب علياً رضي اهلل عنه ،فدافع سعد عن علي  ،واستمر

الرجاال فااي السااب والشااتم ،فقااال سااعد :اللهاام اكفنيااه بمااا شاائت.
فانطلق بعيرٌ من الكوفة فأقبل مسرعاً ،ال يلوي على شيء ،وأخذ يدخل من بين الناس حتى
وصل إلى الرجل ،ثم داسه بخفيه ،حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس.
[*] وقال الذهبي :
يقال إن رجالً وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالمل بأنه يعيبكم .
قال :فأحضره وسأله ،فقال :لم أَ ُق ْلهُ؛ اللهم إن كنتُ صادقًا فأرني به آية ،فاضطرب الرجال
()95

فمات .

( )12دعوة الوالد على ولده:
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :ثاالَّ
دعوات مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .

( )19دعوة المسافر:
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :ثاالَّ
دعوات مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .

[*] قال ابن رجب:
"والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء...ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ ألنه
مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل المشااق ،واالنكساار مان

أعظم أسباب إجابة الدعاء".96
( )10دعاء الوالد لولده:

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :ثالَّ دعوات ال
تُرَدُّ :دعوة الوالد لولده ،ودعوة الصائم ،ودعوة المسافر .
( )11من بات طاهرا على ذكر اهلل :
24

) ،فااااي األذان ،باااااب وجااااوب قااااراءة اإلمااااام والماااا موم فااااي الصاااالوات كلهااااا،
_ ، 1والبخااااار (
( ) رواه أحمااااد /
ومسلم( )4 3في الصالة ،باب القراءة في الظهر والعصر ،والنسائي  7 /7باب الركود في األوليين.
2
( ) سير أعالم النبالء للذهبي . 2 /4
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ معاذ بن جبل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح أبي داوود ) أن النبي  قال :ماا
من مسلم يبيت على ذكر اهلل طاهرا  ،فيتعار من الليل  ،فيسأل اهلل خيرا من الدنيا واآلخرة
إال أعطاه إياه .
( )11عند شرب ماء زمزم مع النية الصادقة .

(حديَّ جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح ابن ماجة):أن النبي  قال :
ماء زمزم لما شُرب له.
( )13عند دعاء اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل بأن
ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي باه أجااب وإذا
سئل به أعطى .

(حديَّ بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي  رجال يقول  :اللهام
إني أسأل أني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .

[*]األماكن الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء :

أو ًال األماكن الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء جملةً :
( )1الملتَزَم وهو بجاوار الحجر األسود :

( )1التعلق بأستار الكعبة من غير تمسح أو طلب تب ّر :
( )3الدعاء في الطواف :
( )4الدعاء على الصفا والمروة :
( )5والدعاء يوم عرفة بعرفة :
( )6الدعاء عند المشعر الحرام :
( )0الدعاء عند رمي الجمرة الدنيا والوسطى :

( )2المسجد الحرام على وجه الخصوص  ،ومكة على وجه العموم .
ثانياً األماكن الفاضلة التي يستجاب فيها الدعاء تفصيالً :
( )1الملتَزَم وهو بجاوار الحجر األسود :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

430

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الملتَزَم وهو بجاوار الحجر األسود  ،وسمي كاذل ألن النااس يلتزموناه بصدورهاام
وأيديهم  ،وهو ما بين الحجر األسود إلى باب الكعبة .

( حديَّ عبد اهلل ابن عمرو رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع ) قال :كاان النباي
صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم يُلزِق صدره ووجهاه بالمُالتَازَم

[*] وقال ابن عباس – رضي اهلل عنهما – :
المالاتَازم ما بين الركن والباب

90

.

.

وعنه – رضي اهلل عنه – أنه كان َيلْازَمُ ما بين الركن والباب  ،وكان يقاول  :ماا باين
الركن والباب يدعى المُالْاتَازَم  ،ال يَالْازَم ما بينهما أحد يسأل اهلل شايئا إال أعطاااه
إياه

92

.

[*] وعن مجاهد أنه قال :
كانوا َيلْاتَا ِزمُون ما بين الركان والباب ويَدْعُون

99

[*] وقال محمد بن عبد الرحمن العبدي :

.

رأيت عكرمة بن خالد  ،وأبا جعفر وعكرماة مولى ابن عباس  ،يلتزمون ما باين الاركن
وباب الكعبة

100

( )1التعلق بأستار الكعبة من غير تمسح أو طلب تب ّر :
التعلق بأستار الكعبة من غير تمسح أو طلب تبرّ فال حرج فيه  ،وكان التعلّق معروفااً ،
وهو يد ّل على اللجوء واالستعاذة باهلل .

(حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :دخل رسول اهلل صلى اهلل علياه
على آله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر  ،فلما نزعه جاء رجل فقال  :إن ابن خطال
متعلق بأستار الكعبة ! فقال  :اقتلوه

.

ال من األنصار ثم ارتد ولحق بالمشركين
وذل أنه قتل رج ً

101

 - 90رواه عبد الرزاق (  ) 06/5و ابن أبي شيبة (  ، ) 136/3ورواه مال في الموطأ (  ) 414/1بالغااً .
 -92رواه البيهقي في الكبرى ( ) 164/5
 -99رواه ابن أبي شيبة ( . ) 136/3

 -100رواه ابن أبي شيبة ( . ) 136/3

 - 101يُنظر لذل التمهيد البن عبد البر (. )160/6

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

431

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وقال – عليه الصالة والسالم – في أربعاة نفار  :اقتلوهم وأن وجدتموهاام متعلقاين

بأستار الكعبة

101

وهذا يدلّ على أن التعلّق بأستار الكعبة له أصل  ،وكان معروفاً  ،ولم يُنكره النبي صلى
اهلل عليه على آله وسلم .

إال أنه ال يُتعلّق بأستار الكعبة تبركا ًا .
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية – رحمه اهلل – :
ولما كانت الكعبة بيت اهلل الذي يُدعى ويُذكار عنده  ،فإنه سبحانه يستجار به هنا  ،وقد
يُستمس بأستار الكعبة

103

.

( )3الدعاء في الطواف :
الطواف صالة إال أن اهلل أباح فيه األكل والكالم  ،فهو يشبه الصالة مان حياَّ الخشاوع
والخضوع هلل تعالى  ،واحترام الموقف الذي يقفه العبد أمام اهلل عز وجل  ،فيقضي وقات

الطواف بقراءة القرآن  ،واألذكار  ،والدعاء .

( حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال الطوافُ حول البيت مث ُل
الصالة إال أنكم تتكلمون فيه  ،فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير .

وهنا أنبه إخواني المسلمين بأن يحذروا من تل الكتيبات التي تحتوي على أدعية خاصاة
بكل شوط من أشواط الطواف أو السعي  ،وكذل الحذر من استخدام واستئجار المطوفين ،
فكل تل األعمال بدعية ال أصل لها في الشريعة  ،فاإلنسان يدعو اهلل عز وجل بما شاء من

الدعاء  ،وهل هنا أعظم من سؤال اهلل الجنة  ،واالستعاذة به من الناار  ،وأن يثبات اهلل
العبد على هذا الدين حتى يلقى ربه تبار وتعالى  ،وال داعي أباداً الساتعمال كتباات أو
مطوفين  ،فلن يكون المطوف أحرص من العبد على نفسه  ،ولن يكون المطوف أخلص في
الدعاء للعبد من نفسه  ،فال بد من أخذ الحيطة والحذر من ذل  ،ويدعو العبد بما فتح اهلل
عليه من الدعاء وليس بالزم أن يحفظ أدعية يدعو بها  ،بل ربما كان بعضها غير مفهاوم
وال معلوم  ،فلربما دعا المسلم على نفسه  ،أو أمن على دعاء هو عليه وليس له .

( )4الدعاء على الصفا والمروة :

 - 101رواه النسائي ( )105/0والضياء في المختارة ( )142/3والحاكم ( )61/1وابن أبي شيبة ()404/0
 - 103مجموع الفتاوى (. )110/15

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

431

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الدعاء على الصفا والمروة  :يكون باستقبال البيت في الدعاء بعد التكبير ثالث ًا  ،ثم يقاول
الذكر الوارد في السنة ثالث ًا  ،ويدعو بين ذل .

[*] قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اهلل - :
يقول اهلل أكبر وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثالَّ مرات  ،ويقول ما ورد ومنه  " :ال

إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له المل  ،وله الحمد  ،وهو على كل شيء قدير  ،ال إله إال
اهلل وحده  ،أنجز وعده  ،ونصر عبده  ،وهزم األحزاب وحده " ثم يدعو بما أحب  ،ثم يعيد

الذكر مرة ثانية  ،ثم يدعو بما أحب  ،ثم يعيد الذكر مرة ثالثة  ،وينزل متجه ًا إلى المروة .
" الشرح الممتع " ( / 268 ) . 0
ويكون الدعاء في ابتداء األشواط ال في انتهائها  ،إذ ليس ثمة دعاء علاى الماروة عناد
نهاية األشواط .
[*] قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه اهلل - :

وبه نعرف أيضاً أن الدعاء على الصفا والمروة يكون في ابتداء األشواط ال في انتهائهاا ،
وأن آخر شوط على المروة ليس فيه دعاء ؛ ألنه انتهى السعي  ،وإنما يكون الدعاء فاي
مقدمة الشوط كما كان التكبير أيض ًا في الطواف في مقدمة الشوط  ،وعليه فإذا انتهى مان
السعي عند المروة ينصرف  ،وإذا انتهى من الطواف عند الحجر ينصرف  ،وال حاجة إلاى

التقبيل  ،أو االستالم  ،أو اإلشارة  ،والذي نعلل به دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا
فعل النبي صلّى اهلل عليه وسلّم  " .الشرح الممتع " ( ) 351 / 0

( حديَّ جابر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال :فلما دنا من الصفا قارأ !< إن
الصفا والمروة من شعائر اهلل >! أبدأ بما بدأ اهلل به فبدأ بالصفا فرقاي علياه حتاى رأى
البيت فاستقبل القبلة فوحد اهلل وكبره وقال ال إله إال اهلل وحده ال شري له له الملا ولاه
الحمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب
وحده ثم دعا بين ذل قال مثل هذا ثالَّ مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قادماه
في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كماا فعال

على الصفا .

[*] قال ابن عبد البر :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

433

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وفيه  -أي حديَّ جابر -أن الصفاا والمروة موضع دعااء تُارجى فيه اإلجااابة

104

.

باإلضافة إلى عرفاة فإناها من المواطن التي يستجاب فيها الدعااء  ،فهي جمعت باين
الزمان والمكان .

( )5الدعاء يوم عرفة بعرفة :
الدعاء يوم عرفة بعرفة يستمر إلى غروب الشمس  ،وعلى الحاج أن يكثر من الادعاء
في هذا اليوم .
(حديَّ عبد اهلل ابن عمرو الثابت في صحيح الترمذي) أن النبيّ  قال « :خير الادعاء
دعاء يوم عرفة ،وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وحده ال شري له  ،له
المل وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
( )6الدعاء عند المشعر الحرام :

وذل بمزدلفة  ،قال تعالى  " :فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم

من قبله لمن الضالين " [ البقرة ، ] 192
ن ُيقَادِّ ُم ضَا َع َفةَ َأ ْهلِا ِه ،
عمَرَ رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أنه كَاا َ
(حديَّ بْنَ ُ

ن
فَ َي ِقفُونَ عِنْدَ ا ْلمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِا ْلمُزْ َد ِل َفةِ بِاللَّيْلِ  ،فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ  ،ثُمَّ يَدْفَعُونَ َقبْلَ َأ ْ
صلَاةِ ا ْلفَجْرِ َ ،ومِنْهُمْ مَنْ َيقْدَمُ بَعْدَ َذلِ َ ،
َيقِفَ ا ْل ِإمَامُ  ،وَقَبْلَ أَنْ يَدْ َفعَ َ ،فمِنْهُمْ مَنْ َيقْدَمُ مِنًى لِ َ

اللهِ صَلَّى اللَّه
ص فِي أُولَئِ َ رَسُولُ َّ
خ َ
عمَرَ َيقُولُ  " :أَرْ َ
جمْرَةَ  ،وَكَانَ ابْنُ ُ
َفإِذَا قَ ِدمُوا َرمَوُا الْ َ

علَ ْي ِه وَسَلَّ َم " .
َ

( حديَّ جابر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) قال جابر رضي اهلل عنه عن حجاة
النبي صلى اهلل عليه وسلم :ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحارام فاساتقبل القبلاة،
فدعاه وكبَّره ،وهلَّله ،ووحَّده فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ،فدفع قبل أن تطلاع الشامس“
الحديَّ.
والدعاء عند المشعر الحرام يكون بعد صالة الفجر ليلة عيد األضحى لمن كان حاج ًا  ،كماا

ف
ما ّر في حديَّ جابرِ بنِ عبدِ الّلهِ – رضي اهلل عنهما –قال  :ثُمّ ركبَ القصواءَ حتّى وقا َ

 - 104التمهايد ( . ) 91/1

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

434

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
على المَشعرِ الحرامِ  ،واستقبلَ القبلةَ  ،فدعا الّلهَ  ،وكبّرَهُ  ،وهّل َلهُ  ،ووحّدَهُ  ،حتى أسافر
جادًا

( )0الدعاء عند رمي الجمرة الدنيا والوسطى :
ويكون ذل في أيام التشريق  ،وال يشرع الدعاء بعد رمي الجمرة الكبرى ال في يوم النحر

وال بعده .

( حديَّ ابن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح البخاري )أنه كان يرمي الجمرة الدنيا
بسبع حصيات ،يكبر على إثر كل حصاة ،ثم يتقدم حتى يسهل ،فيقوم مستقبل القبلة ،فيقوم
طويال ،ويدعو ويرفع يديه ،ثم يرمي الوسطى ،ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ،ويقوم مستقبل
القبلة ،فيقوم طويال ،ويدعو ويرفع يديه ،ويقوم طويال ،ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن
الوادي ،وال يقف عندها ،ثم ينصرف ،فيقول :هكذا رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعله.
( )2المسجد الحرام على وجه الخصوص  ،ومكة على وجه العموم .

مكة – شرّفها اهلل وحرسها – هي البلد األمين  ،وفيها بيت اهلل  ،ولذا تُضاعف الحسانات
في الحرم  ،وتعظم السيئات فيه .
وكانت قريش تُعظِّم البيت والدعاء عنده .

ولذا لما صلّى النبي صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم عند البيت  ،وأبو جهل وأصحاب لااه
سلَى جزور بني فالن فيضعه علاى ظهار
جلوس إذ قال بعضهم لبعض  :أيكم ياجايء بِ َ
محمد إذا سجد ؟ فانبعَّ أشقى القوم

105

فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى اهلل عليه

وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه  .قال ابن مسعود  :وأنا أنظر ال أغني شيئا لو كانت لي

مَنَعَة  .قال  :فجعلوا يضحكون ويحيل

106

بعضهم على بعض ورسول اهلل صلى اهلل عليه

وسلم ساجد ال يرفع رأسه  ،حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه ثام قاال :
اللهم علي بقريش – ثالَّ مرات – فشقّ عليهم إذ دعا عليهم  .قال  :وكاانوا يَارون أن
الدعوة في ذل البلد مستجابة

100

 .ثم سمّى  :اللهم علي بأبي جهل وعلي بعتباة بان

 - 105هو عقبة بن أبي مُعيط  -لعنه اهلل . -
 - 106قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( " : )410/1ويُحيل بعضهم " كذا هنا بالمهملة من اإلحالة  ،والمراد أن بعضهم ينساب
فعل ذل إلى بعض باإلشارة تهكما  ،أي يثب بعضهم على بعض من المرح والبطر  ،ولمسلم من رواية زكريا " ويَميل " باالميم ،

أي من كثرة الضح .

 - 100قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( : )412/1ويمكن أن يكون ذل مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السالم .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

435

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معايط

– وعاد

السابع فلم نحفظه – قال ابن مسعود  :فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رساول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر

102

.

[*] قال الحافظ ابن حجر – رحمه اهلل – :

وفي الحديَّ تعظيم الدعااء بمكاة عند الكفار  ،وما ازدادت عند المسلمين إالّ تعظيمااً ،

وفيه معرفة الكفار بِصِدْقِاه صلى اهلل عليه وسلم لخوفهم من دعائه  ،ولكن حملهم الحسد
على تر االنقياد له

109

.

وأما بقية المساجد فلألحاديَّ الواردة في فضل الدعاء بين األذان واإلقامة  ،والغالاب فاي
حال المسلم أنه يكون في المسجد في هذا الوقت .
والذي يظهر أن الوقت والمكان اجتمعا في الدعاء بين األذان واإلقامة  .واهلل أعلم .
أسباب إجابة الدعاء :

إلجابة الدعاء أسباب عديدة ،وها أسباب إجابة الدعاء جملةً وتفصيال :

[*]أو ًال أسباب إجابة الدعاء جمل ًة :
( )1اإلخالص هلل تعالى حال الدعاء :

( )1قوة الرجاء ،وشدة التحري في انتظار الفرج :
( )3التوبة من المعاصي :
( )4السالمة من الغفلة :
( )5اغتنام الفرص :

( )6كثرة األعمال الصالحة :
( )0التقرب إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض :
( )2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
( )9بر الوالدين :
( )10الصبر وعدم االستعجال :

( )11أن يتحرى الحالل في مطعمه :
 - 102رواه البخاري  .كتاب الوضوء  .باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صالته . )65/1( ...
 - 109فتح الباري ()419/1

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

436

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )11حسن الظن باهلل تعالى :
( )13حضور القلب :

( )14اليقين والثقة باهلل تعالى :
[*]ثانيا أسباب إجابة الدعاء تفصيال :

( )1اإلخالص هلل تعالى حال الدعاء :

فهو السبب األعظم إلجابة الدعاء  ،فكلما اشتد اإلخالص وقوي كلما كانت اإلجاباة أولاى
وأحرى  ،وال أدل على ذل من دعاء نبي اهلل ذي النون _ عليه السالم _ وهو فاي بطان
الحوت ،ودعاء أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة .
[*] قال ابن عقيل :

()110

يقال :ال يستجاب الدعاء بسرعة إال لمخلص أو مظلوم .
فاإلخالص هو الذي تدور عليه دوائر اإلجابة.

ن َلهُ الدّينَ َكمَا بَدَأَكُ ْم تَعُودُونَ) [األعراف ]19 /
خلِصِي َ
قال تعالى ( :وَادْعُو ُه مُ ْ
فمن دعا ربه غير مخلص له فهو حقيق بأن ال يجاب إال أن يتفضال اهلل علياه وهاو ذو
الفضل العظيم .

واإلخالص فيه أال يدعو إال اهلل سبحانه ،فإن الدعاء عبادة من العبادات ،بل هو من أشرف
الطاعات وأفضلِ القربات  ،وال يقبل اهلل من ذل إال ما كان خالصا لوجهه الكريم ،قاال اهلل
ٱللهِ أَحَداً)
ال تَدْعُو ْا َم َع َّ
ساٰجِ َد لَِّل ِه فَ َ
َن ٱ ْلمَ َ
تعالى( :وَأ َّ

[ الجن ] 12/

افِرُونَ) [ غافر  ، ]14/و عان
ن َولَوْ كَرِ َه ٱلْ َك ٰ
ن َلهُ ٱلدّي َ
خلِصِي َ
ٱلل َه مُ ْ
 ،وقال تعالى( :فَٱدْعُو ْا َّ
ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال له(( :إذا سألت فاسأل اهلل،

وإذا استعنت فاستعن باهلل)) .111
[*] قال ابن رجب:

"هذا منزع من قوله تعالىِ( :إيَّا َ نَعْبُ ُد وَإِيَّا َ نَسْتَعِينُ) [ الفاتحة ] 5/
 ،فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه ،والدعاء هو العبادة".
( )110كتاب الفنون البن عقيل الحنبلي .050/1

رواه أحمد ( ،)300 ،193/1والترمذي ( ،)1511وصححه األلباني في صحيح الجامع (. )0950

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

430

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وقال" :واعلم أن سؤال اهلل عز وجل دون خلقه هو المتعين ،ألن السؤال فيه إظهاار الاذل
من السائل والمسكنة والحاجة واالفتقار ،وفيه االعتراف بقدرة المسئول علاى رفاع هاذا
الضر ونيل المطلوب ،وجلب المنافع ودرء المضار ،وال يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحاده

ألنه حقيقة العبادة" .111

تنبيه

 :إن الدعاء حال اإلخالص أبل ُغ في حصول المقصود  ،وأقرب إلى انكساار

القلب  ،وصدقِ اللجؤ إلى اهلل سبحانه وتعالى  .لذا كانت دعاوة المضطر مستجابَاة :

( أَمَّن يُجِيبُ ا ْلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ) [ النمل .] 61/
( )1قوة الرجاء ،وشدة التحري في انتظار الفرج :

فكلما قوي الرجاء ،واشتدت الحاجة ،وتطلعت النفوس لإلجابة ،وبلغ بها انتظاار الفارج

ذروته كلما جاء الفرج ،وأقبل اليسر ،وزالتالغموم ،وانجابت الهموم؛ فإن مع العسر يسرًا،
وإن مع الشدة فرجًا.
فهذا نبي اهلل يعقوب _ عليه السالم _ قال أول ما صنع أبناؤه باأخيهم يوساف _ علياه

ى مَاا
ن عَلَا َ
جمِي ٌل وَالّل ُه ا ْلمُسْاتَعَا ُ
السالم _ ما صنعوا ( :بَلْ سَ ّو َلتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ َأمْرًا فَصَبْ ٌر َ
صفُونَ) [يوسف ]12 /
تَ ِ
وعندما فقد بنيامين أخا يوسف  ،وفقد ابنه األكبر الذي قال

( َفلَنْ أَبْرَحَ األ ْرضَ حَ ّتىَ َيأْذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحْكُمَ الّلهُ لِي َوهُوَ خَيْرُ الْحَاا ِكمِينَ) [ يوساف /

]20
جمِيعااً إِنّاهُ هُا َو
جمِيلٌ عَسَى الّلهُ أَن َيأْتِيَنِي بِهِمْ َ
قال [:بَلْ سَ ّو َلتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ َأمْراً فَصَبْرٌ َ

الْ َعلِي ُم الْحَكِيمُ) [يوسف ]23 /

وعندما اشتد به البالء ،وبلغ به الكرب المنتهى ،وعوتب على تاذكر يوساف _ علياه
طِلبَ منه أن يسلو عنه ،ويتر ما هو فيه _ قال( :إِ ّنمَآ أَشْكُو بَثّي وَحُزْنِي ِإلَاى
السالم _ و ُ

ن الّل ِه مَا َال تَ ْع َلمُونَ)
علَ ُم مِ َ
الّل ِه وَأَ ْ

[ يوسف ]26 /
وعندما عظم بالؤه ،واشتد رجاؤه قال:
111

 -جامع العلوم والحكم (ص)121 ،120

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

432

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ح
س مِان رّوْ ِ
ح الّلهِ إِ ّنهُ َال يَ ْيأَ ُ
(يَبَنِيّ ا ْذهَبُواْ فَتَحَسّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَالَ تَ ْيأَسُواْ مِن رّوْ ِ

الّلهِ إِ ّال ا ْلقَوْ ُم الْكَافِرُونَ) [ يوسف ]20 /
فماذا كانت النتيجة؟

لقد أجاب اهلل دعاء عبده ،وكان عند حسن ظنه به؛ فلقد عجل فرجه ،ونفاس كربتاه،

وأفرح قلبه ،وجمعه بأحبته ،وفلذات كبده ،هذا في الدنيا ،وإن له في اآلخرة للحسنى .
[*] قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي معلقًا على تل القصة:

وفي هذا دليل على أن أصفياء اهلل إذا نزلت بهم الكوارَّ والمصيبات _ قابلوهاا فاي أول
األمر بالصبر ،واالستعانة بالمولى ،وعندما ينتهي ،وتبلاغ الشادة منتهاهاا _ يقابلونهاا
بالصبر ،والطمع في الفرج والرجاء ،فيوفقهم اهلل للقيام بعبوديته في الحالتين .

()113

ثم إذا كشف عنهم البالء قابلوا ذل بالشكر والثناء على اهلل ،وزيادة المعرفة بلطفه .
( )3التوبة من المعاصي :

علَايْكُمْ مّادْرَاراً *
سمَآءَ َ
غفّاراً * يُرْسِلِ ال ّ
كما قال تعالىَ ( :ف ُق ْلتُ اسْتَ ْغفِرُواْ رَبّكُمْ إِ ّنهُ كَانَ َ

ت وَيَجْعَل لّكُمْ أَنْهَاراً) [نوح ]11 :10
ن وَيَجْعَل لّكُ ْم جَنّا ٍ
وَ ُيمْدِدْكُ ْم ِب َأمْوَا ٍل وَبَنِي َ
()114

قيل لسفيان :لو دعوت اهلل؟ قال :إن تر الذنوب هو الدعاء .

أخي  :إن أكثر أولئ الذي يشكون من عدم إجابة الدعاء آفتهم المعاصي فهي خلف من كل

مصيبة . .
[*] قال عمر بن الخطاب ( رضي اهلل عنه ) :

بالورع عما حرم اهلل يقبل اهلل الدعاء والتسبيح .

[*] قال بعض السلف :
ال تستبطئ االجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي .
[*]وذكر اإلمام عبد اهلل بن أحمد بن حنبل رضي اهلل عنهما في كتاب الزهد ألبيه :أن بناي
إسرائيل قد أصابهم بالء ،فخرجوا إلى الصعيد يسألون اهلل جل وعال ،فأوحى اهلل إلى نبيهم
وقال :قل لهم :اآلن خرجتم إلى الصعيد بأبدان نجسة -نجستها المعاصي والذنوب -ورفعتم

(

3

) فوائد مستنبطة من قصة يوسف البن سعد  47/ ،من المجموعة الخامسة من مؤلفات ابن سعد .

(

4

) جامع العلوم والحكم .7 6/

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

439

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
إلي أكفاً قد سفكتم بها الدماء ،ومألتم بيوتكم من الحرام ،اآلن وقد اشتد غضبي عليكم ،فلن

تزدادوا مني إال بعداً.

اخي المسلم  :ها هي المعاصي قد عمت وتطاير شررها في كل مكان  .وقد غفل الغاافلون
 ..وهم في غيهم منهمكون .

ولكن اذا نزلت المصيبة صاروا يجارون بدعاء اهلل تعالى فما اتعسهم وما اقل نصيبهم مان

اجابة الدعوات .
اخي المسلم  :فالتوبة … .التوبة … ..ولتنظف طريق الدعاء من األوساخ .
ليجد دعاؤ طريقه الى االستجابة … واال كيف ترجو اخي االجابة اذا كنت ممن يبارز ربه
تعالى في ليل ونهار ؟
أخي  :إن مثل العاصي في دعائه كمثل رجل حارب ملكا من ملو الدنيا وناباذه العاداوة
زمنا طويال  ،وجاءه مرة يطلب إحسانه ومعروفة  .فما ظن أخي بهذا الرجل ؟ اتراه يُدر

مطلوبه ؟ كال فانه لن يدر مطلوبه اال اذا صفا الود بينه وبين ذل المل .

فذا أخي مثل العاصي الذي يبيت ويصبح وهو في معصية اهلل  ،ثم اذا وقعات باه شاده
يرجو من اهلل ان يجيب دعاءه  .فاحذر اخي عاقبة المعاصي … فان لن تسعين على إدرا

الدعاء المستجاب بشيء أقوى من تر المعاصي  ..فتر المعاصي مفتاح لبااب الادعاء
المستجاب ..
أعانني اهلل وإيا لطاعته …و عصمني وإيا من معاصية ومساخطه …

تنبيه

 :قد يكون العبد مثقالً بالذنوب والمعاصي  ،فيرى أنه من العار عليه  ،ومان

التعدي على ربه أن يدعوه  ،وهذا خطأ محض  ،فأكثر العباد افتقاراً إلى اهلل تعاالى أهال
الذنوب والمعاصي  ،هم أكثر من يحتاج إلى اللجوء إلى اهلل عز وجل بأن ينقذهم منها قبال
أن يموتوا على فعلها فتكون الخاتمة سيئة والعاقبة وخيمة .

فقد يأتي الشيطان إلى العبد ويسول له ويلقي في روعه أنه مثقل بالاذنوب  ،وأن نفساه

أحقر من أن يسأل اهلل تعالى أن يثبته ويعصمه من ذل  ،وهذا تلبيس من إبليس  ،يريد به
القضاء على العبد وأن يغرقه في لجج المعاصي واآلثام  ،حتى يلقى اهلل تعالى وهو مثقال

بها  ،فمن عرف ذل فعليه أن يدحر عدوه ويخذله وال يمكنه من نفسه  ،بل عليه أن يجاد

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

440

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
في الدعاء ويكثر منه  ،وال تثنيه معاصيه وذنوبه عن الدعاء واإللحاح إلى اهلل عز وجال

في ذل  ،يقول [*] سفيان بن عيينة رحمه اهلل :

" ال يمنعن أحداً من الدعاء من الدعاء ما لم يعلم في نفسه ا يعني من التقصير ا فإن اهلل
قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال  " :رب أنظرني إلى يوم يبعثون "  ،ولهاذا

جاء في الحديَّ القدسي ":أنا عند ظن عبدي بي  ،وأنا معه إذا دعاني " [ أخرجه مسلم ] .
( )4السالمة من الغفلة :

وذل بحضور القلب وخشوعه ،واستحضاره لمعاني الدعاء ،فاذل مان أعظام أساباب
اإلجابة.
أما استيالء الغفلة ،واستحكام الشهوة فمن أعظم موانع اإلجابة.
[*] قال يحيى بن معاذ :

()115

من جمع اهلل عليه قلبه في الدعاء لم يردَّه .

[*] قال ابن القيم تعليقًا على ذل :

قلت :إذا اجتمع عليه قلبه ،وصدقت ضرورته وفاقته ،وقوي رجاؤه _ ال يكاد يرد دعااؤه
()116

.

( )5اغتنام الفرص :
وذل بتحري أوقات اإلجابة ،والمبادرة الغتنام األحوال ،واألوضاع ،واألماكن التاي هاي
مظان إجابة الدعاء .

( )6كثرة األعمال الصالحة :
فاألعمال الصالحة سبب عظيم لرفع الدعاء وتقبله؛ فالدعاء من الكلمِ الطيب ،والكلمُ الطيب
يصعد إلى اهلل ،ويحتاج إلى عمل صالح يرفعه.
ح يَرْفَ ُعهُ) [فاطر ]10 /
ب وَالْ َعمَلُ الصّا ِل ُ
قال تعالىِ( :إلَ ْي ِه يَصْعَ ُد الْ َكلِ ُم الطّ ّي ُ
وكما في قصة أصحاب الغار؛ فإن أعمالهم الصالحة شفعت لهم ،وكانت سببًا فاي إجاباة
دعائهم .
(

) )4(،

الفوائد البن القيم ص. 3

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال وهب بن منبه :

مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر.

وعنه قال :العمل الصالح يبلغ الدعاء ،ثم تال قوله تعالىِ( :إلَ ْيهِ يَصْعَدُ الْ َكلِمُ الطّ ّيبُ وَالْ َعمَا ُل
ح يَرْفَ ُعهُ) [فاطر ]10 /
الصّاِل ُ

( )0التقرب إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض :
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النباي  قاال  :أن
النبي  قال  :قال اهلل تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب  ،وما تقرب إلاىَّ عبادي
بشيءٍ مما افترضته عليه  ،وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ،
ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنَّه  ،وما ترددتُ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن
نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته .

( )2األمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

فهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء؛ ألنه من أعظم األعمال الصالحة ،وألن تركاه موجاب
لرد الدعاء وعدم اإلجابة.

ن عان
(حديَّ حذيفة في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :لتأمُرنّ بالمعروف و لتنهَاوْ َّ
المنكر أو يبعَّ اهلل عليكم عقاب ًا منه  ،ثم تدعونه فال يستجاب لهم .
[*] قال أهل العلم:

"لذا يمكن الجزم بأن تر القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مانع من موانع إجابة
الدعاء ،فعلى كل مسلم يرغب بصدق أن يكون مستجاب الدعوة القيام بااألمر باالمعروف

والنهي عن المنكر حسب طاقته وجهده" .110
( )9بر الوالدين :

وقد مر بنا قصة أصحاب الغار وأن فيهم رجالً كان بارًّا بوالديه ،وكذل دعاء الولد الباار
لوالديه .

هذه بعض أسباب إجابة الدعاء ،وبالجملة فاإلتيان بشرائط الدعاء ،وآداباه ،وتجناب ماا

يخالف ذل كفيل _ بإذن اهلل _ بإجابة الدعاء.
110

 -األمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصالح الدرويش (ص .)34

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وكذل عكس هذه األمور يعد من أسباب رد الدعاء؛ فاستبطاء اإلجاباة ،وأكال الحارام،

واالعتداء في الدعاء ،وتر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وكثرة الذنوب والمعاصي
وغيرها _ كل ذل من موانع إجابة الدعاء.
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

واألدعية والتعويذات بمنزلة السالح ،والسالحُ بضاربه ،ال بحَدِّه فقط؛ فمتى كاان الساالح

سالحًا تامًّا ال آفة به ،والساعد ساعدًا قويًّا ،والمانع مفقودًا _ حصلت النكاية في العدو.
ومتى تخلَّف واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير.
ثم
فإن كان في نفسه غير صالح ،أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء ،أو كان َّ
()112

مان ٌع من اإلجابة _ لم يحصل األثر.
( )10الصبر وعدم االستعجال :

فال ينبغي للعبد أن يستعجل اإلجابة إذا دعاا ،وأال يساتبطئ اإلجاباة إذا تاأخرت؛ فاإن
االستعجال من اآلفات التي تمنع أثر الدعاء.

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :يستجاب أحدكم ما لم يعجل  ،يقاول
ب لي .
ج ْ
دعوت فلم يُستَ ِ

[*] قال ابن حجر رحمه اهلل تعالى " :وفي هذا الحديَّ أدب مان آداب الادعاء ،وهاو أن
يالزم الطلب ،وال ييأس من اإلجابة؛ لما في ذل من االنقياد واالستسالم وإظهار االفتقاار"

-119

[*] وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
"ومن اآلفات التي تمنع أثر الدعاء أن يتعجل العبد ويستبطئ اإلجاباة فيستحسار ويادع
الدعاء ،وهو بمنزلة من بذر بذراً أو غرس غرساً فجعل يتعاهده ويساقيه ،فلماا اساتبطأ

كماله وإدراكه تركه وأهمله" .110
ومعنى يستحسر :ينقطع.

( ) الجواب الكافي ص.14
 - 119الفتح ()141/11
110

 -الجواب الكافي (ص )10

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فال تستبطئ اإلجابة وألِحَّ على اهلل في المسألة ،فالنبي  مكَّ يدعو على رعل وذكاوان
شهراً ،ورب حييّ كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه ،أن يردها صفراً ،فادع وَرَبُّا َ

ٱألَكْرَم ،وألق نفس بين يديه ،وسلّم األمر كله إليه ،واعزم المسألة ،وأعظم الرغبة فماا
تسد فاقته ،ومن أنزلهاا
رَدَّ سائله ،وال خاب طالبه ،ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم َّ

بالرب فنِعْم الرزاق هو  ،فالزم الطلب فالمعطي كريم ،والكاشف قدير ،وال تستعجل اإلجابة
إذا دعوت ،وال تستبطئها إذا تأخَّرت ،ومن يُكثر قرع األبواب يوش أن يفتح له .
در من قال :
وهلل ُّ
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع لألبواب أن يلجا
إن األماور إذا انساادت مسالكها فالصبر يفتح منا كل ما ارتجا
ال تيأساان وإن طالااات مطالبةإذا استعنت بصبر أن ترى فرجا
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل:

"قلت :إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فال يكاد يرد دعااؤه".

ف
وصدق رحمه اهلل أليس أرحم الراحمين هو القائل( :أَمَّن يُجِيبُ ٱ ْلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِا ُ

ال مَّا تَذَكَّرُونَ).111
ٱلل ِه َقلِي ً
ا ٌه َّم َع َّ
ح َلفَاء ٱأل ْرضِ أَء َل ٰ
ٱلسُّوء وَيَجْ َعلُكُ ْم ُ

(حديَّ سلمان في صحيح أبي داوود والترمذي ) أن النبي  قال إن ربكام حياي كاريم
يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا .
اهلل أكبر ،فما نعدم واهلل خيراً من رب حيي كريم بل الخير كل بيديه ال تأتي ذرة من الخيار

فما فوقها إال بإذنه وفضله وعلمه ،وهو الذي بيده خزائن السماوات واألرض فسبحان من
عظم جو ده وكرمه أن يحيط به الخالئق ،فارفع يدي يا عبد اهلل آناء الليل وأطراف النهار،
والزم قرع باب المل الوهاب ،فما خاب واهلل من أمله ،وما خاب من أنازل باه حوائجاه
وصدق في الطلب وألح في السؤال ،وتمسكن بين يديه وأظهر فقر وحاجت إلاى ربا ،
فباب الذل واالنكسار أوسع األبواب ،وال مزاحم فيه وهو ثمرة العبودية ،فلله ما أحلى قول
العبد وهو يناجي سيده بذل وانكسار وحاجة وفقر :اللهم إني أسأل بعز وذلاي إليا إال
رحمتني ،يا من ال ملجأ وال منجا من إال إلي  ،هذه ناصيتي الخاطئة الكاذبة باين يادي ،

عبيد سواي كثير ،وليس لي سيد سوا  ،أدعو دعاء الخائف الضارير ،وأبتهال إليا
111

 -النمل61:

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ابتهال الخاضع الذليل ،أدعو دعاء من ذلت ل رقبته ورغم ل أنفه وفاضت ل عينااه،
اللهم ارحم من ال راحم له سوا  ،وال مؤوي له سوا  ،وال مغيَّ له سوا  ،فما الظن ياا

عباد اهلل بمن هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
إذا انكسر العبد بين يديه وبكى وتذلل وأشهد اهلل فقره إلى ربه في كال ذراتاه الظااهرة
والباطنة عندها فليبشر بنفحات ونفحات من فضل اهلل ورحمته وجوده وكرمه

أخي  :أفهم هذا جيدا فانه سر من اسرار الدعاء المستجاب جهله الكثيارون  ..فتنباه وال
تكن من الغافلين .
ُورقٌ العجلي  (( :ما امتألت غضباً قط  ،ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سانة
[*] قال م ِّ
فما شفعني فيها وما سئمت من الدعاء )) [ نزهة الفضالء ص . ]392
( )11أن يتحرى الحالل في مطعمه :
من أسباب إجابة الدعاء  :أن يكون الداعي ممن يحرصون على اللقمة الحالل  :فال يدخل

بطنه حراما ….

وإذا اتصف العبد بذل لمس اثر اإلجابة في دعائة ووجد آثارا طيبة لذل …
أخي  :لقد عم البالء بأكل الحرام أو المشتبه في حله .

فكان ذل سببا في عدم إجابة دعاء الكثيرين …… فيا غافلين عن أسباب إجاباة الادعاء

تنبهوا إلى ما يدخل جيوبكم من المال  ..وتنبهوا الى ما يدخل بطونكم من الطعام …..
وال يقولن أحدكم  :دعوت ولم أر إجابة للدعاء ! وهو قد مال يده وبطنه من الحرام !!

ت طُرقَها بالمعاصي .وقد أخذ بعض
[*] قال بعض السلف  :ال تستبطئ اإلجابة ،وقد سَد ْد َ
الشعراء هذا المعنى فقال:
"نحن ندعو اإلل َه في كل كرب ثم ننساهُ عند كشف الكروب
كياف نارجو إجاباةَ لدعاء قاد سددنا طريقَها بالذنوب ؟
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبل
إال طيبا فقال تعالى( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )

وقال ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعَّ

أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي
بالحرام فأنى يستجاب لذل .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الشاهد  :قوله( فأنى يستجاب لذل ) وهو استفهام واقع على وجه التعجب واالستبعاد .أي
كيف يدعو هذا اآلكل للحرام وينتظر اإلجابة مع تيقنه من سوء فعاله ،نسأل اهلل أن يطعمنا

الحالل ويجنبنا مهاوي الضالل إنه ولى ذل والقادر عليه .
[*] قال سهل بن عبد اهلل ( رحمة اهلل )  :من أكل العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم !
[*] وقال اإلمام ابن رجب ( رحمة اهلل ) :

فأكل الحالل وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب إلجابة الدعاء …
أخي المسلم  :ول في سلف الصالح ا رضي اهلل عنهم ا قدوة صالحة …
فهذا سعد بن أبي وقاص ( رضي اهلل عنه ) اشتهر بإجابة الدعاء … فكان إذا دعا ارتفاع
دعاؤه واخترق الحجب فال يرجع إال بتحقيق المطلوب ! .
فكان رضي اهلل عنه مثاال حيا لمن أراد ان يعرف طريق إجابة الدعاء … وها هو رضاي
اهلل عنه يسأله بعضهم تستجاب دعوت من بين أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟

فقال  :ما رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عالم من اين مجيئها ؟ ! ومن أين خرجت .

أخي ذا هو سر استجابة دعاء سعد بن أبى وقاص ا رضي اهلل عنه ا اللقماة الطيباة
الحالل

أخي  :فلنحاسب نفس في أكلها وشربها وملبسها من أين هذا ؟ وكيف جاء ؟
فإذا كان حالال … فكل وأنت معافى  ..وادع اهلل تعالى رازق … .فأنت يومها القريب مان
طريق اإلجابة ؟ .

( )11حسن الظن باهلل تعالى :
واهلل تعالى يعطي عبده على قدر ظنه به ؛ فإن ظن أن ربه غني كريم جواد  ،وأيقن بأناه
تعالى ال يخيب من دعاه ورجاه  ،مع التزامه بآداب الدعاء أعطاء اهلل تعالى كل ماا ساأل
وزيادة  ،ومن ظن باهلل غير ذل فبئس ما ظن .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى أنا عند ظن عبدي باي
وأنا معه إذا ذكرني  ،فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي  ،وإن ذكرني في مألٍ ذكرته فاي

ملٍ خيرٌ منهم  ،وإن تقَّرب إليَّ شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إليَّ ذراعا تقربت إليه باعا
و إن أتاني مشيا أتيته هَرْ َو َل ًة .
[*] قال الشوكاني:

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
"فيه ترغيب من اهلل لعباده بتحسين ظنونهم ،وأنه يعاملهم على حسبها؛ فمن ظن به خيارًا
أفاض عليه جزيل خيراته ،وأسبل عليه جميع تفضالته ،ونثار علياه محاسان كراماتاه

وسوابغ عطياته ،ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن اهلل تعالى له هكذا"

111

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة
و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

( )13حضور القلب :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة
و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .
[*] قال النووي:
"واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه ،والدالئل عليه أكثار مان أن
تحصر والعلم به أوضح من أن يذكر"

113

[*] قال اإلمام ابن رجب رحمه اهلل تعالى( ،)114وقد جاء في حديَّ أبي هريرة عند اإلماام
الترمذي” :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاءً مان قلاب

غافل الهٍ“( .)115وقد أمر اهلل تعالى بحضور القلب والخشوع في الاذكر والادعاء ،فقاال

سبحانه{ :وَاذْكُر رَّبَّ َ فِي َنفْسِ َ تَضَرُّعاً وَخِي َفةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ ا ْلقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَاآلصَالِ وَ َال
ن الْغَا ِفلِينَ} [ األعراف ] 105/
تَكُن مِّ َ
( )14اليقين والثقة باهلل تعالى :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة
و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .
فالبد أن يكون الداعي على يقين وثقة باهلل جل وعال لقوله  ادعوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة يا له من دواء ،وكم استمعت إلى شكاوى كثير من المسلمين ،يشتكون من طاول
الدعاء وما ذا إال ألن قلوبهم الهية؛ ألن قلوبهم قد انشغلت وهامت في كل وادٍ ،ما تحر
قلبه وما خشع قلبه ،وما اقشعر جلده ،وما دمعت عينه ،وما أحس باللذة فاي مناجاتاه هلل
111

 -تحفة الذاكرين (ص.)11

 - 113األذكار (ص.)356
( )124جامع العلوم والحكم .4 3/2
( )125الترمذي برقم  ،343وله شاهد عند أحمد  133/2من حديث عبد هللا بن عمر ولكنه من طريق ابن لهيعة ،والحديث حسنه
األلباني في األحا يث الصحيحة برقم  ،5 4وفي صحيح سنن الترمذي برقم .23

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
جل وعال ،فلو استمع إلى خمس دعوات أو عشر دعوات ألحس بالملل والضجر والطاول،
لماذا؟ ألنه واهلل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من مناجاة ربنا جل وعال ،كيف وأنات تنااجي

القوي العزيز الكريم( :واهلل ال يقبل دعاء من قلب غافلٍ اله ).
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في الجواب الكافي :

واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح والسالح بضاربه ال بحده فقط فمتى كان السالح سالحا

تاما ال آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف
واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير فإن كان الدعاء في نفسه أو الداعي لم يجمع بين قلباه
ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من اإلجابة لم يحصل األثر .
وقال أيض َا رحمه اهلل تعالى :
وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أوقات
اإلجابة الستة وهي الثلَّ األخير من الليل وعناد األذان وباين األذان واإلقاماة وأدباار

الصلوات المكتوبات وعند صعود اإلمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصالة وآخار
ساعة بعد العصر من ذل اليوم وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وذالله
وتضرعا ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى اهلل تعاالى وبادأ

بحمد اهلل والثناء عليه ثم ثنى بالصالة على محمد عبده صلى اهلل عليه وسلم ثم قدم باين
يدي حاجته التوبة واالستغفار ثم دخل على اهلل وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة
ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الادعاء
ال يكاد يرد أبدا وال سيما إن صادف األدعية التي أخبر النبي صلى اهلل عليه وسالم أنهاا

مظنة اإلجابة أو أنها متضمنة لالسم األعظم فمنها ما يلي :
(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل بأن
ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي باه أجااب وإذا
سئل به أعطى .

(حديَّ بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي  رجال يقول  :اللهام
إني أسأل أني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .
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[*]الدعاء الذي ال يكاد يرد أبدا :

[*] قال ابن القيم ا رحمه اهلل تعالى :
إذا جمع الداعي مع الدعاء حضور القلب وصادف وقتاً من أوقات اإلجابة الستة وهي-:
الثلَّ األخير من الليل  ،وعند األذان  ،وبين األذان واإلقامة  ،وأدبار الصلوات المكتوبة
،وعند صعود اإلمام المنبر يوم الجمعة حتى تقضى الصالة ،وآخر ساعة بعد عصر يوم

الجمعة أيضاً )وصادف خشوع ًا في القلب وانكساراً بين يدي الرب وذ ًال وتضرع ًا ورِِقة
واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة
ورفع يديه إلى اهلل وبدأ بحمد اهلل والثناء عليه وثنى بالصالة على عبده ورسوله محمد
ح عليه
صلى اهلل عليه وسلم ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة واالستغفار ثم دخل على اهلل وأل ّ
في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين
يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء ال يكاد يُرد أبداً ..

وال سيما إذا صادف األدعية التي أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنها مظنة اإلجابة أو

متضمنة لالسم األعظم (وهو-:الحي القيوم ،وقيل  -:اهلل  ،قال ابن حجر وأرجحها من
حيَّ السند ":اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفُواً أحد ".
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي

مسألة في إجابة الدعاء من عدمها :
مما ينبغي أن يُعلم أن استجابة الدعاء _ في األصل _ دليل على صالح المرء ،وتقواه .

[*] قال عمر بن الخطاب -رضي اهلل عنه:-

هم الدعاء  ،فإذا ألهمت الدعاء فإن معه اإلجابة .
أنا ال أحمل همَّ اإلجابة ولكن أحمل َّ
والمعنى  :ال يهمني اإلجابة ،ما أهتم اإلجابة-؛ ولكن أحمل ه ّم الدعاء ،فإذا وُفقت للادعاء
جاءت اإلجابة .وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان اهلل عليهم .
فكن في دعائ راجي ًا عفو رب  ،طالباً مغفرته  ،راغباً في جنته ونعيمه  ،طامع ًا في عطائه
وغناه فهو سبحانه يستحي أن يرد عبده خائباً إذا سأله .

ت
ولكنها ال تدل أحيانًا على ذل ؛ فقد تكون استدراجًا ،أو لحكمة كما قال تعالى( :أَفَرَأَيْا َ
ن عَهْداً * قال
ح َماَ ِ
ط َلعَ الْغَ ْيبَ أَمِ اتّخَذَ عِن َد الرّ ْ
الّذِي َكفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ الُوتَيَنّ مَاالً وَ َولَداً * أَ ّ

ب مَدّاً * وَنَرِ ُث ُه مَا َيقُو ُل وَ َيأْتِينَا فَرْداً)
ن الْعَذَا ِ
ب مَا َيقُو ُل وَ َنمُ ّد َل ُه مِ َ
تعالى( :كَالّ سَنَكْ ُت ُ
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[مريم ]20 :00

ن قَبْلُ استجاب اهلل تعالى دعاء الشيطان .
َ ومِ ْ

ت
قال تعالى( :قَالَ َربّ َفأَنظِرْنِي ِإَلىَ يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ َفإِنّ َ مِنَ ا ْلمُنظَرِينَ * ِإ َلىَ يَوْمِ الْوَقْا ِ
ا ْلمَ ْعلُومِ ) [ الحجر ]32 :36

فكونه _ عز وجل _ أجاب إبليس سؤله ،وأنظره إلى يوم القياماة _ لايس ذلا إكرامًاا
إلبليس ،بل إهانة له؛ ليزداد إثمًا فتعظم عقوبته ،ويتضاعف شقاؤه وعذابه ،إضافة إلى ذل
فإن اهلل _ عز وجل _ جعله مَحكًّا يتميز به الخبيَّ من الطيب ،وما دام أن الخلق مساتمر
()116

إلى يوم القيامة _ فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلق البشر واهلل أعلم.

كذل عدم استجابة الدعاء ال تدل على فساد الداعي في كل األحوال ؛ فهنا سؤال منعه
اهلل نبينا محمدًا"قال _ عليه الصالة والسالم _=:سألت ربي ثالثًا فأعطاني ثنتين ،ومنعناي
واحدة ،سألت ربي أال يهل أمتي بالسَّنة فأعطانيهاا ،وساألته أال يهلا أمتاي باالغرق
()110

فأعطانيها ،وسألته أال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها .

فاهلل _ عز وجل _ منع نبيه محمدًا"الدعوة الثالثة ،وليس ذل دليالً علاى أن الرساول"ال
مكانة له عند ربه ،أو أنه غير مستجاب الدعوة ،بل هو سيد البشر ،ودعااؤه مساتجاب،

ولكن اهلل _ عز وجل _ منعه تل الدعوة لحكم عظيمة؛ منها أن يُ ْعلَمَ أن الرساول"بشار،
ليس له من األمر شيء ،وأن األمر كله هلل ،بيده الضر والنفع ،والعطاء والنفع .
ب
ومنها أن هذه األمة تعصي ،واهلل _ عز وجل _ يقول( :لّيْسَ ِب َأمَانِيّكُمْ وَآل َأمَانِيّ َأهْلِ الْكِتَا ِ

ن الّل ِه َولِ ّي ًا وَ َال نَصِيراً) [النساء ]113 /
مَن يَ ْعمَلْ سُ َوءًا يُجْزَ ِب ِه وَ َال يَجِ ْد َل ُه مِن دُو ِ

فإذا عصيت عوقبت؛ لتؤوب إلى رشدها ،وتنيب إلى ربها ،فتستقيم أحوالهاا ،وتصالح
أمورها ،فتسعد ،وتفلح .
وهذا من رحمة اهلل بها؛ إذ يُؤَدِّبها بهذه العقوبات .
ثم إن من رحمته بها أنه _ عز وجل _ ال يعاقبها عقوباة استئصاال ،بحياَّ تستأصال
جميعها ،كما حصل ذل لألمم السابقة كعاد وثمود.
76

_ ، 3ومقدمة
( ) انظر :شفاء العليل البن القيم ،ص 4 7_364و  ،461_44وطريق الهجرتين البن القيم ،ص
مفتاح دار السعادة ،ص 3فما بعدها ،والفوائد البن القيم ،ص ، 41_ 36وشرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز،
ص ،7 6_7 7والذكر والدعاء للقحطاني ،ص. 7 _ 2
(

7

) رواه مسلم( )7 21الفتن وأشراط الساعة ،باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض.
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هذا وستتضح بعض الحكم من تأخر إجابة الدعاء أو عدمها في المبحَّ التالي زيادة علاى

ما مضى .

موانع إجابة الدعاء :
المانع :لغة :الحائل بين الشيئين ،واصطالحاً :ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم من عدماه
وجود ،وال عدم لذاته ،عكس الشرط(.)112

وكما أن للدعاء مواطن يستجاب فيها فكذل له موانع تمنع من إجابته  ،فيجب على العباد
أن يحذرها ويجتنبها حتى يسلم له دعاؤه  ،ألن هذه الموانع تقف ساداً منيعااً  ،وحصان ًا
حصين ًا في عدم القبول  ،وعدم اإلجابة .
[*] قال اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح  ،والسالح بضاربه  ،ال بحده فقط  ،فمتى كان الساالح
سالحا تاما ال آفة به  ،والساعد ساعد قوي  ،والمانع مفقود  ،حصلت به النكاية في العدو

 .ومتى تخلف واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير  [.الداء والدواء ص] 35

فيتبين من ذل أن هنا أحواال و آدابا و أحكاما يجب توفرها في الدعاء و في الداعي  ،و
أن هنا موانع و حواجب تحجب وصول الدعاء و استجابته يجب انتفاؤها عن الاداعي و

عن الدعاء  ،فمتى تحقق ذل تحققت اإلجابة .
[*]وها موانع الدعاء جملةً وتفصيال ً :
أو ًال  :موانع الدعاء جمل ًة :

( )1أكل الحرام :

( )1ارتكاب المعاصي والمحرمات:
( )3تر األوامر  ،وإهمال الواجبات التي أمر اهلل بها وأوجبها على عباده :
( )4استعجال اإلجابة :
( )5ومن موانع اإلجابة الدعاء باإلثم وقطع الرحم :
( )6ومن موانع إجابة الدعاء عدم الصالة على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم :
( )0وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين :

( )128الفوائد الجلية في المباحث الفرعية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ص ،12وعدة الباحث في أحكام التوارث
للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ص.3
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ثاني ًا  :موانع الدعاء تفصيالً :

( )1أكل الحرام :

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :
سلِينَ ،قال تعالى(:يَا
(إنّ اهلل طَ ّيبٌ والَ َيقْبَلُ إالّ طَيّباً ،وَإِنّ اهلل أمَرَ المُ ْؤمِنِينَ ِبمَا أمَرَ ِبهِ المُرْ َ
علِيمٌ)وَقالَ تعاالى َ ( :ي َأيّهَاا
ع َملُوا صَالِحاً إني ِبمَا تَ ْع َملُونَ َ
سلُ ُكلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَا ْ
أَيّهَا الرّ ُ

الّذِينَ آمَنُواْ ُكلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لّلهِ إِن كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) ثم َذَكَرَ الرّجُالَ
سمَاءِ يارب يارب َومَطْ َع ُمهُ حَرَامَُ ،و َملْبَسُاهُ حَارَا ٌم
سفَرَ أشْ َعََّ أغْبَرَ َيمُدّ يَدَيه إلَى ال ّ
يُطِيلُ ال ّ
ب له.
ي بِالْحَرَا ِم فَانّى يُسْتَجَا ُ
وَغُذِ َ
[*] ذكر ابن رجب رحمه اهلل تعالى في معنى هذا الحديَّ:
إن اهلل ال يقبل من األعمال إال ما كان طيب ًا طاهرًا من المفسدات كلها :كالريااء ،والعجاب،
وال من األموال إال ما كان طيباً حالالً ،فاإن الطياب توصاف باه األعماال ،واألقاوال،

واالعتقادات

()119

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون باألكل من الطيبات واالبتعاد عن

الخبائَّ والمحرمات ،ثم ذكر في آخر الحديَّ استبعاد قباول الادعاء ماع التوساع فاي
المحرمات :أكالً ،وشرباً ،ولبساً ،وتغذيةً .ولهذا كان الصحابة والصالحون يحرصون أشاد

الحرص على أن يأكلوا من الحالل ويبتعدوا عن الحرام ،فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:

”كان ألبي بكر غالمٌ يُخرج له الخراجَ وكان أبو بكر يأكل من خراجاه( ،)130فجااء يوما ًا
ت
بشيء فأكله أبو بكر فقال له الغالم :أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر :وما هاو؟ قاال :كنا ُ

تكهَّنتُ إلنسانٍ في الجاهلية وما أُحسِنُ الكِهانةَ إال أني خَدع ُتهُ فأعطاني بذل  ،فهاذا الاذي
()131

أكلتَ منه ،فأدخل أبو بكر يده

فقاءَ كلَّ شيء في بطنه“( .)131ورُوي في رواية ألباي

نُعيم في الحلية وأحمد في الزهد ”فقيل له يرحم اهلل كلُّ هذا من أجل هذه اللقمة؟ قال :لو
لم تخرج إال مع نفسي ألخرجتها ،سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول” :كلُّ جسد

ت فالنارُ أولى به“ فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة(.)133
نبت من سُحْ ٍ

(  )12جامع العلوم والحكم .25 /1
(  )13أي يأتيه بما يكسبه والخراج ما يقرره السيد على عبده من مال يحضره له من كسبه .الفتح .154/3
( )131فأ خل أبو بكر يده :أي أ خلها في حلقه.
( )132البخاري برقم  ،3842مع الفتح .14 /3
( )133أخرجه أبو نعيم في الحلية  ،31/1وأحمد في الزهد بمعناه ص ،1 4وصححه األلباني في صحيح الجامع عن جابر عند أحمد
والدارمي والحاكم .انظر :صحيح الجامع .132/4
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ففي حديَّ الباب أن هذا الرجل الذي قد توسع في أكل الحرام قد أتى بأربعة أسباب مان

أسباب اإلجابة:

األول :إطالة السفر،
رب
والثاني :حصول التبذل في اللباس والهيئة ،ولهاذا قاال صالى اهلل علياه وسالمَّ ” :
()134

أشْ َعََّ

مدفوع باألبواب لو أقسم على اهلل ألبره“(.)135

والثالَّ :يمد يديه إلى السماء ”إن اهلل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلياه يدياه أن
يردهما صفرًا خائبتين“(.)136

والرابع :اإللحاح على اهلل بتكرير ذكر ربوبيته وهو من أعظم ما يطلب به إجاباة الادعاء
ومع ذل كله قال صلى اهلل عليه وسلم” :فأنى يستجاب لذل “ وهذا استفهام وقع على وجه

التعجب واالستبعاد(.)130

وروى عكرمة بن عمار حدثنا األصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجاب دعوتا مان
بين أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ما رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عالم مان

أين مجيئها ومن أين خرجت.
[*] قال عن وهب بن منبه :

من سره أن يستجيب اهلل دعوته فليطيب طعمته

[*] قال عن سهل بن عبد اهلل :
من أكل الحالل أربعين صباحا أجيبت دعوته

[*] قال عن يوسف بن أسباط :

بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السموات بسوء المطعم .
ويقول ابن رجب في جامع العلوم
( )1ارتكاب المعاصي والمحرمات:
وهذه من أعظم موانع الدعاء  ،وهي من المدلهمات التي ربما ال يفطن لها كثير من الناس
 ،إذ المعصية سبب لبغض الخالق للمخلوق  ،وسفول منزلته عند ربه  ،فاال يأباه باه ،
( )134األشعث :الملبد الشعر المغبر غير مدهون وال مرجل.
( )135مسلم برقم .2 22
(  )13أبو او  38/2برقم  ،1488والترمذي  ،553/5وابن ماجه  ،1231/2والبغوي في شرح السنة  ،185/5وصححه األلباني
في صحيح الترمذي  13 /3وصحيح ابن ماجه برقم .38 5
( )133جامع العلوم والحكم  235 ،2 /1و.235-2 /1

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

453

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وربما ال يستجيب له دعوة  ،وال ش أن الغفلة والوقوع في الشهوات المحرمة من أسباب

الحرمان من الخيرات .وقد قال تعالى{ :إِنَّ اللَّهَ الَ يُغَيِّرُ مَا ِبقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَاا ِبأَ ْنفُسِاهِ ْم
َد َل ُه َومَا لَهُم مِّن دُو ِن ِه مِن وَالٍ} [ الرعد .] 11/
ال مَر َّ
وَإِذَآ أَرَا َد اللَّ ُه ِبقَوْمٍ سُوءًا فَ َ
قال الشاعر :

نحن ندعو اإلله في كل كرب

ثم ننساه عند كشف الكروب

كيف نرجو إجابة لدعاء

قد سددنا طريقها بالذنوب

( )3تر األوامر  ،وإهمال الواجبات التي أمر اهلل بها وأوجبها على عباده :
فكم هم الذين أهملوا في تر الصالة  ،وكم هم الذين باعوا يانهم وعقيادتهم ألعادائهم ،
فتقمصوا هيئاتهم  ،ولبسوا ثياباً غير ثيابهم  ،وكم هي المنكرات التاي تعاج بهاا باالد
المسلمين اليوم وال منكر وال مستمع إال ما رحم ربي  ،فكل ذل سبب لعدم قبول الدعاء ،
فتر الواجبات يمنع استجابة دعاء األخيار وفعل الطاعات يكون موجبا الستجابة الادعاء

ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخرة عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا
فيها هلل تعالى ودعوا اهلل بها أجيبت دعوتهم .
ن عان
(حديَّ حذيفة في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :لتأمُرنّ بالمعروف و لتنهَاوْ َّ
المنكر أو يبعَّ اهلل عليكم عقاب ًا منه  ،ثم تدعونه فال يستجاب لهم .

[*] قال وهب ابن منبه مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وعناه قاال
العمل الصالح يبلغ الدعاء ثم تال قوله تعالى إليه (يصعد الكلام الطياب والعمال الصاالح

يرفعه)

132

[*] قال أبي ذر رضي اهلل عنه:
يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح وقال محمد بن واسع  :يكفي مان
الدعاء مع الورع اليسير
[*] وقيل لسفيان لو دعوت اهلل قال إن تر الذنوب هو الدعاء .
[*] وقال الليَّ رأى موسى عليه الصالة والسالم رجال رافعا يديه وهو يسأل اهلل مجتهادا
فقال موسى عليه السالم أي رب عبد دعا حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين فما صنعت
في حاجته فقال يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي
132

 -فاطر
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] وقال بعض السلف ال تستبطيء اإلجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي
نحن ندعو اإلله في كل كااارب

ثم ننساه عند كشف الكروب

كياف نرجاااو إجابة لدعاااء

قد سددنا طريقاها بالذنوب

( )4استعجال اإلجابة :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  قال  :يستجاب أحدكم ما لم يعجل  ،يقاول
ب لي .
ج ْ
دعوت فلم يُستَ ِ

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النباي  قاال :ال يازا ُل
يستجاب للعبد ما لم يدعُ بإثم أو قطيعةِ رحمٍ ما لم يستعجل“ .قيال :ياا رساول اهلل! ماا
()139

االستعجال؟ قال” :يقول قد دعوتُ ،وقد دعوتُ فلم أرَ يستجيبُ لي فيستحسر

ع الدعاءَ“(.)140
ويد ُ

عند ذل

وفي هذا الحديَّ أدب من آداب الدعاء  ،وهو أن يالزم الطلب ،وال ييأس من اإلجابة؛ لماا
()141

في ذل من االنقياد ،واالستسالم ،وإظهار االفتقار.

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  :ومن اآلفات التي تمنع أثر الدعاء علياه أن يساتعجل
العبد ،ويستبطئ اإلجابة ،فيستحسر ،ويدع الدعاء .
وهو بمنزلة من بذر بذرًا ،أو غرس غرسًا ،فجعل يتعاهده ،ويسقيه ،فلما اساتبطأ كمالاه
()141

وإدراكه تركه وأهمله .

فال تستبطئ اإلجابة وألِحَّ على اهلل في المسألة ،فالنبي  مكَّ يدعو على رعال وذكاوان
ي كريم يستحي من عبده إذا رفع يده إليه ،أن يردها صفراً ،فاادع وَرَبُّا َ
شهراً ،ورب حي ّ

َد
ٱألَكْرَم ،وألق نفس بين يديه ،وسلّم األمر كله إليه ،واعزم المسألة ،وأعظم الرغبة فما ر َّ
سائله ،وال خاب طالبه ،ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلق لم تسدَّ فاقته ،ومن أنزلها بالرب

فنِعْم الرزاق هو  ،فالزم الطلب فالمعطي كريم ،والكاشف قدير ،وال تساتعجل اإلجاباة إذا
دعوت ،وال تستبطئها إذا تأخَّرت ،ومن يُكثر قرع األبواب يوش أن يفتح له .

( )13
سرُونَ } أي ال ينقطعون عنها.
ستَ ْكبِرُونَ عَنْ ِعبَا َ تِ ِه َوال يَ ْ
ومعنى يستحسر :أي ينقطع عن الدعا ومنه قوله تعالى{ :ال يَ ْ
ست َْح ِ
انظر :شرح النووي ،والفتح .141/11
.2
(  )14مسلم /4
4
. 4 /
( ) فتا البار
47
( )الجواب الكافي ص. 1
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن َومَألَ ُه زِينَا ًة وََأمْاوَا ًال
ت فِرْعَوْ َ
وهذا موسى عليه السالم وقف داعي ًا يقول( :رَبَّنَا إِنَّ َ ءاتَ ْي َ
ال
ع َلىٰ ُقلُوبِهِمْ فَا َ
عَلىٰ َأمْ ٰولِهِمْ وَٱشْدُدْ َ
طمِسْ َ
فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبَّنَا ٱ ْ

ب ٱ َأللِيمَ) [ يونس ]22 /
ى يَرَوُ ْا ٱلْعَذَا َ
يُ ْؤمِنُو ْا ح ََّت ٰ
وأخوه هارون عليه السالم يؤمن على الدعاء ،فاستجاب اهلل دعاءهما وقال سبحانه( :قَا ْد

أُجِي َبتْ دَّعْوَتُ ُكمَا فَٱسْ َتقِيمَا) [ يونس ]29 /

[*] قال العلماء :كان بين الدعاء واإلجابة أربعون سنة.
فعلى المؤمن أن يدعو اهلل ،وأن يلح على اهلل في الدعاء ،وال يعجل في اإلجابة ،وينتظر
الفرج من اهلل  ،والالئق بالعبد أن يالزم الدعاء ويستمر فيه  ،وال ييأس وال يستعجل  ،ألنه
ال يدري أين المصلحة  ،فقد تكون المصلحة في تأخير إجابة الدعاء  ،وقد تكون المصالحة
في ادخار األجر له في اآلخرة  ،وقد تكون المصلحة في دفع بالءٍ عنه بقدر دعائه  ،فعلاى
العبد أن ال يسأم من الدعاء  ،وال يكل من ذل  ،وأيض ًا يجب عليه أال يتعجل بل يكل األمار
هلل تعالى فهو أرحم بالعبد من نفسه  ،فيتر األمر هلل عز وجل العالم بخفايا األمور  ،العالم

بحقائقها سبحانه  ،فهو عالم الغيب والشهادة ،
وكما قال الشاعر اليمني الموحد في قصيدته التي سماها الجوهرة:
لطائااااف اهلل وإن طال المدى

كلمح الطرف إذا الطرف سجى

كااااااام فَرَج بعد إياس أتى

وكم إياس قد أتى بعد النااوى

ُورقٌ العجلي  (( :ما امتألت غضباً قط  ،ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سانة
[*] قال م ِّ
االء ص . ]392
اة الفضا
ادعاء )) [ نزها
ان الا
ائمت ما
اا سا
اا وما
افعني فيها
اا شا
فما

( )5ومن موانع اإلجابة الدعاء باإلثم وقطع الرحم :
والدعاء باإلثم كمن يدعو على شخص معين بأن يكون مدمناً للخمر  ،أو أن يادعو علاى
إنسان بالزنا  ،أو أن يكون سارقاً  ،أو يكون كافراً  ،أو يدعو اهلل أن ييسر له فعل الفساد ،

وهكذا دوالي .

وال ش أن ذل خطأ في الدعاء فقد يستجيب اهلل تعالى دعوة الداع فيموت على الكفار أو
على المعصية فيبوء بإثم دعوته والعياذ باهلل .
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو

قطيعة رحم أو يستعجل .
( )6ومن موانع إجابة الدعاء عدم الصالة على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم :

(حديَّ عمر في صحيح الترمذي موقوفاً ) قال  :إن الدعاء موقوف بين السماء واألرض ال
يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبي

.

ب لَكُمْ) [ غافر ]60/
ج ْ
[*] سئل إبراهيم بن أدهم عن قول الحق سبحانه( :ٱدْعُونِى أَسْتَ ِ
 ،قالوا :فإنا ندعو اهلل فال يستجيب لنا؟!! فقال :ألن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء:
-1
-1

عرفتم اهلل ولم تؤدوا حقه.
وتأكلون رزق اهلل وال تشكرونه.

-3

وقرأتم كتاب اهلل ولم تعملوا به.

-5

وادعيتم حب رسول اهلل وتركتم أثره وسنته.

-6

وادعيتم حب الجنة ولم تعملوا لها.

-2

واشتغلتم بعيوب غيركم وتركتم عيوب أنفسكم.

-9

وادعيتم أن الموت حق ولم تستعدوا له.

-4

-0

وادعيتم عداوة الشيطان وواليتموه.

وادعيتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب.

-10وتدفنون موتاكم وال تعتبرون .فكيف يستجاب لكم؟!
( )0وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين :
واهلل ال يحب الظالمين  ،وكل وضع للشيء في غير موضعه فهو ظلم ،فتخيلوا كم من الظلم
نمارسه نحن ،ونحن غافلون الهون.
[*] قال المقريزي:
جاءني أحد الصالحين ،سنة ثالَّ عشرة وثماني مائة ،والناس إذ ذا من الظلم فاي أخاذ

األموال منهم ومعاقبتهم إذا لم يؤدوا أجرة مساكنهم التي يسكنوها حتى ولو كانت ملكاً لهم،

بحال شديدة ،وأخذنا نتذاكر ذل فقال لي :مالسبب في تأخر إجابة دعاء النااس فاي هاذا
الزمان ،وهم قد ظلموا غاية الظلم ،بحيَّ أن امرأة شريفة عوقبت لعجزها عن القيام بماا
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ألزمت به من أجرة سكنها الذي هو ملكها ،فتأخرت إجابة الدعاء مع قول الرساول صالى

اهلل عليه وسلم(( :اتق دعوة المظلوم ،فإنه ليس بينها وبين اهلل حجاب)) وها نحن ناراهم
منذ سنين يدعون على من ظلمهم ،وال يستجاب لهم.
[*] قال المقريزي:

سبب ذل أن كل أحد صار موصوفا بأنه ظالم ،لكثرة ما فشا من ظلم الراعي والرعي ،وإنه
لم يبق مظلوم في الحقيقة ،ألنا نجد عند التأمل كل أحد من الناس في زماننا وإن قل ،يظلم

في المعني الذي هو فيه من قدر على ظلمه ،وال نجد أحداً يتر الظلم إال لعجزه عنه ،فاإذا
قدر عليه ظلم ،فبان أنهم ال يتركون ظلم من دونهم ،إال عجزاً ال عفة.
هل عرفتم تفكروا ،وليفتش كل منا عن نفسه ،وعن الظلم الذي يمارسه في حياته. ،
الحِكَم من تأخُرِ إجابة الدعاء :
من البالء على المؤمن أن يدعو فال يجاب  ،فيكرر الدعاء ،ويبالغ فيه ،وتطول المادة،

فال يرى أثرًا لإلجابة.

ومن هنا يجد الشيطان فرصته ،فيبدأ بالوسوسة له ،وإسااءة ظناه برباه ،وإيقاعاه
باالعتراض على حكمته .

فينبغي لمن وقعت له هذه الحال أال يختلج في قلبه شيء مما يلقيه الشيطان؛ ذل أن تأخر

اإلجابة مع المبالغة في الدعاء يحمل في طياته حِكَ َم ًا باهرةً ،وأسرارًا بديعة ،لاو تادبرها
خلَدِه تضجر من تأخر اإلجابة .
الداعي لما دار في َ

[*]وفيما يلي ذكر لبعض تل الحكم واألسرار ،والتي يجمل بالداعي أن يتدبرها ،ويحسن
به أن يستحضرها  ،الحِكَم من تأخُرِ إجابة الدعاء  ،وها الحِكَم من تأخُرِ إجاباة الادعاء
جملةً وتفصيال :
[*]أو ًال الحِكَم من تأخُرِ إجابة الدعاء جمل ًة :
( )1أن تأخر اإلجابة من البالء الذي يحتاج إلى صبر:
( )1أن اهلل تعالى هو مال المل :

( )3أنه ال حق للمخلوق على الخالق :
( )4أن اهلل تعالى له الحكمة البالغة:
( )5قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر:

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

452

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )6أن اختيار اهلل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه:
( )0أن اإلنسان ال يعلم عاقبة أمره:

( )2الدخول في زمرة المحبوبين هلل تعالى :
( )9أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس :
( )10تأخر اإلجابة سبب لتفقد العبد لنفسه:

( )11قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي :
( )11قد يكون الدعاء ضعيفًا فال يقاوم البالء:
( )13قد يكون اإلنسان سد طريق اإلجابة بالمعاصي :
( )14ظهورآثار أسماء اهلل تعالى :
( )15تكميل مراتب العبودية لألولياء:
[*]ثانياً الحِكَم من تأخُرِ إجابة الدعاء تفصيال :

( )1أن تأخر اإلجابة من البالء الذي يحتاج إلى صبر:
فتأخر اإلجابة من االبتالء ،كما أن سرعة اإلجابة من االبتالء.
قال تعالى( :وَنَ ْبلُوكُم بِالشّ ّر وَالْخَيْ ِر فِتْ َنةً) [ األنبياء ]35 /

فاالبتالء بالخير يحتاج إلى شكر ،واالبتالء بالشر يحتاج إلى صبر؛ فإيا أن تستطيل زمان
البالء ،وتَضْجَ َر من كثرة الدعاء؛ فإن ممتحن بالبالء ،مُتَعَبَّدٌ بالصبر والدعاء.
فال تيأسن من روح اهلل وإن طال البالء؛ فإن اهلل _ عز وجل _ يبتلي ؛ ليبلو أخبار  ،وهل

االبتالء إال اإلعراض وعكس المقاصد ؟
[*] قال عمر بن عبدالعزيز :

أصبحت ومالي سرور إال في انتظار مواقع القدر؛ إن تكن السراء فعندي الشكر ،وإن تكان
()143

الضراء فعندي الصبر .

( )1أن اهلل تعالى هو مال المل :
فله التصرف المطلق بالعطاء والمنع ،فال راد لفضله ،وال معقب لحكمه ،وال اعتراض على

عطائه ومَنْعِه؛ إن أعطى فبفضل ،وإن منع فبعدل .
43

( ) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز الخليفة الخائف الخاشع لعمر بان محماد الخضار المعاروف باالمالء ،تحقياق د .محماد
صدقي البورنو  ،433_437/7وانظر سيرة عمر بن عبدالعزيز البن عبدالحكم ص .2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

459

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال ابن ناصر الدين الدمشقي :

فإنه ليس ألحد مفر عن أمر اهلل وقضائه ،وال محيد له عن حكمه النافذ وابتالئاه ،إنَّاا هلل
()144

ملكه وعبيده ،يتصرف فينا كما يشاؤه وما يريده .
( )3أنه ال حق للمخلوق على الخالق :

فالمخلوق مربوب ،مملو  ،مقهور ،مُدَبَّر ،والخالق ربٌّ ،قاهر ،مُدَبِّر.
والمملو العاقل مطالب بأداء حق المال  ،ويعلم أنه ال يجب على المال تبليغه ما يهاوى؛
ال مع أنه ال حق له أصالً ؟!
فكيف ُيقَصِّر المملو ثم يطلب حقه كام ً

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل :
فمن أنفع ما للقلب النظرُ في حق اهلل على العباد؛ فإن ذل يورَّ مقات نفساه ،واإلزراء
عليها ،ويخلصه من العجب ورؤية العمل  ،ويفتح له باب الخضوع والذل  ،واالنكسار باين
يدي ربه ،واليأس من نفسه ،وأن النجاة ال تحصل إال بعفو اهلل ،ومغفرته ،ورحمته؛ فاإن

حقه أن يطاع وال يعصى ،وأن يذكر وال ينسى ،وأن يشكر فال يكفر.

علْمَ اليقين أنه غير مؤدٍ له كما ينبغي ،وأنه ال يسعه
علِمَ ِ
فمن نظر في هذا الحق الذي لربه َ
إال العفو والمغفرة ،وأنه إن أحيل على عمله هل .

فهذا محل نظر أهل المعرفة باهلل _ تعالى _ وبنفوسهم ،وهذا الذي أيأسهم مان أنفساهم،
()145

وعلق رجاءهم كله بعفو اهلل ومغفرته .

ثم قال  :وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذل ؛ ينظرون في حقهم علاى اهلل ،وال
ينظرون في حق اهلل عليهم .

ومن ههنا انقطعوا عن اهلل ،وحُجبت قلوبهم عن معرفته ،ومحبته ،والشاوق إلاى لقائاه،
والتنعم بذكره.

()146

وهذا غاية جهل اإلنسان بربه وبنفسه .
( )4أن اهلل تعالى له الحكمة البالغة:

فال يعطي إال لحكمة ،وال يمنع إال لحكمة ،وقد ترى الشيء مصلحة ظاهرة ،ولكن الحكماة
( ) 44بر األكبا عند فقد األوال البن ناصر الدين الدمشقي ص.38
(

4

)  )7(،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم تحقيق مجد السيد ص .2 _2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

460

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ال تقتضيه؛ فقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر يقصد بهاا

المصلحة؛ فلعل هذا من ذا .

ثم إن اهلل تعالى له الحكمة البالغة ،فأسماؤه الحسنى وأفعاله تمناع نسابة الظلام إلياه،
وتقتضي أال يفعل إال ما هو مطابق للحكمة ،موافق لها؛ فتأخر اإلجاباة قاد يكاون عاين

المصلحة للداعي كما سيأتي بيانه في الفقرات التالية.
( )5قد يكون في تحقق المطلوب زيادة في الشر:

فربما تحقق للداعي مطلوبه ،وأجيب له سؤله ،فكان ذل سببًا في زيادة إثم ،أو تأخر عن
ال على األشر والبطر؛ فكان التأخير أو المنع أصلح.
مرتبة ،أو كان ذل حم ً
وقد روي عن بعض السلف أنه كان يسأل اهلل الغزو ،فهتف به هاتف :إنا إن غازوت
()140

أُسِ ْرتَ ،وإن أسرت تَنَصَّ ْرتَ .

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ،ونعمة وإن كان في صورة محناة،

وبالؤه عافية وإن كان في صورة بلية .
ولكن لجهل العبد وظلمه ال يعد العطاء والنعمة والعافية إال ما التذ به في العاجال ،وكاان

مالئمًا لطبعه.

ولو رزق من المعرفة حَظًّا وافرًا لعدَّ المنع نعمة ،والبالء رحمة ،وتلذذ بالبالء أكثار مان
لذته بالعافية ،وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى ،وكان في حال القلة أعظم شكرًا من حاال
()142

الكثرة .

( )6أن اختيار اهلل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه:
وهذا سر بديع يحسن بالعبد أن يتفطن له حال دعائه لربه؛ ذل أن اهلل _ عز وجل _ أحكم
الحاكمين ،وأرحم الراحمين ،فهو أعلم بمصالح عباده منهم ،وأرحام بهام مان أنفساهم
وآبائهم وأمهاتهم.
وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرًا لهم من أال ينزل بهم؛ نظرًا منه لهم ،وإحسانًا إلايهم،

ولطفًا بهم.

4

( ) صيد الخاطر . 12/
4
( ) مدارج السالكين .7 6_7 /7

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

461

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ولو مُكِّنُوا من االختيار ألنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علمًا ،وإرادةً ،وعمالً.

لكنه تعالى تولى تدبير أمورهم بموجب علمه ،وعدله ،وحكمته ،ورحمته أَحَبُّوا أم كرهوا.
فإذا سلَّم العبد هلل ،وأيقن بأن المل ملكه ،واألمر أمره ،وأنه أرحم به من نفساه _ طااب
قلبه ،قضيت حاجته أو لم تُقضَ .

وإذا فوض العبد ربه ،ورضي بما يختاره له _ َأمَدَّه فيما يختاره له بالقوة عليه ،والعزيمة،
والصبر ،وصرف عنه اآلفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه ،وأراه من حسن عواقب
اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه.
وهذا يريحه من األفكار المتعبة في أنواع االختيارات ،ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات
التي يصعد منها في عقبة ،وينزل في أخرى.
ومع هذا فال خروج له عما قدر عليه ،فلو رضي باختيار اهلل أصابه القدر وهاو محماود
مشكور ملطوف به ،وإال جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به.

ف عليه ،واللطف فياه ،فيصاير باين
ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العط ُ

عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره ،ولطفه يُهَوِّن عليه ما قدر له.
[*] قال سفيان الثوري رحمه اهلل تعالى :

منعه عطاء؛ وذل أنه لم يمنع عن بخل وال عدم ،وإنما نظر في خير العبد فمنعه اختياارًا
()149

وحسن نظر .

( )0أن اإلنسان ال يعلم عاقبة أمره:

فربما يطلب ما ال يَحْمد عاقبته ،وربما كان فيه ضرره ،كمثل طفل محموم يطلب الحلاوى

وهي ال تناسبه .
والمدبر لإلنسان أعلم بمصالحه ،وعاقبةِ أمره ،كيف وقد قال تعالى( :وَعَسَاىَ أَن تَكْ َرهُاو ْا
شَيْئ ًا َوهُ َو خَيْ ٌر لّكُمْ) [البقرة ]116 /
ومن أسرار هذه اآلية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلام عواقاب األماور،
والرضا بما يقضيه عليه؛ لما يرجوه من حسن العاقبة.

ومن أسرارها أال يقترح على ربه ،وال يسأله ما ليس له به علم؛ فلعل فيه مضرَّتَه وهو

ال يعلم؛ فال يختار على ربه ،بل يسأله حسن العاقبة فيما يختار له؛ فال أنفع له من ذل .
(

42

) مدارج السالكين /7

.7

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

461

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ولهذا من لطف اهلل _ تعالى _ لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسبب من األسباب الدنيوية،
التي يظن بها إدرا بغيته ،فيعلم اهلل أنها تضره ،وتصده عما ينفعه ،فيحول بينه وبينهاا،
فيظل العبد كارهًا ،ولم يدْرِ أن ربه قد لطف به؛ حيَّ أبقى له األمر النافع ،وصارف عناه
()150

األمر الضار .

( )2الدخول في زمرة المحبوبين هلل تعالى :
فالذين يدعون ربهم ،ويبتلون بتأخر اإلجابة عنهم _ يادخلون فاي زمارة المحباوبين،
()151

المُشَرَّفِين بمحبة رب العالمين؛ فهو _ سبحانه _ إذا أحب قومًا ابتالهم.
وقد جاء في السنة ما يشير إلى أن االبتالء دليل على محبة اهلل للعبد؛

( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النباي  قاال  :إن عظام
الجزاء مع عظم البالء و إن اهلل تعالى إذا أحب قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا و مان
سخط فله السخط .

( حديَّ سعد ابن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قاال
 :أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه
صلبا اشتد بالؤه و إن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البالء بالعبد حتاى

يتركه يمشي على األرض و ما عليه خطيئة .

( )9أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس بالعكس :
فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقينًا أن المكروهات التي تصيبه ،والمحن التي تنزل به،

والتي منها تأخر إجابة الدعاء _ أنها تحمل في طياتها ضروبًا من المصاالح والمناافع ال
يحصيها علمه ،وال تحيط بها فكرته .
بل إن مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب؛ فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها،
كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها.
سىَ أَن تَكْ َرهُواْ شَيْئ ًا وَيَجْعَ َل الّل ُه فِي ِه خَيْراً كَثِيراً) [النساء ]19 /
قال تعالى ( :فَعَ َ
ى أَن تُحِبّواْ شَيْئاً َوهُوَ شَرّ لّكُامْ)
سَ
سىَ أَن تَكْ َرهُواْ شَيْئاً َوهُوَ خَيْرٌ لّكُمْ وَعَ َ
قال تعالى ( :وَعَ َ

[البقرة ]116 /
(
(

1

) المواهب الربانية من اآليات القرآنية للشيخ ابن سعد  ،اعتنى بها سمير الماضي ص

.

) انظر برد األكباد ص.32

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

463

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب ،وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه _ لم ياأمن
أن توافيه المضرة من جانب المسرة ،ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة؛ فاإن

اهلل يعلم ما ال يعلمه العبد.
وما أجمل قول من قال:

كااام نعمةٍ ال تستقلُّ بشكرها

ومن قال:

()151

طي المكاره كامنه
هلل في ِّ

تجري األمور على حكم القضاء وفي

ي الحوادَّ محبوب ومكروه
طا ِّ

وربما سااااارني ما كنت أحذره

()153

وربما ساءني ما كنت أرجوه

[*] قال سفيان بن عيينه :

()154

ما يكره العبد خير له مما يحب؛ ألن ما يكرهه يهيجه للدعاء ،وما يحبه يلهيه .

[*] وقال ابن ناصر الدين الدمشقي :

ف بالرضا
إذا اشاااااتدت البوى تحَفَّ ْ

َّضي المراقبُ
عن اهلل قاد فاز الر ُّ

وكااااااااام نعم ٍة مقرونة ببلية على الناس تخفى والباليا مواهب

()155

( )10تأخر اإلجابة سبب لتفقد العبد لنفسه:
فقد يكون امتناع اإلجابة آلفة في الداعي؛ فربما كان في مطعومه شبهة ،أو في قلبه وقات
الدعاء غفلة ،أو كان متلبسًا بذنوب مانعة .

[*] وسُئِلَ إبراهيم بان أدهام -رحماه اهلل :-ماا بالناا نادعو فاال يساتجاب لناا؟
فقال :ألن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء :عرفتم اهلل فلم تطيعوه ،وعرفتم الرسول ولم تتبعاوا
سنته ،وعرفتم القرآن ولم تعملوا به ،وأكلتم نِعَم اهلل ولم تؤدوا شكرها ،وعرفتم الجنة فلام
تطلبوها ،وعرفتم النار ولم تهربوا منها ،وعرفتم الشيطان ولم تحاربوه ،وعرفتم الموت فلم

تستعدوا له ،ودفنتم األموات ولم تعتبروا بها ،وانتبهتم من نومكم فاشتغلتم بعيوب النااس
وتركتم عيوبكم .
(

7

) جنة الرضا في التسليم لما قدر هللا وقضى للغرناطي ،تحقيق د .صالح جرار . 7/3

(

3

) جنة الرضا في التسليم لما قدر هللا وقضى للغرناطي ،تحقيق د .صالح جرار . 7/3

(

4

) الفرج بعد الشدة البن أبي الدنيا ص.77

(

) برد األكباد عند فقد األوالد البن ناصر الدين الدمشقي ص .3

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

464

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وتأخر اإلجابة قد يبعَّ الداعي إلى تفقد نفسه ،والنظر في حاله مع ربه ،فيحصل لاه مان

جراء ذل المحاسبةُ ،والتوبةُ ،واألوبةُ .

ولو عجلت له دعوته لربما غفل عن نفسه ،فظن أنه على خير وهادى ،فأهلكاه العجاب،
وفاتته هذه الفائدة.

( )11قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي :
فقد مر بنا عند الحديَّ عن فضائل الدعاء أن ثمرة الادعاء مضامونة إذا أتاى اإلنساان
بأسباب اإلجابة ،وسلممن موانعها؛ فالداعي ال يخلو من أن يستجاب له دعاؤه فيرى أثاره
في الدنيا ،أو ال يستجاب له لوجود أحد الموانع ،فال يرى أثرًا لدعائاه فاي الادنيا ،أو أن
يستجاب له ولكن ال يرى أثرًا لإلجابة في الدنيا وإنما يؤخر له من األجر مثل دعوته ياوم
القيامة ،أو أن يستجاب له الدعاء فال يرى أثرًا لإلجابة ،ولكن يصرف اهلل عنه من الساوء
()156

مثل دعوته وهو ال يعلم.

إذا تقرر هذا فكيف يستبطئ الداعي اإلجابة طالما أن الثمرة مضمونة؟ ولمااذا ال يحسان

العبد ظنه بربه ويقول :لعله استجيب لي من حيَّ ال أعلم؟.
( )11قد يكون الدعاء ضعيفًا فال يقاوم البالء:
[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :
()150

وله

مع البالء ثالَّ مقامات:

أحدها :أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.

الثاني :أن يكون أضعف من البالء ،فيصاب به العبد ،ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفًا.
()152

الثالَّ :أن يتقاوما ،ويمنع كل واحد منهما صاحبه .

( )13قد يكون اإلنسان سد طريق اإلجابة بالمعاصي :
فلو فتحها بالتقوى لحصل على مراده؛ فكيف يستبطئ اإلجابة وقد سد طريقها بالمعاصاي
؟.
6

( ) علق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز× في هذا الموضوع فقال=:وقد صا عن رسول هللا"أنه قال :ما من مسلم يدعو لي
بإثم وال قطيعة رحم إال أعطاه هللا إحدى ثالث :إما أن يعجل له دعوته ،وإما أن يدَّخرها له في اآلخرة ،وإما أن يدفع عنه من السوء
مثلها ،قالوا :يا رسول هللا ،إذا نكثر؟ قال :هللا أكثر +أ_هـ .والحديث مضى تخريجه عند الحديث عن فضائل الدعاء.
(
(

) يعني الدعاء.
) الجواب الكافي ص. 1 _ 2
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أما علم أن التقوى سبب الراحة ،وأنها مفتاح كل خير؟

سبُ)
أما سمع قوله قال تعالىَ ( :ومَن يَ ّتقِ الّلهَ يَجْعَل ّلهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُ ْقهُ مِنْ حَ ْيَُّ الَ يَحْتَ ِ
[الطالق ]3 ،1
أَ َو ما فهم أن العكس بالعكس؟.

ت طُرقَها بالمعاصى .وقد أخذ بعض
[*] قال بعض السلف  :ال تستبطئ اإلجابة ،وقد سَد ْد َ
الشعراء هذا المعنى فقال:
"نحن ندعو اإلل َه في كل كرب ثم ننساهُ عند كشف الكروب
كياف نارجو إجاباةَ لدعاء قاد سددنا طريقَها بالذنوب ؟
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أيها الناس إن اهلل طيب ال يقبل
إال طيبا فقال تعالى( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )
وقال ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعَّ

أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي

بالحرام فأنى يستجاب لذل .
الشاهد  :قوله( فأنى يستجاب لذل ) وهو استفهام واقع على وجه التعجب واالستبعاد .أي
كيف يدعو هذا اآلكل للحرام وينتظر اإلجابة مع تيقنه من سوء فعاله ،نسأل اهلل أن يطعمنا

الحالل ويجنبنا مهاوى الضالل إنه ولى ذل والقادر عليه .
( )14ظهورآثار أسماء اهلل تعالى :

فمن أسماء اهلل _ عز وجل _ المعطي ،المانع ،الحكم ،العدل ،الكريم ،العليم ،البر ،الرحيم،

المال  ،الحكيم.
وهذه األسماء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامها ،ومقتضياتها ،وآثارها؛ فتأخر اإلجاباة
من أسباب ظهور تل اآلثار ،والمقتضيات واألحكام.
فقد يمنع _ عز وجل _ أحدًا من الناس؛ لحكمته ،وعدله ،وعلمه.
وقد يعطي برحمته _ عز وجل _ ،وحكمته ،وبره ،وعلمه.

( )15تكميل مراتب العبودية لألولياء:

فاهلل تعالى يحب أولياءه  ،ويريد أن يكمل لهم مراتب العبودية ،فيبتليهم بأنواع من البالء،
ومنها تأخر إجابة الدعاء؛ كي يتَرَقَّوا في مدارج الكمال ومراتب العبودية؛ فكمال المخلوق

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
()159

في تحقيق عبوديته ،وكلما ازداد العبد تحقيقًا للعبودية ازداد كماله ،وعلت درجته .

فأنفع األشياء للعبد على اإلطالق طاعته لربه بظاهره وباطنه ،وأضر األشياء عليه معصيته

لربه بظاهره وباطنه.
فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصًا له _ فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيرًا له.

وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته _ فكل ما هو فيه من محبوبٍ شرٌّ له.
فإذا تدبر العبد ذل تشاغل بما هو أنفع له من حصول ما فاته.

[*]هذا ومن تل العبوديات التي تحصل من جراء تأخر إجابة الدعاء ما يلي:
( أ ) انتظار الفرج:
فانتظار الفرج من أجل العبوديات وأعظمها ،فكلما اشتد انتظار الفرج كلماا ازدادت ثقاة
العبد بربه ،فيزداد بذل قربًا من اهلل ،وأُنْسًا به _عز وجل _.
ولو عجلت له اإلجابة لربما فاتته هذه العبودية.

[*] قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى :

انتظار روح الفرج يعني راحته ،ونسيمه ،ولذته؛ فإن انتظاره ،ومطالعته ،وترقبه يخفاف
حمل المشقة والسيما عند قوة الرجاء ،أو القطع بالفرج؛ فإنه يجد في حشو الابالء مان
()160

روح الفرج ونسيمه وراحته _ ما هو من خفي األلطاف ،وما هو فرج معجل .
( ب ) حصول االضطرار واالفتقار إلى اهلل :

فهذا لب العبادة ومقصودها األعظم؛ فاالفتقار إلى اهلل دون سواه هو عين الغنى ،والتاذل ُل

له _ عز وجل _ هو العز الذي ال يدانيه عز.

ثم إن حاجة اإلنسان بل ضرورته إلى االفتقار واالضطرار إلى اهلل _ ال تادانيها حاجاة أو
ضرورة .
ولو أجيب دعاؤه مباشرة لربما أصابه التيه بالنفس ،واإلدالل على اهلل بالعمل ،ولربما شعر
بالغنى عن اهلل _ تبار وتعالى _.
وبذل يخرج العبد عن وصفه الذي ال ينف عنه ،والذي فيه جماله وكماله أال وهو افتقاره

إلى ربه.

( )159العبودية البن تيمية ص.20
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

والعبد هو فقير دائمًا إلى اهلل من كل وجه؛ من جهة أنه معبوده ،وأنه مستعانه ،فال ياأتي

صلُح حال العبد إال بعبادته.
بالنعم إال هو ،وال يَ ْ
وهو مذنب _ أيضًا _ ال بد له من الذنوب فهو دائمًا فقير مذنب؛ فيحتاج دائمًا إلى الغفاور
الرحيم؛ الغفور الذي يغفر ذنوبه ،والرحيم الذي يرحمه فينعم عليه ،ويحسان إلياه؛ فهاو
()161

دائمًا بين إنعام ربه وذنوب نفسه .
( ج ) حصول عبودية الرضا:

()161

فالرضا باب اهلل األعظم ،وجنة الدنيا ،وبستان العارفين .

فمن رضي عن اهلل وباهلل رضي اهلل عنه وأرضاه؛ فالمؤمن حين تنزل به النازلاة يادعو
ربه ،ويبالغ في ذل  ،فال يرى أثرًا لإلجابة ،فإذا قارب اليأس نُظِرَ حينئذٍ في قلبه ،فإن كان
راضيًا باألقدار ،غير قنوط من فضل اهلل فالغالب تعجيل اإلجابة؛ فهناا يصالح اإليماان،

ويهزم الشيطان ،وتتبين مقادير الرجال.

وقد أشير إلى هذا في قوله _ تعالى  ( :حَ ّتىَ َيقُولَ الرّسُولُ وَالّذِينَ آمَنُواْ مَ َعهُ مَتَاىَ َنصْا ُر
ن نَصْ َر الّل ِه قَرِيبٌ) [ البقرة ]114 /
الّلهِ أَآل إِ ّ

وكذل جرى ليعقوب _ عليه السالم _ مع أوالده كما مر قريبًا.
أما االعتراض وقلة الرضا عن اهلل فخروج عن صفة العبودية.
قال بعضهم :ارض عن اهلل في جميع ما يفعله ب ؛ فإنه ما منع إال ليعطي  ،وال ابتال إال
ليعافي  ،وال أمرض إال ليشفي  ،وال أمات إال ليحيي ؛ فإيا أن تفارق الرضا عنه طرفاة
()163

عين ،فتسقط من عينه .

[*] قال ابن ناصر الدين الدمشقي :
يجري القضاءُ وفيه الخير نافلة

لمؤمن واثاااق باهلل ال الهي

إن جااااءه فرح أو نابه ترح

()164

في الحالتين يقول الحمد هلل

( د ) االنكسار بين يدي جبار السماوات واألرض:
(
(

6
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فاهلل تعالى يحب المنكسرين بين يديه ،فيدنيهم ،ويقرب منهم ،بل هو تعالى عند المنكسارة

قلوبهم.

ذكر عن عمران بن موسى القصير قال :قال موسى _ عليه السالم _=:يا رب ،أين أبغي ؟
()165

قال :ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باعًا ،ولوال ذل انهدموا .

فربما كان تأخر اإلجابة سببًا إلطالة الوقوف على باب اهلل ،وانكسار العبد بين يديه ،وكثرة

اللجأ إليه ،واالعتصام به .
بدليل أنه لوال هذه النازلة لم يُ َر على باب اللجأ والمسكنة؛ فاهلل _ عز وجال _ علام مان
الخلق اشتغالهم بالبر عنه ،فابتالهم من خالل النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به.
فهذا من النعم في طي البالء ،وإنما البالء المحض ما يشغل عن رب  ،وأما ما يقيم بين
يديه _ عز وجل _ ففيه جمال  ،وكمال  ،وعز  ،وفالح .
( ها ) التمتع بطول المناجاة:

فقد مرَّ بنا عند الحديَّ عن فضائل الدعاء أن العبد قد يقوم لمناجاة ربه ،وإنزال حاجاتاه

ببابه ،فيُفتح على قلبه حال السؤال والدعاء من محبة اهلل ،ومعرفته ،والخضوع له ،والتذلل
بين يديه _ ما ينسيه حاجته ،فيكون ما فتح له من ذل أحبَّ إليه من قضاء حاجتاه التاي
سألها ،فيحب أن تدوم له تل الحال ،وتكون عنده آثر من حاجته ،ويكون فرحه بها أعظام

من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاتته تل الحال.
وعلى هذا فكلما تأخرت اإلجابة كلما طالت المناجاة ،وحصلت اللذة ،وزاد القرب.

ولو عجلت اإلجابة لربما فاتت تل الثمرة.
[*] قال سفيان الثوري رحمه اهلل تعالى :

()166

لقد أنعم اهلل على عبد في حاجة أكثر من تَضَرُّعه إليه فيها .
( و ) مجاهدة الشيطان ومراغمته:

فالشيطان عدو مبين لإلنسان ،يتربص به الدوائر ،ويسعى في إضالله وصدِّه عان صاراط
اهلل المستقيم ،فإذا صادف منه غرة أصابه من خاللها.

فالعبد إذا دعا ربه ،وتأخر وقت اإلجابة _ بدأ الشيطان يجول في خااطره؛ ليسايء ظناه
( )165أخرجه أحمد في الزهد ص 95وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان ص.90
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
بربه ،وصار يُلقي في رُعِه أن ال فائدة من دعائه.

فإذا جاهده العبد ،وراغمه ،وأغاظه بكثرة الدعاء ،وإحسان الظن باهلل _ حصل على أجار

عظيم؛ فمجاهدة الشيطان ومراغمته من أجل العبوديات.
ولو لم يأت العبد من تأخر اإلجابة إال هذه الفائدة _ لكان حريًا به أال ينزعج من تأخرها.

هذه بعض الحكم المتلمسة من جراء تأخر الدعاء ،والتي يجدر بالعباد أن يستحضارها إذا

دعا وتأخرت إجابة الدعاء.
[*]الدعوات المستجابات :
كل من عمل بالشروط ،وابتعد عن الموانع ،وعمل باآلداب ،وتحارّى أوقاات اإلجاباة،
واألماكن الفاضلة فهو ممن يستجيب اهلل دعاءه ،وقد بينت السنة أنواعاً وأصنافاً ممن طبق
هذه الشروط واستجاب اهلل دعاءهم ومنهم ما يلي :
( )1دعوة المسلم ألخيه المسلم بظهر الغيب:

(حديَّ أبي الدرداء الثابت في صحيح مسلم ) النبي  قال :دعوة المرء المسالم ألخياه
بظهر الغيب مستجابة عند رأسه مل موكل كلما دعا ألخيه بخير قال المل الموكل به آمين
ول بمثل .

( )1دعوة المظلوم :
( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل

س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ
صلواتٍ في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة
تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكارائمَ أماوالهم ،
واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .

(حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا
تُحْ َملُ على الغمام يقول اهلل  :و عزتي و جاللي ألنصرن و لو بعد حين .

(حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) أن النبي  قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلاى
السماء كأنها شرارة .

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :دعوة المظلوم مستجابة و إن كان
فاجرا ففجوره على نفسه .

والشواهد على إجابة دعوة المظلوم ال تكاد تحصر ،ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي
وقاص مع أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب .

قال أبو عوانة ،وجماعة :حدثنا عبدالمل بن عمير عن جابر بن سمرة قاال=:شاكا أهال
الكوفة سعدًا إلى عمر فقالوا :إنه ال يحسن أن يصلي ،فقال سعد :أما أنا فإني كنت أصالي
بهم صالة رسول اهلل ،صالتي العشيِّ ال أخرم منها ،أركاد فاي األولياين ،وأحاذف فاي

األخريين.
فقال عمر :ذل الظن ب يا أبا إسحاق.
فبعَّ رجالً يسألون عنه بالكوفة ،فكانوا ال يأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إال قالوا خيرًا،
حتى أتوا على مسجد لبني عبسٍ ،فقال رجل يقال له أبو سعد :أما إذا نشدتمونا باهلل فإناه

كان ال يعدل في القضية ،وال يقسم بالسوية ،وال يسير بالسرية.

ضهُ للفتن.
فقال سعد :اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره ،وأطل عمره ،وعَرِّ ْ
قال عبدالمل  :فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السك  ،فإذا قيل له :كيف أنت؟ قال :كبيار
()160

مفتون أصابتني دعوة سعد .
[*] وقال الذهبي :

يقال إن رجالً وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالمل بأنه يعيبكم .

قال :فأحضره وسأله ،فقال :لم أَ ُق ْلهُ؛ اللهم إن كنتُ صادقًا فأرني به آية ،فاضطرب الرجال
()162

فمات .

وخاصمت أروى بنت أويس سعيد بن زيد رضي اهلل عنه عند مروان ابن الحكام أميار
المدينة وادَّعت عليه أنه أخذ من أرضها ،فقال :أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعاد الاذي
سمعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال :وما سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم؟ قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول” :من أخذ شبراً من األرض بغير
حقه طُوِّقه إلى سبع أرضين“

) ،في األذان ،باب وجوب قراءة اإلماام والمأممو يأا الوأتوال ات أ

6
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 7باب الركود في األوليين.

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ثم قال :اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ،واجعل قبرها في دارها ،قال :فرأيتهاا عميااء
تتلمس الجدر تقول :أصابتني دعوة سعيد بن زيد ،فبينما هي تمشي في الدار مارت علاى
بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها(.)169

( )3اإلمام العادل :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في سلسلة األحاديَّ الصحيحة ) أن النبي  قال
 :ثالثة ال يُردُّ دعاؤُهم :الذاكر هلل كثيراً ،ودعوة المظلوم ،واإلمام المُقسِط“

.

( )4دعوة الذاكر هلل كثيراً:
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في سلسلة األحاديَّ الصحيحة ) أن النبي  قال
 :ثالثة ال يُردُّ دعاؤُهم :الذاكر هلل كثيراً ،ودعوة المظلوم ،واإلمام المُقسِط“

.

( )5دعوة المضطر:
َر إذا دعَاهُ ويكشِفَ السُّوءَ} [ النمل ] 61/
ب المضط َّ
قال اهلل تعالى{ :أمَّن يُجي ُ

ومما يدل على أن من أقوى أسباب اإلجابة االضطرار حديَّ الثالثة الذين آواهم المبيت إلى
غار فانحطت على فم الغار صخرة من الجبل أغلقت الغار عليهم ،فقاال بعضاهم لابعض:
انظروا أعما ًال عملتموها صالحة هلل تعالى واسألوا اهلل بها لعله يفرجها عانكم ،فادعوا اهلل

تعالى بصالح أعمالهم فارتفعت الصخرة فخرجوا يمشون(.)100

(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثاة
رهط ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت

عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقاال
رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فنااء
بي في طلب شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبات لهماا غبوقهماا فوجادتهما
نائمين ،وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما
حتى برق الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجها ففارج
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صالى

اهلل عليه وسلم :وقال اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتهاا عان
(

)1

()100
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
نفسها فامتنعت مني ،حتى ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشارين ومائاة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحال لا أن

تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلاي
وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،

فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم:

وقال الثالَّ :اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الاذي لاه
وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلاي
أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل
ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله فاستاقه فلم يتر منه شايئا ،اللهام
فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فياه ،فانفرجات الصاخرة فخرجاوا
يمشون).

( )6دعوة من دعا بدعوة ذي النون :
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان إناي كنات مان

الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له .

( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال ":
عاءُ
ج عنه؟ دُ َ
عا بِ ِه فَفُ ِّر َ
ج ِل ِمنْكُ ُم كَرْبٌ أو بَالَءٌ ِمنْ أمْ ِر الدُّنْياَ َد َ
أال أخْ ِب ُركُ ُم ِبشَيْ ٍء إذَا نَ َزلَ ِب َر ُ
ظا ِلمِينَ" .
ن ال َّ
ت مِ َ
نَ :ال ِإ َلهَ إِالَّ أ ْنتَ سُبْحَانَ َ إنِّي كُ ْن ُ
ِذي النُّ ُو ِ
وذو النون :هو نبي اهلل يونس عليه السالم .
والنون :الحوت.
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال :
دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان إناي كنات مان
الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له .

وذو النون :هو نبي اهلل يونس _ عليه السالم _،
والنون :الحوت.
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فهذا سيدنا يونس عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليال البهايم ساتاره
المظلم عليه  ،فالتجأ إلى اهلل { أَنْ لَا ِإ َلهَ إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ} ،فأنجااه
اهلل  ،حتى إذا خرج إلى شاطئ السالمة ،تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلتاه
تحت شجرة اليقطين .

الظُلمَاتِ أَنْ لَا ِإ َل َه
علَ ْيهِ فَنَادَى فِي ُّ
قال تعالى { وَذَا النُّونِ إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ َنقْدِرَ َ
إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ

} [ األنبياء.]22-20:
[*] قال القرطبي في تفسير هذه اآلية :
وفي الخبر في هذه اآلية شرط اهلل لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه ،وينجيه كما أنجاه ،وهاو
قوله[:وكذل ننجي المؤمنين]

()101

[*]وقال ابن كثير في قوله تعالى [:وكذل ننجي المؤمنين] :أي إذا كاانوا فاي الشادائد،
ودعونا منيبين إلينا ،وال سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البالء؛ فقد جاء الترغيب باه
()101

في الدعاء به عند سيد األنبياء .

تنبيه

 :هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء ،الشتماله على اآلتي :

أوالً :على توحيد اهلل (ال إله إال أنت)

وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى ،وأعظم طاعة وأعظم وقربة.
ثم ثنى بالتنزيه (سبحان ) تنزيه اهلل عما ال يليق به عز وجل ،فكل ما يفعل ،وكل ما يقادر
فله فيه الحكمة البالغة ،فهو منزه عما ال يليق بجالله وكماله سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وعظيم شأنه.

ثم ثلَّ ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه ،وهكذا كل عبد بالنسبة إلى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى ينبغي له أن يكون كذل

ن الظَّا ِلمِينَ [ األنبياء]20:
ت مِ َ
ِإنِّي كُ ْن ُ

( )0دعوة من دعا باالسم األعظم :

(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل بأن
ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم

(
(

7

) الجامع ألحكام القرآن للقرطبي
) تفسير القرآن العظيم البن كثير /3

.334/

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي باه أجااب وإذا

سئل به أعطى .

(حديَّ بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي  رجال يقول  :اللهام
إني أسأ ل أني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .

( )2دعوة الولد البار بوالديه :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :إذا ماات
ح
اإلنسان انقطع عمله إال من ثالَّ  :إال من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولادٌ صاال ٌ
يدعو له .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال  :إن الرجل
لتُرْفَع درجته في الجنة فيقول :أنى لي هذا ؟ فيقال :باستغفار ولد ل .
ومن ذلك حديث الثالثة الذين انحدرت عليهم الصخرة ،فإن منهم رجالً كان بد اراً بوالديده فتوسدل
بذلك العمل الصالح فاستجاب هللا عا ه
(حديَّ بن عمر رضي اهلل عنهما الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال ( :انطلق ثالثاة
رهط ممن كان قبلكم ،حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه ،فانحدرت صخرة من الجبل فسدت

عليهم الغار ،فقالوا :إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم ،فقاال
رجل منهم :اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران ،وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ،فنااء
بي في طلب شيء يوما ،فلم أرح عليهما حتى ناما ،فحلبات لهماا غبوقهماا فوجادتهما
نائمين ،وكرهت أن أغبق قبلهما أهال أو ماال ،فلبثت والقدح على يدي أنتظر اساتيقاظهما

حتى برق الفجر ،فاستيقظا فشربا غبوقهما ،اللهم إن كنت فعلت ذل ابتغاء وجها ففارج
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ،فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج ،قال النبي صالى
اهلل عليه وسلم :وقال اآلخر :اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي ،فأدرتهاا عان
نفسها فامتنعت مني ،حتى ألمت بها سنة من السنين ،فجاءتني فأعطيتها عشارين ومائاة
دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ،ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت :ال أحال لا أن

تفض الخاتم إال بحقه ،فتحرجت من الوقوع عليها ،فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلاي
وتركت الذهب الذي أعطيتها ،اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحان فياه،

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فانفرجت الصخرة غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها ،قال النبي صلى اهلل عليه وسالم:

وقال الثالَّ :اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد تر الاذي لاه
وذهب ،فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال ،فجاءني بعد حين ،فقال :يا عبد اهلل أد إلاي
أجري ،فقلت له :كل ما ترى من أجر  ،من اإلبل والبقر والغنم والرقيق ،فقال :يا عبد اهلل
ال تستهزئ بي ،فقلت :إني ال أستهزئ ب  ،فأخذه كله فاستاقه فلم يتر منه شايئا ،اللهام
فإن كنت فعلت ذل ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فياه ،فانفرجات الصاخرة فخرجاوا
يمشون).
ومن ذل  :قصة أويس القرني
إخبار النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أفضل التابعين ،وأنه لاو أقسام علاى اهلل ألباره،
والسبب أن له والدة هو بها برٌ.
( حديَّ عمر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال له :ياأتي علايكم

أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن ،كان به بارص فبارأ مناه إال

موضع درهم ،له والدة هو بها بر ،لو أقسم على اهلل ألبره ،فإن استطعت أن يساتغفر لا
فافعل .

( )9دعوة من أحبه اهلل ورضي عنه :
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النباي  قاال  :أن
النبي  قال  :قال اهلل تعالى من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب  ،وما تقرب إلاىَّ عبادي
بشيءٍ مما افترضته عليه  ،وما يزال عبدي يتقرب إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت

سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ،
ولئن سألني ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنَّه  ،وما ترددتُ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن
نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته .
وهذا المحبوب المقرب الذي له عند اهلل منزلة عظيمة إذا سأل اهلل شيئاً أعطاه ،وإن استعاذ
به من شيء أعاذه ،وإن دعاه أجابه ،فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه عز وجل .
قصص لمستجابي الدعاء :

[*]سعد ابن أبي وقاص :

ن ال َموْت «
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كان سعد ابن أبي وقاص مجاب الدعوة فكذب عليه رجل فقال اللهم إن كاان كاذباا فااعم
بصره وأطل عمره وعرضه للفتن فأصاب الرجل ذل كله فكان يتعرض للجواري في السك

ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد ودعا علي رجل سمعه يشتم عليا فما برح من
مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله .
[*]سعيد بن زيد :

وخاصمت أروى بنت أويس سعيد بن زيد رضي اهلل عنه عند مروان ابن الحكام أميار
المدينة وادَّعت عليه أنه أخذ من أرضها ،فقال :أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعاد الاذي
سمعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال :وما سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم؟ قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول” :من أخذ شبراً من األرض بغير
حقه طُوِّقه إلى سبع أرضين“
ثم قال :اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ،واجعل قبرها في دارها ،قال :فرأيتهاا عميااء
تتلمس الجدر تقول :أصابتني دعوة سعيد بن زيد ،فبينما هي تمشي في الدار مارت علاى
بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها(.)103
َي ابن كعب
[*]أُب ُّ

َي رضي اهلل عنه مستجاب الدعوة فيحكي ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي اهلل
وكان أُب ُّ
عنه قال لجمع من الصحابه:
أخرجوا بنا إلى أرض قومنا فكان ابن عباس مع أبى بن كعب في مؤخرة الناس ،فهاجات

سحابه ،فدعا أُ َبىّ قائالً :اللهم اصرف عنا أذاها .فلحق ابن عباس وأبى الناس ،فوجدوا إن
رحالهم ابتلت :فقال عمر ما أصابكم ؟ (أى :كيف لم تبل رحالكما؟) فقال ابن عباس :إن أبيّا
قال :اللهم اصرف عنا أذاها .فقال عمر فهال دعوتم لنا معكم.
[*]عبد اهلل بن جحش :
عبداهلل بن جحش قال يوم أحد يارب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجال شديدا بأساه شاديدا
حرده أقاتله في ويقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيت غدا قلت يا عبداهلل مان
جدع أنف وأذن فأقول في وفي رسول فتقول صدقت قال سعيد لقد لقيته آخر النهار وإن

أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط .
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[*]قصة حصلت في عهد أبي موسى األشعري :

احترقت خصاص بالبصرة في زمن أبي موسي األشعري وبقي في وسطها خص لم يحترق
فقال أبو موسي لصاحب الخص ما بال خص لم يحترق فقال إني أقسمت على رباي أن ال
يحرقه فقال أبو موسي إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول في أمتاي رجاال

طلس رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا على اهلل ألبرهم .
[*]العالء بن الحضرمي :

كان العالء بن الحضرمي في سرية فعطشوا فصلي ثم قال اللهم يااعليم يااحكيم يااعلي
ياعظيم إنا عبيد وفي سبيل نقاتل عدو فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ وال تجعل ألحد
فيه نصيبا غيرنا فساروا قليال فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفق فشربوا ومألوا أوعيتهم
ثم ساروا فرجع بعض أصحابه إلى موضع النهر فلم ير شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء
قط وشكا أنس بن مال عطش أرضه في البصرة فتوضأ وخرج إلى البرية وصلي ركعتاين

ودعا فجاء المطر وسقا أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إال يسيرا.
[*]أبو مسلم الخوالني :

كان أبو مسلم الخوالني مشهورا بإجابة الدعوة فكان يمر به الضب فيقول له الصبيان ادع
اهلل لنا أن يحبس علينا هذا الضب فيدعو اهلل فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم ودعا على امرأة

أفسدت عليه عشرة امرأة له بذهاب بصرها فذهب بصرها في الحال فجاءته فجعلت تناشده
باهلل وتطلب من اهلل فرحمها ودعا اهلل تعالى فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالهاا

معه .

[*]مطرف ابن عبد اهلل بن الشخير :
وكذب رجل على مطرف ابن عبد اهلل بن الشخير فقال له إن كنت كاذبا فعجال اهلل حتفا
فمات الرجل مكانه .
[*]عطاء السليمي :
كان عطاء السليمي ال يكاد يدعو  ،إنما يدعو لبعض أصحابة ويؤمن  ،قال :فحبس بعاض

أصحابة فقيل له :أل حاجة ؟ قال :دعوة من عطاء إن يفرج اهلل عني  .قال صالح فانتباه
فقلت  :يا أبا محمد  ،أما تحب أن يفرج اهلل عن ؟ قال

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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بلى واهلل أني ال حب ذا قلت  :فان جليس فالن قد حبس فادع اهلل أن يفرج عناه فرفاع
يديه وبكى وقال الهي تعلم حاجتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا قال صالح فاو اهلل مابرحناا

من البيت حتى دخل الرجل .

104

[*]صلة بن أشيم :

وكان صلة بن أشيم في سرية فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس فقام يصلي فقال اللهم إني
أقسم علي أن ترد على بغلتي وثقلها فجاءت حتى قامت بين يديه وكان مرة في برية فقرأ
فجاع فاستطعم اهلل وجبة خلفه فإذا هو بثوب أو منديل فيه دوخلة رطب طري فأكال مناه

وبقي الثوب عند امرأته معاذة العدوية وكانت من الصالحات .
[*]محمد بن المنكدر :
وكان محمد بن المنكدر في غزاة فقال له رجل من رفقائه اشتهي رطبا جنياا فقاال ابان
المنكدر استطعموا اهلل يطعمكم فإنه القادر فدعا القوم فلم يسيروا إال قليال حتى رأوا مكاتال
مخيطا فإذا هو خير رطب فقال بعض القوم لو كان عسال فقال ابن المنكدر إن الذي أطعمكم
رطبا جنيا ها هنا قادر على أن يطعمكم عسال فاستطعموه فدعوا فساروا قليال فوجدوا ظرف
عسل على الطريق فنزلوا وأكلوا.

[*]الحسن البصري :

كان رجل من الخوارج يغشي مجلس الحسن البصري فيؤذيهم فلما ازداد أذاه قال الحسان
اللهم قد عملت أذاه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهلاه إال ميتاا

على سريره .

[*]حبيب العجمي :
كان حبيب العجمي أبو محمد معروفا بإجابة الدعوة دعا لغالم أقرع الرأس وجعال يبكاي
ويمسح بدموعه رأس الغالم فما قام حتى اسود رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا .
وكان مرة عند مال بن دينار فجاء رجل فأغلظ لمال من أجل دراهم قسمها مال فلما طال
ذل من أمره رفع حبيب يده إلى السماء فقال اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكر فأرحنا منه

كيف شئت فسقط الرجل على وجهه ميتا .
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[*]صفوان بن محرز :

اخذ عبيد اهلل بن زياد ابن أخي لصفوان بن محرز فحبسه في السجن فلام يادع صافوان
شريفا بالبصرة يرجوا منفعة إال تجمل به عليه فلم ير لحاجته نجاحا فغاب في مصالة حزينا

فإذا آت قد أتاه في منامه فقال  :يا صفوان قم فاطلب حاجت من وجهها  .قاال  :فانتباه

فزعا فقام وتوضأ ثم صلى ثم دعا .فأرق ابن زياد ( الذي سجن ابن أخيه ولام يساتطع
النوم ) فقال  :علي بابن أخي صفوان بن محرز فجاء الحراس وجيء بالنيران وفتحت تل
األبواب الحديد في جوف الليل فقيل  :أين ابن أخي صفوان بن محرز ؟ أخرجوه فاني قاد
منعت من النوم منذ الليلة فاخرج فأتى به إلى زياد فكلمه ثم قال  :انطلاق باال كفيال وال
شيء فما شعر صفوان حتى ضرب عليه أخيه بابه  ،قال صفوان من هذا ؟قال  :أنا فاالن
.

105

[*]أبو قالبة :

وخرج أبو قالبة صائما حاجا فتقدم أصحابه في يوم صائف فأصابه عطش شديد فقال اللهم
إن قادر على أن تذهب عطشي من غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلت ثوباه
وذهب العطش عنه فنزل فحوض حياضا فمألها فانتهي إليه أصحابه فشربوا وماا أصااب

أصحابه من ذل المطر شيء.

106

[*]قصة عبد الواحد بن زيد :
خرجت في بعض غزواتي في البحر  ،ومعي غالم لي له فضل  ،فمات الغالم فدفنتاه فاي
جزيرة فنبذته األرض ثالَّ مرات في ثالثة مواضع  ،فبينا نحن وقوف نتفكر ما نصنع لاه

إذ انتقضت النسور والعقيان فمزقوه حتى لم يبق منه شيء فلما قادمنا البصارة أتيات أم
الغالم فقلت لها  " :ما كانت حال ابن ؟ قالت  :خيرا كنت اسمعه  :يقول  " :اللهم احشرني

من حواصل الطير " .100

[*]حبيب بن أبي ثابت :
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
جيء بحبيب بن أبي ثابت وسعيد بن حبيب وطلق بن حبيب يراد بهام الحجااج ا قاال :
فأصابهم عطش وخوف فقال سعيد لحبيب  :ادع اهلل فقال له حبيب أني أرا أوجه مني قال

:فدعا سعيد وأمن أصحابه فرفعت سحابة فمطروا وشربوا وسقوا واستقوا .

102

[*]عن أصبغ ابن زيد قال  :مكثت أنا ومن عندي ثالثا لم نطعام شايئا مان الجاوع،

فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت يا أبتي الجوع ،تشكو الجوع ،قال فأتيت مكان الوضاوء
– انظروا إلى من اللجاءة ،انظروا إلى من يلجئون -فتوضأت وصليت ركعتاين ،وألهمات
دعاء دعوت به وفي آخره :اللهم افتح علي رزقا ال تجعل ألحد علي فيه منة ،وال ل علي
فيه في اآلخرة تبعة برحمت يا أرحم الراحمين ،ثم انصرفت إلى البيت فإذا بابنتي الكبيارة
قامت إلي وقالت :يا أبه جاء رجل يقول أنه عمي بهذه الصرة من الدراهم وبحماال علياه
دقيق وحمال عليه من كل شيء في السوق ،وقال :أقرءوا أخي السالم وقول له إذا احتجت
إلى شيء فأدعو بهذا الدعاء تأتي حاجت .

قال أصبغ ابن زيد واهلل ما كان لي أخو قط ،وال أعرف من كان هذا القائل ،ولكن اهلل علاى

كل شيء قدير.
فقلت للفكر لما صار مضطربا.......وخانني الصبر والتفريط والجلد

دعها سماوية تمشي على قدر........ال تعترضها بأمر من تانفسد
فحفني بخفي اللطف خالقنا ........نعم الوكيل ونعم العون والمدد
[*]وعن شقيق البلخي قال :كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي قد ترى ما بهؤالء األطفال
من الجوع ،وال يحل ل أن تحمل عليهم ما ال طاقة لهم به ،قال فتوضاأت – نرجاع إلاى

السبب الذي كانوا يدورون حوله رضوان اهلل عليهم -فتوضأت وكان لي صاديق ال يازال
يقسم علي باهلل إن يكون لي حاجة أعلمه بها وال أكتمها عنه ،فخطر ذكاره بباالي ،فلماا
خرجت من المنزل مررت بالمسجد ،فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال :من عرضات لاه
حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها باهلل عز وجل ،قال فدخلت المسجد فصليت ركعتين ،فلما كنت
في التشهد أفرغ علي النوم ،فرأيت في منامي أنه قيل :يا شقيق أتدل العباد علاى اهلل ثام

تنساه ،يا شقيق أتدل العباد على اهلل ثم تنساه ،قال فاستيقظت وعلمت أن ذل تنبيه نبهناي
فيه ربي ،فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء اآلخرة ،ثم تركت الاذهاب لصااحبي
102

 -كتاب مجابي الدعوة البن أبي الدنيا ص 22

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

421

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وتوكلت على اهلل ،ثم انصرفت إلى المنزل فوجدت الاذي أردت أن اقصاد قاد حركاه اهلل

وأجرى ألهلي على يديه ما أغناهم.
[*] قال مال بن دينار :

خرجت إلى الحج وفيما أنا سائر في البادية  ،إذ رأيت غراب ًا فى فمه رغيف  ،فقلت  :هذا

غراب يطير وفى فمه رغيف ،إن له لشأن ًا  ،فتتبعته حتى نزل عند غار  ،فذهبت إليه فإذا
بي أرى رجال مشدوداً ال يستطيع فكاكاً  ،والرغيف بين يديه  ،فقلت للرجل  :من تكون ؟

قال  :أنا من الحجاج وقد أخذ اللصوص مالي و متاعي وشدوني و ألقوني في هذا الموضع
 ،كما ترى وصبرت على الجوع
أيام ًا ثم توجهت إلى ربى بقلبي وقلت  :يا من قال في كتابه العزيز :
(أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ( فأنا مضطر فارحمني فأرسل اهلل إلى هذا
الغراب بطعامي .

في هذا الموقف نرى حال الداعي قد أثر في إجابة دعوته فقد كان مضطرًا فقد كل األسباب
ولم يبق له إال باب السماء  ..واهلل حرمه من األسباب ليتعلم أن يتعلق قلبه برب األسباب ال
باألسباب حتى إذا عاد للحياة الطبيعية و أصبحت األسباب فى يده لم يلتفت إليها. .....

(قصة الحسن البصري مع الحجاج بن يوسف الثقفي )

بنى الحجاج بن يوسف الثقفى دارًا بواسط بالعراق فدعا الناس للفرجة والدعاء بالبركاة..
فذهب الحسن البصرى رضى اهلل عنه إلى هنا فوقف خطيب ًا في الناس ليلفت الناس عان

االنبهار بالزخارف إلى كراهية الظلم الذى يمارسه الحجاج بن يوسف وقال فيه كالما غليظا
 ،فلما أشفق الناس عليه من بطش الحجاج قال  :لقد أخذ اهلل ميثاق أهال العلام لتبينناه
للناس وال تكتمونه  ...ثم انصرف ولما بلغ الحجاج ما حدَّ استشاط غيظااً والم أتباعاه
على عدم الرد عليه و أخبرهم أنه سيجعله عبرة للناس و أرسل فى طلبه وأعد فى مجلسه
النطع والسياف فظن الناس أنه قاتله وقبل أن يدخل الحسن البصرى إلى مجلس الحجااج
تمتم بكلمات فلما دخل عليه فوجىء الناس بأن الحجاج يحسن استقباله وأجلساه بجاواره

وطيااب لحيتااه وسااأله فااى بعااض المسااائل ثاام أذن لااه باإلنصااراف ..

وما أن غادرالحسن البصرى المجلس حتى جرى الحاجب خلفه وسأله ناشدت اهلل ما هاذه
الكلماات التاى كنات تتماتم بهاا فاإن الحجااج ماا اساتدعا ليطياب لحيتا ؟
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فقال الحسن  :قلت  :اللهم ياولى نعمتى ومالذى عند كربتى  ،اللهم اجعل عقوبته لى باردًا

وسالما كما جعلت الناربردا وسالماً على إبراهيم.
[*] روى غيالن بن جرير البصري:

أن رجال كذب على مطرف بن عبد اهلل الحافظ البصري المتوفى سنة  95فقاال مطارف،
اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر مكانه ميتا .

طبقات الحفاظ الذهبي  ،60 :1دول االسالم  ،40 :1اإلصابة  ،409 :3تهذيب التهذيب :1
.103
 ( امرأة تلد بدعاء مال ابن أربع سنين )
أخرج البيهقي في السنن الكبرى  443 :0بإسناده عن هاشم المجاشعي قال :بينما مال بن
دينار  -المتوفى  113وقيل غير ذل  -يوما جالس إذ جاءه رجل فقال :يا أبا يحياى! ادع
المرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ،فغضب مال و أطبق المصحف ثم

قال :ما يرى هؤالء القوم إال أنا أنبياء ،ثم دعا فقال :أللهم هذه المرأة إن كان فاي بطنهاا
ريح فأخرجها عنها الساعة ،وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غالما ،فإن تمحاو ماا
تشاء وتثبت ،وعند أم الكتاب ،ثم رفع مال يده ورفع الناس أيديهم ،وجاء الرسول إلاى

الرجل فقال :أدر امرأت  ،فذهب الرجل ،فما حط مال يده حتى طلاع الرجال مان بااب
المسجد على رقبته غالم جعد قطط ابن أربع سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره.
السختياني ينبع الماء

أخرج أبو نعيم في (حلية األولياء)  5 :3باإلسناد عن عبد الواحد بن زيد قال:
كنت مع أيوب السختياني ) (4على حراء فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذل في وجهاي
فقال .ما الذي أرى ب ؟ قلت :العطش ،وقد خفت على نفسي،
قال :تستر علي؟ قلت :نعم.
قال :فاستحلفني فحلفت له أن ال أخبر عنه ما دام حيا ،قال :فغمز برجله على حراء فنباع
الماء فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء قال :فما حدثت به أحدا حتى مات.

وفي [الروض الفائق] ص  :116كان جماعة مع أيوب السختياني في سفر فأعياهم طلاب
الماء فقال أيوب :أتسترون علي ما عشت؟
فقالوا :نعم.
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فدور دائرة فنبع الماء قال :فشربنا فلما قدموا البصرة أخبر به حماد بن زياد .قاال عباد

الواحد بن زيد :شهدت معه ذل اليوم.

حضور غائب بدعاء معروف الكرخي
ذكر اإلمام أبو محمد ضياء الدين الشيخ أحمد الوتري الشافعي المتوفى بمصر في عشار

الثمانين والتسعمائة في كتابه (روضة الناظرين) ص  2نقال عن خليل بن محمد الصياد إنه
قال :غاب أبي فتألمت فجئت إلى معروف  -الكرخي المتوفى  - 4 / 1 / 100فقلت :غاب
أبي فقال :ما تريد؟ قلت :رجوعه .قال :أللهم إن السماء ساماؤ  ،واألرض أرضا وماا
بينهما ل ائت بمحمد ،فأتيت باب الشام فإذا هو واقف فقلت :أين كنت ؟
[*]ومن المواقف الجميلة الطريفة في فضل الدعاء أنه كان لسعيد ابن جبير ديكا ،كاان
يقوم من الليل بصياحه ،فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح ،فلم يصلي سعيد قيام الليال
تل الليلة فشق عليه ذل  ،فقال ماله قطع اهلل صوته –يعني الدي -؟

وكان سعيد مجاب الدعوة ،فما سمع للدي صوت بعد ذل الدعاء ،فقالت أم سعيد :يا بني ال

تدعو على شيء بعدها.
وليس معنى أن الدعوة المجابة إقتصرت عليهم بال إن القصاص المعاصارة لمان
أستجيب دعاءهم كثيرة فهذا يدعو بالشفاء عندما استعصى االطباء فيشفى وهاذه تادعو
بحفظ ولدها فيحفظه اهلل وهذا يدعو بالتيسير في الحج مع شدة الحال فيسر اهلل له ومثال
هذا كثير جعلنا اهلل وإياكم من أولياءه وأحبابه ووأصفياءه .

 هذه قصه واقعيه حدثت في وقتنا الحاضر لمعلمة في مكه المكرمه 0
كان هنا مجموعه من المعلمات تعاقدنا مع سائق يوصلهن من منازلهن للمدرسه والعكس
وكان هذا السائق يعرف وقت صرف الرواتب وفي يوم ركبنا المعلمات معه ويعرف أنهن
استلمن رواتبهن فأخذ السائق بتوصيل المعلمات واحد تلو األخرى وبقيت معلمه واحده
تنظر دورها أن يوصلها الى منزلها ولكنها تفأجأت أن السائق غير من طريق البيت واخذ
يتجه إلى طريق جدة أخذت المعلمه تناديه يافالن يا فالن هذا ليس طريق المنزل لكن لم يرد
عليها وبعد محاوالت فاشله الستعطافه أيقنت انه طمع فيها  ،أثناء قيادته السياره سجدت

المعلمه على أرضية السياره وأخذت تدعو يامغيَّ 0000000
وخرجت هذه الدعوه من قلب مكروب!!!
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وفجأه!!!!

ضرب السائق فرامل ألن هنا سياره اعترضته رفعت المعلمه رأسها تخيلوا من كان في
السياره المعترضه

إنه أبوها وأخوها فرحت لوهله ثم انتابها خوف لوجودها في هذا المكان مع السائق ماذا

سيقول أباها وأخاها عنها!!!

وفتح أبوها الباب واخذ بيد ابنته إلى السياره و انطلق مباشره دون التكلم مع السائق وال
مع ابنته ودارت األفكار برأس
المعلمه ؟؟ وصلوا إلى البيت نزلت المعلمه مسرعه نحو أمها حتى تشرح لها الوضع قبل
دخول والدها تفأجأت بوجود والدها و اخوها على مائدة الغداء أماه م م م متى كيف اشلون
كانو في السياره يامههههه وانا سبقتهم في الدخول
أجابت األم هم موجودون منذ ساعتين  .؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إذن من الذين كانوا في السياره ؟؟؟
هل تعرفون من هم؟؟

إنهم المالئكة ومن رحمة اهلل بها انه جعلهم على صورة والدها واخوها حتى ال تخاف 0
ياااااااااا الاااااله ان أرحم بنا من امهاتنا0
 (قصة لمريض شفاه اهلل تعالى بالدعاء )

والقصة لصديق يعمل مهندسا كان قد أصيب بالتهاب رئوي أدى إلى خراج على الرئة ..
حاول األطباء عالجه مدة شهرين كاملين وأعطوه كل أنواع المضادات بال فائدة  ،حتى فقد
وزنه واقترب من نهايته ..

وفى يوم من األيام وبعد مغادرة األطباء للمستشفى الذى كان يقيم فيه توجه إلى ربه وقال
:يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اشفني وعافني.
وأخذ يبتهل ويردد الدعاء حتى شعر أن شيئ ًا في صدره يريد أن يخرج وبعد سعال خفيف
خرجت كرة من الصديد وضعها في إناء بجواره وشعر بتحسن تام بعدها لقد أصبح قادرًا
على الحركة مرة أخرى  ،وكانت المفاجأة حينما جاء األطباء فى الغد ..

ووضع الطبيب سماعته على صدره فلم يسمع شيئا مما كان يسمعه ووجد ابتسامته تعلو

وجهه وقبل أن ينطق الطبيب قال صديقي  :لقد شفاني اهلل بالدعاء.
فكم من مرضى أقرباء لنا حاروا مع العالجات واألطباء فالبد من أن ننصحهم مع أخذهم
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بأسباب الشفاء ومع استمرارهم فى الدواء أن يتضرعوا ويلجأوا إلى ربهم عز وجل

بالدعاء ( دعاء المضطر ) واهلل هو الذى يجيب فهو قادر على كل شىء سبحانه...
 )وهذه قصةٌ مُبْ ِك َية (
هذة قصة حقيقية حصلت أحداثها ما بين الرياض وعفيف ألن صاحبة القصة أقسمت على

كل من يسمعها أن ينشرها للفائدة فتقول :

لقد كنت فتاة مستهترة اصبغ شعري باألصباغ الملونة كل فترة وعلى الموضة وأضع
المناكير وال أكاد أزيلها إال للتغيير  ،أضع عبايتي على كتفي أريد فقط فتنة الشباب ال
إغوائهم ،أخرج إلى األسواق متعطرة متزينة ويزين إبليس لي المعاصي ما كبر منها وما
صغر وفوق هذا كلة لم اركع هلل ركعة واحدة بل ال اعرف كيف اصلي والعجيب أني مربية
أجيال معلمة يشار لها بعين احترام فقد كنت ادرس في احد المدارس البعيدة من مدينة
الرياض فقد كنت اخرج من منزلي مع صالة الفجر وال أعود حتى صالة العصر المهم أننا

كنا مجموعة من المعلمات وكنت أنا الوحيدة التي لم أتزوج .

فمنهن المتزوجة حديثا ومنهن الحامل ومنهن التي أخذت أجازة أمومة وأيضا كنت أنا
الوحيدة التي نزع مني الحياء فقد كنت أحدَّ السائق وأمازحه كأنة أحد أقاربي ومرت

األيام وما زلت على طيشي وضاللي وفي صباح احد االيام استيقظت متأخرة وخرجت

بسرعة وركبت السيارة وعندما التفتت لم أجد سواي في المقاعد الخلفية سألت السائق
فقال فالنة مريضة وفالنة قد ولدت و.و .فقلت في نفسي ما دام الطريق طويل سأنام حتى

نصل فنمت ولم استيقظ إال من وعرة الطريق فنهضت خائفة ورفعت الستار ما هذا الطريق
وما الذي صار ؟؟؟؟ فالن أين تذهب بي؟؟؟؟؟؟؟ قال لي بكل وقاحة اآلن ستعرفين فقد
عرفت مخططة قلت له وكلي خوف يا فالن أما تخاف اهلل أتعلم عقوبة ما تنوي فعلة وكالم
كثير أريد أن أثنية عما يريد فعلة وكنت اعلم أني هالكة ال محالة فقال بثقة إبليسية لعينة

أما خفتي اهلل أنتي ؟
وأنتي تضحكين بغنج وميوعة وتمازحينني ؟؟؟؟ وال تعلمين أن فتنتيني وأني لن أترك

حتى آخذ ما أريد بكيت صرخت ولكن المكان بعيد وال يوجد سوى أنا وهذا الشيطان المارد
مكان صحراوي مخيف *** مخيف*** رجوتة وقد أعياني البكاء وقلت بيأس واستسالم

إذاً دعني أصلي هلل ركعتين لعل اللة يرحمني فوافق بعد أن توسلت علية نزلت من السيارة
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وكأني أقاد إلى ساحة اإلعدام صليت وألول مرة في حياتي صليتها بخوف وبرجاء والدموع

تمأل مكان سجودي توسلت هلل تعالى أن يرحمني ويتوب علي وصوتي الباكي يقطع هدوء
المكان وفي لحظة وأنا أنهي صالتي
تتوقعون مالذي حدَّ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وكانت المفاجأة ما الذي أراه ؟

إنني أرى سيارة أخي قادمة نعم إنه أخي وقد قصد المكان بعينة لم أفكر بلحظة كيف
عرف مكاني ولكني فرحت بجنون وأخذت اقفز ***وأنادي***وذل السائق ينهرني
ولكني لم أبالي به ....من أرى أنه أخي الذي يسكن الشرقية وأخي اآلخر الذي يسكن معنا
فنزل أحدهما وضرب السائق بعصا غليظة وقال اركبي مع احمد في السيارة وأنا سآخذ هذا
السائق واضعة في سيارة بجانب الطريق  ...ركبت مع احمد والذهول يعصف بي وسألته
هاتفةً كيف عرفتما بمكاني وكيف جئت من الشرقية ؟ ومتى؟

قال في البيت تعرفين كل شيء وركب محمد معنا وعدنا للرياض وأنا غير مصدقة لما

يحدَّ وعندما وصلت إلى المنزل ونزلت من السيارة قاال لي أخوتي اذهبي إلى أمنا
واخبريها الخبر وسنعود بعد قليل ونزلت مسرعة اخبر أمي دخلت عليها في المطبخ

واحتضنتها وأنا ابكي واخبرها بالقصة قالت لي بذهول وأحمد فعال في الشرقية وأخو
محمد ما زال نائما فذهبنا إلى غرفة محمد فوجدناه فعال نائم أيقظته كالمجنونة ألساله ما
الذي يحدَّ فأقسم باهلل العظيم أنة لم يخرج من غرفتة وال يعلم بالقصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ذهبت إلى سماعة الهاتف تناولتها وأنا أكاد أجن فسالت أخي اآلخر فقال ولكنني في عملي

اآلن *********** بعدها بكيت
وعرفت كل إلي حصل إنهما ملكين أرسلهما ربي لينقذني فحمدت اهلل تعالى على ذل وكانت
هي سبب هدايتي وهلل
الحمد والمنة بعدها انتقلت الى منطقة عفيفة وابتعدت عن كل ما يذكرني بالماضي المليء
بالمعاصي والذنوب .

وذكر أحد الدعاة في بعض رسائله أن رجال من العباد كان مع أهله في الصاحراء فاي
جهة البادية ،وكان عابدا قانتا منيبا ذاكرا هلل ،قال فانقطعت المياه المجاورة لناا وذهبات
التمس ماء ألهلي فوجدت أن الغدير قد جف ،فعدت إليهم ثم التمسنا الماء يمنة ويسرة فلم
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نجد ولو قطرة ،وأدركنا الظمأ واحتاج أطفالي للماء ،فتذكرت رب العزة سابحانه القرياب

المجيب ،فقمت وتيممت واستقبلت القبلة وصليت ركعتين ،ثم رفعت يدي وبكيات وساالت
دموعي وسألت اهلل بإلحاح وتذكرت قوله:
ب ا ْلمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا ُه وَيَكْشِفُ السُّوءَ) [ النمل ] 61/
ن يُجِي ُ
(أَمَّ ْ

قال وما هو واهلل إال أن قمت من مقامي وليس في الساماء مان ساحاب وال غايم ،وإذا

بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء ،واحتكمت على المكان ثم أنزلات ماءهاا
فامتألت الغدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا فشربنا واغتسلنا وتوضئنا وحمدنا اهلل
سبحانه وتعالى ،ثم ارتحلت قليال خلف هذا المكان وإذا الجادب والقحاط ،فعلمات أن اهلل
ساقها لي بدعائي ،فحمدت اهلل عز وجل:
حمِيدُ)
ِي الْ َ
حمَ َت ُه َوهُ َو الْ َول ُّ
ن بَعْ ِد مَا قَنَطُوا وَيَنْشُ ُر رَ ْ
َّ مِ ْ
( َوهُ َو الَّذِي يُنَزِّ ُل الْغَ ْي َ
[ الشورى ] 12/

وذكر أيضا أن رجال مسلما ذهب إلى إحدى الدول والتجأ بأهله إليها ،وطلب بأن تمنحاه
جنسية ،قال فأغلقت في وجهه األبواب ،وحاول هذا الرجل كل المحاولة وساتفرغ جهاده
وعرض األمر على كل معارفه ،فبارت الحيل وسدت السبل ،ثم لقي عالما ورعا فشكا إلياه

الحال ،فقال له علي بالثلَّ األخير من الليل فأدعو موال  ،إنه الميسر سبحانه وتعالى ،قال
هذا الرجل :وواهلل فقد تركت الذهاب إلى الناس وطلب الشفاعات ،وأخذت أداوم على الثلَّ
األخير كما أخبرني ذل العالم ،وكنت أهتف هلل في السحر وأدعوه ،وما هو إال بعاد أياام

وتقدمت بمعروض عادي ولم اجعل بيني وبينهم واسطة فذهب هذا الخطاب وما هو إال أيام
وفوجئت وأنا في بيتي أني ادعى وأسلم الجنسية ،وكنت في ظروف صعبة.
إن اهلل سميع مجيب ،ولطيف قريب ،لكن التقصير منا ،البد أن نلاج علاى اهلل ونادعوه،
وابشروا:
سمِيعُ الدُّعَاءِ).
ِن رَبِّي لَ َ
(إ َّ
أسباب تأخير إجابة دعاء المظلومين على الظالمين :

َن
من أسباب تأخير إجابة دعاء المظلومين على الظالمين ما قاله اهلل جل وعال( :وَ َال تَحْسَاب َّ
ن
خصُ فِياهِ ٱالبْصَااٰرُ * مُهْطِعِاي َ
ا ِلمُونَ إ َِّنمَا يُؤَخّ ُرهُمْ لِيَوْمٍ تَشْ َ
ٱلظ ٰ
ا ِفالً عَمَّا يَ ْعمَلُ َّ
غ ٰ
ٱللهَ َ
َّ

ُمقْنِعِى رُءوسِهِمْ َال يَرْتَدُّ ِإلَيْهِ ْم طَرْفُهُ ْم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء) [إبراهيم ] 43 ، 41

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
قيل ألمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  :كان أهل الجاهلياة يادعون علاى

الظالم ،وتعجل عقوبته ،حتى إنهم كانوا يقولون  :عش رجباً ترى عجبااً ،أي أن الظاالم
تأتيه عقوبته في شهر رجب ،كناية عن قرب نزول العقوبة به ،قالوا له :ونحن اليوم ماع
اإلسالم ندعو على الظالم فال نجاب في أكثر األمر ،فقال عمر رضي اهلل عنه :هاذا حااجز
بينهم وبين الظلم ،إن اهلل عز وجل لم يعجل العقوبة لكفار هذه األمة ،وال لفسااقها ،فإناه

ى وََأمَرُّ) [ القمر ] 46/
عةُ أَ ْد َه ٰ
ع ُة مَوْعِ ُدهُ ْم وَٱلسَّا َ
تعالى يقول( :بَلِ ٱلسَّا َ
وقد يكون من سبب تأخير استجابة الدعاء عليهم أن اهلل عز وجل أراد لهم أشاد العاذاب،
ولما يبلغوا درجته اآلن ،فيمهلهم اهلل حتى يبلغوا تل الدرجة من البغي والطغياان ،حتاى
يستحقوا ذل الدر من النار الذي أعده اهلل لهم.
َن ٱلَّذِينَ َكفَرُواْ أ ََّنمَا ُن ْملِى لَهُ ْم خَيْرٌ الِنفُسِهِمْ إ َِّنمَا ُن ْملِى لَهُ ْم لِيَازْدَادُواْ إِ ْثمَا ًا َولَهْا ُم
(وَالَ يَحْسَب َّ
ب مُّهِينٌ) [ آل عمران ] 102/
عَذَا ٌ

ومن أسباب تأخير استجابة الدعاء على الظالمين ،أننا نحن الذين نظن أن االستجابة قاد
تأخرت ألن األيام في منظور البشر طويلة ،بينما هي في عين اهلل قصيرة ،وقد قال اهلل جل

ٱلل ُه وَعْدَهُ) [ الحج ] 40/
ف َّ
خلِ َ
ب َولَن يُ ْ
جلُونَ َ بِٱلْعَذَا ِ
وعالَ ( :ويَسْتَعْ ِ

ن
ولكن يتساءل الناس متى ثم تأتي اإلجابة (وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّ َ كَا َألْفِ سَا َنةٍ مّمَّاا تَعُادُّو َ

َى ٱ ْلمَصِيرُ) [ الحج ] 42 ،40/
الِ َم ٌة ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَِإل َّ
ظ ٰ
ى َ
ت لَهَا َو ِه َ
وَ َكأَيّن مّن قَرْ َيةٍ َأ ْملَ ْي ُ
قال بعض أهل التفسير كان بين دعاء موسى على فرعون ،وبين إهال فرعاون باالغرق

أربعون سنة .

االعتداء في الدعاء :
هنا أخطاء عديدة تقع في الدعاء ،وهذه األخطاء داخلة في باب االعتداء في الدعاء .
( حديَّ عن عبد اهلل بن مغفل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال
 :إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء .
فكل سؤال يناقض حكمة اهلل ،أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره ،أو يتضمن خالف ما أخبر
()109

به _ فهو اعتداء ال يحبه اهلل ،وال يحب سائله .
ف االِعْتِدَاءِ في الدعاء :
تَعْرِيَ ُ
(

2

) بدائع الفوائد. 3/3 ،

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] قال القرطبي رحمه اهلل تعالى :

حظْ ِر 0
ب اَلْ َ
ح ِّد ومُرْتَ ِك ُ
جاوِ ُز ِللْ َ
ي هو اَلْ ُم َ
اَلْ ُمعْتَ ِد ِ
جاوِ ِزينَ ما أمِ ُروا بِ ِه0
وقال الفخر الرازي ﴿ اَلْ ُمعْتَ ِدينَ ﴾ أي :اَلْ ُم َ

جاوُزْتهُ ،وفي الحديَّ:
وقال ابن منظورُ :120يقَالُ :تَ َعدَّيْتُ الحَقَّ ،واِعْتَ َديْاتُ ُه ،وعَ َدوْت ُه ،أيَ :

عاءِ "،
" سيكون قوم يعتدون في الدُّ َ

عيِّ والسُّا َّنةُ المأثورة 000وقاال  :أصال هاذا كلِّاه:
هو الخُ ُروجُ فيه عن الوضع الشَّرْ ِ
ق0
ح ِّ
حدِّ ،وَاَلْقَدْ ِر ،وَاَلْ َ
جاوَ َزةُ اَلْ َ
ُم َ
عاءِ:
ي اَلْ ُّد َ
عنْ اَ ِالعْ ِت َداءِ ِف ِ
َا ْلقُرْآنُ َالْكَرِيم يَنْهَى َ
ِب ا ْلمُعْتدِينَ ﴾ (األعراف) 55/
خفْ َيةً إ َِّنهُ الَ يُح ُّ
َز وَجَلَّ ﴿ :ادْعُوا رَبَّكُ ْم تَضَرُّعًا وَ ُ
قال ع َّ
حبّ ا ْلمُعْتَدِينَ ﴾ فِي الادُّعَاء وَال فِاي
[*] عَنْ ِابْن عَبَّاس رضي اهلل عنهما قال ﴿ :إ َِّنهُ ال يُ ِ
غَيْره

121

0

عاءِ ِاعْ ِت َداءٌ فَاجْتَ ِن ُبوا العُادْ َوانَ َواالِعْتِا َداءَ إنْ
ض الدُّ َ
[*] وعن قتادة قال :تَ َعَّل ُموا أنَّ في بَعْ ِ
اسْطَ َعتْ ُم وال قُ َّوةَ إالَّ باهلل

121

0

ب
حبّ ا ْلمُعْتَدِينَ ﴾ مَعْنَاهُ :إِنَّ رَبّكُمْ ال يُحِا ّ
[*] وقال الطبري :وأمَّا قوله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ إ َِّنهُ ال يُ ِ
مَنْ اِعْتَدَى فَتَجَاوَ َز حَدّه الَّذِي حَدَّ ُه لِعِبَادِ ِه فِي دُعَا ِئ ِه َومَسْألَته رَبّه

123

0

عاءِ:
ي اَلْ ُّد َ
عنْ اَ ِالعْ ِت َداءِ ِف ِ
ُّانةُ َا ْلمُطَّهَرَ ُة تَنْهَى َ
َالْس َّ
عااءِ،
ن االِعْ ِت َداءِ في الدُّ َ
نَ َهتْ السُّا َّنةُ النَّ َب ِو َّيةُ المُطَ َه ِّرةُ وحَذَ َرتْ ِم َ

( حديَّ عن عبداهلل بن مغفل رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :
إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء .
ن اَإلجَابَ ِة وََا ْلقَبُولِ :
عاءِ َيمْنَ ُع ِم َ
ي اَلْ ُّد َ
االِعْ ِت َداءِ ِف ِ
(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ما من رجال يادعو بادعاء إال
استجيب له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخرة ما لم يادع باإثم أو
قطيعة رحم أو يستعجل .
18
181
182
183

أنظر لسان العرب ما ة  :عدا  ،ج  ، 2ص 311
أنظر تفسير ابن كثير على اآلية (  55ـ األعراف )
أنظر الدر ال َم ْنثُو ِر في التفسير بالمأثور على اآلية (  55ـ األعراف )
أنظر تفسير الطبري على اآلية (  55ـ األعراف )
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ف ال َفوْت
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 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ِاي
(حديَّ أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترغيب والترهيب) أنَّ النَّب َّ
س فِيهَا إِثْامٌ وَال قَطِيعَاةُ رَحِامٍ إِالَّ
سلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْ َ
ن مُ ْ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قال " :مَا مِ ْ
الل ُه َ
صَلَّى َّ

ن يَدَّخِ َرهَا َلهُ فِي اآلخِرَةِ ،وَإِمَّاا
ن تُعَجَّ َل َلهُ دَعْوَ ُتهُ ،وَإِمَّا أ ْ
اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَالَّ ٍ:إِمَّا أ ْ
أعْطَاهُ َّ
اللهُ أكْثَرُ "0
ن يَصْرِف عَ ْن ُه مِنْ السُّو ِء مِ ْثلَهَا" قَالُوا :إِذًا نُكْثِرُ ،قَالَ َّ ":
أْ

[*] قال القرطبي تعليقُا على الحديَّ:

ح ِة
وحديَّ أبي سعيد الخدري وإنْ كان إذناً باإلجابة في إحدى ثالَّ ،فقد دَلَّا َ علاى صِا َ

س فِيهَا إِثْمٌ وَال قَطِي َعةُ رَحِمٍ "0124
ن اإلجَابَة حيَّ قال فيه " :لَيْ َ
ِاجْ ِتنَابِ االعْتِدَاء ا ْلمَانِع مِ ْ

عو بما لايس فاي
ي في موضع آخر عن االعتداء في الدعاء هو :أن يَدْ ُ
ط ِب ُّ
[*] وقال القُرْ ِ
ج َع ٍة قد وجدها في كراريس ال أصل لهاا
سَ
الكِتَابِ والسُّا َّن ِة؛ فَ َيتَخَيْ َر ألفاظا مُفْ ِق َر ٍة وكلمات مُ َّ
عا به رسولاه عليه السالم ،وكُ ُّل هاذا يَمْنَا ُع
وال مُ َع َو ٍل عليها ،فيجعلها شعاره ويتر ما دَ َ

عاءِ.125
جابَ ِة الدُّ َ
ِمنْ ِاسْتَ َ

[*] وقال البغوي :إن للدعاء آدابا وشرائط ،وهي أسباب اإلجابة ،فمن استكملها كان مان

أهل اإلجابة ،ومن أخَ َّل بها فهو من أهل االعتداء في الدعاء فال يستحق اإلجابة0126
عنْ َها جملةً وتفصيال :
ي َ
[*]وفيما يلي ذكر لبعض صور االعتداء في الدعاء اَلْ َمنْ ِه ُّ
عنْ َها جملةً :
ي َ
أو ًال صور االعتداء في الدعاء اَلْ َمنْ ِه ُّ

( )1أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسالت الشركية :
( )1أن يشتمل على شيء من التوسالت البدعية :
( )3تمني الموت وسؤال ذل :
( )4الدعاء بتعجيل العقوبة:
ال أو عادةً ،أو شرعًا:
( )5الدعاء بما هو مستحيل ،أو بما هو ممتنع عق ً
( )6الدعاء بأمر قد فرغ منه:
( )0أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه :
( )2الدعاء على األهل واألموال والنفس:

( )9كأن يدعو على شخص أن يكون مدمنًا للخمر ،أو أن يميته اهلل كاافرًا ،أو أن يبتلاى
184

أنظر تفسير القرطبي على اآلية (  18ـ البقرة )

185

أنظر تفسير القرطبي على اآلية (  55ـ األعراف )
أنظر تفسير البغوي على اآلية (  18ـ البقرة )
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
بالزنا أو غير ذل  ،أو أن يدعو اهلل أن ييسر له الفساد والفجور.

( )10الدعاء بقطيعة الرحم :

( )11الدعاء بانتشار المعاصي :
( )11تحجير الرحمة :

( )13تر األدب في الدعاء :
( )14الدعاء على وجه التجربة واالختبار هلل تعالى :
( )15أن يكون غرض الداعي فاسدًا :
( )16أن يعتمد العبد على غيره في الدعاء :
ظ َوارِ ٍد ( مَأثُور ) ِبغَيْ ِر ِه:
ْ(ِ )10اسْ ِتبْ َدالِ لَفْ ٍ
طيطِ ( تَحْرِي ُر النَّغَ ِم ) :
( )12اَلتَّغَ ِني وَاَلتَّمْ ِ
ظ):
عاءِ ( كَثْرَةُ اَأل ْلفَا ِ
صيلُ في اَلْ ُّد َ
( )19اَل َّتفْ ِ
سجْ ِع َواَإلعْ َرابِ :
( )10تَكَُّلفُ اَلْ َّ

ن تَكَلِّفِ اإلعْرَابِ:
ي عَ ْ
( )11اَلنَّهْ ُ
ح َواَلبُكَاءُ :
حاجَ ِة َواَلْ َّنوْ ُ
ت فَوْقَ اَلْ َ
صوْ ِ
(َ )11رفْ ُع اَلْ َّ

( )13كثرة اللحن  :خصوصًا إذا كان يحيل المعنى  ،أو كان ناتجًا عن قلة مباالة ،أو كاان
ن الناس خلفه .
ناتجًا من إمام يُؤَمِّ ُ
( )14قلة االهتمام باختيار االسم المناسب أو الصفة المناسبة:
( )15اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء :
ال ال لزوم له :
( )16أن يفصل الداعي تفصي ً
( )10دعاء اهلل بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة :
( )12المبالغة في رفع الصوت :
( )19الدعاء با :اللهم إني ال أسأل رد القضاء ،ولكن أسأل اللطف فيه:
( )30تعليق الدعاء على المشيئة:

( )31اإلدالل على اهلل وتر التضرع :
( )31تصنع البكاء ورفع الصوت بذل :
( )33تر ُ اإلما ِم رف َع يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( )34اإلطالة بالدعاء حال القنوت ،والدعاء بما ال يناسب المقصود فيه:
( )35أن يكون الدعاء فيه طلب يناقض حكمة اهلل تعالى :

ال على مناقضة شرع أمر اهلل به :
( )36أن يكون الدعاء مشتم ً
( )30أن يكون الدعاء محتوي ًا مسألة ال يليق طلبها :

عنْ َها تفصيال :
ي َ
ثاني ًا صور االعتداء في الدعاء اَلْ َمنْ ِه ُّ

( )1أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسالت الشركية :
كأن يُدعى غير اهلل _ تبار وتعالى _ من بشر ،أو حجر ،أو شجر ،أو جن ،أو غير ذل ،
فهذا أقبح أنواع االعتداء في الدعاء؛ ألن الدعاء عبادة ،وصرفه لغير اهلل شر  ،والشار
أعظم ذنب عصى اهلل به.
( )1أن يشتمل على شيء من التوسالت البدعية :
كالتوسل بذات النبي" ،أو بجاهه _ عليه الصالة والسالم _ ،فهذا التوسل توسال بادعي،
()120

والدين مبناه على االتباع ال االبتداع ،والبدعة بريد الكفر.

( )3تمني الموت وسؤال ذل :
ومن مكروهات الدعاء تمني الموت  ،وهنا يتبين صدق المؤمن وثباته  ،من كذبه وضاعف
دينه  ،فبعض الناس ما إن تصيبه مصيبة  ،أو بالء  ،إال وتراه يساأل اهلل الماوت  ،فاال

يصبر وال يحتسب  ،بل تراه جزعاً يريد الخروج من دوامة االبتالء والفتنة  ،وال رياب أن
ذا خطأ في الدعاء  ،بل ال بد من الصبر لتمحيص الذنوب والخطايا  ،ورفعة الادرجات ،

وهذا هو شأن المؤمن مع ربه جل وعز .

(لحديَّ أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي  قال  :ال يتمنين أحدكم الموت لضر نازل
به فإن كان ال بد متمنيا فليقل  :اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي و توفني إذا كانات
الوفاة خيرا لي .
[*] قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي في شرحه لهذا الحديَّ:
هذا نهي عن تمني الموت؛ للضر الذي ينزل بالعبد ،من مارض ،أو فقار ،أو خاوف ،أو

وقوع في شدة أو مهلكة أو نحوها من األشياء؛ فإن في تمني الموت لذل مفاسدَ منها :أنه
يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها ،وهو مأمور بالصبر ،والقيام بوظيفته،
(

) انظر :قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة البن تيمية ،ص 61و 1
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والصبر ينافي ذل .

ومنها أنه يضعف النفس ،ويحدَّ الخور والكسل ،ويوقع في اليأس.
والمطلوب من العبد مقاومة هذه األمور ،والسعي في إضعافها وتخفيفها بحساب اقتاداره،
وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به.

وذل موجب ألمرين :اللطف اإللهي لمن أتى باألسباب المأمور بها ،والسعي الناافع الاذي
يوجبه قوة القلب ورجاؤه.
ومنها أن تمني الموت جهل وحمق؛ فإنه ال يدري ما يكاون بعاد الماوت؛ فربماا كاان
كالمستجير من الضر إلى ما هو أفظع منه ،من عذاب البرزخ وأهواله.
ومنها أن الموت يقطع على العبد األعمال الصالحة التي هو بصدد فعلهاا ،والقياامِ بهاا،
وبقية عمر المؤمن ال قيمة له؛ فكيف يتمنى انقطاعَ عملٍ الذَّرَّةُ منه خير من الادنيا وماا
عليها؟!.

وخصّ من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه؛ فاإن اهلل ياوفي الصاابرين
()122

أجرهم بغير حساب .

( )4الدعاء بتعجيل العقوبة :

كأن يقول اإلنسان :اللهم عجل عقوبتي في هذه الدنيا؛ ألدخل الجنة يوم القيامة ،وأسلم من

عذاب النار! فهذا خطأ ،وأولى لهذا ثم أولى له أن يسأل اهلل السالمة في الدارين.
فال يجوز له أن يدعو أن يعجل اهلل له العقوبة في الدنيا  ،ويعفو عنه يوم القيامة  ،هذا أمر
ال يجوز  ،بل على العبد أن يسأل اهلل التوبة والمغفرة والرحمة وأن يتجاوز عنه  ،ويكفار

عنه سيئاته  ،فاهلل تعالى غفور رحيم  ،يقبل توبة عبده وإنابته ورجوعه إليه .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
عاد رج ال من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في اآلخارة
فعجله لي في الدنيا فقال رسول اهلل صلى اهلل علياه وسالم سابحان اهلل ال تطيقاه أو ال

تستطيعه أفال قلت اللهم !< آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار >! قال
فدعا اهلل له فشفاه .
(

) بهجة قلوب األبرار للسعد ص
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[*] قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم:

في هذا الحدِيَّ :النَّهْي عَنْ الدُّعَاء بِتَعْجِيلِ الْ ُعقُوبَة ،وَفِيهِ :فَضْل الدُّعَاء ِباَللَّهُمَّ آتِنَا فِاي الادُّنْيَا

حَسَنَة وَفِي اآلخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَّار ،وَفِيهِ :جَوَاز التَّعَجُّب ِبقَوْلِ :سُبْحَان اللَّاه ،وَفِياهِ:
اِسْتِحْبَاب عِيَادَة ا ْلمَرِيض وَالدُّعَاء َلهُ ،وَفِيهِ :كَرَاهَة َتمَنِّي الْبَالء لِئَالَّ يَتَضَجَّر مِنْاهُ وَيَسْاخَطهُ،

وَر َُّبمَا شَكَا ،129وَأظْهَرُ األقْوَال فِي َتفْسِير الْحَسَنَة فِي الدُّنْيَا أنَّهَا الْعِبَادَة وَالْعَافِيَة ،وَفِي اآلخِرَة
الْجَنَّة وَا ْلمَ ْغفِرَة

190

0

فاألصل الدعاء بالعافية في الدين والدنيا كما في الحديَّ اآلتي :
(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكن رسول  اهلل يدع هاؤالء
الدعوات حين يمسي وحين يصبح {

اللهم إني أسأل العفو و العافية الدنيا واآلخرة  ،اللهم

إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي و أهلي و مالي ،اللهم اساتر عاوراتي و آمان
روعاتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعاوذ

ب أن اغتال من تحتي .

ب
طلَا ِ
ي َ
جلِي َلةٌَ ،وهِيَ :أنَّ َالْدُّعَاءَ َا ْلمَشْرُوعَ َّإنمَا يَكُونُ فِا ِ
وفي الحديَّ أيْضًا فَائِدَةٌ هَا َمةٍ وَ َ
اَآلخِرَ ِة وََالْدُّنْيَا:

قَ ،ومِنْهُ ْم
قال تعالى َ ﴿ :فمِنَ النَّاسِ مَنْ َيقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا َومَا َلهُ فِي اآلخِرَةِ مِنْ خَالَ ٍ
مَنْ َيقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَ َنةً وَفِي اآلخِرَةِ حَسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقرة ، 100/

)101

[*] قال الفَخْرُ الرَّازِي في تفسيره على اآلية الكريمة :بَيَّنَ اهلل تعالى أن الذين يَادْعُونَ اهلل
جمَعُاونَ فاي
ط َلبِ الدُّنْيَا ،والثاني :الاذين يَ ْ
فريقان ،أحدهما :يكون دُعَاؤهُمُ َمقْصُوراً على َ
التقْسِيمِ قِسْمٌ ثالَّ ،وهاو مان يكاون
ط َلبِ اآلخِرَةِ ،وقد كان في َّ
ط َلبِ الدُّنْيَا و َ
الدُّعَاءِ بين َ
ط َلبِ اآلخِرَةِ ،واختلفوا في هذا القسم هل مَشْرُوعٌ أمْ الَ؟ واألكثارون
دُعَاؤهُ َمقْصُوراً على َ
ع0
على َّأن ُه غَيْ ُر مَشْرُو ٍ
وتحدَّ د .مراد هوفمان عن التوازن الكامل والدقيق بين الجسد والروح في اإلسالم فقال:
ما اآلخرة إال جزاء العمل في الدُّنْياَ ،ومن هنا جاء االهتمام في الدُّنْياَ ،فالقرآن يُلْ ِه ُم المسلم
18
وج ال إلى المخلوقين
يعني شكَا الخالق ع از َ

 1أنظر صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي حديث رقم 4853 :
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ب
عاءُ ِللْ ُّدنْياَ ،وليس اآلخرة فقط ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَ َنةً وَفِي اآلخِرَةِ حَسَ َنةً وَقِنَا عَذَا َ
الدُّ َ

النَّارِ ﴾

191

0

ال أو عادةً ،أو شرعًا:
( )5الدعاء بما هو مستحيل ،أو بما هو ممتنع عق ً
كأن يدعو بأن يخلد في الدنيا ،أو أن يعطى النبوة ،أو أال يقايم اهلل السااعة ،أو أال يمار

الناس على الصراط ،أو أن يسأل اهلل أن يحيي الموتى ،أو أن يسأل رؤية اهلل في الدنيا ،أو
والنفَس ،أو أن يطلب الولاد
أن ترفع عنه لوازم البشرية ،فيستغني عن الطعام والشرابَّ ،
دون زواج أو تسَرٍّ ،أو يسأل الثمر دون زرع أو حراثة ،أو أن يعطى جبالً من ذهب ،أو أن
يكون متواجدًا في مكانين في آن واحد ،وهكذا دوالي ...
( )6الدعاء بأمر قد فرغ منه:
وهذا قريب مما قبله ،فهذا الدعاء من باب تحصيل الحاصل؛ فالشيء إذا فرغ منه لم يتعلق
بالدعاء فيه فائدة .

كمن يسأل اهلل أال تهل هذه األمة بسنة بعامة ،وأال يسلط اهلل عليها عدوًّا من سوى أنفسها
()191

فيستبيح بيضتها ،فهذان أمران دعا بهما النبي"وأجيبت دعوته.

ومن ذل أن يدعو أال يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم ،أو أن يدخلوا الناار ،أو أن

يخلدوا فيها ،أو بأال يخلد المؤمن في النار ،فالدعاء بمثل هذه األمور وما شاكلها _ تحصيل
حاصل؛ ألنه دعاء بأمور قد فرغ منها.
( )0أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه :

كأن يدعو على مسلم أال يدخل الجنة ،أو أن يدعو لكافر بدخول الجنة بعد أن ماات علاى

الكفر .
( )2الدعاء على األهل واألموال والنفس:
( حديَّ جابر رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال :ال تادعوا علاى
أنفسكم ،وال تدعوا على أوالدكم ،وال تدعوا على أموالكم؛ ال توافقوا من اهلل ساعةً يُساأل
فيها عطا ًء فيستجيب لكم .

1 1

(

27

أنظر كتاب اإلسالم كبديل لمرا هوفمان  ،ص  55وما بعدها
) انظر صحيا مسلم(.)7 2
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[*] قال في عون المعبود:

"((ال تدعوا)) أي دعاء سوء ((على أنفساكم)) أي باالهال  ،ومثلاه ((وال تادعوا علاى
أوالدكم)) أي بالعمى ونحوه(( ،وال تدعوا على أموالكم)) أي من العبيد واإلمااء باالموت

وغيره(( ،ال توافقوا)) نهي للداعي ،وعلة النهي أي ال تدعوا على من ذكر لائال توافقاوا

((من اهلل ساعة نيل)) أي عطاء ((فيها عطاء فيستجيب لكم)) أي لئال تصادفوا ساعة إجابة
ونيل فتستجاب دعوتكم السوء" .193 -

( )9كأن يدعو على شخص أن يكون مدمنًا للخمر ،أو أن يميته اهلل كاافرًا ،أو أن يبتلاى
بالزنا أو غير ذل  ،أو أن يدعو اهلل أن ييسر له الفساد والفجور.
( )10الدعاء بقطيعة الرحم :
كأن يقول :اللهم فرق بين فالن وأمه ،أو أقاربه أو زوجته ،أو يقول :اللهم فارق شامل
المسلمين ،وخالف بين كلمتهم.

( )11الدعاء بانتشار المعاصي :
كما تفعل الرافضة؛ فهم يدعون ،ويتمنون أن ينتشر الفساد ،وتكثر المعاصي فاي األرض؛
حتى يخرج المهدي _ بزعمهم _ فيمأل األرض عد ًال وقسطًا كما ملئت جورًا وظلمًا!.

( )11تحجير الرحمة :

وقد مر بنا قريبًا ،كحال من يقول :اللهم أنزل الغيَّ على بالدنا فحسب ،أو اللهم اشافني
وحدي ووفقني ،وارزقني وحدي ،أو نحو ذل .

( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح البخاري ) أن النبي  قاال  :قاام
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في صالة وقمنا معه ،فقال أعرابي وهو في الصالة :اللهام
ارحمني ومحمداً ،وال ترحم معنا أحداً .فلما سلم النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لألعراباي:
(لقد حجرت واسعاً) .يريد رحمة اهلل.
( )13تر األدب في الدعاء :
وذل بأن يدعو بما ال يليق ،وبما ينافي األدب مع اهلل _ عز وجل _ كأن يقول :اللهم ياا

خالق الحيَّات ،والعقارب ،والحمير ،ونحو ذل .
[*] قال الخطابي :
193

 -عون المعبود (105-104/1
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وال يحسن أن يقال :يا ربَّ الكالب ،ويا ربَّ القردة والخنازير ونحوها من سفل الحياوان،

وحشرات األرض ،وإن كانت جميع المكَوَّنات إليه من جهة الخلق لهاا ،والقادرة عليهاا
()194

شاملة لجميع أصنافها .

ولهذا فالالئق بالعبد حال دعائه لربه أن يتأدب غاية ما يمكنه ،وأن يتجنب كل ماا يناافي
كمال األدب؛ ذل أن مقامه بين يدي ربه مقام ذلة وخضوع؛ فال يليق به إال كمال األدب.

[*]قال الخطابي :
ولو تقدم بعض خدم ملو أهل الدنيا إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه ،أو معونة
يطلبها منه _ لَتَخَيَّر له محاسن الكالم ،ولَتَخَلَّص إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان.
ولئن لم يستعمل هذا المذهب في مخاطبته إياه ،ولم يسل هذه الطريقة فيها معه _ أوشا
أن ينبو سمعُه عن كالمه ،وأال يحظى بطائل من حاجته عنده.
فما ظن برب العزة _ سبحانه _ وبمقام عبده الذليل بين يديه ،ومن عسى أن يبلغ بجهاد

بيانه كُ ْن َه الثناء عليه؟!.

وهكذا رسوله وصفيه"قد أظهر العجز ،واالنقطاع دونه ،فقال في مناجاته  :وأعوذ ب منا
ال أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفس .

()195

فسبحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكرًا لهم .

( )14الدعاء على وجه التجربة واالختبار هلل تعالى :
كأن يقول :سأجرب وأدعو؛ ألرى أيستجاب لي أم ال!.

( )15أن يكون غرض الداعي فاسدًا :

كأن يسأل اهلل أن يرزقه ماالً؛ ليتكثر به ويفتخر علاى النااس ،أو ليساتعين باه علاى
المعاصي ،أو أن يسأل اهلل ملكًا أو سلطانًا؛ ليحارب من خالله أولياء اهلل ،ويتسلط عليهم.
( )16أن يعتمد العبد على غيره في الدعاء :
فتجد من الناس من ال يدعو اهلل بنفسه؛ بحجة أنه مذنب ،فتجده دائمًا يطلب من العلمااء،
والعباد ،والصالحين أن يدعوا له.

ظ َوارِ ٍد ( مَأثُور ) ِبغَيْ ِر ِه:
ْ(ِ )10اسْ ِتبْ َدالِ لَفْ ٍ
( )194شأن الدعاء ص.153

( )195شأن الدعاء ص .16_15

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ البراء رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النباي  قاال  :إذا أتيات
مضجع فتوضأ وضوئ للصالة ثم اضطجع على شق األيمن ثم قل  :اللهم إناي أسالمت
نفسي إلي وألجأت ظهري إلي وفوضتُ أمري إلي  ،رغبةً ورهبةً إلي  ،ال ملجأ وال منجا
من إال إلي  ،اللهم آمنت بكتاب الذي أنزلت وبنبي الذي أرسلت  ،فإن مت مان ليلتا
فأنت على الفطرة  ،واجعلهن آخر ما تتكل ُم به .

[*] قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري :
حكْمَة فِي رَ ِّده صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسََّلمَ عَلَى من قال ( الرَّسُول ) بَدَل ( النَّبِايِّ ) أنَّ ألْفَااظ
الْ ِ
األ ْذكَار تَوْقِيفِيَّة ،وَلَهَا خَصَائِص وَأسْرَار ال يَدْخُلهَا الْقِيَاس فَتَجِب الْمُحَافَظَة عَلَى اللَّفْظ الَّاذِي
وَرَدَتْ بِهِ

196

0

[*] ونقل اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم
اإلِنْكَار

192

190

عن مجموعة من العلمااء أنَّ سَابَب

اللفْظ الْوَارِد بِحُرُو ِفهِ ،وَقَ ْد يَتَعَلَّاق
علَى َّ
أنَّ هَذَا ذِكْر وَدُعَاء ،فَيَنْبَغِي فِيهِ االقْتِصَار َ

علَ ْيهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْ َك ِلمَات ،فَيَتَعَيَّن أدَا ُؤهَا
الْجَزَاء بِ ِتلْ َ الْحُرُوفَ ،ولَعََّلهُ أُوحِيَ ِإلَ ْيهِ صَلَّى اللَّه َ

بِحُرُوفِهَا ،ثم قال :وهذا القول حَسَن 0
ص في األدعية المأثورة ،ماع االحتفااظ بصاحة
وعليه نعلم جَ ِل ًّيا خطأ من يَ َز ِي ُد أو يُنْ ِق َ

صيلُ أجْ ِر وثواب االِتباع في
ي عنه ،وأقَ ُّل ما فيه أنه ُيفَ ِّوتَ على الدَّاعِي تَحْ ِ
المعنى ،فهو مَنْ ِه ٌّ
عاءُ القُنُوتِ في صالة الوتر الذي علّمه النبي صلى اهلل عليه وسلم للحسان
عاءِ ،فمثالً دُ َ
الدُّ َ
بن علي رضي اهلل تعالى عنهما هو " :اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَ ْيتَ" ،199فعندما يدعوا إمام في

صالة الوتر قائالً :اللهم اهدني يا موالي فيمن هديت ،ويأتي آخر فيقول :اللهم اهادني ياا
موالي بفضل فيمن هديت ،وثالَّ فيقول :اللهم اهدني يا موالي بفضل ومنّ وكرم فيمن
عاءَ المأثور بإضاافت أللفااظ مان
جاوَزْتَ الدُّ َ
هديت و ،000نقول له قف! لقد اِعْتَ َديْتَ وتَ َ
عند حَتْ ًما هي ليست بأفضل وأكمل مما قاله النبي صلى اهلل عليه وسلم الذي علّم أمته في

 1أنظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث رقم 583 :
 1 3أنظر صحيح مسلم بشرح اإلمام النووي حديث رقم 4884 :
 1 8أي إنكار النبي صلى هللا عليه وسلم على الصحابي رعي هللا عنه عندما استبدل لفظة " نبيك " بلفظة رسولك
 1الحديث رواه أبو او ( أنظر صحيح أبو او  ) 12 3 :ونصه  :عن أبي الحورا قال  :قال الحسن بدن علدي رعدي هللا عنهمدا
 :علمني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر  " :اللهم اهدني فديمن هددي  ،وعدافني فديمن عافيد  ،وتدولني فديمن
تولي  ،وبارك لي فيما أعطي  ،وقني شر ما قضي  ،إنك تقضي وال يقضى عليك ،وإنه ال يذل من والي  ،وال يعز من عا ي  ،تباركد
ربنا وتعالي " ،وقال الترمذي :النعرف عن النبي صلى هللا عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا ً أحسن من هذا

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ال ال ينقصه شايء ،ومان هناا
شخص الحسن بن علي رضي اهلل تعالى عنهما دعاء كام ً

يتضح وضوحاً جليًا أن « اتباع السنة أولى من كثرة العمل »

ضيلَةُ ِاتْبَااعِ
عاءِ ،وفَ ِ
ضيلَةُ الدُّ َ
عاءِ المأثور فيه الجمع بين فضيلتين :فَ ِ
 ثم إن االلتزام بالدُّ َ

عى لإلجَابَ ِة 0
ن القَ ُبولِ وأدُ َ
ب ِم ِ
عاءَ أقْ َر ُ
السُّا َّن ِة المُطَ َه َر ِة ،مِ َّما يَجْ َعلُ الدُّ َ
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

عاءَ من أفضل العبادات ،وقد نَ َهانَاا
المَشْ ُروعُ لإلنسان أن يدعو باألدعية المأثورة؛ فإن الدُّ َ

اهلل عن االِعْ ِت َداءِ فيه ،فينبغي لنا أن نَتَ ِب َع ما شُرِّعَ وسُنَّ ،كما أنه ينبغي لنا ذل في غياره

ن له أن ال يَفُوتَ ُه األكْمَالُ
سُ
عاءِ المُشْ ُروعِ إلى غيره ،األحْ َ
من العبادات ،والذي يَعْدِلُ عن الدُّ َ
ضلُ وأكْ َملُ باتفاق المسلمين مان األدعياة التاي
ع َي ِة النَّ َب ِو َّي ِة ،فإنَّها أفْ َ
ضلُ ،وهي األدْ ِ
واألفْ َ
ن األدعية ما هو خطأ أو إثام
ليست كذل وإن قالها بعض الشيوخ ،فكيف وقد يكون في عَيْ ِ

أو غير ذل ؟!
ع
ي صلى اهلل عليه وسالم ،وَيَا َد ُ
حزْباَ ليس بمأثور عن النَّ ِب ِّ
خذُ ِ
ومن أشَ ِّد الناس عَيْباً من يَ َّت ِ
جةُ اهلل على عباده
ق وحُ َّ
األحزاب النَّ َب ِو َّية التي كان يقولها سَا ُّي ُد َب ِني آدَ َم وإمَامُ الخَلْ ِ

100

0

[*] لذا شَ َّد َد اإلمام أحمد على من يزيد في ألفاظ القنوت ولو حرفاً واحداً فقال  :وقد كاان
حرْفاً  00فاإن
صُّلونَ خلف من يَقْنُتُ وخلف من ال يَقْنُتُ  ،فإذا زَادَ في القُنُوتُ َ
المسلمون يُ َ
كنت في الصالة فاقطعها

101

0

عاءِ المشهور الذي علّمه النبي صلى اهلل عليه وسلم للسيدة عائشة رضي اهلل
وكذل في الدُّ َ
عفُوٌّ تُحِبُّ الْ َعفْاوَ فَااعْفُ عَنِّاي "
عنها لكي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر " اللَّهُمَّ إنَّ َ َ

101

،

فيأتي أحدهم ويدعوا قائالً  :اللهم إن عَفُوٌ غَفُورٌ تحب العفو فاعف عني ،وثاني فيقاول :
اللهم إن عفو غفور شكور تحب العفو فاعف عني ،وثالَّ يدعوا فيقول :اللهم إنا عفاو

غفور شكور جواد رحيم تحب العفو فاعف عني و ،000ال ش أن هذا تَ َع ِّدي مَنْ ِهيٌ عنه،

2
1

أنظر مجموع الفتاوى  ،ج  ، 22ص 3 8

 2أنظددددر رسددددالة الصددددالة البددددن القدددديم ص 131

(نقددددال عددددن كتدددداب الدددددعا لجدددديالن العروسددددي ص  ، ) 584وتصددددفح موقددددع:

 arabic.islamicweb.com/Booksعلى الشبكة العنكبوتية
2 2

أنظر صحيح ابن ماجـه رقم  ، 31 5 :وور في سنن الترمذي  " :اللاهُ ام إنا َك ُعفُو َك ِريم تُ ِحب ا ْل َع ْف َو فَاعْفُ عَندي " بزيدا ة لفظدة

" كريم "

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

500

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَيْ ِه
ص َر َ
جاوُ ُز َما يَنْ َب ِغي أنْ ُيقْتَ َ
والتَّ َع ِّدي يعني :تَ َ

103

 ،فهذا التَّعْ ِدي يمنع أجار وفضايلة

عاءِ
عاءِ المأثور عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،بل وربما يمنع قَبُا َول الادُّ َ
االتباع عند الدُّ َ
كما أسلفنا 0
عوا باها كاملة كماا وردت
ص َها ،حتى تَدْ ُ
فجاهد نفس أن تتعلم وتحفظ األدعية المأثورة بِنَ ِّ

ع0
عاءِ واالِ ِّتباَ ِ
دون نقص فيها وال زيادة  ،فتنال فضيلة الدُّ َ
طيطِ ( تَحْرِي ُر النَّغَ ِم ) :
( )12اَلتَّغَ ِني وَاَلتَّمْ ِ
[*] قال المناوي:104

قال الكمال ابن الهمام :ما تعارفه الناس في هذه األزمان مان التَّمْطِايطِ ،والمبالغاة فاي
الصِّ َياحِ ،واالشتغال بِتَحْ ِريرَاتِ النَّغَ ِم إظهاراً للصناعة النَّغَ ِم َي ِة ،ال إقَامَ ًة ِللْ ُع ُبودِيَّا ِة ،فإناه ال
جابُ الناس باه،
ض َياتِ اَلْ َردِّ ،وهذا معلوم إن كان قَصْ ُد ُه إعْ َ
ضي اإلجابة ،بل هو من مُقْتَ َ
َيقْتَ ِ
عاءِ كما يفعله
صوْ ِتي وتَحْ ِريرِي ،وال أرى تَحْ ِريرَ النَّغَ ِم في الدُّ َ
ن َ
حسْ ِ
ج ُبوا مِنْ ُ
فكأنه قال إعْ َ

عاء والساؤال إذ مقاام طلاب الحاجاة:
القرّاء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدُّ َ

ض ُّرع ،ال التَّغَ ِني ،فاستبان أن ذا ا أي التَّغَ ِني والتَّمْطِايطُ ا مان مقتضايات َالْخَيْبَا ِة
التَّ َ
ن0أ0ها
حرْ َما ِ
واَلْ ِ

عاءِ أكثر مان
عاءِ ،حتى أنه يَهْتَ ُّم بالدُّ َ
طيطِ في الدُّ َ
ولألسف احترف بعض األئمة اَلتَّغَ ِني وَاَلتَّمْ ِ

عاءِ وتحسين صاوته
جهْ َد ُه في َالتَّغَ ِني بالدُّ َ
اهتمامه بقراءة القرآن في الصالة ،فتراه يُفْ ِرغَ ُ
عاءِ أحكام تالوة القرآن الكريم من مَدٍّ وإخْفَاءٍ وإدْغَامٍ،
طيطِ الكالم ،وربما أجرى على الدُّ َ
وتَمْ ِ
ضي نفسه بأنه استطاع أن يَصِلَ بااهم إلاى مرحلاة
كل هذا ِل َيسْتَ ِد َّر دموع المصلين ويُرْ ِ
الخشوع وذرف الدموع0
عاء فالمشروع فياه أن
ت هو من خصائص القرآن الكريم ،أمَّا الدَّ َ
ن الصَّ ْو ِ
فالتَّغَ ِني وتَحُسِي ِ
ج ِي ِة بال تَكَلُّفٍ وال تَغَنِي0
يكون على السَّ ِ
ظ):
عاءِ ( كَثْرَةُ اَأل ْلفَا ِ
صيلُ في اَلْ ُّد َ
( )19اَل َّتفْ ِ
سمِعَنِي أبِاي وَأنَاا
سعْ ٍد أنه قالَ :
(حديَّ أبي نَ َعامَةَ الثابت في صحيح أبي داود) عن ابن لِ َ
س َألُ َ الْج ََّنةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأعُوذُ بِ َ مِنْ النَّاارِ وَسَالسِالِهَا
أقُولُ :اللَّهُمَّ إنِّي أ ْ
2 3
4
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ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَيْا ِه وَسَالَّ َم َيقُاولُ:
الل ِه صَلَّى اللَّا ُه َ
سمِ ْعتُ رَسُولَ َّ
وَأغْاللِهَا وَكَذَا وَكَذَا َفقَالَ :يَا بُنَيَّ إنِّي َ

ن مِنْهُمْ  ،إنَّ َ إِنْ أعْطِيتَ الْج ََّنةَ أعْطِي َتهَا َومَا
ن تَكُو َ
ن فِي الدُّعَاءِ " َفإِيَّا َ أ ْ
ن قَوْ ٌم يَعْتَدُو َ
"سَيَكُو ُ
َّر .
فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ ،وَإنْ أعِ ْذتَ مِنْ النَّارِ أعِ ْذتَ مِنْهَا َومَا فِيهَا مِنْ الش ِّ

[*] قال ابن تيمية:105

ح َّرم ،والمَشْ ُروعُ
عاءُ ليس كُُّل ُه جائزاً ،بل فيه عُدْ َوانٌ ُم َ
الدُّ َ

106

ال عُدْ َوانَ فيه ،وأن العُادْ َوانَ

س َر الصحابة ذل  000ثم أورد األحاديَّ
َيكُونُ تَارَة ً ِبكَثْ َر ِة األلْفَاظِ ،وتَارَ ًة في المَ َعانِي ،كما فَ َّ
المذكورة سابق ًا 0
ع
(حديَّ عائشة في صحيح أبي داود) قالت كان رسول اهلل يستحب الجوامع من الدعاء وَيَدَ ُ
ما سوى ذل .
[*] قال في عون المعبود بشرح سنن أبي داود :
ن َلفْظه َقلِيالً َومَعْنَاهُ كَثِيرًا ،كما في قوله تعاالى ﴿
ي مَا كَا َ
الْجَامِعَة لِخَيْرِ الدُّنْيَا وَاآلخِرَة َوهِ َ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَّار ﴾ ومِثل الدُّعَاء بِالْعَافِيَا ِة فِاي

الدُّنْيَا وَاآلخِرَة 0100

ف فاي ذِكْا ِر
فمن صور االعتداء تَكْ ِثيرُ الكالم الذي ال دَاعِيَّ له وال حاجة إليه ،والتَّكَلِِّا ِ

ض َع في اللحد تحت التراب والثرى  ،وكاذل أن
التَّفَاصِيلِ ،كأن يدعو ربَّ ُه أن يرحمه إذا وُ ِ
يرحمه إذا سالت العيون وبليت اللحوم ،وأن يرحمه إذا تركه األصحاب وتولى عنه األهال

ج ِم َد الاادَّ َم فاي
ش َّل ياده ،ويُ َ
س اهلل لسانه و ُي ِ
واألحباب ،102أو يدعو على عدوه أن يُخْ ِر َ

ع ُروقِه0 000
ُ

ومما ال ش فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا االعتداء هو إصابة اَلْ ُمصَا ِلينَ ِباَلْ َملَا ِل ،والملال
ي عنها إذ ال تتناساب
ص ِلي إلى الغَفْلَ ِة ،وهي حالة مَنْ ِه ٌّ
يُ ْذهِبُ التَّ َد ُب َر والخُشُوعِ و ُي ِوديِ ِباَلْ ُم َ
طِلعِ على أحوال النُّفُوسِ وما تُ ِك ُّن ُه الصُّ ُدورِ 0
ب من اهلل تعالى اَلْ ُم َّّ
ومقام التَّذَُّل ِل والطَّلَ ِ

 2 5الفتاوى  ،ج  ، 22ص 233
 2أي الوار في القرآن الكريم والسـناة النابوية المطهرة
 2 3يشير إلى الحديث الشريف  " :اسألوا هللا العفو والعافية فإن أحدا لم يُ ْعطَ بعد اليقين خيرا من العافية  ( "...رواه الترمذي،
أنظر صحيح الترمذي رقم  ) 2821والعفو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه ،والعافية :أن تسلم من األسقام والباليا وهو
عد المرض
 2 8ويكفيه أن يدعوا بال ارحمة عند الممات
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ي اَلْغَافِلَةُ قُلُاوبُ ُه ُم عَانْ
صلِي وَتُصِي ُبهُ َب َا ْل َملَلِ وََالْ َغ ْف َلةِ ،وَقَدْ وَرَدَ نَهْ ُ
َفاَإلطَا َلةِ َا ْل ُممَِّلةِ تُ ْر ِهقُ َا ْلمُ َ

عاءِ :
اَلْ ُّد َ

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ادعاوا اهلل و أناتم موقناون
باإلجابة و اعلموا أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلبٍ غافلٍ اله .

[*] قال اإلمام المناوي:109

أي ال يَعْ َبأ ا سبحانه ا بسؤال سائ ٍل غَافِ ٍل عن الحضور مع مواله ،مَشْغُوفٌ بما أهَ َّم ُه من
عاءِ من أعظم آدابه ،ثم نقل عن الفخر الرازي أناه قاال:
ُدنْ َياهُ 000والتَّ َيقُظُ والجَ ُّد في الدُّ َ
ع ِديمُ األثَ ِر 0
سانِي قَ ِليلُ النَّفْ ِع َ
ب النَّفْ َ
ي الخَالِي عَنْ الطَّلَ ِ
سانِ ّ
عاءَ اَلْ ِل َ
أجمعت األمَّةُ على أن الدُّ َ

[*] وقال النووي:110

ص َر والعلام باه
عاء هو حضور القلب ،والدالئل عليه أكثر من أن تُحْ َ
اعلم أن مقصود الدُّ َ
أوضح من أن يُذْكَ َر0

ب اإليمان :
[*] وقال البيهقي في شُ َع ِ
سرْدًا
عاءً مُؤلَفاً يَسْ ُر ُد ُه َ
ج ٍد وحَ ِق َيقةٍ ،وال يأخذ دُ َ
عاءَ له أركان منها أن يَسْألَ َما يَسْألَ ِب ِ
أنَّ الدُّ َ
وهو عن حَقَائِ ِق ِه غَافِ ٌل

111

0

ب عن أبي بكر الشَّلَبي أنه قال في قوله عَازَّ وَجَلَّ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُاونِي
وأورد في الشُّ َع ِ

جبْ لَكُ ُم ِبالَ مُهْلَ ٍة
عونِي ِبالَ غَفْلَ ٍة أسْتَ ِ
ب لَكُ ْم ﴾ (  60ا غافر ) قال :اُدْ ُ
ج ْ
أسْتَ ِ
[*] وقال ابن رجب الحنبلي

113

111

0

:

ض لإلجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه ،وقاد تَتَخَلَّاف إجابتاه
س َببٌ ُمقْتَ ٍ
عاءُ َ
الدُّ َ
النتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه ،ومن أعظم شرائطه حضور القلب ،ورجااء
اإلجابة من اهلل تعالى  0أ  0ها 0

2
21
211
212
213

أنظر فيض القدير حديث رقم  ، 31 :ج ، 1ص 2 1
أنظر األذكار ص  ، 5 1طبعة ار الفكر 14 3هـ
أنظر شعب اإليمان  ،ج  ، 2ص 44
المصدر السابق ص 54
جامع العلوم والحكم  ،ج  ، 2ص 4 2
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
صِّلي بالمَلَا ِل ويُاذْ ِه َبانِ اَلْخُشُاوعَ
صيبَانِ المُ َ
عا ِء ُي ِ
سالَ في الدُّ َ
وال ش أن اإلطْنَابَ واالسْ ِترْ َ

عاء بال متاى ساينتهي
ص ِلي وجُ َّل تفكيره ال التَّ َد ُب ِر والتَّفَكُ ِر في معاني الدُّ َ
ويجعالن هَمَّ المُ َ
عاء0
اإلمام من الدُّ َ

ب
ولطالما أوصى العلماء والفقهاء بعدم اإلطالة المملة في دُعَااءِ القناوت حتاى ال يُصَاا َ

ن الْ َكفَرَةَ فِي َرمَضَانَ إذَا أوْتَرَ النَّاسُ
صلِي بالسَّأ ِم وال َملَلِ ،جاء عن اإلمام مال أنه قال :لَعْ ُ
المُ َ

علَاى الْ َكفَارَةِ
ف يَدْعُو َ
س ُه مِنْ الرُّكُوعِ وَقَ َ
ُم قَا َم ِب ِه الثَّالِ َثةَ فَرَ َكعَ فَإذَا رَ َف َع رَأ َ
فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ث َّ

ف غَيْرُ كَثِيرٍ0 114
خفِي ٌ
ي ٌء َ
س ِلمِينَ وَيَدْعُو ،قَا َل وَكُلُّ َذلِ َ شَ ْ
وَ َيلْعَنُهُمْ وَيَسْتَنْصِ ُر ِل ْلمُ ْ
[*] ومن وصايا الشيخ عبد العزيز بن باز قال:

ت تحري الكلمات الجامعة وعدم التَّطْوِيلِ على النَّاس ،ويقرأ:
األفضل لإلمام في دُعَاءِ القُنُو ِ
اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد في حديَّ الحسن في القنوت ويزيد معه ما يتيسار مان
ق عليهم
ش َ
علَى النَّاسِ وال يَ ُ
ت الطَّيِ َبةِ كما زاد عُمر ،وال يَتَكَلَّفُ وال يُطَوِّ ُل َ
الدَّعَوَا ِ

115

0

والمُتَأمِلُ في هَدْ ِيهِ وسُنَّ ِتهِ صلى اهلل عليه وسلم حال الدُّعَاءِ يعلم جلياً أنه صلى اهلل عليه
وسلم لم يكن يُطِيلُ ويُكْثِرُ من األلفاظ والكالم في الدُّعَاءِ ،فعندما سألته أحَبُّ النااس إلياه
السيدة عائشة رضي اهلل عنها أن يُعَِّلمَهَا دُعَاءً تدعوا به إذا وافَقَتْ ليلة القدر فعلمها دُعَا ًء

عفُوٌّ تُحِبُّ الْ َعفْاوَ فَااعْفُ عَنِّاي "،
ال في ألفاظه كثيرا عظيما في معانيه "اللَّهُمَّ إنَّ َ َ
خفيفا قلي ً
جمَا ٍل
َفلْنَتَعَلَّمَ هَدْ َيهُ صلى اهلل عليه وسلم حال الدُّعَاءِ ،فكلمات ماأثورة قليلاة خيار مان ُ
ع ٍة طَوِي َل ٍة ُممَِّلةٍ0
ت مُخْتَرَ َ
وعِبَارَا ٍ

[*] قال ابن قُ َدامَة َا ْل َمقْدِسِيُّ:

جاتِ ،وَ َراحَاةُ
ب سبحانهَ ،و َرفْا ُع الادَّ َر َ
ع ،وَرِضَى الرَّ ِّ
في اِتْ َباعِ السُّا َّن ِة َب َركَةُ ُم َوافَقَةُ الشَّرْ ِ
غيمُ الشَّيْطَانِ ،وسُلُو ُ الصِّراطُ المُسْتَ ِقيمِ
ن ،وتَرْ ِ
ب ،و َدعَةُ البَ َد ِ
القَلْ ِ

116

0

ن االِعْتِدَاء:
س مَ َ
اِنْتَبه :لَيْ َ

[*] قال الخطَّابي:110

ليس معنى االعتداء اإلكثار من الدعاء .
214

أنظر المنتقى شرح موطأ مالك رقم234 :

 215المرجع  :فتاوى التراويح عبر موقع  www.al-islam.comعلى الشبكة العنكبوتية
 21أنظر كتاب ذ ّم الموسوسين ص 41
 213أنظر كتاب :سالح المؤمن في الدعا ج ،1ص 148
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
( حديَّ عائشة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال  :إذا ساأل
أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه .

سجْ ِع َواَإلعْ َرابِ :
( )10تَكَُّلفُ اَلْ َّ

عاءِ إنْ تَعَمَّدَهُ وتَكََّلفَا ُه
ق َواحِ ٍد ،112وهو مَكْ ُروهٌ في الدُّ َ
س ٍ
السَّجْ ُع هو :الكالم اَلْ ُمسْتَ ِوي على نَ َ
ن البخااري فاي
عقْلَ ُه ويُشَ ِّتتُ قَلْ َب ُه عن التَّا َد ُب ِر والتَّفَكُا ِر ،وقاد عَنْا َو َ
الدَّاعِي ألنه يُشْ ِغلُ َ
صحيحه

119

عاءِ ،ثم أورد الخبر عن ابن عباس رضي اهلل
فقال :ما يُكْ َر ُه من السَّجْ ِع في الدُّ َ

عاءِ فَاجُتَ ِنبْ ُه فإني عَ ِه ُدتُ رسول اهلل صلى اهلل
عنهما أنه قال 000 :فانظر السَّجْ َع من الدُّ َ
عليه وسلم وأصحابه ال يفعلون إال ذل  ،يعني ال يفعلون إال ذل

االجُتَنَاب 0

[*] قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري:
ص َد إليه وال تُشْغل فِكْ َر َ به لما فياه مان
عاءِ فَاجْتَ ِنبْ ُه ) أي :ال تَقْ ِ
ن الدُّ َ
( وانظر السَّجْ َع ِم َ
عاءِ  ،وقوله ( ال يفعلاون إال ذلا )  :أي تَارْ ُ
ف المانع للخشوع المطلوب في الدُّ َ
التَّكَُّل ِ
السَّجْ ِع0

ثم نقل عن اإلمام الغزالي أنه قال :
المكروه من السَّجْ ِع هو اَلْ ُمتَكََّلف ألنه ال يالئم الضَّراعة وال ِذَّلة ،وإالَّ ففي األدعية الماأثورة

كلمات متوازية لكنها غير مُتَكََّلفَة 0

ونقل في عون المعبود شرح سنن أبي داود :
عاءِ 0
عن الغزالي في اإلحياء أنه قال  :إن المراد باالعتداء أن يَتَكََّلفَ السَّجْ َع في الدُّ َ

[*] وقال اإلمام النووي في كتابه األذكار في باب آداب الدعاء:

عاءِ ،واألولى أن يقتصر علاى الادعوات
أن ال يَتَكلَّفَ السَّجْ َع وقد فُسِّر به االعتداء في الدُّ َ
ع
عاء فيُخَافُ عليه االعتداء ،ثم قاال :وقاال بعضاهم :اُدْ ُ
ن الدُّ َ
سُ
المأثورة ،فما كل أحد يُحْ ِ
سانِ ال ِذَّل ِة واالفْ ِتقَارِ ،ال بلسان الفصاحة واالنطالق0
ِبلَ َ
[*] وأورد اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم:

 218انظر لسان العرب ج  ، 2ص  ، 1 1ما ة  :سجع
 21انظر حديث رقم 58 2 :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
عاءِ هو اَلْ ُمتَكََّلفُ ،فإنه ُيذهب الخشوع والخضاوع واإلخاالص،
أن السَّجْ َع المذموم في الدُّ َ

ويُلْ ِهي عن الضَّراعة واالفْ ِتقَارِ وفراغ القلب ،فأمَّا ما حصل بال تَكَِّلف وال إعْ َمالِ ِفكْ ٍر ِلكَمَاالِ
سنٌ
ح َ
صاحَ ِة ونحو ذل  ،أو كان محفوظا فال بأس به ،بل هو َ
الفَ َ

110

0

ن تَكَلِّفِ اإلعْرَابِ:
ي عَ ْ
( )11اَلنَّهْ ُ

عاءِ ألنَّهما يَصْ ِرفَانِ القلب
ف اإلعراب في الدُّ َ
ف السَّجْ ِع  ،مَنْ ِهيٌ عن تَكَِّل ِ
ومثل النهي عن تَكَُّل ِ

عن الخشوع،
[*] قال ابن تيمية:
للداعِي إذا لم تكن عادته اإلعراب أالَّ ِي ِت ِكَّلفَ اإلعراب ،قال بعض السالف :إذا جااء
ينبغي َّ
ف فاال
عاءِ ،فإذا وقع بغير تَكَُّل ٍ
اإلعراب ذهب الخشوع ،وهذا كما يُكره تَكَُّلف السَّجْ ِع في الدُّ َ
عاءِ
عاء من القلب ،واللسان تابع للقلب ،ومن جعل هِ َمتُا ُه فاي الادُّ َ
بأس به ،فإن أصل الدُّ َ
ي ومُ َرادَ ُه ،وإن
ج َه قَلْ ِب ِه ،ثم قال :واهلل ا سبحانه ا يَعْلَ ُم قَصْ َد الدَّاعِ َ
سانِ ِه ،أضْ َعفَ تَ َو ُ
تَقْ ِويمَ ِل َ
لم يُقوِّم لسانه ،فإنه يعلم ضجيج األصوات باختالف اللغات على تنوع الحاجات

111

0

ح َواَلبُكَاءُ :
حاجَ ِة َواَلْ َّنوْ ُ
ت فَوْقَ اَلْ َ
صوْ ِ
(َ )11رفْ ُع اَلْ َّ
ي :111
ج َر العَسْقَالَ ِن ُّ
حَ
ن َ
[*] قال ِابْ ُ

صولُ ُه شَارْعاً أو
ح ُ
حيلُ ُ
ب ما يَسْتَ ِ
عاءِ َيقَ ُع بزيادة الرَّفْ ِع فَوْقَ الحَاجَ ِة أو بِطَلَ ِ
االِعْ ِت َداءُ في الدُّ َ

ف0
سجْ ِع اَلْ ُمتَكََّل ِ
ص َي ٍة أو يدعو بما لم يَؤْثَرْ خصوصا ما وَ َر َدتْ كَ َرا َهتُ ُه كال َّ
ب َمعْ ِ
ِبطَلَ ِ
[*] وقال قَتَادَة:113

ن
حسْا ِ
عائِكُ ُم اهلل فَلْ َيكُنْ في سَ ِكينَ ٍة َو َوقَاارٍ َو ُ
ب إليه بطاعته ،فما كان من دُ َ
إنَّ اهلل إنَّ َما يُتَقَ َّر ُ

ع ٍة 0
ن َد َ
حسْ ِ
ي َو ُ
ت َو ُه َد ً
سمْ ٍ
َ
[*] وعن الحسن

22
221
222
223
224

114

قال:

أنظر صحيح مسلم بشرح النووي  ،حديث رقم :

48

أنظر مجموع الفتاوى  ،ج  ، 22ص 283
أنظر فتح الباري  ،ج  ، 8ص 1 8
أنظر الدر المنثور في التفسير بالمأثور (  54ـ  55ـ األعراف )
أنظر تفسير ابن كثير على اآلية (  55ـ األعراف )

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

506

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ت ،إنْ كاان إال هَمْسًاا بيانهم
عاءِ وما يُسْ َم ُع لهم صَوْ ٌ
لقد كان المسلمون يَجْتَ ِه ُدونَ في الدُّ َ

خفْ َيةً ﴾ وذل أن اهلل تعاالى
وبين ربِّ ِه ُم ،وذل أن اهلل تعالى يقول ﴿ :ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ ُ
ى َر َّبهُ ِن َدا ًء خَ ِف ًيا ﴾ (  1ا مريم ) 0
ي له قَوْلُ ُه ،فقال ﴿ :إذْ نَادَ َ
ض َّ
عبْدًا صَالِح ًا فَ َر ِ
ذَكَ َر َ
[*] قال ابن مفلح" :يكره رفع الصوت بالدعاء مطلقا ،قال المروزي سمعت أباا عباد اهلل

يقول :ينبغي أن يسرَّ دعاءه لقوله تعالى( :وَالَ تَجْهَرْ بِصَالتِ َ وَالَ تُخَا ِفتْ بِهَا وَٱبْ َتغِ بَيْنَ ٰذلِ َ
سَبِيالً) [ اإلسراء ] 110/
[*] وعن ابن جريج

115

قال:

عاءِ ِاعْ ِت َداء  ،يُكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء  ،وياؤمر بالتضارع
إن من الدُّ َ
واالستكانة 0
[*] وعن زيد بن أسلم:

عاءِ ِاعْ ِت َداءٌ 0116
ى أن الجَهْ َر بالدُّ َ
كان يَ َر َ

[*] وعن سعيد بن جبير في قوله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا ﴾ يعنيُ :مسْاتَ ِكينًا ﴿ ،
سكُونٍ في حاجاتكم من أمْ ِر الدُّنيا واآلخرة0110
ض َو ُ
خفْ َيةً ﴾ يعني :في خَفْ ٍ
وَ ُ

[*] وعن األوزاعي قال:

ليس في القنوت رَ ْف ٌع  ،ويُكره رَ ْف ُع األصوات في الدُّعَاءِ

112

0

[*] وقيل للحسن البصري:

خ ْل َفهُ0119
ن َ
ن مَ ْ
ت ويُؤَمِّ ُ
ن في القنوت ،فقال :أخطأوا السُّانَّة ،كان عُمر َيقْ ُن ُ
إنَّهم يَضُجُو ُ

[*] وفي عون المعبود بشرح سنن أبي داود ،قال:

عاءُ بماا ال يجاوز ورفاع
جاوَ َزةُ الحَدِّ ،وقيل :الدُّ َ
عاءُ ا مُ َ
المراد باالعتداء فيه ا أي الدُّ َ
الصوت به والصِّ َياحُ ،وقيل :سؤال مَنَازِلَ األنبياء عليهم السالم 0

[*] وقال النووي:130

ت0
عاءِ ،ويُكْ َر ُه اإلفْ َراطُ في رَفْ ِع الصَّوْ ِ
ض صوته بالدُّ َ
يُستحب أن يَخْ ِف َ
225
22
223
228
22
23

أنظر تفسير الطبري على اآلية (  55ـ األعراف )
المرجع السابق
المرجع السابق
نقال عن كتاب رهبان الليل سيد العفّاني  ،ج  ، 3ص 23
المرجع السابق  ،ج  ، 3ص 23
الحاج بعرفة ،ج  ،8ص 12
أنظر المجموع للنووي  ،وهو يتحدث عن ُ َعا ِ َ

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

500

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ال
ي عنه ،فهو فضا ً
ومثل رفع الصوت فوق الحاجة ،البُّكَاءُ والصُّ ِراخُ والعَ ِويلُ كلُّ ذل ِمنْ ِه ٌّ
ع والسُّاؤَالِ ،فااألدب أن
ض ُّر ِ
عن أنه إزعاج وتشويش على اآلخرين ،فإنه يُنَا ِفي آداب التَّ َ

خفْ َيةً ﴾ ،ولنا في رسول اهلل صالى
عي ألمْ ِر اهلل عِزَّ وَجِلَّ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ ُ
َيمْتَ ِثلَ الدَّا ِ
اهلل عليه وسلم األسوة الحسنة فقد كان يُصَلِّي َولِجَوْ ِفهِ أزِي ٌز كَأزِي ِز ا ْلمِرْجَ ِل يَعْنِي من البكاء.

(لحديَّ عبد اهلل بن الشخير الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال  :أتيت النبي 
وهو يصلي فسمعت لصدره أزيزًا كأزيز المرجل من البكاء .
ي في اإلناء0
وأزيز المرجل أي :صوت الماء عندما يَغْ ِل ِ
ج
عُ
صلَى اهلل عليه وسلم مع تدبره وخشوعه وبكاءه لم يَكُنْ يَرْ َفعُ صوته ويُازْ ِ
فَنبينا محمد َ
أو يُشَ ُوشُ على أحد0

[*] قال في تفسير البحر المحيط:131
قال العلماء :االعتداء في الدعاء على وجوه منها الجَهْ ُر الكثير والصِّياحُ 0

[*] وقال الشوكاني

131

:

ومن االعتداء في الدعاء أن يرفع صوته بالدعاء صارخاً به .
عاءِ :
س ِماعِ اَلْ ُّد َ
عنْ َد َ
عنْ َد ِتالَ َو ِة اَلْقُرْآنِ َالْكَرِيمِ َواَلتَّاأثُّ ِر ِ
اَلْغَفْلَةُ ِ

قال تعالى  ﴿ :لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا مان خشاية اهلل ﴾ (

عقْلٌ كما جُعِلَ فايكم ،ثام
11ا الحشر ) قال الفخر الرازي :المعنى أنه لو جُعِلَ في الجبل َ
ن خَشْ َيةِ اهلل
ق مِ ْ
ش َق َ
ض َع وَتَ َ
ش َع وَخَ َ
أنزل عليه القرآن لَخَ َ

[*] وقال القرطبي في تفسيره:

133

0

ب ِبهَاذَا
َّ تعالى على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه ال عُذْ َر في تر التَّ َد ُبر؛ فإنه لو خُوطِ َ
ح َّ
َ
القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها النقادت لمواعظه ،ولرأيتها على صاالبتها ورزانتهاا

ق.134
ع :المُ َّتشَ ِق ِ
ص ِد ِ
ش ِققَة من خشية اهلل  ،والخاشع :الذليل  ،والمُ َّت َ
خاشعة متصدعة؛أيُ :متَ ِ
[*] وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:

231
232
233
234

أنظر تفسير البحر المحيط على اآلية (  55ـ األعراف )
أنظر تفسير فتح القدير على اآلية (  55ـ األعراف )
تفسير الرازي على اآلية (  21ـ الحشر )
تفسير القرطبي على اآلية (  21ـ الحشر )

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

502

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
يقول تعالى :لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقلاه ومان
خشية اهلل  ،فأمر اهلل عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشاديدة

والتخشع0135

ب من مُصَلٍّ عظمة غفلته أثناء قراءة اإلمام للقرآن الكريم  ،ومان فَلْتَتِا ِه
ج ِ
ب كل العَ َ
ج ُ
فالعَ َ

عاء  ،فهل كالم البشر أشَّ ُد أثراَ في نفسه من كاالم اهلل
ويَقَظَ ِت ِه عندما يشرع اإلمام في الدُّ َ
تعالى ؟!
عاءِ وال يبكي عند
[*] ومن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سُ ِئلَ  :من يبكي في الدُّ َ
سماع كالم اهلل تعالى ؟
أجاب :هذا ليس باختياره فقد تتحر نفسه في الدعاء وال تتحر في بعض اآلياات ،لكان
ينبغي له أن يعالج نفسه ويخشع في قراءته أعظم مما يخشع في دعائه ،ألن الخشوع فاي
القراءة أهم ،وإذا خشع في القراءة وفي الدعاء كان ذل كله طيبا ألن الخشوع في الدعاء
أيضا من أسباب اإلجابة ،لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراءة أكثر ألنه كالم اهلل فيه الهدى

والنور

136

0

( )13كثرة اللحن  :خصوصًا إذا كان يحيل المعنى  ،أو كان ناتجًا عن قلة مباالة ،أو كاان
ناتجًا من إمام يُؤَمِّنُ الناس خلفه .

[*] قال الخطابي  :ومما يجب أن يراعى في األدعية اإلعراب الذي هو عماد الكالم ،وباه
يستقيم المعنى ،وبعدمه يختل ويفسد .

وربما انقلب المعنى باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه ،كدعاء من دعا ،أو قراءة

من قرأ[إيا نعبد وإيا نستعين]بتخفيف الياء من إيَّا ؛ فإن األيا ضياء الشامس ،فيصاير
()130

كأنه يقول :شمس نعبد ،وهذا كفر .

وقال  :وأخبرني أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال :حدثنا بان المرزباان عان
الرَّياسيِّ قال :مَرَّ األصمعي برجل يقول في دعائه :يا ذو الجالل واإلكرام ،فقال :ما اسم ؟
قال :ليَّ ،فأنشأ يقول:

235

تفسير الطبري على اآلية (  21ـ الحشر )

 23المرجع  :فتاوى التراويح عبر موقع  www.al-islam.comعلى الشبكة العنكبوتية
73
( ) ش ن الدعاء ص. 2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

509

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
لاااذا إذا دعااااه ال يجياااب
ينادي ربّاه باللحن ليٌَّ

()132

والمقصود أن اإلعراب مطلوب حال الدعاء _ كما مر _.
أما إذا كان اإلنسان غير قادر على اإلعراب فال شيء عليه؛ إذ ال يكلاف اهلل نفسًاا إال

وسعها .

( )14قلة االهتمام باختيار االسم المناسب أو الصفة المناسبة:
فتجد بعض الداعين  ،أو كثيرًا منهم ال يهتم بهذا األمر  ،فمن ذل قول بعضاهم  :اللهام

ارحمني يا شديد العقاب  ،أو اللهم علي بالكفار يا أرحم الراحمين ،أو نحو ذل ...
( )15اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء :

فكثير من الناس إذا أصيب بمرض عضال يغلب على الظن أنه ال يبرأ ،وأن المصاب به ال

يشفى _ تجده يَدَعُ الدعاء ،ويتر اللجوء إلى اهلل ؛ ليأسه ،وقلة يقينه بأن اهلل قادر علاى
تبديل الحال .
عه أن الدعاء ال داعي له في هذه الحالة ،وال فائدة وراءه حِيال
وربما ألقى الشيطان في رَوْ ِ
هذا األمر ،كحال من يصاب بمرض السرطان _ عياذًا باهلل _ فتجد تل الحال تغلب علياه،

بل ربما غلبي على أقاربه وذويه  ،فتراهم يتركون الدعاء لهذا المريض؛ بحجاة أن هاذه
الحالة خطيرة  ،وأنها تنتهي بالوفاة في األعم األغلب؛ لاذا ال فائادة مان الادعاء لهاذا

المريض ،وال داعي له _ بزعمهم _!.

فهذا خطأ في باب الدعاء ،وجهل باهلل ،وما ينبغي لجالل وجهه ،وعظيم سلطانه.
فيا سبحانه اهلل! أما علم أولئ أن اهلل على كل شيء قدير؟ وأن أزمَّة األمور بيده _ تبار
وتعالى _ وأنه يقول للشيء كن فيكون ؟ وأن الذي كتب الضر قادر على كشفه ؟

بل ما علموا أن الدعاء _ بحد ذاته _ عبادة عظمى ؟ وأن انتظار الفرج من أجل العبادات ؟

وأن االفتقار إلى اهلل واللجوء إليه عين الفالح ورأس العز؟.
بل ما علموا أن اهلل قد يشفيه ؟ ،أو يخفف عنه بعض ما يعانيه؟ ،أو يرزقه _ بفضل ذلا

الدعاء _ من الثبات والطمأنينة والرضا ما ال يجده لو كان سليمًا معافى ؟.

وكذل الحال بالنسبة لبعض من يبتلى بالعقم  ،أو تأخر اإلنجاب عنه ،فمنهم من يرغب عن
(

73

) ش ن الدعاء ص.71

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

510

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
دعاء اهلل ،وسؤاله الذرية الصالحة؛ بحجة أن األمر قد كتب وقدر ،فال داعي للدعاء في ذل

األمر ،إذ ال فائدة من وراءه بزعمه!.

فهذا الكالم ال ينبغي أن يصدر من مسلم؛ فاهلل _ عزَّ وجل _ هو الذي قدر العقامَ وتَاأَخُّ َر
اإلنجاب ،وهو القادر على أن يمد اإلنسان باألوالد؛ فاألمر أمره ،والقدر قدره ،والكون كلاه

مل له؛ فكيف تيأس _ أيها المسلم _ من روح اهلل ،أو تقنط من رحمته؟

سمِي ُع
فهذا زكريا _ عليه السالم _ عندما قال َ ( :ربّ َهبْ لِي مِن لّدُنْ َ ذُرّ ّيةً طَيّ َبةً إِنّ َ َ
الدّعَآءِ) [آل عمران ]32 /
صلّي فِاي ا ْلمِحْارَابِ أَنّ اللّاهَ يُبَشّارُ َ
أجاب اهلل دعاءه( : ،فَنَادَ ْتهُ ا ْلمَآلئِ َكةُ َوهُوَ قَائِمٌ يُ َ
ن الصّالِحِينَ) [ آل عمران ]39 /
ن الّل ِه وَسَيّدًا وَحَصُورًا وَنَبِ ّيًا مّ َ
ى مُصَدّق ًا بِ َك ِل َم ٍة مّ َ
بِيَحْيَا َ
كل ذل مع أن زكريا قد بلغ من الكبر عتيًّا  ،وأن امرأته كانت عاقرًا!.
وقل مثل ذل في شأن بعض الوالدين الذين يَدَعُون الدعاء ألوالدهم ؛ يأسًا من صاالحهم ،

وذل إذا رأوا منهم تمردًا وتماديًا في الغواية والضالل.
فتجد هذا الوالد يقول:
أنا يئست من صالح ولدي ،وتركت الدعاء له!

سبحان اهلل! أتيئس من روح اهلل ؟ أم تحجر رحماة اهلل ؟ أماا علمات أن دعااء الوالاد
مستجاب  ،وأن الدعوة الصالحة قد تدركه ولو بعد حين ،إما أن يكون ذل في حيات فترى
صالحه واستقامته ،أو بعد ممات وفراق الدنيا ،فتسعد ببركة دعائه.

ثم ماذا يضير من الدعاء؟

()140

ثم إن الولد ولد مهما كان  ،والعرب تقول :أنف من وإن ذَنَّ ( ،)139وعايص
()141( )141

وإن كان أشَبًا

منا

.

وكذل الحال بالنسبة لبعض المسلمين ؛ فما أن يشاهد ما عليه المسلمون مان التمازق ،
والتخلف والتفرق _ إال ويدِب اليأس إلى قلبه ،وإذا قيل له :ادع للمسلمين بأن يصالح اهلل
أحوالهم ،هز عطفيه ،وأومأ برأسه موحيًا بأن ال أمل في اإلصاالح ؛ فاال داعاي _ إذًا _
732
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ذن :سال مخاطه.
عيصك :العيص الشجر الكثيف الملتف.
أشبا :األشب شدة التفاف الشجر.
عيون األخبار. 2/3 ،

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

511

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
للدعاء .

ف للثقة باهلل _ عز وجل _ والتصديق بوعده الصادق الذي ال يختلف .
كل ذل خطأ ،ومنا ٍ

ال ال لزوم له :
( )16أن يفصل الداعي تفصي ً
كما يقول بعض الناس :اللهم اغفر آلبائنا ،وأمهاتنا ،وأجدادنا ،وجداتنا ،وأخوالنا ،وخاالتنا،
وأعمامنا ،وعماتنا ،ثم يمضي في تعداد أقاربه ،وينتقل بعد ذلا إلاى الادعاء لجيراناه،

وزمالئه ،وهكذا يستغرق وقتًا ليس باليسير في هذه التفاصيل.
وكان يغنيه أن يقول :اللهم اغفر لنا ،وإلخواننا وأحبابنا ،وأقاربنا ،أو اللهم اغفر للمسلمين
والمسلمات ،ورحمةُ اهلل واسعة.
أما إذا لم يصل التفصيل إلى مبالغة وتطويل _ فال بأس به؛ فقد ورد في السنة ما يدل على
ذل .
( )10دعاء اهلل بأسماء لم ترد في الكتاب والسنة :

كقول بعض الناس :يا سلطان  ،يا غفران ،يا سبحان ،يا برهان ،ونحوها؛ فإنها ليست من

أسماء اهلل _ تعالى _.
[*] قال الخطابي رحمه اهلل :

ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القُصَّاص قولهم :يا سابحان ،ياا برهاان ،ياا

غفران ،يا سلطان ،وما أشبه ذل .
وهذه الكلمات _ وإن كان يتوجه بعضها في العربية على إضامار النسابة باذي _ فإناه
()143

مستهجن ،مهجور؛ ألنه ال قدوة فيه .

رب القرآن .
وكذل قول بعضهم  :يا َّ
[*] قال الخطابي رحمه اهلل  :وأول من أنكر ابن عباس فإنه سامع رجاالً يقاول عناد
()144

رب القرآن فقالَ :مهْ! إن القرآن ال ربَّ له؛ إن كل مربوب مخلوق .
الكعبة :يا َّ
( )12المبالغة في رفع الصوت :

وهذا األمر قد انتشر في زماننا هذا بخاصة  ،لوجود مكبرات الصاوت ،فربماا سامعت

الداعي إمامًا في شرق المدينة وأنت في غربها .
(
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وهذا خطأ؛ إذ ال داعي للتزيد في رفع الصوت؛ فإنه اعتداء ،وباب مان أباواب الريااء؛

فاألولى بالداعي إذا كان إمامًا أن يرفع صوته بقدر ما يسمعه المصلون إذا كانوا يؤمناون
وراءه .
أما إذا كان الداعي وحده _ فليكن دعاؤه سِرًّا.

( )19الدعاء با :اللهم إني ال أسأل رد القضاء ،ولكن أسأل اللطف فيه:
فهذا الدعاء يكثر على األلسنة ،وهو خطأ؛ ذل ألنه شُرِع لنا أن نسأل اهلل رد القضاء،
(حديَّ سلمان في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال ال يرد القضاء إال الدعاء و ال يزياد
في العمر إال البر .
وكل ما يصيب اإلنسان من بالء فهو من القضاء ،فهل يستسلم اإلنساان لاذل ويادع
الدعاء ،أم ينازع قدر اهلل بقدر اهلل؟.
بل إن اهلل _ عز وجل _ أمرنا بذل

[الفلق ]1 ،1 :

خلَاقَ)
ب ا ْل َف َلقِ * مِن شَ ّر مَاا َ
كما فاي قوله تعالى( :قُلْ أَعُو ُذ بِ َر ّ

فاهلل _ عز وجل _ أمرنا في هذه السورة أن نستعيذ به من شرِّ ما خلق ،وشرُّ ماا خلاق
داخل في القضاء.

اهِ النّااسِ * مِان شَا ّر
خَلقَ * َملِ ِ النّااسِ * ِإلَا َ
وكذل في قوله _ تعالى (مِن شَرّ مَا َ
س الْخَنّاسِ * الّذِى يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ * مِنَ الْجِنّاةِ وَالنّااسِ) [ساورة:
الْوَسْوَا ِ
الناس]

وكما في الدعاء المشهور :وقني شر ما قضيت

(حديَّ الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة ) قال علمني رسول اهلل صلى اهلل علياه
وسلم كلمات أقولهن في الوتر{ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن
توليت وبار لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي وال يقضى علي وإنه ال يذل
من واليت تباركت ربنا وتعاليت}
 ولهذا بوب البخاري في صحيحه بابًا قال فيه :باب من تعوذ بااهلل مان در الشاقاء

وسوء القضاء :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  كان يتعوذ من جَهْدِ البالء ودَرَ ِ الشاقا ِء
وسو ِء القضاءِ وشماتةِ األعداء .
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( )30تعليق الدعاء على المشيئة:

كأن يقول :اللهم اغفر لي إن شئت ،اللهم ارحمني إن شئت؛ فهذا مناف للجازم بالادعاء،
ودليل على قلة الرغبة ،فعلى العبد أن يعزم المسألة و يجد في الطلب ويلح فاي دعائاه ،
فاهلل تعالى يحب الملح في الدعاء  ،ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم في غازوة بادر

يلح على ربه في الدعاء ويكثر من ذل  ،عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ َرضِي اللَّه عَنْهمَاا  :أَنَّ رَسُاو َل
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ َوهُوَ فِي ق َُّبةٍ يَوْمَ بَدْرٍ  " :اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُ َ عَهْادَ َ وَوَعْادَ َ
اللهِ صَلَّى اللَّه َ
َّ
ت
الل ِه َ ،ألْحَحْا َ
ش ْأ لَا تُعْبَ ْد بَعْ َد الْيَوْ ِم " َ ،فأَخَذَ أَبُو بَكْ ٍر بِيَدِ ِه َفقَا َل  :حَسْبُ َ يَا رَسُو َل َّ
اللَّهُمَّ إِنْ تَ َ
ج ْم ُع وَيُوَلُّونَ الدُّبُ َر " .
ج َوهُ َو َيقُو ُل  " :سَيُهْزَ ُم الْ َ
ع فَخَرَ َ
ب فِي الدِّرْ ِ
علَى رَبِّ َ َوهُ َو يَ ِث ُ
َ
(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  :ال يقل أحدكم:
اللهم اغفر لي إن شئت  ،ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت ،وليعزم مسألته  ،إنه يفعل ما
يشاء ال مكره له .

( )31اإلدالل على اهلل وتر التضرع :
كمن يدعو دعاء المستغني بما عنده ،المُدِلِّ على ربه؛ فال يدعو دعاء الخاشع المتضارع،
المتذلل .

فهذا ضرب من ضروب الكبر والعياذ باهلل  ،وباب من أبواب االعتداء.

( )31تصنع البكاء ورفع الصوت بذل :
كحال من يرفع صوته بالبكاء أثناء دعاء القنوت في شهر رمضان  ،فهذا خطاأ ،ومنااف

لإلخالص ،ومدعاة للرياء ،ومخالف لهدي النبي"وأصحابه _ رضي اهلل عنهم _.

فالبكاء المطلوب هو ما كان عن خشوع ،وإخبات وتأثر بعيدًا عن رفع الصاوت باذل  ،إال
غلِب على نفسه ،ولم يستطع أن يتمال زمام أمره _ فإنه ال حرج عليه؛ فااهلل _ عاز
من ُ
وجل _ ال يؤاخذه بذل .
( )33تر ُ اإلما ِم رف َع يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة :
فبعض األئمة إذا استسقى أثناء خطبة الجمعة _ ال يرفع يديه ،وهذا خالف السنة؛ فالسانة

أن يرفع اإلمام يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة كما جاء ذل في حديَّ األعرابي الاذي
جاء والنبي"يخطب يوم الجمعة ،فشكا لهم ما هم فيه من الشدة.
(حديَّ أنس الثابت في الصحيحين) قال أصابت الناس سنة على عهد رسول اهلل  فبيناا
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رسول اهلل  يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رساول اهلل هلا الماال
وجاع العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرفع رسول اهلل  يديه وما في السماء قزعة قال
فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتاه قاال
فمطرنا يومنا ذل وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعاة األخارى فقاام ذلا

األعر ابي أو رجل غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرق المال فاادع اهلل لناا فرفاع
رسول اهلل  يديه وقال اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلاى ناحياة مان
السماء إال تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شاهرا
ولم يجيء أحد من ناحية إال حدَّ بالجود .
( )34اإلطالة بالدعاء حال القنوت ،والدعاء بما ال يناسب المقصود فيه:
()145

فالقنوت يشرع عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين.

وهنا من األئمة من يطيل في دعاء القنوت حال النوازل إطالة مفرطة ،ويدعو بما خطر له

من األدعية ،وربما بلغ ببعضهم أن يجعل دعاء القنوت ضعف مدة الصالة ثالَّ مارات أو
أكثر.
وهذا خطأ ،وخالف السنة؛ فالسنة أن يقتصد بالدعاء ،وأن يدعو بما يناسب تل النازلاة؛

فذل هو السنة ،وذل أجمع للقلب ،وأبعد عن المشقة على المأمومين.
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :

وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتل النازلة ،وإذا سمى من يادعو
()146

لهم من المؤمنين ،ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين _ كان ذل حسنًا .
( )35أن يكون الدعاء فيه طلب يناقض حكمة اهلل تعالى :

كمن يطلب أن يخرج اهلل الشمس من مغربها قبل أوانها  ،أو يطلب مان اهلل أن ال يقايم
الساعة ومعلوم أن الساعة آتية ال ريب فيها .
ال على مناقضة شرع أمر اهلل به :
( )36أن يكون الدعاء مشتم ً

(
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كمن يسأل اهلل أن يحلل الربا أو الزنا مثالً  ،أو كمن يدعو اهلل أن يدخل إبليس الجناة أو

يعفو عن كافر محكوم بكفره  ،وأنه من أهل النار  ،كفرعون وهامان وقارون وأباي بان
خلف وأبو لهب وأبو جهل وأمثال ذل .
( )30أن يكون الدعاء محتوي ًا مسألة ال يليق طلبها :

كمن يطلب أن تكون منزلته مثل منزلة األنبياء  ،أو يكون من العشرة المبشرين بالجناة ،

وقد تم تحديدهم فكيف يليق به أن يطلب طلباً ال يحق له  ،بل أن يسأل اهلل تعالى أن يكاون
من أهل الجنة مطلقاً بدون تخصيص .

دعوة العلماء إلى االلتزام بالدعاء المأثور :
[*] قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:
عوا باألدعية المشروعة التي جاء بِ َها الكتاب والسُّا َّنة ،فإنَّ ذل الريب
خ ْلقِ أن يَدْ ُ
ينبغي لل َ
في فضله وحُسْنه ،وأنَّه الصراط المستقيم ،صراط الذين أنْعَا َم اهلل علايهم مان النَّ ِبياينَ

ن أولئ رفيقا
سَ
ح َين ،وحَ ُ
والصِّ ِد ِيقينَ والشُّ َه َداءِ والصَّالِ ِ
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[*]وقال القاضي عياض :
عا َء
عاءَ في كتابه لِخَ ِليقَ ِت ِه ،وعَلَّمَ النَّ ِبيُّ صلى اهلل عليه وسلم الدُّ َ
أذِن اهلل في دعائه ،وعَلَّمَ الدُّ َ

صيحَةُ لألمَّ ِة ،فال ينبغي
حيدِ ،والعِلْ ُم باللُّغَ ِة ،والنَّ ِ
ألمَّ ِت ِه ،واجتمعت فيه ثالثة أشياء :العِلْ ُم بالتَّوْ ِ
عائِ ِه صلى اهلل عليه وسلم ،وقد احتال الشَّيطَانُ للناس من هذا المقاام
ألحد أن يَعْدِلَ عن دُ َ
ي صلى اهلل عليه
ع َي ًة يشتغلون بِ َها عن االقتداء بالنَّ ِب ِّ
عونَ لهم أدْ ِ
فَقَ َّيضَ لهم قَوْمَ سُوءٍ َيخْتَ ِر ُ

س ُبونَ َها إلى األنبياء والصالحين ،فيقولون :دعاء ناوح،
وسلم ،وأشَ ُّد ما في اإلحالة أنَّهم يَنْ ِ
دعاء يونس ،دعاء أبي بكر ،فاتقوا اهلل في أنفسكم،ال تَشْتَ ِغلُوا من الحديَّ إال بالصحيح
[*] وقال اإلمام الغزالي:

142

ضيهِ
عائِ ِه ،فيسأل ما ال تَقْتَ ِ
ع َواتُ المأثورة ،149فإنه قد يَعْتَ ِدي في دُ َ
جاوُ ُز الدَّ َ
واألولى أن ال يُ َ

عاءَ
ن الدُّ َ
سُ
مصلحته ،فما كُلُّ أحَ ِد يُحْ ِ
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[*] وقال صاحب كتاب قواعد األحكام:
 243أنظر  :مجموع الفتاوى ( - )33 /1القاعدة الجليلة .-نقال عن موقع  www.alminbar.net :من الشبكة العنكبوتية
 248انظر :الفتوحات الربانية ( )13 /1نقال عن موقع  www.alminbar.net :من الشبكة العنكبوتية
 24المأثورة أي الوار ة في القرآن الكريم والسـناة المطهرة
 25إحيا علوم الدين ( )554/1نقال عن موقع . www.alminbar.net :
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ع َواتِ المَجْ ُموعَاتِ
حيحَ ِة المَشْ ُروعَ ِة أوِلَى من الدَّ َ
ع َواتِ الصَّ ِ
صارُ على ال َّد َ
االِقْ ِت َ
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ِي قَاتَا َل مَعَا ُه
ن نَب ٍّ
ن مِ ْ
ومن لطيف ما قاله القرطبي في تفسيره على قولاه تعالاى ﴿ وَكَأيِّ ْ

ِاب
اللهِ َومَا ضَ ُعفُوا َومَا اسْتَكَانُوا وَاللَّاهُ يُح ُّ
رِبِّايُّونَ كَثِيرٌ َفمَا َوهَنُوا ِلمَا أصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ َّ
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا فِي أمْرِنَا وَث َِّبتْ أقْدَامَنَا
الصَّابِرِينََ ،ومَا كَانَ قَ ْولَهُمْ إِالَّ أنْ قَالُوا رَبَّنَا ا ْ
علَى ا ْلقَوْ ِم الْكَافِرِينَ ﴾ (  146ا  140ا آل عمران ) قال :فَ َعلَاى اإلِنْسَاان أن
وَانْصُرْنَا َ

يَسْتَ ْعمِل ما في كِتَاب اللَّه وَصَحِيح السُّانَّة من الدُّعَاء وَيَدَع ما سِوَاهُ ،وَال َيقُول أخْتَار كَذَا،
ن0
ف يَدْعُو َ
َإن اللَّه تَعَالَى قَدْ اِخْتَا َر لِنَب ِِّي ِه وَأ ْولِيَا ِئ ِه وَعََّلمَهُمْ كَيْ َ
ف َّ
[*] وقال في مطالب أولي النهى :
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ جَوَا ِمعَ الْ َكلِمِ َولَمْ يَدْعُ حَاجَاةً
اللهُ َ
ا ْلمُخْتَارُ  :الدُّعَاءُ بِا ْل َمأْثُورِ ِ ،لأ ََّنهُ صَلَّى َّ
إلَى غَيْرِهِ 0
[*] وقال الشيخ علي الحذيفي:

ع عليه الصَّالَةُ والسَّالَ ُم
سولِ اهلل ِبقَ َد ِر ِاسْ ِتطَاعَ ِت ِه ،فقد شَ َر َ
عاءِ َر ُ
ظ ُد َ
ص المسلم على حِفْ ِ
ِل َيحْ ِر َِ
عا ًء وذِكْراً
حالٍ ُد َ
ِلكُ ِّل َ
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[*] وقال الشيخ يوسف القرضاوي:

صرةً عن أداء المعناى ،بال قاد
عونَ َها كثيرًا ما تكون قَا ِ
ض َع َها البشر ويَخْتَ ِر ُ
األدعية التي يَ َ

ع َي ِة المأثُورَ ِة ،ففيهاا الرَّوْعَاةُ
ضلُ من األدْ َ
ض ًة ،إنه ليس أفٍ َ
ح َّرفَ ًة ومَغْلُوطَ ًة ومُتَنَاقِ َ
تكون مُ َ
ن األدَاءِ والمَ َعانِي الجَامِ َع ِة في ألفاظ قليلة ،فليس هنا أفضل مما ورد عان
والبَّالَغَةُ وحُسْ ُ

ع ،وأجْ ُر
النبي صلى اهلل عليه وسلم من أدعية مأثورة ،ألنه يترتب عليها أجران :أجْ ُر االِ ِّتباَ ِ
عو بِ َها0153
ع َي ِة النَّ َب ِو َّي ِة وأن نَدْ ُ
الذِّكْ ِر ،فعلينا دَا ِئمًا أن نَحْفَظَ هذه األدْ ِ

[*] وقال ابن تيمية:
ع ال
عواتَ من أفضل العبادات ،والعبادات مَبْنَاهَا على التَّوقِيفِ واالِ ِّتب َا ِ
ب أن األذْكَارَ والدَّ َ
ال رَيْ َ
ي من الاذِّكْ ِر
حرْ ِ
ح َّراهُ المُتَ َ
ى واالِبْ ِت َداعِ ،فاألدعية واألذْكَارُ النَّ َب ِو َّي ِة هي أفضل ما يَتَ َ
على الهَ َو َ
عاءِ ،وسَالِكُ َها على سَ ِبيلِ أمَانٍ وسَالَ َم ٍة ،والفوائد والنتائج التي تحصل ال يُ َعبِا ُر عناه
والدُّ َ
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من خطبة الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة النبوية لفضيلة الشيخ  :علي الحذيفي بتداريخ 1424-4 -13 :هدـ وهدي بعندوان :

فضل الدعا وآ ابه  ،يمكن قرا تـها أو االستماع إليها عبر موقع  www.alminbar.net :على اإلنترن
 253نقالً عن موقع www.islamonline.net :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

510

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ع َي ِة غَايَاةُ المَطَالِاب
ع َي ِة واألذْكَارِ الشَّرْ ِ
سانٌ 000ففي األدعية الشَّرْ ِ
حيطُ ِب ِه إنْ َ
سانٌ ،وال يُ ِ
ِل َ

الصحيحة ونِ َهايَةُ المَقَاصِ ِد العَ ِل َّي ِة ،وال يَعْ ِدلُ عنها إلى غيرها من األذْكَارِ المُحْ َدثَ ِة المُبْتَ َدعَا ِة
ط أو مٌتَ َع ٍّد
إال جَاهِ ٌل أو مُفَ ِّر ٌ
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ى اهلل عَلَيْا ِه َوسَالَ َم أنْ
ي صَالَ َ
ن اَلْ َّن ِب ِّ
جمَعِينَ ِيطْلُ ُبونَ ِم َ
علَيْهِم أ ْ
حابَ ِة رِضْوَانُ اهلل تَعَا َلىَ َ
صَ
اَلْ َ

عاءَ:
ُي َع ِل َم ُه ُم اَلْ ُّد َ

الل ِه عَِّلمْنِي
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ :يَا رَسُو َل َّ
الل ُه َ
ِي صَلَّى َّ
عن أبي بَكْرٍ الصِّديق رضي اهلل عنه قال لِلنَّب ِّ
ظ ْلمًا كَثِيرًا وَال يَ ْغفِرُ الاذُّنُوبَ إِالَّ
ظ َل ْمتُ َنفْسِي ُ
دُعَا ًء أدْعُو ِب ِه فِي صَالتِي ،قَالَ " :قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي َ
ن عِنْدِ َ مَ ْغفِرَةً إنَّ َ أ ْنتَ الْ َغفُورُ الرَّحِيمُ " ( 0رواه البخاري )  ،نقل في الفتح
غفِرْ لِي مِ ْ
أ ْنتَ فَا ْ
عن ابن أبي حمزة قال :في الحدِيَّ مَشْرُوعِيَّة الدُّعَاء في الصَّالة ،وَفَضْلُ الدُّعَاء ا ْلمَاذْكُور
علَى وإِن كَانَ الطَّالِب يَعْرِف َذلِ َ النَّوْع ،وَخَاصَّ الادُّعَاء
طلَب التَّ ْعلِيم من األ ْ
علَى غَيْره ،وَ َ
َ
أن
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ " أقْرَب مَا يَكُون الْعَبْد مِنْ رَبّه َوهُوَ سَااجِد" وفياه َّ
بِالصَّالةِ ِلقَ ْو ِلهِ صَلَّى اللَّه َ

علَيْا ِه
ا ْلمَرْ َء يَنْظُر فِي عِبَادَته إلى األرْفَع فَيَتَسَبَّب فِي تَحْصِيله ،وَفِي تَ ْعلِيم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه َ
وَسَلَّمَ ألَبِي بَكْر هذا الدُّعَاء إشَارَة ِإلَى إِيثَار أمْر اآلخِرَة على أمْر الدُّنْيَا
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فَ ُه ُم رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين رغم أنَّهم أهْلُ اللغة وأرْ َبابُ الفصاحة والبيان إال أنَّهام
ي صالى اهلل
عاءَ النَّبِا ِّ
عاء لِ َي ِقينِ ِهم أن دُ َ
ي صلى اهلل عليه وسلم أن يُ َعِّل َم ُهم الدُّ َ
طلبوا من ال َّن ِب ِّ

ن
صاحَةَ وال بَ َيانٍ لَ َديْ ِه ُم يَعْا ِدلُو َ
ى ِلإلجَابَ ِة  ،فما بَالُ أقْ َوام ًا ال فَ َ
عَ
ب ِللْقَ ُبولِ وأدْ َ
عليه وسلم أقْ َر ُ
ع ٍة فَيَحْ ِرمُاونَ أنفساهم بَرَكَا َة
عَنْ دُعَاءِ خَيْرِ البشر صلى اهلل عليه وسلم إلى أدعية مُخْتَرَ َ

ال عن وقوعهم باالعتداء المحظور 0
وثَوَابَ الدُّعَاء بالمأثور ،فض ً
ي اَألجْر :
ضلُ ِف ِ
ي اَلْ ِّذكُ ِر ِوأفْ َ
س ُر ِف ِ
عاءِ أيْ َ
اَإلتْ َباعِ في اَلْ ُّد َ

ي
ح وَهِ َ
ن صَلَّى الصُّ ْب َ
ن عِنْ ِدهَا بُكْرَ ًة حِي َ
ج مِ ْ
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم خَرَ َ
اللهُ َ
ِي صَلَّى َّ
أن النَّب َّ
عن جُوَيْرِ َيةَ َّ
علَى الْحَا ِل الَّتِي فَارَقْتُا ِ
ت َ
سةٌ َفقَالَ " :مَا ِز ْل ِ
ي جَالِ َ
جعَ بَعْدَ أنْ أضْحَى َوهِ َ
ُم رَ َ
فِي مَسْجِ ِدهَا ث َّ
َّ
علَ ْي ِه وَسَلَّمََ " :لقَ ْد ُق ْلتُ بَعْدَ ِ أرْ َبعَ َك ِلمَااتٍ ثَاال َ
اللهُ َ
علَيْهَا؟ " قَا َلتْ  :نَعَمْ  ،قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى َّ
َ
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 2وما بعدها

 255فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،حديث رقم  ، 5851 :ونقل فيده كدالم جميدل وتعليدق لطيدف عدن ا ْلك َْر َمدانِي قدال :هدذا الددعَا
صير َو َ
صدال ا ْل َخ ْيد َرات ،فَفِدي
سدتْر الدذنُوب َو َم َح ْوهَداَ ،وال ار ْح َمدة إِي َ
طلَب َغايَدة ا ِإل ْن َعدام ،فَدا ْل َم ْغفِ َرة َ
من ا ْل َج َوا ِمع ،ألَنا فِي ِه اال ْعتِ َراف بِ َغايَ ِة التا ْق ِ
األ اول طَلَب الز ْاحز ََحة عَنْ الناار َوفِي الثاانِي طَلَب إ َْخال ا ْل َجناةَ ،و َه َذا هُ َو ا ْلفَ ْوز ا ْل َع ِظيم

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

512

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
خ ْل ِقهِ ،وَرِضَا َنفْسِاهِ،
حمْدِهِ عَدَدَ َ
اللهِ وَبِ َ
مَرَّاتٍ لَوْ وُزِ َنتْ ِبمَا ُق ْلتِ مُنْ ُذ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ  :سُبْحَانَ َّ
ش ِه َومِدَادَ َك ِلمَا ِت ِه " ( رواه مسلم والنسائي والترمذي
وَزِ َنةَ عَرْ ِ
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[*] نقل اإلمام السيوطي في شرحه لسنن النسائي على الحديَّ عِزّ الدِّين بْن عَبْد السَّالَام
علَاى
شمُولهَا وَاشْ ِتمَالهَا َ
فِي فَتَاوَاهُ قال :قَدْ يَكُون بَعْض األذْكَار أفْضَل مِنْ بَعْض لِ ُعمُومِهَا وَ ُ

ن
ن الْكَثِير مِا ْ
السلْبِيَّة وَالذَّاتِيَّة وَا ْلفِ ْعلِيَّة فَيَكُون ا ْل َقلِيل مِنْ هَذَا النَّوْع أَفْضَل مِ ْ
جمِيع األوْصَاف َّ
َ

غَيْره
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[*] وقال في تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي:
والحديَّ َدلِيلٌ على فَضْلِ هذِه الكلِمات وأنَّ قَا ِئلَهَا يُدْرِ ُ فَضِي َلةَ تَكْرَارِ ا ْلقَوْلِ بِالْعَدَدِ ا ْلمَذْكُور ِ،
َق ِة مَنْ كَرَّ َر َلفْظَ الذِّكْ ِر حَتَّى يَ ْبُلغَ إلاى
ن مَش َّ
َف مِ ْ
َق َة مَنْ قال هكذا أخ ُّ
جهُ أنَّ ُيقَالَ إنَّ مَش َّ
وَال يُتَّ َ
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ لِعِبَادِ اللَّاهِ وَأرْشَا َدهُ ْم
اللهُ َ
اللهِ صَلَّى َّ
حهُ رَسُولُ َّ
مِثْلِ َذلِ َ العَدَدِ َفإِنَّ هَذَا بَابٌ مَنَ َ
حمْ ُد
ب َفلَِّل ِه الْ َ
ص ٍ
ن تَ َعبٍ وال نَ َ
ع َل ْي ِه تَخْفِيفًا لَهُ ْم وَتَكْثِيرًا ألجُو ِرهِ ْم مِنْ دُو ِ
وَدَلَّهُ ْم َ
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عاءِ أثْ َوبُ عند اهلل تعالى مان الكثيار مان األدعياة
فاإلتباع في قليل من ألفاظ الذِّكْ ِر والدُّ َ

س ُر وأخَفُّ إال أنه أفْضَالُ فاي
عاءِ وإن كان أيْ َ
ع في الذِّكْ ِر والدُّ َ
ع ِة ،واإلتِّباَ ُ
واألذْكَارِ المُخْتَ َر َ
األجْ ِر والثَّوابِ كما في الحديَّ أنه صلى اهلل عليه وسلم قال  " :أالَّ أخْبِرُ ِ ِبمَا هُاوَ أيْسَارُ

ى
علَيْ ِ مِنْ هَذَا أو أفْضَ ُل " ،159أي أيْسَ ُر في الذِّكْرِ وأفْضَ ُل في األجْارِ ،وأيضااُ هاو أدْعَا َ
َ
ب ِللْقَ ُبول 0
لإلجَابَ ِة وأقْ َر ُ
تنبيهَ : الْدُّعَا ُء ِب َا ْلمَأثُورِ أفْضَ ُل :

25
أربَ ُع َكلِ َمات ثَالَ َ
سد ِه
رواية الترمذي  " :قد قُ ْل ُ بَ ْع َد ِك ْ
ث َم َرات لو ُو ِزنَ ْ بِ َما قُ ْل ِ لَ َو َزنَتَهُنا ُ :
س ْب َحانَ هللا وبِ َح ْم ِد ِه َع َد َ َخ ْلقِ ِه و ِر َ
عدا نَ ْف ِ
سد ْب َحانَ هللا
سد ْب َحانَ هللا عَد َد َ َخ ْلقِد ِه ُ ،
ش ِه و ِم َدا َ َكلِ َماتِ ِه "  ،ورواية النسائي  " :قال  :أال أعلمك – يعني كلمدات – تقدولينهن ُ :
و ِزنَةَ َع ْر ِ

شد ِه،
سد ِهُ ،
سد ِهُ ،
سد ِه ُ ،
س ْب َحانَ هللا َع َد َ َخ ْلقِ ِهُ ،
َع َد َ َخ ْلقِ ِهُ ،
سد ْب َحانَ هللا ِر َ
سد ْب َحانَ هللا ِر َ
س ْب َحانَ هللا ِر َ
سد ْب َحانَ هللا ِزنَدةَ َع ْر ِ
عدا نَ ْف ِ
عدا نَ ْف ِ
عا نَ ْف ِ
س ْب َحدـانَ هللا ِمد َدا َ َكلِ َماتِد ِه "( .
سد ْب َحانَ هللا ِمد َدا َ َكلِ َماتِد ِهُ ،
سد ْب َحانَ هللا ِمد َدا َ َكلِ َماتِد ِه ُ ،
شدهُ ، ِ،
شد ِهُ ،
ُ
سد ْب َحانَ هللا ِزنَدةَ َع ْر ِ
س ْب َحانَ هللا ِزنَدةَ َع ْر ِ
انظر صحيح سنن الترمذي رقم  ، 1534 :وصحيح سنن النسائي رقم ) 1281 :
253

أنظر شرح سنن النسائي بشرح السيوطي  ،حديث رقم 1335 :

258

انظر تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي حديث رقم 3438 :

صلاى ا
سو ِل ا
شةَ بن
 25الحديث بتمامه عن عَائِ َ
سلا َم َعلَى ا ْم َرأة َوبَيْنَ
س ْع ِد بِن أبِي َوقااص عن أبِيها أناه ََخ َل َم َع َر ُ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
َ
س ْب َحانَ ا
سب ُح بِ ِه فَقَا َل " :أال ْ
س َما ِ ،
هللاِ َع َد َ َما َخلَ َ
ق فِي ال ا
ض ُلُ :
س ُر َعلَ ْي ِك ِمنْ َه َذا أَ ْو أَ ْف َ
أخبِ ُر ِك بِ َما ه َُو أ ْي َ
صى ت ُ َ
أو قَا َل َح ً
يَ َد ْي َها نَ ًوى ْ
هللاِ َع َد َ َما ه َُو َخالِقَ ،و ا
س ْب َحانَ ا
س ْب َحانَ ا
س ْب َحانَ ا
هللاِ َع َد َ َما َخلَ َ
ق فِي ْ
هللاِ َع َد َ َما بَيْنَ َذلِكَ َ ،و ُ
ضَ ،و ُ
َو ُ
هللاُ أَ ْكبَ ُر ِم ْث َل َذلِكَ َ ،وا ْل َح ْم ُد ِ اّلِلِ
األر ِ
ِم ْث َل َذلِ َك َوال َح ْو َل َوال قُ اوةَ إِالا بِ ا
اّلِلِ ِم ْث َل َذلِكَ "

( رواه الترمذي )

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ال خالف بين العلماء في جواز أن يدعوا اإلنسان في بعض أحيانه بما ألَمَّ به مان تقلباات

عيَا ٍة
ج َر الماأثور إلاى أدْ ِ
ي عن أن يَهْ ُ
الدَّهْ ِر وحوائج الدنيا دون التقييد بالمأثور ،إنما النَّهْ ُ
أخرى يَجْ َعلْ َها دَيْ َدنَ ُه وشِ َعارَ ُه ،وَالْدُّعَا ُء ِب َا ْلمَأثُورِ أفْضَلُ لسببين جوهريين هما :
َال َم.
عَليْا ِه َوس َّ
هلل َ
أفضل الدعاء وأعظم الدعاء هو ماا كاان يادعو باه النباي صَالَّى ا ُ

علَيْا ِه الصَّاالَةُ
أوالً  :ألنه األعلم بربه جل وعال واألتقى هلل واألخشى هلل كما صاح عناه َ
والسَّالَ ُم .
(حديَّ أنس بن مال رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال  :جاء ثاالَّ رهاط إلاى
بيوت أزواج النبي  ،يسألون عن عبادة النبي  ،فلما أخبروا كأنهم تقالوها ،فقالوا :أين نحن
من النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،قال أحدهم :أما أنا فإني أصلي الليل
أبدا ،وقال آخر :أنا أصوم الدهر وال أفطر ،وقال آخر :أنا أعتزل النساء فال أتازوج أبادا،
فجاء رسول اهلل فقال( :أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقااكم لاه،
لكني أصوم وأفطر ،وأصلي وأرقد ،وأتزوج النساء ،فمن رغب عن سنتي فليس مني).

علَ ْي ِه الصَّالَةُ والسَّالَمُ أوتي جوامع الكلم ،جوامع الكلم يعني كلمات وجيزة لكن
والثاني  :أنه َ
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ.
هلل َ
فيها كل الخير كل ما تحتاجه تجده في دعاء النبي صَلَّى ا ُ

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال :بعثت بجواماع
الكلم ،ونصرت بالرعب ،فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في يدي).
فاإلنسان إذا أراد األفضل وأراد األتقى وأراد األخشى وإذا أراد االتباع وإذا أراد السنة وهذا

علَ ْي ِه وَسَلَّمَ من أدعياة.
هلل َ
كله مطلوب لإلمام أن يتبعه فإنه يهتم بما جاء عن النبي صَلَّى ا ُ
وإلي أقوال علماء الدين وأئمة المسلمين في هذا:
[*] قال اإلمام المناوي في فيض القدير :
ويُسَنُّ لهم الدعاء له بحضرته وفي غَيْ َب ِت ِه ( يعني المسافر ) بالمأثور وبغياره ،والماأثور
ضل
أفْ َ
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[*] سئل اإلمام مال عن الداعي يقول  :يا سيدي فقال  (( :يعجبني دعاء األنبياء  :ربناا
ربنا )) [ نزهة الفضالء . ]611

[*] وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في الدعاء:
2

حديث رقم  ، 532 :ج  ، 1ص 42

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الوَارِدُ هو الذي يَنْبَغِي ،والدُّعَاءُ بغيرها جائز ،إال أنه ال يَجُوزُ االِعْتِدَاءُ ،أما الذي ليس فيه

ح
اِعْتِدَاءٌ فَبَابُ َالْرَّبِّ مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم ،إال أنه ينبغي أن تكون له رَغْ َبةٌ لِصَالَ ِ
ِّاي ِة والدُّعَا ِء لِنَصْرَ ِة المسلمين وأئمة الدِّيِنِ
ب والن َّ
ال َق ْل ِ
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[*] وقال الشيخ عبد اهلل ابن باز:

واالعْتِنَاء بالدُّعَاءِ المأثور أفضل ،لكن الحاجات األخرى التي تَعْ ِرضُ له يَادْعُو فيهاا بماا

يُنَاسِبُهَا.161

ِاي صالى
[*] وقال الشيخ محمد ابن عثيمين وقد سُئِ َل هل تجوز الزيادة على ما عََّل َم ُه النَّب ُّ
اهلل عليه وسلم للحسن بن علي رضي اهلل عنهما أوْ الَ تَجُوزُ؟ فأجاب فضيلته :إن الزياادة
ن
على ذل ال بأس بِهَا ألنه إذا ثَ َبتَ أن هذا موضع دُعَاءٍ ولم يُحَدَدُ هذا الدُّعَاء بِحَدٍ يُنْهَى عَ ْ
الزِيَادَةِ عنه ،فاألصل أن اإلنسان يَدْعُوا بما شَاءَ ،ولكن المحافظة على ما ورد هو األ ْولَاى
فَ ُنقَدُمَ الوارد ،وإن شئنا أن نَزَيِدَ فال حَرَج

وجاء في الموسوعة الفقهية:

163

0

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دُعَاءٍ دُنْيَوِيٍ وأخْرَوِيٍ ،ولكن الدُّعَا ُء بالماأثور أفْضَا ُل
من غيره
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تنبيهَ : الْدُّعَاءُ َالْنَّبَوِيِّ َالْشَرِيِفِ يُغَطِي كَا َفةِ َتقَلُّبَاتِا َ َال َّْنفْسِايَة وأحْوَالَا َ وَظُروفِا َ

المَعِيش َِّيةِ:
ت
التقَلُّبَا ِ
المتأمل في دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم الذي عََّل َمهُ ألمَّ ِتهِ يَجِدُ َّأنهُ يُغَطِي كَا َفةِ َّ

َدمْناَ َمقُولَة الشيخ علاي الحاذيفي:
النفْسِ َيةِ وتغيرات األحوال التي تَعْتَرِي كل مسلم ،وقد ق َّ
َّ
عاءِ رسول اهلل ِبقَ َد ِر ِاسْ ِتطَاعَ ِت ِه ،فقد شَ َرع عليه الصالة والسالم
ص المُسْ ِل ُم على حِْفظِ ُد َ
ِل َيحْ ِر َِ
عا ًء وذِكْراً
حالٍ ُد َ
ِلكُ ِّل َ
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ِي صلى اهلل عليه وسلم،
فَجَاهِد نفس وأرْغِمِ الشَّيْطَان واحفظ دُعَا ِء النَّب ِّ
2 1

أنظر فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ  ،فتوى رقم :

 12بعنوان  :الدذكر الدوار هندا وغيدر الدوار  ،ص  ، 244ج

5
2 2
2 3
4

المرجع  :فتاوى التراويح عبر موقع  www.al-islam.comعلى الشبكة العنكبوتية
أنظر فتاوى الشيخ محمد صالح العثيمين ج  ، 1ص  383وما بعده

 2الموسوعة الفقهية ـ وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  /الكوي ـ ج  ، 2ص .2 5

2 5

من خطبة الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة النبوية لفضيلة الشيخ  :علي الحذيفي وهي بعنوان  :فضدل الددعا وآ ابده  ،يمكدن

قرا تـها أو االستماع إليها عبر موقع www.alminbar.net :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ي صالى اهلل
[*] قال ابن أبي جَمْ َرةَ ُم َعِّلقاً على حديَّ عن جابر رضي اهلل عنه :كان ال َّنبِا َّ

عليه وسلم ُي َعِّل ُمنَا االِسْ ِتخَارَةَ في األمور كُِّل َها كالسَّ ُو َر ِة من القرآن ،قالِ :التَّشْابِيه
َالنقْص مِ ْنهُ وَالدَّرْس َلهُ
تَحَفُّظ حُرُوفه وَتَرَتُّب َك ِلمَاته َومَنْع الزِّيَادَة و َّ

160
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فِاي

علَيْاهِ،
وَا ْلمُحَافَظَاة َ

وَيَحْ َتمِل أَنْ يَكُون مِنْ جِهَة االهْ ِتمَام ِبهِ وَالتَّحَقُّق لِبَرَكَ ِتهِ ،وَاالحْتِرَام َلهُ ،وَيَحْ َتمِال أنْ يَكُاون

علِ َم بِالْوَحْيِ
ن جِهَة كَوْن كُ ّل مِنْ ُهمَا َ
مِ ْ
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حالَ اَلْ ِق َيامِ فِيِ َالْصَّالَةِ :
عاءِ َ
ن اَلْ ُّد َ
ضلُ ِم َ
جودِ أفْ َ
سُ
ي اَلْ ُّ
عاءُ ِف ِ
تنبيه : اَلْ ُّد َ
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أقربُ ما يكون العبد من ربه وهاو
ساجد فأكثروا الدعاء .
(حديَّ ابن عباس الثابت في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :أال وإني نهيات أن اقارأ
القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم .

[*] قال ابن تيمية في الفتاوى :
ضلُ من غيره ،كما ثبت في األحاديَّ الصاحيحة ( أورد الحاديثين
جودِ أفْ َ
عاءُ في السُّ ُ
والدُّ َ
جودِ في عدة
عاءٌ في السُّ ُ
ي صلى اهلل عليه وسلم الدُّ َ
المذكورين ) ،ثم قال :وقد ثَ َبتَ عن النَّ ِب ِّ

ن أن ذل في صالته بالليل ،ف ُعلِمَ أن قوله تعالى ﴿ تَتَجَاافَى
أحاديَّ  ،وفي غير حديَّ تُ َب ِّي ُ

عاءَ في جميع أحوال
عونَ َر َب ُه ُم خَوْفاً وطَ َم ًعا ﴾ وإن كان يتناول الدُّ َ
ضاجِ ِع َيدْ ُ
ن المَ َ
عِ
جنُوبُ ُه ُم َ
ُ
جودُ له مَ ِز َي ٌة على غيره
سُ
الصَّالَ ِة  ،فَاَلْ ُّ
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ن
ُل مَا ْ
وقال مُ َعِّلق ًا على حديَّ " :يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَا ِقهِ فَيَسْجُدُ َلهُ كُلُّ مُ ْؤمِنٍ َومُ ْؤمِ َنةٍ فَيَ ْبقَى ك ُّ
كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَا ًء وَسُمْ َع ًة فَيَ ْذ َهبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُاو ُد ظَهْارُ ُه طَ َبقًاا وَاحِادًا " ( رواه
البخاري ) ،
صاتِ القيامة دون غيره من أجزاء الصالة ،فَ ُعلِ َم أنه أفضل من
جودِ في عُرُ َ
قال  :أمِرُوا بالسُّ ُ
غيره
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يعني تشبيه جابر الدعا بالقرآن في الحفظ والتعليم
َوالد ْارس لَهُ أي :الناقص أو الحذف منه
أنظر فتح الباري  ،حديث رقم  5 3الدعا عند االستخارة
أنظر مجموع الفتاوى  ،ج  ، 23ص 48
المرجع السابق ص 4

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] وقال اإلمام المنَّاوي في فيض القدير:101

جودِ ،فهو في حالة
سا بغير السُّ ُ
للعبد حالتين في العبادة ،حالة كونه ساجداً وحالة كونه مُتَلَ ِّب ً

جودِ ألنَّها حَالَةُ غَايَ ِة التَّاذَلُ ِل ،وإذا
عاء " أي في السُّ ُ
ب إلى ربِّه  " ...فأكثروا الدُّ َ
جودِ ِه أقْ َر ُ
سُ
ُ
جودُ لذل مَظَ َّنةُ اإلجابة0
ج َبارُ ،فالسُّ ُ
ي اَلْكَ ِبيرُ ،اَلْ ُمتَكَ ُّب ُر اَلْ َ
ع َرفَ العبد أن ربَّه هو اَلْ َع ِل ُّ
َ

ال هلل
فالسجود ووضع أشْ َرفَ ما في اإلنسان وهي جَبْ َهتُ ُه َمكَانَ األقْ َدامِ خُضُاوعًا وتَاذَُّل ً

جودِ ،101وهذه
سُ
صلُ َها إالَّ ِبكَثْ َر ِة ال ُّ
عالِ َي ٍة ال يَ ِ
اَلْ َواحِ ِد اَلْقَ َّهارَ ،يرْتَ ِقي بالمسلم إلى مَرْتَ َب ٍة َر ِفيعَ ٍة َ
جابَ ٌة0
المَرْتَبة سَبَباَ في أن تكون َدعْ َوتُ ُه ُمسْتَ َ
عاءَ القيام ،فَتَ َراهُ يختصار
ضلَ عليه دُ َ
جودِ ،وفَ َّ
عاءَ السُّ ُ
وفي هذا رَ ّدًا َب ِليغاً على من أهْ َملَ ُد َ
عاءِ القيام ،وهذا خالف األولى واألفضل واألكمال وهاو إطالاة
جودِ لصالح ُد َ
من وقت السُّ ُ
عاءِ فيه 0
جودِ وكثرة الدُّ َ
السُّ ُ

جودِ فَ َعلَى اإلمام أن ُيمْهِالَ
كما أن هنا أدعية مأثورة مخصوصة ال تُقَالُ إال في موضع السُّ ُ

جلَ فَ َيجْ ِر َم ُهم أجْ َر َها وبِ ِركَتَهَاا بِا َدعْ َوى أنَّا ُه
عوا بِ َها ،وال يَعْ َ
جودِ ِه ُم حتى يَدْ ُ
صِّلينَ في سُ ُ
المُ َ
جودِ0
عاءِ حَا َل السُّ ُ
حالَ القِ َيامِ كالدُّ َ
عاءُ َ
س الدُّ َ
عوا لهم في القُنُوتِ ،فَلَيْ َ
س َيدْ ُ
َ
طلب اإلنسان الدعاءَ من غيره :

طلب اإلنسان الدعاءَ من غيره _ وإن كان جائزًا في األصل _ فيه عدة محاذير منها:
 -1أن فيه نوع مسألة  ،فكون تطلب الدعاء من غير  ،فيه نوع من الذلة والمسكنة لاه
 ،فأنت ستلين له القول وتخضع له  ،وهذا نوع مسكنة  ،فال ينبغي ذل .

 231أنظر فيض القدير حديث رقم1348 :
 232جا في الحديث عن َم ْعدَانُ بن أبي َ
صدلاى ا
سدو ِل ا
سدلا َم فَقُ ْلد ُ ْ
أخبِ ْرنِدي بِ َع َمدل
ط ْل َحةَ ا ْليَ ْع َم ِري قدال :لَقِيد ُ ثَ ْوبَدانَ َم ْدولَى َر ُ
هللاُ َعلَ ْيد ِه َو َ
هللاِ َ
هللاُ بِ ِه ا ْل َجناةَ أَ ْو قَا َل قُ ْل ُ بِأ َ َحب األَ ْع َما ِل إِلَى ا
أ ْع َملُهُ يُ ْد ِخلُنِي ا
سدو َل
سدأ ْل ُ عَدنْ َذلِد َك َر ُ
سدألتُهُ الثاالِثَدةَ فقدالَ :
س َك َ  ،ثُ ام َ
س َك َ  ،ثُ ام سألتُه فَ َ
هللاِ فَ َ
ْ
س ْج َدةً إِالا َرفَ َع َك ا
صلاى ا
ا
هللاُ بِ َها َ َر َجةً َو َحطا َع ْند َك بِ َهدا َخ ِطيئَدةً "
سلا َم فقالَ " :علَ ْي َك بِ َكث َر ِة الس ُجو ِ ِ اّلِلِ ،فَإِنا َك ال تَ ْ
س ُج ُد ِ اّلِلِ َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
هللاِ َ
( رواه مسلم )
ْ
قال اإلمام الناووي معلقا على الحديث :فِي ِه ا ْل َح ّ
صالةَ ،وفِي ِه َ لِيل لِ َمنْ يَقُول
ث َعلَى َكث َرة الس ُجو َ ،والت ْار ِغيبَ ،وا ْل ُم َرا بِ ِه الس ُجو فِي ال ا
ضل ِمنْ إِ َ
اجد" َوهُ َو ُم َوافِق لِقَ ْو ِل ا
سبَب ا ْل َح ّ
هللا
ث َعلَ ْي ِه ا ْل َح ِديث " أ ْق َرب َما يَ ُكون ا ْل َع ْبد ِمنْ َربّه َوه َُو َ
طالَة ا ْلقِيَامَ ،و َ
تَ ْكثِير الس ُجو أَ ْف َ
س ِ
سان َوأع َْالهَا َوهُ َو َو ْجهه ِمنْ
تَ َعالَى ﴿ َوا ْ
س ُج ْد َوا ْقتَ ِر ْب ﴾ َوألنا الس ُجو َغايَة التا َوا ُ
ْضا ا ِإل ْن َ
عع َوا ْلعُبُو ِ ياة ِ اّلِلِ تَ َعالَىَ ،وفِي ِه تَ ْم ِكين أَعَز أع َ
الت َراب الا ِذي يُدَاس َويُ ْمتَ َهن
َ
َ
َ
ا
ا
ا
ا
َ
ْ
سد ْل"
َربِي َعةُ بْنُ َك ْعب األ ْ
سدل َم فأتَ ْيتُدهُ بِ َو ُ
سلَ ِمي رعي هللا عنه قالُ :كن ُ أبِي ُ َم َع َر ُ
اجتِد ِه فقَدا َل لِديَ " :
عدوئِ ِه َو َح َ
صلى هللاُ َعل ْيد ِه َو َ
سو ِل هللاِ َ
س َك بِ َك ْث َر ِة الس ُجو ِ " ( رواه مسلم )
فَقُ ْل ُ أ ْ
سأَلُ َك ُم َرافَقَتَ َك فِي ا ْل َجنا ِة ،قَال " :أَ ْو َغ ْي َر َذلِ َك" قُ ْل ُ هُ َو َذا َك ،قال " :فَأ ِعني َعلَى نَ ْف ِ
ض ِل الس ُجو ِ َوا ْل َحث َعلَ ْي ِه
و َع ْن ِونَ اإلمام مسلم للباب الذي أور فيه الحديثين فقال :بَاب فَ ْ
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( )1أن ذل مدعاة لتر الدعاء ،واالعتماد على اآلخرين  ،ومن اعتمد علاى غياره فاي
الدعاء  ،فهذا يجعله يهمل دعاءه لنفسه  ،بل قد ال يبحَّ فاي أماور الادعاء المهماة ،

كأسباب اإلجابة  ،وموانعها  ،وغير ذل من األمور المتعلقة بالدعاء  ،والمصيبة أناه قاد
ينسى كيفية الثناء على اهلل تعالى  ،وقد يتر الخشوع واالنكسار حال دعائه  ،ألنه لم يعتد

مثل هذا األمر بل وكل فيه غيره  ،بل وقد يتر الدعاء بالكلية ألنه فقد حالوته .

( )3األصل في الدعاء أن يدعو اإلنسان لنفسه  ،وال يطلب من غيره أن يدعو لاه  ،ألناه
أعلم بحقائق أموره من غيره  ،وهو أعلم الناس بما يريد من دعائه  ،وما يطلبه من ربه ،
فليس من المعقول أن يذهب إلنسان من الناس ويطلب منه أن يدعو له ويقول  :أذكر فاي
دعائ لي كذا وكذا  ،فاألصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه .
( )4أن طلب الدعاء من الغير  ،قد يدخل العُجب إلى من طُلب منه الدعاء  ،فيظن في نفسه
أنه قد بلغ منزلة األولياء  ،وأن دعاءه ال يُرد  ،فيهل عند ذل .

فعلى ما ذُكر من أسباب فالواجب على العبد أن يدعو بنفسه  ،وال يشغل غيره  ،وال يوقعه

في الحرج والضيق  ،وال يورده المهال  ،ومتى ما خلصت النية هلل تعالى حاال الادعاء ،
وكان العبد صادقاً مع ربه موقناً بإجابته  ،فاهلل تعالى لن يرده خائباً  ،بإذنه سبحانه  ،فاهلل
عز وجل قد أجاب أهل الشر أثناء عند االضطرار  ،بل وأجاب إبليس كما ذكرناا  ،أفاال

يستجيب اهلل لعبده المسلم  ،قال تعالى  " :أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . .
جاء رجل إلى مال بن دينار رحمه اهلل  ،فقال  :أنا أسأل باهلل أن تادعو لاي  ،فأناا

مضطر  ،قال  :إذاً فاسأله  ،فإنه يجيب المضطر إذا دعاه  ،وقال عبيد اهلل بن أبي صالح ،
دخل علي طاووس يعودني  ،فقلت له  :ادع اهلل لي يا أبا عبد الرحمن  ،فقال  :ادع لنفس
 ،فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .
فعلى المسلم أن يجاهد ويجتهد في الدعاء فقمن أن يستجاب له  ،قال تعالى  " :وإذا ساأل
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمناوا باي لعلهام
يرشدون "  ،وقال تعالى  " :وقال ربكم ادعوني أستجب لكام إن الاذين يساتكبرون عان
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين " .

تنبيه

 :ال ينبغي للعبد أن يدع الدعاء  ،أو أن يعتمد فيه على غياره؛ بحجاة أناه
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ال ألن يجاب دعاؤه .
مذنب ،وأنه ليس أه ً

بل عليه أن يكثر من دعاء ربه ،وأن يحسن الظن به ،وينظر إلى عظيم جاوده ورحمتاه؛
جال وعاال _ يجياب دعااء
َّ
فمهما كان متماديًا بالمعصية فإن رحمة اهلل تَسَ ُعهُ؛ فإذا كان
()103

المشركين عند االضطرار فإن إجابته للمؤمنين _ مع تقصيرهم _ من باب أولى.

ولهذا جاء رجل إلى مال بن دينار فقال  :أنا أسأل باهلل أن تدعو لي؛ فأنا مضطر .
()104

قال :إذًا فاسأله؛ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .

[*] وعن عبيد اهلل بن أبي صالح قال  :دخل عليَّ طاووس يعودني ،فقلت له :ادع اهلل لاي
يا أبا عبدالرحمن .

()105

فقال :ادع لنفس ؛ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه .

()106

وقال :فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناسب أولئ القوم المحاربين .

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قاال  :كاان رساول اهلل 
حينيرفع رأسه من الركوع يقول سمع اهلل لمن حمده ربنا ول الحمد يدعو لرجالٍ فيسميهم

بأسمائهم فيقول  :اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بان أباي ربيعاة
والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأت على مضر واجعلها عليهم كساني يوساف

وأخل المشرق يومئ ٍذ من مُضر مخالفون له .

ْدعَا ُء اَ ْلمَأثُو ِر ِمنَ الكتاب والسنة :
[*]اَل ُّ

ن ال َكرِيمِ :
ن ال ُقرْآ ِ
الدعَا ُء ِم َ
أوالً ُّ :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
دعاء سيدنا آدم عليه السالم :

ن الْخَاسِرِينَ}
َن مِ َ
حمْنَا لَنَكُون َّ
ظ َلمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّ ْم تَ ْغفِ ْر لَنَا وَتَرْ َ
قال تعالى{ :قَا َال رَبَّنَا َ
[ األعراف ] 13/
ب
علَيْاهِ إِنَّاهُ هُا َو التَّاوَّا ُ
ب َ
ت فَتَا َ
فغفر اهلل لهما كما قال سبحانه{ :فَ َتلَقَّى آدَ ُم مِن ر َِّّبهِ َك ِلمَا ٍ

الرَّحِيمُ} [ البقرة ] 30/
7 3

(
(
(
6
(
4

)
7
)
7
)
7
)

انظر تحفة المريض د .عبدهللا الجعيثن ص.22
الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .773/ 3
تفسير بن كثير .3 /3
.
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طفَى آدَمَ وَنُوحًاا وَآلَ إِبْارَاهِي َم
ثم أكرمه اهلل باالصطفاء فقال سبحانه وتعالى{ :إِنَّ اللَّ َه اصْ َ

علَى الْعَا َلمِينَ} [ آل عمران ] 33/
ن َ
عمْرَا َ
وَآ َل ِ

علَ ْي ِه َوهَدَى} [ طه ] 111/
ب َ
وخصه باالجتباء فقال تعالى{ :ثُمَّ اجْتَبَا ُه ر َُّب ُه فَتَا َ
دعاء سيدنا نوح عليه السالم :

ب الْعَظِيمِ}
ن الْكَ ْر ِ
ح َفلَنِعْ َم ا ْلمُجِيبُونَ ،وَنَجَّيْنَا ُه وََأ ْه َل ُه مِ َ
قال اهلل تعالىَ { :و َلقَ ْد نَادَانَا نُو ٌ
[ الصافات ]06،05/
ن
وقال{ :وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ فَنَجَّيْنَاهُ وََأ ْه َلهُ مِنَ الْكَ ْربِ الْعَظِيمِ ،وَنَصَرْنَاهُ مِ َ
جمَعِينَ} [ األنبياء ]00،06/
ا ْلقَوْ ِم الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَ ْو ٍء َفأَغْرَقْنَاهُمْ أَ ْ
وقال تعالى{ :كَذَّ َبتْ قَ ْبلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ،فَدَعَا رَبَّاهُ أَنِّاي
السمَآ ِء ِبمَآ ٍء مُّنْ َهمِرٍ ،وَفَجَّرْنَا األَ ْرضَ عُيُونًا فَاالْ َتقَى ا ْلمَاآ ُء
مَ ْغلُوبٌ فَانتَصِرَْ ،ففَتَحْنَآ أَبْوَابَ َّ
علَى ذَاتِ َألْوَاحٍ وَدُسُرٍ ،تَجْرِي ِبأَعْيُنِنَا جَزَآ ًء ِّلمَن كَانَ ُكفِرَ}(.)100
ح َملْنَاهُ َ
علَى َأمْرٍ قَدْ قُدِرَ ،وَ َ
َ

[ القمر ]14:9/

علَى األَ ْرضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ،إِنَّ َ إِن تَذَ ْرهُمْ يُضِالُّواْ
وقال تعالى{ :وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ ال تَذَرْ َ
ن
غفِرْ لِي َولِوَالِدَيَّ َو ِلمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُ ْؤمِنًا َو ِل ْلمُا ْؤمِنِي َ
عِبَادَ َ وَال َيلِدُواْ إِالّ فَاجِرًا كَفَّارًا ،رَبِّ ا ْ

ت وَال تَزِ ِد الظَّا ِلمِينَ إِالّ تَبَارًا} [ نوح ]12:16/
وَا ْلمُ ْؤمِنَا ِ

فائدة  :قال العلماء :يُسْ َتفَادُ من دُعَاءِ سيدنا نُوحٌ عليه السالم أن المسلم يَدْعُوا لنفسه أوالً،
حقُ بِدْعَا ِئهِ ،ثُمَّ يَعُمَّ المسلمين
صلِينَ به من وَالِدٍ وَ َولَدٍ وِأرْحَامٍ وَأقْرِبَاءٍ ألنهم أ ْولَى وَأ َ
ثم المُتَ ِ

والمسلمات 0

ن
[*] قال ابن كثير في تفسيره على اآليااة الكريمااة :وقولاه تعااالى ﴿ َو ِل ْلمُا ْؤمِنِي َ
عاءٌ لجميع المؤمنين والمؤمنات ،وذل يَ ُع ُّم األحْ َياءَ منهم واألمْ َوات ،ولهاذا
وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ ﴾ ُد َ
علَيْ ِه السَّالَ ُم 0
عا ِء إقْتِدَاءً ِبنُوحٍ َ
ب مثل هذا الدُّ َ
ح ُ
ُيسْتَ َ
ْدمَا ِر وََالْهَالَ ِ 0
ن ِب َال َّ
وفي اآلية الكريمة جَوَازُ الدُّعَا ِء على الظَّا ِلمِينَ َا ْلمُعْتَدِي َ
علَ ْيهِ َالْسَّالَمُ :
دُعَاءُ سَيِّدُنَا إبراهيم َ

ق
حقْنِي بِالصَّالِحِينَ ،وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِا ْد ٍ
قال اهلل تعالى عن دعائه{ :رَبِّ َهبْ لِي حُ ْكمًا وََألْ ِ

فِي اآلخِرِينَ ،وَاجْ َعلْنِي مِن وَرَ َث ِة ج ََّن ِة النَّعِيمِ} [ الشعراء ]25:23/
()233

سورة القمر ،اآليات.14- :
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فاستجاب اهلل له فقال في طلبه األولَ { :فقَدْ آتَيْنَآ آلَ إِبْرَاهِي َم الْكِتَابَ وَالْحِ ْك َمةَ وَآتَيْنَاهُم ُّملْكًاا

عَظِيمًا} [ النساء]54

ن الصَّالِحِينَ} [ البقرة ]30/
حقْنِي بِالصَّالِحِينَ} {وَإ َِّن ُه فِي اآلخِرَ ِة َلمِ َ
وقال في قوله{ :وََألْ ِ
علَى
علَ ْيهِ فِي اآلخِرِينَ ،سَالمٌ َ
وقال في قوله{ :وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِ ْدقٍ فِي اآلخِرِينَ} {وَتَرَكْنَا َ

ن عِبَادِنَا ا ْلمُ ْؤمِنِينَ}
ح فِي الْعَا َلمِينَ ،إِنَّا كَ َذلِ َ نَجْزِي ا ْلمُحْسِنِينَ ،إ َِّن ُه مِ ْ
نُو ٍ

[ الصافات ]111:102/
علَ ْيهِ َالْسَّالَ ُم :
دُعَاءُ سَيِّدُنَا مُوسَى َ
عقْدَ ًة مِّن لِّسَاانِي،
حلُ ْل ُ
ح لِي صَدْرِي ،وَيَسِّ ْر لِي َأمْرِي ،وَا ْ
قال اهلل عن دعائه{ :قَا َل رَبِّ اشْرَ ْ
َي ْفقَهُواْ قَ ْولِي ،وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ َأ ْهلِي ،هَارُونَ أَخِي ،اشْدُدْ ِبهِ أَزْرِي ،وَأَشْرِ ْكهُ فِي َأمْرِي،
ت بِنَا بَصِيرًا ،قَا َل قَدْ أُوتِيتَ سُ ْؤلَ َ يَا مُوسَى}
ي نُسَبِّحَ َ كَثِيرًا ،وَنَذْكُرَ َ كَثِيرًا ،إِنَّ َ كُن َ
كَ ْ
[ طه ]36:15/

وقال اهلل تعالى عن موسى وهارون{ :وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ إِنَّ َ آتَ ْيتَ فِرْعَاوْنَ َومَاألهُ زِينَا ًة
علَاى
علَى َأمْاوَالِهِمْ وَاشْادُدْ َ
طمِسْ َ
وََأمْوَاالً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبَّنَا ا ْ
َاآن
ُقلُوبِهِمْ فَالَ يُ ْؤمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ ا َأللِيمَ ،قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُ ُكمَا فَاسْا َتقِيمَا وَالَ تَتَّبِع ِّ

سَبِي َل الَّذِينَ َال يَ ْع َلمُونَ} [ يونس ]29،22/

غفِرْ لِي فَ َغفَرَ َلهُ إِنَّاهُ هُاوَ الْ َغفُاو ُر
ظ َل ْمتُ َنفْسِي فَا ْ
وقال تعالى عن موسى{ :قَالَ رَبِّ إِنِّي َ
ن ظَهِيرًا ِّل ْلمُجْ ِرمِينَ} [ القصص ]10،16/
َي َفلَنْ أَكُو َ
ت عَل َّ
َب ِبمَآ أَنْ َع ْم َ
الرَّحِيمُ ،قَا َل ر ِّ
دعوة سيدنا يونس عليه السالم :
قال تعالى  ﴿ :وَذَا النُّونِ

102

إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا

109

فَظَنَّ أنْ لَنْ َنقْدِرَ

120

علَيْاهِ فَنَاادَى فِاي
َ

َام
الظُلمَاتِ أنْ الَ ِإ َلهَ إِالَّ أ ْنتَ سُبْحَانَ َ إنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ ،فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِانَ الْغ ِّ
ُّ
وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ ﴾ (  20ا  22ا األنبياء )
ن ﴾ أي :إذَا كَانُوا فِاي الشَّادَائِد
[*] قال ابن كثير﴿ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِي َ
ن إلَيْنَا وال س َِّيمَا إذَا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاء فِي حَال الْبَالء 0
َودَعَوْنَا ُمنِيبِي َ
 238النا ُونُ تعني :الحوت ،و َذا النا ِو ِن أي :صاحب الحوت ،وهو سيدنا يونس عليه السالم
23
عبًا لِ َرب ِه َع از َو َج ال
نقل القرطبي في تفسيره عن َج ْمع من المفسرين قالوا :م َغا ِ
28
ق عليه ،واستشدهد عليده بقولده تعدالى
ضي َ
نقل ابن كثير في تفسيره عن َج ْمع من المفسرين قالوا ﴿ :فظن أن لن نقدر عليه ﴾ أي :نُ َ
س ِن الظان باّلِل تعالى
عي َ
سع َعلَ ْي ِه أ هـ قال العلما  :وهذا من ُح ْ
ق َعلَ ْي ِه ِر ْزقه فَلَ ْم يُ َو ا
﴿ َو َمنْ قُ ِد َر َعلَ ْي ِه ِر ْزقُهُ ﴾ أيَ :و َمنْ ُ

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

510

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
[*] وقال الطبري المعنى :كما أنْجَيْنَا يُونُس مِنْ كَرْب الْحَبْس فِي بَطْن الْحُوت فِي الْبَحْار إ ْذ
ن مِنْ كَرْبهمْ إِذَا اِسْتَغَاثُوا بِنَا وَدَعَوْنَا0
دَعَانَا ،كَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِي َ

( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال
 :دعوة ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سبحان إني كنات مان
الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهلل له .

وذو النون :هو نبي اهلل يونس _ عليه السالم _،
( حديَّ سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال ":
عاءُ
ج عنه؟ دُ َ
عا بِ ِه فَفُ ِّر َ
ج ِل ِمنْكُ ُم كَرْبٌ أو بَالَءٌ ِمنْ أمْ ِر الدُّنْياَ َد َ
أال أخْ ِب ُركُ ُم ِبشَيْ ٍء إذَا نَ َزلَ ِب َر ُ
ظا ِلمِينَ" .
ن ال َّ
ت مِ َ
نَ :ال ِإ َلهَ إِالَّ أ ْنتَ سُبْحَانَ َ إنِّي كُ ْن ُ
ِذي النُّ ُو ِ
والنون :الحوت.
فهذا سيدنا يونس عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليال البهايم ساتاره
المظلم عليه  ،فالتجأ إلى اهلل { أَنْ لَا ِإ َلهَ إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ} ،فأنجااه
اهلل  ،حتى إذا خرج إلى شاطئ السالمة ،تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلتاه
تحت شجرة اليقطين .

الظُلمَاتِ أَنْ لَا ِإ َل َه
علَ ْيهِ فَنَادَى فِي ُّ
قال تعالى { وَذَا النُّونِ إِذْ َذ َهبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ َنقْدِرَ َ
إِلَّا أَ ْنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُ ْنتُ مِنَ الظَّا ِلمِينَ فَاسْتَجَبْنَا َلهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَ َذلِ َ نُنْجِي ا ْلمُ ْؤمِنِينَ

} [ األنبياء.]22-20:

تنبيه

 :هذا الدعاء من أعظم أنواع الدعاء ،الشتماله على اآلتي :

أوالً :على توحيد اهلل (ال إله إال أنت)
وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى ،وأعظم طاعة وأعظم وقربة.
ثم ثنى بالتنزيه (سبحان ) تنزيه اهلل عما ال يليق به عز وجل ،فكل ما يفعل ،وكل ما يقادر
فله فيه الحكمة البالغة ،فهو منزه عما ال يليق بجالله وكماله سُبْحَا َن ُه وَتَعَالَى وعظيم شأنه.

ثم ثلَّ ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه ،وهكذا كل عبد بالنسبة إلى اهلل سُابْحَا َن ُه
وَتَعَالَى ينبغي له أن يكون كذل

ن الظَّا ِلمِينَ [ األنبياء]20:
ت مِ َ
ِإنِّي كُ ْن ُ

علَيْ ِه السَّالَ ُم :
ب َ
عاءُ سَيِّدُنَا أيِّ ُو ٍ
ُ د َ

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

512

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
حمِينَ ﴾(األنبياء) 23/
ي الضُّا ُّر وَأ ْنتَ أرْحَ ُم الرَّا ِ
ب إ ْذ نَادَى ر ََّبهُ أنِّي مَسَّنِ َ
قال تعالى ﴿:وَأيُّو َ

[*] قال القرطبي:

عا؛ ألن اهلل تعالى قال ﴿ :إنَّاا وَجَادْنَاهُ
ج َز ً
قال العلماء  :ولم يكن قوله ﴿ مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾ َ
ق ،ال إلاى اهلل
ع في الشَّكْ َوى إلى الخَلْ ِ
عاءٌ منه ،والجَ َز ُ
صابِ ًرا ﴾ (صَ ) 44/بلْ كَانَ ذل دُ َ
َ

ضا 0
عاءُ ال يُنَافِي الرِّ َ
تعالى ،والدُّ َ
[*] وقال ابن القيم في الفوائد:

حيدِ ،وإظهار الفَقْ ِر والفَاقَ ِة إلى ربَّا ِه ،وَ َوجُاودِ طَعْا ُم
عاء بين حقيقة التَّوْ ِ
ج ِم َع في هذا الدُّ َ
ُ
ح ُم الرَّاحِ ِمينَ ،والتَّوْسُالُ
صفَ ِة الرَّحْ َم ِة ،وأنَّه أرْ َ
ق لَ ُه سُبْحَانَه ،واإلقْ َرارِ لَ ُه ِب ِ
ح َّب ِة في التَّ َمُّل ِ
المَ َ
شفَتْ َبلْ َواهُ
ج َد اَلْ ُمبْتَلَى هذا كُ ِ
حاجَ ِت ِه ُه َو َوفَقْ ِر ِهَ ،و َمتَى وَ َ
إليه بصفاته سبحانه ،وشِ َّد ِة َ
دعاء سيدنا زكريا عليه السالم :
قال اهلل تعالى{ :هُنَالِ َ دَعَا زَكَرِيَّا ر ََّبهُ قَالَ رَبِّ َهبْ لِي مِن لَّدُنْ َ ذُر َِّّيةً طَيِّبَاةً إِنَّا َ سَامِي ُع

الدُّعَاءِ ،فَنَادَ ْتهُ ا ْلمَآلئِ َكةُ َوهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّي فِي ا ْلمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُ َ بِيَحْيَاى مُصَدِّقًا بِ َك ِل َم ٍة
ن الصَّالِحِينَ} [ آل عمران ]39،32/
ن اللَّ ِه وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّ َ
مِّ َ
ت خَيْ ُر الْاوَارِثِينَ ،فَاسْاتَجَبْنَا لَا ُه
وقال تعالى{ :وَزَكَرِيَّا إِ ْذ نَادَى ر ََّب ُه رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَن َ
جهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَ َرهَبًا
صلَحْنَا َلهُ زَوْ َ
وَ َوهَبْنَا َلهُ يَحْيَى وَأَ ْ

وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ}[ األنبياء ]90،29/



دعاء سيدنا لوط عليه السالم :



دعاء سيدنا سليمان عليه السالم :

علَى ا ْلقَوْ ِم ا ْل ُمفْسِدِينَ ﴾ (العنكبوت)30/
﴿ قَا َل رَبِّ انْصُرْنِي َ
﴿ رَبِّ أوْزِعْنِي

121

عمَلَ صَالِحًا تَرْضَا ُه
علَى وَالِدَيَّ وَأنْ أ ْ
علَيَّ وَ َ
أنْ أشْكُرَ نِ ْعمَتَ َ الَّتِي أنْ َع ْمتَ َ

حمَتِ َ فِي عِبَادِ َ الصَّالِحِينَ ﴾ (النمل) 19/
خلْنِي بِرَ ْ
وَأدْ ِ
دعاء سيدنا يوسف عليه السالم :
َاو َلتْ لَكُا ْم
صهِ بِدَمٍ كَ ِذبٍ قَالَ بَالْ س َّ
علَى َقمِي ِ
قال اهلل في قصة يعقوب مع أبنائه{ :وَجَآ ُءواْ َ

صفُونَ} [ يوسف ]12/
علَى مَا تَ ِ
ن َ
جمِي ٌل وَاللَّ ُه ا ْلمُسْتَعَا ُ
أَنفُسُكُمْ َأمْرًا فَصَبْ ٌر َ

281

أوزعني أي  :ألهمني

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

519

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
علَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَّاهُ خَيْا ٌر
علَ ْيهِ إِالَّ َكمَآ َأمِنتُكُمْ َ
وقال اهلل تعالى عنهم{ :قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ َ
حمِينَ} [يوسف ]64/
حَافِظًا َوهُوَ أَرْحَ ُم الرَّا ِ

جمِيعًا
جمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن َيأْتِيَنِي بِهِمْ َ
َو َلتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ َأمْرًا فَصَبْرٌ َ
وقال يعقوب{ :قَالَ بَلْ س َّ
ن
َضتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُازْ ِ
علَى يُوسُفَ وَابْي َّ
سفَى َ
إ َِّنهُ هُوَ الْ َعلِيمُ الْحَكِيمُ ،وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَآ أَ َ

فَهُوَ كَظِيمٌ ،قَالُواْ تَاللَّ ِه َتفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ،قَا َل إ َِّنمَآ

علَمُ مِنَ اللَّهِ مَا الَ تَ ْع َلمُونَ ،يَا بَنِيَّ ا ْذهَبُاواْ فَتَحَسَّسُاواْ مِان
أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِي ِإلَى اللَّهِ وَأَ ْ
ِال ا ْلقَوْ ُم الْكَافِرُونَ}
ح اللَّهِ إ َّ
س مِن رَّوْ ِ
ح اللَّهِ إ َِّنهُ َال يَاْيْئَ ُ
ف وََأخِي ِه وَ َال تَاْيْئَسُو ْا مِن رَّوْ ِ
يُوسُ َ
[يوسف ]20:23/
ثم استجاب اهلل دعاءه ورد عليه يوسف وأخيه قال اهلل{ :قَالُواْ أَإِنَّ َ ألَنتَ يُوسُفُ قَاا َل َأنَا ْا
علَيْنَآ إ َِّنهُ مَن ي ََّتقِ وَيِصْبِرْ َفإِنَّ اللَّهَ الَ يُضِيعُ أَجْرَ ا ْلمُحْسِنِينَ،
يُوسُفُ َوهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ َ
علَيْكُ ُم الْيَوْ َم يَ ْغفِ ُر اللَّا ُه لَكُا ْم
ب َ
علَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ،قَالَ َال تَثْرَي َ
قَالُواْ تَاللَّهِ َلقَدْ آثَرَ َ اللَّ ُه َ
جهِ أَبِي يَا ْأتِ بَصِايرًا وَأْتُاونِي
علَى وَ ْ
حمِينَ ،ا ْذهَبُواْ ِب َقمِيصِي هَاذَا َف َأ ْلقُوهُ َ
َوهُوَ أَرْحَمُ الرَّا ِ

ح يُوسُفَ لَوْالَ أَن ُتفَنِّدُونِ ،قَاالُو ْا
ص َلتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي َلأَجِدُ رِي َ
جمَعِينََ ،ولَمَّا فَ َ
ِبَأ ْهلِكُمْ أَ ْ
علَى وَجْ ِههِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ َألَمْ َأقُل
اللِ َ ا ْلقَدِيمَِ ،فلَمَّآ أَن جَآ َء الْبَشِيرُ َأ ْلقَاهُ َ
تَاللَّهِ إِنَّ َ َلفِي ضَ َ

علَمُ مِنَ اللَّهِ مَا الَ تَ ْع َلمُونَ ،قَالُواْ يَآ أَبَانَا اسْتَ ْغفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَااطِئِينَ ،قَاا َل
لَّكُمْ إِنِّي َأ ْ
سَوْفَ أَسْتَ ْغفِ ُر لَكُ ْم رَبِّيَ إ َِّنهُ هُ َو الْ َغفُو ُر الرَّحِيمُ} [يوسف ]92:90/
قال اهلل تعالى عنه وعن النسوة{ :قَا َلتْ فَ َذلِكُنَّ الَّذِي ُلمْتُنَّنِي فِيهِ َو َلقَ ْد رَاوَدتُّا ُه عَان َّنفْسِا ِه

َاب
فَاسَتَعْصَ َم َولَئِن لَّمْ َيفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ َولَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ،قَالَ رَبِّ السِّاجْنُ َأح ُّ
ب
صبُ ِإلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَا ِهلِينَ ،فَاسْاتَجَا َ
ِإلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ِإلَ ْيهِ وَإِالَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْ َدهُنَّ أَ ْ
السمِي ُع الْ َعلِيمُ} [يوسف ]34:31/
ف عَ ْنهُ كَيْ َدهُنَّ إ َِّنهُ هُوَ َّ
َل ُه ر َُّب ُه فَصَرَ َ
ت
﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ا ْل ُملْ ِ وَعَ َّلمْتَنِي مِنْ تَأوِيلِ األحَادِيَِّ فَااطِرَ السَّامَاوَاتِ وَاأل ْرضِ أنْا َ
س ِلمًا
َولِيِّي فِي الدُّنْيَا وَاآلخِرَ ِة تَوَفَّنِي مُ ْ
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حقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (يوسف) 101/
وَألْ ِ

[*] قال الفَخْ ُر الرَّازي:

 282قال القرطبي في تفسيره  :إن يوسف لم يَتَ َمنَ الموت  ،وإنما تمنى الوفداة علدى اإلسدالم ؛ أي إذا جدا أجلدي تدوفني مسدلما ؛ وهدذا
قول الجمهور

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

530

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
من أراد الدُّعَاءَ فال بد أن ُيقَدِّمَ عليه ذِكْرُ الثَّنَاءِ على اهلل تعالى ،فَهَهُنَا يوسف عليه الساالم

ن
لما أراد أن يَذْكُرَ الدُّعَاء قَدَّمَ عليه الثَّنَاء وهو قوله ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ ا ْل ُملْ ِ وَعََّلمْتَنِي مِ ْ
عقِ َبهُ الدُّعَااء وهو قولاه ﴿ تَاوَفَّنِي
السمَاوَاتِ وَاأل ْرضِ ﴾ ثم ذَكَرَ َ
تَأوِيلِ األحَادِيَِّ فَاطِرَ َّ

حقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ 0
س ِلمًا وَألْ ِ
مُ ْ

دعاء سيدنا زكريا عليه السالم :
ن لَدُنْ َ ذُر َِّّي ًة طَيِّ َبةً
ب لِي مِ ْ
﴿ هُنَالِ َ دَعَا زَكَرِيَّا ر ََّب ُه قَا َل رَبِّ َه ْ
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سمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾
إنَّ َ َ
(آل عمران) 32/

[*] قال القرطبي:
علَى اإلنساان
سلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ  ..الْوَاجِب َ
طلَب الْ َولَد ،وهي سُنَّة ا ْلمُرْ َ
دََّلتْ هذِهِ اآليَة على َ
أنْ يَتَضَرَّع إلى خَالِقه في هِدَايَة َولَده وَزَوْجه بِالتَّوْفِيقِ لَ ُهمَا وَالْهِدَايَة وَالصَّاالح وَالْ َعفَااف
علَى دِينه وَدُنْيَاهُ حَتَّى تَعْظُم مَ ْنفَعَته بِ ِهمَا فِي أوالهُ وَأخْارَا ُه
وَالرِّعَايَة ،وأنْ يَكُونَا مُعِينِينَ َلهُ َ
0

عاءِ ِبكَثْ َر ِة الوَلَا ِد ماع
وعَنَّوَنَ اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب الدَّعَوَاتِ فقال :باب الدُّ َ
البَّ َركَ ِة0

اللهِ خَا ِدمُ َ أ َنسٌ
(حديَّ أ َنسٍ رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال :قَا َلتْ أمِّي يَارَسُولَ َّ
اللهَ َلهُ قال " :اللَّهُمَّ أكْثِرْ مَا َلهُ وَ َولَدَهُ وَبَارِ ْ َلهُ فِيمَا أعْطَيْ َتهُ"0
ادْعُ َّ

 :يجب الدُّعاء بالكثرة مع البَرَكَة ،ذل أن الكثرة دون بَرَ َك ٍة ال فائدة منها0

تنبيه
من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السالم :

ت الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ ﴾ (الممتحنة )5/
غفِ ْر لَنَا رَبَّنَا إنَّ َ أ ْن َ
﴿ رَبَّنَا ال تَجْ َعلْنَا فِتْ َن ًة لِلَّذِينَ َكفَرُوا وَا ْ
[*]عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
علَيْنَا فَ َيفْتِنُونَا
﴿ ال تَجْ َعلْنَا فِتْ َن ًة لِلَّذِينَ َكفَرُوا ﴾ أي :الَ تُسَلِّطهُ ْم َ
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َي
غفِارْ لِاي َولِوَالِاد َّ
﴿ رَبِّ اجْ َعلْنِي ُمقِيمَ الصَّالةِ َومِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ َتقَبَّلْ دُعَااءِ ،رَبَّنَاا ا ْ
ن يَوْ َم يَقُو ُم الْحِسَابُ ﴾ (إبراهيم0 ) 41 ، 40/
َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ
دعاء محمد صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه :
283
284

ذرية طيبة أي  :نسالُ صالحا ً مباركا ً
نقال عن تفسير الطبري وابن كثير على اآلية (  5ـ الممتحنة )

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

531

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
قال تعالى{ :إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي ُممِدُّكُم ِب َألْفٍ مِّنَ ا ْلمَآلئِ َكةِ مُارْدِفِينََ ،ومَاا

طمَئِنَّ ِبهِ ُقلُوبُكُمْ َومَا النَّصْرُ إِالَّ مِانْ عِنادِ اللَّاهِ إِنَّ اللَّاهَ عَزِيا ٌز
جَ َع َلهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْرَى َولِتَ ْ

َاتقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْاكُرُونَ ،إِ ْذ
حَكِيمٌ}( .)125وقال تعالىَ { :و َلقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذَِّلةٌ ف َّ
َتقُولُ ِل ْلمُ ْؤمِنِينَ َألَن يَ ْكفِيَكُمْ أَن ُيمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَالَ َثةِ آالَفٍ مِّنَ ا ْلمَآلئِ َكةِ مُن َزلِينََ ،بلَى إِن تَصْبِرُو ْا
َاومِينََ ،ومَاا
سةِ آالفٍ مِّنَ ا ْلمَآلئِ َكةِ مُس ِّ
خمْ َ
وَت ََّتقُواْ وَ َيأْتُوكُم مِّن فَوْ ِرهِمْ هَاذَا ُيمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِ َ

طمَئِنَّ ُقلُوبُكُم بِاهِ َومَاا النَّصْارُ إِالَّ مِانْ عِنادِ اللَّاهِ الْعَزِيا ِز
جَ َع َلهُ اللَّهُ إِالَّ بُشْرَى لَكُمْ َولِتَ ْ

جمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَ ْوهُمْ َفزَا َدهُ ْم
الْحَكِيمِ}( .)126وقال تعالى{ :الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ َ
إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ،فَان َقلَبُواْ بِنِ ْع َمةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّامْ َيمْسَسْاهُمْ سُاو ٌء
ن اللَّ ِه وَاللَّهُ ذُو فَضْ ٍل عَظِيمٍ} [آل عمران ]104،103/
وَاتَّبَعُو ْا ِرضْوَا َ
دعاء المؤمنين من قوم موسى عليه السالم :
حمَتِ َ مِانَ ا ْلقَاوْ ِم
َكلْنَا رَبَّنَا ال تَجْ َعلْنَا فِتْ َنةً ِل ْلقَوْمِ الظَّا ِلمِينَ  ،وَنَجِّنَا بِرَ ْ
اللهِ تَو َّ
علَى َّ
﴿ َفقَالُوا َ
الْكَافِرِينَ ﴾ (يونس ) 26 ، 25/
دعاء عِباَ ُد الرحمن :
ن َيقُولُونَ رَبَّنَا َهبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْ َعلْنَا ِل ْلم َُّتقِاينَ ِإمَامًاا ﴾
﴿ وَالَّذِي َ

(الفرقان) 04/

ومعنى ﴿ وَاجْ َعلْنَا ِل ْلم َُّتقِينَ ِإمَامًا ﴾  :أي قُدْ َو ًة ُيقْتَ َدى بِنَا في [0الفرقان ]04/
دعاء أصحاب الكهف :

ح َم ًة َوهَيِّئْ لَنَا مِنْ أمْرِنَاا رَشَادًا ﴾
﴿ إذْ أوَى ا ْلفِتْ َيةُ إلَى الْكَهْفِ َفقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْ َ رَ ْ
(الكهف) 10/
دعاء المجاهدين في سبيل اهلل تعالى :
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإسْرَافَنَا فِاي أمْرِنَاا وَثَبِّاتْ أقْادَامَنَا
﴿ َومَا كَانَ قَ ْولَهُمْ إِالَّ أنْ قَالُوا رَبَّنَا ا ْ
علَى ا ْلقَوْ ِم الْكَافِرِينَ ﴾ (آل عمران) 140/
وَانْصُرْنَا َ
[*] نقل الفخر الرازي في تفسيره عن القاضي عياض قال :

()285
( )28

سورة األنفال ،اآليتان.1 ، :
سورة آل عمران ،اآليات.12 -123 :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

531

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ط َلبِ النُّصْرَةِ  ،فَبَيَّنَ تعالى أنَّهم بَدَأو بالتَّوْ َبةِ عان كال
جبُ تقديم التَّوْ َبةِ واالِسْتِ ْغفَارِ على َ
يَ ْ
المعاصي ،ثم سألوا ربَّهُمُ أن يُثَ ِبتَ أقدامهم ،ثم سألوا بعد ذل أن يَنْصُا َرهُم علاى القاوم

ن
الط َلبِ باألدعية عند النَّوَا ِئبِ وَا ْلمِحَ ِ
الكافرين ،ثم قال :وهذا تأديب من اهلل تعالى في كيفية َّ
سواء كان في الجهاد وغيره
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الدعاء للمؤمنين بالمغفرة وللنفس بسالمة الصدر :
غفِرْ لَنَا وَإلخْوَانِنَا الَّذِينَ سَا َبقُونَا بِاإليمَااانِ وَال
ن جَاءُوا مِنْ بَعْ ِدهِمْ َيقُولُونَ رَبَّنَا ا ْ
﴿ وَالَّذِي َ
ف رَحِيامٌ ﴾ (الحشر) 10/
تَجْعَا ْل فِي ُقلُوبِنَا غِالًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّ َ َرءُو ٌ
(حديَّ عبادة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتاب
ن حسنة .
اهلل له بكل مؤم ٍ

ثانياً  :الدعاء من السنة الصحيحة :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـ
أكثر دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم :

(حديَّ أ َنسٍ رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) قال :كان أكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا ُه
ب النَّارِ "0
ُم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَ َن ًة وَفِي اآلخِرَ ِة حَسَ َن ًة وَقِنَا عَذَا َ
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ " :اللَّه َّ
َ
ض القَدِي ِر عن الطِيِبِي أنه قال:
[*] نقل المنَّاوي في فَ ْي ِ

عاء ألنه من الجَ َوامِ ِع التي تَحُاوزُ جمياع
َّإنمَا كان يُكْاثُرْ صلى اهلل عليه وسلم من هذا الدُّ َ
الخَيْ َراتِ الدُّنيوية واألخْرَوِ َيةِ
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[*] ونقل ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى:

﴿ رَبَّنَا آ ِتنَا فِي الدُّنْيَا حَسَ َنةً وَفِي اآلخِرَةِ حَسَ َنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (البقارة  ) 101/عان
أبي طالوت

129

قال  :كنت عند أنَس بْن مال فقال َلهُ ثابت إنَّ إخْوَان يُحِبُّونَ أنْ تَدْعُو َلهُ ْم

َفقَالَ :اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَة حَسَنَة وَقِنَا عَذَاب النَّار ،وَتَحَدَّثُوا سَاعَة حَتَّاى

ن
حمْزَة :إنَّ إخْوَان يُرِيدُونَ ا ْلقِيَام فَادْعُ اللَّه لَهُمْ ،فقال :أتُرِيادُونَ أ ْ
إذَا أرَادُوا ا ْلقِيَام قال أبَا َ

283

نقال عن تفسير الرازي على اآلية (آل عمران ) 143/بتصرف يسير

288

أنظر فيض القدير حديث رقم 82 :

28

شداا
سالم ْبن َ
اسمهَ :ع ْبد ال ا

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

533

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ش ُققَ لَكُمْ األمُور إذَا آتَاكُمْ اللَّه فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي اآلخِرَة حَسَنَة وَوَقَاكُ ْم عَذَاب النَّار َفقَا ْد
أ ْ

آتَاكُ ْم الْخَيْر ُكلّه 0190

ألم
شبٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترماذي ) قاالُ :قلْاتُ ِّ
( حديَّ شَهْرُ بن حَوْ َ
ن عِنْادَ ِ ؟
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ إِذَا كَا َ
الل ُه َ
الل ِه صَلَّى َّ
ن مَا كَانَ أكْثَرُ دُعَا ِء رَسُو ِل َّ
أم ا ْلمُ ْؤمِنِي َ
س َل َمةَ :يَا َّ
َ
الل ِه مَاا
ت يَا رَسُو َل َّ
علَى دِينِ َ " قالتَ :ف ُق ْل ُ
قَا َلتْ :كَانَ أكْثَرُ دُعَا ِئهِ " يَا ُمقَِّلبَ ا ْل ُقلُوبِ ث َِّبتْ قَلْبِي َ

س آ َدمِايٌّ إِالَّ
س َل َم َة إ َِّن ُه لَايْ َ
علَى دِينِ َ ؟ قال " :يَا أمَّ َ
أكْثَرَ دُعَاءَ َ يَا ُمقَِّلبَ ا ْل ُقلُوبِ ث َِّبتْ َقلْبِي َ
غ  ،فَتَال مُعَاذٌ
الل ِه َفمَنْ شَاءَ أقَا َم َومَنْ شَا َء أزَا َ
ن مِنْ أصَا ِبعِ َّ
وَ َقلْ ُبهُ بَيْنَ أصْابُعَيْ ِ
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﴿ رَبَّنَا

ت الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران) 2/
ح َمةً إنَّ َ أ ْن َ
ن لَدُنْ َ رَ ْ
ب لَنَا مِ ْ
غ ُقلُوبَنَا بَعْ َد إذْ هَدَيْتَنَا َو َه ْ
ال تُزِ ْ
اللهِ صَلَّى اللَّا ُه
( حديَّ أنَسٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال :كَانَ رَسُولُ َّ
علَى دِينِ َ "0
ن يقول " :يَا ُمقَِّلبَ ا ْل ُقلُوبِ ث َِّبتْ َقلْبِي َ
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم يُكْثِرُ أ ْ
َ
دعاء القنوت في الوتر :

(حديَّ الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة ) قال علمني رسول اهلل صلى اهلل علياه
وسلم كلمات أقولهن في الوتر{ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن
توليت وبار لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي وال يقضى علي وإنه ال يذل

من واليت تباركت ربنا وتعاليت}
سؤال العمل النافع :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قال  " :اللَّهُمَّ

ُل حَا ٍل وَأعُو ُذ بِاللَّا ِه
علَى ك ِّ
حمْ ُد لَِّل ِه َ
ع ْلمًا ،وَالْ َ
ا ْنفَعْنِي ِبمَا عََّلمْتَنِي ،وَعَِّلمْنِي مَا يَ ْنفَعُنِي ،وَزِدْنِي ِ

ب النَّارِ " 0
ن عَذَا ِ
مِ ْ
االستعاذة من المنكرات :
( حديَّ عن قطبة بن مال رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال  :كاان النباي
صلى اهلل عليه وسلم يقول  " :اللهم إني أعوذ ب من منكرات األخالق واألعمال واألهواء "
0

2
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
االستعاذة من األمراض واألسقام :

(حديَّ أنس في صحيح أبي داوود ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم إني أعوذ ب من
البرص والجنون والجذام ومن سيئِ األسقام .
دعاء إلذهاب الهم :

(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حزنٌ فقال
 :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ فيَّ قضاؤ
 ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدٌ من خلق أن تجعل
القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب اهلل همَّه وأبدلاه
مكانه فرج ًا .
دعوات المكروب :
( حديَّ أبي بكرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النباي  قاال :دعاوات
المكروب :اللهم رحمت أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله
إال أنت .
(حديَّ ابن عباس في الصحيحين ) أن النبي  كان يقول عند الكرب ال إله إال اهلل العظيم
الحليم  ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم  ،ال إله إال اهلل رب الساماوات ورب األرض ورب
العرش الكريم .
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال :كان النبي صلى اهلل علياه
وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمت أستغيَّ .

[*] قال المناوي رحمه اهلل تعالى  :في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغام مناسابة
بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مساتلزمة لهاا وصافة القيمومياة
متضمنة لجميع صفات األفعال ،ولهذا قيل إن اسمه األعظم هو الحي القيوم والحياة التاماة
تضاد جميع اآلالم واألجسام الجسمانية والروحانية ،ولهذا لما كملت حياة أهل الجناة لام
يلحقهم هم وال غم ونقصان الحياة يضر باألفعال وينافي القيمومية فكمال القيمومية بكماال
الحياة فالحي المطلق التام الحياة ال يفوته صفة كمال البتة والقيوم ال يتعذر عليه فعل ممكن
البتة فالتوصل بصفة الحياة والقيمومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة وتغيار األفعاال
فاستبان أن السم الحي القيوم تأثيرًا خاص ًا في كشف الكرب وإجابة الرب .اها.

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
 نسأل الهدى والتقى :

(حديَّ ابن مسعود في صحيح مسلم ) أن النبي  كان يقول  :اللهم إني أسأل الهدى والتقى
والعفاف والغنى .
ادخر هذه الكلمات فهي خير ل من الذهب والفضة :

(حديَّ شداد بن أوس الثابت في السلسلة الصحيحة) أن النبي  قال له  ":يا شاداد بان
أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة ؛ فأكثر هؤالء الكلمات  :اللهم إني أسْاألُ َ
الثَّباتَ في األمْ ِر  ،والعَ ِزيمَةَ على الرُّشْ ِد  ،وأسْألُ َ ُموجِ َباتِ َرحْ َم ِت َ  ،وعَا َزائِ َم َمغْ ِف َرتِا َ ،
سانًا صَادِ ًقا ،وأسْاألُ َ مِانْ
ع َبادَ ِت َ  ،وأسْألُ َ قَلْ ًبا سَ ِليمًا  ،ولِ َ
ن ِ
وأسْألُ َ شُكْ ِر ِنعْ َم ِت َ  ،وحُسْ َ
عالَ ُم الغُ ُيوبِ "
خَيْ ِر ما تَعْلَم  ،وأعُوذُ ِب َ ِمنْ شَ ِّر َما تَعْلَم  ،وأسْتَغْ ِف ُر َ ِل َما تَعْلَم ؛ إنَّ َ أنْتَ َ
سؤال المغفرة والبركة :
الل ِه
( حديَّ أبِي هُرَيْرَةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أنَّ رَجُالً قَالَ يَارَسُولَ َّ
َسعْ لِي
غفِرْ لِي ذَنْبِي ،وَو ِّ
سمِ ْعتُ دُعَاءَ َ اللَّ ْي َلةَ فَكَانَ الَّذِي وَصَلَ ِإلَيَّ مِ ْنهُ أنَّ َ َتقُولُ " :اللَّهُمَّ ا ْ
َ

ُن تَرَكْنَ شَيْئًا "0
فِي دَارِي ،وَبَارِ ْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي " قال " :فَهَلْ تَرَاه َّ
ُن تَرَكْنَ شَيْئًا " أي :من خَيْرَيِ الدُّنيا واآلخِرَة0
ومعنى " فَهَلْ تَرَاه َّ
االستعاذة من العجز والكسل :

( حديَّ أنس في الصحيحين ) قال كان النبي  يقول  :اللهم إني أعوذ ب مان الهام و
الحزن و العجز و الكسل و الجبن و البخل و ضلع الدين و غلبة الرجال .

علَاى
[*] قال في فتح الباري :ا ْلفَرْق بَيْن الْعَجْز وَالْكَسَل أنَّ الْكَسَل تَرْ الشَّيْء َم َع ا ْلقُدْرَة َ

عمَله ،وَالْعَجْز عَدَم ا ْلقُدْرَة 0 191
األخْذ فِي َ
االستعاذة من سخط اهلل تعالى :

(حديَّ ابن عمر في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ ب من زوال
نعمت وتحوِّل عافيت وفُجاءة نقمت وجميع سخط .
والفُجَاءَةُ :أي الْبَغْاتَةُ0

اجعل ثأرنا على من ظلمنا :

2 2

أنظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،حديث رقم 2 11 :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

536

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ ابن عمر في صحيح الترمذي ) قال قلما كان رسول اهلل  يقوم من مجلسٍ حتى
يدعو بهؤالء الكلمات  :اللهم اقسم لنا من خشيت ما يحول بيننا و بين معاصاي و مان
ن به علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأساماعنا
طاعت ما تبلغنا به جنت و من اليقين ما تُهوِّ ُ
و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارَّ منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصارنا

على من عادانا و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال مبلغ علمنا و
ال تسلط علينا من ال يرحمنا .
االستعاذة من الجوع والخيانة :
(حديَّ هريرة في صحيحي أبي د اود والنسائي) قال كان رسول اهلل  يقول اللهم إناي
أعوذ ب من الجوع فإنه بئس الضجيع و أعوذ ب من الخيانة فإنها بئست البطانة .
طلب المغفرة والرحمة والهداية والرزق :
( حديَّ عن أبي مَالِ ٍ األشْجَعِيُّ عن أبِيهِ الثابت في صحيح مسلم ) قال كَانَ رَسُاولُ اللَّا ِه
حمْنِي ،وَاهْدِنِي ،وَارْزُقْنِي"0
غفِرْ لِي ،وَارْ َ
سلَ َم َيقُولُ ":اللَّهُمَّ ا ْ
علَ ْي ِه وَسَلَّمَ يُعَلِّ ُم مَنْ أ ْ
الل ُه َ
صَلَّى َّ
الجوامع من الدعاء :
(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء اللهم إني أسأل من
الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ ب من الشر كلاه عاجلاه و

آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسأل من خير ما سأل به عباد و نبيا و
أعوذ ب من شر ما عاذ به عبد و نبي اللهم إني أسأل الجنة و ما قرب إليها من قاول
أو عمل و أعوذ ب من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسأل أن تجعل كل قضاء

قضيته لي خيرا .
(حديَّ عمار ابن ياسر في صحيح النسائي) أن النبي  كان يدعو بهاذا الادعاء اللهام
بعلم الغيب و قدرت على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لاي و تاوفني إذا علمات
الوفاة خيرا لي  ،اللهم و أسأل خشيت في الغيب و الشهادة و أسأل كلماة الحاق فاي
الرضا و الغضب و أسأل القصد في الفقر و الغنى و أسأل نعيما ال ينفد و قارة عاين ال

تنقطع و أسأل الرضا بالقضاء و أسأل برد العيش بعد الموت و أسأل لاذة النظار إلاى
وجه و الشوق إلى لقائ في غير ضراء مضرة و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان
واجعلنا هداة مهتدين.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كاان يقاول  :اللهام
انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علم َا .
االستعاذة من الفقر وال ِقلَة :
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي ) أن النبي 
ظلَمَ "0
ظلِمَ أوْ أُ ْ
قال  ":اللَّهُمَّ إنِّي أعُاوذُ بِ َ مِنْ ا ْل َفقْرِ وَا ْلقَِّلةِ وَالذَِّّلةِ ،وَأعُوذُ ِب َ مِنْ أنْ أ ْ

النفْسِ وهو :القَنَاعَة ،وال ِق َل ُة
النفْسِ الذي ُيقَابِلُ غِنَى َّ
قال العلماء :المقصود بالفقر أي َفقْرُ َّ
ِّار وخِصَا ِل الخَيْ ِر 0
أي :في أبواب الب ِّ
ط عند الموت :
االستعاذة من التَّخَبُ ِ
(حديَّ هريرة في صحيحي أبي د اود والنسائي) قال كان رسول اهلل  يقول اللهم إناي
أعوذ ب من الجوع فإنه بئس الضجيع و أعوذ ب من الخيانة فإنها بئست البطانة .
علَيْا ِه عِنْاد
ن يُسْاتَ ْولَى َ
ي بِأ ْ
ن عِنْ َد ا ْلمَ ْوتِ " فَسَّرَ ُه الْخَطَّابِ ّ
ن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَا ُ
" وَأعُوذُ بِ َ أ ْ

ضّلهُ ويَحْولُ بَيْنه وَبَيْن التَّوْبَة أوْ يُعَوِّقهُ عن إصالح شأنه والخاروج مان
ُمفَارَقَة الدُّنيا فَيُ ِ
حمَة اللَّه أوْ يُكَرِّه َلهُ ا ْلمَوْت وَيُؤْسِفهُ على حَيَاة الادُّنيا
ظ ِلمَة تَكُون قَبْله أوْ يُؤَيِّسهُ من رَ ْ
مَ ْ
َالن ْقلَة ِإلَى دَار اآلخِرَة فَيُخِْتَ ُم َل ُه وَ َي ْلقَى اللَّه َوهُا َو
ن ا ْلفَنَاء و َّ
علَ ْي ِه مِ ْ
فال يَرْضَى ِبمَا قَضَاهُ اللَّه َ

علَ ْي ِه
سَاخِط َ
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النفْسِ :
الدُّعا ُء بِتَزْك َِّي ِة َّ
(حديَّ زيد ابن أرقم في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهام آت نفساي
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها  ،اللهم إني أعوذ ب من علم ال ينفع

ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها .
الدُّعَا ُء ِب َالْعَافِ َي ِة :
( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال لعماه:
أكْ ِثرْ َالْدُّعَا َء ِب َالْعَافِ َيةِ " 0
(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكان رساول  اهلل يادع
هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح {

اللهم إني أسأل العفاو و العافياة الادنيا

واآلخرة  ،اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي و أهلي و مالي ،اللهم اساتر
2 3

أنظر شرح سنن النسائي للسندي والسيوطي  ،حديث رقم 543 :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
عوراتي و آمن روعاتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و
من فوقي و أعوذ ب أن اغتال من تحتي .
االستعاذة من أربع مهلكات :
(حديَّ زيد ابن أرقم في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهام آت نفساي
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها  ،اللهم إني أعوذ ب من علم ال ينفع

ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها .
ع ِم ْلتُ :
االستعاذة بِ َ مِنْ شَرِّ مَا َ
شةَ عَمَّا كَانَ رَسُو ُل
(حديَّ فَرْوَةَ بن نَوْفَلٍ األشْجَعِيِّ الثابت في صحيح مسلم )قال سَأ ْلتُ عَائِ َ
اللهَ ،قالت كان يقول " :اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِ َ مِنْ شَارِّ مَاا
علَ ْيهِ وَسَلَّ َم يَدْعُو ِبهِ َّ
الل ِه صَلَّى اللَّ ُه َ
َّ
عمَلْ "0
ع ِم ْلتُ َومِنْ شَرِّ مَا لَمْ أ ْ
َ

سؤال ستر العورة وتأمين الروعة :

(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكن رسول اهلل  يدع هؤالء
الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسأل العفو و العافية في الادنيا واآلخارة ،

اللهم إني أسأل العفو و العافية في ديني و دنياي و أهلي و مالي  ،اللهم استر عورتي
و آمن روعتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي
و أعوذ ب أن اغتال من تحتي .
االستعاذة من الضالل :

علَ ْيهِ
اللهُ َ
(حديَّ ابن عَبَّاسٍ رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح مسلم) أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى َّ
َك ْلتُ ،وَِإلَيْ َ أنَبْتُ ،وَبِ َ خَاصَا ْمتُ،
علَيْ َ تَو َّ
س َل ْمتُ ،وَبِ َ آمَ ْنتُ ،وَ َ
وَسَلَّ َم كان يقول" :اللَّهُمَّ لَ َ أ ْ
ِن وَاإلنْسُ
َي الَّذِي ال َيمُوتُ ،وَالْج ُّ
ت الْح ُّ
ن تُضِلَّنِي ،أ ْن َ
اللَّهُمَّ إنِّي أعُو ُذ بِعِزَّتِا َ ال ِإ َلهَ إِالَّ أ ْنتَ أ ْ
َيمُوتُونَ " 0
اسم اهلل األعظم :

(حديَّ أنس في صحيح السنن األربعة) قال سمع النبي  رجالً يقول :اللهم إني أسأل بأن
ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

539

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي باه أجااب وإذا

سئل به أعطى .

(حديَّ بريدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال سمع النبي  رجال يقول  :اللهام
إني أسأل أني أشهد أن أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن

له كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى .
غفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَ ْهلِي :
اللَّهُمَّ ا ْ

(حديَّ أبِي موسى األشْعَرِيِّ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّا ُه
غفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَ ْهلِي وَإِسْرَافِي فِي أمْرِي
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم َّأنهُ كَانَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ " :اللَّهُمَّ ا ْ
َ
عمْدِي وَكُلُّ َذلِ َ عِنْدِي ،اللَّهُامَّ
غفِرْ لِي جِدِّي َوهَ ْزلِي وَخَطَئِي وَ َ
علَمُ ِب ِه مِنِّي ،اللَّهُمَّ ا ْ
َومَا أ ْنتَ أ ْ
ت ا ْل ُمقَادِّ ُم
علَمُ ِبهِ مِنِّي ،أنْا َ
ت َومَا أ ْنتَ أ ْ
علَ ْن ُ
ت َومَا أ ْ
ت َومَا أسْرَ ْر ُ
ت َومَا أخَّ ْر ُ
َد ْم ُ
غفِرْ لِي مَا ق َّ
اْ
يءٍ قَدِيرٌ "0
علَى كُلِّ شَ ْ
ت َ
ت ا ْلمُؤَخِّرُ وَأ ْن َ
وَأ ْن َ
التعوذ من جهد البالء :

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  كان يتعوذ من جَهْدِ البالء ودَرَ ِ الشاقا ِء
وسو ِء القضاءِ وشماتةِ األعداء .

َش َقةِ،
ق والم َّ
والجَهْد أي :الضَّ ِي ِ

ب والمُ ْهلِكَاتِ0
الشقَاءِ أي :الوُقُوعُ في المَصَا ِئ ِ
ودَرَ ِ َّ
االستعاذة من جار السوء :

( حديَّ أبي هُرَيْارَةَ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح النساائي ) أن النباي  قاال " :
ِاللهِ مِنْ جَارِ السَّ ْوءِ فِي دَارِ ا ْل ُمقَامِ َفإِنَّ جَارَ الْبَادِ َي ِة يَتَحَوَّ ُل عَنْ َ"0
تَعَوَّذُوا ب َّ
دعاء يُفرَّج همَّ الدَّيْن :
(حديَّ علي في صحيح الترمذي ) « أنَّ مُكَاتَبًا

194

ن كِتَاابَتِي
ت عَ ْ
جَاءَهُ فقال :إِنِّي قَ ْد عَجَ ْز ُ

علَيْ َ مِثْا ُل
علَ ْيهِ وَسَلَّمَ لَوْ كان َ
الل ُه َ
اللهِ صَلَّى َّ
فَأعِنِّي ،قال أال أُعَِّلمُ َ َك ِلمَاتٍ عََّلمَنِيهِنَّ رَسُولُ َّ
جَبَلِ صِي ٍر

195

ضلِ َ
الل ُه عَنْ َ؟ قال :قُلْ " :اللَّهُمَّ ا ْكفِنِي بِحَاللِ َ عن حَرَامِ َ وَأغْنِنِي ِب َف ْ
دَيْنًا أدَّا ُه َّ

عَمَّنْ سِوَا َ " 0
2 4
5

ال ُمكاتب هو العبد يُكاتب سيده أي يتفق معه على مبلغ من المال متى ما أ اه إليه أصبح حرا 0

2
ص ْير  :اسم جبل لقبيلة طئ
ِ

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

540

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
عاء إمَّا ألنه لم يَكُنْ عنده من المَالِ ِل ُي ِعينَا ُه
ب المَالَ ،فَ َعَّل َم ُه الدُّ َ
[*] قال العلماء :طلب ال ُمكَاتِ ُ
ى
ف َومَ ْغفِرَ ٌة خَيْرٌ ﴾ أو أرْشَ َد ُه إلى أنَّ األوْلَا َ
ن َردٍّ عمال بقوله تعالى ﴿ قَوْلٌ مَعْرُو ٌ
سَ
فَ َر َّده أحْ َ

ن باهلل ألدَائِ َها وال يَتَ ِكلَ على اَلْغَيْ ِر
ح له أن يَسْتَعيِ َ
واألصْلَ َ

196

0

االستعاذة من ضلع الدَّيْن وغلبة الرجال :

( حديَّ أنس في الصحيحين ) قال كان النبي  يقول  :اللهم إني أعوذ ب مان الهام و
الحزن و العجز و الكسل و الجبن و البخل و ضلع الدين و غلبة الرجال .
استغاثة الزمها وأكثر منها :
( حديَّ أنس رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  " :ألِظُّوا بِيَا ذَا
الْجَاللِ وَاإلكْرَام "0
" َألِظُّوا " أي :الزموا هذه الدعوة وأكثروا منها0
اللهم احفطني باإلسالم :

( حديَّ ابن مسعود رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  كان يدعو " :
اللهم احفظني باإلسالم قائماً ،واحفظني باإلسالم قاعداً ،واحفظني باإلسالم راقداً ،وال تُشَ ِمت
بي عدواً حاسداً ،اللهم إني أسأل مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِ ُنهُ بِيَدِ َ ،وأعُ ُوذُ ِب َ ِمنْ كُ ِّل شَ ِّر خَ َزائِنُ ُه

ِب َي ِد َ "

سؤال صالح الدين والدنيا :
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم أصلح لي ديناي
الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي آخرتي التي فيهاا

معادي و اجعل الحياة زيادة لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر .
ن:
ن وََا ْلمُنَا ِفقِي َ
علَى َالْكَافِرِي َ
الدعاء َ
اللهُ مَرَضًا َولَهُمْ عَذَابٌ َألِيمٌ ِبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾
قال تعالى  ﴿ :فِي ُقلُوبِهِمْ مَ َرضٌ فَزَا َدهُمُ َّ
(البقرة)10/
[*] قال القرطبي في تفسيره على اآلية الكريمة :

2

أنظر تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي حديث رقم 348 :

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

541

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
اللهُ مَرَضًا ﴾ قيل :هو دُعَاء عليهم ،ويكون معنى الكالم :زَا َدهُمْ اللَّه
قوله تعالى ﴿ فَزَا َدهُمُ َّ

شَكًّا وَ ِنفَاقًا جَزَاء على ُكفْرهمْ وَضَ ْعفًا عَنْ االنْتِصَار وَعَجْزًا عَنْ ا ْلقُدْرَة ،وعلى هذا يكون فِي
خلْق اللَّه0أ0ها0
ن وَالطَّرْد لَهُمْ ،ألنَّهُمْ شَ ّر َ
اآليَة َدلِيل على جَوَاز الدُّعَاء على ا ْلمُنَا ِفقِي َ
190

ن الكَفَ َرةَ
[*] وكان معاذ بن الحارَّ األنصاري إذا انتصف رمضان لَ َع َ

0

[*] وقال األعرج :ما أدْرَ ْكتُ النَّاسَ ِإ َّال َوهُمْ َيلْعَنُونَ الْ َكفَرَةَ فِي َرمَضَانَ ( 0رواه مالا فاي
الموطأ )
[*] قال في المنتقى شرح الموطأ:
قوله ( :ما أدْرَكْت النَّاسَ إِالَّ َوهُمْ َيلْعَنُونَ الْ َكفَرَةَ فِي َرمَضَانَ ) يُرِيادُ بِالنَّااسِ الصَّاحَا َبةَ،
َل قُنُوتِهِ ْم الْوِتْرُ 0
ن الْ َكفَرَةَِ ،ومَح ُّ
ن ِبلَعْ ِ
ن فِي َرمَضَا َ
َومَعْنَى َذلِ َ أنَّهُمْ كَانُوا َيقْنُتُو َ
َّار في شرحه لحديَّ األعرج:
ن عَبْ ِد الب ِّ
[*] وقال الحافظ ابْ ُ
ن فَ َعلَا ُه
ح ِلمَ ْ
جبٍ ،ولكنه مُبَا ٌ
ِمةٌ أ ْولَ ْم تَكُنْ ،وليس ذل بِوَا ِ
حةُ لَعْنُ ال َكفَرَةِ ،كانت لهم ذ َّ
فيه إبَا َ
192

َق وعَدَاوَتِهِم ِللْدِّيِنِ وأهله
غَضًَبا هلل في جَحْ ِدهِ ُم الح َّ

0

ن مَارْيَمَ ﴾
علَى لِسَانِ دَاوُ َد وَعِيسَى ابْ ِ
ن بَنِي إِسْرَائِي َل َ
ن الَّذِينَ َكفَرُوا مِ ْ
وقال تعالى ﴿ :لُعِ َ
(المائدة )02/

[*] قال القرطبي في تفسيره على اآلية الكريمة:
ن0
فيه مسألة واحدة وهي :جَوَاز لَعْن الْكَافِرِي َ
[*] وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

الدُّعَاءُ على جِنْسِ الظَّا ِلمِينَ الكُفَّار مَشْرُوعٌ مَأمُورٌ ِبهِ ،وشُرِعَ القُنُوتُ والدُّعَاءُ للماؤمنين،
والدُّعَا ُء على الكَافِرِين

199

0

[*] قال ابن العربي :
ب علاى
ي صلى اهلل عليه وسلم على من تَحَا َّز َ
عا النَّ ِب َّ
عا نُوحٌ على الكافرين أجمعين ،ودَ َ
َد َ
عاءِ على الكافرين في الجملاة ،فأمَّاا كاافر
ب عليهم ،وكان هذا أصال في الدُّ َ
المؤمنين وألَّ َ
عى عليه؛ ألنَّ َمآلُ ُه عندنا مجهول ،وربما كان عند اهلل معلاوم
ُم َع َّينٌ لَمْ تُعْلَ ُم خَاتِ َمتُ ُه فال يُدْ َ
2 3
8

نقال عن عون المعبو شرح سنن أبي او  ،حديث رقم 1213 :

 2االستذكار  ،ج ، 2ص  33وما بعدها
2

نقددال عددن فتددوى لفضدديلة الشدديخ /

علددي بددن بخي د الزهرانددي  ،اطلددع عليهددا عبددر موقددع  www.almokhtsar.com :علددى

الشبكة المعلوماتية

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

541

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ع َّتبَا ٌة وشَا َّي َب ٌة
عاءِ ُ
ص الَّ ِنبايُّ صالى اهلل علياه وسالم بالادُّ َ
الخاتمة بالسَّعادة ،وإنما خَ َّ

حابِ ِه َما
وأصْ َ

300

شفَ له من الغِطَاءِ عن حَالِ ِهم ،واهلل أعلم0301
ِل ِعلْ ِم ِه ِب َمآلِ ِهم وما كُ ِ

أفضل الدعاء الحمد هلل :
اللهِ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ) أن النبي  قال ":
ن عَبْدِ َّ
(حديَّ جَابِرَ بْ َ
حمْدُ لَِّلهِ " 0
اللهُ ،وَأفْضَلُ الدُّعَاءِ الْ َ
أفْضَلُ الذِّكْرِ ال ِإ َلهَ إِالَّ َّ

[*] قال القرطبي في تفسيره:
يُستحب للداعي أن يقول في آخار دعائه كما قال أهل الجنَّة ﴿ وآخر دعواهم أن الحماد
رب العالمين ﴾ (يونس0 )10 /
هلل ِّ

الدعاء على الظالمين :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

الظلم داء خطير وشرُّه مستطير ،يعصف بالظالم قبل المظلوم ،وينذر باالخراب المحتاوم ،
ومن بشاعة الظلم أن الجبار -جل جالله -حرّمه على نفسه كما في الحديَّ اآلتي :

ت يوم القيامة .
(حديَّ ابن عمر في الصحيحين) أن النبي  قال  :الظلم ظلما ٌ

(حديَّ أبي ذ ٍر في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى  :يا عبادي ! إني
حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي ! كلكم ضال إال مان

هديته فاستهدوني أهدكم  ،يا عبادي ! كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ،
يا عبادي ! كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم  ،يا عبادي ! إنكام تخطئاون
بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم  ،يا عبادي ! إنكم لان

تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخاركم
و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذل في ملكاي شايئا  ،ياا
عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما
نقص ذل من ملكي شيئا  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذل مما عندي إال كماا يانقص
 3يعني عاؤه صلى هللا عليه وسلم  " :اللهم عليك بقريش ثالث مرات ،اللهم عليك بأبي جهدل بدن هشدام وشديبة بدن ربيعدة وعتبدة
بن ربيعة وعقبة بدن أبدي ُمعديط حتدى عدد سدبعة مدن قدريش " قدال عبدد هللا ـد راوي الحدديث ـد فوالدذي أندزل عليده الكتداب لقدد رأيدتهم
صرعى يوم بـدر في قَلِيب واحد ( رواه النسائي ـ أنظر صحيح سنن النسائي رقم ) 2 :
3 1

أنظر أحكام القرآن البن العربي  ،سورة نوح اآلية رقم 2 :
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المخيط إذا أدخل البحر  ،يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمان

وجد خيرا فليحمد اهلل و من وجد غير ذل فال يلومنَّ إال نفسه  .فالظلم من كبائر الذنوب،
ومن أشنع المحرمات وأبشعها ،ما أحله دين من األديان ،ولم تقره شريعة من الشرائع ،ولم
يبحه عرف من األعراف؛ ألن عاقبته وخيمة في الدنيا قبل اآلخرة ،فاالظلم سابب لنازول

الاانقم ،وساالب الاانعم ،وماادعاة للمحااق والاابغض ماان الاارب جاال جاللااه .
ولخطورة هذا الشر المستطير ،وشناعة آثاره ،وبشاعة نتائجه ،وخبَّ ثماره ،لام يمهال
الرب -جل وعال -فاعله إلى الدار اآلخرة ليذيقه الهوان العظيم ،والعذاب األلايم ،والنكاال
المبين ،بل يعجل له العقوبة والعذاب في الدنيا ،ويريه شر ما جنت يداه ليشفي صدور قوم
االمين
اى رب العااا
ار إلااا
اوا األمااا
اورين ،فوضااا
اومين مقهااا
مظلااا

.

(حديَّ أنس في صحيح الجامع) أن النبي  قال :بابان معجالن عقوبتهما في الادنيا :
البغي و العقوق .

فالظالم خاسر مغبون؛ ألن اهلل هو الذي يقتص منه ،فمهما أوتي الظالم من قوة وجباروت،

فهذا كله ال يمنعه من عقاب اهلل جل وعال
خصُ فِيا ِه
عمّا يَ ْعمَلُ الظّا ِلمُونَ إِ ّنمَا يُؤَخّ ُرهُمْ لِيَاوْمٍ تَشْا َ
قال تعالى( :وَالَ تَحْسَبَنّ الّلهَ غَافِالً َ
ن ُمقْنِعِي ُرءُوسِهِمْ َال يَرْتَدّ ِإلَيْهِ ْم طَرْفُهُ ْم وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَآءٌ)
األبْصَارُ * مُهْطِعِي َ

[إبراهيم ]43 ، 41:
وقد تواترت األدلة من الكتاب والسنة الصحيحة على تحريم الظلم والتحذير مناه والنهاي
عنه ،وبيان عواقبه الوخيمة ،فمن ذل ما يلي :

ي وَ َال نَصِيرٍ) [ الشورى]2 :
ن مَا لَهُ ْم مّن َولِ ّ
قال تعالى( :وَالظّا ِلمُو َ
شفِي ٍع يُطَاعُ) [غافر]12 :
حمِي ٍم وَالَ َ
ن َ
ن مِ ْ
قال تعالى( :مَا لِلظّا ِلمِي َ
ن
ظلْماً إِ ّنمَا َيأْ ُكلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْا َلوْ َ
قال تعالى( :إِنّ الّذِينَ َيأْ ُكلُونَ َأمْوَالَ الْيَتَا َمىَ ُ

سَعِيراً) [النساء]10 :

ت يوم القيامة .
(حديَّ ابن عمر في الصحيحين) أن النبي  قال  :الظلم ظلما ٌ
(حديَّ أبي ذ ٍر في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى  :يا عبادي ! إني
حرمت الظلم على نفسي و جعلته بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي ! كلكم ضال إال مان
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هديته فاستهدوني أهدكم  ،يا عبادي ! كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ،

يا عبادي ! كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم  ،يا عبادي ! إنكام تخطئاون
بالليل و النهار و أنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم  ،يا عبادي ! إنكم لان
تبلغوا ضري فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخاركم
و إنسكم و جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذل في ملكاي شايئا  ،ياا

عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما
نقص ذل من ملكي شيئا  ،يا عبادي ! لو أن أولكم و آخركم و إنسكم و جنكم قاموا في
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذل مما عندي إال كماا يانقص
المخيط إذا أدخل البحر  ،يا عبادي ! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمان
وجد خيرا فليحمد اهلل و من وجد غير ذل فال يلومنَّ إال نفسه .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أتدرون من المفلاس ؟ قاالوا :
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع  .فقال  :إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة

بصالةٍ و صيام و زكاة و يأتي و قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف دم هاذا و
ضرب هذا فيُعطِى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتُه قبل أن يُقضَى ماا

عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار .

(حديَّ ابن عمر في صحيح البخاري) أن النبي  قال  :من أخذ من األرض شيئا بغيار
حقه خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين .

(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي 

قال  :إن اهلل تعالى لَيملي للظالم حتى إذا

أخذه لم يفلته .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال  :من كانت له مظلمة ألحد مان
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صالح
أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه .
[*]أضرار الظلم وعواقبه:

 -1الظلم ظلمات يوم القيامة:

ت يوم القيامة .
(حديَّ ابن عمر في الصحيحين) أن النبي  قال  :الظلم ظلما ٌ
[*] قال القاضي عياض:
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"قيل :ظاهره أنه ظلمات على صاحبه حتى ال يهتدي يوم القيامة سبيالً حيَّ يساعى ناور

المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم .وقد تكون الظلمات هنا الشدائد ،وقد تكون الظلمات ها هنا
عبارة عن االتكال بالعقوبات عليه ،وقابل بهذه اللفظة قوله(( :الظلم)) لمجانسة الكالم".
[*] وقال ابن الجوزي:

"وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب ،لو استنار بنور الهدى العتبر ،فاإذا ساعى المتقاون
بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيَّ ال يغني عنه ظلماه

شيئاً".
 -1الظلم سبب هال األمم:
اتِ}
ظ َلمُاواْ وَجَااءتْهُمْ رُسُالُهُم بِٱلْبَيّنَا ٰ
قال تعالىَ { :و َلقَدْ َأ ْهلَكْنَا ٱ ْلقُرُونَ مِن قَا ْبلِكُمْ لَمَّاا َ
[يونس.]13:
[*] قال ابن سعدي:

"يخبر تعالى أنه أهل األمم الماضية بظلمهم وكفرهم ،بعدما جاءتهم البيناات علاى أيادي
الرسل تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا ،فأحل بهم عقابه الذي ال يرد عن كل مجارم
متجرئ على محارم اهلل ،وهذه سننه في جميع األمم".

 -3قبول دعوة المظلوم على الظالم:

( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل

س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ

ت في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل
صلوا ٍ
فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فاإن هام
أطاعوا ل بذل فإيا وكرائم أموالهم  ،واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه لايس بيناه وباين اهلل
حجاب .
( حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قاال  :ثاالَّ
دعوات مستجابات :دعوة المظلوم ،ودعوة المسافر ،ودعوة الوالد على ولده .
[*] قال ابن عثيمين:
"فيه دليل على أن دعوة المظلوم مستجابة لقوله(( :فإنه ليس بينها وبين اهلل حجاب)).
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وفيه دليل على أنه يجب على اإلنسان أن يتقي الظلم ويخاف مان دعاوة المظلاوم ،ألن

الرسول صلى اهلل عليه وسلم أمر بذل ".
 -4اللعن للظالمين:

ا ِلمِينَ} [هود.]12:
ٱلظ ٰ
علَى َّ
ٱلل ِه َ
قال تعالى{ :أَ َال لَعْ َن ُة َّ

[*] قال ميمون بن مهران:

إن الرجل يقرأ القرآن وهو يلعن نفسه ،قيل له :وكيف يلعن نفسه؟! قال :يقول{ :أَ َال لَعْنَا ُة
ا ِلمِينَ} وهو ظالم.
ٱلظ ٰ
علَى َّ
ٱلل ِه َ
َّ
 -5إمالء اهلل للظالم حتى يأخذه:
(حديَّ أبي موسى في الصحيحين) أن النبي 

قال  :إن اهلل تعالى لَيملي للظالم حتى إذا

ا ِل َمةٌ} [هود.]101:
ظ ٰ
ى َ
ى َو ِه َ
أخذه لم يفلته  ،ثم قرأ{ :وَكَ ٰذلِ َ أَخْ ُذ رَبّ َ إِذَا أَخَ َذ ٱ ْلقُرَ ٰ
[*] قال القرطبي رحمه اهلل :

"يملي :يطيل في مدّته ،ويصحّ بدنه ،ويكثر ماله وولده ليكثر ظلمُه ،كما قال تعالى{ :إ َِّنمَاا
ُن ْملِى لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِ ْث َماً} [آل عمران ،]112:وهذا كما فعل اهلل بالظلمة من األمام الساالفة
والقرون الخالية ،حتى إذا عمّ ظلمهم وتكامل جرمهم أخذهم اهلل أخذة رابية ،فال ترى لهام

من باقية ،وذل سنة اهلل في كلّ جبار عنيد".
 -6حال الظالمين في اآلخرة:

ص فِيا ِه
خ ُ
ا ِلمُونَ إ َِّنمَا يُؤَخّ ُرهُمْ لِيَوْمٍ تَشْا َ
ٱلظ ٰ
افِالً عَمَّا يَ ْعمَلُ َّ
غ ٰ
ٱللهَ َ
قال تعالى{ :وَالَ تَحْسَبَنَّ َّ

صاٰرُ * مُهْطِعِينَ ُمقْنِعِى رُءوسِهِمْ الَ يَرْتَدُّ ِإلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء} [إباراهيم،41:
ٱألبْ َ

.]43
[*] قال ابن كثير:
ا ِلمُونَ} أي :ال تسحبنه
ٱلظ ٰ
افِالً عَمَّا يَ ْعمَلُ َّ
غ ٰ
ٱللهَ} يا محمد { َ
"يقول اهلل تعالى{ :وَالَ تَحْسَبَنَّ َّ
إذا أنظرهم وأجّلهم أنه غافلٌ عنهم مهمِل لهم ال يعاقبهم على صنعهم ،بل هو يحصِي ذلا
صاٰرُ} أي :من شدّة األهاوال
ص فِي ِه ٱألبْ َ
خ ُ
عليهم ويعدّه عليهم عداً{ ،إ َِّنمَا يُؤَخّ ُرهُمْ لِيَوْ ٍم تَشْ َ

يوم القيامة .ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قياام المحشار فقاال:
{مُهْطِعِينَ} أي :مسرعينُ { ،مقْنِعِى رُءوسِهِمْ} قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد :رافعاي
رؤوسهم{ ،الَ يَرْتَدُّ ِإلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ} أي :أبصارهم ظاهرة شاخصة مديمون النظر ال يطرفاون
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لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحلّ بهم ،عياذاً باهلل العظايم مان

ذل  ،ولهذا قال{ :وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء} أي :وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجال
والخوف".
 -0حرمان الفالح:

ا ِلمُونَ} [األنعام.]11:
ٱلظ ٰ
ح َّ
قال تعالى{ :إ َِّنهُ َال ُي ْفِل ُ
[*] قال ابن سعدي:
"فكلّ ظالم وإن تمتّع في الدنيا بما تمتّع به فنهايته فيه االضمحالل والتلف".
 -2حرمان الهداية والتوفيق:
ا ِلمِينَ} [القصص.]50:
ٱلظ ٰ
ٱللهَ َال يَهْدِى ٱ ْلقَوْ َم َّ
ِن َّ
قال تعالى{ :إ َّ
وطلب هداية التوفيق من األدعية التي أوجبها اهلل علينا في أعظم مقام نقف فيه بين يادي
اهلل عز وجل ،وهو في الصالة ،حيَّ نقول في كل ركعة{ :ٱهْدِنَا ٱلصّرَاطَ ٱ ْلمُسْ َتقِيمَ} .فالظلم

ا أعاذنا اهلل منه ا يكون سبب ًا لحرمان هداية التوفيق ،وهذا يستلزم البعد عان مقاماات
الظلم حتى يستجيب اهلل دعاءنا في صالتنا.
ب اهلل تعالى:
 -9حرمان ح ّ

ا ِلمِينَ} [الشورى.]40:
ظ ٰ
ِب ٱل َّ
قال تعالى{ :إ َِّنهُ َال يُح ُّ
[*] قال ابن سعدي:
"أي :الذين يجنون على غيرهم ابتداء ،أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته ،فالزيادة ظلم".

 -10حلول المصائب في الدنيا والعذاب في القبر:

ظ َلمُو ْا عَذَاباً دُونَ َذلِ َ َوَلاٰكِنَّ أَكْثَ َرهُمْ َال يَ ْع َلمُونَ} [الطور.]40:
ن َ
ِن لِلَّذِي َ
قال تعالى{ :وَإ َّ
[*] قال ابن سعدي:
" لما ذكر اهلل عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم القيامة ،وذلا
شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي واإلخراج من الديار ،ولعذاب البرزخ والقبر".
 -11العذاب األليم:

حقّ أُ ْولَاائِ َ
ظ ِلمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱألَ ْرضِ بِغَيْرِ ٱلْ َ
علَى ٱلَّذِينَ يَ ْ
قال تعالى{ :إ َِّنمَا ٱلسَّبِيلُ َ

لَهُ ْم عَذَابٌ َألِيمٌ} [الشورى.]41:
[*] قال ابن سعدي:
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ض
ظ ِلمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِاى ٱألَ ْر ِ
علَى ٱلَّذِينَ يَ ْ
"أي :إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية { َ
حقّ} ،وهذا شامل للظلم والبغي على الناس فاي دماائهم وأماوالهم وأعراضاهم،
بِغَيْرِ ٱلْ َ
{أُ ْولَائِ َ لَهُ ْم عَذَابٌ َألِيمٌ} أي :موجع للقلوب واألبدان ،بحسب ظلمهم وبغيهم".
 -11خذالن الظالم عند اهلل تعالى:

شفِي ٍع يُطَاعُ} [غافر.]12:
حمِي ٍم وَالَ َ
ن َ
ن مِ ْ
ا ِلمِي َ
ِلظ ٰ
قال تعالى{ :مَا ل َّ
[*] قال ابن عثيمين:
"أي :أنه يوم القيامة ال يجد الظالم حميماً ،أي :صديقاً ينجيه من عذاب اهلل ،وال يجد شفيع ًا
يشفع له فيطاع ،ألنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه".
ن مِنْ أَنصَارٍ} [البقرة.]100:
ا ِلمِي َ
ِلظ ٰ
وقال تعالىَ { :ومَا ل َّ
[*] قال ابن عثيمين:
"يعني :ال يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم من عذاب اهلل سبحانه".

مسألة  :هل دعاء المظلوم على الظالم مكروها ؟

الجواب  :دُعاء المظلوم على مَن ظَلَمه ليس مكروها  ،إال أن يتعدّى المظلوم في دُعائه ،
كأن يدعو بأكثر مما ظُلِم  ،أو أن يَدعو بإثم أو بِقطيعة رَحِم .

ظلَمَه.
وقد أذِن اهلل للمظلوم أن يدعو على مَن َ

ظلِمَ( [النساء ] 142/
ن ُ
ِال مَ ْ
ن الْقَوْلِ إ َّ
الل ُه الْجَهْ َر بِالسُّو ِء مِ َ
ِب َّ
قال تعالى ( :ال يُح ُّ
[*] قال ابن عباس في اآلية :

إال أن يكون مَظلوما  ،فإنه قد أرْخاص لاه أن
ب اهلل أن يَدعو أحَد على أحَد َّ
ح ّ
يقول  :ال يُ ِ
ظلِا َم )  ،وإن صَابَر فَهاو خَيْار لاه.
ن ُ
ِال مَا ْ
ظلَمه  ،وذل قولاه  ( :إ َّ
يَدعو على مَن َ
ظ ْلمِااه.
وقااال أيضااا  :ال بااأس لماان ظُلاام أن ينتصاار مماان ظَلمااه بمثاال ُ
علَيْهِ ْم مِنْ سَبِيلٍ) [الشورى ] 41/
ظ ْل ِم ِه َفأُولَئِ َ مَا َ
وقال تعالىَ ( :و َلمَنِ انْتَصَ َر بَعْ َد ُ
ن عَازْ ِم ا ُألمُاورِ).
غفَارَ إِنَّ َذلِا َ َلمِا ْ
ن صَابَرَ وَ َ
ثم قال تبار وتعالى بعد ذل َ ( :و َلمَا ْ
[*] قال الحسن البصري :

اه .
اي منا
ح ّقا
س اتَخْرِج َ
ام ا ْ
اه  ،اللها
اي عليا
ام أع ِِّنا
اول  :اللها
اه أن يقا
ااؤه عليا
دعا

وقياال  :إن شُااتِم جاااز أن يَشْااتِم بمثلااه ال يَزيااد عليااه َ .نقَلااه البغااوي.
[*] وقال ابن كثير في قوله تعالى :
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( َو َلمَنِ انْتَصَ َر بَعْ َد ظُ ْلمِ ِه َفأُولَئِ َ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) ما نصه:
أي  :ليس عليهم جناح في االنتصار ممن ظَلَمهم  .اها .

ظ َلمَتِه  ،وإن صَبر فهو أفضل له  ،ألن أجْر
ظلَمه ِبقَدْر مَ ْ
فيجوز للمظلوم أن يَدعو على مَن َ
ذل يُدَّخَر له يوم القيامة  .وأفضل مِنه أن يصبر ويَغفر  ،فيَعظُم أجره.

واهلل تعالى أعلم .

فينبغي للمظلوم أن يفوض أمره إلى اهلل ويقول" :وأفوض أمري إلى اهلل إن اهلل بصير
بالعباد" ،ويكثر من قوله" :حسبنا اهلل ونعم الوكيل" ،وعليه أن يكثر من الدعاء على من
ظلمه ويبشر بالخير؛ فقد أخذ الجبار -جل جالله -بإجابة دعوة المظلوم؛ قال صلى اهلل
عليه وسلم" :اتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اهلل حجاب "متفق عليه .
على المظلوم أن يستعين على الظالم بسهام الليل ،فما هي سهام الليل؟ إنها الدعاء ..وقف
أحد الرعية أمام أحد الطغاة ،وقد أوقع عليه ظلم ًا شديداً ،فقال الرجل للطاغية الستعين

علي بسهام الليل! قال الطاغية :ما سهام الليل؟ قال الرجل :الدعاء.
فيا أيها المظلوم أبشر بنصر اهلل ل في الدنيا قبل اآلخرة .

إن المتأمل في أحوال الناس اليوم يجد الكثير من الناس ال يتوقّى الظُّلم وال دعوة المظلوم
ويتناسى أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين اهلل حجاب.

وأن اهلل يرفعها فوق الغمام  ،ويقول  :وعزتي ألنصرن ولو بعد حين
فا هلل كم هل بسببها من هال

وكم شقي بسببها من سعيد
وكم افتقر بسببها من غني
وكم زال بسببها من مُل

إنها دعوات المظلومين ،فدعوة المظلوم قد تصيب في نفس  ،دعوة المظلوم قد تصايب
في مال  ،دعوة المظلوم قد تصيب في ولد  ،دعوة المظلوم تقلب صحت ساقمًا ،دعاوة
المظلوم تقلب سعادت شقاء ،دعوة المظلوم تجعل بعد العز والغنى ذليالً حقيرًا فقيرًا.

 قيل لما حبس خالد بن برم و ولده قال :
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يا أبتي بعد العز صرنا في القيد و الحبس فقال  :يا بني دعوة المظلوم سرت بليال غفلناا

عنها و لم يغفل اهلل عنها و كان يزيد بن حكيم يقول  :ما هبت أحدا قط هيبتي رجال ظلمته
و أنا أعلم أن ال ناصر له إال اهلل يقول لي  :حسبي اهلل  :اهلل بيني و بين .
در من قال :
وهلل ُّ

ال تظلمن إذا ما كنت مقتااااادرا

فالظلم ترجاع عقبااه إلى الناادم

تنام عينا والمظلوم منتباااااهٌ

يدعو علي وعين اهلل لم تناااام

و حبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر فكتب إليه من السجن هذين البيتين شعرا :
أما و اهلل إن الظلم شاااااااؤم

و ما زال المساايء هاو المظلوم

ستعلم يا ظلاااااااوم إذا التقينا

غدا عناااااد الملي من الملوم

در من قال :
وهلل ُّ
توق دعاا المظلااااوم إن دعاءه

ليرفع فوق الساااااحب ثم يجاب

و ال تحسبن اهلل مطرحااااااا له

و ال أنه يخفى عليه خطااااااب

ح أن اهلل قال و عزتي
فقد صاااا َّ

ألنصر المظلااوم و هو مثااااب

و بين إله العالمين حجاااااااب

توق دعاا من ليس بين دعائاااه

فمن ل يصاااادق ذا الحديَّ فإنه

جهول و إال عقله فمصاااااااب

دخل طاوس اليماني على هشام بن عبد المل فقال له  :اتق اهلل يوم األذان قال هشام  :وما
يوم األذان ؟ قال  :قال اهلل تعالى  { :فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهلل على الظالمين } فصعق
هشام فقال طاوس  :هذا ذا الصفة فكيف بذل المعاينة ؟ يا راضيا باسم الظالم كم علي من
المظالم ؟ السجن جهنم و الحق الحاكم !
أخي هل تعتقد أن اإلنسان المظلوم يعيش مثل اإلنسان الطبيعي ؟
هل يحس بما نحس به نحن اآلن؟ هل تعتقد بأن حياته طبيعية وشعوره عاادي؟ إذا كنات
تعتقد ذل فأعد النظر يا صديقي!
اإلنسان المظلوم ال يعيش حياته كغيره مان البشار ..ال يعايش وال يحاس كاألشاخاص

الطبيعيين ..ال يحس بطعم الشراب وال الطعام! ال يستطيع أن يستمتع بحياته! بل ال يستطيع
حتى أن يبتسم مثلي ومثل !!! اإلنسان المظلاوم يصااب باإلكتئااب ..اإلنساان المظلاوم
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باختصار يحس بأن هنال صخرة بحجم الكرة األرضية ..بل بحجم العالم كله ..تجثم علاى

صدره!

وعندما يحاصَر المظلوم من كل جهة ،ويضيّق عليه الخناق ،فال يستطيع االنتصار لنفساه
ممن ظلمه ،وال يقدر على التخلص من الظلم الصارخ الذي أحاط به من كل جاناب ،يرفاع

يديه إلى السماء ،فتَفتح له السماء أبوابها ،وتأتيه منافذ الفرج ،ويتنازل عليه المدد ،إناه
مدد السماء ،من رب األرباب ،وخالق األسباب ،مهل الجبابرة ،وقاصم القياصارة ،الاذي
أهل عاداً األولى ،وثمود فما أبقى ،وقوم نوح من قبل إنهم كاانوا هام أظلام وأطغاى.
إن رحمة اهلل  -تبار وتعالى  -تتجلى في هذا السالح الفتا الذي منحه اهلل للمظلاومين،
بل إن الظلمة مهما بلغوا من الطغيان أفرادًا كانوا أو دوالً ،قد يسقطون بسبب الدعاء.
ولهذا دعا نوح _ عليه السالم _ على قومه عندما استضعفوه ،وكذَّبوه ،وردُّا دعوته.
وكذل موسى _ عليه السالم _ دعا على فرعون عندما طغى ،وتجبر ،وتسلط ،ورفاض
الهدى ودين الحق؛ فاستجاب اهلل لهما ،وحاق بالظالمين الخزي في الدنيا ،وسوء العاذاب

في العقبى.
ظلِم ،واستُضْعِف؛ فإنه إن لجأ إلى ربه ،وفزع إليه بالدعاء _
وكذل الحال بالنسبة لكل من ُ

أجابه اهلل ،وانتصر له وإن كان فاجرًا.
در من قال :
وهلل ُّ

أماا واهلل إن الظلاام شااااااؤم
إلى ديّان يوم الدين نمضاااااااي

ومازال المسااايء هو الظلاوم
وعند اهلل تجتمااااع الخصاوم

هل يظن الظالم بأن اهلل غافل عنه ،ال يعلم عنه ،ال يقدر عليه؟ إن اهلل يمهل الظالم لكان ال
يهمله ،يصبر  -عز وجل -على الظلمة ولكن إذا أخذهم لم يفلتهم .قال اهلل تعاالىَ { :ولَا ْو
َابةٍ َولَكِنْ يُؤَخِّ ُرهُمْ ِإلَى أَجَلٍ مُسَمًّى َفإِذَا جَاا َء
علَيْهَا مِنْ د َّ
ظ ْلمِهِمْ مَا تَرَ َ َ
اللهُ النَّاسَ بِ ُ
يُؤَاخِذُ َّ
ع ًة َولَا يَسْ َتقْ ِدمُونَ}
جلُهُ ْم لَا يَسْ َتأْخِرُونَ سَا َ
أَ َ

[ سااااورة النحاااال]61 /

فيا أيها الظالم  :اتق دعوة المظلوم ،ال تعرض نفس لدعائه؛ ألن دعوة المظلوم مستجابة.
اتق دعوة المظلوم فإنها تُحمل على الغمام ويقول اهلل تعالى(( :وعزتي وجاللي ألنصارن
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ولو بعد حين)) .اتق دعوة المظلوم وإن كان كافراً ،فإناه لايس دونهاا حجااب ،فكياف

االح ًا تقيا ااً.
اان صاا
االمظلوم إن كاا
اف باا
الماً ،كياا
اان مساا
االمظلوم إن كاا
باا

والسنة الصحيحة طافحةٌ بما يدل على شناعة الظلم وأن اهلل تعالى يستجيب دعوة المظلوم
ض من فيض مما ورد في هذا :
وإن كان فاجرا  ،وها غي ٌ

( حديَّ ا بن عباس في الصحيحين ) قال  :قال رسول اهلل  لمعاذٍ ابن جبل حين بعثه إلى
اليمن  :إن ستأتي قوماً أهل كتاب  ،فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إلاه إال اهلل
س
وأن محمداً رسول اهلل  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض علايهم خما َ
صلواتٍ في كل يومٍ وليلة  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدق ًة
تؤخذ من أغنيائهم فتُردُ على فقرائهم  ،فإن هم أطاعوا ل بذل فإيا وكارائمَ أماوالهم ،
واتقِ دعو َة المظلومِ فإنه ليس بينه وبين اهلل حجاب .
(حديَّ خزيمة بن ثابت في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :اتقوا دعوة المظلاوم فإنهاا
تُحْ َملُ على الغمام يقول اهلل  :و عزتي و جاللي ألنصرن و لو بعد حين .

(حديَّ ابن عمر في صحيح الجامع) أن النبي  قال اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلاى
السماء كأنها شرارة .

(حديَّ أبي هريرة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :دعوة المظلوم مستجابة و إن كان
فاجرا ففجوره على نفسه .
ولذا وجب علينا تذكير الظالم برد المظالم 

احذر أن تأتي يوم القيامة مفلساً

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم) أن النبي  قال  :أتدرون من المفلاس ؟ قاالوا :
المفلس فينا من ال درهم له وال متاع  .فقال  :إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة
بصالةٍ و صيام و زكاة و يأتي و قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سف دم هاذا و
ضرب هذا فيُعطِى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتُه قبل أن يُقضَى ماا
عليه أُخذ من خطاياهم فطُرحت عليه ثم طُرح في النار .
فاحذر يا مسكين من نار تلظى ال يصالها إال األشقى .
فما هو الحل إذاً؟
الحل هو الحديَّ اآلتي  :
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي هريرة في صحيح البخاري) أن النبي  قال  :من كانت له مظلمة ألحد مان
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمل صالح

أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه .

تنبيه

 :واعلموا بأن اهلل تعالى ال يرد دعوة المظلوم ولو كانت من كافر ،ال تقولاوا

بأن هذا كافر ال حرمة له ،نعم .ال حرمة له؛ ألنه كافر نجس ،ولكن ال تظلماه ،وال تأكال
عليه حقه ،وال تأخذ منه حقه ،أعطه حقه كامالً موفوراً غير منقوص وال تظلمه ،فلو دعاا
علي وهو كافر الستجاب اهلل دعوته ،وكفره على نفسه ،وفجوره على نفسه ،أماا دعاوة

المظلوم فيرفعها اهلل فوق الغمام ،ويقول لها( :وعزتي وجاللي ألنصرن ولو بعاد حاين)
وكانت وصية النبي صلى اهلل عليه وسلم لامعاذ وهو ذاهب إلى الايمن( :واتاق دعاوة

المظلوم -وكم من الناس ال يهتم بها ،وال يأبه لها -فإنه ليس بينها وباين اهلل حجااب).
ادم
اى الناا
ااه إلاا
اع عقباا
االظلم ترجاا
ادرًا فاا
ات مقتاا
اا كناا
ان إذا ماا
ال تظلماا
انم
ام تاا
اين اهلل لاا
ادعو عليا ا وعاا
اه ياا
اوم منتباا
اا والمظلاا
اام عيناا
تناا
اعلم بأن اهلل يمهل وال ينسا وال يغفل عن  ،فإن كنت ظالماً ألحد من عباد اهلل وألحد من

خلق اهلل كافراً كان أو مسلماً ،فرد إليه المظلمة قبل أن يأتي يوم ال درهم فياه وال ديناار،
وال مناصب وال كراسي وال وزارات ،ويؤخذ من حسنات -يا عبد اهلل -فتعطى لمن ظلمت،
حتى إذا ما فنيت حسنات أُخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا فطرحات عليا  ،فطارح

صاحب المظالم على وجهه في النار ،وهذا هو المفلس ،وال حول وال قوة إال بااهلل العلاي
العظيم!

[*] قال اإلمام الشافعي وما أجمل ما قال :
ورب ظلو ٍم قد كفيت بحربه
َّ

أي وقوعِ
فأوقعه المقدور َّ

فما كان لي اإلسال ُم إال تعبدًا

وأدعيةً ال تُتَّقى بدروع

وحسب أن ينجو الظلومُ وخلفه

ِسي ركوع
سها ُم دعا ٍء من ق ِّ

مُرَيَّشة بالهدب من كل ساهرٍ

منهلة أطرافها بدموع

()301

وقال:
(
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
أتهزأ بالدعاء وتزدريه
سهام الليل ال تخطي ولكن

وما تدري بما صنع الدعاءُ
له أم ٌد ولألمد انقضا ُء

()303

وإذا تقطعت ب -أيها المظلوم -األسباب ،وأُغلقت في وجه األباواب ،فااقرع أباواب
السماء ،وُبََّّ إلى الجبار الألواء ،فهو مفزع المظلومين ،وملجأ المستضعفين ،وَعَدَ بنصرة
ظلَم رجل سعد بن أبي وقاص -رضي اهلل عنه -فقاال ساعد:
الملهوف ،وإجابة المظلومَ ،

(اللهم أعم بصره ،وأطل عمره ،عرضه للفتن)،

قال الراوي  :فأنا رأيته بعد قد عمي بصره ،وقد سقط حاجبه على عينيه مان الكبار،
ويقول :كبير مفتون أصابته دعوة سعد.

فيا ويل من وجهت له سهام المظلومين ،ورفعت عليه أيدي المستضعفين ،فاصبر -أيها

المصاب -على ما قدر ،فالنصر مع الصبر ،والفرج مع الكرب ،واليسر مع العسر ،والبالء
المحض هو ما يشغل عن رب  ،وأما ما يقيم بين يديه ففيه كمالا وعاز  ،وإذا أقبال
ب األمر ،فاحمد اهلل على ما كشف ،ففي الحماد
اليسر ،وحل الفرج ،وزالت الغموم ،وما أقر َ

ِن
جبْ لَكُامْ إ َّ
شكر وزيادة نِعَم ،أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :وَقَالَ رَبُّكُامْ ٱدْعُونِى أَسْتَ ِ
ن [غافر.]60:
ن جَهَنَّمَ دٰخِرِي َ
خلُو َ
ن عِبَادَتِى سَيَدْ ُ
ن عَ ْ
ن يَسْتَكْبِرُو َ
ٱلَّذِي َ

والشواهد على إجابة دعوة المظلوم ال تكاد تحصر ،ومنها ما جاء في قصة سعد بن أبي

وقاص مع أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطاب .
قال أبو عوانة ،وجماعة :حدثنا عبدالمل بن عمير عن جابر بن سمرة قاال=:شاكا أهال
الكوفة سعدًا إلى عمر فقالوا :إنه ال يحسن أن يصلي ،فقال سعد :أما أنا فإني كنت أصالي
بهم صالة رسول اهلل ،صالتي العشيِّ ال أخرم منها ،أركاد فاي األولياين ،وأحاذف فاي
األخريين.
فقال عمر :ذل الظن ب يا أبا إسحاق.
فبعَّ رجالً يسألون عنه بالكوفة ،فكانوا ال يأتون مسجدًا من مساجد الكوفة إال قالوا خيرًا،
حتى أتوا على مسجد لبني عبسٍ ،فقال رجل يقال له أبو سعد :أما إذا نشدتمونا باهلل فإناه
كان ال يعدل في القضية ،وال يقسم بالسوية ،وال يسير بالسرية.

ضهُ للفتن.
فقال سعد :اللهم إن كان كاذبًا فأعم بصره ،وأطل عمره ،وعَرِّ ْ
(
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
قال عبدالمل  :فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السك  ،فإذا قيل له :كيف أنت؟ قال :كبيار
()304

مفتون أصابتني دعوة سعد .

وعن سعد أيضاً :أن رجالً قام يسب علياً رضي اهلل عنه ،فدافع سعد عن علي  ،واستمر
الرجاال فااي السااب والشااتم ،فقااال سااعد :اللهاام اكفنيااه بمااا شاائت.
فانطلق بعيرٌ من الكوفة فأقبل مسرعاً ،ال يلوي على شيء ،وأخذ يدخل من بين الناس حتى
وصل إلى الرجل ،ثم داسه بخفيه ،حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس.
[*] وقال الذهبي :
يقال إن رجالً وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالمل بأنه يعيبكم .
قال :فأحضره وسأله ،فقال :لم أَ ُق ْلهُ؛ اللهم إن كنتُ صادقًا فأرني به آية ،فاضطرب الرجال
()305

فمات .

تنبيه

 :ومِن حق من يدعو على اآلخرين أن يذكر أوالً سبب الدعاء علايهم لائال

يتوهم السامع أن الدعاء دون سبب وال ذنب  ،ولهذا قدّم موساى علياه الساالم السابب
والجناية التي استحق فرعون وقومه والمأل منهم دعوة نبيّهم بالهال "

سىَ رَبّنَآ إِنّ َ آتَ ْيتَ فِرْعَوْنَ َومَألهُ زِي َنةً وََأمْوَاالً فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا رَبّنَاا
قال تعالى( :وَقَالَ مُو َ
عَلىَ ُقلُوبِهِمْ فَالَ يُ ْؤمِنُاواْ حَتّاىَ يَارَوُ ْا
عَلىَ َأمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ َ
طمِسْ َ
ضلّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبّنَا ا ْ
لِيُ ِ

ن
سىَ رَبّنَآ إِنّ َ آتَ ْيتَ فِرْعَوْ َ
الْعَذَابَ األلِيمَ) [سورة :يونس  -األية]22 :قال تعالى( :وَقَالَ مُو َ
علَاىَ َأمْاوَالِهِ ْم
طمِاسْ َ
ضلّواْ عَن سَبِيلِ َ رَبّنَا ا ْ
َومَألهُ زِي َنةً وََأمْوَاالً فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَا رَبّنَا لِيُ ِ
ى يَرَوُ ْا الْعَذَابَ األلِيمَ) [يونس "]22 /
ال يُ ْؤمِنُو ْا حَ ّت َ
ى ُقلُوبِهِ ْم فَ َ
عَل َ
وَاشْدُ ْد َ

الدعاء بلفظ إن كان :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

أحيان ًا يتهم اإلنسان شخص ًا بأنه أساء إليه ،فهل له أن يدعو اهلل عز وجل على هذا الماتّهم
أو يقيّد الدعاء فيقول اللهم إن كان فالن ظلمنى أو أساء إلى فى كذا ويذكر دعوته؟
[*]يجيب عن التساؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى قائال :
314

) ،فااااي األذان ،باااااب وجااااوب قااااراءة اإلمااااام والماااا موم فااااي الصاااالوات كلهااااا،
_ ، 1والبخااااار (
( ) رواه أحمااااد /
ومسلم( )4 3في الصالة ،باب القراءة في الظهر والعصر ،والنسائي  7 /7باب الركود في األوليين.
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
المظلوم له أن يدعو اهلل عز وجل على ظالمه بقدر ظلمه ودليل ذل قول النبى صالى اهلل

عليه وسلم « اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وباين اهلل حجااب » أحيانااً ال ياتمكن
المظلوم من الرد على ظالمه ومصارحته إما ألنه قريب له أو صديق أو زعي ٌم ال يمكان أن
نتكلم معه فى هذا ..فحينئذٍ ال ملجأ له إال الدعاء لكن أحيان ًا يتهم اإلنسان شخص ًا بأنه أساء
إليه ،فهل له أن يدعو اهلل عز وجل على هذا المتّهم أو يقيّد الدعاء فيقول اللهام إن كاان

فالن ظلمنى أو أساء إلى فى كذا ويذكر دعوته؟ الثانى أو األول؟ الثانى  ..يعني أحيان ًا يتهم
ال بأنه أصاب شخص ًا بعين أو أصاب شخص ًا بسره لكن ما يساتطيع اإلنساان أن
القريب مث ً
يتكلم ألنه ما عنده بينة وال عنده دليل إال أن القرائن القوية تدل على أن هذا أساء فهنا رب
العالمين يعلم سبحانه وتعالى قل اللهم إن كان فالن هو الذى أصابني وتدعو (بما ترى أن
ستدعوه)

تنبيه

 :وهذا المسل سلكه من أصحاب النبي سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابن زيد

وكالهما مبشرٌ بالجنة :

(قصة سعد ابن أبي وقاص ) :
علَ ْيهِ خيرًا حتى سائل عَنْا ُه
أرسل عمر إلى الكوفة من يسأل عن سعد فكَانَ النَّاس يثنون َ
رجل من بني عبس .

َفقَالَ  :أما إذا أنشدتمونا عن سعد فإنه كَانَ ال يخَرَجَ في السرية وال يعدل بالرعية وال يقسم
بالسوية .
َفقَالَ سعد  :اللَّهُمَّ إن كَانَ كاذبًا قام رياءً وسمعةً فاطل فأطل عمره وعظم فقاره وعرضاه

للفتن .

فكَانَ يُرى َوهُوَ شيخ كبير قَدْ تدلى حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن في الطرقات
وَ َيقُو ُل  :شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد .

(قصة سعيد بن زيد) :

وخاصمت أروى بنت أويس سعيد بن زيد رضي اهلل عنه عند مروان ابن الحكام أميار
المدينة وادَّعت عليه أنه أخذ من أرضها ،فقال :أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعاد الاذي
سمعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال :وما سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه

ن ال َموْت «
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وسلم؟ قال :سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول” :من أخذ شبراً من األرض بغير
حقه طُوِّقه إلى سبع أرضين“

ثم قال :اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها ،واجعل قبرها في دارها ،قال :فرأيتهاا عميااء
تتلمس الجدر تقول :أصابتني دعوة سعيد بن زيد ،فبينما هي تمشي في الدار مارت علاى
بئر في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها(.)306

وممن سل هذا المسل أبو موسى الخوالني رحمه اهلل وكان مُجاب الدعوة :
( قصة أبو مسلم الخوالني )
كان أبو مسلم الخوالني إذا انصرف من المسجد إلى منزله كبَّر على باب منزله فتكبر
امرأته  ،فإذا كان في صحن داره كبَّر فتجيبه امرأته فإذا بلغ باب بيته كبَّر فتجيبه امرأته
فانصرف ذات ليلة فكبَّر عند باب داره فلم يجبه أحد فلما كان في الصحن كبَّر فلم يجبه أحد
فلما كان في باب بيته كبَّر فلم يجبه أحد وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه ثم

أتته بطعامه .

قال فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها .
فقال لها َ :مالَ ؟

فقالت :أنت ل منزلة من معاوية وليس لنا خادم فلو سألته فأخدمنا وأعطا فقال  :اللهام
من أفسد علي امرأتي فاعم بصره .
قال وقد جاءتها امرأة قبل ذل فقالت زوج له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية

يخدمه ويعطيه عشتم

قال  :فبينا تل المرأة جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها فقالت ما لسراجكم طفئ قالوا ال
فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو اهلل عز و جل لها يرد عليها
بصرها .
قال :فرحمها أبو مسلم فدعا اهلل عز و جل لها فرد عليها بصرها
ومن ذل قصة الثالثة الذين ابتالهم اهلل في بني إسرائيل :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين ) أن النبي  قال  « :إن ثالثة في
بني إسرائيل :أبرص وأقرع وأعمى ،بدا هلل أن يبتليهم ،فبعَّ إليهم ملكا ،فاأتى األبارص
(

)3
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ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قال :لون حسن ،وجلد حسن ،قد قذرني الناس ،قاال :فمساحه
فذهب عنه ،فأعطي لونا حسنا ،وجلدا حسنا ،فقال :أي المال أحب إلي ؟ قال :اإلبال  -أو

قال البقر ،هو ش في ذل  :أن األبرص واألقرع :قال أحدهما اإلبل ،وقال األخار البقار -
فأعطي ناقة عشراء ،فقال :يبار ل فيها .وأتى األقرع فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قاال:
شعر حسن ،ويذهب عني هذا ،قد قذرني الناس ،قال :فمسحه فذهب ،وأعطي شعرا حسنا،

قال :فأي المال أحب إلي ؟ قال :البقر ،قال :فأعطاه بقرة حامال ،وقال يبار ل فيها .وأتى
األعمى فقال :أي شيء أحب إلي ؟ قال :يرد اهلل إلي بصري ،فأبصار باه النااس ،قاال:
فمسحه فرد اهلل إليه بصره ،قال :فأي المال أحب إلي ؟ قال :الغنم ،فأعطاه شاة والدا ،فأنتج
هذان وولد هذا ،فكان لهذا واد من إبل ،ولهذا واد من بقر ،ولهذا واد من غنم ،ثم إنه أتى
األبرص في صورته وهيئته ،فقال :رجل مسكين ،تقطعت
بي الحبال في سفري ،فال بالغ اليوم إال باهلل ثم ب  ،أسأل بالذي أعطا اللاون الحسان

والجلد الحسن والمال ،بعيرا أتبلغ عليه في سفري .فقال له :إن الحقوق كثيرة ،فقال لاه:
كأني أعرف  ،ألم تكن أبرص يقذر الناس فقيرا فأعطا اهلل؟ فقال :لقد ورثت لكابر عان
كابر ،فقال :إن كنت كاذبا فصير اهلل إلى ما كنت .وأتى األقرع في صورته وهيئته ،فقاال
له مثل ما قال لهذا ،فرد عليه مثل ما رد عليه هذا ،فقال :إن كنت كاذبا صير اهلل إلى ماا

كنت .وأتى األعمى في صورته ،فقال :رجل مسكين وابن سبيل ،وتقطعت بي الحباال فاي
سفري ،فال بالغ اليوم إال باهلل ثم ب  ،أسأل بالذي رد علي بصر شاة أتبلاغ بهاا فاي

سفري ،فقال :قد كنت أعمى فرد اهلل بصري ،وفقيرا فقد أغناني ،فخذ ما شائت ،فاواهلل ال
أجهد اليوم بشيء أخدته هلل ،فقال :أمس مال  ،فإنما ابتليتم ،فقد رضي اهلل عن  ،وسخط
على صاحبي ).

أهم ما يسأل العبد ربه :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
العبد يسأل ربه كل شيء يحتاجه في أمر دينه ودنياه ،ألن الخزائن كلهاا بياده سابحانه
وتعالى ،قال سبحانه{ :وإنْ من شيءٍ إال عندَنا خزآئِ ُنهُ وما نُنَزِّلهُ إال بقدَرٍ مَّعلومٍ} [ الحجر

]11/

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

559

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وهو سبحانه ال مانع لما أعطى وال معطي لما منع ،كما كان النبي صلى اهلل عليه وسالم

يقول” :اللهم ال مانع لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجدِّ من الجدُّ“( .)300أي
ال ينفع ذا الغنى من غناه وإنما ينفعه اإليمان والطاعة(.)302

واهلل تعالى يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم ،من المطاعم والمشارب ،كما
()309

يسألونه الهداية ،والمغفرة ،والعفو والعافية

في الادنيا واآلخارة ،قاال اهلل تعاالى:

بكل شي ٍء عليماً}
ن ِّ
هلل كا َ
{وس َئلُواْ اهللَ من فض ِلهِ إنَّ ا َ
[ النساء ]31/
ولكن العبد يهتم اهتماماً عظيماً باألمور المهمة العظيمة التي فيها السعادة الحقيقية ومان
أهم ذل ما يأتي:
( )1سؤال اهلل الهداية :
ضلِ ْل َفلَن تَجِ َد َل ُه َولِيًّا مُّرْشِدًا}
الل ُه فَهُ َو ا ْلمُهْتَ ِد َومَن يُ ْ
لقوله تعالى{ :مَن يَهْ ِد َّ

[ الكهف ]10/

والهداية نوعان  :هداية مجملة ،وهي الهداية لإليمان واإلسالم وهاي حاصالة للماؤمن،
وهداية مفصلة ،وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء اإليمان واإلسالم ،وإعانته على فعل
ذل  ،وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليالً ونهاراً ،ولهذا أمر اهلل عباده أن يقرأوا في كل ركعاة

من صالتهم قوله تعالى{ :إيَّا َ نعبُدُ وإيَّا َ نستَعينُ} [ الفاتحة ]6/
(حديَّ ابن مسعود في صحيح مسلم ) أن النبي  كان يقول  :اللهم إني أساأل الهادى
والتقى والعفاف والغنى .

(حديَّ علي في صحيح مسلم ) قال  ،قال رسول اهلل  : اللهم إني أسأل الهدى والسداد
.
وعلم الحسن بن علي رضي اهلل عنهما أن يقول في قنوت الوتر” :اللهام اهادني فايمن
هديت“
(حديَّ الحسن بن علي الثابت في صحيح السنن األربعة ) قاال علمناي رساول اهلل 
كلمات أقولهن في الوتر{ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيات وتاولني فايمن
()3 3
()3 8
(

)3

أخرجه مسلم .415/1
النهاية في غريب الحديث البن األثير .244/1
انظر :جامع العلوم والحكم البن رجب .4 -38/2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

560

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
توليت وبار لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي وال يقضى علي وإنه ال يذل

من واليت تباركت ربنا وتعاليت}
( )1سؤال اهلل مغفرة الذنوب :

ألن من أهم ما يسأل العبد ربه مغفرة ذنوبه أو ما يستلزم ذل كالنجاة من النار ودخاول

الجنة(.)310

والعبد محتاج إلى االستغفار من الذنوب ،وطلب مغفرة ذنوبه من اهلل تعالى ،ألناه يخطائ
بالليل والنهار ،واهلل يغفر الذنوب جميعاً .
والكتاب والسنة الصحيحة طافحان بما يشحذ الهمم العالية إلى أن تنهل من كنوز االستغفار
بقدر ما تستطيع .
غفُو ٌر رّحِيمٌ) [المزمل ]10 /
ن الّل َه َ
قال تعالى( :وَاسْتَ ْغفِرُو ْا الّلهَ إِ ّ
ن بِاألسْحَارِ) [سورة :آل عمران  -اآلية]10 :
وتارةٌ يمدح أهله كقوله تعالى (وَا ْلمُسْتَ ْغفِرِي َ

س ُه
ظلِمْ َنفْ َ
وتارة يذكر اهلل تعالى أنه يغفر لمن يستغفره كقوله تعالىَ ( :ومَن يَ ْعمَلْ سُوَءاً أَوْ يَ ْ

غفُورًا رّحِيماً) [سورة :النساء  -اآلية]110 :
ثُ ّم يَسْتَ ْغفِ ِر الّل َه يَجِ ِد الّل َه َ
عمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى} [ طه ] 21/
ن وَ َ
ب وَآمَ َ
وقال{ :وَإِنِّي لَغَفَّا ٌر ِّلمَن تَا َ

(حديَّ األغرِّ المُزني في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :يا أيها الناس ! توبوا إلاى

اهلل واستغفروه فإني أتوب إلى اهلل في اليوم مائة مرة .
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين ) أن النبي  قال واهلل إني ألستغفر اهلل وأتوب إليه في
اليوم أكثر من سبعين مرة .

(حديَّ عبد اهلل بن بُسر في صحيح ابن ماجة ) أن النبي  قال طوبى لمن وُجاد فاي
صحيفته استغفارا كثيرا .
(حديَّ أنس في صحيح الترمذي) أن النبي  قال  :قال اهلل تعالى  :يا ابنَ آدَمَ إِنّا َ مَاا
ن
علَى ما كانَ فِي َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ لَوْ َبلَغَت ذُنُوبُ َ عَنَاا َ
غفَ ْرتُ لَ َ َ
دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي َ
غفَ ْرتُ لَ َ وَالَ أُبَالِي .يا ابنَ آدَمَ إنّ َ لَوْ أَتَيْتَنِي ِبقُرَابِ األ ْرضِ خَطَايَاا
سمَاءِ ثُمّ اسْتَ ْغفَرْتَنِي َ
ال ّ

ثُ ّم َلقِيتَنِي َال تُشْرِ ُ بي شَيْئاً ألَتَيْتُ َ ِبقُرَابِهَا مَ ْغفِرَةً» .

( )31
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ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

561

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ أبي سعيد في صحيح الجامع ) أن النبي  قال :إن إبليس لعنه اهلل قاال وعزتا

وجالل ال أبرح أُغوي بني آدم ما دامت األرواح فيهم  ،فقال اهلل عاز وجال  :وعزتاي

وجاللي ال ابرح أغفر لهم ما استغفروني .
(حديَّ شداد بن أوس في صحيح البخاري ) سيد االستغفار أن تقول  :اللهم أنت ربي ال
إله إال أنت خلقتني و أنا عبد و أنا على عهد و وعد ما استطعت أعوذ ب من شر ما

صنعت أبوء ل بنعمت علي و أبوء ل بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت مان
قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة و من قالها من
الليل و هو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة .
( حديَّ زيد بن حارثة رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) أن النبي  قال  :مان
قال أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من
الزحف .

وكثيراً ما ُيقْرَنُ االستغفار بذكر التوبة فيكون االستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفارة
باللسان ،والتوبة عبارة عن اإلقالع عن الذنوب بالقلوب والجوارح ،وقد وعد اهلل في سورة
()311

آل عمران

بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصر على ما فعله فتحمال النصاوص

المطلقة في االستغفار كلها على هذا المقيد ،وأما استغفار اللسان مع إصرار القلاب علاى
الذنب فهو دعاء مجرد إن شاء اهلل أجابه وإن شاء رده ،وقد يكون اإلصارار مانعااً مان

اإلجابة(،)311

(حديَّ عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح األدب المفرد ) أن
()313

النبي  قال  :ارحموا تُرحموا ،واغفروا يغفر اهلل لكم ،ويال ألقمااع القاول

ويال

للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون .
وإن قال أستغفر اهلل وأتوب إليه فله حالتان:
الحالة األولى  :أن يقول ذل وهو مصر بقلبه على المعصية فهذا كاذب في قوله :وأتاوب
إليه ،ألنه غير تائب ،فهو يخبر عن نفسه بأنه تائب وهو غير تائب.
( )311سورة آل عمران ،اآلية.135 :
( )312جامع العلوم والحكم .411-4 3/2
( )313جمع :قمع كضلع وهو اإلنا الذي يترك في رؤوس الظروف لتمأل بالمائعات من األشربة واأل هان شبه أسماع اللذين
يستمعون القول وال يعونه وال يحفظونه وال يعملون كاألقماع التي ال تعي شيئا ً مما يفرغ فيها فكأنه يمر عليها مجازاً كما يمر الشراب
في األقماع اجتيازاً.

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

561

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
والثانية :أن يكون مقلعاً عن المعصية بقلبه ،ويسأله توبة نصوحاً ويعاهد ربه علاى أن ال
يعود إلى المعصية ،فإن العزم على ذل واجب عليه فقوله ”وأتوب إليه“ يخبر بماا عازم

عليه في الحال(.)314

( )3سؤال اهلل الجنة واالستعاذة به من النار :

(حديَّ أبي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي 
قال لرجلٍ” :ما تقول في الصالة“؟ قال :أتشهد ثم أسأل اهلل الجنة ،وأعوذ به من النار .أما
واهلل ما أحسن دندنت  ،وال دندنة مُعاذ .فقال” :حولها ندندنُ .
يعني حول سؤال الجنة والنجاة من النار.
(حديَّ أ أنس بن مال بي هريرة رضي اهلل عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة )
أن النبي  قال  :من سأل اهلل الجنة ثالَّ مرات قالت الجنة :اللهم أدخله الجناة ،ومان
استجار من النار ثالَّ مرات قالت النار :اللهم أجره من النار .

( )4سؤال اهلل العفو والعافية في الدنيا واآلخرة :

( حديَّ ابن عباس رضي اهلل عنهما الثابت في صحيح الجامع ) أن النبي  قال لعماه:
أكْ ِثرْ َالْدُّعَا َء ِب َالْعَافِ َيةِ " 0

(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكان رساول  اهلل يادع
هؤالء الدعوات حين يمسي وحين يصبح {

اللهم إني أسأل العفاو و العافياة الادنيا

واآلخرة  ،اللهم إني أسأل العفو والعافية في ديني ودنياي و أهلي و مالي ،اللهم اساتر

عوراتي و آمن روعاتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و
من فوقي و أعوذ ب أن اغتال من تحتي .
( )5سؤال اهلل تعالى الثبات على دينه :
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :اللهم مُصَارِّفَ القلاوب
صرِّف قلوبنا على طاعت .
اللهِ صَلَّى اللَّا ُه
( حديَّ أنَسٍ رضي اهلل عنه الثابت في صحيح الترمذي ) قال :كَانَ رَسُولُ َّ
علَى دِينِ َ "0
ن يقول " :يَا ُمقَِّلبَ ا ْل ُقلُوبِ ث َِّبتْ َقلْبِي َ
علَ ْي ِه وَسَلَّ َم يُكْثِرُ أ ْ
َ

( )6سؤال اهلل تعالى دوام النعمة واالستعاذة به من زوالها :
()314

انظر :جامع العلوم والحكم .412-41 /2

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

563

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
وأعظم النعم نعمة الدين :

(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم أصلح لي ديناي
الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي آخرتي التي فيهاا
معادي و اجعل الحياة زيادة لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر .

(حديَّ ابن عمر في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ ب من زوال
نعمت وتحوِّل عافيت وفُجاءة نقمت وجميع سخط .
( )0االستعاذة باهلل من جهد البالء ودر الشقاء ،وسوء القضاء وشماتة األعداء :
(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  كان يتعوذ من جَهْدِ البالء ودَرَ ِ الشاقا ِء
وسو ِء القضاءِ وشماتةِ األعداء .

نموذج للدعاااء عملياً :
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ
 )1نموذج لحمد اهلل تعالى والثناء عليه :

اللهم ل الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ومنه ملئ الساموات واألرض وماا بينهماا

وملئ ما شئت من شيء بعد  ،أهل الثناء والمجد وكلنا ل عبد ،اللهم ال مانع لما أعطيات
وال معطي لما منعت وال ينفع ذا الجد من الجد .

 سبحان اللهم وبحمد وتبار اسم وتعالى جد وال إله غير  ،أنت األول فليس قبل
شيء  ،وأنت اآلخرُ فليس بعد شيء وأنت الظاهر فليس فوق شيء وأنت الباطن فلايس

دون شيء  ،ليس كمثل شيء وأنت السميع البصير .
يا سامعا لكل شكوى ،ويا عالما بكل نجوى.

يا سابغ النعم ،ويا دفع النقم ،ويا فارج الغم ،ويا كاشف الهم يا مجيب دعاوة المضاطرين
 ،يا من يقول للشيء كن فيكون  ،يا من ال حول وال قوة إال ب  ،يا من ال يتعاظمه شاي ٌء
أعطاه  ،يا أعدل من حكم ،ويا حسيب من ظلم ،ويا ولي من ظُلم .

يا من ال تراه العيون ،وال تخالطه الظنون ،وال يصفه الواصفون ،وال تغيره الحاوادَّ وال
الدهور ،يعلم مثاقيل الجبال ،ومكاييل البحار ،وعدد قطر األمطار ،وعادد ورق األشاجار،

وعدد ما يظلم عليه الليل ويشرق عليه النهار .
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كم من نعمة أنعمت بها علينا قل ل عندها شكرنا ،وكم من بلية ابتليتنا بهاا قال عنادها

صبرن ا ،فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ،ويا من قل عند بالئه صبرنا فلم يخاذلنا
أقذف في قلوبنا رجائ  ،اللهم اقذف في قلوبنا رجائ  ،اللهم اقذف في قلوبنا رجائ حتى ال
نرجو أحدا غير .

يا سامعا لكل شكوى ،ويا عالما بكل نجوى ،يا كاشف كربتنا ،ويا مستمع دعوتنا ،ويا راحم

عبرتنا ،ويا مقيل عثرتنا  ،يا كاشف كل ضر وبلية ،ويا عالم كل سر وخفياة  ،ياا عاالم
الخفيات ويارفيع الدرجات  ،يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات افتح لدعائنا باب القبول
واإلجابة وارزقنا التوبة وحسن اإلنابة .
يا رب البيت العتيق أكشف عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق ،واكفنا والمسلمين ما نطيق
وما ال نطيق ،اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم غم ،وأخرجنا والمسلمين من كل حزن
وكرب.

يا فارج الهم ،يا كاشف الغم ،يا منزل القطر ،يا مجيب دعوت المضطر ،ياا ساامعا لكال

نجوى احفظ إيمان وأمن بالدنا ،ووفق والة األمر لما فيه صالح اإلسالم والعباد.
 )1الصالة على النبي : 

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن حميا ٌد

مجيد  ،اللهم بار على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إباراهيم
إن حمي ٌد مجيد .

( )3الدعاء باسم اهلل األعظم أن يستجيب دعاءنا وال يردنا خائبين :
اللهم إني أسأل بأن ل الحمد ال إله إال أنت المنان بديع السماوات واألرض يا ذا الجاالل
واإلكرام يا حي يا قيوم أن تستجيب دعاءنا وال تردنا خائبين وال عن بابا مطارودين وال
من رحمت محرومين يا مجيب دعوة المضطرين  ،اللهم ال تحرمناا باذنوبنا وال تطردناا
بعيوبنا ويسِّر لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا  ،اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا
ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة .

اللهم يا عالم الخفيات ويا رفيع الدرجات ويا مجيب الدعوات ويا قاضى الحاجاات افاتح
لدعائنا القبول واإلجابة وارزقنا التوبة وحسن اإلنابة .
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اللهم إن قلت وقول الحق ( أدعوني أستجب لكم )  ،ها نحن ندعو كما أمرتنا فاساتجب

لنا كما وعدتنا

[*]نموذج للدعاء من القرآن الكريم :
علَايْهِم وَ َال
علَيْهِمْ غَيْارِ ا ْلمَغْضُاوبِ َ
اللهم اهْدِنَا الصّرَاطَ ا ْلمُسْ َتقِيمَ ،صِرَاطَ الّذِينَ أَنْ َع ْمتَ َ

الضّآلّينَ ){الفاتحة}6،0/

علَى الّذِينَ مِن
ح َملْ َتهُ َ
علَيْنَآ إِصْراً َكمَا َ
حمِلْ َ
طأْنَا رَبّنَا وَالَ تَ ْ
رَبّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْ َ
حمْنَآ أَنتَ مَوْالَنَا فَانْصُارْنَا
غفِرْ لَنَا وَارْ َ
ح ّملْنَا مَا الَ طَا َقةَ لَنَا ِبهِ وَاعْفُ عَنّا وَا ْ
قَ ْبلِنَا رَبّنَا وَالَ تُ َ
علَى ا ْلقَوْ ِم الْكَافِرِينَ) {البقرة}126/
َ
ت الْ َوهّاابُ {آل
حمَاةً إِنّا َ أَنْا َ
رَبّنَا الَ تُزِغْ ُقلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا َو َهبْ لَنَا مِان لّادُنْ َ رَ ْ
عمران}2/
علَى ا ْلقَوْمِ الْكَاافِرِينَ) { آل
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيَ َأمْرِنَا وَثَ ّبتْ أَقْدَامَنَا وانْصُرْنَا َ
ربّنَا ا ْ

عمران}140 /

ي
غفِارْ لِاي َولِوَالِادَ ّ
َ ربّ اجْ َعلْنِي ُمقِيمَ الصّالَةِ َومِن ذُرّيَتِي رَبّنَا وَ َتقَبّلْ دُعَاآءِ ،رَبّنَاا ا ْ
ن يَوْ َم َيقُو ُم الْحِسَابُ) { إبراهيم }41 ،40 /
َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ

رَبّنَا اصْرِفْ عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً ،إِنّهَا سَاآ َءتْ مُسْا َتقَرّاً َو ُمقَامااً) {

الفرقان} 66،65/
ن وَاجْ َعلْنَا ِل ْلمُ ّتقِينَ ِإمَاماً {الفرقان}04/
ب لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرّيّاتِنَا قُرّةَ أَعْيُ ٍ
رَبّنَا َه ْ

غفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَا الّذِينَ سَ َبقُونَا بِاإلِيمَانِ وَالَ تَجْعَلْ فِي ُقلُوبِنَا غِالّ ّللّذِينَ آمَنُواْ رَبّنَآ إِنّ َ
رَبّنَا ا ْ

ف رّحِيمٌ) { {الحشر }10 /
َرءُو ٌ
ن الْخَاسِرِينَ} [األعراف .]13
َن مِ َ
حمْنَا لَنَكُون َّ
ظ َلمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّ ْم تَ ْغفِ ْر لَنَا وَتَرْ َ
{رَبَّنَا َ
ن
حمْنِاي أَكُان مِّا َ
علْمٌ وَإِالَّ تَ ْغفِرْ لِي وَتَرْ َ
س َألَ َ مَا لَيْسَ لِي ِبهِ ِ
{ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِ َ أَنْ أَ ْ
ن} [هود .]40
الْخَاسِرِي َ
ن وَا ْلمُ ْؤمِنَاتِ} [نوح .]12
ي مُ ْؤمِنًا َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ
َي َو ِلمَن دَخَ َل بَيْتِ َ
غفِ ْر لِي َولِوَالِد َّ
{ رَبِّ ا ْ
السمِي ُع الْ َعلِيمُ}
{رَبَّنَا َتقَبَّ ْل مِنَّا إِنَّ َ أَنتَ َّ

ب الرَّحِيمُ} [البقرة .]112 ،110
ت التَّوَّا ُ
علَيْنَآ إِنَّ َ أَن َ
ب َ
{وَ ُت ْ
{ رَبِّ اجْ َعلْنِي ُمقِي َم الصَّالَ ِة َومِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَ َتقَبَّلْ دُعَاء} [إبراهيم .]40
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ن يَوْ َم َيقُو ُم الْحِسَابُ} [إبراهيم .]41
َي َو ِل ْلمُ ْؤمِنِي َ
غفِ ْر لِي َولِوَالِد َّ
{ رَبَّنَا ا ْ

حقْنِي بِالصَّالِحِينَ ،وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِ ْدقٍ فِي اآلخِرِينَ ،وَاجْ َعلْنِاي
{ رَبِّ َهبْ لِي حُ ْكمًا وََألْ ِ
غفِرْ ألَبِي إ َِّنهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ،وَال تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} [الشعراء
مِن وَرَ َثةِ ج ََّنةِ النَّعِيمِ ،وَا ْ
.]20-23

ن الصَّالِحِينَ} [الصافات .]100
ب لِي مِ َ
{رَبِّ َه ْ
َكلْنَا وَِإلَيْ َ أَنَبْنَا وَِإلَيْ َ ا ْلمَصِيرُ} [الممتحنة .]4
علَيْ َ تَو َّ
{ رَّبَّنَا َ
ت الْعَزِي ُز الْحَكِيمُ} [الممتحنة .]5
غفِ ْر لَنَا رَبَّنَا إِنَّ َ أَن َ
{ رَبَّنَا ال تَجْ َعلْنَا فِتْ َن ًة لِّلَّذِينَ َكفَرُوا وَا ْ
عمَلَ صَالِحًا تَرْضَاا ُه
علَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَ ْ
علَيَّ وَ َ
{ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِ ْعمَتَ َ الَّتِي أَنْ َع ْمتَ َ
حمَتِ َ فِي عِبَادِ َ الصَّالِحِينَ} [النمل .]19
خلْنِي بِرَ ْ
وَأَدْ ِ
سمِيعُ الدُّعَاء} [آل عمران .]32
ب لِي مِن لَّدُنْ َ ذُر َِّّي ًة طَيِّ َبةً إِنَّ َ َ
{ رَبِّ َه ْ
ت خَيْ ُر الْوَارِثِينَ} [األنبياء .]29
{رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَن َ

ن الظَّا ِلمِينَ} [األنبياء .]20
ت مِ َ
{ ال ِإ َلهَ إِال أَنتَ سُبْحَانَ َ إِنِّي كُن ُ
عقْدَةً مِّن لِّسَانِيَ ،ي ْفقَهُوا قَا ْولِي} [طاه
حلُلْ ُ
{رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ،وَيَسِّرْ لِي َأمْرِي ،وَا ْ
.]12-15

غفِ ْر لِي} [القصص .]16
ت َنفْسِي فَا ْ
ظ َل ْم ُ
{ رَبِّ إِنِّي َ
ن} [آل عمران .]53
ت وَاتَّبَعْنَا الرَّسُو َل فَاكْتُبْنَا َمعَ الشَّاهِدِي َ
{رَبَّنَا آمَنَّا ِبمَا أَن َز َل ْ
حمَتِ َ مِنَ ا ْلقَوْمِ الْكَاافِرِينَ} [ياونس ،25
{رَبَّنَا الَ تَجْ َعلْنَا فِتْ َنةً ِّل ْلقَوْمِ الظَّا ِلمِينَ ،وَنَجِّنَا بِرَ ْ

.]26

علَى ا ْلقَاوْمِ الْكَاافِرِينَ}
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي َأمْرِنَا وَث َِّبتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا َ
{ ربَّنَا ا ْ
[آل عمران .]140
ئ لَنَا مِنْ َأمْرِنَا رَشَدًا} [الكهف .]10
ح َم ًة َوهَيِّ ْ
{رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُن َ رَ ْ
ع ْل َماً} [طه .]114
َب زِدْنِي ِ
{ ر ِّ
{رَّبِّ أَعُوذُ بِ َ مِنْ َهمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ،وَأَعُوذُ بِ َ رَبِّ أَن يَحْضُارُونِ} [المؤمناون -90

.]92

حمِينَ} [المؤمنون .]112
ت خَيْ ُر الرَّا ِ
غفِ ْر وَارْحَ ْم وَأَن َ
{رَّبِّ ا ْ
ب النَّارِ} [البقرة .]101
{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَ َن ًة وَفِي اآلخِرَ ِة حَسَ َن ًة وَقِنَا عَذَا َ
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غفْرَانَ َ رَبَّنَا وَِإلَيْ َ ا ْلمَصِيرُ} [البقرة .]125
سمِعْنَا وَأَطَعْنَا ُ
َ {

ن
علَى الَّاذِي َ
ح َملْ َتهُ َ
علَيْنَا إِصْرًا َكمَا َ
حمِلْ َ
طأْنَا رَبَّنَا وَالَ تَ ْ
 { رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْ َ
ت مَوْالَنَاا
حمْنَاآ أَنا َ
غفِرْ لَنَاا وَارْ َ
َملْنَا مَا الَ طَا َقةَ لَنَا ِبهِ وَاعْفُ عَنَّا وَا ْ
مِن قَ ْبلِنَا رَبَّنَا وَالَ تُح ِّ
علَى ا ْلقَوْ ِم الْكَافِرِينَ} [البقرة .]126
فَانصُرْنَا َ

ح َمةً إِنَّ َ أَنتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران
{رَبَّنَا الَ تُزِغْ ُقلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا َو َهبْ لَنَا مِن لَّدُن َ رَ ْ

.]2
خ َل ْقتَ هَذا بَاطِالً سُبْحَانَ َ َفقِنَا عَذَابَ النَّارِ ،رَبَّنَا إِنَّ َ مَن تُدْخِلِ النَّارَ َفقَدْ أَخْزَيْتَا ُه
{رَبَّنَا مَا َ
سمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِإلِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَاا
َومَا لِلظَّا ِلمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ،رَّبَّنَا إِنَّنَا َ
سلِ َ وَ َال
علَى رُ ُ
غفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا َمعَ األبْرَارِ ،رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا َ
فَا ْ
ف ا ْلمِيعَادَ} [آل عمران .]194-191
خلِ ُ
تُخْزِنَا يَوْ َم ا ْلقِيَا َمةِ إِنَّ َ َال تُ ْ
حمِينَ} [المؤمنون .]109
ت خَيْ ُر الرَّا ِ
حمْنَا وَأَن َ
غفِ ْر لَنَا وَارْ َ
{ رَبَّنَا آمَنَّا فَا ْ

{رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ،إِنَّهَا سَاءتْ مُسْ َتقَرًّا َو ُمقَامًا} [الفرقان
.]66 ،65
عمَلَ صَالِحًا تَرْضَاا ُه
علَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَ ْ
علَيَّ وَ َ
{ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِ ْعمَتَ َ الَّتِي أَنْ َع ْمتَ َ

س ِلمِينَ} [األحقاف .]15
ن ا ْلمُ ْ
ح لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُ ْبتُ ِإلَيْ َ وَإِنِّي مِ َ
صِل ْ
وَأَ ْ

غفِرْ لَنَا وَإلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَ َبقُونَا بِاإلِيمَانِ وَال تَجْعَلْ فِي ُقلُوبِنَا غِال لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
{رَبَّنَا ا ْ
ف رَّحِيمٌ} [الحشر .]10
إِنَّ َ رَؤُو ٌ

ي ٍء قَدِيرٌ} [التحريم .]2
علَى كُلِّ شَ ْ
غفِ ْر لَنَا إِنَّ َ َ
{رَبَّنَا َأ ْتمِ ْم لَنَا نُورَنَا وَا ْ
ب النَّارِ} [آل عمران .]16
غفِ ْر لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَا َ
{ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَا ْ
{رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا َمعَ الشَّاهِدِينَ} [المائدة .]23
{ رَبِّ اجْعَلْ هَاذَا الْ َبلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُ َد األَصْنَامَ} [إبراهيم .]35
ن خَيْ ٍر َفقِيرٌ} [القصص .]14
َي مِ ْ
{رَبِّ إِنِّي ِلمَا أَن َز ْلتَ ِإل َّ
علَى ا ْلقَوْ ِم ا ْل ُمفْسِدِينَ} [العنكبوت .]30
{رَبِّ انصُرْنِي َ
{رَبَّنَا َال تَجْ َعلْنَا َم َع ا ْلقَوْ ِم الظَّا ِلمِينَ} [األعراف .]40

ش الْعَظِيمِ} [التوبة .]119
َب الْعَرْ ِ
ت َوهُ َو ر ُّ
َك ْل ُ
علَ ْي ِه تَو َّ
ي الّلهُ ال ِإلَاهَ إِالَّ هُ َو َ
{حَسْبِ َ
{ -41عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ} [القصص .]11

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

562

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
ن ا ْلقَوْ ِم الظَّا ِلمِينَ} [القصص .]11
َب نَجِّنِي مِ َ
{ ر ِّ

[*]نموذج للدعاء من السنة :

*(حديَّ أبي هريرة في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم أصلح لي ديني
الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي آخرتي التي فيهاا

معادي و اجعل الحياة زيادة لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر .

*(حديَّ الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة ) قال علمني رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم كلمات أقولهن في الوتر{ اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن
توليت وبار لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إن تقضي وال يقضى علي وإنه ال يذل
من واليت تباركت ربنا وتعاليت}
(حديَّ علي في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كان يقول في آخر وتاره :
اللهم إني أعوذ برضا من سخط و بمعافات من عقوبت و أعوذ ب من ال أحصي ثناء

علي أنت كما أثنيت على نفس

.

(حديَّ ابن عمر في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ ب من زوال
نعمت وتحوِّل عافيت وفُجاءة نقمت وجميع خلق .

(حديَّ أبي هريرة في الصحيحين) أن النبي  كان يتعوذ من جَهْدِ البالء ودَرَ ِ الشاقا ِء
وسو ِء القضاءِ وشماتةِ األعداء .
(حديَّ ابن مسعود في صحيح مسلم ) أن النبي  كان يقول  :اللهم إني أساأل الهادى
والتقى والعفاف والغنى .

(حديَّ علي في صحيح مسلم) قال  ،قال رسول اهلل  : اللهم إني أسأل الهدى والسداد .
(حديَّ أنس في الصحيحين) قال كان أكثر دعاء النبي  ( اللهم آتنا في الادنيا حسان ًة
وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذاب النار .
(حديَّ عبد اهلل بن عمرو في صحيح مسلم ) أن النبي  قال  :اللهم مُصَارِّفَ القلاوب
صرِّف قلوبنا على طاعت .

( حديَّ أنس في الصحيحين ) قال كان النبي  يقول  :اللهم إني أعوذ ب مان الهام و
الحزن و العجز و الكسل و الجبن و البخل و ضلع الدين و غلبة الرجال .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

569

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
(حديَّ عائشة في صحيح مسلم) أن النبي  كان يقول في دعائه  :اللهم إني أعوذ با
من شرِ ما عملت ومن شرِ ما لم أعمل .

(حديَّ زيد ابن أرقم في صحيح مسلم ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهام آت نفساي
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها  ،اللهم إني أعوذ ب من علم ال ينفع

ومن قلب ال يخشع ومن نفس ال تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها .

(حديَّ زياد ابن عالقة عن عمه قُطبة ابن مال في صحيح الترمذي) أن النباي  كاان
يقول  :اللهم إني أعوذ ب من منكرات األخالق واألعمال واألهواء .
حمَيد في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال قلت يا رساول اهلل علمناي
(حديَّ شَكَل ابن ُ
دعاءاً  ،قال  :قل اللهم إني أعوذ ب من شرِّ بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومان
شر منيِّي .
(حديَّ أنس في صحيح أبي داوود ) قال كان رسول اهلل  يقول  :اللهم إني أعوذ ب من

البرص والجنون والجذام ومن سيئِ األسقام .

(حديَّ أبي البسر في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن رسول اهلل  كان يدعو اللهم إني
أعوذ ب من التردي و الهدم و الغرق و الحرق و أعوذ ب أن يتخبطناي الشايطان عناد

الموت و أعوذ ب أن أموت في سبيل مدبرا و أعوذ ب أن أموت لديغا .

(حديَّ هريرة في صحيحي أبي د اود والنسائي) قال كان رسول اهلل  يقول اللهم إناي
أعوذ ب من الجوع فإنه بئس الضجيع و أعوذ ب من الخيانة فإنها بئست البطانة .

(حديَّ ابن عمر في صحيح الترمذي ) قال قلما كان رسول اهلل  يقوم من مجلسٍ حتى
يدعو بهؤالء الكلمات  :اللهم اقسم لنا من خشيت ما يحول بيننا و بين معاصاي و مان
ن به علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأساماعنا
طاعت ما تبلغنا به جنت و من اليقين ما تُهوِّ ُ
و أبصارنا و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارَّ منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصارنا
على من عادانا و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال مبلغ علمنا و
ال تسلط علينا من ال يرحمنا .

(حديَّ عمار ابن ياسر في صحيح النسائي) أن النبي  كان يدعو بهذا الدعاء اللهم بعلم
الغيب و قدرت على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي و توفني إذا علمت الوفاة خيرا
لي  ،اللهم و أسأل خشيت في الغيب و الشهادة و أسأل كلمة الحق في الرضا و الغضب
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وأسأل القصد في الفقر و الغنى و أسأل نعيما ال ينفد و قرة عاين ال تنقطاع و أساأل

الرضا بالقضاء و أسأل برد العيش بعد الموت و أسأل لذة النظر إلى وجه و الشوق إلى

لقاء في غير ضراء مضرة و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزيناة اإليماان و اجعلناا هاداة
مهتدين .

(حديَّ عائشة في صحيح ابن ماجة ) أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء اللهم إني أسأل من
الخير كله عاجله و آجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ ب من الشر كلاه عاجلاه و
آجله ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسأل من خير ما سأل به عباد و نبيا و
أعوذ ب من شر ما عاذ به عبد و نبي اللهم إني أسأل الجنة و ما قرب إليها من قاول
أو عمل و أعوذ ب من النار و ما قرب إليها من قول أو عمل و أسأل أن تجعل كل قضاء
قضيته لي خيرا .
(حديَّ أبي هريرة في صحيح أبي داوود وابن ماجة ) أن النبي  كاان يقاول  :اللهام
انفعني بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علم َا .

(حديَّ ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة ) قال لم يكن رسول اهلل  يدع هؤالء
الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسأل العفو و العافية في الادنيا واآلخارة ،

اللهم إني أسأل العفو و العافية في ديني و دنياي و أهلي و مالي  ،اللهم استر عورتي
و آمن روعتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي
و أعوذ ب أن اغتال من تحتي .

ن
(حديَّ ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )أن النبي  قال  :ما أصاب عبداً همٌ وال حاز ٌ
فقال  :اللهم إني عبد وابن عبد وابن أمت  ،ناصيتي بيد  ،ماضٍ فيَّ حكم  ،عدلٌ فيَّ
قضاؤ  ،أسأل بكلِ اسمٌ هو ل سميت به نفس أو أنزلته في كتاب أو علمته أحادٌ مان
خلق أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبي ونورَ بصري وجالء حزني وذهاب همِّي إال أذهب
اهلل همَّه وأبدله مكانه فرج ًا .

تنبيه

 :يستحب للمسلم أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات فإنه من كنوز الحسنات

(حديَّ عبادة في صحيح الجامع) أن النبي  قال  :من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتاب
ن حسنة .
اهلل له بكل مؤم ٍ
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[*]نموذج ألدعية ليست من الكتاب والسنة ولكنها نافعة وتوافق الكتاب والسنة :
اللهم ارزقنا اإلخالص قو ًال وعمالً سرًا وعالنية

اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخياناة
إن تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور

اللهم ارزقنا الثبات على الدين وحسن الخاتمة
اللهم وّسِّع في أرزاقنا من المال والعلم وال تفتنا بهم وفقنا إلى اإلحسان إللى الناس بهم
اللهم افتح علينا رزقاً ال تجعل ألح ٍد علينا فيه منة وال ل علينا في اآلخرة تبعة
اللهم إنا نُنزل فاقتنا ب وال ننزلها بأحدٍ سوا فاغننا بحالل عن حرام وبفضل عمان

سوا
اللهم فَرِّج هم المهمومين ونفِّس كرب لمكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتانا
وموتى المسلمين  ،اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا ل بالوحدانية ولنبيا

بالرسالة وماتوا على ذل  ،اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكارم نازلهم

ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثاوب
األبيض من الدنس  ،وأبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهالً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً مان
زوجهم وأعذهم ن عذاب القبر وعذاب النار  ،اللهم اغفر لهم في المهديين واخلفهام فاي

عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين  ،ووسِّع لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها
 ،اللهم وجازهم بالحسنات إحساناً وبالسيئات عفواً وغفراناً حتى يكونوا في بطون األلحااد

مطمئنين وعند قيام األشهاد آمنين  ،اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات
الخلود في سدرٍ مخضود وطلحٍ منضود وظلٍ ممدود وماءٍ مسكوب  ،اللهام وارحمناا إذا
صرنا إلى ما صاروا إليه .
اللهم يا رحيم يا رحمن ارزقنا الغفران والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصايان ،
وارزقنا خشية الرحمن وامتثال القرآن وجنبنا العصيان واستحواذ الشيطان وارزقنا التوباة
الصالحة قبل فوات األوان

اللهم يا رحيم يا غفار ألزِم قلوبنا السكينة والوقار والفكرة واالعتبار والتوبة واالستغفار

واجعلنا من عباد الصادقين األبرار وآتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عاذاب
النار .
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اللهم يا رحيم يا تواب وفقنا للحق والصواب وموافقة السنة والكتااب وارزقناا التوباة

وحسن المآب قبل أن يمر العمر مر السحاب

اللهم يا عزيز يا غفور ارحم غربتنا في القبور وما فيها من الادواهي واألماور تحات
الجنادل والصخور وحوِّل ظلمتها إلى نور  ،وآمنَّا يوم البعاَّ والنشاور  ،ووفقناا لفعال
المأمور وتر المحظور والصبر على المقدور وعملٍ متقبلٍ مبرور  ،إنا سابحان تعلام

خائنة األعين وما تخفي الصدور .
اللهم يا عليُّ يا كبير يا من ال يظلم الفتيل والنقير تجاوز عن الخطأ والتقصير والطُف بنا
فيما جرت به المقادير  ،إن سبحان على ما تشاء قدير وباإلجابة جدير  ،وأنات حسابنا
ونعم الوكيل  ،وآخر دعونا أن لحمد هلل ر العالمين .
اللهم يا فالق الحب والنوى ويا مُنشيء األجساد بعد البِلى وفقنا لحفظ الرأس وما وعى
والبطن وما حوى وأن نتذكر الموت والبلى فنستحي من اهلل حق الحيا .

 اللهم يا ذا القوة المتين يا رجاء السائلين ويا مجيب دعوة المضطرين اجعلنا من حزبا
المفلحين وعباد المتقين وآمنَّا من الفزع األكبر يوم الدين واغفر لنا ولجمياع المسالمين

األحياء منهم والميتين برحمت يا أرحم الراحمين .

 اللهم يا فعَّاالً لما تريد يا ذا الحبل الشديد واألمرِ الرشيد نسأل األمن يوم الوعيد والجنة
ُكعِ السجُود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود .
دار الخلود مع المقربين الشهود الر َّ
اللهم وفق الرعاةَ والرعية وأصلح لهم النية ونجهم من كلِ بلِّية  ،اللهم وفقهم بتوفيقا

وأيدهم بتأييد  ،اللهم اهدهم بهدا واجعل عملهم في رضاا  ،وقايض لهام البطاناة

الصالحة التي تعينهم على مصالح العباد والبالد  ،واجعل هذا البلد آمنااً مطمئنااً ساخاءًا
رخاءاً وسائر بالد المسلمين ووفقهم للعمل بالدين يا قوي يا متين .

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

503

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 

 تم بحمد اهلل تعالى ومنته 

الفهرس
الموضاااااااوع

رقم الصفحة
1

تعريف الذكر

6

فضل الذكر

2

هل الذكر أفضل أم الدعاء ؟

52

هل قراءة القرآن أفضل أم الذكر ؟

59

التحذير من تر الذكر

60

أنواع الذكر

64

كنوز األذكار

62

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

504

ف ال َفوْت
»خَا َ

 تَذْكِ ْيرُ األ ْبرَارِ بِكُنُ ْو ِز األْذْكَار 
الكنز األول  :قراءة القرآن

62

الكنز الثاني  :أذكار اليوم والليلة

142

الكنز الثالَّ  :الباقيات الصالحات مجتمعة

121

الكنز الرابع  :التسبيح

190

الكنز الخامس  :الحمد

101

الكنز السادس  :التكبير

111

الكنز السابع  :التهليل

115

الكنز الثامن  :االستغفار

130

الكنز التاسع  :الصالة على النبي 

141

الكنز العاشر  :ال حول وال قوة إال باهلل

155

الكنز الحادي عشر  :الدعاء

159

ن ال َموْت «
 من َأ ْي َق َ

505

ف ال َفوْت
»خَا َ

