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إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شروِر أنفسنا وسيئاِت أعمالنا ، من 
يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي ، واشهد أن ال إله إال اهلل الواحد القهاار شاهاد     

فيه األبصار شهاد   أرجو بها النجاَ  من دار الباوار  أدخرها ليوٍم تذهل فيه العقول وتشخص 
واآلخُر فلايس بعاده    يءوأؤمل بها جناٍت تجري من تحتها األنهار، هو األوُل فليس قبله ش

وهو السامي    يء، ليس كمثلِه شيء والباطن فليس دونه ش يءوالظاهر فليس فوقه ش يءش
المااحي لظاالم الشارث بثواقا      البصير وأشهد أن محمد عبده ورسوله المصطفى المختار 

 .األنوار صلى اهلل عليه وعلى اله وأصحابه البرر  األطهار صالً  تدوم بتعاق  الليل والنهار 
َن تََّقاِتااِه َواَل َتُمااوتَّنم ْإالن َوَأن ااتَّْم ُمْسااِلُموَن )     ( .                                يااا أيهااا النااِذيَن اَمنَّااوا اتنقَّااوا اللنااَه َحاا
 [ 101ال عمران ا] 
ََ ِمن َها َزْوَجَها َوَبثن ِمن ُهَما ِرَجا )  ااًل يا أيها النناُس اتنقَّوا َربمكَّْم النِذي َخَلَقكَّْم ِمْن َنف ٍس َواِحَدٍ  َوَخَل

 [  1/ النساء( ]َلْيكَّْم َرِقيًبًا َكِثيًرا َوِنَساًء َواتنقَّوا اللنَه النِذي َتَتَساَءلَّوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ْإنم اللنَه َكاَن َع
ُيْصِلْح َلكَّْم َأْعَماَلكَّْم َوَيغ ِفْر َلكَّاْم ذَّنَّاوَبكَّْم   * يا أيها النِذيَن اَمنَّوا اتنقَّوا اللنَه َوقَّولَّوا َقْوًلا َسِديًدا ) 

 [  01 – 00األحزا  (] َوَمْن ُيِطْ  اللنَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظيًما 
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 ما بعدأ

ال _  سايجد  أمار الادعاء  في ل مليًا جليًا وتأمم َتَفكنرَ إذا قَِّحالُم َساِروالَد َقَِّدالباحث الُمإن ف
،  للدعاء فضائل ال تحصى، وثمرات ال تعدف ، له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم أن الدعاء _محالة 

 طريَ النجاا ،  وهو،  للدعاء أهمية كبرى، وثمرات جليلة، وفضائل عظيمة، وأسرار بديعةو
المستضعفين، وسلم الوصول، ومطل  العارفين، ومطية الصالحين، ومفزع المظلومين، وملجأ 

، وهو  الدعاء من أشرف العبادات و أجّل الطاعات و،  به تَّستجل  النعم، وبمثله تَّستدف  النقم
الخلاَ بااهلل   دعاؤه وأعرف  رجاؤه باهلل وحسن ظنه به كثر روكلما كثَّ، صلة بين العبد وربه

والدعاء ساب   ، واستغنائه به تعالى وهو دليل على كمال افتقار العبد لربه،  أكثرهم دعاًء له
الهموم وزوال الغموم، وإنشراح الصدور، وتيسير األمور، وفيه يناجي العباُد ربهاه،    لتفريج

سهٌم و سالٌح متين وحرٌز مكين والدعاء ، ويعترف بعجزه وضعفه، وحاجته إلى خالقه ومواله
هاو  بل اد  فاضلة، شعير  جليلة، وعبالدعاء و،  ، والموفَ من وفَ للدعاء طئال يخصائٌ  

ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، ال يستغني عناه  ف ،  من أفضل العبادات
من أعظم مقامات األلوهية، ومن أعظم ما يرف  الابالء   والدعاء ،  المسلم بحال من األحوال

لعقوبات بإذن اهلل سبحانه وتعالى، بل إن اهلل عز وجل أخبر إن الدعاء هو العبااد ، ألناه   وا
َوَقاَل َربُّكَُّم اْدُعوِني َأْساَتِجْ  َلكَّاْم ْإنم الناِذيَن    ): ، قال سبحانهركنها الركين، وأساسها المتين

 [.00 /سور  غافر] (.َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهننَم َداِخِريَن
(. َوَمْن َأْوَفاى ِبَعْهاِدِه ِماَن الل اهِ    )ل باإلجابة لمن دعا، فنَكتعالى الدعاء عباد ، و َتاهلل وسمى 

َّ ِمَن الل ِه ِقياًل[. )111 /التوبة] َوْإَذا َساَأَلَث  : )فقد قال سبحانه[. 111 /النساء (. ]َوَمْن َأْصَد
ِجيُ  َدْعَوَ  الدماِع إذا َدَعاِن َفل َيْسَتِجيُبوا  ْلاي َول ُيؤمِمنَّاوا  ِباي َلَعلنُهاْم     ِعَباِدي َعنِّي َفْإنِّي َقِريٌ  ُأ

 [.180: سور  البقر ، اآلية(. ]َيْرشَُّدوَن

بها على عباده، حيث أمرهم بالدعاء،  اهلل تعالى ، امتن  عميمة فالدعاء نعمة  عظيمة ، َوِمننة 
 . ووعدهم باإلجابة واإلثابة

لدعاء عظيم، ونفعه عميم، ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت الانعم بمثلاه، وال   شأن او
استدفعت النقم بمثله؛ ذلث أنه يتضمن توحيد اهلل، وإفراده بالعباد  دون من سواه، وهذا رأس 

 .األمر، وأصل الدين
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دنيا ال ، بل ما أعظم ضرورتهم إليه؛ فالمسالم فاي هاذه الا    فما أشد حاجة العباد إلى الدعاء
 .يستغني عن الدعاء بحال من األحوال

فإن كان راعًيا واله اهلل رعية فما أحوجه إلى الدعاء؛ كي يثبت اهلل سالطانه، ويعيناه علاى    
 .استعمال العدل في رعيته، ويحببه إلى رعيته، ويحب  الرعية إليه

عاناَة، والقباول،   فما أشد حاجته لدعاء ربه، وساؤاله اإل  _تعالى  _وإن كان داعًيا إلى اهلل 
لاه  سام   ؛ ليثبت على الحَ، ويصبر على عثار الطرياَ ومشااقه، ولت  والسداد والتوفيَ، 

 . األسماع، وَتْصغى إليه األفئد 
فما أعظم حاجته للدعاء، الذي يطل  به النصار، ويساتنزل    _وإن كان مجاهًدا في سبيل اهلل 

، وإنزال الرع  في قلوبهم، وهزيمَتهم، السكينة والثبات في اللقاء، ويسأل ربه خذالن األعداء
 . وتفرَ كلمتهم

وإن كان مريًضا فما أشد فاقته وأعظم حاجته للدعاء؛ ليستشفي به من مرضه، ويساأل باه   
 .كشف كربته، وأن يمن اهلل عليه بالشفاء والعافية

ه بأمسِّ الحاجة للدعاء، وإخالصا  _بل ومن في األرض كلهم جميًعا  _وبالجملة فالمسلمون 
فلن يهلث م  الادعاء أحاد،   ،  لر  األرض والسماء؛ ليصلوا بذلث إلى خيري الدنيا واآلخر 

فالسعيد من وفَ لذلث، والمحروم من حرم لذ  العباد ، أو أيس من رحماة اهلل وكاان مان    
 . للقول السديد، والعمل الرشيدللدعاء فقد وفَ من وفَ و،  القانطين

، فالعقيم يولد له، والسقيم ُيشفى، والفقير ُيرزَ، ل  األحوالبدعوٍ  تتق واعلم علم اليقين أنه
َوَقاَل نَّوٌح رم ه اَل : والشقي يسعد، بدعوٍ  واحدٍ  ُأغرَ ُأهل األرض جميعهم إال من شاء اهلل

عليه السالم،  ، وهلث فرعون بدعو  موسى[10:نوح]ِمَن ٱل َكٰاِفِريَن َديمارًا َتَذْر َعَلى ٱأَلْرِض 
َنا ْإننَث ءاَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفى ٱل َحَيٰوِ  ٱلدُّن َيا َربمَنا ْلُيِضلُّوا  َعن َربم: وقال موسى

ْليَم َسِبيِلَث َربمَنا ٱط ِمْس َعَلٰى َأْمٰوْلِهْم َوٱش ُدْد َعَلٰى قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمِمنَّوا  َحتنٰى َيَرُوا  ٱل َعَذاَ  ٱأل
، ووه  ما وه  لسليمان بغير حسا  بسؤال ربه الوها ، وشفى اهلل أيو  من [88:يونس]

، وأغيث نبينا محمد [83:األنبياء]ِنَى ٱلضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم ٱلرماِحِميَن َأن ى َمسممرضه بتضرعه 
  ،ْإذ  َتْسَتِغيثَّوَن َربمكَّْم يوم بدر بالمالئكة، بَتبتُِّله إلى موااله، م  قلة العدد وذات اليد

 [.9:األنفال]َفٱْسَتَجاَ  َلكَّْم َأن ي ُمِمدُّكَّْم ِبَأل ٍف مهَن ٱل َمَلاْئَكِة ُمْرِدِفيَن 
وحاجة العباد إليه ماساة ُملِّحاة    _ الرفيعة فإذا كان الدعاء بهذه المنزلة العالية والمكانة 
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حتاى  _  ولو على سبيل اإلجماال   _بشيء من أحكامه  َملِّفأجدر بالعبد أن يتفقه فيه، وأن ُي
ه، أرجى لقبول دعائا  فيكون بذلثيدعو ربه على بصير  وهدى، بعيًدا عن الخطأ واالعتداء؛ 

 .وإجابة مسألته
كل تذكرً  ل( األت ِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاءتذكيُر ) الجهد الُمِقل والمسمى  أردت أن أقدم هذا هذاول

ُيعيرها سمعه وفكره وأن تجد له في سمعه يتقبلها بقبوٍل حسن وأن أن  راجيًا منه مسلم
 .مسمعا وفي قلبه موقعا عسى اهلل أن ينفعه بها ويوفقه إلى تطبيقها 

  عملي في هذا الكتاب:  

و  أسابا  إجاباة الادعاء   ووشروطه  ادابه وِحَكَمه البالغةذكر التذكير بفضل الدعاء ثم ( 1)
 .، ثم أعرَِض نموذج علميًا وعمليًا للدعاء موان  إجابة الدعاء

 الدعاء كتا  عنمائة  يزيد على مما ااستخلصتهزبد   و اهانَتاَخل ت خالصة  الكتا  اإن هذ( 1)
أخذتَّ منها لبا  النقول من الكتا  الفحاول ،    ، عدا كت  التفسير والحديث والفقه ونحوها ،

وأن يرزقناي   أن ُيل ِبَسها ُحَلل القباول ، سائاًل اهلل تعالى  َعقَّوٍلَوَقل ٍ   َسؤْوٍلَساٍن لأهديها لكلْ 
رى لمن كان لاه  با  الذك من أضعها بين يدي القارئ الكريموإياكم الثوا  المأمول ، وهآنذا 
 طوياة وصايا ذهبية صادر  عن إخالٍص وُحسِن  يجد فيه،  قل  ، أو ألقى السم  وهو شهيد

وفي قلبه  تجد له في سمعه مسمعًا ن ألكِل مسلٍم  راجيًا منه أن ُيِعْرها سمعه َوِفك َره وأقدمها 
 . تطبيقها موِقعًا عسى اهلل أن ينفعه بها وُيَوِفق ه إلى 

ما كان في : رد حديثًا إال عزوته إلى بعض الكت  الصحيحة على المنهج اآلتي أنني ال أو( 3)
الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلث ، وما لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أعزوه إلى صاحيح  
السنن األربعة إن كان موجودًا بها كلها ، وإن كان موجودًا في بعضها فاإنني أعازوه إلاى    

موجودًا في ثالث ، وإن كان موجوداَّ في كتا  واحد منهم أعازوه  كتابين فقط منهم وإن كان 
بعاد   –إليه ، وهكذا تجدني أقدم الكت  الستة على غيرها ألنها عماد طال  العلم في الحاديث  

، وما لم يكن في الكت  الستة فإنني أعزو الحديث إلاى غيرهاا مان الكتا       -اهلل تعالى  
  المفرد ، السلسلة الصحيحة ، كما أنث تجادني  الصحيحة مثل صحيح الجام  ، صحيح األد

أيها القارئ الكريم أحيل في تصحيح الحديث وتضعيفه على العالمِة الضياِء الالماِ  والانجم   
 –والشاث   –الساط   الشيخ األلباني حفظه اهلل ، ونحن حينما نحيل على الشيخ األلباني فإننا 

العالم الجليال   خوانه في هذا الشأن في زماننا  هذانحيلُُ على مليٍّ ألنه كوكُ  نظائره وزهر َّ إ
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ذلاث  ( تقري  السنة بين يدي األماة  ) الذي وسم  دائرَ  االستفادِ  من السنة بتقديمه مشروع 
المشروع الذي بذل فيه أكثر من أربعين سنة ، ومن أراد أن يعرف هاذه الفائاد  العظيماة    

تي ظلنت مئات السنين محدود  الفائد  جدًا حيث فلينظر على سبيل المثال إلى السنن األربعة ال
كانت االستفاد  منها مقتصر  على من كان له باع في تصحيح الحديث وتضعيفه ولكان بعاد   
تقديم الشيخ األلباني لصحيح السنن األربعة اتسعت دائر  االستفاد  حتى تعم كل طال  أراد أن 

اهلل بصايرته وأراد اإلنصااف ، ومان     يستفيد وهذا وال شث فائد  عظيمة جداَّ عند من نور
المؤسف في زماننا هذا أن نرى بعض طلبة العلم ممن ال يقام لهم وزنًا في العلام يتطااولون   
على الشيخ األلباني ويجترئون عليه ويترقبون له الهفوات ويتصيدون له األخطاء ويلتمساون  

ء الطوية وسقامِة الضامائر  يدل على فساِد النية وسو –وال شث  –العثرات ليشهروا به وهذا 
ولؤم السرائر ويدل كذلث على أن قلبه أخلى من جوف البعير ، إذ لو تعلم العلم لعلم أن مان  

 –يأخذ بركا  زيد ابن ثابت  –رضي اهلل عنهما  –أد  العلم التواَد فيه ، ولقد كان ابن عباس 
افعي رحمه اهلل يقول لعباد  ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء ، وكان الش  -رضي اهلل عنه 

أبوث من الستة الذين أدعو لهم كل يوم عند الساحر ، وال أدري كياف   : اهلل ابن اإلمام أحمد 
سوملت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على عالم صاح  حديث رسول اهلل أكثر من نصف قارن وال  

م أهال العلام   أدري كيف يتطاولون على العالم والكتا  والسنة طافحين بما يدل على احتارا 
وتوقيرهم ، أال فليحذر طال  العلم من أن يكون سيئ الخلَ ناطحًا للساحا  يترقا  للعاالم    
الهفوات ويلتمس العثرات ليشهر به فإن ذلث ينقُص من مقدار التقوى عنده مما يكون ساببًا  
 في حرمانه من العلم ، بل ينبغي لطال  العلم أن يكون كريَم الطباع حمياَد الساجايا مهاذ َ   
األخالَ سليَم الصدر مفتاحًا للخير مغالقًا للشر إذا تكلم َغِنم وإذا سكت َسِلم  وينبغاي لاه أن   
يعرف أن العالم م  جاللته وعظم قدره قد يخطأ في اجتهاده فإن لكل جواٍد كبو  ولكال عاالم   

نه ، هفو  وسبحان من له الكمال ، فال يكن خطأ العالم سب  النتقاصث لحقه أو فرصة للنيِل م
 وليكن نص  أعينث أن العالم مثاٌ  على اجتهاده سواء أصا  أم أخطأ وحسُبث حديث النبي 

إذا : قاال    أن النباي  –رضي اهلل عنهما  –الثابت في الصحيحين عن عبد اهلل ابن عمرو 
، ثم عليث بعد . حكم الحاكم فاجتهد ثم أصا  فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر 

 . أن تترث العالم هو الذي يحكم على العالم و أخرج من بين النسور وال تناطح السحا   ذلث
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أنا أقدم هذا الكتا  كتمرين لطال  العلم على حفظ المساألة بأدلتهاا مان الكتاا  والسانة      
الصحيحة حتى ينشأ طال  العلم على هذا النحو وحتى يصل إلى أن يكون ذلاث طبعاًا لاه ال    

تا  والسنة له كالجناحين للطائر يتمسث بهما ويعض عليهماا  بالنواجاذ ألن   تكلفًا ويكون الك
فيما ثبت في صحيح الجام  عن أبى هرير  رضي  ذلث سبيل النجاِ  من الضالل لقول النبي 

تركتَّ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتا  اهلل وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علايم  )اهلل عنه 
 (الحوض 

وليس الكتا  فقط ( الكتا  والسنة)على طال  العلم أن يتمسث بالوحيين كليهما  ويج  التنبيه
أال )عن المقدام ابن معد يكر  رضي اهلل عنه أبي داوود فيما ثبت في صحيح    لقول النبي

من المؤسف فى زماننا هذا تجرئ بعض الجهلة على النبي   (وإني أوتيتَّ القراَن  ومثَله معه  
  بشر مثلنا هات الدليل من القران فقط ا وهذا يدل وال شث ا على أن قائال    فيقولون انه

أن هذا سايق    النبي  روقد أخب ،هذه العبار  جاهل جهال مرك  بل هو أضل من حمار أهله 
في أمته فقال فيما ثبت في صحيحي أبى داود و الترمذي عن المقدام ابن معد يكر  رضي اهلل 

ى أريكته ُيَحَدثَّ بحديٍث من حديٍث فيقول بيننا وبيانكم كتاا  اهلل   يوشث الرجل متكئًا عل)عنه 
،فما وجدنا فيه من حالٍل استحللناه وما وجدنا فيه من حراٍم حرمناه ،  أال وإن ما حرمم رسول 

 (اهلل  ماهلل مثل ما حر
كتا  ون من يتمسث باللَِّلَضوُي كليهما ولقد كان السلف الصالح يدعون إلى التمسث بالوحيين( 

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

 نعم المطياةَّ للفتاى اآلثااااُر  دين النبي محمااٍد أخبااااُر

 فالرأُي لياٌل والحدياثَّ نهاااُر  ال ترغباننم عن الحدياِث وأهله 

  
 ل الشافعي رحمه اهلل وقا ]*[

 إال الحديِث وعلم الفقه في الدين  كَُّل العلوِم سوى القراِن مشغلة 
 وما سوى ذاث وسواِس الشياطين  العالُم ما كان فيه قال حدثانا

أختم الكتا  بفهرس مزود بأرقام الصفحات لسهولة الحصول على العنصر الماراد مان    -4
 .  الكتا  
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عملي خالصًا لوجهه الكريم وسببًا لنيِل جناِت النعايم وأن يعصامني     هذا واهلل أسأل أن يجعل
علِّمنا كما نسأله سبحانه أن ُي ، وأن يتقبل ذلث عنده بقبوٍل حسن، وقارئه من الشيطان الرجيم 

وما كان في هذا الكتا  من صاواٍ  فمان    ، نا ِعلًماوأن يزيد نفعنا بما َعلنمنا،أن يما ينفعنا، و
ن ، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، واهلل برئ منه وأنا راجٌ  عناه  الواحد المنا

بإذن اهلل ، فنسأل اهلل أن يحملنا على فضله وال يحملنا على عدله إنه سبحانه على من يشااُء  
 .قدير وباإلجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل واخر دعوانا أن الحمد هلل ر  العالمين 

 .عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وصلى اهلل وسلم على
 

 محمد نصر الدين محمد عويضة/ أبو رحمة 
 الشام المدرس بالجامعة الخيرية لتحفيظ القران الكريم بجد  فرع مدركة ورهاط وهدى

 هجرية 18/9/1410
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 وحقيقته تعريف الدعاء

 
تَّ اهلل أدعوه دعااءً دعو:  ُيقال:  الطل  واالبتهال:  الدعاء لغة :تعريف الدعاء في اللغة  :

،  طل  منه الخير ورجاه منه:  ودعا اهلل (1)ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير
 . (1)طل  له الشر:  ، ودعا على فالن طل  الخير له:  ودعا لفالن

لعل أفضلها هو تعريف أما في الشرع فقد عرف بعد  تعريفات  : تعريف الدعاء في الشرع
 لضياء الالم  ابن القيم  اإلمام ا

هو طل  ما ينف  الداعي، وطل  كشف ما يضره الدعاء  :رحمه اهلل تعالى  ابن القيم قال  ]*[
 . أو دفعه
ةَّ العبودياة،  َمؤ من الحول والقو ، وهاو ِسا  بُرإلى اهلل تعالى، والتن اِرَقِتاالف  اُرَهإظ  :وحقيقته

 .3إليه ِمَروالَك وِدعلى اهلل عزم وجلن، وإضافة الُج اُءَنيه معنى الثن،وفِةيمِرَشالَب ِةل اُر الذَِّعش ِتواْس

إلى اهلل فاي قضااِء الحاجااِت     ِةَبغ الرم يُمِظْعحقيقة الدعاِء َت : وقال الشيخ علي الحذيفي ]*[
 .4ِةَيِوَرنيوية واألخ الدُّ اِتوَهُرك والَم وِرُرالشُّ  ِْف وَد اِتَبُرالكَّ ِفش ، وَك ِةَيِوَرواألخ  ِةَيِوِين الُد

 َفْضُل َال دَُّعاء َوَبَياُن أنم َال دَُّعاء ِمْن أْعَظِم أن َواِع َال ِعَباَداِت
 
 

  أنواع الدعاء 
 

]*[فإنه يتناول نوعين اثنين، ويندرج تحتهماا، وهاذان    كل دعاء ورد في الكتا  والسنة
 :النوعان هما

 .           دعاء المسألة( 1)

                                                 
 . 1/194المصباح المنير (1) 

 .1/108المعجم الوسيط(1) 
 

 0 4أنظر شأن الدعاء ، ص   

4
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 .ء العباد دعا( 1)
لي واهدني،  ر  اغفر: وهو السؤال والطل  من اهلل تعالى، كأن تقول دعاء المسألة،: األول

 .فهذا دعاء عباد  وطل  من اهلل عز وجل، وهذا واضح معروف

العبد الذي يتلبس  ، فالصال  دعاء، والصوم دعاء، والحج دعاء، وذلث ألندعاء العباد : الثاني
أمرتني فاستجبت لث وأطعتث،  يا ر  أنت: ولسان حالهت يفعل ذلث بعباد  من هذه العبادا

فيه معنى التضرع والسؤال والدعاء، وأصل  وهاأنذا متلبس بهذه العباد  فاقبلها مني، وهذا
فالثناء والعباد  المحضة من أفضل الدعاء، فاستحضار مثل  معنى الصال  في اللغة هو الدعاء،

 .ه، ويجعل العباد  أكثر قربًا إلى مقاصدها التعبديةالعبد من رب هذه المعاني يقره 

كل ما ورد في القران من األمر بالدعاء، والنهي عن  :قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ]*[ 
 .يتناول دعاء المسألة، ودعاء العباد  _دعاء غير اهلل، والثناء على الداعين 

دعاء المساألة   _لفظ الدعاء والدعو   وهذه قاعد  نافعة؛ فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من
 . ، وال يظنون دخول جمي  العبادات في الدعاء فقط

وهذا خطأ جرهم إلى ما هو شر منه؛ فإن اآليات صريحة في شموله لدعاء المسألة، ودعااء  
 . العباد 

 .هو أن يطل  الداعي ما ينفعه، وما يكشف ضره :تعريف دعاء المسألة
 ...أعطني، أكرمني، وهكذا: طلًبا، كأن يقول الداعي أو هو ما تضمن مسألة، أو

]*[ وهذا النوع على ثالثة أضر: 
 . اللهم ارحمني واغفر لي، فهذا من العباد  هلل: كمن يقول :سؤال اهلل ودعاؤه ( 1)
كأن يطل  من ميت أو غائ  أن يطعماه، أو  : المسئولسؤال غير اهلل فيما ال يقدر عليه ( 1)

 .ي مرضه، فهذا شرث أكبريغيثه، أو أن يشف
كأن يطل  من حيٍّ قادٍر حاضٍر أن يطعماه، أو  : سؤال غير اهلل فيما يقدر عليه المسؤول( 3)

 . يعينه فهذا جائز
وقد مضت السُّننةَّ أن الحيم يطل  منه الدعاء كما يطل  منه  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ]*[

 . سائر ما يقدر عليه
 (5). الميت فال يطل  منه شيءوأما المخلوَ الغائ  و

                                                 
 (

 
 . 56يلة في التوسل والوسيلة البن تيمية تحقيق عبدالقادر األرناؤوط صقاعدة جل  (
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َفاْسَتَغاَثُه ال ِذي ِمن ِشيَعِتِه َعَلى ال ِذي ِمْن : ) عليه السالم تعالى في قصة موسىومن هذا قوله 
 [15 /القصص ( ]َعُدوهِه
  أما دعاء العباد  فهو شامل لجمي  القربات الظاهر  والباطناة؛ ألن   :تعريف دعاء العباد

بلسان مقاله ولسان حاله ربمه قبوَل تلث العباد ، واإلثابة عليها، فهاو   المتعبد هلل طال  وداٍع
 . العباد  بمعناها الشامل

ما َقْصُدث بصالتث، وصيامث، وحجث، وأدائث لحقاوَ اهلل   :ولهذا لو سألت أي عابد مؤمن
 ربي، رضابأن قصدي من ذلث : لكان قل  المؤمن ناطًقا قبل أن يجيبث لسانه_ ؟  وحَ الخلَ

ونيل ثوابه، والسالمة من عقابه؛ ولهذا كانت النية شرًطا لصحة األعمال وقبولهاا وإثمارهاا   
 (0).الثمر  الطيبة في الدنيا واآلخر  

ولهذا َفَصْرفَّ دعاء العباد  لغير اهلل يعد شرًكا أكبر؛ ألن من يدعو غير اهلل إنما يتقر  إلياه  
 .حتى يجي  دعاءه، ويثيبه على فعله

الحاضر، القادر؛ فليس مان العبااد ؛   إال فيما يوجه للمخلوَ الحي ء المسألةوهكذا دعا ، 
َفاْسَتَغاَثُه ال ِذي ِمن ِشايَعِتِه  ): سبحانه_لقصة موسى المذكور  في سور  القصص، وهي قوله

 [15 /القصص ( ]َعَلى ال ِذي ِمْن َعُدوهِه
 . واألدلة في ذلث كثير  
مضى يتبين لنا أن نوعي الدعاء متالزمان؛ ذلث أن اهلل من خالل ما  :تالزم نوعي الدعاء_ 

ُيدعى لجل  النف  ودف  الضر دعاء المسألة، ويدعى خوًفا ورجاًء دعاء العبااد ؛   _عز وجل 
فعلم أن النوعين متالزمان؛ فكل دعاء عباد  مستلزم لدعاء المساألة، وكال دعااء مساألة     

 (0).متضمن لدعاء العباد 
(8)أمثلة لتالزمهما: 
أي أستج  طلابكم، وأتقبال    [00 /غافر](َوَقاَل َربهكَّاْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْ  َلكَّْم: )قال تعالى( 1) 

 .عملكم
، [ [00 /غافر ( ]ْإنه ال ِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهن َم َداِخِريَن: )تعالىال ولهذا ق

                                                                                                                                                                  
 .  من تعةلقات سماحة اليل  عبدالعزيز بن باز *    

(
6
 .  5القواعد الحسان، ص  (
 .  من تعليقات سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز * 

(
 

 .3/3انظر بدائع الفوائد،  ( 
(

 
 .  5_  5والقواعد الحسان، ص  741 _  51/73ن تيمية انظر مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم اب( 
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اء المسألة يطل  سؤله بلسان المقال، والعابد يطلا   فسمى ذلث عباد ؛ وذلث ألن الداعي دع
 .من ربه القبول والثوا ، ومغفر  الذنو  بلسان الحال

  19 /األعراف ( ]َواْدُعوُه ُمخ ِلِصيَن َلُه الدهيَن: )قال تعالى( 1)
يدل على أن الدعاء هو لا    _وهو كثير في القران  _َفَوْضُ  كلمة الدِّين موض  كلمة العباد 

 .ن، وروح العباد الدي
 .أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، وأخلصوا له أعمال البر والطاعة : ومعنى اآلية هنا

 [11 /يونس ](َوْإَذا َمسه اإْلنَساَن الضهره َدَعاَنا ْلَجنِبِه َأْو َقاِعدًا َأْو َقآْئمًا: )قال تعالى( 3)
 .ِلحًّا بلسانه، سائاًل دف  ضرورته؛ فإنه ال يزال ُم (دعاُء المسألة)  دعانا:  يدخل في قوله
فإن قلبه في هذه الحال يكون راجًيا طامًعا، منقطًعا عن غير اهلل،  ؛(دعاء العباد  )ويدخل في 

 .عالًما أنه ال يكشف ما به من سوء إال اهلل، وهذا دعاء عباد 
  [55 /األعراف ( ]اْدُعوا  َربهكَّْم َتَضرهعًا َوخَّف َيًة: )قال تعالى( 4)
؛ فكما أن من كمال دعاء الطلا  كثارَ  التضارع،     يدخل فيه األمران  ادعوا وله  تعالى فق

فكذلث دعاء العباد ؛ فإن العباد   _واإللحاح، وإظهار الفقر والمسكنة، وإخفاء ذلث، وإخالصه 
ال تتم، وال تكمل إال بالمداومة عليها، ومقارنة الخشوع، والخضوع، وإخفائها، وإخالصاها هلل  

 ._الى تع _
 [113 /الشعراء ( ]َفاَل َتْدُع َمَ  الل ِه ْإَلَاهًا اَخَر: )قال تعالى( 5)

  تعالى وقوله [110 /المؤمنون ( ]َوَمن َيْدُع َمَ  الل ِه ْإَلاَها اَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه ِبِه: )تعالى وقوله
 [18 /الجن ( ]َفاَل َتْدُعوا  َمَ  الل ِه َأَحدًا)

ة ودعاء العباد ؛ فكما أن من طل  من غير اهلل حاجة ال يقدر عليها إال اهلل يشمل دعاء المسأل
 .فكذلث من عبد م  اهلل غيره فهو مشرث كافر _فهو مشرث كافر 

يشامل   [180/األعاراف  ( ]َولل ِه األْسَمآُء ال ُحْسَنَى َفاْدُعوُه ِبَها: )قال تعالى  تعالى وقوله( 0)
 .دعاء المسألة ودعاء العباد 

في كل مطلو  باسم يناس  ذلث المطلو  ويقتضايه،    ما دعاء المسألة فإنه يسأل اهلل تعالىأ
، ومن سأل الرزَ سأله باسم الرزاَ،  فمن سأل رحمة اهلل ومغفرته دعاه باسم الغفور الرحيم

 ...وهكذا
سام  بأسمائه الحسنى، فيفهم أواًل معناى ذلاث اال   _تعالى  _ أما دعاء العباد  فهو التعبد هلل
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الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه حتى يمتلئ قلبه منه؛ فاألسماء الدالة على العظمة والكبرياء 
 ._تعالى  _تأل القل  تعظيًما وإجالاًل هلل 

واألسماء الدالة على الرحمة، والفضل، واإلحسان تمأل القل  طمًعا فاي فضال اهلل، ورجااء    
 .َرْوِحه ورحمته

 _والح ، والكمال تمأل القل  محبة، َوُودًّا، وتألًُّها، وإنابة إلى اهلل  واألسماء الدالة على الود،
 ._تعالى 

 ...توج  مراقبة اهلل، والحياء منه، وهكذا _واألسماء الدالة على سعة علمه، ولطيف خَّبره 
وهذه األحوال التي تتصف بها القلو  هي أكمل األحوال، وأجل األوصااف، وال يازال العباد    

عليها حتى تنجذ  نفسه وروحه بدواعيه منقاد  راغبة، وبهذه األعمال القلبياة  يجاهد نفسه 
 . تكمل األعمال البدنية

 
]*[ حاجة الناس إلى الدعاء: 

 
]*[ اهلل مفتقارون إلاى   الناس في أمس الحاجة إلى الدعاء ألنهم إن من المعلوم شرعًا أن 

يا أيها النناُس }: دنياهم، قال تعالىتعالى في جل  مصالحهم ودف  مضارهم، في أمور دينهم و
 [ 15/فاطر ]  {أنتَُّم الفَّقراُء إلى اهلْل واهلُل هَو الغنيُّ الَحميُد

 :الحديث اآلتي ومما يوضح ذلث ويبينه 
إناي    ! يا عباادي    : قال اهلل تعالى  :قال   أن النبي  ( حديث أبي ذٍر في صحيح مسلم )

كلكم ضاال إال مان     ! نكم محرما فال تظالموا يا عبادي بي حرمت الظلم على نفسي و جعلته
يا  ،  كلكم جائ  إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  ! يا عبادي  ،  هديته فاستهدوني أهدكم

إنكم تخطئون بالليل و   ! يا عبادي ، كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم   ! عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري   ! يا عبادي ،  غفروني أغفر لكم النهار و أنا أغفر الذنو  جميعا فاست
لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم   ! يا عبادي  ، فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني

لو أن أولكم   ! يا عبادي  ،  كانوا على أتقى قل  رجل واحد منكم ما زاد ذلث في ملكي شيئا
 ر قل  رجل واحد منكم ما نقص ذلث من ملكي شيئاو اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفج

لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم قاموا فاي صاعيد واحاد فساألوني       ! يا عبادي  ، 



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 13 

يا  ،  فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلث مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
ها فمن وجد خيرا فليحماد اهلل و مان   إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيا  ! عبادي 

   . إال نفسه  وجد غير ذلث فال يلومنم
أن الناف  الضار هو اهلل سبحانه ، وأنه تعالى يعطي من يشاء ،  ال يوجد مؤمن إال ويعلمف

ويمن  من يشاء ، ويرزَ من يشاء بغير حسا  ، وأن خزائن كل شيء بيده ، وأنه تعالى لو 
أحد ولو تماأل أهل األرض كلهم عليه ، وأنه لو أراد الضر بعبد لما  أراد نف  عبد فلن يضره

ال يوجد مؤمن إال وهو يؤمن بهذا كله ؛ ألن من شث في . نفعه أهل األرض ولو كانوا معه 
َوْإن َيْمَسْسَث الل ُه ِبُضرٍّ َفاَل َكاِشَف َلُه ْإالن ُهَو }: قال اهلل تعالى شيء من ذلث فليس بمؤمن ، 

 { ُيِرْدَث ِبَخْيٍر َفاَل َرادم ْلَفْضِلِه ُيِصيُ  ِبِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو ال َغفَّوُر الرمِحيُم َوْإن 
 [ . 100: يونس ]                                                                         

 [ 53: النحل ] { رُّ َفْإَلْيِه َتْجَأُروَن ْإَذا َمسمكَُّم الضُّ} ال ينف  وال يضر إال اهلل تعالى ف
كل اآللهة ،  سقطت[ 00: اإلسراء ] { َوْإَذا َمسمكَُّم ال ضُّرُّ ِفي ال َبْحِر َضلن َمن َتْدُعوَن ْإالن ْإيماُه } 

[ 00: اإلسراء ] {َضلن َمن َتْدُعوَن ْإالن ْإيماُه } وتالشت كل المعبودات وما بقي إال اهلل تعالى 
 [ 11:الفتح ]{ قَّلم َفَمن َيْمِلُث َلكَّم مَِّن اللنِه َشْيئًا ْإْن َأَراَد ِبكَّْم َضرهًا َأْو َأَراَد ِبكَّْم َنف عًا }

وال . وال يسم  تضرع الساجد في خلوته إال . ال يسم  دعاء الغريَ في لجة البحر إال اهلل 
. صوته يتحشرج في جوفه إال اهلل يسم  نجوى الموتور المظلوم وعبرته تتردد في صدره ، و

َوْإن َتْجَهْر ِبال َقْوِل َفْإننُه َيْعَلُم }أسدل ستاره إال اهلل وال يرى عبر  الخاش  في زاويته والليل قد 
 [ 8:طه]{اللنُه َلا ْإَلَه ْإلنا ُهَو َلُه ال َأْسَماء ال ُحْسَنى { 0}السِّرم َوَأخ َفى 

إلى اهلل تعالى في جل  مصالحهم ودف  مضارهم في  فتقرونوهذا يقتضي أن جمي  الخلَ م
 أمور دينهم ودنياهم، 

 [15 /فاطر ( ]َيَأيهَها الن اُس َأنتَُّم ال فََّقَراُء ْإَلى الل ِه َوالل ُه ُهَو ال َغِنيه ال َحِميُد: )قال تعالى
الهادى والارزَ،   العباد ال يملكون ألنفسهم شيئًا من ذلث كله، وأن من لم يتفضل اهلل عليه بف

 .(9)فإنه يحرمها في الدنيا، ومن لم يتفضل اهلل عليه بمغفر  ذنوبه أْوَبَقت ه خطاياه في اآلخر 
جميُ  الخلَ مفتقرون إلى اهلل، مفتقرون إلى اهلل في كل شؤوِنهم وأحواْلهم، وفي كِل كبيارٍ   ف

ََ الناُس بالناِس، وشكا الناُس إلى ال ناس، وال بئَس أن ُيستعاُن وصغيره، وفي هذا العصُر تعل
                                                 

( )
 .3 /4جامع العةوم هالذكم البن  جب  حم  هللا   
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َّ بهم فهاذا   بالناس في ما يقدرون عليه، لكن أن يكوَن الُمعتَمُد عليهم، والسؤال إليهم، والتعل
 .هو الهالُث بعينه، فإن من تعلَ بشٍي وكَل إليه

وال أقل من ذلث، ولهذا كان النبي صلى اهلل علياه   اإلنسان ال يستغني عن ربه طرفة عينو
 .ال تكلناااي إلاااى نفساااي طرفاااة عاااين    " : ياااراوسااالم ياااردد كث 

دعاوات   :قاال  أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   أبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 
و أصلح لي شأني كله ال إله إال  فال تكلني إلى نفسي طرفة عيناللهم رحمتث أرجو : المكرو 

 . أنت
  ِرولستَّ إلى عبادث بالفقي.........فقيرًا جئتَّ بابث يا إلهي
  وأطمُ  منث في لفضِل الكبيِر...........غنيًا عنهُم بيقيِن قلبي

  فحسبي العوُن من رٍ  قديِر......الهي ما سألتَّ سواث عونا
  فحسبي العفُو من رٍ  غفوِر.....الهي ما سألتَّ سواث عفوا
  فحسبي الهدُي من رٍ  بصيِر.....الهي ما سألتَّ سواث هديا
  فمن عونِي سواث ومن مجيِر......إذا لم أستعن بث يا الهي

واللجوء إليه في كِل حاٍل وفي كل كرٍ  وهم، هو السابيُل للاتخلَص مان     إن الفرار إلى اهلل،
 . ضعفنا وفتورنا وذلنا و هواننا

ََّ بها النفوس، ومزعجااتَّ تاورث    إن في هذه الدنيا مصائَ  ورزايا، ومحنًا وباليا، االُم تضي
 نيا من عيٍن باكيٍة ؟ الخوَف والجزع، كم في الد
 وكم فيها من قل  حزين؟ 

، ُث علًة وساقما ش وكم فيها من الضعفاِء والمعدومين، قلوُبهم تشتعل، ودموُعهم تسيل ؟ هذا َي
، وغنٌي افتقر، وصحيٌح مرض، رجل يتبرم من زوجه وولده، واخُر يشُث ويائُن  قد ذل عزيٌز

 . من ظلِم سيده
أو فتا  يبحث عن عروس، وطال  يشكو كثر  االمتحاناات   وثالث  كسد  وبارت تجارته، شا 

 . والدروس
هذا مسحور وذاث مدين ،وأخر ابتلَي باإلدمان والتدخين، ورابُ  أصاابه الخاوفَّ ووسوساةَّ    

 . الشياطين
 . وذاث حاجًة وفقرا
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 . واخر همًا وقلقا
  .تلث هي الدنيا، تضحُث وتبكي، وتجمُ  وتشتت، شد َّ ورخاُء وسراٌء وضراُء

ْلَكْيال َتأمَسْوا َعَلى َما َفاَتكَّْم َوال َتف َرُحوا ِبَما اَتاكَّْم َواللنُه ال ُيِح ُّ كَّلن ُمخ َتااٍل  ): وصدَ اهلل العظيم
 [ 13/ الحديد ] (. َفخَّوٍر

 . رف  يديث وأسل دم  عينيث، وأظهر فقرث وعجزث، واعترف ِبذَّْلَث وَضْعَفثفا
 ال يخي   نافذ وسهٌمٌ َفعمال  عجي  سالٌحوالدعاء: 

إن الحيا  قد طبعت على كدر، وقلما يسلم اإلنسان من خطر، مصاائ  وأماراض، حاوادث    
 . وأعراض، أحزان وحرو  وفتن، ظلم وبغي، هموم وغموم

ويتقل  الناس في هذه الدنيا  بين فرح وسرور ، و شد  وبالء ، وفقر وغنى وتمر بهم سنين 
جاف ، يتجرعون فيها الغصص أو يكتوون بناار الُبعاد   ينعمون فيها ، وتعصف بهم أخرى ع

 .والحرمان 
إقبال وإدبار فرح وحزن ، شد  ورخاء  ، سقم وعافية إال أن اهلل تعالى  وهذه هي حقيقة الدنيا

لطيف بعباده رحيم بخلقه، فتح لهم بابًا يتنفسون منه الرحمة، وتنزل به على قلوبهم السكينة 
 .لدعاءوالطمأنينة، أال وهو با  ا

كيف ال يكون كذلث وبيده ساالح ال كاأي   وال يزال المؤمن بخير ما تعلَ قلبه بربه ومواله ، 
إنه أقوى من كل سالح مهما بلغت قوتاه  ، سالح ال تصنعه مصان  الغر  أو الشرَ ، سالح 
ال يملكاه إال  ، والعجي  في هذا السالح أنه عزيز ال يملكه إال صنف واحد من الناس ، ودقته
 .سالح األنبياء واألتقياء على مره العصور ، إنه سالح رباني، ؤمنون الموحدونالم

ونجى اهلل باه موساى علياه    ، فأغرَ قومه بالطوفان  سالح نجى اهلل به نوًحا عليه السالم
وأذل عاًدا وأظهر هاوَد علياه   ، وأهلث ثمود، نجى اهلل به صالًحا، السالم من الطاغية فرعون

 .صلى اهلل عليه وسلم في مواطن كثير  وأعز محمًدا، السالم
قاو   : صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه أعتى قوتين في ذلث الوقت سالح حار  به رسول اهلل

فانقلبوا صاغرين مبهورين، كيف اساتطاع أولئاث العار  العازمل أن     ، وقو  الروم، الفرس
هو سايف الصاالحين    وال يزال ذلكم السالح، في القو  والمنعة، يتفوقوا عليهم وهم من هم

 . تلكم العباد  وذلكم السالح هو الدعاء’ المخبتين م  تعاق  األزمان وتغير األحوال 
 . هذا السالح يطفيء نيران الدبابات
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  بل إن االسرى ُيفكون بهذا السالح
 سر ابنى عوف فقال له النباى فقال ُأ اهلل عليه وسلم صلى جاء مالث األشجعى إلى رسول اهلل

إال  ال حول وال قاو   : أن رسول اهلل يأمرث أن تكثر من قول أرسل إليه عليه وسلمصلى اهلل 
فمر بغنم للعادو   باهلل وكانوا قد شدوا قيده فسقط القيد فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها و أقبل

 صالى اهلل  فقال أبوه قف حتى أتى رساول اهلل  فاستاقها فجاء بها إلى أبيه وقص عليه الخبر

  اصن  بها ما أحببات  ) صلى اهلل عليه وسلم فسأله عنها ، فلما أخبره بذلث قال عليه وسلم

10( ومن يتَ اهلل يجعل له مخرجا ) قول اهلل تعالى ونزل
  

وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، وسهٌم ال يخي   الدعاء ينف  مما نزل و مما لم ينزلو 

 :وإليث غيٌض من فيض ونقطة  من بحر مما ورد في هذا  ،
ال يغني حذر من : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه  حديث عائشة )

قدر و الدعاء ينف  مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
 . القيامة

 ما مان رجال يادعو بادعاء إال    قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
ما لم يدع بإثم أو قطيعة   استجي  له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر 

 .رحم أو يستعجل 
أنم الننِبايم    (الثابت في صحيح الترغيا  والترهيا    الخدري رضي اهلل عنه ديأبي سع  حديث) 
 أْعَطااهُ  ْإالن َرِحٍم َقِطيَعةَّ َوال ْإث ٌم َلْيَس ِفيَها ِبَدْعَوٍ  َيْدُعو َما ِمْن ُمْسِلٍم   " :قال   َوَسلنَم َعَلْيِه اللنُه َصلنى  

 َوْإمما أْن َيْصِرف ،َوْإمما أْن َيدمِخَرَها َلُه ِفي اآلِخَرِ ،  َدْعَوتَُّه ْإمما أْن تََّعجمَل َلُه :ٍَثالث ْإْحَدى ِبَها اللنُه
  0" أك َثُر اللنُه:"  َقاَل ،ْإًذا نَّك ِثُر :َقالَّوا "َعن ُه ِمْن السُّوِء ِمث َلَها

إن أبخال  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

 ، عليه في الدعاء أعظم ما يشَ على المسلم أن يغلَ ( :أعجز الناس من عجز عن الدعاء)
 :  قال عمر بن الخطا  ]*[

                                                 
30
  ابن جرير فى تفسيره - 
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في دعائه من معاني  فاذا فتح على العبد" الدعاء أني ال أحمل هم اإلجابة ولكن أحمل همه" 
الظن به والتعلَ والرجاء به وتعظيم الرغبة مما عند اهلل والثقة  الحمد والثناء دعا اهلل وحسن

 ذلث السيما في األزمان فينبغي عليه أن يقبل على الدعاء وأن يصرف همته في بوعد اهلل

، فتح له ومن أكثر طرَ هذا البا ، وعند نزول الضر وحصول الشدائد، واألماكن الفاضلة 
  .وذلث فضل اهلل يؤتيه من يشاء

  :يقول جعفر الصادَ رضي اهلل عنه  ]*[
 : عجبت ألربعة كيف يغفلون عن أرب 

( َي الضهره َوَأناَت َأْرَحاُم الارهاِحِمينَ   َأن ي َمسهِن): عجبت لمن أصابه ضر كيف يغفل عن قول اهلل
 [83 /األنبياء ]

 [84 /األنبياء ( ]َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشف َنا َما ِبِه ِمن ُضره): واهلل سبحانه وتعالى يقول
الن ْإَلٰاَه ْإالن َأنَت ُسْبَحٰاَنَث ْإن اى كَّناتَّ ِماَن    : )وعجبت لمن أصابه غم كيف يغفل عن قول اهلل

  [ 80/األنبياء  ]( ِلِميَنٱلظنٰا
 ]   (َفٱْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجمْيَنٰاُه ِمَن ٱل َغمه َوَكاٰذْلَث نَّنِجااى ٱل ُماؤمِمِنينَ   : )واهلل سبحانه وتعالى يقول

  [ 88/األنبياء 
  (َحْسُبَنا ٱللنُه َوِنْعَم ٱل َوِكيُل: )وعجبت لمن يخاف كيف يغفل عن

 [103/ال عمران ]                                                      
   (َفٱن َقَلُبوا  ِبِنْعَمٍة مهَن ٱللنِه َوَفْضٍل لنْم َيْمَسْسُهْم ُسوء: )،واهلل تعالى يقول 
 [104/ال عمران ]                                                      

]  ( َأْمِرى ْإَلى ٱللنِه ْإنم ٱللنَه َبِصيٌر ِبٱل ِعَباِدَوُأَفوهُض )وعجبت لمن يمكر به الناس كيف يغفل عن 
 [ 44/غافر 

ََ ِباآِل ِفْرَعْوَن ُسوء ٱل َعَذاِ : )، واهلل تعالى يقول   (َفوَقاُه ٱللنُه َسيهَئاِت َما َمَكاُروا  َوَحا
 [ 45/غافر ] 

  أمن يجي  المضطر إذا دعاه ، : أخى

  ه ،أسر هل عندث أسير تريد فث : أخى

 (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اهلل) ألست فى حاجة إلى اهلل  : أخى

 ،،،،،،،،، كل ذلث عليث بالتضرع إلى اهلل في : أخي
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 ؟ أخي الحبي  هل وقفت م  نفسث 
 كم مر  انطرحت بين يدي اهلل ؟ 

 كم مر  أحسسَت فيها بصدَ المناجا  ؟
 وات ؟أليس لث حاجة بل حاجات إلى ر  األرض والسما

 .أعَجزَت أن تنف  نفسث بدعو  صالحة ؟ عّل اهلل أن ينفعث باها 
زد في الطرَ  يزاد لاث فاي العطااء        ..... أخي  من أدمن طرَ البا  يوشث أن يفتح له  

 .من ر  االرض والسماوات 
 :إلهي 

 كم لث سواي، وما لي سواث، عبيدث سواي كثير وليس لي سيد سواث ، فبفقري إليث وغناث 
عني ، وبقوتث وضعفي ، وبعزث وذلي ، إال رحمتني وعفوت عني ، هذه ناصايتي الكاذباة   
الخاطئة بين يديث، أسألث مسألة المسكين ، وأبتهل إليث ابتهال الخاض  الذليل، وأدعوث دعاء 
الخائف الضرير، سؤال من خضعت لث رقبته، ورغم لث أنفه، وفاضت لاث عيناه، وذل لاث    

نفسًا قد عذبها الخوف منث ، وال تخرس لسانًا كل ما يرويه عنث، وال تقاذ  قلبه، اهلل ال تعذ  
بصرًا طالما بكى من مخافتث، وال تخي  رجاء هو معلَ بث ، وال تحرَ بالناار  ( أى ال تعمي)

ياا  !! وجهًا سجد لعظمتث ، وال تعذ  بنانًا كت  في طاعتث وال لسانًا دل الناس على شريعتث 
 .اهلل يا !! أرحم الراحمين 

اللهم يا موض  كل شكوى، ويا سم  كل نجوى، ويا شاهد كل بلوى، يا عالم كل خفية، و ياا  
من أشدت  كاشف كل بلية، يا من يملث حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين ندعوث دعاَء

فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته دعاء الغرباء المضطرين الذين ال يجدون لكشف ما هم فيه 
 . نتإال أ

 . يا أرحم الراحمين أكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان
يا سامعا لكل شكوى أعن المساكين والمستضعفين وأرحم النساء الثكالى واألطفاال اليتاامى   

 . وذي الشيبة الكبير، إنث على كل شيء قدير
لحصول الخيار ودفا    الدعاُء أكرم شيء على اهلل، شرعه اهلل أن ننتبه إلى أن ناألم يأن ل 

الشر، فالدعاُء سب  عظيم للفوز بالخيرات والبركات، وسبٌ  لادف  المكروهاات والشاروِر    
 . والكربات، والدعاُء من القَدر ومن األسباِ  النافعة الجالبة لكلِّ خير والدافعة لكل شره
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وجهه األبوا  ، وضاقت تَّفرهُج الشِّدهائد ، وتَّنف ُس الكَّر  فكم سمعنا عمن ُأغلقت في  به الدعاء
ََ با  مسب  األسبا  ، وألحه على اهلل في الدعاثم َط، عليه األرض بما رحبت  اء، ورف  اَر

 .إليه الشكوى ، وبكى َففَِّتَحت  له األبوا  ، وانفرج ما به من ِشده  وضيَ 
يمة ، فما عظ ألم تسم  قصة أولئث الثالثة الذين دخلوا غاارًا فأغ َلَقت  عليهام البا  صخار  

 . كان منهم إال أن دعوا اهلل بصالح  أعماْلهم وأخلِصها ، فانفرجت الصخر َّ وخرجوا يمشون
انطلاَ ثالثاة   : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما حديث )

رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت  
إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعماالكم، فقاال   : الغار، فقالوا عليهم

اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبلهما أهال وال ماال، فناء باي  : رجل منهم
في طل  شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهماا فوجادتهما ناائمين،    

بَ قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتاى بارَ   وكرهت أن أغ
الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج عنا ما نحن فيه 

وقال : من هذه الصخر ، فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
لي بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتاى  اللهم كانت : اآلخر

ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وباين  
ال أحل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرجت مان  : نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت

ي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهام إن  الوقوع عليها، فانصرفت عنها وه
كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهام ال يساتطيعون   

اللهام إناي اساتأجرت أجاراء     : وقال الثالث: الخروج منها، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،  فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترث الذي له وذه ، 

كل ما ترى من أجرث، من اإلبال  : يا عبد اهلل أد إلي أجري، فقلت له: فجاءني بعد حين، فقال
إني ال أستهزئ باث، فأخاذه   : يا عبد اهلل ال تستهزئ بي، فقلت: والبقر والغنم والرقيَ، فقال

ابتغاء وجهث فافرج عنا ماا نحان   كله فاستاقه فلم يترث منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلث 
 (.فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون

مالث الملث ، وإلى َمْن بيده ملكوت كّل شايء ، وهاو    ىأيدينا إل نمدجميعًا أن  ناألم يأن ل
 ُيجير وال ُيجار عليه ؟
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- :ونقول 
علاى  يا أمان الخائفين سبحانث ما أحلمث على من عصاث وما أقربث ممن دعاث وما أعطفث 

من سألث وما أرافث بمن أملث، من الذي سألث فحرمته، ومن الذي فر إليث فطردتاه أو لجاأ   
إليث فأسلمته ، أنت مالذنا ومنجانا فال نعول إال عليث وال نفر من خلقث ومنث إال إليث يا أمان 

 .الخائفين 
 فلماذا البخل على أنفسنا ؟
 إلى متى العجاز والكسل ؟

 .اء السابعة سوى مسافة دعو  مظلوم إن ما بيننا وبين السم
 .وما بيننا وبين با  ذي المنن سوى َقاْرِعاِه وإداماة ذلث 

فإن الدعاء سهٌم ال يخي   دع يا أخي وزد في الدعاء بالليل والنهار فلن تخي  دعواتثفا: 
ما مان رجال يادعو بادعاء إال     قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

ما لم يدع بإثم أو قطيعة   له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر استجي  
 .رحم أو يستعجل 

أنم الننِبايم    (الثابت في صحيح الترغيا  والترهيا    الخدري رضي اهلل عنه ديأبي سع  حديث) 
 أْعَطااهُ  ْإالن َرِحٍم َقِطيَعةَّ َوال ْإث ٌم َلْيَس ِفيَها ِبَدْعَوٍ  َيْدُعو َما ِمْن ُمْسِلٍم   " :قال   َوَسلنَم َعَلْيِه اللنُه َصلنى  

 َوْإمما أْن َيْصِرف ،َوْإمما أْن َيدمِخَرَها َلُه ِفي اآلِخَرِ ،  َدْعَوتَُّه ْإمما أْن تََّعجمَل َلُه :ٍَثالث ْإْحَدى ِبَها اللنُه
 0" أك َثُر اللنُه:"  َقاَل ،ك ِثُرْإًذا نَّ :َقالَّوا "َعن ُه ِمْن السُّوِء ِمث َلَها

  
 وماا تادري بماا صن  الدعااُء  أتهازُأ بالدعااااِء وتزدرياااااِه
 لهاا أماٌد ولألماداِد انقاضاااُء  سهاُم الليااااااِل ال تَّخاطي ولكن 

 
 حاجة األمة إلى الدعاء

 
مر بأصع  مراحلها وأشَ إن أمة اإلسالم اليوم في كر  شديد وضائقة عظيمة وشد  كبير  ت

أيامها تكالبت عليها األمم وتداعت عليها الدول وتآمر عليها األعداء، تزرع ألبنائها الشهوات 
، إن الكر  في ازدياد أجمعوا كيدهم وأمرهم عليهاوتصدر لهم الشبهات وتقدم لهم المغريات، 
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وإن مان أمضاى    والخطر في اشتعال والمكر في اجتهاد، وليس لها مان دون اهلل كاشافة،  
األسلحة وأقوى األسبا  الدفاع وأحده السيوف الفتث هو الدعاء، فليس لنا ملجأ وال منجا منه 

 .إال إليه، فيج  علينا كثر  الدعاء واللجوء إلى اهلل تعالى م  البعد عن موان  اإلجابة
معت أمم األرض أن اهلل م  الذين اتقوا والذين هم محسنون، وإذا كان اهلل معنا فلو اجت ولنعلم

ْإن َينُصْركَُّم ٱللنُه َفاَل َغاْلَ  )بأمضى أسلحتها وأحدث االتها فإن النصر حليفنا والتوفيَ نصيبنا 
ال عماران  ]   (َلكَّْم َوْإن َيخ ذَّل كَّْم َفَمن َذا ٱلنِذى َينُصُركَّم مهْن َبْعِدِه َوَعَلى ٱللنِه َفل َيَتَوكنِل ٱل ُمؤمِمنَّاونَ 

/100  ] 
اإلسالم اليوم في حالة االضطرار وال يجي  المضطر إال اهلل جل وعال ويا عجبًا لهاذه   إن أمة
 !!ألسبا  نصرها وأسرار عزها ودرو  مجدها ألم يأن لها أن تخش  وتدع التنكراألمة 

واللجوء إلى سوى اهلل فلم تزدد إال ذاًل، ولام تقطاف إال    لقد جربت النصر  من عند غير اهلل
  إال علقمًا، فهل ان لها أن تلجأ إلى حصن حصين وركن شديد فتجناي ثماار   نكدًا، ولم تشر

العز  وتتذوَ حالو  النصر وتترب  على عرش الدنيا، فلن يصلح اخر هذه األمة إال بما صلح 
 .به أولها

إذا علم ذلث فإن الدعاء سب  للثبات والنصر على األعداء  قال تعالى عن طالوت وجنوده لما 
َقالَّوا  َربمَنا َأف ِرغ  َعَلْيَنا َصْبًرا َوَثبهت  َأق اَداَمَنا َوٱنُصاْرَنا َعَلاى ٱل َقاْوِم     )وجنوده  برزوا لجالوت

 [. 150/البقر  ]   (ٱل َكٰاِفِريَن
 ؟ فماذا كانت النتيجة 
 [. 151/البقر  ]  (َفَهَزُموُهم ِبْإذ ِن ٱللنِه َوَقَتَل َداُووُد َجالَّوَت)
لتروا العج  العجا  من أثر الدعاء وأنه سب  رئيس للنصار  المجيد  واقرؤوا تاريخ األمة

والتمكين، فعله صلى اهلل عليه وسلم ليلة معركة بدر، ترى ذلث في قيامه وتضرعه وابتهالاه  
 .إلى ربه، وهو أمر معروف مشهور

إنما هاي  ، وأعلموا وأعلنوا، إن مصيبتنا ليست بقو  عدونا، معاشر األخو  اسمعوا وعوا
، وضعف ثقتنا وقلة اعتمادنا عليه، لنفتش في أنفسنا عند وقوعناا فاي   عف صلتنا بربنابض

الشدائد والمحن، أين الضراعة والشكوى هلل، أين اللجاء  والمنجا  هلل؟ ليس شيء أفضل عند 
 . اهلل من الدعاء ألن فيه إظهار الفقر والعجز، والتذلل واالعتراف بقو  اهلل وقدرته وغناه
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، نريد أن تعلم فن الدعاء والتذلل والخضوع والبكاء، لنعتارف باالفقر إلياه،    لمونأيها المس
ولنظهر العجز والضعف بين يديه، أليس لنا في رسول اهلل قدو ، أليس لنا فيه أساو ، أوذي  
أشد األذى، وكذ   أشد التكذي ، أتهم بعرضه وخدشت كرامته، وطرد من بلده، عاشاا يتيماا   

وع ربط على بطنه الحجر، قيل عنه كذاُ  وساحر، ومجنوُن وشااعر،  وافتقر، ومن شدِ  الج
توضُ  العراقيُل في طريقه، وسلى الجزوِر على ظهره، يشُج رأُسه، وتكسُر رباعيتَّاه، يقتاُل   

 . عمه، جمعوا عليه األحزاَ  وحاصروه، المشركون والمنافقون واليهود
ََ ويرماى     يذهُ  إلى الطائِف يبلغَّ دعوَته فيقابَل بالتكذيِ   والسِ  والشاتِم، ويطَّارَد ويالحا

 ؟ ( صلى اهلل عليه واله وسلم) -بأبي هَو وأمي-فماذا فعل  بالحجارِ  
أين ذه ، من يسأل، على من يشكو، إلى ذي الجبروِت والملكوِت، إلى القوي العزيز، فاأعلن  

، وتظلَم وتاألَم  الشكوى، ورفَ  يديه بالنجوى، دعاء وألَح وبكاء( صلى اهلل عليه واله وسلم)
صلى اهلل علياه والاه   )وشكا، لكن اسم  لفِن الشكوى وإظهار العجِز والضعِف واالفتقار منه 

 ( وسلم
 . ضراعة ونجوى لربه( صلى اهلل عليه واله وسلم)هكذا كان  

يدعو ربه فيسير بجيش المسلمين بأكمله على صافحة   وهذا العالء الحضرمي رضي اهلل عنه
ولم يجدوا ماًء لوضوئهم دعا ربه فهطلت السماء كأفواه القر  ثم دعاا   الماء، ولما عطشوا

ربه النصر للمسلمين وأن يخفي عليهم مكان قبره واستجا  اهلل لدعائاه فرضاي اهلل عناه    
 .وأرضاه 

يسأل ربه النصر للمسلمين ولنفسه الشاهاد  وكاان مجاا  الادعو       وهذا البراء بن مالث
يا براء : المشركين وقد أوج  المشركون في المسلمين فقالوا لهلقي البراء "فيستجي  اهلل له 

فأقسم على رباث،  (( إنث لو أقسمت على اهلل ألبرث: ))إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
أقسم عليث يا ر  لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيث، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدًا : قال
." 

اللهم إني أسألث أن تقر عيني الياوم  : )نعمان بن مقرن رضي اهلل عنهقال ال وفي يوم نهاوند
: بفتح يكون فيه عز اإلسالم وذل يذل به الكفار ثم اقبضني إليث بعد ذلث على الشاهاد  قاال  

 (.فأمهنا وبكينا ثم حمل فكان أول صري : أمهنوا رحمكم اهلل قال جبير
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فما أشد حاجاة األماة   . ل استقصاؤهفرحمث اهلل ورضي عنث من قائد جيش، وهذا با  يطو
ففي فلسطين الجريحة وحاول  .... اليوم إلى الدعاء خاصة للمجاهدين المرابطين على الثغور 

األقصى السلي  يواجه أبناء المسلمين عدوًا شرسًا حقودًا تمده حبائل الغر  الصليبي الحاقاد  
 .بكل ما يريد من عتاد وسالح
تحروا أوقات اإلجابة بالدعاء لهم والدعاء على عدوهم، فشاأن  فاهلل اهلل أن تلحوا بالدعاء وت

الدعاء عجي  وعظيم، وهذا أقل ما نقدمه إلخواننا أن نواسيهم بدعائنا، واهلل غال  على أمره 
 .ولكن أكثر الناس ال يعلمون

 أخي  ا في دعائث لإلسالَم والمسلمين بالدهعو  الصالحة، أئمهَتهم وعااممتهم، باأن يعازم اهلل    
اإلسالَم وأهَله في كّل مكان، ويحفَظ اإلسالَم وأهَله في كّل مكان، ويخذَل أعداَء اإلسالم، ويكفن 
شرمهم، ويبِطل كيَدهم ومكَرهم، ال سيهما في هذا العصر الذي تعدهدت فيه مصاائُ  المسالمين،   

تداًء برساوِل اهلل  وكثَرت همومهم وغَّموُمهم، ووصلوا إلى حالٍة ال يقِدر أن ينجَيهم إال اهلل، اق
َفٱْعَلْم َأننُه اَل ْإَلٰاَه ْإاَل ٱللنُه َوٱْسَتغ ِفْر ْلاَذنِبَث  : )صلى اهلل عليه وسلم حيث أمره اهلل تعالى بقوله

 ،  [ 19/محمد ]  (َوْلل ُمؤمِمِنيَن َوٱل ُمؤمِمَنٰاِت
حاجاة عبااده   لقد استجا  اهلل عز وجل، وحقَ دعاء الداعين، وتأمين الماَؤمِّنين، ولبهاى   

 المضطرين
    .[ 31/المدثر ]   (َوَما َيْعَلُم ُجنَّوَد َربهَث ْإالن ُهَو َوَما ِهَى ْإالن ِذك َرٰى ْلل َبَشِر: )
يَن ِمن اُه  ؤمِمِنَفَلْم َتق تَّلَّوُهْم َوَلٰاِكنم ٱللنَه َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت ْإذ  َرَمْيَت َوَلٰاِكنم ٱللنَه َرَمٰى َوْلُيْبِلَى ٱل ُما )

 .[ 10/األنفال ]   (َبالء َحَسًنا ْإنم ٱللنَه َسِميٌ  َعِليٌم
َوَظنُّوا  َأننُهْم مماِنَعتَُّهْم ُحُصونَُّهم مهَن ٱللنِه َفَأَتٰاُهُم ٱللنُه ِمْن َحْيثَّ َلْم َيْحَتِسُبوا  َوَقَذَف ِفى )وقال تعالى

الحشار  ]   (ِبَأْيِديِهْم َوَأْيِدى ٱل ُمؤمِمِنيَن َفٱْعَتِبُروا  ٰيُأْوْلى ٱأَلْبَصٰاِر قَّلَّوِبِهُم ٱلرُّْعَ  ُيخ ِرُبوَن ُبُيوَتُهْم
/1 ]. 

ٱلنِذيَن َطَغْوا  ِفى ٱل ِبَلٰاِد  َفَأك َثُروا  ِفيَها ٱل َفَساَد  َفَص م َعَلْيِهْم َربَُّث َسْوَط َعَذاٍ   )وقال عزم من قائل
 .[ 14:  11من / الفجر ]  (ْإنم َربمَث َلِبٱل ِمْرَصاِد

وهكذا ترون ا أن اهلل الذي نصر األمم السابقة بالريح الصرصر العاتية، والعواصف المدمر ،  
قادٌر أن ينصرنا بما شااء  ... وباألوبئة واألمراض المختلفة، وبالفيضانات واألمطار الطوفانية
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َوَلَينُصَرنم ٱللنُه َمن ): ناهوكيف شاء في كل زمان ومكاان، ما التازمناا بتعاليام ديننا ونصر
 .[ 40/ الحج ]  (َينُصُرُه ْإنم ٱللنَه َلَقِوىٌّ َعِزيٌز

 
 

     هل يدعو العبد ربه م  أن اهلل يعلم حاجته                   
 

حاجاة   ويستدلون به على أنه ال( علمه بحالي يغني عن سؤالي : ) البعض حديث لفظه  يردد
 فما الجوا  ؟الكالم   ، ألن اهلل يعلم حاجة اإلنسان ، فما صحة هذالإلنسان أن يدعو اهلل

 : الجوا  
، ألنه مناف لإليمان بالقدر ، وتعطيل لألسبا  ، وترث لعبااد  هاي    هذا القول قول باطلأن 

 . أكرم العبادات على اهلل عز وجل 

فهو ينف  مما نزل ومما  فالدعاء أمره عظيم وشأنه جليل ، فبه يرد القدر ، وبه يرف  البالء ،
 :وهاث غيٌض من فيض مما نزل في فضل الدعاء . لم ينزل 

الادعاء هاو   : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث النعمان بن بشير في صحيحي )
وَن َعاْن  َوَقاَل َربهكَّاْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْ  َلكَّاْم ْإنه ال اِذيَن َيْساَتك ِبرُ   : )العباد  ، ثم تال قوله تعالى

 ( ِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهن َم َداِخِريَن
قال مان لام يساال اهلل     أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . يغض  عليه 
ليس شايء أكارم   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . على اهلل من الدعاء 
 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود صحيح  حديث سلمان في)

   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 
ال يرد القضاء إال الدعاء و ال يزيد فاي  قال  أن النبي ( حديث سلمان في صحيح الترمذي )

   . العمر إال البر 
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ال يغني حذر من : قال  أن النبي  (ح الجام  الثابت في صحيرضي اهلل عنه  حديث عائشة )
قدر و الدعاء ينف  مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 

 . القيامة
ما مان رجال يادعو بادعاء إال     قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

ما لم يدع بإثم أو قطيعة   ما أن يدخر له في اآلخر استجي  له فإما أن يعجل له في الدنيا و إ
 .رحم أو يستعجل 

أنم الننِبايم    (الثابت في صحيح الترغيا  والترهيا    الخدري رضي اهلل عنه ديأبي سع  حديث) 
 أْعَطااهُ  ْإالن َرِحٍم َقِطيَعةَّ َوال ْإث ٌم َلْيَس ِفيَها ِبَدْعَوٍ  َيْدُعو َما ِمْن ُمْسِلٍم   " :قال   َوَسلنَم َعَلْيِه اللنُه َصلنى  

 َوْإمما أْن َيْصِرف ،َوْإمما أْن َيدمِخَرَها َلُه ِفي اآلِخَرِ ،  َدْعَوتَُّه ْإمما أْن تََّعجمَل َلُه :ٍَثالث ْإْحَدى ِبَها اللنُه
  0" أك َثُر اللنُه:"  َقاَل ،ْإًذا نَّك ِثُر :َقالَّوا "َعن ُه ِمْن السُّوِء ِمث َلَها

إن أبخال  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء

حسبي من سؤالي علمه : )  وربما استشهد بعض من يترث الدعاء كبعض الصوفية بحديث
 . ليه العلماء ، وبينوا بطالنه ، وهذا الحديث باطل ال أصل له ، تكلم ع( بحالي 

 : فقال  مشيرًا إلى ضعفهفقد ذكره البغوي في تفسير سور  األنبياء  ]*[
ال إلاه إال أنات   : ) وروي عن أبي بن كع  أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في الناار  ) 

نيَ إلاى  سبحانث ر  العالمين ، لث الحمد ، ولث الملث ، ال شريث لث ، ثم رموا به في المنج
: أما إليث فال ، فقاال جبريال   : يا إبراهيم ، لث حاجة ؟ فقال : النار ، واستقبله جبريل فقال 
تفسير البغوي معاالم التنزيال   ( حسبي من سؤالي علمه بحالي : فاسأل ربث ، فقال إبراهيم 

5/340  
 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن هذا الحديث  ]*[
لي علمه بحالي فكالم باطل ، خالف ما ذكره اهلل عان إباراهيم   حسبي من سؤا: وأما قوله ) 

الخليل وغيره من األنبياء ، من دعائهم هلل ، ومسألتهم إياه ، وهو خالف ما أمر اهلل به عباده 
  8/539مجموع الفتاوى (. من سؤالهم له صالح الدنيا واآلخر  

 : وقال الشيخ األلباني عن هذا الحديث  ]*[
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أورده بعضهم من قول إبراهيم عليه الصال  والسالم وهو من اإلسارائيليات ،   ال أصل له ،) 
 ( 11)1/18سلسلة األحاديث الضعيفة ( وال أصل له في المرفوع 
وقد أخذ هذا المعنى بعض من صنف في الحكمة على الطريقاة  : ) وقال بعد ذلث عن الحديث 

  1/19سلسلة األحاديث الضعيفة ( له  اتهام -يعني اهلل تعالى  -سؤالث منه : الصوفية فقال 
هذه ضاللة كبرى ، فهل كان األنبياء صلوات اهلل )  :ثم قال رحمه اهلل تعليقًا على تلث المقولة 

  1/19سلسلة األحاديث الضعيفة ( عليهم متهمين لربهم حين سألوه مختلف األسئلة ؟ 
 
 

 حكم الدعاء 

 
 : ى كل مسلم، لألدلة التاليةذه  جمهور العلماء إلى أن الدعاء واج  عل

وقاد ورد  [ 50: األياة  -الذاريات : سور ( ]َوَما َخَلق تَّ ال ِجنه َواإْلنَس ْإال  ْلَيْعُبُدوِن: )قال تعالى
 اآلية أي أن اهلل خلَ المخلوقات ليعبدوه ويعرفوه ويخضاعوا لاه ويتاذللوا،    في تفسير هذه

 ( َسَيْدخَّلَّوَن َجَهن َم َداِخِريَن
 كان لزامًا على كل" الدعاء"العباد ، وغاية خلَ الجن واإلنس العباد  أي  الدعاء هو فإذا كان

  . وحين والخضوع له، والتذلل بالدعاء في كل وقت -تعالى–مسلم االلتجاء إلى اهلل 
اهلل ال ألناث محتااج    أن نرقى بفهمنا لمعنى الدعاء إلى معناه األسمى، أن تدعو لذا حري بنا

 .تعالى ذا الدعاء جزٌء من عبوديتث هلل إليه، بل ألن ه
 

 :حكم ترث الدعاء

 
 -ولما كان اهلل  إن من صفات المسلم الحَ االنصياع لما أمر اهلل به، وترث ما نهى اهلل عنه،

بأمره، وتركنا للدعاء يلحَ بنا اإلثام   أمرنا بأن ندعوه، وج  علينا االلتزام -سبحانه وتعالى 
به من ترث دعاءه في اآلية الكريمة تأملها معاي   -تعالى – اهللوالمعصية، ويكفيث ما وصف 

َوَقاَل َربُّكَُّم اْدُعوِني َأْسَتِجْ  َلكَّْم ْإنم النِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَبااَدِتي  ): تعالى قال -رحمث اهلل  -
 [.00: سور  غافر، اآلية] (.َسَيْدخَّلَّوَن َجَهننَم َداِخِريَن
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وهادد وتوعاد    بالدعاء، ووصف من لم يستج  ألمره بأنه مستكبر، -الى تع -وقد أمر اهلل 
من لام  وبينت السنة الصحيحة أن  ،- والعياذ باهلل -هؤالء المستكبرين بأنهم سيدخلون جهنم 

   :كما في الحديث اآلتي  يسال اهلل يغض  عليه
يسال اهلل يغضا   قال من لم  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . عليه 
  .مان نصاي  مان تارث الادعاء وااللتجااء إلاى اهلل        -عز وجال   -غض  اهلل  فجعل

 
 

                           ]*[ فضائل الدعاء]*[ 
 

 طريَ  وهو،للدعاء فضائل ال تحصى، وثمرات ال تعدو ، له فضٌل عظيم وأجٌر جسيم الدعاء
رفين، ومطية الصالحين، ومفازع المظلاومين، وملجاأ    النجا ، وسلم الوصول، ومطل  العا

الهماوم وزوال   والدعاء سب  لتفريج،  المستضعفين، به تَّستجل  النعم، وبمثله تَّستدف  النقم
الصدور، وتيسير األمور، وفيه يناجي العبُد ربهه، ويعترف بعجزه وضاعفه،   وانشراحالغموم، 

،  طائ ال يخصاائٌ   ساهٌم  ن وحرٌز مكاين و سالٌح متي والدعاء ، وحاجته إلى خالقه ومواله
اد  فاضلة، بل هو من أفضل العبادات شعير  جليلة، وعبالدعاء و،  والموفَ من وفَ للدعاء

،  ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، ال يستغني عنه المسالم بحاال مان    
  البالء والعقوباات باإذن   ومن أعظم مقامات األلوهية، ومن أعظم ما يرف ،والدعاء  األحوال

اهلل سبحانه وتعالى، بل إن اهلل عز وجل أخبر إن الدعاء هو العباد ، ألناه ركنهاا الاركين،    
َوَقاَل َربُّكَُّم اْدُعوِني َأْسَتِجْ  َلكَّْم ْإنم النِذيَن َيْساَتك ِبُروَن َعاْن   ): وأساسها المتين، وقال سبحانه

 [.00: سور  غافر، اآلية] (.َداِخِريَنِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهننَم 

، ونحن محتاجون دائما واهلل معط متفضل، ونحن الدعاء هو طل  الحاجة ممن يملكها وحقيقة
 .  فقراء واهلل الغني، إن هذا التوجه إلى الملث هو العباد 

(. ِماَن الل اهِ   َوَمْن َأْوَفاى ِبَعْهاِدهِ  )تعالى الدعاء عباد ، و تكفل باإلجابة لمن دعا، اهلل وسمى 
َّ ِمَن الل ِه ِقياًل[. )111: سور  التوبة، اآلية] فقاد  [. 111: سور  النساء، اآلية(. ]َوَمْن َأْصَد
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َوْإَذا َسَأَلَث ِعَباِدي َعنِّي َفْإنِّي َقِريٌ  ُأِجيُ  َدْعَوَ  الدماِع إذا َدَعاِن َفل َيْسَتِجيُبوا  ْلاي  : )قال سبحانه
 [.180: سور  البقر ، اآلية(. ]َعلنُهْم َيْرشَُّدوَنَول ُيؤمِمنَّوا  ِبي َل

يا رسول اهلل، أقري  ربنا فنناجيه، أم : الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال وقد سأل أعرابي
َوْإَذا َسَأَلَث ِعَباِدي َعنِّاي َفاْإنِّي   : )فسكت النبي صلى اهلل عليه وسلم، فأنزل اهلل! بعيد فنناديه؟
ساور   (. ]ْعَوَ  الدماِع إذا َدَعاِن َفل َيْسَتِجيُبوا  ْلي َول ُيؤمِمنَّوا  ِباي َلَعلنُهاْم َيْرشَّاُدونَ   َقِريٌ  ُأِجيُ  َد
 [.180: البقر ، اآلية

عناه   ُهلََّغش وال ُي ٍعااَء َدَعُد يُِّ َخه تعالى ال ُيالمراد أنن :قال ابن كثير في تفسيره على اآلية ]*[
 0ُهاَنَحْبُس ِهْيَدَل يُ ِضوأنه ال َي اِءَعفي الدُّ يٌ ِغْر، ففيه َتاِءَعالدُّ يُ ِمشيء، بل هو َس

تنبيه : َوْإَذا َسَأَلَث ِعَباِدي َعنِّي َفْإنِّي َقِريٌ   :قول اهلل جل وعال 
في هذه اآلية لفتة عجيبة ينبغي أن ننتبه وأن نلتفت إليها: 

ما سئل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن سؤال إال وكان الجوا  من اهلل تعالى علاى رساوله   
َيْسَألوَنَث َعِن ال َأِهلنِة قَّلم : يا محمد كذا وكذا قال اهلل قل: صلى اهلل عليه وسلم بقوله جل وعال

َوَيْساَألوَنَث َمااَذا ُين ِفقَّاوَن قَّاِل ال َعف اَو      .. [ 189:البقار  ]ِهَي َمَواِقيتَّ ْللنناِس َوال َحجِّ 
[ .. 110:البقر ]َيْسَألوَنَث َعِن الشنْهِر ال َحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه قَّلم ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر [ .. 119:البقر ]

َيْسَألوَنَث َعِن ال َأن َفاِل قَّاِل ال َأن َفااُل   [ .. 111:البقر ]َوَيْسَألوَنَث َعِن ال َمِحيِض قَّلم ُهَو َأذًى 
َيْسَألََّث النناُس َعِن السماَعِة قَّالم ْإننَماا ِعل ُمَهاا ِعن اَد اللناِه      [ .. 1:األنفال]ْللنِه َوالرمُسوِل 

 [ 03:األحزا ]
وإذا سألث عبادي عني : اهلل عليه وسلم ، فلم يقل ربنا جل وعال لنبيه صلىإال في هذه اآلية

َوْإَذا : فقل، ال واهلل، وإنما تولى اهلل جل وعال بذاته العلية اإلجابة على عباده، فقال سابحانه 
 ، يا محمد إني قري : قل: ولم يقل[ 180:البقر ]َسَأَلَث ِعَباِدي َعنِّي َفْإنِّي َقِريٌ  

  لماذا؟
، ولو كانت هذه الواسطة هي رساول  حتى ال تكون هناث واسطة بين العبد وبين اهلل جل وعال

بد وبين اهلل، ادع اهلل جل وعال في أي وقت شئت، اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ال واسطة بين الع
ارف  أكف الضراعة إلى اهلل، ال تسأل نبيًا وال تسأل وليًا، وإنما سل اهلل الواحد القهار، ارفا   
أكف الضراعة إليه في أي وقت شئت، بل وفي أي مكان شئت، لترى اهلل جل وعاال ساميعًا   

ال سؤال إال منه، [ 180:البقر ]َوْإَذا َسَأَلَث ِعَباِدي َعنِّي َفْإنِّي َقِريٌ  . :بصيرًا مجي  الدعاء



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 19 

يه، وال توكل إال عليه، وال تفويض إال إليه، وال اساتعانة إال  وال طل  إال منه، وال رجاء إال ف
به، وال استغاثة إال به، وال ذبح إال له، وال نذر إال له، وال حلف إال به، وال طواف إال ببيتاه  
: جل وعال، فلتكن عقيدتث وليكن توحيدث وإيمانث، أن ترف  إلى اهلل أكف الضاراعة، بقولاث  

ال بث، ومن األمل إال فيث، ومن التسليم إال لث، ومان التفاويض إال   اللهم إني أبرأ من الثقة إ
إليث، ومن التوكل إال عليث، ومن الصبر إال على بابث، ومن الذل إال في طاعتث، ومن الرجاء 

إذا سألت فاسأل اهلل، وإذا استعنت : )إال لما في يديث الكريمتين، ومن الرهبة إال لجاللث العظيم
 (. فاستعن باهلل

يسم  دبي  النملة السوداء، ، واعلم بأن اهلل سمي  قري  يجي  الدعاء، جأ إلى اهلل جل وعالال
اِدلَّاَث ِفاي   َقْد َسِمَ  اللنُه َقْوَل النِتي تََّج: ، قال تعالىتحت الصخر  الصماء، في الليلة الظلماء

تقول أمنا [ 1:المجادلة]َزْوِجَها َوَتش َتِكي ْإَلى اللنِه َواللنُه َيْسَمُ  َتَحاُوَركََّما ْإنم اللنَه َسِميٌ  َبِصيٌر 
واهلل لقد كنت في جان  الغرفة فما سمعت حوار المجادلة، وسامعه  : ]رضي اهلل عنها عائشة

َقْد َسِمَ  اللنُه َقْوَل النِتي تََّجاِدلََّث : نعم إنه السمي  القري  المجي [ اهلل من فوَ سب  سماوات
 [..1:المجادلااااااااااااة]ِفااااااااااااي َزْوِجَهااااااااااااا  

َوَلَقْد  ﴿ فقال خائبًا ُهدُُّروالَي اإلجابة ِةَمْعِنِب، اءَعإليه بالدُّ َهَجَوعلى من َت ُمِعه ُين تعالى أنن َبيمَنو
 (الصافات ا  05) ﴾  َناَداَنا نَّوٌح َفَلِنْعَم ال ُمِجيُبوَن

ا، وقاال  اَنَعأي َد ﴾ ااَناَدَن على اآلية الكريمة ﴿ يِرِسَمل َا اُدَز تفسيره قال ابن الجوزي في ]*[
العظيماة،   ِمَعنِّلا تدل على أن اإلجابة من ا ﴾ َنَفَلِنْعَم ال ُمِجيُبو﴿  هذه اللفظة العظيمة: الرازي

َِّلال َي يُمِظالَع ُراِدوالَق ﴾ ااَناَدَن ﴿ فقال ِ ْمَجل ر عن ذاته بصيغة َاعبمفسبحانه   اُنَسا به إال اإلْح ي
تلاث   يِمِظا ْعليدل علاى تَ  ﴾ َفَلِنْعَم ال ُمِجيُبوَن﴿ في قوله  ِ ْمصيغة الَج اَدالعظيم، وسبحانه أَع

َفَلاِنْعَم  ﴿ في قوله تعالى  اُءاإلجابة، والَف تََّمْعها ِنتلث اإلجابة بأنن تََّفِص، ال سيما وقد ُوِةَمْعالنِّ
، وهذا يادل علاى أن    اِءَععلى ذلث الدُّ ٌ ِتَرَتهذه اإلجابة ُم وَلُصُح يدل على أنم ﴾ ال ُمِجيُبوَن

 0 11ِةاَباإلَج وِلُصُحْل ٌ َبَس ِصاَلباإلخ  اَءَعالدُّ
 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود ديث سلمان في صحيح ح)

   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 
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 0(   الصافات  37) برصرف يسلر عن تفسلر الرازي عةى اآلية   

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000027&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000027&spid=451
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 َثُرت َي أنم ِهْيَلَع يُلِحَتْسَي ْنَما َكَمُهْباِحَص وُنك ا َيَعتَمإذا اْج اَءَيوالَح َمَرالَك ى أنمَفخ ال َي :قال العلماء
 0 11اِءَفَعوالضُّ يَنِلاْئالسم َنِم اَءَطالَع

 : وهلل درُّ من قال 
 وماا تادري بماا صن  الدعااُء  أتهازُأ بالدعااااِء وتزدرياااااِه
 لهاا أماٌد ولألماداِد انقاضاااُء  سهاُم الليااااااِل ال تَّخاطي ولكن 

 ها علاى عبااده، حياث أمارهم     ب اهلل تعالى ، امتن  عميمة فالدعاء نعمة  عظيمة ، َوِمننة
 . بالدعاء، ووعدهم باإلجابة واإلثابة

شأن الدعاء عظيم، ونفعه عميم، ومكانته عالية في الدين، فما استجلبت الانعم بمثلاه، وال   و
استدفعت النقم بمثله؛ ذلث أنه يتضمن توحيد اهلل، وإفراده بالعباد  دون من سواه، وهذا رأس 

 .األمر، وأصل الدين
بل ما أعظم ضرورتهم إليه؛ فالمسلم في هاذه الادنيا ال   حاجة العباد إلى الدعاء فما أشد ،

 .يستغني عن الدعاء بحال من األحوال
فإن كان راعًيا واله اهلل رعية فما أحوجه إلى الدعاء؛ كي يثبت اهلل سالطانه، ويعيناه علاى    

 .استعمال العدل في رعيته، ويحببه إلى رعيته، ويحب  الرعية إليه
فما أشد حاجته لدعاء ربه، وساؤاله اإلعاناَة، والقباول،     _تعالى  _ن كان داعًيا إلى اهلل وإ

والتوفيَ، والتسديد؛ ليثبت على الحَ، ويصبر على عثار الطريَ ومشااقه، ولتصايخ لاه    
 . األسماع، وَتْصغى إليه األفئد 

ه النصار، ويساتنزل   فما أعظم حاجته للدعاء، الذي يطل  ب _وإن كان مجاهًدا في سبيل اهلل 
السكينة والثبات في اللقاء، ويسأل ربه خذالن األعداء، وإنزال الرع  في قلوبهم، وهزيمَتهم، 

 . وتفرَ كلمتهم
وإن كان مريًضا فما أشد فاقته وأعظم حاجته للدعاء؛ ليستشفي به من مرضه، ويساأل باه   

 .كشف كربته، وأن يمن اهلل عليه بالشفاء والعافية
بأمسِّ الحاجة للدعاء، وإخالصاه   _بل ومن في األرض كلهم جميًعا  _مسلمون وبالجملة فال

فلن يهلث م  الادعاء أحاد،   ،  لر  األرض والسماء؛ ليصلوا بذلث إلى خيري الدنيا واآلخر 
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 0 577 : أنظر شرح سنن ابن ماج  لةسندي ، حديث  قم   
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فالسعيد من وفَ لذلث، والمحروم من حرم لذ  العباد ، أو أيس من رحماة اهلل وكاان مان    
 . للقول السديد، والعمل الرشيدوفَ  للدعاء فقدمن وفَ ،  القانطين

، ال يجل  مرغوبًا، وال  دعاؤهم هباءعجبت لمن ترث الدعاء ووقف ببا  البشر وهو يعلم أن 
َّ للخير يمن  مكروهًا،   .ولكن ال عج  فليس كل أحٍد يوف

فالعقيم يولد له، والسقيم ُيشفى، والفقير بدعوٍ  تتقل  األحوال واعلم علم اليقين أنه ،
َوَقاَل نَّوٌح : رزَ، والشقي يسعد، بدعوٍ  واحدٍ  ُأغرَ ُأهل األرض جميعهم إال من شاء اهللُي

، وهلث فرعون بدعو  موسى وقال [10:نوح]رم ه اَل َتَذْر َعَلى ٱأَلْرِض ِمَن ٱل َكٰاِفِريَن َديمارًا 
ٱل َحَيٰوِ  ٱلدُّن َيا َربمَنا ْلُيِضلُّوا  َعن َسِبيِلَث  َربمَنا ْإننَث ءاَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفى: موسى

َربمَنا ٱط ِمْس َعَلٰى َأْمٰوْلِهْم َوٱش ُدْد َعَلٰى قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمِمنَّوا  َحتنٰى َيَرُوا  ٱل َعَذاَ  ٱألْليَم 
، ووه  ما وه  لسليمان بغير حسا  بسؤال ربه الوها ، وشفى اهلل أيو  من [88:يونس]

، وأغيث نبينا محمد [83:األنبياء]َأن ى َمسمِنَى ٱلضُّرُّ َوَأنَت َأْرَحُم ٱلرماِحِميَن مرضه بتضرعه 
  ،ِغيثَّوَن َربمكَّْم ْإذ  َتْسَتيوم بدر بالمالئكة، بَتبتُِّله إلى موااله، م  قلة العدد وذات اليد

 [.9:األنفال]َفٱْسَتَجاَ  َلكَّْم َأن ي ُمِمدُّكَّْم ِبَأل ٍف مهَن ٱل َمَلاْئَكِة ُمْرِدِفيَن 
ر بالعبد أن يتفقه فياه، وأن  فأجد _ الرفيعة فإذا كان الدعاء بهذه المنزلة العالية والمكانة

؛ حتى يدعو ربه على بصاير  وهادى،   _ ولو على سبيل اإلجمال  _يلم بشيء من أحكامه 
 .بعيًدا عن الخطأ واالعتداء؛ فذلث أرجى لقبول دعائه، وإجابة مسألته

ما استجلبت النِّعم، وال استدفعت النقم بمثله، به تفرج الدعاء  ال شيء أكرم على اهلل منف ،
لهموم، وتزول الغموم، كفاه شرفا قر  اهلل من عبده حال الدعاء، وأعجز الناس من عجز ا

عن الدعاء، وأضعفهم رأيًا وأدناهم همة من تخل ف عن النداء، الدعاء هو عين المنفعة 
 . ورجاء المصلحة، ودعاُء المسلم بين يدي جواد كريم يعطي ما ُسئل، إما معجهاًل وإما مؤجهاًل

كل داع يستجا  له، لكن تتنوع اإلجابة، فتار  تق  بعين " :-رحمه اهلل-بن حجر يقول ا ]*[
 ".ما دعا به، وتارً  بِعوضه

وهااث فضاائل الادعاء جملاًة     للدعاء فضائل عظيمة، وثمرات جليلة، وأسرار بديعةو ،
 :وتفصيال

]*[فضائل الدعاء جملًة  أواًل: 
 :ى أن الدعاء طاعة هلل وامتثال ألمره تعال(  1)
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 :السالمة من الكبر( 1)
 : الدعاء هو العباد  ( 3)
 : الدعاء أكرم شيء على اهلل ( 4)
 :الدعاء سب  لدف  غض  اهلل ( 5)
 :الدعاء دليل على التوكل على اهلل ( 0)
 :الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة( 0)
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 : ُيستنازُل النصر من اهلل العلي القدير أيضًا به  الدعاء (11)
 : الدعاء يؤكد ثقة العبد بربه، حين يوقن باإلجابة( 13)
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  [ 00/غافر( ]  َوَقاَل َربُّكَُّم اْدُعوِني َأْسَتِجْ  َلكَّْم) : تعالى قال 
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 [ 19/ألعرافا( ] َواْدُعوُه ُمخ ِلِصيَن َلُه الدِّيَن) : تعالى وقال
 .، مستجي  ألمره فالداعي مطي  هلل

 :السالمة من الكبر (1)
َوَقاَل َربهكَّاْم اْدُعوِنَي َأْسَتِجْ  َلكَّْم ْإنه ال ِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَبااَدِتي َساَيْدخَّلَّوَن   ) : تعالى قال 

  [00 /غافر ( ]َجَهن َم َداِخِريَن
 فإناه  واآلية الكريمة دلت على أن الدعاء من العباد ؛ :قال اإلمام الشوكاني في هذه اآلية ]*[

 [.إن الذين يستكبرون عن عبادتي:]أمر عباده أن يدعوه، ثم قال سبحانه وتعالى 
اساتكبار، وال أقابح مان هاذا     _ سبحانه_فأفاد ذلث أن الدعاء عباد ، وأن ترث دعاء الر  

 .االستكبار
وكيف يستكبر العبد عن دعاء من هو خالَ له، ورازقه، وموجده من العدم، وخاالَ العاالم   

 !ازقه، ومحييه، ومميته، ومثيبه، ومعاقبه؟أجم ، ور
 (13).فال شث أن هذا االستكبار طرف من الجنون، وشعبة من كفران النعم

  :عباد  هو الالدعاء ( 3)
 َوَمن َيْدُع َمَ  الل ِه ْإَلاَها اَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه ِبِه َفْإن َما ِحَساُبُه ِعنَد َربهه ْإن اُه اَل ُيف ِلاحُ  : )قال تعالى
 [110: اآلية -المؤمنون : سور ( ]ال َكاِفُروَن

الدعاء هاو  : قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث النعمان ابن بشير في صحيحي )
 .العباد  

 :14ي بشرح جام  الترمذيِذَواألْح ِةَفْحقال في تَّ ]*[
 ْحِتَياَج ِمْن َنف ِسِهال َعْجَز َواال ال َعْبِد ننُه ْإظ َهاُرْ  ألَسَواٌء اَّْستَِّجيَ  أْو َلْم ُيْسَتَج ال ِعَباَد َّ هو الدَُّعاَء نمإ

ُبخ َل َلُه وال َفق َر وال ِاْحِتَياَج َلُه ْإَلى َشاْيٍء   َواالْعِتَراَف ِبأنم اللنَه َتَعاَلى َقاِدٌر َعَلى إَجاَبِتِه َكِريٌم ال
ألننُه َمأمُموٌر ِبِه  ِعَباَد   الدَُّعاَء يِة َعَلى أنملن ِباآلِدِاْستَّ: قال ممثَّ ،ِعَباِدِه ْلَنف ِسِه َوَيْمَنَعُه ِمن َحتنى َيدمِخَر

ْإَلاى   هو ْإظ َهاُر َغاَيِة التنَذلُِّل َواالف ِتَقاارِ  الدَُّعاُء :أننه قال الطِّيِبيُّ ، ثَّمم َنَقَل عنِعَباَد   َوال َمأمُموُر ِبِه
 االف ِتَقااِر إلياهِ   َوْإظ َهاارِ  ُسْبَحاَنُه ْلل خَُّضوِع ْلل َباِري ْإالن ال ِعَباَداتَّ َما شَِّرَعت اللنِه َواالْسِتَكاَنِة َلُه َو

 0َتَعالَى

                                                 
(
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 . 7وكاني صتحفة الذاكرين للش  (

34
 0 4 4 : الدعوات عن  سول هللا، حديث  قم: أنظر باب 
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 زموِعا  ِةَيا وِدُبالُع لِّذَّ ةََّفا ِرْعإال َم يِفاْلَكا من جميا  التن  وَدُصق ال َم :15ازيالرم ُرخ وقال الَف ]*[
أنواع العبادات  َمَظأْع اُءَعكان الدُّ َمَر، ال َجِنْياَمَقعًا لهذين الَمِمْجَتْسُم اُءَع، فإذا كان الدُِّةَيبوِبالرُّ
0 

من العباد ، فإنه سابحانه وتعاالى    اَءَععلى أن الدُّ ت لناآلية الكريمة َد :10وقال الشوكاني ]*[
 اَءَعفأفااد ذلاث أن الادُّ    ﴾ْإنم النِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي  ﴿: ثم قال وُهُعْدعباده أن َي َرأَم
   0ار َبك ِتمن هذا االْس َحَب، وال أق  اٌرَبك ِتسبحانه اْس  ِّالرم اُءَعُد َثْرَت ، وأنم  اَدَبِع

في ياوم القياماة إال    ُ ِفَتن من المعلوم بالضرور  أن اإلنسان ال َي :10الَفخ ُر الرمازي وقال ]*[
واع نا كان أشارف أ  مما، وَلاِتَمِهُمل َا مِّأَه ْنِم ِةاَعغال بالطنكان االشت َمَربطاعة اهلل تعالى، فال َج

َوَقااَل   ﴿: تعالى به في هذه اآلية فقاال سبحانه واهلل  َرأَم َمَر، ال َجُعُرَضوالتن اُءَعاعات الدُّالطن
 0﴾َربُّكَُّم اْدُعوِني أْسَتِجْ  َلكَّْم 

 : هاَجابن َم ِنَنُسفي شرحه ْل يُِّدن وقال الِس ]*[
 اِرَقِتف وااِل ِللََّذالتن اُرَهومن يعلم أن حقيقة العباد  إظَّ 00من وظائف العبودية بل أعالها اُءَعالدُّ 

 180ِ اَدَبُمخُّ الِع اِءَعالدُّ َنْوَك رُِّسله  ُرَهظ في ذلث في الغاية القصوى، َي اُءَع، والدُِّةاَنَكِتْسوااِل

 ََلُّا َعَت نتتحقَ به عباد  ر ِّ العالمين؛ ألناه يتضامم   اُءَعالدُّ : يُِّفْيَذوقال الشيخ علي الُح ]*[
 ِ ف ا وَد ِ ف ا النن  ِْل إلى غير اهلل عزه وجّل في َج اِتَفِتل القلِ  باهلل تعالى، واإلخالص له، وعدم ااِل

اَر العباِد  َقِتف ويتضممن الدهعاُء ِا 00اليقين بأن اهلل قدير ال ُيعجزه شيء اُءَع، ويتضممن الدُِّرالضُّ
 190َ  اضطراِره إلى ربهه، وهذه المَعاني العظيمةَّ هي حقيقةَّ الِعباد دمِشو
 

ألن فيه إظهارًا للذل والفاقة والحاجة إلى اهلل عز وجل  فالدعاء من أعظم العباد  هلل تعالى ،
 .، وفيه خضوع وخشوع له سبحانه من عبده الذي يدعوه 

ُّاَدَبا فاي عِ  ُعبااَ تِّ، وااِلاِءَدِتْعااِل ِمَدَعَو ُعبَاتِّااِل: ، فاألصل فيها  اَدَبِع اَءَعفإذا علمت أن الد ِ 
 0 ِعبَاتِّااِل ُر، وأْجاِءَعالدُّ ُرأْج: ِنْيَرلث أْج ُ َمْجاء َيَعالدُّ
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تنبيه :  الذي يتأمل في قوله  ( الدعاء هو العباد )  يتضح له وضوحًا جليًا كياف أن
وجوده متتاب  حيث جعل سؤال عباده له لقضاء حوائجهم مان أعظام   اهلل تعالى كرمه فياٌض 

، بال  (  الدعاء هو العباد ) العبادات وأجلِّ القربات فعظنم الرغبة عندهم في الدعاء حتى قال 
َوَقاَل َربهكَّاْم : )وذم ترث الدعاء وعدمه استكبارًا عليه وهدده بأشِد أنواع التهديد حيث قال تعالى

 ( ْسَتِجْ  َلكَّْم ْإنه ال ِذيَن َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدخَّلَّوَن َجَهن َم َداِخِريَناْدُعوِنَي َأ
القل  باهلل تعالى، واإلخالَص له، والدعاُء تتحقنَ به عباد َّ ر ِّ العالمين ََ ؛ ألننه يتضممن تعل 

ويتضممن الدعاُء اليقيَن باأنه   وعدَم االلتفات إلى غير اهلل عز وجل في جلِ  النف  ودف  الضره،
اهلل قدير ال ُيعجزه شيء، عليم ال يخفى عليه شيء، رحمن رحيم، حيه قيهاوم، جاواد كاريم،    
محِسن ذو المعروف الذي ال ينقط  أبدًا، ال ُيَحدُّ جوُده وكرمه، وال ينتهي إحسانَّه ومعروفاه،  

 . وال تنفد خزائن بركاته
وي قادر، واستغاثة من ملهوف بار  قاادر، وتوجاه    فالدعاء استعانة من عاجز ضعيف بق

 ََ ورجاٌء إلى مصرِِّف الكون ومدبِّر األمر، ْلُيزيَل ِعلنة، أو َيْرَفَ  ِمْحَنة، أو َيك ِشَف كَّْرَبة، أو ُيَحقِّ
  قائاًل...رجاًء أو َرغ َبة

علاى   يا أمان الخائفين سبحانث ما أحلمث على من عصاث وما أقربث ممن دعاث وما أعطفث
فث بمن أَملث، من الذي سألث فحرمته، ومن الذي فر إليث فطردتاه أو لجاأ   أمن سألث وما أر

إليث فأسلمته ، أنت مالذنا ومنجانا فال نعول إال عليث وال نفر من خلقث ومنث إال إليث يا أمان 
 . الخائفين

ساباُ  ال  المؤمن حين يستنفذ األسباَ  في عمل مشروع، ويستعصي علياه األماُر، واأل  إن 
تَّوِصلَُّه إلى ما يْسَعى من أْجِلِه، ينقُل األمر كلنُه مْن قُدراِتِه هو إلى قادر  اهلل، ويفَزُع إلى اهلل 

فهو ... فاألسبا  إذا تخلنت  فلن يتخلى عنه اهلل... يا ر ، ويدعو: تعالى واهِ  األسبا  ويقوُل
 ...سبحانه يجي  دعو  المضطرين

يمة وغيِرها ُيرجى ربُّنا وُيدعى، ويسأله من في الساموات واألرض  فألجِل هذه الصفات العظ
 .، وما أجلن اثاَره فما أعظَم شأَن الدعاءحاجاِتهم باختالف لغاِتهم 

، فالدعاء من أعظم العبادات ، فيه يتجلى اإلخاالص والخشاوع ، ويظهار صادَ اإليماان     
: لشيخ اإلسالم ا رحماه اهلل ا    وهو المقياس الحقيقي للتوحيد ، ففي كالٍم، وتتمحص القلو 

 .إذا أردت أن تعرف صدَ توحيدث فانظر في دعائث
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  :الدعاء أكرم شيء على اهلل ( 4)
ليس شايء أكارم   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن ماجة )

 . على اهلل من الدعاء 
 لِْذلُّوالتن ِزْجوالَع ِرق الَف اَرَهإظ  يِهِف ألنم  :األحوذي بشرح جام  الترمذي ةََّفْحقال في تَّ ]*[

  0 ِهِتَرْداهلل وقَّ ِ َوِقِب اِفَرَتواالْع
اهلل  ِ َرْدعلى قَّ ِهِتَلاَلَدالدعاء تلث المنزلة العظيمة والمكانة الكريمة ْل لنَتْحِا :قال العلماءو ]*[

 0 10ىاَلَعإلى اهلل َت ِريِقي الَفاِعالدم ِزْجوَع يِمِرالَك اِدَوالَج يِِّنتعالى الَغ
 :َال دَُّعاء ِمْن أْعَظِم أن َواِع َال ِعَباَداِت

، ألن السؤال فيه إظهار ُنِيَعَتُمل هو ِا ِهِقل َخ وَنُد لنوَج زماهلل َع ؤاَلاعلم أن ُس :ٍ َجقال ابن َر ]*[
هذا  ِ ف على َر ؤوِلْسالَم ِ َرْدقَّ، وفيه االعتراف ِباِرَقِتواالف  ِةاَجوالَح ِةَنَكْسلِّ من السائل والَمالذَّ
إال هلل وحده ألنه  اُرَقِتواالف  لُّالذَّ ُحلَّْص، وال َياِرَضالَم ِءْروَد ِ اِفَنالَم ِ ل المطلو ، وَج ِلْيوَن رِّالضُّ

   0 11حقيقة العباد 

وعجاز  _ تعاالى _قيل وجه ذلث أنه يدل على قادر  اهلل  :قال الشوكاني في هذا الحديث ]*[ 
 .يالداع

أن الدعاء لامما كان هو العباد ، كان أكرم على اهلل من هاذه الحيثياة؛ ألن   : واألولى أن يقال
َوَما َخَلق تَّ ال ِجنه َواإْلناَس ْإال   : )قال تعالىالخلَ لها، كما _ سبحانه_العباد  هي التي خلَ اهلل 

 [50: األية -الذاريات : سور ( ]ْلَيْعُبُدوِن
 فإن ه ال يكون إال هلل وحَده، فال ُيدَعى من دون اهلل ملٌث مقارم ،   و الِعباد هولمها كان الدهعاُء

( َوَأنم ٱل َمَسٰاِجَد ْللنِه َفاَل َتْدُعوا  َمَ  ٱللنِه َأَحًدا: )وال نبيه مرَسل، وال وليه وال جن يه، قال اهلل تعالى
 [ 18/الجن  ]
َن َمَ  ٱللنِه ْإَلٰاَها ءاَخَر َواَل َيق تَّلَّوَن ٱلننف َس ٱلنِتاى َحارمَم   َوٱلنِذيَن اَل َيْدُعو: )، وقال تبارث وتعالى 

َ  َواَل َيْزنَّوَن  [ 08/الفرقان  ]( ٱللنُه ْإالن ِبٱل َح
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، ومن دَعا مخلوًقا من دون اهلل نبيًّا أو ملًكا أو وليًّا أو جن يًّا أو ضريًحا ونحَوه فقد وَق  فاي  
َوَمن َيْدُع َمَ  ٱللنِه ْإَلاَها ءاَخَر اَل ُبْرَهاَن َلُه ِبِه َفْإننَما ِحَساُبُه ِعنَد : )تعالىالش رث األكبر، قال اهلل 

 [ 110/ المؤمنون  ]( َربهِه ْإننُه اَل ُيف ِلُح ٱل َكٰاِفُروَن
َفَعل َت َفْإنناَث ْإًذا مهاَن   َواَل َتْدُع ِمن ُدوِن ٱللنِه َما اَل َينَفُعَث َواَل َيُضرَُّث َفْإن : )وقال تبارث وتعالى 

ْإن َيْمَسْسَث ٱللنُه ِبُضره َفاَل َكاِشَف َلُه ْإالن ُهَو َوْإن ُيِرْدَث ِبَخْيٍر َفاَل َرادم ْلَفْضِلِه ُيَصيُ  * َٱلظنٰاِلِميَن 
 [ 100،  100/يونس]  (ِبِه َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو ٱل َغفَّوُر ٱلرمِحيُم

* َوَيْوَم َيْحشَُّرُهْم َجِميًعا ثَّمم َيقَّوُل ْلل َمَلٰاْئَكِة َأَهاُؤاَلء ْإيماكَّْم َكانَّوا  َيْعُباُدوَن  : )وتعالى وقال َتبارث
/ سابأ  ]   (الَّوا  ُسْبَحٰاَنَث َأنَت َوْليَُّنا ِمن ُدوِنِهْم َبلم َكانَّوا  َيْعُبُدوَن ٱل ِجنم َأك اَثُرُهم ِبِهم مُّؤمِمنَّاونَ 

40 ،41 ] 
َ  َوٱلنِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه اَل َيْسَتِجيُبوَن َلُهام ِبَشاْىء ْإالن   : )وقال تبارث وتعالى  َلُه َدْعَو َّ ٱل َح

/ الرعد ]  (َكَبٰاِسِط َكفنْيِه ْإَلى ٱل َماء ْلَيْبلََّغ َفاُه َوَما ُهَو ِبَباْلِغِه َوَما ُدَعاء ٱل َكٰاِفِريَن ْإالن ِفى َضَلٰاٍل
14 ] 
 :رحمه اهلل  ابن رج   قال *[]

واهلل سبحانه يح ُّ أن ُيسأل ، وُيرغُ  إليه في الحاوائج ، وُيلحُّ في سؤاله ودعائه ، ويغض  
إعطاء خلقه كلهام ساؤلهم    من عباده سؤاَله ، وهو قادر على يعلى من ال يسأله ، ويستدع

أل ويح  أن ال يسأل من غير أن ينقص من ملكه شيء ، والمخلوَ بخالف ذلث ، يكره أن يس
ويحاث  :  -لرجل كان يأتي الملوث  - قال وه  بن منبه ]*[ولهذا لعجزه وفقره وحاجته ، ؛ 

تأتي من يغلَ عنث باَبه ، ويظهر لث َفق َره ، ويواري عنث غناه ، وتدع من يفتح لاث باباه   
 . نصف الليل ونصف النهار ، ويظهر لث غناه ، ويقول ادعني أستج  لث 

 :طاووس لعطاء وقال  ]*[
إياث أن تطل  حوائجث إلى من أغلَ بابه دونث ، ويجعل دوناها حجهاَبه ، وعليث بمن باُباه  

 .  11  مفتوح إلى يوم القيامة ، أمرث أن تسأَلُه ، ووعدث أن يجيَبث 
  . فمن لم يسأِل اهلل يغضْ  عليه :الدعاء سب  لدف  غض  اهلل ( 5)
قال مان لام يساال اهلل     أن النبي ( ي وابن ماجة حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذ)

 .يغض  عليه 
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 : قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى ]*[
، فكّل خيار   وإذا رضي الره ه تبارث وتعالى ، سؤاله وطاعته فيوهذا يدّل على أن رضاه  " 

 . " ومصيبة في غضبه بالء، كما أنه كّل  في رضاه
من العبد لربه من أهم الواجبات، وأعظم المفروضاات؛  ففي هذا الحديث دليل على أن الدعاء 

 (13).ألن تجن  ما يغض  اهلل منه ال خالف في وجوبه
 :قال  يحي ابن معاذ ]*[

 .  يا من يغض  على من ال يسأله ال تمن  من سألث
 :ولقد أحسن من قال
 ادَم حاجًة ال تسألنم ُبَنيم
 

 
 

 وسل الذي أبواُبُه ال تحجُ  
 
 

 إن تركت سؤاَله اهلُل يغضُ 
 

 
 وبنيُّ ادَم حين ُيسأُل يغضُ 

 وبنيُّ ادَم حين ُيسأُل يغضُ  
َفِسرُّ التوكل على اهلل وحقيقتَُّه هو اعتماد القل  علاى  : الدعاء دليل على التوكل على اهلل  (0) 

 . اهلل وحده
مفوض أماره  وأعظم ما يتجلى التوكل حال الدعاء؛ ذلث أن الداعي حال دعائه مستعين باهلل، 

 .إليه وحده دون سواه
ثم إن التوكل ال يتحقَ إال بالقيام باألسبا  المأمور بها، فمن عطنلها لم يصح توكله، والدعاء 

 .من أعظم هذه األسبا  إن لم يكن أعظمها
فبالدعاء تكبر النفس وتشارف، وتعلاو الهماة    : الدعاء وسيلة لكبر النفس وعلو الهمة (0)

اعي يأوي إلى ركن شديد، ينزل به حاجاته، ويساتعين باه فاي كافاة     وتتسامى؛ ذلث أن الد
أموره، وبهذا يقط  الطم  مما في أيدي الخلَ، فيتخلص من أسرهم، ويتحارر مان رقهام،    

 .ويسلم من ِمننِتهم؛ فالمنة تصدع قنا  العز ، وتنال نيلها من الهمة
ة، وهذا رأس الفاالح، وأسُّ  وبالدعاء يسلم من ذلث كله، فيظل مهي  الجنا ، موفور الكرام

 .النجاح
وكلما قوي طم  العبد في فضل اهلل ورحمته لقضاء حاجتاه   :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[

قويت عبوديته له، وحريته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المخلاوَ يوجا    _ ودف  ضرورته
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 (14).فيأسه منه يوج  غنى قلبه عنه_ عبوديته له
  :العجز، ودليل على الكياسةالدعاء سالمة من  (8)
إن أبخال  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . الناس من بخل بالسالم و أعجز الناس من عجز عن الدعاء
 ، عليه في الدعاء أعظم ما يشَ على المسلم أن يغلَ ( :أعجز الناس من عجز عن الدعاء)

 :  خطا قال عمر بن ال ]*[
في دعائه من معاني  فاذا فتح على العبد" الدعاء أني ال أحمل هم اإلجابة ولكن أحمل همه" 

الظن به والتعلَ والرجاء به وتعظيم الرغبة مما عند اهلل والثقة  الحمد والثناء دعا اهلل وحسن
 زمانفينبغي عليه أن يقبل على الدعاء وأن يصرف همته في ذلث السيما في األ بوعد اهلل

، فتح له ومن أكثر طرَ هذا البا ، وعند نزول الضر وحصول الشدائد، واألماكن الفاضلة 
  .وذلث فضل اهلل يؤتيه من يشاء

من عجز عن الدعاء؛ ذلث أن الدعاء ال _فأضعف الناس رأًيا، وأدناهم همة، وأعماهم بصير 
 .يضره أبًدا، بل ينفعه

ا أتى الداعي بشرائط اإلجابة فإنه سيحصال علاى   فإذ :ثمر  الدعاء مضمونة بإذن اهلل  (9)
 .الخير، وسينال نصيًبا وافًرا من ثمرات الدعاء وال بد

ما من رجل يدعو بدعاء إال استجي  له قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
رحام أو   ما لم يادع باإثم أو قطيعاة     فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر 

 .يستعجل 
ففي ما مضى من األحاديث دليل على أن دعاء المسلم ال يهمل، بل يعطى ما سأله، إما معجاًل، 

 . جل وعال_وإما مؤجاًل، تفضاًل من اهلل
كل داع يستجا  له، لكن تتنوع اإلجابة؛ فتار  تق  بعين ما دعا به، وتار   :قال ابن حجر  ]*[

 (15).بِعَوِضِه
 وبين النبي يردهما صفرا أن إليه  من عبده إذا رف  يديه يستحي ن اهلل تعالىأ .  
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 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )
   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 

 :الدعاء سب  لدف  البالء قبل نزوله( 10)
 : تعالى في الجوا  الكافي قال ابن القيم رحمه اهلل ]*[

وهو عدو البالء يدافعه ويعالجه ويمن  نزوله ويرفعه أو يخففاه إذا   والدعاء من أنف  األدوية
وله م  البالء ثالث مقامات أحدها أن يكون أقوي من البالء فيدفعه الثااني أن يكاون   ،  نزل

فه وإن كان ضعيفا الثالاث  أضعف من البالء فيقوى عليه البالء فيصا  به العبد ولكن قد يخف
 .أن يتقاوما ويمن  كل واحد منهما صاحبه 

ال يرد القضاء إال الادعاء و ال يزياد فاي    قال  أن النبي ( حديث سلمان في صحيح الترمذي )
   . العمر إال البر 

يدف  بالدعاء ما قد قضااه  _ سبحانه_فيه دليل على أنه :قال الشوكاني عن هذا الحديث ]*[ 
 .  د، وقد وردت بهذا أحاديث كثير على العب

فقد يقضي على عبده قضاًء مقيًدا بأن ال _ عزم وجلن _ والحاصل أن الدعاء من قدر اهلل :وقال
  . يدعوه، فإذا دعاه اندف  عنه

  :الدعاء سب  لرف  البالء بعد نزوله( 11)
ال يغني حذر من : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه  حديث عائشة )

قدر و الدعاء ينف  مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
 . القيامة

 .أن يتصارعان، ويتدافعان :ومعنى يعتلجان
واإلقبال عليه أن يستكثر منه؛ فإنه  ولهذا يجدر بالعبد إذا وجد من نفسه النشاط إلى الدعاء

 .اجته بفضل اهلل، ورحمته، فإنم َفت َح أبوا  الرحمة دليل على إجابة الدعاءمجا ، وتقضى ح
فقد يقوم العبد لمناجا  ربه، وإنزال حاجاتاه   : الدعاء يفتح للعبد با  المناجا  ولذائذها (11)

، ومعرفته، والذل والخضوع لاه،   َفُيف َتح على قلبه حال السؤال والدعاء من محبة اهلل_ ببابه 
ما ينسيه حاجته، ويكون ما فتح له من ذلث أح م إليه من حاجته، بحياث  _ َ بين يديه والتمل

يح  أن تدوم له تلث الحال، وتكون اثر عنده من حاجته، ويكون فرحه بها أعظَم من فرحاه  
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 (10).بحاجته لو عجلت له وفاته تلث الحال
ياها، فيفتح لاي مان مناجاتاه،    إنه لتكون لي حاجة  إلى اهلل، فأسأله إ :قال بعض الُعبماد ]*[

ما أح ُّ معه أن ُيؤخِّر عني قضاءها، وتادوم لاي   _ ومعرفته، والتذلل له، والتملَ بين يديه 
 (10). تلث الحال

_ فإذا دعا المسلم ألخياه المسالم فاي ظهار الغيا      : حصول المود  بين المسلمين  (13)
ليل التقوى والصدَ والتارابط  استجيبت دعوته، ودل ذلث على موافقة باطنه لظاهره، وهذا د

ْإنه ال ِذيَن اَمنَّاوا   : )قال تعالىبين المسلمين، فهذا مما يقوي أواصر المحبة، ويثبت دعائمها، 
 [90 /مريم  ( ]َوَعِملَّوا  الصهاْلَحاِت َسَيْجَعُل َلُهُم الرهْحَمَاُن ُودهًا

 .من العمل الصالح_ ال شث ب_ َيَودُّن، وُيَودُّن، ُيِحبُّن، وُيَحبُّن، والدعاء : يعني 
 : )عليهم السالم_ عن أنبيائه _ جلن شأنه _ قال : الدعاء من صفات عباد اهلل المتقين  (14)

 [90 /األنبياء  ( ]ْإن ُهْم َكانَّوا  ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانَّوا  َلَنا خاِشِعيَن
َوال ِذيَن َجآُءوا ِمن َبْعِدِهْم َيقَّولَّوَن َربهَنا اغ ِفْر َلَناا َوإْلخ َواِنَناا   ) :الصالحينوقال عن عباده  ]*[

 /الحشار  ( ]ال ِذيَن َسَبقَّوَنا ِباإْليَماِن َواَل َتْجَعلم ِفي قَّلَّوِبَنا ِغال  ل ل ِذيَن اَمنَّوا  َربهَنآ ْإن َث َرُءوف  رهِحيٌم
 .لمعنىإلى غير ذث من اآليات في هذا ا [10
 : الدعاء سب  للثبات والنصرعلى األعداء (15)

َوَلمها َبَرُزوا  ْلَجالَّوَت َوُجنَّوِدِه َقالَّوا  : ) قال تعالى عن طالوت وجنوده لما برزوا لجالوت وجنوده
 [150/لبقر  ا( ]َربهَنآ َأف ِرغ  َعَلْيَنا َصْبرًا َوَثبهت  َأق َداَمَنا َوان ُصْرَنا َعَلى ال َقْوِم ال َكاِفِريَن

 فماذا كانت النتيجة؟
 [151/البقر  ] [فهزموهم بإذن اهلل وقتل داود جالوت]
  :الدعاء َمف َزُع المظلومين، وملجأ المستضعفين  (10)

إذا انقطعت به األسبا ، وأغلقت في وجهه األبوا ، ولم يجاد  _ أو المستضعف _ فالمظلوم 
ه وظلمه، ثم رف  يديه إلى الساماء، وباث   من يرف  عنه مظلمته، ويعينه على من تسلط علي

 .نصره اهلل وأعزه، وانتقم له ممن ظلمه ولو بعد حين_ إلى الجبار العظيم شكواه 
 على قومه عندما استضعفوه، وكذنبوه، وردُّا دعوته_  عليه السالم_ ولهذا دعا نوح. 

                                                 
(

76
 .7/772انظر مدارج السالكين البن القيم،   (

(
7 
 .7/772مدارج السالكين،   (
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 ط، ورفاض  دعا على فرعون عندما طغى، وتجبر، وتسال  _عليه السالم _ وكذلث موسى
الهدى ودين الحَ؛ فاستجا  اهلل لهما، وحاَ بالظالمين الخزي في الدنيا، وسوء العذا  فاي  

 . العقبى
_ وكذلث الحال بالنسبة لكل من ظَِّلم، واستَّْضِعف؛ فإنه إن لجأ إلى ربه، وفزع إلياه بالادعاء   

 .أجابه اهلل، وانتصر له وإن كان فاجًرا
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلاى   قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

إنث ستأتي قومًا  أهل كتا  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن : اليمن 
محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صالواٍت  

لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا 
َِ دعاوَ     أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فإياث وكرائَم أموالهم ، واتا

 . المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا  
 ُلَمْحا تَّاتقوا دعو  المظلوم فإنه: قال  أن النبي ( حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجام )

   . و عزتي و جاللي ألنصرنث و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل 
اتقوا دعو  المظلوم فإنها تصاعد إلاى   قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الجام ) 

   . السماء كأنها شرار  
كاان  دعو  المظلوم مستجابة و إن  : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )

   . فاجرا ففجوره على نفسه 
تنبيه :  واعلموا بأن اهلل تعالى ال يرد دعو  المظلوم ولو كانت من كافر، ال تقولوا بأن

ال حرمة له؛ ألنه كافر نجس، ولكن ال تظلمه، وال تأكل عليه حقه، . هذا كافر ال حرمة له، نعم
وال تظلمه، فلو دعا علياث وهاو   وال تأخذ منه حقه، أعطه حقه كاماًل موفورًا غير منقوص 

كافر الستجا  اهلل دعوته، وكفره على نفسه، وفجوره على نفسه، أما دعو  المظلوم فيرفعها 
وكانت وصاية النباي   ( وعزتي وجاللي ألنصرنث ولو بعد حين: )اهلل فوَ الغمام، ويقول لها
وكم من الناس ال -واتَ دعو  المظلوم : )اليمنوهو ذاه  إلى  معاذصلى اهلل عليه وسلم لا

 (. بينهاااا وباااين اهلل حجاااا فإناااه لااايس  -يهاااتم بهاااا، وال يأباااه لهاااا
 رًا فاااالظلم ترجااا  عقبااااه إلاااى النااادم ال تظلمااان إذا ماااا كنااات مقتاااد

 تناااام عينااااث والمظلاااوم منتباااه يااادعو علياااث وعاااين اهلل لااام تااانم  

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000013&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=amaken&id=3000025&spid=451
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اعلم بأن اهلل يمهلث وال ينساث وال يغفل عنث، فإن كنت ظالمًا ألحد من عباد اهلل وألحاد مان   
يه المظلمة قبل أن يأتي يوم ال درهم فيه وال ديناار، وال  خلَ اهلل كافرًا كان أو مسلمًا، فرد إل

فتعطى لمن ظلمت، حتاى   -يا عبد اهلل-مناص  وال كراسي وال وزارات، ويؤخذ من حسناتث 
إذا ما فنيت حسناتث ُأخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا فطرحت علياث، فطارح صااح     

 !ل وال قو  إال باهلل العلي العظيمالمظالم على وجهه في النار، وهذا هو المفلس، وال حو
 : قال اإلمام الشافعي وما أجمل ما قال ]*[

 ور م ظلوٍم قد كفيت بحربه
 

 فأوقعه المقدور أيم وقوِع 
 فما كان لي اإلسالُم إال تعبًدا 

 
 وأدعيًة ال تَّتنقى بدروع 

 وحسبث أن ينجو الظلوُم وخلفه 
 

 سهاُم دعاٍء من ِقسيِّ ركوع 
 شة بالهد  من كل ساهٍرُمَريم 

 
 (18)منهلة أطرافها بدموع 

 :وقال 
 أتهزأ بالدعاء وتزدريه

 
 وما تدري بما صن  الدعاُء 

 سهام الليل ال تخطي ولكن 
 

 (19)له أمٌد ولألمد انقضاُء  
  وُأغلقت في وجهاث األباوا ، فااقرع أباوا      األسبا  -أيها المظلوم-وإذا تقطعت بث ،

الجبار الألواء، فهو مفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، َوَعاَد بنصار     السماء، ُوبثن إلى
اللهم : )فقال سعد -رضي اهلل عنه-الملهوف، وإجابة المظلوم، َظَلم رجل سعد بن أبي وقاص 

 ،(أعم بصره، وأطل عمره، عرضه للفتن
 لكبار،  فأنا رأيته بعد قد عمي بصره، وقد سقط حاجبه على عينياه مان ا   : قال الراوي

 .كبير مفتون أصابته دعو  سعد: ويقول
أيهاا  -، ورفعت عليه أيدي المستضعفين، فاصابر  فيا ويل من وجهت له سهام المظلومين

على ما قدر، فالنصر م  الصبر، والفرج م  الكر ، واليسر م  العسار، والابالء    -المصا 
وعزث، وإذا أقبل اليسر، المحض هو ما يشغلث عن ربث، وأما ما يقيمث بين يديه ففيه كمالث 

وحل الفرج، وزالت الغموم، وما أقرَ  األمر، فاحمد اهلل على ما كشف، ففاي الحماد شاكر    

                                                 
(

7 
 .512خفاجي، صمحمد عبدالمنعم . د: ديوان الشافعي، تحقيق  (

(
72
 .  ديوان الشافعي، ص   (
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ى َأْساَتِجْ  َلكَّاْم ْإنم ٱلناِذيَن    َوَقاَل َربُّكَّاْم ٱْدُعوِن: الرجيموزياد  ِنَعم، أعوذ باهلل من الشيطان 
 [.00:غافر]َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدخَّلَّوَن َجَهننَم ٰدِخِريَن 

واأللوهية، واألسماء الدعاء دليل على اإليمان باهلل، واالعتراف له بالربوبية، ( 10)
فدعاء اإلنسان لربه متضمن إيمانه بوجوده، وأنه غني، سمي ، بصير، كريم،  :والصفات

 .رحيم، قادر، مستحَ للعباد  وحده دون من سواه
قَّلم َما َيْعَبُؤا ِبكَّْم َربهى َلْواَل ُدَعااُؤكَّْم  ،  ال يعبأ بعباده لوال ضراعتهم إليه وربنا سبحانه (18)

   [00:الفرقان]َفَقْد َكذنْبتَّْم َفَسْوَف َيكَّوُن ْلَزامًا 
ْإننُهْم َكانَّوا  ُيَساِرُعوَن ِفى ٱل َخْيٰرِت َوَيْدُعوَنَنا ،  هوالدعاء من صفات أنبياء اهلل وأصفيائ( 19)

َوَأْدُعو َربهى َعَساى  : وإمام الحنفاء يقول ،[90:األنبياء]َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانَّوا  َلَنا خٰاِشِعيَن 
 [.48:مريم]َأالن َأكَّوَن ِبُدَعاء َربهى َشِقيها 

حديث أباي  )، ،  نفعه يلحَ األحياء في دنياهم، واألمواَت في لحودهمالدعاء نفعه عميم( 10)
إذا مات اإلنسان انقطا    :قال النبي أن ( هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم 

 . به أو ولٌد صالٌح يدعو له  إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتف : عمله إال من ثالث 
، ويمن  وقوع العذا  والهالث، وهاو ساالح    الدعاء بإذن اهلل تعالى كفيٌل بدف  البالء (11)

المؤمن، ال شيء من األسبا  أنف  وال أبلغ في حصول المطلو  منه، هو عدو البالء، يدافعه 
 ويعالجه، ويمن  نزوله، ويرفعه أو يخففه إذا نزل،

ٍَ خاشٍ  مخباٍت هلل عاز   بكفيل  -ن اهلل بإذ -الدعاء ف دف  البالء إذا صدر من قل  مؤمن مت
َوَلَقْد َأْرَسالَنا  ): يقول اهلل عز وجل. ، ومن لسان متضرع، ومن كف صادَ هلل عز وجل وجل

َلاْوال ْإذ  َجااءُهْم َبأمُساَنا    َف* ْإَلى ُأَمٍم مِّن َقْبِلَث َفَأَخذ َناُهْم ِبال َبأمَساء َوالضمرماء َلَعلنُهْم َيَتَضارمُعوَن  
َفَلمما َنُسوا  َما ذَّكُِّروا  ِباِه  * َوَلاِكن َقَست  قَّلَّوُبُهْم َوَزيمَن َلُهُم الشنْيَطاُن َما َكانَّوا  َيْعَملَّوَن  َتَضرمُعوا 

َفقَِّطَ  * م َبغ َتًة َفْإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍء َحتنى إذا َفِرُحوا  ِبَما ُأوتَّوا  َأَخذ َناُه
 [.45 -41: سور  األنعام، اآليات] (.َداِبُر ال َقْوِم النِذيَن َظَلُموا  َوال َحْمُد ْلل ِه َر ِّ ال َعاَلِميَن

ساور  األنعاام،   ] (.ْيَطاُنَوَلاِكن َقَست  قَّلَّوُبُهْم َوَزيمَن َلُهُم الشن َتَضرمُعوا َفَلْوال ْإذ  َجاءُهْم َبأمُسَنا )
 [.43: اآليات
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  يشردون من أوطانهم، تستل  أماوالهم،  فهال إذا رأوا العقوبة تنزل بجيرانهم: والمعنى ،
تنتهث حرماتهم، تحتل بالدهم، تهدم مقدساتهم تحتل بالدهم، فهال إذا رأوا ذلث رجعوا وجأروا 

 . إلى اهلل
 !.خشية أن يصيبهم ما أصابهم؟هال تابوا وتركوا ما القوم عليه سائرون 

ال، ولكنهم لجهوا في طغيانهم يعمهون، فترى أهل الربا على الربا، وأهل التلفاز على التلفااز،  
وأهل الخنا على الخنا، وأهل الغناء على الغناء، وأهل ترث الصال  علاى تركهاا، والنسااء    

 .اهلل عز وجل المتبرجات هن هن، فلم يغيروا ولم يبدلوا هذا وإنهم يرون عقوبة
َفَلمما َنُسوا  َما ذَّكُِّروا  ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍء ) :أخرج اإلمام أحمد في تفسير هذه اآلية

عان  [. 44: سور  األنعام، اآليات] (.َحتنى إذا َفِرُحوا  ِبَما ُأوتَّوا  َأَخذ َناُهم َبغ َتًة َفْإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن
إذا رأيت اهلل ُيْعِطي العباَد  : "عامر رضي اهلل عنه أنه النبي صلى اهلل عليه وسلم قال عقبة بن

: ثم تال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم . من الدنيا على َمعاصيه ما ُيِح ُّ، فإنما هو اْسِتْدَراج
َحتنى إذا َفِرُحوا  ِبَما ُأوتَّوا  َأَخذ َناُهم َبغ َتاًة   َفَلمما َنُسوا  َما ذَّكُِّروا  ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍء)

 [.44: سور  األنعام، اآليات. ] (َفْإَذا ُهم مُّْبِلُسوَن

َفَلْواَل َكاَنت  َقْرَية  اَمَنت  َفَنَفَعَها ْإيَمانََّها ْإالن َقْوَم ُيونََّس َلمما اَمنَّوا  َكَشاف َنا  ): وقال سبحانه وتعالى
ذلث أن [. 98: سور  يونس، اآلية] (.اَ  الِخْزِي ِفي ال َحَياَ  الدُّن َيا َوَمتنْعَناُهْم ْإَلى ِحيٍنَعن ُهْم َعَذ

قوم يونس عليه السالم لما عصوا، وخرج نبيهم ذي النون مغاضبًا، وترث قوماه ووعادهم   
فخشاوا   بالعقوبة بعد ثالث ليالي، وقد علموا أن ه ال يكذ  ألنه نبي من عند اهلل عازه وجال،  

العقوبة وأخذوا نساءهم وأطفالهم وأنعامهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم، وجأروا إلى اهلل عز وجل 
أربعين ليلة، ونادوا اهلل سبحانه وتعالى بأسمائه، واستغاثوا، وتابوا إلى اهلل : ثالثة أيام، وقيل

 .عزه وجل، فصرف اهلل سبحانه وتعالى عنهم العقوبة، وقد أوشكت أن تحل بهم
أنه الدعاء بإذن اهلل ناف  في رف  البالء ودف  العقوبة إذا ما صدر من قل  مؤمن  الحاصلو

ولقد كان نبيكم عليه الصال  والسالم أفزُع الناس إلى الدعاء، وخصوصًا . صادَ هلل عز وجل
إذا ألمت مصيبة أو نزلت نازلة، حتى أنه إذا رأى تغيهرًا في أفَ الجو لجأ إلى اهلل عاز وجال   

َوخَّف َيًة ْإنناُه اَل ُيِحا ُّ    َتَضرُّعًااْدُعوا  َربمكَّْم ): دعاء، وجأر إلى اهلل سبحانه وتعالى بالتضرهعبال
 [.55: سور  األعراف، اآلية] (.ال ُمْعَتِديَن
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واسمعوا واقرأوا قصته صلى اهلل عليه وسلم عند غزو  األحزا ، وفي بدر لما خرج لمالقاا   
والناس نائمون، بات ليلته كلها وهو يدعو اهلل عزه وجل، وقد وعده المشركين، فقد بات ليلته 
وم  ذلث بات يدعو اهلل طيلة تلث الليلة، يدعو اهلل بقلا  خاشا ،     اهلل عزه وجل أن ينصره،

وبكف ضارع يجأر إلى اهلل عز وجل، ويبكي ويتضرع، ويمرهغ وجهه بين يدي ر  العاالمين  
َلمما َكاَن َيْوُم َبْدٍر َنَظَر َرُسوُل اللنِه َصلنى اللنُه "، ففي الحديث في ظلمات الليالي صلوات اهلل عليه

ِبيُّ اللناِه  َعَلْيِه َوَسلنَم ْإَلى ال ُمش ِرِكيَن َوُهْم َأل ف  َوَأْصَحاُبُه َثَلاثَّ ِماَئٍة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجًلا َفاْسَتق َبَل َن
ِقْبَلَة ثَّمم َمدم َيَدْيِه َفَجَعَل َيْهِتفَّ ِبَربِِّه اللنُهمم َأن ِجْز ْلي َما َوَعْدَتِني اللنُهمم اِت َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم ال 

 َيْهِتفَّ ِبَربِِّهَما َوَعْدَتِني اللنُهمم ْإْن تَّْهِلْث َهِذِه ال ِعَصاَبَة ِمْن َأْهِل ال ْإْسَلاِم َلا تَّْعَبْد ِفي ال َأْرِض َفَما َزاَل 
َفَأل َقااُه َعَلاى    َمادًّا َيَدْيِه ُمْسَتق ِبَل ال ِقْبَلِة َحتنى َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن َمن ِكَبْيِه َفَأَتاُه َأُبو َبك ٍر َفَأَخَذ ِرَداَءُه

ُه َسُين ِجُز َلَث َماا َوَعاَدَث   َمن ِكَبْيِه ثَّمم ال َتَزَمُه ِمْن َوَراْئِه َوَقاَل َيا َنِبيم اللنِه َكَفاَث ُمَناَشَدتََّث َربمَث َفْإنن
. (ْإذ  َتْسَتِغيثَّوَن َربمكَّْم َفاْسَتَجاَ  َلكَّْم َأنِّي ُمِمدُّكَّم ِبَأل ٍف مَِّن ال َمآلْئَكِة ُمْرِدِفيَن): َفَأن َزَل اللنُه َعزم َوَجلن

 "[.9: سور  األنفال، اآلية]
وقت الشد ، ويكشف اهلل عزه وجال  والقصص مشهور  ومعروفة، فحينما يلجأ العبد إلى ربهه  

َأممن ُيِجيُ  ال ُمْضَطرم إذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ السُّوَء َوَيْجَعلَّكَّْم خََّلَفاء ال َأْرِض َأْإَلاٌه مماَ    ): عنه ما يجد
 [.01: سور  النمل، اآلية. ](اللنِه َقِلياًل مما َتَذكنُروَن

اهلل عز وجل وقت الشد ، وقد صدقوا اللجأ وغيرهم أنهم دعوا  وقد ذَّكر عن بعض الصالحين
 .واالضطرار إلى اهلل عز وجل، فرف  اهلل عز وجل عنهم البالء

، وهو أحد رجال الصحيحين، وأحد األئماة  وقد ذَّكر عن أيو  السختياني عليه رحمة اهلل ]*[
 األثبات أن ه خرج م  قومه وأهل بلده في الحج، فأصابهم في الصحراء عطش شديد، ونفادت 

ومن أنا حتى استغيث اهلل عز : قال! يا أيو ، أال تستغيث اهلل عز وجل لنا؟: مياههم، فقالوا له
نعام  : فقاالوا .  فألحوا عليه، وحلفوا، فاقسم عليهم أن ال يخبروا أحدًا بما يحصل !وجل لكم؟

فخط خطًا بعمامته، ودعا اهلل عزه وجل، فما أن فرغ من دعائه حتى ثارت تلث الخطاة التاي   
 . خطها بعمامته ماءًا، وشربوا وسقوا، وانصرفوا إلى حجهم

بينما رجل جالس وهو يعبث بالحصى ويحذف به إذ : ابن عنبسة قال في رواية عن سعيدو
رجعت حصا  منه عليه فصارت في أذنه، فجهدوا بكل حيلة فلم يقدروا على إخراجها، فبقيات  
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َأممْن ُيِجياُ   : )وم جالس إذ سم  قارئ يقرأالحصا  في أذنه مد  وهي تألمه، فبينما هو ذات ي
 (. ال ُمْضَطرم ْإَذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ السُّوَء 

يا ر  أنت المجي  وأنا المضطر فأكشف عني ما أنا فيه، فنزلت الحصاا  مان   : فقال الرجل
 . أذنه في الحال

حاَ شايخ  في فضائل األعمال عن حماد ابن سلمة أن عاصما ابن أبي إسا  وروى البيهقي
فجئات إلاى بعاض إخاواني      -أ ي حاجة وفاقة -أصابتني خصاصة : القراء في زمانه قال

فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة، فخرجت من منزله إلى الصحراء ثم وضعت وجهي 
على األرض وقلت يا مسب  األسبا ، يا مفتح األبوا ، يا سم  األصوات، يا مجي  الدعوات، 

يلح على اهلل بهذا . اكفني بحاللث عن حرامث وأغنني بفضل عن من سواثيا قاضي الحاجات 
 . الدعاء

قال فواهلل ما رفعت رأسي حتى سمعت وقعت بقربي، فرفعت رأسي فإذا بحدأ  طرحت كيساا  
أحمر فأخذت الكيس فإذا فيه ثمانون دينارا وجوهرا ملفوفا بقطنة، فبعت الجواهر بمال عظيم، 

 . يت منها عقارا وحمدت اهلل تعالى على ذلثوأبقيت الدنانير فاشتر
 . عج  أيها األخو ، إن ربي لسمي  الدعاء، ومن يتوكل على اهلل فهو حسبهال ت

 .والقصص في ذلث كثير  ومشهور 
أن المسلم في مثل هذه األحوال، وفي مثل هذه الظروف علياه أن   - يا عباد اهلل -والحاصل 

 . يلجا إلى اهلل بالدعاء والتضرع
  وما أحسن ما قال الشاعر

 وسل الذي أبوابه ال تحج ** ال تسألن ُبني ابن ادم حاجة 

 وُبنيه ادم حين ُيسأل يغض ** اهلل يغض  إن تركت سؤاله 

 .، نسال اهلل تعالى أن يجعلنا أفقر عباده إليه، وأغنى خلقه عمن سواه سبحانه وتعالى
 : العلي القدير ُيستنازُل النصر من اهلل أيضًا به  الدعاء (11)

 .كان يجتهد في استنازال النصر بالدعاء  عليه الصال  والسالم  –فالمؤيد بالوحي 
َحدهَثِني ُعَمُر ْبُن ال َخط اِ  قال : قال  (الثابت في الصحيحين  ماْبن َعبهاٍس رضي اهلل عنهحديث )
إَلَى ال ُمش ِرِكيَن َوُهْم َأل اف   ى اله وسلم صلى اهلل عليه وعلَلمها َكاَن َيْوُم َبْدٍر َنَظَر َرُسوُل الل ِه : 

ال ِقْبَلَة صلى اهلل عليه وعلى اله وسلم َوَأْصَحاُبُه َثاَلثَِّمائٍة َوِتْسَعَة َعَشَر َرُجاًل َفاْسَتق َبَل َنِبيه الل ِه 
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الل ُهامه إْن  . الل ُهمه اِت َما َوَعْدَتِني . َأن ِجْز ْلي َما َوَعْدَتِني  الل ُهمه : ثَّمه َمده َيَدْيِه َفَجَعَل َيْهِتفَّ ِبَربهِه
َفَما َزاَل َيْهِتفَّ ِبَربهاِه َماادهًا َيَدْياِه     ،َتْهِلْث َهَاِذِه ال ِعَصاَبةَّ ِمْن َأْهِل اإْلْساَلِم اَل تَّْعَبْد ِفي اأَلْرِض 

ُبو َبك ٍر َفَأَخَذ ِرَداَء ُه َفَأل َقاُه َعَلَى َمن ِكَبْيِه ، ُمْسَتق ِبَل ال ِقْبَلِة ، َحت َى َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن َمن ِكَبْيِه ، َفَأَتاُه َأ
َفإن ُه َسُين ِجُز َلَث َما َوَعَدَث   30 َذاَث ُمَناَشَدَتَث َربهَث اَيا َنِبيه الل ِه َك: ثَّمه ال َتَزَمُه ِمْن َوَراْئِه َوَقاَل 
 ال َمآلْئَكاةِ  مِّانَ  ِباَأل فٍ  ُمِمدُّكَّم َأنِّي َلكَّْم َفاْسَتَجاَ  بمكَّْمَر َتْسَتِغيثَّوَن ْإذ )  :، َفَأن اَزَل الل ُه َعزه َوَجّل 

  [ 9/األنفال]   ( ُمْرِدِفيَن
 .ونصره على أعدائه صلى اهلل عليه وعلى اله وسلم فاستجا  اهلل دعاء َنِبيِّه 

 : الدعاء يؤكد ثقة العبد بربه، حين يوقن باإلجابة( 13)
ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة  قال  أن النبي  ( الترمذي حديث أبي هرير  في صحيح )

  . اله  غافٍل و اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء من قلٍ 
يادر  علاى    والدعاء تعبير عن نفس اإلنسان، وعن سماحته، وعن إيمانه وخلقه، فالدعاء

 .واإليماان  والحا   ، حتى للمخالفين، مما يادر  علاى العفاو والتساامح    الدعاء لآلخرين

 

 
                        ]*[ شروط الدعاء: 

 
وال عدم  ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود، :واصطالحًا لغة العالمة،: الشرط
 .(31)لذاته

وهااث  ؛ كي يكون الدعاء مستجاًبا مقباواًل عناد اهلل،   للدعاء شروط عديد  ال بد من توفرها
 :يال شروط الدعاء جملًة وتفص

]*[  ًأواًل شروط الدعاء جملة: 
  : هلل تعالى اإلخالص  (1)
 متابعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، (1)

 :هو القادر على إجابة دعائه_ وحده _ أن يكون الداعي عالًما بأن اهلل ( 3)
                                                 

 ( . 11/434)   رح النووي على مسلم اُينظر شووغيره ، ( 1/31)وهي كذلث في المسند ، ( كفاث مناشدتث ربث )وفي رواية  لمسلم   - 30
ث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز وعد  الباح 11الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ص  (31)

 .4الناصر الرشيد ص
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 :أن يتوسل إلى اهلل بأحد أنواع التوسل المشروعة( 4) 
 :تجن  االستعجال( 5)
 :ء بالخيرالدعا( 0)
 :_عز وجل _ حسن الظن باهلل ( 0)
 :حضور القل ( 8)
 :الدعاء بما شَِّرَع ( 9)
 :إطابة المأكل ( 1)
 :تجن  االعتداء في الدعاء ( 11)
 :أال يشغل الدعاء عن أمر واج ، أو فريضة حاضر  ( 11)
 :العزُم والَجزمُ والِجدُّ في الدعاء( 13)

]*[  ًثانيًا شروط الدعاء تفصيال: 
 :  اإلخالص هلل تعالى ( 1)
هو أن  و وصرف ذلث كله هلل وحده، هو تصفية الدعاء والعمل من كل ما يشوبه، :اإلخالصو

شارث   ال، تبتغي بعملث وجه اهلل تعالى ، فإن قصدت بعملث غيره تعالى لم يقبله فهو سبحان
جاو العباد ثاوا  اهلل    وال تصنعًا وإنما ير وال طلبًا للعرض الزائل، ،وال رياء وال سمعة فيه،

 . ويخشى عقابه، ويطم  في رضاه
: ، وقال تعالى [  14غافر " ] فادعوا اهلل مخلصين له الدين ولو كره الكافرون : " قال تعالى 

 [ . 5/البينة " ] وما أمروا إال ليعبدوا اهلل مخلصين له الدين حنفاء " 
الكهف ( ]َيْعَملم َعَماًل َصاْلحًا َواَل ُيش ِرْث ِبِعَباَدِ  َربهِه َأَحَداَمن َكاَن َيْرُجو ْلَقآَء َربهِه َفل َف: )قال تعالى

/ 110] 
أنا أغني الشاركاء  : " قال اهلل تعالى   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

  " .عن الشرث ، ومن عمل عماًل أشرث معي فيه غيري ، تركته وِشرَكه 
، أو أن يدعو غيره معه؛ ألن هذا شارث بااهلل   وز له أن يسأل إال اهللفال يج: ال يدعو إال اهللف

 .تعالى 
  [18 /الجن ( ]َوَأنه ال َمَساِجَد ْلل ِه َفاَل َتْدُعوا  َمَ  الل ِه َأَحدًا: )قال تعالى
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إني أعلماث كلماات     ! يا غالم  : قال أن النبي (   حديث ابن عباس في صحيح الترمذي)
حفظ اهلل تجده تجاهث إذا سألت فاسأل اهلل و إذا استعنت فاساتعن بااهلل و   احفظ اهلل يحفظث ا

اعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوث بشيء لم ينفعوث إال بشيء قد كتبه اهلل لاث و لاو   
 اجتمعوا على أن يضروث بشيء لم يضروث بشيء إال قد كتبه اهلل عليث رفعت األقالم و جفت

   .  الصحف
 .وهذا هو التوحيد العملي [ إذا سألت فاسأل اهلل]  ه قول :الشاهد 

 :متابعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ( 1)
 [ . 158 /األعراف" ] واتبعوه لعلكم تهتدون : " قال تعالى  
 (.31 اآليةمن : ال عمران( )قَّلم ْإْن كَّن تَّْم تَِّحبُّوَن اللنَه َفاتنِبُعوِني ُيْحِبْبكَُّم اللنُه َوَيغ ِفْر َلكَّْم ذَّنَّوَبكَّْم )

ْإَلُهكَّْم  آَأَنا َبَشٌر مِّث لَّكَّْم ُيوَحى ْإَليم َأننَم آقَّلم ْإننَم}: في جمي  العبادات، لقوله تعالى شرط  والمتابعة
الكهف ]   {َربِِّه َأَحًدا َصاْلًحا َوال ُيش ِرْث ِبِعَباَدِ  َربِِّه َفل َيْعَملم َعَماًل َءآْلَق ا ْإَلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو

/110 ] 
فاال باد أن   . وُيراد به وجه اهلل سبحانه والعمل الصالح هو ما كان موافقًا لشرع اهلل تعالى 

 ، (31)يكون الدعاء والعمل خالصًا هلل صوابًا على شريعة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
َث النِذي ِبَيِدِه ال ُمل ُث َوُهَو َعَلى كَّلِّ َتَباَر}: في تفسير قوله تعالى ولهذا قال الفضيل بن عياض

ََ ال َمْوَت َوال َحَياَ  ْلَيْبلََّوكَّْم َأيُّكَّْم َأْحَسُن َعَماًل ،َشْيٍء َقِديٌر   .(33){َوُهَو ال َعِزيُز ال َغفَّوُر النِذي َخَل
  يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟: قالوا. هو أخلصه وأصوبه :قال
ا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لام  إن العمل إذ” :فقال

 .(34)“والصوا  أن يكون على السنة والخالص أن يكون هلل،. يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا
اِحٌد َفَمن َكااَن َيْرُجاو   ْإَلُهكَّْم ْإَلٌه َو آَأَنا َبَشٌر مِّث لَّكَّْم ُيوَحى ْإَليم َأننَم آقَّلم ْإننَم}: ثم قرأ قوله تعالى

 .(35){َصاْلًحا َوال ُيش ِرْث ِبِعَباَدِ  َربِِّه َأَحًدا َربِِّه َفل َيْعَملم َعَماًل َءآْلَق
قال إن اهلل تعالى ال يقبُل من العمِل إال ماا   أن النبي ( : حديثَّ أبي ُأمامة صحيح النسائي )

 . كان خالصًا وابتَّغَي به َوجُهُه

                                                 
( 4)

 . 30/ تفسلر ابن كثلر : انظر  
(  )

 .4، 3: سو ة المةك، اآليران  
( 4)

 . 4/5مدا ج السالكلن البن القلم : انظر  
( 7)

 .330: سو ة الكهف، اآلية  
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العمل الاذي   ألن يكون متبعًا للنبي صلى اهلل عليه وسلم في كل أعماله، م أنفيج  على المسل
 شريعة النبي صلى اهلل عليه وسلم يكون باطاًل،  ال يكون على

من عمل عماًل ليس عليه أمرنا :  قال  أن النبي ( حديث عائشة الثابت في  صحيح مسلم ) 
 . فهو رد 

فال يجلا  لاه    :هو القادر على إجابة دعائه_ وحده  _أن يكون الداعي عالًما بأن اهلل ( 3)
على كل شيء قدير، ألناه تعاالى    فهو سبحانه، النف  إال اهلل، وال يكشف عنه السوء إال هو

]  {َأَرْدَناُه َأن ننقَّوَل َلُه كَّن َفَيكَّاونُ  اْإننَما َقْولََّنا ْلَشْيٍء ْإَذ}: يقول للشيء كن فيكون، قال سبحانه
   [  40/النحل 

ومما يزياد  . [   81/يس ]  {َأَراَد َشْيًئا َأْن َيقَّوَل َلُه كَّْن َفَيكَّوُن اَأْمُرُه ْإَذ آْإننَم} :وقال سبحانه 
ثقة المسلم بربه تعالى أن يعلم أن جمي  خزائن الخيرات والبركاات عناد اهلل تعاالى، قاال     

 . [  11/الحجر ]  {ا نََّنزِّلَُّه ْإالن ِبَقَدٍر ممْعلَّوٍمْئنَُّه َوَماَوْإن مِّن َشْيٍء ْإالن ِعنَدَنا َخَز}: سبحانه
وهذا هاو التوحياد    [01 /النمل ( ]َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ السهَوَء: )قال تعالى

 ._توحيد الربوبية _ العلمي االعتقادي 
مشروعًة، وهنااث   توسالٍت ألن هناث: أن يتوسل إلى اهلل بأحد أنواع التوسل المشروعة( 4)

 .توسالت ممنوعة، سيأتي ذكرها فيما بعد
ومن التوسالت المشروعة ما يلي : 
اللهام إناي   : كأن يقاول : أو صفة من صفاته_ عز وجل _  التوسل باسم من أسماء اهلل: أ 

ا يا : أن ترحمني، وتغفر لي، أو أن يقول_ أسألث بأنث أنت اهلل ال إله إال أنت الرحمن الرحيم 
أسألث برحمتث التي وسعت كل شيء، أو برحمتث : رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، أو يقول

 .أستغث
 [180: /األعراف ( ]َولل ِه األْسَمآُء ال ُحْسَنَى َفاْدُعوُه ِبَها: )قال تعالى

اللهم إني أساألث بإيمااني باث، أو    : كأن يقول المسلم :التوسل إلى اهلل بصالح األعمال_  
ث، أو باتباعي لرسولث، أو أن يذكر بين يدي دعائه عماًل صالًحا َعِمَله ثم يتوسل به بمحبتي ل
 ._تعالى _ إلى اهلل 

( ال ِذيَن َيقَّولَّوَن َربهَنآ ْإن َنآ اَمن ا َفاغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوِقَنا َعَذاَ  الن اارِ : )تعالى قولهويدل على ذلث 
 [10: األية -ال عمران : سور ]
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رهبهَنآ ْإن َنآ َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي ْلإْليَماِن َأْن اِمنَّوا  ِبَربهكَّْم َفآَمن اا َربهَناا   : )قال تعالى :تعالى وقوله
ومن ذلث ما تضمنته  [193 /ال عمران(]َفاغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوَكف ْر َعن ا َسيهَئاِتَنا َوَتَوف َنا َمَ  األْبَراِر

 .كالًّ منهم توسل إلى اهلل بعمل صالح فاستجا  اهلل لهم ، فإنقصة أصحا  الغار
إن ثالثة فاي   » :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين )

: أبرص وأقرع وأعمى، بدا هلل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى األبرص فقال: بني إسرائيل
فمسحه فذه  عنه، : حسن، قد قذرني الناس، قال لون حسن، وجلد: أي شيء أح  إليث؟ قال

أو قال البقار، هاو    -اإلبل : أي المال أح  إليث؟ قال: فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال
فاأعطي ناقاة    -قال أحدهما اإلبل، وقال األخار البقار   : أن األبرص واألقرع: شث في ذلث
شاعر حسان،   : ء أح  إليث؟ قاال أي شي: وأتى األقرع فقال. يبارث لث فيها: عشراء، فقال

فأي المال : فمسحه فذه ، وأعطي شعرا حسنا، قال: ويذه  عني هذا، قد قذرني الناس، قال
أي : وأتى األعمى فقاال . فأعطاه بقر  حامال، وقال يبارث لث فيها: البقر، قال: أح  إليث؟ قال

ه فارد اهلل إلياه   فمساح : يرد اهلل إلي بصري، فأبصر به الناس، قال: شيء أح  إليث؟ قال
الغنم، فأعطاه شا  والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان : فأي المال أح  إليث؟ قال: بصره، قال

لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى األبارص فاي صاورته    
 ثام باث،   بي الحبال في سفري، فال بالغ اليوم إال بااهلل  رجل مسكين، تقطعت: وهيئته، فقال

فقاال  . أسألث بالذي أعطاث اللون الحسن والجلد الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري
كأني أعرفث، ألم تكن أبرص يقذرث الناس فقيرا فأعطاث اهلل؟ : إن الحقوَ كثير ، فقال له: له

قرع في وأتى األ. إن كنت كاذبا فصيرث اهلل إلى ما كنت: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: فقال
إن كنت كاذبا : صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال

رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعات  : وأتى األعمى في صورته، فقال. صيرث اهلل إلى ما كنت
لاغ  بي الحبال في سفري، فال بالغ اليوم إال باهلل ثم بث، أسألث بالذي رد عليث بصرث شا  أتب

قد كنت أعمى فرد اهلل بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فواهلل : بها في سفري، فقال
أمسث مالث، فإنما ابتليتم، فقد رضي اهلل عنث، وسخط : ال أجهدث اليوم بشيء أخدته هلل، فقال

 (.على صاحبيث
 :آلتي احديث الويدل على ذلث  :التوسل إلى اهلل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر_ جا
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رساول اهلل  ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
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يخط  على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلث المال وجااع   رسول اهلل 
يديه وما في السماء قزعة قاال فثاار    العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال فرف  رسول اهلل 

أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا    سحا 
يومنا ذلث وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلث األعرابي أو رجل 

يديه وقاال   غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرَ المال فادع اهلل لنا فرف  رسول اهلل 
حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  اللهم 

لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا االمدينة في مثل الجوبة حتى س
 . بالجود 

 .(30)ابة بدعاء العباسحومن ذلث ما جاء من توسل الص
كان إذا قحطوا استسقى بالعباس : قال  (البخاريالثابت في  صحيح حديث عمر ابن الخطا  )

بن عبد المطل  فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليث بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليث بعم نبينا فاسقنا 
 . قال فيسقون 

اللهام إناي عبادث    : كأن يقول العبد: ، واالعتراف بالذن  والتقصيرإظهار االفتقار والذلة_ د
 .أسألث بأن تغفر لي_  الفقير المقصر على نفسه

َفَناَدَى ِفي الظ لََّماِت َأن  : )قال تعالىعليه السالم _ عن يونس _ تعالى _ ويدل على ذلث قوله 
علياه  _ وقوله عن موساى   [80 /األنبياء ( ]ال  ْإَلَاَه ْإال  َأنَت ُسْبَحاَنَث ْإن ي كَّنتَّ ِمَن الظ اْلِميَن

  [14/القصص ( ]َمآ َأنَزل َت ْإَليه ِمْن َخْيٍر َفِقيٌرَر ه ْإن ي ْل : )قال تعالى : السالم 
وذلث بأال يستعجل العبد اإلجابة إذا دعاا، وأال يساتبطئ اإلجاباة إذا     :تجن  االستعجال (5)

 .تأخرت؛ فإن االستعجال من اآلفات التي تمن  أثر الدعاء
يعجال ، يقاول    يستجا  أحدكم ما لام : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . دعوت فلم ُيسَتِجْ  لي 
، وهو أن يالزم الطل ، وال ييأس من اإلجابة؛ لما في  وفي هذا الحديث أد  من ادا  الدعاء

 (30).ذلث من االنقياد، واالستسالم، وإظهار االفتقار
ومن اآلفات التي تمن  أثر الادعاء علياه أن يساتعجل     :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

                                                 
(

36
اللهدم إندا كندا : اب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبددالمطلب، فقدالأن عمر بن الخط: =_رضي هللا عنه _ جاء في صحيح البخاري عن أنس   (

 .4/712البخاري+. فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال فيسقون_ "_ نتوسل إليك بنبينا 

(
3 
 .55/545فتح الباري  (
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 . عبد، ويستبطئ اإلجابة، فيستحسر، ويدع الدعاءال
وهو بمنزلة من بذر بذًرا، أو غرس غرًسا، فجعل يتعاهده، ويساقيه، فلماا اساتبطأ كمالاه     

 (38). وإدراكه تركه وأهمله
مكث يدعو علاى رعال وذكاوان     وأْلحم على اهلل في المسألة، فالنبي  ال تستبطئ اإلجابةف

ي من عبده إذا رف  يده إليه، أن يردها صافرًا، فاادع َوَربُّاَث    شهرًا، وربث حييه كريم يستح
ٱأَلك َرم، وألَ نفسث بين يديه، وسل م األمر كله إليه، واعزم المسألة، وأعظم الرغباة فماا َردم   
سائله، وال خا  طالبه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلَ لم تسدم فاقته، ومن أنزلها باالر   

وال تساتعجل اإلجاباة إذا   الزم الطل  فالمعطي كريم، والكاشاف قادير،   ف،  فِنْعم الرزاَ هو
 . ، وال تستبطئها إذا تأخنرت، ومن ُيكثر قرع األبوا  يوشث أن يفتح لهدعوت

َربمَنا ْإننَث ءاَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأَلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفاى  : )وهذا موسى عليه السالم وقف داعيًا يقول
ِمنَّاوا   ِ  ٱلدُّن َيا َربمَنا ْلُيِضلُّوا  َعن َسِبيِلَث َربمَنا ٱط ِمْس َعَلٰى َأْمٰوْلِهْم َوٱش ُدْد َعَلٰى قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمٱل َحَيٰو

 [88/ يونس ]  (َحتنٰى َيَرُوا  ٱل َعَذاَ  ٱأَلْليَم
َقاْد  : )انهوأخوه هارون عليه السالم يؤمن على الدعاء، فاستجا  اهلل دعاءهما وقاال سابح  

 [89/ يونس ]  (ُأِجيَبت  دمْعَوتَّكََّما َفٱْسَتِقيَما
 .كان بين الدعاء واإلجابة أربعون سنة :قال العلماء ]*[
وال يعجل في اإلجاباة، وينتظار   فعلى المؤمن أن يدعو اهلل، وأن يلح على اهلل في الدعاء ،

 :التي سماها الجوهر الفرج من اهلل ، وكما قال الشاعر اليمني الموحد في قصيدته 
 كلمح الطرف إذا الطرف سجى  لطائف اهلل وإن طال المدى
 وكم إياس قد أتى بعد النااوى  كااام َفَرج بعد إياس أتى

 
َ  العجلي  ]*[ ما امتألت غضبًا قط ، ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سنة فما ))  :قال ُمورِّ

 [ . 398الفضااالء ص نزهااة (( ] شاافعني فيهااا ومااا ساائمت ماان الاادعاء     
فال بد أن يكون في الخير بعيًدا عن _ فحتى يكون الدعاء مقبواًل عند اهلل  :الدعاء بالخير (0)

  . اإلثم وقطيعة الرحم

                                                 
(

3 
 .51الجواب الكافي ص(
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ما مان رجال يادعو بادعاء إال     قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
ما لم يدع بإثم أو قطيعة   في اآلخر استجي  له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له 

 .رحم أو يستعجل 
 :_عز وجل _ حسن الظن باهلل ( 0)
ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

  . اله  غافٍل و اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء من قلٍ 
ال يمنعنم أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن  :عالى قال سفيان ابن عيينة رحمه اهلل ت ]*[

  َر ه َفَأنِظْرِني ْإَلَى َيْوِم ُيْبَعثَّوَن: اهلل تعالى أجا  دعاء شِر الخلَ إبليس لعنه اهلل إذ قال
    [30: اآلية -الحجر : سور ( ]َقاَل َر ه َفَأنِظْرِني ْإَلَى َيْوِم ُيْبَعثَّوَن)
ال  :قاال   أن النبي (  رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح مسلم حديث جابر ابن عبد اهلل)

 . يموتن أحدكم إال وهو يحسن الظن باهلل 
 أنا عند ظن عبادي باي  قال اهلل تعالى : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

رته فاي  وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في مأٍل ذك
مٍل خيٌر منهم ، وإن تقنر  إليم  شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقر  إليم ذراعا تقربت إليه باعا 

 .و إن أتاني مشيا أتيته َهْرَوَلًة 
والذي يلزم منه تحري اإلجابة عند الدعاء، والقباوِل  وحسن الظن هو الباعث على العمل ،

 .ثابة عند العملعند التوبة، والمغفر  عند االستغفار، واإل
فليس من _ وأما ظن المغفر  واإلثابة واإلجابة م  اإلصرار على الذنو ، والتقصير في العمل 

 .حسن الظن في شيء، بل هو من األماني الباطلة، الناشئة عن الجهل والغرور
أنا عند ظان  : في الحديث القدسي في قوله تعالى: رحمه اهلل تعالى  قال اإلمام الشوكاني ]*[
فمن ظن فيه ترغي  من اهلل لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسابها؛  : بدي بيع

به خيًرا أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جميل تفضالته، ونثر عليه محاسن كراماتاه،  
 .وسوابغ عطياته

 .له هكذا_ تعالى _ ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن اهلل 
عند ظن عبده؛ فعلى العبد أن يكون حسان الظان   _ نه وتعالى سبحا_ وهذا هو معنى كونه 

 بربه في جمي  حاالته، ويستعين على تحصيل ذلث باستحضاره ما ورد من األدلة الدالة علاى 
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 (39).سبحانه وتعالى _ سعة رحمة اهلل 
فينبغي للداعي أن يكون حاضر القل ، متفهًما لما يقول، مستشعًرا عظمة : حضور القل  (8)

عوه؛ إذ ال يليَ بالعبد الذليل أن يخاط  ربه ومواله بكالم ال يعيه هذا الداعي، وِبُجَماٍل  من يد
 .على سبيل العاد _ هكذا _ قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواها، أو أن تجري على لسانه 

بعض الناس قد يدعو وهو غافل القل  ، ساٍه الٍه ، ال يدري ما يدعو به ، فقد يادعو علاى   
ال يشعر ، فهذا الدعاء صاحبه غير مخلص ، غير صادَ فيما يدعو ، ومعلوم أن  نفسه وهو

لكن ربما صدر الدعاء من قل  غير صادَ اهلل تعالى قد ال يستجي  دعاء من كان هذا حاله ، 
 ولكن أبوا  السماء مشرعة فيقبل دعاؤه واهلل قادر على كل شيء ، 

َما َكاَن َباْيَن ْإْساَلاِمَنا   : " َقاَل  (ت في صحيح مسلم الثاب رضي اهلل عنهاْبَن َمْسُعوٍد حديث  )
ْإلناا َأْرَباُ    ( َأَلْم َيأمِن ْللنِذيَن اَمنَّوا َأْن َتخ َشَ  قَّلَّوُبُهْم ْلِذك ِر اللنِه ) َوَبْيَن َأْن َعاَتَبَنا اللنُه ِبَهِذِه ال آَيِة 

 " ِسِنيَن 
دعاء ، ألن ذلث موقف ذل وانكسار وعبودياة  هلل حال ال والخضوع واآلية دالة على الخشوع

هلل عز وجل ، فينبغي على الداع عند دعائه أن ُيظهر الفاقة والحاجة هلل تعالى ، فيستحضار  
 .قلبه وجوارحه ، ويئو  إلى ربه وينطرح بين يديه حتى يستجي  دعاءه 

موقنون باإلجابة ادعوا اهلل و أنتم  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
  .  اله غافٍل ال يستجي  دعاء من قلٍ و اعلموا أن اهلل 

واعلم أن مقصور الدعاء هو حضور القل  كما سبَ  :رحمه اهلل تعالى  قال اإلمام النووي ]*[
 (40). بيانه، والدالئل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر

داعي أن يدعو ربه باألدعية المشروعة الوارد  في الكتاا   فينبغي لل:  الدعاء بما شَِّرَع (9)
، كاأن يتوسال بجااه     والسنة، أو على األقل أال يصادم األدعية المشروعة باألدعية البدعية

مان األماوات   _ عاز وجال   _ أو باألدعية والتوسالت الشركية، كأن يدعو غيار اهلل  "النبي
 .والغائبين وغيرهم

فأط  مطعمث ومشربث، وتعفاف عان    شروط إجابة الدعاء، وهو من : إطابة المأكل (10)
 . الشبهات

                                                 
(

32
 .57تحفة الذاكرين ص   (
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 [10 /المائد   ( ]ْإن َما َيَتَقبهُل الل ُه ِمَن ال ُمت ِقيَن: )قال تعالى
أيها الناس إن اهلل طي  ال يقبال إال  :  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

(  طيبات واعملوا صالحا إني بماا تعملاون علايم    يا أيها الرسل كلوا من ال) طيبا فقال تعالى
ثم ذكر الرجل يطيل السافر أشاعث   ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وقال 

ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغاذي   يا ر  يا ر أغبر يمد يديه إلى السماء 
 . بالحرام فأنى يستجا  لذلث 

تنبيه : يمن  من إجابته تقتضى إجابته، وإلى ما التياألسبا  ار  إلى وفى الحديث إش. 

  :تقتضى إجابة الدعاء أربعة التيفذكر من األسبا  

حديث  ) :الحديث اآلتي الدعاء كما فى  إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضى إجابة : أحدها
الث دعوات ث : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأب

 . دعو  المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده: مستجابات
ألنه مظنةَّ حصول انكسار النفس بطولومتى طال السفر كان أقر  إلى إجابة الدعاء ، 

 .واالنكسار من أعظم أسبا  إجابة الدعاء. الغربة عن األوطان وتحمُّل المشاَ

بالشنَعث واإلغبار، وهو من المقتضيات إلجابة  الهيئة،حصول التبذ ل فى اللباس، و : الثاني
 .الدعاء كما فى الحديث المشهور 

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
 . ر  أشعث مدفوع باألبوا  لو أقسم على اهلل ألبره

كم من أشعث :قال  ي أن النب (الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حديث أنس )
 . أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهلل ألبره منهم البراء بن مالث

تنبيه :    قد يوجد من ال يؤبه به لفقره وضعفه وذلته ؛ لكنه عزيز على اهلل تعاالى ال
 .بالصالح ال بالقو   العبر فيرد له سؤااًل ، وال يخي  له دعو  

 : ل الدعاءمن أسبا  قبو) : الثالث)

إن  قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )مده يديه إلى السماء، 
   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه  ربكم حيي كريم يستحي
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ُيطل  به إجاباةَّ   ، وهو من أعظم ما اإللحاح على اهلل عز وجل بتكرير ذكر ربوبيته : والراب 
 ( .يا ر  يا ر يمد يديه إلى السماء )ستفادًا من قوله ، م الدعاء

 : تجن  االعتداء في الدعاء (11)
 [55/األعراف ( ]اْدُعوا  َربهكَّْم َتَضرهعًا َوخَّف َيًة ْإن ُه اَل ُيِح ه ال ُمْعَتِديَن: )قال تعالى

 : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه عن عبداهلل بن مغفل حديث  )
 . إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء

كأن يشتغل بالدعاء عان صاال    :  أال يشغل الدعاء عن أمر واج ، أو فريضة حاضر  (11)
 .حاضر  كصال  الفجر، أو الظهر، أو العصر، أو نحوها

 .أو أن يترث القيام بحَ الضيف إذا زاره، ويشتغل بالدعاء
 . الوالدين إذا احتاج إليه؛ بحجة اشتغاله بالدعاء أو أن يدع خدمة

 .فال ينبغي االشتغال بالدعاء عن أمر واج ، أو فريضة حاضر 
ولعل في قصة جريج العابد ما يشير إلى ذلث؛ 
كان جريج يتعباد  :=أنه قال عن حميد بن هالل عن أبي راف  عن أبي هرير  ففي الصحيحين 

 .في صومعته، فجاءت أمُّه
ُأمماه  _ صلى اهلل علياه  _ فوصف لنا أبو راف  صفة أبي هرير  لصفة رسول اهلل  :يدقال حم

يا جريج، إناي  : حين دعته كيف جعلت كفها فوَ حاجبها، ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، فقالت
اللهم إني هاذا  : اللهم أمي وصالتي، فاختار صالته، فقالت: ُأمُّث، كلِّْمني، فصادفته يصلي فقال

 .ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني؛ اللهم فال تَِّمت ه حتى تريه وجوه المومسات جريٌج وهو
فخرجات  : وكان راعي ضأٍن يأوي إلى َدْياِره، قاال  : ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال: قال

من صاح  : ما هذا؟ قالت: امرأ  من القرية، فوق  عليها الراعي، فحملت، فولدت غالًما، فقيل
 .هذا الدير

 .فجاؤوا بفؤوسهم، ومساحيهم، فنادوه، فصادفوه يصلي، فلم يكلمهم :قال
 .فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلث نزل إليهم: قال

 من أبوث؟: سل هذا، قال فتبسم، ثم مسح راس الصبي، فقال: فقالوا له
 .نبني ما هدمنا من ديرث بالذه  والفضة: أبي راعي الضأن، فلما سمعوا ذلث منه، قالوا: قال
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 (41). ال، ولكن أعيدوه تراًبا كما كان، ثم عاله: قال
فتذاكر بنو إسرائيل جريًجا وعبادته، وكانت امرأ  بغيٌّ ُيَتَمثناُل بحسانها،    :وفي رواية لمسلم

 . إن شئتم أَلف ِتَنننه لكم: فقالت
من نفساها،  فتعرضت له، فلم يلتفت إليها، فأتت راعًيا كان يأوي إلى صومعته، فَأْمَكَنت ه : قال

هو من جريج، فأتوه، فاستنزلوه وهادموا صاومعته،   : فوق  عليها، فحملت، فلما ولدت قالت
 ما شأنكم؟: وجعلوا يضربونه، فقال

 .قالوا زنيت بهذه البغي، فحملت منث
 أين الصبي؟: فقال

دعوني حتى أصلي، فصلنى، فلما انصرف أتى الصبيم، فطعان فاي بطناه،    : فجاؤوا به، فقال
 .فالن الراعي الحديث: من أبوث؟ قال! يا غالم :وقال
 : في شرح هذا الحديث  رحمه اهلل تعالى قال النووي ]*[

هذا دليل على أنه كان الصوا  في حقه إجابتها؛ ألنه كاان فاي صاال  نفال،     : قال العلماء
 واالستمرار فيها تطوع ال واج ، وإجابة األم وبرها واج ، وعقوقها حرام، وكان يمكناه أن 

 .يخفف الصال  ويجيبها ثم يعود إلى صالته
فلعله خشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته، والعود إلاى الادنيا ومتعلقاتهاا وحظوظهاا،     

 (41). وتضعف عزمه فيما نواه وعاهد عليه
 :العزُم والَجزمُ والِجدُّ في الدعاء( 13)

ى صلى اهلل عليه وسلم عن المسلم إذا سأل ربه فإنه يجزم ويعزم بالدعاء، ولهذا نهيج  على 
 .االستثناء في الدعاء

: ال يقال أحادكم  : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
إنه يفعال ماا    ،مسألته ليعزم و، إن شئتارزقني  ، ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت

 (.ال مكره لهيشاء 

 :  قال الشيخ عبد الرحمن ال الشيخ
                                                 

(
45
، ومسلم كتاب البر والصدلة بداب تقدديم (3436)، 56:مريم[واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها]ي، كتاب أحاديث األنبياء، باب قول هللاالبخار (

 . لمسلم ، واللفظ1  7]الوالدين على التطوع بالصالة وغيرها 
 
(

47
 . 7 /56صحيح مسلم بشرح النووي   (
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قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته  بخالف العبد؛ فإنه"
مخافاة أن   ،المسئولكاره، فالالئَ بالسائل للمخلوَ أن يعلَ حصول حاجته على مشيئة  وهو

لكمال غنااه عان جميا      يعطيه وهو كاره، بخالف ر  العالمين؛ فإنه تعالى ال يليَ به ذلث
يستغني عن ربه طرفة عين، فاالالئَ   كمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، محتاج الخلقه، و

 -" المسألة، فإنه ال يعطي عبده شيئًا عن كراهة، وال عن عظم مساألة  بمن سأل اهلل أن يعزم
 .بتصرف يسير( 401ص )المجيد  فتح
 
 

                            ]*[ ادا  الدعاء: 
 

علمًا وأن يتبعها حتى يكون دعاؤه أرجى للقبول  ي لطال  العلم أن يحيط بهاللدعاء ادا  ينبغ
 : تلخص ادا  الدعاء  كلمة -رحمه اهلل  -ابن القيم وقد قال  ،

ادُع اهلل وأنت موقن باإلجابة، بخشوع، وارف  يديث، ... ال يرد أبدًا أال أدلث على دعاء" :يقول
وذل لاه،   ه، وتملَ إلى اهلل بإنعامه، واخشا  لاه،  في الدعاء، وتوسل إلى اهلل بأسمائ وألح

 ."وتصاااادَ بعااااد أن تاااادعو، هااااذا الاااادعاء ال يكاااااد ياااارد   

]*[ جملًة وتفصيال ادا  الدعاءوهاث : 
 جملًة  ادا  الدعاءأواًل: 

                                  
 :الوضوء ( 1)
 :السواث( 1)
 : استقبال القبلة ورف  اليدين ( 3)
 :الثناء على اهلل قبل الدعاِء ، والصال  على النبي هلل وحمد ا( 4) 
 :الدعاء باسم اهلل األعظم ( 5)
 : اإلقرار بالذن  ، واالعتراف بالخطيئة( 0)
 :الجزم في الدعاء، والعزم في المسألة( 0)
 : يعظم الرغبة فإن اهلل تعالى ال يتعاظمه شيء  أعطاه ( 8)
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 :اإللحاح بالدعاء( 9)
 :ثالًثا الدعاء ( 10)
 :أن يتخير جوام  الدعاء ومحاسن الكالم( 11)
 :أن يقدم بين يدي دعائه عماًل صالًحا( 11)
 :يتوسل إلى اهلل تعالى بأنواع التوسل المشروعة( 13)
 :الطموح وعلو الهمة( 14) 
 :أن يكون غرض الداعي جمياًل حسًنا ( 15)
 :ُض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهريخِف( 10)
 : إظهار الداعي الشكوى إلى اهلل ، واالفتقار إليه( 10)
 : والخضوع الخشوع( 18)
 : البكاء حال الدعاء ( 19)
 :التضرع إلى اهلل في الدعاء ( 10)
 : التواض  والتبذل في اللباس والهيئة( 11)
 : الرغبة والرهبة( 11)
 :رهفي كل األحوال في الشد  والرخاء، وفي المنشط والمكالدعاء  ( 13)
 :، أو الصفة المناسبة حال الدعاءمن أسماء اهلل الحسنى اختيار االسم المناس ( 14)
 : أال يحجر رحمة اهلل في الدعاء( 15)
 :أن يسأل اهلل كل صغير  وكبير ( 10)
 :يدعو لوالديه م  نفسه  (10)
 : أن يدعو إلخوانه المؤمنين ( 18)
 : أن يبدأ الداعي بنفسه( 19)
 : عاء األوقات الشريفة يترصد للد( 30)
 :التأمين على الدعاء من المستم ( 31)
 :تجن  الدعاء على األهل، والمال، والنفس ( 31)
 :أال يتكلف السج ( 33)
 :اإلعرا  بال تكلف( 34)
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 : أن تلقي باللوم على نفسث ( 35)
 :االلتزام باألدعية المأثور  ( 30)

 
]*[تفصيال ادا  الدعاء ثانيًا : 

                                          
 :الوضوء ( 1)
لما فرغ  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أبي موسى األشعري حديث )

عامر  أبياللهم اغفر لعبيد } : يه فقالفدعا بماء فتوضأ ثم رف  يد: النبي من حنين، وفيه قال
 .  ورأيت بياض أبطيه{ 
ووجه ذلث أن الدعاء عباد  باللسان؛ فتنظيف الفم عند ذلث أد  حسن؛ ولهذا : السواث (1)

جاءت السنة المتواتر  بمشروعية السواث للصال ، والعلة في ذلث تنظيف المحل الذي يكون 
 (43).الذكر به في الصال 

السواث مطهر  للفم مرضاا   : قال  أن النبي ( الثابت في  صحيح النسائي  حديث عائشة) 
 ( للر  

 :  استقبال القبلة ورف  اليدين (3)
َلمما َكاَن َيْوُم َبْدٍر َنَظَر : َقاَل  (الثابت في صحيح مسلم ال َخطناِ  رضي اهلل عنه  ُعَمَر ْبِنحديث  )

َوَأْصَحاُبُه َثالثَّ ِماَئٍة َوِتْسَعَة َعَشَر  َوَسلنَم ْإَلى ال ُمش ِرِكيَن َوُهْم َأل ف  اللنِه َصلنى اللنُه َعَلْيِه َرُسوُل
اللنُهمم : ) َفَجَعَل َيْهِتفَّ ِبَربِِّه  اللنِه َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم ال ِقْبَلَة ثَّمم َمدم َيَدْيِه َرُجال ، َفاْسَتق َبَل َنِبيُّ

ِمْن َأْهِل اإْلْسالِم ال  اللنُهمم اِت َما َوَعْدَتِني ، اللنُهمم ْإْن تَّْهِلْث َهِذِه ال ِعَصاَبَة َما َوَعْدَتِني ،َأن ِجْز ْلي 
. ْيِه َمن ِكَب َحتنى َسَقَط ِرَداُؤُه َعْن َمادًّا َيَدْيِه ُمْسَتق ِبَل ال ِقْبَلِة َفَما َزاَل َيْهِتفَّ ِبَربِِّه( تَّْعَبْد ِفي اأَلْرِض 

  . الحديث. . 

 :قال النووي رحمه اهلل في شرح مسلم  ]*[
  . ِاْسِتق َبال ال ِقْبَلة ِفي الدَُّعاء ، َوَرف   ال َيَدْيِن ِفيِه ِفيِه ِاْسِتْحَبا 

 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )
  . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 

                                                 
(

43
 .44انظر تحفة الذاكرين ص (  
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المسألة أن ترف  يديث حذو منكبيث أو  :قال ( موقوفًاأبي داوود حديث ابن عباس في صحيح )
 . صب  واحد  واالبتهال أن تمد يديث جميعانحوهما واالستغفار أن تشير بُأ

 (44). الكعبة فدعا على قريش"استقبل رسول اهلل :وفي البخاري
، وما ورد الدليل على مشروعية رف  اليادين فياه،   عاء العامورف  اليدين إنما يكون  في الد

كرف  اليدين في الدعاء عند الصفا والمرو ، وفي االستسقاء يوم الجمعة ونو ذلث، ألن هنااث  
أدعية ال ترف  فيها األيدي مثل دعاء دخول المنزل، والخروج منه، ودخول الخالء، والخروج 

 .منه
تنبيه : يكون باطن الكف إلى السماء علاى صافة الطالا      عاءعند رف  اليدين بالد

الثابت في صحيح أبي  رضي اهلل عنهمالث بن يسار حديث )  المنتظر أن ُيْعَطى  المتذلل الفقير
 .إذا سألتم اهلل فاسألوه ببطون أكفكم وال تسألوه بظهورها : قال  أن النبي ( داوود 
  ما فرجة ؟عند رفعهما أو يجعل بينههل يضم يديه : مسألة 

وناص  . تكون مضمومة  أنها( 4/15" )الشرح الممت "نص الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل في 
" السنة وال في كالم العلمااء   وأما التفريج والمباعد  بينهما فال أعلم له أصال ال في: " كالمه 
  . انتهى

 :والصال  على النبي ،  الثناء على اهلل قبل الدعاِءحمد اهلل و (4)
إذا صالى    :قاال   أن النباي  ( والترمذيأبي داوود يث فضالة ابن ُعبيد في صحيحي حد)

   . أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء 
إن الدعاء موقوف بين الساماء واألرض ال  : قال ( حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفًا )

 .  ى السماء حتى تصلي على نبيث  يصعد منه شيء إل
 :  100قال اإلمام النووي رحمه اهلل في األذكار ص  ]*[
أجم  العلماء على استحبا  ابتداء الدعاء بالحمد هلل تعالى والثناء عليه ، ثم الصال  علاى  ) 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، وكذلث تختم الدعاء بهما، واآلثار في هاذا الباا  كثيار     
 (. فوعة مر

 : واعلم بأن الصال  على النبي صلى اهلل عليه وسلم لها ثالث مرات  

                                                 
(

44
 .على كفار قريش"المغازي، باب دعاء النبي( 3261)البخاري    ( 
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أن ُيصلى عليه قبل الدعاء ، وبعد حمد اهلل تعالى لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم  :إحداها " 
: 
إذا صالى    :قاال   أن النباي  ( والترمذيأبي داوود حديث فضالة ابن ُعبيد في صحيحي )

   . ميد اهلل تعالى و الثناء عليه ثم ليصل على النبي ثم ليدع بعد بما شاء أحدكم فليبدأ بتح
إن الدعاء موقوف بين الساماء واألرض ال  : قال ( حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفًا )

 .  يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبيث  
 .ره أن ُيصلى عليه في أول الدعاء وأوسطه واخ :والمرتبة الثانية 
انتهاى  "أن يصلى عليه في أوله واخره ، ويجعل حاجته متوسطة بينهماا   :والمرتبة الثالثة 

 531كالم ابن القيم بتصرف من كتا  جالء األفهام ص 
 :الدعاء باسم اهلل األعظم ( 5)
  :اإلقرار بالذن  ، واالعتراف بالخطيئة (0)

إن لم يكن أعظمها، وماا ذلاث إال    من أعظم األدعية_ عليه السالم_ ولذلث فإن دعاء يونس 
وإقراره بالذن  والخطيئة والظلم للنفس، كما _ عز وجل _ ألنه ضمنه اعترافه بوحدانية اهلل 

َفَناَدَى ِفي الظ لََّماِت َأن ال  ْإَلَاَه ْإال  َأنَت ُسْبَحاَنَث ْإن ي كَّنتَّ ِماَن  : )قال تعالى :عنه_ تعالى _قال
 [80 /األنبياء ( ]الظ اْلِميَن

وكذلث الحال بالنسبة للدعاء العظيم المسمى بسيد االساتغفار، والاذي يعاد أفضال صايغ      
 االستغفار، ومن أسبا  أفضليته أنه تضمن اإلقرار بالذن ، واالعتراف بالخطيئة،

  : االستغفار أن تقاول   سيُد: قال  أن النبي ( حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري )
 أنت خلقتني و أنا عبدث و أنا على عهدث و وعدث ما استطعت أعوذ اللهم أنت ربي ال إله إال

بث من شر ما صنعت أبوء لث بنعمتث علي و أبوء لث بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الاذنو   
إال أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة و من 

  .  مات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنةقالها من الليل و هو موقن بها ف
 :الجزم في الدعاء، والعزم في المسألة( 0)
اللهم اغفر لاي إن    : ال يقولن أحدكم  قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

و ليعزم المسألة فإنه يفعل ما يشااء   ئترحمني إن شيءت اللهم ارزقني إن ششيءت اللهم ا
   . ال مكره له 



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 05 

 : قال الشيخ عبد الرحمن ال الشيخ ]*[
قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته  بخالف العبد؛ فإنه"

مخافاة أن   ،المسئولكاره، فالالئَ بالسائل للمخلوَ أن يعلَ حصول حاجته على مشيئة  وهو
لكمال غنااه عان جميا      َ به ذلثيعطيه وهو كاره، بخالف ر  العالمين؛ فإنه تعالى ال يلي
يستغني عن ربه طرفة عين، فاالالئَ   خلقه، وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، محتاج ال

 -" المسألة، فإنه ال يعطي عبده شيئًا عن كراهة، وال عن عظم مساألة  بمن سأل اهلل أن يعزم
 .بتصرف يسير( 401ص )المجيد  فتح
 : ال يتعاظمه شيء  أعطاه يعظم الرغبة فإن اهلل تعالى ( 8)
قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فاإن اهلل   أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

 .ال يتعاظمه شيء أعطاه 
 :اإللحاح بالدعاء( 9)

دام مطاره، وألحمات   : لحم السحاُ أ :اإلقبال على الشيء ولزوم المواظبة عليه، يقال :اإللحاح
واظا  علياه،   : لحم فالن على الشيءألزم مكانه وَحَرن، و: لحم الجملأها، ولزمت مكان: الناقة

 .(45)وأقبل عليه
، ويكرره، ويلحُّ على اهلل بتكرير ربوبيته وإلهيته، وأسمائه وصافاته،  فالعبد يكثر من الدعاء

من اآلدا  الجميلة، التي تدل على صدَ  ، واإللحاح وذلث من أعظم ما يطل  به إجابة الدعاء
، راجيًا عفو ربث ، طالبًا مغفرته ،  فكن ملحاحًا في دعائث، عز وجل _ الرغبة فيما عند اهلل 

إذا  في جنته ونعيمه ، طامعًا في عطائه وغناه فهو سبحانه يستحي أن يرد عبده خائبااً  راغبًا
 . سأله
 :  15ص " الداء والدواء"وقال ابن القيم رحمه اهلل في  ]*[

  . اإللحاح في الدعاء اها: األدوية  ومن أنف 

 ُيطل  به إجابةَّ الادعاء  ، وهو من أعظم ما إللحاح على اهلل عز وجل بتكرير ذكر ربوبيتها 
 :، للحديث اآلتي 

أيها الناس إن اهلل طي  ال يقبال إال  :  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
(  ت واعملوا صالحا إني بماا تعملاون علايم    يا أيها الرسل كلوا من الطيبا) طيبا فقال تعالى

                                                 
 .300، والقاموس المحيط ص550، والمصباح المنير ص4/130النهاية في غري  الحديث البن األثير : انظر  (45)
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ثم ذكر الرجل يطيل السافر أشاعث   ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وقال 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغاذي   يا ر  يا ر أغبر يمد يديه إلى السماء 
 . بالحرام فأنى يستجا  لذلث 

( .يا ر  يا ر إلى السماء يمد يديه ) مستفادًا من قوله 
، مان   أن رجال دخل المسجد يوم الجمعة (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

با  كان نحو دار القضاء، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخط ، فاستقبل رساول اهلل  
ت السبل، فاادع اهلل  ، هلكت األموال وانقطع يا رسول اهلل: صلى اهلل عليه وسلم قائما، ثم قال

اللهم أغثنا، اللهم أغثناا، اللهام   : )فرف  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يديه، ثم قال. يغثنا
وال واهلل، ما نرى في السماء من سحا ، وال قزعة، وما بيننا وبين سال   : قال أنس(. أغثنا

سماء انتشرت ثم فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت ال: قال. من بيت وال دار
يعني الثانية  -ثم دخل رجل من ذلث البا  في الجمعة . فال واهلل ما رأينا الشمس ستا. أمطرت

يا رسول اهلل، هلكات  : ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخط ، فاستقبله قائما، فقال -
اللهام  : )ثم قال فرف  رسول اهلل يديه،: قال. األموال، وانقطعت السبل، فادع اهلل يمسكها عنا

فأقلعات،  : قال(. حولينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظرا ، وبطون األودية ومنابت الشجر
 . وخرجنا نمشي في الشمس

 . (اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا) صلى اهلل عليه وسلم قوله :الشاهد 
إذا دعاا      كان النبي :  قال (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث ابن مسعود )

 . دعا ثالثا وإذا سأل سأل ثالثا
بات رساول اهلل  : في غزو  بدر صلى اهلل عليه وسلم النبيوصف حال  في وقال ابن كثير 

يا قيوم يكرر ذلاث   حييا  : سجوده أن يقول فيإلى جذع شجر  ويكثر  صلى اهلل عليه وسلم
اللهم ال تودع منى ،  ” حتى الصباح وهو يقول لبكاءبقيام الليل با  عليه الصال  والسالم  ويلظ

فأتاه  يكررها حتى يسقط رداؤه ” وعدتني، اللهم أنشدث ما  تتركني ، اللهم ال تخذلنياللهم ال 
اهلل كفااث مناشادتث    نبيمنكبيه ثم التزمه من وراءه فقال يا  أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على
ْإذ  َتْسَتِغيثَّوَن َربمكَّْم َفاْسَتَجاَ  َلكَّْم َأنِّي ُمِمدُّكَّم ِباَأل ٍف   )اهلل فأنزل .. ربث فإنه سينجز لث ما وعدث

 ( مَِّن ال َمآلْئَكِة ُمْرِدِفيَن

  [9: األنفال ]                                                                                       
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 : عن قتاد   (305)وفي كتا  الزهد لإلمام أحمد  ]*[
... ياار   : للمؤمن مثاًل إال رجاًل في البحر على خشبة فهاو يادعو    ما وجدت: قال مورَ 

  . ينجيه لعل اهلل أن.. يار 
  . أفضل الدعاء اإللحاح على اهلل عز وجل والتضرع إليه :ي األوزاع قال ]*[

 . ” تجا  لهمن ُيكثر قرع البا  ، با  الملث يوشث أن ُيس  : قال أبوالدرداء ]*[

واإللحاح فى الدعاء مما يفتح اإلجابة ، ويدل على إقبال القل  ، ويحصال   : قال الترمذى ]*[
شرح ” على الثالث مرات أعدل إتباعًا للحديث  االقتصارأو ثالثًا وأكثر ، لكن   بتكراره مرتين

 . النسائيسنن 
ِّأل فال يرى إجابة ، فال يزال ُيلحُّ ألنه ال ينقط  رجاؤه ، فهو يس ُح محبوبًاوإنما صار الُمل

وصدَ عبوديته ،  ، وال يدخله اليأس ، فذلث لعلمه باهلل تعالى ، وصحة قلبه وال ينقط  رجاؤه
دعوته استعمل اللسان ، وانتظر القل  مشيئته ، فال  فيواستقامة وجهته ، فمن صدَ اهلل 

به على ربه ،  ُمُدق شيئة أفضل ما َيبمشيئته فانتظار الم صار معلقايضيَ وال ييأس ، ألن قلبه 
السؤال اعترافًا بأنها له ، وانتظار  فياللسان عباد  ألن  وهو صفو  العبودية ، واستعمال

 . وجهتين وأفضل الدعاء من داوم عليه مشيئته لقضائه عباد  فهو بين عبادتين

ن  رضوا وأحسنوا وأهل اليقين يدعون ويلحون ، فإن أجا  قبلوا ، وإن تأخر صبروا ، وإن م
 . ” األحوال سكنون مطمئنون ينتظرون مشيئته في الظن ، وهم

الذين يدعون ويلحون القابلين بقضاءث الصابرين على بالءث  اليقين اللهم اجعلنا من أهل »
 « . الظن بث الراضين الساكنين المطمئنين المنتظرين دائمًا مشيئتث راضين بها المحسنين

عند ضائقة أو كر  أو غير ذلث ولم تجد نتيجة فال تجزع أو  أخيمر  فإذا دعوت ربث  إذًا
لعل اهلل جل وعال على اهلل فى التضرع واالبتهال والدعاء  ْحلِّالدعاء ولكن َأ تيأس أو تترث

 …  يح  سماع صوتث

تنبيه :  سلسلة ضعفه األلباني رحمه اهلل في الدعاء في الملحين يح  اهلل إن حديثأما 
    . الثاني المجلد والموضوعة الضعيفة ثاألحادي

 :الدعاء ثالًثا ( 10)
_ صاالته  "فلما قضى النباي :=كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود الطويل، وفيه
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اللهم عليث بقريش، اللهم علياث  : رف  صوته، ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثالًثا، ثم قال
 (40). بقريش، اللهم عليث بقريش

  : ال النووي رحمه اهللق ]*[

َلِكْن َعَطَفُه الخ اِتالِف  ، ُهَو الدَُّعاء ( َوْإَذا َسَأَل  ) : َوَقْوله. ِاْسِتْحَبا  َتك ِرير الدَُّعاء َثالًثا : ِفيِه 
  . َتْوِكيًدا اها اللنف ظ

 : وقال البخاري رحمه اهلل  ]*[
َوَسالنَم   ْئَشة رضي اهلل عنه َأنم الننِبيه َصلنى اللنه َعَلْيِهِفيِه َحِديث َعا َبا  َتك ِرير الدَُّعاء ، ثم َذَكَر

َحتناى ْإَذا  : قالت عائشة  دعا اهلل تعالى ، وَكرمَر الدعاء لما سحره لبيد بن األعصم اليهودي ،
 . الحديث. . . ثَّمم َدَعا ثَّمم َدَعا اللنِه َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم  َكاَن َذاَت َيْوٍم َأْو َذاَت َلْيَلٍة َدَعا َرُسوُل

  . واللفظ له( 1189)ومسلم ( 0391)رواه البخاري 
، مان   أن رجال دخل المسجد يوم الجمعة (الثابت في الصحيحين أنس رضي اهلل عنه حديث )

با  كان نحو دار القضاء، ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخط ، فاستقبل رساول اهلل  
، هلكت األموال وانقطعت السبل، فاادع اهلل   يا رسول اهلل: عليه وسلم قائما، ثم قالصلى اهلل 

اللهم أغثنا، اللهم أغثناا، اللهام   : )فرف  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يديه، ثم قال. يغثنا
وال واهلل، ما نرى في السماء من سحا ، وال قزعة، وما بيننا وبين سال   : قال أنس(. أغثنا

فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم : قال. وال دارمن بيت 
يعني الثانية  -ثم دخل رجل من ذلث البا  في الجمعة . فال واهلل ما رأينا الشمس ستا. أمطرت

يا رسول اهلل، هلكات  : ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قائم يخط ، فاستقبله قائما، فقال -
اللهام  : )فرف  رسول اهلل يديه، ثم قال: قال. قطعت السبل، فادع اهلل يمسكها عنااألموال، وان

فأقلعات،  : قال(. حولينا وال علينا، اللهم على اآلكام والظرا ، وبطون األودية ومنابت الشجر
 . وخرجنا نمشي في الشمس

 .(اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا) صلى اهلل عليه وسلم قوله :الشاهد 

 :أن يتخير جوام  الدعاء ومحاسن الكالم( 11)
يستح  الجواما   "فقد كان رسول اهلل ، والحشو، والتفصيل الذي ال لزوم له بداًل من التطويل

 .من الدعاء، ويدع ما سوى ذلث 
                                                 

 .من أذى المشركين"الجهاد والهجر ، با  ما لقي النبي( 1094)مسلم  (   40)
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 ُعَدَيا قالت كان رسول اهلل يستح  الجوام  من الدعاء َو( حديث عائشة في صحيح أبي داود)
 . ما سوى ذلث 

إلى تحصيل جوام  الدعاء إال عن طريَ االلتزام بأدعياة   ال سبيل ن المعلوم شرعًا أنهوم
 :طي جوام  الكلم كما في الحديث اآلتي عألنه ُأ النبي 

 .ُأعطيت الكالم وجوامعه وخواتمه : قال أن النبي ( حديث أبي موسى في صحيح الجام )
منها تشتمل على خيري الدنيا واآلخر  ،  وفي السنة الصحيحة ما تشتمل على جوام  الكلم بل

  :ما يلي 
اللهم إني أسألث مان  أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )

الخير كله عاجله و اجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بث من الشر كله عاجله و اجله 
خير ما سألث به عبدث و نبيث و أعوذ بث من ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألث من 

شر ما عاذ به عبدث و نبيث اللهم إني أسألث الجنة و ما قر  إليها من قول أو عمل و أعاوذ  
  .  بث من النار و ما قر  إليها من قول أو عمل و أسألث أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

اللهام بعلماث   ن يدعو بهذا الدعاء كا أن النبي (حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)
الغي  و قدرتث على الخلَ أحيني ما علمت الحيا  خيرا لي و توفني إذا علمت الوفا  خيرا لي 

فاي الرضاا و الغضا  و     لحَاللهم وأسألث خشيتث في الغي  و الشهاد  و أسألث كلمة ا، 
تنقط  و أساألث الرضاا    أسألث القصد في الفقر و الغنى و أسألث نعيما ال ينفد و قر  عين ال

بالقضاء و أسألث برد العيش بعد الموت و أسألث لذ  النظر إلى وجهث و الشوَ إلاى لقائاث   
 . في غير ضراء مضر  و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هدا  مهتدين

م انفعني الله: كان يقول  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح ) 
 . بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علمَا 

تنبيه :   من صاور   (َكث َر َّ َاألل َفاِظ )  اِءَعدُّل في َا الزائد يُلِصف تنلَامما يج  التنبيه عليه
 :االعتداء في الدعاء 

 :َوأَنا أقَّوُل  أِبي  ِني َسِمَع : أنه قال   ٍدْعَسابن ْل   عن (الثابت في صحيح أبي داود َةاَمَعأبي َن حديث)
َوَسالِساِلَها َوأغ الْلَهاا    النناِر ِبَث ِمْن َوأُعوذَّ َوَكَذا َوَنِعيَمَها َوَبْهَجَتَها َوَكَذا ال َجننَة أْسَألََّث اللنُهمم إنِّي

َساَيكَّوُن َقاْوٌم    : "َيقَّاولُ   َوَسلنَم  َصلنى اللنُه َعَلْيِه َسِمْعتَّ َرُسوَل اللنِه  َيا ُبَنيم إنِّي :َوَكَذا َوَكَذا َفَقاَل
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 ال َخْيِر َوَما ِفيَها ِمْن أْعِطيَتَها ال َجننَة أْعِطيَت إننَث ْإْن،  َفْإيماَث أْن َتكَّوَن ِمن ُهْم " َيْعَتُدوَن ِفي الدَُّعاِء

 .الشنرِّ  ِمْن ِمن َها َوَما ِفيَها أِعذ َت النناِر ِمْن أِعذ َت َوإْن،
 :40ل ابن تيميةقا ]*[
 وُنكََّي اَنَوْدفيه، وأن الُع اَنَوْدال ُع 48وُعُرش م، والَمرمَحُم اٌنَوْدجائزًا، بل فيه ُع ُهلُّليس كَّ اُءَعالدُّ
ثام أورد األحادياث    000الصاحابة ذلاث    َرسمي، كما َفاِنَعفي الَم ً اَر، وَتاِظَفاألل  ِ َرث َكِب ً اَرَت

 0المذكور  سابقًا 
  : شرح سنن أبي داودبي عون المعبود قال ف ]*[ 

َربمَنا  ﴿َوَمْعَناُه َكِثيًرا، كما في قوله تعالى  َكاَن َلف ظه َقِلياًل ْلَخْيِر الدُّن َيا َواآلِخَر  َوِهَي َما ال َجاِمَعة
 ِبال َعاِفَيِة ِفاي الادُّن َيا   الدَُّعاء وِمثل ﴾ الننار اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنة َوِفي اآلِخَر  َحَسَنة َوِقَنا َعَذا 

 ِخَر َواآل
490    

 ِرك ا فاي ذِ  ِفلِّْا َك، والتنإلياه حاجاة   َداِعيم له وال الذي ال الكالم يُرِثك َتفمن صور االعتداء 
أن وكاذلث  في اللحد تحت التارا  والثارى ،    َ ِضأن يرحمه إذا ُو ُه، كأن يدعو ربميِلاِصَفالتن

وتاولى عناه األهال     األصحا  تركهيت اللحوم، وأن يرحمه إذا يرحمه إذا سالت العيون وبل
فاي   َمالاادم  َدِما َجيااده، ويُ  لنِشوُي اهلل لسانه َسِرخ ، أو يدعو على عدوه أن ُي50واألحبا 

 0 000هوِقُرُع

 ُ ُياذ هِْ ، والملل ِلَلَمل َاِب يَنِلَصُمل ومما ال شث فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا االعتداء هو إصابة َا
مقاام  وناسا   تعنهاا إذ ال ت  يٌِّهن ، وهي حالة َمِةَلف ي إلى الَغِلَصُمل َاِب دِيِوُيو وِعشَّوالخَّ َرُبَدلتنا
 0 وِرُدالصُّ ُهنُِّكوما تَّ وِسفَّعلى أحوال النُّ ِلِ طّنُمل من اهلل تعالى َا ِ َلوالطن ِللَُّذلتنا

َّ َال ُمَصِل  ْنَعا  ُمُهوُبلَّا قَّ ةََّلا اِفَغل َا ُيْهَني َوتَِّصيُبُه َبَال َمَلِل َوَال َغف َلِة، َوَقْد َوَرَد َفَاإلَطاَلِة َال ُمِملنِة تَّْرِه
 :  اِءَعدُّل َا
 بما يليَ بمناجا  اهلل تعاالى  وأنبلها، وأجمعها للمعاني  أحسن األلفاظ لدعائهوكذلث يتخير : 
والثناء على ربه أحسن األلفاظ، وأنبلها،  ،ول َيَتَخيمْر لدعائه :رحمه اهلل تعالى  قال الخطابي ]*[

                                                 
 0 100، ص  11الفتاوى ، ج   40
 0الوارد في القران الكريم والسُّاننة الننبوية المطهر   أي  48
رواه الترمذي، أنظر صحيح الترمذي )  0"... العافية من خيرا اليقين بعد َطْعُي لم أحدا فإن والعافية العفو اهلل اسألوا: " يشير إلى الحديث الشريف  49

 0ضد المرض وأن تسلم من األسقام والباليا وه: ، والعافيةالعفو معناه التجاوز عن الذن  وترث العقا  عليهو ( 1811رقم 
 0ويكفيه أن يدعوا بالرمحمة عند الممات  50
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 (51).ادات، الذي ليس له مثل، وال نظير وأجمعها للمعاني؛ ألنه مناجا  العبد َسيَِّد الس
ألنه أعلام النااس برباه     ، وال سبيل إلى تحصيل ذلث أيضًا إال في االلتزام بأدعية النبي 

منها منا لسنة النبوية الكثير من ذلث ومن ا وأعظمهم ثناءًا على ربه سبحانه ، وأخشاهم له ،
 :يلي 

: إذا رف  رأسه من الركوع قاال   قال كان رسول اهلل ( حديث أبي سعيٍد في صحيح مسلم )
أهل الثناء وما بينهما وملئ ما شيءت من شيء بعد ،  لث الحمد ملئ السموات واألرضربنا 

َّ ما قال العبد وكلنا لث عبد ، اللهم ال مان  والمجد لما أعطيت وال ُمعطي لماا منعات وال    أح
 . ينف  ذا الجد منث الجد 

:  كان يقول في اخار وتاره    أن النبي  ( وابن ماجة أبي داوود حديث علي في صحيح )
ال أحصاي ثنااء   اللهم إني أعوذ برضاث من سخطث و بمعافاتث من عقوبتث و أعوذ بث منث 

   .  عليث أنت كما أثنيت على نفسث
اللهام لاث   : إذا تهجد من  الليل قال  قال كان النبي ( عباس في الصحيحين حديث ابن ) 

 واألرض تأنت ناور الساماوا  ،  ولث الحمد  قيُم السماوات واألرض  ومن فيهنالحمد أنت 
، ولث الحمد  أنات الحاَ    أنت ر  السماوات واألرض ومن فيهنومن فيهن ،  ولث الحمد 

الجنة حَ والنار حَ ، والنبياون  والسااعة حاَ    ووعدث الحَ وقولث الحَ ولقاؤث حَ و
اللهم لث أسلمت وبث امنت وعليث توكلت وإليث أنبت وبث خاصمت وإليث حاكمت فاغفر لاي  

 . ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدِّم وأنت المؤخر ال إله إال أنت 
 :أن يقدم بين يدي دعائه عماًل صالًحا( 11) 

كأن يتصدَ، أو يحسن إلى مسكين، أو يصلي ركعتين،  :ماًل صالًحاأن يقدم بين يدي دعائه ع
 . ؛ ليكون هذا العمل وسيلة إلى اإلجابة أو يصوم، أو غير ذلث

 .لم يزل يرف  له عمل صالح ودعو  مستجابة عليه السالم فإن نبي اهلل يونس
فيجئ الجوا  اإللهي له: 
 (َلَلِبَث ِفي َبط ِنِه ْإَلَى َيْوِم ُيْبَعثَّوَن *  َفَلْواَل َأن ُه َكاَن ِمَن ال ُمَسبهِحيَن)

 [144 ، 143الصافات ]                                               
 ( َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجهْيَناُه ِمَن ال َغمه َوَكَذْلَث نَّنِجاي ال ُمؤمِمِنيَن) أتاه الجوا  بالنجا 

                                                 

 .15شأن الدعاء ص ( 51)
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 [88 /األنبياء  ]                                                                     
 :قال الحسن البصري ]*[
ولكن قدم عماًل صالًحا في حال الرخاء فذكره اهلل في ، ما كان ليونس صال  في بطن الحوت" 

 ".وإن العمل الصالح ليرف  صاحبه فإذا عثر وجد متكًأ، حال البالء
تنبيه :  هنا نذكر قول النبي المعروف يقي مصارع السوء فعُل . 
صدقةَّ السر تَّطفاُئ غضا     ):قال  النبي  أن (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجام )

 ( وفعُل المعروف يقي مصارع السوءالر  ، وصلةَّ الرحم تزيُد في العمر ، 
 حكى عنهم أن"حديث الثالثة الذي انطبقت عليهم الصخر  في الغار؛ فإن النبي ويدل على ذلث

فاساتجا  اهلل دعااءهم،   _ عز وجال  _ كل واحد منهم توسل بأعظم أعماله التي عملها هلل 
 .سنة ألمته"وارتفعت عنهم الصخر ، وكان ذلث بحكايته

انطلَ ثالثة رهاط  : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت علايهم   ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه

: إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعمالكم، فقال رجل مانهم : الغار، فقالوا
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبلهما أهال وال ماال، فناء بي في طل  شايء  

وقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبَ قبلهما يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غب
أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى بارَ الفجار، فاساتيقظا فشاربا     
غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج عنا ما نحن فياه مان هاذه الصاخر ،     

اللهم كانت لي : وقال اآلخر: عليه وسلمفانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل 
بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قادرت  

ت من الوقوع عليها، فانصارفت عنهاا   ال أحل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرج: عليها قالت
وهي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عناا  
ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها، قال النبي صلى اهلل علياه  

هم غير رجل واحد ترث الاذي لاه   اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجر: وقال الثالث: وسلم
يا عبد اهلل أد إلي أجاري،  : وذه ، فثمرت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءني بعد حين، فقال

يا عباد اهلل ال تساتهزئ   : كل ما ترى من أجرث، من اإلبل والبقر والغنم والرقيَ، فقال: فقلت له
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منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلاث   إني ال أستهزئ بث، فأخذه كله فاستاقه فلم يترث: بي، فقلت
 (.ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون

 ( : رحمة اهلل ) قال وه  بن منبة  ]*[
اليه يصعد الكلم الطي  والعمل الصالح يرفعه : ) العمل الصالح يبلغ الدعاء ، ثم تال قوه تعالى 

 . [ 10/فاطر ]   (
 . يستح  لمن وق  في شد  أن يدعو بصالح عمله  :م وقال بعضه ]*[
تنبيه :  الذين اضاءت اناوار  … التوسل باالعمال الصالحة ال يتحقَ اال أهل الطاعات

فاؤلئث هم الذين اذا توسلوا الى اهلل تعالى باعمالهم الصالحة قبال  . الصالحات من صحائفهم 
 . . توسلهم وكان العمل الصالح خير شفي  لهم 

  :قال وه  بن منبه  *[]
 . مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر 

 :يتوسل إلى اهلل تعالى بأنواع التوسل المشروعة( 13)
وسمل فالن : يقال. القربة، والطاعة، وما يتوصل به إلى الشيء ويتقر  به إليه :والوسيلة لغة

وَسَل فالن إلى اهلل تعالى بالعمل َيِسُل : ويقال .عمل عماًل تقر  به إليه: إلى اهلل تعالى توسياًل
 .(51)عمل عماًل تقر  به إليه: أي. رغ  وتقر  إليه :َوْساًل وتوسُّاًل وتوسياًل

  :قال الراغ  األصفهاني ]*[
التوصل إلى الشيء برغبة، وهي أخص من الوصيلة لتضمُّنها معنى الرغباة، قاال   : الوسيلة
 [ 35/المائد  ]   {ال َوِسيَلَة َواْبَتغَّوا  ْإَليِه}: تعالى

وهاي  .وحقيقة الوسيلة إلى اهلل تعالى مراعا  سبيله بالعلم، والعباد ، وتحري مكارم الشريعة
 .(53)الراغ  إلى اهلل تعالى: كالقربة، والواِسُل
 .(54)أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه {َواْبَتغَّوا  ْإَليِه ال َوِسيَلَة} :ومعنى قوله تعالى

صفة من صفاته، كاأن يقاول    التوسل في الدعاء باسم من أسماء اهلل تعالى أو: النوع األول
 اللهم إني أسألث بأنث أنت الرحمن الرحيم، اللطيف الخبير، أن تعافيني، أو: الداعي قي دعائه

                                                 
 .000، والمصباح المنير ص1309، والقاموس المحيط ص5/185النهاية في غري  الحديث البن األثير : انظر  (51)
 .801مفردات غري  ألفاظ القران ص  (53)
والتوسل أنواعه وأحكامه للشيخ . 100-5قاعد  جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ص: ، وانظر1/53فسير ابن كثير ت  (54)

 .150-8األلباني، ص
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 ِهَوْللنا }: أسألث برحمتث التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي، ولهذا قال تعاالى : يقول
  {ال ُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها ُءآاأَلْسَم

 [   180/األعراف ]                                              

َوَقااَل َر ِّ َأْوِزْعِناي َأْن َأش اكََّر    }: ومن دعاء سليمان عليه الصال  والسالم ما قال اهلل تعالى
يم َوَأْن َأْعَمَل َصاْلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخل ِني ِبَرْحَمِتَث ِفي ِعَبااِدَث  ِنْعَمَتَث النِتي َأن َعْمَت َعَليم َوَعَلى َواْلَد

 [  19/النمل ]       {الصماْلِحيَن
اللهم إني أسألث باأن  :رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)

جالل واإلكرام يا حي يا قياوم  لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  السماوات واألرض يا ذا ال
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجا  وإذا سائل  

 . به أعطى 
اللهم إني :  رجال يقول   قال  سم  النبي ( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )

الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكان لاه   أسألث أني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إال أنت األحد 
 .  كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجا  وإذا  سئل به أعطى

: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص) 
سابحانث إناي كنات مان     دعو  ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت 
 . الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجا  اهلل له

عليه السالم _ هو نبي اهلل يونس  :وذو النون_ ، 
الحوت :والنون. 

عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلام  فهذا سيدنا يونس 
، فأنجاه اهلل ، حتاى  {َلا ْإَلَه ْإلنا َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َأْن }عليه ، فالتجأ إلى اهلل 

إذا خرج إلى شاطئ السالمة، تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلته تحت شاجر   
 . اليقطين

ق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّلََّماِت َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َوَذا النُّوِن ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا َفَظنم َأْن َلْن َن }قال تعالى 
] {  ؤمِمِنيَنَأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُما 

 [. 88-80:األنبياء
تنبيه :  على اآلتي  نواع الدعاء، الشتمالهمن أعظم أ  ءالدعا هذا: 
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 (ال إله إال أنت)على توحيد اهلل  :أواًل
 .وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى، وأعظم طاعة وأعظم وقربة

وكل ما يقدر فلاه   تنزيه اهلل عما ال يليَ به عز وجل، فكل ما يفعل،( سبحانث)بالتنزيه  ثنى ثم
 .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى وعظيم شأنه بجالله وكماله فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما ال يليَ

ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلاى اهلل ُساْبَحاَنُه    ثم ثلث
 [80:األنبياء]  نِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَنْإ َوَتَعاَلى ينبغي له أن يكون كذلث

اللهام   :الداعي، كأن يقاول المسالم   التوسل إلى اهلل تعالى بعمٍل صالح قام به :النوع الثاني
 .بإيماني بث، أو محبتي لث، أو اتباعي لرسولث أن تغفر لي

. اللهم إني أسألث بمحبتي لمحمد صلى اهلل عليه وسلم، وإيماني به أن تفرج عناي  :أو يقول
 هذا بال، فيه خوفه من اهلل سبحانه، وتقواه إياه، وإيثار عماًل صالحًا ومن ذلث أن يذكر الداعي

رضاه على كل شيء، وطاعته له جل شأنه، ثم يتوسل به إلى اهلل في دعائه، ليكاون أرجاى   
 .لقبوله وإجابته

ْإننَنا اَمننا َفاغ ِفْر َلَناا ذَّنَّوَبَناا َوِقَناا     آالنِذيَن َيقَّولَّوَن َربمَن}: ويدل على مشروعية ذلث قوله تعالى
 [     10/ال عمران ]  {َعَذاَ  النناِر

     {َأنَزَلت  َواتنَبْعَنا الرمُسوَل َفاك تَّْبَنا َمَ  الشناِهِديَن آاَمننا ِبَم آَربمَن}: تعالى وقوله

 [    53/ال عمران ] 
ما تضمنته قصة أصحا  الغار فإن كاًل منهم ذكر عماًل صالحًا تقر  باه إلاى اهلل    ومن ذلث 

 .  لهابتغاء وجهه سبحانه، فتوسل بعمله الصالح فاستجا  اهلل

انطلاَ ثالثاة   : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت  

إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعماالكم، فقاال   : عليهم الغار، فقالوا
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبلهما أهال وال ماال، فناء باي  : نهمرجل م

في طل  شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهماا فوجادتهما ناائمين،    
وكرهت أن أغبَ قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتاى بارَ   

فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج عنا ما نحن فيه الفجر، فاستيقظا 
وقال : من هذه الصخر ، فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002569
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اللهم كانت لي بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتاى  : اآلخر
، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وباين  ألمت بها سنة من السنين

ال أحل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرجت مان  : نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت
الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهام إن  

حن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهام ال يساتطيعون   كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عنا ما ن
اللهام إناي اساتأجرت أجاراء     : وقال الثالث: الخروج منها، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم

فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترث الذي له وذه ، فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،  
كل ما ترى من أجرث، من اإلبال  : هيا عبد اهلل أد إلي أجري، فقلت ل: فجاءني بعد حين، فقال

إني ال أستهزئ باث، فأخاذه   : يا عبد اهلل ال تستهزئ بي، فقلت: والبقر والغنم والرقيَ، فقال
كله فاستاقه فلم يترث منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ماا نحان   

 (.فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون
 :لى اهلل تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضرالتوسل إ: النوع الثالث

كأن يق  المسلم في ضيَ شديد، أو تحل به مصيبة كبير ، ويعلم من نفسه التفريط في جنا   
  أن يأخذ بسب  قوي إلى اهلل تعالى، فيذه  إلى رجال يعتقاد فياه    حاهلل تبارث وتعالى، في

يطل  منه أن يدعو له ربه، ليفرج عناه  بالكتا  والسنة ف والتقوى، أو الفضل والعلم ،الصالح
 :الحديث اآلتي  ومن ذلث. كربه، ويزيل عنه همه

فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رساول اهلل  ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)
يخط  على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلث المال وجااع   رسول اهلل 

يديه وما في السماء قزعة قاال فثاار    لنا أن يسقينا قال فرف  رسول اهلل العيال فادع اهلل 
سحا  أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا   
يومنا ذلث وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلث األعرابي أو رجل 

يديه وقاال    تهدم البناء وغرَ المال فادع اهلل لنا فرف  رسول اهلل غيره فقال يا رسول اهلل
اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  

لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا االمدينة في مثل الجوبة حتى س
 . بالجود 
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ر بن الخطا  رضي اهلل عنه كان يطل  من العباس عم النبي صلى اهلل عليه أن عم ومن ذلث
 . وسلم أن يدعو لهم اهلل عز وجل أن يغيثهم فيغيثهم سبحانه

كان إذا قحطوا استسقى بالعباس : قال  (الثابت في  صحيح البخاريحديث عمر ابن الخطا  )
تسقينا وإنا نتوسل إليث بعم نبينا فاسقنا بن عبد المطل  فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليث بنبينا ف

 . قال فيسقون 

  :حديث أويس القرني اآلتي ومن ذلث 
يأتي عليكم أويس : قال له أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث عمر )

ال موض  درهام،  إبن عامر م  أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه 
 . د  هو بها بر، لو أقسم على اهلل ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لث فافعلله وال

 :الطموح وعلو الهمة( 14)
أن يكون طموًحا، ذا نفس كبيار ، وهماة   _ فمن اآلدا  التي يحسن بالداعي أن يتحلى بها 

 . عالية، راغًبا فيما عند اهلل من عظيم الثوا 
كما أخبر اهلل _ عندما قال _ عليه السالم _ سليمان دعاء نبي اهلل _ ويومىء إلى هذا المعنى 

ص ( ]َر ه اغ ِفْر ْلي َوَهْ  ْلي ُمل كًا ال  َينَبِغي ألَحٍد مهن َبْعِدَي ْإن َث َأنَت ال َوههاا ُ : )قال تعالى عنه 
/ 35] 

حصل منه ما حصل عندما الى أن يطاوف علاى نساائه    _ عليه السالم _ فنبي اهلل سليمان 
ولام  _ عليه الساالم  _ د كل واحد  منهن مجاهًدا يجاهد في سبيل اهلل، ولم يستثِن جميًعا؛ لتل

 (55).إن شاء اهلل: يقل
لكبر نفسه، وعلاو  _ ، ولكنه فحس وعندما أدرث ما وق  فيه لم يكتف بأن يسأل اهلل المغفر  

 !سأله م  ذلث أن يه  له ملًكا ال ينبغي ألحد من بعده_ همته، وعلمه بسعة فضل ربه 
 فماذا كانت النتيجة؟

لقد استجا  اهلل دعاءه، وسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصا ، والشياطين كل بناء  
َهَاَذا َعَطآُؤَنا َفاْمنَّْن َأْو َأْمِساْث ِبَغْياِر   : )قال تعالىد، ثم وغواص، واخرين مقرنين في األصفا

 [40 ،39ص  ] (آٍ َوْإنه َلُه ِعنَدَنا َلُزل َفَى َوُحْسَن َم*   ِحَساٍ 
                                                 

 .39_4/35انظر تفسير القران العظيم البن كثير (  55)
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وهاث غيٌض من وعلو الهمة موضوع غاية في األهمية يج  على كِل مسلم أن يحيط به علمًا 
 : فيض مما ورد في علو الهمة ومسائلة 

تعريف علو الهمة:  

 . ما هم به من األمر ليفعل: الهمة في اللغة 

استصغار ما  : بأنه الباعث على الفعل ، وعرف بعضهم علو الهمة: الهمة في االصطالح 
 .دون النهاية من معالي األمور 

  قال الشاعر مصورًا طموح المؤمن 

  فال تقن  بما دون النجوم*** إذا كنت في أمر مروم 

 : وعرف ابن القيم علو الهمة بقوله ]*[

بغيره  دون اهلل وأال تتعوض عنه بشيء سواه وال ترضى -أي النفس-علو الهمة أال تقف "
واالبتهاج به بشيء من  وال تبي  حظها من اهلل وقربه واألنس به والفرح والسروربداًل منه 

كالطائر العالي على الطيور ال يرضى  الحظوظ الخسيسة الفانية، فالهمة العالية على الهمم
إليهم ، فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول  بمساقطهم وال تصل إليه اآلفات التي تصل

  "اآلفات زلت قصدتهااآلفات إليها، وكلما ن

والتحذير من سقوطها الحث على علو الهمة:  

 :قال الخليفة عمر الفاروَ رضي اهلل عنه ]*[
  "بالرجل من سقوط همته ال تصغرنه همتث فإني لم أر أقعد" 

وقال ابن  ]*[ "ال بد للسالث من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه" :وقال ابن القيم ]*[
 :هللنباتة رحمه ا

 إن المحاماااااد والعلاااى أرزاَ*** حااااول جسااايمات األماااور وال تقااال  

  عن غاية في الطال  سباَ*** وارغ  بنفسث أن تكون مقصرا 

أقسام الهمة:  

 .تََّقسمم الهمة تقسيمين فتقسم من حيث الرفعة وضدها إلى عالية وساقطة

 .وتقسم من حيث االستعداد الفطري إلى وهبية ومكتسبة

الصفات  أن منها ما هو فطري أنها ال سبيل لزياد  رفعتها بل هي مثل باقي وليس معنى
 . العقلية والخلقية كالذكاء والذاكر  وحسن الخلَ 
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  :قال ابن القيم ]*[
األوقات  عرفت بالدليل أن الهمة مولود  م  اآلدمي، وإنما تقصر بعض الهمم في بعض وقد"

فالجأ إلى الموفَ ، فلن  َفَسِل المنعم أو كساًل فإذا حثثت سارت ومتى رأيت في نفسث عجزًا
  "تنال خيرًا إال بطاعته ، ولن يفوتث خير إال بمعصيته

  :مرات  الهمم

  :قال  أن النبي ( وابن ماجة  الثابت في  صحيحي الترمذي حديث أبي كبشة األنماري )
 َمااًل َوِعل مًا َفُهَو َيتنِقى ِفيِهْإننَما الدُّن َيا أَلْرَبَعِة َنَفٍر َعْبٍد َرَزَقُه اللنُه 

َزَقاُه اللناُه   َربمُه َوَيِصُل ِفيِه َرِحَمُه َوَيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا َفَهَذا ِبَأحسِن  ال َمَناِزِل عند اهلل  َورجٍل  َر 
ُهَو ِبِنيمِتِه وهما فاي األجاِر   ِل فَّاَلٍن َفَيْرُزق ُه َمااًل َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َمااًل َلَعِمل تَّ ِبَعَمِعل مًا َوَلْم 

َربمُه َواَل َيِصُل في َماْلِه اَل َيتنِقى ِفيِه  َسَواٌء ،  َورجٍل  َرَزَقُه اللنُه َمااًل َوَلْم َيْرُزق ُه ِعل مًا َفُهَو َيخ ِبطَّ
َماااًل َواَل  َورجٍل َلْم َيْرُزق ُه اللناُه   عند اهلل  ِبَأسوِء ال َمَناِزِل ِفيِه َرِحَمُه َواَل َيْعَلُم ْللنِه ِفيِه َحقًّا فهو

 .ِعل مًا َفُهَو َيقَّوُل َلْو َأنم لي َمااًل َلَعِمل تَّ ِبَعَمِل فَّاَلٍن َفُهَو ِبِنيمِتِه وهما في الوزر َسَواٌء 
 :الهماة  والتمثيل النبوي ينقسام النااس وتتفااوت مناازلهم فاي      وعلى نحو هذا التقسيم

قاول   من يطل  المعالي بلسانه وليس لاه همة في الوصول إليها ويصدَ علياه منهم  ( 1)
 :الشاعر

 ولكن تؤخذ الدنيا غالبا*** وما نيل المطال  بالتمني 

إن – ومنهم من ال يطل  إال سفاسف األمور ودناياها ويجتهاد فاي تحصايلها ، وهاذا     ( 1)
 ."إذا فقهاوا  م فاي اإلساالم  خياركم في الجاهلياة خياارك  : "يكون سباقًا للخيرات –اهتدى

المتااع   وفريَ ساقط الهمة يهوى سفاسف األمور ويقعد به العجز عنها، فهو من سقط ( 3)
 :وهو كمن وصف الشاعر

  أن تلبسوا خز الثيا  وتشبعوا*** إني رأيت من المكارم حسبكم 

  في مجلس أنتم به فتقنعوا*** المكارم يوما  تذكرتفإذا 

ومن أمثالهم  من تسمو مطالبه إلى ما يحبه اهلل ورسوله فهنيئًا لهوأعلى الهمم همة ( 4)
 .فيها الناس تفاوتًا بينا األسلمي وعكاشة بن محصن وبين كل مرتبتين مرات  كثير  تتفاوت

في التاريخ هم  وإذا استعرضنا التاريخ نجد أن العلية من الناس والقاد  الذين تركوا أثرهم
 . أصحا  الهمم العالية
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ذج من الصحابة لعلو الهمة نما: 
 .الذي سأل النبي مرافقته في الجنة  :ربيعة ابن كع  األسلمي  (1)
بوضاوئه   كنت اتي رسول اهلل ( حديث ربيعة ابن كع  األسلمي الثابت في  صحيح مسلم )

وحاجته فقال لي سلني  فقلت أسألث مرافقتث في الجنة قال أو غير ذلث قلات هاو ذاث قاال    
 . نفسث بكثر  السجود فأعنى على 

بوضاوئه   كنت اتي رسول اهلل ( حديث ربيعة ابن كع  األسلمي الثابت في  صحيح مسلم )
قال أو غير ذلث قلات هاو ذاث قاال     أسألث مرافقتث في الجنةوحاجته فقال لي سلني  فقلت 

 . فأعنى على نفسث بكثر  السجود 
أن يكون من السبعين ألف الاذين      الذي سأل النبي ": عكاشة بن محصن بادر فقال ( 1) 

 .يدخلون الجنة بغير حسا  
ُعِرضت عليم األمم فجعل يماُر النباي   : قال  أن النبي ( حديثَّ ابن عباس في الصحيحين )

معه الرجل والنبُي معه الرجالن والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ، ورأيتَّ سوادًا كثيرًا 
أمتي فِقيل هذا موسى وقومه ، ثم ِقيل لَي انظر هكذا وهكذا فرأيتَّ سدم األفَ فرجوتَّ أن تكون 

سوادًا كثيرًا سدم األفَ فِقيل هؤالء أمتَّث وم  هؤالِء سبعون ألفًا يدخلون الجنَة بغياِر حساا    
ََ الناُس ولم يبيْن لهم ، فتذاكَر أصحاُ  النبِي  فقالوا نحن ُولدنا فاي الشارث ولكان     فتفرم

هم الذين ال يتطيرون وال يكتوون وال يسترقون وعلاى  } فقال  ، فبلغ النبي هؤالء أبناؤنا 
أنت مانهم ،  : أمنهم أنا يا رسوَل اهلل ؟ قال : فقام ُعكناشةَّ ابن ِمحصن فقال { ربهم يتوكلون 
 .سبقث بها ُعكناشة : أمنهم أنا ؟ قال  لفقام اخر فقا

 قال  أن النبي  (صحيحي الترمذي وابن ماجة  الثابت في رضي اهلل عنهُأَماَمَة  يَأَبحديث )

ُيْدِخَل ال َجننَة ِمْن ُأممِتى َسْبِعيَن َأل فًا اَل ِحَساَ  َعَلْيِهْم َواَل َعَذاَ  َمَ  كَّلِّ َأل اٍف   ربى أنوعدني » :
 .«  ربِي َوَثاَلثَّ َحَثَياٍت ِمْن َحَثَياِت َسْبُعوَن َأل فًا

 : تعالى عنه الصديَ رضي اهلل أبو بكر ( 3)
لعلوِهممتَُّه أراد يفعل أبوا  الخير كلها وال يقن  ببعضها دون األخرى وذلث ألن نفسه التي بين 
جنبيه نفٌس توماقة  للخير ، فقد بلغت هَمتَّه عنان السماء وصار غارقًا في علاى الهماِة إلاى    

 . بيها وأفضل األمة ب  ناألذقان ، وال عج  فإنه الصِّدِّيَ صاح  رسول اهلل 
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بوا  كلها ، قال نعم أحد من تلث األ ما على من دعي من تلث األبوا  من ضرور  فهل يدعي"
 ."... كون منهمتوأرجوا أن 

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
ن كاان مان   يا عبد اهلل هذا خير، فم: من أنفَ زوجين في سبيل اهلل، نودي من أبوا  الجنة

أهل الصال  دعي من با  الصال ، ومن كان من أهل الجهاد دعي من با  الجهاد، ومن كاان  
فقال ،  من أهل الصيام دعي من با  الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من با  الصدقة

بأبي وأمي يا رسول اهلل، ما على من دعي من تلاث األباوا  مان    : أبو بكر رضي اهلل عنه
 . نعم، وأرجو أن تكون منهم: قال. يدعى أحد من تلث األبوا  كلها؟ فهلضرور ، 

اللنِه ُرِوَي َعْن ال َحَسِن ال َبْصِريِّ َأننُه َقاَل اث َنْيِن ِمْن ِجن ٍس َواِحٍد َكِدْرَهَمْيِن َأْو  : من أنفَ زوجين
َوَمْعَنى َذْلَث َوَاللنُه َأْعَلُم َأننُه َأَقلُّ َما َيَقُ  ِبِه ِديَناَرْيِن َوُرِوَي َعْن َغْيِرِه َأننُه َقاَل ِديَناٌر َوِدْرَهٌم 

ْدخَُّل ِفي َذْلَث التنك َراُر ِمَن ال ِعَباَدِ  َوَما َيَتَقرمُ  ِبِه ْإَلى اللنِه َتَعاَلى َوَيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد ِبَذْلَث ال َعَمَل َفَي
َِ ِفيَما َقدمْمَناُه َأظ َهُر َوَلف ظَّ َمْن َصلنى َصَلاَتْيِن َأْو َصاَم َيْوَمْي ِن َأْو َجاَهَد َمرمَتْيِن َوْإْن َكاَن َلف ظَّ ال ْإن َفا

  . ال ِجَهاِد َوال َغْزِو ِفي َسِبيِل اللنِه َأظ َهُر 
للنِه َهَذا َخْيٌر َأَعدمُه اللنُه َلث َيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد ِبِه َيا َعْبَد ا( نَّوِدَي ِفي ال َجننِة َيا َعْبَد اللنِه َهَذا َخْيٌر )  

َخْيِر َوالثنَواِ  َفَأق ِبلم ْإَلْيِه ِمْن َهَذا ال َباِ  َوَيْحَتِمُل َأْن ُيِريَد ِبِه َهَذا َخْيُر َأْبَواِ  ال َجننِة َلث ْلَأننُه ِفي ال 
 .النِذي ُأِعدم َلث 

َباِ  الصمَلاِ  َوَمْعَناُه َوَاللنُه َأْعَلاُم َأْن َتكَّاوَن الصماَلا َّ َأغ َلاَ       َفْإْن َكاَن ِمْن َأْهِل الصمَلاِ  ُدِعَي ِمْن
ْعَماْلاِه  َأْعَماْلِه َوَأك َثَرَها َوَقْد َتغ ِلُ  َعَلى َعَمِل الرمُجِل الصمَلا َّ َفَتكَّوُن َأك َثَر َأْعَماْلِه َوَيغ ِلُ  َعَلاى أَ 

ْلِه َوَكَذْلَث ال ِجَهاُد َوالصمَدَقةَّ َفَمْن َكاَن ال َغاْلُ  َعَلى ِعَباَدِتِه َنْوٌع ِمْن َهاِذِه  الصمْوُم َفَيكَّوُن َأك َثَر َأْعَما
 ال ِعَباَداِت نَّوِدَي ِمْن ال َباِ  ال ُمخ َتصِّ ِبِه 

نناُه َلاْيَس َعَلْياِه    َظااِهُرُه أَ ( َيا َرُسوَل اللنِه َما َعَلى َمْن ُيْدَعى ِمْن َهِذِه ال َأْبَواِ  ِمْن َضُروَرٍ  )  
ِة َضُروَر   ِفي َأْن ُيْدَعى ِمْن َغْيِرَها َوَأنم الدَُّعاَء ِمْن َواِحٍد ِمن َها َيك ِفي ِفي التنَناِهي ِفي ال َخْيِر َوَسَع

يِم َهلم ُيْدَعى َأَحٌد ِماْن  الثنَواِ  َلِكننُه َمَ  َما ِفي الدَُّعاِء ِمْن َواِحٍد ِمْن َهِذِه ال َأْبَواِ  ِمْن ال َخْيِر ال َعِظ
ى اللناُه  َجِميِعَها ْلَأنم َذْلَث َأك َثُر ِمْن ال َخْيِر َوَأْوَسُ  ِمْن إن َعاِم اللنِه َتَعاَلى َعَلى َمْن َأَطاَعُه َفَقاَل َصالن 

َواِ  كَّلَِّها َلا ُيْمِكُن َأْن ُيَقاَل َلُه ْإنم َعَلْيِه َوَسلنَم َنَعْم َوَأْرُجو َأْن َتكَّوَن ِمن ُهْم َوَمْن ُدِعَي ِمْن َهِذِه ال َأْب
َل َلاُه  ُدخَّوَلث ِمْن َهَذا ال َباِ  َأف َضُل ِمْن ُدخَّوْلث َعَلى َغْيِرِه ِمْن َأْبَواِ  ال َجننِة َوَلِكننُه ُيْدَعى ِبَأْن ُيَقا
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صمِة ِبالدُّخَّوِل َعَلى َهَذا ال َباِ  َأْو ْلِعَباَدِتاث النِتاي   ْإنم َلث َهاُهَنا َخْيًرا َوَعَدُه اللنُه َلث ْلِعَباَدِتث ال ُمخ َت
 . ِهَي َسَبُ  َأْن تَّْدَعى ِمْن َذْلَث ال َباِ  َوَاللنُه َأْعَلُم َوَأْحَكُم 

 وسؤال أبى بكر يريد به شخصا اجتمعت فيه خصال الخير من صال  وصيام وصدقة وجهاد
  . ألبوا ونحو ذلث ، بحيث يدعى من جمي  تلث ا

]*[الهمة أسبا  المؤدية  لعلو:  
 : اإلخالص( 1)

فنسيان رؤية المخلوقين بدوام النظر إلي الخالَ تبارث وتعالى يحث على األخذ بمعالي األمور 
 . ؛ ألن الناقد بصير

 : يقول اإلمام بن القيم رحمه اهلل  ]*[

 .د المرادالنية الصالحة ، فإذا اجتمعا بلغ العب: لقاح الهمة العالية

 :  الصدَ( 1)

فالصادَ في عزمه وفي فعله صاح  همة عالية وبصدقه في العزم والفعل يسعد في الادارين  
، فصدَ العزيمة الجزم وعدم التردد ، وصدَ الفعل هو بذل الجهد واستفراغ الوس  لتحقياَ  

ه فاي  ما عزم عليه ، فيأمن صاح  العزم الصادَ من ضعف الهمة واإلراد  ، و يمنعه صدق
 . الفعل من الكسل والفتور

 : العلم ( 3)

فمن استوى عنده العلم والجهل ، أو كان قانعا بحاله وما هو عليه ، فكيف تكاون لاه هماة    
 .أصال ؟ فالعلم يرتقي بالهمة ، ويرف  طالبه عن حضيض الجهل والتقليد ويصفي نيته

 –احات التي تشغله عن التعبد والعلم يورث صاحبه الفقه بمرات  األعمال، فتبقى فضول المب" 
ويراعي التوازن والوسطية بين الحقوَ والواجبات ، امتثااال لقولاه    –كفضول األكل والنوم 
 " . أعط كل ذي حقه حقه: " صلى اهلل عليه وسلم

علو الهماة  ". )ويبصره بتحيل إبليس وتلبيسه عليه ، كي يحول بينه وبين ما هو أعظم ثوابا 
 (.للشيخ محمد إسماعيل 

  :قال ابن القيم رحمه اهلل  ]*[
إن السالث على حس  علمه بمرات  األعمال ونفاائس الكسا  ، تكاون معرفتاه بالزيااد       

 . والنقصان في حاله وإيمانه  



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 83 

 :  اليقظة والمسارعة( 4)

بحيث يفارَ العبد بيقظته جموع الغافلين ، ويعرض عن أفعال الجاهلين ويخل  ثاو  الناوم   
 : قر له قرار حتى يسكن في جنة عرضها السموات واألرض والرقاد ، فال ي

 فحي على جنات عدن فإنها منازلث األولى وفيها المخيمُم 

 ولكننا سبُي العدو فهل ترى نعود إلي أوطاننا ونََّسلنُم 

 . فال ينبغي لمن أراد االرتقاء بهمته أن يرتمي في أحضان الغافلين وإال عضه أسنة الندم

هال  : "صلى اهلل عليه وسلم ذا الجوشن الضبابي بعد بدر إلى اإلسالم ، فقال  دعا رسول اهلل
رأيات قوماث   : قال ". فما يمنعث منه؟: "قال. ال: قال" . لث إلى أن تكون من أوائل هذا األمر؟
فإن ظهرت عليهم امنت بث واتبعتث ، وإن ظهروا علياث  : كذبوث وأخرجوث وقاتلوث ، فأنظر

لجوشن يتوج  على تركه اإلسالم حين دعاه رسول اهلل صلى اهلل علياه  فكان ذو ا..لم أتبعث 
 . وسلم

 إذا ما عال المرء رام العال ويقن  بالدون من كان دونا 

 : الحزم وعدم التردد ( 5) 

فإن التردد يفوِّت على العبد الفوز بالخيرات ، ويبقيه في مكانه في الوقت الاذي يساير فياه    
 تغاه ، الرك  فيصل الحازم إلى مب

 : وصدَ القائل 

 إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تترددا 

 : وقال اخر 

 ومشتت العزمات ينفَ عمره حيران ال ظفٌر وال إخفاَ 

فال تتوقف مترددا أو قلقا ، وال تضي  نفسث بالشكوث التي ال تلد إال الشكوث ، واستم  إلاى  
 [159 /ال عمران ( ]َوك لم َعَلى الل ِه ْإنه الل َه ُيِح ه ال ُمَتَوك ِليَنَفْإَذا َعَزْمَت َفَت: )قال تعالى
  [11 /محمد ( ]َفْإَذا َعَزَم األْمُر َفَلْو َصَدقَّوا  الل َه َلَكاَن َخْيرًا ل ُهْم: )قال تعالى

 :معرفة قيمة النفس وشرفها( 0)

ما المقصود أن يعلم أناه فاي   وليس المقصود بهذا أن يغتر العبد أو يعج  بنفسه ويتكبر ، إن
الخليقة شيء اخر ال يشبهه أحد ، فيحرص على أن يرف  قيمته ، ويغلي ثمنه بعمله الصاالح  
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، وبعلمه ونبوغه ، واطالعه ومثابرته وبحثه وتثقيف عقله ، وصقل ذهنه ، وإشعال الطموح 
 . في روحه ، والنبل في نفسه ؛ لتكون قيمته عالية وغالية

 ، يا من أسجد اهلل لث مالئكته باألمس ، وجعلهم اليوم في خدمتث ، كم من ملث فيا أيها الحبي
كم من ملاث  (. تتجافى جنوبهم عن المضاج  : ) في السماوات ما ذاقوا غمضا ليس لهم رتبة

ولخلوف فم الصائم أطي  عناد اهلل  : "في السماوات ما ذاقوا طعاما وال شرابا ليس لهم شرف 
ئكة تصلي عليث ما استقمت ، وحملة العرش يستغفرون لث ، يا هاذا  المال". من ريح المسث 

 . فتش عن نفسث ، واعرف قدرها تسم بهمتث إلى العظيم

 :  الدعاء (0) 

وإنما جعلناه خاتمة األسبا  التي نتحدث عنها في هذا المقال ألنه الباا  األوسا  واألقار     
،  ليس شيء أكرم على اهلل من الدعاءه فإنللفوز بأنواع الخيرات ، وهو با  ال منازع فيه ، 

 :بنص السنة الصحيحة  أعجز الناس من عجز عن الدعاء وإن
إن أبخال  : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . الناس من بخل بالسالم وأعجز الناس من عجز عن الدعاء
ليس شايء أكارم   : قال  أن النبي ( ن ماجة حديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي واب) 

 . على اهلل من الدعاء 
 : فادخل على موالث من با  الذل واالفتقار ، وناجه 

إلهي وسيدي وموالي ، أنت أصلحت الصالحين وأعليت هممهم فاجعلنا منهم وألحقنا بهم في 
 . عليين 

]*[ثمرات الهمة العالية:  

ذلث بناء أمة مؤمنة  يتحقَ ومن أمثلة خيااًل ا عامة الناسقيَ كثير من األمور التي يعده(1)
في فتر  وجيز  ، وابن ياسين  في الجزير  العربية التي يشي  فيها الجهل والشرث وذلث

المربِّيين دولة انتصرت على جيوش األسبان بعد  استطاع أن يقود بعصابة قليلة من أصحابه
 استشهاده ،

 .العباد  والزهدالوصول إلى مرات  عليا في (2) 

البقاء في الدنيا  اللهم إنث تعلم أني لم أكن أح : "قال معاذ رضي اهلل عنه على فراش الموت
األشجار ، ولكن كنت أح  البقاء  األنهار وال لغرس( لعله لكري)وال طول المكث فيها لجري 
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 "  في حلَ الذكرالشديد ولمزاحمة العلماء بالرك لمكابد  الليل الطويل وظمأ الهواجر في الحر
    . 

 :البعد عن سفاسف األمور ودناياها (3)

جميلة فنظر إليها  لما فرم عبد الرحمن الداخل إلى األندلس من العباسيين أهديت إليه جارية
بهمتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن  إن هذه من القل  والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها: "وقال

 . "لي بها اآلن وردها على صاحبها همتي ، وال حاجة اشتغلت بها عن ما أطلبه ظلمت
 :إليه ُلوَكتَّعليه وتناط به األمور الصعبة َو ُدَمَتْعصاح  الهمة العالية ُي  (4)  

الهمة  وهذا أمر مشاهد معروف فإن المديرين والرؤساء عاد  يطمحون للعمل م  صاح 
الهمة وإن حط  ذو: "وقد قيل. يرالعالية ويستعدون للتضحية معه حتى ولو كلفهم ذلث الكث

 . "إال ارتفاعًا نفسه تأبى إال العلو، كالشعلة من النار يخفيها صاحبها وتأبى
 .بنااء   وتكاون أوقاتاه مثمار     صاح  الهمة العالية يستفيد من حياته أعظم استفاد  (5) 

 :وقال اإلمام ابن عقيل الحنبلي  ]*[
إذا تعطل لساني عن مذاكر  ومناظر  وبصري  إني ال يحل لي أن أضي  ساعة من عمري حتى

 . "وأنا مستطرح عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي
لتلميذه بارث  يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا شرحًا وتصحيحًا ، ويقول وكان اإلمام النووي ]*[

 . اهلل في وقتي

وقراضات الزمان ،  كل رجل ناجح لديه نوع من الشباث يلتقط به نحاتات: "َماْرِدن. ويقول د
يكنسه معظم الناس بين مهمالت  ونعني بها فضالت األيام واألجزاء الصغير  من الساعات مما

المفرد  وأنصاف الساعات واألعياد غير المنتظر   وإن الرجل الذي َيدمِخُر كل الدقائَ. الحيا  
يتأخرون عن ، والفترات التي تنقضي في انتظار أشخاص  والفسحات التي بين وقت واخر

ويستعمل كل هذه األوقات ويستفيد منها ليأتي بنتائج باهر  يدهش لها  مواعيد مضروبة لهم ،
 "يفطنوا لهذا السر العظيم الشأن الذين لم

 . صاح  الهمة العالية قدو  للناس (6) 

 : تغيير طريقة حيا  الشعو  واألفراد (7)

 : يقول الشيخ محمد الخضر حسين ]*[
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معالي األمور فهو الذي ينهض بالضعيف فإذا هو  لخلَ بصاحبه إلى النهايات منيسموا هذا ا"
السقوط ويبدلهم بالخمول نباهة وباالضطهاد حرياة وبالطاعاة    ، ويرف  القوم من عزيز كريم

 ُصر بخصومه في قو  وسطو  فيذو  أمامهمْبأما صغير الهمة فإنه َي... بية أد العمياء شجاعة

حياث تحاط    أسه حطة ثم ال َيل َبثَّ أن يسير في ركبهم ويساابَ إلاى  رهبة، ويطرَ إليهم ر
 . "أهواؤهم

]*[وسائل ترقية الهمة :  

 : المجاهد   ( 1)
 ."والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: "قال تعالى

 .الدعاء الصادَ وااللتجاء إلى اهلل سبحانه وتعالى (1)

 .اعتراف الشخص بقصور همته (3)

 .ًا أن ال ينكر أنه قادر على تغيير همته وتطويرها إلى األحسنوهذا يستلزم أيض

 .قراء  سير  السلف الصالح – 4

فإذا هو  ولقد نظرت في ثبت الكت  الموقوفة في المدرسة النظامية: "... يقول ابن القيم ]*[
فاستفدت ... و يحتوي على نحو ستة االف مجلد وفي ثبت كت  أبي حنيفة وكت  الحميدي

وغرائ  علومهم ما ال  فيها من مالحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهمبالنظر 
 . "همم الطال  وهلل الحمد يعرفه من لم يطال  فصرت أستزري ما الناس فيه وأحتقر

فوجادت قاد    قمت ليلة َسحرًا آلخذ النوبة على ابن اأَلخ َرِم :وقال محمد بن علي األسلمي ]*[
 . تدركني النوبة إلى العصر سبقني ثالثون قارئًا ولم

 .مصاحبة صاح  الهمة العالية( 5)

 .مراجعة جدول األعمال اليومي ومراعا  األولويات واألهم فالمهم( 0)

 .التنافس والتنازع بين الشخص وهمته( 0)

تكن موجود   ومعنى ذلث أن على مريد تطوير همته أن يحمل نفسه أعباًء وأعمااًل يومية لم
اإلضافة مدروسة  يحدث نوع من التحدي داخل النفس، ويج  أن تكون هذهفي حياته بحيث 

 .بعناية وإحكام حتى ال يصا  الشخص باإلحباط

: اهلل رحمُه يقول عمر بن عبد العزيز الدأ  في تحصيل الكماالت والتشوَ إلى المعرفة ( 8)
 ..." منه هو أفضل إن نفسي تواقة وإنها لم تعط من الدنيا شيئًا إال تاقت إلى ما"
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 : االبتعاد عن كل ما من شأنه الهبوط بالهمة وتضييعها مثل( 9)

 . معتبر  كثر  الزيارات لألقار  بدون هدف شرعي صحيح وال غرض دنيوي فيه فائد  –أ 

 . كثر  الزيارات لألصحا  فيكثر المزاح وتقل الفائد  –  

وأهله ، ثم ينقل   الناف  لإلسالماالنهماث في تحصيل المال بدعوى التجار  وحياز  المال  –ج 
 . األمر إلى تحصيل محض للدنيا وانغماس فيها

 . تكليف الموظف نفسه بعملين صباحي ومسائي دون ضرور  لذلث –د 

 . كثر  التمت  بالمباحات -ها 

 . استجابة كلية أو شبه كلية األسريةاالستجابة للصوارف  –و 

  :يقول محمد بن حسن موسى ]*[
التقاليد الغريبة في أمر االحتفاء الزائاد باألهال    علينا في حياتنا األسرية كثير من وقد دخلت"

مستقبلهم وغير ذلث مماا حاصاله نسايان الكفالاة اإللهياة       واألوالد ودعوى ضرور  بناء
  "والضمان الرباني

 : التسويف قال الشاعر –ز 

  ُدإلى غٍد إن يوم العاجزين َغ*** وال أؤخر شغل اليوم عن كسٍل 

 . الكسل والفتور –ح 

الكرام أسعل  إن الراحة حيث تع  الكرام أْوَدع لكنها أوض  والقعود حيث قام: "قال الصاح 
 :وقال الشاعر( 11" )لكنه أسفل

 وساااَ إليهااا حااين أنكحهااا مهاارا  *** كااأن التااواني أنكااح العجااز بنتااه   

  قراَفقَّْصراكما ال شث أن تلدا ف*** فراشًا وطيئًا ثم قال له اتكئ 

 . بهم ، فأكثر الخلَ مفرطون واالقتداءُمالحظة الخلَ وتقليدهم  –ط 

]*[مظاهر علو الهمة :  

لكثير من  تحرقه على ما مضى من أيامه وكأنه لم يكن قط صاح  الهمة المتألَ المنجز( 1)
 . األمور

 . كثر  همومه وتألمه لحالة المسلمين ( 1)

 .واإلصالح واالقتراحات لمن يرجو منهم التغييرمواالته النصيحة وتقديم الحلول ( 3)

 . طلبه للمعالي دائمًا ( 4)
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 . كثر  شكواه من ضيَ الوقت( 5)

بنقضه ، بل يستمر  قو  عزمه وثبات رأيه وقلة تردده ، فهو إذا قرر أمرًا راشدًا ال يسرع( 0)
مر من بعد التردد ونقض األ فيه ويثبت عليه حتى يقضيه ويجني ثمرته ، وال شث أن كثر 

 .إبرامه من عالمات تدني الهمة

  ولكن قليل في الرجال الثبات*** لكل إلى شأو الُعال حركات 

كيفيمة استثمار همم الناس :  

   : للناس ثالثة أقسام

 . قسم ضائ  مضي  يترث إلى حين إفاقته ( 1)

 . قسم محافظ على الفرائض ( 1)

 أعمال الخير  لغنى يوجه إلى المشاركة والتنافس فيفهذا القسم إن كان من أهل اليسار وا
 . والهيئات اإلسالمية الخيرية العامة مثل بناء المساجد وإغاثة المنكوبين ومساعد  الجمعيات

يعدها  إن كانوا من ذوي الدخول المتوسطة يوجهون إلى سماع الدروس والخط  التيو
 . خطباء مرموقون

ما هو أنف  يحة وبيان أن باستطاعتهم توجيه جهودهم إلىالتوضيح والتنبيه والقيام بالنص . 

 توجيههم للقراء  النافعة . 

عليه يطمح إلى  ملتزم بدينه ومحافظ –وهو المعول عليه بعد اهلل سبحانه وتعالى  –قسم  ( 3)
 .الدعو  إلى اهلل تعالى على بصير  وحمل هم هذا الدين وهذا يوجه إلىالقيام بما يج  عليه 

]*[العالية محاذير أمام أهل الهمم :  

المتداخلة في  صاح  الهمة العالية تحلَ به همته دائمًا فتأمره بإنجاز كثير من األعمال (1)
بل يأخذ منه  اال َيقَّْم به كلِّه وقت واحد فليطعها بقدر وال يستبعد ما تأمره به وفي الوقت نفسه

 . بقدر ما يعرف من إسعاف همته له بالقيام به

بأنه ما جعل  صاح  الهمة العالية معرض لنصائح تثنيه عن همته وتحاول أن تذكره دائمًا (1)
 . النصائح إال بقدر فالحصيف ال يلتفت إلى هذه... اهلل لرجل من قلبين في جوفه 

 : قال ابن نباتة السعدي ]*[

 ورعيي في الدجى روض السهاِد*** أعاذلتي على إتعا  نفسي 

  فأهون فائت طي  الرقاِد*** المعالي إذا شام الفتى برَ 
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نفسه ما قد  صاح  الهمة معرض لسهام العين والحسد فعليه باألذكار المأثور  ليدرأ عن ( 3)
 . يصيبه

فال يحزن  صاح  الهمة تعتريه فتْر  وضعف قليل لما يراه من تدني همم غال  الخلَ( 4)
 . وليوطن نفسه على اإلحسان والنصيحة

فيها تعلقًا  العالية قد يكونون مفرطين في بعض األمور التي ربما ال يرونأهل الهمة ( 5)
بشيء من ذلث أن يصلحه  مباشرًا بعلو هممهم مثل حقوَ األهل واألقار  ، فعلى من أصي 

 . ولو بالقدر الذي يبعد عنه سهام الالئمين

األخطاء ما  من قد تؤدي الهمة العالية بصاحبها إلى التحمس الزائد فيستعجل ويرتك  ( 0)
في مثل هذا أن يعرف  كان يمكن تالفيه بقليل من التعقل وحسا  العواق  ، وعلى من وق 

 . السنن الكونية ، وأن األمر ال يحسم بين عشية وضحاها

ذلث الذم والمقت  أهل الهمة العالية قد يتعرضون إلثار  الخالفات الفقهية بينهم فينتج عن (0)
 . ستتخلف همته وتقعد به عن معالي األمور، ومن أصبح ذلث ديدنه ف

العالية  قد يتعرض صاح  الهمة إلى عدم المداومة م  أن أبرز سمات صاح  الهمة( 8)
بنص السنة  األعمال إلى اهلل تعالى أدومها وإن قل أح فإن المداومة وعدم االنقطاع 

 .الصحيحة 
 . األعمال أدومها وإن قل  خيُر: قال  أن النبي  (حديث عائشة الثابت في  الصحيحين)
خير من همة عزيمة متقطعة فهمة متوسطة العلو تدوم 
 : َصْرَصَرى  يقول أبو المواه  بن ]*[

فيه من لزوم طريقة واحد  مد   لم َأَر ِمث ل أبي القاسم ابن عساكر وال من اجتم  فيه ما اجتم 
عتكاف في شاهر رمضاان   من عذر واال أربعين سنة من لزوم الصلوات في الصف األول إال

 .األمالث وبناء الدور فقد أسقط عن نفسه ذلث  وعشر ذي الحجة وعدم التطل  إلى تحصيل
 :وقال أبو العباس ثعلٌ  ]*[
  "سنة ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة وال نحو خمسين" 
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 :أن يكون غرض الداعي جمياًل حسًنا ( 15) 
كأن يتوسل الداعي إلى اهلل فيما أجا  دعوته  أنه سيترت  على تلث اإلجابة عمل صالح، كأن 

: اللهم ارزقني مااًل؛ ألسلطه على هلكته في الحَ، وألنصر به ديان اإلساالم، أو  : يقول امين
اللهم ارزقناي زوجاة؛   : دين اهلل، وأنشر الخير بينهم، أواللهم ارزقني علًما؛ كي أعلم العباد 

 ...ألتعفف بها عن المحارم وهكذا
َقاَل َر ه اش َرْح ْلاي  : )قال تعالى_ عليه السالم _ عن موسى _ تعالى _ ويشير إلى ذلث قوله 

َواْجَعل ل ي َوِزيارًا  *    ْليَيف َقُهوا  َقْو*  َواْحلَّلم ُعق َدً  مهن ل َساِني*   َوَيسهْر ْلَي َأْمِري*  َصْدِري
*   َكاْي نََّسابهَحَث َكِثياراً   * َوَأش ِرك ُه ِفَي َأْمِري *  اش ُدْد ِبِه َأْزِري*   َهاُروَن َأِخي*  مهْن َأْهِلي

 [35 :15طه ( ]ْإن َث كَّنَت ِبَنا َبِصيرًا*  َوَنذ كََّرَث َكِثيرًا
 فماذا كانت النتيجة؟

 .يه مر  أخرىلقد أجا  اهلل سؤله، ومنم عل 
 :الحديث اآلتي  _أيًضا _ ويشير إليه 

إذا : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام   مارضي اهلل عنه حديث عبد اهلل ابن عمرو )
 . اللهم اشف عبدث فالنا ينكأ لث عدوا أو يمش لث إلى الصال : جاء الرجل يعود مريضا فليقل

 

 

 
 

 

 :ُض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهريخِف( 10)
 [55 /األعراف ( ]اْدُعوا  َربهكَّْم َتَضرهعًا َوخَّف َيًة ْإن ُه اَل ُيِح ه ال ُمْعَتِديَن: )قال تعالى
ِخيَفًة َوُدوَن ال َجْهِر ِمَن ال َقْوِل ِبال غَُّدوِّ َواآلَصاِل َواَل َواذ كَّر رمبمَث ِفي َنف ِسَث َتَضرُّعًا َو}: وقال تعالى

 [105 /األعراف ]   {َتكَّن مَِّن ال َغاِفِليَن
َناَدٰى َربمُه ِنَداء َخِفيهًا : زكريا عليه السالم فهذا ،تاِففناِد ربث بقل  حاضر بصوت َخ

 . ، فرزقه اهلل يحيى نبيا[38:ال عمران]َهْ  ْلى ِمن لنُدن َث ذَّرهيمًة َطيهَبًة ، [3:مريم]
في غزاٍ  فجعلنا ال نصعد شرفًا  قال كنا م  رسول اهلل  ( حديث أبي موسى في الصحيحين )

أيهاا  : فقال  فدنا منا رسول اهلل  وال نعلو شرفًا وال نهبطَّ في واٍد إال رفعنا صوتنا بالتكبير 
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: فإنكم ل تدعون أصمم وال غائبًا إنكم تدعون سميعًا بصيرا ، ثم قال  مأربعوا على أنفسك سالنا
 . ال حول وال قو  إال باهلل : يا عبد اهلل بن قيس أال أعلمث كلمًة هي من كنوز الجنة 

 سرار بديعة، فوائد عديد ، وأ_ هذا ولخفض الصوت واإلسرار بالدعاء 
 :وقد أشار العالمة ابن القيم إلى شيء منها، فمن ذلث ما يلي ]*[
إن : أنه أعظم إيمانًُا؛ ألن صاحبه يعلم أن اهلل يسم  دعاءه الخفي، وليس كالذي قاال _ أواًل 

 .اهلل يسم  إن جهرنا، وال يسم  إن أخفينا
 تََّخَطُ ، وال تَّْسَأل برفا  الصاوت،   ولهذا فإن الملوث ال: أنه أعظم في األد  والتعظيم_ ثانًيا 

وإنما تخفض عندهم األصوات بمقدار ما يسمعونه، ومن رف  صوته عندهم مقتوه، وهلل المثل 
 .فال يليَ باألد  بين يديه إال خفض الصوت_ األعلى؛ فإذا كان يسم  الكالم الخفي 

ومقصوده؛ فإن الخاش   الذي هو روح الدعاء، ولبه،: أنه أبلغ في التضرع والخشوع_ ثالًثا 
 .الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل، وال يتأتى ذلث م  رف  الصوت، بل م  خفضه

 .أنه أبلغ في اإلخالص_ رابًعا 
 .أنه أبلغ في جمعية القل  على اهلل في الدعاء؛ فإن رف  الصوت يفرقه، ويشتته_ خامًسا 
أنه القترابه منه، وشد  حضوره يسأله مساألة  و: أنه دال على قر  صاحبه من اهلل_ سادًسا 

 .أقر  شيء إليه، فيسأله مسألة مناجا  القري  للقري ، ال مسألة نداء البعيد للبعيد
 .وهذا من النكت السرية البديعة جًدا

ال يمل، والجاوارح ال  _ والحالة هذه _ أنه أدعى لدوام الطل  والسؤال؛ فإن اللسان _ سابًعا 
إذا رف  صوته؛ فإنه قد يكل لسانه، وتضعف بعض قواه، وهذا نظير من يقرأ تتع ، بخالف ما 

 .أو يكرر رافًعا صوته؛ فإنه ال يطول له ذلث، بخالف من يخفض صوته
أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواط ، والمشوشات، والمضاعفات؛ فاإن الاداعي إذا    _ ثامًنا 

 .يش، وال غيرهأخفى دعاءه لم َيْدر به أحد، فال يحصل هناث تشو
وإذا جهر به تفطنت له األرواح الشرير ، والخبيثة من الجن واإلنس، فشوشت عليه وال باد،  
_ ومانعته، وعارضته، ولو لم يكن إال أنم تعلقها به يفرَ عليه همته، فيضعف أثار الادعاء   

 .لكفى
 .ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسد 

األمن من شر الحاسدين؛ ذلث أن أعظَم النعم نعمةَّ اإلقباِل علاى اهلل، والتعباد لاه،     _تاسًعا 
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 .واالنقطاع إليه، والتبتل إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها َدقنت  أو َجلنت 
وال نعمة أعظم من هذه النعمة؛ فأن فَُّس الحاسِديَن المنقطعين متعلقة  بها، وليس للمحسود أسلُم 

مته عن الحاسد، وأن ال يقصد إظهارها له، وكم من صاح  قل  وَجْمِعيمٍة وحاال  من إخفاء نع
 (50).م  اهلل قد تحدث بها، فسلبه إياها األغيار، فأصبح يقل  كفيه

 : إظهار الداعي الشكوى إلى اهلل ، واالفتقار إليه( 10)
  :عليه السالم _ عن أيو  _ تعالى _ قال
  [83 /األنبياء ( ]ُه َأن ي َمسهِنَي الضهره َوَأنَت َأْرَحُم الرهاِحِميَنَوَأيهوَ  ْإذ  َناَدَى َربه: )
سيدنا أيو  عليه السالم نزل به من الضر ما غدا صبره عليه مضر  األمثال، فالتجأ إلاى   إن

 .ربه مناجيا، فكشف اهلل عنه ضره وأكرمه بزياد  فضل 
َمسمِنَي الضُّرُّ َوَأن َت َأْرَحُم الرماِحِميَن َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشف َنا َما َوَأيُّوَ  ْإذ  َناَدى َربمُه َأنِّي  }قال تعالى 

 [.84-83:األنبياء] { ِبِه ِمْن ُضرٍّ َوَاَتْيَناُه َأْهَلُه َوِمث َلُهْم َمَعُهْم َرْحَمًة ِمْن ِعن ِدَنا َوِذك َرى ْلل َعاِبِديَن
 :يره قال العالمة النسفي رحمه اهلل في تفس ]*[
كماا قاال    والشكاية إليه غاية القر إنما شكا إليه تلذذا بالنجوى، ال منه تضررا بالشكوى،  "

 (  َقاَل ْإننَما َأش كَّو َبثِّي َوُحْزِني ْإَلى اللنِه َوَأْعَلُم ِمَن اللنِه َما َلا َتْعَلُموَن) تعالى 
 [ 80/يوسف ]                                                             

 [.3/89تفسير النسفي " ]كما أن الشكاية منه غاية البعد ، 
َوَزَكِريهآ ْإذ  َناَدَى َربهُه َر ه اَل َتاَذْرِني َفاْردًا   : )قال تعالى :دعاءه_ عليه السالم _ وعن زكريا 

  [89 /األنبياء ( ]َوَأنَت َخْيُر ال َواِرِثيَن
، فهو جابر المنكسرين وإله واالفتقار إليه، هللالشكوى إلى ا -أيها الداعي-فأظهر 

، [08:يوسف]ْإننَما َأش كَّو َبث ى َوُحْزِنى ْإَلى ٱللنِه : المستضعفين، يقول يعقو  عليه السالم
فهو صاح  كل نجوى، وسام  كل شكوى، وكاشف كل بلوى، يده تعالى مألى ال تغيضها 
نفقة، سحماء الليل والنهار، ما ُأمِّل تعالى لنائبة فخيمبها، وما ُرجي لعظيم فقطعها، ال يؤممل 

 بابه مفتوح لمن دعاه،لكشف الشدائد سواه، بيده مفاتيح الخزائن، 
( َر ه ْإن ي ْلَمآ َأنَزل َت ْإَليه ِماْن َخْياٍر َفِقيارٌ    ) :قال تعالى دعاءه_ عليه السالم _ وعن موسى 

 [14 /القصص ]
                                                 

 .10_15/15، ومجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية 10_3/0انظر بدائ  الفوائد  (50)
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قدمت المدينة في عام شديد القحط، فخرج الناس يستسقون، فخرجات   :قال ابن المبارث  ]*[
اتنزر بإحداهما، وألقى األخرى على عاتقاه،   معهم، إذ أقبل غالم أسود، عليه قطعتا خيش، قم

إلهي أخ َلَقِت الوجوَه عندث كثر َّ الذنو ، ومساوىء األعمال، : فجلس إلى جنبي، فسمعته يقول
وقد َحَبْسَت عنا غيث السماء؛ لتؤد  عبادث بذلث، فأسألث يا حليًما ذا أنا ، يا مان ال يعارف   

حتاى   السااعة السااعة   :، فلم يزل يقولالساعَة الساعَةأن تسقيهم _ عباده منه إال الجميل 
 (50). اكتست السماء بالغمام، وأقبل المطر من كل جان 

وقد كان بعض الخائفين يجلس بالليال سااكنًا مطرقاًا     :قال ابن رج  رحمه اهلل تعالى  ]*[
 ، ومان  وإظهار المسكنة واالفتقاربرأسه ويمد يديه كحال السائل ، وهذا من أبلغ صفات الذل 

. افتقار القل  في الدعاء ، وانكساره هلل عز وجل ، واستشعاره شد  الفاقِة ، والحاجة لدياه  
أفضال الادعاء   : كان يقاال  : وعلى قدر الحرقِة والفاقِة تكون إجابة الدعاء ، قال األوزاعي 

 [ .01الخشوع في الصال  ص(( ] اإللحاح على اهلل والتضرع إليه 
 : والخضوع الخشوع( 18)

( ْإن ُهْم َكانَّوا  ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاانَّوا  َلَناا خاِشاِعينَ   : )تعالىقال 
 [90 /األنبياء ]
 [55 /األعراف  ( ]اْدُعوا  َربهكَّْم َتَضرهعًا َوخَّف َيًة ْإن ُه اَل ُيِح ه ال ُمْعَتِديَن: )قال تعالىو
لالستساقاء متاذلاًل     النباي  قال خارج  ( في  صحيح الترمذي حديث ابن عباس الثابت)

 . متواضعًا متخشِّعًا متضرعا 
 ]*[الخشوع تعريف : 

 الخشوع في اللغة: 
 {َوَخَشَعت ال َأْصَواتَّ ْللرمْحَمِن َفَلا َتْسَمُ  ْإلنا َهْمسًا} :قال . هو الخضوع والسكون 

  .أي سكنت[ 108: طه ] 

حوالخشوع في االصطال: 
 .هو حضور القل  وخضوعه وانكساره بين يدي اهلل تعالى 

 :  رج  الحنبلي رحمه اهلل قال ابن ]*[

                                                 

 .1/308إحياء علوم الدين،  ( 50)
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وانكساره وحرقته،فإذا خش  القل  تبعه  أصل الخشوع لين القل  ورقنه وسكونه وخضوعه"
فالخشوع [ 10الخشوع البن رج ،ص" ]تابعة له  خشوع جمي  الجوارح واألعضاء،ألنها

صدَ محبتث  –فمتى اجتم  في قلبث أخي في اهلل . الجوارح  لسانه المعبر هومحله القل  و
 متى.واستشعار قربث منه، ويقينث في ألوهيته وربوبيته ،وحاجتث وفقرث إليه هلل وأنسث به

الهدى ،قال تعالى  اجتم  في قلبث ذلث ورثث اهلل الخشوع وأذاقث لذته ونعيمه تثبيتًا لث على
 [ 10: محمد]{َدْوا َزاَدُهْم ُهًدىَوالنِذيَن اْهَت} :
  [09:العنكبوت ] { َوالنِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَيننُهْم ُسُبَلَنا} :وقال تعالى  

إليه الصادقين في عبادته  أن الخشوع هو توفيَ من اهلل جل وعال،يوفَ –فاعلم أخي الكريم 
فمن لم يخش  قلبه بالخضوع . بنهيه ،المخلصين المخبتين له ،العاملين بأمره والمنتهين

قال .الخشوع وال تذرف عيناه الدموع لقسو  قلبه وبعده عن اهلل  ألوامر اهلل ال يتذوَ لذ 
،فالذي لن تنهه صالته عن  [45:العنكبوت]{ ْنم الصمَلاَ  َتن َهى َعِن ال َفْحَشاء َوال ُمنَكِر } تعالى

كذلث ،فإنه وإن صلى ال يقيم الصال  كما  ن حالهالمنكر ال يعرف إلى الخشوع سبيالَّ،ومن كا
{ َعَلى ال َخاِشِعيَن َاْسَتِعينَّوا  ِبالصمْبِر َوالصماَلِ  َوْإننَها َلَكِبيَر   ْإالن }:أمر اهلل جل وعال ، قال تعالى

  [45: البقر  ]

يدل و : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية.واعلم أخي المسلم بأن الخشوع واج  على كل مصل 
ال ُمؤمِمنَّوَن النِذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم  َقْد َأف َلَح} :على وجو  الخشوع قول اهلل جل وعال،قال تعالى

 [1-1:المؤمنون]{ َخاِشُعوَن

 [11/154الفتاوى ] 

 فضل الخشوع:  
َقْد َأف َلَح ال ُمؤمِمنَّوَن  :إن اهلل سبحانه قد امتدح الخاشعين في مواض  كثير  من كتابه فقال( 1)
 ، [1،1:المؤمنون]  النِذيَن ُهْم ِفي َصَلاِتِهْم َخاِشُعوَن( 1)

 : تعالى قال ابن كثير رحمه اهلل
والتواض  والحامل عليه الخوف  هو السكون والطمأنينة والتؤد  والوقار:  الخشوع" و ]*[

 0/414الشع   دار. تفسير ابن كثير ط. " من اهلل ومراقبته 
 ، [45:البقر ]  ْإالن َعَلى ال َخاِشِعيَنَوْإننَها َلَكِبيَر    :وقال
 ، [199:ال عمران]   ِه َثَمنًا َقِلياًلَخاِشِعيَن ْلل ِه اَل َيش َتُروَن ِبآَياِت الل  :وقال
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 ، [90:األنبياء]   َخاِشِعيَن َوَيْدُعوَنَنا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانَّوا َلَنا :وقال
  .[109:اإلسراء]   َوَيِخرُّوَن ْلأَلذ َقاِن َيْبكَّوَن َوَيِزيُدُهْم خَّشَّوعًا :وقال

اهلل  دنع صفه يمتدح اهلل بها عباد  المؤمنين ،دل على فضله ومكانته ولما كان الخشوع
ال وهو أحدًا بشيء إ ،ودل على ح  اهلل األهل الخشوع والخضوع ،ألن اهلل سبحانه ال يمدح

 . يحبه ويح  من يتعبده به 
وأخبر أنه أعد لهم مغفر  وأجارا   عباده األخيارفي صفات  وقد ذكر اهلل الخاشعين والخاشعات

 عظيمًا
ْإنه ال ُمْسِلِميَن َوال ُمْسِلَماِت َوال ُمؤمِمِنيَن َوال ُمؤمِمَناِت َوال َقاِنِتيَن َوال َقاِنَتااِت َوالصهااِدِقيَن   : )قال تعالى

َوال ُمَتَصادهِقيَن َوال ُمَتَصادهَقاِت    َوال َخاِشاِعيَن َوال َخاِشاَعاتِ  الصهاِدَقاِت َوالصهاِبِريَن َوالصهااِبَراِت  َو
 والصهاْئِميَن والصهاْئَماِت َوال َحاِفِظيَن فَُّروَجُهْم َوال َحاِفاَظاِت َوالذ اِكاِريَن الل َه َكِثيرًا َوالذ اِكَراِت َأَعده

 [35 /األحزا  ( ]ِفَرً  َوَأْجرًا َعِظيمًاالل ُه َلُهم مهغ 
َوَرُجٌل َذَكَر اهلل َخاْليًا َفَفاَضت  ] ُيِظل ُهُم اهلل في ِظل ِه ِظّل ْإال  ِظل ُهالذين  ولذ كان من السبعة

 [َعْيَنُه
َسْبَعة  ):قال  النبي  أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  الصحيحين)

َ فيْ ْإَماٌم َعاِدٌل، َوَشاٌ  َنَشَأ : ُهُم اهلل في ِظل ِه ِظّل ْإال  ِظل ُه َيْوَم اَلُيِظل   ِعَباَدِ  اهلل، َوَرُجٌل َقل ُبُه ُمَعل 
َوَرُجٌل َدَعت ُه امرأ  َذاتَّ عليه ،  َوَتَفرهَقايه َعَل اهلل اْجَتمَعا َوَرُجاَلِن َتَحابها في ، ِجِداالَمْسفي 

َّ  ، َفَقاَل ْإن ي َأَخافَّ اهلل َوَجَماٍل منصٍ  ََ ِبَصَدَقٍة َفَأخ َفاَها َحت ى ال َتْعَلَم ِشَمالَُّه َما تَّن ِف َوَرُجٌل َتَصده
  ( َوَرُجٌل َذَكَر اهلل َخاْليًا َفَفاَضت  َعْيَنُه، َيِمينَُّه 
ووجه الداللة من الحديث: 

فكان بذلث ممن يظلهم ،من غيرها الخلو  أكثر أن الخاش  في صالته يغل  على حاله البكاء في
  .اهلل في ظله يوم القيامة

لكفى باذلث  ،والمسكنة له  بين يدي اهلل،وإظهار الذل لو لم يكن للخشوع إال فضل االنكسارو
   فضاًل ،وذلث ألن اهلل جل جالله إنما خلقنا للعباد 

 [:  56الذاريات]{ وِنَوَما َخَلق تَّ ال ِجنم َوال ْإنَس ْإلنا ْلَيْعُبُد}: قال تعالى 

يتحقاَ ذلاث إال    وال.وأفضل العبادات ما كان فيها االنكسار والذل الذي هو سارها ولبهاا   
 .بالخشوع 
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يورث انكسارًا بين يدي الر ، وُحرقًة من المعاصي والسيئات؛ ألن القل  إذا خشا    :الخشوع
 وى مسلكه، سكنت خواطره، وترفعت عن األمور الدنيئة همته، وتجرد من اتباع اله

يجعل العبد ينكسر ويخض  هلل، ويزول ما فيه مان التعااظم والترفا ، والتعاالي      :الخشوع
والترف ، والتعالي والتكبر، وتلث درجات في قلو  الناس تتفاوت بتفاوت اإليمان في قلاوبهم،  

 . وسيطر  اإلسالم على نفوسهم
 . والخضوعهو السكون والطمأنينة والتؤد  والوقار والتواض   :الخشوع

من علم ال  كان يستعيذ: ؛ ألن العلم الناف  ما أوج  خشية القلو ، لذاوالخشوع علم ناف ( 2)
علمه ال : الذي ال يخش  ينف ، وقل  ال يخش ، ونفس ال تشب ، ودعو  ال تَّسم ، فإن القل 

 .ينف ، ودعاؤه ال يسم 

اللهم ات نفسي : قول ي قال كان رسول اهلل  ( حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم )
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ بث من علم ال ينف  

 . ومن نفس ال تشب  ومن دعو  ال يستجا  لها   ومن قل  ال يخش 
 نادر وجوده سري  فقده وهذا العلم الناف 
 : اآلتي  في الحديثجاء  هو أول ما يرف  من األمة، كما ف
أول شايء  :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الجام   رضي اهلل عنهأبي الدرداء حديث ) 

 . يرف  من هذه األمة الخشوع حتى ال ترى فيها خاشعا
 .يورث الخوف على القل ، وتفقده دائمًا تكون العباد  بغير روح، وهذا أمر وبذها  الخشوع 

بآيات اهلل  اهلل، فيمتلئ نورًا، فينتف  صاحبهفهو يقر  القل  من : وفضائل الخشوع كثير ( 3)
صاحبه من غوائل العج   ويقي. الشرعية، والكونية، ويكون له في كل نظر  ِعبر ، وَعْبر 

 ، (تعالى) وبه تَّستنزل رحمة اهلل. والغرور واإلدالل والرياء
 ،[34: الحج(( ]َوَبشِِّر الُمخ ِبِتيَن))حصول البشرى  :وأعظمها

* َأف َلاَح الُمؤمِمنَّاوَن    َقْد: ))جر العظيم، فالخشوع طريَ الفالح الموصل إلى الجنةوبه ينال األ 
 اَلاِذينَ * ُأْوَلْئَث ُهُم الَواِرثَّوَن : ))، ثم قال[1، 1: المؤمنون] ((النِذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَن

 (( َيِرثَّوَن الِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاْلُدوَن
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 .[ 11، 10: المؤمنون]                                                        

حكم الخشوع  

 . والراجح في حكم الخشوع أنه واج  
 :قال شيخ اإلسالم رحمه اهلل تعالى ]*[

 (َواْسَتِعينَّوا  ِبالصهْبِر َوالصهاَلِ  َوْإن َها َلَكِبيَر   ْإال  َعَلى ال َخاِشِعيَن: )قال تعالى
 [45 /البقر  ]                                                            

وإذا كان غير  والذم ال يكون إال لترث واج  أو فعل محرهم.. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين  
الخشوع فيهاا أيضاا    ويدل على وجو .. الخاشعين مذمومين دّل ذلث على وجو  الخشوع 

أولئث هم  -إلى قوله  -.. خاشعون  الذين هم في صالتهم.  قد أفلح المؤمنون: ) قوله تعالى 
أخبر سبحانه وتعالى أن هؤالء هم الاذين  ( خالدون  الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها

وإذا كان الخشوع في الصال  واجبا .. يقتضي أنه ال يرثها غيرهم  يرثون فردوس الجنة وذلث
 فمن نقر نقر الغرا  لم( األصل ولعلها الخضوع هكذا في )للسكون والخشوع  وهو المتضمن

يسكن ألن  يخش  في سجوده وكذلث من لم يرف  رأسه في الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم
يخش  في ركوعاه وال   السكون هو الطمأنينة بعينها فمن لم يطمئن لم يسكن ومن لم يسكن لم

الخشوع في الصال  أن النبي  ويدل على وجو .. في سجوده ومن لم يخش  كان اثما عاصيا 
بصره إلى السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد  صلى اهلل عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرف 

 ..حال الخاش  
 [ 558-22/553 مجموع الفتاوى ]
 القل : محل الخشوع . 
القل ، خشعت الجوارح، وذلاث ألن القل   إذا ضرع: تظهر على الجوارح، ولذا قيل :وثمرته 
األعضاء تابعة للقل  فإذا فسد ف بصالحه، وتفسد بفساده، ِلث البدن، وأمير األعضاء، تصلحَم

األعضاء والجوارح فإن القل  كالملث واألعضاء  خشوعه بالغفلة والوساوس فسدت عبودية
أمره يصدرون فإذا ُعزل الملث وتعط ل بفقد القل  لعبوديته  كالجنود له فبه يأتمرون وعن

  .الجوارح وهيضاعت الرعية 

 فسد فسدت إذا و كله الجسد صلح صلحت إذا مضغة الجسد في إن و أال:  النبي  ولهذ قال
   .  القل  هي و أال كله الجسد
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 الحارام  و باين  الحالل:قال  أن النبي  (الثابت في  الصحيحين    بشير بن النعمانحديث )
 لعرضه استبرأ فقد الشبهات اتقى فمن الناس من كثير يعلمها ال مشتبهات أمور بينهما و بين
 أال يواقعاه  أن يوشث الحمى حول يرعى كراع الحرام في وق  الشبهات في وق  من و دينه و
 إذا مضغة الجسد في إن و أال محارمه أرضه في تعالى اهلل حمى إن و أال حمى ملث لكل إن و

   .  القل  هي و أال كله الجسد فسد فسدت إذا و كله الجسد صلح صلحت
منزلة الخشوع من اإليمان : 

بحيا  القل ،  الخشوع من اإليمان؛ الااذي هاااااو فاي الاقالا ، وإنما يزيد اإليمان
ينقص بمرض القل ، ويذه   وذلث باالشتغال بالعلم الناف  والعمل الصالح، كما أنااااااه

اهد قلبه في جمي  الامسلم أن يتع بموته، وذلث باالنصراف إلى الشبهات والشهوات، فعلى
 .استبدت به منعته الخشوع أحواله ليدف  عنه القسو ؛ فإنها إذا

: ولذا اإليمااااان، ودرجات اليقين، ِملنيريد من عباده الترقي في ُس( عاز وجل)واهلل 
البطيئة على ضعف ال  عات  الماؤمنين الذين لم يبلغوا قمة الخشوع؛ حيث تدل حركاتهام

أَََلْم : ))لتبليغه للناس كافة؛ عاتبهم فقال المؤمنة حاملة المنهج الرباني،يرضاه اهلل للعصابة 
ِّ َيًاِن ْللنِذيَن اَمنَّوا َوال َيكَّونَّوا َكالنِذيَن ُأوتَّوا الِكَتاَ   َأن َتخ َشَ  قَّلَّوُبُهْم ْلِذك ِر اللنِه َوَما َنَزَل ِمَن الَح
 ، [10: الحديد(( ]َفاِسقَّوَن َست  قَّلَّوُبُهْم َوَكِثيٌر مِّن ُهْمَعَلْيِهُم اأَلَمُد َفَق ِمن َقْبُل َفاَطاَل

قسو  أورثتهم الفسَ فاي األعاماااال،  وفي اآلية تلويح بما كان عليه أهل الكتا  من
مآلهم، حيث طال عليهم الزمان، واستمرت بهم  وماااان هنا كان التحذير الشاديد من

 .انهموذه  إيق الغفلة، فاضاماحاال إيمانهم،

وسلم، الذي كان  في حيا  سيد الخاشعين صلى اهلل عليه وقد رأينا ثمر  هذا الخشوع اإليماني
فقد رؤي يصلي، وفي صدره أزيز  والذل بين يديه أكمل األحوال،( تعالى)له في االنكسار هلل 

 . كأزيز الرحى ا أي الطاحون ا من البكاء
 النباي  أتيت : قال ( أبي داوود والترمذيحديث عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيحي )

 . فسمعت لصدره أزيزًا كأزيز المرجل من البكاء  يوهو يصل
وأماا   ،إذا صلى أو قرأ القران بكى  كان وجاًل رقيقًا،( رضي اهلل عنه) الصديَ وكذا صاحبه

د ، وق!القران وعاده الناس في مرضه ال يدرون ما به الفاروَ فيكفيث أنه مرض مر  لسماع
 .وهااو فااي صااالته فأزالااه ورماااه وأتاامه صااالته  أصااا  سااهٌم أحااَد الصااحابة
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ساكونه   ومن السلف من كان يقوم في الصال  كأنه عمود تق  الطيور على رأسه مان شاد   
 .واق  حياتنا  وإطالته، ولهم في ذلث أحوال يطول منها عجبنا؛ ألننا ال نرى ذلث في

 إخفاء الخشوع: 
  إخفاااء الخشااوع : ، وماان عالمااات اإلخااالص التظاااهر بالخشااوع ممقااوت   

أن : النفاَ قال  وما خشوع: إياكم وخشوع النفاَ فقيل له : رضي اهلل عنه يقول  حذيفةكان 
 . ترى الجسد خاشعا والقل  ليس بخاش  

 وقال الفضيل بن عياض

خاش   ورأى بعضهم رجال. كان ُيكره أن ُيري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه  : 
الهاهنا وأشار إلى منكبيه  يافالن ، الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره ،: منكبين والبدن فقال ال
  [511 /1المدارج ] . 

: " النفاَ  رحمه اهلل تعالى مبيهنًا الفرَ بين خشوع اإليمان وخشوع وقال ابن القيم ]*[
ة و الحياء ، فينكسر المهاب خشوع اإليمان هو خشوع القل  هلل بالتعظيم و اإلجالل و الوقار و

و الحياء و شهود نعم اهلل و جناياته هو ،  القل  هلل كسر  ملتئمة من الوجل و الخجل و الح 
و أما خشوع النفاَ فيبدو على الجوارح . خشوع الجوارح  فيخش  القل  ال محالة فيتبعه

شوع النفاَ أعوذ باهلل من خ: غير خاش  ، و كان بعض الصحابة يقول  تصنعا وتكلفا والقل 
هلل  فالخاش . أن يرى الجسد خاشعا والقل  غير خاش  : و ما خشوع النفاَ ؟ قال  : ، قيل له

أشرَ فيه نور  عبد قد خمدت نيران شهوته ، و سكن دخانها عن صدره ، فانجلى الصدر و
الجوارح و توقر القل   العظمة فماتت شهوات النفس للخوف و الوقار الذي حشي به و خمدت

ربه فصار مخبتا له ، و المخبت  طمأن إلى اهلل و ذكره بالسكينة التي نزلت عليه منو ا
فاستنق  فيه الماء ، فكذلث القل  المخبت قد خش   المطمئن ، فإن الخبت من األرض ما اطمأن

من األرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها ، و عالمته أن  واطمأن كالبقعة المطمئنة
 . به إجالال له و ذال و انكسارا بين يديه سجد  ال يرف  رأسه عنها حتى يلقاهر يسجد بين يدي

كبقعة رابية من  فهذا خشوع اإليمان ، وأما القل  المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره و ربا فهو
  . األرض ال يستقر عليها الماء

اءا  و نفسه مر فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا و أما التماوت و خشوع النفاَو 
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الظاهر و حية الوادي و أسد  في الباطن شابة طرية ذات شهوات و إرادات فهو يتخش  في
 . الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة 

 [ . األردن -دار الفكر . ط 314:الروح ص كتا ] 

 الخشوع الطرَ الموصلة: 
 : إن مما يحصهل به المسلم الخشوع

 .بالقبول واالمتثال، وعدم معارضتها بشهو  أو رأي( ىتعال)تلقي أوامر اهلل  ( 1)

عيو   الحرص على اإلخالص، وإخفاء األعمال عن الخلَ قدر المستطاع، ومطالعة ( 1)
والتقصير في  النفس ونقائص األعمال ومفسداتها من الكبر والعج  والرياء وضعف الصدَ،

 .إكمال العمل وإتمامه

 .قبولهااإلشفاَ من رد األعمال وعدم  (3)

القلو ، وتذكر  على تفاصيل ما في عهالإلطمشاهد  فضل اهلل وإحسانه، والحياء منه؛ ( 4) 
واالفتقار إليه والتعلَ به دون  الموقف والمقام بين يديه، والخوف منه، وإظهار الضعف

 .غيره

 .طل  هدايته وتوفيقه وتسديده ( 5)

والعلم  ..ائه الحسنى وصفاته العالبأسم( جل جالله)معرفة اهلل : ومن أعظم الطرَ ( 0)
 .باهلل العلم بآيات اهلل الكونية والشرعية، الذي يربط القل : الناف ، وهو

وِخيفة،ودعائه  وكذلث اإلكثار من ذكر الموت، والجنة والنار، واإلكثار من ذكر اهلل تضرعًا
رع، والخاشاااوع، والتعظيم، والتض تضرعًا وخَّفية، فإن ذلث أعظم إيمانًا وأبلغ في األد ،

 (واإلخالص، وجمعية القل  على اهلل تعالى

التالو ، وإدامة  ويمكن تحصيل ذلاث كالااااه باإلقبال على كتا  اهلل الكريم، م  تعاهد
، (تعالى)الصلة باهلل  الاناظااار، وطااااااول التأمل وكثر  التدبر، الذي يورث

 .الذي ألجله أنزل اهلل القران الكريم األمروالمسارعة في الطاعات، واستباَ الخيرات، وهو 

اثار الخشوع: 

  :يضفي الخشوع على األفراد واألمم اثارًا كثير ، منها

 .أنه يبعث الحيا  في العمل، فيؤتي ثمرته المرجو  وغايته المقصود  ( 1)

 .أنه يجعل العباد  محببة للنفس، خفيفة غير ثقيلة ( 1)
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َ والدعو  إليه، وبذل غاياااة الاوسااا  فاي التعليم المسارعة إلى اإلذعان للح (3)
 .والدعو  والتربية واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر

له،  ال شريث( تعالاى)توحيد المشاعر واالتجاهات والمقاصد ناحاااااو اهلل  ( 4)
  :فيحصل من ذلثفيتوجه العمل والنشاط والعباد  نحو غاية واحد ، 

وانتصارها، بصال  الخاشعايان ودعائهم وإخالصهم، وال يصلح  وتهاإحياء األماة وقا 
 .اخر هذه األمة إال بما صلح به أولها

خير قيام،  وقد لمسنا اثار الخشوع في حيا  سلف هذه األمة الذين قاموا باأمااار اهلل
من تحمله قالاوباهاام  وحملوا لواء العلم والعباد  والدعو ، وما كان ليحصل ذلث لوال ما

 .تعظيم اهلل ومحبته وخشيته

وإذا لم يكن الخشوع صفة الدعا  وحالهم، فإن الخط   جلل، والمصيبة عظيمة، وال حول وال 
 .قو  إال باهلل العلي العظيم

 من خشوع السلف  نماذج: 
 . يسجد حتى تنزل العصاافير علاى ظهاره وال تحسابه إال حاائط      كان عبد اهلل بن الزبير

ير يصلي كأنه غصن شجر  تهزها الريح والمنجنيَ يقا  هاهناا وهاهناا    لو رأيت ابن الزب 
 .وكأنه ال يبالي

بين  أن حجرًا من المنجنيَ وق  على شرفة المسجد فطارت فلقة منها فمرت ذكر بعضهمو
في صوته، وال  لحية ابن الزبير وحلقه، وهو قائم يصلي، فما زال عن مقامه، وال عرف ذلث

الصال  خرج من كل شيء  رك  دون ما كان يرك ، فكان إذا دخل فيقط  لها قراءته، وال 
  .إليها

هاشم كان يومًا يصلي فسقطت حية من السقف تطوقت على بطن ابنه روي أن ابن الزبير 
وَسِلم الولد، فعلوا  ، فصرخ النسو  وانزعج أهل المنزل، واجتمعوا على قتل الحية، فقتلوها

  .جرى البنه حتى سلنم   لم يلتفت، وال درى بماهذا كله وابن الزبير في الصال

يومًا فقرأ البقر  وال عمران والنساء والمائد  وما رف  رأسه رك  ابن الزبيرو.  

كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره، تصعد وتنزل، )  :قال يحيى بن وثا و
  . وال تراه إال جذم حائط

الوضوء ، وأتيت  إذا حانت الصال ،أسبغت:عن صالته،فقالاألصم أنه سئل  روي عن حاتم
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لي صالتي ،وأجعل ‘جوارحي،ثم أقوام  الموض  الذي أريد الصال  فيه،فأقعد فيه حتى تجتم 
،والجنة عن يميني،والنار عن شمالي ،وملث الموت  الكعبة بين حاجبي ،والصراط تحت قدمي

وأقرأ ،أكبر تكبيراَّ بتحقيَ ،جاء والخوف ،ثم أقوم يسن يدي الر ورائي ،وأظنها اخر صالتي
أقبلت أم  وأتبعها اإلخالص ،ثم ال أدري..،وأرك  وكوعًا بتواض  وأسجد سجودًا بتخش  بترتيل

  .ال؟
قبل  -شوطًا  49أي  -رأيت الثوري ساجدًا فطفت سبعة أسابي  )  :قال علي بن الفضيل ]*[

  (أن يرف  رأسه

في الحرم بعد المغر  صل ى ثم سجد سجد  فلم يرف  حتى  رأيت الثوري)  :قال ابن وه  ]*[
  .نودي بالعشاء

يعني  .ميت : رأيت حبي  بن أبي ثابت ساجدًا، فلو رأيته قلت)  :قال أبو بكر بن عياش ]*[
  .من طول السجود

(. العنكبوت)تى يبلغ ح( البقر )ال يرك  في صالته إذا افتتح سور   كان طلَ بن حبي  ]*[
  .أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي : وكان يقول

جماد،  ، وسكنت جوارحه، حتى يظن من راه أنهمن إذا دخل في الصال  خش  قلبه: ومنهم
وهذا السكون دليل  بل إن الطير قد يظن ذلث المصلي حائطًا، فيق  على ظهره لشد  سكونه،

م يسكن هذا السكون، فيها راحة ل على الراحة التي يجدها المصلي في صالته، إذ لو لم يجد
  .تكثر حركته، والتفاته، وعبثه فإن المرء إذا كان على وض  ال راحة له فيه

بن الزبير وهو يصلي خلف المقام، كأنه خشبة منصوبة  بعبد اهلل رُُّمَأ كنتَّ)  :قال ثابت البناني
  . ال يتحرث

 . صافيرن إبراهيم إذا سجد كأنه حائط، ينزل على ظهره العاك)  :قال األعمش 

إذا صلى كأنه ثو  : وقيل. كان مسلم بن يسار إذا صل ى كأنه وتد ال يميل ال هكذا وال هكذاو
  .ملقى

  :قال ميمون بن مهران ]*[
ناحية من المسجد ففزع أهل السوَ  ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صال  قط ولقد انهدمت

 .لهدتها وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت

أن مسلم بن يسار كان إذا دخل إلى المنزل سكتوا فإذا قام إلى الصال  تكلموا ] وعنه أيضا 
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 .وضحكوا
عنده وقريبًا  من إذا دخل في الصال  انشغل بها عما حوله، حتى ال يشعر بما يحدث :ومنهم

به حتى عن نفسه، ألام   منه وإن كان عظيمًا، ومتى عظمت محبة الشخص ألمر، فإنه ينشغل
[ 31:يوساف ]َرَأْيَنُه َأك َبْرَنُه َوَقطنْعَن َأْيِدَيُهنم  نسو  أيديهن لما رأين يوسف َفَلمماتر كيف قط  ال

  .عااان أنفساااهم فلااام يشاااعرن بتقطيااا  أياااديهن   دهشااان برؤيتاااه

شيء أصاًل،  من المصلين من يجد في صالته لذ  تشغله عما حوله، فمنهم من ال يشعر بوقوع
يشعر، لقاو  حضاوره فاي     إليه، وال يعبأ به، فكأنه لم ومنهم من يشعر بذلث لكنه ال يلتفت

  .وانشااغاله عنااه  صااالته، وانصاارافه لهااا، وعاادم اهتمامااه بمااا سااواها    

انهدمت ناحية من  ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتًا في صال  قط، ولقد  :قال ميمون بن مهران 
ا هنائ بساالمته   ولما . التفت المسجد ففزع أهل السوَ لهدمها، وإنه في المسجد يصلي فما

  .ما شعرت: عج  وقال

من يصيبه في صالته وج  شديد وألم، فال يلتفت له، ويستمر في صالته، قد أنسته  :ومنهم
  .لذ  الصال  شد  الوج ، حتى كأنه ال يحس به

فنزعه  قام رجل من األنصار يصلى لياًل، فرماه أحد المشركين بسهم في إحدى الغزواتف
ثالث فنزعه  ماه بسهم ثان فنزعه واستمر في صالته، فرماه بسهمواستمر في صالته، فر

أال ! سبحان اهلل: قال ثم أنبه صاحبه، فلما رأى ما به من الدم. ورك  وسجد وأتم صالته
  .أح  أن أقطعها كنت في سور  أقرؤها فلم: قال! أنبهتني أول ما رمى؟

قراءته لتلث  م تط  نفسه أن يقط ، وتحممل ألم الجراح، ولفانظر كيف صبر على تلث السهام
من راحة وسرور، نسي  وكم. فكم من لذ  يجدها هذا الرجل في صالته. السور  حتى أتمهها

  .معه تع  السفر، ومشقة الطريَ، وهون عليه ضر  السهام
 :الربي  ابن خيثم  ]*[

ثام   ليهاا قاال  عن بكر بن ماعز قال أعطي الربي  فرسًا أو اشترى فرسًا بثالثين ألفًا فغزا ع
سارقت   غالمه يحتش وقام يصلي وربط فرسه فجاء الغالم فقال يا ربي  أين فرسث قال أرسل

فلم يشاغلني   نعم يا يسار أني كنت أناجي ربي عز وجل: ) يا يسار قال وأنت تنظر إليها قال 
 فاهده وإن كاان  عن مناجات ربي شيء اللهم انه سرقني ولم أكن ألسرقه اللهم إن كان غنيًا

  ، ثالث مرات( فقيرًا فاغنه 
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 كان الربي  بن خيثم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى)  :عن بن فروخ قال  ]*[

من أهل  يا أهل القبور كنتم وكنا ، فإذا أصبح كأنه نشر: ) المقابر فيجول في المقابر يقول 
  . القبور

بالجنائز ومن خشوعهم أنهم كانوا يتأثرون جدًا : 

 . كنا نتب  الجناز  فما نرى إال متقنعا باكيا أو متقنعا متفكرا :ثابت البناني قال 

الخشوع علو الهمة في : 
 .الخشوع تذلل القلو  لعالم الغيو  :قال الجنيد ]*[

 : قال ابن كثير ]*[
واشتغل بها عما عداها ، واثرها على .. لها والخشوع في الصال  إنما يحصل لمن فرهغ قلبه

 .له وحينئذ تكون راحة له وقر  غيرها ،

 : قال سعيد بن جبير في قوله تعالى  ]*[
ال يعرف من عن يمينه وال من عن . متواضعون : يعني( الذين هم في صالتهم خاشعون) 

 .تعالى شماله وال يلتفت من الخشوع هلل
 نجيها فيا طوباه لو كان يخش     صالته صار لر  العرش حين •

 : قال بعض السلف  ]*[
ملث من الملوث ، فما الظن بمن يهدى إليه جارية شالء أو عوراء  الصال  كجارية تهدى إلى

 .والتي يتقر  بها إلى اهلل فكيف بصال  العبد...

 :العبهاد  كان ذو النون يقول في وصف ]*[
سيده، خطر على  لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صالته ، فلما وقف في محرابه ، واستفتح كالم

 .فانخل  قلبه وذهل عقله أن ذلث المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لر  العالمين ، قلبه
]*[ الخشوعتمام :  
 يخض  القل  هلل ويذل له ، فيتم بذلث خضوع العبد بباطنه وظاهره هلل عز وجل ،  أن
خش  السم  والبصر والوجه وكل .. فإذا خش  القل  . البدن وذلث ألن القل  أمير
 .الكالم حتى.. عضاءاأل

خش  لث سمعي وبصري ومخي : ) كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقول في ركوعه  ولهذا
 .(وعظمي
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كان إذا  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنهحديث علي بن أبي طال  ) 
ش  خرك  كان كالمه في ركوعه أن يقول اللهم لث ركعت وبث امنت ولث أسلمت وأنت ربي 

 .  ر  العالمين سمعي وبصري ومخي وعظمي هلل

كان إذا  أن النبي ( ما الثابت في صحيح النسائي رضي اهلل عنهجابر بن عبد اهلل حديث ) 
خش  سمعي وبصري رك  قال اللهم لث ركعت وبث امنت ولث أسلمت وعليث توكلت أنت ربي 

 . هلل ر  العالمين وعصبيودمي ولحمي وعظمي 

 :ن رحمه اهللقال الحس ]*[
وقلبث ساه .. وتعوذ به من النار وتسأل اهلل الجنة.. إياث أن ينظر اهلل إليث وتنظر إلى غيره  

 .ال تدري ما تقول بلسانث

: قال . كيف تصبر؟:ال يطرد الذبا  عن وجهه في الصال  فقيل له  أيو  كان خلف بن ]*[
وأنا بين يدي ربي ، أفال أصبر . ورفالن صب: يتصبرون تحت السياط ليقال  بلغني أن الفسهاَ
 !!.علي؟ على ذبا  يق 

]*[ َاحذر خشوع النفا: 
 قال أبو الدرداء ]*[

 أن ترى الجسد خاشعا: وما خشوع النفاَ؟ قال : قالوا. استعيذوا باهلل من خشوع النفاَ : 

 .والقل  ليس بخاش 
تنبيه :  ل شيء يرف  مان هاذه   أو الخشوع عزيٌز في هذه األمة وقد أخبر النبي أن

 . األمة الخشوع
أول شيء :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الجام   رضي اهلل عنهأبي الدرداء حديث ) 

 . يرف  من هذه األمة الخشوع حتى ال ترى فيها خاشعا
 : البكاء حال الدعاء ( 19)

 في كتابة الكريم في أكثر من موض  على البكائين من خشيته لقد أثنى اهلل
 [109 /اإلسراء ( ]َوَيِخرهوَن ْلألذ َقاِن َيْبكَّوَن َوَيِزيُدُهْم خَّشَّوعًا: )قال تعالى 

 [58 /مريم ( ]ْإَذا تَّت َلَى َعَلْيِهْم اَياتَّ الرهْحَمَاِن َخرهوا  ُسجهدًا َوُبِكيهًا: )قال تعالى
 :والسنة طافحة  بما يدل على فضل البكاء من خشية اهلل تعالى منها ما يلي 
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يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظال إال   سبعة  :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
رجالن تحابا ، وجد االمسفي إمام عادل و شا  نشأ في عباد  اهلل و رجل قلبه معلَ   : ظله 

إناي    :و رجل دعته امرأ  ذات منص  و جمال فقاال  ،   رقا عليهتفو يه في اهلل اجتمعا عل
و رجل ذكار اهلل  يمينه  شماله ما تنفَ   و رجل تصدَ بصدقة فأخفاها حتى ال تعلمأخاف اهلل

 . خاليا ففاضت عيناه 
فيض العين بحس  الذاكر وما ينكشف له فبكاؤه خشيه من اهلل تعالى حال :  قال القرطبي ]*[

 . أوصاف الجالل وشوقًا إليه سبحانه حال أوصاف الجمال 
 قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  عنه رضي اهللأبي هرير  حديث ) 
غبار في سابيل   ى يعود اللبن في الضرع وال يجتم ال يلج النار رجل بكي من خشية اهلل حت:

 .اهلل ودخان جهنم 
 :  في تحفة األحوذي قال المباركفوري

الخشاية   منفإن الغال  [ رجل بكى من خشيه اهلل ] من الولوج أي ال يدخل [ ال يلج ] قوله 
 [حتى يعود اللبن في الضرع ] امتثال الطاعة واجتنا  المعصية 

َحت َى َيِلَج ال َجَمُل ِفي َسمه ال ِخَيااِط َوَكاَذْلَث َنْجاِزي    : )كقوله تعالى هذا من با  التعليَ بالمحال
 [40 /األعراف  ( ]ال ُمْجِرِميَن

عيناان   :  قال أن النبي ( ما الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنهبن عباس حديث ا) 
 .ال تمسهما النار عين بكت من خشية اهلل وعين باتت تحرس في سبيل اهلل 

 :  في تحفة األحوذي قال المباركفوري
أي ال تمس صاحبهما فعبر بالجزء عن الجملة وعبر بالمس إشاار   [ عينان ال تمسهما النار] 

 المجاهادين ما  الانفس    مرتبهوهى [ عين بكت من خشيه اهلل]إلى امتناع ما فوقه باألولى 
وهاى  [ وعين باتت تحرس في سبيل اهلل]التائبين عن المعصية سواء كان عالمًا أو غير عالم 

وهى شاملة ألن تكون في الحج أو طلا  العلام أو الجهااد أو     مرتبة المجاهدين في العباد 
 . رالعباد  واألظهر أن المراد به الحارس للمجاهدين لحفظهم عن الكفا

أن النباي   (ما الثابت في صحيح مسالم  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن عمرو بن العاص حديث  )
ر  إنهن أضللن كثيرا من النااس  > !صلى اهلل عليه وسلم تال قول اهلل عز وجل في إبراهيم 

إن تعذبهم فإنهم عبادث وإن تغفر لهام  > !وقال عيسى عليه السالم ! <فمن تبعني فإنه مني 
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فرف  يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى فقال اهلل عز وجل يا جبريل ! <العزيز الحكيم فإنث أنت 
اذه  إلى محمد وربث أعلم فسله ما يبكيث فأتاه جبريل عليه السالم فسأله فأخبره رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم بما قال وهو أعلم فقال اهلل يا جبريل اذه  إلى محمد فقل إنا سنرضايث  

 . وال نسوءثفي أمتث 
 نماذج من بكاء السلف: 
ألن أدم  دمعه من خشيه اهلل عز وجل أح  : بن العاص أنه قال  وعن عبد اهلل بن عمرو ]*[

 . إلى من أن أتصدَ بألف دينار 
بكى حتى يغلبه { قلوبهم لذكر اهلل  ألم يأن للذين امنوا أن تخش } : إذا قرأ كان ابن عمر ]*[

 . البكاء

  . رأيت ثابتا يبكي حتى تختلف أضالعه :بن زيد  قال حماد ]*[

حتى كادت عينه تذه  ، فجاؤوا برجل يعالجها  البناني بكى ثابت :وقال جعفر بن سليمان  ]*[
 فما: ، فقال .  يال تبكعلى أن : ؟ قال  ءوأي شي: قال . أعالجها على أن تطيعني  : ، فقال

  . خيرهما إذا لم يبكيا ، وأبى أن يتعالج

ثم بكى  قال تأكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلغ فيهم العذا { تطل  على األفئد  } : قرأ ثابت و
 . وأبكى من حوله

رجال  أكفرت بالذي خلقث من ترا  ثم من نطفة ثم سواث} : قرأ ثابت  :وقال حماد بن سلمة 
  . وهو يصلي صال  الليل ينتح  ويرددها{ 

أحدث ومعنا سعيد بن السائ  الطائفي فجعل سعيد يبكى جلست ذات يوم  :وقال الثورى  ]*[ 
يا : أذكر أهل الخير وفعالهم ؟ فقال  تسمعنييا سعيد ما يبكيث وأنت : حتى رحمته فقلت 

: من البكاء إذا ذكرت مناق  أهل الخير وكنت عنهم بمعزل ؟ قال سفيان  يمنعنيسفيان وما 
 . حَ له أن يبكى 

زاعى رحمه اهلل يحيى الليل صاله وقرانا وبكاء وأخبرنى بعاض  كان األو وقال أبو ُمسهر ]*[
وتتفقد موض  مصاله فتجده رطبًا  يإخوانى من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل األوزاع

 . من دموعه في الليل
البغدادى قال كنت جار معروف الكرخى فسمعته ليله فاي الساحر    وعن القاسم بن محمد ]*[

 :ينوح ويبكى وينشد 
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 شغفت بي فليس عنى تغي *** شيء تريد منى الذنو   أي
 رحمه لي فقد عالني المشيا ***  أعتقتنيما يضر الذنو  لو 

 أم حس  الذين)) بت عند الربي  ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه اآلية  عن بشير قال ]*[

ما  ساء اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم
 .  قال فمكث ليلته حتى أصبح ما يجوز هذه اآلية إلى غيرها ببكاء شديد(( يحكمون 

 كان الربي  بن خيثم يبكي حتى يبل لحيته من دموعه فيقول: ) عن نسير بن ذعلوَ قال 

  . أدركنا قومًا كنا في جنوبهم لصوصًا
تنام  نها ربي  تقول يا ربي  أالقال بلغنا عن أم الربي  بن خيثم كانت تنادي اب عن سفيان ]*[

ما ورأت  فيقول يا أمه من جن عليه الليل وهو يخاف السيئات حَ له أال ينام قال فلما بلغ
والد  قد قتلت قتيال ،  قتيال قال نعم يا. نادته فقالت يا بني لعلث قتلت  يلقى من البكاء والسهر

واهلل لو يعلمون ما تلقى من  تفرثفقالت ومن هذا القتيل يا بني حتى نتحمل إلى أهله فيغ
 .  السهر والبكاء بعد لقد رحموث فقال يا والد  هو نفسي

  :الحسن البصري  قال ]*[ 
بلغنا أن الباكي من خشيه اهلل ال تقطر من دموعه قطره حتى تعتَ رقبته من النار وقال أيضًا 

من األعمال إال لاه وزن  لو أن باكيا بكى في مأل من خشية اهلل لرحموا جميعا وليس شيء : 
ما بكى عبد إال شهد علياه  : إال البكاء من خشية اهلل فإنه ال يقوم اهلل بالدمعة منه شيء وقال 

 .قلبه بالصدَ أو الكذ  
  :وقال أبو جعفر الباقر  ]*[

ما اغرورقت عين عبد بمائها إال حرم اهلل وجه صاحبها على النار فإن سالت على الخدين لام  
تر وال ذله وما من شيء إال وله جزاء إال الدمعة فإن اهلل يكفار بهاا بحاور    يرهَ وجهه ق

 .الخطايا ولو أن باكيا بكى من خشية اهلل في أمه رحم اهلل تلث األمة
  :وقال كع  األحبار 

 . ألن أبكى من خشية اهلل فتسيل دموعي على وجنتي أح  إلى من أن أتصدَ بوزني ذهبا 
أيت عون بن عبد اهلل في مجلس أبى حازم يبكى ويمسح وجهاه  ر :وعن أبى معشر قال  ]*[

بلغني أنه ال تصي  دموع اإلنساان مكاناا   : بدموعه فقيل له لم تمسح وجهث بدموعث ؟ قال 
 .من جسده إال حرم اهلل عز وجل ذلث المكان على النار 
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ا علاى باا    كن: قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه فحدثنا قال  :روى أحمد بن سهل قال  ]*[
الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا فقيل لنا إنه ال يخرج إليكم أو يسم  القران قال 

ورفا  بهاا صاوته    [ ألهاكم التكااثر ]إقرأ فقرأ : وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتا فقلنا له 
حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقه ينشف بها الادموع مان    وقد بكىفأشرف علينا الفضيل 

 يقول  وأنشأعينيه 
 فماذا أؤمل أو أنتظاااار*** بلغت الثمانين أو جزتها 

 وبعد الثمانين ما ينتظر*** أتى ثمانون من مولااادى 
 *** ......................عملتنى السنون فأبليننااى 

 قال ثم خنقته العبره وكان معنا على بن خشرم فأتمه لنا يقول 
 فرقت عظامى وكل البصر*** علتنى السنون فأبليننى 

  :ابن المنكدر  ]*[

ذات ليله قائم يصلى إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله :نكدر كان محمد بن الم* 
ما الذي أبكاث؟ فاستعجم عليهم فتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبى حازم وأخبروه : فسألوه 

ا الذي أبكاث ؟ قد رعت أهلث فقال له يا أخي م: بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكى فقال 
وبدا لهم من ]قول اهلل تعالى : ما هي ؟ قال : إني مرت بي ايه من كتا  اهلل عز وجل قال 

قال فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما فقال بعض أهله ألبى [ اهلل ما لم يكونوا يحتسبون 
 . حازم جئناث لتفرج عنه فزدته ، فأخبرهم ما الذي أبكاهما 

 .  اإلمام الحجة الحافظ هشام الدستوائي ]*[

 بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه ، فكانت مفتوحة ، وهو ال يكاد: وقال شاذ بن فياض 

 . يبصر بها
إذا زلزلات األرض  ] كنا عند مالث بن دينار وعنده قاارىء يقارأ    قال الحارث بن سعيد ]*[

فمن يعمل مثقال ] ون حتى انتهى القارىء إلى فجعل مالث ينتفض وأهل المجلس يبك[ زلزالها 
ويشهَ حتى غشاى علياه    يبكىفجعل مالث [ ذر  خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذر  شرًا يره 

 . فحمل بين القوم صريعًا 
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بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى وقال ذكارت أمنياة    الحسن البصرى َىِتُأ* 
إن اهلل حرمهماا علاى   ]وذكرت ما أجيبوا باه  [ علينا من الماءأن أفيضوا ]أهل النار قولهم 

 [ .الكافرين
قال كنا إذا خرجنا م  الفضيل في جناز  ال يزال يعاظ وياذكر    وعن إبراهيم بن األشعث ]*[

ويبكى حتى لكأنه يودع أصحابه ذاه  إلى اآلخر  حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى 
 . يقوم وكأنه رج  من اآلخر  يخبر عنها  جلس من الحزن والبكاء حتى

سمعت شقيَ بن مسلمه يقول وهو ساجد ر  اغفر لي ر  اغفر لاي   :وعن عاصم قال  ]*[
إن تعف عنى تعف عنى تطوال من فضلث وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي قال ثم يبكى حتاى  

 . أسم  نحيبه من وراء المسجد 
َبالتمني وال بالتحلي ولكن ما وقر في القل  وصدقة  الذي ليس ذاث واهلل هو اإليمان الح

العمل وهؤالء هم أولياء اهلل الذين ال خوف عليهم والهم يحزنون وإن لم يكن هؤالء أولياء 
 . اهلل فليس هلل ولى

 خفاء البكاء:  
من خشية اهلل تعالى نجد أنهم اشتركوا في صافة   وبالتأمل في سير  هؤالء الصالحين الباكين

اإلخالص المنافي على تنوع عباداتهم واجتهاداتهم في طاعة اهلل تعالى تلث الصفة هي  واحد 
فلقد كانوا رضي اهلل عنهم أبعد الناس عن أن يراهم أحد حال البكاء حرصًا منهم أن ال  للرياء

يدخل الُعْج  قلوبهم فتبطل عبادتهم وتراهم شددوا بلسان الحال والمقال علاى هاذه الصافة    
 .ل األجر كاماًل غير منقوص من ر  العالمين ال من مدح المادحين ابتغاء ني

  :قال الحسن البصري  ]*[
 . إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام 

كنت في حلقه الحسن فجعل رجل يبكاى وارتفا  صاوته فقاال      :وقال عبد الكريم بن رشيد 
 . ا اآلن الحسن إن الشيطان ليبكى هذ

ََ مان    وكان أيو  السختيانى ]*[ َن َفاَر في ثوبه بعض الطول لستر الحال وكان إذا وعظ فر
 .ما أشد الزكام : الرياء فيمسح وجهه ويقول 

دخلنا على محمد بن واس  في مرضه نعود  قال فجاء يحيى البكااء  :  وقال حماد بن زيد]*[
من أبو سلمه؟ قالوا : خوث أبو سلمه على البا  قاليا أبا عبد اهلل هذا أ: يستأذن عليه فقالوا 
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وقد علم أنه يحيى البكاء فقال شار  : يحيى البكاء قال حماد : من يحيى ؟ قالوا : يحيى قال : 
 . أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء 

 : وعن القاسم بن محمد قال  ]*[
ي نفسي بأي شيء فضال هاذا   كنا نسافر م  ابن المبارث فكثيرًا ما كان يخطر ببالي فأقول ف

الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهر  إن كان يصلى انا نصلى وإن كان يصوم اناا  
نصوم وإن كان يغزو فآنا نغزو وإن كان يحج انا لنحج قال فكنا في بعض مسيرتا في طرياَ  

فمكاث  ستصبح يالشام ليله نتعشى في بيت إن طفئ السراج فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج 
فقلت فاي   ولحيته قد ابتلت من الدموعهنيهة ثم جاء بالسراج فنظرت إلى وجه ابن المبارث 

نفسي بهااذه الخشيااة فضل هذا الرجل علينا ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمه ذكر 
 . القيامة 

 :التضرع إلى اهلل في الدعاء ( 10)
 تعريف التضرع: 

واستكانة، وماد  ضرع تدل علاى لايٍن فاي     بذل وخضوعيدو ر حول الطل   :التضرع لغًة 
نظرت إلى صغير الحيوان حين يلتقم ثادي أماه ،    الشيء، ومن هذا البا  ضرع الشا ، فلو

قوته كي يجذ  هذا اللبن الذي به حياتاه لعرفات مادى     فيلح ويرتف  وينخفض ويجتهد بكل
 . اللغوي والمعنى الشرعي للتضرع االرتباط بين المعنى

وإظهار للفقر والمسكنة، وهذا الحالة  هو دعاء اهلل وسؤاله بذل وخشوع :رع شرعا التض
  :بها يحبها ربنا ويرضاها، بل أمر عباده

 (55:األعراف( )اْدُعوا َربمكَّْم َتَضرُّعًا َوخَّف َيًة ْإننُه ال ُيِح ُّ ال ُمْعَتِديَن)
ضرور  التضرع هلل : 

وال أقل من ذلث، ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه  طرفة عين اإلنسان ال يستغني عن ربه
 .ال تكلني إلى نفسي طرفة عين " : وسلم يردد كثيرا

دعوات  :قال أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  أبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 
و أصلح لي شأني كله ال إله إال  فال تكلني إلى نفسي طرفة عيناللهم رحمتث أرجو : المكرو 

 . تأن
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 : وهلل درُّ من قال
 لبست ثو  الرجا والناس قد رقدوا وبتُّ أشكو إلى موالي ما أجد

 وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد
 أشكو إليث أمورًا أنت تعلمها مالي إلى حملها صبر وال جلد
 وقد مددت يدي بالذل مبتهاًل إليث يا خير من مدت إليه يد

   خائبة فبحر جودث يروي كل من يردفال تردنها يا ر
 نريد   أولياء عبادًا أتقياء تتزلزل الجبال إذا رفعوا أيديهم بالدعاء المسلميننريد أن يكون

إال وقد حقَ له  اهلل تبارث وتعالى يديه ال يردهانريد الرجل الذي إذا رف  .. قلوبًا مخبتة منيبة
   :اآلتي  ي الحديثما يريد، وإن اهلل تعالى حيي كريم كما جاء ف

 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود حديث سلمان في صحيح )
   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 

اهلل عز وجل، نريد من يدعو على دولة الكفر؛ فيدمرها  نريد الذي يدعو على جبار فيقصمه 
الظلمة؛ فينتقم اهلل منه ويجعله عبر  واية  لى ظالم منر  العالمين، نريد من يدعو ع

  للعالمين،

وهو من موالي زهران، أي أنه من هذه القبيلة الخير  الطيبة،  ونريد مثل محمد بن واس 
  .{ مولى القوم منهم}: َعَلْيِه َوَسلنَم يقول والنبي َصلنى اهلُل

يوش لحر  أكبر جبهة كانت في تاريخ ، كان يعد الجإن قتيبة بن مسلم الباهلي رحمه اهلل
وفي تاريخ الفتوحات، وهي الجبهة الشرقية حيث الهند والصين والترث، وهي  العالم اإلسالمي

  أعتى الشعو  في القتال؛

فكان يريد أن يقاتل وأن يجاهد هؤالء، فأعد العد  المادية كاملة وبقيت العد  األخرى، ألنه ال 
واعلم أن  : ] وصية عمر بن الخطا  لاسعد بن أبي وقاص قاد  المسلمين ينسى أحٌد من

وتعالى بطاعتهم هلل وبمعصية عدوهم له، فإذا استوينا نحن  المسلمين إنما ينصرهم اهلل تبارث
 [ القو  وهم في المعصية؛ كان لهم الفضل علينا في

 :جوم ثم قال، وكفى بها عد ، ففي تلث الليلة أعد كل شيء وبيت للهفنحن عدتنا الطاعة :أي 

هكذا نريد مثل هؤالء تقي خفي ال يدري عنه أحد، - فالتمسوا هل في المسجد أحداذهبوا 
 -بدعو  هي خير من هذه الجيوش كلها، أو رديفة ومساند  لهذه الجيوش كلها ولكنه يأتي
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إصبعه : قال -يدعو بإصب  واحد : أي- بن واس  رافعًا إصبعه محمدما وجدنا فيه إال : قالوا
 .ث أح  إلي من ثالثين ألف فارستل

يار ، استَّجي  له بإذن اهلل تبارث وتعالى؛ ألنهم يبيتون لربهم سجدًا  :وذلث ألنه إذا قال
تبارث وتعالى، فهم جنده، والدين دينه والدعو  دعوته، والجند جنده  وقيامًا، ويفزعون إليه

 .والعباد عبيده، واألعداء أعداؤه

 .ليه وال بد أن ينادوه وأن يتضرعوا إليهال بد أن يفزعوا إ: إذًا

]*[  ضرعوا إلى اهللتالغاية من أخذ العباد بالبأساء والضراء أن يواعلم أن  : 
إن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن هذه العباد  الجليلة لكن ال ينبغي أن يغفلوا عنهاا  

 : ا أنفسهم لعقوبة اهللفي أوقات البالء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضو
َفَلمما َنُسوا َما ذَّكُِّروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍء َحتنى ْإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوتَّاوا  )  :قال تعالى 

 (ُد ْللناِه َر ِّ ال َعااَلِمينَ  َفقَِّطَ  َداِبُر ال َقْوِم النِذيَن َظَلُموا َوال َحْما * َأَخذ َناُهْم َبغ َتًة َفْإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن 
  (44،45: األنعام)

: كتاباه الكاريم   إن من أعظم أسبا  دف  البالء تضرع العبد لربه جل وعال كما بيهن اهلل فاي 
َفَلْوال ْإذ  َجاَءُهْم  * َفَأَخذ َناُهْم ِبال َبأمَساِء َوالضمرماِء َلَعلنُهْم َيَتَضرمُعوَن َوَلَقْد َأْرَسل َنا ْإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَث)

 ) قَّلَّوُبُهْم َوَزيمَن َلُهُم الشنْيَطاُن َما َكانَّوا َيْعَملَّوَن َبأمُسَنا َتَضرمُعوا َوَلِكْن َقَست 

 )43،41:األنعام                                                                                    (

ضرعوا إلى اهللتلبأساء والضراء أن يفالغاية من أخذ العباد با.  

أن يغفلوا عنها  إن العباد قد يغفلون في أوقات الرخاء عن هذه العباد  الجليلة لكن ال ينبغي
َفَلمما َنُسوا : ) أنفسهم لعقوبة اهلل في أوقات البالء والمحنة ولو أنهم غفلوا في الحالين لعرضوا

َأَخذ َناُهْم َبغ َتًة َفْإَذا ُهْم  ْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍء َحتنى ْإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوتَّواَعَلْيِه َما ذَّكُِّروا ِبِه َفَتْحَنا
 (44،45: األنعام) (ال َقْوِم النِذيَن َظَلُموا َوال َحْمُد ْللنِه َر ِّ ال َعاَلِميَن َفقَِّطَ  َداِبُر* ُمْبِلُسوَن 

وتضرع إلى اهلل  توعدهم بالعذا  فاستكان بعضهمعن أقوام ابتالهم و ولقد أخبر اهلل تعالى
وتوعدهم لكنهم تكبروا وتجبروا وما  فكشف اهلل عنهم عذا  الدنيا، وأخبر عن اخرين ابتالهم

 . استكانوا وال تضرعوا فأخذهم العذا 

َفَلْوال َكاَنت  : )عنهم فمنهم قوم يونس عليه السالم الذين قال اهلل أما األولون الذين تضرعوا
الدُّن َيا  ال َحَياِ  َقْوَم ُيونََّس َلمما اَمنَّوا َكَشف َنا َعن ُهْم َعَذاَ  ال ِخْزِي ِفي ْرَية  اَمَنت  َفَنَفَعَها ْإيَمانََّها ْإلناَق
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 (98:يونس( )َوَمتنْعَناُهْم ْإَلى ِحيٍن

 : وقد ذكر بعض المفسرين ]*[
فالهم ودوابهم ودعوا وجأروا إلى وأط أن قوم يونس خرجوا إلى الطرقات واصطحبوا نساءهم

أياما يدعون ويستغيثون ويتضرعون ويبكون فكشف  إنهم ظلوا على هذه الحالة: اهلل، وقيل 
  .منه وفضال اهلل عنهم عذا  الدنيا منًة

َأَخذ َناُهْم ِبال َعَذاِ  َفَما  َوَلَقْد: )والضراعة فقد قال عنهم أما اآلخرون الذين لم يظهروا الفقر
( َشِديٍد ْإَذا ُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن َحتنى ْإَذا َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبابًا َذا َعَذاٍ * َيَتَضرمُعوَن َكانَّوا ْلَربِِّهْم َوَمااْسَت
 (00،00: المؤمنون)

]*[الرسول صلى اهلل عليه وسلم سيد المتضرعين:  

ر من تضرع إلى اهلل في خي فكان  لقد كانت حيا  رسولنا صلى اهلل عليه وسلم كلها هلل،
وقد رأيناه صلى اهلل عليه وسلم في كل أحواله متضرعا خاشعا متذلال لربه  ، الشد  والرخاء
  .تبارث وتعالى

في االستسقاء:  

خرج متبذال متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى 
  .ركعتين كما كان يصلي في العيد

لالستسقاء متذلاًل   النبي قال خرج ( بن عباس الثابت في  صحيح الترمذيحديث ا)
 .  متضرعامتواضعًا متخشِّعًا 

وعند رمي الجمار:  

ويكبر م  كل  فإنه صلى اهلل عليه وسلم كان يرمي الجمار في أيام التشريَ إذا زالت الشمس،
أما الثالثة فلم يكن يقف  ،حصا ، فإذا رمى األولى وقف يدعوا ويتضرع، وكذا بعد الثانية

  .عندها

أنه كان يرمي الجمر  الدنيا (الثابت في صحيح البخاري  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديث  )
فيقوم بسب  حصيات، يكبر على إثر كل حصا ، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، 

يسهل، ويقوم مستقبل ، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فطويال، ويدعو ويرف  يديه
، ويقوم طويال، ثم يرمي جمر  ذات العقبة من بطن فيقوم طويال، ويدعو ويرف  يديهالقبلة، 

 .هكذا رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعله: الوادي، وال يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول
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  :وفي الجهاد
ْإذ  َتْساَتِغيثَّوَن َربمكَّاْم   ) : رأيناه يتضرع ويدعو في بدر ويستنصر ربه حتى أنازل اهلل المادد  

 ( 9:األنفال) (َفاْسَتَجاَ  َلكَّْم َأنِّي ُمِمدُّكَّْم ِبَأل ٍف ِمَن ال َمالْئَكِة ُمْرِدِفيَن
  :وفي يوم األحزا  

 . دعا ربه وتضرع حتى صرف اهلل عن المسلمين الشر وكفاهم كيد أعدائهم
  :وعند الكر 

 : يذكر ربه ويذل له ويدعوه
كان يقول عند الكر   ال إله إال اهلل العظايم   أن النبي ( ن عباس في الصحيحين حديث اب)

الحليم ، ال إله إال اهلل ر  العرش العظيم ، ال إلاه إال اهلل ر  الساماوات ور  األرض ور    
 . العرش الكريم 

دعاوات   :قاال  أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   أبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 
و أصلح لي شأني كله ال إله إال  فال تكلني إلى نفسي طرفة عيناللهم رحمتث أرجو : و المكر
 . أنت
كان النباي صالى اهلل علياه    :قال ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهأنس حديث ) 

 . وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتث أستغيث
 . وهكذا تعلم منه أصحابه وعلموا َمْن بعدهم وهكذا كان في كل أحواله صلى اهلل عليه وسلم

 . نسأل اهلل أن يجعلنا أفقر خلقه إليه، وأغناهم به عمن سواه
 كيفية التضرع: 

وكيف يفعل إذا لم ! أرأيتم العجل الصغير من البقر أو من اإلبل أو من أي شيء، كيف يرض 
  أرأيتم تلث الحالة؟! يرض 

ويمتص ويحرص وهكذا، فالضراعة مأخوذ  من ذلث؛ وكيف يرتف  وينزل ويحاول ويحاول 
بل اجعله دعاء اللهم اغفر لي، ويمر منها كبعض الناس، بدون تضرع،  فالواحد ال يرف  يده

وبنفس الحرص والرغبة اهلل لعله أن ينزل عليث،  والتمس الخير من عند ضراعة وتضرع
خذ من الضرع، واطل  ذلث سواًء يأ التي يفعلها هذا الصغير من الحيوان وهو والشد  القلبية

 . أكان مطرًا أم غيثًا، أم رحمة أم نصرًا أم رزقًا أم توفيقًا أم أي شيء

َوَلَقْد َأَخذ َناُهْم  :فبالضراعة يدف  اهلل تبارث وتعالى العذا ؛ ولهذا يقول سبحانه تضرع إلى اهلل
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  ِبال َعَذاِ  َفَما

 لو أن الناس استكانوا لربهم : أي[ 00:المؤمنون]   ُعوَناْسَتَكانَّوا ْلَربِِّهْم َوَما َيَتَضرم
 ؟ االستكانةفما معنى 
والخضوع الكامل الذي يناس  الهون، الذين يمشون على األرض  هي الطمأنينة :االستكانة 
 وجل؛ لكشف اهلل تعالى عنهم العذا  كائنًا ما كان وتضرعوا إلى اهلل عز -مستكينين: هونًا أي

. 

إذا نزل العذا  جرينا وراء األسبا ، وانتقلنا من سب  إلى سب  :  حالنا اليوموليس الحال ك
نضي  في أودية ال نهاية لها، والطريَ سهل واالتصال باهلل تبارث وتعالى  إلى سب ، حتى

 .نريد بإذن اهلل تبارث وتعالى من خيره وفضله ميسور؛ ونتضرع إليه فيكون كل ما

 [ 04 :الفرقان( ]  ُسجمدًا َوِقَيامًابِِّهْم َوالنِذيَن َيِبيتَّوَن ْلَر) 
 وهاتان الحالتان في الصال ؛ : أي

 العبد إلى ربه وهو ساجد؛ السجود فأقر  ما يكون: ُسجمدًا 
تلث  القيام فأفضل الصال  طول القنوت والقيام، وهو الذي يجعل اإلنسان مثلما رأت:  َوِقَيامًا 

 . خشبة البنت أو الجارية ذلث الرجل كأنه

فبالسجود وبالقيام وبالدعاء وبتدبر اآليات والتفكر فيها في القيام ترى العج ، وبالبكاء في 
 !العج  اآلخر، سبحان اهلل العظيم السجود ترى

في تدبر اآليات وفي قراء  اية واحد  من كتا  اهلل مواقف  ولهذا جاء عن بعض السلف
ف بث إذا قرأ المئات من اآليات، حتى كان تفعل اآلية في القلو ؛ فكي عجيبة جدًا وكيف

ثلثه، وال يشعر إال وقد طل  عليه الفجر، فإلى الفجر  بعضهم يريد أن يصلي بعض الليل أو
 .في هذه اآليات وفي معانيها وهو ما يزال واقف ال يشعر بالوقت؛ ألنه يستغرَ بعمَ

َما َيش َتُهوَن َكَما فَِّعَل ِبَأش َياِعِهْم ِمْن َقْبُل  َوِحيَل َبْيَنُهْم َوَبْيَن :وكما قرأ بعضهم قول اهلل تعالى
 [54:سبأ]   َشثٍّ ُمِريٍ  ْإننُهْم َكانَّوا ِفي

 .فكيف حيل بينهم وبين ما يشتهون 

فيشتهي اإلنسان في هذه الدنيا، المال والراحة والزوجة والبيت وهو في هذا التع  كله ويعمل 
ن ما يشتهون، ولو فكر الواحد كيف يحال بينهم في لحظة لحظة ثم يحال بينهم وبي فيه، فتأتي

الملث، والمال، والمنص ، والسلطان، والزوجة، والبيت وكل شيء فإذا  واحد  يسل  هذا كله
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  ماذا قدمت وماذا أمامث؟: حيل بينث وبين ما تشتهي وبدأت تفكر

 .يشتهي وبين ما تع ، لو فكر اإلنسان وتأمل، كيف أنه يحال بينه وبين ما فهذه هي العبر 

فسنوات من عمرث وأنت تزين هذه العمار ، ومالث كله قضيته وأنت تتفنن في هذه الحديقة، 
  ارج  إلى ما أترفت فيه، لماذا تركض؟: المنزل، ثم يقال لث وفي اختيار هذا

 ولماذا تذه ؟

ثم وبنزول العذا  ينتهي كل شيء؛  بنازول الموت: أيفحيل بينهم وبين ما يشتهون، 
  يحاس  عليها ويتمنى

حتى يخفف عليه الحسا ؛ لكنه يحاس  عليها، ويتمت  بها غيره؛  -على األقل-أنه سلم منها 
 .ضيَ الدنيا وخستها وحقارتها إذا قورنت باآلخر  وهذا من
  ؟ ما هي أسبا  التضرع إلى اهلل: مسألة

 : الجوا 

ولعلنا لو رجعناا   ، وأن يتضرع إليه،ذكرنا أن اإلنسان في كل وقت محتاج إلى أن يدعو اهلل 
كلمة اشاتقت مان    :فالتضرعالشرعي،  إلى المعنى اللغوي للتضرع ألفادنا في معرفة المعنى

 .الحيوان، كاإلبل والبقر التي يكون فيها َضرع الَضرع، والَضرع معروف لذوات الخف من

 ه عند ارتضااعه يلاح  أن يأتي صغير هذه الحيوان فيرتض  ويلتقم هذا الثدي، فترا والتضرع

نعماة مان اهلل    ويرتف  ويحاول بكل قوته أن يجذ  هذا اللبن الذي ال يمكن أن يعيش إال به،
أصل خروج المولود هو مان   وفضاًل، ففي هذه الصور  البيانية مثل هذا الضرع، من جهة أن

يمكان أن   عن هذه األم، ثم هو لهاذا ال  ناشئ -بإذن اهلل تعالى-هذه األم، كما أن أصل نموه 
 .أمكن أن يعيش أبدًا بهذا الشكل يستغني عنها، فلو قط  عنه اللبن لما

يرف  يديه  أيضًا أصل اإلنسان وجوده، هو من رحمة اهلل وفضله، ثم هو لذلث يحتاج أن وكذلث
ويجتهد بحرص على ما يقايم حياتاه    وأن يتضرع إلى اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ويلح في الدعاء،

ويحرص ذلث الحيوان عندما يرتض  من الثدي أو  الشر والسوء، كما يجتهد ويلح ويدف  عنه
لحظة، نحن ال نستغني عن اهلل، ولهذا كان النباي َصالنى اهلُل    الضرع، ففي كل وقت وفي كل

 .   تكلني إلى نفسي طرفة عينوال } :َوَسلنَم يدعو بقوله َعَلْيِه
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دعاوات   :قاال  أن النباي   (صحيح الجاام    الثابت فيأبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 
و أصلح لي شأني كله ال إله إال  فال تكلني إلى نفسي طرفة عيناللهم رحمتث أرجو : المكرو 

 . أنت
بالنعم فظنوا  واستدرجهم -قديمًا وحديثًا-إلى هؤالء الكفار الذين وكلهم اهلل إلى أنفسهم  فانظر

قواهم ويكونون أحوج ما   عز وجل، فيفقدونأنهم أقوى ما يكونون، فعندها يخذلهم اهلل
قو  إال من عصمه اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى  يكونون إليه، فيسقطون وإذا بهم ال شيء، وتذه  كل

في كل يوم تحتاج إلى  كامنة في كل حركة من حركاتث، فأنت وحفظه بقوته، فأسبا  التضرع
الصحة والعافية، وأن يوفقث لطاعته، فعليث البالء، وأن يرزقث وأن يعطيث  أن يرف  اهلل عنث

  .تتمسث بدينه وأال تستغني عنه لحظة، ولذا فأسبا  التضرع والدعاء قائمة أن

من لوازم التضرع االبتعاد عن المعاصي : 

 هل ينفعنا التضرع اآلن وال تزال المنكرات بيننا لم تتغير؟ :مسألة 

  :الجوا 
التضرع إلاى اهلل   ال أن ندعوا اهلل ونَِّصر على المنكر، لكنهذا من ذاث، نريد أن نغير المنكر 

، وال شث أن مان يادعو اهلل صاادقًا    المنكر يستلزم اإلقالع عما نحن فيه منُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى 
اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، وال يقر  منها أن اهلل يستجي  له؛  بقل  خالص، ويبتعد ويتجن  معاصي

عن الاذنو    اإلقالع -أيضًا-هلل ال يقصد به مجرد الدعاء فقط، بل يقصد به التضرع إلى ا ألن
  .وترث المعاصي

ينادى بهن، وأن نتالفى التقصير، ونقبل علاى   يج  أن نصلي الصلوات الخمس جماعة حيث
َوَتَعاَلى، وأن ننكر المنكرات، بال يجا  أن نحياي شاعير  األمار       قراء  كتا  اهلل ُسْبَحاَنُه

 . مكان والنهي عن المنكر بيننا، في مجتمعاتنا وفي أسواقنا وفي مجالسنا وفي كل بالمعروف
كتا  اهلل، وأن ينظر فيما ابتلى اهلل تبارث وتعاالى   لجدير بكل مؤمن أن يراج  نفسه م  وإنه

مفزع  والشعو  من حولنا، وأن نعلم جميعًا أنه ال ملجأ من اهلل إال إليه، وال به األمم من قبل،
]  ْساَتِعينُ ْإيماَث َنْعُباُد َوْإيمااَث نَ   : ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى إال إليه، فلنكن صادقين في قولنامن اهلل
 [5:الفاتحة

اعتصامنا باهلل ُسْبَحاَنُه  ولنكن صادقين في توكلنا على اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، ولنكن صادقين في
 السلف الصالح ، وعلى منهج السلف على عقيد  َوَتَعاَلى، ولنكن صادقين في دعوى أننا نسير
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ُساْبَحاَنُه َوَتَعااَلى،    ولنصدَ اهلل؛ يصادقنا اهلل ، وأننا متمسكون بعقيد  الحَ وشريعة الحَ، 
من الفتن سببًا ألن نكف عما حارم اهلل،   ولنت  إلى اهلل ولنجعل ما جاء أو استشرف أو استجد

دواًل وأفرادًا وجماعات، فهذا واجبنا جميعًا أن نعلام أن   وأن نتو  عما أجرمنا، وعما أسلفنا
اهلل  اهلل تعالى، فإن تبنا واستغفرنا وأصالحنا، دفعاه  والفتن والمحن، نذير من  هذه المصائ 

 .تبارث وتعالى عنا بما يشاء
أن نتوق  االبتالء والعذا  والمصيبة، ما دمناا   فيج   وإذا لم نقل  عن الذنو  والمعاصي

التي ال أرى حاجة ألن أعددها وأذكرها فهي ملء السم  والبصر  في هذه الذنو  والمعاصي،
كما أن  د منا، فذنوبنا هي السب ، فما وق  بالء إال بذن ، وال رف  إال بتوبة،أح وال تخفى على

وهلل الحمد غير غائبة عناا،  ن رحمة اهلل تبارث وتعالى بالمؤمنيأسبا  النجا  بين أيدينا، وأن 
ونتضرع إلى اهلل بصدَ ، وإال تعرضنا لعقوبة األمن مان   ولكن علينا أن نأخذ بهذه األسبا 

َأَفَأِمَن َأْهاُل ال قَّاَرى َأْن    وتأمل قوله تعالىالى ما دمنا مقيمين على المعاصي، مكر اهلل تع
]  َأَوَأِمَن َأْهُل ال قََّرى َأْن َيأمِتَيُهْم َبأمُسَنا ُضحًى َوُهاْم َيل َعُباونَ  *  ُهْم َبأمُسَنا َبَياتًا َوُهْم َناْئُموَنَيأمِتَي

 [98-90:األعراف
اللجوء إلاى   ما المان  وما الموج  وما المقتضي للغفلة واإلعراض وقسو  القل  وعدم :أي 

! يأمنون واهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعااَلى قاادر   فكيف !أهو األمن؟،  اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى والتضرع إليه
كيف يأمنون أن يأتيهم باأس اهلل بياتاًا   ! تعالى عزيز ذو انتقام واهلل! ى قويواهلل تبارث وتعال

  !وهم نائمون

 وكم من أمٍة جاءها ذلث البأس فأخذهم اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى مصبحين، كما أخذ اهلل قوم لوط

( ُمش اِرِقينَ )أو [ 83:الحجر] َفَأَخَذت ُهُم الصمْيَحةَّ ُمْصِبِحيَن [81:هود] َأَلْيَس الصُّْبُح ِبَقِريٍ 
َن َأْهُل ال قََّرى َأَوَأِم هكذا أخذ اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى كثيرًا من األمم، أخذهم بياتًا أو م  اإلشراَ

  َأْن َيأمِتَيُهْم َبأمُسَنا ُضحًى َوُهْم َيل َعُبوَن
 .[98:األعراف] 

 ترى العذا ، ومن ذلاث  أخذ اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى أيضًا أممًا أخرى وأهلكها، وعذبها وهي وقد
ْوِدَيِتِهْم َقالَّوا َهَذا َعاِرٌض َفَلمما َرَأْوُه َعاِرضًا ُمْسَتق ِبَل َأ عادما ذكر اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى عن قوم 

 [14:األحقاف]  ُمْمِطُرَنا
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ممطرنا، فما ظنوه  هذا عارض: حتى لما رأوا العذا  قالوا -باهلل من القسو  ومن الغفلة نعوذ
وماا ظناوه إال سيساتمر، وهام ال      ارًا للعطاء والنعمة،إال استمرارًا لهم في الخير واستمر

كَّلن َشْيٍء ِباَأْمِر َربَِّهاا    ل تَّْم ِبِه ِريٌح ِفيَها َعَذاٌ  َأْليٌم تََّدمُِّرُهَو َما اْسَتْعَج َبلم يحسبونه استدراجًا
]  َكَأننُهْم َأْعَجاُز َنخ ٍل ُمن َقِعٍر فكانوا بعد ذلث[ 15:األحقاف]  َمَساِكنَُّهْم َفَأْصَبُحوا ال ُيَرى ْإلنا

 [10:القمر

َيْهاِد   َأَوَلامْ  :وهكذا كل أمة يج  عليها أال تأمن من مكر اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى كما قال تعالى
ال  َنَشاُء َأَصْبَناُهْم ِبذَّنَّوِبِهْم َوَنط َبُ  َعَلى قَّلَّاوِبِهْم َفُهامْ   ْللنِذيَن َيِرثَّوَن ال َأْرَض ِمْن َبْعِد َأْهِلَها َأْن َلْو

ينسى، أو يغفل، أو يكاف عان   ال يصح وال يجوز ألي أحد أن  [100:افاألعر]  َيْسَمُعوَن
 والتوبة إليه، واألخذ باألسبا  الواقية من عذابه، والمؤدية إلى النجا  مان  التضرع إلى اهلل

 .انتقام اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، فهكذا يج  على الناس أممًا وأفرادًا

[ 00:ماريم ] َوَقاَل َلُأوَتَينم َمااًل َوَوَلدًا :ثل الذي قالأما من كان حاله غير ذلث، فإنما مثله م
  تنَخَذ ِعن َد الرمْحَمِن َعْهدًاَأطنَلَ  ال َغْيَ  َأِم ا :فرد اهلل عليه

  .[ 08:مريم]                                                                    
ال واهلل، ومان   وال يبتلينا؟ هاهل أعطانا اهلل تبارث وتعالى عهدًا وميثاقًا أن يعذ  األمم ويبتلي

 ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ورأينا أيام اهلل التي فعلها باألمم التي قبلناا،  فقد رأينا ِعَبَر اهلل !أين لنا ذلث؟

 .ي الحر  العالمية الثانية، وسم  الناس بذلثف أوروبا ورأينا ما حدث في

م  ما كانوا فيه مان   لبنان األمة في مجموعها علمت بذلث، ثم رأى الناس ما حل بأهل: أقول
الفساد ص  اهلل عليهم ساوط عاذا ،    الد وأكثروا فيهاالرخاء والنعمة، لكن لما طغوا في الب
حتى أن القاتل ال يدري فيما َقتال وال المقتاول    -القتل- وجعل الفتنة فيما بينهم، وكان الهرج

 .ذلث على أحد فيما قَّتل، وال يخفى

ن التضرع القنوت في الصال م : 

 ؟ النبي هل يكون التضرع أيضًا في القنوت في الصلوات كما قنت : مسألة 
   :الجوا 

فنستطي  أن نفعله  فإذا لم ُيفعل جماعًة -إن شاء اهلل-نعم، القنوت من التضرع، وال بأس به 
ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى من أرجى أناواع   ى وفي جوف الليل واإلنسان خال بربهاَدَرى، والدعاء فَّاَدَرفَّ

  !رنا في شيء؟وهل يضيفافعلوه،  -الحمد وهلل-الدعاء، وكل منا يدرث ذلث 
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، فهذا الدعاء خير لنا في معادنا وفي مآلنا بل نحتاجه، واآلخر  بل هو واهلل خير لنا في الدنيا
نَّعطى ما  ونثا  عليه، كما في حديث رسول اهلل َصلنى اهلُل َعَلْيِه َوَسلنَم، بأن ونؤجر عليه،

كله خير، وكله بركة،  اءدعونا أو نعطى من الخير مثله أو ُيصرف عنا من الشر مثله، فالدع
يج  أن يجدنا حيث أمرنا، وأن ال يجدنا  فإذا دعونا اهلل فلنستحي بطبيعة الحال أن نعصيه، بل

  .حيث نهانا، واهلل المستعان

النجا  من عقوبة اهلل تكون بالدعاء والتضرع : 

التقاء عذابه  -ا األسب بل هو من أعظم-مما شرعه اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى وجعله سببًا  وإن
والتوبة واالستغفار واإلنابة، فنحن في هذه  وسخطه، دعائه والتضرع إليه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى،

كنا محتاجين إليها في كل وقت وفي كل حين؛ لكن م  هذه  األيام أحوج ما نكون إليها، وإن
  .األحداث فنحن أحوج ما نكون إلى أن ال ننسى ذلث الفتن وم  هذه

واألئماة   وفايهم الادعا    -وهلل الحماد -يما أن الذين أخاطبهم جلهم من طلبة العلام  س وال
فيج  أن ننشر هاذا الحاَ    وينتشر الخير فيها، -إن شاء اهلل-والخطباء، وبهم تتأثر األمة 

نجتهد في دف  هذا الابالء عان األماة     وهذا الخير، وأن نح  إلخواننا ما نح  ألنفسنا، وأن
وهذا من أعظمها كما بين اهلل عز وجال   -تبارث وتعالى بإذن اهلل-ة منه ببيان أسبا  الوقاي

وتعالى جعل التضرع غاية كما ذكرنا في اآلية الساابقة وهاي قولاه     ذلث، بل إن اهلل تبارث
 َوَما َأْرَسل َنا ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِبيٍّ ْإلنا َأَخذ َنا َأْهَلَها ِبال َبأمَساِء َوالضمرماِء َلَعلنُهاْم َيضمارمُعونَ   :تعالى

َفَأَخذ َناُهْم ِبال َبأمَساِء َوالضمرماِء َوَلَقْد َأْرَسل َنا ْإَلى ُأَمٍم ِمْن َقْبِلَث  وفي اآلية األخرى[ 94:األعراف]
  [41:األنعام]  َلَعلنُهْم َيَتَضرمُعوَن

من شاأنه   الحرو  والضراء، وهي تعم الفتن والجد  والقحط وكل ما :فاألخذ بالبأساء وهي 
 -ُساْبَحاَنُه َوَتَعااَلى   كي يضرعوا إلى اهلل: أي-س، الغاية منها لعلهم يضرعون أن يضار النا

الرخاء فال بد أن يتعرفوا إليه في الشاد ، وإن   فإن الناس إن لم يعرفوا اهلل تبارث وتعالى في
وأعظمهم غفلة الذين ال يتضرعون إلى اهلل ال في الرخاء وال في  من أعظم وأكثر الناس قسو 

قَّلَّاوُبُهْم   َفَلْوال ْإذ  َجاَءُهْم َبأمُسَنا َتَضرمُعوا َوَلِكْن َقَسات   :قال عز وجل في األنعام لهذاالشد ، و
 َنُسوا َما ذَّكُِّروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشاْيءٍ  َفَلمما * َوَزيمَن َلُهُم الشنْيَطاُن َما َكانَّوا َيْعَملَّوَن

َفقَِّطَ  َداِبُر ال َقاْوِم الناِذيَن َظَلُماوا     * ُمْبِلُسوَن ِرُحوا ِبَما ُأوتَّوا َأَخذ َناُهْم َبغ َتًة َفْإَذا ُهْمَحتنى ْإَذا َف
 [ 45-43:األنعام]  َوال َحْمُد ْللنِه َر ِّ ال َعاَلِميَن
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بالبأساء والضاراء   ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى لألمم السابقة ففي أول األمر أخذهم إلى إمهال اهلل فانظروا
نسوا ماا   عليهم العقوبة، فلما لعلهم يتضرعون فلما لم يتضرعوا وقست قلوبهم حلت ووقعت

 .استدراجًا من اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى لهم ذكروا به فتحنا عليهم أبوا  كل شيء،

[ 190:ال عماران ] ال َيغَّرمننَث َتَقلُُّ  النِذيَن َكَفُروا ِفي ال ِبالِد :ومن هنا قال لنبيه وللمؤمنين
]  ْإنم َأخ َذُه َأْليٌم َشاِديدٌ  ألن هذا فتح من اهلل؛ يفتح اهلل عليهم أبوا  كل شيء ثم في النهاية

 [101:هود

النذر، ولكنهم أعرضوا  فيأخذهم بغتة؛ ألنه قد أنذرهم وقد خلت من قبلهم المثَّالت وقد جاءتهم 
 .عقابه، نسأل اهلل العفو والعافية ونسوا ما ذكروا به، فعند ذلث يقط  دابرهم بأليم

حال من تضرع ومن أبى التضرع : 

فلو أنهم تضرعوا إلى اهلل لكشف عنهم [ 43:األنعام]  َتَضرمُعواْإذ  َجاَءُهْم َبأمُسَنا  َفَلْوال
َكاَنت   َفَلْوال :السوء، ولهذا استثنى اهلل تبارث وتعالى من األمم قوم يونس يقول اهلل تعالى

الدُّن َيا  َلمما اَمنَّوا َكَشف َنا َعن ُهْم َعَذاَ  ال ِخْزِي ِفي ال َحَياِ  َقْرَية  اَمَنت  َفَنَفَعَها ْإيَمانََّها ْإلنا َقْوَم ُيونََّس
  [98:يونس]  َوَمتنْعَناُهْم ْإَلى ِحيٍن

رحمهم اهلل في هذه اآلية أن قوم يونس خرجوا إلاى الصاعدات،    السلف فذكر المفسرون من
ظلوا علاى   إنهم: خرجوا بأطفالهم ونسائهم ودوابهم، وقيلُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى، و وجأروا إلى اهلل

ويستغفرون فكشاف اهلل   هذه الحالة أربعين ليلة وهم يستغيثون ويتضرعون ويدعون ويبكون
من فضل اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ومن سعة  تبارث وتعالى عنهم العذا  في هذه الحيا  الدنيا، وهذا

 .رحمته

فإنه يأخذهم  على اهلل وال يتضرعون إليه وال ينيبون؛ ن ويستكبرونالذين يصرون ويعاندو أما
أيضًا في ايات األعراف الساابقة،   أخذ عزيز مقتدر، وهذا ما بينه في سور  األنعام وكما بينه

َوَلْو َأنم َأْهَل ال قََّرى اَمنَّوا َواتنَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكااٍت ِماَن    ويقول اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى فيها
 [90:األعراف]  السمَماِء َوال َأْرِض

وقاال  [ 44:األنعام] ِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَ  كَّلِّ َشْيٍءَفَلمما َنُسوا َما ذَّكُِّروا ِب فهناث ذكر أنهم 
]  َوَلْو َأنم َأْهَل ال قََّرى اَمنَّوا َواتنَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلاْيِهْم َبَرَكااٍت ِماَن السماَماِء َوال اَأْرضِ      : هنا

وليس أبوا  كل شيء؛ ولكن بركات، والبركة في أي أمر حلت فهي خير، أماا  [ 90:األعراف
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]  ِكْن َكذنُبوا َفَأَخذ َناُهْم ِبَما َكانَّوا َيك ِساُبونَ َوَل وإن كان كثيرًا. الذي ال بركة فيه فال خير فيه
 [90:األعراف

 :التواض  والتبذل في اللباس والهيئة ( 11)
ذلاًل با لالستساقاء مت   النباي  قال خارج   (حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي)

 . متخشِّعًا متضرعا  متواضعًا
]*[  التواض: 

َوِعَباُد الرهْحَمَاِن ال ِذيَن َيْمشَّوَن َعَلَى األْرِض َهْونًا َوْإَذا َخاَطَبُهُم الَجااِهلَّوَن َقاالَّوا    : )قال تعالى
 [03 /الفرقان ( ]َساَلمًا
 : رحمه اهلل بن كثيراقال  ]*[
يقول تعالى  . { وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا } : ول في تأويل قوله تعالىالق

بالحلم والساكينة والوقاار غيار     { وعباد الرحمن الذين يمشون على األرض هونا } : ذكره
 . بالفساد ومعاصي اهلل  وال ساعين فيها، وال متجبرين ، مستكبرين 

 : رحمه اهلل قال القرطبي ]*[
 . بالطاعة والمعروف والتواض   : ابن عباسقال 
: قلات  . ال يتكبرون علاى النااس    : وقيل. حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا  :الحسن وقال 

والمعرفة بأحكامه والخشية من ، باهلل والخوف منه  ويجمعها العلم، وهذه كلها معان متقاربة 
 .اهلل منهم بفضله ومنه  جعلنا؛ عذابه وعقابه 

أن تواضاعوا   إن اهلل أوحى إليم :قال  أن النبي ( ِعياِض بن حمار في صحيح مسلمحديث )
 . حتى ال يفخر أحد على أحد و ال يبغي أحد على أحد

  تعريف التواض: 

عقد القل  على َصغار النفس المؤثر في عواطفه وميوله وجوارحه في مقابل  :التواض  هو  
 . سله وأوليائه المعصومين، وفي مقابل المؤمنيناللنه سبحانه وتعالى ، وفي مقابل ر

  فضل التواض: 
وهاو مان    التواض  خلَ حميد، وجوهر لطيف يستهوي القلو ، ويستثير اإلعجا  والتقدير

ومن ِشاَيم الصاالحين    أخصه خصال المؤمنين المت قين، ومن كريم سجايا العاملين الصادقين،
ابتسامة ثغر وبشاشة وجه ولطافة  تزان، التواض التواض  هدوء وسكينة ووقار وا. المخبتين

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6001049


  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 114 

الخبيث من الطي ، واألبيض من األسود والصادَ  خلَ وحسن معاملة، بتمامه وصفائه يتميهز
 .  وما تواض  أحد هلل إال رفعه اهلل،  من الكاذ 

ما نقصت صدقة من مال و ماا زاد اهلل    :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)
  .  وما تواض  أحد هلل إال رفعه اهللبدا بعفو إال عزا ع

العشر  ، طلَ  يبدأ من لقيه بالسالم، ويجي  دعو  من دعاه، كريم الطب ، جميل إن المتواض 
 . من غير سرف الوجه، باسم الثغر رقيَ القل ، متواضعا من غير ذلة، جوادًا

السعاد  أبعاد، ال   لى الشقاو  أقر  وعنفاقد التواض  عديم اإلحساس، بعيد المشاعر، إ.. نعم
بعده في االنتظار، فاقد التواض   يستحضر أن موطئ قدمه قد وطأه قبله االف األقدام، وأن من

الخسيس، ويخفض النفيس، كالبحر الخضم تساهل فياه    ال عقل له، ألنه بعجبه وأنفته يرف 
قائده الكبر وأستاذه العج ، فاقد التواض  . الخشاش والحشاش الجواهر والدرر، ويطفو فوقه

 .ثقياال الطباااع ياارى لنفسااه الفضاال علااى غيااره      فهااو قباايح الاانفس  

أسمائه وصفاته ونعاوت   إن التواض  هلل تعالى خَّلََّ يتول د من قل  عالم باهلل سبحانه ومعرفة
القل  للر  جل وعال وخفض الجناح  هو انكسارإن التواض  . جالله وتعظيمه ومحبته وإجالله

له على أحد فضاًل وال يرى له عند أحد حقاًا، بال    ، فال يرى المتواض لرحمة للعبادوالذل وا
فما أجمل التواض ، به يزول الِكَباُر، وينشارح   . والحقوَ لهم قبله يرى الفضل للناس عليه،

 .ويعم اإليثار، وتزول القسو  واألنانية والتشف ي وح  الذات الصدر،
  أنواع التواض: 

 : ا التواض  نوعان هم
 .، وهو ترث التطاول على عباد اهلل واإلزراء بهممحمود( 1)

 .، وهو تواض  المرء لذي الدنيا رغبة في دنياهمذموم( 1)

فالعاقل يلزم مفارقة التواض  المذموم على األحوال كلها، وال يفارَ التواض  المحمود على 
  .الجهات كلها

  أموٌر من التواض: 
َوَقْد .َقْد َأف َلَح َمن َزكناَها}اد في عالج عيوبها وكشف كروبها وزالتها ات هام النفس واالجته( 1)

 {َخاَ  َمن َدسماَها
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مداومة استحضار اآلخر  واحتقار الدنيا، والحرص على الفوز بالجنة والنجا  من النار، ( 1)
 .وإنث لن تدخل الجنة بعملث، وإنما برحمة ربث لث

قوقهم ولين الجان  لهم، واحتمال األذى منهم والصبر التواض  للمسلمين والوفاء بح( 3)
 [88 /الحجر ( ]َواخ ِفْض َجَناَحَث ْلل ُمؤمِمِنيَن: )قال تعالىعليهم 

 معرفة اإلنسان قدره بين أهله من إخوانه وأصحابه ووزنه إذا قَّورن بهم( 4)
و ماا زاد  ما نقصت صدقة من مال   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   في صحيح مسلم)

  .  اهلل عبدا بعفو إال عزا و ما تواض  أحد هلل إال رفعه اهلل
 غلبة الخوف في قل  المؤمن على الرجاء، واليقين بما سيكون يوم القيامة( 5) 

 [ 40/الزمر ]  {َبَدا َلُهْم مَِّن اللنِه َما َلْم َيكَّونَّوا  َيْحَتِسُبوَنو}َ :قال تعالى 

  .تسالم للشرع، فال ُيعارض بمعقول وال رأي وال هوىالتواض  للدين واالس( 0)

االنقياد التام لما جاء به خاتم الرسل صلى اهلل عليه وسلم، وأن ُيعبد اهلل وفَ ما أمر، ( 0)
  .وأن ال يكون الباعث على ذلث داعي العاد 

عليها،  القدر  ترث الشهوات المباحة، والملذ ات الكمالية احتسابًا هلل وتواضعًا له م ( 8)
 والتمكن منها

: قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهمعاذ بن أنس الجهني حديث ) 
من ترث اللباس تواضعا هلل وهو يقدر عليه دعاه اهلل يوم القيامة على رؤوس الخالئَ حتاى  

 .يخيره من أي حلل اإليمان شاء يلبسها 
 ى أهل اإليمان من حلل الجنة  يعني ما يعط (حلل اإليمان)قوله  معنى

والحنو عليهما  التواض  في جن  الوالدين ببرههما وإكرامهما وطاعتهما في غير معصية،( 9)
واإلكثار من الدعاء لهما في  والِبش ُر في وجههما والتلط ف في الخطا  معهما وتوقيرهما

 حياتهما وبعد مماتهما 
 .{َربمَياِني َصِغيرًا لذُّلِّ ِمَن الرمْحَمِة َوقَّل رم ِّ اْرَحْمُهَما َكَماَجَناَح ا َواخ ِفْض َلُهَما}: قال تعالى 

 [ 14/اإلسراء ]                                                                         

التواض  للمرضى بعيادتهم والوقوف بجانبهم وكشف كربتهم، وتذكيرهم باالحتسا  ( 10)
  بر على القضاءوالرضا والص

والحياء في  تفق د ذوي الفقر والمسكنة، وتصف ح وجوه الفقراء والمحاويج وذوي التعفف( 11)
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ما رأيت أحسن : "الحارث ومواساتهم بالمال والتواض  لهم في الَحَس ، يقول بشر بن، الطل 
 ."من غني جالٍس بين يدي فقير

  صلى اهلل عليه وسلمالنبي تواض 

ما : سألت عائشة رضي اهلل عنها:قال ( الثابت في  صحيح البخاري  بن يزيداألسود حديث ) 
في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت كان يكون : صن  في البيت؟ قالت  كان النبي 

 .الصال  خرج إلى الصال 
،  ما بعث اهلل نبيا إال رعاى الغانم   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

   .ألهل مكة َ  قراريطعلى  كنت أرعاهاقال أصحابه وأنت ؟ فقال نعم 
ألجبت  اٍعَرأو كَّ إلى ذراٍع يتَِّعلو ُد :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

  .             لقبلت اٍعَرأو كَّ ذراٍع إليم َيِدْهو لو ُأ
تسمى العضباء وكانات ال    لرسول اهلل كانت ناقة   :قال ( حديث أنس في صحيح البخاري)

ُسبقت العضباء : تَّسبَ ، فجاء أعرابي على َقُعوٍد له فسبقها فاشتد ذلث على المسلمين فقالوا 
  .  إن حقا على اهلل تعالى أن ال يرف  شيئا من أمر الدنيا إال وضعه:  قال رسول اهلل ! 

تنبيه : الحكمة عنده وتعلم العلم ومتى تكبار   وكلما زاد تواض  طال  العلم زاد مقدار
 قلنت حكمته ومن  العلم 

ما من ادمي إال في رأسه حكمة بيد :  قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )
   . دع حكمته   : ملث فإذا تواض  قيل للملث ارف  حكمته و إذا تكبر قيل للملث 

  أن النبي ( ح الترمذي في صحي تا الثابعنهرضي اهلل  عائشةحديث ) 
 . كان يخيط ثوبه و يخصف نعله و يعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم

  أن النبي ( االثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه عائشةحديث ) 
 . كان يفلي ثوبه و يحل  شاته و يخدم نفسه

أطارت   ال تطروني ال تطروناي كماا  : قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح البخاري ) 
   . عبد اهلل و رسوله   : النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا 

  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه سهل بن حنيفحديث ) 
 . كان يأتي ضعفاء المسلمين و يزورهم و يعود مرضاهم و يشهد جنائزهم
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 أن النباي  ( اوود و الترمذي الثابت في صحيحي أبي د رضي اهلل عنهأبي الدرداء حديث ) 
 . فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكمالضعفاء ابغوني : قال 

كان يجلس علاى   أن النبي ( في صحيح الجام رضي اهلل عنهما الثابت  ابن عباسحديث )
 . األرض و يأكل على األرض و يعتقل الشا  و يجي  دعو  المملوث على خبز الشعير

كان يزور األنصار ويسل م   أن النبي( في صحيح الجام لثابت نس رضي اهلل عنه اأحديث )
 ". على صبيانهم ويمسح رؤوسهم

 :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري أنس رضي اهلل عنه حديث  )
كانت األمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتنطلَ به حياث  

 .شاءت
قال أتى النبي صلى اهلل عليه ( رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه ود أبي مسعحديث )

فرائصه فقال له هون عليث فإني لست بملث إنما أنا ابن امارأ    وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد
 . تأكل القديد 

 المجفف في الشمس هو اللحم المملح:   (القديد )  

ويقابله التكبُّر : 
لى اللنه سبحانه، وهذا كفر باللنه، أو على رسوله أو اإلمام، وهذا كفار  التعالي ع:  والتكبر هو

بالرسول أو اإلمام، أو على المؤمنين، وهذا هو التكبُّر المألوف بين المسلمين الذين لم يهذِّبوا 
 .أنفسهم، وهي معصية عظيمة

: أمها التكبُّار فهاو   . أنه الِكْبر مجرد تعاليه على غيره في نفسه: وفرَ التكبُّر عن الِكبر هو  
أن الِكْبر يكون بالقياس إلى غياره،  : وفرَ الكبر عن الُعْج  . إظهار الِكْبر وإبرازه بجوارحه

والُعْج  ما يكون في اإلنسان من رؤيته إلى نفسه . وهو اللنه أو الرسول واإلمام أو المؤمنون
مان المعاصاي    -أيضاًا   -بالعظمة والزهو والتبختر بذلث ولو من دون قياس بغيره، وهذا 

 .العظيمة
 :وقد ذم اهلل تعالى الكبر في كتابه في أكثر من موض  ، قال تعالى 

ََ األْرَض َوَلن َتْبلََّغ ال ِجَباَل طَّواًل: )قال تعالى اإلسراء ( ]َواَل َتْمِش ِفي األْرِض َمَرحًا ْإن َث َلن َتخ ِر
/ 30] 

 :قال ابن كثير رحمه اهلل  ]*[
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  اهيا عباده عن التجبر والتبختر في المشيةيقول تعالى ن
 أي متبخترا متمايال مشي الجبارين (َواَل َتْمِش ِفي األْرِض َمَرحًا )
ََ األْرَض)  أي لن تقط  األرض بمشيث :(  ْإن َث َلن َتخ ِر
قيض أي بتمايلث وفخرث وإعجابث بنفسث بل قد يجازى فاعل ذلث بن ( َوَلن َتْبلََّغ ال ِجَباَل طَّواًل) 

  قصده كما ثبت في الصحيح
ه ُسف ه َنْبِجْعتَّ لٍةبينما رجل يمشي في ُح : قال أن النبي (  حديث أبي هرير  في الصحيحين )
  .  إلى يوم القيامة األرض  في إذ خسف اهلل به فهو يتجلجُل رأَسه ٍلِجرمُم

 تعاالى خساف باه    أنه خرج على قومه في زينته وأن اهلل وكذلث أخبر اهلل تعالى عن قارون
 وبداره األرض
في نفسه حقير وعند الناس كبير ومان اساتكبر    فهومن تواض  هلل رفعه اهلل " وفي الحديث 

 . وضعه اهلل في نفسه كبير وعند الناس حقير حتى لهو أبغض إليهم من الكل  والخنزير
 :قال القرطبي رحمه اهلل  ]*[
. شد  الفرح : والمرح . ي عن الخيالء وأمر بالتواض  نه هذا (َواَل َتْمِش ِفي األْرِض َمَرحًا )

 هو الخيالء في المشي: وقال قتاد  . تجاوز اإلنسان قدره : وقيل . المشي  التكبر في: وقيل 

 .هو البطر واألشر : وقيل  .
ََ األْرَض) خرَ الثو  أي شاقه  : علم ما فيها ويقال لن تتولج باطنها فت يعني :(  ْإن َث َلن َتخ ِر
أي لن تخرَ األرض بكبرث ومشيث . الواس  من األرض : والخرَ . قطعها  وخرَ األرض، 

 عليها

 "ولن تبلغ الجبال طوال . " لن تساوي الجبال بطولث وال تطاولث  أي ( َوَلن َتْبلََّغ ال ِجَباَل طَّواًل) 
 , محاط بث من تحتث ومن فوقث، بل أنت عبد ذليل ، بقدرتث ال تبلغ هذا المبلغ  أي، بعظمتث 

 . فال يليَ بث التكبر، والمحاط محصور ضعيف 

 :قال الطبري رحمه اهلل  ]*[
  وال تمش في األرض مختاال مستكبرا ( :َواَل َتْمِش ِفي األْرِض َمَرحًا )

ََ األْرَض)  إنث لن تقط  األرض باختيالث  : ( ْإن َث َلن َتخ ِر
 بفخرث وكبرث  ( َوَلن َتْبلََّغ ال ِجَباَل طَّواًل) 
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َواَل تََّصعهْر َخدهَث ْللن اِس َواَل َتْمِش ِفي األْرِض َمَرحًا ْإنه الل َه اَل ُيِحا ه كَّاّل ُمخ َتااٍل    : )قال تعالى
 [18 /لقمان ( ]َفخَّوٍر

هو في حقيقة األمر معتٍد على مقاام األلوهياة،    إنماوتعالى وتَكبمر،  إن من نبذ خلَ التواض 
 والكبرياء، متناسيًا جاهاًل حَ اهلل تعالى عليه، من عصا  بناي البشار،   طالبًا لنفسه العظمة

وجمالاه، إذ   متجرٌِّئ على مواله وخالقه ورازقه، منازع إياه صفة من صفات كماله وجاللاه 
 . الكبرياء والعظمة له وحده

العاُز إزاري  : قاال اهلل تعاالى   : قاال   أن النبي (  في صحيح مسلم     حديث أبي هرير)
 . والكبرياُء ردائي فمن نازعني عذبته 

والسنة طافحةَّ باذم  . ، فإنم من ُأعج  بنفسه تعالى على غيرهوالُعج  من جملة أسبا  الكبر
 .العج  وتشني  فعله والتنفير منه 

بينما رجل يمشي في حلٍة تَّْعِجْبه نف ُساه      : قال  ي أن النب( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
ُمرمِجٌل رأَسه يختاُل في ِمش يته  إذ خسف اهلل به األرض فهو يتَجل َجُل في األرض  إلاى ياوم   

                                      . القيامة 
خشية اهلل تعاالى    : ثالث منجيات : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )

في السر و العالنية و العدل في الرضا و الغض  و القصد في الفقر و الغنى و ثالث مهلكاات  
   . هوى متب  و شح مطاع و إعجا  المرء بنفسه   : 
من سرمه أن يتمثال لاه   : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث معاوية في صحيحي )

 . من النار  الرجال قيامًا ، فليتبوأ مقعده
]*[التبذ ل فى اللباس والهيئة : 

للحاديث  التبذل في اللباس والهيئة بالشعث واإلغبار وهو أيضا من المقتضيات إلجابة الدعاء 
 :اآلتي 

 :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )
 . ر  أشعث مدفوع باألبوا  لو أقسم على اهلل ألبره

كم مان أشاعث   :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حديث أنس )
 . أغبر ذي طمرين ال يؤبه له لو أقسم على اهلل ألبره منهم البراء بن مالث
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عالمة على االبتذال والتذلل فهو أشعث في لباسه أغبر في هيئته في شكله في  :  أشعث أغبر
 . شعره

ذلاًل با لالستساقاء مت   النباي  قال خارج  ( في  صحيح الترمذيحديث ابن عباس الثابت )
 . متواضعًا متخشِّعًا متضرعا 

قد حبس له ابن أخ فلبس خلقان ثيابه وأخذ عكازا بيده فقيل لاه   وكان مطرف بن عبداهلل ]*[
 . ما هذا قال أستكين لربي لعله أن يشفعني في ابن أخي الثالث

تنبيه :  ه لفقره وضعفه وذلته ؛ لكنه عزيز على اهلل تعاالى ال  قد يوجد من ال يؤبه ب
 .بالصالح ال بالقو   العبر فيرد له سؤااًل ، وال يخي  له دعو  

 : الرغبة والرهبة( 11)
] {َلَنا َخاِشاِعينَ  ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكانَّوا  ْإننُهْم َكانَّوا  }: وقال تعالى
 [90/األنبياء 

 "ورهبا مما عندنا  رغبا فيما عندنا قال الثوري :قال ابن كثير رحمه اهلل  ]*[
 :رحمه اهللقال القرطبي  ]*[

وقت تعبادهم   المعنى يدعون: وقيل . أي يفزعون إلينا فيدعوننا في حال الرخاء وحال الشد  
 . زمانألن الرغبة والرهبة متال، وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف 

 : قال الطبري رحمه اهلل  ]*[
يعني رهباة   رهباو أنهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما يرجون منه من رحمته وفضله  رغبا

 . بتركهم عبادته وركوبهم معصيته ، منهم من عذابه وعقابه 
ا ، ورفعا لألمر إليه دائما، وهذخشوعا من اإلنسانهي االتجاه إلى اهلل  الرغبة في الدعاءف

  .. ما يضمن الصلة الدائمة بين العبد وربه

  .. فإذا أتى حسنة، دعا اهلل أن يتقبلها

  .. وإذا أتى عمال صالحا، دعا اهلل أن يبارث فيه

 .. وإذا أصابته شد ، دعا اهلل أن يخففها عنه

 .. وإذا جاءه خير شكر اهلل، ودعاه أال يكون فتنة

  .. وإذا مشى خطو ، دعا اهلل أن يوفقه فيها

  .. وإذا اتخذ قرار، دعا اهلل أال يكون ظالما فيه
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  .وهكذا هو يعيش م  اهلل في كل لحظة، رغبة في إرضائه، واتباع منهجه

.. بقدرته وقوته  أي الخوف من اهلل تعالى واإليمان..  الرهبةثم يأتي المعنى الثاني وهو 
كه، ال يتركه، ويجعل الداعي يعلم مل والدعاء هنا يجعل الداعي يذكر الحي القيوم القائم على

ومن هنا فإنه يعرف يقينا أنه ال يستطي  أن يخدع  .. أن اهلل سبحانه ال تأخذه سنة وال نوم
ولهذا فالذي يحاول أن يخدع اهلل فإنما يخدع .. ليست بين متساويين  هنا المواجهةاهلل، ألن 

  .ألن اهلل يملث كل القدرات بال حدود وال قيود .. نفسه

به نفسه من  فهو يخشى اهلل حينما توسوس..  وهذه الرهبة تجعل العبد ال يخالف منهج اهلل
تجعل اإلنسان يرق   .. هذه هي الرهبة هي قمة أخرى من قمم اإليمان.. شر، فيستعيذ به 

ويؤمن بأنه ال يستطي  أن .. يعلمه اهلل  نفسه في السر والعالنية، ويعلم أن ما يخفيه في السر
  .. هلليخدع ا

البشر هم أذكى  ولذلث فإن الذين يخشون الناس وال يخشون اهلل إنما يعتقدون أنهم بخداعهم
عموا عن أن اهلل سبحانه  بينما هم في الحقيقة قد.. منهم، وأنهم حصلوا على فوز كبير 

  .وتعالى يعلم سرهم وجهرهم
 :مكرهالدعاء في كل األحوال في الشد  والرخاء، وفي المنشط وال(  13)
من سره أن : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . يستجي  اهلل له عند الشدائد و الكر  فليكثر الدعاء في الرخاء
تنبيه :    إن من أهم أسبا  رد الدعاء على صاحبه سوء حال الداعي فاالكثير مناا ال

ال يستنصر إال في الشد  والضراء وعند الرخااء والسارور   يدعو اهلل وال يلجأ وال يستغيث و
 ننسى اهلل ونبينا محمد صلى اهلل عليه وسلم يقول 

تعرف إلاى   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 . اهلل في الرخاء يعرفث في الشد 

وهي الغم : والكََّر  د، وهي الحادثة الشاقة،من أح  أن يستجي  اهلل له عند الشدائ :والمعنى
فليكثر الدعاء في حالة الصحة والفراغ والعافية، ألن من شيمة المؤمن أن  الذي يأخذ النفس،

قال اهلل تعالى فاي  . (58)يلجأ إلى اهلل تعالى ويكون دائم الصلة به، ويلتجئ إليه قبل االضطرار

                                                 
 .9/314تحفة األحوذي : انظر  (58)
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 ،ال ُمَسابِِّحينَ  َفَلْوال َأننُه َكاَن ِمَن}: ه واستجا  لهيونس عليه الصال  والسالم حينما دعاه فأنجا
 .(59){َلَلِبَث ِفي َبط ِنِه ْإَلى َيْوِم ُيْبَعثَّوَن

يسألون اهلل في  اهلل عليهم على الدعاء في سائر شؤونهم فقد كانوا وقد حرص السلف رضوان
  " كااال شااايء حتاااى العلاااف لااادوابهم والملاااح فاااي الطعاااام    

والمشروع للمؤمن أن  وهذا مسلث خطأ، يدعو اهلل إال في الشدائد واألزماتوكثير من الناس ال
 .باهلل أجيبت دعوته في الشدائد  يدعو اهلل في السراء والضراء وإذا كان دائم االتصال

نبي اهلل يسقط في لجج البحار فيبتلعه الحوت فهو فاي ظلماة جاوف     هذا يونس بن مت ى
وال أحاد  ، فال أحد يعلم مكانه، في ظلمات ثالث، الليل الحوت في ظلمة جوف البحر في ظلمة

، ويعلم مكانه من ال يغي  عنه مكان، ولكن يسم  نداءه من ال يخفى عليه الكالم، يسم  نداءه
َوَذا الن وِن ْإذ ذ َهَ  ُمَغاِضبًا َفَظنه َأن ل ن ن ق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدَى ِفي ) :فدعا وقال وهو على هذه الحال

 [80 /األنبياء ( ]اِت َأن ال  ْإَلَاَه ْإال  َأنَت ُسْبَحاَنَث ْإن ي كَّنتَّ ِمَن الظ اْلِميَنالظ لََّم
هذا يونس لم يزل يرف  لاه  ، صوت معروف في أرض غريبة: فقالت، فسمعت المالئكة دعائه

 .عمل صالح ودعو  مستجابة
تنبيه :  تي على اآل من أعظم أنواع الدعاء، الشتماله  ءالدعا هذا: 
 (ال إله إال أنت)على توحيد اهلل  :أواًل 

 .وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى، وأعظم طاعة وأعظم وقربة

وكل ما يقدر فلاه   تنزيه اهلل عما ال يليَ به عز وجل، فكل ما يفعل،( سبحانث)بالتنزيه  ثنى ثم
 .َتَعاَلى وعظيم شأنهُسْبَحاَنُه َو فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما ال يليَ بجالله وكماله

ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلاى اهلل ُساْبَحاَنُه    ثم ثلث
 [80:األنبياء]  نِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَنْإ َوَتَعاَلى ينبغي له أن يكون كذلث

فيجئ الجوا  اإللهي له: 
 (ي َبط ِنِه ْإَلَى َيْوِم ُيْبَعثَّوَنَلَلِبَث ِف*   َفَلْواَل َأن ُه َكاَن ِمَن ال ُمَسبهِحيَن)

 [144 ، 143الصافات ]                                               
 ( َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجهْيَناُه ِمَن ال َغمه َوَكَذْلَث نَّنِجاي ال ُمؤمِمِنيَن) أتاه الجوا  بالنجا 

                                                 
 .144، 143: سور  الصافات، اآليتان  (59)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002569
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 [88 /األنبياء  ]                                                                     
 :قال الحسن البصري ]*[
ولكن قدم عماًل صالًحا في حال الرخاء فذكره اهلل في ، ما كان ليونس صال  في بطن الحوت" 

 ".وإن العمل الصالح ليرف  صاحبه فإذا عثر وجد متكًأ، حال البالء
تنبيه :  هنا نذكر قول النبي قي مصارع السوءوفعُل المعروف ي . 
صدقةَّ السر تَّطفاُئ غضا     ):قال  النبي  أن (حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح الجام )

 ( وفعُل المعروف يقي مصارع السوءالر  ، وصلةَّ الرحم تزيُد في العمر ، 
فرَ بين من أطاع اهلل في الرخاء ومن ، ومن ضيعه الرخاء هناث فرَ بين من عرف اهلل في

 .عصاه
  .مل اهلل بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله اهلل باللطف واإلعانة في حال شدتهفمن عا

وأخبار  ، الذين قص النبي علياه الساالم قصاتهم    أذكرث أخي  خبر الثالثة من بني إسرائيل
فاإذا  ، يوم أن اواهم المبيت إلى غار فتدهدهت عليهم صخر  عظيمة أغلقت فم الغار، خبرهم

 .مقفل موثَ اإلقفال، كم اإلغالَالغار صندوَ مغلَ مح
وإن دفعوا فساواعدهم أضاعف   ، وإن استنجدوا فال أحد ينجدهم، إن نادوا فلن يسم  نداؤهم

فلم يجدوا ، وكانت شد ، وكانت كربة، وأعجز من أن تدف  صخر  عظيمة سدت با  هذا الغار
فدعوا اهلل في الشد  ، وسيلة يتوسلون بها في هذه الشد  إال أن يتذكروا معاملتهم في الرخاء

  :وإليث الحديث  .بصالح أعمالهم في الرخاء
خارج ثالثاة    :قاال   أن النبي  (الثابت في الصحيحين  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديث )

فقال بعضاهم  : يمشون فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل، فانحطت عليهم صخر ، قال
 .ادعوا اهلل بأفضل عمل عملتموه: لبعض

اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى، ثم أجايء فأحلا    : ل أحدهمفقا
فأجيء بالحال ، فآتي أبواي فيشربان، ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتاي، فاحتبسات ليلاة،    

فكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلث : فجئت فإذا هما نائمان، قال
طل  الفجر، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلث ابتغاء وجهث، فافرج عناا   دأبي ودأبهما، حتى

 .ففرج عنهم: فرجة نرى منها السماء، قال
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اللهم إن كنت تعلم أني أح  امرأ  من بنات عمي كأشد ما يح  الرجل النسااء،  : وقال اآلخر
قعدت بين رجليها ال تنال ذلث منها حتى تعطيها مائة دينار، فسعيت حتى جمعتها، فلما : فقالت
اتَ اهلل وال تفض الخاتم إال بحقه، فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلث ابتغااء  : قالت

 .ففرج عنهم الثلثين: وجهث، فافرج عنا فرجة، قال
اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرَ من ذر  فأعطيته، وأباى ذلاث أن   : وقال اآلخر

يا عباد  : فزرعته، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها، ثم جاء فقاليأخذ، فعمدت إلى ذلث الفرَ 
: أتستهزئ باي؟ قاال  : انطلَ إلى تلث البقر وراعيها فإنها لث، فقال: اهلل أعطيني حقي، فقلت

ما أستهزئ بث ولكنها لث، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عناا،  : فقلت
 (.فكشف عنهم

تنبيه : حال هؤالء الثالثة  انظر إلى: 
يوم أتى فوجدهما نائمين، وطعامهما قدح من لبن في يده، وصابيته  ، ببره والديه دعا أحدهم

وإماا أن يطعام   ، وكان بين خيارين إما أن يوقظ الوالدين من الناوم ، يتضاغون من الجوع
ف والقدح علاى  ولكن اختار خياًرا ثالًثا وهو أن يق، فلم يختر أًيا من هذين الخيارين!! الصبية

والوالدان يغطاان فاي   ، يده والصبية يتضاغون عند قدميه، ينتظر استيقاظ الوالدين الكبيرين
نوم عميَ حتى انبلج الصبح وأسفر الفجر فاستيقظا، وبدأ بهما وأعرض عن حناان األباو    

 .وقدم عليه حنان البنو  على األبو  فشر  أبواه وانتظر بنوه
 ((.علت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيهاللهم إن كنت تعلم أني ف))

وتمكان مان   ، فتوسل إلى اهلل بخشيته هلل ومراقبته يوم أن قدر على المعصية، ثم دعا اآلخر
بعد أن اشتاَ إليها طوياًل وراودهاا كثياًرا   ، الفاحشة ووصل إلى أح  الناس إليه، ابنة عمه

استطاع أن يصل إلى شهوته وينال لذتاه  حتى إذا أمكنته الفرصة و، وحاول فأعيته المحاولة
فارتعاد القلا    ، اتَ اهلل وال تفض الخاتم إال بحقه: خاطبت فيه تلث المرأ  مراقبة اهلل فقالت

وهي أحا  النااس   ، ووجفت النفس وتذكر مراقبة اهلل تعالى فوقه، فقام عنها، واقشعر الجلد
 .إليه وترث المال الذي أعطاها

 ((.فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيهاللهم إن كنت تعلم أني ))
وهو الصدَ واألمانة حيث استأجر أجاراء فأعطااهم   ، فتوسل بعمل صالح قربه ودعا الثالث

 .فإذا عبيد وماشية وثمر، وبقي واحد لم يأخذ أجره فنمهاه وضار  فيه، أجرهم
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 .أعطني حقي: ثم جاء األجير بعد زمن طويل يقول
نزيًهاا  ، ولكنه كان أميًنا غاية األماناة ، هذا حقث أصوٌع من طعام :يقوللقد كان يستطي  أن 

فكانت مفاجأ  ، كلها لث، وكل هذه الماشية، كل هذا الرقيَ، حقث ما تراه: فقال، غاية النزاهة
يا عبد اهلل إني ال : فقال" اتَ اهلل وال تستهزء بي: "فقال، لم يستوعبها عقل هذا األجير الفقير

 .ولم يترث له شيًئا، فاستاقه جميًعا، إن هذا كله لث، أستهزء بث
 ((.اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه))

وإذا النور يشا  مان   ، وتنامت مناجاتهم، فإذا الشد  تفرج والضيَ يتس ،  وتنامت دعواتهم
 .00جديد فيخرجون من الغار يمشون
 . حالث في الرخاء م  ربث يكن معث في حال شدتث فيامن يريد جوا  دعاءه أصلح

 :، أو الصفة المناسبة حال الدعاءمن أسماء اهلل الحسنى اختيار االسم المناس ( 14)
يا رحيم ارحمني، يا كريم أكرمني، يا شافي اشفني، ر  ه  لي من لدنث رحماة  : كأن يقول

 .إنث أنت الوها  وهكذا
 :، منها ما يلي  ومن السنة الصحيحة ما يدل على ذلث

فاي   هعلمني دعاءًا أدعاو با   أنه قال لرسول اهلل ( حديث أبي بكٍر الصديَ في الصحيحين )
مغفارً    فاغفر ليقل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وال يغفر الذنو  إال أنت ، : صالتي قال 

 .الغفور الرحيم من عندث ، وارحمني إنث أنت 
: إذا أتى مريضًا أو ُأِتَي باه إلياه قاال     قالت كان رسوُل اهلل  (حديث عائشَة في الصحيحين )

 .الشفاء إال شفاءث شفاءًا الُيغادُر سقمًا  اشِف أنت الشافيأذ ِه  البأس رِ  الناس 
 :  أال يحجر رحمة اهلل في الدعاء( 15)

 :كاأن يقاول  تخصيص أناس معينين ، واقتصار الدعاء لهم دون غيرهم  بالتحجير والمقصود
اللهم اسَ مزرعتي وحدها، أو اللهم أصلح أوالدي دون غيرهم، أو ر ِّ ارزقناي وارحمناي   

اللهم اغفر لاي وال تغفار   : فرحمت اهلل تعالى قري  من المحسنين ، فال يقول ،  دون سواي
 .ألحد معي 

                                                 

 1043)، ومسلم ح (1101)رواها البخاري ح 
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في صال ، "قام رسول اهلل:قال  (الثابت في صحيح البخاري هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
اللهم ارحمني ومحمًدا، وال ترحم معنا أحًدا، فلماا  : قمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصال و

  . يريد رحمة اهلل_ لقد حجمرَت واسًعا : قال لألعرابي"سلنم النبي
، ورحمتاه سابحانه    يءاللهم ال تغفر لفالن من الناس ، فرحمت اهلل وسعت كل ش :أو يقول 

ث إلى خطور  عمل من قال به ، فقد يوصله ذلث إلى أن يتآلى سبقت غضبه ، بل ربما أدى ذل
مستطير قد يكون سب  في إحباط اللها  تعاالى عمال     وهذا أمٌر خطير وشٌرعلى اهلل تعالى 

 .المتألي على اهلل تعالى إذا كان أقسم على اهلل تعالى عن ُعج  والعياذ باهلل تعالى من ذلث 
ال يغفار   واهلل  : قال رجل    : قال أن النبي ( محديث جند  بن عبد اهلل في صحيح مسل)

إني قاد غفارت لاه    ! من ذا الذي يتألى عليه أن ال أغفر لفالن  فقال اهلل تعالى  ! اهلل لفالن 
 .  وأحبطتَّ عملث 

 :أن يسأل اهلل كل صغير  وكبير ( 10)
 :أن يسأل اهلل كل صغير  وكبير 

هم ال يلجأون إلى اهلل وال يسألونه إال إذا نزلت بهم وهذا األمر يغفل عنه كثير من الناس، فترا
 .عظائُم األمور، وشدائدها

 .أما ما عدا ذلث فال يسألونه؛ لظنهم أنه أمر يسير ال داعي لسؤال اهلل من أجله
_ ماثاًل  _ وهذا خطأ؛ فالالئَ بالمسلم أن يسأل ربه كل صغير ؛ فلو لم ييسر اهلل أكل الطعام 

 . أكله، ولو لم ييسر لبس النعل لما استطاع اإلنسان لبسهلما استطاع اإلنسان 
 (01). لو لم ييسره لم ييسر_ تعالى _ ، فإن اهلل (01)سلوا اهلل كل شيء، حتى الشس  :"قال

 .إشار  أن ما فوقه أولى وأولى  حتى الشس  :فقوله
 :يدعو لوالديه م  نفسه  (10)

ن كتابه العزيز ، بل وقرن حقهما بحقه مما أوصى اهلل تعالى ببر الوالدين في مواض  كثير  م
 يدل على فضل بر الوالدين َوِعَظِم حقهما 

                                                 

 .8/180، انظر لسان العر . أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين األصبعين، ويدخل طرفه في الثق  الذي في صدر النعل: الشس (  01)
الدعوات، وضعفه الشيخ األلباني في الضاعيفة   4/191با  ما يقول إذا انقط  شسعه، والترمذي ( 350)أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة  01
يلاة  ، وعمال الياوم والل  8/45( 4500)، انظر مسند أبي يعلى _رضي اهلل عنها _ ، ولكن الحديث صحيح من قول عائشة موقوًفا عليها (1301)
 .10/150المجم  . رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبيد اهلل وهو ثقة: ، قال الهيثمي في الحديث(350)
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مان  : النساء()َواْعُبُدوا اللنَه َوال تَّش ِركَّوا ِبِه َشْيئًا َوِبال َواْلَدْيِن ْإْحَسانًا َوِبِذي ال قَّْرَبى )فقال تعالى 
 ( 30اآلية

 (وا ْإلنا ْإيماُه َوِبال َواْلَدْيِن ْإْحَسانًا َوَقَضى َربَُّث َألنا َتْعُبُد)وقال تعالى 
 ( 13من اآلية: اإلسراء)                                                        

للوالدين حينما يدعو اإلنسان لنفسه في غير ما موضا  فاي    وند  اهلل تعالى إلى الدعاء
 :منها ما يلي كتابه العزيز 

َربمَنا اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم َوْلل ُمؤمِمِنيَن َيْوَم َيقَّاوُم  }: يم عليه الصال  والسالموقال تعالى عن إبراه
 [ 41/إبراهيم ]  {ال ِحَساُ 

َر ِّ اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم َوْلَمن َدَخاَل َبْيِتاَي   }: عن نوح عليه الصال  والسالم ًاوقال تعالى إخبار
    [ 18/نوح ]  {َتَباًرا ال ُمؤمِمَناِت َوال َتِزِد الظناْلِميَن ْإالنُمؤمِمًنا َوْلل ُمؤمِمِنيَن َو

وال شث إن من  وهو واج  ، يليهما بالمال والجاه والنف  البدنإ اإلحسانبر الوالدين يعنى إن 
للوالدين الدعاء لهما وخاصًة بعد موتهما ولذا ند  النبي إلى الدعاء لهما بعد  أعظم أمور البر

وبين أن الدعاء للوالدين بعد موتهما من األمور التي يصل ثوابها لميت بعد موته كما  موتهما
 :في الحديث اآلتي 

إذا ماات   :قاال  النباي  أن ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح مسلم )
ٌح يادعو  إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتف  به أو ولٌد صال: اإلنسان انقط  عمله إال من ثالث 

 . له 
إن الرجال   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . باستغفار ولدث لث: أنى لي هذا ؟ فيقال:   درجته في الجنة فيقولَفْرلتَّ

 هل الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل أم الصدقة ؟ :مسألة 
للشث أن أنف  شيء للوالدين بعد موتهما هاو الادعاء   دلت السنة الصحيحة بما ال يدع مجااًل 

 .لهما ، فالدعاء لهما بعد موتهما أنف  من سائر أعمال البر من الصدقة وغيرها 
 :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى  ]*[ 

 أنعلاى   صلى اهلل عليه وسلم الدعاء بمقام التحديث عن العمل فكان هاذا دلايال   النبي ذكر
العمر  لهما وأفضل مان   فضل من الصدقة عنهما ، وأفضل منهما أالدين بعد موتالدعاء للو
يعادل   أنال يمكن صلى اهلل عليه وسلم  لنبين اران لهما وأفضل من الصال  لهما ألقراء  الق
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، ويباين   األفضال يبين عليه الصال  والسالم ما هو  أن، بل البد  إلى المفضول األفضلعن 
  . األفضاالهااذا الحااديث مااا هااو    ن فاايجااواز المفضااول ، وقااد بااي  

ففي الحديث اآلتي ،  بيان جواز المفضول أما: 
يا رسول اهلل إن أماي  * فقال  أن رجال أتى النبي  ( الثابت في  الصحيحين عائشةلحديث )

 . أجر إن تصدقت عنها قال نعم فهل لها افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت 
تنبيه :  ا الحديث فائدتان عظيمتان هما يتضح لنا من هذ: 
 أن الدعاء للوالدين من أعظم أمور البر بهما [ 1]
أن الدعاء للوالدين بعد موتهما أفضل من التصدَ عنهما وأفضل مان الحاج والعمار     [ 1]

عنهما ما داما قد أديا الفريضة من حٍج أو عمر  ، ومن هنا يتضح لنا القاعد  الذهبية التاي  
 اتباع السنة أولة من كثر  العمل   :حجر في الفتح وهي ذكرها الحافظ بن 

 : أن يدعو إلخوانه المؤمنين ( 18)
َواْسَتغ ِفْر ْلَذنِبَث َوْلل ُمؤمِمِنيَن : )قال تعالىفهذا من مقتضيات األخو ، ومن أسبا  إجابة الدعو ؛ 

 [19 /محمد ( ]َوال ُمؤمِمَناِت
ره ه اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديه َوْلَمان َدَخاَل َبْيِتاَي    : )تعالىقال  قوله_ عليه السالم _ وذكر عن نوح 

  [18 /نوح ( ]ُمؤمِمنًا َوْلل ُمؤمِمِنيَن َوال ُمؤمِمَناِت
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كت  اهلل : قال  أن النبي ( حديث عباد  في صحيح الجام )

 . له بكل مؤمٍن حسنة 
ن، والعلماء، والصالحون، والعبماد، ومن فاي صاالحهم   الوالدا_ ويحسن أن ُيخص بالدعاء 

 ...صالح ألمر المسلمين كأولياء األمور وغيرهم
أن يدعو للمستضعفين والمظلومين من المسالمين، وأن يادعو علاى    _ أيًضا _ ويحسن به 

 .الظالمين الذين في هالكهم نصر لإلسالم والمسلمين، وراحة للمستضعفين والمظلومين
 : أ الداعي بنفسهأن يبد( 19)

 [10 /الحشر ( ] َربهَنا اغ ِفْر َلَنا َوإْلخ َواِنَنا ال ِذيَن َسَبقَّوَنا ِباإْليَماِن ) تعالى  قال
كان إذا ذكار  "  أن النبي  (الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  أبيِّ بن كع حديث  )

  .أحًدا فدعا له بدأ بنفسه
لغيره كما هو وارد في كثير من األدعياة، حياث يادعو     وهذا ليس بالزم لمن أراد أن يدعو
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 .اإلنسان لغيره دون نفسه
إذا أراد الدعاء لنفسه ولغيره فليبدأ بنفسه ثم ُيَثنِّي بغيره، وإذا أراد الدعاء لغياره  : وقد يقال

لعبيد بن عامر ؛ حيث دعا لعبياد دون  "َفَحْس  فال يلزم أن يبدأ بنفسه، كما مر في دعاء النبي
 .يدعو لنفسهأن 
 : يترصد للدعاء األوقات الشريفة ( 30)

كيوم عرفة من السنة ن ورمضان من الشهور ، ويوم الجمعة من األسبوع ، ووقت الساحر  
من ساعات الليل ، وقد ثيت في السنة الصحيحة بان فضل هذه األوقات الشريفة وإليث بعاض  

 :ما ورد في هذا  
 فضل يوم عرفة : 
ما من يوم أكثر من أن يعتاَ اهلل فياه   : قال  أن النبي ( يح مسلم حديث عائشة في صح)

 . عبدا من النار من يوم عرفة 
أحتسا  علاى اهلل أن   : قال في يوم عرفة  أن النبي ( حديث أبي قتاد  في صحيح مسلم )

 .  يكفر السنة الماضية والمستقبلة 
 فضل رمضان : 
إذا كان أول ليلاة مان   قال  أن النبي ( اجةحديث أبي هرير  في صحيحي الترمذي وابن م)

شهر رمضان صفدت الشياطين و مرد  الجن و غلقت أبوا  النار فلم يفتح منها با  و فتحت 
يا باغي الخير أقبل و يا باغي الشر   : أبوا  الجنة فلم يغلَ منها با  و ينادي مناد كل ليلة 

   . أقصر و هلل عتقاء من النار و ذلث كل ليلة 
ضل يوم الجمعة ف : 
ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقهاا   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

 عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار بيده يقللها 

فضل ساعة السحر :  
 [ 18/الذاريات ] ( َوِبٱأَلْسَحٰاِر ُهْم َيْسَتغ ِفُروَن: )قال اهلل تعالى

ينزل ربنا تبارث و تعالى كل ليلة إلاى  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
من يساألني    ؟ من يدعوني فأستجي  له   : السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول 

  . من يستغفرني فأغفر له   ؟ فأعطيه 
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ِقياَل   »: َقاالَ ( في صاحيح الترماذي    الثابت رضي اهلل عنهالباهلي َعن أبي ُأَماَمَة حديث ) 
 .«  َوُدُبَر الصهَلَواِت ال َمك تَّوَباِت، َجْوف الل ْيِل ااَلِخُر: َأيه الدهَعاِء أْسَمُ ؟ قاَل لَرُسوَل اهلل 

 فضل الدعاء بين اآلذان واإلقامة : 
اآلذان  ال ُيرُد الدعاء باين : قال  أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث أنس في صحيحي )

 . واإلقامة 
 فضل الدعاء في السجود : 
أقرُ  ما يكون العبد من رباه وهاو   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 . ساجد فأكثروا الدعاء 
 :التأمين على الدعاء من المستم ( 31) 

 .على فرعون واله_ عليهما السالم _ كما في قصة دعاء موسى وهارون 
 (03).كان موسى يدعو، وهارون يؤمن: نقال المفسرو
 .89يونس،[قد أجيبت دعوتكما:]_تعالى _ ولهذا قال 

 :تجن  الدعاء على األهل، والمال، والنفس ( 31)
ال _ ألن الدعاء يقصد منه جل  النف  ودف  الضر، والدعاء على األهال، والماال، والانفس    

سيجني من فساد أهله، وماله، مصلحة وراءه، بل هو ضرر محض على الداعي نفسه؛ فماذا 
 ؟ ونفسه

تادعوا علاى    ال:قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث جابر )
أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم؛ ال توافقوا من اهلل ساعًة ُيسأل فيها 

 . عطاًء فيستجي  لكم
 :أال يتكلف السج ( 33)

 .داعي حال ذلة وضراعة، والتكلف ال يناس  ذلثذلث أن حال ال
 (04). ادع بلسان الذلة واالفتقار، ال بلسان الفصاحة واالنطالَ :قال بعضهم

 (05). ويكره في الدعاء السج ، وتكلف صفة الكالم له : قال الخطابي ]*[

                                                 

 .1/411انظر تفسير القران العظيم البن كثير  ( 03)
 .1/300إحياء علوم الدين،  ( 04)
 .10شأن الدعاء ص ( 05)
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  فصل الخطا  في مسألة السج: 
بالخشاوع والخضاوع واإلخاالص ،     ، هو المتكلف ، ألنه يذه  السج  المذموم في الدعاء

 ،  ويلهي عن الضراعة واالفتقار وفراغ القل 
الننااَس   ِن اْبِن َعبماٍس َقاَل َحدِِّثَع (الثابت في صحيح البخاري رضي اهلل عنه ِعك ِرَمَة حديث  )

َوَلا تَِّملن النناَس َهَذا ال قَّْراَن َوَلا ُأل ِفَينناَث   كَّلن ُجُمَعٍة َمرمً  َفْإْن َأَبْيَت َفَمرمَتْيِن َفْإْن َأك َثْرَت َفَثَلاَث ِمَراٍر
َلِكْن َأن ِصت  َتأمِتي ال َقْوَم َوُهْم ِفي َحِديٍث ِمْن َحِديِثِهْم َفَتقَّصُّ َعَلْيِهْم َفَتق َطُ  َعَلْيِهْم َحِديَثُهْم َفتَِّملُُّهْم َو

َفان ظَِّر السمْجَ  ِمَن الدَُّعاِء َفاْجَتِنْبُه َفْإنِّي َعِهْدتَّ َرُسوَل اللناِه  َفْإَذا َأَمُروَث َفَحدِّث ُهْم َوُهْم َيش َتُهوَنُه 
 ." َث اْلاْجِتَناَ  َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم َوَأْصَحاَبُه َلا َيف َعلَّوَن ْإلنا َذْلَث ، َيْعِني َلا َيف َعلَّوَن ْإلنا َذْل

عة الكالم ، ويحاول أن يأتي بكلمات ال يفهمها أغل  ، وصن فال ينبغي للداعي أن يتكلف السج 
الناس ، بل يرفَ بالناس ويأتي بدعاء مفهوم معلوم ، ال تعقيد فيه وال غموض ، وال يحتااج  

 إلى فث لرموزه ، 
وإنما كان ناشئًا عن حفظ أو فصاحة وإعمال فكر ونحو ذلث  وأما ما يحصل من ذلث بال تكلف

كما فاي  نًا ، فلقد ثبت مثل ذلث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ، فال بأس به بل ربما كان حس
 :الحديث اآلتي 

َدَعاا  : قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه َعْبَداللنِه ْبَن َأِبي َأْوَفى حديث )
اللنُهمم ُمن ِزَل ال ِكَتااِ  ،  : " يَن َفَقاَل َرُسوُل اللنِه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم َيْوَم ال َأْحَزاِ  َعَلى ال ُمش ِرِك
، فهذا السج  كان يصدر من غير " َسِريَ  ال ِحَساِ  ، َهاِزَم ال َأْحَزاَ  ، اهزمهم وانصرنا عليهم 

 .قصد ، وألجل هذا جاء في غاية االنسجام 
ألنه يناافي  ، والمنهي عنه من السج  هو التكلف فيه؛  والسج  هو الكالم المقفى بدون وزن

 ._كما مر _ الخشوع والخضوع 
 :اإلعرا  بال تكلف( 34)

فاإلعرا  عماد الكالم، وجماله، ووشيه؛ فيحسن بالعبد وهو يناجي ربمه أن ُيْعر  عما يقاول  
قدر المستطاع، خصوًصا إذا كان إماًما يدعو والناس ُيَؤمِّنون خلفه، على أال َيِصَل ذلث إلى حد 

مته مصروفة إلى تقويم لسانه؛ ألن ذلث يذه  الخشوع الذي هاو لا    التكلف، وأال يجعل ه
 .الدعاء
ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته اإلعرا  أال يتكلف اإلعرا ،  : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[
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 .إذا جاء اإلعرا  ذه  الخشوع: قال بعض السلف
 بأس؛ فإن أصل الدعاء مان  وهذا كما يكره تكلف السج  في الدعاء، فإذا وق  بغير تكلف فال

 (00). القل ، واللسان تاب  القل ، ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه قلبه
 : أن تلقي باللوم على نفسث ( 35)

ون سب  عدم اإلجابة وقوعث أنت في بعض المعاصاي، أو التقصاير   وهي من أهمها، فقد يك
مور أن تتهم نفسث وتنسا  التقصاير وعادم    وإخاللث بالدعاء أو تعديث فيه، فمن أعظم األ

 .  اإلجابة لنفسث، فهذا من أعظم الذل واالفتقار هلل
 : بن رج  رحمه اهلل يقولقال ا ]*[

إن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويئس منه وال سيما بعد كثر  الدعاء وتضرعه ولم يظهر له أثر 
قبلث، ولو كان فياث خيارا أُلجبات،     يقول لها إنما أتيت من رج  إلى نفسه بالالئمةاإلجابة، 

، فإنه يوج  انكسار العبد لمواله، واعترافه له وهذا اللوم أح  إلى اهلل من كثير من الطاعات
بأنه ليس بأهل إلجابة دعائه، فلذلث يسرع إليه حين إذ إجابة الدعاء، وتفريج الكار ، فإناه   

 . انتهى كالمه. ن الجبرتعالى عند المنكسر  قلوبهم من أجله، وعلى قدر الكسر يكو
 :االلتزام باألدعية المأثور  ( 30)

بعاث بجواما     ، وآلنه  األعلم بربه جل وعال واألتقى هلل واألخشى هلل النبي  ألنوذلث 
 :الكلم 

جاء ثالث رهط إلى بياوت   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مالث حديث )
أين نحان مان   : النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا أزواج النبي ، يسألون عن عباد 

أما أنا فإني أصلي الليل أبادا،  : النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم
أنا أعتزل النساء فال أتازوج أبادا، فجااء    : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اخر: وقال اخر

، لكني أصوم أما واهلل أتي ألخشاكم هلل وأتقاكم لهقلتم كذا وكذا؟  أنتم الذين: )رسول اهلل  فقال
 (.وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغ  عن سنتي فليس مني

 :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
ائن األرض فوضعت فاي  مفاتيح خز، ونصرت بالرع ، فبينا أنا نائم أتيت ببعثت بجوام  الكلم

 . يدي
                                                 

 .11/489مجموع الفتاواى،  ( 00)
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 كيفية الدعاء بأسماء اهلل الحسنى
 

  كيف ندعو اهلل  بأسماء اهلل الحسنى ؟: مسألة 
وا النِذيَن ُيل ِحُدوَن ِفي َأْسَمآْئِه َسُيْجَزْوَن َما َوْلل ِه اأَلْسَماء ال ُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها َوَذُر :قال تعالى 

 [ 180 /األعراف]   "َكانَّوا َيْعَملَّوَن

إن هلل تسعة :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
 .وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة 

  -رحمه اهلل-محمد بن صالح العثيمينقال  ]*[

أو أن تخاتم   أن تقدمها بين يدي دعائث متوسًلا بها إلى اهلل،بو اهلل  بأسماء اهلل الحسنى ندع
. رحيم ارحمني، وما أشبه ذلاث  اللهم يا غفور اغفر لي، يا: أن تقول: بها دعاءث، مثال األول
 .إنث أنت الغفور الرحيم ر  اغفر لي و ارحمني: ومثال الثاني أن تقول

فاي   هعلمني دعاءًا أدعو ب أنه قال لرسول اهلل ( في الصحيحين  حديث أبي بكٍر الصديَ)
 فااغفر لاي  قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وال يغفر الذنو  إال أنات ،  : صالتي قال 

 .الغفور الرحيم مغفرً  من عندث ، وارحمني إنث أنت 
: أو ُأِتَي به إليه قاال  إذا أتى مريضًا  قالت كان رسوُل اهلل ( حديث عائشَة في الصحيحين )

 .الشفاء إال شفاءث شفاءًا الُيغادُر سقمًا  اشِف أنت الشافيأذ ِه  البأس رِ  الناس 
عند الدعاء؛ فإناه يجاوز أن يتوسال اإلنساان      بأسمائه-تعالى-وكما يجوز التوسل إلى اهلل

 : األحاديث اآلتية بصفات اهلل عند الدعاء، كما في 
بعلماث  اللهم كان يدعو بهذا الدعاء  أن النبي ( صحيح النسائيحديث عمار ابن ياسر في )

أحيني ما علمت الحيا  خيرا لي و توفني إذا علمت الوفا  خيرا لي  الغي  و قدرتث على الخلَ
في الرضاا و الغضا  و    لحَاللهم و أسألث خشيتث في الغي  و الشهاد  و أسألث كلمة ا، 

ث نعيما ال ينفد و قر  عين ال تنقط  و أساألث الرضاا   أسألث القصد في الفقر و الغنى و أسأل
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بالقضاء و أسألث برد العيش بعد الموت و أسألث لذ  النظر إلى وجهث و الشوَ إلاى لقائاث   
 في غير ضراء مضر  و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هدا  مهتدين

ُيعلُمنا االستخار  فاي األماوِر كلهاا     قال كان رسوُل اهلل( حديثَّ جابر في صحيح البخاري )
اللهام  : كالسورِ  من القران ، إذا همم أحدكم باألمِر فليرك  ركعتين من غيِر الفريضِة ثم يقول 

وأسألث من فضلث العظيم فإنث تقدُر وال أقادُر وتعلاُم    أستِخيُرث بعلمث وأستقدرث بقدرتثإني 
ت تعلُم أن هذا األمَر خيٌر لي فاي ديناي ومعاشاي    وال أعلُم وأنت عالنُم الغيو  ، اللهم إن كن

فاقدره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا األمَر شٌر لي _ عاجل أمري واجله  لأو قا_ وعاقبِة أمري 
في ديني ومعاشي وعاقبِة أمري فاصرف ه عني واصرفني عنه ثم ارِضني به ، وُيَسمِّي حاجته 

 . 
على سابيل العماوم أو   بصفاته سواء كان ذلث  ه أوفالتوسل إلى اهلل تعالى في الدعاء بأسمائ

، ومن التوسل بأسماء اهلل على سبيل العموم ما المطلوبة على سبيل الخصوص هو من األمور
  :في الحديث اآلتي  جاء
ما أصا  عبدًا هاٌم وال حازٌن   : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )

عبدث وابن أمتث ، ناصيتي بيدث ، ماٍض فيم حكمث ، عدٌل فايم  اللهم إني عبدث وابن : فقال 
قضاؤث ، أسألث بكِل اسٌم هو لث سميت به نفسث أو أنزلته في كتابث أو علمته أحٌد من خلقث 
أن تجعل القران العظيم ربي  قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذها  همِّاي إال أذها  اهلل   

 . هممه وأبدله مكانه فرجًا 
بأسماء اهلل عاماة   أو مغموم إال فرج اهلل به عنه، ففيه التوسل ما دعا به داٍع مهموم فإنه

 .اسألث بكل اسم هو لث سميت به نفسث، لكنه لم يعددها

تنبيه :     يج  على اإلنسان حينما يدعو اهلل بأسماء اهلل الحسنى أن يختار اإلسام الاذي
اشف أنات الشاافي ، وإذا ساأل    : ان مريضا قال فإذا ك، به يدعو اهلل  فالمريض ُيالئم حاله،

 :مغفر  الذنو  قال يا غفور اغفر لي ، وهكذا ، وهاث من السنة الصحيحة ما يدل على ذلث 

 
فاي   هعلمني دعاءًا أدعو ب أنه قال لرسول اهلل ( حديث أبي بكٍر الصديَ في الصحيحين )

 فااغفر لاي   يغفر الذنو  إال أنات ،  قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وال: صالتي قال 
 .الغفور الرحيم مغفرً  من عندث ، وارحمني إنث أنت 
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: إذا أتى مريضًا أو ُأِتَي به إليه قاال   قالت كان رسوُل اهلل ( حديث عائشَة في الصحيحين )
 .الشفاء إال شفاءث شفاءًا الُيغادُر سقمًا  اشِف أنت الشافيأذ ِه  البأس رِ  الناس 

 

 
 

 ما معنى من أحصاها دخل الجنة ؟: مسألة 
إن هلل تساعة  :قاال   أن النباي   (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

 .وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة 
 من أحصاها دخل الجنةمعنى  : 
 :  بن القيم في كتا  بدائ  الفوائداقال  ]*[

 : ومرات  اإلحصاء ثالث 

  إحصاء ألفاظها وعددها : ألولىالمرتبه ا

 (............... _ القدوس -الملث  -الرحيم  –الرحمن _ هو اهلل  )

 إلى أخر األسماء الثابتة في كتا  اهلل وسنه نبيه صلى اهلل عليه وسلم

 :  ن مرات  اإلحصاءم المرتبة ألثانيه

وهذا أيضا يندرج تحت معنى من أحصاها إذا اإلحصاء ال يتوقف عند الحفظ : فهم معانيها 
 –ثم يج  علينا الفهم لهذه األسماء فما معنى الملث ،  هذه مرتبه من المرات ، فحس 

  هذا يندرج تحت من حفظها وفهم معانيها،  القدوس ما معنى الرحمن

 هي دعاء اهلل بها باألسماء والصفات امتثاال ألمره جل وعال : المرتبة الثالثة

 (َوْلل ِه اأَلْسَماء ال ُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها) تعالى لقوله

 (حفظها وفهم معانيها ودعا اهلل بها عز وجل )فيكون معنى أحصاها أي 

 هل أسماء اهلل الحسنى محصور  في تسعًة وتسعين اسما ؟: مسألة 
أن أساماء اهلل غيار   لذي دلت عليه السنة الصحيحة وتجتم  فياه األدلاة   القول الصحيح ا

 .محصور  في تسعة وتسعين اسما

إن هلل تسعة وتسعين اسمًا مائاة إال   " تعليقًا على قول النبي قال اإلمام النووي رحمه اهلل ]*[
 .متفَ عليه "واحدًا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يح  الوتر
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ألسمائه سابحانه واهلل ،   واتفَ العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر"  : قال رحمه اهلل
والتسعين ، وإنما مقصود الحديث أن هاذه   أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة:  فليس معناه

الجنة ، فالمراد اإلخبار عن دخاول الجناة بإحصاائها ال     التسعة والتسعين من أحصاها دخل
أو أسألث بكل اسم سميت به نفسث : "  هذا جاء في الحديث اآلخر، ول اإلخبار بحصر األسماء

  . "به في علم الغي  عندث  تاستأثر
 :قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل  ]*[

أسألث اللهم بكل اسام  ) في الدعاء المأثور    أسماء اهلل غير محصور  بعدد معين ؛ لقوله 
علمته أحد من خلقث ، أو استأثرت به فاي   هو لث سميت به نفسث ، أو أنزلته في كتابث، أو

 (  علم الغي  عندث 
ما أصا  عبدًا هاٌم وال حازٌن   : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )

اللهم إني عبدث وابن عبدث وابن أمتث ، ناصيتي بيدث ، ماٍض فيم حكمث ، عدٌل فايم  : فقال 
به نفسث أو أنزلته في كتابث أو علمته أحٌد من خلقث  قضاؤث ، أسألث بكِل اسٌم هو لث سميت

أن تجعل القران العظيم ربي  قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذها  همِّاي إال أذها  اهلل   
 .  هممه وأبدله مكانه فرجًا 

 والجم  بين هاذا وباين قولاه    . وما استأثر اهلل بعلمه فال سبيل إلى حصره واإلحاطة به 
إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة : ) حين عن أبي هرير   الثابت في الصحي

إن من أسماء اهلل تسعة وتسعين اختصت بان من أحصااها دخال   : أن معني هذا الحديث (. 
عنادي خمساون   : الجنة ، فال ينافي أن يكون له أسماء أخرى غيرها ، ونظير ذلث أن تقول 

ومعني إحصاء أساماء اهلل أن  . يكون عندث دروع أخرى درعا أعددتها للجهاد ، فال ينافي أن
 .يعرف لفظها ومعناها ، ويتعبد هلل مقتضاها
 :وهذا الحديث ثابت في السلسلة الصحيحة 

ما أصا  عبدًا هاٌم وال حازٌن   : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )
ي بيدث ، ماٍض فيم حكمث ، عدٌل فايم  اللهم إني عبدث وابن عبدث وابن أمتث ، ناصيت: فقال 

قضاؤث ، أسألث بكِل اسٌم هو لث سميت به نفسث أو أنزلته في كتابث أو علمته أحٌد من خلقث 
أن تجعل القران العظيم ربي  قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذها  همِّاي إال أذها  اهلل   

 . هممه وأبدله مكانه فرجًا 
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 نة والجماعة في أسماء اهلل وصفاته ؟ما هو  منهج أهل الس: مسألة 
 :منهج أهل السنة والجماعة في أسماء اهلل وصفاته 

من غيار تحرياف ، وال    طريقتهم إثبات ما أثبته اهلل لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 
 .تعطيل ، وال تكييف ، وال تمثيل 

مثال تغيير اللفظ .معناه  تغيير لفظ النص أو: التغيير ، واصطالحا : التحريف لغة :التحريف  
من رف  الجاللة إلاى  ( . 104من اآلية: النساء()َوَكلنَم اللنُه ُموَسى َتك ِليما: ) تغيير قوله تعالى 

تغيير معناي اساتواء اهلل   : ومثال تغيير المعني .نصبها فيكون التكليم من موسى ال من اهلل 
ث ؛ لينتفي عنه معني االستواء الحقيقي إلى االستيالء والملعلى عرشه من العلو واالستقرار 

. 
 الترث والتخلية: التعطيل لغةً  

 إنكار ما يج  هلل من األسماء والصفات ، أما كليا كتعطيل الجهمية: و التعطيل اصطالحا 
 ، وأما جزئيا كتعطيل األشعرية الذين لم يثبتوا من صفات اهلل إال سب  صفات، مجموعاة فاي  

 الكالم له حي عليم قدير و  :قوله 
 إراد  وكذاث السم  والبصر      
 التكييف والتمثيل والفرَ بينهما : 

استواء اهلل على عرشه كيفيته كذا وكاذا ، والتمثيال   : التكييف إثبات كيفية الصفة كان يقول 
 .يد اهلل مثل يد اإلنسان : إثبات مماثل للشيء كان يقول 

 .بمماثل ، والتكييف ذكرها غير مقيد  به  والفرَ بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيد 
 : حكم هذه األربعة المتقدمة 

 . كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرث،ومن ثم كان أهل السنة والجماعة متبرئين من جميعها
 : الواج  في نصوص األسماء والصفات 

 :لوجهين  الواج  إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها هلل على الوجه الالئَ به ؛ وذلث
 .وأصحابه  إن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة النبي  (1)
 .أن صرفها إلى المجاز قول على اهلل بال علم وهو حرام ( 1)

 . أسماء اهلل وصفاته توقيفية، وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه 



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 148 

الكتا  والسنة ، بحياث  أسماء اهلل وصفاته توقيفية ، والتوقيفي ما توقف إثباته أو نفيه على 
 . ال يجوز إثباته وال نفيه إال بدليل منهما،فليس للعقل في ذلث مجال ألنه شيء وراء ذلث

وأسماء اهلل وصفاته من المحكم في معناها ؛ فان معناها معلوم ، ومن المتشابه في حقيقتها ؛ 
 .به والمحكم ما كان واضحا وعكسه المتشا. الن حقائقها ال يعلمها إال اهلل 

 كيف يتم اإليمان بأسماء اهلل ؟ 
إذا كان االسم متعديا فتمام اإليمان به إثبات االسم وإثبات الصفة التي تضمنها ، وإثبات األثار  

فتثبت االسم وهو الرحيم ، والصافة وهاي الرحماة ،    ( الرحيم : ) الذي يترت  عليه ، مثل 
 .واألثر وهو انه سبحانه يرحم بهذه الرحمة 

( الحاي : ) السم الزما فتمام اإليمان به إثباته وإثبات الصفة التي تضمنها ، مثال  وان كان ا
 . وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة وال عكس . تثبت االسم وهو الحي والصفة وهي الحيا  

 
 

 ؟األعظم ما هو اسم اهلل 
 

مؤلنف من عد  أسماء، بنااء علاى األحادياث     أن اسم اهلل األعظم  العلماء الراجح من أقوال
 :كما في األحاديث اآلتية  الوارد  فيه

سم  رجاًل يقاول اللهام إناي     أن النبي ( والترمذيأبي داوود حديث ُبريد  في صحيحي )
ُد الصمد الذي لم يلد ولم ُيولد ولم يكان لاه   أسألث بأني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إال أنت األح

 .لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا ُدِعَي به أجا  وإذا ُسْئَل به أعطى : كفوًا أحد فقال 
 :ابن حجر   وقال الحافظ ]*[

  . وهو أرجح من حيث السند من جمي  ما ورد في ذلث 

اللهم إني أسألث بأن :رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة) 
لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  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 أجا  وإذا سئل 

 . به أعطى 
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أن النبي ( ابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي الثأسماء بنت يزيد رضي اهلل عنها حديث ) 
  ( وإلهكم إله واحد ال إله إال هو الرحمن الارحيم  : ) اهلل األعظم في هاتين اآليتين اسم:قال

   (الم اهلل ال إله إال هو الحي القيوم )  :وفاتحة ال عمران
 أن النباي  (  الثابت في صحيحي أبي داوود و الترماذي  رضي اهلل عنهأبي أمامة حديث ) 

اسم اهلل األعظم في ثالث سور من القران البقر  : ) عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :قال 
 .الحي القيوم  قال القاسم فالتمستها فإذا هي اية(. وال عمران وطه 

 
 

 
       ]*[ يستجا  فيها الدعاءأوقات فاضلة : 

 
 جملة  يستجا  فيها الدعاءأوقات فاضلة أواًل: 
 :ليلة القدر( 1)
 :العشر األوائل من ذي الحجة ( 1)
 :الدعاء في جوف الليل ووقت السحر( 3)
 : دبر الصلوات المكتوبة ( 4)
 :بين األذان واإلقامة( 5)
 : عند النداء للصلوات المكتوبة( 0)
 : عند زحف الصفوف والتحامها في المعركة( 0)
 :عند نزول الغيث ( 8)
 :ساعة من الليل ( 9)
 : الساعة التي في يوم الجمعة (10)
 :عند شر  ماء زمزم( 11)
 :في السجود( 11)
 :الدعاء يوم عرفة(  13)
 :في شهر رمضان ( 14)
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 تفصياًل  يستجا  فيها الدعاءأوقات فاضلة ثانيًا: 
 :القدرليلة  (1)
َعِلْماتَّ أيه   قَّل تَّ يا َرُسوَل اهلل َأَرَأْياَت ْإنْ : )ت قال (حديث عائشة الثابت في صحيح الترمذي )

 ( قَّوْلي الل ُهمه ْإن َث َعفَّوه تَِّحُ  الَعف َو فاْعفَّ َعن ي: أقَّوُل ِفيَها؟ قاَل ذاالَقْدِر َما َلْيَلٍة َلْيَلة
 :العشر األوائل من ذي الحجة ( 1)
الصاالح   العمُل ما من أياٍم ):قال  النبي  أن (ابن عباس الثابت في  صحيح البخاريحديث )

وال  : وال الجهاد في سابيل اهلل قاال   إلى اهلل من هذه األيام يعني أيام العشر قالوا فيها أحُ 
 (  يرج  من ذلث بشيءلم  ثم بنفسه ومالهيجاهد  خرجأحُد في سبيل اهلل إال  الجهاُد

عمال الصالحة التوجه إلى اهلل تعالى بالدعاء ، فالعشر مان ذي الحجاة أياام    ومن أعظم األ
 . فاضلة ، وهي أفضل أيام العام على اإلطالَ 

تنبيه :  العشر األول من ذي الحجة ، أم العشار  : واختلف أهل العلم في أيهما أفضل
 األواخر من رمضان ؟

ا يوم عرفة ، يكفر اهلل به ذنو  سانتين ،  فيه: فالعشر األول من ذي الحجة فيها عد  مزايا 
سنة ماضية ، وسنة قادمة ، وفيها الحج ، وبه يكفر اهلل جمي  خطايا اإلنسان ، وفيهاا ياوم   
النحر ، وفيه أيام منى ، وفيها المبيت بالمزدلفة ، وفيها الحلاَ والتقصاير ، وفيهاا ذباح     

 .األضاحي والهدي تقربًا إلى اهلل تعالى 
ر األواخر من رمضان ، ففيها ليلة القدر ، وأن اهلل تعالى يعتَ فيها رقا  عباده أما أيام العش

 .من النار 
 :فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة إلى قولين 

 .أن األيام العشر األول من ذي الحجة أفضل لما تقدم : القول األول 
 .قدم أن األيام العشر األواخر من رمضان أفضل لما ت: القول الثاني 

أيام العشر مان  : " ، ما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل ، حيث قال  ولعل أفضل األقوال
ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان ، وليالي العشر من رمضان أفضل مان لياالي   

والعلم عند اهلل تعالى ، وإن كنت أرى رجحان القول األول ، وهو أن " . العشر من ذي الحجة 
 . شر من ذي الحجة أفضل من العشر من رمضان لما ذكر من مزايا الع
 :الدعاء في جوف الليل ووقت السحر( 3)
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 [18 /الذاريات ( ]َوِباألْسَحاِر ُهْم َيْسَتغ ِفُروَن: )في وصف عباده المؤمنين قال تعالى
يلة إلاى  ينزل ربنا تبارث و تعالى كل ل: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

من يساألني    ؟ من يدعوني فأستجي  له   : السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول 
  . من يستغفرني فأغفر له   ؟ فأعطيه 

  : دبر الصلوات المكتوبة( 4)
ِقياَل   »: َقاالَ ( الثابت في صاحيح الترماذي    رضي اهلل عنهالباهلي َعن أبي ُأَماَمَة حديث ) 

 .«  َوُدُبَر الصهَلَواِت ال َمك تَّوَباِتَجْوف الل ْيِل ااَلِخُر، : َأيه الدهَعاِء أْسَمُ ؟ قاَل لَرُسوَل اهلل 
اللهم أِعنِّي على ذكارث  : معاًذا أن يقول في دبر كل صال _ عليه الصال  والسالم _ وأوصى  

 .وشكرث وحسن عبادتث
أن رساول  ( وود و النسائي الثابت في صحيحي أبي دا رضي اهلل عنهمعاذ بن جبل  حديث) 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ واهلل إني ألحبث واهلل إني ألحبث فقال أوصيث 
 . يا معاذ ال تدعن في دبر كل صال  تقول اللهم أعني على ذكرث وشكرث وحسن عبادتث

هذا وقد اختلف في قوله دبر كل صال  هل هو قبل السالم أو بعده؟. 
_ يعني ابن تيمياة  _ ُدُبُر الصال  يحتمل قبل السالم وبعده، وكان شيخنا  :ال ابن القيم ق ]*[

 (00). دبر كل شيء منه، كدبر الحيوان: يرجح أن يكون قبل السالم، فراجعته فيه فقال
 (08). الدبر هو اخر كل شيء منه، أو هو ما بعد اخره :قال الشيخ محمد ابن عثيمين  ]*[

 . دبر الصلوات المكتوبة أنه قبل السالمأن الدعاء   ورجح
 . ما ورد من الدعاء مقيًدا بدبر فهو قبل السالم :وقال

َفْإَذا َقَضْيتَُّم الصهاَلَ  َفااذ كَُّروا   : )تعالى_ وما ورد من الذكر مقيًدا بدبر فهو بعد الصال ؛ لقوله 
 [103 /النساء  ( ] الل َه ِقَيامًا َوقَُّعودًا َوَعَلَى ُجنَّوِبكَّْم

 :بين األذان واإلقامة( 5)
ال يرُد الدعاء باين   :قال  أن النبي ( حديث أنس الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)

 . األذان واإلقامة 
 : عند النداء للصلوات المكتوبة( 0)

                                                 

 .1/305زاد المعاد  (  00)
 .ن إمالءات شيخنا محمد ابن عثيمين في درس زاد المعادم   (08)
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  :  تاردان  ال ثنتاان :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  سعد بن سهلحديث ) 
   .  بعضا بعضهم يلحم حين البأس وعند لنداءا عند الدعاء

  :عند زحف الصفوف والتحامها في المعركة( 0)
  :  تاردان  ال ثنتاان :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  سعد بن سهلحديث ) 

   .  بعضا بعضهم يلحم حين البأس وعند النداء عند الدعاء
 : عند نزول الغيث( 8)
 : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   رضي اهلل عنه  سعدعن سهل بن حديث  )

 . الدعاء عند النداء و تحت المطر: ثنتان ما تردان
 : ساعة من الليل( 9)
إن في الليل لساعة  :قال  أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنهجابر حديث  )

  . ا واآلخر  إال أعطاه إياه وذلث كل ليلةال يوافقها رجل مسلم يسأل اهلل خيرا من أمر الدني
  : الساعة التي في يوم الجمعة(10)
ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة ال يوافقهاا   أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

 .عبد مسلم وهو يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه وأشار بيده يقللها 

تنبيه : إنها وقت دخول الخطيا ، وقيال  : حديد وقتها، فقيلوقد اختلف العلماء في ت :
 (09). إنها بعد العصر، ورجح هذا القول ابن القيم

وعندي أن ساعة الصال  ساعة تَّرجى فيها اإلجابة أيضاًا،  ” :رحمه اهلل تعالى  قال ابن القيم
فكالهما ساعة إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي اخر ساعة بعد العصر فهي سااعة  

وأما ساعة الصال  فتابعة للصال  تقدمت أو تأخرت، ألن  .نة من اليوم، ال تتقدم وال تتأخرمعي
فسااعة  . الجتماع المسلمين وصالتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى اهلل تعالى تأثيرًا في اإلجاباة 

 .(00)“...اجتماعهم ساعة تَّرجى فيها اإلجابة وعلى هذا تتفَ األحاديث كلها
 :زمعند شر  ماء زم( 11)
  :قاال   النبي أن :(حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 .ماء زمزم لما شَّر  له
                                                 

 .390_1/308انظر زاد المعاد البن القيم، ( 09)
 .1/394زاد المعاد بتحقيَ األرناؤوط   (00)
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 :في السجود( 11)
أقرُ  ما يكون العبد من رباه وهاو   : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 . ساجد فأكثروا الدعاء 
 : للحاجفي عرفة  الدعاء يوم عرفة(  13)
 الادعاء  خيار  » :قاال   النبيه أن ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي)

، لاه   لاه  شريث ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير عرفة، يوم دعاء
 .الملث وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 :في شهر رمضان ( 14)
إذا دخال  : )قاال    النبي أن  ( عنه  الثابت في  الصحيحين حديث أبي هرير   رضي اهلل) 

 (و سلسلت الشياطين  رمضان فتحت أبوا  الجنة و غلقت أبوا  جهنم
 :“بعوة ذي النون” عند الدعاء ب( 15)

عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلام  فهذا سيدنا يونس 
، فأنجاه اهلل ، حتاى  {َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن }اهلل عليه ، فالتجأ إلى 

إذا خرج إلى شاطئ السالمة، تلقفته يد الرحمة اإللهية والعناية الربانية فأظلته تحت شاجر   
 . اليقطين

ْن َلْن َنق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّلََّماِت َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َوَذا النُّوِن ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا َفَظنم َأ }قال تعالى 
] {  ؤمِمِنيَنَأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُما 

 [. 88-80:األنبياء
" :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص ) 
 يِذ اُءَععنه؟ ُد َجرِّفََّف ِها ِبَعَد يَان الدُّ ِرأْم ْنِم ٌءاَلأو َب ٌ ْرَك ُمكَّن ِم ِلُجَرِب َلَزا َنإَذ ٍءْيَشِب ُمكَُّرِبال أخ أ

 . "اْلِميَنظنأن َت ُسْبَحاَنَث إنِّي كَّن تَّ ِمَن ال ْإَلَه ْإالناَل : ِنُوالنُّ
هو نبي اهلل يونس  عليه السالم  :وذو النون. 
الحوت :والنون. 
 :بعد زوال الشمس قبل الظهر( 10)
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كاان   أن النباي  ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهعبد اهلل بن السائ  حديث ) 
 ا  الساماء، إنها ساعة تفتح فيها أباو ”: يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال

 . وأح  أن يصعد لي فيها عمل صالح
 

]*[ يستجا  فيها الدعاءأحوال وأوضاع  
 

 جملًة  يستجا  فيها الدعاءأحوال وأوضاع : أواًل: 
 : دعاء المسلم عق  الوضوء( 1)
 :عند قراء  الفاتحة واستحضار ما يقال فيها ( 1)
 : هسم  اهلل لمن حمد عند رف  الرأس من الركوع وقول( 3)
 : عند التأمين في الصال (4)
 :في التشهد األخير "بعد الصال  على النبي( 5)
 0اع المسلمين في مجالس الذكرعند اجتم( 0)
 : عند صياح الديكة( 0)
 :في حالة إقبال القل  واشتداد اإلخالص ( 8)
 : ،ال إله إال أنت سبحانث إني كنت من الظالمين :عند الدعاء با( 9)
،إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهام أجرناي فاي مصايبتي     :اء حال المصيبة باعند الدع( 10)

 :وأخلف لي خيًرا منها 
 : في حال دعاء المسلم ألخيه بظهر الغي  ( 11)
 : دعاء الناس بعد وفا  الميت ( 11)
 :دعو  المضطر ( 13)
 :دعو  المظلوم ( 14)
 : دعو  الوالد على ولده( 15)
 :دعو  المسافر( 10)
 :دعاء الوالد لولده (10)
 : دعو  الصائم(  18)
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 : دعاء الولد الصالح لوالديه( 19)
 :دعاء الغازي في سبيل اهلل ( 10)
 :دعاء الحاج ( 11)
 : دعاء المعتمر ( 11)
 :الدعاء عند المريض ( 13)
 :الدعاء عند التنَعاره من الليل، وقول الدعاء الوارد في ذلث( 14)
 : ذكر اهلل من بات طاهرا على ( 13) 
 . عند شر  ماء زمزم م  النية الصادقة( 14) 
 .الذي إذا دعي به أجا  وإذا سئل به أعطى األعظمعند دعاء اهلل باسمه ( 15)
تفصيال يستجا  فيها الدعاءأحوال وأوضاع :  ثانيًا : 
 : دعاء المسلم عق  الوضوء( 1)
 يبلاغ أو يسابغ   توضاأ ف أحٍد ي ما من؟  : قال  أن النبي ( حديث عمر في صحيح مسلم ) 

 أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريث له و أشهد أن محمدا عبده و رسولهيقول الوضوء ثم 
  . من أيها شاء  يدخل ثمانية ال أبوا  الجنة فتحت له إال 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم : قال  أن النبي ( الترمذي أبي داوود حديث عمر صحيحي ) 

هد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريث له و أن محمدا عبده و رسوله اللهام اجعلناي   أش  : قال 
  .  من التوابين و اجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبوا  الجنة يدخل من أيها شاء

 :عند قراء  الفاتحة واستحضار ما يقال فيها ( 1)
 :عند قراء  الفاتحة واستحضار ما يقال فيها 

من صالى   :قال  أن النبي ( هرير   رضي اهلل عنه   الثابت في  صحيح مسلم  حديث أبي)
صال  لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثالثا غير تمام فقيل ألبي هرير   رضي اهلل عنه  إنا 

يقاول قاال اهلل تعاالى     نكون وراء اإلمام فقال اقرأ بها في نفسث فإني سمعت رسول اهلل 
الحماد هلل ر   > !فإذا قاال العباد    وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألقسمت الصال  بيني 

قال اهلل تعالى أثناى  ! <الرحمن الرحيم > !قال اهلل تعالى حمدني عبدي وإذا قال ! <العالمين 
قال مجدني عبدي وقال مر  فوض إلي عبدي فإذا ! <مالث يوم الدين > !علي عبدي وإذا قال 

> !قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فاإذا قاال   ! <ين إياث نعبد وإياث نستع> !قال 
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قاال  ! <اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضو  عليهم وال الضالين 
 .  هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

 [معنى خداج أي فاسد  *] 
 :سم  اهلل لمن حمدهعند رف  الرأس من الركوع وقول ( 3)
 النباي  كنا نصلي وراء : قال ( رافٍ  الُزْرِقي الثابت في  صحيح البخاريحديث ِرفاعة بن )

فلما رف  رأسه من الركعة قال سم  اهلل لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولاث الحماد حمادًا    
رأيت بضعًة وثالثاين  : من المتكلم ؟ قال أنا ، قال : كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، فلما انصرف قال 

 . ا أيهم يكتبها أومل ملكًا يبتدرونه
إذا رفا  رأساه مان      اهللكان رسول : قال ( حديث أبي سعيد الثابت في  صحيح مسلم  )

ربنا لث الحمد ملء السماوات وملء األرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل :  الركوع قال 
  . الثناء والمجد ال مان  لما أعطيت وال معطي لما منعت وال ينف  ذا الجد منث الجد

 : عند التأمين في الصال (4) 
إذا أمن اإلماام  : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين)

  .  فأمنوا فإنه من وافَ تأمينه تأمين المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه
 :في التشهد األخير "بعد الصال  على النبي( 5)
وأبو بكر وعمار   النبي  قال كنت أصلي و( حيح الترمذيحديث ابن مسعود الثابت في  ص)

ثم دعوت لنفسي فقاال   معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على اهلل ثم الصال  على رسول اهلل 
 . سل تَّعطه سل تَّعطه :  النبي 

 0عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر( 0)
 مالئكة يطوفون فاي الطرقاات    إن هلل: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )

هلماوا إلاى حاجااتكم فيحفاونهم       : يلتمسون  الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا 
فيقولاون    ؟ ما يقول عبادي   : بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم و هو أعلم منهم 

ال و   : فيقولون   ؟ هل رأوني   : يسبحونث و يكبرونث و يحمدونث و يمجدونث فيقول   : 
لو رأوث كانوا أشد لث عباد  و أشاد    : فيقولون   ؟ كيف لو رأوني   : اهلل ما رأوث فيقول 

يسألونث الجنة فيقاول    : فيقولون   ؟ فما يسألوني   : لث تمجيدا و أكثر لث تسبيحا فيقول 
  ؟ كيف لو أنهم رأوها ف  : ال و اهلل يا ر  ما رأوها فيقول   : فيقولون   ؟ و هل رأوها   :
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لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا و أشد لها طلبا و أعظم فيها رغباة قاال     : فيقولون 
ال و اهلل   : فيقولون   ؟ هل رأوها   : من النار فيقول اهلل   : فيقولون   ؟ فمم يتعوذون   : 

ها كانوا أشد منها فارارا و  لو رأو  :فيقولون   ؟ فكيف لو رأوها   : يا ر  ما رأوها فيقول 
فيهم فاالن    : فيقول ملث من المالئكة  فأشهدكم أني قد غفرت لهم  : أشد لها مخافة فيقول 

  .  هم الجلساء ال يشقى بهم جليسهم  : فيقول   ! ليس منهم إنما جاء لحاجة 
 : عند صياح الديكة( 0)
إذا سمعتم صياح : قال  ن النبي أ (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )

الديكة فاسألوا اهلل من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيَ الحمار فتعاوذوا بااهلل مان    
 (.الشيطان، فإنه رأى شيطانا

 :في حالة إقبال القل  واشتداد اإلخالص ( 8)
كما في قصة أصحا  الغار. 

انطلاَ ثالثاة   : )قال  أن النبي  ( الثابت في الصحيحينبن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
رهط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت  

إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعماالكم، فقاال   : عليهم الغار، فقالوا
هما أهال وال ماال، فناء باي  اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبل: رجل منهم

في طل  شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهماا فوجادتهما ناائمين،    
وكرهت أن أغبَ قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتاى بارَ   

عنا ما نحن فيه الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج 
وقال : من هذه الصخر ، فانفرجت شيئا ال يستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم

اللهم كانت لي بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتاى  : اآلخر
وباين  ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني 

ال أحل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرجت مان  : نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت
الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهام إن  
كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهام ال يساتطيعون   

اللهام إناي اساتأجرت أجاراء     : وقال الثالث: ا، قال النبي صلى اهلل عليه وسلمالخروج منه
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترث الذي له وذه ، فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،  
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كل ما ترى من أجرث، من اإلبال  : يا عبد اهلل أد إلي أجري، فقلت له: فجاءني بعد حين، فقال
إني ال أستهزئ باث، فأخاذه   : يا عبد اهلل ال تستهزئ بي، فقلت: فقالوالبقر والغنم والرقيَ، 

كله فاستاقه فلم يترث منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ماا نحان   
 (.فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون

 :،ال إله إال أنت سبحانث إني كنت من الظالمين :عند الدعاء با( 9)
: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه أبي وقاص حديث سعد بن) 

دعو  ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سابحانث إناي كنات مان     
 . الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجا  اهلل له

عليه السالم _ هو نبي اهلل يونس  :وذو النون_ ، 
الحوت :والنون. 

عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلام  فهذا سيدنا يونس 
، فأنجاه اهلل ، حتاى  {َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن }عليه ، فالتجأ إلى اهلل 

ة اإللهية والعناية الربانية فأظلته تحت شاجر   إذا خرج إلى شاطئ السالمة، تلقفته يد الرحم
 . اليقطين

َوَذا النُّوِن ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا َفَظنم َأْن َلْن َنق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّلََّماِت َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا  }قال تعالى 
] {  َلُه َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُماؤمِمِنينَ َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َفاْسَتَجْبَنا 

 [. 88-80:األنبياء
 :قال القرطبي  في تفسير هذه اآلية ]*[

وفي الخبر في هذه اآلية شرط اهلل لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه، وينجيه كما أنجااه، وهاو   
 (01)  [وكذلث ننجي المؤمنين:]قوله
أي إذا كانوا في الشدائد، ودعونا [: وكذلث ننجي المؤمنين:] ير في قوله تعالىوقال ابن كث]*[

منيبين إلينا، وال سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البالء؛ فقد جاء الترغي  به في الادعاء  
 (01). به عند سيد األنبياء

تنبيه :  على اآلتي  من أعظم أنواع الدعاء، الشتماله  ءالدعا هذا: 
                                                 

 .11/334الجام  ألحكام القران للقرطبي   (01)
 3/180تفسير القران العظيم البن كثير   (01)
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 (ال إله إال أنت)على توحيد اهلل  :اًلأو 
 .وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى، وأعظم طاعة وأعظم وقربة

وكل ما يقدر فلاه   تنزيه اهلل عما ال يليَ به عز وجل، فكل ما يفعل،( سبحانث)بالتنزيه  ثنى ثم
 .ى وعظيم شأنهُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما ال يليَ بجالله وكماله

ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلاى اهلل ُساْبَحاَنُه    ثم ثلث
 [80:األنبياء]  نِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَنْإ َوَتَعاَلى ينبغي له أن يكون كذلث

،إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهام أجرناي فاي مصايبتي     :عند الدعاء حال المصيبة با( 10)
 :يًرا منها وأخلف لي خ

ما من عبد تصايبه مصايبة   : قال  أن النبي ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم  )
اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لاي خيارا منهاا إال    ! < إنا هلل وإنا إليه راجعون> !فيقول 

أجره اهلل في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رساول  
 .  فأخلف اهلل لي خيرا منه رسول اهلل   اهلل

إن هلل توحيد وإقارار بالعبودياة   : ومالذ لذوي المصائ ، ومعناه باختصار فاالسترجاع ملجأ
 . والملث، وإن إليه راجعون إقرار بأن اهلل يهلكنا ثم يبعثانا

الناِذيَن ْإَذا  * الصماِبِريَن  َوَبشِِّر: ) إذا فاألمر كله هلل، وال ملجأ منه إال إليه، واهلل عز وجل يقول
ُأوَلْئَث َعَلْيِهْم َصَلَوات  ِماْن َربِِّهاْم َوَرْحَماة     *  ْإننا ْللنِه َوْإننا ْإَلْيِه َراِجُعوَنَأَصاَبت ُهْم ُمِصيَبة  َقالَّوا 
 [150: 155البقر  ] (َوُأوَلْئَث ُهُم ال ُمْهَتُدوَن

 :قال ابن كثير في تفسير هذه اآلية ]*[ 
فهاذان  [ أولئث عليهم صلوات من ربهام ورحماة   ] نعم العدالن، ونعمت العالو ،: قال عمر
 .العدالن

فهذه العالو ، وهي ما توض  بين العدلين، وهي زياد  في الحلم، فكذلث [أولئث هم المهتدون]و
 (03).ء، ُأعطوا ثيابهم، وزيدوا أيًضا هؤال

 : في حال دعاء المسلم ألخيه بظهر الغي  ( 11)

                                                 

 .1/188تفسير ابن كثير   (03)

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002569
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دعو  المرء المسلم ألخيه بظهر  :قال النبي ( حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيح مسلم )
الغي  مستجابة عند رأسه ملث موكل كلما دعا ألخيه بخير قال الملث الموكل به اماين ولاث   

 .  بمثل
فال تنسنا أخي الحبي  بدعو  منث في ظهر الغي ، واعلم بأن اهلل جل وعال سيساتجي  مناث   

 .الدعو  وسيعطيث مثلها بموعود النبي صلى اهلل عليه وسلم هذه
 : دعاء الناس بعد وفا  الميت ( 11)
على أبي سلمة وقد شَ  دخل رسول اهلل قالت ( حديث أم سلمة الثابت في  صحيح مسلم )

بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقاال ال تادعوا   
ال بخير فإن المالئكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفار ألباي سالمة    على أنفسكم إ

وارف  درجته في المهديين واخلفه في عقبة في الغابرين واغفر لنا ولاه ياا ر  العاالمين    
 .  وأفسح له في قبره ونور له فيه

 :دعو  المضطر ( 13)
فكيف إذا كاان مسالًما   ًكا، يجي  المضطر إذا دعاه ولو كان مشر_ تبارث وتعالى _ فاهلل 

 عاصًيا مفرًطا في جن  اهلل ؟
بل كيف إذا كان مؤمًنا برًّا تقيًّا ؟ 

 [01 /النمل  ( ]َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ السهَوَء: )قال تعالى
 :قال ابن كثير في تفسير اآلية السابقة ]*[

 (04). ه ، والذي ال يكشف ضر المضرورين سواه؟أي من هو الذي ال يلجأ المضطر إال إلي
 (05). المكرو  المجهود: المضطر :قال البغوي  ]*[
الذي أحوجه مرض، أو فقر، أو نازلة من نوازل الدهر إلاى  : المضطر :وقال الزمخشري ]*[

 (00). اللجأ والتضرع إلى اهلل
 .ه، وأخبر بذلث عن نفسهإجابة المضطر إذا دعا_ تعالى _ َضِمَن اهلل  :وقال القرطبي  ]*[

والسب  في ذلث أن الضرور  إليه باللجأ ينشأ عن اإلخالص، وقطا  القلا  عماا ساواه،     

                                                 

 .3/358ابن كثير تفسير    (04)
 .0/103معالم التنزيل للبغوي   (05)
 .3/149الكشاف للزمخشري   (00)
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 (00). موق  وِذممة، ُوِجَد من مؤمن أو كافر، طائ  أو فاجر_ سبحانه _ ولإلخالص عنده 
مخلصاين كيف يتخل ون عن الهتهم وَيْدُعون اهلل  ألم تر حال المشركين في الجاهلية األولى 

 َحتنى: )  له الدين وذلث إذا ركبوا في الفلث ، واضطربت باهم األمواج ، كما في قوله تعالى

 كَّلِّ ِمن ال َمْوُج َوَجاءُهُم َعاِصف  ِريٌح َجاءت َها ِبَها َوَفِرُحوا  َطيَِّبٍة ِبِريٍح ِبِهم َوَجَرْيَن ال فَّل ِث ِفي كَّنتَّْم ْإَذا

 ( الدِّيَن َلُه ُمخ ِلِصيَن الل َه َدَعُوا  ِبِهْم ُأِحيَط ْمَأننُه َوَظنُّوا  َمَكاٍن
 [.11/ يونس  ]

والمشركون ما كانوا يفزعون آللهتهم عند الشدائد ، بل كانوا يلجئون إلى اهلل ، إذ النفاوس  
! ُجبلت على االلتجاء هلل وحده عند حصول المكروه ؛ إال ما يكون من بعض مشركي زمانناا  

 !!فأبو جهل أفقُه من هؤالء ، ( القط )أو ( الولي )زعهم فإن ملجأهم ومف
    ( الدِّيَن َلُه ُمخ ِلِصيَن اللنَه َدَعُوا َكالظَُّلِل ممْوٌج َغِشَيُهم َوْإَذا)  :تبارث وتعالى  اهللول ق تأمهل

          [31/ لقمان ]                                                                    
  : –رحمه اهلل  –قال ابن القيم  ]*[

 َرِكُبوا َفْإَذا:) التوحيد َمف َزُع أعدائه وأوليائه ؛ فأما أعداؤه فينجيهم من كَّر  الدنيا وشدائدها 

 (  ُيش ِركَّوَن ُهْم ْإَذا ال َبرِّ ْإَلى َنجماُهْم َفَلمما الدِّيَن َلُه ُمخ ِلِصيَن اللنَه َدَعُوا ال فَّل ِث ِفي
  [05/ العنكبوت ]                                                                  

 كربات الدنيا واآلخر  وشدائدها ، ولذلث فازع إلياه ياونس    ، وأما أولياؤه فينجيهم به من
 َ  به المشاركون ُعذِّمما  08 اه اهلل من تلث الظلمات ، وفزع إليه أتباع الرسل َفَنَجوا ِبِه افنجه

لهم في اآلخر  ، ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهالث وإدراث الغرَ  ُأِعدهفي الدنيا ، وما 
فما ُدِفَعت  شادائد  . هذه سنة اهلل في عباده  . ه ؛ ألن اإليمان عند المعاينة ال ُيقبلاله لم ينفع

 .  09  الدنيا بمثل التوحيد 
ال يغني حذر من :قال   أن النبي  (ام  الثابت في صحيح الجرضي اهلل عنه  حديث عائشة) 

قدر و الدعاء ينف  مما نزل و مما لم ينزل و إن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم 
 . القيامة

                                                 

 .13/113الجام  ألحكام القران للقرطبي   (00)
 .أي بالتوحيد  -  08
 ( . 09ص )الفوائد   -  09
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رد هاذه   فيبينما ال ينجح الحذر  وهذا الحديث يوضح أن الوقاية من المصائ  تكون بالدعاء
  ( ذوا حذركموخ ) المصائ  ولكن م  اعتبار قول اهلل

فقال ما احترَ ولم يكن اهلل  فقال يا أبى الدرداء لقد احترَ بيتث جاء رجل إلى أبى الدرداء
قالها فى أول نهاره لم  من صلى اهلل عليه وسلم ليفعل ذلث ، بكلمات سمعتها من رسول اهلل

ها وقد قلت. يصبح  تصبه مصيبة حتى يمسى ومن قالها اخر النهار لم تصبه مصيبة حتى
  . اليوم

إله إال أنت عليث توكلت وأنت ر  العرش العظيم ، ما شاء اهلل كان وما  اللهم أنت ربى ، ال )
وال حول وال قو  إال باهلل العلى العظيم أعلم أن اهلل على كل شىء قدير و أن  لم يشأ لم يكن

ة أنت اخذ أحاط بكل شىء علما ، اللهم إنى أعوذ بث من شر نفسى ومن شر كل داب اهلل قد
فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره  ثم قال انهضوا بنا ، ( إن ربى على صراط مستقيم بناصيتها

 .80(وقد احترَ ما حولها ، ولم يصبها شىء

 ...إلهي  
 فأجرضعيفًا يحتمي بحماكا  بث استجير ومن يجير سواكا
 ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا  إني ضعيف استعين على قوى

 مالها من غافر إال كا  بي واذتني ذنوٌ أذنبت يا ر
 رانت  على قلبي فضل سناكا  أنا  كنت يا ربي أسير غشاوٍ 
 وبدأت بالقل  البصير أراكا  واليوم يا ربي مسحت غشاوتي
 للتو  قل  تائٌ  ناجاكا  يا غافر الذن  العظيم وقاباًل

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
المكرو  ويستغيث به المنكو  وتصمد إليه الكائنات وتسأله المخلوقاات   إليه من الذي يفزع

ندعوه في الشاد    نأ ناوحَ علي ، نه اهلل ال اله إال هوإبذكره األلسن وتؤلهه القلو   وتلهج
ات وننطارح علاى   بإليه في الكر لمات ونتوسلوالرخاء والسراء والضراء ونفزع إليه في الُم

يأتي مدده ويصل عونه ويسرع فرجه ويحل  اكين ضارعين منيبين حينهاعتبات بابه سائلين ب
 فتحه

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
                                                 

50
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ويشافي الماريض    فينجي الغريَ ويرد الغائ  ويعافي المبتلى وينصر المظلوم ويهدي الضال
 .ويفرج عن المكرو  

واهتف باسمه واطل  مدده واسأله فتحه فالهج بذكره  ت بث الخطو إذا نزلت بث النوازل وألمم
اسمه لتحصل على تاج الحرية وأرغم األنف في طين عبوديته  ونصره مرغ الجبين لتقديس

رف  كفيث أطلَ لسانث أكثر من طلبه بالغ في سؤاله ألح عليه وامد يديث  لتحوز وسام النجا 
تبتيال حتى  إليه تبتل إليهبابه انتظر لطفه ترق  فتحه اشد باسمه أحسن ظنث فيه انقط   الزم

 .. تسعد وتفلح

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
ن أب يأمرث.... عباده وهو الغني عنهم  إلىيتودد .....يا له من ر  رحيم ودود لطيف شكور

 تدعوه وهو الغني عن دعائث

كل  إليه المكرو  ويستغيث به المنكو  وتلجا إليهالذي يفزع _ جل وعال_نه الملث إ
 .المخلوقات

كف أ ترف  أن إالبث الخطو  فما عليث  وألممتالمصائ  بث  وأحاطتنزلت بث النوازل  فاذا
والندم وتنخل   الضراعة لتطل  منه العون والمدد وتمرغ الجبين لتبل الحصى بدموع التوبة

 إالبرا من الثقة أ إنياللهم :والمقال  وتقول بلسان الحالحول اهلل وقوته  إلىمن حولث وقوتث 
ومن الرضا اال عليث ومن ،ومن التوكل اال عليث،اال لث ومن التسليم،فيث  إال األملبث ومن 

لجاللث  إالومن الرهبة ،في طاعتث  إالومن الذل ،على بابث  إالالصبر  االمل اال فيث ومن
 ..في يديث الكريمتين إالومن الرجاء , العظيم

  اهلليا :نزلت بث المصائ  فقل  إذا_

  يا اهلل:خانث الرفيَ والصديَ فقل  إذا_

 يا اهلل:ضاع المال والعيال فقل  إذا_

 يا اهلل:فقل  األرض أهلاجتم  عليث  إذا_

 وأحسن....اكف الضراعة  إليهوارف  ....وترق  فتحه ونصره.....إليهوتبتل ....الزم بابه 
 .واطل  منه العون والمدد... بهالظن 

ض ويعافي المبتلى ويسد الدين عن المديون وينصر كل مظلوم ويهدي فهو الذي يشفي المري
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 . كل ضال ومحروم ويرد الغائ  ويفث اسر المسجون

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
 جِرَفن ُم الهمم إنيا صاح  الهم 

 اهلل بشر بخير فاان الفارَجأ

 بصاحباه أحيانايقط   اليأس

 هللا الكافيفاان  تيأسنال 

 باه تَ باهلل وارَضاف َتْيِلُب إذا

 فان الذي يكشف البلوى هو اهلل

 اهلل يحدث بعد العسر ميسار 

 ال تعجازن فاان الصانا  اهلل

 واهلل ما لث غير اهلل من احاد

 فحسبث اهلل فاي كال لاث اهلل

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
 !!!!!بوجهث األبوا عندما تغلَ جمي  

 !!!!!لحل المعضلة منفذ أي دال يوجعندما 

 !!!!! حيلة لث مضطرا والعندما تغدوا 

 !!!!!الحواجز عن طريقث وإزالة األقفالفتح   ال تستطيعندما 

 اإللهيةالرحمة  أبوا مل ينتظرنا ويفتح لنا أنعرف كلنا بان هناث نور يشرَ وبصيص  الأ
 ،،،،،،لعز وجوهو اهلل أال بوجه المتحيرين 

 موجود بالفطر  لعز وجن وجود اهلل ه حقيقة يدركها الكل حتى المشركين ألهذ

 كل اإلنسانالبحر ينسى  أمواجترى عند تتالطم  ال!!!! اإلنسانيةوفي النفس 

 وجل؟؟؟؟؟ ويتوجه نحو اهلل عز شيء

يكون مغمضًا عينيه عن عالم الماديات ويكون قلبه  اإلنسانالتي يعيشها  وهذه حالة االضطرار
في  اإلنسانيكون  اإلدراثله ومنه فعند تحقَ هذا  شيءوكل  لعز وجبين يدي اهلل  روحهو

 !!!!! حالة االضطرار ويوفر لنفسه شرط من شروط استجابة الدعاء

 (َأمهن ُيِجيُ  ال ُمْضَطره ْإَذا َدَعاُه)
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 وهاث قصصًا تبكي الصخور لمن استجا  اهلل تعالى لهم حال االضطرار: 
 :  شيخ على الطنطاويال يقول ]*[
فالح متين البناء قويه الجسد ماضي  أسرد عليكم قصة أسر  أمريكية فيها ستة أوالد، أبوهم» 

فتربى األوالد على الصبر واالحتمال حتاى صااروا    العزم، وأمهم امرأ  عاقلة مدبهر  حازمة،
، فقفز مان فاوَ   وخرج الصغير يوًما يلع ، وكان في الثالثة عشر .الرجولة رجااًل قبل أوان

ولد مثله،  عالية قفز  وق  منها على ركبته، وأحس بألم فيها، ألم شديد ال يصبر عليه صخر 
يمشي على رجله، واأللم  ولكنه احتمله وصبر عليه، ولم يخبر أحًدا وأصبح فغدا على مدرسته

َن، وعجاز    يزداد وهو يزداد صبًرا عليه، حتى مضى يومان فظهر أن الورم في رجلاه وازر
أبوه وسأاله عن خبره؟ فأخبرهماا الخبار    يخطو عليها خطو  واحد ، فاضطربت أمه وجزع

فلما راها علم أنه قد فات أوان العالج وأنها إن لم تَّقط   فأضجعوه في فراشه وجاءوا بالطبي 
 من تسمم الدم، فانتحى بأبيه ناحية وخبهره بذلث همًسا، يحاذر أن يسم  الولد فوًرا مات الولد

ال تقطعاوا   ،ال، ال تقطعوا رجلي: فصرخله، ولكنه الولد سم ، وعرف أنها ستقط  رجله، قو
به أباوه وردمه إلاى    رجلي، أبي أنقذني، حاول أن يقفز على رجل واحد  ويهر  منهم فأمسث

أنقذيني، أمي ساعديني، ال يقطعوا رجلاي،   أمي، أمي،: فراشه، فنادى أمه نداء يقط  القلو 
كبدها تتمزَ؛ قلبها يدعوها إلى نجد  ابنهاا ويفايض    مسكينة حائر  تحس كأنووقفت األم ال

  ولم تدر ماذا تصن ؟وعقلها يمنعها ويناديها أن تفتدي حياته برجله،  حناًنا عليه وحًبا له،
ساينقذه،   ، وهو ينظر إليها نظر الغريَ إلى من ظن أناه يتقاطر وقلبها يتفطر ودمعها فوقفت

بصوت [ ْإدغار]ينادي أخاه  يئس منها، كما يئس من أبيه من قبل، وجعل فلما راها ال تتحرث،
ْإدغار، أين أنت يا ْإدغار؟أسارع فسااعدني ،إنهام     ْإدغار: يختلط فيه النداء بالبكاء والعويل

رجلي،إدغار إدغار، وسم  أخوه إدغار ا وهو أكبر منه بقليل ا صراخه،    يريدون أن يقطعوا
عينيه برياَ   ونفخ صدره، ووقف دون أخيه متنمًِّرا مستأسًدا، وفيمسرًعا، فشد قامته  فأقبل

أبوه، ونصحته أماه، وهاو    من عزيمة ال تَّقهر، وأعلن أنه لن يدع أحًدا يقتر  منه، وكلمه
ذلث من عزمه، وحاول أبوه أن يزيحه  يزداد حماسة، وأخوه يختبئ وراءه ويتمسث به، فيشده

الذي جاء يساعده، واستأسد واساتيأس، واإلنساان إذا    بالقوه ، فهجم على أبيه وعلى الطبي 
ترون الدجاجة إذا هجم أحد على فراخها كيف تنفش ريشها وتقوم  أال.استيأس صن  األعاجي 

 ؟ إن الدجاجة تتحاول اوالقطة إذا ضويقت كيف تكشِّر عن أنيابها وتبدي مخالبه دون فراخه؟
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وحارًسا ثابًتاا، يتزحازح    صار رجال قوًيا،[ غارإد]صقًرا جارًحا، والقطة تغدو ذئًبا كاسًرا، و 
يملن أو يكلن، فيبعد عان أخياه ولكناه لام      وتركوه املين أن. الجدار وال يتزحزح عن مكانه

على با  غرفة أخيه يحرسه، لم يأكل فاي الياومين إال    يتزحزح، وبقي يومين كاملين واقًفا
 ورجل الولاد تازداد زرقاة   يجئ ويروح، ولم ينم إال لحظات، والطبي   لقيمات، قربوها إليه،

وأن  فلما رأى الطبي  ذلث نفض يده وأعلن أنها لم تبَ فائد  من العملياة الجراحياة   ،وورًما
 .الولد سيموت وانصرف، ووقفوا جميًعا أمام الخطر المحدَ

 ! في ساعة الخطر؟ ماذا يصن  الناس
اهلل؛ ألن اإليمان مستقر في كل نفس  إن كل إنسان مؤمًنا كان أو كافًرا يعود ساعة الخطر إلى

ذلث أنه يستر [ الساتر]، والكافر في لغة العر  [ كافر]  :حتى في نفوس الكفار، ولذلث قيل له
يظن هو نفسه أن اإليمان قد فقد من نفسه، فإذا هزهته األحداث ألقت عان   إيمانه ويغطيه، بل

األمان،   إنما كانت تعبادها سااعة  قريش التي كانت تعبد ُهبل والالت والعزى، .فظهر غطاءه
البحر مان حولهاا بماوج     تعبدها هزال منها، فإذا جدم الجدُّ، ورك  القرشيون السفينة، وهاج

الرياح، وظهر الخطر، وعمه الخوف، بدأ  كالجبال، وصارت سفينتهم بيد الموج كريشة في كف 
 تيث تَّْدَع الالت والعزى وال ها اإليمان الكامن في أعماَ النفس، فلم

والسماوات، وعندما تغرَ السفينة وتبقى أنت على  ، ولكن دعت اهلل ر  األرض[الَمْسخرات] 
هذا فرعون الاذي  . يا اهلل: والسماء، ال تجد ما تصن  إال أن تنادي لوح من الخش  بين الماء

... ْعَلى ﴾ ال اأَ  ﴿ َأَنا َربُّكَّامُ : وتكبهر وتجبر، حتى قال أحمَ مقالة قالها إنسان قال طغى وبغى،
ََّ فرعون قال[ 14:النازعات] َأننُه ال ْإْلاَه ْإالن النِذي اَمَنات  ِباِه َبنَّاو     ﴿ اَمنتَّ: لما أدرث الغر

 [.90:يونس... ]َوَأَنا  ِمَن ال ُمْسِلِميَن ﴾  ْإْسَراْئيَل
ويحرَ العطش جوفث، وترى الموت يأتيث من كل مكان، ال تجاد   وعندما تضل في الصحراء،

 وفاي . ، وعندما تتعاق  سنوات القحط، ويمتد انقطاع المطار !يا اهلل: تنادي ن  إال أنما تص

األطباء يكون  غمر  المعركة العابسة التي يرقص فيها الموت، وعندما يشرف المريض ويعجز
ويقاول  ماديته، والشيوعيه شايوعيهته   هنالث ينسى الملحد إلحاده، والماديُّ. الرجوع إلى اهلل

قل  الولاد الخاائف،   : واستحكم اليأس ومأل قلو  الجمي  لما ذه  الطبي !.اهلل يا  :الجمي 
 المتنمهر، وأبيه وأمه، واستشعروا العجز، ولم تبَ في أيديهم حيلة، وبلغاوا  وأخيه المستأسد



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 100 

باال ساب     مدهوا أيديهم إلى اهلل يطلبون منه الشافاء وحاده، ويطلبوناه   ، [المضطر]مرتبة 
 طعت بهم األسبا ، ألنها قد تق. يعرفونه
 مدهوا أياديهم   .الدواء والط ه، قادر على أن يشفي بال ط  وال دواء واهلل الذي يشفي بسب

فاساًقا،   يدعون دعاء المضطر، واهلل يجي  دعو  المضطر ولو كان!! يا اهلل: يقولون وجعلوا
ه به وحده، ُيجيا   وعلَ أمل ولو كان كافًرا، ما دام قد التجأ إليه، واعتمد عليه، ووقف ببابه،

هؤالء كفار .دعوته ألنه كافر ال يؤمن باآلخر  دعوته إن طل  الدنيا، أما اآلخر  فال تَّجا  فيها
الدين استجا  دعاءهم ونجاهم إلى البر، بل هذا شره الخلاَ   قريش لما دعوا اهلل مخلصين له

، قاال  [30:الحجر] ...ُيْبَعثَّوَن ﴾  ﴿ َر ِّ َفَأنِظْرِني ْإَلى َيْوِم: دعاء المضطر، قال إبليس لمها دعا
أمعنتم النظر في أسلو  القران لوجدتم أن  ولو[.30:الحجر... ]﴿ َفْإننَث ِمَن ال ُمنَظِريَن ﴾ : له

أنه يجي  دعو  المضطر، ألن ذلث مشاهد معلوم، ولكن ذكاره   اهلل لم يخبر في القران ْإخباًرا
ََ ا: فقال حجة على المشركين السمَماِء َماء َفَأنَبت َناا   لسمَماَواِت َوال َأْرَض َوَأنَزَل َلكَّم مَِّن﴿ َأممْن َخَل

ََ َذاَت َبْهَجٍة مما َكاَن ﴾ َأممن 00َيْعِدلَّوَن ﴿ َلكَّْم َأن تَّنِبتَّوا َشَجَرَها َأْإَلٌه ممَ  اللنِه َبلم ُهْم َقْوٌم ِبِه َحَداْئ
َحاِجزًا َأْإَلٌه مماَ    َأن َهارًا َوَجَعَل َلَها َرَواِسَي َوَجَعَل َبْيَن ال َبْحَرْيِن اَجَعَل ال َأْرَض َقَرارًا َوَجَعَل ِخَلاَلَه

َوَيْجَعلَّكَّْم خََّلَفاء  َوَيك ِشفَّ السُّوَء َأممن ُيِجيُ  ال ُمْضَطرم ْإَذا َدَعاُه ﴾01اللنِه َبلم َأك َثُرُهْم َلا َيْعَلُموَن ﴿
 [.01 - 00: النمل... ]َتَذكنُروَن ﴾  َقِلياًل مما ال َأْرِض َأْإَلٌه ممَ  اللنِه

والزُّرقة تمحى واأللم يتناقص، ثام   فإذا الورم بدأ يخف إنهم لما دعوا نظروا يا أيها القراء
 !!.شفيت الِرجل تماًما، وجاء الطبي  فلم يكد يصدَ ما يراه لم يمض يومان حتى

تها، فما قولكم إن دللتكم على صاحبها، إن أنت اخترعتها وتخيل خيالية ستقولون هذه قصة
هاذا الولاد    الولد صار مشهوًرا ومعروًفا في الدنيا كلها، وهو الذي روى القصة بلسانه، هذا
الثانية، ورئايس أمريكاا بعاد     أيزنهاور القائد العام لجيوش الحلفاء في الحر  العالمية: هو
وقعت لمن كان حولي سامعتَّها وتحققات   أو  وقد وقعت لي أنا حوادث رأيتَّها وعشتَّها،!!.ذلث
لخيانة من طبي  شا  شيوعي، وض  لي جرثومة  ، مرضت مرضة طويلة1950سنة . منها

نادر  في بالدنا، وكانت شكواي من حصا  في الكلية أقاسي  يسمونها العصيهات الزرقاء، قليلة
أخرى لم يكان لاي    ال يعرف مداها إال من قاساها، فانضممت إليها أمراض من نوباتها االًما

 بها، وقضيت في المستشفى؛ مستشفى الصحة المركزي الكبير فاي دمشاَ، ثام فاي     عهد
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وكانوا كل ياوم   مستشفى كلية الط  بضعة عشر شهًرا، أقيم فيه، ثم أخرج منه ثم أعود إليه،
 يفحصون البول مرتين، وينظرون ما فيه، 

فسألته إحدى الراحتين، الشافاء إن   ، توجهت إلى اهللوضاَ مني الصدر فلما طال بي األمر،
ممن يحبني  الشفاء خيًرا لي، أو الموت إن كان في الموت خيٌر لي ا وكان يدعو لي كثير  كان

توجهت ذلث اليوم إلاى اهلل   وإن كنت ال أستحَ هذا الح  من األقرباء ومن األصدقاء ا فلما 
عدت النوبات، وفحصوا البول كما األلم، وتبا مخلًصا له نيتي، واثًقا بقدرته على شفائي، سكن

قد صفا، وزال أكثر ما كان فيه وعج  األطبااء واندهشاوا،    كانوا يفحصونه كل يوم، فإذا به
 . اجتمعوا يبحثون

أمرناا أن نطلا     ال تتعبوا أنفسكم فهذا شيء جاء من وراء ِطبِّكم، إن اهلل الاذي  :فقلت لهم
 .دواء بال ط  وال الشفاء من الط  ومن الدواء، قادر على أن يشفي

فيها إلى اآلن،  ها أقمت سنة في الرياض، ثم جئت مكة فلبثت1381ولما قدمت المملكة سنة 
الرياض هو وأمه، فعرض لاه عمال    كان معنا فيها رجل من الشام ال أسميه، كان مقيًما في

قلاه  لئال تبقى وحدها، فلما حّل موعده حمال ث  اقتضى سفره إلى لبنان، كرهت أمه هذا السفر
فسلمه إلى الشركة وذه  إلى بيته علاى أن ياأتي الفجار     إلى المطار[ أي حقائبه وأشياءه]

 توقظه قبيل الفجر، فلم توقظه حتى بقى لموعد قيام الطيار  ثالث أرباع ورجا أمه أن.ليسافر

ويضاعف له األجار،   الساعة، فقام مسرًعا وأخذ سيار  وحثن السائَ على أن يبلغ به المطار
وجد أناه ال يازال بيناه وباين      يدعو اهلل أن يلحَ بالطيار  قبل أن تطير، ولما وصل وجعل

فنام، ونودي من المكبر علاى ركاا     الموعد رب  ساعة، فدخل المقصف وقعد على الكرسي
النداء وما صحا حتى كانت الطيار  قد علت في الجو،  الطائر  أن يذهبوا إليها، فلم يسم  هذا

 .دعا اهلل بهذا اإلخالص دعاء المضطر ولم يستج  له؟   كيفوكنت معه، فجعل يعج
إن اهلل ال يرده دعو  داٍع مخلص مضاطر أباًدا، ولكان    : وأقول له وجعلت أهون األمر عليه،

 بالشر دعاءه بالخير، واهلل أعلم بمصلحته منه، وأهمه الغض  والحزن عن إدراث اإلنسان يدعو

 . ما أقول
 ذه القصة؟ أفتدرون ماذا كانت خاتمة ه

؟ االشرَ األوسط التي سقطت تلث السنة، وهلث من كان فيها  لعل منكم من يذكر طيار  شركة
إن اإلنسان قد يطل  من اهلل ما يضره، ولكان اهلل  .حزن على أنها فاتته هذه هي الطيار  التي
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دها، أريا  :به من نفسه، وإذا كان األ  يأخذ ولده الصغير إلى السوَ فيرى اللعبة فيقول أرحم
الشُّكوالته فيشتري له ما يطلباه   فيشتريها له، ويبصر الفاكهة الجميلة، فيوصله إليه، ويطل 

الملفوف بالورقة الحمراء، فأعجبه لوناه، فطلباه، هال     فإذا مرم على الصيدلية ورأى الدواء
 يضره؟ إذا كان األ  وهو أعرف بمصلحة ولده ال يعطيه كل ما يطل  يشتريه له وهو يعلم أنه

كتا   ] .... « يطل  ما ال يفيده، فاهلل أرحم بالعباد من ابائهم ومن أمهاتهم ومن ذويهم ألنه قد
 الشيخ على الطنطاوي: 10 – 1البا  الذي ال يغلَ في وجه سائل ص 

  0هااذه قصااه واقعيااه حاادثت فااي وقتنااا الحاضاار لمعلمااة فااي مكااه المكرمااه 

والعكاس   َ يوصلهن من منازلهن للمدرساه كان هناث مجموعه من المعلمات تعاقدنا م  سائ
 أنهان ويعارف   وكان هذا السائَ يعرف وقت صرف الروات  وفي يوم ركبنا المعلمات معاه 

وبقيت معلمه واحده تنظار   األخرىاستلمن رواتبهن فأخذ السائَ بتوصيل المعلمات واحد تلو 
 إلىلبيت واخذ يتجه السائَ غير من طريَ ا أنيوصلها الى منزلها ولكنها تفأجأت  أندورها 

يافالن يا فالن هذا ليس طريَ المنزل لكن لم يرد عليها وبعد  المعلمه تناديه أخذتطريَ جد  
 قيادته السياره سجدت المعلمه علاى  أثناءانه طم  فيها ،  أيقنتالستعطافه  محاوالت فاشله

 0000000تااااادعو يامغياااااث   وأخاااااذتالساااااياره  أرضاااااية

 !!!  وخرجااااات هاااااذه الااااادعوه مااااان قلااااا  مكااااارو  

 !!!! وفجااااااااااااااااااااااااااااااااأه

سها تخيلوا مان كاان فاي    أعترضته رفعت المعلمه ران هناث سياره أل فراملالسائَ ضر  
  الساااااااااااااااااياره المعترضاااااااااااااااااه

مااذا   َئخوها فرحت لوهله ثم انتابها خوف لوجودها في هذا المكان ما  الساا  أبوها وأنه إ
 !!! خاهااااااااا عنهااااااااا أباهااااااااا وأساااااااايقول 

لسياره و انطلَ مباشره دون التكلم م  السائَ وال م  ا إلىبوها البا  واخذ بيد ابنته أوفتح 
  سأبااااااااااار األفكاااااااااااارابنتاااااااااااه ودارت 

الوضا  قبال    مها حتى تشرح لهاا أالبيت نزلت المعلمه مسرعه نحو  إلىالمعلمه ؟؟ وصلوا 
م م م متى كيف اشالون   ماهأدخول والدها تفأجأت بوجود والدها و اخوها على مائد  الغداء 

  هههاااه واناااا سااابقتهم فاااي الااادخول   كاااانو فاااي الساااياره يامه 

  من الذين كانوا فاي الساياره ؟؟؟   إذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . هم موجودون منذ ساعتين  األمجابت أ
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  هااااااااال تعرفاااااااااون مااااااااان هااااااااام؟؟  

 0المالئكة ومن رحمة اهلل بها انه جعلهم على صور  والدها واخوهاا حتاى ال تخااف     إنهم

 0ياااااااااا الاااااله انث أرحم بنا من امهاتنا
) ةَيِكْبوهذه قصة  ُم ( 

على كل  أقسمتصاحبة القصة  ألنما بين الرياض وعفيف  أحداثهاهذ  قصة حقيقية حصلت 
  : فتقولينشرها للفائد   أنمن يسمعها 

ض  المناكير أالملونة كل فتر  وعلى الموضة و باألصباغلقد كنت فتا  مستهتر  اصبغ شعري 
خرج ،أ إغوائهم فقط فتنة الشبا  ال أريدعبايتي على كتفي  أض ،  للتغيير إال أزيلها أكادوال 
المعاصي ما كبر منها وما صغر وفوَ هذا كلة  لي إبليسمتعطر  متزينة ويزين  األسواَ إلى

 مربية أنيكيف اصلي والعجي   فال اعرلم ارك  هلل ركعة واحد  بل 

رس البعيد  من مدينة معلمة يشار لها بعين احترام فقد كنت ادرس في احد المدا أجيال
كنا  أنناحتى صال  العصر المهم  أعودم  صال  الفجر وال  الرياض فقد كنت اخرج من منزلي

  . أتزوجالوحيد  التي لم  أنامجموعة من المعلمات وكنت 
الوحيد   أناكنت  اضوأي أمومة أجاز  أخذتفمنهن المتزوجة حديثا ومنهن الحامل ومنهن التي 

وما زلت  األيامومرت  أقاربيحد أ كأنة وأمازحهالسائَ  أحدثكنت  اء فقدالتي نزع مني الحي
خر  وخرجت بسرعة وركبت السيار  أمت على طيشي وضاللي وفي صباح احد االيام استيقظت

مريضة وفالنة قد  سواي في المقاعد الخلفية سألت السائَ فقال فالنة أجدوعندما التفتت لم 
من  إالولم استيقظ حتى نصل فنمت  سأنامم الطريَ طويل فقلت في نفسي ما دا. و.ولدت و
 أينت خائفة ورفعت الستار ما هذا الطريَ وما الذي صار ؟؟؟؟ فالن ضفنه الطريَ وعر 

ستعرفين فقد عرفت مخططة قلت له وكلي خوف يا  اآلنوقاحة  تذه  بي؟؟؟؟؟؟؟ قال لي بكل
عما يريد فعلة وكنت  أثنية أن أريدكثير  معقوبة ما تنوي فعلة وكال أتعلمتخاف اهلل  أمافالن 
 ؟ أنتيخفتي اهلل  أمابليسية لعينة إهالكة ال محالة فقال بثقة  أنياعلم 
حتى  أتركثني لن أنث فتنتيني وأوعة وتمازحينني ؟؟؟؟ وال تعلمين تضحكين بغنج ومي وأنتي

طان المارد مكان وهذا الشي أناصرخت ولكن المكان بعيد وال يوجد سوى  بكيت أريدخذ ما ا
دعني  إذًاواستسالم  بيأسالبكاء وقلت  أعياني رجوتة وقد*** مخيف*** صحراوي مخيف 

 أقادالسيار  وكأني  توسلت علية نزلت من أنصلي هلل ركعتين لعل اللة يرحمني فوافَ بعد أ
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 مكان حياتي صليتها بخوف وبرجاء والدموع تمأل مر  في وألولصليت  اإلعدامساحة  إلى

يرحمني ويتو  علي وصوتي الباكي يقط  هدوء المكان وفي  أنودي توسلت هلل تعالى سج
  نهي صالتيأ وأنالحظة 

 مالذي حدث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تتوقعون

 ه ؟راأ يما الذ وكانت المفاجأ 
كيف عرف  بلحظة أفكروقد قصد المكان بعينة لم  أخي هنإقادمة نعم  أخيسيار   أرى إنني 

 أباليوذلث السائَ ينهرني ولكني لم ***وأنادي***اقفز  وأخذتبجنون  مكاني ولكني فرحت
حدهما أالذي يسكن معنا فنزل  اآلخر وأخيالذي يسكن الشرقية  أخي أنه أرى من.... هب

هذا السائَ واضعة  سآخذ وأنام  احمد في السيار   غليظة وقال اركبي بعصاوضر  السائَ 
كيف عرفتما  هاتفًة هلتأوس احمد والذهول يعصف بيركبت م  ... في سيار  بجان  الطريَ 

 من الشرقية ؟ ومتى؟ جئتبمكاني وكيف 
غير مصدقة لما يحدث  وأنامعنا وعدنا للرياض  قال في البيت تعرفين كل شيء ورك  محمد

واخبريها الخبر  أمنا إلىاذهبي  أخوتيالمنزل ونزلت من السيار  قاال لي  إلىوعندما وصلت 
ابكي  وأنانتها ضدخلت عليها في المطبخ واحت أميليل ونزلت مسرعة اخبر وسنعود بعد ق

محمد ما زال نائما فذهبنا  وأخوثحمد فعال في الشرقية أبالقصة قالت لي بذهول و واخبرها
العظيم  قسم باهللأيحدث ف يلذاما  هسالأل كالمجنونة أيقظته فعال نائم هغرفة محمد فوجدنا إلى
  وال يعلم بالقصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لم يخرج من غرفتة أنة

فقال ولكنني في عملي  اآلخر أخيجن فسالت أ أكاد وأناسماعة الهاتف تناولتها  إلىذهبت 
  بعدها بكيت***********  اآلن

تعالى على ذلث وكانت  رسلهما ربي لينقذني فحمدت اهللأملكين  ماهإنحصل  إليوعرفت كل 
  هي سب  هدايتي وهلل

عدها انتقلت الى منطقة عفيفة وابتعدت عن كل ما يذكرني بالماضي المليء الحمد والمنة ب
 . بالمعاصي والذنو 

  : قال مالث بن دينار ]*[
هذا  : فقلت رأيت غرابًا فى فمه رغيف ، البادية ، إذ فيإلى الحج وفيما أنا سائر  خرجت
 بي، فذهبت إليه فإذا له لشأنًا ، فتتبعته حتى نزل عند غار  إنيطير وفى فمه رغيف ، غرا 
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أنا  : قال من تكون ؟ : فقلت للرجل رجال مشدودًا ال يستطي  فكاكًا ، والرغيف بين يديه ، أرى
 ىكما ترهذا الموض  ،  في ألقونيو  وشدوني متاعيو  ماليمن الحجاج وقد أخذ اللصوص 

  وصبرت على الجوع

  : العزيز ابهكت فييا من قال : وقلت  بقلبيأيامًا ثم توجهت إلى ربى 

إلى هذا  فأرسل اهلل فارحمنيفأنا مضطر  ) أمن يجي  المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)
  . بطعاميالغرا  

مضطرًا فقد كل األسبا   فقد كان إجابة دعوته فيل الداعي قد أثر هذا الموقف نرى حا في
ليتعلم أن يتعلَ قلبه بر  األسبا  ال  األسبا  واهلل حرمه من.. ولم يبَ له إال با  السماء 

 ..... . األسبا  فى يده لم يلتفت إليها للحيا  الطبيعية و أصبحت باألسبا  حتى إذا عاد

(جاج بن يوسف الثقفي قصة الحسن البصري م  الح) 
 .. بالبركاة  للفرجة والادعاء  دارًا بواسط بالعراَ فدعا الناس بنى الحجاج بن يوسف الثقفى

النااس عان    الناس ليلفات  يرضى اهلل عنه إلى هناث فوقف خطيبًا ف الحسن البصرى فذه 
 ،غليظا  كالما يمارسه الحجاج بن يوسف وقال فيه االنبهار بالزخارف إلى كراهية الظلم الذى

للناس وال  العلم لتبيننه لقد أخذ اهلل ميثاَ أهل: عليه من بطش الحجاج قال  فلما أشفَ الناس
والم أتباعه على عدم الارد   غيظًا ثم انصرف ولما بلغ الحجاج ما حدث استشاط... تكتمونه 

ف للناس و أرسل فى طلبه وأعد فى مجلسه النط  والسايا  عليه و أخبرهم أنه سيجعله عبر 
  مجلاس الحجااج   النااس أناه قاتلاه وقبال أن يادخل الحسان البصارى إلاى         فظان 

اساتقباله وأجلساه بجاواره     تمتم بكلمات فلما دخل عليه فوجىء الناس بأن الحجاج يحسن
  .. أذن لااه باإلنصااراف  وطياا  لحيتااه وسااأله فااى بعااض المسااائل ثاام   

اشدتث اهلل ماا هاذه   وسأله ن الحاج  خلفه المجلس حتى جرى وما أن غادرالحسن البصرى
  كناات تتمااتم بهااا فااإن الحجاااج مااا اسااتدعاث ليطياا  لحيتااث ؟ الكلمااات التااى

اللهم ياولى نعمتى ومالذى عند كربتى ، اللهم اجعل عقوبته لاى باردًا    : قلت :فقال الحسن 
 . وسالما كما جعلت الناربردا وسالماًً على إبراهيم

 ( قصة لمريض شفاه اهلل تعالى بالدعاء ) 

  .. أدى إلى خراج على الرئة رئويبالتها   لصديَ يعمل مهندسا كان قد أصي  لقصة وا

حاول األطباء عالجه مد  شهرين كاملين وأعطوه كل أنواع المضادات بال فائد  ، حتى فقد 
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  .. وزنه واقتر  من نهايته

 : وقال ربه األيام وبعد مغادر  األطباء للمستشفى الذى كان يقيم فيه توجه إلى وفى يوم من

 . وعافني اشفني يجي  المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من

وبعد سعال خفيف  صدره يريد أن يخرج فيشيئًا  وأخذ يبتهل ويردد الدعاء حتى شعر أن
وشعر بتحسن تام بعدها لقد أصبح قادرًا على  إناء بجواره فيخرجت كر  من الصديد وضعها 

  .. جاء األطباء فى الغد حينما وكانت المفاجأ  الحركة مر  أخرى ،

ووجد ابتسامته تعلو  ووض  الطبي  سماعته على صدره فلم يسم  شيئا مما كان يسمعه
 . اهلل بالدعاء شفانيلقد  : صديقيقال  وجهه وقبل أن ينطَ الطبي 

أخذهم  ننصحهم م  فكم من مرضى أقرباء لنا حاروا م  العالجات واألطباء فالبد من أن
 ) بالدعاء يتضرعوا ويلجأوا إلى ربهم عز وجل فاء وم  استمرارهم فى الدواء أنبأسبا  الش

 ... الذى يجي  فهو قادر على كل شىء سبحانه واهلل هو ( دعاء المضطر
 :دعو  المظلوم ( 14)
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلى  قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

قومًا  أهل كتا  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنث ستأتي : اليمن 
محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صلواٍت 
في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من 

َِ دعوَ  أغنيائهم فتَّرُد ع لى فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فإياث وكرائَم أموالهم ، وات
 . المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا  

 ُلَمْحاتقوا دعو  المظلوم فإنها تَّ: قال  أن النبي ( حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجام )
   . حين و عزتي و جاللي ألنصرنث و لو بعد   : على الغمام يقول اهلل 

اتقوا دعو  المظلوم فإنها تصاعد إلاى   قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الجام )
   . السماء كأنها شرار  

دعو  المظلوم مستجابة و إن كاان   : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

ومنها ما جاء في قصة سعد بان أباي   اد تحصروالشواهد على إجابة دعو  المظلوم ال تك ،
 . م  أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطا   وقاص
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شكا أهل الكوفة :=حدثنا عبدالملث بن عمير عن جابر بن سمر  قال: قال أبو عوانة، وجماعة
أما أنا فإني كنت أصلي بهم صاال    :فقال سعدإنه ال يحسن أن يصلي، : سعًدا إلى عمر فقالوا

 .سول اهلل، صالتي العشيِّ ال أخرم منها، أركد في األوليين، وأحذف في األخريينر
 .ذلث الظن بث يا أبا إسحاَ: فقال عمر

فبعث رجاًل يسألون عنه بالكوفة، فكانوا ال يأتون مسجًدا من مساجد الكوفة إال قاالوا خياًرا،   
إذا نشدتمونا باهلل فإنه كان  أما: حتى أتوا على مسجد لبني عبٍس، فقال رجل يقال له أبو سعد

 .ال يعدل في القضية، وال يقسم بالسوية، وال يسير بالسرية
اللهم إن كان كاذًبا فأعم بصره، وأطل عمره، وَعرِّْضُه للفتن :فقال سعد. 

كبيار  : كيف أنت؟ قاال : فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السكث، فإذا قيل له :قال عبدالملث
 (81).   سعدمفتون أصابتني دعو

 :وقال الذهبي  ]*[
 . يقال إن رجاًل وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالملث بأنه يعيبكم 

لم َأقَّل ُه؛ اللهم إن كنتَّ صادًقا فأرني به اياة، فاضاطر  الرجال    : فأحضره وسأله، فقال: قال
 (81). فمات
]*[فيا أيها المظلوم  المهضوم َِ  الَمك لَّاوم  ُموَمًا من ُجْرِحِه يا من صار َمغ يا صاح  الح
من الظلم َمك تَّوم  ُهَغْيظَّ كان يا من من األسى َمْحُموم  ُهُجَويا من صارياا   َهوِّْن َعَلْيث

سيقَتُص اهلل لث من ِفعلو المشائوم   ،  فإن الدنيا أمرها معلوم ، فهي للظالم ال تدومأخي ، 
لَظاْلم للَمظلوم عند اهلل َتْجَتِمُ  الخصوم وُيق َتُص من او. 
  :دعو  الوالد على ولده( 15)
ثاالث   : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . دعو  المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده: دعوات مستجابات
هميتهاا ، فهاي تتعلاَ    وهذه النقطة من أخطر النقاط ، وأفرد لها أسطرًا ، وجزءًا خاصًا أل

يدور عليها صاالح األبنااء مان    حيث بانتكاسة األوالد وفسادهم ، من هدايتهم وصالحهم ، 

                                                 

في الصال ، باا   ( 453)ي األذان، با  وجو  قراء  اإلمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم، ف(055)، والبخاري180_1/105رواه أحمد (  81)
 .با  الركود في األوليين 1/110القراء  في الظهر والعصر، والنسائي 

 .4/595سير أعالم النبالء للذهبي    (81)
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عدمه ، وهدايتهم من غوايتهم ، فكم من اآلباء واألمهات من ال يخاف اهلل تعالى فاي أبنائاه   
فربماا  ،  مكشاراً  العنًا لهم ، مغضبًا مزمجرًا ، عبوسًا،  فال تسمعه إال داعيًا عليهموبناته ، 

أدى ذلث إلى انحرافهم عن جاد  الطريَ ، وربما كان نتيجة لذلث بعدهم عن منهج اهلل تعاالى  
، وبالتالي تتلقفهم أيدي العابثين ، فيصبحوا في زمرتهم وينقل  الحال إلى أسوأ مما ُيتصاور  

ينية واألسارية ،  وُيتوق  ، وال سيما ونحن في عصر انفتحت فيه اآلفاَ العلمية والعقدية والد
بسب  انتشار الفضائيات ووسائل اإلعالم المختلفة ، حتى أصبح العالم وكأنه حجر  واحاد  ،  
فال يسوغ لولي األمر أن يدعو على أبنائه ، بل الواج  عليه أن ُيكثر من الدعاء لهم ، حتاى  

 .يكونوا صلحاء علماء دعا  يستفيد منهم مجتمعهم ، وتستفيد منهم أمتهم 
اباء على العكس من ذلث يحبون أبناءهم ويعاملونهم معاملة األخ والصديَ ، لكان ال   وهناث

يخلو لسانه من دعاء عليهم حال غضبه ، وهذه هي الطامة الكبرى ، والفاجعة العظمى ، فكم 
من ابٍن ضل طريَ الصوا  ، وأخطأ سبيل الهداية بسب  دعاء والده أو والدته عليه ، وكذلث 

على خطور  الدعاء على األبناء ، وأنه قد يكون فتنة لهم ، هذا الحديث ، َعاْن  الفتا  ، ويدل 
َكاَن ُجاَرْيٌج َيَتَعبماُد   : " َقاَل َرُسوُل اللنِه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم : َأِبي ُهَرْيَرَ  َرِضي اللنه َعن ه َقاَل 

َوَصَف َلَنا َأُبو َراِفٍ  ِصَفَة َأِبي ُهَرْيَرَ  ْلِصَفِة َرُسوِل اللنِه َف: ِفي َصْوَمَعٍة َفَجاَءت  ُأمُُّه ، َقاَل ُحَمْيٌد 
ََ َحاِجِبَها ثَّمم َرَفَعات  َرأمَساَها إْ   َلْياِه  َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم ُأممُه ِحيَن َدَعت ُه َكْيَف َجَعَلت  َكفنَها َفْو

َث َكلِّْمِني َفَصاَدَفت ُه ُيَصلِّي َفَقاَل اللنُهمم ُأمِّاي َوَصاَلاِتي َفاخ َتااَر    َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأمُّ: َتْدُعوُه ، َفَقاَلت  
َوَصاَلاِتي   َصَلاَتُه َفَرَجَعت  ثَّمم َعاَدت  ِفي الثناِنَيِة َفَقاَلت  َيا ُجَرْيُج َأَنا ُأمَُّث َفَكلِّْمِني َقاَل اللنُهمم ُأمِّاي 

للنُهمم ْإنم َهَذا ُجَرْيٌج َوُهَو اْبِني َوْإنِّي َكلنْمتَُّه َفَأَبى َأْن ُيَكلَِّمِني اللنُهمم َفَلا تَِّمت ُه َفاخ َتاَر َصَلاَتُه َفَقاَلِت ا
ْياِرِه  َحتنى تَِّرَيُه ال ُموِمَساِت َقاَل َوَلْو َدَعت  َعَلْيِه َأْن ُيف َتَن َلفَِّتَن َقاَل َوَكاَن َراِعي َضأمٍن َيأمِوي ْإَلى َد

َلات   َفَخَرَجِت اْمَرَأ   ِمَن ال َقْرَيِة َفَوَقَ  َعَلْيَها الرماِعي َفَحَمَلت  َفَوَلَدت  غََّلاًما َفِقيَل َلَها َما َهَذا َقا َقاَل
ْم َقاَل ِمْن َصاِحِ  َهَذا الدمْيِر َقاَل َفَجاُءوا ِبفَُّؤوِسِهْم َوَمَساِحيِهْم َفَناَدْوُه َفَصاَدفَّوُه ُيَصلِّي َفَلْم ُيَكلِّْمُه

َساَح َرأمَس  َفَأَخذَّوا َيْهِدُموَن َدْيَرُه َفَلمما َرَأى َذْلَث َنَزَل ْإَلْيِهْم َفَقالَّوا َلُه َسلم َهِذِه َقاَل َفَتَبسمَم ثَّامم مَ 
َماا َهاَدْمَنا ِماْن    الصمِبيِّ َفَقاَل َمْن َأُبوَث َقاَل َأِبي َراِعي الضمأمِن َفَلمما َسِمُعوا َذْلَث ِمن ُه َقالَّوا َنْبِني 

أخرجه البخاري ومسالم  " ] َدْيِرَث ِبالذنَهِ  َوال ِفضمِة َقاَل َلا َوَلِكْن َأِعيُدوُه تََّراًبا َكَما َكاَن ثَّمم َعَلاُه 
 [ .واللفظ له 
 :فالذين تكلموا في المهد خمسة ، منهم من ذَّكر في الحديث التالي : وللفائد  
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َلْم َيَتَكلنْم ِفي ال َمْهِد ْإلنا َثَلاَثاة  ِعيَساى   : " الننِبيِّ َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم َقاَل َعْن َأِبي ُهَرْيَرَ  َعِن 
ْو ُأَصلِّي َوَكاَن ِفي َبِني ْإْسَراْئيَل َرُجٌل ُيَقاُل َلُه ُجَرْيٌج َكاَن ُيَصلِّي َجاَءت ُه ُأمُُّه َفَدَعت ُه َفَقاَل ُأِجيُبَها َأ

اللنُهمم َلا تَِّمت ُه َحتنى تَِّرَيُه ُوُجوَه ال ُموِمَساِت َوَكاَن ُجَرْيٌج ِفي َصْوَمَعِتِه َفَتَعرمَضت  َلُه اْماَرَأ    َفَقاَلِت 
ُروا َفَكَسا َوَكلنَمت ُه َفَأَبى َفَأَتت  َراِعًيا َفَأْمَكَنت ُه ِمْن َنف ِسَها َفَوَلَدت  غََّلاًما َفَقاَلت  ِمْن ُجاَرْيٍج َفاَأَتْوُه   
اِعي َقالَّوا َصْوَمَعَتُه َوَأن َزلَّوُه َوَسبُّوُه َفَتَوضمَأ َوَصلنى ثَّمم َأَتى ال غََّلاَم َفَقاَل َمْن َأُبوَث َيا غََّلاُم َقاَل الرم

ي ْإْسَراْئيَل َفَمارم  َنْبِني َصْوَمَعَتَث ِمْن َذَهٍ  َقاَل َلا ْإلنا ِمْن ِطيٍن َوَكاَنِت اْمَرَأ   تَّْرِضُ  اْبًنا َلَها ِمْن َبِن
َفَقاَل اللنُهمم ِبَها َرُجٌل َراِكٌ  ذَّو َشاَرٍ  َفَقاَلِت اللنُهمم اْجَعِل اْبِني ِمث َلُه َفَتَرَث َثْدَيَها َوَأق َبَل َعَلى الرماِكِ  

َكَأنِّي َأن ظَُّر ْإَلى الننِبيِّ َصلنى اللنهم َعَلْيِه َلا َتْجَعل ِني ِمث َلُه ثَّمم َأق َبَل َعَلى َثْدِيَها َيَمصُُّه َقاَل َأُبو ُهَرْيَرَ  
َقااَل اللنُهامم   َوَسلنَم َيَمصُّ ْإْصَبَعُه ثَّمم ُمرم ِبَأَمٍة َفَقاَلِت اللنُهمم َلا َتْجَعِل اْبِني ِمث َل َهِذِه َفَتَرَث َثاْدَيَها فَ 

اِكُ  َجبماٌر ِمَن ال َجَباِبَرِ  َوَهِذِه ال َأَمةَّ َيقَّولَّوَن َسَرق ِت َزَنْياِت  اْجَعل ِني ِمث َلَها َفَقاَلت  ْلَم َذاَث َفَقاَل الرم
 [ .متفَ عليه واللفظ للبخاري " ] َوَلْم َتف َعلم 

فهو مستجا  وبا  القبول له مفتوح  فخطر الدعاء على األبناء عظيم ،. 
ء خلَ ، وضاعف ديان ،   من مشاكل أبنائهم من انحراف وسو وكم هم اآلباء الذين يشتكون

هل تادعو لهام أم   : وعدم توفيَ في العمل والدراسة إلى غير ذلث من األمور ، وإذا سألناه 
 .أدعو عليهم : تدعو عليهم ؟ قال 

، أو تلث األم السعاد  والهناء والتوفيَ والصالح لألبناء وهم يدعون  فكيف يريد مثل هذا األ 
ر من الدعاء على الولاد ألن الادعاء والحالاة تلاث     عليهم ، وقد سبقت اإلشار  إلى التحذي

مستجا  ، أال فليتَ اهلل أولئث اآلباء واألمهات الذين ال تفتر ألسنتهم من الدعاء على أبنائهم 
، وليعلموا أنهم سب  من أسبا  ضياع أبنائهم ، وسب  لفسادهم ، وسب  النتكاساتهم ، بال   

 .اهلل ربما كانوا سببًا في سوء خاتمتهم والعياذ ب
أدعوت : جاء رجل إلى عبد اهلل بن المبارث رحمه اهلل ، يشكو إليه سوء خلَ ولده ، فقال له 

 .أنت أفسدته : نعم ، قال : عليه ، قال األ  
الذي جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطا  رضي اهلل عنه ، يشكو أن ولاده   وقصة الرجل

ال ، :هل علمته السنة ؟ قاال  : ال ، قال : قال هل علمته القران ؟ : صفعه على وجهه ، فقال 
 .حسبث ثور فضربث : ال ، قال : هل علمته أالَ العلماء والصالحين ، قال : قال 
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فالتربية السليمة الصحيحة وفَ منهج اهلل تعالى ، ووفَ سنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم هاي  
تن التي تحدث في البيوت جاراء  المخرج ، وهي الملجأ بإذن اهلل تعالى من هذه الكوارث والف

انحراف األبناء والبنات ، فيج  على كل  أ  وأم ، أن يكون لهم جلسة ما  األبنااء جميعاًا    
صغيرهم وكبيرهم ، يتم فيها تداول األحاديث حول التربية اإلسالمية ، وقراء  ساير العلمااء   

 . والصالحين والمربين ، واالستفاد  من الكت  الخاصة بهذا الشأن 
 :دعو  المسافر( 30)
ثاالث   : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . دعو  المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده: دعوات مستجابات
  :قال ابن رج  ]*[
عاء؛ ألناه  ومتى طال السفر كان أقر  إلى إجابة الد...والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء"

مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل المشاَ، واالنكسار من أعظام  
 .83"أسبا  إجابة الدعاء

 :دعاء الوالد لولده (10)
ثالث دعاوات ال   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه  حديث أنس )

 . ودعو  المسافردعو  الوالد لولده، ودعو  الصائم، : تََّردُّ
 :دعو  المظلوم ( 10)
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلاى   قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

إنث ستأتي قومًا  أهل كتا  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن : اليمن 
أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صالواٍت   محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم

في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من 
َِ دعاوَ     أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فإياث وكرائَم أموالهم ، واتا

 . المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا  
 ُلَمْحاتقوا دعو  المظلوم فإنها تَّ: قال  أن النبي ( مة بن ثابت في صحيح الجام حديث خزي)

   . و عزتي و جاللي ألنصرنث و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل 
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اتقوا دعو  المظلوم فإنها تصاعد إلاى   قال  أن النبي ( حديث ابن عمر في صحيح الجام )
   . السماء كأنها شرار  

دعو  المظلوم مستجابة و إن كاان   : قال أن النبي ( هرير  في صحيح الجام  حديث أبي)
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

ومنها ما جاء في قصة سعد بان أباي   والشواهد على إجابة دعو  المظلوم ال تكاد تحصر ،
 . م  أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطا   وقاص

شكا أهل الكوفة :=الملث بن عمير عن جابر بن سمر  قالحدثنا عبد: قال أبو عوانة، وجماعة
أما أنا فإني كنت أصلي بهم صاال    :فقال سعدإنه ال يحسن أن يصلي، : سعًدا إلى عمر فقالوا

 .رسول اهلل، صالتي العشيِّ ال أخرم منها، أركد في األوليين، وأحذف في األخريين
 .ذلث الظن بث يا أبا إسحاَ: فقال عمر
يسألون عنه بالكوفة، فكانوا ال يأتون مسجًدا من مساجد الكوفة إال قاالوا خياًرا،    فبعث رجاًل

أما إذا نشدتمونا باهلل فإنه كان : حتى أتوا على مسجد لبني عبٍس، فقال رجل يقال له أبو سعد
 .ال يعدل في القضية، وال يقسم بالسوية، وال يسير بالسرية

صره، وأطل عمره، وَعرِّْضُه للفتناللهم إن كان كاذًبا فأعم ب :فقال سعد. 
كبيار  : كيف أنت؟ قاال : فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السكث، فإذا قيل له :قال عبدالملث

 (84). مفتون أصابتني دعو  سعد
واساتمر   علاي عن  سعدرضي اهلل عنه، فداف   عليًاأن رجاًل قام يس  : أيضًا سعدعن و ،

 .اللهاام اكفنيااه بمااا شاائت   : سااعدالرجاال فااي الساا  والشااتم، فقااال     
فأقبل مسرعًا، ال يلوي على شيء، وأخذ يدخل من بين الناس حتاى   الكوفةمن  فانطلَ بعيٌر

 .حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناسوصل إلى الرجل، ثم داسه بخفيه، 
 :وقال الذهبي  ]*[ 
 . يقال إن رجاًل وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالملث بأنه يعيبكم 

لم َأقَّل ُه؛ اللهم إن كنتَّ صادًقا فأرني به اياة، فاضاطر  الرجال    : فأحضره وسأله، فقال: قال
 (85). فمات

                                                 
(

 4
فدي الصدالة، بداب ( 3 4)ومسدلم ، في األذان، باب وجوب قدراءة اإلمدام والمدمموم فدي الصدلوات كلهدا،(   )، والبخاري1 5_  5/5رواه أحمد (  

 .باب الركود في األوليين  7/75القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 
(

  
 . 2 /4سير أعالم النبالء للذهبي    (

http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000013
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000004
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000013
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000004
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=1000013
http://alislamnet.com/comments.aspx?id=3000029
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  :دعو  الوالد على ولده( 18)
ثاالث   : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   هرير  رضي اهلل عنه  يأب حديث )

 . دعو  المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده: دعوات مستجابات
 :دعو  المسافر( 19)
ثاالث   : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده دعو : دعوات مستجابات
  :قال ابن رج  ]*[
ومتى طال السفر كان أقر  إلى إجابة الدعاء؛ ألناه  ...والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء"

مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل المشاَ، واالنكسار من أعظام  
 .80"أسبا  إجابة الدعاء

 :عاء الوالد لولدهد (10)
ثالث دعاوات ال   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه  حديث أنس )

 . دعو  الوالد لولده، ودعو  الصائم، ودعو  المسافر: تََّردُّ
 : من بات طاهرا على ذكر اهلل ( 11)
ما مان  :قال  ي أن النب( الثابت في صحيح أبي داوود معاذ بن جبل رضي اهلل عنه حديث ) 

، فيتعار من الليل ، فيسأل اهلل خيرا من الادنيا واآلخار  إال    يبيت على ذكر اهلل طاهرامسلم 
  . أعطاه إياه 

 . عند شر  ماء زمزم م  النية الصادقة( 11)
  :قاال   النبي أن :(حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  صحيح ابن ماجة)

 .ر  لهماء زمزم لما شَّ
 .الذي إذا دعي به أجا  وإذا سئل به أعطى األعظمعند دعاء اهلل باسمه ( 13)
اللهم إني أسألث باأن  :رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)

لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قياوم  
ي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجا  وإذا سائل  فقال النب

 . به أعطى 
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اللهم إني :  رجال يقول   قال  سم  النبي ( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )
 أسألث أني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكان لاه  

 .  كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجا  وإذا  سئل به أعطى
 

             ]*[األماكن الفاضلة  التي يستجا  فيها الدعاء 
 

 جملًة األماكن الفاضلة التي يستجا  فيها الدعاءأواًل : 
 : وار الحجر األسوداالملَتَزم وهو بج( 1)
 :الكعبة من غير تمسح أو طل  تبرهث  التعلَ بأستار( 1)
 : الطواف في الدعاء( 3)
 :الدعاء على الصفا والمرو  ( 4)
 :بعرفة  والدعاء يوم عرفة( 5)
 : الحرام المشعر عند الدعاء( 0)
 :الدعاء عند رمي الجمر  الدنيا والوسطى ( 0)
 .على وجه العموم ومكة المسجد الحرام على وجه الخصوص ، ( 8)
تفصياًل األماكن الفاضلة التي يستجا  فيها الدعاء ثانيًا : 
 : وار الحجر األسوداالملَتَزم وهو بج( 1)

م وأيديهم ، اوار الحجر األسود ، وسمي كذلث ألن الناس يلتزمونه بصدورهاوهو بج الملَتَزم
 .وهو ما بين الحجر األسود إلى با  الكعبة 

صلى النبي كان :قال ( الثابت في صحيح الجام   مارضي اهلل عنهحديث عبد اهلل ابن عمرو ) 
 .  َزم  الَتاه بالُماُيلِزَ صدره ووجه اهلل عليه وعلى اله وسلم

  : –رضي اهلل عنهما  –ابن عباس وقال  ]*[
 .  80زم ما بين الركن والبا   اَتالاالم

ما بين الاركن   :َزُم ما بين الركن والبا  ، وكان يقول اأنه كان َيل  –رضي اهلل عنه  –وعنه 
 .  88 اه إياه اَزم ما بينهما أحد يسأل اهلل شيئا إال أعطال اال َي، َزم اَتال اوالبا  يدعى الُم
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 :وعن مجاهد أنه قال  ]*[
 .  89 ِزُمون ما بين الركان والبا  وَيْدُعون اَتاكانوا َيل 

 : وقال محمد بن عبد الرحمن العبدي  ]*[
ر وعكرماة مولى ابن عباس ، يلتزمون ما بين الركن وبا  رأيت عكرمة بن خالد ، وأبا جعف

   90 الكعبة 
 :التعلَ بأستار الكعبة من غير تمسح أو طل  تبرهث ( 1)

، وكان التعل اَ معروفااًا ،    التعلَ بأستار الكعبة من غير تمسح أو طل  تبرهث فال حرج فيه
 .وهو يدّل على اللجوء واالستعاذ  باهلل 

دخل رسول اهلل صلى اهلل عليه على : قال  (الثابت في الصحيحين  عنه رضي اهللأنس حديث )
إن ابن خطال متعلاَ   : اله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال 

 .اقتلوه    : فقال ! بأستار الكعبة 
 91وذلث أنه قتل رجاًل من األنصار ثم ارتد ولحَ بالمشركين  

اقتلوهم وأن وجدتموهام متعلقين بأستار : في أربعاة نفار  –السالم عليه الصال  و –وقال 
 91الكعبة  
أن التعل َ بأستار الكعبة له أصل ، وكان معروفًا ، ولم ُينكره النبي صالى   وهذا  يدّل على

 .اهلل عليه على اله وسلم 
 .إال أنه ال ُيتعل َ بأستار الكعبة تبركاًا 

  : –رحمه اهلل  – قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[
ولما كانت الكعبة بيت اهلل الذي ُيدعى وُيذكار عنده ، فإنه سبحانه يستجار به هنااث ، وقاد   

 .  93ُيستمسث بأستار الكعبة   
 : الطواف في الدعاء( 3)

                                                                                                                                                                  

 ( 5/104) رواه البيهقي في الكبرى  -88
 ( . 3/130) رواه ابن أبي شيبة  -89
 ( . 3/130) رواه ابن أبي شيبة  -90
 ( .0/100)ُينظر لذلث التمهيد البن عبد البر  - 91
 ( 0/404)وابن أبي شيبة ( 1/01)والحاكم ( 3/148) والضياء في المختار ( 0/105)رواه النسائي  - 91
 ( .15/110)مجموع الفتاوى  - 93
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الطواف صال  إال أن اهلل أباح فيه األكل والكالم ، فهو يشبه الصاال  مان حياث الخشاوع     
حترام الموقف الذي يقفه العبد أمام اهلل عز وجال ، فيقضاي وقات    والخضوع هلل تعالى ، وا

 .الطواف بقراء  القران ، واألذكار ، والدعاء 
قال الطوافَّ حول البيت مثاُل   أن النبي  ( حديث ابن عباس الثابت في  صحيح الترمذي ) 

 . الصال  إال أنكم تتكلمون فيه ، فمن تكلم فيه فال يتكلم إال بخير 
بأن يحذروا من تلث الكتيبات التي تحتوي على أدعية خاصة بكل  ه إخواني المسلمينوهنا أنب

شوط من أشواط الطواف أو السعي ، وكذلث الحذر من استخدام واستئجار المطوفين ، فكال  
تلث األعمال بدعية ال أصل لها في الشريعة ، فاإلنسان يدعو اهلل عز وجل بما شاء من الدعاء 

ن سؤال اهلل الجنة ، واالستعاذ  به من النار ، وأن يثبت اهلل العبد علاى  ، وهل هناث أعظم م
هذا الدين حتى يلقى ربه تبارث وتعالى ، وال داعي أبدًا الستعمال كتبات أو مطاوفين ، فلان   
يكون المطوف أحرص من العبد على نفسه ، ولن يكون المطوف أخلص في الدعاء للعبد من 

ة والحذر من ذلث ، ويدعو العبد بما فتح اهلل عليه مان الادعاء   نفسه ، فال بد من أخذ الحيط
وليس بالزم أن يحفظ أدعية يدعو بها ، بل ربما كان بعضها غير مفهوم وال معلوم ، فلربماا  

 .دعا المسلم على نفسه ، أو أمن على دعاء هو عليه وليس له 
 :الدعاء على الصفا والمرو  ( 4)
بعد التكبير ثالثاًا ، ثام يقاول     كون باستقبال البيت في الدعاءي: لدعاء على الصفا والمرو  ا

  . الذكر الوارد في السنة ثالثًا ، ويدعو بين ذلث

  : - رحمه اهلل –قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ]*[

ال إله : " ويقول ما ورد ومنه  يقول اهلل أكبر وهو راف  يديه كرفعهما في الدعاء ثالث مرات ،
وهو على كل شيء قدير ، ال إلاه إال اهلل   وحده ال شريث له ، له الملث ، وله الحمد ،إال اهلل 

ثم يدعو بما أح  ، ثم يعيد الذكر " األحزا  وحده  وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم
الشرح . " يعيد الذكر مر  ثالثة ، وينزل متجهًا إلى المرو   مر  ثانية ، ثم يدعو بما أح  ، ثم

  . ( 268 / 0" ) ت  المم

دعاء على المرو  عند نهاياة   ويكون الدعاء في ابتداء األشواط ال في انتهائها ، إذ ليس ثمة
  . األشواط

  : - رحمه اهلل –قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين  ]*[
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األشواط ال في انتهائها ، وأن  وبه نعرف أيضًا أن الدعاء على الصفا والمرو  يكون في ابتداء
، وإنما يكون الدعاء فاي مقدماة    اخر شوط على المرو  ليس فيه دعاء ؛ ألنه انتهى السعي

الشوط ، وعليه فإذا انتهى من السعي عند  الشوط كما كان التكبير أيضًا في الطواف في مقدمة
الحجر ينصرف ، وال حاجة إلاى التقبيال ، أو    المرو  ينصرف ، وإذا انتهى من الطواف عند

دون أن يعترض معترض أن نقول هكذا فعال النباي    أو اإلشار  ، والذي نعلل بهاالستالم ، 
  ( 351/  0" ) الممت   الشرح. " صل ى اهلل عليه وسل م 

إن > !فلما دنا من الصافا قارأ   :قال ( الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث جابر) 
دأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيات  أبدأ بما بدأ اهلل به فب! <الصفا والمرو  من شعائر اهلل 

فاستقبل القبلة فوحد اهلل وكبره وقال ال إله إال اهلل وحده ال شريث له له الملث وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير ال إله إال اهلل وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزا  وحده ثم دعاا  

تى إذا انصبت قدماه في بطن الاوادي  بين ذلث قال مثل هذا ثالث مرات ثم نزل إلى المرو  ح
 . سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المرو  ففعل على المرو  كما فعل على الصفا

 : قال ابن عبد البر  ]*[
 .  94  ابةارجى فيه اإلجااء تَّاا والمرو  موض  دعاأن الصف -جابرأي حديث  -وفيه 

اء ، فهاي جمعات باين    ايها الدعة فإناها من المواطن التي يستجا  فاباإلضافة إلى عرف
 .الزمان والمكان 

 :بعرفة  الدعاء يوم عرفة( 5)
 من الدعاء في  يستمر إلى غرو  الشمس ، وعلى الحاج أن يكثر بعرفة الدعاء يوم عرفة

 .هذا اليوم 
 الادعاء  خيار  » :قاال   النبيه أن ( حديث عبد اهلل ابن عمرو الثابت في  صحيح الترمذي)

، لاه   له شريث ال وحده اهلل إال إله ال: قبلي من والنبيون أنا قلت ما وخير  ،عرفة يوم دعاء
 .الملث وله الحمد وهو على كل شيء قدير

 : الحرام المشعر عند الدعاء( 0)
فاذكروا اهلل عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كناتم  : " وذلث بمزدلفة ، قال تعالى 

 ، [  198قر  الب" ] من قبله لمن الضالين 
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َكاَن ُيَقدُِّم َضَعَفَة َأْهِلِه ، َفَيِقفَّاوَن   أنه (الثابت في الصحيحين  مارضي اهلل عنهْبَن ُعَمَر حديث )
َف ال ْإَماُم َل َأْن َيِقِعن َد ال َمش َعِر ال َحَراِم ِبال ُمْزَدْلَفِة ِباللنْيِل ، َفَيذ كَُّروَن اللنَه َما َبَدا َلُهْم ، ثَّمم َيْدَفُعوَن َقْب

َذا َقاِدُموا  ، َوَقْبَل َأْن َيْدَفَ  ، َفِمن ُهْم َمْن َيق َدُم ِمًنى ْلَصَلاِ  ال َفْجِر ، َوِمن ُهْم َمْن َيق َدُم َبْعَد َذْلَث ، َفاإْ 
" ه َعَلْيِه َوَسلنَم َأْرَخَص ِفي ُأوَلْئَث َرُسوُل اللنِه َصلنى اللن: " َرَمُوا ال َجْمَرَ  ، َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيقَّوُل 

. 
قال جابر رضي اهلل عنه عان حجاة    (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث جابر )

ثم رك  القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فادعاه  : النبي صلى اهلل عليه وسلم
 .الحديث “تطل  الشمسوكبمره، وهلنله، ووحمده فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًا، فدف  قبل أن 

بعد صال  الفجر ليلة عيد األضحى لمن كان حاجاًا ، كماا    يكون عند المشعر الحراموالدعاء 
ثَّمه ركَ  القصواَء حت اى وقاَف   : قال – ارضي اهلل عنهم –في حديث جابِر بِن عبِد الل ِه  رهام

وهل َلُه ، ووحهَدُه ، حتاى أسافر    على الَمشعِر الحراِم ، واستقبَل القبلَة ، فدعا الل َه ، وكبهَرُه ،
  دًا اج
 :الدعاء عند رمي الجمر  الدنيا والوسطى ( 0)

في يوم النحر وال  ويكون ذلث في أيام التشريَ ، وال يشرع الدعاء بعد رمي الجمر  الكبرى ال
  . بعده

ا أنه كان يرمي الجمر  الادني (الثابت في صحيح البخاري  ابن عمر رضي اهلل عنهماحديث  )
فيقاوم  بسب  حصيات، يكبر على إثر كل حصا ، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلاة،  

، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مساتقبل  طويال، ويدعو ويرف  يديه
، ويقوم طويال، ثم يرمي جمر  ذات العقبة من بطان  فيقوم طويال، ويدعو ويرف  يديهالقبلة، 

 .هكذا رأيت النبي صلى اهلل عليه وسلم يفعله: يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول الوادي، وال
 .على وجه العموم ومكة المسجد الحرام على وجه الخصوص ، ( 8)

هي البلد األمين ، وفيها بيت اهلل ، ولذا تَّضاعف الحسنات فاي   –شرهفها اهلل وحرسها  –مكة 
 .الحرم  ، وتعظم السيئات فيه 

 .ظِّم البيت والدعاء عنده وكانت قريش تَّع
عند البيت ، وأبو جهل وأصاحا  لااه    صلى اهلل عليه وعلى اله وسلمولذا لما صل ى النبي 

أيكم ياجايء ِبَسَلى جزور بني فالن فيضعه على ظهر محمد : جلوس إذ قال بعضهم لبعض 
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ياه وسالم   فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبي صلى اهلل عل 95إذا سجد ؟ فانبعث أشقى القوم 
. وأنا أنظر ال أغني شيئا لو كانت لي َمَنَعاة  : قال ابن مسعود . وضعه على ظهره بين كتفيه 

بعضهم على بعض ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ساجد   90فجعلوا يضحكون ويحيل : قال 
اللهام علياث   : ال يرف  رأسه ، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرف  رأسه ثام قاال   

َ  عليهم إذ دعا عليهم  –الث مرات ث –بقريش  وكانوا َيرون أن الدعو  في ذلاث  : قال . فش
اللهم عليث بأبي جهل وعليث بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة : ثم سمهى .  90  البلد مستجابة

قال ابان   –وعد الساب  فلم نحفظه  –والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط   
فسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صرعى فاي  فوالذي ن: مسعود 

 .  98القلي   قلي  بدر  
 : –رحمه اهلل  –قال الحافظ ابن حجر  ]*[
وفي الحديث تعظيم الدعااء بمكاة عند الكفار ، وما ازدادت عند المسالمين إال  تعظيماًا ،    

م لخوفهم من دعائه ، ولكن حملهام الحساد   وفيه معرفة الكفار ِبِصْدِقاه صلى اهلل عليه وسل
 . 99على ترث االنقياد له  

في فضل الدعاء بين األذان واإلقامة ، والغال  في حال  وأما بقية المساجد فلألحاديث الوارد 
 . المسلم أنه يكون في المسجد في هذا الوقت 

 .واهلل أعلم . والذي يظهر أن الوقت والمكان اجتمعا في الدعاء بين األذان واإلقامة 
 

 
 اِنْرقَّل َا ِ اَءَرِق َدن ِع اُءَعدُّل استحبا  َا

 
 :دًا ِرَفن ُم ومًا أْوأُمَم امًا أْمإَم اَنأَك اٌءَوَس اِنْرقَّل َا ِ اَءَرِق َدن ِع اُلَؤسُّل َاَو اُءَعدُّل َا ُ َحَتْسُي

                                                 

 . -لعنه اهلل  -هو عقبة بن أبي ُمعيط  - 95
ذلاث إلاى بعاض    كذا هنا بالمهملة من اإلحالة ، والمراد أن بعضهم ينس  فعل " وُيحيل بعضهم ( : " 1/410)قال الحافظ ابن حجر في الفتح  - 90

 .بالميم ، أي من كثر  الضحث" وَيميل " باإلشار  تهكما ، أي يث  بعضهم على بعض من المرح والبطر ، ولمسلم من رواية زكريا 

 .ويمكن أن يكون ذلث مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم عليه السالم ( : 1/418)قال الحافظ ابن حجر في الفتح  - 90
 ( .1/05... )با  إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صالته . الوضوء  كتا . رواه البخاري  - 98
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 َمارم  ْإَذا َصلنى َفَكاَن   ي أن النب (الثابت في صحيح ابن ماجة  رضي اهلل عنه ُحَذْيَفَةحديث ) 

 . َسبمَح ْللنِه َتن ِزيٌه ااِفيَه ِبآَيٍة رماَم َوْإَذا ،اْسَتَجاَر َعَذاٍ  ِبآَيِة َمرم َوْإَذا ،َسأَل َرْحَمٍة ِبآَيِة
َوإَذا  ،ْسأل النناسَوَي َفَيْسأل اللنه َيِقف أْن الرمْحَمة اَية ْلإلَماِم إَذا َقَرأ أِح ُّ :الشافعي اإلمام قال ]*[ 

َبَلَغَنا َعْن الننِبيه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم أننُه َفَعَل  ،النناس َوَيْسَتِعيذ َفَيْسَتِعيذ َيِقف أْن ال َعَذا  اَية َقَرأ
 ِفي َصالته َذْلَث

1000 
 ،َدَعاا َواْساَتغ َفرَ   النُدَعاء َواْسِتغ َفار ْإَوال ِبآَيِة  ،َسبمَح ِبآَيِة َتْسِبيح ْإالن (َمرم )  َوال :وقال العلماء

 0 101َوْإْن َمرم ِبَمْرُجوٍّ َسأَل َيف َعل َذْلَث ِبِلَساِنِه أْو ِبَقل ِبِه 
ومما َوَرَد عنه صلى اهلل عليه وسلم من الثنَناِء والتنن ِزيِه عند قراء  القران سواء في الصماالِ    

 :الحديث اآلتي أو خارجها 
إذا قارأ     نكا  أن النبي ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهما ابن عباس حديث) 
 ."  َىَلاألْع يمِبَر   اَنَحْبُس: " قال ﴾  َسبِِّح اْسَم َربَِّث األْعَلى ﴿ 

  َرُجالٌ    كان:قال     ( الثابت في صحيح أبي داوود  رضي اهلل عنهُموَسى بن أبي َعاْئَشَة حديث ) 
ََ َبْيِتِه وكان ُيَصلِّ   ،ىَلُسْبَحاَنَث َفَب :قال ﴾  أَلْيَس َذْلَث ِبَقاِدٍر َعَلى أْن ُيْحِيَي ال َمْوَتى﴿  ْإَذا َقَرأ ي َفْو

  0َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم َرُسوِل اللنِه  َسِمْعتَُّه ِمْن :َفَسألَّوُه َعْن َذْلَث فقال
ُسْبَحاَن َرِبيم : ﴾ َفقَّلم َسبِِّح اْسَم َربَِّث األْعَلى ا َقَرأَت ﴿إذ: عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال

 0 101ُسْبَحاَنَث وَبَلى:﴾ َفقَّلم أَلْيَس َذْلَث ِبَقاِدٍر َعَلى أْن ُيْحِيَي ال َمْوَتىاألْعَلى، وإذا َقَرأَت﴿ 
الصماَلِ ، فيطل  الرمُحَمِة عناد  وهذا يتطل  من الُمَصلِِّي التنَدُبَر والخَّشَّوَع َحاَل ِقَراَءِ  القران في 

ايات الرمُحَمِة، وَيْسَتِعيَذ من النناِر والعذا  عند ايات الَوِعيِد، وُيَسبُِّح وُيَنزِّه اهلل تعالى عند ايات 
َءِ  التنْسِبيِح والتنن ِزيِه، أما الغافل َفَتفَّوتَُّه هذه الفضائل وُيْحَرُم َبَرَكِة وَثواِ  الادَُّعاِء عناد ِقاَرا   

 0القران 
 
 

 استحبا  الدعاء بعد ختم القران 
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من قرأ القران فليساأل اهلل  : قال  أن النبي ( حديث عمران بن حصين في صحيح الترمذي)
  . به فإنه سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به الناس

 ال شث أن الدعاء عق  ختم كتا  اهلل عز وجل مرغو  فيه للفارد والجماعاة، وهاو مان    
 .المواطن التي يستح  فيها الدعاء

 : في المجموع النووي قال ]*[

الختم  الدعاء عند الختم وتنزل الرحمة، وكان أنس بن مالث رضي اهلل عنه إذا أراد يستجا  :
وجاء فياه اثاار كثيار ،     جم  أهله وختم ودعا، واستحبوا الدعاء بعد الختم استحبابًا متأكدًا

المسلمين وصالح وال  أماورهم   همات ويكثر من ذلث في صالحويلح في الدعاء ويدعو بالم
 .انتهى .ويختار الدعوات الجامعة

  :في الشرح الكبير ابن قدامة وقال ]*[
ويستح  أن يجم  أهله عند ختم القران وغيرهم لحضور الدعاء، وكان أنس إذا ختم القران 

 .انتهى ...جم  أهله وولده، وروي ذلث عن ابن مسعود وغيره

 : في جالء األفهام ابن القيم وقال *[]

: الحارث نص اإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى على الدعاء عق  الختمة، فقال في رواية ابن وقد 
موسى، وقد سئل عان   وقال في رواية يوسف بن. كان أنس إذا ختم القران جم  أهله وولده

وقال فاي  . عمرًا يفعله إذا ختمرأيت م نعم،: الرجل يختم القران فيجتم  إله قوم فيدعون؟ قال
وروى ابن أبي داود في فضاائل  . القران أن يجم  أهله استح  إذا ختم الرجل: رواية حر 

أرسلنا إليث، إنا نريد أن نختم : أرسل إلي مجاهد وعبد  بن أبي لبابة :القران عن الحكم، قال
 .واتإن الدعاء يستجا  عند ختم القران ثم دعوا بدع: وكان يقال القران

وعان   من ختم القران فله دعو  مساتجابة، : أيضًا في كتابه عن ابن مسعود أنه قال وروى
القران عن قتاد   تنزل الرحمة عند ختم القران، وروى أبو عبيد في كتا  فضائل: مجاهد قال

أصحا  له، فكاان ابان عبااس     كان بالمدينة رجل يقرأ القران من أوله إلى اخره عند: قال
الختم جاء ابن عباس رضاي اهلل تعاالى    هما يض  عليه الرقباء، فإذا كان عندرضي اهلل عن
  .عنهما فشهده

أحماد   سمعت: أحمد رحمه اهلل تعالى على استحبا  ذلث في صال  التراويح، قال حنبل ونص
يديث في الدعاء قبل  قل أعوذ بر  الناس فارف : إذا فرغت من قراءتث: يقول في ختم القران
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وكان سافيان بان   . مكة يفعلونه رأيت أهل: إلى أي شيء تذه  في هذا؟ قال: الركوع، قلت
وكذلث أدركت الناس بالبصر  وبمكة، ويروي  :قال عباس بن عبد العظيم.. عيينة يفعله بمكة

 .انتهى ...عن عثمان بن عفان أهل المدينة في هذا أشياء، وذكر
العلم أنه لم يثبات عان رساول اهلل    هذا كله في مطلَ الدعاء عق  الختم خارج الصال ، م  

صلى اهلل عليه وسلم وال صحبه الكرام صيغ معينة للدعاء، وإنما يادعو الفارد والجماعاة    
ألنفسهم وإلخوانهم المسلمين بخيري الدنيا واآلخر  باألدعية المأثور  الجامعة وحسا  ماا   

لخشاوع المصاطن ،   يقتضيه حالهم ونوازلهم، متجنبين التطويل الممل، والسج  المتكلف، وا
 .وعدم التقيد بدعاء معين والتزامه في كل ختمة وإلزام المجتمعين به

من أقوى األدلة على مشروعية الدعاء عند ختم القران ما صح عن أنس رضي اهلل عنه أناه  
 .كان عند الختم يجم  أهله وولده لذلث في بيته

 . أما مالث فقد كره ذلث
]*[ صال  النفل فيأنه كان من هدي السلف الختم .  
  :األحوذي قال صاح  تحفة ]*[

بالقران كلاه   كان تميم الداري يحيي الليل كله: الطحاوي بإسناده عن ابن سيرين قال وروى
سعيد بن جبيار أناه قارأ     عن عبد اهلل بن الزبير أنه قرأ القران في ركعة، وعن. في ركعة

يف القراء  وكان يقرأ القران كله في خف وكان منصور بن زاذان... القران في ركعة في البيت
 .انتهى ...صال  الضحى

 . وأما الدعاء بعد الختم فهو من هدي السلف وال بأس أن يدعو في الصال 
 بعد ختم القران ؟ خاص هل في السنة دعاء: مسألة 

 :الجوا  

لى عن أصحا  النبي ص ليس في السنة النبوية دعاء خاص بعد ختم القران الكريم ، وال حتى
البا  الدعاء المكتو  في  اهلل عليه وسلم أو األئمة المشهورين ، ومن أشهر ما ينس  في هذا

  . اهلل ، ال أصل له عنه اخر كثير من المصاحف منسوبًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه
 (14/110" )فتاوى الشيخ ابن عثيمين: "انظر 

 :  قال الشيخ األلباني رحمه اهلل تعالى ]*[

تحت  إن الدعاء المطبوع في اخر بعض المصاحف المطبوعة في تركيا وغيرها ،:  تنبيه
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اهلل تعالى ، فهو  والذي ينس  لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه( دعاء ختم القران : ) عنوان 
اإلسالم ، وما كنت أح  أن يلحَ بآخر  مما ال نعلم له أصال عن ابن تيمية أو غيره من علماء

على نفقة الشيخ أحمد (  1380) اإلسالمي في بيروت سنة  بطبعه المكت المصحف الذي قام 
المنسو  لشيخ اإلسالم ) ال ثاني رحمه اهلل ، وإن كان قد صدر بعبار   بن علي بن عبد اهلل

أمرنا أن نكلم  فإنها ال تعطي أن النسبة إليه ال تصح فيما يفهم عامة الناس ، وقد( تيمية  ابن
  . مالناس على قدر عقوله

، لعموم األدلة ،  وما ال شث فيه أن التزام دعاء معين بعد ختم القران من البدع التي ال تجوز
وهو من البدع التي ( في النار  كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة: ) كقوله صلى اهلل عليه وسلم 
لناس عن ، وشيخ اإلسالم ابن تيمية من أبعد ا ( البدعة اإلضافية) يسميها اإلمام الشاطبي با 
بإحياء  –في زمانه وفيما بعده  –كيف وهو كان له الفضل األول  أن يأتي بمثل هذه البدعة ،

  . البدع ؟ جزاه اهلل خيرا السنن وإماتة

 .13/315( 0135)انظر سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة حديث رقم 

تنبيه : إن : "ه وسلم قالما روي عن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل علي
لصاح  القران عند كل ختمة دعو  مستجابة، وشجر  في الجنة لو أن غرابًا طار من أصلها 

، قال عنه األلباني في ضعيف الجام  الصغير وزياداته "لم ينته إلى فرعها حتى يدركه الهرم
 العلل المتناهية في"موضوع؛ كما أورده ابن الجوزي في الموضوعات في [: 1910]برقم 

 .108/ 1ج" األحاديث الواهية
قال عنه األلباني في ضاعيف  "عند كل ختمة دعو  مستجابة: "وفي رواية عن أنس يرفعه ،

 .موضوع[: 3813]الجام  الصغير رقم 
من قرأ القران حتى ختمه كانات لاه دعاو  مساتجابة، معجلاة      : "وعن ابن عباس يرفعه

كيم الملق  باالكفر كماا جااء فاي     ، وهو حديث واٍه وعلته حفص بن عمر بن ح"أومؤخر 
 .310-1/315ج" لسان الميزان"، و1/503ج" الميزان"

، رواه الطبراناي فاي   "من ختم القران فله دعو  مستجابة: "وعن العرباض بن سارية يرفعه
 .الكبير وهو ضعيف جدًا
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 قنوت رمضان ودعاء ختم القران
 

قيام الليل في شهر رمضان  م القران فيما حكم دعاء خت: سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل 
 ؟ 

  : فأجا 

النباي صالى اهلل علياه     ال أعلم في ختمة القران في قيام الليل في شهر رمضان سنة عن "
  وسلم ، وال عن الصحابة أيضا ، وغاية ما ورد في ذلث أن أنس بن

  . انتهى "  وهذا في غير الصال. مالث رضي اهلل عنه كان إذا ختم القران جم  أهله ودعا 

  )354ص " )فتاوى أركان اإلسالم"

عن حكم دعاء ختم القران، نذكر لث فيما  –اهلل  رحمه –الشيخ عبد العزيز بن باز  سئلو ]*[
 : يلي نص السؤال واإلجابة

 ما حكم دعاء ختم القران ؟: السؤال 

 الجوا 

نعلم في هذا  ضان، واللم يزل السلف يختمون القران، ويقرؤون دعاء الختمة في صال  رم : 
الناس، ويتحرى الدعوات  نزاعًا بينهم فاألقر  في مثل هذا أنه يقرأ، لكن ال يطول على

صلى اهلل عليه  –كان النبي :"  -عنها  رضي اهلل –المفيد  والجامعة، مثل ما قالت عائشة 
داود  ، وأبو(15151)أخرجه أحمد " ما سوى ذلث يستح  الجوام  من الدعاء ويدع –وسلم 

(1481). 

دعاء ختم القران والقنوت تحري الكلمات الجامعة وعدم التطويل على  فاألفضل لإلمام في
عنهما  رضي اهلل –الذي ورد في حديث الحسن بن علي ( اللهم اهدنا فيمن هديت: )يقرأ الناس

معه ما يتيسر  ويزيد(. 404)، وجام  الترمذي (1415)في القنوت انظر سنن أبي داود  -
 .الناس، وال يشَ عليهم ن الدعوات الطيبة كما زاد عمر، وال يتكلف، وال يطول علىم

الدعوات الجامعة، يبدأ ذلث بحمد اهلل  وهكذا في دعاء ختم القران يدعو بما يتيسر من
، ويختم فيما يتيسر من صال  الليل أو في الوتر –والسالم  عليه الصال  –والصال  على نبيه 

اس تطوياًل يضرهم ويشَ عليهم، وهذا معروف عن السلف تلقاه الخلف الن وال يطول على
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اخرهم  السلف، وهكذا كان مشايخنا م  تحريهم للسنة وعنايتهم بها يفعلون ذلث، تلقاه عن
فالحاصل أن هذا  عن أولهم، وال يخفى على أئمة الدعو  ممن يتحرى السنة ويحرص عليها،

فيه من تحري إجابة الدعاء  يه، بل هو مستح  لماوال حرج ف -إن شاء اهلل  –ال بأس به 
إذا أكمل القران جم  أهله  -اهلل عنه رضي –، وكان أنس -عز وجل  –بعد تالو  كتا  اهلل 

فهكذا في الصال ، فالبا  ( 30019)أبي شيبة  ودعا في خارج الصال  انظر مصنف ابن
ما يشرع في الصال  فليس الصال  وخارجها وجنس الدعاء م واحد؛ ألن الدعاء مشروع في

 . بمستنكر

اإلنسان  أن الدعاء في الصال  مطلو  عند قراء  اية العذا  وعند اية الرحمة يدعو ومعلوم
مثل ذلث مشروع بعد  في صال  الليل، فهذا –عليه الصال  والسالم  –عندها كما فعل النبي 

رج الصال  فال أعلم نزاعًا في في خا ختم القران، وإنما الكالم إذا كان في داخل الصال ، أما
في الصال  هو الذي حصل فيه اإلثار  اآلن والبحث،  أنه مستح  الدعاء بعد ختم القران، لكن

أحدًا أنكر هذا في داخل الصال  كما أني ال أعلم أحدًا أنكره خارج  فال أعلم عن السلف أن
واخرهم،  درج عليه أولهم هذا هو الذي يعتمد عليه في أنه أمر معلوم عند السلف قد الصال 
وإنما إقامة الدليل على  إنه منكر فعليه الدليل، وليس على من فعل ما فعله السلف،: فمن قال

درج عليه سلف األمة وساروا عليه وتلقاه  إنه منكر، أو إنه بدعة، هذا ما: من أنكره، وقال
في الصال  معروف من واألخيار والمحدثون، وجنس الدعاء  خلفهم عن سلفهم، وفيهم العلماء

 . في صال  الليل، فينبغي أن يكون هذا من جنس ذاث -والسالم عليه الصال  –النبي 

، الجزء -رحمه اهلل  –مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة، تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز  ]
 . 354، ص 11

 

 

 
 اإلطالة في دعاء القنوت بدعة   

 
بعد  القنوت أنه ال بأس من جعل" 31قيام رمضان ص"األلباني في رسالة  الشيخذكر  ]*[

وسلم والدعاء  الركوع ومن الزياد  عليه بلعن الكفر  والصال  على النبي صلى اهلل عليه
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"( عهد عمر رضي اهلل عنه للمسلمين في النصف الثاني من رمضان لثبوت ذلث عن األئمة في
وبدلوا، وزادوا وأضافوا، وأطالوا  فأين هذا من دعاء األئمة في هذا الزمان، فقد غيروا

الشرع، فكيف سوغوا ألنفسهم ذلث؟ م  أن  وأطنبوا من غير إذن من اهلل وال سلطان من
حينما استبدل كلمة ( رضي اهلل عنه)البراء بن عاز   النبي صلى اهلل عليه وسلم أنكر على

أوجه المخالفة من . دعاء النوم م  أن كلمة الرسول أوس  وأشمل في( نبيث)با ( رسولث)
 . كالقران التغني به

إذا أتيت مضجعث فتوضأ   قال ، قال لي رسول اهلل  ( حديث البراء في الصحيحين )  
اللهم أسلمت وجهي إليث و فوضت   : وضوئث للصال  ثم اضطج  على شقث األيمن ثم قل 
 إليث امنت منث إال وال منجا ال ملجأ  أمري إليث و ألجأت ظهري إليث رغبة و رهبة إليث

بكتابث الذي أنزلت و بنبيث الذي أرسلت فإن مت من ليلتث فأنت على الفطر  و اجعلهن اخر 
اللهم امنت بكتابث : فرددتها على النبي صلى اهلل عليه وسلم، فلما بلغت: قال  ما تتكلم به
 . ال، ونبيث الذي أرسلت: ، قالورسولث: قلت،  الذي أنزلت

العتداءالتطويل في الدعاء من ا : 
 :محمد عيد عباسي ا حفظه اهلل ا: وقال الشيخ 

 شاعت في كثير من المساجد منذ سنوات معدودات في صيام وقيام شهر رمضان بعض

إطالة مملة،  وأهمها إطالة دعاء القنوت( فيما أعلم)الظواهر الجديد  التي لم تكن من قبل 
هذه اإلطالة وتلث الزياد   ة، وتبلغوالزياد  في ألفاظه على ما ورد في السنة زياد  مفرط

األئمة النشيطين قد أتموا قراء  القران كله  ذروتها ليلة الساب  والعشرين حيث يكون بعض
ختمته في هذه الليلة، فيتوجونها بدعاء طويل عريض في صال   في األيام السابقة وينهون

 .الليلة الوتر في هذه

إلى نفوسهم،    المصلين وتجهدهم وتدخل المللإن الدعاء الحالي يطيلون فيه إطالة تتع 
من األمور المنكر  التي أخبر النبي صلى  من االعتداء في الدعاء المنهي عنه والذي هو يكون

 " هذه األمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء بأنه سيكون في: "اهلل عليه وسلم
 : قاال   أن النبي  (ام  الثابت في صحيح الجرضي اهلل عنه عن عبداهلل بن مغفل حديث  )

 . إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء
 فإطالة دعاء القنوت مما يشَ على الناس ويوقعهم في الحرج،  ومن ناحية أخرى
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قال ،قال رجل يا رسول اهلل ال أكاد أدرث الصال  ( حديث أبي مسعوٍد األنصاري في الصحيحين)
ما رأيت رسول اهلل أشد غضبًا من يومئٍذ فقال يا أيها الناس إنكم منفرون مما يطوِّل بنا فالن ف

 . فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة 
إذا صلى أحادكم   :قال النبي أن  (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه الثابت في  الصحيحين)

 . إذا صلى لنفسه فليطوِّل ما شاءو والكبيرالضعيف والسقيم  منهمللناس فليخفف فإن 
أن معاذ بان جبال كاان     (حديث جابر ابن عبد اهلل رضي اهلل عنهما الثابت في  الصحيحين)

فانصارف الرجال   ، فصلى العشاء فقرأ بالبقر  قومه  فيؤمثم يرج   يصلي م  رسول اهلل 
وأمار  ( فاتنًا فاتنًا فاتنًا) قالأو ( فتاٌن فتاٌن فتاٌن: ) فقال  لنبي فكأن معاذًا تناول منه فبلغ ا 
 .  بسورتين من أوسط المفصل 

ويكفي لبيان  ومخالفة لهدي النبي صلى اهلل عليه وسلم، اإلطالة غير معهود  في الشرع فهذه
 :ا اآلتي ذلث أن نتذكر حديث عائشة رضي اهلل عنه

َأَرَأْياَت ْإْن َعِلْماتَّ أيه    قَّل تَّ يا َرُسوَل اهلل: )ت قال (حديث عائشة الثابت في صحيح الترمذي )
 ( قَّوْلي الل ُهمه ْإن َث َعفَّوه تَِّحُ  الَعف َو فاْعفَّ َعن ي: أقَّوُل ِفيَها؟ قاَل ذاَلْيَلٍة َلْيَلٍة الَقْدِر َما

عائشة أح  الناس إليه قاطبة إذا علمت يقينًا  النبي صلى اهلل عليه وسلم ملنفهذا كل ما َع
دودات قليالت ال يتجاوز الدعاء بها لو كررت عشر مرات دقيقة مع متى ليلة القدر، كلمات

 .واحد 
 دعاء أيو  عليه السالموانظر إلى : 

َوَأيُّوَ  ْإذ  َناَدى َربمُه َأنِّي َمسمِنَي الضُّرُّ َوَأن َت َأْرَحُم  :وكذلث في دعاء أيو  عليه السالم
أخشعه إلى اهلل ُسْبَحاَنُه فما ألطف هذا الدعاء، وما أرقه، وما [ 83:األنبياء] الرماِحِميَن

  !!َوَتَعاَلى، م  أن الجمل قليلة
، فاإن اهلل  العبارات ت لنوإن َق، وإخالص، القلو  إذا دعت اهلل ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى عن صدَ ولكن

وهكاذا  [ 84:األنبياء] َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَكَشف َنا َما ِبِه ِمْن ُضرٍّ :ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى يستجي  ألولئث
 .مغيره

فأين هذا مما اصطنعوه من الدعاء المملوء بالمترادفات التي لها من الصنعة البالغية 
  والبيانية نصي  كبير؟

َن لها أن تكت  بماء الذه  وأن تَّن َقش على الصدور   :وهنا نذكر كلمة لإلمام ابن حجر ُح

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002565
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  اتباع السنة أولى من كثر  العمل  
أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعالى حيث سأله أحد  السنةوما أحسن ما روي عن إمام أهل  ]*[

معهم؟ وهم قوم يجلسون مجالس يذكرون اهلل تعالى وينشدون  أصحابه عن المغبِّر  هل يجلس
ترقَ القلو  وتهيج النفوس وتحدث فيها الخشوع، ويضربون بعصي  بعض األناشيد التي
أمره أن يدعوهم، ويجلسه وراء انشدوا، فيثيرون الغبار، فسموا بذلث، ف معهم األرض إذا

اإلمام  ليطل  على ما يجري في مجلسهم، فلما انتهى المجلس وانصرفوا دخل تلميذ ستار 
يا بني ال تحضر : له عليه، فوجده يبكي متأثرًا من ذكرهم وأناشيدهم، فسأله عن رأيه، فقال

  .ن لهم بإحسانوسلم والتابعو معهم، فإن هذا لم يكن عليه أصحا  النبي صلى اهلل عليه

 : على ذلث األلباني حفظه اهلل معلقًا الشيخقال  ]*[
 . واالهتداء بهديه وفقنا اهلل إلى اتباع سنته. وهذا غاية االتباع للسنة وهدي السلف

 
 

 والدعاء قراء  القرانلحكم التجم                     

 
الحاضرين جزءا من القران فاي  بأن يأخذ كل من ، حكم االجتماع لتالو  القران ما : مسألة 

 ثم الدعاء بعده ؟نفس الوقت حتى يتم كل واحد الجزء الذي معه

بأن يأخذ كل من الحاضرين جزءا من القران في نفس الوقات  ،  حكم االجتماع لتالو  القران
  . حتى يتم كل واحد الجزء الذي معه

  : هونص، ( 1/480)فالجوا  عن هذا ما جاء في فتوى للجنة الدائمة 

الباقون ويتدارسوا ما قرؤوه  االجتماع لتالو  القران ودراسته بأن يقرأ أحدهم ويستم : أوال  
ويجزي عليها الجزاء الجزيل ، فقد روى مسالم   , ويتفهموا معانيه مشروع وقربة يحبها اهلل

: أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال : هرير  رضي اهلل عنه  في صحيحه وأبو داود ، عن أبي
 في بيت من بيوت اهلل يتلون كتا  اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلات علايهم   ما اجتم  قوم) 

  ) السكينة ، وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده
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يلتزم فيه صيغة معينة كأناه   مشروع أيضًا إال أنه ال يداوم عليه وال والدعاء بعد ختم القران
عليه وسلم وإنما فعلاه بعاض الصاحابة     ث لم يثبت عن النبي صلى اهللسنة متبعة ، ألن ذل

  . رضي اهلل عنهم

  . وكذا دعو  من حضر القراء  إلى طعام ال بأس بها ما دامت ال تتخذ عاد  بعد القراء 
توزي  أجزاء من القران على من حضروا االجتماع ليقرأ كل منهم لنفسه حزباًا مان    :ثانيًا 

  . ختمًا للقران من كل واحد منهم بالضرور  ذلث القران ال يعتبر

وقصدهم القراء  للتبرث فقط فيه قصور فإن القراء  يقصد بها القربة وتحفظ القران وتادبره  
إلى غير ذلاث  ....وتدري  اللسان على تالوته  وفهم أحكامه واالعتبار به ونيل األجر والثوا 

  ها.ا(   من الفوائد ، وباهلل التوفيَ
 هل الطريقة السابقة لها أثر في إجابة الدعاء ؟:  مسألة

له أثر في إجابة ( المذكور   االجتماع على تالو  القران حس  الطريقة) اعتقاد أن هذا الفعل 
، وإلجابة الدعاء أسبا  كثير  معلومة ، مشروع  فهو غير، وهذا ال يعلم عليه دليل ، الدعاء 

فالواج  على الداعي أن يأتي بأسبا  اإلجابة ويجتنا   ، معروفة  كما أن لمن  اإلجابة موان 
  . واهلل عند ظن عبده به، ويحسن الظن بربه  , موانعها

 
 

 أسبا  إجابة الدعاء
 

 :جملًة وتفصيال  أسبا  إجابة الدعاء وهاثإلجابة الدعاء أسبا  عديد ، 
]*[ أواًل أسبا  إجابة الدعاء جملًة: 
 :دعاء اإلخالص هلل تعالى حال ال( 1)
 :قو  الرجاء، وشد  التحري في انتظار الفرج ( 1)
 : من المعاصيالتوبة ( 3)
 :السالمة من الغفلة ( 4)
 : اغتنام الفرص ( 5)
 :كثر  األعمال الصالحة ( 0)



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 190 

 : التقر  إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض ( 0)
 : األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 8)
 : بر الوالدين ( 9)
 :لصبر وعدم االستعجال ا( 10)
 :أن يتحرى الحالل في مطعمه ( 11)
 : حسن الظن باهلل تعالى( 11)
 : حضور القل ( 13)
 : اليقين والثقة باهلل تعالى( 14)

]*[تفصيالأسبا  إجابة الدعاء  ثانيا : 
 : اإلخالص هلل تعالى حال الدعاء( 1)
ص وقوي كلما كانات اإلجاباة أولاى    ، فكلما اشتد اإلخال فهو السب  األعظم إلجابة الدعاء 

وهاو فاي بطان    _ عليه السالم _ ، وال أدل على ذلث من دعاء نبي اهلل ذي النون  وأحرى
 . الحوت، ودعاء أصحا  الغار الذين انطبقت عليهم الصخر 

  :قال ابن عقيل  ]*[
 (103). ال يستجا  الدعاء بسرعة إال لمخلص أو مظلوم: يقال
عليه دوائر اإلجابة فاإلخالص هو الذي تدور. 

 [19 /األعراف ( ]َواْدُعوُه ُمخ ِلِصيَن َلُه الدهيَن َكَما َبَدَأكَّْم َتُعوُدوَن  : )قال تعالى
فمن دعا ربه غير مخلص له فهو حقيَ بأن ال يجا  إال أن يتفضل اهلل عليه وهو ذو الفضال  

 . العظيم
باد  من العبادات، بل هو مان أشارف   ال يدعو إال اهلل سبحانه، فإن الدعاء عأاإلخالص فيه و

، وال يقبل اهلل من ذلث إال ما كان خالصا لوجهه الكاريم، قاال اهلل    الطاعات وأفضِل القربات
  (َوَأنم ٱل َمَسٰاِجَد ْللنِه َفاَل َتْدُعوا  َمَ  ٱللنِه َأَحدًا: )تعالى

 [ 18/الجن ]                                                                   

                                                 

         .1/050كتا  الفنون البن عقيل الحنبلي   (103)
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، و عن ابن [ 14/غافر ]  (َفٱْدُعوا  ٱللنَه ُمخ ِلِصيَن َلُه ٱلدهيَن َوَلْو َكِرَه ٱل َكٰاِفُروَن: )، وقال تعالى 
إذا ساألت فاساأل اهلل، وإذا   : ))عباس رضي اهلل عنهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال له

 .104(( استعنت فاستعن باهلل
  :قال ابن رج  ]*[
  [ 5/الفاتحة ]  ( ْإيماَث َنْعُبُد َوْإيماَث َنْسَتِعيُن: )هذا منزع من قوله تعالى"

 ".، فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه، والدعاء هو العباد 
ألن السؤال فيه إظهار الذل مان  ، واعلم أن سؤال اهلل عز وجل دون خلقه هو المتعين: "وقال

تقار، وفيه االعتراف بقدر  المسئول على رف  هذا الضر ونيل السائل والمسكنة والحاجة واالف
المطلو ، وجل  المناف  ودرء المضار، وال يصلح الذل واالفتقار إال هلل وحاده ألناه حقيقاة    

 .105" العباد 
تنبيه : ار االدعاء حال اإلخالص أبلغَّ في حصول المقصود ، وأقر  إلى انكس إن

َِ اللجؤ إلى اهلل س  :  لذا كانت دعاو  المضطر مستجاَباة. بحانه وتعالى القل  ، وصد
 [. 01/النمل ]  ( السُّوَء َوَيك ِشفَّ َدَعاُه ْإَذا ال ُمْضَطرم ُيِجيُ  َأممن) 
 :قو  الرجاء، وشد  التحري في انتظار الفرج ( 1)
ذروته  فكلما قوي الرجاء، واشتدت الحاجة، وتطلعت النفوس لإلجابة، وبلغ بها انتظار الفرج  
الغموم، وانجابت الهموم؛ فإن م  العسر يسًرا، وإن ما   ما جاء الفرج، وأقبل اليسر، وزالتكل

 .الشد  فرًجا
عليه الساالم  _ قال أول ما صن  أبناؤه بأخيهم يوسف _ عليه السالم _ فهذا نبي اهلل يعقو  

( يٌل َوالل ُه ال ُمْسَتَعاُن َعَلاَى َماا َتِصافَّونَ   َبلم َسوهَلت  َلكَّْم َأنفَُّسكَّْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِم ) :ما صنعوا_ 
 [18 /يوسف ]
وفقد ابنه األكبر الذي قال وعندما فقد بنيامين أخا يوسف ، 
  [80 /يوسف  ( ]َفَلْن َأْبَرَح األْرَض َحت َى َيأمَذَن ْلَي َأِبَي َأْو َيْحكََّم الل ُه ْلي َوُهَو َخْيُر ال َحاِكِميَن) 
وهَلت  َلكَّْم َأنفَُّسكَّْم َأْمرًا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى الل ُه َأن َيأمِتَيِني ِبِهْم َجِميعًا ْإن ُه ُهَو ال َعِلايُم  َبلم َس :]قال 

  [83 /يوسف ( ]ال َحِكيُم
                                                 

 ( .0950)، وصححه األلباني في صحيح الجام  (1511)، والترمذي (300، 1/193)رواه أحمد 

 (181، 180ص)جام  العلوم والحكم  - 105
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عليه الساالم  _ ، وعوت  على تذكر يوسف وعندما اشتد به البالء، وبلغ به الكر  المنتهى
ْإن َمآ َأش كَّو َبث ي َوُحْزِني ْإَلى الل ِه َوَأْعَلُم ) :قال_ ث ما هو فيه وطَِّلَ  منه أن يسلو عنه، ويتر_ 

 (ِمَن الل ِه َما اَل َتْعَلُموَن
 [80 /يوسف  ]                                                    

وعندما عظم بالؤه، واشتد رجاؤه قال: 
َوَأِخيِه َواَل َتْيَأُسوا  ِمن رهْوِح الل ِه ْإن ُه اَل َيْيَأُس ِمن رهْوِح الل ِه  َيَبِنيه اذ َهُبوا  َفَتَحسهُسوا  ِمن ُيوُسَف) 

 [80 /يوسف   ( ]ْإال  ال َقْوُم ال َكاِفُروَن
 فماذا كانت النتيجة؟

 وكان عند حسن ظنه به؛ فلقد عجل فرجه، ونفس كربته، وأفرح لقد أجا  اهلل دعاء عبده ،
 . ات كبده، هذا في الدنيا، وإن له في اآلخر  للحسنىقلبه، وجمعه بأحبته، وفلذ

 :قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي معلًقا على تلث القصة ]*[
قابلوها في أول األمر _ وفي هذا دليل على أن أصفياء اهلل إذا نزلت بهم الكوارث والمصيبات 
قابلونهاا بالصابر،   ي_ بالصبر، واالستعانة بالمولى، وعندما ينتهي، وتبلغ الشاد  منتهاهاا   
 . والطم  في الفرج والرجاء، فيوفقهم اهلل للقيام بعبوديته في الحالتين

 (100). ثم إذا كشف عنهم البالء قابلوا ذلث بالشكر والثناء على اهلل، وزياد  المعرفة بلطفه
 : من المعاصيالتوبة ( 3)
*  ُيْرِساِل السهاَمآَء َعَلاْيكَّْم مهاْدَراراً    *  َغف ارًا َفقَّل تَّ اْسَتغ ِفُروا  َربهكَّْم ْإن ُه َكاَن: )قال تعالىكما  

 [11: 10نوح ( ]َوُيْمِدْدكَّْم ِبَأْمَواٍل َوَبِنيَن َوَيْجَعل ل كَّْم َجن اٍت َوَيْجَعل ل كَّْم َأن َهارًا
 (100). إن ترث الذنو  هو الدعاء: لو دعوت اهلل؟ قال :قيل لسفيان

إجابة الدعاء افتهم المعاصي فهي خلف من كال   إن أكثر أولئث الذي يشكون من عدم: أخي 
 . . مصيبة 

 ( :رضي اهلل عنه ) قال عمر بن الخطا   ]*[
 .سبيح تبالورع عما حرم اهلل يقبل اهلل الدعاء وال 

 : قال بعض السلف  ]*[
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 . ال تستبطئ االجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي 
أن بناي  : ألبياه  الزهدرضي اهلل عنهما في كتا   عبد اهلل بن أحمد بن حنبلوذكر اإلمام ]*[

م بالء، فخرجوا إلى الصعيد يسألون اهلل جل وعال، فأوحى اهلل إلاى نبايهم   إسرائيل قد أصابه
ورفعاتم   -نجستها المعاصي والذنو -اآلن خرجتم إلى الصعيد بأبدان نجسة : قل لهم: وقال

إلي أكفًا قد سفكتم بها الدماء، ومألتم بيوتكم من الحرام، اآلن وقد اشتد غضبي عليكم، فلان  
 .تزدادوا مني إال بعدًا

.. وقد غفل الغاافلون  . ها هي المعاصي قد عمت وتطاير شررها في كل مكان  :اخي المسلم 
 . وهم في غيهم منهمكون 

ولكن اذا نزلت المصيبة صاروا يجارون بدعاء اهلل تعالى فما اتعسهم وما اقل نصايبهم مان   
 . اجابة الدعوات 
 . من األوساخ ولتنظف طريَ الدعاء .. …التوبة . …فالتوبة : اخي المسلم 

واال كيف ترجو اخي االجابة اذا كنت ممن يبارز رباه  … ليجد دعاؤث طريقه الى االستجابة 
 تعالى في ليلث ونهارث ؟ 

إن مثل العاصي في دعائه كمثل رجل حار  ملكا من ملوث الدنيا ونابذه العداو  زمناا   :أخي 
ذا الرجل ؟ اتراه ُيدرث مطلوبه فما ظنث أخي به. طويال ، وجاءه مر  يطل  إحسانه ومعروفة 

 . ؟ كال فانه لن يدرث مطلوبه اال اذا صفا الود بينه وبين ذلث الملث 
فذاث أخي مثل العاصي الذي يبيت ويصبح وهو في معصية اهلل ، ثم اذا وقعت به شده يرجاو  

 فانث لن تسعين على إدراث الدعاء… فاحذر اخي عاقبة المعاصي . من اهلل ان يجي  دعاءه 
 .. تجا  سفترث المعاصي مفتاح لبا  الدعاء الم.. تجا  بشيء أقوى من ترث المعاصي سالم

 … و عصمني وإياث من معاصية ومساخطه …أعانني اهلل وإياث لطاعته 
تنبيه :    قد يكون العبد مثقاًل بالذنو  والمعاصي ، فيرى أنه من العار علياه ، ومان

أ محض ، فأكثر العباد افتقاارًا إلاى اهلل تعاالى أهال     التعدي على ربه أن يدعوه ، وهذا خط
الذنو  والمعاصي ، هم أكثر من يحتاج إلى اللجوء إلى اهلل عز وجل بأن ينقذهم منها قبل أن 

 .يموتوا على فعلها فتكون الخاتمة سيئة والعاقبة وخيمة 
وأن نفسه أحقار  فقد يأتي الشيطان إلى العبد ويسول له ويلقي في روعه أنه مثقل بالذنو  ، 

من أن يسأل اهلل تعالى أن يثبته ويعصمه من ذلث ، وهذا تلبيس من إبليس ، يريد به القضاء 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000087&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=book&id=4000072&spid=451
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على العبد وأن يغرقه في لجج المعاصي واآلثام ، حتى يلقى اهلل تعالى وهو مثقل بها ، فمان  
دعاء عرف ذلث فعليه أن يدحر عدوه ويخذله وال يمكنه من نفسه ، بل عليه أن يجد فاي الا  

ويكثر منه ، وال تثنيه معاصيه وذنوبه عن الدعاء واإللحاح إلى اهلل عز وجل في ذلث ، يقول 
  :سفيان بن عيينة رحمه اهلل  ]*[
ال يمنعن أحدًا من الدعاء من الدعاء ما لم يعلم في نفسه ا يعني من التقصير ا فإن اهلل قد   " 

، ولهذا جاء في " رني إلى يوم يبعثون ر  أنظ: " أجا  دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال 
 [ .أخرجه مسلم " ] أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني :" الحديث القدسي

 : السالمة من الغفلة( 4)
 .وذلث بحضور القل  وخشوعه، واستحضاره لمعاني الدعاء، فذلث من أعظم أسبا  اإلجابة 

 .ظم موان  اإلجابةأما استيالء الغفلة، واستحكام الشهو  فمن أع
 :قال يحيى بن معاذ  ]*[

 (108). من جم  اهلل عليه قلبه في الدعاء لم يردمه
 : قال ابن القيم  تعليًقا على ذلث ]*[
 ال يكااد يارد دعااؤه   _ إذا اجتم  عليه قلبه، وصدقت ضرورته وفاقته، وقوي رجاؤه : قلت
.(109) 
 :  اغتنام الفرص( 5)

لمبادر  الغتنام األحوال، واألوضاع، واألماكن التي هي مظاان  وذلث بتحري أوقات اإلجابة، وا
 . إجابة الدعاء

 : كثر  األعمال الصالحة( 0)
فاألعمال الصالحة سب  عظيم لرف  الدعاء وتقبله؛ فالدعاء من الكلِم الطي ، والكلُم الطيا    

 .يصعد إلى اهلل، ويحتاج إلى عمل صالح يرفعه
 [10 /فاطر ( ]ال َكِلُم الط يهُ  َوال َعَمُل الصهاْلُح َيْرَفُعُه ْإَلْيِه َيْصَعُد: )قال تعالى

 وكما في قصة أصحا  الغار؛ فإن أعمالهم الصالحة شفعت لهم، وكانت سبًبا في إجابة دعائهم
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. 
 :قال وه  بن منبه  ]*[

 .مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر
ْإَلْيِه َيْصَعُد ال َكِلُم الط يهاُ  َوال َعَماُل   : )تعالى قولهثم تال  العمل الصالح يبلغ الدعاء، :وعنه قال

 [10 /فاطر ( ]الصهاْلُح َيْرَفُعُه
 :  التقر  إلى اهلل بالنوافل بعد الفرائض( 0)
أن النباي   :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  صحيح البخاري)
  عاد لي وليًا فقد اذنته بالحر  ، وما تقر  إلىم عبدي بشيٍء مماا  قال اهلل تعالى من  :قال

افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقر  إليِّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الاذي  
يسم  به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، ولئن ساألني  

ه ، وما ترددتَّ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفس الماؤمن  ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذنن
 .  يكره الموت وأنا أكره مساءته 

 :  األمر بالمعروف والنهي عن المنكر( 8)
فهذا من أعظم أسبا  إجابة الدعاء؛ ألنه من أعظم األعمال الصالحة، وألن تركه موج  لارد  

 .الدعاء وعدم اإلجابة
عن المنكر  نمْوبالمعروف و لتنَه رنهلتأُم : قال أن النبي  (حديث حذيفة في صحيح الترمذي)

   .  فال يستجا  لهم نه دعوثم تعقابًا منه ، اهلل عليكم   ثأو يبع
  :قال أهل العلم ]*[
لذا يمكن الجزم بأن ترث القيام باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر مان  من موانا  إجاباة   "

َ أن يكون مستجا  الدعو  القياام بااألمر باالمعروف    الدعاء، فعلى كل مسلم يرغ  بصد
  .110" والنهي عن المنكر حس  طاقته وجهده

 :  بر الوالدين( 9)
وقد مر بنا قصة أصحا  الغار وأن فيهم رجاًل كان بارًّا بوالديه، وكذلث دعااء الولاد الباار    

 . لوالديه
اء، وادابه، وتجن  ما يخالف هذه بعض أسبا  إجابة الدعاء، وبالجملة فاإلتيان بشرائط الدع
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 .بإجابة الدعاء_ بإذن اهلل _ ذلث كفيل 
وكذلث عكس هذه األمور يعد من أسبا  رد الادعاء؛ فاساتبطاء اإلجاباة، وأكال الحارام،      
واالعتداء في الدعاء، وترث األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكثر  الاذنو  والمعاصاي   

 .عاءكل ذلث من موان  إجابة الد_ وغيرها 
 :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

واألدعية والتعويذات بمنزلة السالح، والسالُح بضاربه، ال بَحدِّه فقط؛ فمتى كان السالح سالًحا 
 .حصلت النكاية في العدو_ تامًّا ال افة به، والساعد ساعًدا قويًّا، والمان  مفقوًدا 

 .يرومتى تخلنف واحد من هذه الثالثة تخلف التأث
فإن كان في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجم  بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كاان ثامم   

 (111).لم يحصل األثر_ مانٌ  من اإلجابة 
 :الصبر وعدم االستعجال ( 10)
يستعجل اإلجابة إذا دعا، وأال يستبطئ اإلجابة إذا تأخرت؛ فإن االساتعجال   ينبغي للعبد أن الف

 .من  أثر الدعاءمن اآلفات التي ت
يستجا  أحدكم ما لام يعجال ، يقاول    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . دعوت فلم ُيسَتِجْ  لي 
وفي هذا الحديث أد  من ادا  الدعاء، وهو أن ياالزم  " :رحمه اهلل تعالى  قال ابن حجر ]*[

  -111" ستسالم وإظهار االفتقارالطل ، وال ييأس من اإلجابة؛ لما في ذلث من االنقياد واال
 : وقال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[
ومن اآلفات التي تمن  أثر الدعاء أن يتعجل العبد ويستبطئ اإلجابة فيستحسر ويدع الادعاء،  "

وهو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسًا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكاه  
 .113" تركه وأهمله

 .ينقط  :يستحسر ومعنى
مكث يدعو على رعال وذكاوان    وأْلحم على اهلل في المسألة، فالنبي  ال تستبطئ اإلجابةف

شهرًا، وربث حييه كريم يستحي من عبده إذا رف  يده إليه، أن يردها صفرًا، فاادع َوَربُّاَث   
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الرغبة فماا َردم  ٱأَلك َرم، وألَ نفسث بين يديه، وسل م األمر كله إليه، واعزم المسألة، وأعظم 
سائله، وال خا  طالبه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلَ لم تسدم فاقته، ومن أنزلها بالر  

وال تساتعجل اإلجاباة إذا   الزم الطل  فالمعطي كريم، والكاشف قادير،  ، ف فِنْعم الرزاَ هو
 . ، وال تستبطئها إذا تأخنرت، ومن ُيكثر قرع األبوا  يوشث أن يفتح لهدعوت

 :وهلل درُّ من قال 
 ومدمن القرع لألبوا  أن يلجا  أخلَ بذي الصبر أن يحظى بحاجته

 فالصبر يفتح منا كل ما ارتجا  إن األماور إذا انساادت مسالكها
 إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا ال تيأساان وإن طالااات مطالبة

 :قال ابن القيم رحمه اهلل ]*[
". دقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فال يكااد يارد دعااؤه   إذا اجتم  عليه قلبه وص: قلت" 

َأممن ُيِجيُ  ٱل ُمْضَطرم ْإَذا َدَعااُه َوَيك ِشافَّ   : )وصدَ رحمه اهلل أليس أرحم الراحمين هو القائل
 .114(ٱلسُّوء َوَيْجَعلَّكَّْم ُحَلَفاء ٱألْرِض َأءَلٰاٌه ممَ  ٱللنِه َقِلياًل مما َتَذكنُروَن

 إن ربكم حيي كريم يستحي قال  أن النبي ( والترمذي أبي داوود ي صحيح حديث سلمان ف)
   . يردهما صفرا أن إليه   من عبده إذا رف  يديه 

اهلل أكبر، فما نعدم واهلل خيرًا من ر  حيي كريم بل الخير كل بيديه ال تأتي ذر  من الخير فما 
سماوات واألرض فسبحان من عظام  فوقها إال بإذنه وفضله وعلمه، وهو الذي بيده خزائن ال

جوده وكرمه أن يحيط به الخالئَ، فارف  يديث يا عبد اهلل اناء الليل وأطراف النهار، والازم  
قرع با  الملث الوها ، فما خا  واهلل من أمله، وما خا  من أنزل به حوائجه وصادَ فاي   

، فباا  الاذل    الطل  وألح في السؤال، وتمسكن بين يديه وأظهر فقرث وحاجتث إلاى رباث  
واالنكسار أوس  األبوا ، وال مزاحم فيه وهو ثمر  العبودية، فلله ما أحلى قول العباد وهاو   

اللهم إني أسألث بعزث وذلي إليث إال رحمتني، يا من : يناجي سيده بذل وانكسار وحاجة وفقر
واي كثيار،  ال ملجأ وال منجا منث إال إليث، هذه ناصيتي الخاطئة الكاذبة بين يديث، عبيدث سا 

وليس لي سيد سواث، أدعوث دعاء الخائف الضرير، وأبتهل إليث ابتهاال الخاضا  الاذليل،    
أدعوث دعاء من ذلت لث رقبته ورغم لث أنفه وفاضت لث عيناه، اللهم ارحم من ال راحم لاه  
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سواث، وال مؤوي له سواث، وال مغيث له سواث، فما الظن يا عباد اهلل بمن هو أرحم بعبااده  
 .لوالد  بولدهامن ا

إذا انكسر العبد بين يديه وبكى وتذلل وأشهد اهلل فقره إلى ربه في كل ذراته الظاهر  والباطنة 
 عندها فليبشر بنفحات ونفحات من فضل اهلل ورحمته وجوده وكرمه

فتنبه وال تكان  .. أفهم هذا جيدا فانه سر من اسرار الدعاء المستجا  جهله الكثيرون : أخي 
 . ن من الغافلي

َ  العجلي  ]*[ ما امتألت غضبًا قط ، ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سنة فما ))  :قال ُمورِّ
 [ . 398نزهة الفضالء ص (( ] شفعني فيها وما سئمت من الدعاء 

 :أن يتحرى الحالل في مطعمه ( 11)
 يادخل  فاال : أن يكون الداعي ممن يحرصون على اللقمة الحالل : من أسبا  إجابة الدعاء  

 . …بطنه حراما 
 … وإذا اتصف العبد بذلث لمس اثر اإلجابة في دعائة ووجد اثارا طيبة لذلث 

 . لقد عم البالء بأكل الحرام أو المشتبه في حله  :أخي 
فيا غافلين عن أسبا  إجابة الدعاء تنبهوا …… فكان ذلث سببا في عدم إجابة دعاء الكثيرين 

 .. …وتنبهوا الى ما يدخل بطونكم من الطعام ..  إلى ما يدخل جيوبكم من المال
 !! وهو قد مال يده وبطنه من الحرام ! دعوت ولم أر إجابة للدعاء : وال يقولن أحدكم 

وقد أخذ بعض . بالمعاصيتستبطئ اإلجابة، وقد َسدْدَت طَّرَقها  ال : قال بعض السلف ]*[
 : فقال الشعراء هذا المعنى

 كر  ثم ننساُه عند كشف الكرو كل  فينحن ندعو اإللَه "

 كياف نارجو إجاباَة لدعاء قاد سددنا طريَقها بالذنو  ؟

أيها الناس إن اهلل طي  ال يقبل إال :  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
(  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) طيبا فقال تعالى

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم  )وقال 
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي  يا ر  يا ر أغبر يمد يديه إلى السماء 
 . بالحرام فأنى يستجا  لذلث 
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كيف  أي. عادالتعج  واالستب على وجهوهو استفهام واق  ( فأنى يستجا  لذلث) قوله :الشاهد 
سوء فعاله، نسأل اهلل أن يطعمنا الحالل  يدعو هذا اآلكل للحرام وينتظر اإلجابة م  تيقنه من

 . والقادر عليه الضالل إنه ولى ذلث يويجنبنا مهاو

 ! من أكل العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم  ( :رحمة اهلل ) قال سهل بن عبد اهلل  ]*[
 ( : رحمة اهلل ) وقال اإلمام ابن رج   ]*[

 … فأكل الحالل وشربه ولبسه والتغذي به سب  موج  إلجابة الدعاء 
 … ولث في سلفث الصالح ا رضي اهلل عنهم ا قدو  صالحة : أخي المسلم 

فكان إذا دعاا ارتفا    … اشتهر بإجابة الدعاء ( رضي اهلل عنه ) فهذا سعد بن أبي وقاص 
 ! . قيَ المطلو  دعاؤه واخترَ الحج  فال يرج  إال بتح

وها هو رضاي اهلل  … فكان رضي اهلل عنه مثاال حيا لمن أراد ان يعرف طريَ إجابة الدعاء 
 عنه يسأله بعضهم تستجا  دعوتث من بين أصحا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ؟ 

 . ومن أين خرجت !   ما رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عالم من اين مجيئها ؟ :فقال 
 هو سر استجابة دعاء سعد بن أبى وقاص ا رضي اهلل عنه ا اللقمة الطيبة الحالل  أخي ذاث

 فلنحاس  نفسث في أكلها وشربها وملبسها من أين هذا ؟ وكيف جاء ؟ : أخي 
فأنت يومها القريا  مان   . …وادع اهلل تعالى رازقث .. فكل وأنت معافى … فإذا كان حالال 
 . طريَ اإلجابة ؟ 

 :باهلل تعالى حسن الظن ( 11)
واهلل تعالى يعطي عبده على قدر ظنه به ؛ فإن ظن أن ربه غني كريم جاواد ، وأيقان بأناه    
تعالى ال يخي  من دعاه ورجاه ، م  التزامه بآدا  الدعاء أعطاء اهلل تعالى كال ماا ساأل    

 .وزياد  ، ومن ظن باهلل غير ذلث فبئس ما ظن 
وأنا  أنا عند ظن عبدي بيقال اهلل تعالى : قال  ي أن النب( حديث أبي هرير  في الصحيحين ) 

معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في مأٍل ذكرته في مٍل خياٌر  
منهم ، وإن تقنر  إليم  شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقر  إليم ذراعا تقربت إليه باعا و إن أتاني 

 .مشيا أتيته َهْرَوَلًة 
 :قال الشوكاني *[] 
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فيه ترغي  من اهلل لعباده بتحسين ظنونهم، وأنه يعاملهم على حسبها؛ فمن ظن باه خيارًا   "
أفاض عليه جزيل خيراته، وأسبل عليه جمي  تفضالته، ونثر عليه محاسن كراماته وساوابغ  

  115" عطياته، ومن لم يكن في ظنه هكذا لم يكن اهلل تعالى له هكذا
ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجاباة و   قال  أن النبي  ( صحيح الترمذي  حديث أبي هرير  في)

  . اله  غافٍل اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء من قلٍ 
 :حضور القل  ( 13)
ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجاباة و   قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

  . اله  غافٍل من قلٍ اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء 
  :قال النووي ]*[
واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القل  كما سبَ بيانه، والدالئل عليه أكثر من أن تحصر "

 110"والعلم به أوضح من أن يذكر
، وقد جاء في حديث أبي هريار  عناد اإلماام    (110)قال اإلمام ابن رج  رحمه اهلل تعالى ]*[

واعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاًء من قل  غافل  موقنون باإلجابة،ادعوا اهلل وأنتم ” :الترمذي
: فقاال سابحانه   وقد أمر اهلل تعالى بحضور القل  والخشوع في الذكر والادعاء،  .(118)“الٍه
َتكَّان مِّاَن    َواذ كَّر رمبمَث ِفي َنف ِسَث َتَضرُّعًا َوِخيَفًة َوُدوَن ال َجْهِر ِمَن ال َقْوِل ِبال غَُّدوِّ َواآلَصاِل َواَل}

 [ 105/األعراف ]  {ال َغاِفِليَن
 :اليقين والثقة باهلل تعالى ( 14)
ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجاباة و   قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

  . اله  غافٍل اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء من قلٍ 
ادعاوا اهلل و أناتم موقناون     لقوله   جل وعالأن يكون الداعي على يقين وثقة باهللفالبد 

يا له من دواء، وكم استمعت إلى شكاوى كثير من المسلمين، يشاتكون مان طاول     باإلجابة
الدعاء وما ذاث إال ألن قلوبهم الهية؛ ألن قلوبهم قد انشغلت وهامت في كل واٍد، ماا تحارث   

ا أحس باللذ  في مناجاته هلل جال  قلبه وما خش  قلبه، وما اقشعر جلده، وما دمعت عينه، وم
                                                 

 (.11ص)تحفة الذاكرين  - 115
 (.350ص)األذكار  - 110

(333)
 . 4/40جامع العةوم هالذكم   

(335)
من حديث عبد هللا بن عمر هلكن  من طريق ابن لهلعة، هالذديث حسن  األلباني في األحابيث  4/333، هل  شاهد عند أحمد  43 الررمفي برقم   

 .  43، هفي صذلح سنن الررمفي برقم 4 7الصذلذة برقم 
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وعال، فلو استم  إلى خمس دعوات أو عشر دعوات ألحس بالملل والضجر والطول، لمااذا؟  
ألنه واهلل لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من مناجا  ربنا جل وعال، كيف وأنات تنااجي القاوي    

 (. اله  غافٍلواهلل ال يقبل دعاء من قل  : )العزيز الكريم
 :القيم رحمه اهلل تعالى في الجوا  الكافي قال ابن  ]*[

واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح والسالح بضاربه ال بحده فقط فمتى كان الساالح ساالحا   
تاما ال افة به والساعد ساعد قوي والمان  مفقود حصلت به النكاية في العدو ومتاى تخلاف   

فسه أو الداعي لم يجم  باين قلباه   واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير فإن كان الدعاء في ن
 .ولسانه في الدعاء أو كان ثم مان  من اإلجابة لم يحصل األثر 

 :وقال أيضَا رحمه اهلل تعالى 
حضور القل  وجمعيته بكليته على المطلو  وصادف وقتا من أوقاات   وإذا اجتم  م  الدعاء

ألذان واإلقامة وأدبار الصالوات  اإلجابة الستة وهي الثلث األخير من الليل وعند األذان وبين ا
المكتوبات وعند صعود اإلمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصال  واخر سااعة بعاد   
العصر من ذلث اليوم وصادف خشوعا في القل  وانكسارا بين يدي الر  وذاللاه وتضارعا   

بحماد اهلل   ورقة واستقبل الداعي القبلة وكان على طهار  ورف  يديه إلاى اهلل تعاالى وبادأ   
بين يادي حاجتاه    والثناء عليه ثم ثنى بالصال  على محمد عبده صلى اهلل عليه وسلم ثم قدم

التوبة واالستغفار ثم دخل على اهلل وألح عليه في المسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة وتوسل 
أبدا وال  إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقة فان هذا الدعاء ال يكاد يرد

سيما إن صادف األدعية التي أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنها مظناة اإلجاباة أو أنهاا    
 : متضمنة لالسم األعظم فمنها ما يلي 

اللهم إني أسألث باأن  :رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)
ألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قياوم  لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  السماوات وا

فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجا  وإذا سائل  
 . به أعطى 

اللهم إني :  رجال يقول   قال  سم  النبي ( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )
ال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكان لاه   أسألث أني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إ

 .  كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجا  وإذا  سئل به أعطى
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]*[الدعاء الذي ال يكاد يرد ابدا : 

 
 :قال ابن القيم ا رحمه اهلل تعالى]*[

الثلث -:وهي ن أوقات اإلجابة الستةإذا جم  الداعي م  الدعاء حضور القل  وصادف وقتًا م
وأدبار الصلوات المكتوبة ،وعند  األخير من الليل ، وعند األذان ، وبين األذان واإلقامة ،

 الصال  ،واخر ساعة بعد عصر يوم الجمعة أيضًا صعود اإلمام المنبر يوم الجمعة حتى تقضى
واستقبل الداعي  عًا ورِْقةوذاًل وتضر وانكسارًا بين يدي الر  وصادف خشوعًا في القل (

  القبلة وكان على طهار 

وثنى بالصال  على عبده ورسوله محمد صلى  وبدأ بحمد اهلل والثناء عليه ورف  يديه إلى اهلل
ثم دخل على اهلل وألحه عليه في  ثم قدهم بين يدي حاجته التوبة واالستغفار اهلل عليه وسلم

وقدم بين يدي  إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتوسل وتملقه ودعاه رغبة ورهبة المسألة
  ..فإن هذا الدعاء ال يكاد ُيرد أبدًا دعائه صدقة؛

اإلجابة أو  وال سيما إذا صادف األدعية التي أخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم أنها مظنة
ابن حجر وأرجحها من حيث  اهلل ، قال -:الحي القيوم ،وقيل -:وهو)متضمنة لالسم األعظم 

  ."يلد ولم يولد ولم يكن له كفَّوًا أحد اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم:"سند ال

 الجوا  الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي 
 
 

 مسألة في إجابة الدعاء من عدمها
 
دليل على صالح المرء، وتقواه_ في األصل _  مما ينبغي أن ُيعلم أن استجابة الدعاء . 
 : -رضي اهلل عنه-لخطا  قال عمر بن ا ]*[

 .  ، فإذا ألهمت الدعاء فإن معه اإلجابة أنا ال أحمل همم اإلجابة ولكن أحمل همم الدعاء
؛ ولكن أحمل همه الدعاء، فإذا ُوفقات للادعاء   -اإلجابة، ما أهتم اإلجابة ال يهمني :والمعنى 

 . وهذا من عظيم فقه الصحابة رضوان اهلل عليهم. اإلجابة جاءت
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في جنته ونعيمه ، طامعًا في عطائاه   راجيًا عفو ربث ، طالبًا مغفرته ، راغبًافي دعائث  فكن
 . إذا سأله وغناه فهو سبحانه يستحي أن يرد عبده خائبًا

َأَفَرَأْياَت  : )قال تعاالى ؛ فقد تكون استدراًجا، أو لحكمة كما  ولكنها ال تدل أحياًنا على ذلث
قاال  *   َأط َلَ  ال َغْيَ  َأِم ات َخَذ ِعنَد الرهْحَمَاِن َعْهدًا*   اَل الَّوَتَينه َمااًل َوَوَلدًاال ِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَق

 ( َوَنِرثَُّه َما َيقَّوُل َوَيأمِتيَنا َفْردًا*  َكال  َسَنك تَُّ  َما َيقَّوُل َوَنُمده َلُه ِمَن ال َعَذاِ  َمدهًا: )تعالى
 [80: 00مريم ]                                                                          

 َوِمْن َقْبُل استجا  اهلل  تعالى دعاء الشيطان. 
ْإَلَى َياْوِم ال َوق اِت   *  َقاَل َفْإن َث ِمَن ال ُمنَظِريَن*  َقاَل َر ه َفَأنِظْرِني ْإَلَى َيْوِم ُيْبَعثَّوَن: )قال تعالى
 [38: 30الحجر  ( ] ال َمْعلَّوِم
ليس ذلث إكراًما إلبليس، _ أجا  إبليس سؤله، وأنظره إلى يوم القيامة _ عز وجل _ فكونه 

_ بل إهانة له؛ ليزداد إثًما فتعظم عقوبته، ويتضاعف شقاؤه وعذابه، إضافة إلى ذلث فإن اهلل 
يامة جعله َمحكًّا يتميز به الخبيث من الطي ، وما دام أن الخلَ مستمر إلى يوم الق_ عز وجل 

 (119).فإن هذا يقتضي بقاءه ببقاء خلَ البشر واهلل أعلم_ 
؛ فهناث سؤال منعه اهلل  ال تدل على فساد الداعي في كل األحوال كذلث عدم استجابة الدعاء

سألت ربي ثالًثا فأعطاني ثنتين، ومنعني واحد ، :=_عليه الصال  والسالم _ قال "نبينا محمًدا
سمنة فأعطانيها، وسألته أال يهلث أمتي بالغرَ فأعطانيها، وسألته سألت ربي أال يهلث أمتي بال

 (110). أال يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها
ال مكاناة  "الدعو  الثالثة، وليس ذلث دلياًل على أن الرسول"من  نبيه محمًدا_ عز وجل _ فاهلل 

_ ولكن اهلل له عند ربه، أو أنه غير مستجا  الدعو ، بل هو سيد البشر، ودعاؤه مستجا ، 
بشر، ليس له من األمار  "؛ منها أن ُيْعَلَم أن الرسوللحكم عظيمةمنعه تلث الدعو  _ عز وجل 

 . شيء، وأن األمر كله هلل، بيده الضر والنف ، والعطاء والنف 
اِ  ل ْيَس ِبَأَماِنيهكَّْم َوآل َأَماِنيه َأْهِل ال ِكَتا ) :يقول_ عز وجل _ ومنها أن هذه األمة تعصي، واهلل 

 [113 /النساء ( ]َمن َيْعَملم ُسَوًءا ُيْجَز ِبِه َواَل َيِجْد َلُه ِمن ُدوِن الل ِه َوْليهًا َواَل َنِصيرًا
؛ لتؤو  إلى رشدها، وتني  إلى ربهاا، فتساتقيم أحوالهاا، وتصالح     فإذا عصيت عوقبت

                                                 
(

552
 3، ومقدمة مفتاح دار السعادة، ص3 5_5 5، وطريق الهجرتين البن القيم، ص461_ 44و  457_364القيم، ص شفاء العليل البن: انظر  (

 .575_552، والذكر والدعاء للقحطاني، ص6 7_7 7، وشرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز، ص541_536فما بعدها، والفوائد البن القيم، ص

(
571
 .عة، باب هالك هذه األمة بعضهم ببعضالفتن وأشراط السا( 21 7)رواه مسلم  (
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 . أمورها، فتسعد، وتفلح
 . وباتوهذا من رحمة اهلل بها؛ إذ ُيَؤدِّبها بهذه العق

ال يعاقبها عقوبة استئصال، بحيث تستأصل جميعهاا،  _ عز وجل _ ثم إن من رحمته بها أنه 
 .كما حصل ذلث لألمم السابقة كعاد وثمود

هذا وستتضح بعض الحكم من تأخر إجابة الدعاء أو عدمها في المبحث التالي زياد  على ماا  
 .مضى

 
 موان  إجابة الدعاء

 
ما يلزم من وجوده العدم وال يلزم مان عدماه    :واصطالحًا الشيئين، الحائل بين: لغة: المان 
 .(111)عدم لذاته، عكس الشرط وال وجود،

أن عباد  يج  على ال، فكما أن للدعاء مواطن يستجا  فيها فكذلث له موان  تمن  من إجابته و
حصينًا في سدًا منيعًا ، وحصنًا قف ت ألن هذه الموان يحذرها ويجتنبها حتى يسلم له دعاؤه ، 

 .عدم القبول ، وعدم اإلجابة 
  :اإلمام ابن القيم رحمه اهلل تعالى  قال ]*[

والسالح بضاربه ، ال بحده فقط ، فمتى كاان الساالح    واألدعية والتعوذات بمنزلة السالح ،
. والساعد ساعد قوي ، والمان  مفقود ، حصلت به النكاية في العادو   سالحا تاما ال افة به ،

  [ 35الداء والدواء ص ].واحد من هذه الثالثة تخلف التأثير  لفومتى تخ

و أحكاما يج  توفرها في الدعاء و في الاداعي ، و   فيتبين من ذلث أن هناث أحواال و ادابا 
أن هناث موان  و حواج  تحج  وصول الدعاء و استجابته يج  انتفاؤها عن الداعي و عن 

 .بة الدعاء ، فمتى تحقَ ذلث تحققت اإلجا
]*[  ًوهاث موان  الدعاء جملًة وتفصيال: 
 الدعاء جملًة  موان  : أواًل: 
 :أكل الحرام  ( 1)

                                                 
(343)

، هعدة الباحث في أحكام الروا ث لةيل  عبد العزيز 34الفوائد الجةلة في المباحث الفرضلة لسماحة اليل  عبد العزيز بن عبد هللا بن باز ص  

 .3الناصر الرشلد ص
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 :ارتكا  المعاصي والمحرمات( 1)
 :ترث األوامر ، وإهمال الواجبات التي أمر اهلل بها وأوجبها على عباده ( 3)
 :استعجال اإلجابة ( 4)
 : ط  الرحم ومن موان  اإلجابة الدعاء باإلثم وق( 5)
 :ومن موان  إجابة الدعاء عدم الصال  على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم ( 0)
 :وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين ( 0)
 تفصيالًًالدعاء موان  : ثانيًا : 
 :  أكل الحرام (1)
 :قاال   ي النب أن (حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت   الثابت في  صحيح مسلم  )
َياا  :)قال تعاالى إنه اهلل َطيهٌ  واَل َيق َبُل إال  َطيهبًا، َوْإنه اهلل أَمَر الُمؤمِمِنيَن ِبَما أَمَر ِبِه الُمْرَسِليَن، )

يَن َيَأيهَها ال اذِ ): تعالى  َوقاَل(َأيهَها الرهُسُل كَّلَّوا ِمَن الط يهَباِت َواْعَملَّوا َصاْلحًا إني ِبَما َتْعَملَّوَن َعِليٌم
ُيِطياُل   ََذَكاَر الرهُجالَ   ثم( اَمنَّوا  كَّلَّوا  ِمن َطيهَباِت َما َرَزق َناكَّْم َواش كَُّروا  لل ِه ْإن كَّن تَّْم ْإيهاُه َتْعُبُدوَن

َوَمط َعُمُه َحَراُم، َوَمل َبُساُه َحاَراٌم َوغَّاِذَي    يار  يار  إَلى السهَماِء  يهالسهَفَر أش َعَث أغ َبَر َيُمده َيَد
 . لهَحَراِم َفان ى ُيْسَتَجاُ  ِبال 
  :ذكر ابن رج  رحمه اهلل تعالى في معنى هذا الحديث ]*[

كالرياء، والعجا ، وال  : يقبل من األعمال إال ما كان طيبًا طاهرًا من المفسدات كلها إن اهلل ال
 (111)داتمن األموال إال ما كان طيبًا حالاًل، فإن الطي  توصف به األعمال، واألقوال، واالعتقا

والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون باألكال مان الطيباات واالبتعااد عان الخبائاث       
أكااًل،  : والمحرمات، ثم ذكر في اخر الحديث استبعاد قبول الدعاء م  التوس  في المحرماات 

ولهذا كان الصحابة والصالحون يحرصون أشاد الحارص علاى أن     .وشربًا، ولبسًا، وتغذيًة
كاان ألباي بكار    ” :ل ويبتعدوا عن الحرام، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالتيأكلوا من الحال

فجاء يومًا بشيء فأكله أبو بكار   ،(113)غالٌم ُيخرج له الخراَج وكان أبو بكر يأكل من خراجه
في الجاهلياة   كنتَّ تكهمنتَّ إلنساٍن: وما هو؟ قال :أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: فقال له الغالم

فهذا الذي أكلَت مناه، فأدخال أباو بكار      ِكهانَة إال أني َخدعتَُّه فأعطاني بذلث،ُن الوما ُأحِس

                                                 
(344)

 . 3/47جامع العةوم هالذكم   
(34 )

 .3/374الفرح . ه السلد عةى عبده من مال يذضره ل  من كسب أي يأتل  بما يكسب  هالخراج ما يقر   
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وي في رواية ألبي نَّعيم في الحلياة وأحماد فاي    وُر .(115)“فقاَء كلن شيء في بطنه (114)يده
لو لام تخارج إال ما  نفساي     : قال فقيل له يرحمث اهلل كلُّ هذا من أجل هذه اللقمة؟”الزهد 

 ٍت فالناارُ جسد نبت من ُساحْ  كلُّ”: اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقولسمعت رسول  ألخرجتها،
 .(110)فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة “أولى به
 الرجل الذي قد توس  في أكل الحرام قد أتى بأربعة أسابا  مان   هذا أن  ففي حديث البا

 :أسبا  اإلجابة
 إطالة السفر،  :األول

 (110)ر م أش َعَث”: لباس والهيئة، ولهذا قال صلى اهلل عليه وسلمحصول التبذل في ال :والثاني
  .(118)“مدفوع باألبوا  لو أقسم على اهلل ألبره

إن اهلل حيي كريم يستحي من عبده إذا رفا  إلياه يدياه أن    ”يمد يديه إلى السماء  :والثالث
 . (119)“خائبتين ًايردهما صفر

ته وهو من أعظم ما يطل  به إجابة الدعاء وما   اإللحاح على اهلل بتكرير ذكر ربوبي :والراب 
وهذا اساتفهام وقا  علاى وجاه      “فأنى يستجا  لذلث”: ذلث كله قال صلى اهلل عليه وسلم

 .(130)التعج  واالستبعاد
وروى عكرمة بن عمار حدثنا األصفر قال قيل لسعد بن أبي وقاص تستجا  دعوتث من باين  

ما رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عالم مان أيان    أصحا  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال
  .مجيئها ومن أين خرجت

 :قال عن وه  بن منبه  ]*[
 من سره أن يستجي  اهلل دعوته فليطي  طعمته 

 : عبد اهللعن سهل بن  قال ]*[
 من أكل الحالل أربعين صباحا أجيبت دعوته 

                                                 
(344)

 .أي أبخةها في حةق : فأبخ  أبو بكر يده  
(347)

 . 3/34، مع الفرح 544 البخا ي برقم   
(34 )

. ي هالذاكم، هصذذ  األلباني في صذلح الجامع عن جابر عند أحمد هالدا م4 3، هأحمد في الزهد بمعناه ص3 /3أخرج  أبو نعلم في الذةلة   

 .4/334صذلح الجامع : انظر
(343)

 .المةبد اليعر المغبر غلر مدهون هال مرج : األشعث  
(345)

 .44 4مسةم برقم   
(34 )

، هصذذ  األلباني في صذلح الررمفي 7/357، هالبغوي في شرح السنة 4/3433، هابن ماج  7/773، هالررمفي 3455برقم  4/35أبو باهب   

 .7 5 قم هصذلح ابن ماج  بر  33/ 
(3 0)

 .437-  3/4ه 437،   3/4جامع العةوم هالذكم   
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  : عن يوسف بن أسباط قال ]*[
 .السموات بسوء المطعم  بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن

 ويقول ابن رج  في جام  العلوم
 :ارتكا  المعاصي والمحرمات( 1)

وهذه من أعظم موان  الدعاء ، وهي من المدلهمات التي ربما ال يفطن لها كثير من النااس ،  
إذ المعصية سب  لبغض الخالَ للمخلوَ ، وسفول منزلته عند ربه ، فال يأبه به ، وربماا ال  

شث أن الغفلة والوقوع في الشهوات المحرمة من أسابا  الحرماان    واله دعو  ، يستجي  ل
ُه َأَراَد اللنا  اَه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتنى ُيَغيُِّروا  َما ِبَأن فَِّسِهْم َوْإَذْإنم اللن}: وقد قال تعالى .من الخيرات

 .[ 11/الرعد ]   {وِنِه ِمن َواٍلِبَقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَردم َلُه َوَما َلُهم مِّن ُد
 :قال الشاعر 

 نحن ندعو اإلله في كل كر              ثم ننساه عند كشف الكرو 
 كيف نرجو إجابة لدعاء                 قد سددنا طريقها بالذنو 

 :ترث األوامر ، وإهمال الواجبات التي أمر اهلل بها وأوجبها على عباده ( 3)
لوا في ترث الصال  ، وكم هم الذين بااعوا يانهم وعقيادتهم ألعادائهم ،     فكم هم الذين أهم

فتقمصوا هيئاتهم ، ولبسوا ثيابًا غير ثيابهم ، وكم هي المنكرات التي تعج بها بالد المسلمين 
 اليوم وال منكر وال مستم  إال ما رحم ربي ، فكل ذلث سب  لعدم قبول الدعاء ،

ء األخيار وفعل الطاعات يكون موجبا الساتجابة الادعاء   ترث الواجبات يمن  استجابة دعاف 
ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت الصخر  عليهم بأعمالهم الصالحة التي أخلصاوا  

 .فيها هلل تعالى ودعوا اهلل بها أجيبت دعوتهم 
ن المنكر ع نمْوبالمعروف و لتنَه رنهلتأُم : قال أن النبي ( حديث حذيفة في صحيح الترمذي)

    . فال يستجا  لهم  نه دعوعقابًا منه ، ثم تاهلل عليكم   ثأو يبع
مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر وعنه قال العمل  قال وه  ابن منبه ]*[

  131(يصعد الكلم الطي  والعمل الصالح يرفعه)الصالح يبلغ الدعاء ثم تال قوله تعالى إليه 
 :ضي اهلل عنهأبي ذر ر قال ]*[

                                                 
 فاطر - 131
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يكفاي مان   :  وقال محمد بن واسا  يكفي م  البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح 
 الدعاء م  الورع اليسير 

 .لو دعوت اهلل قال إن ترث الذنو  هو الدعاء  وقيل لسفيان ]*[
فقال رأى موسى عليه الصال  والسالم رجال رافعا يديه وهو يسأل اهلل مجتهدا  وقال الليث ]*[

موسى عليه السالم أي ر  عبدث دعاث حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين فما صانعت فاي   
 حاجته فقال يا موسى لو رف  يديه حتى ينقط  ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي 

 ال تستبطيء اإلجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي  وقال بعض السلف ]*[
 ند كشف الكرو ثم ننساه ع   رااانحن ندعو اإلله في كل ك

 ها بالذنو اقد سددنا طريق  اءااو إجابة لدعاااف نرجاكي
 : استعجال اإلجابة( 4)
يستجا  أحدكم ما لام يعجال ، يقاول    : قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . دعوت فلم ُيسَتِجْ  لي 
ال يازاُل  :قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسالم   هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث  )

ماا  ! ياا رساول اهلل  : قيال . “ما لم يساتعجل  رحٍم يستجا  للعبد ما لم يدُع بإثم أو قطيعِة
عناد ذلاث    (131)يقول قد دعوتَّ، وقد دعوتَّ فلم أَر يستجيُ  لي فيستحسر”: االستعجال؟ قال
 .(133)“ويدُع الدعاَء

أس من اإلجابة؛ لما في ، وهو أن يالزم الطل ، وال يي وفي هذا الحديث أد  من ادا  الدعاء
 (134).ذلث من االنقياد، واالستسالم، وإظهار االفتقار

ومن اآلفات التي تمن  أثر الادعاء علياه أن يساتعجل     :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[
 . العبد، ويستبطئ اإلجابة، فيستحسر، ويدع الدعاء

ساقيه، فلماا اساتبطأ كمالاه     وهو بمنزلة من بذر بذًرا، أو غرس غرًسا، فجعل يتعاهده، وي
 (135). وإدراكه تركه وأهمله

                                                 
(3 4)

ال ي ْسر ْذِسُرهن  }: أي ينقطع عن الدعاء همن  قول  تعالى: همعنى يسرذسر   تِِ  ه  ْن ِعب اب  شرح النوهي، : انظر. أي ال ينقطعون عنها{ ال ي ْسر ْكبُِرهن  ع 

 .33/343هالفرح 
(3  )

 .  4/40مسةم   

(
534
 .55/545ح الباري فت (

(
53 
 .51الجواب الكافي ص(
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مكث يدعو علاى رعال وذكاوان     وأْلحم على اهلل في المسألة، فالنبي  ال تستبطئ اإلجابةف
شهرًا، وربث حييه كريم يستحي من عبده إذا رف  يده إليه، أن يردها صافرًا، فاادع َوَربُّاَث    

ر كله إليه، واعزم المسألة، وأعظم الرغباة فماا َردم   ٱأَلك َرم، وألَ نفسث بين يديه، وسل م األم
سائله، وال خا  طالبه، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالخلَ لم تسدم فاقته، ومن أنزلها باالر   

وال تساتعجل اإلجاباة إذا   الزم الطل  فالمعطي كريم، والكاشاف قادير،   ، ف فِنْعم الرزاَ هو
 . كثر قرع األبوا  يوشث أن يفتح له، وال تستبطئها إذا تأخنرت، ومن ُيدعوت

َربمَنا ْإننَث ءاَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمأَلُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفاى  : )وهذا موسى عليه السالم وقف داعيًا يقول
ٰى قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمِمنَّاوا   ٱل َحَيٰوِ  ٱلدُّن َيا َربمَنا ْلُيِضلُّوا  َعن َسِبيِلَث َربمَنا ٱط ِمْس َعَلٰى َأْمٰوْلِهْم َوٱش ُدْد َعَل

 [88/ يونس ]  (َحتنٰى َيَرُوا  ٱل َعَذاَ  ٱأَلْليَم
َقاْد  : )وأخوه هارون عليه السالم يؤمن على الدعاء، فاستجا  اهلل دعاءهما وقاال سابحانه  

 [89/ يونس ]  (ُأِجيَبت  دمْعَوتَّكََّما َفٱْسَتِقيَما
 .جابة أربعون سنةكان بين الدعاء واإل :قال العلماء ]*[
وال يعجل في اإلجاباة، وينتظار   فعلى المؤمن أن يدعو اهلل، وأن يلح على اهلل في الدعاء ،

والالئَ بالعبد أن يالزم الدعاء ويستمر فيه ، وال ييأس وال يستعجل ، ألنه ال  الفرج من اهلل ،
ون المصلحة فاي  يدري أين المصلحة ، فقد تكون المصلحة في تأخير إجابة الدعاء ، وقد تك

ادخار األجر له في اآلخر  ، وقد تكون المصلحة في دف  بالٍء عنه بقدر دعائه ، فعلى العباد  
أن ال يسأم من الدعاء ، وال يكل من ذلث ، وأيضًا يج  عليه أال يتعجل بل يكل األمر هلل تعالى 

ر ، العالم بحقائقهاا  فهو أرحم بالعبد من نفسه ، فيترث األمر هلل عز وجل العالم بخفايا األمو
 سبحانه ، فهو عالم الغي  والشهاد  ،

 :وكما قال الشاعر اليمني الموحد في قصيدته التي سماها الجوهر 
 

 كلمح الطرف إذا الطرف سجى  ف اهلل وإن طال المدىاااالطائ
 وكم إياس قد أتى بعد النااوى  م َفَرج بعد إياس أتىااااكااا

َ  العجلي  ]*[ ما امتألت غضبًا قط ، ولقد سألت اهلل حاجة منذ عشرين سنة فما ))  :قال ُمورِّ
 [ . 398نزهااة الفضااالء ص  (( ] شاافعني فيهااا ومااا ساائمت ماان الاادعاء     

  : ومن موان  اإلجابة الدعاء باإلثم وقط  الرحم( 5)
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كمن يدعو على شخص معين بأن يكون مدمنًا للخمر ، أو أن يدعو على إنسان  والدعاء باإلثم
زنا ، أو أن يكون سارقًا ، أو يكون كافرًا ، أو يدعو اهلل أن ييسر له فعل الفساد ، وهكاذا  بال

 .دواليث 
وال شث أن ذلث خطأ في الدعاء فقد يستجي  اهلل تعالى دعو  الداع فيموت على الكفر أو على 

 .المعصية فيبوء بإثم دعوته والعياذ باهلل 
ما مان رجال يادعو بادعاء إال     قال  النبي  أن( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

ما لم يدع بإثم أو قطيعة   استجي  له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر 
 .رحم أو يستعجل 

 :على النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم  ومن موان  إجابة الدعاء عدم الصال ( 0)
إن الدعاء موقوف بين الساماء واألرض ال  : قال ( حديث عمر في صحيح الترمذي موقوفًا )

 .  يصعد منه شيء إلى السماء حتى تصلي على نبيث  
 [00/غافر ]  (ٱْدُعوِنى َأْسَتِجْ  َلكَّْم: )عن قول الحَ سبحانه سئل إبراهيم بن أدهم ]*[

 :ألن قلوبكم ماتت بعشر  أشياء: فقال!! فإنا ندعو اهلل فال يستجي  لنا؟: ، قالوا
 .عرفتم اهلل ولم تؤدوا حقه     -1
 .وتأكلون رزَ اهلل وال تشكرونه      -1
 .وقرأتم كتا  اهلل ولم تعملوا به     -3
 .وادعيتم عداو  الشيطان وواليتموه     -4
 .وادعيتم ح  رسول اهلل وتركتم أثره وسنته     -5
 .وادعيتم ح  الجنة ولم تعملوا لها     -0
 .ولم تنتهوا عن الذنو وادعيتم خوف النار      -0
 .واشتغلتم بعيو  غيركم وتركتم عيو  أنفسكم     -8
 .وادعيتم أن الموت حَ ولم تستعدوا له     -9

 ! فكيف يستجا  لكم؟. وتدفنون موتاكم وال تعتبرون-10
 : وقوع الظلم حتى من الذي يدعو على الظالمين( 0)

وضعه فهو ظلم، فتخيلوا كم من الظلام  واهلل ال يح  الظالمين ، وكل وض  للشيء في غير م
 .نمارسه نحن، ونحن غافلون الهون



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 110 

  :قال المقريزي ]*[
جاءني أحد الصالحين، سنة ثالث عشر  وثماني مائة، والناس إذ ذاث من الظلام فاي أخاذ    
األموال منهم ومعاقبتهم إذا لم يؤدوا أجر  مساكنهم التي يسكنوها حتى ولو كانت ملكًا لهام،   

مالسب  في تأخر إجابة دعااء النااس فاي هاذا     : د ، وأخذنا نتذاكر ذلث فقال ليبحال شدي
الزمان، وهم قد ظلموا غاية الظلم، بحيث أن امرأ  شريفة عوقبت لعجزها عان القياام بماا    
ألزمت به من أجر  سكنها الذي هو ملكها، فتأخرت إجابة الدعاء م  قول الرسول صالى اهلل  

وها نحن ناراهم مناذ   (( فإنه ليس بينها وبين اهلل حجا ، ظلوماتَ دعو  الم: ))عليه وسلم
 .سنين يدعون على من ظلمهم، وال يستجا  لهم

  :قال المقريزي ]*[
سب  ذلث أن كل أحد صار موصوفا بأنه ظالم، لكثر  ما فشا من ظلم الراعي والرعي، وإنه لم 

في زماننا وإن قل، يظلم فاي   يبَ مظلوم في الحقيقة، ألنا نجد عند التأمل كل أحد من الناس
المعني الذي هو فيه من قدر على ظلمه، وال نجد أحدًا يترث الظلم إال لعجزه عنه، فاإذا قادر   

 .عليه ظلم، فبان أنهم ال يتركون ظلم من دونهم، إال عجزًا ال عفة
 .هل عرفتم  تفكروا، وليفتش كل منا عن نفسه، وعن الظلم الذي يمارسه في حياته، 

 
 م من تأخَِّر إجابة الدعاءالِحَك

 
 فيكرر الدعاء، ويبالغ فيه، وتطول المد ، فاال   من البالء على المؤمن أن يدعو فال يجا ،

 .يرى أثًرا لإلجابة
فيبدأ بالوسوساة لاه، وإسااء  ظناه برباه، وإيقاعاه       ومن هنا يجد الشيطان فرصته ،

 . باالعتراض على حكمته
يختلج في قلبه شيء مما يلقيه الشيطان؛ ذلاث أن تاأخر    فينبغي لمن وقعت له هذه الحال أال

باهرً ، وأسراًرا بديعة، لو تدبرها الداعي  ًاَمَكاإلجابة م  المبالغة في الدعاء يحمل في طياته ِح
 . لما دار في َخَلِده تضجر من تأخر اإلجابة

]*[ها، ويحسن به ، والتي يجمل بالداعي أن يتدبروفيما يلي ذكر لبعض تلث الحكم واألسرار
، الِحَكم من تأخَِّر إجابة الدعاء ، وهاث الِحَكم من تأخَِّر إجابة الادعاء جملاًة    أن يستحضرها
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 :وتفصيال 
]*[ أواًل الِحَكم من تأخَِّر إجابة الدعاء جملًة: 
 : أن تأخر اإلجابة من البالء الذي يحتاج إلى صبر( 1)
 :أن اهلل تعالى هو مالث الملث ( 1)
 : حَ للمخلوَ على الخالَ  أنه ال( 3)
 :أن اهلل تعالى له الحكمة البالغة( 4)
 :قد يكون في تحقَ المطلو  زياد  في الشر( 5)
 : أن اختيار اهلل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه( 0)
 :أن اإلنسان ال يعلم عاقبة أمره( 0)
 : الدخول في زمر  المحبوبين هلل تعالى ( 8)
 :تي بالمحبو  والعكس بالعكس أن المكروه قد يأ( 9)
 : تأخر اإلجابة سب  لتفقد العبد لنفسه( 10)
 : قد تكون الدعو  مستجابة دون علم الداعي ( 11)
 :قد يكون الدعاء ضعيًفا فال يقاوم البالء( 11)
 :قد يكون اإلنسان سد طريَ اإلجابة بالمعاصي ( 13)
 :ظهوراثار أسماء اهلل تعالى ( 14)
 :ت  العبودية لألولياءتكميل مرا( 15)

]*[تفصيالالِحَكم من تأخَِّر إجابة الدعاء  ثانيًا : 
  :أن تأخر اإلجابة من البالء الذي يحتاج إلى صبر( 1)

 .فتأخر اإلجابة من االبتالء، كما أن سرعة اإلجابة من االبتالء
 [35 /األنبياء ( ] َوَنْبلَّوكَّم ِبالش ره َوال َخْيِر ِفت َنًة: )قال تعالى

فاالبتالء بالخير يحتاج إلى شكر، واالبتالء بالشر يحتاج إلى صبر؛ فإياث أن تساتطيل زماان   
 .البالء، وَتْضَجَر من كثر  الدعاء؛ فإنث ممتحن بالبالء، ُمَتَعبمٌد بالصبر والدعاء

يبتليث؛ ليبلو أخباارث، وهال   _ عز وجل _ فال تيأسن من روح اهلل وإن طال البالء؛ فإن اهلل 
 ؟ الء إال اإلعراض وعكس المقاصداالبت
 :قال عمر بن عبدالعزيز  ]*[



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 119 

أصبحت ومالي سرور إال في انتظار مواق  القدر؛ إن تكن السراء فعندي الشاكر، وإن تكان   
 (130). الضراء فعندي الصبر

 : أن اهلل تعالى هو مالث الملث( 1)
كمه، وال اعتراض علاى  فله التصرف المطلَ بالعطاء والمن ، فال راد لفضله، وال معق  لح 

 . عطائه وَمن ِعه؛ إن أعطى فبفضل، وإن من  فبعدل
 :قال ابن ناصر الدين الدمشقي  ]*[

فإنه ليس ألحد مفر عن أمر اهلل وقضائه، وال محيد له عن حكمه النافذ وابتالئه، إننا هلل ملكاه  
 (130). وعبيده، يتصرف فينا كما يشاؤه وما يريده

 :  على الخالَأنه ال حَ للمخلوَ ( 3)
 .فالمخلوَ مربو ، مملوث، مقهور، ُمَدبمر، والخالَ ر ٌّ، قاهر، ُمَدبِّر

والمملوث العاقل مطال  بأداء حَ المالث، ويعلم أنه ال يج  على المالث تبليغه ماا يهاوى؛   
 !؟ فكيف ُيَقصِّر المملوث ثم يطل  حقه كاماًل م  أنه ال حَ له أصاًل

 : اهللرحمه  قال ابن القيم ]*[
فمن أنف  ما للقل  النظُر في حَ اهلل على العباد؛ فإن ذلث يورث مقت نفسه، واإلزراء عليها، 

، واالنكسار بين يدي ربه،  ، ويفتح له با  الخضوع والذل ويخلصه من العج  ورؤية العمل
ع واليأس من نفسه، وأن النجا  ال تحصل إال بعفو اهلل، ومغفرته، ورحمته؛ فإن حقه أن يطاا 

 .وال يعصى، وأن يذكر وال ينسى، وأن يشكر فال يكفر
فمن نظر في هذا الحَ الذي لربه َعِلَم ِعل َم اليقين أنه غير مؤٍد له كما ينبغي، وأنه ال يساعه  

 .إال العفو والمغفر ، وأنه إن أحيل على عمله هلث
من أنفسهم، وعلَ وبنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم _ تعالى _ فهذا محل نظر أهل المعرفة باهلل 
 (138). رجاءهم كله بعفو اهلل ومغفرته

وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلث؛ ينظرون فاي حقهام علاى اهلل، وال     :ثم قال 
 . ينظرون في حَ اهلل عليهم

                                                 
(
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ومن ههنا انقطعوا عن اهلل، وُحجبت قلوبهم عن معرفته، ومحبته، والشوَ إلى لقائه، والتنعم 
 .بذكره

 (139). ة جهل اإلنسان بربه وبنفسهوهذا غاي
 :أن اهلل تعالى له الحكمة البالغة( 4)
فال يعطي إال لحكمة، وال يمن  إال لحكمة، وقد ترى الشيء مصلحة ظاهر ، ولكن الحكماة ال   

تقتضيه؛ فقد يخفى في الحكمة فيما يفعله الطبي  من أشياء تؤذي في الظااهر يقصاد بهاا    
 .المصلحة؛ فلعل هذا من ذاث

له الحكمة البالغة، فأسماؤه الحسنى وأفعاله تمن  نسبة الظلم إليه، وتقتضاي  تعالى م إن اهلل ث
أال يفعل إال ما هو مطابَ للحكمة، موافَ لها؛ فتأخر اإلجابة قد يكون عين المصلحة للاداعي  

 .كما سيأتي بيانه في الفقرات التالية
 :قد يكون في تحقَ المطلو  زياد  في الشر( 5)
ا تحقَ للداعي مطلوبه، وأجي  له سؤله، فكان ذلث سبًبا في زياد  إثم، أو تاأخر عان   فربم 

 .مرتبة، أو كان ذلث حماًل على األشر والبطر؛ فكان التأخير أو المن  أصلح
إناث إن غازوت   : أنه كان يسأل اهلل الغزو، فهتف به هااتف  وقد روي عن بعض السلف

 (140). ُأِسْرَت، وإن أسرت َتَنصمْرَت
 :قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[

فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صور  المن ، ونعمة وإن كان في صاور  محناة،   
 . وبالؤه عافية وإن كان في صور  بلية

ولكن لجهل العبد وظلمه ال يعد العطاء والنعمة والعافية إال ما التذ به في العاجل، وكان مالئًما 
 .لطبعه

ن المعرفة َحظًّا وافًرا لعدم المن  نعمة، والبالء رحمة، وتلذذ بالبالء أكثر من لذتاه  ولو رزَ م
 بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكًرا من حال الكثار  

.(141) 
 : أن اختيار اهلل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه( 0)

                                                 

 
(
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أحكام  _ عز وجال  _ يتفطن له حال دعائه لربه؛ ذلث أن اهلل وهذا سر بدي  يحسن بالعبد أن 
الحاكمين، وأرحم الراحمين، فهو أعلم بمصالح عباده منهم، وأرحم بهم من أنفسهم واباائهم  

 .وأمهاتهم
وإذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيًرا لهم من أال ينزل بهم؛ نظًرا منه لهام، وإحسااًنا إلايهم،    

 .ولطًفا بهم
 .من االختيار ألنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علًما، وإرادً ، وعماًل ولو ُمكِّنَّوا

 .تولى تدبير أمورهم بموج  علمه، وعدله، وحكمته، ورحمته َأَحبُّوا أم كرهوا تعالىلكنه 
طا  قلبه، _ فإذا سلنم العبد هلل، وأيقن بأن الملث ملكه، واألمر أمره، وأنه أرحم به من نفسه 

 . و لم تَّقَضقضيت حاجته أ
َأَمدمه فيما يختاره له بالقو  عليه، والعزيماة،  _ وإذا فوض العبد ربه، ورضي بما يختاره له 

والصبر، وصرف عنه اآلفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسان عواقا    
 .اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه

لمتعبة في أنواع االختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتادبيرات  وهذا يريحه من األفكار ا
 .التي يصعد منها في عقبة، وينزل في أخرى

وم  هذا فال خروج له عما قدر عليه، فلو رضي باختيار اهلل أصاابه القادر وهاو محماود     
 .مشكور ملطوف به، وإال جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به

ضاه اكتنفه في المقدور العطفَّ عليه، واللطف فيه، فيصير بين عطفه ومتى صح تفويضه ور
 .ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه ُيَهوِّن عليه ما قدر له

 :قال سفيان الثوري رحمه اهلل تعالى  ]*[
منعه عطاء؛ وذلث أنه لم يمن  عن بخل وال عدم، وإنما نظر في خير العبد فمنعاه اختيااًرا    

 (141). وحسن نظر
 :أن اإلنسان ال يعلم عاقبة أمره( 0)
فربما يطل  ما ال َيْحمد عاقبته، وربما كان فيه ضرره، كمثل طفل محماوم يطلا  الحلاوى     

 . وهي ال تناسبه
َوَعَسَى َأن َتك َرُهوا  َشْيئًا : )تعالى والمدبر لإلنسان أعلم بمصالحه، وعاقبِة أمره، كيف وقد قال

                                                 
(
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 [110 /ر  البق( ]َوُهَو َخْيٌر ل كَّْم
تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواق  األمور، والرضا  ومن أسرار هذه اآلية أنها

 .بما يقضيه عليه؛ لما يرجوه من حسن العاقبة
أال يقترح على ربه، وال يسأله ما ليس له به علم؛ فلعل فيه مضرمَته وهو ال  ومن أسرارها

 .العاقبة فيما يختار له؛ فال أنف  له من ذلث يعلم؛ فال يختار على ربه، بل يسأله حسن
لعبده أنه ربما طمحت نفسه لسب  من األسابا  الدنيوياة،   _ تعالى _  ولهذا من لطف اهلل

التي يظن بها إدراث بغيته، فيعلم اهلل أنها تضره، وتصده عما ينفعه، فيحاول بيناه وبينهاا،    
يث أبقى له األمر الناف ، وصرف عنه األمر فيظل العبد كارًها، ولم يْدِر أن ربه قد لطف به؛ ح

 (143). الضار
 : الدخول في زمر  المحبوبين هلل تعالى ( 8)

يدخلون في زمر  المحبوبين، الُمَشرمِفين _ فالذين يدعون ربهم، ويبتلون بتأخر اإلجابة عنهم 
 (144).إذا أح  قوًما ابتالهم_ سبحانه _ بمحبة ر  العالمين؛ فهو 

 ة ما يشير إلى أن االبتالء دليل على محبة اهلل للعبد؛ وقد جاء في السن
إن عظم الجازاء  : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهأنس حديث ) 

م  عظم البالء و إن اهلل تعالى إذا أح  قوما ابتالهم فمن رضي فله الرضا و من سخط فلاه  
 . السخط

: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح البخاري  عنهرضي اهلل  حديث سعد ابن أبي وقاص) 
أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل يبتلى الرجل على حس  دينه فإن كان في دينه صلبا 
اشتد بالؤه و إن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فما يبرح البالء بالعبد حتاى يتركاه   

 . يمشي على األرض و ما عليه خطيئة
 : ن المكروه قد يأتي بالمحبو  والعكس بالعكسأ( 9)
فإذا صحت معرفة العبد بربه علم يقيًنا أن المكروهات التي تصيبه، والمحن التي تنزل باه،   

أنها تحمل في طياتها ضروًبا مان المصاالح والمنااف  ال    _ والتي منها تأخر إجابة الدعاء 
 . يحصيها علمه، وال تحيط بها فكرته

                                                 
(
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عبد فيما يكره أعظم منها فيما يح ؛ فعامة مصالح النفوس في مكروهاتهاا،  بل إن مصلحة ال
 .كما أن عامة مضارها وأسبا  هلكتها في محبوباتها

 [19 /النساء ( ]َفَعَسَى َأن َتك َرُهوا  َشْيئًا َوَيْجَعَل الل ُه ِفيِه َخْيرًا َكِثيرًا : )قال تعالى
( ْيئًا َوُهَو َخْيٌر ل كَّْم َوَعَسَى َأن تَِّحبهوا  َشْيئًا َوُهاَو َشاره ل كَّامْ   َوَعَسَى َأن َتك َرُهوا  َش : )قال تعالى

 [110 /البقر  ]
لم ياأمن أن  _ فإذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبو ، وأن المحبو  قد يأتي بالمكروه 

 يعلم توافيه المضر  من جان  المسر ، ولم ييأس أن تأتيه المسر  من جان  المضر ؛ فإن اهلل
 .ما ال يعلمه العبد

 :وما أجمل قول من قال
 م نعمٍة ال تستقلُّ بشكرهااااك

  
 (145)هلل في طيِّ المكاره كامنه 

 :ومن قال  
 تجري األمور على حكم القضاء وفي
 

 يِّ الحوادث محبو  ومكروهاط 
 رني ما كنت أحذرهاااااوربما س 

 
وربما ساءني ما كنت  

 (140)أرجوه
 

 :ان بن عيينه قال سفي ]*[
 (140). ما يكره العبد خير له مما يح ؛ ألن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما يحبه يلهيه

 :وقال ابن ناصر الدين الدمشقي  ]*[
وى تَحفنف  إذا اشاااااتدت الب

 بالرضا
 

 د فاز الرمضيُّ المراقُ اعن اهلل ق 
م نعمٍة مقرونة اااااااااوك 

 ببلية
 

يا مواه  على الناس تخفى والبال 
(148) 

 
 : تأخر اإلجابة سب  لتفقد العبد لنفسه( 10)

فقد يكون امتناع اإلجابة آلفة في الداعي؛ فربما كان في مطعومه شبهة، أو في قلباه وقات   
 . الدعاء غفلة، أو كان متلبًسا بذنو  مانعة

                                                 
(
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 مااا بالنااا ناادعو فااال يسااتجا  لنااا؟ :-رحمااه اهلل-وُسااْئَل إبااراهيم باان أدهاام  ]*[

تتبعاوا   عرفتم اهلل فلم تطيعوه، وعرفتم الرساول ولام  : ألن قلوبكم ماتت بعشر  أشياء :فقال
شكرها، وعرفتم الجناة فلام    سنته، وعرفتم القران ولم تعملوا به، وأكلتم ِنَعم اهلل ولم تؤدوا

الشيطان ولم تحاربوه، وعرفتم الموت فلام   تطلبوها، وعرفتم النار ولم تهربوا منها، وعرفتم
تعتبروا بها، وانتبهتم من نومكم فاشاتغلتم بعياو  النااس     له، ودفنتم األموات ولم تستعدوا

 . وتركتم عيوبكم

وتأخر اإلجابة قد يبعث الداعي إلى تفقد نفسه، والنظر في حاله م  ربه، فيحصل له من جراء 
 . ذلث المحاسبةَّ، والتوبةَّ، واألوبةَّ

على خير وهدى، فأهلكه العج ، وفاتته  ولو عجلت له دعوته لربما غفل عن نفسه، فظن أنه
 .هذه الفائد 

 :  قد تكون الدعو  مستجابة دون علم الداعي( 11)
فقد مر بنا عند الحديث عن فضائل الدعاء أن ثمر  الدعاء مضمونة إذا أتى اإلنسان بأسابا   

دنيا، اإلجابة، وسلممن موانعها؛ فالداعي ال يخلو من أن يستجا  له دعاؤه فيرى أثره في الا 
أو ال يستجا  له لوجود أحد الموان ، فال يرى أثًرا لدعائه في الدنيا، أو أن يستجا  له ولكن 
ال يرى أثًرا لإلجابة في الدنيا وإنما يؤخر له من األجر مثال دعوتاه ياوم القياماة، أو أن     

هو ال يستجا  له الدعاء فال يرى أثًرا لإلجابة، ولكن يصرف اهلل عنه من السوء مثل دعوته و
 (149).يعلم

إذا تقرر هذا فكيف يستبطئ الداعي اإلجابة طالما أن الثمر  مضمونة؟ ولماذا ال يحسن العباد  
 .لعله استجي  لي من حيث ال أعلم؟: ظنه بربه ويقول

 :قد يكون الدعاء ضعيًفا فال يقاوم البالء( 11)
 : قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى  ]*[
 :اتم  البالء ثالث مقام (150)وله

 .أن يكون أقوى من البالء فيدفعه: أحدها

                                                 
(
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 .أن يكون أضعف من البالء، فيصا  به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيًفا: الثاني
 (151). أن يتقاوما، ويمن  كل واحد منهما صاحبه: الثالث

 : قد يكون اإلنسان سد طريَ اإلجابة بالمعاصي( 13)
 .؟ يف يستبطئ اإلجابة وقد سد طريقها بالمعاصيفلو فتحها بالتقوى لحصل على مراده؛ فك 

 أما علم أن التقوى سب  الراحة، وأنها مفتاح كل خير؟
َِ الل َه َيْجَعل ل ُه َمخ َرجًا : )قال تعالىأما سم  قوله  ( َوَيْرُزق ُه ِمْن َحْياثَّ اَل َيْحَتِسا ُ  *  َوَمن َيت 

 [3 ،1الطالَ ]
 .َأَو ما فهم أن العكس بالعكس؟

وقد أخذ بعض . تستبطئ اإلجابة، وقد َسدْدَت طَّرَقها بالمعاصى ال : ل بعض السلفقا ]*[
 : فقال الشعراء هذا المعنى

 كل كر  ثم ننساُه عند كشف الكرو  فينحن ندعو اإللَه "

 كياف نارجو إجاباَة لدعاء قاد سددنا طريَقها بالذنو  ؟

يها الناس إن اهلل طي  ال يقبل إال أ:  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
(  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ) طيبا فقال تعالى

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث ( يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وقال 
حرام وملبسه حرام وغذي  ومطعمه حرام ومشربه يا ر  يا ر أغبر يمد يديه إلى السماء 
 . بالحرام فأنى يستجا  لذلث 

 أي. التعج  واالستبعاد على وجهوهو استفهام واق   (فأنى يستجا  لذلث) قوله :الشاهد 
سوء فعاله، نسأل اهلل أن يطعمنا  كيف يدعو هذا اآلكل للحرام وينتظر اإلجابة م  تيقنه من

 . والقادر عليه الحالل ويجنبنا مهاوى الضالل إنه ولى ذلث

 :ظهوراثار أسماء اهلل تعالى ( 14)
المعطي، المان ، الحكم، العدل، الكريم، العليم، البر، الارحيم،  _ عز وجل _ فمن أسماء اهلل  

 .المالث، الحكيم
وهذه األسماء تستدعي متعلقات تظهر فيها أحكامها، ومقتضياتها، واثارها؛ فتأخر اإلجابة من 
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 .ر، والمقتضيات واألحكامأسبا  ظهور تلث اآلثا
 .أحًدا من الناس؛ لحكمته، وعدله، وعلمه_ عز وجل _ فقد يمن  

 .، وحكمته، وبره، وعلمه_عز وجل _ وقد يعطي برحمته 
 :تكميل مرات  العبودية لألولياء( 15)
، ويريد أن يكمل لهم مرات  العبودية، فيبتليهم بأنواع من الابالء،   يح  أولياءه تعالىفاهلل  
فكمال المخلوَ في  منها تأخر إجابة الدعاء؛ كي يَتَرقنوا في مدارج الكمال ومرات  العبودية؛ و

 (151). تحقيَ عبوديته، وكلما ازداد العبد تحقيًقا للعبودية ازداد كماله، وعلت درجته
فأنف  األشياء للعبد على اإلطالَ طاعته لربه بظاهره وباطنه، وأضر األشياء عليه معصايته  

 .بظاهره وباطنهلربه 
 .فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيًرا له_ فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلًصا له 

 .فكل ما هو فيه من محبوٍ  شرٌّ له_ وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته 
 .فإذا تدبر العبد ذلث تشاغل بما هو أنف  له من حصول ما فاته

]*[اء تأخر إجابة الدعاء ما يليهذا ومن تلث العبوديات التي تحصل من جر: 
 :انتظار الفرج(  أ )
فانتظار الفرج من أجل العبوديات وأعظمها، فكلما اشتد انتظار الفرج كلما ازدادت ثقة العباد   

 ._عز وجل _بربه، فيزداد بذلث قرًبا من اهلل، وُأن ًسا به 
 .ولو عجلت له اإلجابة لربما فاتته هذه العبودية

 :رحمه اهلل تعالى قال ابن القيم  ]*[
انتظار روح الفرج يعني راحته، ونسيمه، ولذته؛ فإن انتظاره، ومطالعته، وترقبه يخفف حمل  

المشقة والسيما عند قو  الرجاء، أو القط  بالفرج؛ فإنه يجد في حشو البالء من روح الفرج 
 (153). ما هو من خفي األلطاف، وما هو فرج معجل_ ونسيمه وراحته 

 :االضطرار واالفتقار إلى اهلل حصول (   ) 
فهذا ل  العباد  ومقصودها األعظم؛ فاالفتقار إلى اهلل دون سواه هو عين الغنى، والتذلُل لاه   

 . هو العز الذي ال يدانيه عز_ عز وجل _ 
                                                 

 .80العبودية البن تيمية ص   (151)
(
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ال تادانيها حاجاة أو   _ ثم إن حاجة اإلنسان بل ضرورته إلى االفتقار واالضطرار إلاى اهلل  
 . ضرور 

دعاؤه مباشر  لربما أصابه التيه بالنفس، واإلدالل على اهلل بالعمل، ولربما شاعر  ولو أجي  
 ._تبارث وتعالى _ بالغنى عن اهلل 

وبذلث يخرج العبد عن وصفه الذي ال ينفث عنه، والذي فيه جماله وكماله أال وهو افتقاره إلى 
 .ربه
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ]*[

ى اهلل من كل وجه؛ من جهة أنه معبوده، وأنه مساتعانه، فاال ياأتي    والعبد هو فقير دائًما إل
 .بالنعم إال هو، وال َيْصلَّح حال العبد إال بعبادته

ال بد له من الذنو  فهو دائًما فقير مذن ؛ فيحتاج دائًما إلاى الغفاور   _ أيًضا _ وهو مذن  
، ويحسن إليه؛ فهو دائًماا  الرحيم؛ الغفور الذي يغفر ذنوبه، والرحيم الذي يرحمه فينعم عليه

 (154). بين إنعام ربه وذنو  نفسه
 :حصول عبودية الرضا( ج ) 

 (155). فالرضا با  اهلل األعظم، وجنة الدنيا، وبستان العارفين
فمن رضي عن اهلل وباهلل رضي اهلل عنه وأرضاه؛ فالمؤمن حين تنزل به النازلة يدعو رباه،  

، فإذا قار  اليأس نَِّظَر حينئٍذ في قلبه، فإن كان راضاًيا  ويبالغ في ذلث، فال يرى أثًرا لإلجابة
باألقدار، غير قنوط من فضل اهلل فالغال  تعجيل اإلجابة؛ فهنااث يصالح اإليماان، ويهازم     

 .الشيطان، وتتبين مقادير الرجال
َمَتَى َنْصُر الل اِه  َحت َى َيقَّوَل الرهُسوُل َوال ِذيَن اَمنَّوا  َمَعُه  : ) تعالى_ وقد أشير إلى هذا في قوله 

 [114 /البقر   ( ]َأآل ْإنه َنْصَر الل ِه َقِريٌ 
 .م  أوالده كما مر قريًبا_ عليه السالم _ وكذلث جرى ليعقو  

 .أما االعتراض وقلة الرضا عن اهلل فخروج عن صفة العبودية
اباتالث إال  ارض عن اهلل في جمي  ما يفعله بث؛ فإنه ما منعث إال ليعطياث، وال   :قال بعضهم

فإياث أن تفارَ الرضاا عناه طرفاة    ليعافيث، وال أمرضث إال ليشفيث، وال أماتث إال ليحييث؛ 
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 (150). عين، فتسقط من عينه
 :قال ابن ناصر الدين الدمشقي  ]*[

يجري القضاُء وفيه الخير  
 نافلة
 

َ باهلل ال ااالمؤمن واث  
 الهي
 

اءه فرح أو نابه اااإن ج 
 ترح
 

ن يقول الحمد في الحالتي  
 (150)هلل

 
 :االنكسار بين يدي جبار السماوات واألرض( د ) 
عناد المنكسار     تعالىيح  المنكسرين بين يديه، فيدنيهم، ويقر  منهم، بل هو  تعالىفاهلل  

 .قلوبهم
 ؟ يا ر ، أين أبغيث:=_عليه السالم _ قال موسى : ذكر عن عمران بن موسى القصير قال

 (158). سر  قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كل يوم باًعا، ولوال ذلث انهدمواابغني عند المنك: قال
فربما كان تأخر اإلجابة سبًبا إلطالة الوقوف على با  اهلل، وانكسار العبد بين يدياه، وكثار    

 . اللجأ إليه، واالعتصام به
م من الخلَ عل_ عز وجل _ بدليل أنه لوال هذه النازلة لم ُيَر على با  اللجأ والمسكنة؛ فاهلل 

 .اشتغالهم بالبر عنه، فابتالهم من خالل النعم بعوارض تدفعهم إلى بابه يستغيثون به
فهذا من النعم في طي البالء، وإنما البالء المحض ما يشغلث عن ربث، وأما ما يقيماث باين   

 .ففيه جمالث، وكمالث، وعزث، وفالحث_ عز وجل _ يديه 
 :التمت  بطول المناجا ( ها ) 
مرم بنا عند الحديث عن فضائل الدعاء أن العبد قد يقوم لمناجا  ربه، وإنازال حاجاتاه   فقد  

ببابه، فُيفتح على قلبه حال السؤال والدعاء من محبة اهلل، ومعرفته، والخضوع له، والتاذلل  
ما ينسيه حاجته، فيكون ما فتح له من ذلث أح م إليه من قضااء حاجتاه التاي    _ بين يديه 

أن تدوم له تلث الحال، وتكون عنده اثر من حاجته، ويكون فرحه بها أعظم من  سألها، فيح 
 .فرحه بحاجته لو عجلت له وفاتته تلث الحال

 .، وحصلت اللذ ، وزاد القر وعلى هذا فكلما تأخرت اإلجابة كلما طالت المناجا 
 .ولو عجلت اإلجابة لربما فاتت تلث الثمر 

                                                 

 .1/110مدارج السالكين  (   150)
 .9برد األكباد ص (   150)
 .90وأورده ابن القيم في إغاثة اللهفان ص 95أخرجه أحمد في الزهد ص ( 158)
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 :تعالى  قال سفيان الثوري رحمه اهلل ]*[
 (159). لقد أنعم اهلل على عبد في حاجة أكثر من َتَضرُّعه إليه فيها

 : مجاهد  الشيطان ومراغمته( و ) 
فالشيطان عدو مبين لإلنسان، يتربص به الدوائر، ويسعى في إضالله وصدِّه عن صاراط اهلل  

 .المستقيم، فإذا صادف منه غر  أصابه من خاللها
بدأ الشيطان يجول في خاطره؛ ليسيء ظنه برباه،  _ وقت اإلجابة فالعبد إذا دعا ربه، وتأخر 

 .وصار ُيلقي في ُرِعه أن ال فائد  من دعائه
حصال علاى أجار    _ فإذا جاهده العبد، وراغمه، وأغاظه بكثر  الدعاء، وإحسان الظن باهلل 

 .عظيم؛ فمجاهد  الشيطان ومراغمته من أجل العبوديات
 .لكان حرًيا به أال ينزعج من تأخرها_ ابة إال هذه الفائد  ولو لم يأت العبد من تأخر اإلج

هذه بعض الحكم المتلمسة من جراء تأخر الدعاء، والتي يجدر بالعبد أن يستحضرها إذا دعاا  
 .وتأخرت إجابة الدعاء

 
 اتالدعوات المستجاب

 
]*[ باة،  ى أوقاات اإلجا ، وعمل باآلدا ، وتحاره كل من عمل بالشروط، وابتعد عن الموان

واألماكن الفاضلة فهو ممن يستجي  اهلل دعاءه، وقد بينت السنة أنواعًا وأصنافًا ممن طباَ  
  :ما يلي  ومنهمهذه الشروط واستجا  اهلل دعاءهم 

 :دعو  المسلم ألخيه المسلم بظهر الغي  (1)
ظهر دعو  المرء المسلم ألخيه ب :قال النبي ( حديث أبي الدرداء الثابت في  صحيح مسلم )

الغي  مستجابة عند رأسه ملث موكل كلما دعا ألخيه بخير قال الملث الموكل به اماين ولاث   
 .  بمثل

 : دعو  المظلوم (1)
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلاى   قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

هدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنث ستأتي قومًا  أهل كتا  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يش: اليمن 
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محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صالواٍت  
في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من 

َِ دعاوَ    أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فإياث وكرا ئَم أموالهم ، واتا
 . المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا  

 ُلَمْحاتقوا دعو  المظلوم فإنها تَّ: قال  أن النبي ( حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجام )
   . و عزتي و جاللي ألنصرنث و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل 

اتقوا دعو  المظلوم فإنها تصاعد إلاى   قال  بي أن الن( حديث ابن عمر في صحيح الجام )
   . السماء كأنها شرار  

دعو  المظلوم مستجابة و إن كاان   : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

ومنها ما جاء في قصة سعد بان أباي   والشواهد على إجابة دعو  المظلوم ال تكاد تحصر ،
 . م  أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطا   وقاص

شكا أهل الكوفة :=حدثنا عبدالملث بن عمير عن جابر بن سمر  قال: قال أبو عوانة، وجماعة
أما أنا فإني كنت أصلي بهم صاال    :فقال سعدإنه ال يحسن أن يصلي، : سعًدا إلى عمر فقالوا

 .األوليين، وأحذف في األخريين رسول اهلل، صالتي العشيِّ ال أخرم منها، أركد في
 .ذلث الظن بث يا أبا إسحاَ: فقال عمر

فبعث رجاًل يسألون عنه بالكوفة، فكانوا ال يأتون مسجًدا من مساجد الكوفة إال قاالوا خياًرا،   
أما إذا نشدتمونا باهلل فإنه كان : حتى أتوا على مسجد لبني عبٍس، فقال رجل يقال له أبو سعد

 .ة، وال يقسم بالسوية، وال يسير بالسريةال يعدل في القضي
اللهم إن كان كاذًبا فأعم بصره، وأطل عمره، وَعرِّْضُه للفتن :فقال سعد. 

كبيار  : كيف أنت؟ قاال : فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السكث، فإذا قيل له :قال عبدالملث
 (100). مفتون أصابتني دعو  سعد

 :وقال الذهبي  ]*[
 . شى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالملث بأنه يعيبكميقال إن رجاًل و 
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لم َأقَّل ُه؛ اللهم إن كنتَّ صادًقا فأرني به اياة، فاضاطر  الرجال    : فأحضره وسأله، فقال: قال
 (101). فمات
 أميار   بان الحكام  ابن زيد رضي اهلل عنه عند ماروان   سعيدوخاصمت أروى بنت أويس

أنا كنت اخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعته : أرضها، فقالعت عليه أنه أخذ من وادم المدينة
وما سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم؟   :من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال

من أخذ شبرًا مان األرض بغيار حقاه    ”: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: قال
  “طَّوِّقه إلى سب  أرضين

فرأيتهاا عميااء   : ت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارهاا، قاال  اللهم إن كان :ثم قال
أصابتني دعو  سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئار  : تتلمس الجدر تقول

 .(101)في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها
 :اإلمام العادل ( 3)
 :قال   أن النبي ( حة الثابت في سلسلة األحاديث الصحي رضي اهلل عنه حديث أبي هرير )

 .  “واإلمام الُمقِسط الذاكر هلل كثيرًا، ودعو  المظلوم،: ثالثة ال ُيردُّ دعاُؤهم

 :دعو  الذاكر هلل كثيرًا( 4)
 :قال   أن النبي ( الثابت في سلسلة األحاديث الصحيحة  رضي اهلل عنه حديث أبي هرير )

 .  “واإلمام الُمقِسط ودعو  المظلوم، الذاكر هلل كثيرًا،: ثالثة ال ُيردُّ دعاُؤهم

 :دعو  المضطر( 5)
 [ 01/النمل ]  {أممن ُيجيُ  المضَطرم إذا دَعاُه ويكِشَف السُّوَء}: قال اهلل تعالى
أن من أقوى أسبا  اإلجابة االضطرار حديث الثالثة الذين اواهم المبيت إلاى   ومما يدل على

انظروا : ل أغلقت الغار عليهم، فقال بعضهم لبعضار فانحطت على فم الغار صخر  من الجبغ
أعمااًل عملتموها صالحة هلل تعالى واسألوا اهلل بها لعله يفرجها عنكم، فدعوا اهلل تعالى بصالح 

 .(103)أعمالهم فارتفعت الصخر  فخرجوا يمشون
انطلاَ ثالثاة   : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
هط ممن كان قبلكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت  ر
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إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعماالكم، فقاال   : عليهم الغار، فقالوا
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبلهما أهال وال ماال، فناء باي  : رجل منهم
شيء يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهماا فوجادتهما ناائمين،    في طل  

وكرهت أن أغبَ قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتاى بارَ   
الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج عنا ما نحن فيه 

وقال : رجت شيئا ال يستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل عليه وسلممن هذه الصخر ، فانف
اللهم كانت لي بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتاى  : اآلخر

ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وباين  
ال أحل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرجت مان  : ها قالتنفسها، ففعلت حتى إذا قدرت علي

الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهام إن  
كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهام ال يساتطيعون   

اللهام إناي اساتأجرت أجاراء     : قال الثالثو: الخروج منها، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترث الذي له وذه ، فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،  

كل ما ترى من أجرث، من اإلبال  : يا عبد اهلل أد إلي أجري، فقلت له: فجاءني بعد حين، فقال
إني ال أستهزئ باث، فأخاذه   : لتيا عبد اهلل ال تستهزئ بي، فق: والبقر والغنم والرقيَ، فقال

كله فاستاقه فلم يترث منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ماا نحان   
 (.فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون

 : دعو  من دعا بدعو  ذي النون( 0)
 :قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص) 

دعو  ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سابحانث إناي كنات مان     
 . الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجا  اهلل له

" :قاال    أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص ) 
 يِذ اُءَععنه؟ ُد َجرِّفََّف ِها ِبَعَد يَان الدُّ ِرأْم ْنِم ٌءاَلأو َب ٌ ْرَك ُمكَّن ِم ِلُجَرِب َلَزا َنإَذ ٍءْيَشِب ُمكَُّرِبال أخ أ

 . "اْلِميَنظنأن َت ُسْبَحاَنَث إنِّي كَّن تَّ ِمَن ال ْإَلَه ْإالناَل : ِنُوالنُّ
هو نبي اهلل يونس  عليه السالم  :وذو النون. 
الحوت :والنون. 
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: قاال   أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنه صحديث سعد بن أبي وقا) 
دعو  ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سابحانث إناي كنات مان     

 . الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجا  اهلل له
عليه السالم _ هو نبي اهلل يونس  :وذو النون_ ، 
الحوت :والنون. 

عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلام  فهذا سيدنا يونس 
، فأنجاه اهلل ، حتاى  {َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن }عليه ، فالتجأ إلى اهلل 

ة والعناية الربانية فأظلته تحت شاجر   إذا خرج إلى شاطئ السالمة، تلقفته يد الرحمة اإللهي
 . اليقطين

َوَذا النُّوِن ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا َفَظنم َأْن َلْن َنق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّلََّماِت َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا  }قال تعالى 
] {  جمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُماؤمِمِنينَ َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَن

 [. 88-80:األنبياء
 : قال القرطبي  في تفسير هذه اآلية ]*[

وفي الخبر في هذه اآلية شرط اهلل لمن دعاه أن يجيبه كما أجابه، وينجيه كما أنجااه، وهاو   
 (104)  [وكذلث ننجي المؤمنين:]قوله
أي إذا كانوا في الشدائد، ودعونا [: وكذلث ننجي المؤمنين:] وله تعالىوقال ابن كثير في ق]*[

منيبين إلينا، وال سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البالء؛ فقد جاء الترغي  به في الادعاء  
 (105). به عند سيد األنبياء

تنبيه :  على اآلتي  من أعظم أنواع الدعاء، الشتماله  ءالدعا هذا: 
 (ال إله إال أنت)ى توحيد اهلل عل :أواًل 

 .وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى، وأعظم طاعة وأعظم وقربة

وكل ما يقدر فلاه   تنزيه اهلل عما ال يليَ به عز وجل، فكل ما يفعل،( سبحانث)بالتنزيه  ثنى ثم
 .شأنه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى وعظيم فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما ال يليَ بجالله وكماله

                                                 
(

564
 .55/334الجامع ألحكام القرآن للقرطبي   (

(
56 
   3/5تفسير القرآن العظيم البن كثير   (
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ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلاى اهلل ُساْبَحاَنُه    ثم ثلث
 [80:األنبياء]  نِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَنْإ َوَتَعاَلى ينبغي له أن يكون كذلث

 : دعو  من دعا باالسم األعظم( 0)
هم إني أسألث باأن  الل:رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)

لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قياوم  
الذي إذا دعي به أجا  وإذا سائل   األعظمفقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه 

 . به أعطى 
اللهم إني :  رجال يقول   ي قال  سم  النب( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )

أسألث أني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكان لاه   
 .  كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجا  وإذا  سئل به أعطى

 : دعو  الولد البار بوالديه( 8)
إذا ماات   :قاال  النباي  أن ( ه  الثابت في  صحيح مسلم حديث أبي هرير   رضي اهلل عن)

إال من صدقٍة جارية أو علٍم ينتف  به أو ولٌد صالٌح يادعو  : اإلنسان انقط  عمله إال من ثالث 
 .له 
إن الرجال   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )
 . باستغفار ولدث لث: نى لي هذا ؟ فيقالأ:   درجته في الجنة فيقولَفْرلتَّ

ا  بوالديي  همن ذلك حديث الثالثة فروسي   الفين انذد ت عةيلهم الصيخرة، فيمن مينهم  جيال  كيان بيرل

 فاسرجاب هللا بعاءه العم  الصالح بفلك

انطلاَ ثالثاة   : )قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين بن عمر رضي اهلل عنهما حديث )
لكم، حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخر  من الجبل فسادت  رهط ممن كان قب

إنه ال ينجيكم من هذه الصخر  إال أن تدعو اهلل بصالح أعماالكم، فقاال   : عليهم الغار، فقالوا
اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال أغبَ قبلهما أهال وال ماال، فناء باي  : رجل منهم

أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهماا فوجادتهما ناائمين،     في طل  شيء يوما، فلم
وكرهت أن أغبَ قبلهما أهال أو ماال، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتاى بارَ   

، اللهم إن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث ففرج عنا ما نحن فيه الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما
وقال : ستطيعون الخروج، قال النبي صلى اهلل عليه وسلممن هذه الصخر ، فانفرجت شيئا ال ي

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002569
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اللهم كانت لي بنت عم كانت أح  الناس إلي، فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني، حتاى  : اآلخر
ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وباين  

حل لث أن تفض الخاتم إال بحقه، فتحرجت مان  ال أ: نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت
الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أح  الناس إلي وتركت الذه  الذي أعطيتها، اللهام إن  
كنت فعلت ابتغاء وجهث فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخر  غير أنهام ال يساتطيعون   

للهام إناي اساتأجرت أجاراء     ا: وقال الثالث: الخروج منها، قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترث الذي له وذه ، فثمرت أجره حتى كثرت منه األماوال،  

كل ما ترى من أجرث، من اإلبال  : يا عبد اهلل أد إلي أجري، فقلت له: فجاءني بعد حين، فقال
تهزئ باث، فأخاذه   إني ال أس: يا عبد اهلل ال تستهزئ بي، فقلت: والبقر والغنم والرقيَ، فقال

كله فاستاقه فلم يترث منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلث ابتغاء وجهث فافرج عنا ماا نحان   
 (.فيه، فانفرجت الصخر  فخرجوا يمشون

 قصة أويس القرني: ومن ذلث 
والساب   إخبار النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أفضل التابعين، وأنه لو أقسم على اهلل ألبره،  

 .  هو بها بٌرأن له والد
يأتي عليكم أويس : قال له أن النبي  (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث عمر )

ال موض  درهام،  إبن عامر م  أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه 
 . ، لو أقسم على اهلل ألبره، فإن استطعت أن يستغفر لث فافعلله والد  هو بها بر

 : دعو  من أحبه اهلل ورضي عنه( 9)
أن النباي   :قال  أن النبي ( صحيح البخاريالثابت في   أبي هرير   رضي اهلل عنه حديث )
  قال اهلل تعالى من عاد لي وليًا فقد اذنته بالحر  ، وما تقر  إلىم عبدي بشيٍء مماا   :قال

ه فإذا أحببته كنت سمعه الاذي  افترضته عليه ، وما يزال عبدي يتقر  إليِّ بالنوافل حتى أحب
يسم  به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ، ولئن ساألني  
ألعطينه ولئن استعاذني ألعيذننه ، وما ترددتَّ عن شيءٍّ أنا فاعله ترددي عن نفس الماؤمن  

 .  يكره الموت وأنا أكره مساءته 
هلل منزلة عظيمة إذا سأل اهلل شيئًا أعطاه، وإن اساتعاذ  الذي له عند ا وهذا المحبو  المقر 

 . دعاه أجابه، فيصير مجا  الدعو  لكرامته على ربه عز وجل به من شيء أعاذه، وإن
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 الدعاء لمستجابيقصص 
 

]*[سعد ابن أبي وقاص : 
 الدعو  فكذ  عليه رجل فقال اللهم إن كان كاذبا فاعم بصاره  كان سعد ابن أبي وقاص مجا 

وأطل عمره وعرضه للفتن فأصا  الرجل ذلث كله فكان يتعرض للجواري في السكث ويقاول  
شيخ كبير مفتون أصابتني دعو  سعد ودعا علي رجل سمعه يشتم عليا فما برح مان مكاناه   

 .حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتله 
 ]*[سعيد بن زيد : 
 أميار   بان الحكام  اي اهلل عنه عند ماروان  بن زيد رض سعيدوخاصمت أروى بنت أويس

أنا كنت اخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعته : عت عليه أنه أخذ من أرضها، فقالوادم المدينة
وما سمعت من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم؟   :من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال

شبرًا مان األرض بغيار حقاه    من أخذ ”: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: قال
  “طَّوِّقه إلى سب  أرضين

فرأيتهاا عميااء   : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارهاا، قاال   :ثم قال
أصابتني دعو  سعيد بن زيد، فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئار  : تتلمس الجدر تقول

 .(100)في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها
 ]*[ُّابن كع  ُأَبي 

اهلل  رضاي ُأَبيُّ رضي اهلل عنه مستجا  الدعو  فيحكي ابن عباس أن عمر بن الخطا   وكان
 : عنه قال لجم  من الصحابه

فهاجات  ، أبى بن كع  في ماؤخر  النااس   أخرجوا بنا إلى أرض قومنا فكان ابن عباس م 
فوجادوا إن  ، أبى النااس فلحَ ابن عباس و. عنا أذاها اللهم اصرف: فدعا ُأَبىه قائاًل، سحابه

إن أبيهاا  : فقال ابن عباس( كيف لم تبل رحالكما؟: أى)ما أصابكم ؟  فقال عمر: رحالهم ابتلت
 .فقال عمر فهال دعوتم لنا معكم. اللهم اصرف عنا أذاها :قال

                                                 
(3  )

 .0 4/34، 30 3مسةم برقم   
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]*[بن جحش عبد اهلل : 
ه شديدا حرده عبداهلل بن جحش قال يوم أحد يار  إذا لقيت العدو غدا فلقني رجال شديدا بأس

أقاتله فيث ويقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتث غدا قلت يا عبداهلل من جدع أنفث 
وأذنث فأقول فيث وفي رسولث فتقول صدقت قال سعيد لقد لقيته اخر النهار وإن أنفه وأذناه  

 . لمعلقتان في خيط
]*[ قصة حصلت في عهد أبي موسى األشعري : 

في زمن أبي موسي األشعري وبقي في وسطها خص لام يحتارَ    بصر احترقت خصاص بال
فقال أبو موسي لصاح  الخص ما بال خصث لم يحترَ فقال إني أقسمت علاى رباي أن ال   
يحرقه فقال أبو موسي إني سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول في أمتي رجال طلس 

 .رؤوسهم دنس ثيابهم لو أقسموا على اهلل ألبرهم 
[]*العالء بن الحضرمي : 

في سرية فعطشوا فصلي ثم قال اللهم ياعليم ياحكيم ياعلي يااعظيم   كان العالء بن الحضرمي
إنا عبيدث وفي سبيلث نقاتل عدوث فاسقنا غيثا نشر  منه ونتوضأ وال تجعل ألحد فيه نصيبا 

يتهم ثام سااروا   غيرنا فساروا قليال فوجدوا نهرا من ماء السماء يتدفَ فشربوا ومألوا أوع
فرج  بعض أصحابه إلى موض  النهر فلم ير شيئا وكأنه لم يكن في موضعه ماء قط وشاكا  
أنس بن مالث عطش أرضه في البصر  فتوضأ وخرج إلى البرية وصلي ركعتين ودعا فجااء  

 .المطر وسقا أرضه ولم يجاوز المطر أرضه إال يسيرا
]*[أبو مسلم الخوالني : 

مشهورا بإجابة الدعو  فكان يمر به الض  فيقول له الصبيان ادع اهلل  نيكان أبو مسلم الخوال
لنا أن يحبس علينا هذا الض  فيدعو اهلل فيحبسه حتى يأخذوه بأيديهم ودعاا علاى امارأ     

بذها  بصرها فذه  بصرها في الحال فجاءته فجعلات تناشاده    أفسدت عليه عشر  امرأ  له
اهلل تعالى فرد عليها بصرها ورجعت امرأته إلى حالها معه باهلل وتطل  من اهلل فرحمها ودعا 

. 
]*[ بن الشخير عبد اهللمطرف ابن : 

فقال له إن كنت كاذبا فعجل اهلل حتفث فماات   بن الشخير عبد اهللوكذ  رجل على مطرف ابن 
 . الرجل مكانه
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]*[ عطاء السليمي: 
فحابس بعاض   :بة ويؤمن ، قال كان عطاء السليمي ال يكاد يدعو ، إنما يدعو لبعض أصحا

قال صاالح فانتباه   . دعو  من عطاء إن يفرج اهلل عني :ألث حاجة ؟ قال :أصحابة فقيل له 
 ا محمد ، أما تح  أن يفرج اهلل عنث ؟ قال أبيا : فقلت 

فان جليسث فالن قد حبس فادع اهلل أن يفرج عنه فرف  يدياه  : بلى واهلل أني ال ح  ذاث قلت 
اهلل مابرحنا من البيات   سألكها فاقضها لنا قال صالح فونتعلم حاجتنا قبل أن  وبكى وقال الهي
 100 .حتى دخل الرجل 

]*[صلة بن أشيم : 
فذهبت بغلته بثقلها وارتحل الناس فقام يصلي فقال اللهم إناي   وكان صلة بن أشيم في سرية

  في برياة فقارأ   أقسم عليث أن ترد على بغلتي وثقلها فجاءت حتى قامت بين يديه وكان مر
فجاع فاستطعم اهلل وجبة خلفه فإذا هو بثو  أو منديل فيه دوخلة رط  طري فأكل منه وبقي 

 .الثو  عند امرأته معاذ  العدوية وكانت من الصالحات 
]*[محمد بن المنكدر : 

في غزا  فقال له رجل من رفقائه اشتهي رطبا جنيا فقال ابن المنكدر  وكان محمد بن المنكدر
تطعموا اهلل يطعمكم فإنه القادر فدعا القوم فلم يسيروا إال قليال حتى رأوا مكتال مخيطا فإذا اس

هو خير رط  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 عسال علاى   

 .نزلوا وأكلواالطريَ ف
]*[البصري الحسن : 

فيؤذيهم فلما ازداد أذاه قال الحسن اللهم  البصري كان رجل من الخوارج يغشي مجلس الحسن
قد عملت أذاه لنا فاكفناه بما شئت فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهلاه إال ميتاا علاى    

 . سريره
]*[حبي  العجمي : 
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دعا لغالم أقارع الارأس وجعال يبكاي      إجابة الدعو كان حبي  العجمي أبو محمد معروفا ب
 .ويمسح بدموعه رأس الغالم فما قام حتى اسود رأسه وعاد كأحسن الناس شعرا 

دينار فجاء رجل فأغلظ لمالث من أجل دراهم قسمها مالث فلما طاال   وكان مر  عند مالث بن
ا عن ذكرث فأرحناا مناه   ذلث من أمره رف  حبي  يده إلى السماء فقال اللهم إن هذا قد شغلن

 .كيف شئت فسقط الرجل على وجهه ميتا 
]*[محرز صفوان بن : 

فحبسه في السجن فلم يدع صفوان شاريفا   محرز اخذ عبيد اهلل بن زياد ابن أخي لصفوان بن
بالبصر  يرجوا منفعة إال تجمل به عليه فلم ير لحاجته نجاحا فغا  في مصال  حزينا فإذا ات 

فانتبه فزعاا فقاام   : قال . يا صفوان قم فاطل  حاجتث من وجهها : ه فقال قد أتاه في منام
: فقاال  ( الذي سجن ابن أخيه ولم يستط  النوم ) رَ ابن زياد   فأ.ثم صلى ثم دعا  وتوضأ

علي بابن أخي صفوان بن محرز فجاء الحراس وجيء بالنيران وفتحت تلث األبوا  الحدياد  
خي صفوان بن محرز ؟ أخرجوه فاني قد منعت من النوم منذ أين ابن أ: في جوف الليل فقيل 

انطلَ بال كفيل وال شيء فما شعر صفوان حتى : الليلة فاخرج فأتى به إلى زياد فكلمه ثم قال 
 108.أنا فالن : ضر  عليه أخيه بابه ، قال صفوان من هذا ؟قال 

]*[أبو قالبة : 
صائف فأصابه عطش شديد فقاال اللهام    فتقدم أصحابه في يوم وخرج أبو قالبة صائما حاجا

إنث قادر على أن تذه  عطشي من غير فطر فأظلته سحابة فأمطرت عليه حتى بلات ثوباه   
وذه  العطش عنه فنزل فحوض حياضا فمألها فانتهي إليه أصحابه فشاربوا وماا أصاا     

  109.أصحابه من ذلث المطر شيء
]*[قصة عبد الواحد بن زيد : 

ي البحر ، ومعي غالم لي له فضل ، فمات الغاالم فدفنتاه فاي    خرجت في بعض غزواتي ف
صن  لاه إذ  نجزير  فنبذته األرض ثالث مرات في ثالثة مواض  ، فبينا نحن وقوف نتفكر ما 

انتقضت النسور والعقيان فمزقوه حتى لم يبَ منه شيء فلما قدمنا البصر  أتيات أم الغاالم   
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اللهام احشارني مان    : " يقول : خيرا كنت اسمعه : ما كانت حال ابنث ؟ قالت : " فقلت لها 
 .100 "حواصل الطير 

]*[حبي  بن أبي ثابت : 
: وطلَ بن حبي  ياراد بهام الحجااج ا قاال       جيء بحبي  بن أبي ثابت وسعيد بن حبي 
ادع اهلل فقال له حبي  أني أراث أوجه مني قاال  : فأصابهم عطش وخوف فقال سعيد لحبي  

 101. فرفعت سحابة فمطروا وشربوا وسقوا واستقوا فدعا سعيد وأمن أصحابه:
 ]*[مكثت أنا ومن عندي ثالثا لم نطعم شيئا من الجوع، فخرجت  : عن أصبغ ابن زيد قال

انظاروا   –، تشكو الجوع، قال فأتيت مكان الوضوء يا أبتي الجوعإلي ابنتي الصغير  وقالت 
ركعتين، وألهمت دعاء دعوت به  فتوضأت وصليت -إلى من اللجاء ، انظروا إلى من يلجئون

 اللهم افتح علي رزقا ال تجعل ألحد علي فيه منة، وال لث علي فيه في اآلخر  تبعة: وفي اخره
يا أبه : برحمتث يا أرحم الراحمين، ثم انصرفت إلى البيت فإذا بابنتي الكبير  قامت إلي وقالت

ه دقيَ وحمال عليه مان كال   جاء رجل يقول أنه عمي بهذه الصر  من الدراهم وبحمال علي
أقرءوا أخي السالم وقول له إذا احتجت إلى شيء فأدعو بهذا الدعاء : شيء في السوَ، وقال

 . تأتيث حاجتث
اهلل على كل  قال أصبغ ابن زيد واهلل ما كان لي أخو قط، وال أعرف من كان هذا القائل، ولكن

 . شيء قدير
 الصبر والتفريط والجلد وخانني .......فقلت للفكر لما صار مضطربا
 ال تعترضها بأمر منث تانفسد ........دعها سماوية تمشي على قدر

 نعم الوكيل ونعم العون والمدد ........ فحفني بخفي اللطف خالقنا
]*[كنت في بيتي قاعدا فقال لي أهلي قد ترى ما بهؤالء األطفاال   :وعن شقيَ البلخي قال

نرج  إلى السب   –ليهم ما ال طاقة لهم به، قال فتوضأت من الجوع، وال يحل لث أن تحمل ع
فتوضأت وكان لي صديَ ال يزال يقسم علاي   -الذي كانوا يدورون حوله رضوان اهلل عليهم

باهلل إن يكون لي حاجة أعلمه بها وال أكتمها عنه، فخطر ذكره ببالي، فلما خرجت من المنزل 
من عرضت له حاجة إلى مخلوَ فليبدأ : لمررت بالمسجد، فذكرت ما روي عن أبي جعفر قا
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فيها باهلل عز وجل، قال فدخلت المسجد فصليت ركعتين، فلما كنت في التشاهد أفارغ علاي    
يا شقيَ أتدل العباد على اهلل ثم تنساه، يا شقيَ أتدل العباد : النوم، فرأيت في منامي أنه قيل

بهني فيه رباي، فلام أخارج مان     على اهلل ثم تنساه، قال فاستيقظت وعلمت أن ذلث تنبيه ن
المسجد حتى صليت العشاء اآلخر ، ثم تركت الذها  لصاحبي وتوكلت على اهلل، ثم انصرفت 

 . إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن اقصد قد حركه اهلل وأجرى ألهلي على يديه ما أغناهم
  : قال مالث بن دينار ]*[

هذا  : فقلت رأيت غرابًا فى فمه رغيف ، البادية ، إذ فيإلى الحج وفيما أنا سائر  خرجت
 بيله لشأنًا ، فتتبعته حتى نزل عند غار ، فذهبت إليه فإذا  إنيطير وفى فمه رغيف ، غرا 

أنا  : قال من تكون ؟ : فقلت للرجل رجال مشدودًا ال يستطي  فكاكًا ، والرغيف بين يديه ، أرى
 ىكما ترهذا الموض  ،  في ألقوني و وشدوني متاعيو  ماليمن الحجاج وقد أخذ اللصوص 

  وصبرت على الجوع

  : العزيز كتابه فييا من قال : وقلت  بقلبيأيامًا ثم توجهت إلى ربى 

إلى هذا  فأرسل اهلل فارحمنيفأنا مضطر  ) أمن يجي  المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)
  . بطعاميالغرا  

مضطرًا فقد كل األسبا   فقد كان إجابة دعوته فيهذا الموقف نرى حال الداعي قد أثر  في
ليتعلم أن يتعلَ قلبه بر  األسبا  ال  األسبا  واهلل حرمه من.. ولم يبَ له إال با  السماء 

 ..... . األسبا  فى يده لم يلتفت إليها للحيا  الطبيعية و أصبحت   حتى إذا عادباألسبا

( قصة الحسن البصري م  الحجاج بن يوسف الثقفي) 
 .. بالبركاة  للفرجة والادعاء  دارًا بواسط بالعراَ فدعا الناس بنى الحجاج بن يوسف الثقفى

النااس عان    الناس ليلفات  يف رضى اهلل عنه إلى هناث فوقف خطيبًا الحسن البصرى فذه 
 ،كالما غليظا  يمارسه الحجاج بن يوسف وقال فيه االنبهار بالزخارف إلى كراهية الظلم الذى

للناس وال  العلم لتبيننه لقد أخذ اهلل ميثاَ أهل: عليه من بطش الحجاج قال  فلما أشفَ الناس
الم أتباعه على عدم الارد  و غيظًا ثم انصرف ولما بلغ الحجاج ما حدث استشاط... تكتمونه 

للناس و أرسل فى طلبه وأعد فى مجلسه النط  والساياف   عليه و أخبرهم أنه سيجعله عبر 
  مجلاس الحجااج   النااس أناه قاتلاه وقبال أن يادخل الحسان البصارى إلاى         فظان 

اساتقباله وأجلساه بجاواره     تمتم بكلمات فلما دخل عليه فوجىء الناس بأن الحجاج يحسن
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  .. أذن لااه باإلنصااراف  أله فااى بعااض المسااائل ثاام  وطياا  لحيتااه وساا 

وسأله ناشدتث اهلل ماا هاذه    الحاج  خلفه المجلس حتى جرى وما أن غادرالحسن البصرى
  كناات تتمااتم بهااا فااإن الحجاااج مااا اسااتدعاث ليطياا  لحيتااث ؟ الكلمااات التااى

لاى باردًا    اللهم ياولى نعمتى ومالذى عند كربتى ، اللهم اجعل عقوبته : قلت :فقال الحسن 
 . وسالما كما جعلت الناربردا وسالماًً على إبراهيم

 : روى غيالن بن جرير البصري ]*[
فقال مطرف، اللهام   95البصري المتوفى سنة  ن رجال كذ  على مطرف بن عبد اهلل الحافظأ

 . إن كان كاذبا فأمته فخر مكانه ميتا
: 1التهاذي    ، تهذي 409: 3بة ، اإلصا40: 1، دول االسالم 00: 1طبقات الحفاظ الذهبي 

103. 
  (امرأ  تلد بدعاء مالث ابن أرب  سنين ) 

مالث بان   بينما: بإسناده عن هاشم المجاشعي قال 443: 0أخرج البيهقي في السنن الكبرى 
ادع ! يحياى  يا أباا : يوما جالس إذ جاءه رجل فقال -وقيل غير ذلث  113المتوفى  -دينار 

أطبَ المصاحف ثام    نين قد أصبحت في كر  شديد، فغض  مالث والمرأ  حبلى منذ أرب  س
إن كان في بطنها رياح   أللهم هذه المرأ : ما يرى هؤالء القوم إال أنا أنبياء، ثم دعا فقال: قال

غالما، فإنث تمحاو ماا تشااء     فأخرجها عنها الساعة، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها
الناس أيديهم، وجاء الرسول إلاى الرجال    الث يده ورف وتثبت، وعندث أم الكتا ، ثم رف  م

حط مالث يده حتى طل  الرجل من با  المساجد علاى    أدرث امرأتث، فذه  الرجل، فما: فقال
 .سنين قد استوت أسنانه ما قطعت أسراره رقبته غالم جعد قطط ابن أرب 

السختياني ينب  الماء 

 :سناد عن عبد الواحد بن زيد قالباإل 5: 3( حلية األولياء)أخرج أبو نعيم في 

. وجهي فقال على حراء فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلث في (4) كنت م  أيو  السختياني
 العطش، وقد خفت على نفسي، : ما الذي أرى بث؟ قلت

 . نعم: قلت علي؟ تستر: قال
اء فنب  الماء برجله على حر فغمز: فاستحلفني فحلفت له أن ال أخبر عنه ما دام حيا، قال: قال

 .به أحدا حتى مات فما حدثت: فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء قال
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طلا    كان جماعة م  أيو  السختياني في سافر فأعيااهم  : 110ص [ الروض الفائَ]وفي 
  أتسترون علي ما عشت؟: الماء فقال أيو 

 . نعم: فقالوا
قال عبد الواحد . أخبر به حماد بن زيدفشربنا فلما قدموا البصر  : قال فدور دائر  فنب  الماء

 .شهدت معه ذلث اليوم :بن زيد

حضور غائ  بدعاء معروف الكرخي 

 ذكر اإلمام أبو محمد ضياء الدين الشيخ أحمد الوتري الشافعي المتوفى بمصار فاي عشار   

 نقال عن خليل بن محمد الصياد إناه  8ص ( روضة الناظرين)الثمانين والتسعمائة في كتابه 

غاا    :فقلت - 4/  1/  100الكرخي المتوفى  -غا  أبي فتألمت فجئت إلى معروف  :قال
أرضث وما بينهماا   أللهم إن السماء سماؤث، واألرض: قال. رجوعه: ما تريد؟ قلت: أبي فقال

 ؟ أين كنت: لث ائت بمحمد، فأتيت با  الشام فإذا هو واقف فقلت

 ]*[ديكاا، كاان    لسعيد ابن جبيرعاء أنه كان في فضل الد ومن المواقف الجميلة الطريفة
يقوم من الليل بصياحه، فلم يصح ليلة من الليالي حتى أصبح، فلم يصلي سعيد قيام الليل تلث 

 ؟ -يعني الديث– ماله قط  اهلل صوتهالليلة فشَ عليه ذلث، فقال 
بناي ال   يا: وكان سعيد مجا  الدعو ، فما سم  للديث صوت بعد ذلث الدعاء، فقالت أم سعيد

 . تدعو على شيء بعدها
بل إن القصص المعاصر  لمن أساتجي    وليس معنى أن الدعو  المجابة إقتصرت عليهم

دعاءهم كثير  فهذا يدعو بالشفاء عندما استعصى االطباء فيشفى وهذه تدعو بحفاظ ولادها   
كثير جعلناا   فيحفظه اهلل وهذا يدعو بالتيسير في الحج م  شد  الحال فيسر اهلل له ومثل هذا

 .اهلل وإياكم من أولياءه وأحبابه ووأصفياءه 
  0هذه قصه واقعيه حدثت في وقتنا الحاضر لمعلمة في مكه المكرمه 

والعكس  كان هناث مجموعه من المعلمات تعاقدنا م  سائَ يوصلهن من منازلهن للمدرسه
 أنهنويعرف  هوكان هذا السائَ يعرف وقت صرف الروات  وفي يوم ركبنا المعلمات مع

وبقيت معلمه واحده تنظر  األخرىاستلمن رواتبهن فأخذ السائَ بتوصيل المعلمات واحد تلو 
 إلىالسائَ غير من طريَ البيت واخذ يتجه  أنيوصلها الى منزلها ولكنها تفأجأت  أندورها 

ها وبعد يافالن يا فالن هذا ليس طريَ المنزل لكن لم يرد علي المعلمه تناديه أخذتطريَ جد  
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 قيادته السياره سجدت المعلمه على أثناءانه طم  فيها ،  أيقنتالستعطافه  محاوالت فاشله

 0000000تدعو يامغيث  وأخذتالسياره  أرضية

 !!! وخرجت هذه الدعوه من قل  مكرو 

 !!!! وفجأه

سها تخيلوا من كان في أعترضته رفعت المعلمه ران هناث سياره أل فراملالسائَ ضر  
  اره المعترضهالسي

ماذا  َئخوها فرحت لوهله ثم انتابها خوف لوجودها في هذا المكان م  الساأبوها وأنه إ
 !!! خاها عنهاأباها وأسيقول 

السياره و انطلَ مباشره دون التكلم م  السائَ وال م   إلىبوها البا  واخذ بيد ابنته أوفتح 
  سأبر األفكارابنته ودارت 

الوض  قبل  مها حتى تشرح لهاأالبيت نزلت المعلمه مسرعه نحو  إلىالمعلمه ؟؟ وصلوا 
م م م متى كيف اشلون  ماهأدخول والدها تفأجأت بوجود والدها و اخوها على مائد  الغداء 

  كانو في السياره يامههههه وانا سبقتهم في الدخول

  السياره ؟؟؟من الذين كانوا في  إذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ . هم موجودون منذ ساعتين  األمجابت أ

  هل تعرفون من هم؟؟

 0المالئكة ومن رحمة اهلل بها انه جعلهم على صور  والدها واخوها حتى ال تخاف  إنهم

 0ياااااااااا الاااااله انث أرحم بنا من امهاتنا
 ( قصة لمريض شفاه اهلل تعالى بالدعاء ) 

  .. خراج على الرئة أدى إلى رئويبالتها   لصديَ يعمل مهندسا كان قد أصي  والقصة 

حاول األطباء عالجه مد  شهرين كاملين وأعطوه كل أنواع المضادات بال فائد  ، حتى فقد 
  .. وزنه واقتر  من نهايته

 : وقال األيام وبعد مغادر  األطباء للمستشفى الذى كان يقيم فيه توجه إلى ربه وفى يوم من

 . وعافني اشفني يجي  المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من

وبعد سعال خفيف  صدره يريد أن يخرج فيشيئًا  وأخذ يبتهل ويردد الدعاء حتى شعر أن
وشعر بتحسن تام بعدها لقد أصبح قادرًا على  إناء بجواره فيخرجت كر  من الصديد وضعها 

  .. جاء األطباء فى الغد وكانت المفاجأ  حينما الحركة مر  أخرى ،
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ووجد ابتسامته تعلو  ره فلم يسم  شيئا مما كان يسمعهووض  الطبي  سماعته على صد
 . اهلل بالدعاء شفانيلقد  : صديقيقال  وجهه وقبل أن ينطَ الطبي 

أخذهم  ننصحهم م  فكم من مرضى أقرباء لنا حاروا م  العالجات واألطباء فالبد من أن
 ) بالدعاء عز وجليتضرعوا ويلجأوا إلى ربهم  بأسبا  الشفاء وم  استمرارهم فى الدواء أن

 ... الذى يجي  فهو قادر على كل شىء سبحانه واهلل هو ( دعاء المضطر
) ةَيِكْبوهذه قصة  ُم ( 

على كل  أقسمتصاحبة القصة  ألنما بين الرياض وعفيف  أحداثهاهذ  قصة حقيقية حصلت 
  : فتقولينشرها للفائد   أنمن يسمعها 

ض  المناكير أالملونة كل فتر  وعلى الموضة و صباغباأللقد كنت فتا  مستهتر  اصبغ شعري 
خرج أ، إغوائهم فقط فتنة الشبا  ال أريدعبايتي على كتفي  أض ،  للتغيير إال أزيلها أكادوال 
المعاصي ما كبر منها وما صغر وفوَ هذا كلة  لي إبليسمتعطر  متزينة ويزين  األسواَ إلى

 مربية أنيصلي والعجي  كيف ا فال اعرلم ارك  هلل ركعة واحد  بل 

معلمة يشار لها بعين احترام فقد كنت ادرس في احد المدارس البعيد  من مدينة  أجيال
كنا  أنناحتى صال  العصر المهم  أعودم  صال  الفجر وال  الرياض فقد كنت اخرج من منزلي

  . أتزوجالوحيد  التي لم  أنامجموعة من المعلمات وكنت 
الوحيد   أناكنت  اضوأي أمومة أجاز  أخذتومنهن الحامل ومنهن التي فمنهن المتزوجة حديثا 
وما زلت  األيامومرت  أقاربيحد أ كأنة وأمازحهالسائَ  أحدثكنت  التي نزع مني الحياء فقد

خر  وخرجت بسرعة وركبت السيار  أمت على طيشي وضاللي وفي صباح احد االيام استيقظت
مريضة وفالنة قد  قاعد الخلفية سألت السائَ فقال فالنةسواي في الم أجدوعندما التفتت لم 

من  إالولم استيقظ حتى نصل فنمت  سأنامفقلت في نفسي ما دام الطريَ طويل . و.ولدت و
 أينت خائفة ورفعت الستار ما هذا الطريَ وما الذي صار ؟؟؟؟ فالن ضفنه الطريَ وعر 

د عرفت مخططة قلت له وكلي خوف يا ستعرفين فق اآلنوقاحة  تذه  بي؟؟؟؟؟؟؟ قال لي بكل
عما يريد فعلة وكنت  أثنية أن أريدكثير  عقوبة ما تنوي فعلة وكالم أتعلمتخاف اهلل  أمافالن 
 ؟ أنتيخفتي اهلل  أمابليسية لعينة إهالكة ال محالة فقال بثقة  أنياعلم 
حتى  أتركثي لن نأنث فتنتيني وأوعة وتمازحينني ؟؟؟؟ وال تعلمين تضحكين بغنج ومي وأنتي

وهذا الشيطان المارد مكان  أناصرخت ولكن المكان بعيد وال يوجد سوى  بكيت أريدخذ ما ا
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دعني  إذًاواستسالم  بيأسالبكاء وقلت  أعياني رجوتة وقد*** مخيف*** صحراوي مخيف 
 أقادالسيار  وكأني  توسلت علية نزلت من أنصلي هلل ركعتين لعل اللة يرحمني فوافَ بعد أ

 مكان حياتي صليتها بخوف وبرجاء والدموع تمأل مر  في وألولصليت  اإلعدامساحة  إلى

يرحمني ويتو  علي وصوتي الباكي يقط  هدوء المكان وفي  أنسجودي توسلت هلل تعالى 
  نهي صالتيأ وأنالحظة 

 مالذي حدث؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تتوقعون

 ه ؟راأ يما الذ وكانت المفاجأ 
كيف عرف  بلحظة أفكروقد قصد المكان بعينة لم  أخي هنإقادمة نعم  خيأسيار   أرى إنني 

 أباليوذلث السائَ ينهرني ولكني لم ***وأنادي***اقفز  وأخذتمكاني ولكني فرحت بجنون 
حدهما أالذي يسكن معنا فنزل  اآلخر وأخيالذي يسكن الشرقية  أخي أنه أرى من.... هب

هذا السائَ واضعة  سآخذ وأنام  احمد في السيار   غليظة وقال اركبي بعصاوضر  السائَ 
كيف عرفتما  هاتفًة هلتأوس ركبت م  احمد والذهول يعصف بي... في سيار  بجان  الطريَ 

 من الشرقية ؟ ومتى؟ جئتبمكاني وكيف 
غير مصدقة لما يحدث  وأنامعنا وعدنا للرياض  قال في البيت تعرفين كل شيء ورك  محمد

واخبريها الخبر  أمنا إلىاذهبي  أخوتيالمنزل ونزلت من السيار  قاال لي  إلىوعندما وصلت 
ابكي  وأنانتها ضدخلت عليها في المطبخ واحت أميوسنعود بعد قليل ونزلت مسرعة اخبر 

محمد ما زال نائما فذهبنا  وأخوثحمد فعال في الشرقية أبالقصة قالت لي بذهول و واخبرها
العظيم  قسم باهللأيحدث ف يلذاما  هسالأل كالمجنونة أيقظته ائمفعال ن هغرفة محمد فوجدنا إلى
  لم يخرج من غرفتة وال يعلم بالقصة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أنة

فقال ولكنني في عملي  اآلخر أخيجن فسالت أ أكاد وأناسماعة الهاتف تناولتها  إلىذهبت 
  بعدها بكيت***********  اآلن

تعالى على ذلث وكانت  ما ربي لينقذني فحمدت اهللرسلهأملكين  ماهإنحصل  إليوعرفت كل 
  هي سب  هدايتي وهلل

الحمد والمنة بعدها انتقلت الى منطقة عفيفة وابتعدت عن كل ما يذكرني بالماضي المليء 
 . بالمعاصي والذنو 
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أن رجال من العباد كان م  أهله في الصحراء في جهاة   وذكر أحد الدعا  في بعض رسائله
ان عابدا قانتا منيبا ذاكرا هلل، قال فانقطعت المياه المجاور  لنا وذهبت التمس ماء البادية، وك

ألهلي فوجدت أن الغدير قد جف، فعدت إليهم ثم التمسنا الماء يمنة ويسر  فلام نجاد ولاو    
قطر ، وأدركنا الظمأ واحتاج أطفالي للماء، فتذكرت ر  العز  سبحانه القري  المجي ، فقمت 

بلت القبلة وصليت ركعتين، ثم رفعت يدي وبكيت وسالت دموعي وساألت اهلل  وتيممت واستق
 : بإلحاح وتذكرت قوله

  [ 01/النمل ]  (َأممْن ُيِجيُ  ال ُمْضَطرم ْإَذا َدَعاُه َوَيك ِشفَّ السُّوَء)
قال وما هو واهلل إال أن قمت من مقامي وليس في السماء من سحا  وال غيم، وإذا بساحابة  

مكاني ومنزلي في الصحراء، واحتكمت على المكان ثم أنزلات ماءهاا فاامتألت     قد توسطت
الغدران من حولنا وعن يميننا وعن يسارنا فشربنا واغتسلنا وتوضئنا وحمادنا اهلل سابحانه   
وتعالى، ثم ارتحلت قليال خلف هذا المكان وإذا الجد  والقحط، فعلمات أن اهلل سااقها لاي    

 : بدعائي، فحمدت اهلل عز وجل
  (َوُهَو النِذي ُيَنزُِّل ال َغْيَث ِمْن َبْعِد َما َقَنطَّوا َوَين شَُّر َرْحَمَتُه َوُهَو ال َوْليُّ ال َحِميُد)

   [ 18/الشورى ]                                                                          
أ بأهله إليها، وطل  باأن تمنحاه   ذه  إلى إحدى الدول والتج وذكر أيضا أن رجال مسلما

جنسية، قال فأغلقت في وجهه األبوا ، وحاول هذا الرجل كال المحاولاة وساتفرغ جهاده     
وعرض األمر على كل معارفه، فبارت الحيل وسدت السبل، ثم لقي عالما ورعا فشاكا إلياه   

وتعالى، قاال   عليث بالثلث األخير من الليل فأدعو موالث، إنه الميسر سبحانهالحال، فقال له 
وواهلل فقد تركت الذها  إلى الناس وطل  الشفاعات، وأخذت أداوم علاى الثلاث   : هذا الرجل

األخير كما أخبرني ذلث العالم، وكنت أهتف هلل في السحر وأدعوه، وماا هاو إال بعاد أياام     
وتقدمت بمعروض عادي ولم اجعل بيني وبينهم واسطة فذه  هذا الخطا  وما هاو إال أياام   

  .جئت وأنا في بيتي أني ادعى وأسلم الجنسية، وكنت في ظروف صعبةوفو
إن اهلل سمي  مجي ، ولطيف قري ، لكن التقصير مناا، الباد أن نلاج علاى اهلل ونادعوه،      

 : وابشروا
 (. ْإنم َربِّي َلَسِميُ  الدَُّعاِء)
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 أسبا  تأخير إجابة دعاء المظلومين على الظالمين      

 
ير إجابة دعاء المظلومين على الظالمين ومن أسبا  تأخ: 
َواَل َتْحَسَبنم ٱللنَه َغٰاِفاًل َعمما َيْعَمُل ٱلظنٰاِلُموَن ْإننَماا ُياَؤخ ُرُهْم ْلَياْوٍم    : )ما قاله اهلل جل وعال 

( ْم َوَأف ْئاَدتَُّهْم َهاَواء  ُمْهِطِعيَن ُمق ِنِعى ُرءوِسِهْم اَل َيْرَتدُّ ْإَلْيِهْم َطاْرفَّهُ * َتش َخُص ِفيِه ٱالْبَصٰاُر 
 [ 43،  41إبراهيم ]

كان أهل الجاهلية يدعون على الظاالم،   : قيل ألمير المؤمنين عمر بن الخطا  رضي اهلل عنه
عش رجبًا ترى عجبًا، أي أن الظالم تأتيه عقوبتاه  : وتعجل عقوبته، حتى إنهم كانوا يقولون 

ونحن اليوم م  اإلسالم ندعو على : قالوا لهفي شهر رج ، كناية عن قر  نزول العقوبة به، 
هذا حاجز بينهم وباين الظلام، إن   : الظالم فال نجا  في أكثر األمر، فقال عمر رضي اهلل عنه

َباِل ٱلسمااَعةَّ   : )اهلل عز وجل لم يعجل العقوبة لكفار هذه األمة، وال لفساقها، فإنه تعالى يقول
 [  40/القمر ]   (َمرَُّمْوِعُدُهْم َوٱلسماَعةَّ َأْدَهٰى َوَأ

أن اهلل عز وجل أراد لهم أشد العذا ، ولما  وقد يكون من سب  تأخير استجابة الدعاء عليهم
يبلغوا درجته اآلن، فيمهلهم اهلل حتى يبلغوا تلث الدرجة من البغي والطغيان، حتى يساتحقوا  

 .ذلث الدرث من النار الذي أعده اهلل لهم
يَن َكَفُروا  َأننَما نَّْمِلى َلُهْم َخْيٌر اِلنفَِّسِهْم ْإننَما نَّْمِلى َلُهْم ْلَيْزَداُدوا  ْإث َمًا َوَلْهُم َعاَذاٌ   َواَل َيْحَسَبنم ٱلنِذ)

 [ 108/ال عمران ]  (مُِّهيٌن
أننا نحن الذين نظن أن االساتجابة قاد   ومن أسبا  تأخير استجابة الدعاء على الظالمين ،

ر البشر طويلة، بينما هي في عين اهلل قصير ، وقد قاال اهلل جال   تأخرت ألن األيام في منظو
 [ 40/الحج ]  (َوَيْسَتْعِجلَّوَنَث ِبٱل َعَذاِ  َوَلن ُيخ ِلَف ٱللنُه َوْعَدُه: )وعال

ن َوْإنم َيْومًا ِعنَد َربهَث َكَأل ِف َسَنٍة مهمما َتُعدُّوَن  َوَكاَأيه )ولكن يتساءل الناس متى ثم تأتي اإلجابة 
 [ 48، 40/الحج ( ] مهن َقْرَيٍة َأْمَلْيتَّ َلَها َوِهَى َظٰاِلَمة  ثَّمم َأَخذ تََّها َوْإَلىم ٱل َمِصيُر

كان بين دعاء موسى على فرعون، وبين إهاالث فرعاون باالغرَ     قال بعض أهل التفسير
  ] أربعون سنة
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  في الدعاء االعتداء  

                 
وهذه األخطاء داخلة في با  االعتداء في الدعاء  في الدعاءهناث أخطاء عديد  تق ، . 
 : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه بن مغفل  عبد اهللعن حديث  )

 . إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء
ضمن خالف ما أخبر به ، أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره، أو يتفكل سؤال يناقض حكمة اهلل

 (101). فهو اعتداء ال يحبه اهلل، وال يح  سائله_ 
في الدعاء  َتْعِرَيفَّ ااِلْعِتَداِء: 
 :رحمه اهلل تعالى  قال القرطبي ]*[
  0 ِرظ َحل َا ُ ِكَتْروُم دَِّحل ْل ُزاِوَجُمل هو َا ِيِدَتْعُمل َا

 0ِهوا ِبُرما أِم يَنِزاِوَجُمل َا: أي ﴾ يَنِدَتْعُمل َا ﴿وقال الفخر الرازي 
: " ، وفي الحديثتُهْزاُوَج :، أيُهتْوَد، وَعُهتَّاْيَدَتْعَن، وِاالَح تَّدمْيَعَت: اُلَقُي: 103وقال ابن منظور

 ،" اِءَعسيكون قوم يعتدون في الدُّ
  ََّزاَوَجا ُم: أصل هذا كلِّه: وقال 000 المأثور  ننةَّايِّ والسُِّعْرفيه عن الوض  الشن وُجُرهو الخَّ

 0َِّ َحل َا، َوِرْدَقل َادِّ، َوَحل َا
 :اِءَعدُّل َا ِيِف اِءَدِتْعاِلَا ْنَعَال قَّْراُن َال َكِريم َين َهى 

  ( 55/األعراف)﴾  ِديَنتُيِح ُّ ال ُمْع اْدُعوا َربمكَّْم َتَضرًُّعا َوخَّف َيًة ْإننُه اَل ﴿: َعزم َوَجلن قال
ِفاي الادَُّعاء َوال ِفاي     ﴾ْإننُه ال ُيِح ه ال ُمْعَتِديَن  ﴿ :اهلل عنهما قال رضيَعْن ِاْبن َعبماس  ]*[
 0 104َغْيره
 إْن اَءَدِتا ْعااِلَو اَنَوْدوا الُعا ُبِنَتاْجَفا  اٌءَدِتا ْعِا اِءَعالدُّ ِضْعفي َب وا أنمُملنَعَت :عن قتاد  قالو ]*[
   0 105 باهلل إالن َ وموال قَّ ُمت َعَطاْس

                                                 
(

5 7
 .3/53بدائع الفوائد،    (

33 
 0 333، ص  4عدا ، ج : أنظر لسان العرب مابة   
334
 0(   األعراف  77) أنظر تفسلر ابن كثلر عةى اآلية   
337
 0(    األعراف  77) في الرفسلر بالمأثو  عةى اآلية  و ِ ثُ نْ الم      الد  أنظر   
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ْإنم َربهكَّْم ال ُيِح ه َمْن : َمْعَناُه ﴾ْإننُه ال ُيِح ه ال ُمْعَتِديَن  ﴿َعزم َوَجلن وأمما قوله  :بريوقال الط ]*[
 0 100ِاْعَتَدى َفَتَجاَوَز َحدهه النِذي َحدمُه ْلِعَباِدِه ِفي ُدَعاْئِه َوَمْسأَلته َربهه

 :اِءَعدُّل َا ِيِف اِءَدِتْعاِلَا ْنَعَال سُّاننةَّ َال ُمطنَهَر َّ َتن َهى 
 ، اِءاَعفي الدُّ اِءَدِتْعااِل َنِم ت َرَذوَح  َّرَِّهَطالُم ةَّيمِوَبالنن ةَّنناالسُّ ت َهَن
 : قاال   أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه عن عبداهلل بن مغفل حديث  )

 . إنه سيكون في هذه األمة قوم يعتدون في الطهور و الدعاء
َوَال َقُبوِل ِةاَبإلَجَا َنِم ُ َنْمَي اِءَعدُّل َا ِيِف اِءَدِتْعااِل : 
ما مان رجال يادعو بادعاء إال     قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )

ما لم يدع بإثم أو قطيعة   استجي  له فإما أن يعجل له في الدنيا و إما أن يدخر له في اآلخر 
 .رحم أو يستعجل 

أنم الننِبايم    (الثابت في صحيح الترغيا  والترهيا    الخدري رضي اهلل عنه ديأبي سع  حديث) 
 أْعَطااهُ  ْإالن َرِحٍم َقِطيَعةَّ َوال ْإث ٌم َلْيَس ِفيَها ِبَدْعَوٍ  َيْدُعو َما ِمْن ُمْسِلٍم   " :قال   َوَسلنَم َعَلْيِه اللنُه َصلنى  

 َوْإمما أْن َيْصِرف ،َوْإمما أْن َيدمِخَرَها َلُه ِفي اآلِخَرِ ،  َدْعَوتَُّه ا أْن تََّعجمَل َلُهْإمم :ٍَثالث ْإْحَدى ِبَها اللنُه
  0" أك َثُر اللنُه:"  َقاَل ،ْإًذا نَّك ِثُر :َقالَّوا "َعن ُه ِمْن السُّوِء ِمث َلَها

 :قال القرطبي تعليقاَّ على الحديث ]*[
 اِ َنِتْجِا ِةَحعلى ِص َثلنذنًا باإلجابة في إحدى ثالث، فقد َدكان إ وحديث أبي سعيد الخدري وإْن

  1000" َرِحٍم َقِطيَعةَّ َوال ْإث ٌم َلْيَس ِفيَها" : االْعِتَداء ال َماِن  ِمْن اإلَجاَبة حيث قال فيه
 اِ َتو بما ليس في الِكُعْدأن َي :هو االعتداء في الدعاءفي موض  اخر عن  يُِّبِطْروقال القَّ ]*[
 ٍلَوَعا قد وجدها في كراريس ال أصل لها وال ُم ٍةَعَجسموكلمات ُم ٍ َرِقف ألفاظا ُم َرْيَخَتَي؛ َفِةنناوالسُّ

 ِةاَبَجَتْسا ِا ْنِما  ُ َنْمهذا َي لُّا به رسولاه عليه السالم، وكََّععليها، فيجعلها شعاره ويترث ما َد
 .108اِءَعالدُّ
 أهل من كان استكملها فمن ،اإلجابة أسبا  وهي ،طوشرائ ادابا للدعاء إن :وقال البغوي ]*[

 1090اإلجابة يستحَ فال الدعاء في االعتداء أهل من فهو بها لنأَخ ومن اإلجابة،

                                                 
33 
 0(   األعراف  77) أنظر تفسلر الطبري عةى اآلية   
333

 0(   البقرة    35)  عةى اآلية أنظر تفسلر القرطبي  
335

 0(   األعراف  77) تفسلر القرطبي عةى اآلية أنظر   
33 
 0(   البقرة   35) أنظر تفسلر البغوي عةى اآلية   
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]*[جملًة وتفصيال اَهن َع يُِّهن َمل َا وفيما يلي ذكر لبعض صور االعتداء في الدعاء : 
 جملًة اَهن َع يُِّهن َمل َاأواًل صور االعتداء في الدعاء : 
 : أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسالت الشركية ( 1)
 : أن يشتمل على شيء من التوسالت البدعية ( 1)
 :تمني الموت وسؤال ذلث ( 3)
 :الدعاء بتعجيل العقوبة( 4)
 :الدعاء بما هو مستحيل، أو بما هو ممتن  عقاًل أو عادً ، أو شرًعا( 5)
 : الدعاء بأمر قد فرغ منه( 0)
 :أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه ( 0)
 : الدعاء على األهل واألموال والنفس( 8)
كأن يدعو على شخص أن يكون مدمًنا للخمر، أو أن يميته اهلل كافًرا، أو أن يبتلى بالزنا ( 9)

 .أو غير ذلث، أو أن يدعو اهلل أن ييسر له الفساد والفجور
 :الدعاء بقطيعة الرحم ( 10)
 :اء بانتشار المعاصي الدع( 11)
 :تحجير الرحمة ( 11)
 :ترث األد  في الدعاء ( 13)
 :الدعاء على وجه التجربة واالختبار هلل تعالى ( 14)
 :أن يكون غرض الداعي فاسًدا ( 15)
 : أن يعتمد العبد على غيره في الدعاء ( 10)
 : ِهِرْيَغِب (َمأثَّور )  ٍداِرَو ٍظف َل اِلَدْبِتْسِا (10)م

 : (َتْحِريُر الننَغِم )  يِطِطْملتنَاي َوِنَغلتنَا( 18)
 :  (َكث َر َّ َاألل َفاِظ )  اِءَعدُّل في َا يُلِصف تنلَا( 19)
 : اِ َرإلْعَاَو ِ ْجسمل َا فَّلَُّكَت( 10)
 :َالننْهُي َعْن َتَكلِِّف اإلْعَراِ ( 11)
 : اُءَكلُبَاَو ُحْوننل َاَو ِةاَجَحل َا ََْوَف ِتْوصمل َا ُ ف َر( 11)
خصوًصا إذا كان يحيل المعنى ، أو كان ناتًجا عن قلة مبااال ، أو كاان   : كثر  اللحن ( 13)
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 .ناتًجا من إمام ُيَؤمُِّن الناس خلفه 
 :قلة االهتمام باختيار االسم المناس  أو الصفة المناسبة( 14)
 :اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء ( 15)
 : ل الداعي تفصياًل ال لزوم له أن يفص(  10)
 : دعاء اهلل بأسماء لم ترد في الكتا  والسنة ( 10)
 :المبالغة في رف  الصوت ( 18)
 : اللهم إني ال أسألث رد القضاء، ولكن أسألث اللطف فيه: الدعاء با( 19)
 :تعليَ الدعاء على المشيئة( 30)
 :اإلدالل على اهلل وترث التضرع ( 31)
 :لبكاء ورف  الصوت بذلثتصن  ا( 31)
 :ترُث اإلماِم رفَ  يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة ( 33)
 : اإلطالة بالدعاء حال القنوت، والدعاء بما ال يناس  المقصود فيه( 34)
 :أن يكون الدعاء فيه طل  يناقض حكمة اهلل تعالى  (35)
 :أن يكون الدعاء مشتماًل على مناقضة شرع أمر اهلل به  (30)
 :مسألة ال يليَ طلبها أن يكون الدعاء محتويًا  (30)
 تفصيال اَهن َع يُِّهن َمل َاثانيًا صور االعتداء في الدعاء : 
  : أن يشتمل الدعاء على شيء من التوسالت الشركية( 1)

،  من بشر، أو حجر، أو شجر، أو جن، أو غيار ذلاث  _ تبارث وتعالى _ كأن ُيدعى غير اهلل 
اع االعتداء في الدعاء؛ ألن الدعاء عباد ، وصرفه لغير اهلل شارث، والشارث   فهذا أقبح أنو

 .أعظم ذن  عصى اهلل به
  : أن يشتمل على شيء من التوسالت البدعية( 1)

، فهذا التوسل توسل بدعي، والدين _عليه الصال  والسالم _ ، أو بجاهه "كالتوسل بذات النبي
 (180).عة بريد الكفرمبناه على االتباع ال االبتداع، والبد

 : تمني الموت وسؤال ذلث( 3)

                                                 
(

5 1
 .1 5و  561قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة البن تيمية، ص: انظر(  
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هنا يتبين صدَ المؤمن وثباته ، من كذباه وضاعف   من مكروهات الدعاء تمني الموت ، وو
دينه ، فبعض الناس ما إن تصيبه مصيبة ، أو بالء ، إال وتراه يسأل اهلل الموت ، فال يصابر  

بتالء والفتنة ، وال ري  أن ذاث خطاأ  وال يحتس  ، بل تراه جزعًا يريد الخروج من دوامة اال
بل ال بد من الصبر لتمحيص الذنو  والخطايا ، ورفعة الدرجات ، وهذا هو شأن في الدعاء ، 

 .المؤمن م  ربه جل وعز 
ال يتمنين أحدكم الموت لضر نزل باه   : قال أن النبي ( لحديث أنس الثابت في  الصحيحين)

لهم أحيني ما كانت الحيا  خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاا   ال  : فإن كان ال بد متمنيا فليقل 
   . خيرا لي 

 :قال الشيخ عبدالرحمن ابن سعدي في شرحه لهذا الحديث ]*[
هذا نهي عن تمني الموت؛ للضر الذي ينزل بالعبد، من مرض، أو فقر، أو خوف، أو وقاوع   

أناه ياؤذن    :ت لذلث مفاسَد منهافي تمني الموفي شد  أو مهلكة أو نحوها من األشياء؛ فإن 
بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصي  بها، وهو مأمور بالصبر، والقيام بوظيفته، والصبر 

 .ينافي ذلث
 .ومنها أنه يضعف النفس، ويحدث الخور والكسل، ويوق  في اليأس

ه، وأن والمطلو  من العبد مقاومة هذه األمور، والسعي في إضعافها وتخفيفها بحس  اقتادار 
 .يكون معه من قو  القل  وقو  الطم  في زوال ما نزل به

اللطف اإللهي لمن أتى باألسبا  المأمور بها، والساعي النااف  الاذي    : وذلث موج  ألمرين
 .يوجبه قو  القل  ورجاؤه

ومنها أن تمني الموت جهل وحمَ؛ فإنه ال يدري ما يكون بعد الموت؛ فربما كان كالمستجير 
 .ما هو أفظ  منه، من عذا  البرزخ وأهواله من الضر إلى

ومنها أن الموت يقط  على العبد األعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها، والقياِم بها، وبقياة  
 !.عمر المؤمن ال قيمة له؛ فكيف يتمنى انقطاَع عمٍل الذنرم َّ منه خير من الدنيا وما عليها؟

الذي أصابه؛ فإن اهلل يوفي الصابرين أجرهم  وخصه من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر
 (181). بغير حسا 

 : الدعاء بتعجيل العقوبة( 4)
                                                 

(
5 5
 .  شرح الحديث رقم  7 7_5 7بهجة قلوب األبرار للسعدي ص    (
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اللهم عجل عقوبتي في هذه الدنيا؛ ألدخل الجنة يوم القيامة، وأسالم مان   : كأن يقول اإلنسان
 .فهذا خطأ، وأولى لهذا ثم أولى له أن يسأل اهلل السالمة في الدارين! عذا  النار
يدعو أن يعجل اهلل له العقوبة في الدنيا ، ويعفو عنه يوم القيامة ، هذا أمر ال  ه أنفال يجوز ل

يجوز ، بل على العبد أن يسأل اهلل التوبة والمغفر  والرحمة وأن يتجاوز عنه ، ويكفر عناه  
 . إليهسيئاته ، فاهلل تعالى غفور رحيم ، يقبل توبة عبده وإنابته ورجوعه 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم    (الثابت في صحيح مسلم  نهرضي اهلل عأنس حديث  )
عاد رجال 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 اآلخر  فعجلاه  

تساتطيعه أفاال    اهلل عليه وسلم سبحان اهلل ال تطيقه أو ال لي في الدنيا فقال رسول اهلل صلى
قال فادعا اهلل لاه   ! <اتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخر  حسنة وقنا عذا  النار > !قلت اللهم 

 .فشفاه 
  :قال اإلمام النووي في شرح صحيح مسلم ]*[
َفْضل الدَُّعاء ِبَاللنُهمم اِتَناا ِفاي الادُّن َيا    : ِفيِهَو ،الننْهي َعْن الدَُّعاء ِبَتْعِجيِل ال ُعقَّوَبة: هذا الحِديثفي 

: َوِفياهِ ، ُساْبَحان اللناه  : َجَواز التنَعجُّ  ِبَقاْولِ : َوِفيِه ،َحَسَنة َوِفي اآلِخَر  َحَسَنة َوِقَنا َعَذا  الننار
َوُربمَما  ،َيَتَضجمر ِمن ُه َوَيْسَخطُه ل َبالء ْلَئالنَكَراَهة َتَمنِّي ا: َوِفيِه ،ِاْسِتْحَبا  ِعَياَد  ال َمِريض َوالدَُّعاء َلُه

َوِفي اآلِخاَر  ال َجنناة    ،َوأظ َهُر األق َوال ِفي َتف ِسير ال َحَسَنة ِفي الدُّن َيا أننَها ال ِعَباَد  َوال َعاِفَية  ،181َشَكا
 0 183َوال َمغ ِفَر  

 :ديث اآلتي كما في الح فاألصل الدعاء بالعافية في الدين والدنيا
اهلل يادع هاؤالء     قال لم يكن رساول  ( حديث ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة )

الدنيا واآلخر  ، اللهام   و العافية واللهم إني أسألث العف    } الدعوات حين يمسي وحين يصبح 
تي اامن روعتي و االلهم استر عور ، و أهلي و مالي ودنياي في ديني إني أسألث العفو والعافية 

و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعوذ بث أن اغتال 
 .   من تحتي

                                                 
354
ا الخالق عزل هج  ل إلى المخةوقلن    0يعني شك 
35 
 0  457: أنظر صذلح مسةم بيرح اإلمام النوهي حديث  قم  
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 أنم َال دَُّعاَء َال َمش ُروَع إننَما َيكَّاوُن ِفاِي َطَلاِ     : ، َوِهَيوفي الحديث أْيًضا َفاْئَد   َهاَمٍة َوَجِليَلة
 : َاآلِخَرِ  َوَال دُّن َيا

َوِمان ُهْم  ، ٍََفِمَن النناِس َمْن َيقَّوُل َربمَنا اِتَنا ِفي الدُّن َيا َوَما َلُه ِفي اآلِخَرِ  ِمْن َخاَل ﴿: الى قال تع
،  100/البقار   ) ﴾ َمْن َيقَّوُل َربمَنا اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِ  َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَ  النناارِ 

101) 
َبيمَن اهلل تعالى أن الاذين َياْدُعوَن اهلل    :الكريمة ةُر الرماِزي في تفسيره على اآليقال الَفخ  ]*[

الذين َيْجَمُعوَن في الدَُّعاِء : يكون ُدَعاؤُهُم َمق ُصورًا على َطَلِ  الدُّن َيا، والثاني: فريقان، أحدهما
ِقْسٌم ثالث، وهو من يكون ُدَعاؤُه َمق ُصورًا  بين َطَلِ  الدُّن َيا وَطَلِ  اآلِخَرِ ، وقد كان في التنق ِسيِم

على َطَلِ  اآلِخَرِ ، واختلفوا في هذا القسم هل َمش ُروٌع أْم اَل؟ واألكثارون علاى أنناُه َغْياُر     
 0َمش ُروٍع 
ما : لاوالروح في اإلسالم فق الجسدهوفمان عن التوازن الكامل والدقيَ بين مراد  .د وتحدث

المسالم   ُمِها ل ، فاالقران يُ َاين ، ومن هنا جاء االهتمام في الدُّيَان مل في الدُّاآلخر  إال جزاء الع
َربمَنا اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِ  َحَسَنًة َوِقَنا َعاَذاَ    ﴿، وليس اآلخر  فقط يَان دُّل ْل اُءَعالدُّ

  0 184 ﴾ النناِر
 :تن  عقاًل أو عادً ، أو شرًعاالدعاء بما هو مستحيل، أو بما هو مم( 5)
كأن يدعو بأن يخلد في الدنيا، أو أن يعطى النبو ، أو أال يقيم اهلل الساعة، أو أال يمر الناس  

على الصراط، أو أن يسأل اهلل أن يحيي الموتى، أو أن يسأل رؤية اهلل في الدنيا، أو أن ترف  
لننَفس، أو أن يطل  الولد دون زواج أو عنه لوازم البشرية، فيستغني عن الطعام والشرا ، وا

تَسرٍّ، أو يسأل الثمر دون زرع أو حراثة، أو أن يعطى جباًل من ذه ، أو أن يكون متواجاًدا  
 ...في مكانين في ان واحد، وهكذا دواليث

 : الدعاء بأمر قد فرغ منه( 0)
غ منه لام يتعلاَ   وهذا قري  مما قبله، فهذا الدعاء من با  تحصيل الحاصل؛ فالشيء إذا فر

 . بالدعاء فيه فائد 
كمن يسأل اهلل أال تهلث هذه األمة بسنة بعامة، وأال يسلط اهلل عليها عدوًّا من سوى أنفساها  
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 (185).وأجيبت دعوته"فيستبيح بيضتها، فهذان أمران دعا بهما النبي
ار، أو أن ومن ذلث أن يدعو أال يدخل الكفار الجنة إن ماتوا على كفرهم، أو أن يادخلوا النا  
تحصايل  _ يخلدوا فيها، أو بأال يخلد المؤمن في النار، فالدعاء بمثل هذه األمور وما شاكلها 

 .حاصل؛ ألنه دعاء بأمور قد فرغ منها
 : أن يدعو بما دل الشرع على عدم وقوعه( 0)
 كأن يدعو على مسلم أال يدخل الجنة، أو أن يدعو لكافر بدخول الجنة بعد أن مات على الكفر 
. 
 : الدعاء على األهل واألموال والنفس (8)
تادعوا علاى    ال:قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح مسلم  رضي اهلل عنه حديث جابر )

أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم؛ ال توافقوا من اهلل ساعًة ُيسأل فيها 
 . عطاًء فيستجي  لكم

  :قال في عون المعبود ]*[
(( وال تدعوا على أوالدكام ))أي بالهالث، ومثله (( على أنفسكم))أي دعاء سوء (( ال تدعوا"))

ال ))أي من العبيد واإلماء باالموت وغياره،   (( وال تدعوا على أموالكم))أي بالعمى ونحوه، 
مان اهلل سااعة   ))نهي للداعي، وعلة النهي أي ال تدعوا على من ذكر لئال توافقوا (( توافقوا

أي لئال تصادفوا ساعة إجابة ونيال فتساتجا    (( فيها عطاء فيستجي  لكم))ي عطاء أ(( نيل
 .180 -" دعوتكم السوء

، أو أن يميته اهلل كافًرا، أو أن يبتلى بالزنا كأن يدعو على شخص أن يكون مدمًنا للخمر( 9)
 .أو غير ذلث، أو أن يدعو اهلل أن ييسر له الفساد والفجور

 : حمالدعاء بقطيعة الر( 10)
اللهام فارَ شامل    : اللهم فرَ بين فالن وأمه، أو أقاربه أو زوجته، أو يقاول : كأن يقول 

 .المسلمين، وخالف بين كلمتهم
 : الدعاء بانتشار المعاصي( 11)
كما تفعل الرافضة؛ فهم يدعون، ويتمنون أن ينتشر الفساد، وتكثر المعاصاي فاي األرض؛    

                                                 
(
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 !.رض عداًل وقسًطا كما ملئت جوًرا وظلًمافيمأل األ_ بزعمهم _ حتى يخرج المهدي 
 : تحجير الرحمة (11)
اللهم أنزل الغيث على بالدنا فحسا ، أو اللهام اشافني    : وقد مر بنا قريًبا، كحال من يقول 

 . وحدي ووفقني، وارزقني وحدي، أو نحو ذلث
قام رسول  :قال   أن النبي  (الثابت في صحيح البخاري هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

اللهم ارحمناي  : اهلل صلى اهلل عليه وسلم في صال  وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصال 
لقد حجرت : )فلما سلم النبي صلى اهلل عليه وسلم قال لألعرابي. ومحمدًا، وال ترحم معنا أحدًا

 .يريد رحمة اهلل(. واسعًا
 : ترث األد  في الدعاء( 13)
اللهام ياا   : كأن يقاول _ عز وجل _ ليَ، وبما ينافي األد  م  اهلل وذلث بأن يدعو بما ال ي 

 .خالَ الحيمات، والعقار ، والحمير، ونحو ذلث
 :قال الخطابي  ]*[
يا ر م الكال ، ويا ر م القرد  والخنازير ونحوها من سافل الحياوان،   : وال يحسن أن يقال 

ة الخلَ لها، والقدر  عليها شااملة  وحشرات األرض، وإن كانت جمي  المَكومنات إليه من جه
 (180). لجمي  أصنافها

ولهذا فالالئَ بالعبد حال دعائه لربه أن يتأد  غاية ما يمكنه، وأن يتجن  كل ما ينافي كماال  
 .األد ؛ ذلث أن مقامه بين يدي ربه مقام ذلة وخضوع؛ فال يليَ به إال كمال األد 

 :قال الخطابي ]*[
هل الدنيا إلى صاحبه ورئيسه في حاجة يرفعها إليه، أو معوناة  ولو تقدم بعض خدم ملوث أ 

 .َلَتَخيمر له محاسن الكالم، وَلَتَخلنص إليه بأجود ما يقدر عليه من البيان_ يطلبها منه 
أوشث أن _ ولئن لم يستعمل هذا المذه  في مخاطبته إياه، ولم يسلث هذه الطريقة فيها معه 

 .ظى بطائل من حاجته عندهينبو سمُعه عن كالمه، وأال يح
وبمقام عبده الذليل بين يديه، ومن عساى أن يبلاغ بجهاد    _ سبحانه _ فما ظنث بر  العز  
 !.بيانه كَّن َه الثناء عليه؟
وأعوذ بث مناث ال   : قد أظهر العجز، واالنقطاع دونه، فقال في مناجاته"وهكذا رسوله وصفيه
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 . أحصي ثناء عليث أنت كما أثنيت على نفسث
 (188). بحان من جعل عجز العاجزين عن شكره والثناء عليه شكًرا لهمفس
 :الدعاء على وجه التجربة واالختبار هلل تعالى ( 14)
 !.سأجر  وأدعو؛ ألرى أيستجا  لي أم ال: كأن يقول 
 : أن يكون غرض الداعي فاسًدا( 15)
ستعين به على المعاصاي،  كأن يسأل اهلل أن يرزقه مااًل؛ ليتكثر به ويفتخر على الناس، أو لي 

 .أو أن يسأل اهلل ملًكا أو سلطاًنا؛ ليحار  من خالله أولياء اهلل، ويتسلط عليهم
 : أن يعتمد العبد على غيره في الدعاء ( 10)

فتجد من الناس من ال يدعو اهلل بنفسه؛ بحجة أنه مذن ، فتجده دائًما يطلا  مان العلمااء،    
 .والعباد، والصالحين أن يدعوا له

 : ِهِرْيَغِب (َمأثَّور )  ٍداِرَو ٍظف َل اِلَدْبِتْسِا (10)م

إذا أتيات  : قاال    أن النباي   ( حديث البراء رضي اهلل عنه  الثابت في  الصاحيحين  ) 
اللهم إني أسلمت نفسي : على شقث األيمن ثم قل   مضجعث فتوضأ وضوئث للصال  ثم اضطج

رغبًة ورهبًة إليث ، ال ملجأ وال منجا منث إال إليث وألجأت ظهري إليث وفوضتَّ أمري إليث ، 
إليث ، اللهم امنت بكتابث الذي أنزلت وبنبيث الذي أرسلت ، فإن مت من ليلتث فأنات علاى   

 .  الفطر  ، واجعلهن اخر ما تتكلُم به 
 : في فتح الباري بشرح صحيح البخاريابن حجر  قال ]*[
أنم أل َفاظ األذ َكار  ( الننِبيِّ) َبَدل  ( الرمُسول) ِه َوَسلنَم َعَلى من قال ه َصلنى اللنه َعَلْيدِّال ِحك َمة ِفي َر 

َوَلَها َخَصاْئص َوأْسَرار ال َيْدخَّلَها ال ِقَياس َفَتِج  ال ُمَحاَفَظة َعَلاى اللنف اظ الناِذي َوَرَدت      ،َتْوِقيِفيمة
 0 189ِبِه
أنم َساَب    عن مجموعة مان العلمااء   190ونقل اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم ]*[

َوَقاْد َيَتَعلناَ    ،َفَين َبِغي ِفيِه االق ِتَصار َعَلى اللنف ظ ال َواِرد ِبُحُروِفِه ،أنم َهَذا ِذك ر َوُدَعاء 191اإْلن َكار
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 0   75: أنظر فرح البا ي بيرح صذلح البخا ي حديث  قم   
3 0
 0 4554: أنظر صذلح مسةم بيرح اإلمام النوهي حديث  قم   
3 3
 0بةفظة  سولك " نبلك " نبي صةى هللا عةل  هسةم عةى الصذابي  ضي هللا عن  عندما اسربدل لفظة أي إنكا  ال  
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َفَيَتَعايمن أَداُؤَهاا   ، ال َكِلَمات َوَلَعلنُه ُأوِحَي ْإَلْيِه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم ِبَهِذِه ،ال َجَزاء ِبِتل َث ال ُحُروف
 0 وهذا القول َحَسن :، ثم قالِبُحُروِفَها

م  االحتفاظ بصحة المعنى،  في األدعية المأثور ، َصِقن أو ُي ُدِيَزا خطأ من َييًِّلوعليه نعلم َج
، اِءَعفي الادُّ  تباعااِل  وثوا ِرأْج يُلِصْحي َتاِععلى الدم َتوِّما فيه أنه ُيَف لُّعنه، وأَق يٌِّهن فهو َم
الوتر الذي عل مه النبي صلى اهلل عليه وسلم للحسن بان علاي   صال  في  وِتنَّالقَّ اُءَعفمثاًل ُد

في صال  الوتر  فعندما يدعوا إمام، 191"اللنُهمم اْهِدِني ِفيَمْن َهَدْيَت : " رضي اهلل تعالى عنهما هو
اللهم اهدني يا ماوالي بفضالث    :أتي اخر فيقولوياللهم اهدني يا موالي فيمن هديت، : قائاًل

، 000اللهم اهدني يا موالي بفضلث ومن ث وكرمث فيمن هاديت و : فيمن هديت، وثالث فيقول
هي ليست  اًمت المأثور بإضافتث أللفاظ من عندث َح اَءَعالدُّ َتْزاَوَجوَت َتْيَدَتْعلقد ِا! نقول له قف

عليه وسلم الذي عل م أمته في شخص الحسن بن علي  مما قاله النبي صلى اهلل وأكمل بأفضل
اتباع  »ومن هنا يتضح وضوحًا جليًا أن رضي اهلل تعالى عنهما دعاء كاماًل ال ينقصه شيء، 

 « السنة أولى من كثر  العمل
 اِعَبا ت ِا ةَّيَلِضا ، وَفاِءَعالادُّ  ةَّيَلِضَف :فيه الجم  بين فضيلتين المأثور اِءَعااللتزام بالدُّ ثم إن 
 0 ِةاَبى لإلَجَعوأُد وِلُبالَق ِنِم ُ َرأق  اَءَعالدُّ ُلَعْجا َيمم، ِمِ َرَهَطالُم ِةنناالسُّ
 :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[
ا اهلل َناَهمن أفضل العبادات، وقد َن اَءَعلإلنسان أن يدعو باألدعية المأثور ؛ فإن الدُّ وُعُرش الَم 

ما شَّرَِّع وُسنم، كما أنه ينبغي لنا ذلث فاي غياره مان     َ ِبَتبغي لنا أن َنفيه، فين اِءَدِتْععن ااِل
 ُلَما األك  ُهوَتا فَّلاه أن ال يَ  ُنَسا إلى غيره، األْح وِعُرش الُم اِءَعالعبادات، والذي َيْعِدُل عن الدُّ

من األدعية التي ليسات   باتفاَ المسلمين ُلَموأك  ُلَضها أف ، فإننِةيمِوَبالنن ِةَيِع، وهي األْدُلَضاألف و
األدعية ما هو خطأ أو إثم أو غيار   ِنْيكذلث وإن قالها بعض الشيوخ، فكيف وقد يكون في َع

 ! ذلث ؟
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عةمنيي  سيول هللا : قيال الذسين بين عةيي  ضيي هللا عنهميا : عن أبي الذو اء قال :  هنص (    34: أنظر صذلح أبو باهب ) الذديث  هاه أبو باهب   

الةهم اهدني فلمن هديت، هعافني فلمن عافلت، هتولني فلمن توللت، هبا ك ليي فلميا أعطليت، هقنيي شير : " الوتر صةى هللا عةل  هسةم كةمات أقولهن في 

النعيرف عين النبيي صيةى هللا : هقيال الررميفي، "ما قضلت، إنك تقضي هال يقضى عةلك، هإن  ال يفل من هاللت، هال يعيز مين عابييت، تبا كيت  بنيا هتعالليت

  0الوتر شلئا  أحسن من هفا  عةل  هسةم في القنوت في
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 ُعَدَيا صلى اهلل علياه وسالم، وَ   يِِّبليس بمأثور عن النن بَاْزِح ذَِّختنمن َي بًاْيالناس َع دِّومن أَش
 0 193اهلل على عباده ةَّجموُح َِل الَخ اُموإَم َمي اَدِنَب ُديُّاة التي كان يقولها َسيمِوَباألحزا  النن

وقاد كاان   :  من يزيد في ألفاظ القنوت ولو حرفًا واحدًا فقاال  اإلمام أحمد على َددملذا َش ]*[
فإن كنت  00فًا ْرَح وتَّنَّفي القَّ اَد، فإذا َز تَّنَّق وخلف من ال َي تَّنَّق خلف من َي وَنلَُّصالمسلمون ُي
 0 194  فاقطعهافي الصال

المشهور الذي عل مه النبي صلى اهلل عليه وسلم للسيد  عائشة رضاي اهلل   اِءَعوكذلث في الدُّ
، فياأتي   195" َعنِّي َفاْعفَّ ال َعف َو تَِّح ُّ َعفَّوٌّ إننَث اللنُهمم" عنها لكي تدعو به إذا وافقت ليلة القدر 

اللهم إناث   :فيقول تح  العفو فاعف عني، وثاني  وٌرفََّغ ٌوفَّاللهم إنث َع :قائاًل أحدهم ويدعوا 
اللهم إنث عفو غفور شاكور  : عفو غفور شكور تح  العفو فاعف عني، وثالث يدعوا فيقول

 عنه،  ٌيِهن ي َمدَِّع، ال شث أن هذا َت000جواد رحيم تح  العفو فاعف عني و
ي يمنا  أجار وفضايلة    ِدْع،  فهذا التن 190ِهْيَلَع َرَصَتُيق  ي أْنِغَبن ا َيَم ُزاُوَجَت :ي يعنيدَِّعوالتن

 اكما  اِءَعل الدَُّوُبالمأثور عن النبي صلى اهلل عليه وسلم، بل وربما يمن  َق اِءَعالدُّعند االتباع 
  0أسلفنا 

وا باها كاملاة كماا وردت   ُعْدا، حتى َتَهصَِّنفجاهد نفسث أن تتعلم وتحفظ األدعية المأثور  ِب
 0 ِعبَاتِّوااِل اِءَعالدُّاد  ، فتنال فضيلة دون نقص فيها وال زي

 : (َتْحِريُر الننَغِم )  يِطِطْملتنَاي َوِنَغلتنَا( 18)
 :190قال المناوي ]*[

، اِحَي، والمبالغة في الصِّا يِطِطْمما تعارفه الناس في هذه األزمان من التن: قال الكمال ابن الهمام
ي اإلجابة، ِضَتق فإنه ال َي ،ِةيموِدُبُعل ْل ًةاَم، ال إَقِةَيِمَغارًا للصناعة الننإظه ِمَغالنن اِتيَرِرْحَتواالشتغال ِب
 ْنوا ِمُبَجْعإالناس به، فكأنه قال  اُ َجإْع ُهُدْصدِّ، وهذا معلوم إن كان َقَرل َا اِتَيَضَتق بل هو من ُم

كما يفعله القرهاء في هاذا الزماان    اِءَعفي الدُّ ِمَغالنن  يَرِرْحي، وال أرى َتيِرِرْحي وَتِتْوَص ِنْسُح
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فاستبان أن ، يِنَغال التن، عرَُّضالتن :إذ مقام طل  الحاجة اء والسؤالَعيصدر ممن يفهم معنى الدُّ
 ها0أ0اِنَمْرِحل وَا ِةَبْيَخل ا من مقتضيات َا يطَِّطْمي والتنِنَغذاث ا أي التن

أكثار مان    اِءَعبالدُّ مَُّتْه، حتى أنه َياِءَعفي الدُّ يِطِطْملتنَاي َوِنَغلتنولألسف احترف بعض األئمة َا
وتحساين صاوته    اِءَعي بالادُّ ِنَغلتنفي َا ُهَدْهُج َغِرف اهتمامه بقراء  القران في الصال ، فتراه ُي

، اٍمَغا وإْد اٍءَفدٍّ وإخ تالو  القران الكريم من َمأحكام  اِءَعالكالم، وربما أجرى على الدُّ يِطِطْموَت
ة لا ي نفسه بأنه استطاع أن َيِصاَل بااهم إلاى مرح   ِضْردموع المصلين وُي رمِدَتْسَيْلكل هذا 

 0الخشوع وذرف الدموع
يكون  اء فالمشروع فيه أنَعا الدمهو من خصائص القران الكريم، أمموَتُحِسيِن الصمْوِت ي ِنَغالتنف

 0بال َتَكلٍُّف وال َتَغِني ِةِيِجعلى السم
 :  (َكث َر َّ َاألل َفاِظ )  اِءَعدُّل في َا يُلِصف تنلَا( 19)
 :َوأَنا أقَّوُل  أِبي  َسِمَعِني  : أنه قال   ٍدْعَسابن ْل   عن (الثابت في صحيح أبي داود َةاَمَعأبي َن حديث)

َوَسالِساِلَها َوأغ الْلَهاا    النناِر ِمْن ِبَث َوأُعوذَّ َوَكَذا َوَنِعيَمَها َوَبْهَجَتَها َوَكَذا ال َجننَة أْسَألََّث اللنُهمم إنِّي
َساَيكَّوُن َقاْوٌم    : "َيقَّاولُ   َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم  َسِمْعتَّ َرُسوَل اللنِه  َيا ُبَنيم إنِّي :َوَكَذا َوَكَذا َفَقاَل

 ال َخْيِر َوَما ِفيَها ِمْن أْعِطيَتَها ال َجننَة يَتأْعِط إننَث ْإْن،  َفْإيماَث أْن َتكَّوَن ِمن ُهْم " َيْعَتُدوَن ِفي الدَُّعاِء

 .الشنرِّ  ِمْن ِمن َها َوَما ِفيَها أِعذ َت النناِر ِمْن أِعذ َت َوإْن،
 :198قال ابن تيمية ]*[
 اَنَوْدفياه، وأن الُعا   اَنَوْدال ُعا  199وُعُرش م، والَمرمَحُم اٌنَوْدجائزًا، بل فيه ُع ُهلُّليس كَّ اُءَعالدُّ
ثم أورد األحادياث   000الصحابة ذلث  َرسمي، كما َفاِنَعفي الَم ً اَر، وَتاِظَفاألل  ِ َرث َكِب ً اَرَت وُنكََّي

 0المذكور  سابقًا 
قالت كان رسول اهلل يستح  الجوام  من الدعاء َوَياَدُع  ( حديث عائشة في صحيح أبي داود)

 . ما سوى ذلث 
  : داود شرح سنن أبيبقال في عون المعبود  ]*[
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َربمَنا  ﴿َوَمْعَناُه َكِثيًرا، كما في قوله تعالى  َكاَن َلف ظه َقِلياًل ْلَخْيِر الدُّن َيا َواآلِخَر  َوِهَي َما ال َجاِمَعة
 َياِبال َعاِفَيِة ِفاي الادُّن    الدَُّعاء وِمثل ﴾ الننار اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنة َوِفي اآلِخَر  َحَسَنة َوِقَنا َعَذا 

 ِخَر َواآل
1000    

 ِرك ا فاي ذِ  ِفلِّْا َك، والتنإلياه حاجاة   َداِعيم له وال الذي ال الكالم يُرِثك َتفمن صور االعتداء 
أن وكاذلث  في اللحد تحت التارا  والثارى ،    َ ِضأن يرحمه إذا ُو ُه، كأن يدعو ربميِلاِصَفالتن

وتاولى عناه األهال     األصحا  ركهتيرحمه إذا سالت العيون وبليت اللحوم، وأن يرحمه إذا 
فاي   َمالاادم  َدِما َجيااده، ويُ  لنِشوُي اهلل لسانه َسِرخ ، أو يدعو على عدوه أن ُي101واألحبا 

 0 000هوِقُرُع

 ُياذ هِْ ُ ، والملل ِلَلَمل َاِب يَنِلَصُمل ومما ال شث فيه أن النتيجة الطبيعية لهذا االعتداء هو إصابة َا
مقاام  وناسا   تعنهاا إذ ال ت  يٌِّهن ، وهي حالة َمِةَلف ي إلى الَغِلَصُمل َاِب دِيِوُيو وِعشَّوالخَّ َرُبَدلتنا
 0 وِرُدالصُّ ُهنُِّكوما تَّ وِسفَّعلى أحوال النُّ ِلِ طّنُمل من اهلل تعالى َا ِ َلوالطن ِللَُّذلتنا

َّ َال ُمَصِلي َوتَِّصيُبُه َبَال َمَلِل  ْنَعا  ُمُهوُبلَّا قَّ ةََّلا اِفَغل َا ُيْهَنَوَال َغف َلِة، َوَقْد َوَرَد  َفَاإلَطاَلِة َال ُمِملنِة تَّْرِه
 :  اِءَعدُّل َا

ادعوا اهلل و أنتم موقنون باإلجابة  قال  أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح الترمذي )
  . اله  غافٍل و اعلموا أن اهلل ال يستجي  دعاء من قلٍ 

 : 101قال اإلمام المناوي ]*[
مان   ُهمما بما أَه وف غَّش عن الحضور م  مواله، َم لٍٍاِفأ ا سبحانه ا بسؤال سائٍل غَ  َبْعَيأي ال 

: الارازي أناه قاال    فخرمن أعظم ادابه، ثم نقل عن ال اِءَعفي الدُّ دُّوالَج ظَّقََّيوالتن000 اُهَين ُد
 0 ِراألَث يُمِدَع ِ ف النن يُلِلي َقاِنَسف النن ِ َلالطن ْني َعاْلالَخ يهاِنَسِلل َا اَءَععلى أن الدُّ ةَّأجمعت األمم

 :103وقال النووي ]*[
والعلم به أوضح  َرَصْحاء هو حضور القل ، والدالئل عليه أكثر من أن تََّعاعلم أن مقصود الدُّ 

 0َرَكذ من أن ُي
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 : اإليمان  ِ َعوقال البيهقي في شَّ ]*[
دًا ْرَسا  ُهُدُرْسفًا َيؤَلاًء ُمَع، وال يأخذ ُدقٍةَيِقوَح ٍدِجِب أَلْسا َيَم أَلْسله أركان منها أن َي اَءَعالدُّ أنم

   0 104ٌلاِفَغ ِهِقاْئَقوهو عن َح
َوَقااَل َربُّكَّاُم اْدُعاوِني     َعازم َوَجلن ﴿قال في قوله  أنه بيَلعن أبي بكر الشن ِ َعوأورد في الشُّ
  0 105ٍةَلُمْه اَلِب ُمكََّل ْ ِجَتأْس ٍةَلف َغ اَلِبي وِنُعْداَّ: قال( ا غافر  00)  ﴾أْسَتِجْ  َلكَّْم 

 : 100ليبوقال ابن رج  الحن ]*[
ف إجابته النتفااء  لنَخَتلإلجابة م  استكمال شرائطه وانتفاء موانعه، وقد َت ضٍٍَتق ُم ٌ َبَس اُءَعالدُّ

بعض شروطه أو وجود بعض موانعه، ومن أعظم شرائطه حضور القل ، ورجاء اإلجابة من 
  0ها  0أ  0الى اهلل تع

 وَعشَّا خَّل َا اِنَبِهذ وُيا  ِلَلا ي بالَملَِّصا الُم اِنيَبِصُي اِءَعفي الدُّ اَلَسْرِتواالْس اَ َنوال شث أن اإلط 
ام ما اإلسينتهي اء بل متى َعفي معاني الدُّ ِركََّفوالتن ِرُبَدالتن تفكيره ال لني وُجِلَصمم الُمويجعالن َه

 0اءَعمن الدُّ
العلماء والفقهاء بعدم اإلطالة المملة في ُدَعاِء القنوت حتى ال ُيَصاَ  الُمَصاِلي   ولطالما أوصى

 َفَصالنى  الننااسُ  أْوَتَر إَذا َرَمَضاَن ِفي ال َكَفَرَ  ُنَلْع: مالث أنه قالاإلمام عن بالسمأِم والَمَلِل، جاء 

 َوَيل َعانَُّهمْ  ال َكَفاَر ِ  َوَقَف َيْدُعو َعَلى الرُّكَّوِع َرَفَ  َرأَسُه ِمْنَفإَذا  َفَرَكَ  ثَّمم َقاَم ِبِه الثناْلَثَة الرمك َعَتْيِن

100َقاَل َوكَّلُّ َذْلَث َشْيٌء َخِفيف  َغْيُر َكِثيٍر ،َوَيْدُعو َوَيْسَتن ِصُر ْلل ُمْسِلِميَن
 0 

 :ومن وصايا الشيخ عبد العزيز بن باز قال ]*[
: ري الكلمات الجامعة وعدم التنط ِويِل على النناس، ويقارأ تح ِتونَّالقَّ األفضل لإلمام في ُدَعاِء 

اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد في حديث الحسن في القنوت ويزيد معه ماا يتيسار مان    
ََ عليهمالدمَعَواِت الطنِيَبِة كما زاد ُع  0 108مر، وال َيَتَكلنفَّ وال ُيَطوُِّل َعَلى النناِس وال َيشَّ

صلى اهلل عليه وسلم حال الدَُّعاِء يعلم جليًا أنه صالى اهلل علياه    ْدِيِه وُسننِتِهفي َه ُلأِمَتوالُم
وسلم لم يكن ُيِطيُل وُيك ِثُر من األلفاظ والكالم في الدَُّعاِء، فعندما سألته أَح ُّ الناس إليه السيد  

لقدر فعلمها ُدَعااًء خفيفاا   ليلة ا ت َقعائشة رضي اهلل عنها أن ُيَعلَِّمَها ُدَعاًء تدعوا به إذا واَف
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، َفل َنَتَعلنَم َهْدَيُه " َعنِّي َفاْعفَّ ال َعف َو تَِّح ُّ َعفَّوٌّ إننَث اللنُهمم"قلياًل في ألفاظه كثيرا عظيما في معانيه 
صلى اهلل عليه وسلم حال الدَُّعاِء، فكلمات مأثور  قليلة خير من ُجَماٍل وِعَبااَراٍت ُمخ َتَرَعاٍة    

 0ُمِملنٍة َطِويَلٍة
 :َال َمق ِدِسيُّ ةاَمَدابن قَّقال  ]*[
، ِ ل ا الَق ةَّاَحَر، َواِتَجَرالدم ُ ف َرَو سبحانه،  ِّالرم ىَوِرَض، ِعْرالشن ةََّقاَفَوُم ةََّكَرَب ِةنناالسُّ اِعَبت في ِا
 0 109يِمِقَتْسالُم راطَّالصِّ وُثلَّ، وُساِنَطْيالشن يُمِغْر، وَتِنَدالَب ةَّوَدَع
َلْيَس َمَن ااِلْعِتَداء: ن َتبهِا: 
  :110ابيقال الخطن ]*[

 .من الدعاء ليس معنى االعتداء اإلكثار 
إذا سأل أحادكم   : قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام  رضي اهلل عنه عائشة حديث  )

 .  فليكثر فإنما يسأل ربه
 : اِ َرإلْعَاَو ِ ْجسمل َا فَّلَُّكَت( 10)

 ُهَفا لنَكَتَعمماَدُه وتَ  إْن اِءَعفي الدُّ وٌهُرك ، وهو َم111ٍداِحَو ٍََسي على َنِوَتْسُمل الكالم َا: هو ُ ْجالسم
 111البخاري في صاحيحه  َنَون ، وقد َعِركََّفوالتن ِرُبَدعن التن ُهَبل َق تَّتَِّشوُي ُهَلق َع ُلِغش ي ألنه ُياِعالدم

: أنه قال   ابن عباس رضي اهلل عنهما ، ثم أورد الخبر عن ِءاَعفي الدُّ ِ ْجمن السم ُهَرما ُيك : فقال
  صالى اهلل علياه وسالم       رسول اهلل  تَُّدِهفإني َع ُهْبِنَتاُجَف اِءَعمن الدُّ    َ ْجالسم   فانظر  000 
 0ا  َنَتاالُج   يعني ال يفعلون إال ذلث    ،وأصحابه ال يفعلون إال ذلث 

  :اري بشرح صحيح البخاريفي فتح الب ابن حجر قال ]*[
 ِفلَُّكبه لما فيه من التن َثَرك إليه وال تَّش غل ِف َدِصق ال َت :أي  ( ُهْبِنَتاْجَف اِءَعالدُّ َنِم َ ْجوانظر السم) 

 0ِ ْجالسم ُثْرأي َت :  ( ال يفعلون إال ذلث ) قوله  ، و اِءَعالمان  للخشوع المطلو  في الدُّ

 :الي أنه قال ثم نقل عن اإلمام الغز
ففي األدعياة الماأثور     ة، وإالنلنِذراعة والف ألنه ال يالئم الضملنَكَتُمل هو َا ِ ْجالمكروه من السم 

 0ة َفلنَكَتكلمات متوازية لكنها غير ُم
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 :قل في عون المعبود شرح سنن أبي داود نو
  0 اِءَعفي الدُّ َ ْجالسم َفلنَكَتن المراد باالعتداء أن َيإ: عن الغزالي في اإلحياء أنه قال 

 :األذكار في با  ادا  الدعاء كتابه وقال اإلمام النووي في ]*[
، واألولى أن يقتصار علاى الادعوات    اِءَعوقد فَّسِّر به االعتداء في الدُّ َ ْجالسم كلنَفَتأن ال َي

 اِنَسا َلُع ِباَّْد  : وقال بعضهم: ال، ثم ق عليه االعتداء افَّاء فُيَخَعالدُّ ُنِسالمأثور ، فما كل أحد ُيْح
  0، ال بلسان الفصاحة واالنطالَاِرَقِتواالف  ِةلنالِذ
  :وأورد اإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم  ]*[

ي ِهل وُي ،واإلخالص ذه  الخشوع والخضوعُيفإنه  ،فَّلنَكَتُمل هو َا اِءَعالمذموم في الدُّ َ ْجأن السم
 ِةاَحَصا الَف اِلَمَكْل ٍرك ِف اِلَمإْع ف واللَِّكا ما حصل بال َتفأمم ،وفراغ القل  اِرَقِتراعة واالف عن الضم

 0 113ٌنَسبل هو َح ،أو كان محفوظا فال بأس به ،ونحو ذلث
 :َالننْهُي َعْن َتَكلِِّف اإلْعَراِ ( 11)

القلا    اِنَفِرْصا هما َيألنن اِءَعاإلعرا  في الدُّ ِفلَِّكعن َت ٌيِهن ، َم ِ ْجالسم ِفلَُّكومثل النهي عن َت
 عن الخشوع،

  :قال ابن تيمية ]*[
إذا جااء  : اإلعرا ، قاال بعاض السالف    َفلنِكِتِي ي إذا لم تكن عادته اإلعرا  أالناِعينبغي للدم

فاال   ٍفلُّا َك، فإذا وق  بغير َتاِءَعفي الدُّ ِ ْجف السملَُّكاإلعرا  ذه  الخشوع،  وهذا كما ُيكره َت
 يَمِوق ا َت اِءَعفي الدُّ ُهتََّماء من القل ، واللسان تاب  للقل ، ومن جعل ِهَعس به، فإن أصل الدُّبأ
، وإن لم ُيقوِّم ُهاَدَروُم َياِعالدم َدْصَق ُمَلْعواهلل ا سبحانه ا يَ  : ثم قال ،ِهِبل َق َهُجَوَت َفَع، أْضِهاِنَسْل

  0 114على تنوع الحاجات لسانه، فإنه يعلم ضجيج األصوات باختالف اللغات
 : اُءَكلُبَاَو ُحْوننل َاَو ِةاَجَحل َا ََْوَف ِتْوصمل َا ُ ف َر( 11)

 : 115 يُِّناَلَقْسالَع َرَجَح ُنْبقال ِا ]*[
أو  عًاْرَشا  ُهولَُّصا ُح يُلِحَتْسا ما َي ِ َلَطأو ِب ِةاَجالَح ََْوَف ِ ف بزياد  الرم ُ َقَي اِءَعفي الدُّ اُءَدِتْعااِل
 0ِفلنَكَتُمل َا ِ ْجسمكال ُهتَّاَهَرَك ت َدَرخصوصا ما َو ْرَثؤمأو يدعو بما لم َي ٍةَيِصْعَم ِ َلَطِب

   :110  اَدَتوقال َق ]*[
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 ٍتْمَس ِنْسُحَو اٍرَقَوَو ٍةيَنِكفي َس ْنكََّيل اهلل َف ُمكَّاْئَعإليه بطاعته، فما كان من ُد ُ رمَقَتا ُيَماهلل إنن إنم
 0  ٍةَعَد ِنْسُحَو ًيَدُهَو

   : قال 110وعن الحسن ]*[
ا بينهم وباين  ًسْم، إْن كان إال َهت ْولهم َص ُ َمُيْس وما اِءَعفي الدُّ وَنُدِهَتْجلقد كان المسلمون َي

دًا ْبَع َرَكَذ تعالى وذلث أن اهلل ﴾اْدُعوا َربمكَّْم َتَضرًُّعا َوخَّف َيًة  ﴿  :، وذلث أن اهلل تعالى يقولُمِهربِّ
  0( ا مريم  1)  ﴾ا ًيِفَخ اًءَدِن بمُهَر َىاَدَن إذ  ﴿ :، فقالُهلَّْوله َق يمِضَرحًا َفاْلَص
: يكره رف  الصوت بالدعاء مطلقا، قال المروزي سمعت أبا عبد اهلل يقول" :قال ابن مفلح ]*[

]  (َها َوٱْبَتِغ َبْيَن ٰذْلَث َسِبياًلَواَل َتْجَهْر ِبَصالِتَث َواَل تََّخاِفت  ِب: )ينبغي أن يسرم دعاءه لقوله تعالى
 [ 110/اإلسراء 

   : قال 118وعن ابن جريج ]*[
اء ، ُيكره رف  الصوت والنداء والصاياح بالادعاء ، وياؤمر بالتضارع     َدِتْعِا اِءَعإن من الدُّ
  0  واالستكانة

   : وعن زيد بن أسلم ]*[
 1190 اٌءَدِتْعِا اِءَعبالدُّ َرْهأن الَج َىَركان َي
 ﴿  ، ايًنِكَتْسا ُم :يعناي  ﴾اْدُعوا َربمكَّْم َتَضارًُّعا   ﴿  َعزم َوَجلن  في قوله عن سعيد بن جبيرو ]*[

  1100نيا واآلخر الدُّ ِرفي حاجاتكم من أْم وٍنكَُّسَو ٍضف في َخ :يعني ﴾ َوخَّف َيًة
 : وعن األوزاعي قال ]*[

 0 111َعاِءليس في القنوت َرف ٌ  ، وُيكره َرف ُ  األصوات في الدُّ
 : وقيل للحسن البصري ]*[

 1110أخطأوا السُّاننة، كان ُعمر َيق نَّتَّ وُيَؤمُِّن َمْن َخل َفُه: إننهم َيُضُجوُن في القنوت، فقال
 :، قالشرح سنن أبي داودبفي عون المعبود و ]*[
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ا ال يجوز ورف  الصوت بم اُءَعالدُّ :دِّ، وقيلالَح  ََّزاَوَجا ُم  اُءَعالدُّ أي المراد باالعتداء فيه ا  
 0األنبياء عليهم السالم  َلاِزَنسؤال َم :، وقيلاُحَيبه والصِّ

 :113وقال النووي ]*[
  0 ِتْوالصم ِ ف في َر اطََّراإلف  ُهَر، وُيك اِءَعصوته بالدُّ َضِفخ ُيستح  أن َي 

عنه، فهو فضاًل عن  يٌِّهن ِمكلُّ ذلث  يُلِووالَع اخَِّروالصُّ اُءَكومثل رف  الصوت فوَ الحاجة، البُّ
 َلِثا َتْم، فااألد  أن يَ اِلَؤوالسُّا  ِعرَُّضي ادا  التناِفَنأنه إزعاج وتشويش على اآلخرين، فإنه ُي

﴾، ولنا في رسول اهلل صلى اهلل عليه اْدُعوا َربمكَّْم َتَضرًُّعا َوخَّف َيًة  ﴿ ِعزم َوِجلناهلل  ِري ألْمِعاالدم
 . من البكاءُيَصلِّي َوْلَجْوِفِه أِزيٌز َكأِزيِز ال ِمْرَجِل َيْعِني  كانفقد وسلم األسو  الحسنة 

 النباي  أتيت : قال ( لحديث عبد اهلل بن الشخير الثابت في  صحيحي أبي داوود والترمذي)
 . فسمعت لصدره أزيزًا كأزيز المرجل من البكاء  يوهو يصل

  0إلناءفي ا ِيِلغ صوت الماء عندما َي :وأزيز المرجل أي
أو  ُجِعْزُيا و َيْرَفُ  صوته ْنكَّى اهلل عليه وسلم م  تدبره وخشوعه وبكاءه لم َيَلَصَفنبينا محمد 

 0على أحد شَُّوَشُي
 : 114قال في تفسير البحر المحيط ]*[
 0 ياُحوالصِّ الكثير ُرْهالَج منها وجوه على الدعاء في االعتداء: العلماء قال
 : 115وقال الشوكاني ]*[
 . به صارخًا بالدعاء صوته يرف  أن الدعاء في عتداءاال ومن 
 : اِءَعدُّل َا اِعِمَس َدن ِع ِرأثُّالتنَاَو َال َكِريِم اِنْرقَّل َا ِ َواَلِت َدن ِع ةََّلف َغل َا

ا 11)  ﴾لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اهلل  ﴿ : قال تعالى 
المعنى أنه لو ُجِعَل في الجبل َعق ٌل كما ُجِعَل فيكم، ثم أنزل علياه  : ازيقال الفخر الر( الحشر 

ََ ِمْن َخش َيِة اهلل  0 110القران َلَخَشَ  َوَخَضَ  َوَتَشَق

 : وقال القرطبي في تفسيره ]*[
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ا َذَها ِب َ وِطا فإنه لو خَّ ؛رُبَدفي ترث التن َرذ على تأمل مواعظ القران وبين أنه ال ُع تعالى ثنَح
ولرأيتها علاى صاالبتها ورزانتهاا     ،لقران الجبال م  تركي  العقل فيها النقادت لمواعظها

 .110َِِقَشتنالُم: ِعِدَصتنوالُم ،الذليل : والخاش  ،ة من خشية اهلل َقِقِشَتُم :أي؛خاشعة متصدعة
 : قال رضي اهلل عنهماعن ابن عباس و ]*[
حملته إياه تصدع وخش  من ثقله ومن خشية لو أني أنزلت هذا القران على جبل : تعالى يقول
فأمر اهلل عز وجل الناس إذا أنازل علايهم القاران أن يأخاذوه بالخشاية الشاديد         ،اهلل 

 1180والتخش 
 ِهِتا َتل عظمة غفلته أثناء قراء  اإلمام للقران الكاريم ، ومان فَ   من ُمَصلٍّ ِ َجكل الَع ُ َجفالَع
أثرَا في نفسه من كالم اهلل تعالى  ُداء ، فهل كالم البشر أشنَععندما يشرع اإلمام في الدُّ ِهِتَظَقوَي
 ! ؟

وال يبكاي عناد    اِءَعمن يبكي في الدُّ:  َلْئعندما ُس ومن فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز ]*[
 سماع كالم اهلل تعالى ؟ 

ينبغي  هذا ليس باختياره فقد تتحرث نفسه في الدعاء وال تتحرث في بعض اآليات، لكن :أجا 
له أن يعالج نفسه ويخش  في قراءته أعظم مما يخش  في دعائه، ألن الخشوع في القاراء   
أهم، وإذا خش  في القراء  وفي الدعاء كان ذلث كله طيبا ألن الخشوع في الدعاء أيضا مان  

 119أسبا  اإلجابة، لكن ينبغي أن تكون عنايته بالقراء  أكثر ألنه كالم اهلل فيه الهدى والناور 
0 
، أو كان ناتًجا عن قلة مبااال ، أو كاان    خصوًصا إذا كان يحيل المعنى :كثر  اللحن ( 13)

 . ناتًجا من إمام ُيَؤمُِّن الناس خلفه
ومما يج  أن يراعى في األدعية اإلعرا  الذي هو عمااد الكاالم، وباه     : قال الخطابي ]*[

 . يستقيم المعنى، وبعدمه يختل ويفسد
باللحن حتى يصير كالكفر إن اعتقده صاحبه، كدعاء من دعا، أو قاراء   وربما انقل  المعنى 

بتخفيف الياء من إيماث؛ فإن األيا ضياء الشمس، فيصير كأنه [إياث نعبد وإياث نستعين]من قرأ
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 (130). شمسث نعبد، وهذا كفر: يقول
الرمياسيِّ  حدثنا بن المرزبان عن: وأخبرني أحمد بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال : وقال
لياث،  : ما اسمث؟ قال: يا ذو الجالل واإلكرام، فقال: َمرم األصمعي برجل يقول في دعائه: قال

 :فأنشأ يقول
 ه باللحن ليث           اينادي ربه

 
 (131)  لذاث إذا دعاه ال يجيا   

 ._كما مر _ والمقصود أن اإلعرا  مطلو  حال الدعاء  
 ؛ إذ ال يكلف اهلل نفًسا إال وسعهاعلى اإلعرا  فال شيء عليهأما إذا كان اإلنسان غير قادر 
. 
 :قلة االهتمام باختيار االسم المناس  أو الصفة المناسبة( 14)
اللهام  :  ، فمن ذلث قاول بعضاهم   ، أو كثيًرا منهم ال يهتم بهذا األمر فتجد بعض الداعين 

 ...لراحمين، أو نحو ذلث، أو اللهم عليث بالكفار يا أرحم ا ارحمني يا شديد العقا 
 :اليأس أو قلة اليقين من إجابة الدعاء ( 15)
فكثير من الناس إذا أصي  بمرض عضال يغل  على الظن أنه ال يبرأ، وأن المصاا  باه ال    

؛ ليأسه، وقلة يقينه باأن اهلل قاادر علاى     تجده َيَدُع الدعاء، ويترث اللجوء إلى اهلل_ يشفى 
 . تبديل الحال
ياال  ه أن الدعاء ال داعي له في هذه الحالة، وال فائد  وراءه ِحِعالشيطان في َرْو وربما ألقى

فتجد تلث الحال تغل  عليه، بال  _ عياًذا باهلل _ هذا األمر، كحال من يصا  بمرض السرطان 
، فتراهم يتركون الدعاء لهذا المريض؛ بحجة أن هذه الحالاة   ربما غلبي على أقاربه وذويه

تنتهي بالوفا  في األعم األغل ؛ لذا ال فائد  من الدعاء لهاذا الماريض، وال    ، وأنها خطير 
 !._بزعمهم _ داعي له 

 .فهذا خطأ في با  الدعاء، وجهل باهلل، وما ينبغي لجالل وجهه، وعظيم سلطانه
تباارث  _ أما علم أولئث أن اهلل على كل شيء قدير؟ وأن أزممة األمور بياده  ! فيا سبحانه اهلل

 ؟ ؟ وأن الذي كت  الضر قادر على كشفه وأنه يقول للشيء كن فيكون_ لى وتعا
؟  ؟ وأن انتظار الفرج من أجل العباادات  عباد  عظمى_ بحد ذاته _ بل ما علموا أن الدعاء 
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 .ورأس العز؟ وأن االفتقار إلى اهلل واللجوء إليه عين الفالح
بفضال ذلاث   _ ا يعانيه؟، أو يرزقه ؟، أو يخفف عنه بعض م بل ما علموا أن اهلل قد يشفيه

 .؟ من الثبات والطمأنينة والرضا ما ال يجده لو كان سليًما معافى_ الدعاء 
، أو تأخر اإلنجا  عنه، فمنهم من يرغ  عان   وكذلث الحال بالنسبة لبعض من يبتلى بالعقم

عاء في ذلاث  دعاء اهلل، وسؤاله الذرية الصالحة؛ بحجة أن األمر قد كت  وقدر، فال داعي للد
 !.األمر، إذ ال فائد  من وراءه بزعمه

هو الاذي قادر العقاَم وَتاَأخَُّر     _ عزم وجل _ ؛ فاهلل فهذا الكالم ال ينبغي أن يصدر من مسلم
اإلنجا ، وهو القادر على أن يمد اإلنسان باألوالد؛ فاألمر أمره، والقدر قدره، والكاون كلاه   

 روح اهلل، أو تقنط من رحمته؟ من_ أيها المسلم _ ملث له؛ فكيف تيأس 
  َر ه َهْ  ْلي ِمن ل ُدن َث ذَّرهيهًة َطيهَبًة ْإن اَث َساِميُ     : ) عندما قال _عليه السالم _ فهذا زكريا

 [38 /ال عمران ( ]الدهَعآِء
،ُيَبش ُرَث ِبَيْحَيااَى   َفَناَدت ُه ال َمآلْئَكةَّ َوُهَو َقاْئٌم ُيَصل ي ِفي ال ِمْحَراِ  َأنه الل َه: ) أجا  اهلل دعاءه

 [39 /ال عمران  ( ]ُمَصدهقًا ِبَكِلَمٍة مهَن الل ِه َوَسيهدًا َوَحُصورًا َوَنِبيهًا مهَن الصهاْلِحيَن
وأن امرأته كانت عاقًرا كل ذلث م  أن زكريا قد بلغ من الكبر عتيًّا ،.! 

،  ؛ يأًسا مان صاالحهم   هموقل مثل ذلث في شأن بعض الوالدين الذين َيَدُعون الدعاء ألوالد
 .وذلث إذا رأوا منهم تمرًدا وتمادًيا في الغواية والضالل

 :فتجد هذا الوالد يقول
 !أنا يئست من صالح ولدي، وتركت الدعاء له

،  ؟ أما علمت أن دعاء الوالد مستجا  ؟ أم تحجر رحمة اهلل أتيئس من روح اهلل! سبحان اهلل
بعد حين، إما أن يكون ذلث في حياتاث فتارى صاالحه     وأن الدعو  الصالحة قد تدركه ولو

 .واستقامته، أو بعد مماتث وفراقث الدنيا، فتسعد ببركة دعائه
 ثم ماذا يضيرث من الدعاء؟
مناث وإن   (133)، وعيص(131)أنفث منث وإن َذنم  :، والعر  تقول ثم إن الولد ولدث مهما كان

 (135). (134)كان أَشًبا
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َ    مسلمينوكذلث الحال بالنسبة لبعض ال ،  ؛ فما أن يشاهد ما عليه المسالمون مان التماز
ادع للمسلمين باأن يصالح اهلل   : إال ويِد  اليأس إلى قلبه، وإذا قيل له_ والتخلف والتفرَ 

 للدعاء_ إًذا _ ؛ فال داعي  أحوالهم، هز عطفيه، وأومأ برأسه موحًيا بأن ال أمل في اإلصالح
. 

 . والتصديَ بوعده الصادَ الذي ال يختلف_ عز وجل   _كل ذلث خطأ، ومناٍف للثقة باهلل 
 :  أن يفصل الداعي تفصياًل ال لزوم له(  10)

اللهم اغفر آلبائنا، وأمهاتنا، وأجدادنا، وجداتنا، وأخوالنا، وخاالتناا،  : كما يقول بعض الناس
نه، وزمالئه، وأعمامنا، وعماتنا، ثم يمضي في تعداد أقاربه، وينتقل بعد ذلث إلى الدعاء لجيرا

 .وهكذا يستغرَ وقًتا ليس باليسير في هذه التفاصيل
اللهم اغفر للمسالمين   اللهم اغفر لنا، وإلخواننا وأحبابنا، وأقاربنا، أو :وكان يغنيه أن يقول

 .والمسلمات، ورحمةَّ اهلل واسعة
دل علاى  فال بأس به؛ فقد ورد في السنة ما يا _ أما إذا لم يصل التفصيل إلى مبالغة وتطويل 

 .ذلث
 :  دعاء اهلل بأسماء لم ترد في الكتا  والسنة( 10)

ن، يا برهان، ونحوها؛ فإنها ليسات مان   ا، يا غفران، يا سبح يا سلطان: كقول بعض الناس
 ._تعالى _ أسماء اهلل 

 : رحمه اهلل قال الخطابي ]*[
برهان، يا غفاران،   يا سبحان، يا: ومما يسم  على ألسنة العامة وكثير من القَّصماص قولهم 

 . يا سلطان، وما أشبه ذلث
فإناه  _ وإن كان يتوجه بعضها في العربية علاى إضامار النسابة باذي     _ وهذه الكلمات 

 (130). مستهجن، مهجور؛ ألنه ال قدو  فيه
 . يا ر م القران:  وكذلث قول بعضهم

يا : يقول عند الكعبةفإنه سم  رجاًل   وأول من أنكر ابن عباس : رحمه اهلل  قال الخطابي ]*[
 (130). إن القران ال ر م له؛ إن كل مربو  مخلوَ! َمْه: ر م القران فقال
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 :المبالغة في رف  الصوت ( 18)
، لوجود مكبرات الصوت، فربما سمعت الاداعي   وهذا األمر قد انتشر في زماننا هذا بخاصة 

 . إماًما في شرَ المدينة وأنت في غربها
ي للتزيد في رف  الصوت؛ فإنه اعتداء، وبا  من أبوا  الرياء؛ فااألولى  وهذا خطأ؛ إذ ال داع

 . بالداعي إذا كان إماًما أن يرف  صوته بقدر ما يسمعه المصلون إذا كانوا يؤمنون وراءه
 .فليكن دعاؤه ِسرًّا_ أما إذا كان الداعي وحده 

 : ف فيهاللهم إني ال أسألث رد القضاء، ولكن أسألث اللط: الدعاء با( 19)
 فهذا الدعاء يكثر على األلسنة، وهو خطأ؛ ذلث ألنه شَِّرع لنا أن نسأل اهلل رد القضاء،

ال يرد القضاء إال الدعاء و ال يزيد فاي  قال  أن النبي ( حديث سلمان في صحيح الترمذي )
   . العمر إال البر 

لذلث ويدع الدعاء، ، فهل يستسلم اإلنسان وكل ما يصي  اإلنسان من بالء فهو من القضاء
 .أم ينازع قدر اهلل بقدر اهلل؟

َِ: )تعالى قوله أمرنا بذلث كما في_ عز وجل _ بل إن اهلل  ََ*  قَّلم َأُعوذَّ ِبَر ه ال َفَل الفلَ ( ]ِمن َشره َما َخَل
: 1، 1] 

أمرنا في هذه السور  أن نستعيذ به من شرِّ ما خلَ، وشرُّ ما خلَ داخال  _ عز وجل _ فاهلل 
 .القضاءفي 

ََ)تعالى _ وكذلث في قوله  ِمن َشره ال َوْساَواِس  *  ْإَلَاِه الن اِس*  َمِلِث الن اِس*  ِمن َشره َما َخَل
 [الناس: سور ( ]ِمَن ال ِجن ِة َوالن اِس*  ال ِذى ُيَوْسِوُس ِفي ُصُدوِر الن اِس*  ال َخن اِس
وقني شر ما قضيت :وكما في الدعاء المشهور 
قال علمني رسول اهلل صالى اهلل علياه   ( بن علي في صحيح السنن األربعة  حديث الحسن)

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فايمن  } وسلم كلمات أقولهن في الوتر
إنث تقضي وال يقضى عليث وإنه ال يذل من  وقني شر ما قضيتتوليت وبارث لي فيما أعطيت 

 { واليت تباركت ربنا وتعاليت
 با  من تعوذ باهلل من درث الشقاء وساوء   :باًبا قال فيه ولهذا بو  البخاري في صحيحه

 : القضاء
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كان يتعوذ من َجْهاِد الابالء وَدَرِث الشاقاِء     أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
 . وسوِء القضاِء وشماتِة األعداء 

 :تعليَ الدعاء على المشيئة( 30)
لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت؛ فهذا مناف للجزم بالدعاء، ودليل  اللهم اغفر: كأن يقول

يجد في الطل  ويلح في دعائه ، فاهلل تعاالى   وعلى العبد أن يعزم المسألة فعلى قلة الرغبة، 
يح  الملح في الدعاء ، ولهذا كان النبي صلى اهلل عليه وسلم في غزو  بدر يلح علاى رباه   

َأنم َرُسوَل اللنِه َصلنى اللنه َعَلْيِه : َعِن اْبِن َعبماٍس َرِضي اللنه َعن هَما في الدعاء ويكثر من ذلث ، 
اللنُهمم ْإنِّي َأن شَُّدَث َعْهَدَث َوَوْعَدَث اللنُهمم ْإْن َتَشأم َلا تَّْعَبْد َبْعاَد  : " َوَسلنَم َقاَل َوُهَو ِفي قَّبمٍة َيْوَم َبْدٍر 

َحْسُبَث َيا َرُسوَل اللنِه ، َأل َحْحَت َعَلى َربَِّث َوُهاَو َيِثاُ  ِفاي    : َأُبو َبك ٍر ِبَيِدِه َفَقاَل  ، َفَأَخَذ" ال َيْوِم 
 " .َسُيْهَزُم ال َجْمُ  َوُيَولُّوَن الدُُّبَر : " الدِّْرِع َفَخَرَج َوُهَو َيقَّوُل 

: ال يقل أحادكم : ال ق أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث ) 
إنه يفعال ماا    ،مسألته ليعزم و، إن شئتارزقني  ، ارحمني إن شئت اللهم اغفر لي إن شئت

 . ال مكره لهيشاء 
 :اإلدالل على اهلل وترث التضرع ( 31)
كمن يدعو دعاء المستغني بما عنده، الُمِدلِّ على ربه؛ فال يدعو دعاء الخاشا  المتضارع،    

 . المتذلل
 .، وبا  من أبوا  االعتداءوالعياذ باهلل  ن ضرو  الكبرفهذا ضر  م

 :تصن  البكاء ورف  الصوت بذلث( 31)
، فهاذا خطاأ، ومنااف     كحال من يرف  صوته بالبكاء أثناء دعاء القنوت في شهر رمضان 

 ._رضي اهلل عنهم _ وأصحابه "لإلخالص، ومدعا  للرياء، ومخالف لهدي النبي
ن عن خشوع، وإخبات وتأثر بعيًدا عن رف  الصوت بذلث، إال مان  فالبكاء المطلو  هو ما كا

_ عز وجال  _ فإنه ال حرج عليه؛ فاهلل _ غَِّل  على نفسه، ولم يستط  أن يتمالث زمام أمره 
 .ال يؤاخذه بذلث

 : ترُث اإلماِم رفَ  يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة( 33)
 يرف  يديه، وهذا خالف السنة؛ فالسانة أن  ال_ فبعض األئمة إذا استسقى أثناء خطبة الجمعة 

يرف  اإلمام يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة كما جاء ذلث في حديث األعرابي الاذي جااء   
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 . يخط  يوم الجمعة، فشكا لهم ما هم فيه من الشد "والنبي
فبيناا   قال أصابت الناس سنة على عهد رساول اهلل  ( حديث أنس الثابت في  الصحيحين)

يخط  على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول اهلل هلث المال وجااع   اهلل  رسول
وما في السماء قزعة قاال فثاار    يديه فرف  رسول اهلل العيال فادع اهلل لنا أن يسقينا قال 

سحا  أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته قاال فمطرناا   
في الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة األخرى فقام ذلث األعرابي أو رجل يومنا ذلث و

يديه وقاال   غيره فقال يا رسول اهلل تهدم البناء وغرَ المال فادع اهلل لنا فرف  رسول اهلل 
اللهم حوالينا وال علينا قال فما جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إال تفرجت حتى صاارت  

لم يجيء أحد من ناحية إال حادث  ول الوادي وادي قنا  شهرا اي مثل الجوبة حتى سالمدينة ف
 . بالجود 

 : اإلطالة بالدعاء حال القنوت، والدعاء بما ال يناس  المقصود فيه( 34)
 (138).فالقنوت يشرع عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على اخرين

وازل إطالة مفرطة، ويدعو بما خطر لاه  وهناث من األئمة من يطيل في دعاء القنوت حال الن
من األدعية، وربما بلغ ببعضهم أن يجعل دعاء القنوت ضعف مد  الصاال  ثاالث مارات أو    

 .أكثر
وهذا خطأ، وخالف السنة؛ فالسنة أن يقتصد بالدعاء، وأن يدعو بما يناس  تلث النازلة؛ فذلث 

 .مينالمشقة على المأمو هو السنة، وذلث أجم  للقل ، وأبعد عن
  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ]*[

وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناس  لتلث النازلة، وإذا سمى من يدعو لهم 
 (139). كان ذلث حسًنا_ من المؤمنين، ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين 

 :أن يكون الدعاء فيه طل  يناقض حكمة اهلل تعالى ( 35)
أن يخرج اهلل الشمس من مغربها قبل أوانهاا ، أو يطلا  مان اهلل أن ال يقايم      كمن يطل  

 .الساعة ومعلوم أن الساعة اتية ال ري  فيها 
 :أن يكون الدعاء مشتماًل على مناقضة شرع أمر اهلل به ( 30)
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يعفو كمن يسأل اهلل أن يحلل الربا أو الزنا مثاًل ، أو كمن يدعو اهلل أن يدخل إبليس الجنة أو  
عن كافر محكوم بكفره ، وأنه من أهل النار ، كفرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف وأباو  

 .له  وأبو جهل وأمثال ذلث 
 :مسألة ال يليَ طلبها أن يكون الدعاء محتويًا ( 30)
كمن يطل  أن تكون منزلته مثل منزلة األنبياء ، أو يكون من العشر  المبشرين بالجنة ، وقد  

م فكيف يليَ به أن يطل  طلبًا ال يحَ له ، بل أن يسأل اهلل تعالى أن يكون من أهل تم تحديده
 . الجنة مطلقًا بدون تخصيص 

 
 :دعو  العلماء إلى االلتزام بالدعاء المأثور                                   

 
 : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[

َِ أن َي ة، فإنم ذلث الري  في نناا الكتا  والسَُّهمشروعة التي جاء ِبوا باألدعية الُعْدينبغي للَخل 
 قيَنِيِدوالصِّا  ياينَ ِباهلل عليهم من النن َمَعفضله وُحْسنه، وأننه الصراط المستقيم، صراط الذين أن 

 0 140أولئث رفيقا َنُسن، وَحَيِحاْلوالصم اِءَدَهوالشُّ
 :  وقال القاضي عياض]*[

اَء َعيُّ صلى اهلل عليه وسلم الادُّ ِبالنن لنَموَع ،ِهِتيَقِلَخاَء في كتابه ْلَعالدُّ لنَمَعأِذن اهلل في دعائه، و
، فال ينبغاي  ِةلألمم ةَّيَحِص، والننِةَغباللُّ ُمل ، والِعيِدِحْوبالتن ُمل الِع: ، واجتمعت فيه ثالثة أشياءِهِتألمم

للناس مان هاذا المقاام     اُنيَطم، وقد احتال الشنصلى اهلل عليه وسل ِهاْئَعألحد أن َيْعِدَل عن ُد
صالى اهلل علياه    يِِّبا عن االقتداء بالننَهيشتغلون ِب ًةَيِعلهم أْد وَنُعِرَتخ َي وٍءَم ُسْولهم َق يمَضَقَف

دعااء ناوح،   : ا إلى األنبياء والصالحين، فيقولاون َهوَنُبِسن هم َيما في اإلحالة أنن دُّوسلم، وأَش
  141وا من الحديث إال بالصحيحلَِّغَتش دعاء أبي بكر، فاتقوا اهلل في أنفسكم،ال َتدعاء يونس، 

 : وقال اإلمام الغزالي ]*[
 يِهِضا َتق ، فيسأل ماا ال تَ ِهاْئَعي في ُدِدَتْع، فإنه قد َي141المأثور  اتََّوَعالدم ُزاُوَجواألولى أن ال ُي

 0 143 اَءَعالدُّ ُنِسُيْح ِدمصلحته، فما كَّلُّ أَح
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 : وقال صاح  كتا  قواعد األحكام []*
 0 144اِتوَعُمْجالَم اِتَوَعى من الدمَلأِو ِةوَعُرش الَم ِةيَحِحالصم اِتَوَعدملعلى ا اُرَصِتق ااِل

َوَكأيِّْن ِمْن َنِبايٍّ َقاَتاَل َمَعاُه     ﴿ ى اه تعالاومن لطيف ما قاله القرطبي في تفسيره على قول
نَّوا ْلَما أَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللنِه َوَما َضُعفَّوا َوَما اْساَتَكانَّوا َواللناُه ُيِحا ُّ    يُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهاِربِّ

أْن َقالَّوا َربمَنا اغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوإْسَراَفَنا ِفي أْمِرَنا َوَثبِّت  أق اَداَمَنا   الصماِبِريَن، َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ْإالن
َفَعَلاى اإْلن َساان أن   : قاال ( ا ال عمران   140ا   140)   ﴾ َقْوِم ال َكاِفِريَنَوان ُصْرَنا َعَلى ال 

 ،َوال َيقَّول أخ َتاار َكاَذا   ،ننة من الدَُّعاء َوَيَدع ما ِسَواُهاَيْسَتْعِمل ما في ِكَتا  اللنه َوَصِحيح السُّ
 0َعلنَمُهْم َكْيَف َيْدُعوَن َفإنم اللنه َتَعاَلى َقْد ِاخ َتاَر ْلَنِبيِِّه َوأْوْلَياْئِه َو

 :وقال في مطال  أولي النهى  ]*[
 إَلى َحاَجًة َيْدُع َوَلْم ال َكِلِم َجَواِمَ  ُأوِتَي َوَسلنَم َعَلْيِه اللنُه َصلنى ْلَأننُه ، ِبال َمأمثَّوِر الدَُّعاُء:  ال ُمخ َتاُر 

 0 َغْيِرِه
 : وقال الشيخ علي الحذيفي ]*[
 ُماَلوالسما   َّاَلعليه الصم َعَر، فقد َشِهِتاَعَطِتْسِا ِرَدَقِباهلل  وِلُسَر اءَِْعُد ِظف المسلم على حِْ صَْرِْْحَيْل
   0 145وِذك رًااًء َعُد الٍٍَح لِّكَّْل

 : وقال الشيخ يوسف القرضاوي ]*[
عن أداء المعنى، بل قد تكاون   رً اِصا كثيًرا ما تكون َقَهوَنُعِرَتخ ا البشر وَيَهَعَضاألدعية التي َي

 ةََّغا اَلوالبم ةََّعا ْو، ففيها الرمِ وَرالمأثَّ ِةَيَعمن األْد ُلَض، إنه ليس أٍفًةَضاِقَنَتوُم ًةوَطلَّغ وَم ًةَفرمَحُم
في ألفاظ قليلة، فليس هناث أفضل مما ورد عن النبي صالى   ِةَعاِمي الَجاِنَعوالَم اِءاألَد ُنْسوُح

، فعليناا  ِرك الذِّ ُر، وأْجِعبَاتِّااِل ُرأْج: اهلل عليه وسلم من أدعية مأثور ، ألنه يترت  عليها أجران
 1400اَهو ِبُعْدأن َنو ِةيمِوَبالنن ِةَيِعهذه األْد َظَفْحأن َنَداْئًما 
 : قال ابن تيميةو ]*[
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ال  ِعبااَ تِّوااِل يِفوِقا على التناَهَنْبمن أفضل العبادات، والعبادات َم واَتَعوالدم اَرَكأن األذ  َ ْيال َر
 ِرك ذِّمان الا   ِيْرَحا َتالُم اُهرمَحَتهي أفضل ما َي ِةيمِوَبالنن اُرَك، فاألدعية واألذ اِعَدِتْبوااِل َىَوعلى الَه

، اٌنَسعنه ْل ُرِبَع، والفوائد والنتائج التي تحصل ال ُيٍةَماَلوَس اٍنأَم يِلِبا على َسَهكَّاْل، وَساِءَعوالدُّ
حيحة صا   الاْلا َطالَم ةَّاَيَغ ِةَيِعْرالشن اِرَكواألذ  ِةَيِعْرففي األدعية الشن 000اٌنَسإن  ِهِب يطَِّحوال ُي
أو  ٌلاِها إال َج ِةَعَدَتْبالُم ِةَثَدْحالُم اِرَكعنها إلى غيرها من األذ  ُلِدْع، وال َيِةيمِلالَع ِداِصَقالَم ةَّاَيَهوِن
 0 140دٍَّعَتأو ٌم ط رَِّفُم
 ُمُها َمِلَعُي أْن َمَلَسَو ِهْيَلاهلل َع َىَلَص يِِّبننل َا َنِم وَنُبلَّط ِي ِرْضَواُن اهلل َتَعاَلَى َعَلْيِهم أْجَمِعيَن ِةاَبَحَصل َا
 :اَءَعدُّل َا
َيا َرُسوَل اللناِه َعلِّْمِناي      :َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم ْللننِبيِّ  قال الصِّديَ رضي اهلل عنه أبي َبك ٍر   عن  

 أن َت ْإالن نَّوَ الذُّ َيغ ِفُر َوال َكِثيًرا ظَّل ًما َنف ِسي َظَلْمتَّ ْإنِّي اللنُهمم    قَّلم : "َقاَل ،ُدَعاًء أْدُعو ِبِه ِفي َصالِتي

نقل في الفتح عان  ،  ( البخاريرواه )  0"  الرمِحيُم ال َغفَّوُر إننَث أن َت َمغ ِفَرً  ْلي ِمْن ِعن ِدَث َفاغ ِفْر
الدَُّعاء ال َماذ كَّور َعَلاى    ُلَوَفْض ،في الحِديث َمش ُروِعيمة الدَُّعاء في الصمال : قال ابن أبي حمز 

َوَخصم الادَُّعاء ِبالصماالِ     ،ْعِليم من األْعَلى وْإن َكاَن الطناْل  َيْعِرف َذْلَث الننْوعَوَطَل  التن ،َغْيره
َين ظَّار   َءوفيه أنم ال َمْر" أق َر  َما َيكَّون ال َعْبد ِمْن َربهه َوُهَو َساِجد" ْلَقْوْلِه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم 

َوِفي َتْعِليم الننِبيه َصلنى اللنه َعَلْيِه َوَسلنَم أَلِبي َبك ار   ،َسبم  ِفي َتْحِصيلهِفي ِعَباَدته إلى األْرَف  َفَيَت
 0 148هذا الدَُّعاء إَشاَر  ْإَلى ْإيَثار أْمر اآلِخَر  على أْمر الدُّن َيا 

هام  الفصااحة والبياان إال أنن   اُ َباللغة وأْر ُلهم أْهرغم أنن رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين ُمُهَف
صلى اهلل عليه  يِِّبالنن اَءَعم أن ُدِهيِنِقَياء ْلَعم الدُُّهَملَِّعأن ُيصلى اهلل عليه وسلم  يِِّبننلطلبوا من ا

َيْعاِدلَّوَن َعاْن    ُمِهْيَدَلا  اٍنَيوال َب َةاَحَصال َف ًاامَوأق  اُل، فما َب ِةاَبإلَجْل َىَعوأْد وِلُبَقل ْل ُ َروسلم أق 
لبشر صلى اهلل عليه وسلم إلى أدعية ُمخ َتَرَعٍة َفَيْحِرُموَن أنفسهم َبَرَكاَة وَثاَواَ    ُدَعاِء َخْيِر ا

  0الدَُّعاء بالمأثور، فضاًل عن وقوعهم باالعتداء المحظور 
 :ر ألْجَا ِيِف ُلَضأف ِو ِركَّذِّل َا ِيِف ُرَسأْي اِءَعدُّل في َا اِعَبإلت َا
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يانِي  ، هنق  فل  كالم جمل  هتعةلق لطليف عين  7573: فرح البا ي بيرح صذلح البخا ي ، حديث  قم    ْرم  اِميع: قيال اْلك  و  اء مين اْلج  ع  أل نل فِليِ   ،هيفا اليد 

اي   ط ة ب غ  اف بِغ اي ِة الرلْقِصلر ه  ْوه يا ،ة اإِلْنع اماالْعرِر  ذ  م  نُوب ه  يْرر اليف  ة س  ْغفِر  ات ،ف اْلم  ْلير  يال اْلخ  ية إِيص  ْحم  الرل فِيي الثليانِي  ،ه  يْن النليا  ه  ية ع  ح  ْحز  ل ط ة يب الزل ف فِيي األهل

نلة ال اْلج  ا هُو  اْلف ْوز اْلع ِظلم ،ط ة ب إْبخ  ه ف   0ه 
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ِحيَن َصلنى الصُّاْبَح َوِهاَي      ُبك َرً    َخَرَج ِمْن ِعن ِدَها  َعَلْيِه َوَسلنَم  اللنُه َصلنى يم أنم الننِب   ُجَوْيِرَيَة   عن   
َما ِزل ِت َعَلى ال َحااِل النِتاي َفاَرق تَّاِث     : "َفَقاَل أْن أْضَحى َوِهَي َجاْلَسة  َبْعَد ثَّمم َرَجَ   ِفي َمْسِجِدَها

 َمرماٍت َثالَث َكِلَماٍت أْرَبَ  َبْعَدِث قَّل تَّ   َلَقْد   : "َعَلْيِه َوَسلنَم اللنُه َصلنى  الننِبيُّ َقاَل،  َنَعْم:  َقاَلت  "؟ َعَلْيَها

 َوِزَناةَ  ،َوِرَضا َنف ِساهِ  ،َخل ِقِه َعَدَد َوِبَحْمِدِه اللنِه ُسْبَحاَن:  َلَوَزَنت ُهنم ُمن ذَّ ال َيْوِم قَّل ِت ِبَما ُوِزَنت  َلْو

 (  149رواه مسلم والنسائي والترمذي" ) َكِلَماِتِه    َوِمَداَد   َعْرِشِه 
ِعزه الدِّين ْبن َعْبد السمَلام ِفاي   على الحديث اإلمام السيوطي في شرحه لسنن النسائينقل  ]*[

ِتَمالَها َعَلى َجِميا   َقْد َيكَّون َبْعض األذ َكار أف َضل ِمْن َبْعض ْلُعُموِمَها َوشَُّمولَها َواش : قال َفَتاَواُه
 150رهاألْوَصاف السمل ِبيمة َوالذناِتيمة َوال ِفْعِليمة َفَيكَّون ال َقِليل ِمْن َهَذا الننْوع َأف َضل ِمْن ال َكِثير ِمْن َغْي

0 

 : وقال في تحفة األحوذي بشرح جام  الترمذي ]*[
 ْ،ا ُيْدِرُث َفِضيَلَة َتك َراِر ال َقْوِل ِبال َعاَدِد ال َماذ كَّور  والحديث َدْليٌل على َفْضِل هِذه الكِلمات وأنم َقاْئَلَه

ُيَقاَل إنم َمَشقنَة َمْن قال هكذا أَخفُّ ِمْن َمَشقنِة َمْن َكرمَر َلف َظ الذِّك ِر َحتنى َيْبلَّاَغ إلاى    َوال ُيتنَجُه أنم
اللنِه َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم ْلِعَباِد اللنِه َوأْرَشَدُهْم َوَدلنُهْم  ِمث ِل َذْلَث الَعَدِد َفْإنم َهَذا َباٌ  َمَنَحُه َرُسوُل

 0 151َعَلْيِه َتخ ِفيًفا َلُهْم َوَتك ِثيًرا ألُجوِرِهْم ِمْن ُدوِن َتَعٍ  وال َنَصٍ  َفِللنِه ال َحْمُد 

 اِرَكتعالى من الكثير من األدعية واألذ  أث َوُ  عند اهلل اِءَعوالدُّ ِرك في قليل من ألفاظ الذِّ فاإلتباع
 واِ والثنا  ِرفي األْج ُلَضأف  وأَخفُّ إال أنه ُرَسأْي وإن كان اِءَعوالدُّ ِرك في الذِّ ُعبَاواإلتِّ ،ِةَعَرَتخ الُم

 أوَعَلْيِث ِماْن َهاَذا    أْيَسُر ِبَما ُهَو أخ ِبُرِث أالن: " حديث أنه صلى اهلل عليه وسلم قال الكما في 

 0ول ُبَقل ْل ُ َروأق  ِةاَبلإلَج َىَعوأيضاَّ هو أْدأي أْيَسُر في الذِّك ِر وأف َضُل في األْجِر، ، 151"أف َضُل 
تنبيه :   َال دَُّعاُء ِبَال َمأثَّوِر أف َضُل:  
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ي هِ دِ مْ ذ  هللا هبِ  ان  ذ  بْ سُ : نل هُ ر  ن  ز  و  ل   تِ ةْ ا قُ م  بِ  تْ ن  زِ لو هُ  ات  ر  م   ث  ال  ث   ات  م  ةِ ك   عُ ب  أ ْ  كِ د  عْ ب   تُ ةْ قد قُ : "  هاية الررمفي    يه ِ   ِ قِيةْ خ   ب  د  ع   اب  د  هِمي  ِ ِشيرْ ع   ة  ن يهزِ   ِ ِسيفْ ا ن  ض 

ي ان  ذ  بْ ُسي،  ِ قِ ةْ خ   ب  د  هللا ع   ان  ذ  بْ ، سُ   ِ قِ ةْ خ   ب  د  هللا ع   ان  ذ  بْ سُ : تقوللنهن  –يعني كةمات  –أال أعةمك :  قال: " ، ه هاية النسائي "   ِ اتِ م  ةِ ك    ان  ذ  بْ ، ُسي ِ قِيةْ خ   ب  د  هللا ع 

 اب  د  هللا ِمي ان  ذ  بْ ، ُسي ،ِ شِ رْ ع   ة  ن  هللا زِ  ان  ذ  بْ ، سُ  ِ شِ رْ ع   ة  ن  هللا زِ  ان  ذ  بْ ، سُ  ِ شِ رْ ع   ة  ن  هللا زِ  ان  ذ  بْ ، سُ  ِ سِ فْ ا ن  ض  هللا  ِ  ان  ذ  بْ ، سُ  ِ سِ فْ ا ن  ض  هللا  ِ  ان  ذ  بْ ، سُ   ِ سِ فْ ا ن  ض  هللا  ِ 

 (  3453: ، هصذلح سنن النسائي  قم  3734: انظر صذلح سنن الررمفي  قم )  ."  ِ اتِ م  ةِ ك   اب  د  هللا مِ  ان   ذ  بْ ، سُ  ِ اتِ م  ةِ ك   اب  د  هللا مِ  ان  ذ  بْ ، سُ   ِ اتِ م  ةِ ك  

470
 0 7  3: لسلوطي ، حديث  قم بيرح اأنظر شرح سنن النسائي   

473
 0 435 : ر تذفة األحوذي بيرح جامع الررمفي حديث  قم انظ  

474
ْعِد بِ    عن   الذديث برمام   ة  بنت س  ائِي  قلاص   نع  ِ    أبِلها    عن    أبِي ه  ُسوِل هللال ع     خ    م  ُ    أنل  ب  ةلى هللال ةلم   ص  س  ة ْلِ  ه  ى أْه ق ال     ع  ْيه ا ن و  ب ْلن  ي د  أة  ه  ة ى اْمر  ع 

ىح   ب ُح بِِ  ف ق ال   ص  ا ُهو   أْخبُِركِ  أال    : "تُس  رُ  بِم  ة ْلكِ  أْيس  ا أ هْ  ع  ا :أ ْفض  ُ  ِمْن ه ف  ب  م  د  ِ ع  ان  هللال اءِ  ُسْبذ  م  ة ق  فِي السل ة ق  فِي األْ ضِ  ،خ  ا خ  ب  م  د  ِ ع  ان  هللال ُسْبذ   ،ه 

لِك   ا ب ْلن  ذ  ب  م  د  ِ ع  ان  هللال ُسْبذ  ُسبْ  ،ه  ا هُو  ه  ب  م  د  ِ ع  ان  هللال الِق   ذ  لِك   ،خ  ُ أ ْكب ُر ِمْث   ذ  هللال ال ،ه  لِك  ه  ِ ِمْث   ذ  ْمُد ّلِِلل اْلذ  ة  إِ  ه  ال قُول ْول  ه  لِك   الل ح  ِ ِمْث   ذ   هاه )  0"  بِاّلِلل

 (الررمفي  
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 ِرْهبه من تقلبات الدممم اإلنسان في بعض أحيانه بما أَل جواز أن يدعواال خالف بين العلماء في 
ا َهل َعْجأخرى َي ٍةَيِعالمأثور إلى أْد َرُجْهعن أن َي ُيْهحوائج الدنيا دون التقييد بالمأثور، إنما الننو
  :لسببين جوهريين هما  َال دَُّعاُء ِبَال َمأثَّوِر أف َضُلو، ُهاَرَعوِش ُهَنَدْيَد

 .َوَسالنمَ  الدعاء هاو ماا كاان يادعو باه النباي َصالنى اهلُل َعَلْياهِ         أفضل الدعاء وأعظم

َعَلْيِه الصماَل َّ والسمااَلُم   ألنه األعلم بربه جل وعال واألتقى هلل واألخشى هلل كما صح عنه : أواًل
. 
جاء ثالث رهط إلى بياوت   :قال  (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه أنس بن مالث حديث )

أين نحان مان   : ها، فقالواأزواج النبي ، يسألون عن عباد  النبي ، فلما أخبروا كأنهم تقالو
أما أنا فإني أصلي الليل أبادا،  : النبي ؟ قد غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم

أنا أعتزل النساء فال أتازوج أبادا، فجااء    : أنا أصوم الدهر وال أفطر، وقال اخر: وقال اخر
، لكني أصوم خشاكم هلل وأتقاكم لهأما واهلل أتي ألأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ : )رسول اهلل  فقال

 (.وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغ  عن سنتي فليس مني

الكلم يعني كلمات وجيز  لكان   أنه َعَلْيِه الصماَل َّ والسماَلُم أوتي جوام  الكلم، جوام :  والثاني
 .ِه َوَسلنَمالنبي َصلنى اهلُل َعَلْي فيها كل الخير كل ما تحتاجه تجده في دعاء

بعثات بجواما    :قال  أن النبي  (الثابت في الصحيحين هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث )
 (.، ونصرت بالرع ، فبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن األرض فوضعت في يديالكلم

ا وإذا أراد السنة وهاذ  إذا أراد األفضل وأراد األتقى وأراد األخشى وإذا أراد االتباع فاإلنسان
 .النبي َصلنى اهلُل َعَلْيِه َوَسالنَم مان أدعياة    كله مطلو  لإلمام أن يتبعه فإنه يهتم بما جاء عن

وإليث أقوال علماء الدين وأئمة المسلمين في هذا: 
 : قال اإلمام المناوي في فيض القدير  ]*[

وبغياره، والماأثور   بالماأثور  ( يعني المسافر )  ِهِتَبْيوُيَسنُّ لهم الدعاء له بحضرته وفي َغ
 0 153 لَضأف 

ربنا ربنا : يعجبني دعاء األنبياء : )) يا سيدي فقال : عن الداعي يقول  سئل اإلمام مالث ]*[
 [ . 011نزهة الفضالء (( ] 
 : وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ في الدعاء ]*[
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 0 440، ص  3، ج  734: حديث  قم   
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ال َيُجوُز ااِلْعِتَداُء، أما الذي لايس فياه   الَواِرُد هو الذي َين َبِغي، والدَُّعاُء بغيرها جائز، إال أنه 
ِاْعِتَداٌء َفَباُ  َال رم ِّ مفتوح لعباده يسألونه حوائجهم، إال أنه ينبغي أن تكون له َرغ َبة  ْلَصااَلِح  

  0 154الَقل ِ  والنِّايمِة والدَُّعاِء ْلَنْصَرِ  المسلمين وأئمة الدِِّيِن
 : وقال الشيخ عبد اهلل ابن باز ]*[

واالْعِتَناء بالدَُّعاِء المأثور أفضل، لكن الحاجات األخرى التي َتْعِرُض لاه َياْدُعو فيهاا بماا     
 . 155ُيَناِسُبَها

وقد ُسْئَل هل تجوز الزياد  على ما َعلنَمُه الننِبيُّ صالى اهلل   وقال الشيخ محمد ابن عثيمين ]*[
إن الزيااد  علاى   : ؟ فأجا  فضيلتهعليه وسلم للحسن بن علي رضي اهلل عنهما أْو اَل َتُجوُز

ذلث ال بأس ِبَها ألنه إذا َثَبَت أن هذا موض  ُدَعاٍء ولم ُيَحَدُد هذا الدَُّعاء ِبَحٍد ُين َهى َعْن الِزَياَدِ  
عنه، فاألصل أن اإلنسان َيْدُعوا بما َشاَء، ولكن المحافظة على ما ورد هاو األْوَلاى َفنََّقاُدَم    

 0 150َزِيَد فال َحَرجالوارد، وإن شئنا أن َن
 :وجاء في الموسوعة الفقهية

ذه  جمهور الفقهاء إلى جواز كل ُدَعاٍء ُدن َيِوٍي وأخ َرِوٍي، ولكن الدَُّعاُء بالمأثور أف َضُل مان   
   0 150غيره
تنبيه :  الَمِعيِشيمِة ِفَثوَواَلَث َوظَّرَال دَُّعاُء َال ننَبِويِّ َال َشِرِيِف ُيَغِطي َكاَفِة َتَقلَُّباِتَث َال ننف ِسَية وأْح: 

المتأمل في ُدَعاِء الننِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم الذي َعلنَمُه ألممِتِه َيِجُد أننُه ُيَغِطي َكاَفاِة التنَقلَُّبااِت   
: الشايخ علاي الحاذيفي   الننف ِسَيِة وتغيرات األحوال التي َتْعَتِري كل مسلم، وقد َقدمْمنَا َمقَّوَلاة  

ع عليه الصال  والساالم  َر، فقد َشِهِتاَعَطِتْسِا ِرَدَقِبرسول اهلل  اءَِْعُد فِظعلى حِْم ُمِلْسالُم صَْرِْْحَيْل
  0 158وِذك رًااًء َعُد الٍٍَح لِّكَّْل
واحفظ ُدَعاِء الننِبيِّ صلى اهلل عليه وسلم،  َفَجاِهد نفسث وأْرِغِم الشنْيَطان 
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صلى اهلل علياه     يمِبننلكان ا: رضي اهلل عنه جابر  على حديث عن  قًالَِّعُم  َ َرْمقال ابن أبي َج ]*[
ِفاي َتَحفُّاظ     159التنش اِبيه : ْ، قالمن القران ِ َرُوكالسم اَهلِّفي األمور كَّ َ اَرَخِتْسااِل ا َنُملَِّعُي   وسلم

َوَيْحَتِمل َأْن  ،َوال ُمَحاَفَظة َعَلْيِه 100ُحُروفه َوَتَرتُّ  َكِلَماته َوَمن   الزَِّياَد  َوالننق ص ِمن ُه َوالدمْرس َلُه
َوَيْحَتِمل أْن َيكَّون ِمْن ِجَهة َكْون كَّّل  ،َرام َلُهَواالْحِت، َيكَّون ِمْن ِجَهة االْهِتَمام ِبِه َوالتنَحقَُّ ْلَبَرَكِتِه

 0 101ِمن ُهَما َعِلَم ِبال َوْحِي
تنبيه : ِفِي َال صماَلِ   اِمَيِقل َا اَلَح اِءَعدُّل َا َنِم ُلَضأف  وِدُجسُّل َا ِيِف اُءَعدُّل َا : 
العبد من رباه وهاو    أقرُ  ما يكون: قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)

 . ساجد فأكثروا الدعاء 
أال وإناي نهيات أن اقارأ    : قال  أن النبي  ( الثابت في صحيح مسلم  حديث ابن عباس )

القران راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الر  عز وجل وأما السجود فاجتهادوا فاي   
 .  الدعاء فقمن أن يستجا  لكم

 : ى قال ابن تيمية في الفتاو ]*[
أورد الحاديثين  ) من غيره، كما ثبت فاي األحادياث الصاحيحة     ُلَضأف  وِدُجفي السُّ اُءَعوالدُّ

فاي عاد     وِدُجفي السُّ اٌءَعصلى اهلل عليه وسلم الدُّ يِِّبعن النن َتَبوقد َث: ، ثم قال(المذكورين 
ى اَفَجا َتَت ﴿قولاه  تعاالى   أن ذلث في صالته بالليل، فُعِلَم أن  ُنيَِّبتَّأحاديث ، وفي غير حديث 

في جمي  أحاوال   اَءَعوإن كان يتناول الدُّ ﴾ اًعَمفًا وَطْوَخ ُمُهَبَر وَنُعْدَي ِ اِجَضالَم ِنَع ُمُهوُبنَُّج
  0 101على غيره ة َيِزله َم وُدُجسُّل َا، َف ِ اَلالصم

 َفَيْبَقى كَّلُّ َمْن َكاَن َوُمؤمِمَنٍة ُمؤمِمٍن كَّلُّ ُهَل َفَيْسُجُد َساِقِه َعْن َربَُّنا َيك ِشفَّ"  :قًا على حديثلَِّعوقال ُم

 ، ( رواه البخاري " )  َطَبًقا َواِحًدا   َفَيُعوُد َظْهُرُه  ْلَيْسُجَد َفَيذ َهُ    َوُسْمَعًة    ِرَياًء    ِفي الدُّن َيا َيْسُجُد
أنه أفضل مان   َمُعِلء الصال ، َفالقيامة دون غيره من أجزا اِتَصفي ُعُر وِدُجا بالسُُّروأِم :قال 
 0 103غيره
 : 104في فيض القدير اويوقال اإلمام المنن ]*[
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، فهو فاي حالاة   وِدُجا بغير السًُّسبَِّلَتللعبد حالتين في العباد ، حالة كونه ساجدًا وحالة كونه ُم
، وإذا ِللََّذالتنا  ِةاَيا َغ ةَّاَلَحها ألنن وِدُجأي في السُّ" اء َعفأكثروا الدُّ" ... إلى ربِّه  ُ َرأق  ِهوِدُجُس
 0اإلجابة ةَّننَظلذلث َم وُدُج، فالسُّاُرَبَجل َا ُربَُّكَتُمل ، َايُرِبَكل َا يُِّلَعل العبد أن ربمه هو َا َفَرَع
 ِداِحَول هلل َا  الًًلَُّذا وَتوًعُضخَّ اِمَداألق  اَنَكَم ُهتََّهْبوهي َج اإلنسان ما في َفَرفالسجود ووض  أش 
وهذه الَمْرَتباة  ، 105وِدُجالسُّ ِ َرث َكِب ا إالنَهلَِّصال َي ٍةَياْلَع ٍةيَعِفَر ٍةَبَتْري بالمسلم إلى َمِقَتْرَي ،ارهمَقل َا

   0ة اَبَجَتْسُم ُهتََّوْعَدفي أن تكون  َسَببَا
يختصر مان   اُهَرَتلقيام، َفا اَءَععليه ُد َلضم، وَفوِدُجالسُّ اَءَعُد َلَميغًا على من أْهِلَب ًادهوفي هذا َر
 وِدُجالقيام، وهذا خالف األولى واألفضل واألكمل وهو إطالاة السُّا   اِءَعُدلصالح  وِدُجوقت السُّ
  0فيه  اِءَعوكثر  الدُّ

 َلِها ى اإلماام أن ُيمْ َلَعَف وِدُجإال في موض  السُّ اُلَقكما أن هناث أدعية مأثور  مخصوصة ال تَّ
 ُهى أننا َوْعَدا ِبا َها َتَكِرا وِبَها َرم أْجُهَمِرْجَيَف َلَجْعا، وال َيَهوا ِبُعْدحتى َي ُمِهوِدُجفي ُس يَنلَِّصالُم
 0وِدُجالسَُّحاَل  اِءَعكالدُّ اِمَيالِق اَلَح اُءَعالدُّ َسْيَل، َفوِتنَّوا لهم في القَُّعْدَيَس

 
 طل  اإلنسان الدعاَء من غيره

 
فيه عد  محاذير منها_ جائًزا في األصل  وإن كان_  طل  اإلنسان الدعاَء من غيره: 
أن فيه نوع مسألة ، فكونث تطل  الدعاء من غيرث ، فيه نوع من الذلة والمسكنة لاه ،   -1

 .فأنت ستلين له القول وتخض  له ، وهذا نوع مسكنة ، فال ينبغي ذلث 
ه في الدعاء من اعتمد على غير، و أن ذلث مدعا  لترث الدعاء، واالعتماد على اآلخرين (1)

، فهذا يجعله يهمل دعاءه لنفسه ، بل قد ال يبحث في أمور الدعاء المهمة ، كأسبا  اإلجاباة  
                                                 

4 7
اُن بن أبي ط   جاء في الذديث عن   ْعد  ِري  م  ة  اْلل ْعم  ِ   ث ْوب يان   ل قِلُت  :قال ْةذ  ُسيوِل هللال يْول ى    يةلم    م  س  ة ْليِ  ه  ُ ع  يةلى هللال ُ   ف قُْةيتُ    ص  ةُي ُ يُيْدِخةُنِي هللال ي   أْعم  بِيِ   أْخبِْرنِيي بِع م 

نلة   ِ    اْلج  اِل إِل ى هللال ب  األ ْعم  ك ت     أ ْه ق ال  قُْةُت بِأ ح  يك ت  سألرُ  ثُمل  ،ف س  يألرُ ُ الثلالِث ية  فقيال ،ف س  ِ : ثُيمل س  ُسيول  هللال لِيك     يْن ذ  يأْلُت ع  يةلم    س  س  ة ْليِ  ه  ُ ع  يةلى هللال ة ْليك     : "فقيال   ص  ع 

 ِ ُجوِب ّلِِلل ِة الس  ْثر  ة   ف مِنلك  ال ت ْسُجدُ  ،بِك  ْجد  ِ س  ُ بِه ا ب     إاِلل   ّلِِلل ف ع ك  هللال ْنك  بِه ا   طل ع  ح  ة  ه  ِطلئ ة   ج   ( هاه مسةم )  0"  خ 

ة ى: قال اإلمام النلوهي معةقا عةى الذديث ّث ع  ة فِلِ  اْلذ  ْثر  ُجوب ك  الرلْرِغلب ،الس  اب بِ ِ  ،ه  اْلُمر  ُجوب ه  الة فِي الس  ْن ي قُول ت ْكثِلر ،الصل لِل  لِم  فِلِ  ب  ُجوب ه  أ ْفض    الس 

ة ْل ِ  ،اْلقِل ام ِمْن إِط ال ة ّث ع  ب ب اْلذ  س  ِديث  ه  بّ " اْلذ  ا ي ُكون اْلع ْبد ِمْن    ب م  ُهو   أْقر  اِجد ه  افِق لِق ْولِ  "س  ُهو  ُمو  اْسُجدْ ﴿  ت ع ال ى هللال  ه  اْقر ِرْب  ه  ألنل  ﴾ه  ُجوب ه  اي ة الس   غ 

اْلعُبُوِبيلة اُضع ه  ِ  الرلو  فِل ِ  ،ت ع ال ى ّلِِلل ابت ْمِكل ه  ْجه  ِمْن الر ر  هُو  ه  ه ا ه  أْعال  اء اإِلْنس ان ه  ز  أْعض  يُْمر ه ن ن أ ع   0اللِفي يُد اس ه 

ْعب  األْسة ِمي    بِلع ةُ ْبُن ك  ِ  ُكْنتُ :قال    ضي هللا عن     ُسوِل هللال ع     ةلم   أبِلُت م  س  ة ْلِ  ه  ُ ع  ةلى هللال اج   ص  ح  ُضوئِِ  ه  اف ق ر ك   أْسأ لُك   ف قُْةتُ  "س  ْ : "رِِ  ف ق ال  لِيف أ ت ْلرُ ُ بِو   فِي ُمر 

نلةِ  لِك   : "ق ال ،اْلج  ْلر  ذ  اك   قُْةتُ  "أ ْه غ  ُجوبِ    : "قال ،هُو  ذ  ِة الس  ْثر  ة ى ن ْفِسك  بِك   ( هاه مسةم )  0" ف أِعن ي ع 

ْنِون  اإلمام مسةم لةباب الفي أه ب فل  الذديثلن فقال ة ْل ِ    ب اب : هع  ث  ع  اْلذ  ُجوِب ه   0ف ْضِ  الس 
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، وموانعها ، وغير ذلث من األمور المتعلقة بالدعاء ، والمصيبة أنه قد ينسى كيفياة الثنااء   
ا األمار بال   على اهلل تعالى ، وقد يترث الخشوع واالنكسار حال دعائه ، ألنه لم يعتد مثل هذ

 .وكل فيه غيره ، بل وقد يترث الدعاء بالكلية ألنه فقد حالوته 
األصل في الدعاء أن يدعو اإلنسان لنفسه ، وال يطل  من غيره أن يدعو له ، ألنه أعلم  (3)

بحقائَ أموره من غيره ، وهو أعلم الناس بما يريد من دعائه ، وما يطلبه من ربه ، فلايس  
أذكر في دعائث لي : إلنسان من الناس ويطل  منه أن يدعو له ويقول من المعقول أن يذه  

 .كذا وكذا ، فاألصل أن يتضرع العبد لربه ويتعرض لنفحاته ويدعو لنفسه 
أن طل  الدعاء من الغير ، قد يدخل الُعج  إلى من طَّل  منه الدعاء ، فيظن في نفساه   (4)

 .، فيهلث عند ذلث  أنه قد بلغ منزلة األولياء ، وأن دعاءه ال ُيرد
فعلى ما ذَّكر من أسبا  فالواج  على العبد أن يدعو بنفسه ، وال يشغل غيره ، وال يوقعه في 
الحرج والضيَ ، وال يورده المهالث ، ومتى ما خلصت النية هلل تعالى حال الادعاء ، وكاان   

ه سبحانه ، فاهلل عز وجل العبد صادقًا م  ربه موقنًا بإجابته ، فاهلل تعالى لن يرده خائبًا ، بإذن
قد أجا  أهل الشرث أثناء عند االضطرار ، بل وأجا  إبليس كما ذكرنا ، أفاال يساتجي  اهلل   

 . . أمن يجي  المضطر إذا دعاه ويكشف السوء : " لعبده المسلم ، قال تعالى 
ا مضطر ، أنا أسألث باهلل أن تدعو لي ، فأن: ، فقال  جاء رجل إلى مالث بن دينار رحمه اهلل

إذًا فاسأله ، فإنه يجي  المضطر إذا دعاه ، وقال عبيد اهلل بن أبي صالح ، دخل علاي  : قال 
ادع لنفسث ، فإنه يجي  : ادع اهلل لي يا أبا عبد الرحمن ، فقال : طاووس يعودني ، فقلت له 

 .المضطر إذا دعاه 
وإذا ساألث  : " قال تعاالى  فعلى المسلم أن يجاهد ويجتهد في الدعاء فقمن أن يستجا  له ، 

عبادي عني فإني قري  أجي  دعو  الداع إذا دعان فليستجيبوا لاي وليؤمناوا باي لعلهام     
وقال ربكم ادعوني أستج  لكم إن الذين يستكبرون عن عباادتي  : " ، وقال تعالى " يرشدون 

 " .سيدخلون جهنم داخرين 
تنبيه : تمد فيه على غيره؛ بحجة أنه مذن ، ، أو أن يع ال ينبغي للعبد أن يدع الدعاء

  . وأنه ليس أهاًل ألن يجا  دعاؤه
بل عليه أن يكثر من دعاء ربه، وأن يحسن الظن به، وينظر إلى عظيم جوده ورحمته؛ فمهما 

يجي  دعاء المشركين عند _ كان متمادًيا بالمعصية فإن رحمة اهلل َتَسُعُه؛ فإذا كان جلن وعال 
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(100).من با  أولى_ م  تقصيرهم _ للمؤمنين  إجابته االضطرار فإن
 

 أنا أسألث باهلل أن تدعو لي؛ فأنا مضطر  :ولهذا جاء رجل إلى مالث بن دينار فقال. 
 (100). إًذا فاسأله؛ فإنه يجي  المضطر إذا دعاه: قال
ادع اهلل لي ياا  : دخل عليم طاووس يعودني، فقلت له : بن أبي صالح قال عبيد اهللوعن  ]*[
 . ا عبدالرحمنأب

 (108). ؛ فإنه يجي  المضطر إذا دعاه ادع لنفسث: فقال
 (109). فالسنة أن يقنت عند النازلة ويدعو فيها بما يناس  أولئث القوم المحاربين :وقال

يرف  حين كان رسول اهلل : قال ( حديث أبي هرير   رضي اهلل عنه  الثابت في  الصحيحين )
هم بأسامائهم  ييدعو لرجاٍل فيسملمن حمده ربنا ولث الحمد  سم  اهلل رأسه من الركوع يقول 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من  : فيقول 
وأخل المشرَ يومئٍذ من المؤمنين اللهم اشدد وطأتث على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف 

 . ُمضر مخالفون له 
 
 
 
 

 الكتا  والسنةل َمأثَّوِر ِمَن َال دَُّعاُء َا
 

 
 

 الدَُّعاُء ِمَن القَّْراِن الَكِريِم: أواًل                           
 

 عليه السالم ادمدعاء سيدنا                             
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  {كَّوَننم ِمَن ال َخاِسِريَنَأنفََّسَنا َوْإن لنْم َتغ ِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَن آَقااَل َربمَنا َظَلْمَن}: قال تعالى

 [ 13/األعراف ]                                                                                                                 

{ ُهَو التنوماُ  الارمِحيمُ َفَتَلقنى اَدُم ِمن رمبِِّه َكِلَماٍت َفَتاَ  َعَلْيِه ْإننُه } :كما قال سبحانه لهمااهلل غفر ف
 [ 30/البقر  ] 

َه اْصَطَفى اَدَم َونَّوًحا َواَل ْإْباَراِهيَم َواَل  ْإنم اللن}: فقال سبحانه وتعالى ثم أكرمه اهلل باالصطفاء
 [ 33/ال عمران ] { ِعْمَراَن َعَلى ال َعاَلِميَن

 [ 111/طه ]  {اَ  َعَلْيِه َوَهَدىثَّمم اْجَتَباُه َربُُّه َفَت}: وخصه باالجتباء فقال تعالى
 

 
 دعاء سيدنا نوح عليه السالم                    

 
  {َوَنجمْيَناُه َوَأْهَلُه ِمَن ال َكْرِ  ال َعِظيِم ،َوَلَقْد َناَداَنا نَّوٌح َفَلِنْعَم ال ُمِجيُبوَن}: قال اهلل تعالى

 [00،05/الصافات ]                                                                     
َوَنَصاْرَناُه ِماَن    ،َونَّوًحا ْإذ  َناَدى ِمن َقْبُل َفاْسَتَجْبَنا َلُه َفَنجمْيَناُه َوَأْهَلُه ِمَن ال َكْرِ  ال َعِظيِم}: وقال

 [00،00/األنبياء ] { اُهْم َأْجَمِعيَنَقْوَم َسْوٍء َفَأغ َرق َن ْإننُهْم َكانَّوا  آال َقْوِم النِذيَن َكذنُبوا ِبآَياِتَن
َفَدَعا َربمُه َأنِّي َمغ لَّوٌ   ،َمْجنَّوٌن َواْزُدِجَر َعْبَدَنا َوَقالَّوا  َكذنَبت  َقْبَلُهْم َقْوُم نَّوٍح َفَكذنُبوا }: وقال تعالى

َعَلى َأْمٍر َقاْد   ُءآْرَض ُعُيوًنا َفال َتَقى ال َمَوَفجمْرَنا اأَل ،مُّن َهِمٍر ٍءآِبَم ِءآَأْبَواَ  السمَم آَفَفَتْحَن ،َفانَتِصْر
القمار  ]  .(100){لَِّمان َكااَن كَِّفارَ    ًءاَتْجِري ِبَأْعُيِنَنا َجَز ،َوَحَمل َناُه َعَلى َذاِت َأل َواٍح َوُدُسٍر ،قَِّدَر
/14:9] 

 ْإننَث ْإن َتاَذْرُهْم ُيِضالُّوا    ،َديماًراَوَقاَل نَّوٌح رم ِّ ال َتَذْر َعَلى اأَلْرِض ِمَن ال َكاِفِريَن }: وقال تعالى
َوْلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمؤمِمًناا َوْلل ُماؤمِمِنيَن   َر ِّ اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم  ،َفاِجًرا َكفناًرا ْإال  ِعَباَدَث َوال َيِلُدوا 

 [18:10/نوح ]  {َتَباًرا َوال ُمؤمِمَناِت َوال َتِزِد الظناْلِميَن ْإال 

                                                 
(430)

 .34- : سو ة القمر، اآليات  



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 180 

ُيْسَتَفاُد من ُدَعاِء سيدنا نَّوٌح عليه السالم أن المسلم َيْدُعوا لنفسه أواًل، ثم : قال العلماء : ئد فا
َّ ِبْدَعاْئِه، ثَّامم َيُعامم المسالمين     الُمَتِصِليَن به من َواْلٍد َوَوَلٍد ِوأْرَحاٍم َوأق ِرَباٍء ألنهم أْوَلى َوأَح

 0والمسلمات 
َوْلل ُمؤمِمِنيَن َوال ُمؤمِمَناِت  ﴿الى اوقوله تع :ه على اآلياة الكريماةقال ابن كثير في تفسير ]*[
مثال   ُ َحَتْسا ولهذا ُي، اتَومنهم واألْم اَءَياألْح مُُّعوذلث َي ،لجمي  المؤمنين والمؤمنات اٌءَعُد ﴾

 0 ُماَلالسم ِهْيَلَع وٍحنَِّب إق ِتَداًء ِءاَعهذا الدُّ
 0َعاِء على الظناْلِميَن َال ُمْعَتِديَن ِبَال دمَماِر َوَال َهاَلِث وفي اآلية الكريمة َجَواُز الدُّ

 
 

 َعَلْيِه َال سماَلُم إبراهيمُدَعاُء َسيُِّدَنا 
 

ٍَ ِفي  ،َر ِّ َهْ  ْلي ُحك ًما َوَأل ِحق ِني ِبالصماْلِحيَن}: قال اهلل تعالى عن دعائه َواْجَعل لِّي ْلَساَن ِصْد
 [85:83/الشعراء ] { َعل ِني ِمن َوَرَثِة َجننِة الننِعيِمَواْج ،اآلِخِريَن

َفَقْد اَتْيَنآ اَل ْإْبَراِهيَم ال ِكَتاَ  َوال ِحك َمَة َواَتْيَنااُهم مُّل ًكاا   }: فاستجا  اهلل له فقال في طلبه األول
 [54النساء] { َعِظيًما

 [30/البقر  ]  {ِفي اآلِخَرِ  َلِمَن الصماْلِحيَنَوْإننُه } {َوَأل ِحق ِني ِبالصماْلِحيَن}: وقال في قوله
ٍَ ِفي اآلِخِريَن}: وقال في قوله َسالٌم َعَلاى   ،َوَتَرك َنا َعَلْيِه ِفي اآلِخِريَن} {َواْجَعل لِّي ْلَساَن ِصْد

 {ِمِنيَنْإننُه ِمْن ِعَباِدَنا ال ُمؤم ،ْإننا َكَذْلَث َنْجِزي ال ُمْحِسِنيَن ،نَّوٍح ِفي ال َعاَلِميَن
 [111:108/الصافات ]                                                            

 
 

 
 ُدَعاُء َسيُِّدَنا ُموَسى َعَلْيِه َال سماَلُم                    
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 ،ً  مِّان لَِّسااِني  َواْحلَّلم ُعق َد ،َوَيسِّْر ْلي َأْمِري ،َقاَل َر ِّ اش َرْح ْلي َصْدِري}: قال اهلل عن دعائه
 ،َوَأش ِرك ُه ِفي َأْماِري  ،اش ُدْد ِبِه َأْزِري ،َهاُروَن َأِخي ،َواْجَعل لِّي َوِزيًرا مِّْن َأْهِلي ،َقْوْلي َيف َقُهوا 

 {وَسىَقاَل َقْد ُأوِتيَت ُسؤمَلَث َيا ُم ،ْإننَث كَّنَت ِبَنا َبِصيًرا ،َوَنذ كََّرَث َكِثيًرا ،َكْي نََّسبَِّحَث َكِثيًرا
 [30:15/طه ]                                                                        

ْإننَث اَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأْمَوااًل  آَوَقاَل ُموَسى َربمَن}: وقال اهلل تعالى عن موسى وهارون
َسِبيِلَث َربمَنا اط ِمْس َعَلى َأْمَواْلِهْم َواش ُدْد َعَلاى قَّلَّاوِبِهْم َفااَل     ِفي ال َحَياِ  الدُّن َيا َربمَنا ْلُيِضلُّوا  َعن
َقاَل َقْد ُأِجيَبت دمْعَوتَّكََّما َفاْسَتِقيَما َواَل َتتنِبَعآنِّ َساِبيَل الناِذيَن اَل    ،ُيؤمِمنَّوا  َحتنى َيَرُوا  ال َعَذاَ  اأَلْليَم

 [89،88/يونس ]  {َيْعَلُموَن
 ،َقاَل َر ِّ ْإنِّي َظَلْمتَّ َنف ِسي َفاغ ِفْر ْلي َفَغَفَر َلُه ْإننُه ُهَو ال َغفَّوُر الرمِحيُم}: تعالى عن موسىوقال 

 [10،10/القصص ]  {َأن َعْمَت َعَليم َفَلْن َأكَّوَن َظِهيًرا لِّل ُمْجِرِميَن آَقاَل َر ِّ ِبَم
 
 

 السالم دعو  سيدنا يونس عليه                      
 

َعَلْياِه َفَنااَدى ِفاي     103َفَظنم أْن َلْن َنق اِدرَ  101ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا  101َوَذا النُّوِن﴿ : قال تعالى 
َث َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْل، أن َت ُسْبَحاَنَث إنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن ْإَلَه ْإالن الظُّلََّماِت أْن اَل
 ( ا األنبياء  88ا  80)   ﴾ نَّن ِجي ال ُمؤمِمِنيَن

الشناَداْئد   إَذا َكاانَّوا ِفاي   :أي﴾  َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُمؤمِمِنيَن﴿ قال ابن كثير ]*[
 0 َبالءَوَدَعْوَنا ُمِنيِبيَن إَلْيَنا وال ِسيمَما إَذا َدَعْوا ِبَهَذا الدَُّعاء ِفي َحال ال 

كما أن َجْيَنا ُيونَّس ِمْن َكْر  ال َحْبس ِفي َبط ن ال ُحوت ِفاي ال َبْحار إذ     :وقال الطبري المعنى ]*[
 0َكَذْلَث نَّن ِجي ال ُمؤمِمِنيَن ِمْن َكْربهْم ْإَذا ِاْسَتَغاثَّوا ِبَنا َوَدَعْوَنا ،َدَعاَنا
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: قاال   أن النبي ( الترمذي  الثابت في صحيح رضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص)  
دعو  ذي النون إذ دعا بها و هو في بطن الحوت ال إله إال أنت سابحانث إناي كنات مان     

 . الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إال استجا  اهلل له
عليه السالم _ هو نبي اهلل يونس  :وذو النون_ ، 
" :قاال    أن النبي  (صحيح الجام   الثابت فيرضي اهلل عنه حديث سعد بن أبي وقاص ) 
 يِذ اُءَععنه؟ ُد َجرِّفََّف ِها ِبَعَد يَان الدُّ ِرأْم ْنِم ٌءاَلأو َب ٌ ْرَك ُمكَّن ِم ِلُجَرِب َلَزا َنإَذ ٍءْيَشِب ُمكَُّرِبال أخ أ

 . "اْلِميَنظنأن َت ُسْبَحاَنَث إنِّي كَّن تَّ ِمَن ال ْإَلَه ْإالناَل : ِنُوالنُّ
الحوت :والنون. 

عليه السالم ألقي في اليم فالتقمه الحوت وأسدل الليل البهيم ستاره المظلام  فهذا سيدنا يونس 
، فأنجاه اهلل ، حتاى  {َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن }عليه ، فالتجأ إلى اهلل 

مة اإللهية والعناية الربانية فأظلته تحت شاجر   إذا خرج إلى شاطئ السالمة، تلقفته يد الرح
 . اليقطين

َوَذا النُّوِن ْإذ  َذَهَ  ُمَغاِضًبا َفَظنم َأْن َلْن َنق ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى ِفي الظُّلََّماِت َأْن َلا ْإَلَه ْإلنا  }قال تعالى 
] {  َلُه َوَنجمْيَناُه ِمَن ال َغمِّ َوَكَذْلَث نَّن ِجي ال ُماؤمِمِنينَ  َأن َت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَن َفاْسَتَجْبَنا

 [. 88-80:األنبياء
تنبيه :  على اآلتي  من أعظم أنواع الدعاء، الشتماله  ءالدعا هذا: 
 (ال إله إال أنت)على توحيد اهلل  :أواًل 

 .وهو أعظم وسيلة إلى اهلل تعالى، وأعظم طاعة وأعظم وقربة

وكل ما يقدر فلاه   تنزيه اهلل عما ال يليَ به عز وجل، فكل ما يفعل،( سبحانث)بالتنزيه  ثنى ثم
 .ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى وعظيم شأنه فيه الحكمة البالغة، فهو منزه عما ال يليَ بجالله وكماله

ُه ببيان عجزه وضعفه وفقره وظلمه لنفسه، وهكذا كل عبد بالنسبة إلاى اهلل ُساْبَحانَ   ثم ثلث
 [80:األنبياء]  نِّي كَّن تَّ ِمَن الظناْلِميَنْإ َوَتَعاَلى ينبغي له أن يكون كذلث

 
 

  ُماَلالسم ِهْيَلَع ٍ ُوأيِّ َسيُِّدَنا اُءَعُد

 

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=ayat&id=6002569
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 (   83/األنبياء)﴾ رُّ َوأن َت أْرَحُم الرماِحِميَناَوأيُّوَ  إذ  َناَدى َربمُه أنِّي َمسمِنَي الضُّ﴿ :تعالى قال
 :قال القرطبي ]*[
ا ًراِبَص اُهَنْدَجا َوإنن﴿ : ألن اهلل تعالى قال ؛اًعَزَج ﴾َمسمِنَي الضُّرُّ ﴿ ولم يكن قوله : قال العلماء  
 ،ال إلاى اهلل تعاالى  ، َِل ى إلى الَخَوك في الشن ُعَزوالَج ،منه اٌءَعذلث ُد اَنَك لمَب (  44/ص) ﴾

 0 اَضي الرِّاِفَنال ُي اُءَعوالدُّ
 : قيم في الفوائدوقال ابن ال ]*[
 ِةبما َحالَم ُمْعَط وِدُجَو، َوِهإلى ربم ِةاَقوالَف ِرق ، وإظهار الَفيِدِحْواء بين حقيقة التنَعفي هذا الدُّ َ ِمُج

اته إليه بصف ُلُسْو، والتنيَنِماِحالرم ُمَحه أْر، وأننِةَمْحالرم ِةَفِصِب ُهَل اِرَر، واإلق ُسْبَحاَنه ُهَل َِلَُّمفي التن
  اُهَول َب ت َفِشى هذا كََّلَتْبُمل َا َدَجى َوَتَمَو ،ِهِرق َفَو َوُه ِهِتاَجَح ِ دمسبحانه، وِش

 
 عليه السالم زكريادعاء سيدنا    

 
 ،يُ  الدَُّعاِءُهَناْلَث َدَعا َزَكِريما َربمُه َقاَل َر ِّ َهْ  ْلي ِمن لنُدن َث ذَّرِّيمًة َطيَِّبًة ْإننَث َسِم}: قال اهلل تعالى

ِه َه ُيَبشُِّرَث ِبَيْحَياى ُمَصدًِّقا ِبَكِلَمٍة مَِّن اللنا ْئٌم ُيَصلِّي ِفي ال ِمْحَراِ  َأنم اللنآَفَناَدت ُه ال َمآلْئَكةَّ َوُهَو َق
 [39،38/ال عمران ]  {َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنِبيًّا مَِّن الصماْلِحيَن

َفاْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا  ،ذ  َناَدى َربمُه َر ِّ ال َتَذْرِني َفْرًدا َوَأنَت َخْيُر ال َواِرِثيَنَوَزَكِريما ْإ}: وقال تعالى
 ُيَساِرُعوَن ِفي ال َخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاانَّوا   َلُه َيْحَيى َوَأْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ْإننُهْم َكانَّوا 

 [90،89/األنبياء ] {َنَلَنا َخاِشِعي
 
 
 

 

 دعاء سيدنا لوط عليه السالم
 
 (30/العنكبوت)﴾  َقاَل َر ِّ ان ُصْرِني َعَلى ال َقْوِم ال ُمف ِسِديَن ﴿
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 دعاء سيدنا سليمان عليه السالم
 
ْعَمَل َصاْلًحا َتْرَضااُه  أْن أش كََّر ِنْعَمَتَث النِتي أن َعْمَت َعَليم َوَعَلى َواْلَديم َوأْن أ 104َر ِّ أْوِزْعِني ﴿

 (   19/النمل)﴾  َوأْدِخل ِني ِبَرْحَمِتَث ِفي ِعَباِدَث الصماْلِحيَن
 

 عليه السالم يوسفدعاء سيدنا 
 

َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍ  َقاَل َبلم َسومَلت  َلكَّْم َأنفَُّسكَّْم  وا ُءَوَجآ}: قال اهلل في قصة يعقو  م  أبنائه
 [18/يوسف ]  {ُه ال ُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصفَّوَنٌر َجِميٌل َواللنَأْمًرا َفَصْب

ُه َخْيٌر َحاِفًظا َأِمنتَّكَّْم َعَلى َأِخيِه ِمن َقْبُل َفاللن آَقاَل َهلم اَمنَّكَّْم َعَلْيِه ْإالن َكَم}: وقال اهلل تعالى عنهم
 [04/يوسف ] {َوُهَو َأْرَحُم الرماِحِميَن

ُه َأن َيأمِتَيِني ِبِهْم َجِميًعا ْإننُه َل َبلم َسومَلت  َلكَّْم َأنفَُّسكَّْم َأْمًرا َفَصْبٌر َجِميٌل َعَسى اللنَقا}: وقال يعقو 
َأَسَفى َعَلى ُيوُسَف َواْبَيضمت  َعْيَناُه ِمَن ال ُحاْزِن َفُهاَو    آَوَتَولنى َعن ُهْم َوَقاَل َي ،ُهَو ال َعِليُم ال َحِكيُم

 ا َأش اكَّو  آَقاَل ْإننَم ،َتذ كَُّر ُيوُسَف َحتنى َتكَّوَن َحَرًضا َأْو َتكَّوَن ِمَن ال َهاْلِكيَن ُؤا َتف َت ِهوا  َتاللنَقالَّ ،َكِظيٌم
يِه َيا َبِنيم اذ َهُبوا  َفَتَحسمُسوا  ِمن ُيوُسَف َوَأِخ ،ِه َما اَل َتْعَلُموَنِه َوَأْعَلُم ِمَن اللنَبثِّي َوُحْزِني ْإَلى اللن

   {ِه ْإالن ال َقْوُم ال َكاِفُروَنُس ِمن رمْوِح اللنا ْيَئِه ْإننُه اَل َيُسوا  ِمن رمْوِح اللنا ْيَئَواَل َت
 [80:83/يوسف ]                                                                      

َقالَّوا  َأْإننَث أَلنَت ُيوُسافَّ َقااَل َأَناا     }: ورد عليه يوسف وأخيه قال اهلل ثم استجا  اهلل دعاءه
َِ َوِيْصِبْر َفْإنم اللن آُه َعَلْيَنَأِخي َقْد َمنم اللن اُيوُسفَّ َوَهاَذ  ،َه اَل ُيِضيُ  َأْجَر ال ُمْحِساِنينَ ْإننُه َمن َيتن

ُه َلكَّْم َوُهَو َقاَل اَل َتث َريَ  َعَلْيكَُّم ال َيْوَم َيغ ِفُر اللن ،يَنُه َعَلْيَنا َوْإن كَّننا َلَخاِطْئِه َلَقْد اَثَرَث اللنَقالَّوا  َتاللن
اذ َهُبوا  ِبَقِميِصي َهاَذا َفَأل قَّوُه َعَلى َوْجِه َأِبي َياأمِت َبِصايًرا َوأمتَّاوِني ِباَأْهِلكَّْم      ،َأْرَحُم الرماِحِميَن

ِه ْإنناَث  َقالَّوا  َتاللن ،ْإنِّي َلَأِجُد ِريَح ُيوُسَف َلْواَل َأن تََّفنُِّدوِن َوَلمما َفَصَلِت ال ِعيُر َقاَل َأُبوُهْم ،َأْجَمِعيَن
ال َبِشيُر َأل َقاُه َعَلى َوْجِهِه َفاْرَتدم َبِصيًرا َقاَل َأَلْم َأقَّل لنكَّاْم ْإنِّاي    َءآَأن َج آَفَلمم ،َلِفي َضاَلْلَث ال َقِديِم

َقاَل َسْوَف َأْسَتغ ِفُر  ،ْإننا كَّننا َخاِطْئيَن آَأَباَنا اْسَتغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَن آَقالَّوا  َي ،ُموَنِه َما اَل َتْعَلَأْعَلُم ِمَن اللن
 [98:90/يوسف ] {َلكَّْم َربَِّي ْإننُه ُهَو ال َغفَّوُر الرمِحيُم
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َلَقاْد َراَودتُّاُه َعان ننف ِساِه     َقاَلت  َفَذْلكَّنم النِذي لَّْمتَّننِني ِفيِه َو}: قال اهلل تعالى عنه وعن النسو 
َقاَل َر ِّ السِّْجُن َأَح ُّ ْإَلايم   ،ُمُرُه َلُيْسَجَننم َوَلَيكَّوًنا مَِّن الصماِغِريَنآ َءاَفاَسَتْعَصَم َوَلْئن لنْم َيف َعلم َم

َفاْسَتَجاَ  َلُه َربُُّه  ،َوَأكَّن مَِّن ال َجاِهِليَنِممما َيْدُعوَنِني ْإَلْيِه َوْإالن َتْصِرف  َعنِّي َكْيَدُهنم َأْصُ  ْإَلْيِهنم 
 [34:31/يوسف ] {َفَصَرَف َعن ُه َكْيَدُهنم ْإننُه ُهَو السمِميُ  ال َعِليُم

ي َر ِّ َقْد اَتْيَتِني ِمَن ال ُمل ِث َوَعلنْمَتِني ِمْن َتأِويِل األَحاِديِث َفاِطَر السمَماَواِت َواألْرِض أن َت َوْليِّا  ﴿
  (  101/يوسف)﴾  َوأل ِحق ِني ِبالصماْلِحيَن 105ِفي الدُّن َيا َواآلِخَرِ  َتَوفنِني ُمْسِلًما

  :قال الَفخ ُر الرمازي ]*[
من أراد الدَُّعاَء فال بد أن ُيَقدَِّم عليه ِذك ُر الثنَناِء على اهلل تعالى، َفَهُهَنا يوسف عليه السالم لما 

َر ِّ َقْد اَتْيَتِني ِمَن ال ُمل ِث َوَعلنْمَتِني ِمْن َتأِويِل  َعاء َقدمَم عليه الثنَناء وهو قوله ﴿أراد أن َيذ كََّر الدُّ
 َتاَوفنِني ُمْساِلًما    ﴾ ثم َذَكَر َعِقَبُه الدَُّعااء وهو قولاه ﴿األَحاِديِث َفاِطَر السمَماَواِت َواألْرِض 

  0 ﴾ َوأل ِحق ِني ِبالصماْلِحيَن
 

 سيدنا زكريا عليه السالم دعاء
 ﴾ إننَث َسِميُ  الدَُّعاِء 100ُهَناْلَث َدَعا َزَكِريما َربمُه َقاَل َر ِّ َهْ  ْلي ِمْن َلُدن َث ذَّرِّيمًة َطيَِّبًة﴿ 

  (  38/ال عمران)                                                                 
  :قال القرطبي ]*[

ال َواِج  َعَلى اإلنساان أْن  ..  َوالصِّدِّيِقيَن وهي ُسننة ال ُمْرَسِليَن ،ِذِه اآلَية على َطَل  ال َوَلدَدلنت  ه
َِ َلُهَماا َوال ِهَداَياة َوالصماالح َوال َعَفااف       يَيَتَضرمع إلى َخاْلقه ف ِهَداَية َوَلده َوَزْوجه ِباالتنْوِفي

 0َلُه َعَلى ِدينه َوُدن َياُه َحتنى َتْعظَّم َمن َفَعته ِبِهَما ِفي أوالُه َوأخ َراُه  وأْن َيكَّوَنا ُمِعيِنيَن ،َوالرَِّعاَية
ما    ِدَلا الَو ِ َرث ا َكِب اِءَعبا  الدُّ :وَعننَوَن اإلمام البخاري في صحيحه في كتا  الدمَعَواِت فقال

  0ِةَكَرالبم
 أَناسٌ  َخاِدُمَث اللنِه أمِّي َياَرُسوَل َلت َقا :قال (الثابت في الصحيحين رضي اهلل عنه  أَنٍسحديث )

 0"أْعَطْيَتُه ِفيَما َلُه َوَباِرْث َوَوَلَدُه َماَلُه أك ِثْر اللنُهمم   : "قال َلُه اللنَه اْدُع
تنبيه :  0الدُّعاء بالكثر  م  الَبَرَكة، ذلث أن الكثر  دون َبَرَكٍة ال فائد  منها يج 
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 هيم عليه السالممن دعاء سيدنا إبرا

 
 (5/الممتحنة )﴾  َربمَنا ال َتْجَعل َنا ِفت َنًة ْللنِذيَن َكَفُروا َواغ ِفْر َلَنا َربمَنا إننَث أن َت ال َعِزيُز ال َحِكيُم﴿ 
  :قال رضي اهلل عنهماعن ابن عباس ]*[
 0 100ْيَنا َفَيف ِتنَّوَنا تََّسلِّطُهْم َعَل اَل: ﴾ أيال َتْجَعل َنا ِفت َنًة ْللنِذيَن َكَفُروا  ﴿
َربمَنا اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم َوْلل ُماؤمِمِنيَن  ، َر ِّ اْجَعل ِني ُمِقيَم الصمالِ  َوِمْن ذَّرِّيمِتي َربمَنا َوَتَقبملم ُدَعاِء ﴿

 0(   41،  40/إبراهيم)﴾  َيْوَم َيقَّوُم ال ِحَساُ 
 

 صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه محمددعاء 
 

َوَما َجَعَلُه  ،ْإذ  َتْسَتِغيثَّوَن َربمكَّْم َفاْسَتَجاَ  َلكَّْم َأنِّي ُمِمدُّكَّم ِبَأل ٍف مَِّن ال َمآلْئَكِة ُمْرِدِفيَن}: قال تعالى
وقال  .(108){َحِكيٌم َه َعِزيٌزِه ْإنم اللنُه ْإالن ُبش َرى َوْلَتط َمْئنم ِبِه قَّلَّوُبكَّْم َوَما الننْصُر ْإالن ِمْن ِعنِد اللناللن

ْإذ  َتقَّوُل ْلل ُماؤمِمِنيَن َأَلان    ،َه َلَعلنكَّْم َتش كَُّروَنُه ِبَبْدٍر َوَأنتَّْم َأِذلنة  َفاتنقَّوا  اللنَوَلَقْد َنَصَركَُّم اللن}: تعالى
ى ْإن َتْصِبُروا  َوَتتنقَّوا  َوَيأمتَّوكَّم مِّان  َبَل ،كَّْم َأن ُيِمدمكَّْم َربُّكَّم ِبَثاَلَثِة ااَلٍف مَِّن ال َمآلْئَكِة ُمنَزْليَنَيك ِفَي

ُه ْإالن ُبش َرى َلكَّاْم  َوَما َجَعَلُه اللن ،َفْوِرِهْم َهاَذا ُيْمِدْدكَّْم َربُّكَّم ِبَخْمَسِة االٍف مَِّن ال َمآلْئَكِة ُمَسوِِّميَن
النِذيَن َقااَل  }: وقال تعالى .(109){ِه ال َعِزيِز ال َحِكيِمَوْلَتط َمْئنم قَّلَّوُبكَّم ِبِه َوَما الننْصُر ْإالن ِمْن ِعنِد اللن

 ،ُه َوِنْعاَم ال َوِكيالُ  َلُهُم النناُس ْإنم النناَس َقْد َجَمُعوا  َلكَّْم َفاخ َشْوُهْم َفَزاَدُهْم ْإيَمانًا َوَقالَّوا  َحْسُبَنا اللن
 {ُه ذَّو َفْضٍل َعِظايمٍ ِه َواللنَسْسُهْم ُسوٌء َواتنَبُعوا  ِرْضَواَن اللنِه َوَفْضٍل لنْم َيْمَفانَقَلُبوا  ِبِنْعَمٍة مَِّن اللن

 [104،103/ال عمران ]
 
 

 دعاء المؤمنين من قوم موسى عليه السالم   
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ْحَمِتاَث ِماَن ال َقاْوِم    َوَنجَِّناا ِبرَ ،  َفَقالَّوا َعَلى اللنِه َتَوكنل َنا َربمَنا ال َتْجَعل َنا ِفت َنًة ْلل َقْوِم الظناْلِميَن ﴿
 (  80 ،  85/ يونس)﴾  ال َكاِفِريَن

 
 

 دعاء ِعبَاُد الرحمن
 
﴾  َماًماا َوالنِذيَن َيقَّولَّوَن َربمَنا َهْ  َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوذَّرِّيماِتَنا قَّرمَ  َأْعاُيٍن َواْجَعل َناا ْلل ُمتنِقايَن إْ    ﴿
 (  04/الفرقان)

 [04/الفرقان ]0ا في َنى ِبَدَتق ُي ً َوْدأي قَّ: ﴾  ْلل ُمتنِقيَن ْإَماًماَواْجَعل َنا  ومعنى ﴿
 

 دعاء أصحا  الكهف
 

﴾  إذ  أَوى ال ِفت َيةَّ إَلى ال َكْهِف َفَقالَّوا َربمَنا اِتَنا ِمْن َلُدن َث َرْحَمًة َوَهيِّئم َلَنا ِماْن أْمِرَناا َرَشاًدا   ﴿ 
 (  10/الكهف)
 

 يل اهلل تعالىدعاء المجاهدين في سب
 

أْن َقالَّوا َربمَنا اغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوإْسَراَفَنا ِفي أْمِرَنا َوَثبِّت  أق َداَمَنا َوان ُصاْرَنا   َوَما َكاَن َقْوَلُهْم ْإالن﴿ 
 (   140/ال عمران)﴾  َعَلى ال َقْوِم ال َكاِفِريَن

  : نقل الفخر الرازي في تفسيره عن القاضي عياض قال ]*[
، َفَبيمَن تعالى أننهم َباَدأو بالتنْوَباِة عان كال      َيْجُ  تقديم التنْوَبِة وااِلْسِتغ َفاِر على َطَلِ  النُّْصَرِ 

المعاصي، ثم سألوا ربمُهُم أن ُيَثِبَت أقدامهم، ثم سألوا بعاد ذلاث أن َين ُصاَرُهم علاى القاوم      
فية الطنَلِ  باألدعية عند الننَواْئاِ  وَال ِمَحاِن   وهذا تأدي  من اهلل تعالى في كي: الكافرين، ثم قال

     0 180سواء كان في الجهاد وغيره
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 الدعاء للمؤمنين بالمغفر  وللنفس بسالمة الصدر
 
 اِن َوالاَوالنِذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيقَّولَّوَن َربمَنا اغ ِفْر َلَنا َوإلخ َواِنَنا الناِذيَن َساَبقَّوَنا ِباإليَما    ﴿

 (   10/الحشر)  ﴾ ٌماْللنِذيَن اَمنَّوا َربمَنا ْإننَث َرُءوف  َرِحي لم ِفي قَّلَّوِبَنا ِغالًّاَتْجَع
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كت  اهلل : قال  أن النبي ( حديث عباد  في صحيح الجام )

 . له بكل مؤمٍن حسنة 
 
 

 الدعاء من السنة الصحيحة: ثانيًا  
 
 
 

 أكثر دعاء النبي صلى اهلل عليه وسلم                   
 

 

َصلنى اللناُه     الننِبيِّ كان أك َثُر ُدَعاِء : قال   (الثابت في الصحيحين  رضي اهلل عنه أَنٍسحديث )    
  0" ِقَنا َعَذاَ  النناِرِفي الدُّن َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِ  َحَسَنًة َو اللنُهمم َربمَنا اِتَنا  : " َعَلْيِه َوَسلنَم

   :نقل المنناوي في َفْيِض الَقِديِر عن الِطِيِبي أنه قال ]*[
جميا    وُزُحا التاي تَ  ِ اِمَومن الَج ألنهاء َعمن هذا الدُّصلى اهلل عليه وسلم  ْرثَّاك كان ُي إننَما
 0 181واألخ َرِوَيِةنيوية الدُّ اِتَرْيالَخ
 : ه تعالىلقوند ونقل ابن كثير في تفسيره ع ]*[
عن أباي  (  101/ البقر ) ﴾ َربمَنا اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِ  َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَ  النناِر ﴿

: كنت عند أَنس ْبن مالث فقال َلُه ثابت إنم إخ َوانث ُيِحبُّوَن أْن َتْدُعو َلُهْم َفَقاالَ : قال  181طالوت
َوَتَحدمثَّوا َساَعة َحتنى إَذا أَراُدوا  ،الدُّن َيا َحَسَنة َوِفي اآلِخَر  َحَسَنة َوِقَنا َعَذا  الننار اللنُهمم اِتَنا ِفي

ََ َلكَّاْم   : فقال، إنم إخ َوانث ُيِريُدوَن ال ِقَيام َفاْدُع اللنه َلُهْم: ال ِقَيام قال أَبا َحْمَز  أتَِّريُدوَن أْن أش اقَّ
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لنه ِفي الدُّن َيا َحَسَنة َوِفي اآلِخَر  َحَسَنة َوَوَقاكَّْم َعَذا  الننار َفَقْد اَتاكَّْم ال َخْيار  األُمور إَذا اَتاكَّْم ال
 1830 كَّل ه
: ألمِّ َساَلَمةَ    قَّل تَّ  :قال  ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهبن َحْوَشٍ  َشْهُر حديث ) 
َكاَن  :َقاَلت  ؟ ْإَذا َكاَن ِعن َدِث   اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم َصلنى ِء َرُسوِل اللنِه أمم ال ُمؤمِمِنيَن َما َكاَن أك َثُر ُدَعا َيا

 َيا ُدَعاَءَث َفقَّل تَّ َيا َرُسوَل اللنِه َما أك َثَر :قالت"  ِديِنَث َعَلى َقل ِبي َثبِّت  ال قَّلَّوِ  ُمَقلَِّ  َيا   " ُدَعاْئِه أك َثُر

ُبَعْيِن اَبْيَن أْص َوَقل ُبُه ْإالن ْإننُه َلْيَس اَدِميٌّ   أمم َسَلَمَة    َيا "  :قال ؟ ِديِنَث َعَلى َقل ِبي بِّت َث ال قَّلَّوِ  ُمَقلَِّ 
َربمَنا ال تَِّزغ  قَّلَّوَبَناا َبْعاَد إذ     ﴿ 184ُمَعاذ     الَفَت   ،أَزاَغ    اللنِه َفَمْن َشاَء أَقاَم َوَمْن َشاَء  ِمْن أَصاِبِ 

 (   8/ال عمران) ﴾ َدْيَتَنا َوَهْ  َلَنا ِمْن َلُدن َث َرْحَمًة إننَث أن َت ال َوهماُ َه
َصالنى اللناُه    َكاَن َرُسوُل اللنِه : قال  ( الترمذيالثابت في صحيح رضي اهلل عنه  أَنٍسحديث  )

   0" ِديِنَث َعَلى َقل ِبي َثبِّت  ال قَّلَّوِ  ُمَقلَِّ  َيا   : "ُيك ِثُر أْن يقول   َعَلْيِه َوَسلنَم 

 

 دعاء القنوت في الوتر
 

 

 

قال علمني رسول اهلل صالى اهلل علياه   ( حديث الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة )
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فايمن  } وسلم كلمات أقولهن في الوتر

يت إنث تقضي وال يقضى عليث وإنه ال يذل من توليت وبارث لي فيما أعطيت وقني شر ما قض
 { واليت تباركت ربنا وتعاليت

 

 

 سؤال العمل الناف 
 

 

 اللنُهامم    " :قاال   أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في صحيح ابن ماجه )

َوال َحْمُد ْللنِه َعَلى كَّلِّ َحاٍل َوأُعوذَّ ِباللنِه ِمْن  ،اِعل ًم َوِزْدِني ،َين َفُعِني َما َوَعلِّْمِني ،َعلنْمَتِني ِبَما ان َفْعِني
  0"  النناِر َعَذاِ 
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 االستعاذ  من المنكرات 

 
صلى  كان النبي  : قال ( الثابت في صحيح الترمذي عن قطبة بن مالث رضي اهلل عنه حديث ) 

  0"  واألهواء واألعمال خالَاأل منكرات بث من اللهم إني أعوذ   : "يقول    اهلل عليه وسلم 
 االستعاذ  من األمراض واألسقام 

 
اللهم إني أعوذ باث مان   : يقول  قال كان رسول اهلل ( أبي داوود حديث أنس في صحيح )

 . البرص والجنون والجذام ومن سيْئ األسقام 
 
 

 دعاء إلذها  الهم
 

: ا أصا  عبدًا هٌم وال حزٌن فقال م: قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )
اللهم إني عبدث وابن عبدث وابن أمتث ، ناصيتي بيدث ، ماٍض فيم حكمث ، عدٌل فيم قضااؤث ،  
أسألث بكِل اسٌم هو لث سميت به نفسث أو أنزلته في كتابث أو علمته أحٌد من خلقاث أن تجعال   

همِّي إال أذها  اهلل همماه وأبدلاه    القران العظيم ربي  قلوبي ونوَر بصري وجالء حزني وذها  
 .  مكانه فرجًا 

 
 دعوات المكرو 

 
دعاوات   :قاال  أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   أبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 

اللهم رحمتث أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله إال : المكرو 
 . أنت
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كان يقول عند الكر   ال إله إال اهلل العظايم   أن النبي ( ن حديث ابن عباس في الصحيحي)
، ال إله إال اهلل ر  العرش العظيم ، ال إلاه إال اهلل ر  الساماوات ور  األرض ور     الحليم

 . العرش الكريم 
 
 

 دعاء جام                                          
 
اللهم إني أسألث الهدى والتقاى  : كان يقول  أن النبي  ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )

 . والعفاف والغنى 
 
 
 

 
 ادخر هذه الكلمات فهي خير لث من الذه  والفضة

 
يا شداد بن أوس " :قال له  أن النبي  (الثابت في السلسلة الصحيحة شداد بن أوس حديث)

في  باَتالثن َثألَّهم إني أْسالل: ؛ فأكثر هؤالء الكلمات  والفضة الذه  اكتنزوا إذا رأيت الناس قد
 ِرك شَّا  َثألَّ، وأْسا  َثِتَرِفغ َم َماْئَز، وَع َثِتَمْحَر اِتَبوِجُم َثألَّ، وأْس ِدش على الرُّ َةيَمِز، والَع ِراألْم
 ، مَلا ْعماا تَ  ِرْيَخ ْنِم َثألَّا، وأْسًقاِدا َصاًنَس، وْل ايًمِلا َسًبل َق َثألَّ، وأْس َثِتاَدَبِع َنْس، وُح َثِتَمْعِن

 "  وِ ُيالغَّ ُماَلَع َتأن  َث؛ إنن مَلْعا َتَمْل َثُرِفغ َت، وأْس مَلْعا َتَم رَِّش ْنِم َثِب وذَّوأُع
 

 
 سؤال المغفر  والبركة 
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َقاَل َياَرُسوَل اللناِه   أنم َرُجاًل  ( الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  أِبي ُهَرْيَرَ حديث ) 
َوَوسِّاْ  ْلاي    ،اللنُهمم اغ ِفْر ْلي َذن ِبي   : "ِمن ُه أننَث َتقَّوُل َث اللنْيَلَة َفَكاَن النِذي َوَصَل ْإَليمَسِمْعتَّ ُدَعاَء

  0" َشْيًئا َتَراُهنم َتَرك َن   َفَهلم : "قال " َوَباِرْث ْلي ِفيَما َرَزق َتِني، َداِري ِفي
 0من َخْيَرِي الدُّنيا واآلِخَر : أي"  ًئاَشْي َتَراُهنم َتَرك َن   َفَهلم"  ومعنى

 
 االستعاذ  من العجز والكسل

 
اللهم إني أعوذ باث مان الهام و    : يقول  قال كان النبي ( حديث أنس في الصحيحين )  

  .  و ضل  الدين و غلبة الرجال  و البخل الحزن و العجز و الكسل و الجبن
ال َعْجز َوال َكَسل أنم ال َكَسل َتْرث الشنْيء َمَ  ال قَّاْدَر  َعَلاى   ال َفْرَ َبْين  :قال في فتح الباري ]*[ 

  َوال َعْجز َعَدم ال قَّْدَر  ،األخ ذ ِفي َعَمله
1850 

 
 
  

 االستعاذ  من سخط اهلل تعالى                        
 
ل قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ باث مان زوا  ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم )

 .  سخطثنعمتث وتحوِّل عافيتث وفَّجاء  نقمتث وجمي  

 0ةََّتاال َبغ أي :  فََّجاَء َّوال
 دعاء جام 

 
يقوم من مجلٍس حتاى      قال قلما كان رسول اهلل ( حديث ابن عمر في صحيح الترمذي )

 اللهم اقسم لنا من خشيتث ما يحول بيننا و بين معاصيث و من طاعتث: يدعو بهؤالء الكلمات 
علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأسماعنا و أبصارنا  به ُنهوِّتَّما تبلغنا به جنتث و من اليقين ما 

و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من عادانا 
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سلط علينا مان  و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال مبلغ علمنا و ال ت
  .  ال يرحمنا

 
 االستعاذ  من الجوع والخيانة

 
اللهام إناي   يقول  قال كان رسول اهلل  ( اود والنسائي هرير  في صحيحي أبي د  حديث )

  .  أعوذ بث من الجوع فإنه بئس الضجي  و أعوذ بث من الخيانة فإنها بئست البطانة
  

 طل  المغفر  والرحمة والهداية والرزَ
  
َصلنى   َكاَن َرُسوُل اللنِه  قال (الثابت في صحيح مسلم  أِبيِه   عن َماْلٍث األش َجِعيُّ  عن أبيحديث  ) 

 0"َواْرُزق ِني ،َواْهِدِني ،َواْرَحْمِني ،ْلي اغ ِفْر اللنُهمم :"ُيَعلُِّم َمْن أْسَلَم َيقَّوُل  اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم
 
  

 
 الجوام  من الدعاء                            

 
اللهم إني أسألث مان  أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )

الخير كله عاجله و اجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بث من الشر كله عاجله و اجله 
و نبيث و أعوذ بث من  ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألث من خير ما سألث به عبدث

شر ما عاذ به عبدث و نبيث اللهم إني أسألث الجنة و ما قر  إليها من قول أو عمل و أعاوذ  
  .  بث من النار و ما قر  إليها من قول أو عمل و أسألث أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

اللهم انفعناي  : كان يقول  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )
 . بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علمَا 

 
 َلةِقاالستعاذ  من الفقر وال
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  أن النباي  ( الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي  هرير  رضي اهلل عنه يأبحديث ) 

  0" ُأظ َلَم أْو أظ ِلَم ِمْن أْن ِبَث َوأُعوذَّ ،َوالذِّلنِة َوال ِقلنِة ال َفق ِر ِمْن ِبَث وذَّاأُع إنِّي اللنُهمم ":قال 
الَقَناَعاة، والِقَلاةَّ   :  المقصود بالفقر أي َفق ُر الننف ِس الذي ُيَقاِبُل ِغَنى الننف ِس وهو :قال العلماء

 0في أبوا  البِّارِّ وِخَصاِل الَخْيِر : أي
 

 االستعاذ  من التنَخُبِط عند الموت
 
اللهام إناي   يقول  قال كان رسول اهلل  ( اود والنسائي هرير  في صحيحي أبي د  حديث )

  .  أعوذ بث من الجوع فإنه بئس الضجي  و أعوذ بث من الخيانة فإنها بئست البطانة
َفاَرَقاة  َفسمَرُه ال َخطناِبيه ِبأْن ُيْسَتْوَلى َعَلْيِه ِعن د ُم " أْن َيَتَخبمَطِني الشنْيَطاُن ِعن َد ال َمْوِت ِبَث َوأُعوذَّ" 

َبْينه َوَبْين التنْوَبة أْو ُيَعوِّقُه عن إصالح شأنه والخروج من َمظ ِلَمة َتكَّاون   ُلوْحالدُّنيا َفُيِضل ُه وَي
ُيَكرِّه َلُه ال َمْوت َوُيؤمِسفُه على َحَيا  الدُّنيا فال َيْرَضاى ِبَماا     ُيَؤيِّسُه من َرْحَمة اللنه أْو َقْبله أْو 

 180َلُه َوَيل َقى اللنه َوُهَو َساِخط َعَلْياِه   ُمَتخْ َلْيِه ِمْن ال َفَناء َوالننق َلة ْإَلى َدار اآلِخَر  َفُيَقَضاُه اللنه َع
0 
 

 الدُّعاُء ِبَتْزِكيمِة الننف ِس
 
اللهام ات نفساي   : يقاول   قال كان رسول اهلل  ( حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم )

اها أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ بث من علام ال ينفا    تقواها وزكها أنت خير من زك
 . ومن قل  ال يخش  ومن نفس ال تشب  ومن دعو  ال يستجا  لها  

 
 الدَُّعاُء ِبَال َعاِفَيِة
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 ْرِثأك : لعمه قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام   ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث  )
  0"  ِةَال دَُّعاَء ِبَال َعاِفَي

اهلل يدع هاؤالء    قال لم يكن رسول ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )
الادنيا واآلخار  ،    و العافية واللهم إني أسألث العف    } الدعوات حين يمسي وحين يصبح 

تي و االلهم اساتر عاور   ، و أهلي و مالي ودنياي في ديني اللهم إني أسألث العفو والعافية 
تي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فاوقي و  اروع امن

 .   أعوذ بث أن اغتال من تحتي
 
 

 

 

  
 الدَُّعاُء ِعن َد َال َكْرِ 

  
كان يقول عند الكر   ال إله إال اهلل العظايم   أن النبي ( حديث ابن عباس في الصحيحين )

العظيم ، ال إلاه إال اهلل ر  الساماوات ور  األرض ور    ، ال إله إال اهلل ر  العرش  الحليم
 . العرش الكريم 

دعاوات   :قاال  أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   أبي بكر  رضي اهلل عنه حديث ) 
اللهم رحمتث أرجو فال تكلني إلى نفسي طرفة عين و أصلح لي شأني كله ال إله إال : المكرو 

 . أنت
كان النباي صالى اهلل علياه    :قال ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهأنس حديث ) 

 . وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتث أستغيث
 
 

 
 االستعاذ  من أرب  مهلكات
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اللهام ات نفساي   : يقاول   قال كان رسول اهلل  ( حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم )
ها ، اللهم إني أعوذ بث من علام ال ينفا    تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموال

 . ومن قل  ال يخش  ومن نفس ال تشب  ومن دعو  ال يستجا  لها  
 

 
 استعاذ 

  
َعمما َكاَن َرُساوُل   َعاْئَشَة  قال َسأل تَّ (الثابت في صحيح مسلم  ْرَوَ  بن َنْوَفٍل األش َجِعيَِّف حديث)

 َماا  َشارِّ  ِمانْ  ِبَث أُعوذَّ إنِّي اللنُهمم   : "قالت كان يقول ،اللنَه ِبِه َيْدُعو   َم َوَسلن َصلنى اللنُه َعَلْيِه اللنِه 
 0" أْعَملم َما َلْم َشرِّ َوِمْن َعِمل تَّ

 
 سؤال ستر العور  وتأمين الروعة

 
يدع هاؤالء   قال لم يكن رسول اهلل ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )

اللهام  في الدنيا واآلخر  ،  و العافية واللهم إني أسألث العفيمسي وحين يصبح  الدعوات حين
اللهم استر عورتي و امن  ،  دنياي  و أهلي و مالي و  في ديني  و العافية وإني أسألث العف

و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعاوذ   روعتي
  .  بث أن اغتال من تحتي

 
 دعاء جام  عظيم

 
اللهم بعلماث  كان يدعو بهذا الدعاء  أن النبي ( حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)

الغي  و قدرتث على الخلَ أحيني ما علمت الحيا  خيرا لي و توفني إذا علمت الوفا  خيرا لي 
الغضا  و   في الرضاا و  لحَاللهم و أسألث خشيتث في الغي  و الشهاد  و أسألث كلمة ا، 

أسألث القصد في الفقر و الغنى و أسألث نعيما ال ينفد و قر  عين ال تنقط  و أساألث الرضاا   
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بالقضاء و أسألث برد العيش بعد الموت و أسألث لذ  النظر إلى وجهث و الشوَ إلاى لقائاث   
  .في غير ضراء مضر  و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان واجعلنا هدا  مهتدين

اللهم إني أسألث مان  أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء ( يث عائشة في صحيح ابن ماجة حد)
الخير كله عاجله و اجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بث من الشر كله عاجله و اجله 
ما علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألث من خير ما سألث به عبدث و نبيث و أعوذ بث من 

عبدث و نبيث اللهم إني أسألث الجنة و ما قر  إليها من قول أو عمل و أعاوذ   شر ما عاذ به
  .  بث من النار و ما قر  إليها من قول أو عمل و أسألث أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

اللهم انفعناي  : كان يقول  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود حديث أبي هرير  في صحيح )
 . ا ينفعني وزدني علمَا بما علمتني ،وعلمني م

 
 االستعاذ  من الضالل

  
 َصلنى اللنُه َعَلْياهِ   أنم َرُسوَل اللنه  (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنهما ابن َعبماٍس  حديث)

، َخاَصاْمتَّ  َوِباثَ    ،ْبتَّأَن   َوْإَلْيَث  ،َتَوكنل تَّ َوَعَلْيَث ،اَمن تَّ َوِبَث ،أْسَلْمتَّ َلَث اللنُهمم: "كان يقول َوَسلنَم 
 َوال ِجنُّ َواإلن اسُ  ،َيُموتَّ أن َت ال َحيُّ النِذي ال ،أْن تَِّضلنِني أن َت َث ال ْإَلَه ْإالناإنِّي أُعوذَّ ِبِعزمِت اللنُهمم

  0"  َيُموتَّوَن
 

 اسم اهلل األعظم 
 
للهم إني أسألث باأن  ا:رجاًل يقول  قال سم  النبي ( حديث أنس في صحيح السنن األربعة)

لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  السماوات واألرض يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قياوم  
الذي إذا دعي به أجا  وإذا سائل   األعظمفقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لقد دعا اهلل باسمه 

 . به أعطى 
اللهم إني :  رجال يقول   نبي قال  سم  ال( والترمذيأبي داوود حديث بريد  في صحيحي )

أسألث أني أشهد أنث أنت اهلل ال إله إال أنت األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكان لاه   
 .  كفوا أحد فقال لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجا  وإذا  سئل به أعطى
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 َيْعَمل التنَعُوذُ ِمْن َشرِّ َما َعِمَل َوِمْن َشرِّ َماَلْم

 
َصلنى اللنُه َعَلْيِه  الننِبيِّ  نأ (الثابت في صحيح مسلم رضي اهلل عنه وسى األش َعِريِّمأِبي حديث )

 َوَما أن َت أْمِري ِفي َوْإْسَراِفي َوَجْهِلي َخِطيَئِتي ْلي اغ ِفْر اللنُهمم: " الدَُّعاِء َيْدُعو ِبَهَذا أننُه َكاَن َوَسلنَم 
 ْلي َماا  اغ ِفْر اللنُهمم، ِعن ِدي َوكَّلُّ َذْلَث َوَعْمِدي َوَخَطْئي َوَهْزْلي ِجدِّي ْلي اغ ِفْر اللنُهمم ،ِه ِمنِّيِب أْعَلُم

 أن َت ال ُمَقدُِّم َوأن اَت ال ُماَؤخِّرُ   ،ِمنِّي ِبِه أْعَلُم َقدمْمتَّ َوَما أخنْرتَّ َوَما أْسَرْرتَّ َوَما أْعَلن تَّ َوَما أن َت

  0" َت َعَلى كَّلِّ َشْيٍء َقِديٌرَوأن 
 

 التعوذ من جهد البالء
 
كان يتعوذ من َجْهاِد الابالء وَدَرِث الشاقاِء     أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)

 . وسوِء القضاِء وشماتِة األعداء 
َِ والَمشنَقِة، : أي والَجْهد  الضمِي

 0اْئِ  والُمْهِلَكاِتالُوقَّوُع في الَمَص: أي وَدَرِث الشنَقاِء
 

 
 االستعاذ  من جار السوء

  
 َتَعومذَّوا   " :قال  أن النبي ( الثابت في صحيح النسائي رضي اهلل عنه  َرَ اأبي ُهَرْيحديث )  

  0"ال َباِدَيِة َيَتَحومُل َعن َث َجاَر َفْإنم ال ُمَقاِم َداِر ِفي السمْوِء َجاِر ِمْن ِباللنِه
 

 رَّج همم الدمْيندعاء ُيف
 



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 305 

ِكَتااَبِتي   ْإنِّي َقْد َعَجاْزتَّ َعاْن    :َجاَءُه فقال  180ُمَكاَتًبا  أنم »( حديث علي في صحيح الترمذي )
 َلْو كان َعَلْياَث ِمث الُ   َصلنى اللنُه َعَلْيِه َوَسلنَم   َعلنَمِنيِهنم َرُسوُل اللنِه قال أال ُأَعلُِّمَث َكِلَماٍت  ،َفأِعنِّي  

 ِبَفْضاِلثَ  َوأغ ِنِني َحَراِمَث عن ِبَحالْلَث اك ِفِني اللنُهمم : "قَّلم  :قال ؟َدْيًنا أدماُه اللنُه َعن َث  188ِصيٍر  َجَبِل

  0"  ِسَواَث َعممْن
 ُهيَنا ِعُيْل اِلعنده من الَما  ْنكَّا ألنه لم َياء إممَعالدُّ ُهَملنَعَف ،اَلالَم ُ اِتَكُمطل  ال :قال العلماء ]*[
 َىَلا األْو إلاى أنم  ُهَدَشأو أْر﴾  َقْوٌل َمْعُروف  َوَمغ ِفَر   َخْيٌر ﴿عمال بقوله تعالى دٍّ َر َنَسه أْحدمَرَف

     0 189ِرْيَغل على َا َلِكَتا وال َيَهاْئباهلل ألَد َنعِيَتْسله أن َي َحَلواألْص
 

 الدمْين وغلبة الرجال ضل االستعاذ  من 
 
اللهم إني أعوذ بث من الهم و الحزن : يقول  قال كان النبي ( ي الصحيحين حديث أنس ف) 

 . و العجز و الكسل و الجبن و البخل  و ضل  الدين و غلبة الرجال 
 

 استغاثة الزمها وأكثر منها
 
 َذا ِبَياا  أْلظُّاوا    " : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي أنس رضي اهلل عنه حديث ) 

  0" َواإلك َرام الِلال َج
 0الزموا هذه الدعو  وأكثروا منها: أي " َأْلظُّوا " 
 

 باإلسالم ياللهم احفطن
 
 " :كاان يادعو     أن النبي  (الثابت في صحيح الجام   اهلل عنه ابن مسعود رضيحديث  )

ت ِمَشا وال تَّ، واحفظني باإلسالم راقدًا، واحفظني باإلسالم قاعدًا، اللهم احفظني باإلسالم قائمًا

                                                 
453
 0 الُمكاتب هو العبد يُكاتب سلده أي يرفق مع  عةى مبةغ من المال مرى ما أباه إلل  أصبح حرا  
455
 0اسم جب  لقبلةة طئ : ِصْلر  
45 
 0  45 : أنظر تذفة األحوذي بيرح جامع الررمفي حديث  قم   
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 ُهنَّا اْئَزَخ رَِّشا  لِّكَّ ْنِم َثِب ذَُّووأُعأسألث ِمْن كَّلِّ َخْيٍر َخَزاْئنَُّه ِبَيِدَث،  اللهم إني ،بي عدوًا حاسدًا
 "  َثِدَيِب
 

 سؤال صالح الدين والدنيا  
 
اللهم أصلح لاي ديناي   : يقول  قال كان رسول اهلل ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

مة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي اخرتي التاي فيهاا   الذي هو عص
   . معادي و اجعل الحيا  زياد  لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر 

 
 

 َال دَُّعاُء َعَلى َال َكاِفِريَن َوَال ُمَناِفِقيَن                       
 

 ﴾   ِبَما َكاانَّوا َيك اِذُبونَ   َوَلُهْم َعَذاٌ  َأْليٌم َفَزاَدُهُم اللنُه َمَرًضا ٌضِفي قَّلَّوِبِهْم َمَر   ﴿: قال تعالى 
 (10/البقر )

 :قال القرطبي في تفسيره على اآلية الكريمة  ]*[
َزاَدُهاْم اللناه   : ويكون معنى الكالم ،هو ُدَعاء عليهم: قيل  ﴾ َفَزاَدُهُم اللنُه َمَرًضا ﴿  قوله تعالى 

وعلى هذا يكون ِفاي   ،ِنَفاًقا َجَزاء على كَّف رهْم َوَضْعًفا َعْن االن ِتَصار َوَعْجًزا َعْن ال قَّْدَر َشكًّا َو
 0ها0أ0ألننُهْم َشره َخل َ اللنه ،اآلَية َدْليل على َجَواز الدَُّعاء على ال ُمَناِفِقيَن َوالطنْرد َلُهْم

 0 190َ َرَفالَك َنَعَل انإذا انتصف رمض وكان معاذ بن الحارث األنصاري ]*[
رواه مالاث فاي   )  0َرَمَضاانَ  ِفي ال َكَفَرَ  َيل َعنَّوَن َوُهْم النْإ النناَس أْدَرك تَّ ما :وقال األعرج ]*[ 

 (الموطأ 
 :قال في المنتقى شرح الموطأ ]*[
َوَمْعَنى  ،ُيِريُد ِبالنناِس الصمَحاَبَة ( َوُهْم َيل َعنَّوَن ال َكَفَرَ  ِفي َرَمَضاَن ما أْدَرك ت النناَس ْإالن)  :قوله 

 0 َوَمَحلُّ قَّنَّوِتِهْم ال ِوت ُر ،َذْلَث أننُهْم َكانَّوا َيق نَّتَّوَن ِفي َرَمَضاَن ِبَلْعِن ال َكَفَرِ 
 :وقال الحافظ اْبُن َعْبِد البمارِّ في شرحه لحديث األعرج ]*[

                                                 
4 0
 0 3433: عن عون المعبوب شرح سنن أبي باهب ، حديث  قم نقال   
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ة  أْوَلْم َتكَّْن، وليس ذلث ِبَواِجٍ ، ولكنه ُمَباٌح ْلَماْن َفَعَلاُه   فيه إَباَحةَّ َلْعُن الَكَفَرِ ، كانت لهم ِذمم 
َن وَعَداَوِتِهم ْلل دِِّيِن وأهله  0 191َغضًَبا هلل في َجْحِدِهُم الَح

  ﴾  النِذيَن َكَفُروا ِمْن َبِني ْإْسَراْئيَل َعَلى ْلَساِن َداُوَد َوِعيَسى اْباِن َماْرَيمَ  لَِّعَن   ﴿: وقال تعالى
 (08/لمائد  ا)

 : قال القرطبي في تفسيره على اآلية الكريمة ]*[
  0َجَواز َلْعن ال َكاِفِريَن : فيه مسألة واحد  وهي

 : وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ]*[ 
الدَُّعاُء على ِجن ِس الظناْلِميَن الكَّفنار َمش ُروٌع َمأُموٌر ِبِه، وشَِّرَع القَّنَّاوتَّ والادَُّعاُء للماؤمنين،    

  0 191لدَُّعاُء على الَكاِفِرينوا
 :   قال ابن العربي ]*[

علاى   َ زمَحا مان تَ  صلى اهلل عليه وسلم علاى  يمِبا الننَععلى الكافرين أجمعين، وَد وٌحا نََّعَد 
 ٌنيمَعا ا كافر ُمالجملة، فأمم على الكافرين في اِءَعوكان هذا أصال في الدُّ  ، عليهم َ المؤمنين وألن

كان عند اهلل معلاوم الخاتماة   ا عندنا مجهول، وربم ُهآلََّم ى عليه؛ ألنمَعْدفال ُي ُهتََّماِتَخ ُمَلْعتَّ ْمَل
 ِهِما ل ِعْل 193اَمِهاِبَحوأْص ة َبيموَش ة َبتنُع اِءَعصلى اهلل عليه وسلم بالدُّ بيُِّنالن صموإنما َخ  ، عاد بالسم

 1940واهلل أعلم  ، مِهاْلعن َح اِءَطله من الِغ َفِشم وما كَِّهآْلَمِب
 

 الحمد هلل أفضل الدعاء 
  
 "  :قاال   أن النباي  ( الثابت في صحيح ابن ماجه رضي اهلل عنه    اللنِه َجاِبَر ْبَن َعْبِدحديث )

  0"  ْللنِه ال َحْمُد الدَُّعاِء َوأف َضُل ،اللنُه ْإالن ْإَلَه ال الذِّك ِر أف َضُل
 :قال القرطبي في تفسيره ]*[

                                                 
4 3
 0هما بعدها   3، ص  4االسرفكا  ، ج 

4 4
  0عةى اليبكة المعةوماتلة  www.almokhtsar.com: عةي بن بخلت الزهراني ، اطةع عةلها عبر موقع  0ب/ نقال عن فروى لفضلةة اليل    

4  
هعقبية بين    هعربية بين  بلعية    بلعية  هشيلبة بين   مبأبي جه  بين هييا الةهم عةلك ، ثالث مرات   بقريش   ةلكالةهم ع : " يعني بعاؤه صةى هللا عةل  هسةم  

 هاه )  0 هاحيد   ليب  ةِ ق     فيي   د  بي  مييو   صيرعى   فواليفي أنيزل عةلي  الكرياب لقيد  أييرهم   ي   ي  اهي الذيديث عبيد هللا    قيال  " قيريش حرى عد سبعة مين  علط أبي مُ 

 0(    4: نسائي   أنظر صذلح سنن النسائي  قم ال

4 4
 0  4: أنظر أحكام القران البن العربي ، سو ة نوح اآلية  قم   
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واخر دعواهم أن الحماد هلل   ُيستح  للداعي أن يقول في اخار دعائه كما قال أهل الجننة ﴿ 
 0 (10 /يونس) ر ِّ العالمين ﴾

 

 
 
 ل العبد ربهأأهم ما يس

 
 

ألن الخزائن كلها بيده سبحانه وتعالى،  أمر دينه ودنياه،العبد يسأل ربه كل شيء يحتاجه في 
 [11/الحجر ] { ْئنَُّه وما نََّنزِّلُه إال بقَدٍر ممعلوٍماوإْن من شيٍء إال عنَدنا خز} :قال سبحانه

وهو سبحانه ال مان  لما أعطى وال معطي لما من ، كما كان النبي صالى اهلل علياه وسالم     
أي ال . (195)“عطيت وال معطي لما منعت وال ينف  ذا الجدِّ منث الجدُّاللهم ال مان  لما أ”: يقول

 .(190)ينف  ذا الغنى منث غناه وإنما ينفعه اإليمان والطاعة
، من المطاعم والمشار ، كماا  واهلل تعالى يح  أن يسأله العباد جمي  مصالح دينهم ودنياهم

 وساَئلَّوا  }: ا واآلخر ، قال اهلل تعالىفي الدني (190)والمغفر ، والعفو والعافية، يسألونه الهداية
 { اهلَل من فضِلِه إنم اهلَل كاَن بكلِّ شيٍء عليمًا

  [31/النساء ]                                                                   
أهام   ومنولكن العبد يهتم اهتمامًا عظيمًا باألمور المهمة العظيمة التي فيها السعاد  الحقيقية 

 :ذلث ما يأتي
 :  يةاسؤال اهلل الهد( 1)

  {َمن َيْهِد اللنُه َفُهَو ال ُمْهَتِد َوَمن ُيْضِللم َفَلن َتِجَد َلُه َوْليًّا مُّْرِشًدا}: لقوله تعالى
 [10/الكهف ]                                                               

هي الهداية لإليمان واإلسالم وهي حاصلة للمؤمن، وهداية هداية مجملة، و : والهداية نوعان
إعانته علاى فعال ذلاث،    ومفصلة، وهي هدايته إلى معرفة تفاصيل أجزاء اإليمان واإلسالم، 

                                                 
(4 7)

 .3/437أخرج  مسةم   
(4  )

 .3/444النهاية في غريب الذديث البن األثلر   
(4 3)
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وهذا يحتاج إليه كل مؤمن لياًل ونهارًا، ولهذا أمر اهلل عباده أن يقرأوا في كال ركعاة مان    
 [0/الفاتحة ] { اَث نسَتعيُنإيماَث نعُبُد وإيم}: صالتهم قوله تعالى

اللهم إناي أساألث الهادى    : كان يقول  أن النبي  ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )
 . والتقى والعفاف والغنى 

 . اللهم إني أسألث الهدى والسداد :  قال ، قال رسول اهلل  ( حديث علي في صحيح مسلم )
 “اللهم اهدني فيمن هديت” :ي قنوت الوترأن يقول ف ماوعلم الحسن بن علي رضي اهلل عنه 
كلماات   قال علمني رسول اهلل ( حديث الحسن بن علي  الثابت في  صحيح السنن األربعة )

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وباارث  } أقولهن في الوتر
ال ياذل مان واليات     لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنث تقضي وال يقضى عليث وإناه 

 { تباركت ربنا وتعاليت

 : سؤال اهلل مغفر  الذنو ( 1)
ل العبد ربه مغفر  ذنوبه أو ما يستلزم ذلث كالنجا  مان الناار ودخاول    أألن من أهم ما يس 

 .(198)الجنة
والعبد محتاج إلى االستغفار من الذنو ، وطل  مغفر  ذنوبه من اهلل تعالى، ألنه يخطئ بالليل 

  . واهلل يغفر الذنو  جميعًاوالنهار، 
والكتا  والسنة الصحيحة طافحان بما يشحذ الهمم العالية إلى أن تنهل من كنوز االساتغفار  

 .بقدر ما تستطي  
 [10 /المزمل ( ]َواْسَتغ ِفُروا  الل َه ْإنه الل َه َغفَّوٌر رهِحيٌم): قال تعالى

  [10: اآلية -ال عمران : سور ( ]ِباألْسَحاِر َوال ُمْسَتغ ِفِريَن)وتار   يمدح أهله كقوله تعالى 
َوَمن َيْعَملم ُسَوءًا َأْو َيظ ِلْم َنف َسُه ثَّمه : )وتار  يذكر اهلل تعالى أنه يغفر لمن يستغفره كقوله تعالى

  [110: اآلية -النساء : سور ( ]َيْسَتغ ِفِر الل َه َيِجِد الل َه َغفَّورًا رهِحيمًا
 [ 81/طه ]  {فناٌر لَِّمن َتاَ  َواَمَن َوَعِمَل َصاْلًحا ثَّمم اْهَتَدىَوْإنِّي َلَغ}: وقال

اهلل توبوا إلى   ! يا أيها الناس : قال  أن النبي  ( حديث األغرِّ الُمزني في صحيح مسلم ) 
   . إني أتو  إلى اهلل في اليوم مائة مر  واستغفروه ف

                                                 
(4 5)
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قال واهلل إني ألستغفر اهلل وأتو  إليه فاي   أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين )
 . اليوم أكثر من سبعين مر  

جاد فاي   طاوبى لمان وُ   قال  أن النبي  ( حديث عبد اهلل بن ُبسر في صحيح ابن ماجة )
   . صحيفته استغفارا كثيرا 

ا يا اباَن اَدَم ْإن اَث َما   : قال اهلل تعالى : قال  أن النبي  ( حديث أنس في صحيح الترمذي)
يا ابَن اَدَم َلْو َبَلَغت ذَّنَّوُباَث َعَنااَن   . َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني َغَفْرتَّ َلَث َعَلى ما كاَن ِفيَث َواَل ُأَباْلي

يا ابَن اَدَم إن َث َلْو َأَتْيَتِني ِبقََّراِ  األْرِض َخَطاَيا ثَّامه  . السهَماِء ثَّمه اْسَتغ َفْرَتِني َغَفْرتَّ َلَث َواَل ُأَباْلي
 .« ِقيَتِني اَل تَّش ِرُث بي َشْيئًا أَلَتْيتََّث ِبقََّراِبَها َمغ ِفَرً َل
إن إبليس لعناه اهلل قاال وعزتاث    :قال  أن النبي  ( حديث أبي سعيد في صحيح الجام  )

وعزتي وجاللاي  : وجاللث ال أبرح ُأغوي بني ادم ما دامت األرواح فيهم ، فقال اهلل عز وجل 
 .  تغفروني ال ابرح أغفر لهم ما اس

اللهم أنت ربي ال إله   : سيد االستغفار أن تقول ( حديث شداد بن أوس في صحيح البخاري )
إال أنت خلقتني و أنا عبدث و أنا على عهدث و وعدث ما استطعت أعوذ بث من شر ما صنعت 

مان  أبوء لث بنعمتث علي و أبوء لث بذنبي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنو  إال أنت من قالهاا  
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 
من قال : قال  أن النبي ( الثابت في صحيح الترمذي  رضي اهلل عنهزيد بن حارثة حديث ) 

لحي القيوم وأتو  إليه غفر له وإن كان فر من الزحف أستغفر اهلل العظيم الذي ال إله إال هو ا
. 
حينئذ عبار  عان طلا  المغفار      وكثيرًا ما ُيق َرُن االستغفار بذكر التوبة فيكون االستغفار

باللسان، والتوبة عبار  عن اإلقالع عن الذنو  بالقلو  والجوارح، وقد وعد اهلل في ساور   
نوبه ولم يصر على ما فعلاه فتحمال النصاوص    بالمغفر  لمن استغفر من ذ (199)ال عمران

المطلقة في االستغفار كلها على هذا المقيد، وأما استغفار اللسان م  إصرار القل  على الذن  
 ،(300)فهو دعاء مجرد إن شاء اهلل أجابه وإن شاء رده، وقد يكون اإلصرار مانعًا من اإلجابة

                                                 
(4  )

 .7 3: سو ة ال عمران، اآلية  
( 00)
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أن ( الثابت في صحيح األد  المفارد  عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما حديث )
ويل للمصرين  (301)ارحموا تَّرحموا، واغفروا يغفر اهلل لكم، ويل ألقماع القول : قال  النبي 

 . ونمالذين يصرون على ما فعلوا وهم يعل
وإن قال أستغفر اهلل وأتو  إليه فله حالتان: 

 وأتو  إليه،: هذا كاذ  في قولهأن يقول ذلث وهو مصر بقلبه على المعصية ف : الحالة األولى
 .ألنه غير تائ ، فهو يخبر عن نفسه بأنه تائ  وهو غير تائ 

أن يكون مقلعًا عن المعصية بقلبه، ويسأله توبة نصوحًا ويعاهاد رباه علاى أن ال     :والثانية
يخبر بما عزم عليه  “وأتو  إليه”يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلث واج  عليه فقوله 

 .(301)لحالفي ا
 : سؤال اهلل الجنة واالستعاذ  به من النار(  3)
  أن النباي  ( الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجاة   رضي اهلل عنه حديث أبي هرير )

ماا  أ. أتشهد ثم أسأل اهلل الجنة، وأعوذ به من الناار : ؟ قال“ما تقول في الصال ”: لرجٍل قال
  .  حولها ندندُن”: فقال. اذال دندنة ُمعو واهلل ما أحسن دندنتث، 

  .حول سؤال الجنة والنجا  من النار يعني
( الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجاة   رضي اهلل عنه بي هرير أنس بن مالث  حديث أ)

اللهم أدخلاه الجناة، ومان    : من سأل اهلل الجنة ثالث مرات قالت الجنة : قال  أن النبي 
 . اللهم أجره من النار: النار لتااستجار من النار ثالث مرات ق

 : سؤال اهلل العفو والعافية في الدنيا واآلخر ( 4)
 ْرِثأك : لعمه قال  أن النبي  (الثابت في صحيح الجام   ابن عباس رضي اهلل عنهماحديث ) 

  0"  َال دَُّعاَء ِبَال َعاِفَيِة
اهلل يدع هاؤالء    ول قال لم يكن رس( حديث ابن عمر في صحيحي أبي داوود وابن ماجة )

الادنيا واآلخار  ،    و العافية واللهم إني أسألث العف    } الدعوات حين يمسي وحين يصبح 
تي و االلهم اساتر عاور   ، و أهلي و مالي ودنياي في ديني اللهم إني أسألث العفو والعافية 

                                                 
( 03)

 قمع كضةع ههو اإلناء الفي يررك في  ؤهس الظرهف لرمأل بالمائعات من األشربة هاألبهان شب  أسماع الةفين يسرمعون القول هال يعون  هال: جمع  

 .فرغ فلها فكأن  يمر عةلها مجازا  كما يمر اليراب في األقماع اجرلازا  يذفظون  هال يعمةون كاألقماع الري ال تعي شلئا  مما ي
( 04)
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قي و تي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فاو اامن روع
 .   أعوذ بث أن اغتال من تحتي

 :سؤال اهلل تعالى الثبات على دينه ( 5)
اللهم ُمَصرَِّف القلو  صرِّف : قال  أن النبي  ( بن عمرو في صحيح مسلم  حديث عبد اهلل)

 . قلوبنا على طاعتث 
َصالنى اللناُه    َكاَن َرُسوُل اللنِه : قال  (الثابت في صحيح الترمذي رضي اهلل عنه  أَنٍسحديث ) 

   0" ِديِنَث َعَلى َقل ِبي َثبِّت  ال قَّلَّوِ  ُمَقلَِّ  َيا   : "ُيك ِثُر أْن يقول   َعَلْيِه َوَسلنَم 
 : سؤال اهلل تعالى دوام النعمة واالستعاذ  به من زوالها( 0)
 : وأعظم النعم نعمة الدين 
اللهم أصلح لاي ديناي   : يقول  قال كان رسول اهلل ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم )

الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و أصلح لي اخرتي التاي فيهاا   
   . معادي و اجعل الحيا  زياد  لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر 

قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ باث مان زوال   ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم )
 . متث وتحوِّل عافيتث وفَّجاء  نقمتث وجمي  سخطث نع
 : االستعاذ  باهلل من جهد البالء ودرث الشقاء، وسوء القضاء وشماتة األعداء( 0)
كان يتعوذ من َجْهِد الابالء وَدَرِث الشاقاِء    أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين) 

 . وسوِء القضاِء وشماتِة األعداء 
 

 ظالمينالدعاء على ال
 

 ومن،  ، يعصف بالظالم قبل المظلوم، وينذر بالخرا  المحتوموشرُّه مستطير الظلم داء خطير

 :كما في الحديث اآلتي  حرهمه على نفسه -جل جالله-بشاعة الظلم أن الجبار 
 . الظلم ظلمات  يوم القيامة : قال   أن النبي  ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
إناي    ! يا عباادي    : قال اهلل تعالى  :قال   أن النبي  ( ح مسلم حديث أبي ذٍر في صحي)

كلكم ضاال إال مان     ! بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي  حرمت الظلم على نفسي و جعلته
يا  ،  كلكم جائ  إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  ! يا عبادي  ،  هديته فاستهدوني أهدكم
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إنكم تخطئون بالليل و   ! يا عبادي ، كسوته فاستكسوني أكسكم  كلكم عار إال من  ! عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري   ! يا عبادي ،  النهار و أنا أغفر الذنو  جميعا فاستغفروني أغفر لكم 

لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم   ! يا عبادي  ، فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني
لو أن أولكم   ! يا عبادي  ،  منكم ما زاد ذلث في ملكي شيئا كانوا على أتقى قل  رجل واحد

 و اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قل  رجل واحد منكم ما نقص ذلث من ملكي شيئا
لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم قاموا فاي صاعيد واحاد فساألوني       ! يا عبادي  ، 

يا  ،  دي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحرفأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلث مما عن
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحماد اهلل و مان     ! عبادي 

، ومن أشن  المحرمات وأبشعها، كبائر الذنو  فالظلم من . إال نفسه  وجد غير ذلث فال يلومنم
الشرائ ، ولم يبحه عرف مان األعاراف؛ ألن   تقره شريعة من  ما أحله دين من األديان، ولم

َ  عاقبته وخيمة في  الدنيا قبل اآلخر ، فالظلم سب  لنزول النقم، وسل  النعم، ومدعا  للمحا

  .والااااااابغض مااااااان الااااااار  جااااااال جاللاااااااه 

وبشاعة نتائجه، وخبث ثماره، لم يمهل الار    ، وشناعة اثاره،ولخطور  هذا الشر المستطير
آلخر  ليذيقه الهوان العظيم، والعذا  األليم، والنكال المبين، بل ا فاعله إلى الدار -جل وعال-

 العقوبة والعذا  في الدنيا، ويريه شر ما جنت يداه ليشفي صدور قاوم مظلاومين   يعجل له

  .مقهااااااورين، فوضااااااوا األماااااار إلااااااى ر  العااااااالمين

  : بابان معجالن عقوبتهماا فاي الادنيا    :قال  أن النبي (  حديث أنس في صحيح الجام )
   . البغي و العقوَ 

، فمهما أوتي الظالم من قاو  وجباروت،   ألن اهلل هو الذي يقتص منه؛ مغبون فالظالم خاسر
 كله ال يمنعه من عقا  اهلل جل وعال  فهذا

  ِفيِه األْبَصاُرَواَل َتْحَسَبنه الل َه َغاِفاًل َعمها َيْعَمُل الظ اْلُموَن ْإن َما ُيَؤخ ُرُهْم ْلَيْوٍم َتش َخُص : )قال تعالى
 ( ُمْهِطِعيَن ُمق ِنِعي ُرُءوِسِهْم اَل َيْرَتده ْإَلْيِهْم َطْرفَُّهْم َوَأف ْئَدتَُّهْم َهَواٌء* 

 [43،  41:إبراهيم ]                                                                     
 

يم الظلم والتحذير منه والنهي عنه، على تحر الصحيحة  الكتا  والسنة وقد تواترت األدلة من
  :ما يلي فمن ذلث الوخيمة،  وبيان عواقبه



  َتْذِكْيُر األْتِقَياء ِبَفْضِل الُدَعاء 

َخاَف الَفْوت « » من َأْيَقَن الَمْوت 314 

 [ 8: الشورى ] ( َوالظ اْلُموَن َما َلُهْم مهن َوْليه َواَل َنِصيٍر: )قال تعالى
 [18: غافر( ]َما ْللظ اْلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍ  ُيَطاُع: )قال تعالى
َيأمكَّلَّوَن َأْمَواَل ال َيَتاَمَى ظَّل مًا ْإن َما َيأمكَّلَّوَن ِفي ُبطَّاوِنِهْم َناارًا َوَسَيْصاَلْوَن     ْإنه ال ِذيَن: )قال تعالى

 [10: النساء( ]َسِعيرًا
 . الظلم ظلمات  يوم القيامة : قال   أن النبي  ( حديث ابن عمر في الصحيحين)
إناي    ! يا عباادي    : تعالى قال اهلل  :قال   أن النبي  ( حديث أبي ذٍر في صحيح مسلم )

كلكم ضاال إال مان     ! بينكم محرما فال تظالموا يا عبادي  حرمت الظلم على نفسي و جعلته
يا  ،  كلكم جائ  إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم  ! يا عبادي  ،  هديته فاستهدوني أهدكم

إنكم تخطئون بالليل و   ! يا عبادي ، كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم   ! عبادي 
إنكم لن تبلغوا ضري   ! يا عبادي ،  النهار و أنا أغفر الذنو  جميعا فاستغفروني أغفر لكم 

لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم   ! يا عبادي  ، فتضروني و لن تبلغوا نفعي فتنفعوني
لو أن أولكم   ! بادي يا ع ،  كانوا على أتقى قل  رجل واحد منكم ما زاد ذلث في ملكي شيئا

 و اخركم و إنسكم و جنكم كانوا على أفجر قل  رجل واحد منكم ما نقص ذلث من ملكي شيئا
لو أن أولكم و اخركم و إنسكم و جنكم قاموا فاي صاعيد واحاد فساألوني       ! يا عبادي  ، 

يا  ،  فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلث مما عندي إال كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحماد اهلل و مان     ! عبادي 

   . إال نفسه  وجد غير ذلث فال يلومنم
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: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون ما  :قال   أن النبي  ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم)
مفلس من أمتي من يأتي ياوم القياماة   إن ال  : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 

قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هاذا و سافث دم هاذا و    و و صيام و زكا  و يأتي بصالٍ 
ى ما عليه قَضه قبل أن ُيى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتَّعِطضر  هذا فُي

   . رح في النار رحت عليه ثم طَّخذ من خطاياهم فطَُّأ
من أخذ من األرض شايئا بغيار   : قال   أن النبي  (  عمر في صحيح البخاري حديث ابن)

   . حقه خَِّسَف به يوم القيامة إلى سب  أرضين 
يملي للظاالم حتاى إذا   إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديث أبي موسى في الصحيحين)

  . أخذه لم يفلته 
من كانت له مظلماة ألحاد مان    :  قال  أن النبي(  حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)

عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمال صاالح   
 . أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

]*[أضرار الظلم وعواقبه: 

 :الظلم ظلمات يوم القيامة -1
 . الظلم ظلمات  يوم القيامة : قال   أن النبي  ( لصحيحينحديث ابن عمر في ا)
 :قال القاضي عياض ]*[ 
ظاهره أنه ظلمات على صاحبه حتى ال يهتدي يوم القيامة سبياًل حياث يساعى ناور    : قيل" 

وقد تكون الظلمات هنا الشدائد، وقد تكون الظلمات هاا هناا   . المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم
 ."لمجانسة الكالم ((الظلم)): ل بالعقوبات عليه، وقابل بهذه اللفظة قولهعبار  عن االتكا

 :وقال ابن الجوزي ]*[
وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القل ، لو استنار بنور الهدى العتبر، فإذا سعى المتقون بناورهم  "
 ."ذي حصل لهم بسب  التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث ال يغني عنه ظلمه شيئًاال
 :الظلم سب  هالث األمم -1

 [.13:يونس]{ َوَجاءت ُهْم ُرُسلَُّهم ِبٱل َبيهَنٰاِت َوَلَقْد َأْهَلك َنا ٱل قَُّروَن ِمن َقْبِلكَّْم َلمما َظَلُموا }: قال تعالى
 : قال ابن سعدي ]*[
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يخبر تعالى أنه أهلث األمم الماضية بظلمهم وكفرهم، بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل "
تبين الحَ فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا، فأحل بهم عقابه الذي ال يرد عن كل مجارم متجارئ   

 ."هذه سننه في جمي  األممعلى محارم اهلل، و
 :قبول دعو  المظلوم على الظالم -3
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلاى   قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

ا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنث ستأتي قومًا  أهل كتا  ، فإذ: اليمن 
محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صالواٍت  

 في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا لث بذلث 
أطاعوا فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فإن هم 

َِ دعوَ  المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا لث بذلث فإياث وكرائم أموالهم ،   . وات
ثاالث   : قاال   أن النباي   (الثابت في صحيح الجاام   هرير  رضي اهلل عنه  يأبحديث  )

 . دعو  المظلوم، ودعو  المسافر، ودعو  الوالد على ولده: دعوات مستجابات
  :قال ابن عثيمين ]*[ 
 .((فإنه ليس بينها وبين اهلل حجا )): فيه دليل على أن دعو  المظلوم مستجابة لقوله"

وفيه دليل على أنه يج  على اإلنسان أن يتقي الظلم ويخاف من دعو  المظلوم، ألن الرسول 
 ."صلى اهلل عليه وسلم أمر بذلث

 :اللعن للظالمين -4
 [.18:هود]{ َأاَل َلْعَنةَّ ٱللنِه َعَلى ٱلظنٰاِلِميَن}: قال تعالى

 :قال ميمون بن مهران ]*[
َأاَل َلْعَناةَّ  }: يقاول : قال! وكيف يلعن نفسه؟: إن الرجل يقرأ القران وهو يلعن نفسه، قيل له 

 .وهو ظالم{ ٱللنِه َعَلى ٱلظنٰاِلِميَن
 :إمالء اهلل للظالم حتى يأخذه -5
يملي للظاالم حتاى إذا   إن اهلل تعالى َل: قال   أن النبي  ( حديث أبي موسى في الصحيحين)

 .[101:هود]{ ٱل قََّرٰى َوِهَى َظٰاِلَمة َوَكٰذْلَث َأخ ذَّ َربهَث ْإَذا َأَخَذ }: ثم قرأ ، أخذه لم يفلته 
 : رحمه اهلل  قال القرطبي ]*[
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ْإننَما نَّْمِلى }: يطيل في مدهته، ويصحه بدنه، ويكثر ماله وولده ليكثر ظلُمه، كما قال تعالى: يملي"
، وهذا كما فعل اهلل بالظلمة من األمم السالفة والقارون  [118:ال عمران] {ْزَداُدوا  ْإث َمًاَلُهْم ْلَي

الخالية، حتى إذا عمه ظلمهم وتكامل جرمهم أخذهم اهلل أخذ  رابية، فال ترى لهم مان باقياة،   
 ."وذلث سنة اهلل في كّل جبار عنيد

 :حال الظالمين في اآلخر  -0
َواَل َتْحَسَبنم ٱللنَه َغٰاِفاًل َعمما َيْعَمُل ٱلظنٰاِلُموَن ْإننَما ُيَؤخ ُرُهْم ْلَياْوٍم َتش اَخُص ِفياِه    }: قال تعالى
، 41:إباراهيم ]{ فَُّهْم َوَأف ْئَدتَُّهْم َهاَواء ُمْهِطِعيَن ُمق ِنِعى ُرءوِسِهْم اَل َيْرَتدُّ ْإَلْيِهْم َطْر* ٱألْبَصٰاُر 

43.] 
 : قال ابن كثير ]*[
ال تسحبنه إذا : أي {َغٰاِفاًل َعمما َيْعَمُل ٱلظنٰاِلُموَن}يا محمد  {َواَل َتْحَسَبنم ٱللنَه}: يقول اهلل تعالى"

ي ذلث علايهم  أنظرهم وأجهلهم أنه غافٌل عنهم مهِمل لهم ال يعاقبهم على صنعهم، بل هو يحِص
من شاده  األهاوال ياوم    : أي {ْإننَما ُيَؤخ ُرُهْم ْلَيْوٍم َتش َخُص ِفيِه ٱألْبَصٰاُر}ويعدهه عليهم عدًا، 

 {ُمْهِطِعاينَ }: ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام المحشر فقال. القيامة
اَل }رافعي رؤوساهم،  : اهد وغير واحدقال ابن عباس ومج {ُمق ِنِعى ُرءوِسِهْم}مسرعين، : أي

أبصارهم ظاهر  شاخصة مديمون النظر ال يطرفون لحظة لكثر  ماا  : أي {َيْرَتدُّ ْإَلْيِهْم َطْرفَُّهْم
: هم فيه من الهول والفكر  والمخافة لما يحّل بهم، عياذًا باهلل العظيم من ذلاث، ولهاذا قاال   

 ."ة خالية ليس فيها شيء لكثر  الوجل والخوفوقلوبهم خاوي: أي {َوَأف ْئَدتَُّهْم َهَواء}
 :حرمان الفالح -0

 [.11:األنعام]{ ْإننُه اَل ُيف ِلُح ٱلظنٰاِلُموَن}: قال تعالى
 : قال ابن سعدي ]*[
 ."مت   به فنهايته فيه االضمحالل والتلففكّل ظالم وإن تمت   في الدنيا بما ت"
 :حرمان الهداية والتوفيَ -8

 [.50:القصص] {ْإنم ٱللنَه اَل َيْهِدى ٱل َقْوَم ٱلظنٰاِلِميَن}: قال تعالى
أوجبها اهلل علينا في أعظم مقام نقف فيه بين يدي اهلل وطل  هداية التوفيَ من األدعية التي 

فاالظلم ا   . {ٱْهِدَنا ٱلصهَراَط ٱل ُمْساَتِقيمَ }: عز وجل، وهو في الصال ، حيث نقول في كل ركعة
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أعاذنا اهلل منه ا يكون سببًا لحرمان هداية التوفيَ، وهذا يستلزم البعد عن مقاماات الظلام    
 .تناحتى يستجي  اهلل دعاءنا في صال

 :حرمان ح ه اهلل تعالى -9
 [.40:الشورى] {ْإننُه اَل ُيِح ُّ ٱلظنٰاِلِميَن}: قال تعالى

 : قال ابن سعدي ]*[
 ."ه، فالزياد  ظلمالذين يجنون على غيرهم ابتداء، أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايت: أي"

 :حلول المصائ  في الدنيا والعذا  في القبر -10
 [.40:الطور] {َوْإنم ْللنِذيَن َظَلُموا  َعَذابًا ُدوَن َذْلَث َوَلٰاِكنم َأك َثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن}: قال تعالى

 : قال ابن سعدي ]*[
لما ذكر اهلل عذا  الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذابًا دون عذا  ياوم القياماة، وذلاث    "

 ."شامل لعذا  الدنيا بالقتل والسبي واإلخراج من الديار، ولعذا  البرزخ والقبر
 :العذا  األليم -11

َ  ُأْوَلاْئَث َلُهْم }: قال تعالى ْإننَما ٱلسمِبيُل َعَلى ٱلنِذيَن َيظ ِلُموَن ٱلنناَس َوَيْبغَّوَن ِفى ٱأَلْرِض ِبَغْيِر ٱل َح
 [.41:الشورى] {َعَذاٌ  َأْليٌم

 : قال ابن سعدي ]*[
َن َيظ ِلُموَن ٱلنناَس َوَيْبغَّاوَن ِفاى ٱأَلْرِض   َعَلى ٱلنِذي}إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية : أي"

 َ ُأْوَلاْئَث }، وهذا شامل للظلم والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، {ِبَغْيِر ٱل َح
 ."موج  للقلو  واألبدان، بحس  ظلمهم وبغيهم: أي {َلُهْم َعَذاٌ  َأْليٌم

 :خذالن الظالم عند اهلل تعالى -11
 [.18:غافر] {َما ْللظنٰاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َواَل َشِفيٍ  ُيَطاُع}: قال تعالى

 : قال ابن عثيمين ]*[
 صديقًا ينجيه من عذا  اهلل، وال يجاد شافيعاً  : أنه يوم القيامة ال يجد الظالم حميمًا، أي: أي"

 ."يشف  له فيطاع، ألنه منبوذ بظلمه وغشمه وعدوانه
 [.100:البقر ] {َوَما ْللظنٰاِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر}: وقال تعالى

 : قال ابن عثيمين ]*[
 ."من عذا  اهلل سبحانه ال يجدون أنصارًا ينصرونهم ويخرجونهم: يعني"
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  ؟ االمظلوم على الظالم مكروه اءهل دع: مسألة 

ُدعائه ، كأن  ، إال أن يتعدهى المظلوم في ُدعاء المظلوم على َمن َظَلمه ليس مكروها: الجوا  
  . ، أو أن َيدعو بإثم أو ِبقطيعة َرِحم يدعو بأكثر مما ظَِّلم

 . وقد أِذن اهلل للمظلوم أن يدعو على َمن َظَلَمه

 [ 148/النساء ] ) ال ُيِح ُّ اللنُه ال َجْهَر ِبالسُّوِء ِمَن ال َقْوِل ْإالن َمْن ظَِّلَم: )قال تعالى 

 : قال ابن عباس في اآلية  ]*[
إالن أن يكون َمظلوما ، فإنه قد أْرخص له أن َيدعو  على أَحد ال ُيِح ه اهلل أن َيدعو أَحد: يقول 

 . ، وإن َصااَبر َفهااو َخْياار لااه( ْإالن َمااْن ظَِّلااَم : ) قولااه  علااى َماان َظَلمااه ، وذلااث

 . ال بااأس لماان ظَّلاام أن ينتصاار مماان َظلمااه بمثاال ظَّل ِمااه     :وقااال أيضااا  

 [ 41/ الشورى]( َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل ْئَث َماَوَلَمِن ان َتَصَر َبْعَد ظَّل ِمِه َفُأوَل: )وقال تعالى
 . (َوَغَفاَر ْإنم َذْلاَث َلِماْن َعاْزِم اأُلُماورِ      َوَلَماْن َصاَبرَ  : )ثم قال تبارث وتعالى بعاد ذلاث   

 :قال الحسن البصري  ]*[
  . اللهاام أِعنِّااي عليااه ، اللهاام اْسااَتخ ِرج َحق ااي منااه : دعاااؤه عليااه أن يقااول  

 . َنَقلااه البغااوي . جاااز أن َيش ااِتم بمثلااه ال َيزيااد عليااه     إن شَّااِتم: وقياال 

 : وقال ابن كثير في قوله تعالى  ]*[
 : ما نصه( َوَلَمِن ان َتَصَر َبْعَد ظَّل ِمِه َفُأوَلْئَث َما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيٍل)

  . اها. ليس عليهم جناح في االنتصار ممن َظَلمهم : أي 

فهو أفضل له ، ألن أْجر  ن َظَلمه ِبَقْدر َمظ َلَمِته ، وإن َصبرفيجوز للمظلوم أن َيدعو على َم
 . وَيغفر ، فَيعظَّم أجره وأفضل ِمنه أن يصبر. ذلث ُيدمَخر له يوم القيامة 

  . واهلل تعالى أعلم

بصير  وأفوض أمري إلى اهلل إن اهلل: "يفوض أمره إلى اهلل ويقول ينبغي للمظلوم أنف
ظلمه  ، وعليه أن يكثر من الدعاء على من"حسبنا اهلل ونعم الوكيل: "لهويكثر من قو ،"بالعباد

: صلى اهلل عليه وسلم بإجابة دعو  المظلوم؛ قال -جل جالله-ويبشر بالخير؛ فقد أخذ الجبار 
  .متفَ عليه "اتَ دعو  المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين اهلل حجا "

وقف .. الدعاء ، فما هي سهام الليل؟ إنهالالمظلوم أن يستعين على الظالم بسهام اللي على
فقال الرجل للطاغية الستعين عليث  أحد الرعية أمام أحد الطغا ، وقد أوق  عليه ظلمًا شديدًا،
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 .الدعاء: الليل؟ قال الرجل ما سهام: قال الطاغية! بسهام الليل

 . الدنيا قبل اآلخر  فيا أيها المظلوم أبشر بنصر اهلل لث في
  كثير من الناس ال يتوق ى الظُّلم وال دعو  المظلوميجد ال في أحوال الناس اليوم إن المتأمل

 . ويتناسى أن دعو  المظلوم ليس بينها وبين اهلل حجا 

 وعزتي ألنصرنث ولو بعد حين : وأن اهلل يرفعها فوَ الغمام ، ويقول 
  فا هلل كم هلث بسببها من هالث

 وكم شقي بسببها من سعيد

  بسببها من غنيوكم افتقر 

 وكم زال بسببها من ُملث
فدعو  المظلوم قد تصيبث في نفسث، دعو  المظلوم قد تصيبث في إنها دعوات المظلومين ،

دعو  المظلاوم  ، مالث، دعو  المظلوم قد تصيبث في ولدث، دعو  المظلوم تقل  صحتث سقًما
 . حقيًرا فقيًرا تقل  سعادتث شقاء، دعو  المظلوم تجعلث بعد العز والغنى ذلياًل

  قيل لما حبس خالد بن برمث و ولده قال : 
يا بني دعو  المظلوم سرت بليل غفلنا عنها : و الحبس فقال  يا أبتي بعد العز صرنا في القيد

 ما هبت أحدا قط هيبتي رجال ظلمته و أناا : عنها و كان يزيد بن حكيم يقول  و لم يغفل اهلل

 . اهلل بيني و بينث: حسبي اهلل : يقول لي  أعلم أن ال ناصر له إال اهلل
 :وهلل درُّ من قال 

 دماااه إلى النا  عقبافالظلم ترج  درااااااال تظلمن إذا ما كنت مقت
 ماااايدعو عليث وعين اهلل لم تن  ٌهاااااث والمظلوم منتباتنام عين

  : شعرا و حبس الرشيد أبا العتاهية الشاعر فكت  إليه من السجن هذين البيتين
 و المظلومايء هااو ما زال المس  ماااااااؤما و اهلل إن الظلم شأ

   د المليث من الملوماااااغدا عن  وم إذا التقينااااااااستعلم يا ظل
 :وهلل درُّ من قال 

 ح  ثم يجا اااااليرف  فوَ الس  وم إن دعاءهااااا المظلاتوَ دع
 ا ااااااله العالمين حجو بين إ  هاااا من ليس بين دعائاتوَ دع

 ا اااااو ال أنه يخفى عليه خط  ا لهااااااو ال تحسبن اهلل مطرح
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 ا اااوم و هو مثااألنصر المظل  أن اهلل قال و عزتي حماااافقد ص
 ا ااااااجهول و إال عقله فمص  دَ ذا الحديث فإنهاااافمن لث يص

ما و: تَ اهلل يوم األذان قال هشام ا:  هشام بن عبد الملث فقال له دخل طاوس اليماني على
فصعَ { الظالمين  فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اهلل على} : قال اهلل تعالى : األذان ؟ قال  يوم

راضيا باسم الظالم كم عليث من  هذا ذا الصفة فكيف بذل المعاينة ؟ يا: هشام فقال طاوس 
  ! المظالم ؟ السجن جهنم و الحَ الحاكم

 ؟  د أن اإلنسان المظلوم يعيش مثل اإلنسان الطبيعيتعتق هل أخي
نحن اآلن؟ هل تعتقد بأن حياته طبيعية وشعوره عادي؟ إذا كنت تعتقد  هل يحس بما نحس به

 !النظر يا صديقي ذلث فأعد

.. كاألشخاص الطبيعيين ال يعيش وال يحس.. اإلنسان المظلوم ال يعيش حياته كغيره من البشر
بل ال يستطي  حتى أن يبتسم ! بحياته ال يستطي  أن يستمت !   وال الطعامال يحس بطعم الشرا

اإلنسان المظلوم باختصار يحس بأن هنالث .. باإلكتئا  اإلنسان المظلوم يصا !!! مثلي ومثلث
 !تجثم على صدره.. بل بحجم العالم كله.. األرضية صخر  بحجم الكر 

االنتصار لنفسه ممن  ليه الخناَ، فال يستطي ع، ويضيهَ من كل جهة المظلومعندما يحاَصر و
ظلمه، وال يقدر على التخلص من الظلم الصارخ الذي أحاط به من كل جان ، يرف  يديه إلاى  
السماء، فَتفتح له السماء أبوابها، وتأتيه منافذ الفرج، ويتنازل عليه المدد، إنه مدد السماء، 

، وقاصم القياصر ، الذي أهلث عادًا األولاى،  من ر  األربا ، وخالَ األسبا ، مهلث الجبابر 
 .وثمااود فمااا أبقااى، وقااوم نااوح ماان قباال إنهاام كااانوا هاام أظلاام وأطغااى    

تتجلى في هذا السالح الفتاث الذي منحه اهلل للمظلومين، بل  -تبارث وتعالى  -إن رحمة اهلل 
 .الدعاء إن الظلمة مهما بلغوا من الطغيان أفرادًا كانوا أو دواًل، قد يسقطون بسب 

 على قومه عندما استضعفوه، وكذنبوه، وردُّا دعوته_  عليه السالم_ ولهذا دعا نوح. 
 دعا على فرعون عندما طغى، وتجبر، وتسالط، ورفاض    _عليه السالم _ وكذلث موسى

الهدى ودين الحَ؛ فاستجا  اهلل لهما، وحاَ بالظالمين الخزي في الدنيا، وسوء العذا  فاي  
 . العقبى
_ لث الحال بالنسبة لكل من ظَِّلم، واستَّْضِعف؛ فإنه إن لجأ إلى ربه، وفزع إلياه بالادعاء   وكذ

 .أجابه اهلل، وانتصر له وإن كان فاجًرا
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 :وهلل درُّ من قال 
 ومايء هو الظلاااومازال المس  اؤمااااام شاا واهلل إن الظلااأم

 الخصاوم  ااااوعند اهلل تجتم  ياااااااإلى ديهان يوم الدين نمض
 

هل يظن الظالم بأن اهلل غافل عنه، ال يعلم عنه، ال يقدر عليه؟ إن اهلل يمهل الظاالم لكان ال   
َوَلْو ُيَؤاِخذَّ }: قال اهلل تعالى. على الظلمة ولكن إذا أخذهم لم يفلتهم -عز وجل -يهمله، يصبر 

َلِكْن ُيَؤخُِّرُهْم ْإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى َفْإَذا َجاَء َأَجلَُّهاْم َلاا   اللنُه النناَس ِبظَّل ِمِهْم َما َتَرَث َعَلْيَها ِمْن َدابمٍة َو
 { َيْسَتأمِخُروَن َساَعًة َوَلا َيْسَتق ِدُموَن

 [01/ ساااااور  النحااااال ]                                                           
. ن دعو  المظلوم مساتجابة اتَ دعو  المظلوم، ال تعرض نفسث لدعائه؛ أل : فيا أيها الظالم

وعزتي وجاللي ألنصرنث ولو )): اتَ دعو  المظلوم فإنها تَّحمل على الغمام ويقول اهلل تعالى
اتَ دعو  المظلوم وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجا ، فكياف باالمظلوم إن   . ((بعد حين

 .كااااان مساااالمًا، كيااااف بااااالمظلوم إن كااااان صااااالحًا تقياااااً   
بما يدل على شناعة الظلم وأن اهلل تعالى يستجي  دعاو  المظلاوم    حة والسنة الصحيحة طاف

 :، وهاث غيٌض من فيض مما ورد في هذا وإن كان فاجرا 
لمعاٍذ ابن جبل حين بعثه إلاى   قال رسول اهلل : قال ( حديث ا بن عباس في الصحيحين ) 

شهدوا أن ال إله إال اهلل وأن إنث ستأتي قومًا  أهل كتا  ، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن ي: اليمن 
محمدًا رسول اهلل ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم خمَس صالواٍت  
في كل يوٍم وليلة ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فأخبرهم أن اهلل قد فرض عليهم صدقًة تؤخذ من 

َِ دعاوَ    أغنيائهم فتَّرُد على فقرائهم ، فإن هم أطاعوا لث بذلث فإياث وكر ائَم أموالهم ، واتا
 . المظلوِم فإنه ليس بينه وبين اهلل حجا  

 ُلَمْحاتقوا دعو  المظلوم فإنها تَّ: قال  أن النبي ( حديث خزيمة بن ثابت في صحيح الجام )
   . و عزتي و جاللي ألنصرنث و لو بعد حين   : على الغمام يقول اهلل 

اتقوا دعو  المظلوم فإنها تصاعد إلاى   قال  نبي أن ال( حديث ابن عمر في صحيح الجام )
   . السماء كأنها شرار  
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دعو  المظلوم مستجابة و إن كاان   : قال أن النبي ( حديث أبي هرير  في صحيح الجام )
   . فاجرا ففجوره على نفسه 

تذكير الظالم برد المظالم   ولذا وج  علينا 
  يوم القيامة مفلسًا احذر أن تأتي

: قاالوا   ؟ المفلاس   نأتدرون ما  :قال   أن النبي  ( أبي هرير  في صحيح مسلم حديث)
إن المفلس من أمتي من يأتي ياوم القياماة     : فقال . المفلس فينا من ال درهم له وال متاع 

قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هاذا و سافث دم هاذا و    و و صيام و زكا  و يأتي بصالٍ 
ى ما عليه قَضه قبل أن ُين حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناتَّى هذا معِطضر  هذا فُي

   . رح في النار رحت عليه ثم طَّخذ من خطاياهم فطَُّأ
 .  إال األشقى فاحذر يا مسكين من نار تلظى ال يصالها

 فما هو الحل إذًا؟ 
 : الحل هو الحديث اآلتي 

من كانت له مظلماة ألحاد مان    :  لقا أن النبي (  حديث أبي هرير  في صحيح البخاري)
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن ال يكون دينار وال درهم إن كان له عمال صاالح   

 . أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه
تنبيه : قولوا بأن واعلموا بأن اهلل تعالى ال يرد دعو  المظلوم ولو كانت من كافر، ال ت

ال حرمة له؛ ألنه كافر نجس، ولكن ال تظلمه، وال تأكل عليه حقه، . هذا كافر ال حرمة له، نعم
وال تأخذ منه حقه، أعطه حقه كاماًل موفورًا غير منقوص وال تظلمه، فلو دعا علياث وهاو   

عها كافر الستجا  اهلل دعوته، وكفره على نفسه، وفجوره على نفسه، أما دعو  المظلوم فيرف
وكانت وصاية النباي   ( وعزتي وجاللي ألنصرنث ولو بعد حين: )اهلل فوَ الغمام، ويقول لها
وكم من الناس ال -واتَ دعو  المظلوم : )اليمنوهو ذاه  إلى  معاذصلى اهلل عليه وسلم لا

 (. فإناااه لااايس بينهاااا وباااين اهلل حجاااا  -يهاااتم بهاااا، وال يأباااه لهاااا
 رًا فاااالظلم ترجااا  عقبااااه إلاااى النااادم ال تظلمااان إذا ماااا كنااات مقتاااد

 دعو علياااث وعاااين اهلل لااام تااانم تناااام عينااااث والمظلاااوم منتباااه يااا 
اعلم بأن اهلل يمهلث وال ينساث وال يغفل عنث، فإن كنت ظالمًا ألحد من عباد اهلل وألحاد مان   
خلَ اهلل كافرًا كان أو مسلمًا، فرد إليه المظلمة قبل أن يأتي يوم ال درهم فيه وال ديناار، وال  

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=alam&id=1000013&spid=451
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=451&ftp=amaken&id=3000025&spid=451
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فتعطى لمن ظلمت، حتاى   -هلليا عبد ا-مناص  وال كراسي وال وزارات، ويؤخذ من حسناتث 
إذا ما فنيت حسناتث ُأخذ من سيئات من ظلمتهم في الدنيا فطرحت علياث، فطارح صااح     

 !المظالم على وجهه في النار، وهذا هو المفلس، وال حول وال قو  إال باهلل العلي العظيم
 : قال اإلمام الشافعي وما أجمل ما قال ]*[

 ور م ظلوٍم قد كفيت بحربه
 

 عه المقدور أيم وقوِعفأوق 
 فما كان لي اإلسالُم إال تعبًدا 

 
 وأدعيًة ال تَّتنقى بدروع 

 وحسبث أن ينجو الظلوُم وخلفه 
 

 سهاُم دعاٍء من ِقسيِّ ركوع 
 ُمَريمشة بالهد  من كل ساهٍر 

 
 (303)منهلة أطرافها بدموع 

 :وقال 
 أتهزأ بالدعاء وتزدريه

 
 وما تدري بما صن  الدعاُء 

 سهام الليل ال تخطي ولكن 
 

 (304)له أمٌد ولألمد انقضاُء  
  وُأغلقت في وجهاث األباوا ، فااقرع أباوا      األسبا  -أيها المظلوم-وإذا تقطعت بث ،

السماء، ُوبثن إلى الجبار الألواء، فهو مفزع المظلومين، وملجأ المستضعفين، َوَعاَد بنصار    
اللهم : )فقال سعد -رضي اهلل عنه-بن أبي وقاص الملهوف، وإجابة المظلوم، َظَلم رجل سعد 

 ،(أعم بصره، وأطل عمره، عرضه للفتن
 فأنا رأيته بعد قد عمي بصره، وقد سقط حاجبه على عينياه مان الكبار،     : قال الراوي

 .كبير مفتون أصابته دعو  سعد: ويقول
أيهاا  -صابر  ، ورفعت عليه أيدي المستضعفين، فافيا ويل من وجهت له سهام المظلومين

على ما قدر، فالنصر م  الصبر، والفرج م  الكر ، واليسر م  العسار، والابالء    -المصا 
المحض هو ما يشغلث عن ربث، وأما ما يقيمث بين يديه ففيه كمالث وعزث، وإذا أقبل اليسر، 
وحل الفرج، وزالت الغموم، وما أقرَ  األمر، فاحمد اهلل على ما كشف، ففاي الحماد شاكر    

َوَقاَل َربُّكَّاْم ٱْدُعوِنى َأْساَتِجْ  َلكَّاْم ْإنم ٱلناِذيَن    : الرجيم  ِنَعم، أعوذ باهلل من الشيطان وزياد
 [.00:غافر]َيْسَتك ِبُروَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدخَّلَّوَن َجَهننَم ٰدِخِريَن 

ومنها ما جاء في قصة سعد بان أباي   والشواهد على إجابة دعو  المظلوم ال تكاد تحصر ،
                                                 

(
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 .512محمد عبدالمنعم خفاجي، ص. د: ديوان الشافعي، تحقيق  (

(
314
 .  ديوان الشافعي، ص   (
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 . م  أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر بن الخطا   وقاص
شكا أهل الكوفة :=عمير عن جابر بن سمر  قال حدثنا عبدالملث بن: قال أبو عوانة، وجماعة

أما أنا فإني كنت أصلي بهم صاال    :فقال سعدإنه ال يحسن أن يصلي، : سعًدا إلى عمر فقالوا
 .رسول اهلل، صالتي العشيِّ ال أخرم منها، أركد في األوليين، وأحذف في األخريين

 .ذلث الظن بث يا أبا إسحاَ: فقال عمر
عنه بالكوفة، فكانوا ال يأتون مسجًدا من مساجد الكوفة إال قاالوا خياًرا،   فبعث رجاًل يسألون 

أما إذا نشدتمونا باهلل فإنه كان : حتى أتوا على مسجد لبني عبٍس، فقال رجل يقال له أبو سعد
 .ال يعدل في القضية، وال يقسم بالسوية، وال يسير بالسرية

ل عمره، وَعرِّْضُه للفتناللهم إن كان كاذًبا فأعم بصره، وأط :فقال سعد. 
كبيار  : كيف أنت؟ قاال : فأنا رأيته بعد يتعرض لإلماء في السكث، فإذا قيل له :قال عبدالملث

 (305). مفتون أصابتني دعو  سعد
واساتمر   علاي عن  سعدرضي اهلل عنه، فداف   عليًاأن رجاًل قام يس  : أيضًا سعدعن و ،

 .اللهاام اكفنيااه بمااا شاائت   : سااعدالرجاال فااي الساا  والشااتم، فقااال     
فأقبل مسرعًا، ال يلوي على شيء، وأخذ يدخل من بين الناس حتاى   الكوفةمن  فانطلَ بعيٌر

 .أمام مشهد ومرأى من الناس وصل إلى الرجل، ثم داسه بخفيه، حتى قتله
 :وقال الذهبي  ]*[
 . يقال إن رجاًل وشى على بسر بن سعيد عند الوليد بن عبدالملث بأنه يعيبكم 

لم َأقَّل ُه؛ اللهم إن كنتَّ صادًقا فأرني به اياة، فاضاطر  الرجال    : فأحضره وسأله، فقال: قال
 (300). فمات
تنبيه : أواًل سب  الدعاء عليهم لئال يتوهم  ذكروِمن حَ من يدعو على اآلخرين أن ي

 ولهذا قدهم موسى عليه السالم السب  والجناية التاي  أن الدعاء دون سب  وال ذن  ، السام 

 " استحَ فرعون وقومه والمأل منهم دعو  نبيههم بالهالث 
ْمَوااًل ِفي ال َحَيااِ  الادهن َيا َربهَناا    َوَقاَل ُموَسَى َربهَنآ ْإن َث اَتْيَت ِفْرَعْوَن َوَمألُه ِزيَنًة َوَأ: )قال تعالى

ال َعَذاَ   ْلُيِضل وا  َعن َسِبيِلَث َربهَنا اط ِمْس َعَلَى َأْمَواْلِهْم َواش ُدْد َعَلَى قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمِمنَّوا  َحت َى َيَرُوا 
                                                 

(
31 

فدي الصدالة، بداب ( 3 4)اءة اإلمام والمدمموم فدي الصدلوات كلهدا، ومسدلم، في األذان، باب وجوب قر(   )، والبخاري1 5_  5/5رواه أحمد (  
 .باب الركود في األوليين  7/75القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 

(
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 . 2 /4سير أعالم النبالء للذهبي    (
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اَتْيَت ِفْرَعاْوَن َوَماألُه    َوَقاَل ُموَسَى َربهَنآ ْإن َث: )قال تعالى[88: األية -يونس : سور ( ]األْليَم
 َعَلاَى  ِزيَنًة َوَأْمَوااًل ِفي ال َحَياِ  الدهن َيا َربهَنا ْلُيِضل وا  َعن َسِبيِلَث َربهَنا اط ِمْس َعَلَى َأْمَواْلِهْم َواش ُدْد

 ["88 /يونس ( ]قَّلَّوِبِهْم َفاَل ُيؤمِمنَّوا  َحت َى َيَرُوا  ال َعَذاَ  األْليَم
 
 

 إن كان ظلفبالدعاء 
 

على هذا المت هم أو  أحيانًا يتهم اإلنسان شخصًا بأنه أساء إليه، فهل له أن يدعو اهلل عز وجل
 إلى فى كذا ويذكر دعوته؟ يقيهد الدعاء فيقول اللهم إن كان فالن ظلمنى أو أساء

]*[قائال يجي  عن التساؤل الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل تعالى : 
عليه   عز وجل على ظالمه بقدر ظلمه ودليل ذلث قول النبى صلى اهللله أن يدعو اهلل المظلوم
ال يتمكن المظلوم مان   أحيانًا« اتقي دعو  المظلوم فإنه ليس بينها وبين اهلل حجا  » وسلم 

زعيٌم ال يمكن أن نتكلم معاه فاى    الرد على ظالمه ومصارحته إما ألنه قري  له أو صديَ أو
أحيانًا يتهم اإلنسان شخصًا بأنه أساء إليه، فهل له أن  لكنإال الدعاء فحينئٍذ ال ملجأ له .. هذا

 أو يقيهد الدعاء فيقول اللهم إن كان فالن ظلمنى أو أسااء على هذا المت هم  يدعو اهلل عز وجل

القري  مثاًل بأنه أصا   يعني أحيانًا يتهم ..الثانى أو األول؟ الثانى إلى فى كذا ويذكر دعوته؟ 
اإلنسان أن يتكلم ألنه ما عنده بيناة وال   ن أو أصا  شخصًا بسره لكن ما يستطي شخصًا بعي

تدل على أن هذا أساء فهنا ر  العالمين يعلم سبحانه وتعالى  عنده دليل إال أن القرائن القوية
 ( بما ترى أنث ستدعوه)فالن هو الذى أصابني وتدعو  قل اللهم إن كان

تنبيه : أصحا  النبي  سعد ابن أبي وقاص وسعيد ابان زياد    وهذا المسلث سلكه من
 :وكالهما مبشٌر بالجنة 

 ( :قصة سعد ابن أبي وقاص )
أرسل عمر إلى الكوفة من يسأل عن سعد فَكاَن النناس يثنون  َعَلْيِه خيًرا حتى سئل َعن ُه رجل 

 .من بني عبس 
ي السرية وال يعدل بالرعية وال يقسام  أما إذا أنشدتمونا عن سعد فإنه َكاَن ال يَخَرَج ف :َفَقاَل 

 .بالسوية 
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اللنُهمم إن َكاَن كاذًبا قام رياًء وسمعًة فاطل فأطل عمره وعظم فقره وعرضه للفتن  :َفَقاَل سعد 
. 

َوُهَو شيخ كبير َقْد تدلى حاجباه من الكبر يتعرض للجواري يغمزهن في الطرقاات   فَكاَن ُيرى
 .صابتني دعو  سعد شيخ كبير مفتون أ: َوَيقَّوُل 

 ( :سعيد بن زيدقصة )
 أميار   بان الحكام  ابن زيد رضي اهلل عنه عند ماروان   سعيدوخاصمت أروى بنت أويس

أنا كنت اخذ من أرضها شيئًا بعد الذي سمعته : عت عليه أنه أخذ من أرضها، فقالوادم المدينة
صلى اهلل عليه وسالم؟   وما سمعت من رسول اهلل :من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم؟ قال

من أخذ شبرًا مان األرض بغيار حقاه    ”: سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: قال
  “طَّوِّقه إلى سب  أرضين

فرأيتهاا عميااء   : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها، واجعل قبرها في دارهاا، قاال   :ثم قال
تمشي في الدار مرت على بئار   ، فبينما هيأصابتني دعو  سعيد بن زيد: تتلمس الجدر تقول

 .(300)في الدار فوقعت فيها فكانت قبرها
  وممن سلث هذا المسلث أبو موسى الخوالني رحمه اهلل وكان ُمجا  الدعو: 
 ( أبو مسلم الخوالنيقصة ) 

، ر على با  منزله فتكبر امرأته من المسجد إلى منزله كبم كان أبو مسلم الخوالني إذا انصرف
ر فتجيبه امرأته فانصرف ذات ر فتجيبه امرأته فإذا بلغ با  بيته كبمكبم صحن داره فإذا كان في

كان في با   ر فلم يجبه أحد فلمار عند با  داره فلم يجبه أحد فلما كان في الصحن كبمفكبم ليلة
 . بطعامه أتتهونعليه ثم  ر فلم يجبه أحد وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءهبيته كبم

 . فدخل فإذا البيت ليس فيه سراج وإذا امرأته جالسة في البيت منكسة تنكت بعود معها لقا

 ؟ ثاَلَم:  فقال لها
اللهم من  : فقال أنت لث منزلة من معاوية وليس لنا خادم فلو سألته فأخدمنا وأعطاث : فقالت

 .  أفسد علي امرأتي فاعم بصره
له منزلة من معاوية فلو قلت له يسأل معاوية قال وقد جاءتها امرأ  قبل ذلث فقالت زوجث 

  يخدمه ويعطيه عشتم

                                                 
( 03)

 .0 4/34، 30 3مسةم برقم   
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قالوا ال  فقالت ما لسراجكم طفئ فبينا تلث المرأ  جالسة في بيتها إذ أنكرت بصرها:  قال
 . جل لها يرد عليها بصرها فعرفت ذنبها فأقبلت إلى أبي مسلم تبكي تسأله أن يدعو اهلل عز و

 اهلل عز و جل لها فرد عليها بصرها فرحمها أبو مسلم فدعا : قال

 في بني إسرائيلومن ذلث قصة الثالثة الذين ابتالهم اهلل : 
إن ثالثة فاي   » :قال  أن النبي ( حديث أبي هرير  رضي اهلل عنه الثابت في الصحيحين )

: أبرص وأقرع وأعمى، بدا هلل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى األبرص فقال: بني إسرائيل
فمسحه فذه  عنه، : لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: أي شيء أح  إليث؟ قال

أو قال البقار، هاو    -اإلبل : أي المال أح  إليث؟ قال: فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا، فقال
فاأعطي ناقاة    -قال أحدهما اإلبل، وقال األخار البقار   : أن األبرص واألقرع: شث في ذلث
شاعر حسان،   : أي شيء أح  إليث؟ قاال : وأتى األقرع فقال. بارث لث فيهاي: عشراء، فقال

فأي المال : فمسحه فذه ، وأعطي شعرا حسنا، قال: ويذه  عني هذا، قد قذرني الناس، قال
أي : وأتى األعمى فقاال . فأعطاه بقر  حامال، وقال يبارث لث فيها: البقر، قال: أح  إليث؟ قال

فمساحه فارد اهلل إلياه    :  إلي بصري، فأبصر به الناس، قاليرد اهلل: شيء أح  إليث؟ قال
الغنم، فأعطاه شا  والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان : فأي المال أح  إليث؟ قال: بصره، قال

لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم، ثم إنه أتى األبارص فاي صاورته    
 رجل مسكين، تقطعت: وهيئته، فقال

حبال في سفري، فال بالغ اليوم إال باهلل ثم بث، أسألث بالذي أعطاث اللون الحسن والجلد بي ال
كاأني  : إن الحقوَ كثيار ، فقاال لاه   : فقال له. الحسن والمال، بعيرا أتبلغ عليه في سفري

لقد ورثت لكاابر عان كاابر،    : أعرفث، ألم تكن أبرص يقذرث الناس فقيرا فأعطاث اهلل؟ فقال
وأتى األقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما  .كاذبا فصيرث اهلل إلى ما كنت إن كنت: فقال

وأتاى  . إن كنت كاذبا صيرث اهلل إلى ما كنات : قال لهذا، فرد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال
رجل مسكين وابن سبيل، وتقطعت بي الحبال في سفري، فال بالغ : األعمى في صورته، فقال

قاد كنات   : بث، أسألث بالذي رد عليث بصرث شا  أتبلغ بها في سفري، فقال اليوم إال باهلل ثم
أعمى فرد اهلل بصري، وفقيرا فقد أغناني، فخذ ما شئت، فواهلل ال أجهدث اليوم بشيء أخدتاه  

 (.أمسث مالث، فإنما ابتليتم، فقد رضي اهلل عنث، وسخط على صاحبيث: هلل، فقال
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 نموذج للدعاااء

 

 

 : د اهلل تعالى والثناء عليه نموذج لحم( 1
  اللهم لث الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ومنه ملئ السموات واألرض وما بينهما وملائ

ت من شيء بعد ، أهل الثناء والمجد وكلنا لث عبد ،اللهم ال مان  لما أعطيت وال معطي ئما ش
 .لما منعت وال ينف  ذا الجد منث الجد 

دث وتبارث اسمث وتعالى جدث وال إله غيرث ، أنت األول فلايس قبلاث   سبحانث اللهم وبحم
شيء ، وأنت اآلخُر فليس بعدث شيء وأنت الظاهر فليس فوقث شيء وأنت البااطن فلايس   

 . دونث شيء ، ليس كمثلث شيء وأنت السمي  البصير 
يا سامعا لكل شكوى، ويا عالما بكل نجوى . 

ا فارج الغمم، ويا كشف الظلل، ويا أعادل مان حكام، وياا     يا سابغ النعم، ويا دف  النقم، وي
 .  حسي  من ظلم، ويا ولي من ظَّلم

يا من ال تراه العيون، وال تخالطه الظنون، وال يصفه الواصافون، وال تغياره الحاوادث وال    
الدهور، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورَ األشجار، وعدد 

 .  عليه الليل ويشرَ عليه النهار ما يظلم
كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لث عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها صبرنا، 
فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بالئه صبرنا فلم يخذلنا أقاذف فاي   

في قلوبنا رجائث حتى ال نرجو أحادا  قلوبنا رجائث، اللهم اقذف في قلوبنا رجائث، اللهم اقذف 
 . غيرث

يا سامعا لكل شكوى، ويا عالما بكل نجوى، يا كاشف كربتنا، ويا مستم  دعوتنا، ويا راحام  
، يا عالم الخفيات  يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية،  عبرتنا، ويا مقيل عثرتنا

افتح لدعائنا با  القبول واإلجاباة   اتويارفي  الدرجات ، يا قاضي الحاجات ويا مجي  الدعو
 .وارزقنا التوبة وحسن اإلنابة 
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يا ر  البيت العتيَ أكشف عنا وعن المسلمين كل شد  وضيَ، واكفنا والمسلمين ما نطياَ  
وما ال نطيَ، اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل هم غم، وأخرجنا والمسلمين من كال حازن   

 . وكر 
، يا منزل القطر، يا مجي  دعوت المضطر، يا سامعا لكل نجاوى  يا فارج الهم، يا كاشف الغم

 . احفظ إيمان وأمن بالدنا، ووفَ وال  األمر لما فيه صالح اإلسالم والعباد
 : الصال  على النبي ( 1

اللهم صلِّ على محمٍد وعلى ال محمٍد كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إناث حمياٌد   
حمٍد وعلى ال محمٍد كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إناث  مجيد ، اللهم بارث على م

 . حميٌد مجيد 
 :الدعاء باسم اهلل األعظم أن يستجي  دعاءنا وال يردنا خائبين  (3)

اللهم إني أسألث بأن لث الحمد ال إله إال أنت المنان بدي  الساماوات واألرض ياا ذا الجاالل    
دعاءنا وال تردنا خائبين وال عن بابث مطرودين وال مان   أن تستجي واإلكرام يا حي يا قيوم 

رحمتث محرومين يا مجي  دعو  المضطرين ، اللهم ال تحرمنا بذنوبنا وال تطردناا بعيوبناا   
ويسِّر لنا أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا ، اللهم اختم لنا بخاتمة السعاد  واجعلنا ممن كتبت 

 . لهم الحسنى وزياد  
الدرجات ويا مجي  الدعوات ويا قاضى الحاجات افتح لدعائنا   الخفيات  ويا رفي ملاللهم يا عا

 . القبول واإلجابة وارزقنا التوبة وحسن اإلنابة 
، ها نحن ندعوث كما أمرتنا فاستج  لنا ( أدعوني أستج  لكم ) اللهم إنث قلت وقولث الحَ 

 كما وعدتنا 
]*[ نموذج للدعاء من القران الكريم : 
ِصَراَط ال ِذيَن َأن َعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر ال َمغ ُضوِ  َعَلْيِهم َواَل الضهآل يَناْهِدَنا الصهَراَط ال ُمْسَتِقيَم ، اللهم 
 {0،0/الفاتحة}(
 َعَلى ال اِذيَن ِمان   َربهَنا اَل تََّؤاِخذ َنا ْإن ن ِسيَنآ َأْو َأخ َطأمَنا َربهَنا َواَل َتْحِملم َعَلْيَنآ ْإْصرًا َكَما َحَمل َتُه

ان ُصْرَنا َعَلى َقْبِلَنا َربهَنا َواَل تََّحمهل َنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعفَّ َعن ا َواغ ِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْواَلَنا َف
 {180/البقر }( ال َقْوِم ال َكاِفِريَن

{ 8/ال عمران} َهْ  َلَنا ِمن ل ُدن َث َرْحَمًة ْإن َث َأن َت ال َوههاُ َربهَنا اَل تَِّزغ  قَّلَّوَبَنا َبْعَد ْإذ  َهَدْيَتَنا َو 
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ال  }( ربهَنا اغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوْإْسَراَفَنا ِفَي َأْمِرَنا َوَثبهت  َأق َداَمَنا وان ُصْرَنا َعَلاى ال َقاْوِم ال َكااِفِرينَ   
 {140  /عمران

َربهَنا اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديه َوْلل ُماؤمِمِنيَن  ، ن ذَّرهَيِتي َربهَنا َوَتَقبهلم ُدَعآِءَر ه اْجَعل ِني ُمِقيَم الصهاَلِ  َوِم
 { 41 ،40 / إبراهيم }( َيْوَم َيقَّوُم ال ِحَساُ 

ْإن َهاا َساآَءت  ُمْساَتَقرهًا َوُمَقامااً     ، َربهَنا اْصِرف  َعن ا َعَذاَ  َجَهن َم ْإنه َعَذاَبَها َكاَن َغَرامًا ){ 
 { 00،05/الفرقان

{ 04/الفرقان} َربهَنا َهْ  َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوذَّرهيهاِتَنا قَّرهَ  َأْعُيٍن َواْجَعل َنا ْلل ُمت ِقيَن ْإَمامًا 

وا  َربهَنآ ْإن اَث  َربهَنا اغ ِفْر َلَنا َوإْلخ َواِنَنا ال ِذيَن َسَبقَّوَنا ِباإْليَماِن َواَل َتْجَعلم ِفي قَّلَّوِبَنا ِغال  ل ل ِذيَن اَمنَّ
 { 10 /الحشر } }( َرُءوف  رهِحيٌم

{َربمَنا َظَلْمَنا َأنفََّسَنا َوْإن لنْم َتغ ِفْر َلَنا َوَتْرَحْمَنا َلَنكَّوَننم ِمَن ال َخاِسِريَن }[ 13األعراف]. 
  {غ ِفاْر ْلاي َوَتْرَحْمِناي َأكَّان مِّاَن      َر ِّ ْإنِّي َأُعوذَّ ِبَث َأْن َأْسَأَلَث َما َلْيَس ْلي ِبِه ِعل ٌم َوْإالن َت

 .[40هود ]{ ال َخاِسِريَن
  {َر ِّ اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم َوْلَمن َدَخَل َبْيِتَي ُمؤمِمًنا َوْلل ُمؤمِمِنيَن َوال ُمؤمِمَناِت }[ 18نوح]. 
{َربمَنا َتَقبملم ِمننا ْإننَث َأنَت السمِميُ  ال َعِليُم} 
 .[118، 110البقر  ]{ ْيَنآ ْإننَث َأنَت التنوماُ  الرمِحيُمَوتَّْ  َعَل}
 {َر ِّ اْجَعل ِني ُمِقيَم الصماَلِ  َوِمن ذَّرِّيمِتي َربمَنا َوَتَقبملم ُدَعاء }[ 40إبراهيم]. 
 { َُربمَنا اغ ِفْر ْلي َوْلَواْلَديم َوْلل ُمؤمِمِنيَن َيْوَم َيقَّوُم ال ِحَسا }[41 إبراهيم]. 
 {ِفي اآلِخِريَن ،َر ِّ َهْ  ْلي ُحك ًما َوَأل ِحق ِني ِبالصماْلِحيَن ٍَ َواْجَعل ِني ِمن  ،َواْجَعل لِّي ْلَساَن ِصْد

-83الشاعراء  ]{ َوال تَّخ ِزِني َيْوَم ُيْبَعثَّوَن ،َواغ ِفْر أَلِبي ْإننُه َكاَن ِمَن الضمالِّيَن ،َوَرَثِة َجننِة الننِعيِم
80]. 
{َر ِّ َهْ  ْلي ِمَن الصماْلِحيَن }[ 100الصافات]. 
 {رمبمَنا َعَلْيَث َتَوكنل َنا َوْإَلْيَث َأَنْبَنا َوْإَلْيَث ال َمِصيُر }[ 4الممتحنة]. 
 {ِكيُمَربمَنا ال َتْجَعل َنا ِفت َنًة لِّلنِذيَن َكَفُروا َواغ ِفْر َلَنا َربمَنا ْإننَث َأنَت ال َعِزيُز ال َح }[ 5الممتحنة]. 
 {   َر ِّ َأْوِزْعِني َأْن َأش كََّر ِنْعَمَتَث النِتي َأن َعْمَت َعَليم َوَعَلى َواْلَديم َوَأْن َأْعَمَل َصااْلًحا َتْرَضااُه

 .[19النمل ]{ َوَأْدِخل ِني ِبَرْحَمِتَث ِفي ِعَباِدَث الصماْلِحيَن
 {ًة َطيَِّبًة ْإننَث َسِميُ  الدَُّعاءَر ِّ َهْ  ْلي ِمن لنُدن َث ذَّرِّيم }[ 38ال عمران]. 
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{َر ِّ ال َتَذْرِني َفْرًدا َوَأنَت َخْيُر ال َواِرِثيَن }[ 89األنبياء]. 
 {ال ْإَلَه ْإال َأنَت ُسْبَحاَنَث ْإنِّي كَّنتَّ ِمَن الظناْلِميَن }[ 80األنبياء]. 
{َيف َقُهوا َقْوْلي ،َواْحلَّلم ُعق َدً  مِّن لَِّساِني ،َأْمِري َوَيسِّْر ْلي ،َر ِّ اش َرْح ْلي َصْدِري }[ 15طه-
18]. 
 {َر ِّ ْإنِّي َظَلْمتَّ َنف ِسي َفاغ ِفْر ْلي }[ 10القصص]. 
{َربمَنا اَمننا ِبَما َأنَزَلت  َواتنَبْعَنا الرمُسوَل َفاك تَّْبَنا َمَ  الشناِهِديَن }[ 53ال عمران]. 
{ َوَنجَِّنا ِبَرْحَمِتَث ِمَن ال َقْوِم ال َكاِفِريَن ،اَل َتْجَعل َنا ِفت َنًة لِّل َقْوِم الظناْلِميَنَربمَنا }[ 80 ،85يونس]. 
 { َربمَنا اغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوْإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َوَثبِّت  َأق َداَمَنا وانُصْرَنا َعَلى ال َقْوِم ال َكااِفِرين }[ ال
 .[140مران ع
{َربمَنا اِتَنا ِمن لنُدنَث َرْحَمًة َوَهيِّئم َلَنا ِمْن َأْمِرَنا َرَشًدا }[ 10الكهف]. 
 {َر ِّ ِزْدِني ِعل َمًا }[ 114طه]. 
{َوَأُعوذَّ ِبَث َر ِّ َأن َيْحُضُروِن ،رم ِّ َأُعوذَّ ِبَث ِمْن َهَمَزاِت الشنَياِطيِن }[ 98-90المؤمنون]. 
{ِّ اغ ِفْر َواْرَحْم َوَأنَت َخْيُر الرماِحِميَن رم }[ 118المؤمنون]. 
{َربمَنا اِتَنا ِفي الدُّن َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِ  َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَ  النناِر }[  101البقر]. 
 {َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا غَّف َراَنَث َربمَنا َوْإَلْيَث ال َمِصيُر }[  185البقر]. 
 {ِذيَن ِمان  َربمَنا اَل تََّؤاِخذ َنا ْإن ننِسيَنا َأْو َأخ َطأمَنا َربمَنا َواَل َتْحِملم َعَلْيَنا ْإْصًرا َكَما َحَمل َتُه َعَلى الن

اَلَنا َفانُصْرَنا َعَلى َقْبِلَنا َربمَنا َواَل تََّحمِّل َنا َما اَل َطاَقَة َلَنا ِبِه َواْعفَّ َعننا َواغ ِفْر َلَنا َواْرَحْمَنآ َأنَت َمْو
 .[180البقر  ]{ ال َقْوِم ال َكاِفِريَن

{ ُ َربمَنا اَل تَِّزغ  قَّلَّوَبَنا َبْعَد ْإذ  َهَدْيَتَنا َوَهْ  َلَنا ِمن لنُدنَث َرْحَمًة ْإننَث َأنَت ال َوهماا }[  ال عماران
8]. 
{ َربمَنا ْإننَث َمن تَّْدِخِل النناَر َفَقْد َأخ َزْيَتُه َوَما  ،َعَذاَ  النناِرَربمَنا َما َخَلق َت َهذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَث َفِقَنا

رمبمَنا ْإننَنا َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ْلإْليَماِن َأْن اِمنَّوا  ِبَربِّكَّْم َفآَمننا َربمَنا َفاغ ِفْر َلَنا  ،ْللظناْلِميَن ِمْن َأنَصاٍر
َربمَنا َواِتَنا َما َوَعدتنَنا َعَلى ُرُسِلَث َواَل تَّخ ِزَنا َياْوَم   ،َعننا َسيَِّئاِتَنا َوَتَوفنَنا َمَ  األْبَراِرذَّنَّوَبَنا َوَكفِّْر 

 .[194-191ال عمران ]{ ال ِقَياَمِة ْإننَث اَل تَّخ ِلفَّ ال ِميَعاَد
 {رماِحِميَنَربمَنا اَمننا َفاغ ِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأنَت َخْيُر ال }[ 109المؤمنون]. 
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الفرقاان  ]{ ْإننَها َساءت  ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاًماا  ،َربمَنا اْصِرف  َعننا َعَذاَ  َجَهننَم ْإنم َعَذاَبَها َكاَن َغَراًما}
05 ،00]. 
 { َوَأْن َأْعَمَل َصااْلًحا َتْرَضااُه   َر ِّ َأْوِزْعِني َأْن َأش كََّر ِنْعَمَتَث النِتي َأن َعْمَت َعَليم َوَعَلى َواْلَديم

 .[15األحقاف ]{ َوَأْصِلْح ْلي ِفي ذَّرِّيمِتي ْإنِّي تَّْبتَّ ْإَلْيَث َوْإنِّي ِمَن ال ُمْسِلِميَن
{نَّاوا َربمَناا   َربمَنا اغ ِفْر َلَنا َوإْلخ َواِنَنا النِذيَن َسَبقَّوَنا ِباإْليَماِن َوال َتْجَعلم ِفي قَّلَّوِبَنا ِغال لِّلنِذيَن اَم

 .[10الحشر ]{ ْإننَث َرُؤوف  رمِحيٌم
{َربمَنا َأت ِمْم َلَنا نَّوَرَنا َواغ ِفْر َلَنا ْإننَث َعَلى كَّلِّ َشْيٍء َقِديٌر }[ 8التحريم]. 
 {َربمَنا ْإننَنا اَمننا َفاغ ِفْر َلَنا ذَّنَّوَبَنا َوِقَنا َعَذاَ  النناِر }[ 10ال عمران]. 
{َنا اَمننا َفاك تَّْبَنا َمَ  الشناِهِديَنَربم }[  83المائد]. 
 {َر ِّ اْجَعلم َهاَذا ال َبَلَد اِمًنا َواْجنَّْبِني َوَبِنيم َأن ننْعُبَد اأَلْصَناَم }[ 35إبراهيم]. 
{َر ِّ ْإنِّي ْلَما َأنَزل َت ْإَليم ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر }[ 14القصص]. 
{َلى ال َقْوِم ال ُمف ِسِديَنَر ِّ انُصْرِني َع }[ 30العنكبوت]. 
{َربمَنا اَل َتْجَعل َنا َمَ  ال َقْوِم الظناْلِميَن }[ 40األعراف]. 
{َحْسِبَي الل ُه ال ْإَلاَه ْإالن ُهَو َعَلْيِه َتَوكنل تَّ َوُهَو َر ُّ ال َعْرِش ال َعِظيِم }[ 119التوبة]. 
 .[11القصص ]{ َيِني َسَواء السمِبيِلَعَسى َربِّي َأن َيْهِد} -41
 {َر ِّ َنجِِّني ِمَن ال َقْوِم الظناْلِميَن }[ 11القصص]. 
]*[ نموذج للدعاء من السنة : 
اللهم أصلح لي ديناي  : يقول  قال كان رسول اهلل ( حديث أبي هرير  في صحيح مسلم *)

أصلح لي اخرتي التاي فيهاا   الذي هو عصمة أمري و أصلح لي دنياي التي فيها معاشي و 
   . معادي و اجعل الحيا  زياد  لي في كل خير و اجعل الموت راحة لي من كل شر 

قال علمني رسول اهلل صالى اهلل علياه   ( حديث الحسن بن علي في صحيح السنن األربعة *)
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فايمن  } وسلم كلمات أقولهن في الوتر

توليت وبارث لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنث تقضي وال يقضى عليث وإنه ال يذل من 
 { واليت تباركت ربنا وتعاليت
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:  كان يقول في اخار وتاره    أن النبي  ( وابن ماجة أبي داوود حديث علي في صحيح )
ثنااء  اللهم إني أعوذ برضاث من سخطث و بمعافاتث من عقوبتث و أعوذ بث منث ال أحصاي  

   . عليث أنت كما أثنيت على نفسث 
قال كان رسول اهلل يقول اللهم إني أعوذ باث مان زوال   ( حديث ابن عمر في صحيح مسلم )

 . نعمتث وتحوِّل عافيتث وفَّجاء  نقمتث وجمي  خلقث 

كان يتعوذ من َجْهاِد الابالء وَدَرِث الشاقاِء     أن النبي  ( حديث أبي هرير  في الصحيحين)
 . لقضاِء وشماتِة األعداء وسوِء ا

اللهم إناي أساألث الهادى    : كان يقول  أن النبي  ( حديث ابن مسعود في صحيح مسلم )
 . والتقى والعفاف والغنى 

 . اللهم إني أسألث الهدى والسداد :  قال ، قال رسول اهلل ( حديث علي في صحيح مسلم)
اللهم اتنا في الدنيا حسنًة وفاي  )   قال كان أكثر دعاء النبي (  حديث أنس في الصحيحين)

 . اآلخر  حسنًة وقنا عذا  النار 
اللهم ُمَصرَِّف القلو  صرِّف : قال  أن النبي  ( بن عمرو في صحيح مسلم  حديث عبد اهلل)

 . قلوبنا على طاعتث 
اللهم إني أعوذ بث من الهم و الحزن : يقول  قال كان النبي ( حديث أنس في الصحيحين ) 
 . العجز و الكسل و الجبن و البخل  و ضل  الدين و غلبة الرجال  و
اللهم إني أعوذ بث مان   : كان يقول في دعائه  أن النبي  ( حديث عائشة في صحيح مسلم)

 . شِر ما عملت ومن شِر ما لم أعمل 
اللهام ات نفساي   : يقاول   قال كان رسول اهلل  ( حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم )

ا وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وموالها ، اللهم إني أعوذ بث من علام ال ينفا    تقواه
 . ومن قل  ال يخش  ومن نفس ال تشب  ومن دعو  ال يستجا  لها  

كان يقول  أن النبي (  حديث زياد ابن عالقة عن عمه قَّطبة ابن مالث في صحيح الترمذي)
 . واألعمال واألهواء اللهم إني أعوذ بث من منكرات األخالَ : 
اهلل علمني دعاءًا  لقال قلت يا رسو( والترمذيأبي داوود حديث َشَكل ابن ُحَميد في صحيحي )

قل اللهم إني أعوذ بث من شرِّ بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيِّي : ، قال 
   . 
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إني أعوذ بث مان   اللهم: يقول  قال كان رسول اهلل ( أبي داوود حديث أنس في صحيح ) 
 . البرص والجنون والجذام ومن سيْئ األسقام 

اللهام إناي   كان يدعو  أن رسول اهلل ( والنسائيأبي داوود حديث أبي البسر في صحيحي )
أعوذ بث من التردي و الهدم و الغرَ و الحرَ و أعوذ بث أن يتخبطني الشيطان عند الموت 

 . ذ بث أن أموت لديغاو أعوذ بث أن أموت في سبيلث مدبرا و أعو
اللهام إناي   يقول  قال كان رسول اهلل  ( اود والنسائي هرير  في صحيحي أبي د  حديث )

  .  أعوذ بث من الجوع فإنه بئس الضجي  و أعوذ بث من الخيانة فإنها بئست البطانة
 يقوم من مجلٍس حتاى     قال قلما كان رسول اهلل ( حديث ابن عمر في صحيح الترمذي )

اللهم اقسم لنا من خشيتث ما يحول بيننا و بين معاصيث و من طاعتث : يدعو بهؤالء الكلمات 
علينا مصيبات الدنيا و متعنا بأسماعنا و أبصارنا  به ُنهوِّتَّما تبلغنا به جنتث و من اليقين ما 

عادانا  و قوتنا ما أحييتنا و اجعله الوارث منا و اجعل ثأرنا على من ظلمنا و انصرنا على من
و ال تجعل مصيبتنا في ديننا و ال تجعل الدنيا أكبر همنا و ال مبلغ علمنا و ال تسلط علينا مان  

  .  ال يرحمنا
اللهم بعلماث  كان يدعو بهذا الدعاء  أن النبي ( حديث عمار ابن ياسر في صحيح النسائي)

ا علمت الوفا  خيرا لي الغي  و قدرتث على الخلَ أحيني ما علمت الحيا  خيرا لي و توفني إذ
َ اللهم و أسألث خشيتث في الغي  و الشهاد  و أسألث كلمة ا،  فاي الرضاا و الغضا      لحا

وأسألث القصد في الفقر و الغنى و أسألث نعيما ال ينفد و قر  عين ال تنقط  و أسألث الرضاا  
 لقااءث ى بالقضاء و أسألث برد العيش بعد الموت و أسألث لذ  النظر إلى وجهث و الشوَ إل
  .  في غير ضراء مضر  و ال فتنة مضلة اللهم زينا بزينة اإليمان و اجعلنا هدا  مهتدين

اللهم إني أسألث مان  أن رسول اهلل علمها هذا الدعاء ( حديث عائشة في صحيح ابن ماجة )
الخير كله عاجله و اجله ما علمت منه و ما لم أعلم و أعوذ بث من الشر كله عاجله و اجله 

علمت منه و ما لم أعلم اللهم إني أسألث من خير ما سألث به عبدث و نبيث و أعوذ بث من  ما
شر ما عاذ به عبدث و نبيث اللهم إني أسألث الجنة و ما قر  إليها من قول أو عمل و أعاوذ  

  .  بث من النار و ما قر  إليها من قول أو عمل و أسألث أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا
اللهم انفعناي  : كان يقول  أن النبي ( وابن ماجة أبي داوود بي هرير  في صحيح حديث أ)

 . بما علمتني ،وعلمني ما ينفعني وزدني علمَا 
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يدع هاؤالء   قال لم يكن رسول اهلل ( وابن ماجة أبي داوود حديث ابن عمر في صحيحي )
اللهام  ي الدنيا واآلخر  ، ف و العافية واللهم إني أسألث العفالدعوات حين يمسي وحين يصبح 

اللهم استر عورتي و امن  ،  دنياي  و أهلي و مالي و  في ديني  و العافية وإني أسألث العف
روعتي و احفظني من بين يدي و من خلفي و عن يميني و عن شمالي و من فوقي و أعاوذ  

  .  بث أن اغتال من تحتي
ما أصا  عبدًا هاٌم وال حازٌن   : قال  أن النبي (حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة )

اللهم إني عبدث وابن عبدث وابن أمتث ، ناصيتي بيدث ، ماٍض فيم حكمث ، عدٌل فايم  : فقال 
قضاؤث ، أسألث بكِل اسٌم هو لث سميت به نفسث أو أنزلته في كتابث أو علمته أحٌد من خلقث 

ي وذها  همِّاي إال أذها  اهلل   أن تجعل القران العظيم ربي  قلوبي ونوَر بصري وجالء حزن
 . هممه وأبدله مكانه فرجًا 

تنبيه :  يستح  للمسلم أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات فإنه من كنوز الحسنات 
من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كت  اهلل : قال  أن النبي ( حديث عباد  في صحيح الجام )

 . له بكل مؤمٍن حسنة 
]*[ن الكتا  والسنة ولكنها نافعة وتوافَ الكتا  والسنة نموذج ألدعية ليست م : 
 اللهم ارزقنا اإلخالص قواًل وعماًل سرًا وعالنية 
 اللهم طهر قلوبنا من النفاَ وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذ  وأعيننا من الخيانة إنث

 تعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور 
 وحسن الخاتمة اللهم ارزقنا الثبات على الدين 
 اللهم وهسِّ  في أرزاقنا من المال والعلم وال تفتنا بهم وفقنا إلى اإلحسان إللى الناس بهم 
 اللهم افتح علينا رزقًا ال تجعل ألحٍد علينا فيه منة وال لث علينا في اآلخر  تبعة 
 وبفضالث عمان   اللهم إنا نَّنزل فاقتنا بث وال ننزلها بأحٍد سواث فاغننا بحاللث عن حرامث

 سواث 
  اللهم َفرِّج هم المهمومين ونفِّس كر  لمكروبين واقض الدين عن المدينين وارحم موتاناا

وموتى المسلمين ، اللهم اغفر لجمي  موتى المسلمين الذين شهدوا لث بالوحدانياة ولنبياث   
هم بالرسالة وماتوا على ذلث ، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عانهم وأكارم نازل   

ووس  مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنو  والخطايا كما ينقاى الثاو    
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األبيض من الدنس ، وأبدلهم دارًا خيرًا من دارهم وأهاًل خيرًا من أهلهم وزوجًا خيارًا مان   
زوجهم وأعذهم ن عذا  القبر وعذا  النار ، اللهم اغفر لهم في المهديين واخلفهم في عقبهم 

الغابرين واغفر لنا ولهم يا ر  العالمين ، ووسِّ  لهم في قبورهم ونوِّر لهم فيها ، اللهام  في 
 نوجازهم بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا حتى يكونوا في بطون األلحاد مطمئناي 

وعند قيام األشهاد امنين ، اللهم انقلهم من ضيَ اللحود ومرات  الدود إلى جنات الخلود فاي  
دٍر مخضود وطلٍح منضود وظٍل ممدود وماٍء مسكو  ، اللهم وارحمنا إذا صارنا إلاى ماا    س

 . صاروا إليه 
ارزقنا الغفران والعفو عما سلف وكان من الاذنو  والعصايان ،    نيا رحم ماللهم يا رحي

وارزقنا خشية الرحمن وامتثال القران وجنبنا العصيان واستحواذ الشيطان وارزقناا التوباة   
 لحة قبل فوات األوان الصا
ألِزم قلوبنا السكينة والوقار والفكر  واالعتبار والتوبة واالستغفار ريا غفا ماللهم يا رحي 

واجعلنا من عبادث الصادقين األبرار واتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخر  حسنة وقنا عذا  النار 
. 
الكتا  وارزقنا التوبة وحسن اللهم يا رحيم يا توا  وفقنا للحَ والصوا  وموافقة السنة و

 المآ  قبل أن يمر العمر مر السحا  
 اللهم يا عزيز يا غفور ارحم غربتنا في القبور وما فيها من الدواهي واألمور تحت الجنادل

والصخور وحوِّل ظلمتها إلى نور ، وامننا يوم البعث والنشور ، ووفقنا لفعل الماأمور وتارث   
ر وعمٍل متقبٍل مبرور ، إنث سبحانث تعلم خائنة األعاين وماا   المحظور والصبر على المقدو

 . تخفي الصدور 
  اللهم يا عليُّ يا كبير يا من ال يظلم الفتيل والنقير تجاوز عن الخطأ والتقصير والطَّف بناا

فيما جرت به المقادير ، إنث سبحانث على ما تشاء قدير وباإلجابة جدير ، وأنت حسبنا ونعام  
 . دعونا أن لحمد هلل ر العالمين  الوكيل ، واخر

   اللهم يا فالَ الح  والنوى ويا ُمنشيء األجساد بعد الِبلى  وفقنا لحفظ الرأس وماا وعاى
 . والبطن وما حوى وأن نتذكر الموت والبلى فنستحي من اهلل حَ الحيا 
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 حزباث   اللهم يا ذا القو  المتين يا رجاء السائلين ويا مجي  دعو  المضطرين اجعلنا مان
المفلحين وعبادث المتقين وامننا من الفزع األكبر يوم الدين واغفر لناا ولجميا  المسالمين    

 . األحياء منهم والميتين برحمتث يا أرحم الراحمين 
  اللهم يا فعمااًل  لما تريد يا ذا الحبل الشديد واألمِر الرشيد نسألث األمن يوم الوعيد والجناة

 . لشهود الُركنِ  السُجود الموفين بالعهود يا غفور يا ودود دار الخلود م  المقربين ا
   اللهم وفَ الرعاَ  والرعية وأصلح لهم النية ونجهم من كِل بلِّية ، اللهم وفقهام بتوفيقاث

وأيدهم بتأييدث ، اللهم اهدهم بهداث واجعل عملهم في رضاث ، وقيض لهم البطانة الصاالحة  
البالد ، واجعل هذا البلد امنًا مطمئنًا سخاءًا رخااءًا وساائر   التي تعينهم على مصالح العباد و

 .    بالد المسلمين ووفقهم للعمل بالدين يا قوي يا متين 
 

 

 

 
 تم بحمد اهلل تعالى ومنته  
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