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 مقدمة

إنَّ احلَْمَد هلل، ََنَْمُده، ونستعيُنه، ونستغفرُُه، ونعوُذ به ِمن ُشُروِر أنُفِسَنا، َوِمْن سيئاِت 
 أْعَمالِنا، َمْن يَ ْهِده هللا َفال ُمِضلَّ َلُه، ومن ُيْضِلْل، َفال َهاِدي َلُه.

 ُُمَمًَّدا عْبُده وَرُسولُه. وَأْشَهُد أْن ال إلََه إال هللاُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، وأشهُد أنَّ 

﴿ََيي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإال َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن﴾.
1  

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ُهَما ﴿ََيي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ِمن ْ
  2.رَِجاال َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألْرَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾

ُكْم ُذنُوَبُكْم الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قَ ْوال َسِديًدا * ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر لَ  ََيي َُّها﴿
َوَمْن يُِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما﴾.
3 

، من أجل العبادات، ومن أعظم القرابتالدعاء له منزلة عظيمة عند هللا تبارك وتعاىل، فهو 
 ، ويدافع البالء.يَ ُردُّ اْلَقَدرَ للعبد، و  من أعظم أسباب ُمبة هللا تعاىلوهو 

فإذا توفرت شروطه موانع، ، وآداب، وسنن، و ه شأن سائر العبادات، له شروطوالدعاء شأن
وانتفت موانعه، وحتققت سننه، وآدابه أمثر إن شاء هللا تعاىل، وتنوعت مثاره بني االستجابة، 

 ودفع البالء، وإدخار األجر، وإذا وفق هللا تعاىل املسلم للدعاء فقد ضمن له اإلجابة.

، ظن واضعوها أنَّ هلا من القبول ما مبتدعة   ، وأذكار  خمرتعة   س أدعية  وملا انتشرت بني النا
وأهنا تغين عن غريها مما ورد يف كتاب هللا  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم،للمأثور من أدعية الرسول 

َ ب َ أردت أن أُ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم،  أو يف سنة رسوله ،تعاىل وما هي  ،هُ وآدابَ  الدعاءِ   فضلَ نيِّ

 102ُسوَرُة آِل ِعْمرَاَن: اآلية/  - 1
 1ُسوَرُة النَِّساِء: اآلية/  - 2
 70،71ُسوَرُة اأَلْحزَاِب: اآلية/ - 3
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وجيعلها رأس ماله، ويبذل فيها عمره،  األدعية اليت يتقرب هبا املسلم لربه، ويلهج هبا لسانه،
  ويعمر هبا زمانه. 

 وكتبه: َسِعيد ْبن ُمْصطََفى ِدََيب

 ه1439مجادى اآلخرة/  25الدوحة يف:  

 م2018/ 3/ 13
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  الدَُّعاءِ َحدُّ 

: تَ َعاىَل قال هللُا  َدعا الرجل َدْعًوا وُدعاًء: انداه، َوااِلْسم الدَّْعُوة، ل:؛ يقاالنداء :لغةً  الدَُّعاءُ 
  1.﴿ُقِل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم ُُثَّ ِكيُدوِن َفاَل تُ ْنِظُروِن﴾

 .اءَ اَنُدوا ُشرََكاءَُكُم الَِّذيَن اَّتََّْذَُتُوُهْم َأْولِيَ املشركني: ُقْل أَي َُّها الرَُّسوُل هِلَُؤاَلِء  :َأيْ 

  2.﴾َضرُُّه أَق َْرُب ِمْن نَ ْفِعهِ  قَ ْوله تَ َعاىَل ﴿َيْدُعو َلَمنْ ومنه 

قال ابن فارس: )َدَعَو( الدَّاُل َواْلَعنْيُ َواحْلَْرُف اْلُمْعَتلُّ َأْصل  َواِحد ، َوُهَو َأْن َُتِيَل الشَّْيَء إِلَْيَك 
  3ْدُعو ُدَعاًء.ِبَصْوٍت وََكاَلٍم َيُكوُن ِمْنَك. تَ ُقوُل: َدَعْوُت أَ 

ِبَْنزِلَة يَ ُقول، َوملن َمْرُفوع اِباِلْبِتَداِء، َوَمْعَناُه: يَ ُقول: ملن  ﴾َيْدُعو﴿الزجاج ِإْسَحاق  وأَبُ وقال 
 : هو موالي، ومثله يدعو يف معىن يقول يف قول عنرتةضره أقرب من نَفعه 

 يَ                ْدُعون َعن ْ                رَت والّرم                اُ  كأهنَّ                ا
 

 4 لَب                 اِن األْدَه                 مِ أْش                 طاُن بِْئ                 ٍر يف  *****
 

رَت َمْعَناُه: يَ ُقوُلوَن: ََي  َها.َعن ْ  ، فَدلَّْت يدعوَن َعَلي ْ

َدَعاُه ُدعاًء وَدْعَوى، َحَكاَها ِسيبَ َوْيٍه يف املصادر الَّيِت يف  ،: الرَّْغَبة ِإىَل هللا عز َوجلالدُّعاءُ 
 آخرَها ألف التانيث، َوأْنشد لبشري بن النكث:

 َدْعَواها َشديد  َصخُبهْ َولَّْت و 

 كر على معىن الدَُّعاء، قَاَل ِسيبَ َوْيٍه: َومن َكاَلمهم اللَُّهمَّ أشركنا يف َدْعَوى اْلُمسلمني. ذ 

 َوقَاَل: َدَعْوُت َلُه ِِبَري، َوَعِليِه بشر. 
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ْدُعو، َكَما َأن السبابَة ِهَي الَّيِت  والدَّعَّاَءُة: األمنلة، يدعى هبَا، َكَقْوهِلِم السبابَة، َكأَن ََّها ِهَي الَّيِت تَ 
﴾َكأَن ََّها تسب، َوَقوله تَ َعاىَل:  قَاَل الّزجاج: َجاَء يف الت َّْفِسري  [،14: الرَّْعد، ]﴿َلُه َدْعَوُة احلَْقِّ

ا هللا دْعَوُة احْلق أَنه: من َدعَ  -َوهللا أعلم  -أَن ََّها َشَهاَدة َأن اَل اله ِإالَّ هللا. َوَجائِز َأن تكون 
 1موحًدا اْسُتِجيَب لَُه دعاؤه.

ُفاَلن يف خري َما اّدَعى َأي َما َتىن، َويف الت َّْنزِيل منه قوهلم: وَ ويطلق الدعاء ويراد به التمين؛ 
َمْعَناُه َما يتمنون َوُهَو رَاجع ِإىَل معىن الدُّعاِء َأي َما َيدَِّعيه  [،57يس: ﴿َوهَلُْم َما َيدَُّعوَن﴾، ]

 2نَّة.أهل الْ 

ْكُروَهةويطلق الدعاء ويراد به 
َ
 َدَواِعي الدَّْهِر: ُصُروفُه. يقال: ؛ األَفاعيل امل

َها: منه وَ   . ﴾َتْدُعوا َمْن أَْدبَ َر َوتَ َوىلَّ ﴿قَ ْولُُه تَ َعاىَل يف ذِْكِر َلَظى، نَ ُعوُذ اِبَّللَِّ ِمن ْ

ْكُروَهة، َوِقيَل: ُهَو  :َأي
َ
َولَْيَس بَقِوّي. َوَرَوى  ِمَن الدَُّعاء الَِّذي ُهَو النَِّداءُ تَ ْفعل هِبُِم األَفاعيل امل

ِه، َوِقيَل: لَْيَسْت كالدعاِء َتعاَل،  ِه َواْلُمَناِفَق اِبْسِْ رِيَن: َتْدُعو اْلَكاِفَر اِبْسِْ اأَلزهري َعِن اْلُمَفسِّ
ُهْم َما تَ ْفَعل هِبِْم ِمَن األَفاعيل اْلمَ  ْكُروَهِة، َوقَاَل ُُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد: َتْدُعوا َمْن أَْدبَ َر َوَلِكنَّ َدْعَوهتا ِإَيَّ

 َوتَ َوىلَّ 

  3.َأي تُ َعذِّبُ 

؛ قَاَل اْبُن َأمحَر َدَعْوتُه إَيُه: َْسَّيته بِهِ َدَعْوته بزيٍد و يطلق الدعاء ويراد به االسم؛ يقال: و 
:  اْلَباِهِليُّ

َرَقها  أَْه      َوى هَلَ      ا ِمْشَقًص      ا َجْش      رًا فَش       ب ْ
 

 وكن           ُت أَْدُع           و قَ           َذاها اإِلمْثِ           َد الَق           رِدا *****
 

يه َرَقها: خرّقها ، ومعىن:َأي ُأْسَِّ  .فَشب ْ

                                                           

 (325/ 2األعظم ) احملكم واحمليط - 1
 (326/ 2احملكم واحمليط األعظم ) - 2
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؛ َأي جَعلوا، وأَنشد بَ ْيَت اْبِن َأمحر [91]َمْرََيَ:  ﴿َأْن َدَعْوا لِلرَّمْحَِن َوَلًدا﴾،َوقَ ْولُُه َعزَّ َوَجلَّ: 
 ؛ َوِمثْ ُلُه قَ ْوُل الشَّاِعِر:أَيضاً َوقَاَل َأي ُكْنُت َأجعل وُأْسَِّي

 َأال ُربَّ َم   ن تَ   ْدُعو َنِص   يًحا، وإْن َتغِ   بْ 
 

َتِص          ِح الصَّ          ْدرِ  *****  َتَِ          ْدُه بَغْي          ٍب غ          رَي ُمن ْ
 

 ادَّعيُت الشيَء: َزَعْمُتُه ِل َحّقاً َكاَن أَو اَبِطاًل. قال ؛ الزعمويطلق الدعاء ويراد به 

ُتْم بِِه َتدَُّعونَ ﴿لَّ: قَ ْوُل اَّللَِّ َعزَّ َوجَ ومنه  ضمن قوله:  [،57﴾، ]اْلُمْلك: َوِقيَل هَذا الَِّذي ُكن ْ
ُتمْ ، أي: َتْكذبون ، معىن: ﴿َتدَُّعوَن﴾  تزعمون كاذبني. هَذا الَِّذي ُكن ْ

، أْتويله يف وَتدَِّعي َما اَل َيُكونُ  ،ِمْن قَ ْوِلَك َتدَِّعي اْلَباِطلَ  ،َتْكذبونب احلََْسُن ﴿َتدَُّعوَن﴾، َفسَّرَ 
ُتْم ِمْن َأجله تَ    1.دَُّعوَن اأَلابطيَل واأَلكاذيبَ اللَُّغِة َهَذا الَِّذي ُكن ْ

  

                                                           

 (261/ 14انظر لسان العرب ) - 1
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 الدَُّعاءِ  لُ ضْ فَ 

 عبادة من أجل العبادات: الدَُّعاءُ  -

َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوين ﴿قال هللا تعاىل:  ، ومن أعظم القرابت؛الدَُّعاُء من أجل العبادات
  1.﴾ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ  َأْسَتِجْب َلُكمْ 

 .ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ُدَعاِئي َوتَ ْوِحيِدي، َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َصاِغرِينَ  َأْي:

ِه أَنَُّه َنَدَب ِعَباَدُه ِإىَل ُدَعائِِه، َوَتَكفََّل هَلُْم َهَذا ِمْن َفْضِلِه، تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل، وََكَرمِ قال ابن كثري: 
َجابَةِ    .اِبإْلِ

ُض َكاَن ُسْفَياُن الث َّْورِيُّ يَ ُقوُل: ََي َمْن أحبُّ ِعَباِدِه إِلَْيِه َمْن َسأََلُه َفَأْكثَ َر ُسَؤاَلُه، َوََي َمْن أَبْ غَ َو 
. ْيَس َكَذِلكَ َيْسأَْلُه، َولَ  ِعَباِدِه إِلَْيِه َمْن لَْ  ُرَك ََي َربِّ   2َغي ْ

 َحَكى الّرََيِشَي َعِن اأَلْصَمِعّي قَاَل: رَأَْيُت أَْعرَابًِيا ُمتَ َعلًِّقا ِبَِْسَتاِر الَكْعَبِة َوُهَو يَ ُقْوُل:

ُة َعَليَّ إهلَِي أَْنَت ِجْئَت ِب َوَعَلْيَك َقدمُت َوأَْنَت أَْقَدْمَتيِن، َعَصْيتَك ِبِعْلِمَك، فَ َلَك احلجَّ 
، َفَدنَ ْوَت ِمْنُه.  ،َوَأطَْعَتَك ِِبِْلِمَك فاملِنَُّة َعَليَّ  فَِبُوُجْوِب حجَّتَك َواْنِقطَاِع حجَّيِت أاَل َعَفْوَت َعينِّ

؟  َوقُ ْلُت: َي أْعرَاِبّ َمََت َيُكْوُن الَعْبُد أَق َْرُب َما َيُكْونُ   ِإىَل اَّللَّ

 قَاَل: ِإَذا َسأََلُه. 

 ِمَن النَّاِس؟ قُ ْلُت: وَ 

 قَاَل: ِإَذا لَْ َيْسَأهَلُْم. 

 ُُثَّ َوىلَّ َوُهَو يَ ُقْوُل:

 هللاُ يَ ْغض                   ُب ِإْن ترْك                   َت ُس                   َؤالهُ 
 

 3َوبُ              ينُّ آدَم ِح              نَي ُيس              أُل يَ ْغَض              بُ  *****
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 (44/ 2الدر الفريد وبيت القصيد ) - 3
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 1قال ابن السَّمَّاك: ال تسأل من يفر منك من أن تسأله، واسأل من أمرك أن تسأله.

 ينَّ آدم حاج                        ةال تس                       ألنَّ بُ                        
         

 وَس                 ل ال                 ذي أبواب                 ه ال حُتج                 ب *****
 

 اهللُ يَ ْغض             ُب ِإْن ترْك             َت ُس             َؤالهُ ف             
         

 َوبُ               ينُّ آدَم ِح               نَي ُيس               أُل يَ ْغَض               بُ  *****
 

 فاجع                 ل س                 ؤالك ل ل                 ه فإمن                 ا
         

 يف فض                   ل نعم                   ة ربن                   ا نتقل                   ب *****
 

 يسأله ال َتنع من قد سألك.كان حيىي بن معاذ يقول: َي من يغضب َعَلى من ال 

 وأنشد بعض األعراب:

 أَي مال        ك ال تس        أل الن        اس وال        تمس
         

 يكفي                ك فض                ل هللا ف                اهلل أوس                ع *****
 

 ول      و يس      أل الن       اس ال      رتاب ألوش       كوا
         

 إذا قي                 ل ه                 اتوا أن  ل                 وا و نع                 وا *****
 

وجيعل دوهنا حجابه، قال طاوس لعطاء: إَيك أن تطلب حوائجك ِإىَل من أغلق دونك اببه 
 وعليك ِبن اببه مفتو  ِإىَل يوم القيامة، أمرك أن تسأله ووعدك أن جييبك.

وقال وهب بن منبه لبعض الُعَلَماء: أل أخِب أنك أتِت امللوك وأبناء امللوك حتمل إليهم 
علمك؟! وحيك آتِت من يغلق عليك اببه، ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه! وَتدَُع من 

 لك اببه بنصف الليل وبنصف النهار ويظهر لك غناه؟ ويقول: ادعين استجب لك؟!.يفتح 

ورأى ميمون بن مهران الناس جمتمعني َعَلى ابب بعض األمراء فَ َقاَل: من كانت له حاجة ِإىَل 
 سلطان فحجبه فإن بيوت الرمحن ُمفتحة، فليأت مسجًدا فليصل ركعتني ُث ليسأل حاجته.

ل: من مثلك َي ابن آدم؟! مَت شئت تطهرت ُث انجيت ربك ليس بينك وكان بكر املزين يقو 
 وبينه حجاب وال ترمجان.

وسأل رجل بعض الصاحلني أن يشفع له يف حاجة ِإىَل بعض املخلوقني، فَ َقاَل له: أان ال أترك 
 اباًب مفتوًحا، وأذهب ِإىَل ابب مغلق.

 ويف هذا املعىن يقول بعضهم:
                                                           

 (126/ 3ئل ابن رجب )جمموع رسا - 1
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 وأفني                            ة املل                             وك ُمجب                             ات
         

 وابب هللا مب                                            ذول الفن                                            اء *****
 

 وقال آخر:

 ق           ل لل           ذين حتص           نوا ع           ن س           ائل
         

 ِبن                     ازل م                     ن دوهن                     ا حّج                     اب *****
 

 إن ح                 ال دون لق                 ائكم ب                  وابكم
         

 ف                         اهلل ل                         يس لباب                         ه ب                         ّواب *****
 

 ولبعض الُعَلَماء:

 ال َتل                                س بب                                 اب م                                 ن
         

 َيىب علي                                             ك دخ                                             ول داره *****
 

  إِلَْي                                 هِ وتق                                 ول ح                                 اجيت
         

 يعوقه                                                                                                                  ا إن ل أداره *****
 

 واترك                                   ه واقص                                   د رهب                                   ا
         

 تقض                              ى ورب ال                              دار ك                              اره *****
 

 َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوأَْدُعو َرِبِّ َعَسى َأال َأُكوَن ِبُدَعاِء َرِبِّ َشِقيًّا﴿َوقَاَل تَ َعاىَل: 
َنا لَُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب وَُكالًّ َجَعْلَنا نَِبيًّا* فَ َلمَّا اْعتَ َزهلَُ    1.﴾ْم َوَما يَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َوَهب ْ

، قَاَل: ْسَِْعُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: الدَُّعاُء َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشريٍ وَ 
َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت ﴿ :َباَدُة ُُثَّ قَ رَأَ ُهَو العِ 

  2.﴾َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ 

  3قَاَل حَيْىَي ْبُن َأِب َكِثرٍي أَْفَضُل اْلِعَباَدِة ُكلَِّها الدَُّعاُء.وَ 

ُ َعزَّ  َوقَالَ  اِع ِإَذا َدَعانِ ﴿َوَجلَّ:  اَّللَّ   4.﴾َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 
                                                           

 49، 48سورة مرَي: اآلية/  - 1
ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبُب الدَُّعاِء، حديث   -، وأبو داود18352حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

: َوِمْن ُسورَِة البَ َقرَِة، حديث أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  -، والرتمذي1479رقم:   َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
 ، بسند صحيح3828ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب َفْضِل الدَُّعاِء، حديث رقم:   -، وابن ماجه2969رقم: 
 (300/ 10التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - 3
 186سورة البقرة: اآلية/  - 4
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 الدعاء من أعظم أسباب حمبة هللا تعاىل للعبد: -

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  نَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ إِ »َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
نَي يف الدَُّعاءِ    1.«حيُِبُّ اْلُمِلحِّ

َوالرَّبُّ تَ َعاىَل ُكلََّما َسأَْلَتُه َكُرْمَت َعَلْيِه، َوَرِضَي َعْنَك، َوَأَحبََّك. قال ابن القيم رمحه هللا: 
 َوَقاَلَك، َكَما ِقيَل: َواْلَمْخُلوُق ُكلََّما َسأَْلَتُه ُهْنَت َعَلْيِه َوأَبْ َغَضَك َوَمَقَتكَ 

ُ يَ ْغَض                   ُب ِإْن تَ رَْك                   َت ُس                   َؤاَلهُ   اَّللَّ
         

 َوبَ               يِنُّ آَدَم ِح               نَي ُيْس               َأُل يَ ْغَض               بُ  *****
 

ُد ِعْنَد َمْواَلُه ُكلَّ َما يُرِيُدُه. َوقَِبيح  اِبْلَعْبِد اْلُمرِيِد: َأْن يَ تَ َعرََّض ِلُسَؤاِل اْلَعِبيِد. َوُهَو جيَِ
2 

 اُء مينع البالء ويرد القدر:الدُّعَ  -

اَل يَزِيُد يف اْلُعْمِر ِإالَّ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن ثَ ْواَبنَ 
  3«.ِطيَئٍة يَ ْعَمُلَهااْلِبُّ، َواَل يَ ُردُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدَُّعاُء، َوِإنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم الّرِْزَق ِِبَ 

فَاْعَلْم َأنَّ ِمْن مُجَْلِة اْلَقَضاِء  ؟فَِإْن ِقيَل: َفَما فَاِئَدُة الدَُّعاِء َمَع َأنَّ اْلَقَضاَء اَل َمَردَّ َلهُ  :قَاَل اْلَغزَاِلُّ 
َكَما َأنَّ اْلِبْذَر َسَبب  ِِلُُروِج   ؛رَّمْحَةِ َوُوُجوُد ال ،فَِإنَّ الدَُّعاَء َسَبُب َردِّ اْلَباَلءِ  ؛َردُّ اْلَباَلِء اِبلدَُّعاءِ 
  4.َكَذِلَك الدَُّعاُء يَ ُردُّ اْلَباَلءَ   ،وََكَما َأنَّ الت ُّْرَس َيْدَفُع السَّْهمَ  ؛الن ََّباِت ِمَن اأْلَْرضِ 

َها قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  َعاِئَشةَ َعْن وَ  اَل يُ ْغيِن َحَذر  ِمْن »َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َفُع ممَّا نَ َزَل َوممَّا لَْ يَ ْنزِْل، َوِإنَّ الدَُّعاَء َواْلَباَلَء لَيَ ْعَتِلَجاِن ِإىَل يَ وْ    5«.ِم اْلِقَياَمةِ َقَدٍر، َوالدَُّعاُء يَ ن ْ

                                                           

حْلَاِ  ِفيِه، حديث رقم:  - يف الدعاءرواه الطِباين - 1 ، والقضاعي يف مسند 20اَبُب َما َجاَء يِف َفْضِل لُُزوِم الدَُّعاِء َواإْلِ
نَي يِف الدَُّعاِء، حديث رقم:  -الشهاب  1069ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمِلحِّ

 (131/ 2مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني ) - 2
 بسند حسن ،90حديث رقم:  ،اَبب  يف اْلَقَدرِ  -ابن ماجه، و 22386حديث رقم:  -أمحد رواه - 3
 (47/ 1حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) - 4
 -األوسط الطِباين يف ،1813، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكرِ  -احلاكمرواه  - 5
حْلَاِ  ِفيهِ  -الطِباين يف الدعاء، و 2498يث رقم: حد ، وحسنه 33، حديث رقم: اَبُب َما َجاَء يف َفْضِل لُُزوِم الدَُّعاِء َواإْلِ

 7739األلباين يف صحيح الامع برقم: 
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يتصارعان، ل: ، أي«ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  لَيَ ْعَتِلَجانِ »اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َرُسولِ قول ومعىن 
على العبد،  من النزولِ  تعاىل البالءَ  إىل هللاِ  الصاعدُ  ، فيمنع الدعاءُ ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ  ويتدافعان

ِإالَّ  َواَل يَ رُدُّ اْلَقَدرَ »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ؛ كما وهو من قدر هللا تعاىل
 .«الدَُّعاءُ 

  الدعاء سبب حفظ العباد من العذاب العام: -
بْ ُتْم َفَسْوَف َيُكوُن لِزَاًما﴾. ُ تَ َعاىَل: ﴿ُقْل َما يَ ْعَبأُ ِبُكْم َرِبِّ َلْواَل ُدَعاؤُُكْم فَ َقْد َكذَّ   1قَاَل اَّللَّ

َفَسْوَف ، ِه يف الشََّدائِدِ بِ اْسِتَغاثَ ُتُكْم ، وَ لَْيهِ ، َلْواَل ُدَعاؤُُكْم َوَتَضرُُّعُكْم إِ يُ َباِل اَّللَُّ ِبُكمْ أي: ال 
تَ َعاىَل:  وعلى هذا املعىن تكون هذه اآلية كقولهَعَذاِبُكْم يف اآْلِخَرِة، لَيُكوُن َتْكِذيُبُكْم ُمْقَتِضًيا 

ُ ُمَعذِّبَ ُهمْ  ُ لِيُ َعذِّبَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اَّللَّ   2.َوُهْم َيْستَ ْغِفُروَن﴾ ﴿َوَما َكاَن اَّللَّ

 

 

  

                                                           

 77سورة الفرقان: اآلية/  - 1
   33سورة اأْلَنْ َفاِل: اآلية/  - 2
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 الدَُّعاءِ  أَنْ َواعُ 
 .َويُ رَاُد ِبِه ُدَعاُء اْلَمْسأََلةِ  ، ويطلقُ ُدَعاءُ اْلِعَباَدةِ  يُ َراُد ِبهِ وَ يف اْلُقْرآِن  الدَُّعاءُ يطلُق 

 :اْلِعَباَدةِ  ُدَعاءُ  :األولُ 
ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِعَباد  أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم َفِمْن ُدَعاِء اْلِعَباَدِة قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿ِإنَّ الَّ 

ُتْم َصاِدِقنَي ) ( َأهَلُْم أَْرُجل  َ ُْشوَن هِبَا أَْم هَلُْم أَْيٍد يَ ْبِطُشوَن هِبَا أَْم 194فَ ْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم ِإْن ُكن ْ
  1.﴾ُُثَّ ِكيُدوِن َفال تُ ْنِظُرونِ ْسَمُعوَن هِبَا ُقِل اْدُعوا ُشرََكاءَُكْم هَلُْم أَْعنُي  يُ ْبِصُروَن هِبَا أَْم هَلُْم آَذان  يَ 

ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن ََيُْلُقوا ُذاَباًب َوَلِو اْجَتَمُعوا لَُه ﴿ :تَ َعاىَل  هُ قَ ْولُ  اْلِعَباَدةِ  ُدَعاءِ ِمْن وَ 
ُهُم الذُّاَبُب َشي ْ    2.﴾ًئا اَل َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َواْلَمْطُلوبُ َوِإْن َيْسلُب ْ

 .عُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن ََيُْلُقوا ُذاَباًب َوَلِو اْجَتَمُعوا لَهُ تَ َأْي: ِإنَّ الَِّذيَن 

  3.﴾ِإال َشْيطَااًن َمرِيًدا ُعونَ ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِإال ِإاَنًًث َوِإْن يَدْ ﴿: تَ َعاىَل  قَ ْولُهُ مْنُه وَ 

 .َوَما يَعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا ِإال َشْيطَااًن َمرِيًدا ،يَعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا ِإال ِإاَنًثً َما  َأْي:

َنا َوَوقَااَن َعَذاَب السَُّموِم ) َو ُل َنْدُعوُه ِإنَُّه هُ ( ِإانَّ ُكنَّا ِمْن قَ بْ 27َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿َفَمنَّ اَّللَُّ َعَلي ْ
  4.﴾اْلبَ رُّ الرَِّحيمُ 

َنا اِبْلَمْغِفَرِة َعْن  َوِقيَل: ،ُكنَّا ِمْن قَ ْبُل نَ ْعُبُدهُ   ِإانَّ  :َأيْ  نْ َيا ِبَِْن َ ُنَّ َعَلي ْ ُكنَّا ِمْن قَ ْبُل َنْدُعوُه يف الدُّ
 . ، وينجينا من العذاِب يوَم القيامةِ تَ ْقِصرِيانَ 

ُهْم َما َكانُوا َيْدُعوَن ِمْن قَ ْبُل َوظَنُّوا َما هَلُْم ِمْن ُمَِيصٍ ﴿تَ َعاىَل:  هُ قَ ْولُ  هُ َومنْ    5.﴾َوَضلَّ َعن ْ
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ُهْم َما َكانُوا يَ  َأْي: ُدَعاُء اْلِعَباَدِة  اآلَيت لُدَعاِء يف هذهفَاْلُمرَاُد ابِ ُدوِن هللِا،  ِمنْ  ونَ عُبدُ َضلَّ َعن ْ
ُن ُدَعاَء اْلَمْسأَ   .َلةِ اْلُمَتَضمِّ

 . َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿إنَّ َرِبِّ َلَسِميُع الدَُّعاِء﴾

فهو سبحانه يثيب من أثىن  هذه اآْليَُة تَ َتَضمَُّن نَ ْوَعْي الدَُّعاِء، ُدَعاُء اْلِعَباَدِة، َوُدَعاُء اْلَمْسأََلِة،
 عليه وعبده، وجييب من تضرع إليه وسأله.

فَاْلُمرَاُد اِبلسَّْمِع َهاُهَنا السَّْمُع اِْلَاصُّ َوُهَو َْسُْع ه هللا: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح 
َجابَِة َواْلَقُبوِل اَل السَّْمُع اْلَعامُّ؛ أِلَنَُّه ْسَِيع  ِلُكلِّ َمْسُموٍع. َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك فَالدَُّعاُء:  ُدَعاءُ اإْلِ

يُع َهَذا اْلِعَباَدِة َوُدَعاُء الطََّلِب َوَْسُْع الرَّ  بِّ تَ َعاىَل َلُه إًَثبَ ُتُه َعَلى الث ََّناِء َوِإَجابَ ُتُه لِلطََّلِب فَ ُهَو ْسَِ
1َوَهَذا.

  

  2.﴾َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكمْ 

َأْظَهُر؛ فيَها اْلِعَباَدِة  َوُدَعاءُ ، ُء اْلَمْسأََلةِ ُدَعاوَ ُدَعاُء اْلِعَباَدِة،  ،َعاءِ دُّ الْوَعْي َتَضمَُّن ن َ ت َ اآْليَُة هذه 
قَاَل تَ َعاىَل: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم : بداللة قوله تعاىل بعدها

  3َداِخرِيَن﴾.

ُُثَّ « ِإنَّ الدَُّعاَء ُهَو اْلِعَباَدةُ » َعَلْيِه َوَسلََّم: َعِن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشرٍي قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ وَ 
 قَ رَأَ: ﴿َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّمَ 

  4.[60﴾.]غافر: َداِخرِينَ 
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وَُكلُّ َمْوِضٍع ذََكَر ِفيِه ُدَعاَء اْلُمْشرِِكنَي أِلَْوًَثهِنِْم فَاْلُمرَاُد : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا
ُن ُدَعاَء اْلَمْسأََلِة فَ ُهَو يف ُدَعاِء اْلِعَباَدِة    َأْظَهُر؛ ِلُوُجوِه َثاَلثٍَة:ِبِه ُدَعاُء اْلِعَباَدِة اْلُمَتَضمِّ

ُهْم  .﴾ْم إالَّ لِيُ َقرِّبُواَن إىَل اَّللَِّ زُْلَفىأَن َُّهْم قَاُلوا: ﴿َما نَ ْعُبُدهُ  :َأَحُدَها فَاْعتَ َرُفوا ِِبَنَّ ُدَعاَءُهْم إَيَّ
 ِعَباَدتُ ُهْم هَلُْم. 

ُتْم  :الثَّاِن  َأنَّ اَّللََّ تَ َعاىَل: َفسََّر َهَذا الدَُّعاَء يف َمْوِضٍع آَخَر َكَقْولِِه تَ َعاىَل: ﴿َوِقيَل هَلُْم أَْيَن َما ُكن ْ
َتِصُرونَ  ،﴾ُدونَ تَ ْعبُ    .﴾﴿ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َهْل يَ ْنُصُروَنُكْم َأْو يَ ن ْ

 . ﴾وقَ ْوله تَ َعاىَل ﴿إنَُّكْم َوَما تَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َحَصُب َجَهنََّم أَنْ ُتْم هَلَا َوارُِدونَ 

 ْم ُهَو ِعَباَدتُ ُهْم. َفُدَعاُؤُهْم آِلهِلَِتهِ  ،﴾﴿اَل أَْعُبُد َما تَ ْعُبُدونَ  :وقَ ْوله تَ َعاىَل 

 أَن َُّهْم َكانُوا يَ ْعُبُدونَ َها يف الرََّخاِء فَِإَذا َجاَءتْ ُهْم الشََّداِئُد َدَعْوا اَّللََّ َوْحَدُه َوتَ رَُكوَها َوَمعَ  :الثَّاِلثُ 
َها وََكاَن ُدَعاُؤُهمْ  هَلَا ُدَعاَء ِعَباَدٍة َوُدَعاءَ  َهَذا َفَكانُوا َيْسأَُلونَ َها بَ ْعَض َحَواِئِجِهْم َوَيْطلُُبوَن ِمن ْ

 َمْسأََلٍة. 

ُهَو ُدَعاُء اْلِعَباَدِة َواْلَمْعىَن اُْعُبُدوُه َوْحَدُه  ،﴾﴿فَاْدُعوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّينَ  :وقَ ْوله تَ َعاىَل 
َرُه.  1َوَأْخِلُصوا ِعَباَدَتُه اَل تَ ْعُبُدوا َمَعُه َغي ْ

 :أََلةِ اْلَمسْ  ُدَعاءُ  الثَّاِن 
 عنه. دفعهيما يضره أو عنه كشف ي وأن ه،ما ينفع سؤال العبد ربه تعاىل وهو

اِع إَذا  َوِمْن ُدَعاِء اْلَمْسأََلِة، قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
  2َدَعاِن﴾.

 .اْلَمْسأََلِة، وهو ُمَتَضمِّن  لُدَعاِء اْلِعَباَدةِ والُدَعاُء يف هذه اآلية هو ُدَعاُء 
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  1قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة﴾.َوِمْن ُدَعاِء اْلَمْسأََلِة، 

تَ َعاىَل  هللاُ  اْلِعَباَدِة َوهِلََذا أََمرَ  ُدَعاءِ لُمَتَضمِّن   ، وهواْلَمْسأََلةِ  ُدَعاءُ  يف هذه اآلية هو ُدَعاءُ وال
 ِبِِْخَفائِِه َوِإْسرَارِِه.

  .َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿َولَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا﴾

ومعناه أنك ما حرمتين اإلجابة، ول تردين خائًبا  والُدَعاُء يف هذه اآلية هو ُدَعاُء اْلَمْسأََلِة،
 يوًما، وما سألتك إال أجزلت ِل العطاء.

اْلَمْعىَن: أَنَّك َعوَّْدَتيِن إَجابَ َتك َولَْ ُتْشِقيِن اِبلرَّدِّ  :ْيُخ اإلسالِم اْبُن تَ ْيِميَّة رمحه هللاقَاَل شَ 
 اُهَنا.َواحْلِْرَماِن؛ فَ ُهَو تَ َوسُّل  إلَْيِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل ِبَا َسَلَف ِمْن إَجابَِتِه َوِإْحَسانِِه َوَهَذا ظَاِهر  هَ 

يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َتْدُعونَُه َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة لَِئْن َأْْنَااَن ﴿ْولُُه تَ َعاىَل: َومْنُه ق َ  ُقْل َمْن يُ َنجِّ
  2﴾.ِمْن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ 

يُكْم ِمْن ظُُلَماِت اْلبَ رِّ ِإَذا : َمِن الَِّذي ي ُ الذين يعبدون غري هللا تعاىلُقْل ََي ُُمَمَُّد هِلَُؤاَلِء أي:  َنجِّ
َر اَّللَِّ الَِّذي  ِفيهِ  اتَ ْهَتُدو  مْ َلْيُكْم ِفيِه السَِّبيُل فَ لَ َأْظَلَم عَ إذا َوِمْن ظُُلَماِت اْلَبْحِر  ،َضَلْلُتْم ِفيهِ  َغي ْ

 أخرى. َأْحَياانً َوِإْخَفاًء لدَُّعاِء َأْحَيااًن اب ِإْعاَلانً  ،َواْسِتَكانَةً َتَضرًُّعا ِمْنُكْم َمْفَزُعُكْم اِبلدَُّعاِء إِلَْيِه، 

َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اِْلَي ْرَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا 
  3َخاِشِعنَي﴾.

َناُهْم َومْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿تَ َتَجاََف ُجُنوبُ ُهْم َعِن اْلَمضَ  اِجِع َيْدُعوَن َرب َُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوممَّا َرَزق ْ
  4يُ ْنِفُقوَن﴾.

 .ُمَتَضمِّن  ِلُدَعاِء اْلِعَباَدةِ  وَ هُ ، وَ هِ ، َوَرَهًبا ِمْن َعَذابِ تهِ َرَغًبا يف َرمحَْ رهبم  ونَ سألُ يَ  َأْي:
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اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة إنَُّه ﴿َّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ: قَ ْوِل ا رمحه هللا يفْبُن تَ ْيِميَّة ا اإلسالمِ ْيُخ قَاَل شَ 
َواَل تُ ْفِسُدوا يف اأْلَْرِض بَ ْعَد إْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعا إنَّ َرمْحََة اَّللَِّ *  اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ 

  1.﴾َقرِيب  ِمَن اْلُمْحِسِننيَ 

َتِمَلَتاِن َعَلى آَداِب نَ ْوَعْي الدَُّعاِء: ُدَعاُء اْلِعَباَدِة َوُدَعاُء اْلَمْسأََلِة؛ فَِإنَّ الدَُّعاَء َهاََتِن اآْليَ َتاِن ُمشْ 
اَء اْلَمْسأَلَِة يف اْلُقْرآِن يُ رَاُد ِبِه َهَذا ََترًَة َوَهَذا ََتَرًة َويُ رَاُد بِِه جَمُْموُعُهَما؛ َوُُهَا ُمَتاَلزَِماِن. فَِإنَّ ُدعَ 

اِعَي َوطََلُب َكْشِف َما َيُضرُُّه َوَدْفِعِه. هُ  َفُع الدَّ  َو طََلُب َما يَ ن ْ

  وَُكلُّ َمْن َ ِْلُك الضُّرَّ َوالن َّْفَع فَِإنَُّه ُهَو اْلَمْعُبوُد اَل بُدَّ َأْن َيُكوَن َماِلًكا لِلن َّْفِع َوالضُّرِّ.

ُدونِِه َما اَل َ ِْلُك ُضرًّا َواَل نَ ْفًعا. َوَذِلَك َكِثري  يف اْلُقْرآِن  َوهِلََذا أَْنَكَر تَ َعاىَل َعَلى َمْن َعَبَد َمْن 
َفُعَك َواَل َيُضرُّكَ ﴿َكَقْولِِه تَ َعاىَل:    2.﴾َواَل َتدُْع ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل يَ ن ْ

َفُعُهمْ ﴿َوقَاَل:    3.﴾َويَ ْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َما اَل َيُضرُُّهْم َواَل يَ ن ْ

ِسِهْم َواَل فَ نَ َفى ُسْبَحانَُه َعْن َهُؤاَلِء اْلَمْعُبوِديَن الضُّرَّ َوالن َّْفَع اْلَقاِصَر َواْلُمتَ َعدَِّي َفاَل َ ِْلُكوَن أِلَنْ فُ 
ُ تَ َعاىَل َأنَّ اْلَمْعُبوَد اَل بُدَّ َأْن َيُكوَن َماِلكً  َوالضُّرِّ  لِلن َّْفعِ  الَِعاِبِديِهْم. َوَهَذا َكِثري  يف اْلُقْرآِن يُ بَ نيِّ

َوَيْدُعو َخْوفًا َوَرَجاًء ُدَعاَء اْلِعَباَدِة فَ ُعِلَم َأنَّ الن َّْوَعنْيِ  ،فَ ُهَو َيْدُعو لِلن َّْفِع َوالضُّرِّ ُدَعاَء اْلَمْسأََلةِ 
 ،َضمِّن  ِلُدَعاِء اْلِعَباَدةِ َمْسأََلٍة ُمتَ  وَُكلُّ ُدَعاءِ  ،ْلزِم  ِلُدَعاِء اْلَمْسأََلةِ ُمَتاَلزَِماِن َفُكلُّ ُدَعاِء ِعَباَدٍة ُمْست َ 

اِع إَذا َدَعانِ ﴿َوَعَلى َهَذا فَ َقْولُُه:   .﴾َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
َرْت اآْليَةُ  َوِبُكلِّ  ،يَ تَ َناَوُل نَ ْوَعْي الدَُّعاءِ [ 186اْلبَ َقَرِة: ] ُهَما ُفسِّ   .ِمن ْ

  4َوِقيَل: أُثِيُبُه إَذا َعَبَدين. َواْلَقْواَلِن ُمَتاَلزَِماِن. .ِقيَل: أُْعِطيِه إَذا َسأََليِن 

 

                                                           

 56، 55يَُة/ سورة اأَلْعرَاِف: اآْل  - 1
 106سورة يُوُنَس: اآلية/  - 2
 18سورة يُوُنَس: اآلية/  - 3
 (10/ 15جمموع الفتاوى ) - 4
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 الدَُّعاءِ  ابُ آدَ 

ْخاَلُص ِف الدَُّعاِء: -  اْْلِ

  1.﴿َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن﴾قال هللا تعاىل: 

  2.﴾ُهَو احلَْيُّ اَل إَِلَه ِإال ُهَو فَاْدُعوُه خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ تعاىل: ﴿ قالَ وَ 

  3.﴾فَاْدُعوا اَّللََّ خُمِْلِصنَي َلُه الدِّيَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ َوقاَل تعاىل: ﴿

 اخلُُشوُع وُحُضوُر الَقْلِب: -

  4. تعاىل: ﴿ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اِْلَي ْرَاِت َوَيْدُعونَ َنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي﴾قال هللا

ْم اْدُعوا اَّللََّ َوأَنْ تُ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 5«.ُموِقُنوَن اِبإِلَجابَِة، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قَ ْلٍب َغاِفٍل اَلهٍ 

 الثناء على هللا تعاىل بني يدي الدعاء: -

اِد ْبِن أَْوٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ِتْغَفاِر َأْن َسيُِّد ااِلسْ »عن َشدَّ
ا تَ ُقوَل: اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبِّ اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتيِن َوَأاَن َعْبُدَك، َوَأاَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك مَ 

، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَ  اْغِفْر ِل، اْسَتطَْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
َوَمْن قَاهَلَا ِمَن الن ََّهاِر ُموِقًنا هِبَا، َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِه قَ ْبَل »قَاَل:  ،«ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنتَ فَِإنَُّه اَل ي َ 

                                                           

 29ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 1
 65ُسوَرُة َغاِفٍر: اآلية/  - 2
 14ُسوَرُة َغاِفٍر: اآلية/  - 3
 90ُسوَرُة األنبياء: اآلية/  - 4
 حديث ،اَبب   ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -والرتمذي ،6655حديث رقم:  -رواه أمحد - 5
 بسند حسن، 1817حديث رقم:  -واحلاكم ،3479: رقم
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ْبَل َأْن ُيْصِبَح، َأْن ُ ِْسَي، فَ ُهَو ِمْن أَْهِل الَنَِّة، َوَمْن قَاهَلَا ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقن  هِبَا، َفَماَت ق َ 
  1.«فَ ُهَو ِمْن أَْهِل الَنَّةِ 

اْعرتَاف  بِِنْعَمِتِه َعَلْيِه يف « . أَبُوُء َلك بِِنْعَمِتك َعَليَّ »َفِفي قَ ْولِِه: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
ُ ، اْعرتَاف  ِمْنُه ِِبَنَّ «َوأَبُوُء ِبَذْنِب »قَ ْولُُه: احلََْسَناِت َوَغرْيَِها. وَ  ُه ُمْذِنب  ظَاِل  لِنَ ْفِسِه َوَهَذا ُيَصريِّ

 اْلَغُفوِر اْلَعْبَد َشُكورًا لَِربِِّه ُمْستَ ْغِفرًا ِلَذْنِبِه، فَ َيْستَ ْوِجُب َمزِيَد اِلَْرْيِ، َوُغْفرَاَن الشَّرِّ، ِمْن الشَُّكورِ 
 2الزََّلِل. الَِّذي َيْشُكُر اْلَيِسرَي ِمْن اْلَعَمِل َويَ ْغِفُر اْلَكِثرَي ِمنْ 

 ، دِّيِق َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل لِلنَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َعلِّْميِن َعْن َأِب َبْكٍر الصِّ
نُوَب ُقِل اللَُّهمَّ ِإيّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا، َواَل »ُدَعاًء أَْدُعو بِِه يف َصاَلِت، قَاَل:  يَ ْغِفُر الذُّ

  3«.ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِل ِمْن ِعْنِدَك َمْغِفَرًة ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 

َلَة اْلَقْدِر َما اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهَ  َوَعْن َعاِئَشةَ  ، أَرَأَْيَت ِإْن َوافَ ْقُت لَي ْ ، أَن ََّها قَاَلْت: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
  4.«َعينِّ تَ ُقوِلنَي: اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ حتُِبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف »: أَْدُعو؟ قَالَ 

َها، ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ  ، قَاَل: َجاَءْت أُمُّ ُسَلْيمٍ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ وَ  َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ُتَسبِِّحنَي هللَا َعْشرًا، »هللِا، َعلِّْميِن َكِلَماٍت أَْدُعو هِبِنَّ قَاَل:  َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَلْت: ََي َرُسولَ 
ِيَنُه َعشْ    5«.: َقْد فَ َعْلُت، َقْد فَ َعْلتُ ، ُُثَّ َسِلي َحاَجَتِك، فَِإنَُّه يَ ُقولُ رًاَوحَتَْمِديَنُه َعْشرًا، َوُتَكِبِّ

يَر الَبَصِر أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: ادُْع اَّللََّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُحنَ ْيٍف، َأنَّ َرُجاًل َضرِ وَ 
قَاَل: فَاْدُعْه، قَاَل: «. ِإْن ِشْئَت َدَعْوُت، َوِإْن ِشْئَت َصبَ ْرَت فَ ُهَو َخي ْر  َلكَ »َأْن يُ َعاِفَييِن قَاَل: 

                                                           

 6306اَبُب أَْفَضِل ااِلْسِتْغَفاِر، حديث رقم:  ِكَتاُب الدََّعَواِت، -رواه البخاري - 1
 (123/ 1بن تيمية )الفتاوى الكِبى ال - 2
 كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاءِ   -، ومسلم834اَبُب الدَُّعاِء قَ ْبَل السَّاَلِم، حديث رقم:  ِكَتاُب اأَلَذاِن، -رواه البخاري - 3

 2705اَبُب اْسِتْحَباِب َخْفِض الصَّْوِت اِبلذِّْكِر، حديث رقم: َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، 
،  أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، -، والرتمذي25384يث رقم: حد -رواه أمحد - 4 اَبب 

 3850اَبُب الدَُّعاِء اِبْلَعْفِو َواْلَعاِفَيِة، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء،   -، وابن ماجه3513حديث رقم: 
، 481أَبْ َواُب الوِْتِر، اَبُب َما َجاَء يف َصاَلِة التَّْسِبيِح، حديث رقم: -ي، والرتمذ12207رواه أمحد حديث رقم:  - 5

 ، بسند حسن1299ِكَتاُب السَّْهِو، الذِّْكُر بَ ْعَد التََّشهُِّد، حديث رقم: -والنسائي
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اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َوأَتَ َوجَُّه إِلَْيَك بَِنِبيَِّك »َيْدُعَو هِبََذا الدَُّعاِء: َفَأَمَرُه َأْن يَ تَ َوضََّأ فَ ُيْحِسَن ُوُضوَءُه وَ 
  1.« يفَّ ُُمَمٍَّد َنِبِّ الرَّمْحَِة، ِإيّنِ تَ َوجَّْهُت ِبَك ِإىَل َرِبِّ يف َحاَجيِت َهِذِه لِتُ ْقَضى ِلَ، اللَُّهمَّ َفَشفِّْعهُ 

َنةَ وزي: سألت قال احلسني بن احلسن املر و  فقلت: َي أاب ُممد، ما تفسري قول  ُسْفَياَن ْبَن ُعيَ ي ْ
اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل النِب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم كان من أكثر دعاء األنبياء قبلي بعرفة: "

  2".ِدير  َشرِيَك َلُه، لَُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء قَ 

وإمنا هو ذكر وليس فيه من الدعاء شيء. فقال ِل: أعرفت حديث مالك ابن احلارث، يق ول 
 3هللا جل ثناؤه: إذا شغل عبدي ثناؤه علىَّ عن مسأليت أعطيته أفضل ما أُْعَطى السائلون.

قل  ت: نع  م، أن  ت حدثتني  ه ع  ن منص  ور ع  ن مال  ك ب  ن احل  ارث. ق  ال: فه  ذا تفس  ري ذل  ك. ُث 
 علمت ما قال أمية بن أِب الصلت حني خرج إىل ابن جدعان يطلب انئله وفضله؟قال: أما 

 قلت: ال أدري، قال: قال له: 

 َكف                 اين  ق                 د أَم ح                 اَجيِت  أَأَذُْك                 رُ 
 

 احلَي                           اءُ  ِش                           يَمَتكَ  ِإنَّ  َحي                           اُؤَك، *****
 

                    ْرءُ  علي                    كَ  أَثْ                     ىَن  ِإذا
َ
          يَ ْوًم                    ا امل

 لثَّن                          اءُ ا تَ َعرُِّض                          هِ  ِم                          ن َكف                          اهُ  *****
 

                                                           

ِْمِذيّ 17241حديث رقم:  -َرَواُه أمحد - 1 ،  أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -، الرتِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
ِكَتاُب ِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوالسُّنَُّة فِيَها، اَبُب َما َجاَء يِف َصاَلِة احْلَاَجِة، حديث رقم:   -، َواْبن َماَجه3578حديث رقم: 

، بسند 1929ِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّهْ   -، َواحْلَاِكم يِف اْلُمْسَتْدرك1385
 َصِحيح

كتاب الدعوات، ابب يف دعاء يوم عرفة من حديث َعْمرِو ْبِن ُش َعْيٍب َع ْن أَبِي ِه َع ْن َج دِِّه َأنَّ النَّ ِبَّ   -رواه الرتمذي - 2
ُ َوْح  َدُه اَل قَ  اَل: َخي ْ  ُر ال  دَُّعاِء ُدَع  اُء ي َ   َوَس  لَّمَ  َعَلْي  هِ  هللاُ  َص  لَّى ْوِم َعَرفَ  َة َوَخي ْ  ُر َم  ا قُ ْل  ُت َأاَن َوالنَِّبيُّ  وَن ِم  ْن قَ ْبلِ  ي اَل ِإلَ  َه ِإالَّ اَّللَّ

". رقم:   ، وحسنه األلباين 3585َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير 
 هللاُ  َصلَّىولفظه َعِن النَِّبِّ  َعْنُه، اَّللَُّ  َرِضيَ ُعَمَر ، ورواه البزار من حديث 29271احلديث رواه ابن أِب شيبة برقم:  - 3

تُ ُه أَْفَض َل َم ا أُْعِط ي السَّ  َوَس لَّمَ  َعَلْيهِ  ائِِلنَي. مس ند قَ اَل: يَ ُق وُل اَّللَُّ َع زَّ َوَج لَّ :" ِإَذا َش َغَل َعْب ِدي ِذْك رِي َع ْن َمْس أََليِت أَْعطَي ْ
 َعَلْي هِ  هللاُ  َص لَّىولفظ ه ق ال : ق ال رس ول هللا   َعْن ُه، اَّللَُّ  َرِض يَ ، ورواه الرتم ذي م ن ح ديث  أِب س عيد  137: عمر ب رقم
يقول الرب عز و ج ل م ن ش غله الق رآن وذك ري ع ن مس أليت أعطيت ه أفض ل م ا أعط ي الس ائلني ". كت اب فض ائل  َوَسلَّمَ 

 وقال األلباين : ضعيف. 2926 القرآن رقم:
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ُث قال سفيان رمحه هللا: فهذا خمل وق ينس ب إىل ال ود، قي ل ل ه: يكفين ا م ن مس ألتك أن نث ين 
 1عليك ونسكت حَت أتِت على حاجتنا، فكيف ابِلالق؟ 

ُهْم ﴿َدْع َواُهْم ِفيَه ا ُس ْبَحاَنَك اللَُّه مَّ َوحتَِي َّ تُ ُهْم ِفيَه ا َس اَلم  وآِخ ُر َدْع  َواومث ل ه ذا ق ول هللا تع اىل: 
   2﴾.ُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنيَ َأِن احْلَمْ 

فاهلل عز وجل مع كمال غن اه ع ن اِلل ق كله م، م ن فض له وكرم ه يس تحى م ن هت ك العاص ى، 
وفضيحته، وإحالل العقوبة به، فيسرته ِبا يقيض له م ن أس باب الس رت، ويعف و عن ه ويغف ر ل ه، 

 سائالً متذلالً أن يردُها خاليتني.            ويتحبب إليه ابلنعم، ويستحي ممن  د يديه إليه

 جابة:استعجال اْلعدم  -

ُ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ُيْسَتَجاُب أِلََحدُِكْم َما »: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َرِضَي اَّللَّ
  3«.لَْ يَ ْعَجْل، يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل 

َوبَ ُنو  َعْن أََنٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َأََتُه رِْعل ، َوذَْكَواُن، َوُعَصيَُّة،وَ 
ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأَمدَُّهُم النَِّبُّ َصلَّ »حَلَْياَن، فَ َزَعُموا أَن َُّهْم َقْد َأْسَلُموا، َواْسَتَمدُّوُه َعَلى قَ ْوِمِهْم، 

يِهُم الُقرَّاَء، حَيِْطُبوَن اِبلن ََّهاِر َوُيَصلُّوَن اِبللَّْيِل، «ِبَسْبِعنَي ِمَن األَْنَصارِ  : ُكنَّا ُنَسمِّ ، َقاَل أََنس 
َر َمُعونََة، َغَدُروا هِبِْم َوقَ تَ ُلوُهْم، فَ َقَنَت َشْهرً  ا َيْدُعو َعَلى رِْعٍل، فَاْنطََلُقوا هِبِْم، َحَتَّ بَ َلُغوا بِئ ْ

: أَن َُّهْم قَ َرُءوا هِبِْم قُ ْرآاًن: َأالَ بَ لُِّغوا َعنَّ  ثَ َنا أََنس  ا قَ ْوَمَنا، ِِبانَّ َوذَْكَواَن، َوَبيِن حَلَْياَن، قَاَل قَ َتاَدُة: َوَحدَّ
  4َقْد َلِقيَ َنا َرب ََّنا، فَ َرِضَي َعنَّا َوأَْرَضااَن، ُُثَّ رُِفَع َذِلَك بَ ْعُد.

                                                           

 (428/  1التذكرة احلمدونية ) - 1
 10ُسوَرُة يُونِس: اآْليَُة/  - 2
كتاب الذِّْكِر   -، ومسلم6340اَبُب ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما لَْ يَ ْعَجْل، حديث رقم: ِكَتاُب الدََّعَواِت،   -رواه البخاري - 3

 ُيْسَتَجاُب لِلدَّاِعي َما لَْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم يُْسَتَجْب ِل، حديث رقم:َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب بَ َياِن أَنَُّه 
2735 

رَيِ  -رواه البخاري - 4 ِكَتاُب اْلَمَساِجِد   -ومسلم ،3064، حديث رقم: اَبُب الَعْوِن اِبْلَمَددِ  ،ِكَتاُب اِلَهاِد َوالسِّ
يِع الصَّاَلِة ِإَذا نَ َزَلْت اِبْلُمْسِلِمنَي اَنزَِلة ، حديث رقم: اَبُب اْسِتحْ  َوَمَواِضِع الصَّاَلَة،  677َباِب اْلُقُنوِت يِف مجَِ
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َمْن أَْدَمَن قَ رَْع اْلَباِب يُوَشُك َأْن يُ ْفَتَح لَُه َواَل َ َلُّ اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْلَعطَاِء قال ابن عبد الِب: 
  1.َحَتَّ َ َلَّ اْلَعْبُد ِمَن الدَُّعاِء َوَمْن َعِجَل َوتَ بَ رََّم فَ نَ ْفَسُه ظََلمَ 

 حتري مواطن وأوقات اْلجابة:  -

َعاِء أنمن آَداِب  وأن ستجابة، بدعائه أوقاِت اإلجابِة، وأن يتحرى مواطن اال يتحني الدُّ
يتخري األحوال اليت يكون فيها أقرب إىل هللا تعاىل من غريها؛ فإن املواطن تتفاضل، 
ويستجاب يف بعضها ماال يستجاب يف غريها، واألوقات هلا من امليزة على غريها ما جيعلها 

العبادات، ومن األحوال ما يكون فيها العبد قريًبا من ربه فلو دعاه  أوىل ابلدعاء من سائر
 ألجاب.

o :ِعْنَد اأَلَذاِن 

ِإَذا اَنَدى اْلُمَناِدي »َعْن َأِب أَُماَمَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
ِ اْلُمَناِدي، فَِإَذا  فُِتَحْت أَبْ َواُب السََّماِء، َواْسُتجِ  يَب الدَُّعاُء، َفَمْن نَ َزَل ِبِه َكْرب  َأْو ِشدَّة  فَ ْليَ َتَحنيَّ

ُوا، َوِإَذا َتَشهََّد َتَشهَُّدوا، َوِإَذا قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، قَاَل: َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، َوِإذَ  ا َكب ََّر َكِبِّ
: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِ ، ُُثَّ يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ َربَّ َهِذِه الدَّْعَوِة الصَّاِدَقِة قَاَل: َحيَّ َعَلى اْلَفاَلِ ، قَالَ 

َها، وَ  َنا َعَلي ْ َها َوأَِمت ْ ، وََكِلَمِة الت َّْقَوى، َأْحِيَنا َعَلي ْ ابْ َعثْ َنا اْلُمْسَتَجابَِة اْلُمْسَتَجاُب هَلَا َدْعَوِة احلَْقِّ
َها، َواْجَعْلَنا ِمْن خِ   2.« َيْسَأُل اَّللََّ َحاَجَتهُ َياِر أَْهِلَها َأْحَياًء َوأَْمَواًَت، ُُثَّ َعَلي ْ

                                                           

 (526/ 2االستذكار ) - 1
، َوقَاَل: 2004ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -َرَواُه احْلَاِكم يِف اْلُمْسَتْدرك - 2

ْسَناِد َوَلْ َُيَّرَِجاُه.  َهَذا َحِديث  َصِحيُح اإْلِ
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o  ِبَ نْيَ اأَلَذاِن َواِْلقَاَمة: 

الدَُّعاُء اَل يُ َردُّ »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 
  1.«َذاِن َواإِلقَاَمةِ بَ نْيَ األَ 

o  َالسُُّجودِ  الُ ح: 

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ ؛ َحاُل السُُّجودِ  ومن ذلك الدعاءُ 
سُُّجوُد فَاْجَتِهُدوا يف الدَُّعاِء، َفَأمَّا الرُُّكوُع فَ َعظُِّموا ِفيِه الرَّبَّ َعزَّ َوَجلَّ، َوأَمَّا ال»هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  2«.فَ َقِمن  َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 

أَق َْرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد »َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة وَ 
  3.«الدَُّعاءَ ِمْن َربِِّه، َوُهَو َساِجد ، َفَأْكِثُروا 

o  ُُكلِ  َصاَلة    ُدبُ ر: 

: َأيُّ الدَُّعاِء َأْْسَُع؟ قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب أَُماَمةَ  َجْوَف اللَّْيِل »، قَاَل: ِقيَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ْكُتواَبتِ 

َ
  4«.اآلِخِر، َوُدبُ َر الصََّلَواِت امل

ََي ُمَعاُذ، » َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه، َوقَاَل: َرِضَي اَّللَُّ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ وَ 
أُوِصيَك ََي ُمَعاُذ اَل َتَدَعنَّ يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة »، فَ َقاَل: «َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبَُّك، َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبُّكَ 

  5«.ُحْسِن ِعَباَدِتكَ ذِْكرَِك، َوُشْكرَِك، وَ  تَ ُقوُل: اللَُّهمَّ أَِعينِّ َعَلى

                                                           

أَبْ َواُب الصَّاَلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء  -، والرتمذي12200حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 ، بسند صحيح212قَاَمِة، حديث رقم: يف أَنَّ الدَُّعاَء اَل يُ َردُّ بَ نْيَ اأَلَذاِن َواإلِ 

 479اَبُب الن َّْهِي َعْن ِقرَاَءِة اْلُقْرآِن يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، حديث رقم:  ِكَتاُب الصَّاَلِة، -رواه مسلم - 2
 482ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب َما يُ َقاُل يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
، حديث رقم:  -رواه الرتمذي - 4 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب   ، بسند حسن3499أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 1522اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبب  يِف ااِلْسِتْغَفاِر، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 5
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o  ُثُ ُلُث اللَّْيِل اْْلِخر: 

يَ ْنزُِل َرب َُّنا تَ َباَرَك »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
َلٍة ِإىَل السََّماِء الدُّ  نْ َيا، ِحنَي يَ ب َْقى ثُ ُلُث اللَّْيِل اآْلِخُر، فَ يَ ُقوُل: َمْن َيْدُعوين َوتَ َعاىَل ُكلَّ لَي ْ

  1«.َيْستَ ْغِفُرين َفَأْغِفَر َلهُ َفَأْسَتِجيَب َلُه، َوَمْن َيْسأَُليِن َفأُْعِطَيُه، َوَمْن 

اللَّْيِل َساَعًة، اَل يُ َواِفُقَها َعْبد   ِإنَّ ِمنَ »َعْن َجاِبٍر، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 
هُ    2.«ُمْسِلم ، َيْسَأُل هللَا َخي ْرًا، ِإالَّ أَْعطَاُه ِإَيَّ

: َأيُّ الدَُّعاِء َأْْسَُع؟ قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب أَُماَمةَ وَ  َجْوَف اللَّْيِل »، قَاَل: ِقيَل ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ْكُتواَبتِ اآلِخِر، َوُدب ُ 

َ
  3«.َر الصََّلَواِت امل

يَ ْرِجُع َشَرُف اأْلَْوقَاِت ِإىَل َشَرِف احْلَااَلِت أَْيًضا ِإْذ َوْقُت السََّحِر َوْقُت قال الغزاِل رمحه هللا: 
اع اهلمم َصَفاِء اْلَقْلِب َوِإْخاَلِصِه َوفَ رَاِغِه ِمَن اْلُمَشوَِّشاِت َويَ ْوُم َعَرَفَة َويَ ْوُم المعة وقت اجتم

َوتَ َعاُوِن اْلُقُلوِب َعَلى اْسِتْدرَاِر َرمْحَِة اَّللَِّ َعزَّ وجل فهذا أحد أسباب شرف األوقات سوى ما 
 4.فيها من أسرار ال يطلع البشر عليها

o  ِِف يَ ْوِم اجلُُمَعة: 

ِه َوَسلََّم ذََكَر يَ ْوَم الُُمَعِة، فَ َقاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليْ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ًئا، ِإالَّ أَْعطَاهُ » هُ  ِفيِه َساَعة ، اَل يُ َواِفُقَها َعْبد  ُمْسِلم ، َوُهَو قَائِم  ُيَصلِّي، َيْسَأُل اَّللََّ تَ َعاىَل َشي ْ « ِإَيَّ

  5.َوَأَشاَر بَِيِدِه يُ َقلُِّلَها

                                                           

ِكَتاُب   -، ومسلم1145ِد، اَبُب الدَُّعاِء يف الصَّاَلِة ِمْن آِخِر اللَّْيِل، حديث رقم: كَتاُب الت ََّهجُّ   -رواه البخاري - 1
َجابَِة ِفيِه،  758حديث رقم:  َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب الت َّْرِغيِب يِف الدَُّعاِء َوالذِّْكِر يف آِخِر اللَّْيِل، َواإْلِ

 757اَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب يِف اللَّْيِل َساَعة  ُمْسَتَجاب  ِفيَها الدَُّعاُء، حديث رقم: ِكَتاُب صَ   -رواه مسلم - 2
، حديث رقم:  -رواه الرتمذي - 3 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب   ، بسند حسن3499أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (304/ 1ن )إحياء علوم الدي - 4
ِكَتاُب اْلُُمَعِة، اَبب    -، ومسلم935ِكَتاُب الُُمَعِة، اَبُب السَّاَعِة الَّيِت يِف يَ ْوِم الُُمَعِة، حديث رقم: -رواه البخاري - 5

 852يف السَّاَعِة الَّيِت يف يَ ْوِم اْلُُمَعِة، حديث رقم: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِدََيب ُمْصطََفى ْبن َسِعيد                                                          َفْضُل الدَُّعاِء َوآَدابُهُ 
 

 
23 

يَ ْوُم »، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ وَ 
ُه، فَ  ًئا ِإالَّ آََتُه ِإَيَّ اْلَتِمُسوَها اْلُُمَعِة اثْ نَ َتا َعْشَرَة َساَعًة، اَل يُوَجُد ِفيَها َعْبد  ُمْسِلم  َيْسَأُل اَّللََّ َشي ْ

  1.«َعْصرِ آِخَر َساَعٍة بَ ْعَد الْ 

، قَاَل: أَتَ ْيُت الطُّوَر فَ َوَجْدُت َُثَّ َكْعًبا، َفَمَكْثُت َأاَن َوُهَو يَ ْوًما َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ 
قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُأَحدِّثُُه َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوحُيَدُِّثيِن َعِن الت َّْورَاِة، فَ ُقْلُت َلُه:

ُر يَ ْوٍم طََلَعْت ِفيِه الشَّْمُس يَ ْوُم اْلُُمَعِة، ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْهِبَط، »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َخي ْ
ِإالَّ َوِهَي ُتْصِبُح يَ ْوَم َوِفيِه تِيَب َعَلْيِه، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه تَ ُقوُم السَّاَعُة، َما َعَلى اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة 

 اْلُُمَعِة ُمِصيَخًة، َحَتَّ َتْطُلَع الشَّْمُس َشَفًقا ِمَن السَّاَعِة ِإالَّ اْبَن آَدَم، َوِفيِه َساَعة  اَل ُيَصاِدفُ َها
هُ  ًئا ِإالَّ أَْعطَاُه ِإَيَّ : َذِلَك يَ ْوم  يف ُكلِّ فَ َقاَل كَ « ُمْؤِمن  َوُهَو يف الصَّاَلِة َيْسَأُل اَّللََّ ِفيَها َشي ْ ْعب 

 َسَنٍة، فَ ُقْلُت: َبْل ِهَي يف ُكلِّ مُجَُعٍة، فَ َقرََأ َكْعب  الت َّْورَاَة، ُُثَّ قَاَل: َصَدَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ 
َفارِيَّ، فَ َقاَل: ِمْن أَْيَن َعَلْيِه َوَسلََّم ُهَو يف ُكلِّ مُجَُعٍة. َفَخَرْجُت فَ َلِقيُت َبْصَرَة ْبَن َأِب َبْصَرَة اْلغِ 

يّنِ ِجْئَت؟ قُ ْلُت: ِمَن الطُّوِر، قَاَل: َلْو َلِقيُتَك ِمْن قَ ْبِل َأْن أَتْتَِيُه لَْ أَتْتِِه، قُ ْلُت َلُه: َوِلَ؟ قَاَل: إِ 
الَّ ِإىَل َثاَلثَِة َمَساِجَد: ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: " اَل تُ ْعَمُل اْلَمِطيُّ إِ 

اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم َوَمْسِجِدي َوَمْسِجِد بَ ْيِت اْلَمْقِدِس " فَ َلِقيُت َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َساَلٍم، فَ ُقْلُت: َلْو 
َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ رَأَيْ َتيِن َخَرْجُت ِإىَل الطُّوِر فَ َلِقيُت َكْعًبا َفَمَكْثُت َأاَن َوُهَو يَ ْوًما ُأَحدِّثُُه َعْن 

ُر يَ ْوٍم »َعَلْيِه َوَسلََّم َوحُيَدُِّثيِن َعِن الت َّْورَاِة، فَ ُقْلُت َلُه: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َخي ْ
تِيَب َعَلْيِه، َوِفيِه قُِبَض، َوِفيِه  طََلَعْت ِفيِه الشَّْمُس يَ ْوُم اْلُُمَعِة ِفيِه ُخِلَق آَدُم، َوِفيِه أُْهِبَط، َوِفيهِ 

تَ ُقوُم السَّاَعُة، َما َعَلى اأْلَْرِض ِمْن َدابٍَّة ِإالَّ َوِهَي ُتْصِبُح يَ ْوَم اْلُُمَعِة ُمِصيَخًة َحَتَّ َتْطُلَع 
ُمْؤِمن  َوُهَو يف الصَّاَلِة  الشَّْمُس َشَفًقا ِمَن السَّاَعِة ِإالَّ اْبَن آَدَم، َوِفيِه َساَعة  اَل ُيَصاِدفُ َها َعْبد  

هُ  ًئا، ِإالَّ أَْعطَاُه ِإَيَّ : َذِلَك يَ ْوم  يف ُكلِّ َسَنٍة، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساَلٍم:  « َيْسَأُل اَّللََّ َشي ْ قَاَل َكْعب 
، فَ َقاَل: َصَدَق َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ، قُ ْلُت: ُُثَّ قَ َرَأ َكْعب  ُهَو يف  »َعَلْيِه َوَسلََّم:  َكَذَب َكْعب 

                                                           

َجابَِة أَيَُّة َساَعٍة ِهَي يف يَ ْوِم اْلُُمَعِة، حديث رقم: ِكَتاب الصَّاَلِة، تَ ْفرِيِع أَب ْ -رواه أبو داود - 1 َواِب اْلُُمَعِة، اَبُب اإْلِ
 ، وصححه األلباين1389ِكَتاُب اْلُْمَعِة، َوْقُت اْلُُمَعِة، حديث رقم:   -، والنسائي1048
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: َصَدَق َكْعب  ِإيّنِ أَلَْعَلُم تِْلَك السَّاَعَة، فَ ُقْلُت: ََي َأِخي، َحدِّْثيِن «ُكلِّ مُجَُعةٍ  ، فَ َقاَل َعْبُد اَّللَِّ
لَْيَس َقْد ْسَِْعَت فَ ُقْلُت: أَ « ِهَي آِخُر َساَعٍة ِمْن يَ ْوِم اْلُُمَعِة قَ ْبَل َأْن َتِغيَب الشَّْمسُ »هِبَا، قَاَل: 

، َولَْيَسْت تِْلَك «اَل ُيَصاِدفُ َها ُمْؤِمن  َوُهَو يف الصَّاَلةِ »َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 
ْعَت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  ْن َصلَّى، مَ »السَّاَعَة َصاَلة ، قَاَل: أَلَْيَس َقْد ْسَِ

َتِظُر الصَّاَلَة لَْ يَ َزْل يف َصاَلتِِه َحَتَّ أَتْتَِيُه الصَّاَلُة الَّيِت ُتاَلِقيَها قُ ْلُت: بَ َلى، قَاَل: « َوَجَلَس يَ ن ْ
  1.فَ ُهَو َكَذِلكَ 

o  عند االستيقاظ من النوم ليالا: 

َمْن تَ َعارَّ ِمَن » َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ  الصَّاِمتِ  ْبنِ  ُعَباَدةَ َعْن 
ْلُك َوَلُه احلَْمُد، َوُهَو َعَلى ُكلِّ شَ 

ُ
ْيٍء اللَّْيِل، فَ َقاَل: اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُه، لَُه امل

، َواَل إِلََه إِ  ، َوُسْبَحاَن اَّللَِّ ، احلَْمُد َّللَِِّ ، ُُثَّ َقِدير  ُ، َواَّللَُّ َأْكبَ ُر، َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ الَّ اَّللَّ
  2.«أَ َوَصلَّى قُِبَلْت َصالَتُهُ قَاَل: اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل، َأْو َدَعا، اْسُتِجيَب لَُه، فَِإْن تَ َوضَّ 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يَِبيُت » َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َعِن النَِّبِّ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ وَ 
نْ َيا َواآْلِخَرِة ِإالَّ أَْعطَاُه إِ  رًا ِمَن الدُّ هُ َعَلى ذِْكٍر طَاِهرًا، فَ يَ تَ َعارُّ ِمَن اللَّْيِل فَ َيْسَأُل اَّللََّ َخي ْ   3.«َيَّ

o  ِِعْنَد نُ ُزوِل اْلَغْيث: 

َتاِن اَل »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  ثِن ْ
ومن ، «تُ َردَّاِن، أَْو قَ لََّما تُ َردَّاِن الدَُّعاُء ِعْنَد النَِّداِء، َوِعْنَد اْلَبْأِس ِحنَي يُ ْلِحُم بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا

                                                           

 1430ِفيَها الدَُّعاُء يَ ْوَم اْلُُمَعِة، حديث رقم:  ِكَتاُب اْلُْمَعِة، ذِْكُر السَّاَعِة الَّيِت ُيْسَتَجابُ -رواه النسائي - 1
 1154كَتاُب الت ََّهجُِّد، اَبُب َفْضِل َمْن تَ َعارَّ ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّى، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2
ْوِم َعَلى َطَهارٍَة، حديث ِكَتاب اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبب  يف الن َّ   -، وأبو داود22048حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 ، بسند صحيح5042رقم: 
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ِن َعْبِد الرَّمْحَِن، َعْن َأِب َحازٍِم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َسِعيِد بْ  ْبنِ  رِْزقِ  طريقِ 
  1.«َوَوْقُت اْلَمطَرِ »َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 

ِعْنَد اْلِتَقاِء اْطلُُبوا ِإَجابََة الدَُّعاِء »َعْن َمْكُحوٍل قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: وَ 
  2«.الَصاَلِة، َونُ ُزوِل اْلَغْيثِ اْلُُيوِش، َوِإقَاَمِة 

o :ِعْنَد اْلِتَقاِء اجْلُُيوِش 

َتاِن اَل »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  ثِن ْ
  3.«تُ َردَّاِن الدَُّعاُء ِعْنَد النَِّداِء، َوِعْنَد اْلَبْأِس ِحنَي يُ ْلِحُم بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا تُ َردَّاِن، َأْو قَ لََّما

َساَعَتاِن تُ ْفَتُح » ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  هَعنْ َويف رواية 
  4«.ْنَد ُحُضوِر الصَّاَلِة، َوِعْنَد الصَّفِّ يف َسِبيِل اَّللَِّ ِفيِهَما أَبْ َواُب السََّماِء: عِ 

  5«.الَصاَلِة ، َونُ ُزوِل اْلَغْيثِ اْطلُُبوا ِإَجابََة الدَُّعاِء ِعْنَد اْلِتَقاِء اْلُُيوِش، َوِإقَاَمِة : »وتقدم حديث

o  ِزَْمَزمَ  َماءِ  نْ مِ  بِ رْ شُّ ال دَ نْ ع: 

هُ َعْبِد اَّللَِّ  َجاِبَر ْبنِ َعْن  َماُء َزْمَزَم »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
  6.«ِلَما ُشِرَب َلهُ 

                                                           

ِكَتاُب الَِْهاِد، حديث رقم: -، احلاكم2540ِكَتاب الَِْهاِد، اَبُب الدَُّعاِء ِعْنَد اللَِّقاِء، حديث رقم: -رواه أبو داود - 1
 ، بسند صحيح5756حديث رقم:  -، والطِباين يف الكبري2534

 1469(، وحّسنه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة، برقم 253/ 1رواه الشافعي يف األم ) - 2
ِكَتاُب   -، واحلاكم يف املستدرك2540اَبُب الدَُّعاِء ِعْنَد اللَِّقاِء، حديث رقم:  ِكَتاب الَِْهاِد،  -اه أبو داودرو  - 3

قَاَمِة، حديث رقم:  ، وصححه 5756حديث رقم:  -لطِباين يف الكبري، وا712الطََّهارَِة، َوِمْن أَبْ َواِب اأْلََذاِن، َواإْلِ
 األلباين.

اَبُب  -والطِباين يف الدعاء، 1720ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب َفْضِل الصََّلَواِت اِْلَْمِس، حديث رقم:   -رواه ابن حبان - 4
قَاَمةِ   بسند صحيح، 489، حديث رقم: َفْضِل الدَُّعاِء بَ نْيَ اأْلََذاِن َواإْلِ

 َّترجيهتقدم  - 5
ِكَتاُب اْلَمَناِسِك، اَبُب الشُّْرِب، ِمْن َزْمَزَم، حديث رقم:  -، وابن ماجه14849حديث رقم:  -درواه أمح - 6

 ، بسند صحيح3815حديث رقم:  -، والطِباين يف األوسط3062
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ٍم َزْمَزُم طََعاُم طُعْ »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل: َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْن َأِب َذرٍّ وَ 
  1.«َوِشَفاُء َسَقمٍ 

o َعَرَفَة ِف َعَرَفةَ  ُدَعاُء يَ ْومَ ال: 

، أن رسول اَّللَِّ َصلى هللا َعَليه َوَسلم، قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن َكرِيزٍ 
ُ َوْحَدُه ال أَْفَضُل الدَُّعاِء ُدَعاُء يَ ْوِم َعَرَفَة، َوأَْفَضُل َما قُ ْلُت َأانَ »  َوالنَِّبيُّوَن ِمْن قَ ْبِلي: ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

  2«.َشرِيَك َلهُ 

o  َرِ فَ السَّ  الِ ح: 

َثاَلُث َدَعَواٍت »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
َساِفِر، َودَ  ُمْسَتَجااَبت  اَل َشكَّ 

ُ
ْظُلوِم، َوَدْعَوُة امل

َ
  3«.ْعَوُة الَواِلِد َعَلى َوَلِدهِ ِفيِهنَّ: َدْعَوُة امل

 يَ ْعزُِم املَْسأََلَة: -
اَل يَ ُقوَلنَّ َأَحدُُكْم: »َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

ْسأََلَة، فَِإنَُّه الَ ُمْكرَِه َلهُ ال
َ
  4.«لَُّهمَّ اْغِفْر ِل ِإْن ِشْئَت، اللَُّهمَّ اْرمَحْيِن ِإْن ِشْئَت، لِيَ ْعزِِم امل

 :التضرع واخلشوع والرغبة والرهبةأن يظهر  -
ُ تَ َعاىَل    5َغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي﴾.: ﴿ِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اِْلَي ْرَاِت َوَيْدُعونَ َنا رَ قَاَل اَّللَّ

                                                           

 ، وصححه األلباين459حديث رقم:  -، وأبو داود الطيالسي3929حديث رقم:  -رواه البزار - 1
أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل  -، والرتمذي621كتاب المعة، ابب ما جاء يف الدعاء، حديث رقم: -اه مالكرو  - 2

، حديث رقم:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب   3585اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
، 1536اْلَغْيِب، حديث رقم:  ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبُب الدَُّعاِء ِبَظْهرِ  -، وأبو داود10196حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

َلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء يف َدْعَوِة الَواِلَديْ  -والرتمذي ِن، حديث رقم: أَبْ َواُب الِبِّ َوالصِّ
 ، بسند حسن2862ْظُلوِم، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب َدْعَوِة اْلَواِلِد َوَدْعَوِة اْلمَ   -، وابن ماجه1905

ْسأَلََة، فَِإنَُّه اَل ُمْكرَِه َلُه، ِكَتاُب الدََّعَواِت، -رواه البخاري - 4
َ
 كتاب  -، ومسلم6339حديث رقم:  اَبُب لِيَ ْعزِِم امل

 2679ُقْل ِإْن ِشْئَت، حديث رقم: اَبُب اْلَعْزِم اِبلدَُّعاِء َواَل ي َ الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، 
 90سورة األنبياء: اآلية/  - 5
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 :َأْن يُِلحَّ ِف الدَُّعاِء َوُيَكرِ رَُه َثاَلثا  -
َها َعْن َعاِئَشةَ  ِإنَّ اَّللََّ َعزَّ َوَجلَّ »قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

نَي يف   1.«الدَُّعاءِ  حيُِبُّ اْلُمِلحِّ

 :اتِ فَ خْ واْلِ  رِ هْ اجلَ  نْيَ ب َ  طُ وسْ التَّ  -

، وعدم الهر به، أتداًب معه سبحانه وتعاىل؛ وألنه تعاىل ال َيفى ْخَفاِء الدَُّعاءِ أمر هللا تعاىل ِب
،  نَُّه أَبْ َلُ  يف التََّضرُِّع َواِْلُُشوعِ عليه شيء بل هو قريب يسمع ويرى، والسر عنده عالنية؛ وألَ 

 ا سيأِت بيانه.  كم

ا ولقد كان املسلمون بني دعوة السر ودعوة العالنية سبعون ضعفً : رمحه هللا قال احلسن
وذلك أن هللا  ؛ا بينهم وبني رهبمجيتهدون يف الدعاء وما يسمع هلم صوت إن كان إال ُهسً 

ا ورضي بفعله ا صاحلً وأن هللا تعاىل ذكر عبدً  ،﴾اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيةً ﴿تعاىل يقول: 
 2.﴾َدى َربَُّه ِنَداًء َخِفّياً ِإْذ انَ ﴿فقال: 

َواذُْكْر َربََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرًُّعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَْهِر ِمَن اْلَقْوِل اِبْلُغُدوِّ ﴿: قَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل 
  3.﴾َواآلَصاِل َوال َتُكْن ِمَن اْلَغاِفِلنيَ 

  4.﴾اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة إِنَُّه اَل حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ﴿َوقَاَل تَ َعاىَل: 

، قَاَل: ُكنَّا َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغزَاة َفَجَعْلنَ  ا اَل َوَعْن َأِب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ
 نَ ْهِبُط َواِدًَي ِإالَّ َرفَ ْعَنا َأْصَواتَ َنا اِبلتَّْكِبرِي. قَاَل: َفَداَن ِمنَّا فَ َقاَل: َنْصَعُد َشَرفًا، َواَل نَ ْعُلو َشَرفًا، َواَل 

يعً  َا َتْدُعوَن ْسَِ ا "ََي أَي َُّها النَّاُس، أْربُعوا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم؛ فإنَّكم اَل َتْدُعوَن َأَصمَّ َواَل َغائًِبا، ِإمنَّ

                                                           

حْلَاِ  ِفيِه، حديث رقم:  -رواه الطِباين يف الدعاء - 1 ، والقضاعي يف مسند 20اَبُب َما َجاَء يِف َفْضِل لُُزوِم الدَُّعاِء َواإْلِ
نَي يِف الدَُّعاِء، حديث ر  -الشهاب  1069قم: ِإنَّ اَّللََّ حيُِبُّ اْلُمِلحِّ

 (6/ 3بدائع الفوائد ) - 2
 205سورة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 3
 55سورة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 4
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أقرُب ِإىَل َأَحدُِكْم ِمْن ُعُنق َراِحَلِتِه. ََي َعْبَد اَّللَِّ ْبَن قَ ْيٍس، َأاَل أَُعلُِّمَك  َبِصريًا، ِإنَّ الِذي َتْدُعوَن 
."   1َكِلَمًة ِمْن ُكُنوِز اْلَنَِّة؟ اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة ِإالَّ اِبَّلْلَِّ

 َدة : َويف إْخَفاِء الدَُّعاِء فَ َواِئُد َعِديقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 

.  :َأَحُدَها  أَنَُّه أَْعَظُم إ َااًن؛ أِلَنَّ َصاِحَبُه يَ ْعَلُم َأنَّ اَّللََّ َيْسَمُع الدَُّعاَء اِْلَِفيَّ

أَنَُّه أَْعَظُم يف اأْلََدِب َوالت َّْعِظيِم أِلَنَّ اْلُمُلوَك اَل تُ ْرَفُع اأْلَْصَواُت ِعْنَدُهْم َوَمْن َرَفَع َصْوَتُه  :وَثنِيَها
َوَّللَِِّ اْلَمَثُل اأْلَْعَلى فَِإَذا َكاَن َيْسَمُع الدَُّعاَء اِْلَِفيَّ َفاَل يَِليُق اِبأْلََدِب بَ نْيَ َيَدْيِه إالَّ  ،َلَدْيِهْم َمَقُتوهُ 

 َخْفُض الصَّْوِت ِبِه.

 ِء َولُبُُّه َوَمْقُصوُدُه. أَنَُّه أَبْ َلُ  يف التََّضرُِّع َواِْلُُشوِع الَِّذي ُهَو ُروُ  الدَُّعا :وَثلِثُ َها

َا َيْسَأُل َمْسأََلَة ِمْسِكنٍي َذلِيٍل َقْد اْنَكَسَر قَ ْلُبهُ  لِيَل إمنَّ َوَذلَّْت َجَوارُِحُه َوَخَشَع  ،فَِإنَّ اِْلَاِشَع الذَّ
ُلُ  ِذلَُّتُه َوَسِكينَ ُتُه َوَضرَاَعُتُه إىَل َأْن يَ نْ  َكِسَر ِلَسانُُه َفاَل يُطَاِوُعُه اِبلنُّْطِق. َصْوتُُه؛ َحَتَّ أَنَُّه لََيَكاُد تَ ب ْ

ِة ِذلَِّتِه َساِكًتا َوَهِذِه احْلَاُل اَل أَتِْت َمَع َرْفِع ا َتِهاًل َوِلَسانُُه ِلِشدَّ ْوِت لصَّ َوقَ ْلُبُه َيْسَأُل طَالًِبا ُمب ْ
 اِبلدَُّعاِء َأْصاًل. 

ْخاَلِص.  :ورَاِبُعَها  أَنَُّه أَبْ َلُ  يف اإْلِ

أَنَُّه أَبْ َلُ  يف مَجِْعيَِّة اْلَقْلِب َعَلى الذِّلَِّة يف الدَُّعاِء فَِإنَّ َرْفَع الصَّْوِت يَ ْفرُقُُه َفُكلََّما  :َخاِمُسَهاو 
 َخَفَض َصْوَتُه َكاَن أَبْ َلَ  يف ََتْرِيِد ُِهَِّتِه َوَقْصِدِه لِْلَمْدُعوِّ ُسْبَحانَُه. 

ا َوُهَو ِمْن ا - :وَساِدُسَها أَنَُّه َدالٌّ َعَلى قُ ْرِب َصاِحِبِه لِْلَقرِيِب اَل َمْسأََلِة  -لنَُّكِت اْلَبِديَعِة ِجدًّ
إْذ اَنَدى َربَُّه ِنَداًء ﴿ِنَداِء اْلَبِعيِد لِْلَبِعيِد؛ َوهِلََذا أَثْ ىَن اَّللَُّ َعَلى َعْبِدِه زََكرَيَّ ِبَقْولِِه َعزَّ َوَجلَّ: 

َتْحَضَر اْلَقْلُب قُ ْرَب اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوأَنَُّه أَق َْرُب إلَْيِه ِمْن ُكلِّ َقرِيٍب َأْخَفى ُدَعاَءُه فَ َلمَّا اسْ  ،﴾َخِفيًّا
 َما أَْمَكَنُه. 

                                                           

َغازِي،   -رواه البخاري - 1
َ
بَ رَ ِكَتاُب امل كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة  -ومسلم ،4205: رقم حديث ،اَبُب َغْزَوِة َخي ْ

 2704: رقم حديث ،ِتْحَباِب َخْفِض الصَّْوِت اِبلذِّْكرِ اَبُب اسْ  ،َوااِلْسِتْغَفارِ 
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مَّا َرَفَع لَ  لِِه يف احْلَِديِث الصَِّحيحِ َوَقْد َأَشاَر النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إىَل اْلَمْعىَن ِبَعْيِنِه ِبَقوْ 
َتْدُعوَن الصََّحابَُة َأْصَواتَ ُهْم اِبلتَّْكِبرِي َوُهْم َمَعُه يف السََّفِر فَ َقاَل: أَْرِبُعوا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم فَِإنَُّكْم اَل 

يًعا َقرِيًبا ِإنَّ الَِّذى َتْدُعونَُه أَق َْرُب إىَل َأَحدُِكمْ  ِمْن ُعُنِق رَاِحَلِتِه".  َأَصمَّ َواَل َغائًِبا إنَُّكْم َتْدُعوَن ْسَِ
اِع إَذا َدَعانِ ﴿َوَقْد قَاَل تَ َعاىَل:  َوَهَذا  ،﴾َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ فَِإيّنِ َقرِيب  ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

َداِعيِه َوَقرِيب  اْلُقْرُب ِمْن الدَّاِعي ُهَو قُ ْرب  َخاصٌّ لَْيَس قُ ْراًب َعامًّا ِمْن ُكلِّ َأَحٍد فَ ُهَو َقرِيب  ِمْن 
اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرًُّعا ﴿ :ِمْن َعاِبِديِه َوأَق َْرُب َما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َساِجد . وقَ ْوله تَ َعاىَل 

ْرَشاُد َواإْلِ  ،﴾َوُخْفَيةً   ْعاَلُم هِبََذا اْلُقْرِب. ِفيِه اإْلِ

طََّلِب َوالسَُّؤاِل فَِإنَّ اللَِّساَن اَل َ َلُّ َواْلََوارَِ  اَل تَ ت َْعُب ِِبِاَلِف أَنَُّه أَْدَعى إىَل َدَواِم ال :وَساِبُعَها
َذا َرَفَع َصْوتَُه َما إَذا َرَفَع َصْوَتُه فَِإنَُّه َقْد َ َلُّ اللَِّساُن َوَتْضُعُف قُ َواُه. َوَهَذا َنِظرُي َمْن يَ ْقَرأُ َوُيَكّرُِر فَإِ 

 اَلِف َمْن َخَفَض َصْوَتُه. َلُه؛ ِِبِ  فَِإنَُّه اَل َيطُولُ 

اِعَي إَذا َأْخَفى ُدَعاَءُه َلْ  :وَثِمنُ َها َأنَّ إْخَفاَء الدَُّعاِء أَبْ َعُد َلُه ِمْن اْلَقَواِطِع َواْلُمَشوَِّشاِت؛ فَِإنَّ الدَّ
رُُه َوِإَذا  َجَهَر بِِه فَ رََّطْت َلُه اأْلَْرَواُ  اْلَبَشرِيَُّة َواَل َيْدِر ِبِه َأَحد  َفاَل حَيُْصُل َعَلى َهَذا َتْشوِيش  َواَل َغي ْ

ثَ ُر الدَُّعاِء َوَمْن بُدَّ َوَمانَ َعْتُه َوَعاَرَضْتُه َوَلْو لَْ َيُكْن إالَّ َأنَّ تَ َعلَُّقَها ِبِه يُ ْفزُِع َعَلْيِه ُِهََّتُه؛ فَ َيْضُعُف أَ 
 ِمَن َهِذِه اْلَمْفَسَدَة. الدَُّعاَء أَ َلُه ََتْرِبَة  يَ ْعِرُف َهَذا فَِإَذا َأَسرَّ 

َباُل َوالت ََّعبُُّد َوِلُكلِّ نِْعَمٍة َحاِسد  َعَلى َقْدرَِها َدقَّْت َأْو َجلَّْت َواَل  :وََتِسُعَها ق ْ َأنَّ أَْعَظَم النِّْعَمِة اإْلِ
َعلَِّقة  هِبَا َولَْيَس لِْلَمْحُسوِد َأْسَلُم ِمْن إْخَفاِء نِْعَمَة أَْعَظُم ِمْن َهِذِه النِّْعَمِة فَِإنَّ أَنْ ُفَس احْلَاِسِديَن ُمت َ 

اَل تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى ﴿ :نِْعَمِتِه َعْن احْلَاِسِد. َوَقْد قَاَل يَ ْعُقوُب لُِيوُسَف َعَلْيِهَما السَّاَلمُ 
 اآْليَُة.  ﴾إْخَوِتَك فَ َيِكيُدوا َلَك َكْيًدا

َها وََكْم ِمْن َصاِحِب قَ ْلٍب َومجَْ  ِعيٍَّة َوَحاٍل َمَع اَّللَِّ تَ َعاىَل َقْد حَتَدََّث هِبَا َوَأْخبَ َر هِبَا َفَسَلَبُه إَيَّ
رِّ َمَع اَّللَِّ تَ َعاىَل َواَل َيطَِّلُع َعَلْيِه أَ  َحد  َواْلَقْوُم اأْلَْغَياُر؛ َوهِلََذا يُوِصي اْلَعارُِفوَن َوالشُُّيوُخ ِِبِْفِظ السِّ

ًئا   ُ ِمْن َُمَبَِّتِه َواأْلُْنِس ِبِه َومَجِْعيَِّة الْ أَْعَظُم َشي ْ َقْلِب ِكْتَمااًن أِلَْحَواهِلِْم َمَع اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوَما َوَهَب اَّللَّ
الطَّيَِّبِة  َواَل ِسيََّما ِفْعُلُه لِْلُمْهَتِدي السَّاِلِك فَِإَذا ََتَكََّن َأَحُدُهْم َوَقِوَي َوثَ بََّت ُأُصوَل تِْلَك الشََّجَرةِ 
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ِِبَْيُث اَل ََيَْشى َعَلْيِه ِمْن اْلَعَواِصِف فَِإنَُّه إَذا  -الَّيِت َأْصُلَها ًَثِبت  َوفَ ْرُعَها يف السََّماِء يف قَ ْلِبِه 
َا يَ ْعرِفُُه لَْ يُ َباِل. َوَهَذا اَبب  َعِظيُم ا -أَْبَدى َحالَُه َمَع اَّللَِّ تَ َعاىَل لِيُ ْقَتَدى بِِه َويُ ْؤَتَّ بِِه  لن َّْفِع إمنَّ

 أَْهُلُه.

َباِل  ق ْ َعَلى اَّللَِّ َوِإَذا َكاَن الدَُّعاُء اْلَمْأُموُر ِبِِْخَفائِِه يَ َتَضمَُّن ُدَعاَء الطََّلِب َوالث ََّناِء َواْلَمَحبَِّة َواإْلِ
ْخَفاِء َعنْ  ِئَدة  َشرِيَفة  أَْعنُيِ احْلَاِسِديَن َوَهِذِه فَا تَ َعاىَل فَ ُهَو ِمْن َعِظيِم اْلُكُنوِز الَّيِت ِهَي َأَحقُّ اِبإْلِ

 اَنِفَعة . 

َأنَّ الدَُّعاَء ُهَو ذِْكر  لِْلَمْدُعوِّ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل ُمَتَضمِّن  لِلطََّلِب َوالث ََّناِء َعَلْيِه ِِبَْوَصاِفِه  :َعاِشُرَهاو 
ُ َوَأْْسَائِِه فَ ُهَو ذِْكر  َوزََِيَدة  َكَما َأنَّ  ِنِه لِلطََّلِب َكَما قَاَل النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ َي ُدَعاًء لَِتَضمُّ الذِّْكَر ْسُِّ

َعاِء احْلَْمُد َّللَِّ أَْفضَ َم "َعَلْيِه َوَسلَّ  ؛ أِلَنَّ احْلَْمَد ُل الدُّ " َفَسمَّى احْلَْمَد َّللَِِّ ُدَعاًء َوُهَو ثَ َناء  َُمْض 
َواحْلُبُّ أَْعَلى أَنْ َواِع الطََّلِب؛ َفاحْلَاِمُد طَاِلب  لِْلَمْحُبوِب فَ ُهَو َأَحقُّ َأْن  ُمَتَضمِّن  احْلُبَّ َوالث ََّناءَ 

 ُيَسمَّى َداِعًيا ِمْن السَّاِئِل الطَّاِلِب؛ فَ نَ ْفُس احْلَْمِد َوالث ََّناِء ُمَتَضمِّن  أِلَْعَظِم الطََّلِب فَ ُهَو ُدَعاء  
  1ى ُدَعاًء ِمْن َغرْيِِه ِمْن أَنْ َواِع الطََّلِب الَِّذي ُهَو ُدونَُه.َحِقيَقًة َبْل َأَحقُّ َأْن ُيَسمَّ 

 ويف إخفاء الدعاء فوائد عديدة:قال ابن القيم رمحه هللا: و 

  .أنه أعظم إ اان ألن صاحبه يعلم أن هللا تعاىل يسمع دعاءه اِلفي أحدها:

  .وك وال تسأل برفع األصواتأنه أعظم يف األدب والتعظيم وهلذا ال َّتاطب املل ثنيها:

التضرع واِلشوع الذي هو رو  الدعاء ولبه ومقصوده فإن اِلاشع الذليل  أنه أبل  يف ثلثها:
  .الضارع إمنا يسأل مسألة مسكني ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته

 رابعها: أنه أبل  يف األخالص.

 ىل يف الدعاء فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته.أنه أبل  يف مجعه القلب على هللا تعا خامسها:
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ا أنه دال على قرب صاحبه من هللا وأنه القرتابه وهو من النكت السرية البديعة جدً  سادسها:
منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه فيسألة مسألة مناجاة للقريب ال مسألة نداء 

فكلما  ﴾ِإْذ اَنَدى َربَُّه ِنَداًء َخِفّياً ﴿بقوله: البعيد للبعيد؛ وهلذا أثىن سبحانه على عبده زكرَي 
استحضر القلب قرب هللا تعاىل منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه 

  .ما أمكنه ول يتأت له رفع الصوت به

أنه أدعى إىل دوام الطلب والسؤال فإن اللسان ال  ل والوار  ال تتعب ِبالف ما  سابعها:
  .فع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواهإذا ر 

أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع واملشوشات واملضعفات فإن الداعي إذا أخفى  ثمنها:
  .دعاءه ل يدر به أحد فال حيصل هناك تشويش وال غريه

ولكل نعمة  ،واالنقطاع إليه والتبتل إليه ،والتعبد له ،إن أعظم النعم اإلقبال على هللا َتسعها:
وال نعمة أعظم من هذه النعمة فأنفس احلاسدين  ،حاسد على قدرها دقت أو جلت

  .املنقطعني متعلقة هبا

والثناء عليه ِبْسائه  ،أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه متضمن للطلب منه عاشرها:
لثناء فنفس احلمد وا، أن الذكر ْسي دعاء لتضمنه الطلب كما،فهو ذكر وزَيدة  ،وأوصافه

بل أحق أن يسمى دعاء من  ،فهو دعاء حقيقة ،وهو طلب احملب ،متضمن ألعظم الطلب
واملقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن  ،غريه من أنواع الطلب الذي هو دونه

 ﴾َواذُْكْر َربََّك يف نَ ْفِسَك َتَضرُّعًا َوِخيَفةً ﴿وأتمل كيف قال يف آية الذكر  ،اآلخر ويدخل فيه
فذكر التضرع فيهما معا وهو التذلل  ،﴾اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعًا َوُخْفَيةً ﴿ آية الدعاء ويف

والتمسكن واالنكسار وهو رو  الذكر والدعاء وخص الدعاء اِلفيه ملا ذكران من احلكم 
وغريها، وخص الذكر ابِلفيه حلاجة الذاكر إىل اِلوف فإن الذكر يستلزم احملبة ويثمرها وال 

من أكثر من ذكر هللا تعاىل أمثر له ذلك ُمبته واحملبة ما ل تقرن ابِلوف فإهنا ال تنفع بد ف
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بل قد تضره ألهنا توجب اإلدالل واالنبساط ورِبا آلت بكثري من الهال املغرورين  صاحبها
1إىل أهنم استغنوا هبا عن الواجبات.

 

 :مِ عَ طْ مَ الْ  بُ يْ طِ  -
أَي َُّها النَّاُس، ِإنَّ هللاَ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

ََي أَي َُّها الرُُّسُل  ﴿طَيِّب  اَل يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ هللَا أََمَر اْلُمْؤِمِننَي ِبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلنَي، فَ َقاَل: 
ََي أَي َُّها ﴿[ َوقَاَل: 51]املؤمنون:  .﴾الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، ِإيّنِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليم  ُكُلوا ِمَن 

َناُكمْ  [ ُُثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث 172]البقرة:  ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزق ْ
، َوَمْطَعُمُه َحرَام ، َوَمْشَربُُه َحرَام ، َوَمْلَبُسُه َحرَام ، أَْغبَ َر، َ ُدُّ َيَديْ  ، ََي َربِّ ِه ِإىَل السََّماِء، ََي َربِّ
  2.«َفَأَّنَّ ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟ َوُغِذَي اِبحْلَرَاِم،

ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل: تُِلَيْت َهِذِه اآْليَُة ِعْنَد رَ َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس وَ 
[ فَ َقاَم َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص، 168]البقرة:  ﴾ََي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا﴿

، ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَليِن ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة، فَ قَ  اَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ْعَوِة، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، ِإنَّ اْلَعْبَد »َوَسلََّم:  ََي َسْعُد َأِطْب َمْطَعَمَك َتُكْن ُمْسَتَجاَب الدَّ

َا َعْبٍد نَ َبَت حلَُْمُه ِمَن  أَْربَِعنيَ  َعَمل  لَيَ ْقِذُف اللُّْقَمَة احْلَرَاَم يف َجْوِفِه َما يُ تَ َقبَُّل ِمْنُه  يَ ْوًما، َوأَ ُّ
  3«.السُّْحِت َوالّراَِب فَالنَّاُر َأْوىَل بِهِ 

 :ِِبِْلَجابَةِ  نْيُ قِ اليَ  -
ُتْم اْدُعوا اَّللََّ َوأَن ْ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

  4«.ُموِقُنوَن اِبإِلَجابَِة، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قَ ْلٍب َغاِفٍل اَلهٍ 

                                                           

 (10، 9/ 3انظر بدائع الفوائد بتصرف ) - 1
 1015اَبُب قَ ُبوِل الصََّدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّيِِّب َوتَ ْربَِيِتَها، حديث رقم: ِكَتاب الزََّكاِة،   -رواه مسلم - 2
 6495: رقم حديث -طِباين يف األوسطرواه ال - 3
 حديث ،اَبب   ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -والرتمذي ،6655حديث رقم:  -رواه أمحد - 4
 بسند حسن، 1817حديث رقم:  -واحلاكم ،3479: رقم
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  1قَاَل حيي بن مَعاذ: من مجع هللا َعَلْيِه قلبه يف الدَُّعاء ل يردُه.

وي رجاؤه َفاَل يَكاد يرد قال ابن القيم: قلت ِإذا اْجتمع َعَلْيِه قلبه وصدقت َضُروَرته وفاقته َوقَ 
  2دعاؤه.

 :الدَُّعاءِ  ِف  االعتداءِ  مُ دَ عَ  -
قيل معناه التكلف لألسجاع َواأْلَْوىَل َأْن اَل جُيَاِوَز الدََّعَواِت اْلَمْأثُوَرَة فَِإنَُّه َقْد قال الغزاِل: 

 3.لُّ َأَحٍد حُيِْسُن الدَُّعاءَ يَ ْعَتِدي يف ُدَعائِِه فَ َيْسَأُل َما اَل تَ ْقَتِضيِه َمْصَلَحُتُه َفَما كُ 

ُ َعْنهُ  َعْن َأِب نَ َعاَمَة، َأنَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُمَغفَّلٍ  َع ابْ َنُه يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك اْلَقْصَر َرِضَي اَّللَّ ، ْسَِ
َسِل اَّللََّ اْلَنََّة، َوتَ َعوَّْذ بِِه ِمَن النَّاِر، فَِإيّنِ اأْلَبْ َيَض، َعْن  َِنِي اْلَنَِّة ِإَذا َدَخْلتُ َها، فَ َقاَل: َأْي بُ يَنَّ، 

إِنَُّه َسَيُكوُن يف َهِذِه اأْلُمَِّة قَ ْوم  يَ ْعَتُدوَن يف »ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 
  4«.الطَُّهوِر َوالدَُّعاءِ 

، أَنَُّه قَاَل: ْسََِعيِن َأِب، َوَأاَن أَُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  ٍن ِلَسْعدٍ َعْن َأِب نَ َعاَمَة، َعِن ابْ وَ 
هِلَا، َأْسأَُلَك اْلَنََّة، َونَِعيَمَها، َوبَ ْهَجتَ َها، وََكَذا، وََكَذا، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر، َوَساَلِسِلَها، َوأَْغاَل 

َسَيُكوُن قَ ْوم  »اَل: ََي بُ يَنَّ، ِإيّنِ ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: وََكَذا، وََكَذا، فَ قَ 
ُهْم، ِإنََّك ِإْن أُْعِطيَت اْلَنََّة أُْعِطيتَ َها َوَما ِفيَها ِمنَ  َك َأْن َتُكوَن ِمن ْ  اِلَْرْيِ، يَ ْعَتُدوَن يف الدَُّعاِء، فَِإَيَّ

َها، َوَما ِفيَها ِمَن الشَّرِّ َوِإْن أُ    5«.ِعْذَت ِمَن النَّاِر أُِعْذَت ِمن ْ

                                                           

 (47الفوائد البن القيم )ص:  - 1
 (47ن القيم )ص: الفوائد الب - 2
 (306/ 1إحياء علوم الدين ) - 3
ْسرَاِف يِف اْلَماِء، حديث رقم:   -، وأبو داود16801حديث رقم:  -رواه أمحد - 4  ، وابن96ِكَتاب الطََّهارَِة، اَبُب اإْلِ

، بسند 579حديث رقم:  -اكم، واحل3864ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب َكرَاِهَيِة ااِلْعِتَداِء يِف الدَُّعاِء، حديث رقم:   -ماجه
 صحيح

، 1480اَبُب الدَُّعاِء، حديث رقم: اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر،  -،  وأبو داود1483حديث رقم:  -رواه أمحد - 5
 بسند صحيح
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، قَاَل: قَاَم َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصالٍَة َوُقْمَنا َمَعُه، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةِ وَ 
ُهمَّ اْرمَحْيِن َوُُمَمًَّدا، َواَل تَ ْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا. فَ َلمَّا َسلََّم النَِّبُّ فَ َقاَل أَْعَراِبٌّ َوُهَو يف الصَّاَلِة: اللَّ 
 : .« َلَقْد َحجَّْرَت َواِسًعا»َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلأْلَْعرَاِبِّ   1يُرِيُد َرمْحََة اَّللَِّ

أَْعرَابِيًّا َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  ، َأنَّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةِ وَ 
ِبُّ َصلَّى َجاِلس  َفَصلَّى رَْكَعتَ نْيِ، ُُثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ اْرمَحْيِن َوُُمَمًَّدا، َواَل تَ ْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا، فَ َقاَل النَّ 

ُُثَّ لَْ يَ ْلَبْث َأْن اَبَل يف اَنِحَيِة اْلَمْسِجِد َفَأْسرََع النَّاُس «. حَتَجَّْرَت َواِسًعا َلَقدْ »هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
رِيَن، ُصبُّوا »إِلَْيِه، فَ نَ َهاُهُم النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوقَاَل:  َعُثوا ُمَعسِّ رِيَن، َولَْ تُ ب ْ َا بُِعثْ ُتْم ُمَيسِّ ِإمنَّ

  2«.َذنُواًب ِمْن َماءٍ »َأْو قَاَل: « ِه َسْجاًل ِمْن َماءٍ َعَليْ 

كون حال َأْن اَل يَ َتَكلََّف السَّْجَع يف الدَُّعاِء فإن حال الداعي ينبغي أن يومن االعتداء 
 .التضرعينايف االستكانة و تضرع والتكلف استكانة و 

 3.نطالقوقال بعضهم ادع بلسان الذلة واالفتقار ال بلسان الفصاحة واال

 : ِإىَل السََّماِء ِعْنَد الدَُّعاءِ رَْفِع الَبَصِر  َعَدمُ  -
َتِهنَيَّ أَق َْوام  َعْن »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  لَيَ ن ْ

  4.«لصَّاَلِة ِإىَل السََّماِء، أَْو لَُتْخطََفنَّ أَْبَصاُرُهمْ َرْفِعِهْم أَْبَصاَرُهْم ِعْنَد الدَُّعاِء يف ا

 َعَلى النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: الصَّاَلةُ  -

، قَاَل: قُ ْلُت: ََي َرُسوَل هللِا ِإيّنِ ُأْكِثُر الصَّالََة َعَلْيَك َفَكْم َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعِن ُأِبَِّ ْبِن َكْعبٍ 
ُل َلَك ِمْن َصاَلِت؟ فَ َقاَل: َما ِشْئَت. قَاَل: قُ ْلُت: الرُّبَُع، قَاَل: َما ِشْئَت فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َأْجعَ 

َخي ْر  َلَك، قُ ْلُت: النِّْصَف، قَاَل: َما ِشْئَت، فَِإْن زِْدَت فَ ُهَو َخي ْر  َلَك، قَاَل: قُ ْلُت: فَالث ُّلُثَ نْيِ، 
                                                           

 6010اَبُب َرمْحَِة النَّاِس َوالبَ َهائِِم، حديث رقم: ِكَتاُب اأَلَدِب،   -رواه البخاري - 1
أَبْ َواُب الطََّهاَرِة َعْن  -، والرتمذي380اَبُب اأْلَْرِض ُيِصيبُ َها اْلبَ ْوُل، حديث رقم: ِكَتاب الطََّهارَِة،   -داود رواه أبو - 2

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء يف البَ ْوِل ُيِصيُب اأَلْرَض، حديث رقم:   ، بسند صحيح147َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (306/ 1الدين ) إحياء علوم - 3
 429ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب الن َّْهِي َعْن َرْفِع اْلَبَصِر ِإىَل السََّماِء يِف الصَّاَلِة، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4
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َت فَ ُهَو َخي ْر  َلَك، قُ ْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَلِت ُكلََّها قَاَل: ِإًذا ُتْكَفى قَاَل: َما ِشْئَت، فَِإْن زِدْ 
  1َُهََّك، َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبَك.

، َأْجَعُل ثُ ُلَث ُُمَمَِّد ْبِن حَيْىَي ْبِن حَ  َوَعنْ  بَّاَن، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه: َأنَّ َرُجاًل قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
َها؟ قَاَل: َفَصاَلِت ُكلَّ «. نَ َعمْ »قَاَل: الث ُّلُثَ نْيِ؟ قَاَل: «. نَ َعْم ِإْن ِشْئتَ »ِت َعَلْيَك؟ قَاَل: َصاَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َصلَّ  فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َما َُهََّك ِمْن أَْمِر ُدنْ َياَك َوآِخَرِتكَ »ى اَّللَّ   2«.ِإًذا َيْكِفيَك اَّللَّ
 «.ِإًذا َيْكِفيَك اَّللَُّ َما َُهََّك ِمْن أَْمِر ُدنْ َياَك َوآِخَرِتكَ »اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ولِ َرسُ  لُ و قَ وَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم،َة على اَل صَّ دليل على أن ال   ثر عظيم  جًدا يف استجابة الدعاء.هلا أ النَِّبِّ َصلَّى اَّللَّ
، قَاَل: َجاَء َرُجل  ِإىَل النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل: ََي َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ 

: ما شئت قال: فأجعل ثلثي صالِت دعاء لك َرُسوَل اَّللَِّ َأْجَعُل َشْطَر َصالِت ُدَعاًء َلَك؟ قَالَ 
نْ َيا واآلخرة"قال: َلَك ُدَعاًء ا هَ لَّ كُ   َصالِت  َأْجَعلُ قال: نعم قال: ف ُ َهمَّ الدُّ   3."ِإَذْن َيْكِفيَك اَّللَّ

 :ة  ارَ هَ ى طَ لَ عَ  الدَُّعاءُ  -
 .واألذانِ  القرآنِ  فأشبه قراءةَ  ة  ادَ بَ عِ  الدَُّعاءَ  ألنَّ  َطَهاَرةٍ ى لَ عَ  وَ عُ دْ يَ  أنْ  الدَُّعاءِ  آدابِ  نْ مَ 

فَ رََغ النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن ُحنَ نْيٍ بَ َعَث َأاَب  َعْن َأِب ُموَسى َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َلمَّا
مَِّة، فَ ُقِتَل ُدَرْيد  َوَهَزَم اَّللَُّ َأْصَحابَُه، قَالَ   أَبُو َعاِمٍر َعَلى َجْيٍش ِإىَل َأْوطَاٍس، فَ َلِقَي ُدَرْيَد ْبَن الصِّ

َي أَبُو َعاِمٍر يف رُْكَبِتِه، َرَماُه ُجَشِميٌّ ِبَسْهٍم َفأَثْ بَ َتُه يف رُْكَبِتِه، ُموَسى: َوبَ َعَثيِن َمَع َأِب َعاِمٍر، فَ ُرمِ 
، فَانْ تَ َهْيُت إِلَْيِه فَ ُقْلُت: ََي َعمِّ َمْن َرَماَك؟ َفَأَشاَر ِإىَل َأِب ُموَسى فَ َقاَل: َذاَك قَاتِِلي الَِّذي َرَماين 

، فَات َّبَ ْعُتُه َوَجَعْلُت أَُقوُل َلُه: َأاَل َتْسَتْحِيي، َأاَل تَ ثْ ُبُت،  فَ َقَصْدُت َلُه فَ َلِحْقُتُه، فَ َلمَّا َرآين َوىلَّ
ُ َصاِحَبَك، قَاَل: ، فَاْختَ َلْفَنا َضْربَ تَ نْيِ اِبلسَّْيِف فَ َقتَ ْلُتُه، ُُثَّ قُ ْلُت أِلَِب َعاِمٍر: قَ َتَل اَّللَّ فَاْنزِْع  َفَكفَّ

َاُء، قَاَل: ََي اْبَن َأِخي أَْقرِِئ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم السَّاَلَم، َهَذا السَّْهَم فَ نَ َزْعُتُه 
فَ نَ زَا ِمْنُه امل

                                                           

، حديث رقم: َوَسلََّم،أَبْ َواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَائِِق َواْلَورَِع َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -رواه الرتمذي - 1  اَبب 
 بسند صحيح ،2457

 ، َوقال اهليثمي: ِإْسَناُدُه َحَسن .3574حديث رقم:  -َرَواُه الطَّبَ رَاينُّ يف الكبري - 2
إالَّ ُعَمر بن ُُمَمد بن ( بن أسلم)يعين ااَل نَعلم حدث به، َعن زَيد ، وقال: 8911: رقم حديث -َرَواُه اْلبَ زَّارُ  - 3

.، وقال اهليثمي: ل يكن ابحلافظصهبان و   ِفيِه ُعَمُر ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن ُصْهَباَن، َوُهَو َمت ُْروك 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 ِدََيب ُمْصطََفى ْبن َسِعيد                                                          َفْضُل الدَُّعاِء َوآَدابُهُ 
 

 
36 

َوُقْل َلُه: اْستَ ْغِفْر ِل. َواْسَتْخَلَفيِن أَبُو َعاِمٍر َعَلى النَّاِس، َفَمُكَث َيِسريًا ُُثَّ َماَت، فَ َرَجْعُت 
، َقْد أَث ََّر رَِماُل  َفَدَخْلُت َعَلى النَِّبِّ  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف بَ ْيِتِه َعَلى َسرِيٍر ُمْرَمٍل َوَعَلْيِه ِفرَاش 

بَ ْيِه، فََأْخبَ ْرتُُه ِِبََِبِاَن َوَخَِبِ َأِب َعاِمٍر، َوقَاَل: ُقْل َلُه اْستَ ْغِفْر ِل، فَ  َدَعا ِبَاٍء السَّرِيِر ِبَظْهرِِه َوَجن ْ
َورَأَْيُت بَ َياَض ِإْبطَْيِه، ُُثَّ قَاَل: «. اللَُّهمَّ اْغِفْر لُِعبَ ْيٍد َأِب َعاِمرٍ »ضَّأَ، ُُثَّ َرَفَع يََدْيِه فَ َقاَل: فَ تَ وَ 
فَ ُقْلُت: َوِل فَاْستَ ْغِفْر، فَ َقاَل: «. اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يَ ْوَم الِقَياَمِة فَ ْوَق َكِثرٍي ِمْن َخْلِقَك ِمَن النَّاسِ »
َقاَل أَبُو بُ ْرَدَة: « اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِعْبِد اَّللَِّ ْبِن قَ ْيٍس َذنْ َبُه، َوأَْدِخْلُه يَ ْوَم الِقَياَمِة ُمْدَخاًل َكرِ ًا»

  1ِإْحَداُُهَا أِلَِب َعاِمٍر، َواأُلْخَرى أِلَِب ُموَسى.

 :اىَل عَ ت َ  أن يُ َعظِ ِم الرَّْغَبَة فيما عند هللاِ  -
ِم الرَّ ء ومن آداب الدعا  رمُ أكو  ،ولٍ سؤ م خريُ  ، فإن هللا تعاىلْغَبَة فيما عند هللِا تَ َعاىَل أن يُ َعظِّ

َمْن آَمَن »َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  ؛لٍ مو أم
َرَمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَلى اَّللَِّ َأْن يُْدِخَلُه الَنََّة، َجاَهَد يف  اِبَّللَِّ َوِبَرُسولِِه، َوأَقَاَم الصَّالََة، َوَصامَ 

ُر النَّاَس؟ قَاَل: «َسِبيِل اَّللَِّ َأْو َجَلَس يف َأْرِضِه الَّيِت ُوِلَد ِفيَها ، أََفاَل نُ َبشِّ ، فَ َقاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
، َما بَ نْيَ الدََّرَجتَ نْيِ َكَما بَ نْيَ ِإنَّ يف الَنَِّة ِمائََة َدَرَجٍة، أََعدَّهَ » ا اَّللَُّ لِْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل اَّللَِّ

 -أُرَاُه  - السََّماِء َواأَلْرِض، فَِإَذا َسأَْلُتُم اَّللََّ، فَاْسأَُلوُه الِفْرَدْوَس، فَِإنَُّه َأْوَسُط الَنَِّة َوأَْعَلى الَنَّةِ 
  2«.َوِمْنُه تَ َفجَُّر أَنْ َهاُر الَنَّةِ  فَ ْوَقُه َعْرُش الرَّمْحَِن،

 َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ؛اَل يَ تَ َعاَظُمُه َشْيء  أَْعطَاهُ  ،أجود َمْن أعطى وهو ،لَ سأن يُ ب أحي اىلتع وهللا
ِإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َفاَل يَ ُقْل: اللُهمَّ »، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 

  3.«َلَة َوْليُ َعظِِّم الرَّْغَبَة، فَِإنَّ هللَا اَل يَ تَ َعاَظُمُه َشْيء  أَْعطَاهُ اْغِفْر ِل ِإْن ِشْئَت، َوَلِكْن لِيَ ْعزِِم اْلَمْسأَ 

                                                           

َغازِي، اَبُب َغْزَوِة أَْوطَاٍس، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
َ
كتاب َفَضائِِل الصََّحابَِة َرِضَي   -،  ومسلم4323ِكَتاُب امل
ُهْم، اَبُب ِمْن َفَضا ُهَما، حديث رقم: هللاُ تَ َعاىَل َعن ْ  2498ئِِل َأِب ُموَسى َوَأِب َعاِمٍر اأْلَْشَعرِي َّنْيِ َرِضَي هللاُ َعن ْ

رَيِ  -رواه البخاري - 2 َُجاِهِديَن يِف َسِبيِل اَّللَِّ  ،ِكَتاُب اِلَهاِد َوالسِّ
 2790 :رقم حديث ،اَبُب َدَرَجاِت امل

 2679: رقم حديث ،اَبُب اْلَعْزِم اِبلدَُّعاِء َواَل يَ ُقْل ِإْن ِشْئتَ  ،ْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّ   -رواه مسلم - 3
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َلةِ  لُ اْقبَ اْستِ  -  :اْلِقب ْ
َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََج ِإىَل » :َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن زَْيٍد اأْلَْنَصارِيَّ 

َلَة، َوَحوََّل رَِداَءهُ اْلُمَصلَّ    1«.ى َيْسَتْسِقي، َوأَنَُّه َلمَّا أَرَاَد َأْن َيْدُعَو، اْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ

َلةِ رمحه هللا فقال: ) عليه البخاريُ  بَ وَّ وب َ   (.اَبُب الدَُّعاِء ُمْستَ ْقِبَل الِقب ْ

َويَ ْلَحُق بِِه اْلُوُضوُء َواْلُغْسُل َوالت ََّيمُُّم  ِفيِه اْسِتْحَباُب اْسِتْقَباهِلَا لِلدَُّعاءِ  قال النووي رمحه هللا:و 
 2.َواْلِقرَاَءُة َواأْلَذَْكاُر َواأْلََذاُن َوَسائُِر الطَّاَعاِت ِإالَّ َما َخرََج ِبَدلِيٍل َكاِْلُْطَبِة َوََنْوَِها

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َفَمرَّ َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللاُ »َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه قَاَل: وَ 
َلَة َوَوَقَف َيْدُعو   3«.اِبْلُمَصلَّى، اْستَ ْقَبَل اْلِقب ْ

 ال متنعنك ذنوبك من دعاء هللا تعاىل: -

فإن هللا أجاب شر  ؛ال  نعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه :قال سفيان ابن عيينة
َعُثونَ ِظرْ أَنْ ﴿ :اِللق إبليس؛ قَالَ    4.﴾ِإنََّك ِمَن اْلُمْنظَرِينَ ﴿قَاَل:  ،﴾ين ِإىَل يَ ْوِم يُ ب ْ

 رِبا يظن بعض الناس أنه لسوء فعله، وإسرافه على نفسه يف الذنوب واملعاصي ال يكون أهاًل 
الدعاء عبادة، فأنت  :رتك الدعاء، فيقال لهيألن جييب هللا تعاىل دعاءه، فيستحسر و 

، ولست شرًا منه، ولك مع أجاب شر اِللق إبليس تعاىل، وهللا تعاىل بدعائك تتقرب إىل هللا
لك أو يدخر لك من اِلري مثل دعائك، أو يدفع هللا الدعاء حاالت ثالث إما أن يستجيب 

 .وسيأِت احلديث َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبِّ كما ثبت َعْن  عنك من البالء بقدر ما دعوت

 :ك لكغي دعاء قتصر على تال  -

 إذا دعا العبد لنفسه كان له من دعائه واحدة من ثالث: 
                                                           

: رقم حديث ،اَبُب ااِلْسِتْسَقاِء َوُخُروِج النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف ااِلْسِتْسَقاءِ  ،أَبْ َواُب ااِلْسِتْسَقاءِ  -رواه البخاري - 1
 894ِكَتاُب َصاَلِة ااِلْسِتْسَقاِء، حديث رقم:   -مسلم، و 1050

 (189/ 6شر  النووي على مسلم ) - 2
 (138/ 1) رواه ابن شبة يف َتريخ املدينة - 3
 15، 14ُسوَرُة اأْلَْعرَاِف: اآلية/  - 4
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 ،يعطيه سؤله، ويستجيب له يف مطلوبهفيُ َعجََّل َلُه َدْعَوتُُه، و يستجيب هللا تعاىل له ِإمَّا َأْن 
اَّللَِّ َعْن ثَ ْواَبَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل وإما أن يدفع هللا تعاىل عنه من البالء بقدر دعائه؛ كما ثبت 

ِإنَّ الرَُّجَل لَُيْحَرُم الّرِْزَق اِبلذَّْنِب ُيِصيُبُه، َواَل يَ ُردُّ اْلَقَدَر ِإالَّ الدَُّعاُء، َواَل »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  1«.يَزِيُد يف اْلُعُمِر ِإالَّ اْلِبُّ 

 َرِضيَ  اِْلُْدرِيِّ  َسِعيدٍ  َأِب  َعنْ كما ثبت ؛  َوِإمَّا َأْن يَدَِّخَر لَُه دعاؤه أجورًا وحسناٍت يف اآْلِخَرةِ 
َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْدُعو ِبَدْعَوٍة لَْيَس ِفيَها ِإُْث ، َواَل »، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َعْنهُ  اَّللَُّ 

مَّا َأْن تُ َعجََّل َلُه َدْعَوتُُه، َوِإمَّا َأْن َيدَِّخَرَها َلُه يف َقِطيَعُة َرِحٍم، ِإالَّ َأْعطَاُه اَّللَُّ هِبَا ِإْحَدى َثاَلٍث: إِ 
ُ َأْكثَ رُ »قَاُلوا: ِإًذا ُنْكِثُر، قَاَل: «. اآْلِخَرِة، َوِإمَّا َأْن َيْصِرَف َعْنُه ِمَن السُّوِء ِمثْ َلَها   2«.اَّللَّ

َيْدُعو هللاُ »ِن النَِّبِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ، عَ َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللاِ وَ 
َوَعْدُتَك اِبْلُمْؤِمِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َحَتَّ يُوِقَفُه بَ نْيَ َيَدْيِه، فَ يَ ُقوُل: َعْبِدي، ِإيّنِ أََمْرُتَك َأْن َتْدُعَوين؟ وَ 

، فَ يَ ُقوُل: أََما ِإنََّك لَْ َتْدُعيِن َأْن َأْسَتِجيَب َلَك، فَ َهْل ُكْنَت َتْدُعوين؟  فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم، ََي َربِّ
فَ َفرَّْجُتُه  ِبَدْعَوٍة ِإالَّ اْسَتَجْبُت َلَك، أَلَْيَس َدَعْوَتيِن يف يَ ْوِم َكَذا وََكَذا لَِغمٍّ نَ َزَل ِبَك َأْن أُفَ ّرَِجُه َعْنكَ 

، فَ يَ ُقولُ  نْ َيا، َوَدَعْوَتيِن يَ ْوَم َكَذا وََكَذا لَِغمٍّ َعْنَك؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم ََي َربِّ ْلتُ َها َلَك يف الدُّ : ِإيّنِ َعجَّ
، فَ يَ ُقوُل: ِإيّنِ ادََّخْرُت َلَك هِبَا يف ا ْلَنَِّة  نَ َزَل ِبَك َأْن أُفَ رَِّج َعْنَك فَ َلْم تَ َر فَ َرًجا؟ قَاَل: نَ َعْم ََي َربِّ

، َكَذا وََكَذا، َوَدَعْوَتيِن يف حَ  تُ َها؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم ََي َربِّ اَجٍة أَْقِضيَها َلَك يف يَ ْوِم َكَذا وََكَذا فَ َقَضي ْ
نْ َيا، َوَدَعْوَتيِن يف يَ ْوِم َكَذا وََكَذا يف َحاَجٍة أَْقِضيَها فَ َلْم ت َ  ْلتُ َها َلَك يف الدُّ َر فَ يَ ُقوُل: فَِإيّنِ َعجَّ

، قَاَل َرُسوُل هللِا «َك يف اْلَنَِّة َكَذا وََكَذا، فَ يَ ُقوُل: ِإيّنِ ادََّخْرتُ َها لَ َقَضاَءَها؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم ََي َربِّ 
َ َلُه ِإمَّا َأْن َيُكوَن »َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  َفاَل َيدَُع هللُا َدْعَوًة َدَعا هِبَا َعْبُدُه اْلُمْؤِمُن ِإالَّ بَ نيَّ

                                                           

 يف  اَبب  ، لموالع الصحابة وفضائل اإل ان يف الكتاب افتتا  -وابن ماجه ،22386حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
ْخَبارِ  ِذْكرُ ، اأْلَْدِعَيةِ  اَببُ ، الرَّقَائِقِ  ِكَتابُ  -وابن حبان ،90: رقم حديث، اْلَقَدرِ   اْلُمَواظََبةِ  ِمنَ  لِْلَمْرءِ  ُيْسَتَحبُّ  َعمَّا اإْلِ
 بسند حسن ،872: رقم حديث، َواْلِبِّ  الدَُّعاءِ  َعَلى
 َوالث ََّواِب، اأْلَْجرِ  ِمنَ  لِلدَّاِعي يُدََّخرُ  َما اَببُ  -املفرد األدب يف والبخاري ،11133: رقم حديث -أمحد رواه - 2

 صحيح بسند ،710: رقم حديث
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نْ يَ  فَ يَ ُقوُل اْلُمْؤِمُن يف َذِلَك »ا، َوِإمَّا َأْن َيُكوَن ادََّخَر لَُه يف اآْلِخَرِة" قَاَل: َعجََّل َلُه يف الدُّ
َل َلُه َشْيء  ِمْن ُدَعائِهِ  َتُه َلْ َيُكْن ُعجِّ   1«.اْلَمَقاِم: ََي لَي ْ

 َوَ َْنعُ  َويُ َعاِلُُه، َيْدفَ ُعُه، ْلَباَلِء،ا َعُدوُّ  َوُهوَ  اأْلَْدِويَِة، أَنْ َفعِ  ِمنْ  َوالدَُّعاءُ قال ابن القيم رمحه هللا: 
 .اْلُمْؤِمنِ  ِساَل ُ  َوُهوَ  نَ َزَل، ِإَذا َُيَفُِّفهُ  أَوْ  َويَ ْرفَ ُعُه، نُ ُزوَلُه،

 َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنهُ  اَّللَُّ  َرِضيَ  طَاِلبٍ  َأِب  ْبنِ  َعِليِّ  َحِديثِ  ِمنْ  َصِحيِحهِ  يف  احْلَاِكمُ  َرَوى َكَما
 .«َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َونُورُ  الدِّيِن، َوِعَمادُ  اْلُمْؤِمِن، ِساَل ُ  الدَُّعاءُ : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ 

 .َمَقاَمات   اْلَباَلءِ  َمعَ  لِلدَُّعاءِ 

 :َمَقاَماتٍ  َثاَلثُ  اْلَباَلءِ  َمعَ  َوَلهُ 

 .فَ َيْدفَ ُعهُ  ءِ اْلَباَل  ِمنَ  أَق َْوى َيُكونَ  َأنْ  :َأَحُدَها

 َُيَفُِّفُه، َقدْ  َوَلِكنْ  اْلَعْبُد، ِبهِ  فَ ُيَصابُ  اْلَباَلُء، َعَلْيهِ  فَ يَ ْقَوى اْلَباَلءِ  ِمنَ  َأْضَعفَ  َيُكونَ  َأنْ  :الثَّاِن 
 .َضِعيًفا َكانَ  َوِإنْ 

ُهَما َواِحدٍ  ُكلُّ  َوَ َْنعَ  يَ تَ َقاَوَما َأنْ  :الثَّاِلثُ   .َصاِحَبهُ  ِمن ْ

َها اَّللَُّ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َحِديثِ  ِمنْ  َصِحيِحهِ  يف  احْلَاِكمُ  َرَوى َوَقدْ   َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَلتْ  َعن ْ
َفعُ  َوالدَُّعاءُ  َقَدٍر، ِمنْ  َحَذر   يُ ْغيِن  اَل : »َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ   لَيَ ْنزِلُ  اْلَباَلءَ  َوِإنَّ  يَ ْنزِْل، لَْ  َوممَّا نَ َزلَ  ممَّا يَ ن ْ

  2.«اْلِقَياَمةِ  يَ ْومِ  ِإىَل  فَ يَ ْعَتِلَجانِ  الدَُّعاءُ  فَ يَ ْلَقاهُ 

 

                                                           

البيهقي يف شعب و ، 1819ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -رواه احلاكم - 1
حديث  -(، والدينوري يف اجملالسة وجواهر العلم208/ 6وأبو نعيم يف حلية األولياء ) ،1093حديث رقم:  -اإل ان
 ، بسند ضعيف126رقم: 
 -، والطِباين يف األوسط1813ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -َرَواه احْلَاِكمُ  - 2

 ، 2498حديث رقم: 
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: قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  ُعَمرَ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  أَْيًضا َوِفيهِ 
َفعُ  الدَُّعاءُ »  1.«اِبلدَُّعاءِ  اَّللَِّ  ِعَبادَ  فَ َعَلْيُكمْ  ْنزِْل،ي َ  لَْ  َوممَّا نَ َزلَ  ممَّا يَ ن ْ

 اْلَقَدرَ  يَ ُردُّ  اَل » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  ،َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  ثَ ْواَبنَ  َحِديثِ  ِمنْ  أَْيًضا َوِفيهِ 
 2.«ُيِصيُبهُ  اِبلذَّْنبِ  الّرِْزقَ  لَُيْحَرمُ  الرَُّجلَ  نَّ َوإِ  اْلِبُّ، ِإالَّ  اْلُعُمرِ  يف  يَزِيدُ  َواَل  الدَُّعاُء، ِإالَّ 

 :ِِبْسِم هللِا اأْلَْعَظمِ  اءِ عَ ى الدُّ لَ عَ  حيرصَ  نْ أَ  -
، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ْسََِع َرُجاًل، يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  بُ َرْيَدةَ َعْن 

ُدَك أَنََّك اَل إِلََه ِإالَّ أَْنَت، اأْلََحُد الصََّمُد، الَِّذي لَْ يَِلْد َولَْ يُوَلْد، َولَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا ِبَِيّنِ ُأْشهِ 
َلَقْد َسأَْلَت اَّللََّ اِباِلْسِم الَِّذي ِإَذا ُسِئَل بِِه »َأَحد ، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 

  3«.َطى، َوِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجابَ أَعْ 

َع َرُجاًل يَ ُقوُل: اللُهمَّ ِإيّنِ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ وَ  ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ْسَِ
َك َلَك، اْلَمنَّاَن بَِديَع السََّمَواِت َأْسأَُلَك ِبَِنَّ َلَك احْلَْمَد، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َوْحَدَك اَل َشرِي

َلَقْد َسأَْلَت هللَا اِبْسِم هللِا »َواأْلَْرِض، َذا الَْاَلِل َواإْلِْكَراِم. فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
  4.«اأْلَْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب، َوِإَذا ُسِئَل بِِه أَْعَطى

لَِيْسَأَل َأَحدُُكْم َربَُّه »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنسٍ وَ 
  5«.َحاَجَتُه ُكلََّها، َحَتَّ ِشْسَع نَ ْعِلِه ِإَذا انْ َقَطعَ 

                                                           

 ، 1815ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -َرَواه احْلَاِكمُ  - 1
 (11، 10الداء والدواء )ص:  - 2
ِذْكُر  ،اأْلَْدِعَيةِ  اَببُ  -وابن حبان، 1493حديث رقم: اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبُب الدَُّعاِء،  -رواه أبو داود - 3

 بسند صحيح، 891، حديث رقم: الشَّْيِء الَِّذي ِإَذا َدَعا اْلَمْرُء بِِه رَبَُّه َجلَّ َوَعاَل َأَجابَهُ 
 بسند صحيح ،12205: رقم حديث رواه أمحد - 4
، أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  -رواه الرتمذي - 5   -، وابن حبان3604حديث رقم: َم، اَبب 

 ، بسند ضعيف866حديث رقم: ِكَتاُب الرَّقَائِِق، اَبُب اأْلَْدِعَيِة، 
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، قَاَل: ْسَِْعُت عَ وَ  ِليًّا، يَ ُقوُل: ِإيّنِ ُكْنُت َرُجاًل ِإَذا ْسَِْعُت ِمْن َرُسوِل َعْن َأْْسَاَء ْبِن احَلَكِم الَفزَارِيِّ
َفَعيِن بِِه، َوِإَذا َحدَّ  َثيِن َرُجل  ِمْن اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحِديثًا نَ َفَعيِن اَّللَُّ ِمْنُه ِبَا َشاَء َأْن يَ ن ْ

ُتُه، َوِإنَُّه َحدََّثيِن أَبُو َبْكٍر، َوَصَدَق أَبُو َبْكٍر، قَاَل: اْسَتْحَلْفُتُه فَِإَذا َحَلَف ِل  َأْصَحاِبهِ  ق ْ َصدَّ
َما ِمْن َرُجٍل يُْذِنُب َذنْ ًبا، ُُثَّ يَ ُقوُم فَ يَ َتَطهَُّر، ُُثَّ »ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 

َوالَِّذيَن ِإَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة أَْو ﴿، ُُثَّ قَ رََأ َهِذِه اآليََة: «الَّ َغَفَر اَّللَُّ َلهُ ُيَصلِّي، ُُثَّ َيْستَ ْغِفُر اَّللََّ، إِ 
  1.[135]آل عمران:  ﴾ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا اَّللََّ َفاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِمْ 

  

                                                           

ِْمِذيّ 1521ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبب  يف ااِلْسِتْغَفاِر، حديث رقم:   -، وأبو داود2حديث رقم:  -َرَواُه أمحد - 1  -، َوالرتِّ
، َواْبن 406ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء يف الصَّاَلِة ِعْنَد الت َّْوبَِة، حديث رقم: أَبْ َواُب الصَّاَلِة َعْن رَ 

  ، بسند حسن 1395ِكَتاُب ِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوالسُّنَُّة ِفيَها، اَبُب َما َجاَء يِف أَنَّ الصَّاَلَة َكفَّارَة ، حديث رقم:   -َماَجه
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 هِ بِ احِ ى صَ لَ عَ  الدَُّعاءِ  رُ ث َ أَ 
يغفر ه يف الدنيا واآلخرة، فبه يفرج هللا تعاىل الكروب، وبه على صاحب اللدعاء أثر عظيم جدًّ 

َزُل الرمحاتُ الذنوب عن العبدِ هللا  ، وترفُع ، وبه تزول اهلموم والغموم، وبه يُْدَفُع البالُء، وُتْستَ ن ْ
، َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  النَِّبُّ الدرجاُت؛ ألنه أعظم مظاهر العبادة، بل هو العبادُة َكَما َأْخبَ َر 

 ال وهو سهام الليل اليت منه، وهو من أسباب ُمبة هللا تعاىل للعبد، َعَلى اَّللَِّ  َأْكَرمُ  َشْيءَ  وال
لَْيَس َشْيء  َأْكَرَم »، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ ف ؛َّتطئ

  1«.َن الدَُّعاءِ َعَلى اَّللَِّ ُسْبَحانَُه مِ 

، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َعاَد َرُجاًل ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َقْد َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنسٍ وَ 
ُعو ِبَشْيٍء َهْل ُكْنَت َتدْ »َخَفَت َفَصاَر ِمْثَل اْلَفرِْخ، فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ُه؟ ْلُه ِل يف « َأْو َتْسأَلُُه ِإَيَّ قَاَل: نَ َعْم، ُكْنُت أَُقوُل: اللُهمَّ َما ُكْنَت ُمَعاِقِب ِبِه يف اآْلِخرَِة، فَ َعجِّ
نْ َيا، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َتِطيُعُه أَْو اَل َتسْ  -ُسْبَحاَن هللِا اَل ُتِطيُقُه »: الدُّ

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ    2.«أََفاَل قُ ْلَت: اللُهمَّ آتَِنا يف الدُّ

، قَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َأِب َسَلَمَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أُمِّ َسَلَمةَ وَ 
، َفَضجَّ اَنس  ِمْن َأْهِلِه، «ِإنَّ الرُّوَ  ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصرُ »ْد َشقَّ َبَصرُُه، َفَأْغَمَضُه، ُُثَّ قَاَل: َوقَ 

ُنوَن َعَلى َما تَ ُقوُلونَ »فَ َقاَل:   ، ُُثَّ قَاَل:«اَل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِِبَرْيٍ، فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة يُ َؤمِّ
ِفْر لََنا اللُهمَّ اْغِفْر أِلَِب َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه يف اْلَمْهِديِّنَي، َواْخُلْفُه يف َعِقِبِه يف اْلَغاِبرِيَن، َواغْ »

  3«.َوَلُه ََي َربَّ اْلَعاَلِمنَي، َواْفَسْح َلُه يف قَ ِْبِِه، َونَ ّوِْر لَُه ِفيهِ 

                                                           

أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب َما َجاَء  -، والرتمذي8748حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، بسند 3829ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب َفْضِل الدَُّعاِء، حديث رقم:   -، وابن ماجه3370يف َفْضِل الدَُّعاِء، حديث رقم: 

 حسن
نْ َيا ،كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ  -رواه مسلم - 2  حديث رقم: ،اَبُب َكرَاَهِة الدَُّعاِء بِتَ ْعِجيِل اْلُعُقوبَِة يف الدُّ

2688 
 920 حديث رقم: ،رَ اَبب  يِف ِإْغَماِض اْلَميِِّت َوالدَُّعاِء َلُه ِإَذا ُحضِ  ،ِكَتاُب اْلََنائِزِ  -رواه مسلم - 3
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قَاَل: ِسْراَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف  َماِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ رَ عن َجاِبِر ْبِن َعْبِد هللِا وَ 
ْمَسُة َغْزَوِة َبْطِن بُ َواٍط، َوُهَو َيْطُلُب اْلَمْجِديَّ ْبَن َعْمرٍو اْلَُهيِنَّ، وََكاَن النَّاِضُح يَ ْعَتِقُبُه ِمنَّا اِلَْ 

َعُة، فَ  تَُّة َوالسَّب ْ َداَرْت ُعْقَبُة َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َعَلى اَنِضٍح َلُه، َفَأاَنَخُه فَ رَِكَبُه، ُُثَّ بَ َعَثُه فَ تَ َلدََّن َوالسِّ
َمْن »َعَلْيِه بَ ْعَض الت ََّلدُِّن، فَ َقاَل َلُه: َشْأ، َلَعَنَك هللاُ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ِعنُ  َنا ِبَْلُعوٍن، اَل َتْدُعوا »قَاَل: َأاَن، ََي َرُسوَل هللِا قَاَل: « بَِعريَُه؟ َهَذا الالَّ اْنزِْل َعْنُه، َفاَل َتْصَحب ْ
 َعَلى أَنْ ُفِسُكْم، َواَل َتْدُعوا َعَلى َأْواَلدُِكْم، َواَل َتْدُعوا َعَلى أَْمَواِلُكْم، اَل تُ َواِفُقوا ِمَن هللِا َساَعةً 

  1«.َعطَاء ، فَ َيْسَتِجيُب َلُكمْ ُيْسَأُل ِفيَها 

تِّْعيِن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َحِبيَبَة بِْنُت َأِب ُسْفَياَن: اللَُّهمَّ مَ وَ 
ِخي ُمَعاِويََة. فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل اَّللَِّ ِبَزْوِجي َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِبَِِب ُسْفَياَن َوِبَِ 

ُلوَغٍة اَل »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:  إِنَِّك َدَعْوِت اَّللََّ آِلَجاٍل َمْعُلوَمٍة، َوأَْرزَاٍق َمْقُسوَمٍة، َوآًَثٍر َمب ْ
َها بَ ْعدَ  َها قَ ْبَل ِحلِِّه، َواَل يُ َؤخَُّر َشْيء  ِمن ْ ِحلِِّه فَ َلْو َدَعْوِت اَّللََّ َأْن يُ َعاِفَيَك أَْو  يُ َعجَُّل َشْيء  ِمن ْ

َسأَْلِت اَّللََّ َأْن يُِعيَذِك أَْو يُ َعاِفَيَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر َأْو َعَذاِب اْلَقِْبِ َلَكاَن َخي ْرًا َأْو َلَكاَن 
  2«.أَْفَضلَ 

َأن الدَُّعاء َوُهَو من اأْلَْسَباب فَ َهَذا احلَِديث أخِب ِفيِه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: 
   3.اَل يُِفيد يف إطالة اأْلَْعَمار ويفيد يف النَجاة من َعَذاب اآْلِخَرة

                                                           

 3009 حديث رقم: ،اَبُب َحِديِث َجابٍِر الطَِّويِل َوِقصَِّة َأِب اْلَيَسرِ  ،ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَائِقِ   -رواه مسلم - 1
َرَها اَل تَزِيُد َواَل تَ ن ُْقصُ   -رواه مسلم - 2 َعمَّا َسَبَق بِِه اْلَقَدُر، حديث  كتاب اْلَقَدِر، اَبُب بَ َياِن أَنَّ اآْلَجاَل َواأْلَْرزَاَق َوَغي ْ

 2663رقم: 
 (153/ 1االستقامة ) - 3
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ًئا  ،َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن ُعْرَوَة، َأنَّ أَْرَوى بِْنَت أَُوْيٍس، ادََّعْت َعَلى َسِعيِد ْبِن َزْيٍد وَ  أَنَُّه َأَخَذ َشي ْ
ًئا بَ ْعَد ِمْن أَْرِضَها،  َفَخاَصَمْتُه ِإىَل َمْرَواَن ْبِن احلََْكِم، فَ َقاَل َسِعيد : َأاَن ُكْنُت آُخُذ ِمْن أَْرِضَها َشي ْ

الَِّذي ْسَِْعُت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َوَما ْسَِْعَت ِمْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 
ْعُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل: َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَ  رًا ِمَن اأْلَْرِض »اَل: ْسَِ َمْن َأَخَذ ِشب ْ

اللُهمَّ، ِإْن  »، فَ َقاَل َلُه َمْرَواُن: اَل َأْسأَُلَك بَ يَِّنًة بَ ْعَد َهَذا، فَ َقاَل: «ظُْلًما، طُّوَِقُه ِإىَل َسْبِع أََرِضنيَ 
تُ ْلَها يف أَْرِضَها َكاَنْت َكاِذبَةً  َنا »، قَاَل: «فَ َعمِّ َبَصَرَها، َواق ْ َفَما َماَتْت َحَتَّ َذَهَب َبَصرَُها، ُُثَّ بَ ي ْ

  1«.ِهَي ََتِْشي يف أَْرِضَها، ِإْذ َوقَ َعْت يف ُحْفَرٍة َفَماَتتْ 

ِة َسْعًدا ِإىَل ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، ، قَاَل: َشَكا أَْهُل الُكوفَ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َجاِبِر ْبِن َْسَُرةَ وَ 
فَ َقاَل: ََي  فَ َعزََلُه، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيِهْم َعمَّارًا، َفَشَكْوا َحَتَّ ذََكُروا أَنَُّه اَل حُيِْسُن ُيَصلِّي، َفَأْرَسَل إِلَْيِه،

فَِإيّنِ  »ي، قَاَل أَبُو ِإْسَحاَق: أَمَّا َأاَن َواَّللَِّ َأاَب ِإْسَحاَق ِإنَّ َهُؤالَِء يَ ْزُعُموَن أَنََّك اَل حُتِْسُن ُتَصلِّ 
َها، ُأَصلِّي َصاَلَة الِعَشا ِء، ُكْنُت ُأَصلِّي هِبِْم َصاَلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َما َأْخرُِم َعن ْ

َذاَك الظَّنُّ ِبَك ََي َأاَب ِإْسَحاَق، َفَأْرَسَل َمَعُه  ، قَاَل:«َفَأرُْكُد يف اأُلولَيَ نْيِ َوُأِخفُّ يف اأُلْخَريَ نْيِ 
وَن َرُجاًل أَْو رَِجااًل ِإىَل الُكوَفِة، َفَسَأَل َعْنُه أَْهَل الُكوَفِة َولَْ َيدَْع َمْسِجًدا ِإالَّ َسَأَل َعْنُه، َويُ ثْ نُ 

ُهْم يُ َقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن قَ َتاَدَة ُيْكىَن َأاَب  َمْعُروفًا، َحَتَّ َدَخَل َمْسِجًدا لَِبيِن َعْبٍس، فَ َقاَم َرُجل   ِمن ْ
 يَ ْعِدُل يف َسْعَدَة قَاَل: أَمَّا ِإْذ َنَشْدتَ َنا فَِإنَّ َسْعًدا َكاَن اَل َيِسرُي اِبلسَّرِيَِّة، َواَل يَ ْقِسُم اِبلسَّوِيَِّة، َوالَ 

بَِثاَلٍث: اللَُّهمَّ ِإْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذاًب، قَاَم رََِيًء َوُْسَْعًة،  الَقِضيَِّة، قَاَل َسْعد : أََما َواَّللَِّ أَلَْدُعَونَّ 
َفَأِطْل ُعْمَرُه، َوَأِطْل فَ ْقَرُه، َوَعرِّْضُه اِبلِفََتِ، وََكاَن بَ ْعُد ِإَذا ُسِئَل يَ ُقوُل: َشْيخ  َكِبري  َمْفُتون ، 

نَ ْيِه ِمَن َأَصابَ ْتيِن َدْعَوُة َسْعٍد، قَاَل َعْبُد ا َِلِك: َفَأاَن رَأَيْ ُتُه بَ ْعُد، َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعَلى َعي ْ
مل

  2الِكَِبِ، َوِإنَُّه لَيَ تَ َعرَُّض لِْلَجَوارِي يف الطُُّرِق يَ ْغِمزُُهنَّ.

                                                           

 1610 حديث رقم: ،اَبُب حَتْرَِِي الظُّْلِم َوَغْصِب اأْلَْرِض َوَغرْيَِها ،ِكَتاُب اْلُمَساقَاةِ  -رواه مسلم - 1
َْأُموِم يف الصََّلَواِت ُكلَِّها، يِف احَلَضِر َوالسََّفِر، َوَما جُيَْهُر اَبُب ُوُجوِب الِقرَاَءِة ِلْ َِماِم وَ  ،ِكَتاُب اأَلَذانِ  -رواه البخاري - 2

امل
 453 حديث رقم: ،اَبُب اْلِقرَاَءِة يِف الظُّْهِر َواْلَعْصرِ  ،ِكَتاُب الصَّاَلةِ  -ومسلم ،755حديث رقم:  ،ِفيَها َوَما َُيَاَفتُ 
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َباينِّ َقاَل: َقَحَط اْلَمطَُر يف َزَمِن يَزِيَد ْبِن ُمَعاِويََة، َفَخَرُجوا َيْسَتْسُقوا فَ َلْم  وَعْن َأِب ُزْرَعَة السَّي ْ
، فَ َقاَل يَزِيُد لِلضََّحاِك ْبِن اأْلَْسَوِد: " ُقْم فَاْسَتْسِق لََنا، فَ َقاَم وََكَشَف  ُهْم َسَحاب  َواَل َمطَر  ُيِصيب ْ

َك فَاْسِقِهَما فَ َلْم َيدُْع ِإالَّ هِبَا َعْن ِذرَاَعْيِه َوأَْلَقى ِبرَْأِسِه، َوَقاَل: اللَُّهمَّ ِإنَّ َهُؤاَلِء َيْسَتْشِفُعوَن ِب إِلَيْ 
، َكاُدوا َأْن يَ ْغَرُقوا ِمْنُه، ُُثَّ قَاَل: اللَُّهمَّ ِإْن َهَذا ُسْهد  ِل َفَأرِْحيِن ِمْنُه فَ  َث َما لَبِ َحَتَّ َأَصابَ ُهْم َمطَر 

  1".ِإالَّ مُجَْعًة َحَتَّ َماتَ 

 بن املنصور أمر مر وملا": األبصار ونزهة النفوس وهبجة األزهار، روضة" :كتاب قال صاحب
 لستم: هلم وقال الفرقة، وداع ووّدعه أهله ودّع الزهراء يف ابملطبق املصحفي بسجن عامر أِب

 أينّ  وذلك سنة، أربعني منذ أرتقبه كنت وما الدعوة، إجابة وقت أتى فقد حّياً، بعدها ترونين
 فالانً  أطلق: ِل قيل ِبن رأيتها برؤَي الّ إ أطلقته وما الناصر، عهد يف رجل سجن يف أشركت
 من على دعوت: فقال علّي، دعوته عن وسألته وأحضرته فأطلقته دعوته، فيك أجيبت فقد
 ممن كنت ينّ إف أجيبت، قد إهّنا: فقلت السجون، أضيق يف هللا  يته أن أمري يف شارك
 هبذه عامر أِب بن ورللمنص كتب أنّه فريوى الندم، ينفع ال حني وندمت امره، يف شارك
 :األبيات

 هب          ين أس          أت ف          أين العف          و والك          رم
         

 إذ ق              ادين َن               وك اإلذع               ان والنّ               دم *****
 

 َي خ      ري م      ن م      ّدت األي      دي إلي      ه أم      ا
       

 ترث             ي لش             يخ نع             اه عن             دك القل             م *****
 

 ابلغت يف الّسخط فاصفح صفح مقتدر
       

 إّن املل              وك إذا م              ا اس              رتمحوا رمح              وا *****
 

 :الزيري امللك لعبد ِببيات املنصور أجابهف

 َي ج       اهالً بع        دما زلّ        ت ب        ك الق        دم
         

 تبغ             ي التك             ّرم َلمَّ             ا فات             ك الك             رم *****
 

 ن             دمت إذا ل تع              د م             يّن بطائل              ةٍ 
       

 وقّلم                   ا ينف                   ع اإلذع                   ان والنّ                   دم *****
 

 نفس        ي إذا مجح        ت ليس        ت براجع        ةٍ 
       

 ول           و تش           ّفع في           ك الع           رب والعج           م *****
 

                                                           

 133 حديث رقم:، جمابو الدعوة -رواه ابن أِب الدنيا - 1
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 1.املظلوم دعوة من تعاىل ابهلل نعوذ مات، حَت املطبق يف فبقي

قال املناوي رمحه هللا: وُحِكي: أن األمري نوًحا ملا وضع اِلراج على أهل ْسرقند، بعث بريًدا 
إىل أمريها، فأحضر األئمة، واملشايخ، وأعيان البلد، وقرأ عليهم الكتاب، فقال الفقيه أبو 

يد: قد أديت رسالة األمري، فاردد إليه الواب، وقل له: زدان ظلًما حَت منصور املاتريدي للِب 
نزيد يف دعاء الليل، ُث تفرقوا فلم تذهب إال أَيم حَت وجدوه قتياًل ويف بطنه زج رمح 

 2مكتوب:

 بغ                  ى والبغ                  ي س                  هام  تنتظ                  ر
         

 أتت              ه م              ن أي              دي املن              اَي والَق              َدر *****
 

 رس         هام  أي         دي القانت         اِت يف السَّ         ح
       

 ي           رمني ع           ن ق           وٍس هل           ا اللي           ل َوتَ           ر *****
 

 شديد وكان سجنه، طال من مجلة يف خدمه أحد اسم عامر أِب بن املنصور على عرضو 
 الرجل وعّرف اهلاوية، ِبّمه يلحق حَت إطالقه إىل سبيل ال ِبن اْسه على فوّقع عليه، احلقد

 فلم النوم واستدعى ذلك، إثر املنصور قفأر  واملناجاة، الدعاء يف نفسه وأجهد فاغتم بتوقيعه،
 الرجل، ِبطالق َيمره ،األخذ عنيف الشخص كريه آتٍ  تنو ه عند َيتيه وكان عليه، يقدر

 ودعا ألمره، فانقاد ربّه، من نذير أنّه علم أن إىل مرارًا شأنه فاستدفع حبسه، على ويتوّعده
 أِب ابن أنف رغم على هللا ليقط هذا: كتابه يف وقال ِبطالقه، فكتب مرقده يف ابلدواة
  3.منه كان ِبا زماانً  الناس وحتدث عامر،

  

                                                           

 (601/ 1نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ) - 1
 (52اإلحتافات السنية ابألحاديث القدسية ومعه النفحات السلفية بشر  األحاديث القدسية )ص:  - 2
 (419/ 1نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب ) - 3
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 جمابوا الدعوة
ويكون ذلك َترة لنقاء سريرته، وطهارة من الناس من إذا دعا استجاب هللا تعاىل دعاءه، 

وقد يكون لكمال وقد يكون الضطراره وتقطع أسبابه، وشدِة ُضرِِّه، قلبه، كمال إخالصه، 
 دة حرصه على صال  ولده، وقد يكون النكسار قلبه، وظهور فاقته وعجزه،شفقته، وش

هلم وبعده عن أهله وأحبته، وقد يكون لشدة حزنه، لضٍر أصابه، وحبيب فقده، وقد يكون 
وقد يكون لبال  حرصه على نفع  اعرتاه، وغم غلب عليه؛ لظلم وقع عليه وال يستطيع دفعه،

ه احلالل، وورعه عن احلرام، وليس املقصود ابحلديث يف لتحريأخيه، وصفاء وده، وقد يكون 
 :من تلبس هبذه احلاالتهذا املبحث أشخاًصا ِبعياهنم، وإمنا املقصود 

o   ل إخالصهكمو قلبه،  سريرته، وطهر صفت ُمْسِلم: 
َكْم ِمْن »ْيِه َوَسلََّم: ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ 

ُهُم البَ رَاُء ْبُن َماِلكٍ    1.«َأْشَعَث أَْغبَ َر ِذي ِطْمَرْيِن اَل يُ ْؤبَُه لَُه َلْو أَْقَسَم َعَلى اَّللَِّ أَلَبَ رَُّه ِمن ْ

َتُه َكَسَرْت ثَِنيََّة َجا َماِلٍك َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن أََنِس ْبنِ وَ  َها الَعْفَو َأنَّ الرُّبَ يَِّع َعمَّ رِيٍَة، َفطََلُبوا إِلَي ْ
َص َفَأَمَر َفأَبَ ْوا، فَ َعَرُضوا اأَلْرَش َفأَبَ ْوا، َفأَتَ ْوا َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَبَ ْوا، ِإالَّ الِقَصا

النَّْضِر: ََي َرُسوَل اَّللَِّ أَُتْكَسُر ثَِنيَُّة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اِبلِقَصاِص، فَ َقاَل أََنُس ْبُن 
ََي »َم: الرُّبَ يِِّع؟ اَل َوالَِّذي بَ َعَثَك اِبحَلقِّ اَل ُتْكَسُر ثَِني َّتُ َها، فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 

ِإنَّ »اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: فَ َرِضَي الَقْوُم فَ َعَفْوا، فَ قَ «. أََنُس، ِكَتاُب اَّللَِّ الِقَصاصُ 
  2«.َسَم َعَلى اَّللَِّ أَلَبَ رَّهُ ِمْن ِعَباِد اَّللَِّ َمْن َلْو أَقْ 

 

                                                           

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َمَناِقِب أَبْ َواُب اْلَمَناِقِب َعْن رَ  -، والرتمذي12476حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َعْنُه، حديث رقم:   ، بسند صحيح3854البَ رَاِء ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

ُْؤِمِننَي رَِجال  َصَدُقوا مَ   -رواه البخاري - 2
رَيِ، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل: }ِمَن امل ُهْم ِكَتاُب اِلَهاِد َوالسِّ َ َعَلْيِه، َفِمن ْ ا َعاَهُدوا اَّللَّ

َتِظُر َوَما بَدَُّلوا تَ ْبِدياًل{ ]األحزاب:  ُهْم َمْن يَ ن ْ ِكَتاُب اْلَقَساَمِة   -، ومسلم2806[، حديث رقم: 23َمْن َقَضى ََنَْبُه َوِمن ْ
 1675ْسَناِن، َوَما يف َمْعَناَها، حديث رقم: َواْلُمَحارِِبنَي َواْلِقَصاِص َوالدََِّيِت، اَبُب إِثْ َباِت اْلِقَصاِص يِف اأْلَ 
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o  َّيدعو ربه تعاىل فيجيب دعاءه: اْلُمْضَطر 
يُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ ﴿قال هللاُ تعاىل:   1.﴾أَْم َمْن جيُِ

o  ُِلَوَلِدهِ  وعُ دْ يَ  الَواِلد: 

َثاَلُث َدَعَواٍت »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
  2«.َوُة اْلَواِلِد ِلَوَلِدهِ َدعْ ُيْسَتَجاُب هَلُنَّ، اَل َشكَّ ِفيِهنَّ: َدْعَوُة اْلَمْظُلوِم، َوَدْعَوُة اْلُمَساِفِر، وَ 

o  َُحاَل َسْفرِِه: َيْدُعو اْلُمَساِفر 
َثاَلثَة  اَل تُ َردُّ » ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َماُم ا   3.«ْلَعاِدُل، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومِ َدْعَوتُ ُهُم: الصَّائُِم َحَتَّ يُ ْفِطَر، َواإْلِ

o  ُعلى من ظلمه فيستجيب هللا تعاىل له: َيْدُعو اْلَمْظُلوم 
ُهَما َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بَ َعَث ُمَعاًذا ِإىَل الَيَمِن، فَ َقاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

ْظُلو »
َ
نَ َها َوبَ نْيَ اَّللَِّ ِحَجاب  اتَِّق َدْعَوَة امل   4.«ِم، فَِإن ََّها لَْيَس بَ ي ْ

 

 

 
                                                           

 62سورة النمل: اآلية/  - 1
، 1536ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبُب الدَُّعاِء ِبَظْهِر اْلَغْيِب، حديث رقم:   -، وأبو داود10196حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

َلِة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى ا -والرتمذي َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َما َجاَء يف َدْعَوِة الَواِلَدْيِن، حديث رقم: أَبْ َواُب الِبِّ َوالصِّ
 ، بسند حسن2862ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب َدْعَوِة اْلَواِلِد َوَدْعَوِة اْلَمْظُلوِم، حديث رقم:   -، وابن ماجه1905

، حديث رقم: أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -رواه الرتمذي - 3   -، وابن خز ة3598َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
َياِم، اَبُب ذِْكِر اْسِتَجابَِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ُدَعاَء الصُّوَّاِم ِإىَل ِفْطرِِهْم ِمْن ِصَياِمِهْم، جَ  ُهْم، حديث رقم: ِكَتاُب الصِّ َعْلَنا اَّللَُّ ِمن ْ

، وقال 3428الصَّْوِم، ذِْكُر َرَجاِء اْسِتَجابَِة ُدَعاِء الصَّائِِم ِعْنَد إِْفطَارِِه، حديث رقم: ِكَتاُب   -، وابن حبان1901
 الرتمذي: َهَذا َحِديث  َحَسن  

ْظُلوِم، حديث رقم:   -رواه البخاري - 4
َ
ظَالِِ َوالَغْصِب، اَبُب ااِلتَِّقاِء َواحلََذِر ِمْن َدْعَوِة امل

َ
  -، ومسلم2448ِكَتاب امل

 19ِكَتاُب اإْلِ َاَن، ابب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، حديث رقم: 
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o  ُاْلَغْيبِ  أِلَِخيِه ِبَظْهرِ َيْدُعو  اْلُمْسِلم: 
ْرَداءِ  أُمِّ َعْن  هَ  الدَّ َدْعَوُة اْلَمْرِء »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَلْت: ، اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِم أِلَِخيِه ِبَظْهِر اْلَغْيِب ُمْسَتَجابَة ، ِعْنَد رَْأِسِه َمَلك  ُموَكَّل  ُكلََّما َدَعا أِلَِخيِه ِِبَرْيٍ، قَاَل اْلُمْسلِ 

  1.«ُل ِبِه: آِمنَي َوَلَك ِبِْثلٍ اْلَمَلُك اْلُموَكَّ 

o  دَ ا هُ َمْطَعمَ  بَ اَأطَ َمْن ُ  َتُه:ْعوَ ْسَتَجاَب اَّللَّ
، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  ْبُن َأِب َوقَّاصٍ  َسْعدُ  قَاَل:قَاَل: َما َي اَّللَُّ َعن ْهُ َرضِ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  : ََي َرُسوَل اَّللَِّ

ََي َسْعُد َأِطْب »ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَليِن ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة، فَ َقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَ ْقِذُف اللُّْقَمَة احْلَرَاَم يف  َمْطَعَمَك َتُكنْ 

َا َعْبٍد نَ َبَت حلَُْمُه ِمَن السُّْحِت َوالّراَِب فَالنَّ  اُر أَْوىَل َجْوِفِه َما يُ تَ َقبَُّل ِمْنُه َعَمل  أَْربَِعنَي يَ ْوًما، َوأَ ُّ
  2«.ِبهِ 

 

 

 

 

 

  

                                                           

رقم:  كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َفْضِل الدَُّعاِء لِْلُمْسِلِمنَي ِبَظْهِر اْلَغْيِب، حديث  -رواه مسلم - 1
2733 

 6495حديث رقم:  -رواه الطِباين يف األوسط - 2
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 جوامع الدعاء

 أوال: األدعية من كتاب هللا تعاىل:

َك نَ ْعُبُد  َماِلِك يَ ْوِم الدِّيِن * ِن الرَِّحيِم *الرَّمحَْ  احْلَْمُد َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي *قَاَل هللُا تَ َعاىَل: ﴿ ِإَيَّ
َك َنْسَتِعنُي * رَاطَ  َوِإَيَّ  ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم َغرْيِ اْلَمْغُضوبِ  اْلُمْسَتِقيَم * اْهِداَن الصِّ
  1﴾.َعَلْيِهْم َوالَ الضَّالِّنيَ 

 اْهِدانَ ﴿ اْلَفاحِتَةِ  ُدَعاءَ : َوَأْحَكُمهُ  َوأَْعَظُمهُ  الدَُّعاءِ  أَنْ َفعُ : هللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
رَاطَ   إَذا فَِإنَّهُ  ﴾الضَّالِّنيَ  َواَل  َعَلْيِهمْ  اْلَمْغُضوبِ  َغرْيِ  َعَلْيِهمْ  نْ َعْمتَ أَ  الَِّذينَ  ِصرَاطَ *  اْلُمْسَتِقيمَ  الصِّ
َراطَ  َهَذا َهَداهُ  نْ َيا يف  اَل  َشرٌّ  ُيِصْبهُ  فَ َلمْ . َمْعِصَيِتهِ  َوتَ ْركِ  طَاَعِتهِ  َعَلى أََعانَهُ : الصِّ  يف  َواَل  الدُّ
ْنَسانِ  نَ ْفسِ  َوازِمِ لَ  ِمنْ  ِهيَ  الذُّنُوبَ  َلِكنَّ . اآْلِخَرةِ   َوُهوَ : حلَْظَةٍ  ُكلِّ  يف  اهْلَُدى إىَل  ُُمَْتاج   َوُهوَ . اإْلِ
رِينَ  ِمنْ  طَائَِفة   يَ ُقولُهُ  َكَما لَْيسَ . َوالشُّْربِ  اأْلَْكلِ  إىَل  ِمْنهُ  َأْحَوجُ  اهْلَُدى إىَل   َقدْ  إنَّهُ : اْلُمَفسِّ
 ُُمَْتاج   اْلَعْبدُ  َبلْ . اهلَِْدايَةِ  َمزِيدُ  َأوْ  الث ََّباتُ : اهْلَُدى ِبُسَؤالِ  اْلُمرَادَ  َوَأنَّ  اهْلَُدى؟ َيْسَألُ  فَِلَماَذا. َهَداهُ 
 ُكلِّ  يف  اأْلُُمورِ  تَ َفاِصيلِ  ِمنْ  يَ تَ َولَّدُ  َما َوِإىَل . َأْحَوالِهِ  تَ َفاِصيلِ  ِمنْ  يَ ْفَعُلهُ  َما َربُّهُ  يُ َعلَِّمهُ  َأنْ  إىَل 
 لِْلَعَملِ  ُمرِيًدا اَّللَُّ  جَيَْعْلهُ  لَْ  إنْ  ِعْلِمهِ  جُمَرَّدَ  َيْكِفي اَل  فَِإنَّهُ . َذِلكَ  يَ ْعَملَ  َأنْ  َهمَ يُ لْ  َأنْ  َوِإىَل . يَ ْومٍ 

َكانَ  ِبِعْلِمهِ   َعَلى قَاِدرًا اَّللَُّ  جَيَْعَلهُ  َأنْ  إىَل  ُُمَْتاج   َواْلَعْبدُ . ُمْهَتِدَيً  َيُكنْ  َولَْ . َعَلْيهِ  ُحجَّةً  اْلِعْلمُ  َوِإالَّ
رَاَدةِ  بِِتْلكَ  اْلَعَملِ  رَاطِ  إىَل  ُمْهَتِدَيً  َيُكونُ  اَل  فَِإنَّهُ . الصَّاحِلَةِ  اإْلِ  الَِّذينَ  ِصرَاطِ  - اْلُمْسَتِقيمِ  الصِّ
دِّيِقنيَ  النَِّبيِّنيَ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  اَّللَُّ  أَنْ َعمَ  رَاَداتِ  ومِ اْلُعلُ  هِبَِذهِ  إالَّ  - َوالصَّاحِلِنيَ  َوالشَُّهَداءِ  َوالصِّ  َواإْلِ

 َكانَ  َوهِلََذا. إْحَصاُؤهُ  ُ ِْكنُ  اَل  َما احْلَاَجاتِ  أَنْ َواعِ  ِمنْ  َذِلكَ  يف  َوَيْدُخلُ . َذِلكَ  َعَلى َواْلُقْدَرةِ 
ُهمْ  ْحَوجَ أَ  َشْيءٍ  إىَل  فَ َلْيُسوا. إلَْيهِ  َحاَجِتِهمْ  لَِفْرطِ  َصاَلةٍ  ُكلِّ  يف  الدَُّعاءِ  هِبََذا َمْأُمورِينَ  النَّاسُ   ِمن ْ
َعاءِ  َهَذا إىَل  َا. الدُّ َعاءِ  َهَذا َقْدرِ  بَ ْعضَ  يَ ْعِرفُ  َوِإمنَّ ْنسِ  َونُ ُفوسِ  نَ ْفِسهِ  َأْحَوالَ  اْعتَ بَ رَ  َمنْ  الدُّ  اإْلِ

َعاءِ  هِبََذا َواْلَمْأُمورِينَ  َوالِْنِّ   َشَقاَءَها يَ ْقَتِضي الَِّذي َوالظُّْلمِ  اْلَْهلِ  ِمنْ  الن ُُّفوسِ  يف  َما َورََأى. الدُّ

                                                           

 ُسوَرُة الَفاحِتَة - 1
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نْ َيا يف   اأْلَْسَبابِ  أَْعَظمِ  ِمنْ  الدَُّعاءَ  َهَذا َجَعلَ  - َوَرمْحَِتهِ  ِبَفْضِلهِ  - اَّللََّ  َأنَّ  فَ يَ ْعَلمُ . َواآْلِخَرةِ  الدُّ
  1.الشَّرِّ  ِمنْ  اْلَمانَِعةِ  لِْلَخرْيِ  اْلُمْقَتِضَيةِ 

  2ِميُع اْلَعِليُم﴾.﴿َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَّ 

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ﴿   3﴾.َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

رًا َوثَ بِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ﴿ َنا َصب ْ   4﴾.َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ

َنا ِإْصرًا َكَما َرب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإنْ ﴿ َنا َأْو َأْخطَْأاَن رَب ََّنا َواَل حَتِْمْل َعَلي ْ مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن  َنِسي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَْنَت َمْواَلانَ   فَاْنُصْراَن َعَلى قَ ْبِلَنا َرب ََّنا َواَل حُتَمِّ

  5﴾.َقْوِم اْلَكاِفرِينَ الْ 

  6﴾.َت اْلَوهَّابُ َرب ََّنا الَ تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة ِإنََّك أَنْ ﴿

  7﴾.َّللََّ الَ َُيِْلُف اْلِميَعادَ َرب ََّنا ِإنََّك َجاِمُع النَّاِس لِيَ ْوٍم الَ َرْيَب ِفيِه ِإنَّ ا﴿

  8﴾.وبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُ رَ  ﴿

َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن  اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُمْلكَ ﴿
ُر ِإنََّك َعلَ  ُتوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َوُتوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل  ى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  *َتَشاُء بَِيِدَك اِْلَي ْ

  9﴾.ِبَغرْيِ ِحَسابٍ َوَُّتْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوَُّتْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشاُء 
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يُع الدَُّعاءِ  َبةً َربِّ َهْب ِل ِمْن َلُدْنَك ُذرِّيًَّة طَيِّ ﴿   1﴾.ِإنََّك ْسَِ

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ  ﴿   2﴾.َرب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَنزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُ ب ْ

  3﴾.ينَ َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا يف أَْمراَِن َوثَ بِّْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِ ﴿

رَب ََّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل النَّاَر فَ َقْد  َرب ََّنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر *﴿
ْعَنا ُمَناِدًَي يُ َناِدي ِلِ  َاِن َأْن آِمُنوا َأْخَزيْ َتُه َوَما لِلظَّاِلِمنَي ِمْن أَْنَصاٍر * ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا  َرب ََّنا ِإن ََّنا ْسَِ

َرب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك  َعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع األَبْ رَاِر * َرب ََّنا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِّرْ 
  4﴾.َوالَ َُّتْزاَِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك الَ َُّتِْلُف اْلِميَعاَد 

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ َرب ََّنا ﴿   5﴾.آَمنَّا فَاْكتُ ب ْ

  6﴾.َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َلْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اِْلَاِسرِينَ ﴿

  7﴾.َرب ََّنا الَ ََتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ﴿

نَ َنا َوبَ نْيَ قَ ْوِمنَ ﴿ َتْح بَ ي ْ ُر اْلَفاحِتِنيَ  ا اِبحلَْقِّ َوأَْنتَ َرب ََّنا اف ْ   8﴾.َخي ْ

رًا َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنيَ ﴿ َنا َصب ْ   9﴾.َرب ََّنا أَْفرِْغ َعَلي ْ
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َنًة لِْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي *﴿ ْلَنا َرب ََّنا اَل ََتَْعْلَنا ِفت ْ َنا بَِرمْحَتِ  فَ َقاُلوا َعَلى اَّللَِّ تَ وَكَّ َك ِمَن اْلَقْوِم َوْنَِّ
  1﴾.َكاِفرِينَ الْ 

 اأَلْرِض َواَل يف َرب ََّنا ِإنََّك تَ ْعَلُم َما ُُنِْفي َوَما نُ ْعِلُن َوَما ََيَْفى َعَلى اَّللَِّ ِمْن َشْيٍء يف ﴿
  2﴾.السََّماءِ 

ْن ِمَن ﴿َربِّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك َأْن َأْسأََلَك َما لَْيَس ِل ِبِه ِعْلم  َوِإالَّ تَ ْغِفْر ِل َوتَ ْرمَحْيِن َأكُ 
  3اِْلَاِسرِيَن﴾.

  4﴾.َرب ََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي يَ ْوَم يَ ُقوُم احلَِْساُب ﴿

ْء لََنا ِمْن أَْمراَِن َرَشًدا﴿   5﴾.َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحًَة َوَهىيِّ

  6﴾.ُر الرَّامِحِنيَ َرب ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا َواْرمَحْنَا َوأَْنَت َخي ْ ﴿

  7﴾.َرب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابَ َها َكاَن َغرَاًما﴿

  8﴾.َرب ََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذّرََِيتَِنا قُ رََّة أَْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما﴿

اَب َسِبيَلَك َوِقِهْم َعذَ  ِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن ََتبُوا َوات َّبَ ُعواَرب ََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرمْحًَة وَ ﴿
  9﴾.الَِْحيمِ 
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وا َرب ََّنا إِنََّك َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبإِل َاِن َوالَ ََتَْعْل يف قُ ُلوبَِنا ِغالًّ لِلَِّذيَن آَمنُ ﴿
  1.﴾َرُؤوف  َرِحيم  

َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي ﴿ ْلَنا َوإِلَْيَك أَنَ ب ْ   2﴾.َرب ََّنا َعَلْيَك تَ وَكَّ

  3﴾.َرب ََّنا أَتِْْم لََنا نُوَراَن َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  ﴿

  4﴾. َرب ََّنا َوتَ َقبَّْل ُدَعاءِ َربِّ اْجَعْليِن ُمِقيَم الصَّاَلِة َوِمْن ُذرِّيَّيِت ﴿

  5﴾.َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما﴿

ْر ِل  قَاَل َربِّ اْشرَْ  ِل َصْدرِي *﴿   6﴾.أَْمرِي َوَيسِّ

ُر اْلَوارِِثنيَ ﴿   7﴾.َربِّ الَ َتَذْرين فَ ْرًدا َوأَْنَت َخي ْ

  8﴾.ُمْستَ َعاُن َعَلى َما َتِصُفونَ َربِّ اْحُكْم اِبحلَْقِّ َوَرب َُّنا الرَّمْحَاُن الْ ﴿

ُر اْلُمْنزِِلنيَ رَ ﴿ َزالً ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخي ْ   9﴾.بِّ أَْنزِْليِن ُمن ْ

  10﴾.َوُقْل َربِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َُهَزَاِت الشََّياِطنِي * َوأَُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن حَيُْضُرونِ ﴿

ُر الرَّامِحِنيَ  َربِّ اْغِفْر َواْرَحمْ ﴿   11﴾.َوأَْنَت َخي ْ
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  1﴾.يِن يف اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ َربِّ َفال ََتَْعلْ  *َما يُوَعُدوَن ﴿َربِّ ِإمَّا تُرِيَ ينِّ 

َواْجَعْليِن  َواْجَعْل ِل ِلَساَن ِصْدٍق يف اآلِخرِيَن * اِبلصَّاحِلِنَي * َربِّ َهْب ِل ُحْكًما َوَأحْلِْقيِن ﴿
  2﴾.ْن َوَرثَِة َجنَِّة النَِّعيمِ مِ 

َعثُ ﴿ َفُع َمال  َوالَ بَ ُنوَن * وَن *َوالَ َُّتِْزين يَ ْوَم يُ ب ْ   3﴾.أََتى اَّللََّ ِبَقْلٍب َسِليمٍ  ِإالَّ َمنْ  يَ ْوَم الَ يَ ن ْ

َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه ﴿
  4﴾.ِدَك الصَّاحِلِنيَ َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَبا

  5﴾.َربِّ ِإيّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي َفاْغِفْر ِل ﴿

  6﴾.ُكوَن َظِهريًا لِْلُمْجرِِمنيَ قَاَل َربِّ ِبَا أَنْ َعْمَت َعَليَّ فَ َلْن أَ ﴿

ينِّ ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ ﴿   7﴾.َربِّ ْنَِ

  8﴾.ِقري  َربِّ ِإيّنِ ِلَما أَنْ زَْلَت ِإَِلَّ ِمْن َخرْيٍ فَ ﴿

  9﴾.َربِّ اْنُصْرين َعَلى اْلَقْوِم اْلُمْفِسِدينَ ﴿

  10﴾.بِّ َهْب ِل ِمَن الصَّاحِلِنيَ رَ ﴿

                                                           

 94ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: اآْليَُة/  - 1
 85 - 83ُسوَرُة الشَُّعرَاِء: اآْليَُة/  - 2
 89 - 87ُسوَرُة الشَُّعرَاِء: اآْليَُة/  - 3
 19ُسوَرُة النَّمِل: اآْليَُة/  - 4
 16ُسوَرُة الَقَصِص: اآْليَُة/  - 5
 17ُسوَرُة الَقَصِص: اآْليَُة/  - 6
 21ُسوَرُة الَقَصِص: اآْليَُة/  - 7
 24ُسوَرُة الَقَصص: اآْليَُة/  - 8
 30ُسوَرُة الَعنكبوِت: اآْليَُة/  - 9
 100ُسوَرُة الصَّافاِت: اآْليَُة/  - 10
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أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاحِلًا تَ ْرَضاُه  َربِّ َأْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت ﴿
  1﴾. ِإيّنِ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإيّنِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ َوَأْصِلْح ِل يف ُذرِّيَّيِت 

ًتا يف اْلَنَّةِ ﴿   2﴾.َربِّ اْبِن ِل ِعْنَدَك بَ ي ْ

نَي ِإالَّ َربِّ اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْييِت ُمْؤِمنًا َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َواَل َتزِِد الظَّاِلمِ ﴿
  3﴾. تَ َبارًا

َما َكانُوا ُقِل اللَُّهمَّ فَاِطَر السََّماَواِت َواأَلْرِض َعاِلَ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة أَْنَت حَتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك يف ﴿
  4﴾.ِفيِه ََيَْتِلُفونَ 

َوِمْن َشرِّ النَ فَّاًَثِت  َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق ِإَذا َوَقَب * ِمْن َشرِّ َما َخَلَق * ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق *﴿
  5﴾.ِمْن َشرِّ َحاِسٍد ِإَذا َحَسدَ وَ  يف اْلُعَقِد *

ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اِْلَنَّاِس *الَِّذي يُ َوْسِوُس  إِلَِه النَّاِس * َمِلِك النَّاِس * ُقْل أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس *﴿
  6.﴾ِمَن اْلِنَِّة َوالنَّاسِ  يف ُصُدوِر النَّاِس *

  

                                                           

 15ُة األحقاِف: اآْليَُة/ ُسورَ  - 1
 11ُسوَرُة الّتْحرَي: اآْليَُة/  - 2
 28ُسوَرُة نُو : اآْليَُة/  - 3
 46ُسوَرُة الزَُّمر: اآْليَُة/  - 4
 ُسوَرُة الَفَلق - 5
 ُسوَرُة النَّاس - 6
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 ِف السنة املطهرة: جوامع الدعاءثنيا: 
 الثناء على هللا تعاىل مبا هو أهله: -1

َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َيْدُعو »قَاَل:  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َأِب َأْوَفَ 
ُد، ِمْلُء السََّماَواِت، َوِمْلُء اأْلَْرِض، َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشْيٍء هِبََذا الدَُّعاِء اللُهمَّ َرب ََّنا َلَك احْلَمْ 

  1.«بَ ْعدُ 

ُِغريَِة: اْكُتْب ِإَِلَّ َما ْسَِْعَت اوَ 
ِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة، قَاَل: َكَتَب ُمَعاِويَُة، ِإىَل امل

ُ
لنَِّبَّ َعْن َورَّاٍد َمْوىَل امل
ُِغريَُة، قَاَل: ْسَِْعُت النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 

َم يَ ُقوُل َخْلَف الصَّاَلِة، َفَأْمَلى َعَليَّ امل
اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ َوْحَدُه اَل َشرِيَك لَُه، اللَُّهمَّ اَل َماِنَع ِلَما »َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل َخْلَف الصَّاَلِة: 

َفُع َذا الَدِّ ِمْنَك الَدُّ  أَْعطَْيَت، َوالَ ُمْعِطيَ    2.«ِلَما َمنَ ْعَت، َوالَ يَ ن ْ

، أن رسول اَّللَِّ َصلى هللا َعَليه َوَسلم، قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن طَْلَحَة ْبِن ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن َكرِيزٍ وَ 
ُ َوْحَدُه ال أَْفَضُل الدَُّعاِء ُدَعاُء يَ ْوِم َعَرَفَة، َوأَْفَضُل َما قُ ْلُت َأانَ »  َوالنَِّبيُّوَن ِمْن قَ ْبِلي: ال إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

 3«.َشرِيَك َلهُ 

نْ َيا َحَسَنةا َوِف اْلِخَرِة َحَسَنةا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ ﴿قول:   .﴾رَب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

ُ َعْنهُ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن السَّاِئبِ  ُقوُل َما ُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ي َ ، قَاَل: ْسَِعْ َرِضَي اَّللَّ
نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة، َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ : »بَ نْيَ الرُّْكنَ نْيِ   4«.َرب ََّنا آتَِنا يف الدُّ

 

 
                                                           

 476وِع، حديث رقم: ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرُّكُ   -رواه مسلم - 1
ِكَتاُب اْلَمَساِجِد -، ومسلم6330ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء بَ ْعَد الصَّاَلِة، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2

 593َوَمَواِضِع الصَّاَلَة، اَبُب اْسِتْحَباِب الذِّْكِر بَ ْعَد الصَّاَلِة َوبَ َياِن ِصَفِتِه، حديث رقم: 
أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل  -، والرتمذي621كتاب المعة، ابب ما جاء يف الدعاء، حديث رقم: -رواه مالك - 3

، حديث رقم:  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب   3585اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 حسن، بسند 1892اَبُب الدَُّعاِء يف الطََّواِف، حديث رقم:  ِكَتاب اْلَمَناِسِك، -رواه أبو داود - 4
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 :ِعْنَد الَكْربِ دعاء   -2

ُهَما، قَالَ  : َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو ِعْنَد الَكْرِب َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ الَعِظيُم احلَِليُم، اَل إِلََه ِإالَّ اَّللَُّ َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض، َوَربُّ الَعْرِش »يَ ُقوُل: 
  1.«الَعِظيمِ 

 :َوَعَذاب  ِف اْلَقْبِ  ِمْن َعَذاب  ِف النَّاِر،املعافاة  -3

هَ  ، قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َحِبيَبةَ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ  : اللُهمَّ َمتِّْعيِن اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِويََة، فَ َقاَل هَلَا َرُسوُل هللِا ِبَزْوِجي َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َوِبَِِب َأِب ُسْفَياَن، َوِبَِِخي ُمَعا

ِإنَِّك َسأَْلِت هللَا آِلَجاٍل َمْضُروبٍَة، َوآًَثٍر َمْوطُوَءٍة، َوأَْرزَاٍق َمْقُسوَمٍة، اَل »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ًئا بَ ْعَد ِحلِِّه،  َها َشي ْ ُر ِمن ْ َها قَ ْبَل ِحلِِّه، َواَل يُ َؤخِّ ًئا ِمن ْ ُل َشي ْ َوَلْو َسأَْلِت هللَا َأْن يُ َعاِفَيِك ِمْن يُ َعجِّ

  2«.َعَذاٍب يف النَّاِر، َوَعَذاٍب يف اْلَقِْبِ َلَكاَن َخي ْرًا َلكِ 

ِإَذا َتَشهََّد َأَحدُُكْم »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ 
 ْسَتِعْذ اِبهلِل ِمْن أَْرَبٍع يَ ُقوُل: اللُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ، َوِمنْ فَ ْليَ 

َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت، َوِمْن َشرِّ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ ِفت ْ   3.«ِفت ْ

 

 

 

                                                           

كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء   -، ومسلم6345ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء ِعْنَد الَكْرِب، حديث رقم:   -رواه البخاري - 1
 2730َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب ُدَعاِء اْلَكْرِب، حديث رقم: 

ُقُص َعمَّا َسَبَق بِِه اْلَقَدُر، حديث اَبُب بَ َياِن أَنَّ اآْل كتاب اْلَقَدِر،   -رواه مسلم - 2 َرَها اَل تَزِيُد َواَل تَ ن ْ َجاَل َواأْلَْرزَاَق َوَغي ْ
 2663رقم: 
 588ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلَة، اَبُب َما ُيْستَ َعاُذ ِمْنُه يف الصَّاَلِة، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
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هُ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ وَ  ُ َعن ْ َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يُ َعلُِّمُهْم َهَذا الدَُّعاَء   ،َماَرِضَي اَّللَّ
اللُهمَّ ِإانَّ نَ ُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوأَُعوُذ »َكَما يُ َعلُِّمُهُم السُّوَرَة ِمَن اْلُقْرآِن يَ ُقوُل ُقوُلوا: 

َنِة اْلَمْحيَا  ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ، َوأَُعوذُ  َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّاِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ ِبَك ِمْن ِفت ْ
 1.«َواْلَمَماتِ 

 :ااِلْسِتْغَفارِ  َسيِ دِ الدعاء ب -4

اِد ْبِن َأْوٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َفاِر َأْن َسيُِّد ااِلْسِتغْ »قَاَل:  َعْن َشدَّ
ا تَ ُقوَل: اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبِّ اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َخَلْقَتيِن َوَأاَن َعْبُدَك، َوَأاَن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك مَ 

، َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِب فَاْغفِ  ْر ِل، اْسَتطَْعُت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَ ْعُت، أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ
َوَمْن قَاهَلَا ِمَن الن ََّهاِر ُموِقًنا هِبَا، َفَماَت ِمْن يَ ْوِمِه قَ ْبَل »، قَاَل: «فَِإنَُّه اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنتَ 

َأْن ُيْصِبَح،  َأْن ُ ِْسَي، فَ ُهَو ِمْن أَْهِل الَنَِّة، َوَمْن قَاهَلَا ِمَن اللَّْيِل َوُهَو ُموِقن  هِبَا، َفَماَت قَ ْبلَ 
  2«.فَ ُهَو ِمْن أَْهِل الَنَّةِ 

 .«اللُهمَّ ِإن ِ َأْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت َُّقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغَن »قول:  -5

ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن يَ ُقوُل: َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعودٍ  اللُهمَّ » َرِضَي اَّللَّ
  3«.ِإيّنِ َأْسأَُلَك اهْلَُدى َوالت َُّقى، َواْلَعَفاَف َواْلِغىَن 

 

 

 

 
                                                           

 590يف الصَّاَلِة، حديث رقم:  ِجِد َوَمَواِضِع الصَّاَلَة، اَبُب َما ُيْستَ َعاُذ ِمْنهُ ِكَتاُب اْلَمَسا  -رواه مسلم - 1
 6306 حديث رقم: ،اَبُب أَْفَضِل ااِلْسِتْغَفارِ ، ِكَتاُب الدََّعَواتِ   -رواه البخاري - 2
الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما لَْ يُ ْعَمْل، حديث  كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَببُ   -رواه مسلم - 3

 2721رقم: 
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 :﴿اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، ِإن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي﴾قول:  -6

َدْعَوُة »َلْيِه َوَسلََّم: َعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاٍص َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا عَ 
نَُّه ِذي النُّوِن ِإْذ َدَعا َوُهَو يف َبْطِن احْلُوِت اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك، ِإيّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي، إِ 

ُ َلُه هِبَا   1.«لَْ َيدُْع هِبَا ُمْسِلم  يف َشْيٍء َقطُّ ِإالَّ اْسَتَجاَب اَّللَّ

فَاْلَعْبُد َعَلْيِه َأْن يَ ْعرَتَِف ِبَعْدِل اَّللَِّ َوِإْحَسانِِه فَِإنَُّه اَل الم ابن تيمية رمحه هللا: قال شيخ اإلس
ًئا، َفاَل يُ َعاِقُب َأَحًدا إالَّ ِبَذنِْبِه، َوُهَو حُيِْسُن إلَْيِهْم َفُكلُّ نِْقَمٍة ِمْنُه َعْدل   وَُكلُّ  َيْظِلُم النَّاَس َشي ْ

 َفْضل . نِْعَمٍة ِمْنهُ 

هَلِيَُّة تَ َتَضمَُّن َكَماَل 87فَ َقْولُُه: ﴿ال إَِلَه ِإال أَْنَت﴾ ]األنبياء:  هَلِيَِّة، َواإْلِ [ ِفيِه إثْ َباُت اْنِفرَاِدِه اِبإْلِ
َلهَ  " ُهَو اْلَمْألُوُه،  ِعْلِمِه َوُقْدَرتِِه َوَرمْحَِتِه َوِحْكَمِتِه، َفِفيَها إثْ َباُت إْحَسانِِه إىَل اْلِعَباِد فَِإنَّ " اإْلِ

َفاِت َواْلَمْأُلوُه ُهَو الَِّذي َيْسَتِحقُّ َأْن يُ ْعَبَد، وََكْونُُه َيْسَتِحقُّ َأْن يُ ْعَبَد ُهَو ِبَا اتََّصَف ِبِه ِمْن الصِّ 
، اْلَمْخُضوِع َلُه َغايََة اِلُْ  ُضوِع؛ َواْلِعَباَدُة الَّيِت َتْستَ ْلزُِم َأْن َيُكوَن ُهَو اْلَمْحُبوُب َغايََة احْلُبِّ

.  تَ َتَضمَُّن َغايََة احْلُبِّ ِبَغايَِة الذُّلِّ

يَ َتَضمَُّن تَ ْعِظيَمُه َوتَ ْنزِيَهُه َعْن الظُّْلِم َوَغرْيِِه ِمْن الن ََّقاِئِص؛ فَِإنَّ التَّْسِبيَح  ﴾َوقَ ْولُُه: ﴿ُسْبَحاَنك
ْبِن  َقْد ُرِوَي يف َحِديٍث ُمْرَسٍل ِمْن َمرَاِسيِل ُموَسىَوِإْن َكاَن يُ َقاُل: يَ َتَضمَُّن نَ ْفَي الن ََّقاِئِص، وَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  طَْلَحَة َعْن النَِّبِّ  :  ى اَّللَّ « إن ََّها بَ رَاَءُة اَّللَِّ ِمْن السُّوءِ »يف قَ ْوِل اْلَعْبِد: ُسْبَحاَن اَّللَِّ
ثُ ُبوًَت َوِإالَّ فَالن َّْفُي اْلَمْحُض اَل َمْدَ  ِفيِه، َونَ ْفُي السُّوِء  فَالن َّْفُي اَل َيُكوُن َمْدًحا إالَّ إَذا َتَضمَّنَ 

 2َوالن َّْقِص َعْنُه َيْستَ ْلزُِم إثْ َباَت َُمَاِسِنِه وََكَماَلُه، َوَّللَِِّ اأْلَْْسَاُء احْلُْسىَن.

 

 

                                                           

، حديث  -، الرتمذي1462حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
 ، بسند صحيح1862التَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، وَ   -، واحلاكم3505رقم: 
 (227/ 5الفتاوى الكِبى البن تيمية ) - 2
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 ِه:، َوُحْسِن ِعَباَدتِ هِ ، َوُشْكرِ هِ َعَلى ِذْكرِ  سؤال هللا اْلعانة -7

ََي ُمَعاُذ، »، َأنَّ َرُسوَل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َأَخَذ بَِيِدِه، َوقَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  اِذ ْبِن َجَبلٍ َعْن ُمعَ 
أُوِصيَك ََي ُمَعاُذ اَل َتَدَعنَّ يف ُدبُِر ُكلِّ َصاَلٍة »، فَ َقاَل: «َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبَُّك، َواَّللَِّ ِإيّنِ أَلُِحبُّكَ 

  1«.: اللَُّهمَّ أَِعينِّ َعَلى ذِْكرَِك، َوُشْكرَِك، َوُحْسِن ِعَباَدِتكَ تَ ُقولُ 

ْنِب َوُسَؤاُل الْ  -8 َراُر ِبلذَّ  : َمْغِفَرةِ اِْلق ْ

دِّيِق َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: أَنَُّه قَاَل لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َعلِّمْ  َعاًء يِن دُ َعْن َأِب َبْكٍر الصِّ
ُقْل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا، َواَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ »أَْدُعو ِبِه يف َصاَلِت، قَاَل: 

  2«.أَْنَت، فَاْغِفْر ِل َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك، َواْرمَحْيِن ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ 

  ،اء من الوامع إذ فيه اعرتاف بغاية التقصريقال الكرماين وهذا الدع
ً
ا  ا ظلمً وهو كونه ظامل

والرمحة  ،إذ املغفرة سرت الذنوب وُموها ،وطلب غاية اإلنعام اليت هي املغفرة والرمحة ،اكثريً 
وهذا هو الفوز  ،والثاين إدخال النة ،فاألول عبارة عن الزحزحة عن النار ،إيصال اِلريات

 العظيم.

 «.َحاَنَك اللَُّهمَّ رَب ََّنا، َوِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل ُسبْ »قول:  -9

َها، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل  يف فَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
  3«.ِِبَْمِدَك اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل، يَ َتَأوَُّل الُقْرآنَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َرب ََّنا، وَ »رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه: 

 

                                                           

 اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبب  يِف ااِلْسِتْغَفاِر، حديث رقم: -، وأبو داود22119حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 بسند صحيح، 1522

كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء   -ومسلم ،834اَبُب الدَُّعاِء قَ ْبَل السَّاَلِم، حديث رقم:  ،ِكَتاُب اأَلَذانِ  -رواه البخاري - 2
 2705 ، حديث رقم:اَبُب اْسِتْحَباِب َخْفِض الصَّْوِت اِبلذِّْكرِ  ،َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ 

 ،ِكَتاُب الصَّاَلةِ  -ومسلم ،817 ، حديث رقم:اَبُب التَّْسِبيِح َوالدَُّعاِء يِف السُُّجودِ  ،ِكَتاُب اأَلَذانِ  -رواه البخاري - 3
 484 ، حديث رقم:اَبُب َما يُ َقاُل يِف الرُُّكوِع َوالسُُّجودِ 
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 .«ََي ُمَقلِ َب الُقُلوِب ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنكَ »قول:  -11

ََي »قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْكِثُر َأْن يَ ُقوَل: ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن أََنٍس 
الُقُلوِب ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنَك، فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل هللِا، آَمنَّا ِبَك َوِبَا ِجْئَت ِبِه فَ َهْل  ُمَقلِّبَ 

َنا؟ قَاَل: نَ َعْم، ِإنَّ الُقُلوَب بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا يُ َقلِّبُ َها َكْيَف َيَشاءُ    1«.ََّتَاُف َعَلي ْ

َها، َعاِئَشَة  َعْن احلََْسِن، َأنَّ وَ  ُ َعن ْ قَاَلْت: َدَعَوات  َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َرِضَي اَّللَّ
"، قَاَلْت: فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل هللِا، ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى ِديِنكَ  ََي ُمَقلَِّب اْلُقُلوبِ »ُيْكِثُر َأْن َيْدُعَو هِبَا: 

ِإنَّ قَ ْلَب اآْلَدِميِّ بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا َعزَّ »و هِبََذا الدَُّعاِء، فَ َقاَل: ِإنََّك ُتْكِثُر َتْدعُ 
  2«.َوَجلَّ، فَِإَذا َشاَء أَزَاَغُه، َوِإَذا َشاَء أَقَاَمهُ 

َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، قَاَل: قُ ْلُت ألُمِّ َسَلَمَة: ََي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي َما  وَ 
ََي ُمَقلَِّب الُقُلوِب ثَ بِّْت قَ ْلِب »َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكاَن ِعْنَدِك؟ قَاَلْت: َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعائِِه: 

اْلُقُلوِب ثَ بِّْت قَ ْلِب َعَلى  َعَلى ِديِنَك قَاَلْت: فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل هللِا َما أَلْكَثِر ُدَعاِئَك ََي ُمَقلِّبَ 
َشاَء  ِديِنَك؟ قَاَل: ََي أُمَّ َسَلَمَة ِإنَُّه لَْيَس آَدِميٌّ ِإالَّ َوقَ ْلُبُه بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع هللِا، َفَمنْ 

  3«.أَقَاَم، َوَمْن َشاَء أَزَاغَ 

 دعاء جامع خليي الدنيا واْلخرة: -11

، َماِلكٍ  أَبُو َأْخبَ َرانَ  :قَالَ  ُروَن،َها ْبنِ  يَزِيدَ َوَعْن   هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  ْسَِعَ  أَنَّهُ  أَبِيِه، َعنْ  اأْلَْشَجِعيُّ
؟ َأْسَألُ  ِحنيَ  أَُقولُ  َكْيفَ  هللاِ  َرُسولَ  َيَ : فَ َقالَ  َرُجل ، َوَأََتهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   اللُهمَّ : ُقلْ »: قَالَ  َرِبِّ

                                                           

اَبُب َما َجاَء  ،ْيِه َوَسلَّمَ أَبْ َواُب اْلَقَدِر َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  -الرتمذيو  ،12107حديث رقم:  -رواه أمحد  - 1
 بسند صحيح، 2140 ، حديث رقم:َأنَّ الُقُلوَب بَ نْيَ ُأْصبُ َعِي الرَّمْحَنِ 

 ، بسند صحيح24604حديث رقم:  -رواه أمحد  - 2
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -رواه الرتمذي - 3  بسند صحيح ،3522رقم:  ، حديثاَبب   ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
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بْ َهامَ  ِإالَّ  َأَصاِبَعهُ  َوجَيَْمعُ » َواْرزُْقيِن  َوَعاِفيِن، يِن،َواْرمحَْ  ِل، اْغِفرْ   ُدنْ َياكَ  َلكَ  ََتَْمعُ  َهُؤاَلءِ  فَِإنَّ  «اإْلِ
  1«.َوآِخَرَتكَ 

: الَ فَ قَ  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  ِإىَل  أَْعرَاِبٌّ  َجاءَ : قَالَ  أَبِيِه، َعنْ  َسْعٍد، ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ 
 َّللَِّ  َواحْلَْمدُ  َكِبريًا، َأْكبَ رُ  هللاُ  َلُه، َشرِيكَ  اَل  َوْحَدهُ  هللاُ  ِإالَّ  إَِلهَ  اَل : ُقلْ : »قَالَ  أَُقولُُه، َكاَلًما َعلِّْميِن 
، فَ َهُؤاَلءِ : قَالَ  .«احلَِْكيمِ  اْلَعزِيزِ  اِبهللِ  ِإالَّ  قُ وَّةَ  َواَل  َحْولَ  اَل  اْلَعاَلِمنَي، َربِّ  هللاِ  ُسْبَحانَ  َكِثريًا،  لَِرِبِّ
  2«.َواْرزُْقيِن  َواْهِدين  َواْرمَحْيِن  ِل  اْغِفرْ  اللُهمَّ : ُقلْ »: قَالَ  ِل؟ َفَما

، َماِلكٍ  َأِب َعْن وَ  َها  أَبِيهِ  َعنْ  اأْلَْشَجِعيُّ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ  ،َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
  3.«َواْرزُْقيِن  َواْهِدين، َواْرمَحْيِن، ِل، اْغِفرْ  اللُهمَّ : »يَ ُقولُ  َأْسَلمَ  َمنْ  لِّمُ يُ عَ  َوَسلََّم،

، َوَعنْ  َع النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأََتُه َرُجل ، فَ َقاَل: ََي  َأِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيُّ َعْن أَبِيِه، أَنَُّه ْسَِ
؟ َقاَل:  َرُسوَل هللِا َكْيفَ  ُقْل: اللُهمَّ اْغِفْر ِل، َواْرمَحْيِن، َوَعاِفيِن، َواْرزُْقيِن »أَُقوُل ِحنَي َأْسَأُل َرِبِّ

بْ َهامَ »   4«.َمُع َلَك ُدنْ َياَك َوآِخَرَتكَ فَِإنَّ َهُؤاَلِء َتَْ « َوجَيَْمُع َأَصاِبَعُه ِإالَّ اإْلِ

َها َعْن َعاِئَشةَ وَ  اللَُّهمَّ »َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعلََّمَها َهَذا الدَُّعاَء:  ، َأنَّ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
شَّرِّ ُكلِِّه ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمَن اِلَْرْيِ ُكلِِّه َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما َعِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْ أَْعَلْم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن ال

ِلْمُت ِمْنُه َوَما لَْ أَْعَلْم، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ َما َسأََلَك َعْبُدَك َعاِجِلِه َوآِجِلِه، َما عَ 
َها َونَِبيَُّك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ بِِه َعْبُدَك َونَِبيَُّك، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك اْلَنََّة َوَما قَ رَّ  َب إِلَي ْ

                                                           

 كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َفْضِل الت َّْهِليِل َوالتَّْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم: -رواه مسلم - 1
2697 

حديث رقم:  ،الت َّْهِليِل َوالتَّْسِبيِح َوالدَُّعاءِ  اَبُب َفْضلِ  ،كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ  -رواه مسلم - 2
2696 

 كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َفْضِل الت َّْهِليِل َوالتَّْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم: -رواه مسلم - 3
 .َأْشَيَم ْبِن َمْسُعوٍد اأْلَْشَجِعيِّ  ْبنُ  طَارِقُ أبيه  واْسمُ ،  ارِقِ َسْعُد ْبُن طَ  ،َأِب َماِلٍك اأْلَْشَجِعيِّ  اْسمُ ، و 2697

 2697 كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َفْضِل الت َّْهِليِل َوالتَّْسِبيِح َوالدَُّعاِء، حديث رقم:  -رواه مسلم - 4
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َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل، َوَأْسأَُلَك َأْن ََتَْعَل  ِمْن قَ ْوٍل َأْو  َعَمٍل، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر َوَما قَ رََّب إِلَي ْ
رًا َتُه ِل َخي ْ   1«.ُكلَّ َقَضاٍء َقَضي ْ

ُهْم أَْنَكُروَها، فَ َقاَل: َعْن قَ ْيِس ْبِن ُعَباٍد، قَاَل: َصلَّى َعمَّاُر ْبُن ََيِسٍر اِبْلَقْوِم َصاَلًة َأَخفََّها، َفَكأَن َّ 
هللاُ َعَلْيِه  أَلَْ أُِتَّ الرُُّكوَع َوالسُُّجوَد؟ قَاُلوا: بَ َلى، قَاَل: أََما ِإيّنِ َدَعْوُت ِفيَها ِبُدَعاٍء َكاَن النَِّبُّ َصلَّى

، َأْحِييِن َما َعِلْمَت احْلََياَة َخي ْرًا اللَُّهمَّ ِبِعْلِمَك اْلَغْيَب، َوُقْدَرِتَك َعَلى اِْلَْلقِ »َوَسلََّم َيْدُعو ِبِه: 
ِل، َوتَ َوفَّيِن ِإَذا َعِلْمَت اْلَوفَاَة َخي ْرًا ِل، َوَأْسأَُلَك َخْشيَ َتَك يف اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، وََكِلَمَة 

َفُد، َوقُ رََّة َعنْيٍ  ْخاَلِص يف الرَِّضا َواْلَغَضِب، َوَأْسأَُلَك نَِعيًما اَل يَ ن ْ َقِطُع، َوَأْسأَُلَك الرَِّضاَء  اإْلِ اَل تَ ن ْ
َة النَّظَِر ِإىَل َوْجِهَك، َوالشَّْوَق ِإىَل لَِقاِئَك، َوأَُعوذُ  ِبَك  اِبْلَقَضاِء، َوبَ ْرَد اْلَعْيِش بَ ْعَد اْلَمْوِت، َوَلذَّ

َنٍة ُمِضلٍَّة، اللَُّهمَّ َزيِّنَّا ِبزِيَنِة اإْلِ    2.« َاِن، َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِدينَ ِمْن َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َوِفت ْ

 الوقاية من العذاب يوم القيامة: -12

ىَل ِفرَاِشِه َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَوى إِ 
 َأْو ََتَْمُع ِعَباَدكَ  - ِقيِن َعَذاَبَك يَ ْوَم تَ ب َْعثُ »َت َخدِِّه، ُُثَّ قَاَل: حتَْ  -يَ ْعيِن اْلُيْمىَن  -َوَضَع َيَدُه 

-.»3  

ر  ِمنْ دعاء   -13  :َخاِدم   َخي ْ

قَاَل: أََتْت فَاِطَمُة النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َتْسأَلُُه َخاِدًما، ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
الَِّذي َسأَْلِت َأَحبُّ »فَ َرَجَعْت، َفَأََتَها بَ ْعَد َذِلَك فَ َقاَل: « . َما ِعْنِدي َما أُْعِطيكِ »اَل هَلَا: فَ قَ 

فَ َقاَل هَلَا َعِليٌّ: ُقوِل اَل، َبْل َما ُهَو َخي ْر  ِمْنُه، فَ َقاَلْت: فَ َقاَل: " « إِلَْيِك، أَْو َما ُهَو َخي ْر  ِمْنُه؟
َربَّ السََّماَواِت السَّْبِع، َوَربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، َرب ََّنا َوَربَّ ُكلِّ َشْيٍء، ُمْنزَِل الت َّْورَاِة  اللَُّهمَّ »ُقوِل: 

                                                           

، 3846، حديث رقم: اَبُب اْلََواِمِع ِمَن الدَُّعاءِ  ،ِكَتاُب الدَُّعاءِ  -ماجه ،  وابن25019حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 بسند صحيح

 ، بسند صحيح1306ِكَتاُب السَّْهِو، اَبُب الدَُّعاِء بَ ْعَد الذِّْكِر، حديث رقم: -رواه النسائي - 2
، حديث رقم: ا يَْدُعو بِِه ِإَذا أََوى ِإىَل ِفرَاِشهِ اَبُب مَ  ،ِكَتاُب الدَُّعاءِ  -ماجهوابن  ،3742حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

 ، بسند صحيح3788
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َلَك َشْيء ، َوأَْنَت اآْلِخُر فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشْيء   يِل َواْلُقْرآِن اْلَعِظيِم، أَْنَت اأْلَوَُّل فَ َلْيَس قَ ب ْ ، َواإْلِْنِْ
ْيَن َوأَْغِنَنا َوأَْنَت ال ظَّاِهُر فَ َلْيَس فَ ْوَقَك َشْيء ، َوأَْنَت اْلَباِطُن فَ َلْيَس ُدوَنَك َشْيء ، اْقِض َعنَّا الدَّ
  1«.ِمَن اْلَفْقرِ 

 :َوالسََّدادِ  ةِ ايَ دَ اْلِ  طلبُ  -14

ُقِل اللُهمَّ اْهِدين »َسلََّم: ، قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َعِليٍّ 
  2«.َوَسدِّْدين، َواذُْكْر، اِبهْلَُدى ِهَدايَ َتَك الطَّرِيَق، َوالسََّداِد، َسَداَد السَّْهمِ 

 :َقيُّومُ اليُّ سؤال هللِا ِبمسه الَ  -15

ُ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ  ُ عَ َرِضَي اَّللَّ ََي »َلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َكَربَُه أَْمر  قَاَل: ، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَّ
  3«.َحيُّ ََي قَ يُّوُم ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيثُ 

َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا نَ َزَل »، قَاَل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َمْسُعودٍ  َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبنِ 
  4«.ِبِه َهمٌّ َأْو َغمٌّ قَاَل: ََي َحيُّ ََي قَ يُّوُم، ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيثُ 

َما »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لَِفاِطَمَة: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلكٍ وَ 
ا أُوِصيِك ِبِه َأْن تَ ُقوِل ِإَذا َأْصَبْحِت، َوِإَذا أَْمَسْيِت: ََي َحيُّ ََي قَ يُّوُم َ ْنَ ُعِك َأْن َتْسَمِعي مَ 

  5«.ِبَرمْحَِتَك َأْسَتِغيُث، َأْصِلْح ِل َشْأين ُكلَُّه، َواَل َتِكْليِن ِإىَل نَ ْفِسي طََرَفَة َعنْيٍ 

 

                                                           

 ، حديث رقم:اَبُب َما يَ ُقوُل ِعْنَد الن َّْوِم َوَأْخِذ اْلَمْضَجعِ  ،كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ  -رواه مسلم - 1
2713 

، حديث َوِمْن َشرِّ َما لَْ يُ ْعَملْ  اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِملَ  ،اِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ كتاب الذِّْكِر َوالدُّعَ  -رواه مسلم - 2
  2725 رقم:
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -رواه الرتمذي - 3  ، بسند صحيح3524حديث رقم:  ،اَبب   ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 ، والبيهقي1875ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:  -رواه احلاكم يف مستدركه - 4

 190 ، حديث رقم:اَبُب الدَُّعاِء ِعْنِد نُ ُزوِل َكِرٍب أَْو ُغمٍّ  -الكبري يف الدعوات
 2000 ، حديث رقم:ِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكرِ ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِلي -رواه احلاكم يف مستدركه - 5
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 :، الَِّذي ََلْ يَِلْد َوََلْ يُوَلدْ الصََّمدِ  اأْلََحدِ  سؤال هللِا ِبمسه -16

، قَاَل: َدَخَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَمْسِجَد، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  ْدرَعِ َعْن ُِمَْجِن ْبِن اأْلَ 
َحُد فَِإَذا ُهَو ِبَرُجٍل َقْد َقَضى َصاَلتَُه، َوُهَو يَ َتَشهَُّد َوُهَو يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ََي َاَّللَُّ اأْلَ 

لَْ يَِلْد َولَْ يُوَلْد، َولَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد ، َأْن تَ ْغِفَر ِل ُذنُوِب، ِإنََّك أَْنَت اْلَغُفوُر الصََّمُد، الَِّذي 
  1َثاَلًًث.« َقْد ُغِفَر َلُه، َقْد ُغِفَر َلهُ »الرَِّحيُم، قَاَل: فَ َقاَل: 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ   َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ  َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن بُ َرْيَدَة، َعْن أَبِيهِ وَ 
ُ، اَل إَِلَه ِإالَّ أَنْ  َع َرُجاًل يَ ُقوُل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َأيّنِ َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اَّللَّ َت، اأْلََحُد َوَسلََّم ْسَِ

َلَقْد َسأَْلَت اَّللََّ اِباِلْسِم الَِّذي »يُوَلْد، َولَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحد ، فَ َقاَل: الصََّمُد الَِّذي لَْ يَِلْد، َولَْ 
  2«.ِإَذا ُسِئَل ِبِه أَْعَطى، َوِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجابَ 

 سؤال هللا ِبمسه األعظم: -17

هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلًسا َوَرُجل  ُيَصلِّي، ُُثَّ  ، أَنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّىَرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن أََنسٍ 
ْرِض، ََي َذا َدَعا: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبَِنَّ َلَك احْلَْمُد، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت اْلَمنَّاُن، َبِديُع السََّمَواِت َواأْلَ 

َلَقْد َدَعا اَّللََّ اِبْسِِْه »َل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: الَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم، ََي َحيُّ ََي قَ يُّوُم، فَ َقا
  3«.اْلَعِظيِم، الَِّذي ِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب، َوِإَذا ُسِئَل بِِه أَْعَطى

 :اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيةَ سؤال هللا  -18

: لَْ َيُكْن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيدَُع ، قَالَ َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  ُعَمرَ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن 
نْ َيا َواآْلِخَرِة، »َهُؤاَلِء الدََّعَواِت، ِحنَي ُ ِْسي، َوِحنَي ُيْصِبُح:  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك اْلَعاِفَيَة يف الدُّ

                                                           

اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، اَبُب َما يَ ُقوُل بَ ْعَد التََّشهُِّد،  -، أبو داود18974حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 ، بسند صحيح1301ِو، اَبُب الدَُّعاِء بَ ْعَد الذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب السَّهْ   -، والنسائي985حديث رقم: 

 ، بسند صحيح1493ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبُب الدَُّعاِء، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2
رِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبُب الدَُّعاِء، حديث ِكَتاب الصَّاَلِة، اَبُب تَ فْ   -، وأبو داود12611حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

، حديث رقم:  -، والرتمذي1495رقم:  ، 3544أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
 ند صحيح، بس1300ِكَتاُب السَّْهِو، اَبُب الدَُّعاِء بَ ْعَد الذِّْكِر، حديث رقم:   -والنسائي
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ِدييِن َوُدنْ َياَي َوأَْهِلي َوَماِل، اللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِت َوآِمْن  اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة يف 
َرْوَعاِت، اللَُّهمَّ اْحَفْظيِن ِمْن بَ نْيِ َيَديَّ، َوِمْن َخْلِفي، َوَعْن َ ِييِن، َوَعْن ِِشَاِل، َوِمْن فَ ْوِقي، 

  1«.َوأَُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن أُْغَتاَل ِمْن حَتْيِت 

دِّيقِ  َأِب َعْن وَ  َِبِ َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: قَاَل أنه َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  َبْكٍر الصِّ َعَلى ِمن ْ
َرُة َوَبَكى، ُُثَّ قَاَل: ْسَِْعُت  َل َرُسو ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: فَاْختَ نَ َقْتُه اْلَعب ْ

َِبِ يَ ُقوُل َعاَم َأوََّل:  َسُلوا اَّللََّ اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة، َواْلَيِقنَي »اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َهَذا اْلِمن ْ
رًا ِمَن اْلَعاِفَيةِ    2.«يف اأْلُوىَل َواآْلِخَرِة، فَِإنَُّه َما أُوِت اْلَعْبُد بَ ْعَد اْلَيِقنِي َخي ْ

، َعْن أَبِيِه اْلَعبَّاِس، أَنَُّه أََتى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  َعبَّاسٍ  هللِا ْبنِ  َعْبدِ ْن عَ وَ 
َفُعيِن هللاُ  ًئا يَ ن ْ تَ َرَب َأَجِلي، فَ َعلِّْميِن َشي ْ ، َواق ْ  ِبِه، َوَسلََّم، فَ َقاَل: ََي َرُسوَل هللِا َأاَن َعمَُّك َكِبَْت ِسينِّ
ًئا، َوَلِكْن َسْل َربََّك اْلَعْفَو، َواْلَعاِفَيَة  يف قَاَل: " ََي َعبَّاُس، أَْنَت َعمِّي َوال أُْغيِن َعْنَك ِمَن هللِا َشي ْ

نْ َيا َواآْلِخَرِة " قَاهَلَا َثالًًث، ُُثَّ َأََتُه ِعْنَد قَ ْرِن احْلَْوِل، فَ َقاَل َلُه ِمْثَل َذِلكَ    3.الدُّ

اْلَعفو والعافية ُمْشَتّق َأحدُهَا من اآلخر َأال ِإن اْلَعفو يْستَ ْعمل يف احلكيم الرتمذي:  قال
نْ َيا وأصل َذِلك التفضل َعَلْيِه َأن يتفضل على  نَ َواِئب اآْلِخَرة والعافية تْستَ ْعمل يف نَ َواِئب الدُّ

َتِليه َواْلَعفو الدَّْرس وَ  َمْعَناُه أَن يدرس َعنُه آًَثر الذُّنُوب َواْلَباَلء َعن َعبده َفاَل يُ َعاِقبُه َواَل يَ ب ْ
نْ َيا َأو يف اآْلِخَرة فَِإذا درست َعنُه  جوارحه فَِإن لكل نْعَمة تبعة َولُكل َذْنب نقمة يف الدُّ

 4.التَّبَعات والنقمات َّتلص هِبََذا يف اْلَعفو

 
                                                           

 أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َأْصَبَح، حديث رقم:ِكَتاب اأْلََدِب،   -، وأبو داود4785حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، بسند 3871، حديث رقم: اَبُب َما يَْدُعو بِِه الرَُّجُل ِإَذا َأْصَبَح َوِإَذا أَْمَسى ،ِكَتاُب الدَُّعاءِ  -، وابن ماجه5074
 صحيح

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -، والرتمذي6حديث رقم:  -رواه أمحد - 2 ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ حديث رقم:  ، ابب 
 يح، بسند صح1938حديث رقم:  ،ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكرِ  -، واحلاكم3558

 بسند حسن، 470حديث رقم:  -، والضياء املقدسي يف املختارة1766حديث رقم:  -أمحدرواه  - 3
 (281/ 2نوادر األصول يف أحاديث الرسول ) - 4
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 كلمات خي من كنوز الذهب والفضة: -19

اِد ْبِن أَوْ  اُد ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: "، قَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللِا َصلَّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  سٍ َعْن َشدَّ ََي َشدَّ
 ْبَن َأْوٍس، ِإَذا رَأَْيَت النَّاَس َقِد اْكتَ نَ ُزوا الذََّهَب َواْلِفضََّة، فَاْكِنْز َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت: اللُهمَّ ِإيّنِ 

 ، َوَعزَائَِم َمْغِفَرِتَك،ْسأَُلَك ُموِجَباِت َرمْحَِتكَ ، َواْلَعزِ ََة َعَلى الرُّْشِد، َوأَ أَُلَك الث ََّباَت يف اأْلَْمرِ َأسْ 
، َوِلَسااًن َصاِدقًا، َوَأْسأَُلَك ِمْن ، َوَأْسأَُلَك قَ ْلًبا َسِليًما، َوُحْسَن ِعَباَدِتكَ َوَأْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتكَ 

ُم اْلغُُيوبِ َما تَ ْعَلُم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما تَ ْعَلُم، َوَأْستَ ْغِفُرَك ِلَما تَ ْعَلُم، ِإنَّ  َخرْيِ    1."َك أَْنَت َعالَّ

 خليي الدنيا اْلخرة: جامع   دعاء   -1

فََأْوَجَز ِفيَها، فَ َقاَل لَُه السَّاِئِب، َعْن أَبِيِه، قَاَل: َصلَّى بَِنا َعمَّاُر ْبُن ََيِسٍر َصاَلًة،  ْبنِ  طَاءِ َعْن عَ 
بَ ْعُض اْلَقْوِم: َلَقْد َخفَّْفَت َأْو َأْوَجْزَت الصَّاَلَة، فَ َقاَل: أَمَّا َعَلى َذِلَك، فَ َقْد َدَعْوُت ِفيَها 

ْعتُ ُهنَّ ِمْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َلمَّا قَاَم تَِبَعُه َرجُ  ل  ِمَن اْلَقْوِم ُهَو ُأَِبٌّ ِبَدَعَواٍت ْسَِ
َر أَنَُّه َكىَن َعْن نَ ْفِسِه، َفَسأََلُه َعِن الدَُّعاِء، ُُثَّ َجاَء َفَأْخبَ َر بِِه اْلَقْوَم:  اللَُّهمَّ بِِعْلِمَك اْلَغْيَب، »َغي ْ

 ِإَذا َعِلْمَت اْلَوفَاَة َخي ْرًا ِل، َوُقْدَرِتَك َعَلى اِْلَْلِق، َأْحِييِن َما َعِلْمَت احْلََياَة َخي ْرًا ِل، َوتَ َوفَّيِن 
اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك َخْشيَ َتَك يف اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، َوَأْسأَُلَك َكِلَمَة احلَْقِّ يف الرَِّضا َواْلَغَضِب، 

َفُد، َوَأْسأَ  َقِطُع، َوَأْسأَُلَك اْلَقْصَد يف اْلَفْقِر َواْلِغىَن، َوَأْسأَُلَك نَِعيًما اَل يَ ن ْ ُلَك قُ رََّة َعنْيٍ اَل تَ ن ْ
َة النَّظَِر ِإىَل   َوَأْسأَُلَك الرَِّضاَء بَ ْعَد اْلَقَضاِء، َوَأْسأَُلَك بَ ْرَد اْلَعْيِش بَ ْعَد اْلَمْوِت، َوَأْسأَُلَك َلذَّ

َنٍة ُمِضلَّةٍ  ، اللَُّهمَّ َزيِّنَّا ِبزِيَنِة اإْلِ َاِن، َوْجِهَك، َوالشَّْوَق ِإىَل لَِقاِئَك يف َغرْيِ َضرَّاَء ُمِضرٍَّة، َواَل ِفت ْ
  2.«َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتِدينَ 

 

                                                           

ابن ، و 1872ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -رواه احلاكم يف املستدرك - 1
َجلَّ َوَعاَل، حديث ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب ِصَفِة الصَّاَلِة، ذِْكُر َجَواِز ُدَعاِء اْلَمْرِء يف َصاَلتِِه ِبَا لَْيَس يف ِكَتاِب اَّللَِّ   -حبان
 ، وصححه األلباين7135حديث رقم:  -، والطِباين يف الكبري1974رقم: 
ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي،  -واحلاكم، 1305ُب الدَُّعاِء بَ ْعَد الذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب السَّْهِو، ابَ   -رواه النسائي - 2

 وصححه األلباين، 1923، حديث رقم: َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكرِ 
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 دعاء لقضاء الدين: -2

تَ َقَدُه يَ ْوَم اْلُُمَعِة، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم اف ْ
« ََي ُمَعاُذ، َما ِل لَْ أََرَك؟»هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أََتى ُمَعاًذا فَ َقاَل َلُه:  فَ َلمَّا َصلَّى َرُسولُ 

وُل قَاَل: ََي َرُسوَل هللِا لِيَ ُهوِديٍّ َعَليَّ أُوِقيَّة  ِمْن ِتِْبٍ َفَخَرْجُت إِلَْيَك َفَحَبَسيِن َعْنَك، فَ َقاَل َلُه َرسُ 
ََي ُمَعاُذ، َأاَل أَُعلُِّمَك ُدَعاًء َتْدُعو ِبِه؟ فَ َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمَن الدِّيِن َلْيِه َوَسلََّم: "ى هللُا عَ هللِا َصلَّ 

فَادُْع ِبِه ََي ُمَعاُذ ُقِل: اللُهمَّ َماِلَك  -َوَصِب  َجَبل  اِبْلَيَمِن  -ِمْثُل َجَبِل َصِبٍ أَدَّاُه هللُا َعْنَك 
َك َمْن َتَشاُء، َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء، َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء، َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدِك اْلُمْلِك تُ ْؤِت اْلُملْ 

، ُتوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر، وُتوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل، َوَُّتْرِجُ  ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  احلَْيَّ  اِْلَي ْ
نْ َيا َواآْلِخرَِة ِمَن اْلمَ  ، َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب َرمْحََن الدُّ يِِّت، َوَُّتْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ

ُهَما، وََتَْنُع َمْن َتَشاُء، اْرمَحْيِن َرمْحًَة تُ ْغِنيين هِبَا َعْن َرمْحَِة َمنْ   َوَرِحيَمُهَما، تُ ْعِطي َمْن َتَشاُء ِمن ْ
  1."اكَ ِسوَ 

يِع َسَخطِ هِ ، َوُفَجاَءِة نِْقَمتِ هِ ، َوحَتَوُِّل َعاِفَيتِ هِ ِمْن َزَواِل نِْعَمتِ االستعاذة ِبهلل  -21  ِه:، َوَجَِ

هُ  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمرَ  ، قَاَل: َكاَن ِمْن ُدَعاِء َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
يِع َسَخِطكَ  اللُهمَّ ِإيّنِ »   2«.أَُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك، َوحَتَوُِّل َعاِفَيِتَك، َوُفَجاَءِة نِْقَمِتَك، َومجَِ

َواجلُْْبِ َوالُبْخِل، َوَضَلِع ، ِمَن اْلَمِ  َوالََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسلِ االستعاذة ِبهلل  -21
ْيِن، َوَغَلَبِة الر َِجالِ   :الدَّ

اللَُّهمَّ ِإيّنِ »َماِلٍك َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َعْن أََنِس ْبنِ 
ْيِن، َوَغَلَبِة الّرَِجالِ    3«.أَُعوُذ ِبَك ِمَن اهلَمِّ َواحلََزِن، َوالَعْجِز َوالَكَسِل، َواُلْْبِ َوالُبْخِل، َوَضَلِع الدَّ

                                                           

 1821رقم: ، وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 323حدريث رقم:  -رواه الطِباين يف الكبري - 1
َنةِ  -رواه مسلم - 2  اِبلنَِّساِء، حديث ِكَتاُب الرِّقَاِق، اَبُب َأْكثَ ُر أَْهِل اْلَنَِّة اْلُفَقرَاُء َوَأْكثَ ُر أَْهِل النَّاِر النَِّساُء َوبَ َياِن اْلِفت ْ

 2739 رقم:
رَيِ   -رواه البخاري - 3  2893 حديث رقم:، لِْلِخْدَمةِ اَبُب َمْن َغزَا ِبَصِبٍّ  ،ِكَتاُب اِلَهاِد َوالسِّ
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ة ، َكْرَماينُّ: َهَذا الدَُّعاُء ِمْن َجَواِمِع اْلَكِلِم؛ أِلَنَّ أَنْ َواَع الرََّذاِئِل َثاَلثَة : نَ ْفَسانِيَّة ، َوَبَدنِيَّ قَاَل الْ 
 َوَخارِِجيَّة .

ْنَسانِ  :فَاأْلُوىَل    .ِِبََسِب اْلُقَوى الَّيِت ِلْ ِ

 لشَّْهَوانِيَّة .َوِهَي َثاَلثَة : اْلَعْقِليَّة ، َواْلَغَضِبيَّة ، َوا

 ُز َواْلَكَسُل اِبْلَبَدنِيَِّة.فَاهْلَمُّ َواحْلََزُن يَ تَ َعلَُّق اِبْلَعْقِليَِّة، َواْلُْْبُ اِبْلَغَضِبيَِّة، َواْلُبْخُل اِبلشَّْهَوانِيَِّة، َواْلَعجْ 

  .ىَوََتَاِم اآْلاَلِت َواْلُقوَ  ،َيُكوُن ِعْنَد َساَلَمِة اأْلَْعَضاءِ  َوالثَّاِن:

 ،َجاِهيٌّ  :َوالثَّاين  ،َماِلٌّ  :فَاأْلَوَّلُ  ،َوالضََّلُع َواْلَغَلَبُة اِبِْلَارِِجيَّةِ ، َواأْلَوَُّل ِعْنَد نُ ْقَصاِن ُعْضٍو َوََنْوِهِ 
يع َذِلك. َوالدَُّعاُء ُمْشَتِمل  َعَلى مجَِ
1  

 :َوَهامَّة ، َوِمْن ُكلِ  َعنْي  اَلمَّة  االستعاذة ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة، ِمْن ُكلِ  َشْيطَان   -22

ُهَما، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعوُِّذ احَلَسَن َواحلُ  ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ َسنْيَ
ُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة، ِمْن ُكلِّ ِإنَّ َأاَبُكَما َكاَن يُ َعوُِّذ هِبَا ِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق: أَ »َويَ ُقوُل: 

،ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياءِ -رواه البخاري«. ، َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ اَلمَّةٍ َشْيطَاٍن َوَهامَّةٍ   3371حديث رقم:  ، ابب 

َفُع، َوِمْن قَ ْلب  اَل ََيَْشُع، َوِمْن نَ ْفس  اَل االستعاذة ِبهلل  -23  َتْشَبُع، ِمْن ِعْلم  اَل يَ ن ْ
 :َوِمْن َدْعَوة  اَل ُيْسَتَجاُب َْلَا

، قَاَل: اَل أَُقوُل َلُكْم ِإالَّ َكَما َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقمَ 
ْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُْْبِ، َواْلُبْخِل، َواهْلََرِم، اللُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلعَ »َوَسلََّم يَ ُقوُل: َكاَن يَ ُقوُل: 

ُر َمْن زَكَّاَها، أَْنَت َولِي َُّها َوَمْواَلَها ، َوَعَذاِب، اْلَقِْبِ اللُهمَّ آِت نَ ْفِسي تَ ْقَواَها، َوزَكَِّها أَْنَت َخي ْ

                                                           

 (174/ 11فتح الباري البن حجر ) - 1
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َفُع، َوِمْن قَ ْلٍب اَل   ََيَْشُع، َوِمْن نَ ْفٍس اَل َتْشَبُع، َوِمْن َدْعَوٍة اللُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يَ ن ْ
  1.«اَل ُيْسَتَجاُب هَلَا

 :عليه السالم َدْعَوُة ِذي النُّونِ  -24

نَ ْيِه ِمينِّ ُُثَّ لَْ ي َ  َعنْ  ُردَّ َسْعٍد، قَاَل: َمَرْرُت ِبُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن يف اْلَمْسِجِد َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َفَمأل َعي ْ
 َليَّ السَّالَم، َفأَتَ ْيُت أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي ُعَمَر ْبَن اِلَْطَّاِب، فَ ُقْلُت: ََي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َهْل َحَدثَ عَ 

يف اإْلِْسالِم َشْيء ؟ َمرَّتَ نْيِ َقاَل: اَل. َوَما َذاَك؟ قَاَل: قُ ْلُت: اَل. ِإال َأيّنِ َمَرْرُت ِبُعْثَماَن آنًِفا يف 
، ُُثَّ لَْ يَ رُدَّ َعَليَّ السَّالَم. َقاَل: َفَأْرَسَل ُعَمُر ِإىَل اْلمَ  نَ ْيِه ِمينِّ ْسِجِد، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه َفَمأل َعي ْ

ُعْثَماَن َفَدَعاُه، فَ َقاَل: َما َمنَ َعَك َأْن اَل َتُكوَن َرَدْدَت َعَلى َأِخيَك السَّالَم؟ قَاَل ُعْثَماُن: َما 
ْعد : قُ ْلُت: بَ َلى. قَاَل: َحَتَّ َحَلَف َوَحَلْفُت، قَاَل: ُُثَّ ِإنَّ ُعْثَماَن ذََكَر، فَ َقاَل: قَاَل سَ  .فَ َعْلتُ 

ْعتُ َها  ِمْن بَ َلى، َوَأْستَ ْغِفُر هللَا َوأَُتوُب إِلَْيِه ِإنََّك َمَرْرَت ِب آنًِفا، َوَأاَن ُأَحدُِّث نَ ْفِسي ِبَكِلَمٍة ْسَِ
َعَلْيِه َوَسلََّم، اَل َوهللِا َما ذََكْرتُ َها َقطُّ ِإال تَ َغشَّى َبَصرِي َوقَ ْلِب ِغَشاَوة ، قَاَل:  َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ 

 َجاءَ قَاَل َسْعد : َفَأاَن أُْنِبُئَك هِبَا: ِإنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ذََكَر لََنا َأوََّل َدْعَوٍة، ُُثَّ 
 َشَغَلُه َحَتَّ قَاَم َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَات َّبَ ْعُتُه فَ َلمَّا َأْشَفْقُت َأْن َيْسِبَقيِن ِإىَل أَْعرَاِبٌّ فَ 

 َمْن َهَذا»فَ َقاَل:  َمْنزِلِِه، َضَرْبُت ِبَقَدِمي اأْلَْرَض، فَاْلتَ َفَت ِإَِلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم:
. قَاَل: قُ ْلُت: اَل َوهللِا، ِإال أَنََّك «َفَمهْ »قَاَل: قُ ْلُت: نَ َعْم ََي َرُسوَل هللِا. قَاَل:  «أَبُو ِإْسَحاَق؟

نَ َعْم َدْعَوُة ِذي النُّوِن ِإْذ ُهَو يف »ذََكْرَت لََنا َأوََّل َدْعَوٍة ُُثَّ َجاَء َهَذا اأْلَْعرَاِبُّ َفَشَغَلَك، قَاَل: 
[ فَِإنَُّه لَْ 87]األنبياء:  ﴾اَل إَِلَه ِإال أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ ﴿وِت: َبْطِن احلُْ 

  2.«َيدُْع هِبَا ُمْسِلم  َربَُّه يف َشْيٍء َقطُّ ِإال اْسَتَجاَب َلهُ 

 

 
                                                           

ْعَمْل، حديث كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما لَْ ي ُ   -رواه مسلم - 1
 2722رقم: 
 ، بسند حسن1462حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
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 :خي   لكلِ  جامع   دعاء   -25

َها، َعِن النَِّبِّ  اللَُّهمَّ »َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َهَذا َما َسَأَل ُُمَمَّد  َربَُّه:  َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َر الث ََّواِب، وَ  َر اْلَعَمِل، َوَخي ْ َر النََّجاِ ، َوَخي ْ َر الدَُّعاِء، َوَخي ْ َر اْلَمْسأََلِة، َوَخي ْ َر ِإيّنِ َأْسأَُلَك َخي ْ َخي ْ

َر اْلَمَماِت، َوثَ ب َّتَ  يِن َوثَ قِّْل َمَوازِييِن، َوَحقِّْق ِإ َاين، َواْرَفْع َدَرَجاِت، َوتَ َقبَّْل َصاَلِت، احْلََياِة، َوَخي ْ
َخَواَتَُه، َواْغِفْر َخِطيَئيِت، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك فَ َواِتَح اِلَْرْيِ وَ 

َر َما َوَجَواِمَعُه، َوَأوَّلَهُ  ، َوظَاِهَرُه َواَبِطَنُه، َوالدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة آِمنَي، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َخي ْ
َر َما َظَهَر، َوالدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن  َر َما َبَطَن، َوَخي ْ َر َما أَْعَمُل، َوَخي ْ َر َما أَف َْعُل، َوَخي ْ آِت، َوَخي ْ

َر قَ ْلِب، اْلَنَِّة آِمنيَ  ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َأْن تَ ْرَفَع ذِْكرِي، َوَتَضَع َوزِْري، َوُتْصِلَح أَْمرِي، َوُتَطهِّ
َن فَ ْرِجي، َوتُ نَ ّوَِر ِل قَ ْلِب، َوتَ ْغِفَر ِل َذْنِب، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة آِمنيَ  ، َوحُتَصِّ

 َأْسأَُلَك َأْن تَ َباَرَك ِل يف نَ ْفِسي، َويف َْسِْعي، َويف َبَصرِي، َويف ُروِحي، َويف َخْلِقي، اللَُّهمَّ ِإيّنِ 
َويف ُخُلِقي، َويف أَْهِلي، َويف َُمَْياَي، َويف مَمَاِت، َويف َعَمِلي، فَ تَ َقبَّْل َحَسَناِت، َوَأْسأَُلَك 

  1.«ِة آِمنيَ الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَّ 

 :اللَّْيلِ ِف ِقَياِم  ما يدعو به -26

ُهَما َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا تَ َهجََّد ِمَن اللَّْيِل، قَاَل:  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ْمُد أَْنَت قَ يُِّم السََّمَواِت َواأَلْرِض، اللَُّهمَّ َلَك احلَْمُد أَْنَت نُوُر السََّمَواِت َواأَلْرِض، َوَلَك احلَ »

، ، َوقَ ْوُلَك احَلقُّ ، َوَوْعُدَك احَلقُّ  َوَلَك احلَْمُد أَْنَت َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ، أَْنَت احَلقُّ
، َوالَنَُّة َحقٌّ، َوالنَّاُر َحقٌّ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ، َوال سَّاَعُة َحقٌّ، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت، َوِبَك َولَِقاُؤَك احَلقُّ

آَمْنُت، َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلُت، َوإِلَْيَك أَنَ ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، َوإِلَْيَك َحاَكْمُت، فَاْغِفْر ِل َما 
  2.« أَْنتَ َقدَّْمُت َوَما َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت، أَْنَت ِإهلَِي الَ إَِلَه ِإالَّ 

                                                           

ْسَناِد، َوَلْ َُيَّرَِجاُه، ووافقه الذهِب، ورواه الطِباين 1911حديث رقم:  -رواه احلاكم - 1 ، وقال: َهَذا َحِديث  َصِحيُح اإْلِ
 256حديث رقم:  -، ورواه البيهقي يف الدعوات2618حديث رقم:  -، واألوسط717حديث رقم:  -يف الكبري

ِكَتاُب َصاَلِة   -، ومسلم6317َعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء ِإَذا انْ تَ َبَه اِبللَّْيِل، حديث رقم: ِكَتاُب الدَّ -رواه البخاري - 2
 769اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب الدَُّعاِء يِف َصاَلِة اللَّْيِل َوِقَياِمِه، حديث رقم: 
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َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َعْوٍف، قَاَل: َسأَْلُت َعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي، ِبَِيِّ َشْيٍء َكاَن  َعْن َأِب َسَلَمَة ْبنِ 
اَم ِمَن اللَّْيِل َنِبُّ هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْفَتِتُح َصاَلتَُه ِإَذا قَاَم ِمَن اللَّْيِل؟ قَاَلْت: َكاَن ِإَذا قَ 

تَ َتَح َصاَلتَُه:  رَائِيَل، َوِميَكائِيَل، َوِإْسرَاِفيَل، فَاِطَر السََّماَواِت َواأْلَْرِض، َعاِلَ »اف ْ اللُهمَّ َربَّ َجب ْ
ْختُِلَف ِفيِه ِمَن اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة، أَْنَت حَتُْكُم بَ نْيَ ِعَباِدَك ِفيَما َكانُوا ِفيِه ََيَْتِلُفوَن، اْهِدين ِلَما ا

  1.«احلَْقِّ ِبِِْذِنَك، ِإنََّك تَ ْهِدي َمْن َتَشاُء ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 :ِف ُسُجوِدهِ  هِ و بِ عُ دْ ا يَ مَ  -27

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس، قَاَل: َخرََج َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإىَل الصَّاَلِة َفَصلَّى، َفَجَعَل يَ ُقولُ 
اللُهمَّ اْجَعْل يف قَ ْلِب نُورًا، َويف َْسِْعي نُورًا، َويف َبَصرِي نُورًا، َوَعْن »يف َصاَلتِِه، أَْو يف ُسُجوِدِه: 

 َ ِييِن نُورًا، َوَعْن ِِشَاِل نُورًا، َوأََماِمي نُورًا، َوَخْلِفي نُورًا، َوفَ ْوِقي نُورًا، َوحَتْيِت نُورًا، َواْجَعْل ِل 
  2.«رًانُو 

َها َعْن َعاِئَشةَ وَ  َلًة ِمَن اْلِفَراِش َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ ، قَاَلْت: فَ َقْدُت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ
اللُهمَّ » فَاْلَتَمْسُتُه فَ َوقَ َعْت َيِدي َعَلى َبْطِن َقَدَمْيِه َوُهَو يف اْلَمْسِجِد َوُُهَا َمْنُصوبَ َتاِن َوُهَو يَ ُقوُل:

أَُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطَك، َوِبَُعافَاِتَك ِمْن ُعُقوبَِتَك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْنَك اَل ُأْحِصي ثَ َناًء َعَلْيَك 
  3.«أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ 

يف ُسُجوِدِه »ْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعلَ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ 
 4.«اللُهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب ُكلَُّه ِدقَُّه، َوِجلَُّه، َوَأوَّلَُه َوآِخَرُه َوَعاَلنِيَ َتُه َوِسرَّهُ 

 

  
                                                           

 770الدَُّعاِء يف َصاَلِة اللَّْيِل َوِقَياِمِه، حديث رقم:  ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَببُ   -رواه مسلم - 1
ِكَتاُب َصاَلِة   -، ومسلم6316ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء ِإَذا انْ تَ َبَه اِبللَّْيِل، حديث رقم: -رواه البخاري - 2

 763َياِمِه، حديث رقم: اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب الدَُّعاِء يِف َصاَلِة اللَّْيِل َوقِ 
 486اَبُب َما يُ َقاُل يِف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، ِكَتاُب الصَّاَلِة، حديث رقم:  -رواه مسلم - 3
 483ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب َما يُ َقاُل يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد، حديث رقم:   -رواه مسلم - 4
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ِه اأَلْعَظمِ  اَّللَِّ دعاُء  -28  :ِِبمسِْ

النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َرُجاًل َيْدُعو َوُهَو  قَاَل: ْسَِعَ ، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َة اأَلْسَلِميِّ َعْن بُ َرْيدَ 
 اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِبَِيّنِ َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اَّللَُّ اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت اأَلَحُد الصََّمُد، الَِّذي لَْ »يَ ُقوُل: 

َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَقْد َسَأَل اَّللََّ اِبْسِِْه »، قَاَل: فَ َقاَل: «َأَحد   يَِلْد َولَْ يُوَلْد َولَْ َيُكْن لَُه ُكُفًوا
  1.«اأَلْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُدِعَي ِبِه َأَجاَب، َوِإَذا ُسِئَل بِِه أَْعَطى

 :ةِ الَ صَّ الِف  قَ ْبَل السَّاَلمِ  الدَُّعاءُ  -29

دِّيقِ  ، َعلِّْميِن َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل  َعْن َأِب َبْكٍر الصِّ لِلنَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ُقِل اللَُّهمَّ ِإيّنِ ظََلْمُت نَ ْفِسي ظُْلًما َكِثريًا، َواَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب »ُدَعاًء أَْدُعو بِِه يف َصاَلِت، قَاَل: 

  2.«ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيمُ  ِإالَّ أَْنَت، فَاْغِفْر ِل ِمْن ِعْنِدَك َمْغِفَرةً 

نْ َيا، َوَعَذاِب الَقْبِ وَ اجلُْْبِ، وَ ِمَن الُبْخِل،  ااِلْسِتَعاَذةُ  -31 َنِة الدُّ  :ِمْن ِفت ْ

َهُؤالَِء  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعلُِّمَنا َسْعِد ْبِن َأِب َوقَّاصٍ َعْن 
اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن الُبْخِل، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اُلْْبِ، َوأَُعوُذ »الَكِلَماِت، َكَما تُ َعلَُّم الِكَتابَُة: 

نْ َيا، َوَعَذاِب الَقِْبِ  َنِة الدُّ   3.«ِبَك ِمْن َأْن نُ َردَّ ِإىَل أَْرَذِل الُعُمِر، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفت ْ

َنِة الدَّجَّالِ وَ ، ِمَن اْلِفَتِ ، وَ ْسِتَعاَذُة ِمْن َعَذاِب اْلَقْبِ ااِل  -31  :ِمْن ِفت ْ

ُ َعْنُه، َعْن َزْيِد ْبِن ًَثِبتٍ  َنَما النَِّبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف َحاِئٍط لَِبيِن النَّجَّاِر،  َرِضَي اَّللَّ قَاَل: بَ ي ْ
َكَذا    -ُه، ِإْذ َحاَدْت ِبِه َفَكاَدْت تُ ْلِقيِه، َوِإَذا أَق ْبُ ر  ِستَّة  َأْو ََخَْسة  َأْو أَْربَ َعة  َعَلى بَ ْغَلٍة َلُه َوََنُْن َمعَ 
فَ َقاَل َرُجل : َأاَن، قَاَل: « َمْن يَ ْعِرُف َأْصَحاَب َهِذِه اأْلَق ُِْبِ؟»فَ َقاَل:  -َكاَن يَ ُقوُل اْلَُرْيرِيُّ 

                                                           

أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب َجاِمِع  -، والرتمذي22965حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:   ، بسند صحيح3475الدََّعَواِت َعِن النَِِّبِّ َصلَّى اَّللَّ

كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء  -، ومسلم834، حديث رقم: ِكَتاُب اأَلَذاِن، اَبُب الدَُّعاِء قَ ْبَل السَّاَلمِ   -رواه البخاري - 2
 2705اَبُب اْسِتْحَباِب َخْفِض الصَّْوِت اِبلذِّْكِر، حديث رقم:  َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر،

نْ َيا، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3 َنِة الدُّ  6390ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن ِفت ْ
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ْشرَاِك، فَ َقاَل:  قَاَل: «َفَمََت َماَت َهُؤاَلِء؟» تَ َلى يف قُ ُبورَِها، فَ َلْواَل »َماُتوا يف اإْلِ ِإنَّ َهِذِه اأْلُمََّة تُ ب ْ
َنا « َأْن اَل َتَدافَ ُنوا، َلَدَعْوُت هللَا َأْن ُيْسِمَعُكْم ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ الَِّذي َأْْسَُع ِمْنهُ  َبَل َعَلي ْ ُُثَّ أَق ْ

قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمْن َعَذاِب النَّاِر، فَ َقاَل: « ُذوا اِبهلِل ِمْن َعَذاِب النَّارِ تَ َعوَّ »ِبَوْجِهِه، فَ َقاَل: 
تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمَن »قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ، َقاَل: « تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ »

َها َوَما  َها َوَما َبَطَن، قَاَل: « َبَطنَ اْلِفََتِ، َما َظَهَر ِمن ْ قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمَن اْلِفََتِ َما َظَهَر ِمن ْ
َنِة الدَّجَّالِ » َنِة الدَّجَّالِ « تَ َعوَُّذوا اِبهلِل ِمْن ِفت ْ   1.قَاُلوا: نَ ُعوُذ اِبهلِل ِمْن ِفت ْ

 :ِِبلنَّْصِر ِعْنَد ِلَقاِء اْلَعُدو ِ  الدَُّعاءُ  -32

قَاَل: َدَعا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، ْبِن َأِب َأْوَفَ  َعْن َعْبِد هللاِ 
اللُهمَّ، ُمْنزَِل اْلِكَتاِب، َسرِيَع احلَِْساِب، اْهزِِم اأْلَْحزَاَب، اللُهمَّ، اْهزِْمُهْم »اأْلَْحزَاِب، فَ َقاَل: 

  2.«َوزَْلزهِْلُمْ 

 :ِمَن الضَّاَللِ  هللاِ ِة ِعزَّ ب اَذةُ ااِلْسِتعَ  -33

هُ  َعِن اْبِن َعبَّاسٍ  اللُهمَّ َلَك »: َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َكاَن يَ ُقوُل: َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
اللُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ َأْسَلْمُت، َوِبَك آَمْنُت، َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلُت، َوإِلَْيَك أَنَ ْبُت، َوِبَك َخاَصْمُت، 

ْنُس َ ُوُتونَ ِبِعزَِّتَك، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، َأْن ُتِضلَّيِن، أَْنَت احلَْيُّ الَِّذي اَل َ ُوُت، َوا   3.«لِْنُّ َواإْلِ
 

 

                                                           

ثْ َباِت َعَذاِب كتاب اْلَنَِّة َوِصَفِة نَِعيِمَها َوأَْهِلَها، اَبُب َعْرِض َمْقَعِد اْلَميِِّت ِمَن اْلَنَِّة أَِو النَّاِر َعَلْيِه، َوإِ   -ه مسلمروا - 1
 2867اْلَقِْبِ َوالت ََّعوُِّذ ِمْنُه، حديث رقم: 

ِكَتاُب الَِْهاِد   -، ومسلم6392ُمْشرِِكنَي، حديث رقم: َلى الْ ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء عَ   -رواه البخاري - 2
رَيِ، اَبُب اْسِتْحَباِب الدَُّعاِء اِبلنَّْصِر ِعْنَد ِلَقاِء اْلَعُدوِّ، حديث رقم:   1742َوالسِّ

 ،834[، حديث رقم: 4ُم﴾ ]إبراهيم: ِكَتاُب الت َّْوِحيِد، اَبُب قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاىَل: ﴿َوُهَو الَعزِيُز احَلِكي  -رواه البخاري - 3
ْعَمْل ، حديث رقم: كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما لَْ ي ُ   -ومسلم
2717 
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 :الدَُّعاءِ  اْلَمْسأََلِة، َوَخْيِ  ْيِ بَ  ُدَعاءُ ال -34

َها، َعنِ  : ْدُعو هِبَُؤاَلِء اْلَكِلَماتِ أَنَُّه َكاَن يَ النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن أُمِّ َسَلَمَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
َر الث َّ » َر اْلَعَمِل، َوَخي ْ َر النََّجاِ ، َوَخي ْ َر الدَُّعاِء، َوَخي ْ َر اْلَمْسأََلِة، َوَخي ْ َواِب، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َخي ْ

َر احْلََياِة، َوَخي ْرَ  اْلَمَماِت، َوثَ ب ََّتيِن َوثَ قِّْل َمَوازِييِن، َوَحقِّْق ِإ َاين، َواْرَفْع َدَرَجاِت، َوتَ َقبَّْل  َوَخي ْ
رْيِ َصاَلِت، َواْغِفْر َخِطيَئيِت، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك فَ َواِتَح اِلَْ 

 َواِمَعُه، َوَأوََّلُه، َوظَاِهَرُه َواَبِطَنُه، َوالدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة آِمنَي، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلكَ َوَخَواَتَُه، َوجَ 
َر َما َظَهَر، َوالدََّرَجاِت  َر َما َبَطَن، َوَخي ْ َر َما أَْعَمُل، َوَخي ْ َر َما أَف َْعُل، َوَخي ْ َر َما آِت، َوَخي ْ َخي ْ

رَ اْلُعَلى   ِمَن اْلَنَِّة آِمنَي، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َأْن تَ ْرَفَع ِذْكرِي، َوَتَضَع َوزِْري، َوُتْصِلَح أَْمرِي، َوُتَطهِّ
َن فَ ْرِجي، َوتُ نَ ّوَِر ِل قَ ْلِب، َوتَ ْغِفَر ِل َذْنِب، َوَأْسأَُلَك الدََّرَجاِت اْلُعَلى ِمَن اْلَنَّ  ِة قَ ْلِب، َوحُتَصِّ

آِمنَي، اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك َأْن تَ َباَرَك ِل يف نَ ْفِسي، َويف َْسِْعي، َويف َبَصرِي، َويف ُروِحي، َويف 
َخْلِقي، َويف ُخُلِقي، َويف أَْهِلي، َويف َُمَْياَي، َويف مَمَاِت، َويف َعَمِلي، فَ تَ َقبَّْل َحَسَناِت، َوَأْسأَُلَك 

  1.«اْلُعَلى ِمَن اْلَنَِّة آِمنيَ الدََّرَجاِت 

  :الشِ ْركِ ِبهلِل مَن  ااِلْسِتَعاَذةُ  -35

دِّيِق َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِإىَل َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َيَساٍر  َمْعِقَل ْبنِ عن  قَاَل: اْنطََلْقُت َمَع َأِب َبْكٍر الصِّ
ْرُك ِفيُكْم َيَ »النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َقاَل:  ، فَ َقاَل «َأْخَفى ِمْن َدبِيِب النَّْملِ  َأاَب َبْكٍر، لَلشِّ

ْرُك ِإالَّ َمْن َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر؟ فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ  َم: أَبُو َبْكٍر: َوَهِل الشِّ
ْرُك َأْخَفى مِ » ْن َدبِيِب النَّْمِل، َأاَل أَُدلَُّك َعَلى َشْيٍء ِإَذا قُ ْلَتُه َذَهَب َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه، لَلشِّ

ْستَ ْغِفُرَك ِلَما ُقِل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك َأْن ُأْشرَِك ِبَك َوَأاَن أَْعَلُم، َوأَ »قَاَل: « َعْنَك قَِليُلُه وََكِثريُُه؟
  2.«اَل أَْعَلمُ 

                                                           

 -، والطِباين يف الكبري1911، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليلِ   -رواه احلاكم - 1
، وقال احلاكم: َهَذا 1422حديث رقم:  -، والطِباين يف الدعاء6218حديث رقم:  -، واألوسط717حديث رقم: 

ْسَناِد، َولَْ َُيَّرَِجاُه.  َحِديث  َصِحيُح اإْلِ
 ، بسند صحيح716ْضِل الدَُّعاِء، حديث رقم: اَبُب فَ -رواه البخاري يف األدب املفرد - 2
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 :اَلةِ الصَّ ِف ْسِتْفَتا ِِ اال َعاءِ دُ  -36

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا قَاَم ِمَن َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب َسِعيٍد اِْلُْدرِيِّ 
، «اَل إَِلَه َغي َْركَ ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك َوتَ َباَرَك اْْسَُك، َوتَ َعاىَل َجدَُّك، وَ »اللَّْيِل َكب ََّر، ُُثَّ يَ ُقوُل: 

ُ َأْكبَ ُر َكِبريًا»َثاَلًًث، ُُثَّ يَ ُقوُل: « اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ »ُُثَّ يَ ُقوُل:  أَُعوُذ اِبَّللَِّ السَِّميِع اْلَعِليِم »َثاَلًًث، « اَّللَّ
  1.، ُُثَّ يَ ْقرَأُ «ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيِم ِمْن َُهْزِِه، َونَ ْفِخِه، َونَ ْفِثهِ 

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا َكب ََّر يف الصَّاَلِة، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ 
التَّْكِبرِي َسَكَت ُهنَ يًَّة قَ ْبَل َأْن يَ ْقرَأَ، فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل هللِا ِبَِِب أَْنَت َوأُمِّي أَرَأَْيَت ُسُكوَتَك بَ نْيَ 

أَُقوُل: اللُهمَّ اَبِعْد بَ ْييِن َوبَ نْيَ َخطَاََيَي َكَما اَبَعْدَت بَ نْيَ اْلَمْشرِِق » :َواْلِقرَاَءِة، َما تَ ُقوُل؟ قَالَ 
َنِس، اللُهمَّ اْغِسلْ  يِن ِمْن َواْلَمْغِرِب، اللُهمَّ نَ قِّيِن ِمْن َخطَاََيَي َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب اأْلَبْ َيُض ِمَن الدَّ

  2.«لث َّْلِج َواْلَماِء َواْلبَ َردِ َخطَاََيَي ابِ 

َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن ِإَذا قَاَم  َعْن َعِليِّ ْبِن َأِب طَاِلبٍ وَ 
السََّماَواِت َواأْلَْرَض َحِنيًفا، َوَما أاََن ِمَن َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر »ِإىَل الصَّاَلِة، قَاَل: 

اْلُمْشرِِكنَي، ِإنَّ َصاَلِت، َوُنُسِكي، َوَُمَْياَي، َومَمَاِت َّللَِِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي، اَل َشرِيَك َلُه، َوِبَذِلَك 
، َوَأاَن َعْبُدَك، ظََلْمُت أُِمْرُت َوَأاَن ِمَن اْلُمْسِلِمنَي، اللُهمَّ أَْنَت اْلَمِلُك اَل إَِلَه ِإالَّ   أَْنَت أَْنَت َرِبِّ

يًعا، ِإنَُّه اَل يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ أَْنَت، َواْهِدين  نَ ْفِسي، َواْعتَ َرْفُت ِبَذْنِب، فَاْغِفْر ِل ُذنُوِب مجَِ
 َسيِّئَ َها اَل َيْصِرُف َعينِّ َسيِّئَ َها أِلَْحَسِن اأْلَْخاَلِق اَل يَ ْهِدي أِلَْحَسِنَها ِإالَّ أَْنَت، َواْصِرْف َعينِّ 

ُر ُكلُُّه يف َيَدْيَك، َوالشَّرُّ لَْيَس إِلَْيَك، َأاَن ِبَك َوإِلَْيَك، ت َ  َبارَْكَت ِإالَّ أَْنَت، لَب َّْيَك َوَسْعَدْيَك َواِْلَي ْ
  3«.َوتَ َعالَْيَت، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب إِلَْيكَ 

                                                           

: أَبْ َواُب تَ ْفرِيِع اْسِتْفَتاِ  الصَّاَلِة، اَبُب َمْن رََأى ااِلْسِتْفَتاَ  ِبُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِِبَْمِدَك، حديث رقم -رواه أبو داود - 1
775 
ِكَتاُب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع   -، ومسلم744تَّْكِبرِي، حديث رقم: ِكَتاُب اأَلَذاِن، اَبُب َما يَ ُقوُل بَ ْعَد ال  -رواه البخاري - 2

ْحرَاِم َواْلِقرَاَءِة، حديث رقم:   598الصَّاَلَة، اَبُب َما يُ َقاُل بَ نْيَ َتْكِبريَِة اإْلِ
 771َوِقَياِمِه، حديث رقم:  ِكَتاُب َصاَلِة اْلُمَساِفرِيَن َوَقْصرَِها، اَبُب الدَُّعاِء يف َصاَلِة اللَّْيلِ   -رواه مسلم - 3
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 :ةِ اعَ ى الطَّ لَ عَ ِب لْ القَ  ْصرِيفِ تَ و  ِبلثباتِ  الدَُّعاءُ  -37

هُ  َعْمرِو ْبِن اْلَعاصِ  هللِا ْبنِ  َعْبدِ َعْن  ، أَنَُّه ْسََِع َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ِن، َكَقْلٍب َواِحٍد، ُيَصرِّفُُه َحْيُث ِإنَّ قُ ُلوَب َبيِن آَدَم ُكلََّها بَ نْيَ ِإْصبَ َعنْيِ ِمْن َأَصاِبِع الرَّمحَْ »يَ ُقوُل: 
اللُهمَّ ُمَصرَِّف اْلُقُلوِب َصرِّْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى »ُُثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: « َيَشاءُ 

  1.«طَاَعِتكَ 

 ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، َوَعَذاِب اْلَقْبِ: -38

َع َواِلَدهُ  ِم ْبنِ َعْن ُمْسلِ  اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ »، يَ ُقوُل يف ُدبُِر الصَّاَلِة: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َأِب َبْكرََة، أَنَُّه ْسَِ
َت َفَجَعْلُت أَْدُعو هِبِنَّ، فَ َقاَل: ََي بُ يَنَّ، َأَّنَّ ُعلِّمْ  قَاَل:، «ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر، َوَعَذاِب اْلَقِْبِ 

ْعُتَك َتْدُعو هِبِنَّ يف ُدبُِر الصَّاَلِة، َفَأَخْذتُ ُهنَّ َعْنَك، قَاَل:  َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت؟ قُ ْلُت: ََي أََبِت ْسَِ
 2.«فَِإنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو هِبِنَّ يف ُدبُِر الصَّاَلةِ »فَاْلَزْمُهنَّ ََي بُ يَنَّ، 

 :ااِلْسِتَعاَذُة ِبَوْجِه اَّللَِّ اْلَكِرمِي، وَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة، ِمْن َشرِ  ِفَتِ اللَّْيِل َوالن ََّهارِ  -39

َبٍش التَِّميِميِّ  ، وََكاَن َكِبريًا، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب الت َّيَّاِ ، قَاَل: قُ ْلُت: لَِعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َخن ْ
رَْكَت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَاَل: نَ َعْم، َقاَل: قُ ْلُت: َكْيَف َصَنَع َرُسوُل هللِا َصلَّى أَدْ 

َلَة َعَلى  َلَة َكاَدْتُه الشََّياِطنُي، فَ َقاَل: ِإنَّ الشََّياِطنَي حَتَدََّرْت تِْلَك اللَّي ْ  َرُسوِل هللاِ هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم لَي ْ
َعاِب، َوِفيِهْم َشْيطَان  بَِيِدِه ُشْعَلُة اَنٍر، يُرِيُد َأْن حيُْ  رَِق هِبَا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِمَن اأْلَْوِديَِة، َوالشِّ

َما »َل: ُد ُقْل، قَاَوْجَه َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َهَبَط إِلَْيِه ِجِْبِيُل، فَ َقاَل: ََي ُُمَمَّ 
ُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَِّة ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، َوَذرََأ َوبَ رَأَ، َوِمْن َشرِّ َما يَ ْنزُِل »قَاَل:  .«أَُقوُل؟

                                                           

 2654كتاب اْلَقَدِر، اَبُب َتْصرِيِف هللِا تَ َعاىَل اْلُقُلوَب َكْيَف َشاَء، حديث رقم:   -رواه مسلم - 1
 ِكَتابُ   -، النسائي5090ِكَتاب اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َأْصَبَح، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2

 ، بسند صحيح5465ااِلْسِتَعاَذِة، ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن اْلَفْقِر، حديث رقم: 
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ارٍِق ِإالَّ ِمَن السََّماِء، َوِمْن َشرِّ َما يَ ْعرُُج ِفيَها، َوِمْن َشرِّ ِفََتِ اللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َوِمْن َشرِّ ُكلِّ طَ 
  1.، قَاَل: َفطَِفَئْت اَنرُُهْم، َوَهَزَمُهُم هللاُ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل «َيْطُرُق ِِبَرْيٍ، ََي َرمْحَنُ طَارِقًا 

 :ِمْن َجْهِد الَباَلءِ  ااِلْسِتَعاَذةُ  -41

َكاَن يَ تَ َعوَُّذ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء، »َم، ، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
  2.«َوِمْن َدَرِك الشََّقاِء، َوِمْن َِشَاَتِة اأْلَْعَداِء، َوِمْن َجْهِد اْلَباَلءِ 

 :ااِلْسِتَعاَذُة ِمْن َشرِ  َما ُعِمَل َوِمْن َشرِ  َما ََلْ يُ ْعَملْ  -41

، قَاَل: سَ  أَْلُت َعاِئَشَة َعمَّا َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن فَ ْرَوَة ْبِن نَ ْوَفٍل اأْلَْشَجِعيِّ
اللُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعِمْلُت َوِمْن َشرِّ َما َلْ »َيْدُعو بِِه هللَا، قَاَلْت: َكاَن يَ ُقوُل: 

 3.«أَْعَملْ 

 َوالَعْمِد: دِ  َواْلَْزِل، َواخَلطَأِ مبغفرة اجلِ  الدَُّعاءُ  -42

، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه َكاَن َيْدُعو هِبََذا َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُموَسى اأْلَْشَعرِيِّ 
، اللُهمَّ  اللُهمَّ اْغِفْر ِل َخِطيَئيِت َوَجْهِلي، َوِإْسرَايف يف أَْمرِي، َوَما أَْنَت أَْعَلُم ِبهِ »الدَُّعاِء:  ِمينِّ

اْغِفْر ِل ِجدِّي َوَهْزِل، َوَخطَِئي َوَعْمِدي، وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي، اللُهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّْمُت َوَما 

                                                           

حديث  -، وابن السين يف عمل اليوم والليلة6844حديث رقم:  -، وأبو يعلى15460حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 840حيحة رقم: ، وصححه األلباين انظر السلسلة الص35حديث رقم:  -، والبيهقي يف األْساء والصفات637رقم: 
كتاب الذِّْكِر -، ومسلم6347ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َجْهِد الَباَلِء، حديث رقم: -رواه البخاري - 2

 2707ديث رقم: َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبب  يف الت ََّعوُِّذ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َوَدَرِك الشََّقاِء َوَغرْيِِه، ح
ْعَمْل، حديث كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما لَْ ي ُ   -رواه مسلم - 3

 2716رقم: 
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رُ  ، أَْنَت اْلُمَقدُِّم َوأَْنَت اْلُمَؤخِّ ، َوأَْنَت َأخَّْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنُت، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِه ِمينِّ
 1«.َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدير  

 :ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن الَكَسِل َواْلََرِم، َواملَْغَرِم َواملَْأثَِ  -43

اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك »، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يَ ُقوُل: اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهَ  َعْن َعاِئَشةَ 
َنةِ ِمَن الَكسَ  َنِة النَّاِر، َوِفت ْ ، اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب النَّاِر َوِفت ْ َْأُثَِ

ْغَرِم َوامل
َ
 الَقِْبِ ِل َواهلََرِم، َوامل

َِسيِح الدَّجَّاِل، ا
َنِة امل َنِة الَفْقِر، َوِمْن َشرِّ ِفت ْ َنِة الِغىَن، َوَشرِّ ِفت ْ للَُّهمَّ اْغِسْل َوَعَذاِب الَقِْبِ، َوَشرِّ ِفت ْ

َنِس،  َخطَاََيَي ِبَاِء الث َّْلِج َوالبَ َرِد، َوَنقِّ قَ ْلِب ِمَن اَِلطَاََي َكَما يُ نَ قَّى الث َّْوُب األَبْ َيُض ِمَن الدَّ
ْغِربِ 

َ
ْشرِِق َوامل

َ
  2.«َواَبِعْد بَ ْييِن َوبَ نْيَ َخطَاََيَي َكَما اَبَعْدَت بَ نْيَ امل

 :َكَراِت اأَلْخاَلِق، َواأَلْعَماِل َواأَلْهَواءِ ِمْن ُمنْ  ااِلْسِتَعاَذةُ  -44

هِ  قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل:  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن زََِيِد ْبِن ِعاَلَقَة، َعْن َعمِّ
  3.«ِل َواأَلْهَواءِ اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن ُمْنَكرَاِت اأَلْخاَلِق، َواأَلْعَما»

 :ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن اجْلُوعِ  -45

اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك »، قَاَل: َكاَن َرُسوُل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
  4.«انَِة، فَِإن ََّها بِْئَسِت اْلِبطَانَةُ ِمَن اْلُوِع، فَِإنَُّه بِْئَس الضَِّجيُع، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اِْلِيَ 

                                                           

ْمُت َوَما َأخَّْرتُ »َلْيِه َوَسلََّم: ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب قَ ْوِل النَِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ -رواه البخاري - 1 ، «اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َما َقدَّ
كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما َلْ -، ومسلم6398حديث رقم: 

 2719يُ ْعَمْل، حديث رقم: 
َنِة النَّاِر، حديث رقم:  -بخاريرواه ال - 2 نْ َيا َوِفت ْ َنِة الدُّ  ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب ااِلْسِتَعاَذِة ِمْن أَْرَذِل الُعُمِر، َوِمْن ِفت ْ

6375 
، 3591َلَمَة، حديث رقم: أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبُب ُدَعاِء أُمِّ سَ  -رواه الرتمذي - 3

 وصححه األلباين
 ِكَتاُب ااِلْسِتَعاَذِة،  -، والنسائي1547اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبب  يف ااِلْسِتَعاَذِة، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 4

، 3354ُب الت ََّعوُِّذ ِمَن اْلُوِع، حديث رقم: ِكَتاُب اأْلَْطِعَمِة، ابَ -، وابن ماجه5468ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن اْلُوِع، حديث رقم: 
 بسند حسن
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 :ِلَسانِ الَبَصِر، وَ الَسْمِع، وَ الَشرِ   ااِلْسِتَعاَذُة ِمنْ  -46

، قَاَل: أَتَ ْيُت النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلُت: ََي َرُسوَل َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َشَكِل ْبِن مُحَْيدٍ 
ُقْل: اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ »تَ َعوًُّذا أَتَ َعوَُّذ ِبِه. قَاَل: َفَأَخَذ ِبَكفِّي فَ َقاَل:  اَّللَِّ َعلِّْميِن 

  1.يَ ْعيِن فَ ْرَجهُ  .«قَ ْلِب، َوِمْن َشرِّ َمِنيِّي َْسِْعي، َوِمْن َشرِّ َبَصرِي، َوِمْن َشرِّ ِلَساين، َوِمْن َشرِّ 

 والدنيا:بصال ِ الدين  الدَُّعاءُ  -47

اللُهمَّ َأْصِلْح »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، يَ ُقوُل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 الَّيِت ِل ِدييِن الَِّذي ُهَو ِعْصَمُة أَْمرِي، َوَأْصِلْح ِل ُدنْ َياَي الَّيِت ِفيَها َمَعاِشي، َوَأْصِلْح ِل آِخَرِت 
  2.«ِفيَها َمَعاِدي، َواْجَعِل احْلََياَة زََِيَدًة ِل يف ُكلِّ َخرْيٍ، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة ِل ِمْن ُكلِّ َشرٍّ 

ُم ِمْن ، قَاَل: قَ لََّما َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقو َماَعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ وَ 
نَ َنا »جَمِْلٍس َحَتَّ َيْدُعَو هِبَُؤاَلِء الدََّعَواِت أِلَْصَحاِبِه:  اللَُّهمَّ اْقِسْم لََنا ِمْن َخْشَيِتَك َما حَيُوُل بَ ي ْ

َنا مُ  ِصيَباِت َوبَ نْيَ َمَعاِصيَك، َوِمْن طَاَعِتَك َما تُ بَ لِّغَُنا ِبِه َجن ََّتَك، َوِمَن الَيِقنِي َما تُ َهوُِّن ِبِه َعَلي ْ
تَ َنا، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمنَّا، َواْجَعلْ  نْ َيا، َوَمتِّْعَنا ِبَِْْسَاِعَنا َوأَْبَصاراَِن َوقُ وَّتَِنا َما َأْحيَ ي ْ َََْراَن َعَلى َمْن الدُّ  

نْ َيا َأْكبَ َر ُهََِّنا َواَل ظََلَمَنا، َواْنُصْراَن َعَلى َمْن َعاَدااَن، َواَل ََتَْعْل ُمِصيبَ تَ َنا يف ِديِنَنا، َواَل ََتْعَ  ِل الدُّ
َنا َمْن اَل يَ ْرمَحَُنا َلَ  ِعْلِمَنا، َواَل ُتَسلِّْط َعَلي ْ   3«.َمب ْ

اللَُّهمَّ »َعْن اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن يَْدُعو: وَ 
ْساَلِم رَاِقًدا، َواَل ُتْشِمْت ِب اْحَفْظيِن ابِ  ْساَلِم قَاِعًدا، َواْحَفْظيِن اِبإْلِ ْساَلِم قَاِئًما، َواْحَفْظيِن اِبإْلِ إْلِ

                                                           

أَبْ َواُب الدََّعَواِت  -، والرتمذي1551اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبب  يِف ااِلْسِتَعاَذِة، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 1
، حديث  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب   ، بسند صحيح3492رقم: َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ْعَمْل حديث كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب الت ََّعوُِّذ ِمْن َشرِّ َما ُعِمَل َوِمْن َشرِّ َما لَْ ي ُ -رواه مسلم  - 2
 2720رقم: 
، حديث رقم: أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  -رواه الرتمذي - 3  ، وحسنه األلباين3502 َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب 
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ائِنُُه َعُدوًّا َحاِسًدا، َواللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمْن ُكلِّ َخرْيٍ َخزَائُِنُه بَِيِدَك، َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِّ َشرٍّ َخزَ 
  1.«ِدكَ بِيَ 

 :ارِ النَّ  نَ مِ  اةِ جَ النَّ وَ  مِ لْ العِ  نَ مِ  ةِ ادَ زَ تِ ِبالسْ  الدَُّعاءُ  -48

اللَُّهمَّ انْ َفْعيِن »َعْن َأِب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: 
َفُعيِن، َوزِْدين ِعْلًما، َواحْلَْمُد َّللَِِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل، َوَأُعوُذ اِبَّللَِّ ِمْن ِبَا َعلَّْمَتيِن، َوَعلِّْميِن َما ي َ  ن ْ

  2.«َعَذاِب النَّارِ 

 :رِ  الوتْ ِف  الدَُّعاءُ  -49

هُ  َعِليٍّ  ْبنِ  َعْن احَلَسنِ  َم َكِلَماٍت : َعلََّميِن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ قَالَ  َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
اللَُّهمَّ اْهِدين ِفيَمْن َهَدْيَت، َوَعاِفيِن ِفيَمْن َعافَ ْيَت، َوتَ َولَّيِن ِفيَمْن تَ َولَّْيَت، »أَُقوهُلُنَّ يف الوِْتِر: 

اَل َيِذلُّ َواَبرِْك ِل ِفيَما أَْعطَْيَت، َوِقيِن َشرَّ َما َقَضْيَت، فَِإنََّك تَ ْقِضي َواَل يُ ْقَضى َعَلْيَك، َوِإنَُّه 
  3.«َمْن َوالَْيَت، تَ َبارَْكَت َرب ََّنا َوتَ َعالَْيتَ 

 

 

 

 

                                                           

، وصححه 1924ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم:   -روا احلاكم يف مستدركه - 1
 األلباين

، حديث رقم: أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -رواه الرتمذي - 2   -،، وابن ماجه3599 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب 
، وصححه األلباين، دون مجلة: 3833ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: 

 «. ِمْن َعَذاِب النَّارِ َواحْلَْمُد َّللَِِّ َعَلى ُكلِّ َحاٍل، َوأَُعوُذ اِبَّللَِّ »
 اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبُب اْلُقُنوِت يِف اْلِوْتِر، حديث رقم:-، وأبو داود1718حديث رقم:  -رواه أمحد - 3

اُب ِقَياِم اللَّْيِل ِكتَ -، والنسائي464أَبْ َواُب الِوْتِر، اَبُب َما َجاَء يِف الُقُنوِت يِف الوِْتِر، حديث رقم:  -، والرتمذي1425
ِكَتاُب ِإقَاَمِة الصَّاَلِة، َوالسُّنَُّة ِفيَها، اَبُب َما -، وابن ماجه1745َوَتَطوُِّع الن ََّهاِر، اَبُب الدَُّعاِء يف اْلوِْتِر، حديث رقم: 

 ، وصححه األلباين1178َجاَء يِف اْلُقُنوِت يِف اْلِوْتِر، حديث رقم: 
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 :اْلَمْكُروبِ ُدَعاُء  -51

، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َدَعَواُت اْلَمْكُروِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب َبْكَرةَ 
، َوَأْصِلْح ِل َشْأين ُكلَُّه، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، اللَُّهمَّ َرمْحََتَك أَْرُجو، َفاَل »  َتِكْليِن ِإىَل نَ ْفِسي طَْرَفَة َعنْيٍ

  1.«َوبَ ْعُضُهْم يَزِيُد َعَلى َصاِحِبهِ 

َراِت، َوتَ ْركِ  ِفْعلِ ب الدَُّعاءُ  -51  ، والِْفِظ ِمَن الِفَتِ:َمَساِكنيِ الْ  املُْنَكَراِت، َوُحب ِ  اخلَي ْ

هُ  َعبَّاسٍ  َعْن اْبنِ  َلَة َرِبِّ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َماَرِضَي اَّللَُّ َعن ْ َأََتين اللَّي ْ
فَ َقاَل: ََي ُُمَمَُّد، ِإَذا َصلَّْيَت فَ ُقْل:  -قَاَل َأْحَسُبُه يف اْلَمنَاِم  - َوتَ َعاىَل يف َأْحَسِن ُصوَرةٍ تَ َباَرَك 

َساِكنِي، َوِإَذا أََرْدَت ِبِعَباِدَك فِ 
َ
ُْنَكرَاِت، َوُحبَّ امل

َنًة اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِفْعَل اِلَي ْرَاِت، َوتَ ْرَك امل ت ْ
َر َمْفُتونٍ    2«.فَاْقِبْضيِن إِلَْيَك َغي ْ

 :ايةِ دَ اْلِ وَ  رِ صْ والنَّ  ةِ انَ عَ اْلِ  لبِ طَ بِ  الدَُّعاءُ  -52

ُهَما،اٍس َرضِ َعْن اْبِن َعبَّ  َربِّ »قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْدُعو يَ ُقوُل:  َي اَّللَُّ َعن ْ
رِ  ، َواْهِدين َوَيسِّ ، َواْمُكْر ِل َواَل ََتُْكْر َعَليَّ ، َواْنُصْرين َواَل تَ ْنُصْر َعَليَّ  اهلَُدى أَِعينِّ َواَل تُِعْن َعَليَّ

، َربِّ اْجَعْليِن َلَك َشكَّارًا، َلَك ذَكَّارًا، َلَك َرهَّااًب، َلَك  ِل، َواْنُصْرين  َعَلى َمْن بَ َغى َعَليَّ
َوثَ بِّْت ِمْطَواًعا، َلَك خُمِْبًتا، إِلَْيَك َأوَّاًها ُمِنيًبا، َربِّ تَ َقبَّْل تَ ْوَبيِت، َواْغِسْل َحْوَبيِت، َوَأِجْب َدْعَوِت، 

  3.«اين، َواْهِد قَ ْلِب، َواْسُلْل َسِخيَمَة َصْدرِيُحجَّيِت، َوَسدِّْد ِلسَ 
 

                                                           

ِكَتاب اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َأْصَبَح، حديث   -، وأبو داود20430 حديث رقم: -رواه أمحد - 1
 ، بسند صحيح5090رقم: 
:  -، والرتمذي22109حديث رقم:  -رواه أمحد - 2 أَبْ َواُب تَ ْفِسرِي اْلُقْرآِن َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب 
 ، بسند صحيح3233ِمْن ُسورَِة ص، حديث رقم: وَ 
، حديث -، والرتمذي1997حديث رقم:  -رواه أمحد - 3 أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب 

-، واحلاكم3830َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: ِكَتاُب الدَُّعاِء، اَبُب ُدَعاِء َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا -، وابن ماجه3551رقم: 
  ، بسند صحيح 1910ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: 
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: بِ بَ سَ بِ  شِ يْ العَ  يقِ ضِ وَ  رِ جَ الضَّ  دَ نْ عِ  الدَُّعاءُ  -53  الضُّرِ 

وْ »َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: 
َ
َت اَل يَ َتَمن َّنَيَّ َأَحدُُكُم امل
تَ َوفَّيِن ِمْن ُضرٍّ َأَصابَُه، فَِإْن َكاَن اَل بُدَّ فَاِعاًل، فَ ْليَ ُقْل: اللَُّهمَّ َأْحِييِن َما َكاَنِت احلََياُة َخي ْرًا ِل، وَ 

  1«.الَوفَاُة َخي ْرًا ِل  ِإَذا َكاَنتِ 

 :ومِ النَّ  ِعْندَ  الدَُّعاءُ  -54

ِبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه ، َزْوِج النَّ اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهَ  َعْن َحْفَصةَ 
اللَُّهمَّ ِقيِن َعَذاَبَك يَ ْوَم »َوَسلََّم َكاَن ِإَذا أَرَاَد َأْن يَ ْرُقَد َوَضَع َيَدُه اْلُيْمىَن حَتَْت َخدِِّه ُُثَّ يَ ُقوُل: 

  2.«تَ ب َْعُث، ِعَباَدَك َثاَلَث ِمرَارٍ 

، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا َأَوى ِإىَل َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعِن البَ رَاِء ْبِن َعاِزبٍ وَ 
َك، اللَُّهمَّ َأْسَلْمُت نَ ْفِسي إِلَْيَك، َوَوجَّْهُت َوْجِهي إِلَيْ »ِفرَاِشِه اَنَم َعَلى ِشقِِّه اأَلْ َِن، ُُثَّ قَاَل: 

ِإالَّ َوفَ وَّْضُت أَْمرِي إِلَْيَك، َوَأْلَْأُت َظْهرِي إِلَْيَك، َرْغَبًة َوَرْهَبًة إِلَْيَك، اَل َمْلَجَأ َواَل َمْنَجا ِمْنَك 
َعَلْيِه  َوقَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ « إِلَْيَك، آَمْنُت ِبِكَتاِبَك الَِّذي أَنْ زَْلَت، َوبَِنِبيَِّك الَِّذي أَْرَسْلتَ 

َلِتِه َماَت َعَلى الِفْطَرةِ »َوَسلََّم:    3.«َمْن قَاهَلُنَّ ُُثَّ َماَت حَتَْت لَي ْ

ُ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ وَ  ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: " ِإَذا َأَوى َأَحدُُكْم ِإىَل َرِضَي اَّللَّ
َداِخَلَة ِإزَارِِه، فَ ْليَ ن ُْفْض هِبَا ِفرَاَشُه، َوْلُيَسمِّ هللَا، فَِإنَُّه اَل يَ ْعَلُم َما َخَلَفُه بَ ْعَدُه َعَلى  ِفرَاِشِه، فَ ْلَيْأُخذْ 

ِبَك  ِفرَاِشِه، فَِإَذا أَرَاَد َأْن َيْضَطِجَع، فَ ْلَيْضَطِجْع َعَلى ِشقِِّه اأْلَْ َِن، َوْليَ ُقْل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َرِبِّ 

                                                           

كتاب الذِّْكِر -ومسلم ،6351ِت َواحلََياِة، حديث رقم: ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الدَُّعاِء اِبْلَموْ  -رواه البخاري - 1
 2680َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َكرَاَهِة ََتينِّ اْلَمْوِت ِلُضرٍّ نَ َزَل بِِه، حديث رقم: 

اَبُب َما يُ َقاُل ِعْنَد الن َّْوِم، حديث ِكَتاب اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم،   -، وأبو داود26465حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
، 18552حديث رقم:  ورواه أمحد َعِن اْلبَ رَاِء ْبِن َعاِزٍب،«. َثاَلَث ِمرَارٍ »، وصححه األلباين دون مجلة: 5045قم: ر 

 بسند صحيح
قِّ اأَلْ َِن، حديث رقم:  -رواه البخاري - 3 كتاب الذِّْكِر  -، ومسلم6315ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الن َّْوِم َعَلى الشِّ

 2710َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َما يَ ُقوُل ِعْنَد الن َّْوِم َوَأْخِذ اْلَمْضَجِع، حديث رقم: َوالدَُّعاِء 
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ُظ ْعُت َجْنِب، َوِبَك أَْرفَ ُعُه، ِإْن أَْمَسْكَت نَ ْفِسي، فَاْغِفْر هَلَا، َوِإْن أَْرَسْلتَ َها فَاْحَفْظَها ِبَا حَتْفَ َوضَ 
  1«.ِبِه ِعَباَدَك الصَّاحِلِنيَ 

َكاَن يَ ُقوُل ِعْنَد َمْضَجِعِه:   ، َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّهُ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ َعْن َعِليٍّ وَ 
مَّ أَْنَت اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكرَِِي، وََكِلَماِتَك التَّامَِّة، ِمْن َشرِّ َما أَْنَت آِخذ  بَِناِصَيِتِه، اللَّهُ »

َفُع َذا اْلَدِّ ِمْنَك اْلَدُّ  َتْكِشُف اْلَمْغَرَم َواْلَمْأَُثَ، اللَُّهمَّ اَل يُ ْهَزُم ُجْنُدَك، َواَل َُيَْلفُ  َوْعُدَك، َواَل يَ ن ْ
  2.«ُسْبَحاَنَك َوِِبَْمِدكَ 

، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن ِإَذا َأَخَذ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب اأْلَْزَهِر اأْلَمْنَارِيِّ 
ْسِم اَّللَِّ َوَضْعُت َجْنِب اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َذْنِب، َوَأْخِسْئ َشْيطَاين، َوُفكَّ بِ »َمْضَجَعُه ِمَن اللَّْيِل قَاَل: 

   3.«رَِهاين، َواْجَعْليِن يف النَِّديِّ اأْلَْعَلى

                                                           

م: كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب َما يَ ُقوُل ِعْنَد الن َّْوِم َوَأْخِذ اْلَمْضَجِع، حديث رق -رواه مسلم - 1
2714 

 ِكَتابُ   -، والنسائي يف السنن الكِبى5052أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يُ َقاُل ِعْنَد الن َّْوِم، حديث رقم:  -رواه أبو داود - 2
، وقال احلافظ: هذا 7685[، حديث رقم: 88الن ُُّعوِت، قَ ْولُُه ُسْبَحانَُه: ﴿ُكلُّ َشْيٍء َهاِلك  ِإالَّ َوْجَهَه﴾ ]القصص: 

 (76/ 1(، وصححه النووي يف األذكار )385/ 2ج األفكار " )حديث حسن "نتائ
ِكَتاُب   -، واحلاكم5054ِكَتاب اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يُ َقاُل ِعْنَد الن َّْوِم، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 3

، وابن 758حديث رقم:  -، والطِباين يف الكبري1982ث رقم: الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حدي
 ، بسند صحيح716حديث رقم:  -السين يف عمل اليوم واللية
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 :ِف الن َّْومِ  َفزِعِ ال اءُ عَ دُ  -55

ِإَذا » َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: َصلَّى اَّللَُّ  َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِِّه، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ 
ِه، َوِمْن َفزَِع َأَحدُُكْم يف الن َّْوِم فَ ْليَ ُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَّاِت ِمْن َغَضِبِه َوِعَقابِِه َوَشرِّ ِعَبادِ 

  1.«ُروِن فَِإن ََّها َلْن َتُضرَّهُ َُهَزَاِت الشََّياِطنِي َوَأْن حَيْضُ 

 :واْلوامِ  من الدوابِ  للحفظِ  اء  عَ دُ  -56

َأِب َصاِلٍح، َعْن أَبِيِه، قَاَل ْسَِْعُت َرُجاًل، َمْن َأْسَلَم قَاَل: ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد  ْبنِ  ُسَهْيلِ َعْن 
َلَة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَجاَء َرُجل  ِمْن َأْصَحاِبِه، فَ َقاَل: ََي َرُسو  ، ُلِدْغُت اللَّي ْ َل اَّللَِّ

أََما ِإنََّك َلْو قُ ْلَت ِحنَي أَْمَسْيَت: »قَاَل: َعْقَرب  قَاَل: « َماَذا؟»فَ َلْم َأََنْ َحَتَّ َأْصَبْحُت، قَاَل 
  2.« َتُضرََّك ِإْن َشاَء اَّللَُّ أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق لَْ 

َيةِ ال ء  اعَ دُ  -57  :ُرق ْ

: ََي أاََب  َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن ُصَهْيٍب، قَاَل: َدَخْلُت َأاَن َوًَثِبت  َعَلى أََنِس ْبِن َماِلٍك، فَ َقاَل ًَثِبت 
َيِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم؟ قَ  : َأاَل أَْرِقيَك ِبرُق ْ اَل: بَ َلى، مَحَْزَة، اْشَتَكْيُت، فَ َقاَل أََنس 

اللَُّهمَّ َربَّ النَّاِس، ُمْذِهَب الَباِس، اْشِف أَْنَت الشَّايف، اَل َشايفَ ِإالَّ أَْنَت، ِشَفاًء الَ »قَاَل: 
  3«.يُ َغاِدُر َسَقًما

 :قِ اْلَغَرِق، َواْلَر وَ الت ََّردِ ي، وَ ِمَن اْلَْدِم،  ةُ اذَ عَ تِ االسْ  -58

اللَُّهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك »، َأنَّ َرُسوَل َصلَّى َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َيْدُعو: َعْنهُ َرِضَي اَّللَُّ  َعْن َأِب اْلَيَسرِ 
ِمَن اهلَْدِم، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن الت ََّردِّي، َوأَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَغَرِق، َواحْلََرِق، َواهْلََرِم، َوأَُعوُذ ِبَك َأْن 

                                                           

، اَبُب َكْيَف الرَُّقى، حديث رقم:   -، رواه أبو داود6696حديث رقم:  -رواه أمحد - 1  ،3893ِكَتاب الطِّبِّ
، حديث رقم: أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -والرتمذي ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب    ، بسند حسن3528 َصلَّى اَّللَّ

، اَبُب َكْيَف الرَُّقى، حديث رقم:   -رواه أبو داود - 2  3898ِكَتاب الطِّبِّ
، اَبُب رُقْ َيِة النَِِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم:   -رواه البخاري - 3  5742ِكَتاُب الطِّبِّ
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ْلَمْوِت، َوأَُعوُذ ِبَك َأْن أَُموَت يف َسِبيِلَك ُمْدِبرًا، َوأَُعوُذ ِبَك َأْن أَُموَت يَ َتَخبََّطيِن الشَّْيطَاُن ِعْنَد ا
  1.«َلِديًغا

 :نِ يْ الدَّ  اءِ ضَ قَ لِ  ُدَعاء   -59

، فَ َقاَل: َأِعينِّ يف ُمَكاتَ َبيِت، فَ َقاَل: َأاَل أَُعلُِّمَك َكِلمَ  اٍت َعْن َأِب َواِئٍل، قَاَل: َجاَء َرُجل  ِإىَل َعِليٍّ
اَّللَُّ َعْنَك َعلََّمِنيِهنَّ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َلْو َكاَن َعَلْيَك ِمْثُل َجَبِل َصِبرٍي َديْ ًنا أَلَدَّاُه 

  2.«اللَُّهمَّ اْكِفيِن ِِبَاَلِلَك َعْن َحرَاِمَك، َوأَْغِنيِن ِبَفْضِلَك َعمَّْن ِسَواكَ »ُقْل: 

 :رِ صَ البَ وَ  عِ مْ السَّ وَ  نِ دَ  البَ ِف  افاةِ ِبملع ُدَعاء   -61

اللَُّهمَّ َعاِفيِن »َأِب َبْكرََة، أَنَُّه قَاَل أِلَبِيِه: ََي أََبِت ِإيّنِ َأْْسَُعَك َتْدُعو ُكلَّ َغَداٍة  الرَّمْحَِن ْبنِ  َعْبدِ َعْن 
َصرِي، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، تُِعيُدَها َثاَلًًث، ِحنَي يف َبَدين، اللَُّهمَّ َعاِفيِن يف َْسِْعي، اللَُّهمَّ َعاِفيِن يف بَ 

، فَ َقاَل: ِإيّنِ ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَْدُعو هِبِنَّ فََأاَن «ُتْصِبُح، َوَثاَلًًث ِحنَي َُتِْسي
ُهمَّ ِإيّنِ أَُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر، َواْلَفْقِر، اللَُّهمَّ ِإيّنِ اللَّ »ِفيِه: َوتَ ُقوُل: و  .ُأِحبُّ َأْن َأْسََتَّ ِبُسنَِّتهِ 

أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ، اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت تُِعيُدَها َثاَلًًث ِحنَي ُتْصِبُح، َوَثاَلًًث ِحنَي َُتِْسي، 
 3.َفُأِحبُّ َأْن َأْسََتَّ ِبُسنَِّتهِ « فَ َتْدُعو هِبِنَّ 

   

                                                           

اَبُب تَ ْفرِيِع أَبْ َواِب اْلوِْتِر، اَبب  يف ااِلْسِتَعاَذِة، حديث رقم: -، وأبو داود15524حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، واحلاكم يف املستدرك،  5533ِكَتاُب ااِلْسِتَعاَذِة، ااِلْسِتَعاَذُة ِمَن الت ََّردِّي، َواهْلَْدِم، حديث رقم: -، والنسائي1552

  ، وصححه األلباين1948اِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب الدُّعَ 
، حديث  -، والرتمذي1319حديث رقم:  -رواه أمحد - 2 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، ابب  أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 ، وحسنه األلباين1973لدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح َوالذِّْكِر، حديث رقم: ِكَتاُب ا-، واحلاكم3563رقم: 
 5090اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َأْصَبَح، حديث رقم:  -أَبْ َواُب الن َّْوِم، حديث رقم: ، وأبو داود-رواه أمحد - 3
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 :مِ وْ الن َّ  َوِعْندَ  اءِ سَ مَ الْ  ِعْندَ وَ  ا ِِ بَ الصَّ  دَ نْ عِ  ُدَعاء   -61

ُ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ُ َعْنهُ  ، قَاَل: قَاَل أَبُو َبْكرٍ َرِضَي اَّللَّ ََي َرُسوَل اَّللَِّ ُمْرين ِبَشْيٍء أَُقولُُه  :َرِضَي اَّللَّ
ْل: اللَُّهمَّ َعاِلَ الَغْيِب َوالشََّهاَدِة، فَاِطَر السََّمَواِت َواأَلْرِض، قُ »ِإَذا َأْصَبْحُت َوِإَذا أَْمَسْيُت؟ قَاَل: 

اِن َربَّ ُكلِّ َشْيٍء َوَمِليَكُه، َأْشَهُد َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ أَْنَت، أَُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ نَ ْفِسي َوِمْن َشرِّ الشَّْيطَ 
  1.«َت، َوِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعكَ ِإَذا أَْمَسيْ َوِشرِْكِه، قَاَل: قُ ْلُه ِإَذا َأْصَبْحَت، وَ 

 :َأَصابَُه َهمٌّ َأْو ُحْزن   اء  ِلَمنْ عَ دُ  -62

َما قَاَل »قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم:   ، قَاَل:َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َمْسُعودٍ  َعِن َعْبِد هللِا ْبنِ 
َهمٌّ أَْو ُحْزن : اللَُّهمَّ ِإيّنِ َعْبُدَك اْبُن َعْبِدَك اْبُن أََمِتَك، اَنِصَييِت بَِيِدَك، َماٍض  َعْبد  َقطُّ، ِإَذا َأَصابَهُ 

يفَّ ُحْكُمَك، َعْدل  يفَّ َقَضاُؤَك، َأْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك، َْسَّْيَت ِبِه نَ ْفَسَك، َأْو أَنْ زَْلَتُه يف  
َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأِو اْسَتْأثَ ْرَت بِِه يف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، َأْن ََتَْعَل اْلُقْرآَن ِكَتاِبَك، أَْو َعلَّْمَتُه 

ْزنِِه َربِيَع قَ ْلِب، َونُوَر َبَصرِي، َوِجاَلَء ُحْزين، َوَذَهاَب ُهَِّي، ِإالَّ أَْذَهَب اَّللَُّ َُهَُّه َوأَْبَدَلُه َمَكاَن حُ 
َبِغي لََنا َأْن نَ تَ َعلََّم َهِذِه اْلَكِلَماِت؟، قَاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ ، قَاُلوا:  «فَ َرًحا َبِغي ِلَمْن »، يَ ن ْ َأَجْل، يَ ن ْ
  2.«َعُهنَّ َأْن يَ تَ َعلََّمُهنَّ ْسَِ 

 

 

 

                                                           

اأْلََدِب، أَبْ َواُب الن َّْوِم، اَبُب َما يَ ُقوُل ِإَذا َأْصَبَح، حديث رقم: ِكَتاب   -، وأبو داود51حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
، بسند 3392أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، اَبب ِمْنُه، حديث رقم:  -، والرتمذي5067
 صحيح

ُب الرَّقَاِئِق، اَبُب اأْلَْدِعَيِة، ذِْكُر اأْلَْمِر ِلَمْن َأَصابَُه ُحْزن  أَْن ِكَتا-، وابن حبان3712حديث رقم:  -رواه أمحد - 2
ُه فَ َرًحا، حديث رقم:  ِكَتاُب الدَُّعاِء، َوالتَّْكِبرِي، َوالت َّْهِليِل، َوالتَّْسِبيِح  -، واحلاكم972َيْسَأَل اَّللََّ َذَهابَُه َعْنُه َوإِْبَداَلُه ِإَيَّ

، 1994حديث رقم:  -، والبزار يف مسنده10352حديث رقم:  -، والطِباين يف الكبري1877يث رقم: َوالذِّْكِر، حد
 وصححه األلباين
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 :االْسِتَعاَذُة ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َوَدَرِك الشََّقاءِ  -63

ِإَذا نَ َزَل »، يَ ُقوُل: َها ْسََِعْت َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َخْوَلَة بِْنِت َحِكيٍم السَُّلِميَِّة، أَن َّ 
َشْيء  َحَتَّ َأَحدُُكْم َمْنزاًِل، فَ ْليَ ُقْل: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت هللِا التَّامَّاِت ِمْن َشرِّ َما َخَلَق، فَِإنَُّه اَل َيُضرُُّه 

  1.«يَ ْرحتََِل ِمْنهُ 

ُهَما، قَاَل: َكاَن النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يُ َعوُِّذ احلَ َعِن اْبِن عَ وَ  َسَن بَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
، َويَ ُقوُل: " ِإنَّ َأاَبُكَما َكاَن يُ َعوُِّذ هِبَا ِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق: أَُعوُذ ِبَكِلَماِت اَّللَِّ التَّامَِّة، ِمْن  َواحُلَسنْيَ

  2«.، َوِمْن ُكلِّ َعنْيٍ اَلمَّةٍ اٍن َوَهامَّةٍ ُكلِّ َشْيطَ 

 :، وغيهالِْلَميِ ِت ِف الصَّاَلةِ  الدَُّعاءُ  -64

َصلَّى َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َعَلى َجَناَزٍة،  قَاَل:، َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َماِلكٍ  ْبنِ  َعْن َعْوفِ 
ْع »ُقوُل: َفَحِفْظُت ِمْن ُدَعائِِه َوُهَو ي َ  اللُهمَّ، اْغِفْر لَُه َواْرمَحُْه َوَعاِفِه َواْعُف َعْنُه، َوَأْكرِْم نُ زَُلُه، َوَوسِّ

ِمَن ُمْدَخَلُه، َواْغِسْلُه اِبْلَماِء َوالث َّْلِج َواْلبَ َرِد، َونَ قِِّه ِمَن اِلَْطَاََي َكَما نَ قَّْيَت الث َّْوَب اأْلَبْ َيَض 
َنِس، َوأَْبِدْلُه دَ  رًا ِمْن َزْوِجِه، َوأَْدِخْلُه اْلَنََّة الدَّ رًا ِمْن َأْهِلِه َوَزْوًجا َخي ْ رًا ِمْن َدارِِه، َوأَْهاًل َخي ْ ارًا َخي ْ

َحَتَّ ََتَن َّْيُت َأْن َأُكوَن َأاَن َذِلَك »قَاَل: « -أَْو ِمْن َعَذاِب النَّاِر  -َوأَِعْذُه ِمْن َعَذاِب اْلَقِْبِ 
  3.«اْلَميِّتَ 

 ِعْنَد االحتضاِر: َعاءُ الدُّ  -65

هَ  َعْن َعاِئَشةَ  ا، قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإَذا اْشَتَكى ِمنَّا َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ِشَفاَء ِإالَّ أَْذِهِب اْلَباَس، َربَّ النَّاِس، َواْشِف أَْنَت الشَّايف، اَل »ِإْنَسان ، َمَسَحُه بَِيِميِنِه، ُُثَّ قَاَل: 
فَ َلمَّا َمِرَض َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َوثَ ُقَل، َأَخْذُت « ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء اَل يُ َغاِدُر َسَقًما

                                                           

َوَغرْيِِه،  كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبب  يِف الت ََّعوُِّذ ِمْن ُسوِء اْلَقَضاِء َوَدَرِك الشََّقاءِ   -رواه مسلم - 1
 2708يث رقم: حد
، حديث رقم:   -رواه البخاري - 2    3371ِكَتاُب َأَحاِديِث األَنِْبَياِء، اَبب 
 963ِكَتاُب اْلََنائِِز، اَبُب الدَُّعاِء لِْلَميِِّت يف الصَّاَلِة، حديث رقم:   -رواه مسلم - 3
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 َواْجَعْليِن َمَع اللُهمَّ اْغِفْر ِل »بَِيِدِه أِلَْصَنَع بِِه ََنَْو َما َكاَن َيْصَنُع، فَانْ تَ زََع يََدُه ِمْن َيِدي، ُُثَّ قَاَل: 
  1.قَاَلْت: َفَذَهْبُت أَْنظُُر، فَِإَذا ُهَو َقْد َقَضى« الرَِّفيِق اأْلَْعَلى

َها، قَاَلْت: ْسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: وَ  َما ِمْن »َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
نْ َيا َواآلِخَرةِ َنِبٍّ َ َْرُض ِإالَّ ُخريَِّ  ، وََكاَن يف َشْكَواُه الَِّذي قُِبَض ِفيِه، َأَخَذْتُه ُِبَّة  َشِديَدة ، « بَ نْيَ الدُّ

دِّيِقنَي َوالشَُّهَداِء َوالصَّا حِلِنَي﴾ َفَسِمْعُتُه يَ ُقوُل: ﴿َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ
  2.فَ َعِلْمُت أَنَُّه ُخريَِّ [ 69]النساء: 

 :َعَلى النَِّبِ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  الصَّاَلةُ  -66

َنا َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فَ ُقْلَنا: َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل:  َخرََج َعَلي ْ
َنا َكْيَف ُنَسلُِّم َعلَ  ُقوُلوا اللُهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمٍَّد، َوَعَلى »ْيَك َفَكْيَف ُنَصلِّي َعَلْيَك؟ قَاَل: َقْد َعَرف ْ

يد  جمَِيد ، اللُهمَّ اَبرِْك َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِل  آِل ُُمَمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت َعَلى آِل ِإبْ رَاِهيَم، إِنََّك محَِ
يد  جمَِيد  ُُمَمٍَّد، َكَما اَبرَْكَت َعَلى آِل ِإب ْ     3.«رَاِهيَم، ِإنََّك محَِ

                                                           

 2191حديث رقم:  كتاب السَّاَلِم، اَبُب اْسِتْحَباِب رُقْ َيِة اْلَمرِيِض،  -رواه مسلم - 1
[، 69ِكَتاُب تَ ْفِسرِي الُقْرآِن، اَبُب ﴿َفُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي﴾ ]النساء:   -رواه البخاري - 2

ُهْم، اَبب  يِف َفضْ   -، ومسلم4586حديث رقم:  ِل َعاِئَشَة َرِضَي هللُا تَ َعاىَل كتاب َفَضائِِل الصََّحابَِة َرِضَي هللُا تَ َعاىَل َعن ْ
َها، حديث رقم:   2444َعن ْ

-، ومسلم6357ِكَتاُب الدََّعَواِت، اَبُب الصَّاَلِة َعَلى النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، حديث رقم: -رواه البخاري - 3
 406َلْيِه َوَسلََّم بْعَد التَّشهُِّد، حديث رقم: ِكَتاُب الصَّاَلِة، اَبُب الصَّاَلِة َعَلى النَِِّبِّ َصلَّى هللاُ عَ 
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 الدَُّعاءِ  ِإَجابَةِ  ُشُروطُ 
إذا توفرت، وتتخلف اإلجابة  الدَُّعاءُ ُيْسَتَجاُب  اُشُروطً  َجابَِة الدَُّعاءِ جعل هللا تعاىل إلِ 

  .بتخلفها، وقد ُعِلَمْت هذه الشروُط ابستقراِء نصوِص الشريعةِ 

َتًة فَ َقْد َجاَء َوِمْنُه قَ ْولُُه تَ َعاىَل: ﴿فَ َهْل يَ ْنظُُروَن ِإالَّ السَّاَعَة َأْن أَتْتِيَ ُهْم بَ غْ : اْلَعاَلَمُة، لَُغةً  الشَّْرطُ 
  1.﴾َأْشرَاطَُها

 .َأْي: َعاَلَماتُ َها

  2.اتِهِ يَ ْلَزُم "ِمْن ُوُجوِدِه ُوُجود  َوال َعَدم  ِلذَ  َوال ،ْلَزُم ِمْن َعَدِمِه اْلَعَدمُ َما ي َ  :َوالشَّْرُط َشْرًعا

َوقَاَل اْبُن َعطَاٍء: ِإنَّ لِلدَُّعاِء أَرَْكااًن َوَأْجِنَحًة َوَأْسَبااًب َوَأْوقَاًَت، فَِإْن َواَفَق قال القرطِب رمحه هللا: 
 ،َق َأْسَبابَُه َأْْنَحَ أَرَْكانَُه َقِوَي، َوِإْن َواَفَق َأْجِنَحَتُه طَاَر يف السََّماِء، َوِإْن َواَفَق َمَواِقيَتُه فَاَز، َوِإْن َوافَ 

ْدُق، َوَمَواِقيُتُه اأْلَسْ  َحاُر، َفَأرَْكانُُه ُحُضوُر اْلَقْلِب َوالرَّْأَفُة َوااِلْسِتَكانَُة َواِْلُُشوُع، َوَأْجِنَحُتُه الصِّ
 َوَسلََّم.  َوَأْسَبابُُه الصَّاَلُة َعَلى ُُمَمٍَّد َصلَّى هللا عليه

َأوَّهُلَا ِحْفُظ اْلَقْلِب ِعْنَد اْلَوْحَدِة، َوِحْفُظ اللَِّساِن َمَع اِْلَْلِق، َوِحْفُظ اْلَعنْيِ  -ع  َوِقيَل: َشرَاِئطُُه أَْربَ 
َعاِء َأْن َيكُ  وَن َعِن النَّظَِر ِإىَل َما اَل حيَِلُّ، َوِحْفُظ اْلَبْطِن ِمَن احْلَرَاِم. َوَقْد ِقيَل: ِإنَّ ِمْن َشْرِط الدُّ

 ْحِن، َكَما أَْنَشَد بَ ْعُضُهْم:َسِليًما ِمَن اللَّ 

 يُ نَ                   اِدي َربَّ                   ُه اِبللَّْح                   ِن لي                   ث  
 

 3ك                         ذاك إذا دع                         اه ال جيي                          ب *****
 

 

 

 

                                                           

 18سورة ُُمَمٍَّد: اآلية/  - 1
 (452/ 1خمتصر التحرير شر  الكوكب املنري ) - 2
 (312، 311/ 2تفسري القرطِب ) - 3
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 ومن هذه الشروط:

o :طيب املطعم 

ُس، ِإنَّ هللاَ أَي َُّها النَّا»، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ََي أَي َُّها الرُُّسُل  ﴿طَيِّب  اَل يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ هللَا أََمَر اْلُمْؤِمِننَي ِبَا أََمَر ِبِه اْلُمْرَسِلنَي، فَ َقاَل: 

ََي أَي َُّها ﴿قَاَل: [ وَ 51. ]املؤمنون: ﴾ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، ِإيّنِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليم  
َناُكمْ  [ ُُثَّ ذََكَر الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث 172]البقرة:  ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزق ْ

، َوَمْطَعُمُه َحرَام ، َوَمْشَربُُه َحرَام ، ، ََي َربِّ َوَمْلَبُسُه َحرَام ،  أَْغبَ َر، َ ُدُّ َيَدْيِه ِإىَل السََّماِء، ََي َربِّ
  1.«َفَأَّنَّ ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟ َوُغِذَي اِبحْلَرَاِم،

هُ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس  قَاَل: تُِلَيْت َهِذِه اآْليَُة ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
[ فَ َقاَم َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص، 168]البقرة:  ﴾اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا ََي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف ﴿

، ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَليِن ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة، فَ َقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللُا عَ  َلْيِه فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ
ْعَوِة، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، ِإنَّ اْلَعْبَد ََي َسْعُد َأِطْب َمْطَعَمَك َتكُ »َوَسلََّم:  ْن ُمْسَتَجاَب الدَّ

َا َعْبٍد نَ َبَت حلَْ  ُمُه ِمَن لَيَ ْقِذُف اللُّْقَمَة احْلَرَاَم يف َجْوِفِه َما يُ تَ َقبَُّل ِمْنُه َعَمل  أَْربَِعنَي يَ ْوًما، َوأَ ُّ
  2«. بِهِ السُّْحِت َوالّراَِب فَالنَّاُر َأْوىَل 

o :عدم استعجال اْلجابة 

ُ َعْنُه: َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ُيْسَتَجاُب أِلََحدُِكْم َما »َرِضَي اَّللَّ
 3«.لَْ يَ ْعَجْل، يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل 

 
                                                           

 1015ا، حديث رقم: اَبُب قَ ُبوِل الصََّدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّيِِّب َوتَ ْربَِيِتهَ ِكَتاب الزََّكاِة،   -رواه مسلم - 1
 6495حديث رقم:  -رواه الطِباين يف األوسط - 2
كتاب الذِّْكِر   -، ومسلم6340اَبُب ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما لَْ يَ ْعَجْل، حديث رقم: ِكَتاُب الدََّعَواِت،   -رواه البخاري - 3

ُيْسَتَجاُب لِلدَّاِعي َما لَْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم يُْسَتَجْب ِل، حديث رقم:  َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر، اَبُب بَ َياِن أَنَّهُ 
2735 
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يعىن يسأم الدعاء ويرتكه فيكون   «َما لَْ يَ ْعَجلْ »ء: قوله: قال بعض العلماقال ابن بطال: 
كاملان بدعائه، وأنه قد أتى من الدعاء ما كان يستحق به اإلجابة، فيصري كاملبخل لرّب  

 1كرَي، ال تعجزه اإلجابة، وال ينقصه العطاء، وال تضره الذنوب.

حْلَاُ  َعَلى اَّللَِّ يف قال ابن عبد الِب:  َجابَِة َواَل يَ ْقَتِضي اإْلِ  اْلَمْسأََلِة َوَأْن اَل يَ ْيَأَس الدَّاِعي ِمَن اإْلِ
 .  ِعَباَدة  َيْسَأُم الرَّْغَبَة فَِإنَُّه ُيْسَتَجاُب َلُه َأْو ُيَكفَُّر َعْنُه ِمْن َسيَِّئاتِِه َأْو يُدََّخُر لَُه فَِإنَّ الدَُّعاءَ 

قَاَل َسأَْلُت َرِبِّ ِعْشرِيَن َسَنًة يف َحاَجٍة َفَما َقَضاَها َحَتَّ اآْلَن َوَأاَن َرَويْ َنا َعْن َمْرَواَن اْلِعْجِليِّ أَنَُّه 
 .أَْدُعوُه ِفيَها َواَل َأَْيَُس ِمْن َقَضاِئَها

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصلَّ  قَ ْولُهُ وقال أبو الوليد الباجي:   ُيْسَتَجاُب أِلََحدُِكْم حَيَْتِمُل َمْعنَ يَ نْيِ: ى اَّللَّ

َجابَِة.أَ  ْخَباَر َعْن ُوُجوِب ُوُقوِع اإْلِ  َحُدُُهَا: َأْن َيُكوَن َمْعىَن قَ ْولِِه ُيْسَتَجاُب اإْلِ

َجابَ  ْخَباِر َعْن اْلُوُجوِب فَِإنَّ اإْلِ ْخَباُر َعْن َجَواِز ُوُقوِعَها فَِإَذا َكاَنْت يف َمْعىَن اإْلِ َة َوالثَّاين: اإْلِ
 ِة َأْشَياَء:َتُكوُن أِلََحِد الثَّاَلثَ 

َل َما َسَأَل ِفيِه:  إمَّا َأْن يُ َعجِّ

 َوِإمَّا َأْن ُيَكفَِّر َعْنُه ِبِه:

 َوِإمَّا َأْن َيدَِّخَر لَُه.

ْن فَِإَذا قَاَل َقْد َدَعْوت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل َبَطَل ُوُجوُب َأَحِد َهِذِه الثَّاَلثَِة اأْلَْشَياِء َوَعَرى الدَُّعاُء مِ 
يِعهَ  َجابََة ِحيَنِئٍذ َتُكوُن ِبِفْعِل َما َدَعا بِِه َخاصًَّة َو َْ مجَِ َجابَِة فَِإنَّ اإْلِ َنُع ا َوِإَذا َكاَن ِبَْعىَن َجَواِز اإْلِ

ِمْن َذِلَك قَ ْوُل الدَّاِعي َقْد َدَعْوت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل أِلَنَّ َذِلَك ِمْن اَبِب اْلُقُنوِط َوَضْعِف اْلَيِقنِي 
 2سََّخِط.َوال

 
                                                           

 (100/ 10شر  صحيح البخارى البن بطال ) - 1
 (357/ 1املنتقى شر  املوطإ ) - 2
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o :حضور القلب عند الدعاء 

اْدُعوا اَّللََّ َوأَنْ ُتْم »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
  1«.ٍب َغاِفٍل اَلهٍ ُموِقُنوَن اِبإِلَجابَِة، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قَ لْ 

َوَهَذا ِإمَّا َخاصٌّ ِبُدَعاِء اْلِعَباَدِة، َوِإمَّا َعامٌّ لَُه َوِلُدَعاِء اْلَمْسأََلِة، َوِإمَّا قال ابن القيم رمحه هللا: 
ْلِعَباَدِة الَِّذي ُهَو ِبُدَعاِء اْلَمْسأََلِة الَِّذي ُهَو أَبْ َعُد، فَ ُهَو تَ ْنِبيه  َعَلى أَنَُّه اَل يَ ْقَبُل ُدَعاَء ا َخاصٌّ 

 َخاصٌّ َحقُُّه ِمْن قَ ْلٍب َغاِفٍل.

اَلِص، قَاُلوا: َوأِلَنَّ ُعُبوِديََّة َمْن َغَلَبْت َعَلْيِه اْلَغْفَلُة َوالسَّْهُو يف اْلَغاِلِب اَل َتُكوُن ُمَصاِحَبًة ِلْ ِخْ 
ْخاَلَص َقْصُد اْلَمْعُبوِد َوْحَدُه اِبلت ََّعبُّ   2ِد. َواْلَغاِفُل اَل َقْصَد َلُه، َفاَل ُعُبوِديََّة َلُه.فَِإنَّ اإْلِ

وملا كان عند املضطر ما ليس عنده من اإلخالص وحضور القلب، وصدق الرغبة، والعزم 
على املسألة، واليقني يف اإلجابة، والتضرع والتذلل، كان دعاؤه أْسع، وإجابة هللا تعاىل له 

  3.﴾يُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوءَ أَْم َمْن جيُِ ﴿أسرع؛ كما قال تعاىل: 

o  ِبِِثْ  َأْو َقِطيَعِة رَِحم  عدم الدَُّعاِء: 

اَل يَ زَاُل ُيْسَتَجاُب »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ِقيَل: ََي َرُسوَل هللِا َما ااِلْسِتْعَجاُل؟ «  َيدُْع ِبُِِثٍْ َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم، َما لَْ َيْستَ ْعِجلْ لِْلَعْبِد، َما لَْ 
َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، فَ َلْم أََر َيْسَتِجيُب ِل، فَ َيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَُع »قَاَل: يَ ُقوُل: 

  4.«الدَُّعاءَ 

  
                                                           

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -، والرتمذي6655حديث رقم:  -رواه أمحد - 1 ، حديث َصلَّى اَّللَّ  اَبب 
 ، بسند حسن1817حديث رقم:  -، واحلاكم3479رقم: 
 (523/ 1مدارج السالكني بني منازل إَيك نعبد وإَيك نستعني ) - 2
 62سورة النمل: اآلية/  - 3
اَبُب بَ َياِن أَنَُّه يُْسَتَجاُب لِلدَّاِعي َما َلْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل: َدَعْوُت  كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفاِر،  -رواه مسلم - 4

 2735فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل، حديث رقم: 
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 َجابَةِ اْْلِ  َمَواِنعُ 
، ةُ َجابَ اإلِ ، َوَقْد تَ َتَخلَُّف هُ َمَوانِعُ  تْ فَ ، َوانْ ت َ هُ َشرَاِئطُ  تلَ ْكمِ اْستُ  إذاَسَبب  ُمْقَتٍض ِلْ َِجابَِة  الدَُّعاءُ 

 .َأْو ُوُجوِد بَ ْعِض َمَوانِِعهِ اِلْنِتَفاِء بَ ْعِض ُشُروِطِه، 

 َوُحُصولِ  اْلَمْكُروِه، َدْفعِ  يف  اأْلَْسَبابِ  أَق َْوى ِمنْ  هُ فَِإنَّ  الدَُّعاُء، وََكَذِلكَ قال ابن القيم رمحه هللا: 
ُ، حيُِبُّهُ  اَل  ُدَعاءً  َيُكونَ  ِِبَنْ  - نَ ْفِسهِ  يف  ِلَضْعِفهِ  ِإمَّا َعْنُه، أَثَ رُهُ  يَ َتَخلَّفُ  َقدْ  َوَلِكنْ  اْلَمْطُلوِب،  اَّللَّ

َباِلهِ  َوَعَدمِ  ْلبِ اْلقَ  ِلَضْعفِ  َوِإمَّا - اْلُعْدَوانِ  ِمنَ  ِفيهِ  ِلَما  الدَُّعاِء، َوْقتَ  َعَلْيهِ  َومَجِْعيَِّتهِ  اَّللَِّ  َعَلى ِإق ْ
 اْلَماِنعِ  حِلُُصولِ  َوِإمَّا َضِعيًفا، ُخُروًجا ِمْنهُ  ََيْرُجُ  السَّْهمَ  فَِإنَّ  ِجدًّا، الّرِْخوِ  اْلَقْوسِ  ِبَْنزَِلةِ  فَ َيُكونُ 
َجابَةِ  ِمنَ   َوالشَّْهَوةِ  اْلَغْفَلةِ  َواْسِتياَلءِ  اْلُقُلوِب، َعَلى الذُّنُوبِ  َوَرْينِ  َوالظُّْلِم، اِم،احْلَرَ  َأْكلِ  ِمنْ : اإْلِ

َها َوَغَلَبِتَها َواللَّْهِو،  .َعَلي ْ

 اَّللََّ  ااْدُعو » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى النَِّبِّ  َعنِ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َحِديثِ  ِمنْ  احْلَاِكمِ  ُمْسَتْدَركِ  يف  َكَما
َجابَةِ  ُموِقُنونَ  َوأَنْ ُتمْ   اَنِفع   َدَواء   فَ َهَذا .«اَلهٍ  َغاِفلٍ  قَ ْلبٍ  ِمنْ  ُدَعاءً  يَ ْقَبلُ  اَل  اَّللََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا اِبإْلِ
اِء، ُمزِيل    قُ وََّتهُ  يُ ْبِطلُ  احْلََرامِ  َأْكلُ  وََكَذِلكَ  قُ وََّتُه، تُ ْبِطلُ  اَّللَِّ  َعنِ  اْلَقْلبِ  َغْفَلةَ  َوَلِكنَّ  لِلدَّ

 .َوُيْضِعُفَها

 َيَ » :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اَّللَُّ  َصلَّى اَّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َحِديثِ  ِمنْ  ُمْسِلمٍ  َصِحيحِ  يف  َكَما
، اَّللََّ  ِإنَّ  النَّاُس، أَي َُّها  اْلُمْرَسِلنَي، بِهِ  أََمرَ  ِبَا ْلُمْؤِمِننيَ ا أََمرَ  اَّللََّ  َوِإنَّ  طَيًِّبا، ِإالَّ  يَ ْقَبلُ  اَل  طَيِّب 
: اْلُمْؤِمُنونَ ] ﴾َعِليم   تَ ْعَمُلونَ  ِبَا ِإيّنِ  َصاحِلًا َواْعَمُلوا الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  ُكُلوا الرُُّسلُ  ََيأَي َُّها﴿: فَ َقالَ 
 ذََكرَ  ُُثَّ  ،[172: اْلبَ َقَرةِ ] ﴾اُكمْ َرَزق ْنَ  َما طَيَِّباتِ  ِمنْ  ُكُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  ََيأَي َُّها﴿: َوقَالَ [ 51
، َيَ  َربِّ  َيَ : السََّماءِ  ِإىَل  َيَدْيهِ  َ ُدُّ  أَْغبَ َر، َأْشَعثَ  السََّفرَ  يُِطيلُ  الرَُّجلَ   َحرَام ، َوَمْطَعُمهُ  َربِّ
 .«َذِلَك؟لِ  ُيْسَتَجابُ  َفَأَّنَّ  اِبحْلَرَاِم، َوُغذِّيَ  َحرَام ، َوَمْلَبُسهُ  َحرَام ، َوَمْشَربُهُ 

 خَمَْرًجا، َفَخَرُجوا َباَلء ، ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  َأَصابَ : أِلَبِيهِ  الزُّْهدِ  ِكَتابِ  يف  َأمْحَدَ  ْبنُ  اَّللَِّ  َعْبدُ  َوذََكرَ 
َسٍة، انٍ ِِبَْبدَ  الصَِّعيدِ  ِإىَل  ََّتُْرُجونَ  ِإنَُّكمْ : َأْخِبُْهمْ  َأنْ  نَِبيِِّهمْ  ِإىَل  َوَجلَّ  َعزَّ  اَّللَُّ  َفَأْوَحى  َوتَ ْرفَ ُعونَ  ْنَِ
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 َغَضِب  اْشَتدَّ  ِحنيَ  اآْلنَ  احْلَرَاِم، ِمنَ  بُ ُيوَتُكمْ  هِبَا َوَمأَلْتُْ  الدَِّماَء، هِبَا َسَفْكُتمْ  َقدْ  َأُكفًّا ِإَِلَّ 
 .بُ ْعًدا ِإالَّ  ِمينِّ  تَ ْزَداُدوا َوَلنْ  َعَلْيُكْم؟

  1.اْلِمْلحِ  ِمنَ  الطََّعامَ  َيْكِفي َما اْلِبِّ، َمعَ  الدَُّعاءِ  ِمنَ  َيْكِفي: َذرٍّ  أَبُو َوقَالَ 

فإن ظن ظان أن قول أىب الدرداء يكفى من الدعاء مع العمل ما يكفى من  قال ابن بطال:
امللح. وقيل لسفيان: أدع هللا؟ فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. خمالف ملا جاء من فضل 

عة إىل هللا، فقد ظن خطًئا. وذلك أن الذى جبلت اإلحلا  َف الدعاء واألمر ابلدعاء والضرا
عليه النفوس أن من طلب حاجًة ممن هو عليه ساخط ألمر تقّدم منه استوجب به سخطه 
أنه ابحلرمان أوىل ممن هو عنه راٍض لطاعته له واجتنابه سخطه، فإذا علم من عبده املطيع له 

2حاجًة إليه كفاه اليسري من الدعاء.
  

َجابَةِ  َمَواِنعُ ومن   :اإْلِ

 :الرامِ  أكلُ  -
أَي َُّها النَّاُس، ِإنَّ هللاَ »، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

ََي أَي َُّها الرُُّسُل  ﴿اْلُمْرَسِلنَي، فَ َقاَل:  طَيِّب  اَل يَ ْقَبُل ِإالَّ طَيًِّبا، َوِإنَّ هللَا أََمَر اْلُمْؤِمِننَي ِبَا أََمَر ِبهِ 
ََي أَي َُّها ﴿[ َوقَاَل: 51. ]املؤمنون: ﴾ُكُلوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَمُلوا َصاحِلًا، ِإيّنِ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعِليم  

َناُكمْ  الرَُّجَل يُِطيُل السََّفَر َأْشَعَث  [ ُُثَّ ذََكرَ 172]البقرة:  ﴾الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن طَيَِّباِت َما َرَزق ْ
، َوَمْطَعُمُه َحرَام ، َوَمْشَربُُه َحرَام ، َوَمْلَبُسُه حَ  ، ََي َربِّ رَام ، أَْغبَ َر، َ ُدُّ َيَدْيِه ِإىَل السََّماِء، ََي َربِّ

  3.«َفَأَّنَّ ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟ َوُغِذَي اِبحْلَرَاِم،

قَاَل: تُِلَيْت َهِذِه اآْليَُة ِعْنَد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: َما َي اَّللَُّ َعن ْهُ َرضِ َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس 
[ فَ َقاَم َسْعُد ْبُن َأِب َوقَّاٍص، 168]البقرة:  ﴾ََي أَي َُّها النَّاُس ُكُلوا ممَّا يف اأْلَْرِض َحاَلاًل طَيًِّبا﴿

                                                           

 (10الواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف )ص:  - 1
 (73/ 10شر  صحيح البخارى البن بطال ) - 2
 1015وِل الصََّدَقِة ِمَن اْلَكْسِب الطَّيِِّب َوتَ ْربَِيِتَها، حديث رقم: اَبُب قَ بُ ِكَتاب الزََّكاِة،   -رواه مسلم - 3
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، ادُْع اَّللََّ َأْن جَيَْعَليِن ُمْسَتَجاَب الدَّْعَوِة، فَ َقاَل َلُه النَِّبُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه فَ َقاَل: ََي َرُسوَل اَّللَِّ 
ْعَوِة، َوالَِّذي نَ ْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، ِإنَّ اْلَعْبَد »َوَسلََّم:  ََي َسْعُد َأِطْب َمْطَعَمَك َتُكْن ُمْسَتَجاَب الدَّ

َا َعْبٍد نَ َبَت حلَُْمُه ِمَن لَيَ ْقِذُف اللُّْقَمَة احلَْ  رَاَم يف َجْوِفِه َما يُ تَ َقبَُّل ِمْنُه َعَمل  أَْربَِعنَي يَ ْوًما، َوأَ ُّ
  1«.السُّْحِت َوالّراَِب فَالنَّاُر َأْوىَل بِهِ 

َجابَِة، فَ يُ ْؤَخُذ ِمْن َهَذا َأنَّ الت ََّوسَُّع يف احْلَرَاِم َوالت ََّغذَِّي بِِه ِمْن مجُْ قال ابن رجب:  َلِة َمَواِنِع اإْلِ
ِمَن  َوَقْد يُوَجُد َما َ َْنُع َهَذا اْلَمانَِع ِمْن َمْنِعِه، َوَقْد َيُكوُن اْرِتَكاُب اْلُمَحرََّماِت اْلِفْعِليَِّة َمانًِعا

َجابَِة أَْيًضا  2.اإْلِ

 تعجل اْلجابة:  -
َجابَِة وَ  َجابَةِ  تعجلُ ِمْن َمَواِنِع اإْلِ : َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ  َأِب ُهَريْ َرةَ  َعنْ ف َ  ؛اإْلِ

 3«.ُيْسَتَجاُب أِلََحدُِكْم َما لَْ يَ ْعَجْل، يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل »َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: 
َجابَِة َحَتَّ اَل   يَ ْقَطَع اْلَعْبُد َرَجاَءُه ِمْن ِإَجابَِة ُدَعائِِه قال ابن رجب: َوَجَعَل َذِلَك ِمْن َمَواِنِع اإْلِ
نَي يف الدَُّعاِء.  4َوَلْو طَاَلِت اْلُمدَُّة، فَِإنَُّه ُسْبَحانَُه حيُِبُّ اْلُمِلحِّ

 الغفلة واللهو حال الدعاء: -
اْدُعوا اَّللََّ َوأَنْ ُتْم » َعَلْيِه َوَسلََّم: َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

  5«.ُموِقُنوَن اِبإِلَجابَِة، َواْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن قَ ْلٍب َغاِفٍل اَلهٍ 

                                                           

 6495حديث رقم:  -رواه الطِباين يف األوسط - 1
 (275/ 1جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط ) - 2
 كتاب الذِّْكرِ   -، ومسلم6340قم: اَبُب ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد َما لَْ يَ ْعَجْل، حديث ر ِكَتاُب الدََّعَواِت،   -رواه البخاري - 3

 حديث رقم: ،اَبُب بَ َياِن أَنَُّه ُيْسَتَجاُب لِلدَّاِعي َما لَْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل: َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل  ،َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ 
2735 

 (403/ 2جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط ) - 4
 حديث ،اَبب   ،أَبْ َواُب الدََّعَواِت َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -والرتمذي ،6655حديث رقم:  -رواه أمحد - 5
 بسند حسن، 1817حديث رقم:  -واحلاكم ،3479: رقم
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رِّ، َوِصحَِّة احْلَالِ  َجابََة َأْي ِِبُُضوِر السِّ ، َحَتَّ َيُكوَن َمْعُروفًا َأْي: ُكونُوا َعَلى َحالٍَة َتْسَتِحقُّوَن اإْلِ
، َوُهَو َأنَّ َيُكوَن تَ َعرََّف ِإىَل اَّللَِّ تَ َعاىَل يف أََداِء َأَوامِ  رِِه، يف اْلَمَلُكوِت، َحَتَّ يُ َقاَل: َصْوت  َمْعُروف 

ٍط، ُُثَّ يَْدُعوُه، َواَل َيُكونُ  َر ُمَتَسخِّ يف ِسرِِّه َغي ْرُُه ِإالَّ ِسَواُه  َواْجِتَناِب َمَناِهيِه، َوقَ ُبوِل َأْحَكاِمِه َغي ْ
[ َأْي: رَاِجٍع إِلَْيِه َعمَّا ِسَواُه، ُُثَّ َيُكوُن ُمْضطًَرا 33]ق:  ،﴿َوَجاَء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب﴾ :ِبَقْولِِه تَ َعاىَل 

 1.إِلَْيِه، فَ َقِد انْ َقَطَع َرَجاُؤُه َعمَّا ِسَواُه، اَل يَ ْرِجُع ِإالَّ َحْولِِه َوقُ وَّتِهِ 

  2اَل حيي بن مَعاذ: من مجع هللا َعَلْيِه قلبه يف الدَُّعاء ل يردُه.قَ و 

قال ابن القيم: قلت ِإذا اْجتمع َعَلْيِه قلبه وصدقت َضُروَرته وفاقته َوَقوي رجاؤه َفاَل يَكاد يرد و 
  3دعاؤه.

يُ َواِظُب َعَلى ِحْزبِِه ِمَن الدَُّعاِء َكَما  َوَرَوى أَبُو ُمَعاِويََة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه أَنَُّه َكانَ 
اَل يُ َواِظُب َعَلى ِحْزِبِه ِمَن اْلُقْرآِن َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد ِلُكلِّ َشْيٍء مَثََرة  َومَثََرُة الصَّاَلِة الدَُّعاُء َوقَ 

ٍع َواَل ُمرَاٍء َواَل اَلِعبٍ  ُ ُدَعاَء ُمَسمِّ   4.أَْيًضا اَل َيْسَمُع اَّللَّ

 :الطَّاَعاتِ  ِفْعلِ والتفريُط ِف تَ ْرُك اْلَواِجَباِت  -
َجابَِة  وأجل  اْلَواِجَباتِ ومن أوجب  ،تَ ْرُك اْلَواِجَباِت والتفريُط يف ِفْعِل الطَّاَعاتِ ِمْن َمَواِنِع اإْلِ

 َأِب فعن  َجابََة ُدَعاِء اأْلَْخَياِر،َ َْنُع اْستِ  هُ تَ رْكُ ، و َعِن اْلُمْنَكرِ  اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهيُ  اأْلَْمرُ  الطَّاَعاتِ 
َوُهَو يَ ُقوُل:  ،الرُّقَاِد، قَاَل: َخَرْجُت َمَع َمْواَلَي َوَأاَن ُغاَلم  َفُدِفْعُت ِإىَل ُحَذيْ َفَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 

، « َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َيِصرُي ُمَناِفًقا ِإْن َكاَن الرَُّجُل لَيَ َتَكلَُّم اِبْلَكِلَمِة َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ »
َهوُ  نَّ َعِن َوِإيّنِ أَلَْْسَُعَها ِمْن َأَحدُِكْم يف اْلَمْقَعِد اْلَواِحِد أَْرَبَع َمرَّاٍت لََتْأُمُرنَّ اِبْلَمْعُروِف، َولَتَ ن ْ

                                                           

 (32ِبر الفوائد املسمى ِبعاين األخبار للكالابذي )ص:  - 1
 (47الفوائد البن القيم )ص:  - 2
 (47فوائد البن القيم )ص: ال - 3
 (300/ 10التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ) - 4
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َرنَّ َعَلْيُكْم ِشرَارَُكْم، ُُثَّ  اْلُمْنَكِر، َولََتَحاضُّنَّ َعَلى اِلَْرْيِ، َأْو لَُيْسِحتَ نَُّكُم اَّللَُّ  يًعا ِبَعَذاٍب، َأْو لَيُ َؤمِّ مجَِ
  1.« َيْدُعو ِخَيارُُكْم، َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ 

 قَاَلْت: َدَخَل َعَليَّ النَِّبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َعَرْفُت يف َوْجِههِ ، اَرِضَي اَّللَُّ َعن ْهَ  َعْن َعاِئَشةَ وَ 
َقَعَد َأْن َقْد َحَضَرُه َشْيء ، فَ تَ َوضََّأ، َوَما َكلََّم َأَحًدا، ُُثَّ َخرََج، فَ َلِصْقُت اِبحْلُْجَرِة َأْْسَُع َما يَ ُقوُل، ف َ 

اىَل يَ ُقوُل َلُكْم: ََي أَي َُّها النَّاُس، ِإنَّ اَّللََّ تَ َباَرَك َوتَ عَ »َعَلى اْلِمن َِْبِ، َفَحِمَد اَّللََّ َوأَثْ ىَن َعَلْيِه، ُُثَّ قَاَل: 
ْم، ُمُروا اِبْلَمْعُروِف، َوانْ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر، قَ ْبَل َأْن َتْدُعوين، َفاَل ُأِجيُبُكْم، َوَتْسأَُلوين َفاَل أُْعِطيكُ 

  2، َفَما زَاَد َعَلْيِهنَّ َحَتَّ نَ َزَل.«َوَتْستَ ْنِصُروين َفاَل أَْنُصرُُكمْ 

ُ َعْنهُ َعْن َأِب ُهَريْ َرَة وَ  لََتْأُمُرنَّ اِبْلَمْعُروِف، »قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم:  ،َرِضَي اَّللَّ
َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر، َأْو لَُيَسلََّطنَّ َعَلْيُكْم ِشرَارُُكْم، ُُثَّ َيْدُعو ِخَيارُُكْم َفاَل ُيْسَتَجاُب َلكُ    3.«مْ َولَتَ ن ْ

 :اتِ تَ َعمُُّد اْلُمَخاَلفَ وَ  ،وبِ نُ الذُّ  افُ تَِ اقْ  -

َجابَةِ وَ   َعْن َأِب ُموَسى ؛ اتِ مَ رَّ احملَ  لُ عْ ، وفِ اتِ مَ رُ احلُ  ِة، وانتهاكُ فَ الَ خَ مُ الْ  دُ مُّ عَ ت َ  ِمْن َمَواِنِع اإْلِ
ُ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ  َثاَلثَة  َيْدُعوَن اَّللََّ َفاَل ُيْسَتَجاُب »: اأْلَْشَعرِيِّ َرِضَي اَّللَّ

ْم ُيْشِهْد هَلُْم: َرُجل  َكاَنْت حَتَْتُه اْمرَأَة  َسيَِّئَة اِْلُُلِق فَ َلْم يُطَلِّْقَها، َوَرُجل  َكاَن َلُه َعَلى َرُجٍل َمال  فَ لَ 
]النساء:  ﴾َواَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء أَْمَواَلُكمْ ﴿ :َجلَّ َعَلْيِه، َوَرُجل  آَتى َسِفيًها َمالَُه َوَقْد قَاَل اَّللَُّ َعزَّ وَ 

5.»]4  

                                                           

 ، بسند صحيح37221حديث رقم:  -، وابن أِب شيبة يف مصنفه23312حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، حديث  ِكَتاُب اْلِفََتِ، اَبُب اأْلَْمِر اِبْلَمْعُروفِ -، وابن ماجه25255حديث رقم:  -رواه أمحد - 2

ْخَباِر -، وابن حبان4004رقم:  ْدِق َواأْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر، ذِْكُر اإْلِ ْحَساِن،اَبُب الصِّ َعمَّا ِكَتاُب اْلِبِّ َواإْلِ
ُب َعَلى اْلَمْرِء ِمِن اْسِتْحاَلِل النُّْصَرِة َعَلى أَْعَداءِ  ْساَلِم،  جيَِ اَّللَِّ اْلَكَفرَِة، اِبأْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر يف َداِر اإْلِ

 ، بسند حسن290حديث رقم: 
 1379حديث رقم:  -رواه الطِباين يف األوسط - 3
ِكَتاُب -البيهقي يف السنن الكِبى، و 3181ِكَتاُب الت َّْفِسرِي، تَ ْفِسرُي ُسوَرِة النَِّساِء، حديث رقم: -رواه احلاكم - 4

ْشَهاِد، حديث رقم:  ، وابن أِب شيبة 7681حديث رقم:  -، وشعب اإل ان20517الشََّهاَداِت، اَبُب ااِلْخِتَياِر يف اإْلِ
 ، بسند صحيح17144حديث رقم:  -يف مصنفه
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 وقيل:

 َن           ُن ن           دعو اإلل           ه يف ك           لِّ ك           ربٍ 
         

 ُثَّ ننس               اه عن               د كش               ف الك               روبِ  *****
 

 كي                 ف نرج                 و إجاب                 ًة ل                 ُدعاءٍ 
         

 ق                 د س                  دْدان طريقه                  ا ابل                  ذنوب *****
 

 :ِبِِثْ  َأْو َقِطيَعِة رَِحم  الدَُّعاُء  -
اَل يَ زَاُل ُيْسَتَجاُب »َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل:  َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

اُل؟ ِقيَل: ََي َرُسوَل هللِا َما ااِلْسِتْعجَ « لِْلَعْبِد، َما لَْ َيدُْع ِبُِِثٍْ َأْو َقِطيَعِة َرِحٍم، َما لَْ َيْستَ ْعِجلْ 
َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، فَ َلْم أََر َيْسَتِجيُب ِل، فَ َيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَُع »قَاَل: يَ ُقوُل: 

  1.«الدَُّعاءَ 

، لكن قد يستجيب هللا تعاىل ِبُِِثٍْ أَْو َقِطيَعِة َرِحمٍ  يستجيب ملن دعاهللا تعاىل ال  أنَّ األصل 
 َجاِبرِ َعْن  ه أو ماله عقااًب له وتنكياًل به، فيحذر املسلم من ذلك؛ملن دعا على نفسه أو أهل

، قَاَل: ِسْراَن َمَع َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف َغْزَوِة َبْطِن َماَعْبِد هللِا َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  ْبنِ 
تَُّة بُ َواٍط، َوُهَو َيْطُلُب اْلَمْجِديَّ ْبَن َعْمرٍو اْلَُهيِنَّ  ، وََكاَن النَّاِضُح يَ ْعَتِقُبُه ِمنَّا اِْلَْمَسُة َوالسِّ

َعُة، َفَداَرْت ُعْقَبُة َرُجٍل ِمَن اأْلَْنَصاِر َعَلى اَنِضٍح َلُه، َفَأاَنَخُه فَ رَِكَبُه، ُُثَّ بَ َعثَُه فَ تَ َلدَّ  َن َعَلْيِه َوالسَّب ْ
َمْن َهَذا »َك هللاُ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: بَ ْعَض الت ََّلدُِّن، فَ َقاَل َلُه: َشْأ، َلَعنَ 

ِعُن بَِعريَُه؟ َنا ِبَْلُعوٍن، اَل َتْدُعوا َعَلى »قَاَل: َأاَن، ََي َرُسوَل هللِا قَاَل: « الالَّ اْنزِْل َعْنُه، َفاَل َتْصَحب ْ
َواَل َتْدُعوا َعَلى أَْمَواِلُكْم، اَل تُ َواِفُقوا ِمَن هللِا َساَعًة ُيْسَأُل أَنْ ُفِسُكْم، َواَل َتْدُعوا َعَلى َأْواَلدُِكْم، 

  2.«ِفيَها َعطَاء ، فَ َيْسَتِجيُب َلُكمْ 

 

 

                                                           

، اَبُب بَ َياِن أَنَُّه يُْسَتَجاُب لِلدَّاِعي َما َلْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل: َدَعْوُت كتاب الذِّْكِر َوالدَُّعاِء َوالت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفارِ   -رواه مسلم - 1
 2735فَ َلْم ُيْسَتَجْب ِل، حديث رقم: 

 3008ِكَتاُب الزُّْهِد َوالرَّقَائِِق، اَبُب َحِديِث َجابٍِر الطَِّويِل َوِقصَِّة َأِب اْلَيَسِر، حديث رقم:   -رواه مسلم - 2
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