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 إ هدإء

 
 . لك من علمين حرفًا من أ هل إلعملإ هدإء إ ىل 

 .  لك أ هيل وذرييت لينفعهم هللا به إ هدإء إ ىل

إلطريق إ ىل إس تجابة إدلعاء  وإليك يسلكومسلمة لك مسمل إ هدإء إ ىل 

 .يف إدلنيا وإلآخرةبلك خري  مل مهتو منفسهل  أ كف إلرضإعة لدلعاء  وإلريفع
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 مقدمة الكتاب
َونَ ُعوُذ بّالِلَّ ّمْن ُشُروّر أَنْ ُفّسَنا َوّمْن ، ََنَْمُدُه َوَنْسَتّعيُنُه َوَنْستَ ْغّفُرهُ ، إْن اْْلَْمُد لِّلَّ 

َوَأْشَهُد َأْن ، َوَمْن ُيْضّلْل َفاَل َهاّدَي َلهُ ، َمْن يَ ْهّدّه الَِلُ َفاَل ُمّضَل َلهُ ، َسيّ َئاّت َأْعَمالَّنا
 َوَأْشَهُد َأَن ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه.، رّيَك َلهُ ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوْحَدُه ََل شَ 

 (201يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ َحَق تُ َقاتّّه َوََل ََتُوُتَن ّإََل َوأَنْ ُتْم ُمْسّلُموَن ) ﴿ 
 [201]آل عمران:  ﴾

َها َزْوَجَها يَا أَي َُّها الَناُس اتَ ُقوا رََبُكُم اَلّذي َخلَ  ﴿  َقُكْم ّمْن نَ ْفٍس َواّحَدٍة َوَخَلَق ّمن ْ
ُهَما رَّجاًَل َكّثريًا َوّنَساًء َواتَ ُقوا الِلََ اَلّذي َتَساَءُلوَن ّبّه َواْْلَْرَحاَم ّإَن الِلََ َكانَ   َوَبَث ّمن ْ

 [.2]النساء:  ﴾ (2َعَلْيُكْم رَّقيًبا )
( ُيْصّلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم 00اتَ ُقوا الِلََ َوُقوُلوا قَ ْوًَل َسّديًدا )يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا  ﴿ 

 ﴾ (02َويَ ْغّفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُّطّع الِلََ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعّظيًما )
 [.02 - 00]اْلحزاب: 

 بعد  أما
، َوَشرُّ اْْلُُموّر ُُمَْدثَاتُ َها، َوَأْحَسَن اْْلَْدّي َهْدُي ُُمََمدٍ ، ّإَن َأْصَدَق اْْلَّديّث ّكَتاُب الِلَّ 

 .وَُكلُّ َضاَلَلٍة ِف الَنارّ ، وَُكلُّ ُُمَْدثٍَة ّبْدَعٌة وَُكلُّ ّبْدَعٍة َضاَلَلةٌ 
َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتّجْب ﴿  :فقال سبحانه، حث هللا تعاىل عباده على الدعاء

﴾  (00َن اَلّذيَن َيْسَتْكِّبُوَن َعْن ّعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَم َداّخرّيَن )َلُكْم إّ 
 ﴾ 00غافر:
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ّفيَما َرَوى َعّن هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب َذر ٍ 
فَاْستَ ْهُدوِن ، َضالٌّ ّإََل َمْن َهَديْ ُتهُ يَا ّعَباّدي ُكلُُّكْم ، ...»تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل أَنَُه قَاَل: 

يَا ّعَباّدي  ، فَاْسَتْطّعُموِن ُأْطّعْمُكمْ ، ّإََل َمْن َأْطَعْمُتهُ  يَا ّعَباّدي ُكلُُّكْم َجاّئعٌ ، َأْهدُّكمْ 
ّطُئوَن بّالَلْيّل يَا ّعَباّدي ّإَنُكْم تُْ ، فَاْسَتْكُسوِن َأْكُسُكمْ ، ّإََل َمْن َكَسْوتُهُ  ُكلُُّكْم َعارٍ 

يًعا، َوالنَ َهارّ  يَا ّعَباّدي ، حىت قوله، فَاْستَ ْغّفُروِن َأْغّفْر َلُكمْ ، َوأَنَا َأْغّفُر الذُّنُوَب َجَّ
َفَسأَُلوِن فََأْعطَْيُت  ، َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآّخرَُكْم َوّإْنَسُكْم َوّجَنُكْم قَاُموا ِف َصّعيٍد َواّحدٍ 

ُقُص اْلّمْخَيُط ّإَذا ُأْدّخَل ، َما نَ َقَص َذّلَك ِمَا ّعْنّدي، اٍن َمْسأَلََتهُ ُكَل ّإْنسَ  ّإََل َكَما يَ ن ْ
 اْلديث..«..، اْلَبْحرَ 

َعاُء ُهَو اْلّعَباَدةُ » :أن صلى هللا عليه وسلموأخِب النب   «. الدُّ
 «.َأْفَضُل اْلّعَباَدّة ُهَو الدَُّعاءُ » :مرفوًعا رضي هللا عنهما وعن ابن عباس

 أن الدعاء هو العبادة وأفضلها. :فتبني لنا 
* * * 

لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى هللّا تَ َعاىَل ّمَن »  :بأنهصلى هللا عليه وسلم  وأخِب النب
َعاّء    .«الدُّ
َأْن يَ ُرَدُُهَا ّصْفًرا ، رََفَع الَرُجُل ّإلَْيّه َيَدْيهّ َيْسَتْحّيي ّإَذا ، ّإَن الِلََ َحّييٌّ َكّريٌ » :و قوله

 «.َخائَّبتَ نْيّ 
َفُع ِمَا نَ َزَل َوِمَا ، ََل يُ ْغِّن َحَذٌر ّمْن َقَدرٍ : » صلى هللا عليه وسلموقوله  َعاُء يَ ن ْ َوالدُّ
َعاءُ ، ََلْ يَ ْنّزلْ   «.فَ يَ ْعَتّلَجاّن ّإىَل يَ ْوّم اْلّقَياَمّة ، َوّإَن اْلَباَلَء لَيَ ْنّزُل فَ َيتَ َلَقاُه الدُّ
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َوََل ، َما ّمْن ُمْسّلٍم يَْدُعو ّبَدْعَوٍة لَْيَس ّفيَها ّإثٌْ »  :صلى هللا عليه وسلموقوله 
َوّإَما َأْن ، ّإََل َأْعطَاُه هللُا ِّبَا ّإْحَدى َثاَلٍث: ّإَما َأْن تُ َعَجَل َلُه َدْعَوتُهُ ، َقّطيَعُة رَّحمٍ 

، قَاُلوا: ّإًذا ُنْكّثرُ ، «َوّإَما َأْن َيْصّرَف َعْنُه ّمَن السُّوّء ّمثْ َلَها ، َيَدّخَرَها َلُه ِف اْْلّخَرةّ 
 «.هللاُ َأْكثَ ُر » قَاَل: 

بالليل والنهار  –سبحانه وتعاىل  –يسأل ربه  صلى هللا عليه وسلمولذا كان النب 
َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاّء الَنّبّ  ،  ضي هللا عنهر كما قال أنس ،  من خريي الدنيا واْلخرة

نْ َيا َحَسَنةً » :صلى هللا عليه وسلم َوّقَنا ، َوِف اْلّخَرّة َحَسَنةً ، الَلُهَم رَبَ َنا آتَّنا ِف الدُّ
 «َعَذاَب الَنارّ 

، َأْمّرياللُهَم َأْصّلْح ِل ّديِّن اَلّذي ُهَو ّعْصَمُة » :صلى هللا عليه وسلمه ؤ ودعا
َواْجَعّل ، َوَأْصّلْح ِل آّخَرِت اَلِّت ّفيَها َمَعاّدي، َوَأْصّلْح ِل ُدنْ َياَي اَلِّت ّفيَها َمَعاّشي

 «.َواْجَعّل اْلَمْوَت رَاَحًة ِل ّمْن ُكلّ  َشر ٍ ، اْْلََياَة زّيَاَدًة ِل ِف ُكلّ  َخرْيٍ 
َأْحّيِّن ، َوُقْدرَّتَك َعَلى اْْلَْلقّ ، ّبّعْلّمَك اْلَغْيبَ الَلُهَم : »صلى هللا عليه وسلموقوله 

ًرا ِل  ًرا ِل ، َما َعّلْمَت اْْلََياَة َخي ْ الَلُهَم َوَأْسأَُلَك ، َوتَ َوَفِّن ّإَذا َعّلْمَت اْلَوفَاَة َخي ْ
َوَأْسأَُلَك ، َضا َواْلَغَضبّ َوَأْسأَُلَك َكّلَمَة اْْلَقّ  ِف الر ّ ، َخْشَيَتَك ِف اْلَغْيّب َوالَشَهاَدةّ 

َفدُ ، اْلَقْصَد ِف اْلَفْقّر َواْلّغَن  َقّطعُ ، َوَأْسأَُلَك نَّعيًما ََل يَ ن ْ ، َوَأْسأَُلَك قُ َرَة َعنْيٍ ََل تَ ن ْ
 َوَأْسأَُلَك َلَذةَ ، َوَأْسأَُلَك بَ ْرَد اْلَعْيّش بَ ْعَد اْلَمْوتّ ، َوَأْسأَُلَك الرّ َضاَء بَ ْعَد اْلَقَضاءّ 

َنٍة ُمّضَلةٍ ، ِف َغرْيّ َضَراَء ُمّضَرةٍ ، َوالَشْوَق ّإىَل ّلَقاّئكَ ، الَنَظّر ّإىَل َوْجّهكَ  ، َوََل ّفت ْ
ميَانّ   .«َواْجَعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتّدينَ ، الَلُهَم زَي َّنا ّبزّيَنّة اْْلّ

* * * 
رضوان هللا عليهم حابته وص -عليهم السالم  –وكان رسول هللا يُعلم آل بيته 

صلى هللا َأَن أَبَا َبْكٍر َدَخَل َعَلى َرُسوّل هللّا ، فَعْن َعاّئَشةَ ، ما يدعون به أَجعني
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صلى هللا عليه فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللّا ، فََأرَاَد َأْن ُيَكلّ َمُه َوَعاّئَشُة ُتَصلّ ي عليه وسلم
فَ َلَما اْنَصَرَفْت َعاّئَشُة َسأَلَْتُه َعْن ، ًة ُأْخَرىَأْو َكّلمَ ، َعَلْيّك بّاْلَكَواّمّل "»  :وسلم

َذّلَك؟ فَ َقاَل َْلَا: " ُقوِل: اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّمَن اْْلَرْيّ ُكلّ ّه َعاّجّلّه َوآّجّلّه َما َعّلْمُت 
َوَما ََلْ ، َوآّجّلّه َما َعّلْمُت ّمْنهُ َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَشرّ  ُكلّ ّه َعاّجّلّه ، َوَما َلَْ َأْعَلمْ ، ّمْنهُ 

َها ّمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ ، َأْعَلمْ  َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَناّر َوَما ، َوَأْسأَُلَك اْْلََنَة َوَما قَ َرَب ّإلَي ْ
َها ّمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ  ُسوُلَك ُُمََمٌد َعْبُدَك َورَ  َوَأْسأَُلَك ّمَن اْْلَرْيّ َما َسأََلكَ ، قَ َرَب ّإلَي ْ

صلى هللا ّمْنُه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُُمََمٌد  َوَأْسَتّعيُذَك ِمَا اْستَ َعاَذكَ ، صلى هللا عليه وسلم
 «. َأْن ََتَْعَل َعاّقَبَتُه َرَشًدا  ؛َوَأْسأَُلَك َما َقَضْيَت ِل ّمْن َأْمرٍ ، عليه وسلم

فَاْعُف ، َنَك َعُفوٌّ ُتُّبُّ اْلَعْفوَ الَلُهَم إّ »  :وعلمها أيًضا أن تدعو متحرية ليلة القدر
 «.َعِنّ  

أن  رضي هللا عنهخليفته أِب بكر الصديق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعلم 
َوََل يَ ْغّفُر الذُّنُوَب ، ُقْل: الَلُهَم ّإِن ّ ظََلْمُت نَ ْفّسي ظُْلًما َكّثريًا»  :يدعو ِف صالته

 «.ّإَنَك أَْنَت الَغُفوُر الَرّحيُم ، َواْرََحِّْن ، فَاْغّفْر ِل َمْغّفَرًة ّمْن ّعْنّدكَ ، ّإََل أَْنتَ 
الَلُهَم َأّعِنّ  َعَلى »  :أن يدعو دبر كل صالة رضي هللا عنهوأوصى معاذ بن جبل 

 «.َوُحْسّن ّعَباَدّتَك ، َوُشْكّركَ ، ّذْكّركَ 
قَاَل: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل الِلَّ َعلّ ْمِّن ، رضي هللا عنه بّ وَعْن الَعَباّس ْبّن َعْبّد املُطَلّ 
َفَمَكْثُت أَيَاًما ثَُ ّجْئُت ، «َسّل الِلََ الَعاّفَيةَ »قَاَل: ، َشْيًئا َأْسأَلُُه الِلََ َعَز َوَجلَ 

يَا َعَباُس يَا َعَم َرُسوّل » فَ َقاَل ِل:، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل الِلَّ َعلّ ْمِّن َشْيًئا َأْسأَلُُه الِلََ 
نْ َيا َواْلّخَرةّ ، الِلَّ   «.َسّل الِلََ الَعاّفَيَة ِف الدُّ

* * * 
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ْلصحابه وْلمته بكل ما يصلحهم هللا به ِف صلى هللا عليه وسلم وكثريًا ما دعا 
 واستجابة هللا تعاىل له.، الدنيا واْلخرة

كما روى اْلمام النسائي وابن ،  موهكذا كان دأبه مع صحابته رضوان هللا عليه
ّإَذا ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن ُحَذيْ َفةَ ، حبان

، واْلمثلة على ذلك كثرية 2..."اْلديث، َلّقَي الَرُجُل ّمْن َأْصَحاّبّه َماَسَحُه َوَدَعا َلهُ 
 - رَحه هللا –النبوة لإلمام البيهقي  ومن أراد أن يتتبعها فعليه بقراءة " دَلئل

 .صلى هللا عليه وسلموغريها من مصنفات مشائل الرسول ومعجزاته 
* * * 

 حىت ندرك أُهية هذا اْلمر: –رَحه هللا  -ويقول اْلمام ابن القيم 
فتيقن ، َوَما َل َيَشْأ َل يكن، قَاّعَدة أساس كل خري َأن تعلم َأن َما َشاَء هللا َكانَ 

َها ، وتتضر ع ّإلَْيّه َأن ََل يقطعَها َعْنك، ّحيَنّئٍذ َأن اْلََْسَنات من نعمه فتشكره َعَلي ْ
َوََل يكلك ، فتبتهل ّإلَْيّه َأن حيول بَ ْينك َوبَينَها، َوَأن الَسيّ َئات من خذَلنه وعقوبته

لى َأن كل َوقد أَجع العارفون ع .ِف فعل اْلََْسَنات َوترك الَسيّ َئات ّإىَل نَفسك
َوَأَْجُعوا َأن التَ ْوّفيق ، وكل َشر  فأصله خذَلنه لَعْبّدهّ ، خري فأصله بّتَ ْوّفيق هللا لْلَعبد

فَّإذا َكاَن كل ، ن اْلذَلن َأن خيلي بَ ْينك َوَبني نَفسكأو ، َأن ََل يكلك هللا نفسك
َعاء واَلفتقار َوصدق فمفتاحه الدُّ ، ََل بيد الَعْبد خري فأصله التَ ْوّفيق َوُهَو بيد هللا

، َفَمىَت أْعطى الَعْبد َهَذا اْلّمْفَتاح فقد َأرَاَد َأن يفتح َلهُ ، اللجأ َوالَرْغَبة والرهبة ّإلَْيهّ 
 َوَمىت أضل ه َعن اْلّمْفَتاح بَّقي بَاب اْْلَرْي ُمْرََتًا دونه.

                                                           

 إسناده صحيح: ( وقال شعيب األرنؤوط1721، 1721وابن حبان)، (762رواه النسائي): صحيح1-
 (.1211اجلامع")وصححه األلباين يف"صحيح ، على شرطهما
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َجابَة: ّإِن ّ ََل رضي هللا عنهقَاَل َأّمري اْلُمؤمّننَي عمر بن اْْلطاب  ، أَحل هم اْْلّ
َجابَة َمَعه، فَّإذا أْلمت الدَُّعاء، َوَلّكن هم الدَُّعاء  .فَّإن اْْلّ

، يكون توفيقه ُسْبَحانَُه وإعانته ؛وَعلى قدر نية الَعْبد وُهته َومَراده ورغبته ِف َذّلك
 فاملعونة من هللا تنزل على اْلعباد على قدر ُهمهم وثباهتم 

 ، ْلذَلن ينزل َعَلْيّهم على حسب َذّلكوا، ورغبتهم ورهبتهم
، يضع التَ ْوّفيق ِف مَواضعه الالئقة ّبهّ ، فَاهلل ُسْبَحانَُه أحكم اْْلَاّكمني َوأعلم اْلَعاملني

 ، ُهَو اْلَعّليم اْْلَّكيم، واْلذَلن ِف مَواضعه الالئقة ّبهّ 
َعاءَوَما ُأِت من ُأِت ّإََل من ّقَبل ّإَضاَعة الشُّْكر   ، وإُهال اَلفتقار َوالدُّ

ّإََل بقيامه بالشكر َوصدق اَلفتقار ،  َوََل ظفر من ظفر ِبَّشيَئة هللا وعونه
َعاء  1.َوالدُّ

* * * 
" جامع الدعاء :هذه الرسالة ما كنتموبني أيديكم إخوة اْلسالم حيث 

صاْلًا وكل من شارك فيها عماًل ، املستجاب " والِت أسأل هللا أن يتقبلها مِن
وأن جيعلها سبًبا ِف شحذ ُهة كل مسلم قرأها ِف دعاءه ، خالًصا لوجهه سبحانه

فما أكثر حاجة املسلمني لدعاء املخلصني الصادقني الذين تتأَل ، هلل تعاىل
وتفيض أعينهم حزنًا ملا حيدث للمسلمني من ّقَبّل أعدائهم ِف مشارق ، قلوِبم

ضرعني إىل خالقهم وإْلهم الذي بيده بأن يرفعوا أكفهم مت، اْلرض ومغارِبا
ويهلك أعدائهم ، ملكوت كل شيء أن يُنجي إخواهنم املسلمني املستضعفني

                                                           
 .(ط. دار ابن رجب171: " الفوائد " لإلمام ابن القيم)ص -7
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 ﴿ :الذين ميكرون بالليل والنهار وِف كل مكان باْلسالم واملسلمني، املستكِبين
( 12)يوسف: ﴾ ( 12َوالَِلُ َغاّلٌب َعَلى َأْمرّّه َوَلّكَن َأْكثَ َر الَناّس ََل يَ ْعَلُموَن )

وََكَذّلَك َجَعْلَنا ِف ُكلّ  قَ ْريٍَة َأَكاّبَر ُُمْرّّميَها لَّيْمُكُروا ّفيَها َوَما  ﴿ وقوله تعاىل:
 (.211)اْلنعام: ﴾ (211مَيُْكُروَن ّإََل بّأَنْ ُفّسّهْم َوَما َيْشُعُروَن )

 
 :فضيلة الشيخ الدكتور ناصر الزهراِن وِف هذا الصدد يقول

  ...والعار وصمةٌ وسوف يظل الذلُّ 
 على وجه أعداء اْلُدى واملعابد 

  ...ملجأٌ  هللاوَنن لنا من قوة ا
 ُُنيُف به اْلنذال من كل مارد 

  ...فيا رب إن الظلم قد فاض حبره
 وحلت بقومي مذهالت املناكد 

  ...غري هيبةيعيث بنا اْلوغاد ِف 
 وداسوا على أطفالنا والقواعد 

  ...زق البغي جسمهقد موكم من فىًت 
 ومن يافع للفكر والوعي فاقد 

  ...فيض حزننا تبددت اْلحشاء من
 وِما نراه بالعيون السواهد 

  ...وي نفوسناوأمسى ْليب اْلم يك
 ملا دبروه من بغيض املكائد 
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  ... شافعأيا ناصر املظلوم يا خري
 وخري مالٍذ ِف حليك الشدائد 

  ...هرسى جذور أجرنا فإن البغي أ
 وأضحى بعيد الغور عن كل حاصد 

  ...الضيم واْلذىوهيئ لنا من يدفع 
 جبيٍش أِبًّ صادق النهج راشد 

  ...ِل ِبا نرىإذا أنت راض لن نبا
 سنمضي بعزم واثق اْلطو حاشد 

  ...لطف وحد صفوفنابلطفك يا ذا ال
 لنغدو برأٍي واضح الدرب واحد 

  ...أل قلوبناوأفرغ علينا الصِب وأم
 بنور من اْلميان يا ذا العوائد 

  ...عقيدة ننازل أعداء اْلدى ِف
 1فال فوز إَل ِف ظالل العقائد. 

* * * 
 

                                                           
 (.27-27: ط. مكتبة العبيكان )ص. " كلمة التوحيد و توحيد الكلمة " الدكتور /ناصر الزهراين -7
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 الفصل اْلول

 :أُهية الدعاء وفضله

َوّإَذا َسأََلَك ّعَباّدي َعِنّ  فَّإِن ّ َقرّيٌب ُأّجيُب َدْعَوَة الَداّع ّإَذا َدَعاّن ﴿  :قال تعاىل
 ﴾ 280 :البقرة﴿  ﴾ (280َوْليُ ْؤّمُنوا ِب َلَعَلُهْم يَ ْرُشُدوَن ) فَ ْلَيْسَتّجيُبوا ِل 

 
َأَمْن جيُّيُب اْلُمْضَطَر ّإَذا َدَعاُه َوَيْكّشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء  ﴿ وقال تعاىل:

 ﴾ 01 :النمل﴿  ﴾ (01اْْلَْرّض أَّإَلٌه َمَع الِلَّ َقّلياًل َما َتذََكُروَن )
 

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتّجْب َلُكْم ّإَن اَلّذيَن َيْسَتْكِّبُوَن َعْن ّعَباَدِت ﴿ وقال تعاىل: 
 ﴾ 00 :غافر﴿  ﴾ (00َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَم َداّخرّيَن )

 ﴾ 11النساء: ﴿  ﴾ َواْسأَُلوا الَِلَ ّمْن َفْضّلّه ﴿  :وقال تعاىل

 :الدعاء هو العبادة وأفضلها :أوًَل 
: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعّن الن ُّْعَماّن ْبّن َبّشرٍي 

َعاَء ُهَو اْلّعَباَدةُ »   ﴾ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتّجْب َلُكمْ ﴿ ُثَ قَ َرَأ: « ّإَن الدُّ
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 1[ "00]غافر: 
عز -:َوَمْعَن الدَعاّء: استدَعاء الَعْبّد رَبُه -رَحه هللا  –وقال اْلمام اْلطاِب 

 الّعَنايََة واستمداده إياه املَُعْونََة.  -وجل
َقته: إْظَهاُر اَلْفّتَقاّر إلَيهّ  ، َوهَو ِّسَُة العبودية، والتبَ رُّؤ ّمَن اْلَْوّل َوالُقوة، َوَحّقي ْ

لّة   ؛َوالَكَرّم إليه، وإَضاَفُة اْلود، َوفيّه َمْعَن الثَناّء َعلى هللا، الَبَشرّيةّ واْسّتْشَعاُر الذّ 
 5«.الدَعاُء ُهَو الّعبادة : » صلى هللا عليه وسلمَولَذّلَك قَاَل َرُسوُل هللا 

  :: هذا منزع من قوله تعاىل-رَحه هللا  –ويقول اْلمام بن رجب اْلنبلي 
 ﴾  5:الفاُتة ﴿  ﴾ ( 5ّإيَاَك نَ ْعُبُد َوّإيَاَك َنْسَتّعنُي ) ﴿ 

 0.والدعاء هو العبادة، فإن السؤال هو دعاؤه والرغبة إليه
  

                                                           
 وأبو داود، (211والبخاري يف " األدب املفرد")، (11176")أمحد يف " املسند رواه: صحيح -1
و"صحيح ، (111وابن حبان )، (7171) وابن ماجة، (7712، 7161) والرتمذي، (1121)

 (.7112اجلامع")
الدعاء هو العبادة احلقيقية اليت تستأهل أن تسمى عبادة لداللته : (676/ 7"املرقاة" ) قال صاحب

، العبوديةقائًما بوجوب ، حبيث ال يرجو وال خياف إال إياه، واإلعراض عما سواه، على اإلقبال على هللا
ا بنعمة اإلجياد، معرتفًا حبق الربوبية

ً
 طالًبا ملدد اإلمداد وتوفيق اإلسعاد.، عامل

ال أنه ال عبادة ، "إن الدعاء هو العبادة" معىن القصر أنه ليس شيًئا وراء العبادة: قوله: وقال السندي
فإن املوضع ، ن دعائيع: حيث وضع فيه "عن عباديت" موضع، مث قرأ استشهاًدا به على ما قال، غريه

 موضع ذكر الدعاء بقرينة السياق.
 (.1: " شأن الدعاء" لإلمام اخلطايب)ص-2
 بتصرف. (112: دار املنار)ص " جامع العلوم واحلكم "لإلمام ابن رجب احلنبلي ط.-6
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ُهَما مرفوًعا:   0.«َأْفَضُل اْلّعَباَدّة ُهَو الدَُّعاءُ »وَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
صلى هللا ِف كتابه " شأن الدعاء" َوقَ ْولُُه  -رَحه هللا  –ويقول اْلمام اْلطاِب 

،  أْو أْفَضُل الّعَبادةّ ، َمْعَناُه أنُه ُمْعَظُم الّعَباَدةّ « الدعاء ُهَو الّعَباَدُة : » عليه وسلم
أو أْكثُرُهْم ، الناسيُرّْيُدْوَن: أهنم أْفَضُل ، َواملَاُل اْلّبلُ ، ََتْيمٍ  َكَقْوْلم: الناس بنو

 ًً َوأنبَ ُلَها. وََكَقوّل النّب ، َوإن اْلّبَل أْفَضُل أنَواّع اْلمَوالّ ، أْو َما أشَبَه َذّلكَ  اَعَدَد
 يُرّْيُد: أن ُمْعَظَم اَْلجّ  الُوُقوُف بَّعَرَفَة.«. اْلَج َعَرَفُة » :صلى هللا عليه وسلم

 8أّمَن فَ َواَت اَْلج. ومثله ِف الكالم كثري.فَ َقْد ، ْلنه إَذا أدَرَك َعَرَفةَ  ؛وذلك
ّفيَما َرَوى َعّن هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب َذر ٍ 

َنُكْم ، يَا ّعَباّدي ّإِن ّ َحَرْمُت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفّسي» تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل أَنَُه قَاَل:  َوَجَعْلُتُه بَ ي ْ
يَا ، فَاْستَ ْهُدوِن َأْهدُّكمْ ، يَا ّعَباّدي ُكلُُّكْم َضالٌّ ّإََل َمْن َهَديْ ُتهُ ، َفاَل َتظَاَلُموا، ُُمََرًما

يَا ّعَباّدي ُكلُُّكْم ، فَاْسَتْطّعُموِن ُأْطّعْمُكمْ ، ّإََل َمْن َأْطَعْمُتهُ ، ّعَباّدي ُكلُُّكْم َجاّئعٌ 
يَا ّعَباّدي ّإَنُكْم ُتّْطُئوَن بّالَلْيّل ، فَاْسَتْكُسوِن َأْكُسُكمْ  ،ّإََل َمْن َكَسْوتُهُ ، َعارٍ 

يًعاَوأَنَ ، َوالنَ َهارّ  يَا ّعَباّدي ّإَنُكْم َلْن ، فَاْستَ ْغّفُروِن َأْغّفْر َلُكمْ ، ا َأْغّفُر الذُّنُوَب َجَّ
ُلُغوا َضرّ ي فَ َتُضرُّوِن  ُلُغوا نَ ْفّعي فَ تَ ن ْ ، تَ ب ْ يَا ّعَباّدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم ، َفُعوِن َوَلْن تَ ب ْ

َما زَاَد َذّلَك ، َوآّخرَُكْم َوّإْنَسُكْم َوّجَنُكْم َكانُوا َعَلى أَتْ َقى قَ ْلّب رَُجٍل َواّحٍد ّمْنُكمْ 
َعَلى يَا ّعَباّدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم َوآّخرَُكْم َوّإْنَسُكْم َوّجَنُكْم َكانُوا ، ِف ُمْلّكي َشْيًئا

                                                           
وابن ،  عن أيب هريرة وابن عدي يف " الكامل"، (1112رواه احلاكم يف " املستدرك"): صحيح -2

و" السلسلة ، (1177"صحيح اجلامع") صححه األلباين يفو  ، النعمان بن بشري سعد عن
 (.1221الصحيحة")

 (.2: " شأن الدعاء" لإلمام اخلطايب)ص-1
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يَا ّعَباّدي َلْو َأَن َأَوَلُكْم ، َما نَ َقَص َذّلَك ّمْن ُمْلّكي َشْيًئا، َأْفَجّر قَ ْلّب رَُجٍل َواّحدٍ 
َوآّخرَُكْم َوّإْنَسُكْم َوّجَنُكْم قَاُموا ِف َصّعيٍد َواّحٍد َفَسأَُلوِن فََأْعطَْيُت ُكَل ّإْنَساٍن 

ُقُص اْلّمْخَيُط ّإَذا ُأْدّخَل اْلَبْحرَ َما نَ َقَص َذّلَك ، َمْسأَلََتهُ  يَا ، ِمَا ّعْنّدي ّإََل َكَما يَ ن ْ
ًرا ، ثَُ ُأَوفّ يُكْم ّإيَاَها، ّعَباّدي ّإََّنَا ّهَي َأْعَماُلُكْم ُأْحّصيَها َلُكمْ  َفَمْن َوَجَد َخي ْ

َر َذّلَك َفاَل يَ ُلوَمَن ّإََل ، فَ ْلَيْحَمّد هللاَ   1.« نَ ْفَسُه َوَمْن َوَجَد َغي ْ
* * * 

 : معية هللا لعبده إذا دعاه :ثانًيا

ّإَن : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 20«.َوأَنَا َمَعُه ّإَذا َدَعاِن ، أَنَا ّعْنَد َظنّ  َعْبّدي ِب »يَ ُقوُل: ، هللاَ 

* * * 

 الدعاء أكرم شيء على هللا: :ثالثًا

 قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 22«.لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى هللّا تَ َعاىَل ّمَن الدَُّعاءّ » 

* * * 

                                                           
 (.111والبخاري يف "األدب املفرد")، (71171وأمحد )، واللفظ له (7222) مسلم -1

 (.117وابن حبان)، (7711والرتمذي)، (1211وأمحد)، (7622مسلم)-11
واحلاكم ، (121وابن حبان)، (7171وابن ماجة)، (7721رواه الرتمذي): حسن -11

وصحيح ، (227وحسنه األلباين يف"صحيح األدب املفرد")، (1111يف"املستدرك")
 (وحسنه شعيب األرنؤوط.2717اجلامع)
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 :الدعاء ينفع ِما نزل وِما َل ينزل :رابًعا
َهاَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ  ََل : » صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َعن ْ

َفُع ِمَا نَ َزلَ ، يُ ْغِّن َحَذٌر ّمْن َقَدرٍ  َوّإَن اْلَباَلَء لَيَ ْنّزُل ، َوِمَا َلَْ يَ ْنّزلْ ، َوالدَُّعاُء يَ ن ْ
َعاُء فَ يَ ْعَتّلَجاّن ّإىَل يَ ْوّم اْلّقَياَمّة   21«.فَ َيتَ َلَقاُه الدُّ

* * * 
ََل يَ ُردُّ : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َسْلَماَن 

َعاءُ   17.«َوََل يَزّيُد ِف الُعْمّر ّإََل الِّبُّ ، الَقَضاَء ّإََل الدُّ
* * * 

  :فضل الدعاء ِف الدنيا واْلخرة :سادًسا
َما ّمْن » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َسّعيٍد 

ّإََل َأْعطَاُه هللُا ِّبَا ّإْحَدى ، َوََل َقّطيَعُة رَّحمٍ ، ُمْسّلٍم َيْدُعو ّبَدْعَوٍة لَْيَس ّفيَها ّإثٌْ 

                                                           
(عم ابن عمر 7771و"مشكاة املصابيح")، (1117 أخرجه احلاكم يف "املستدرك"): حسن -17

وحسنه األلباين يف" صحيح ، (161، 121والشهاب القضاعي يف"مسنده")، عنهما رضي هللا
 (.2271اجلامع")

 وأمحد، وحسنه األلباين عن سلمان، (71والطرباين يف " الدعاء")، (7171) رواه الرتمذي: حسن -17
يف الزوائد إسناده ، بنحوه عن ثوبان (127( وابن حبان )11، 1177) وابن ماجة، (77171)

  (.121و" الصحيحة ")، (2612و"صحيح اجلامع")، حسن
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َوّإَما َأْن َيْصّرَف ، َرةّ َوّإَما َأْن َيَدّخَرَها َلُه ِف اْْلخّ ، َثاَلٍث: ّإَما َأْن تُ َعَجَل َلُه َدْعَوتُهُ 
 11.«هللاُ َأْكثَ ُر » قَاَل: ، قَاُلوا: ّإًذا ُنْكّثرُ ، «َعْنُه ّمَن السُّوّء ّمثْ َلَها 

والدعاء من أقوى اْلسباب ِف دفع  :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام ابن القيم 
، يدفعه، وهو عدو البالء، والدعاء من أنفع اْلدوية، وحصول املطلوب املكروه
كما روى ،  وهو سالح املؤمن، أو خيففه إذا نزل، ويرفعه، ومينع نزوله، ويعاْله

قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه( من حديث َعّليٍ   هكر دتسماْلاكم ِف )
َعاُء ّساَلُح اْلُمْؤّمنّ »  :صلى هللا عليه وسلم ينّ ، الدُّ َونُوُر الَسَماَواّت ، َوّعَماُد الدّ 

 25«.َواْْلَْرضّ 
 وله مع البالء ثالث مقامات:

 أحدها: أن يكون أقوى من البالء فيدفعه.
ولكن ، فيصاب به العبد، الثاِن: أن يكون أضعف من البالء فيقوى عليه البالء

 وإن كان ضعيًفا.، قد خيففه
 20الثالث: أن يتقاوما ومينع كل واحد منهما صاحبه.

بأن ، وْلذا ُشرعت صالة اَلستخارة والدعاء ِف دبرها :وأقول بتوفيق هللا تعاىل
بأن كان هذا اْلمر خري له ، ِف أي أمر يُقدم عليه –عز وجل  –يسأل العبد ربه 

                                                           
، ( )زوائد(7111وأخرجه البزار )، واللفظ له (11177) رواه أمحد يف" املسند: حسن صحيح -11

 ( وحسنه األلباين.1116 ) "املستدرك" ( واحلاكم يف211والبخاري يف " األدب املفرد")
والقضاعي ، وابن عدي، (171يعلى)وأبو ، (1117رواه احلاكم يف " املستدرك") : ضعيف12-

 (.121و"سلسلة األحاديث الضعيفة)، (7111(وضعفه األلباين يف" ضعيف اجلامع الصغري") 117)
 (.2: "اجلواب الكايف" البن القيم ط.دار الريان للرتاث " الطبعة األوىل )ص-16
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أن ، وإن كان نقيض ذلك، أن يقدره له وييسره له، وعاقبة أمره، ومعاشه، ِف دينه
 يصرفه عنه. 

* * * 

 :كرم هللا تعاىل ملن يدعوه  :سابًعا
ّإَن »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َسْلَماَن الَفاّرّسي ّ َعْن 

 12«.َأْن يَ ُرَدُُهَا ّصْفًرا َخائَّبتَ نْيّ ، َيْسَتْحّيي ّإَذا َرَفَع الَرُجُل ّإلَْيّه َيَدْيهّ ، الِلََ َحّييٌّ َكّريٌ 
ّإَذا »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

 28«. فَّإنَُه ََل يَ تَ َعاَظُم َعَلى الِلَّ َشْيٌء ، َدَعا َأَحدُُكْم فَ ْليُ ْعّظّم الَرْغَبةَ 
 29«.ّإَذا ََتََن َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتْكّثْر؛ فَّإََّنَا َيْسَأُل رَبَُه َعَز َوَجَل »وِف رواية: 

* * * 
 ثامًنا : ارتباط أمر َجاع اْلري بالدعاء :

يقول ُمَطرّ ّف ْبّن َعْبّد الِلَّ الشخري: قَاَل: َتَذاَكْرُت: َما َّجَاُع اْْلَرْيّ؟ ، فَّإَذا 
ُر َكّثرٌي: الصّ َياُم، َوالَصاَلُة، َوّإَذا ُهَو ِف َيّد الِلَّ تَ َعاىَل، َوّإَذا أَْنَت ََل تَ ْقّدُر  اْْلَي ْ

 10ى َما ِف َيّد الِلَّ ، ّإََل َأْن َتْسأََلُه فَ يُ ْعّطَيَك، فَّإَذا َّجَاُع اْْلَرْيّ: الدَُّعاُء .َعلَ 
                                                           

 وابن، (7226والرتمذي)، (1111وأيب داود)، (موقوفًا77211رواه أمحد): صحيح-12
  (لأللباين.1222"صحيح اجلامع") (وانظر1171واحلاكم يف " املستدرك)، (7162ماجة)

 (.116وابن حبان)، (612والبخاري يف األدب املفرد )، (7621مسلم) -11
(وصححه الشيخ 1116، 1111املنتخب من املسند" )»عبد بن محيد يف  رواه: صحيح-11

 /مصطفى العدوى.
20

 (.7/111" مدارج السالكني" ) -
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 :الوقوف على حقيقة أمر الدعاء :تاسًعا 
َعاّء َواْلَقَضاُء ََل َمَرَد َلهُ -رَحه هللا  -يقول اْلَغَزاِلُّ   ؟. : فَّإْن قُ ْلَت: َفَما فَائَّدُة الدُّ

َعاءّ  َعاُء َسَبٌب ّلَردّ  اْلَباَلّء َواْسّتْجاَلّب ،  فَاْعَلْم َأَن ّمَن اْلَقَضاّء َردُّ اْلَباَلّء بّالدُّ فَالدُّ
َهامّ ،  الَرَْحَةّ  ّْلُُروّج الَنَباّت ّمَن  َواْلَماُء َسَببٌ ، َكَما َأَن الت ُّْرَس َسَبٌب ّلَردّ  السّ 

َعاُء َواْلَباَلُء ، الت ُّْرَس َيْدَفُع الَسْهَم فَ َيَتَدافَ َعانّ َفَكَما َأَن ، ْرضّ اْلْ  َفَكَذّلَك الدُّ
 يَ تَ َعاَْلَاّن.

َوَقْد قَال تَ َعاىَل: ، َولَْيَس ّمْن َشْرّط اَّلْعِّتَاّف ّبَقَضاّء الِلَّ تَ َعاىَل َأْن ََل حُيَْمل السّ اَلحُ 
َكَما أَنَُه لَْيَس ّمْن َشْرّطّه َأْن ََل َيْسّقَي اْْلْرَض ،  ﴾ َوْلَيْأُخُذوا ّحْذرَُهْم َوَأْسّلَحتَ ُهمْ ﴿ 

فَ يُ َقال: ّإْن َسَبَق اْلَقَضاُء بّالَنَباّت نَ َبَت اْلَبْذُر َوّإْن َلَْ َيْسّبْق ََلْ ، بَ ْعَد َبثّ  اْلَبْذرّ 
َلّذي ُهَو َكَلْمّح اْلَبَصّر َأْو َبل رَْبُط اْْلْسَباّب بّاْلُمَسَبَباّت ُهَو اْلَقَضاُء اْْلَول ا، يَ ْنُبتْ 

َوتَ ْرتّيُب تَ ْفّصيل اْلُمَسَبَباّت َعَلى تَ َفاّصيل اْْلْسَباّب َعَلى الَتْدرّيّج ، ُهَو َأقْ َربُ 
َر َقَدرَُه ّبَسَببٍ ، َوالتَ ْقّديُر ُهَو اْلَقَدرُ  ّه َواَلّذي َقَدَر الَشَر َقَدَر ّلَرْفعّ ، َواَلّذي َقَدَر اْْلَي ْ

 َفاَل تَ َناُقَض بَ نْيَ َهّذّه اْْلُموّر ّعْنَد َمّن انْ َفَتَحْت َبّصريَتُُه.، َسَبًبا
َعاّء ّمَن اْلَفاّئَدّة أَنَُه َيْسَتْدّعي ُحُضوَر اْلَقْلّب َمَع الِلَّ َوُهَو ُمْنتَ َهى  ثَُ ِف الدُّ

َعاُء ُمخُّ اْلّعَباَدّة.: صلى هللا عليه وسلمَوّلَذّلَك قَال ، اْلّعَباَداتّ   12الدُّ
َواْلغَاّلُب َعَلى اْْلَْلّق َأْن ََل تَ ْنَصّرَف قُ ُلوبُ ُهْم ّإىَل ّذْكّر الِلَّ َعَز َوَجل ّإََل ّعْنَد ّإْلَماّم 

 فَّإَن اْْلْنَساَن ّإَذا َمَسُه الَشرُّ َفُذو ُدَعاٍء َعرّيٍض.، َحاَجٍة َوّإْرَهاّق ُمّلَمةٍ 
َعاءّ فَاْْلَاجَ  َعاُء يَ ُردُّ اْلَقْلَب ّإىَل الِلَّ َعَز َوَجل بّالَتَضرُّّع ، ُة ُُتْوُّج ّإىَل الدُّ َوالدُّ

 فَ َيْحُصل ّبّه الذ ّْكُر اَلّذي ُهَو َأْشَرُف اْلّعَباَداّت.، َواَّلْسّتَكانَةّ 

                                                           
 ( وضعفه األلباين.7721رواه الرتمذي): ضعيف -71
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، ُثَ اْْلْمَثل فَاْْلْمَثل، ثَُ اْْلْولَّياءّ ، مُ بّاْْلنّْبَياّء َعَلْيّهْم الَساَل  َوّلَذّلَك َصاَر اْلَباَلُء ُموََكاًل 
َوَأَما اْلّغَن ، َومَيَْنُع ّمْن ّنْسَيانّهّ ، ّْلنَُه يَ ُردُّ اْلَقْلَب بّاَّلْفّتَقاّر َوالَتَضرُّّع ّإىَل الِلَّ َعَز َوَجل

 11َغى َأْن رَآُه اْستَ ْغَن. فَّإَن اْْلْنَساَن لََيطْ ، َفَسَبٌب ّلْلَبَطّر ِف َغاّلّب اْْلُمورّ 
* * * 

 :-رب العاملني  -الضالل املبني ملن صرف الدعاء لغري هللا  :عاشًرا
هذا هو التشبيه ِف ، حقيقة الشرك: هو التشبه باْلالق وتشبيه املخلوق به

ووصفه ِبا رسوله ، َل إثبات صفات الكمال الِت وصف هللا ِبا نفسه، اْلقيقة
وأعمى بصريته وأركسه ، فعكس اْلمر من نكس هللا قلبه، صلى هللا عليه وسلم

فاملشرك مشبه ، والتشبيه تعظيًما وطاعة، وجعل التوحيد تشبيًها، بكسبه
 للمخلوق باْلالق ِف خصائص اْلْلية.

وذلك يوجب ، والعطاء واملنع، فإن من خصائص اْلْلية التفرد ِبلك الضر والنفع
فمن علق ذلك ِبخلوق فقد ، وكل به وحدهوالرجاء والت، تعليق الدعاء واْلوف

وجعل من َل ميلك لنفسه ضًرا وَل نفًعا وَل موتًا وَل حياة وَل ، شبهه باْلالق
، فَأزَمة اْلمور كلها بيديه، شبيًها ِبن له اْلمر كله، -غريه  -عن  فضاًل ، نشورًا

 ُمعطي ملا وَل، َل مانع ملا أعطى، وما َل يشأ َل يكن، فما شاء كان، ومرجعها إليه
َل يرسلها ، وإن أمسكها عنه، بل إذا فتح لعبده باب رَحته َل ميسكها أحد، منع

 إليه أحد.
  

                                                           
 (.1/711" إحياء علوم الدين" )-77
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 بالقادر الغِن بالذات.، فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقري بالذات
الذي َل نقص فيه بوجه ، ومن خصائص اْلْلية: الكمال املطلق من َجيع الوجوه

والتعظيم واْلجالل ، يوجب أن تكون العبادة كلها له وحدهوذلك ، من الوجوه
وغاية الذل مع ، واْلشية والدعاء والرجاء واْلنابة والتوبة والتوكل واَلستعانة

 وميتنع عقاًل ، وشرًعا وفطرة أن يكون له وحده كل ذلك جيب عقاًل   -غاية اْلب 
فقد شبه ذلك ، فمن جعل شيًئا من ذلك لغريه، وشرًعا وفطرة أن يكون لغريه

ولشدة ، وذلك أقبح التشبيه وأبطله، الغري ِبن َل شبيه له وَل مثيل وَل ند له
مع أنه كتب على ، أخِب سبحانه عباده أنه َل يغفره، قبحه وتضمنه غاية الظلم

 11.نفسه الرَحة
* * * 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
 (121-: 121)ص-القاهرة–"اجلواب الكايف" لإلمام ابن القيم ط.دار ابن اجلوزي  -77
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 الفصل الثاِن
 من أسباب استجابة الدعاء:

-كما بينا ِف ،  كل خري ِف الدنيا واْلخرةملا كان ِف دعاء العبد املسلم لربه  
حيرص كل اْلرص على أن  صلى هللا عليه وسلمكان النب –الفصل السابق 

صلى وهو ، ويستعيذ به سبحانه أن َل يستجيب له، يسأل ربه استجابة دعاؤه
وإَّنا بيان ذلك من لزوم العبودية ، املستجاب الدعاء قطًعا ويقيًنا هللا عليه وسلم

، ...» :ِف دعاءه لربه صلى هللا عليه وسلملقوله ، وتعليم أمته، وتبليغ رسالته، هلل
 14...«.، َوَأّجْب َدْعَوِت ، َواْغّسْل َحْوَبِّت ، َربّ  تَ َقَبْل تَ ْوَبِّت 

َفعُ : » صلى هللا عليه وسلمولقوله  َوّمْن قَ ْلٍب ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ّعْلٍم ََل يَ ن ْ
 15«.َوّمْن َدْعَوٍة ََل ُيْسَتَجاُب َْلَا، َوّمْن نَ ْفٍس ََل َتْشَبعُ ، خَيَْشعُ ََل 

  

                                                           
 وابن ماجة، (1211وأبو داود)، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط(1112رواه أمحد): صحيح-71
(وصححه األلباين عن ابن 112وابن حبان)، (662والبخاري يف "األدب. املفرد" )، (7221والرتمذي)، (7171)

 عباس.
 .َعْن َزْيِد ْبِن أَْرَقمَ  (2121والنسائي)، (11711وأمحد)، (7277مسلم)-72
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 ونذكر من أسباب استجابة الدعاء ما يلي:

 :( اْلخالص هلل تعاىل2) 
يَن َوَلْو َكرَّه اْلَكاّفُروَن )﴿  :قال تعاىل  ( 24فَاْدُعوا الِلََ ُُمّْلّصنَي َلُه الدّ 

 [24]غافر:﴾
يَن َوَلْو  ﴿ : َوقَ ْولُُه: -رَحه هللا  -قال اْلمام ابن كثري  فَاْدُعوا الِلََ ُُمّْلّصنَي َلُه الدّ 

َوَخاّلُفوا اْلُمْشرّّكنَي ِف ، َأْي: فََأْخّلُصوا لِّلَّ َوْحَدُه اْلّعَباَدَة َوالدَُّعاءَ  ﴾ َكرَّه اْلَكاّفُرونَ 
 10َمْسَلّكّهْم َوَمْذَهّبّهْم.

 :سبحانه وتعاىل ُمِبًا عن ُمنة سيدنا يوسف عليه السالم مع امرأة العزيزوقال 
]  ﴾ ( 14َكَذّلَك لَّنْصّرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاَء ّإنَُه ّمْن ّعَباّدنَا اْلُمْخَلّصنَي )  ﴿ 

 [14يوسف: 
 وكذلك أيًضا جنا هللا أصحاب الغار بأهنم توسلوا إىل هللا بأعمال صاْلة وخالصة

ولقد جنا هللا املشركني حني أخلصوا ، وسيأِت معنا اْلديث بتمامه، لوجهه الكري
فَّإَذا رَّكُبوا ِف اْلُفْلّك َدَعُوا الِلََ ُُمّْلّصنَي  ﴿ لقوله تعاىل:، عاء بطلب النجاةله الد

يَن فَ َلَما جَنَاُهْم ّإىَل اْلبَ رّ  ّإَذا ُهْم ُيْشرُّكوَن )  .[05العنكبوت:] ﴾ ( 05َلُه الدّ 
صلى هللا عليه قَاَل: َجاَء رَُجٌل ّإىَل الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب أَُماَمَة اْلَباّهّلي ّ 

َماَلُه؟ فَ َقاَل َرُسوُل الِلَّ ، فَ َقاَل: َأرَأَْيَت رَُجاًل َغَزا يَ ْلَتّمُس اْْلَْجَر َوالذ ّْكرَ ، وسلم
يَ ُقوُل َلُه َرُسوُل الِلَّ ، فََأَعاَدَها َثاَلَث َمَراتٍ « ََل َشْيَء َلهُ »  :صلى هللا عليه وسلم

                                                           
 .دار طيبة (ط.2/171تفسري القرآن العظيم" )"   -76
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ّإَن الِلََ ََل يَ ْقَبُل ّمَن اْلَعَمّل ّإََل َما  » ُثَ قَاَل: ، «ََل َشْيَء َلهُ » :صلى هللا عليه وسلم
 72.«َوابْ ُتّغَي ّبّه َوْجُههُ ، َكاَن َلُه َخاّلًصا

ولو عجز عن أن يقع هذا ، على نيته اْلالصة لوجه هللاويثاب العبد املسلم 
َع َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهفَعْن َأِب َكْبَشَة اْْلََّْنَاّريّ  ، العمل صلى هللا عليه أَنَُه ِسَّ
نْ َيا ّْلَْربَ َعّة نَ َفرٍ »  :يَ ُقولُ ، وسلم يَ َتّقي ّفيّه فَ ُهَو ، َعْبٌد َرزََقُه هللُا َماًَل َوّعْلًما :ّإََّنَا الدُّ

، «فَ َهَذا بَّأْفَضّل اْلَمَناّزّل » قَاَل: ، «َويَ ْعَلُم لِّلَّ ّفيّه َحَقُه ، َوَيّصُل ّفيّه َرَّحَهُ ، رَبَهُ 
فَ ُهَو يَ ُقوُل: َلْو َكاَن ِل » قَاَل: ، «َوَلَْ يَ ْرزُْقُه َماًَل؟ ، َوَعْبٌد َرَزَقُه هللُا ّعْلًما» قَاَل: 

َوَعْبٌد َرَزَقُه هللاُ » قَاَل: ، «فََأْجُرُُهَا َسَواٌء » قَاَل: ، «ّبَعَمّل ُفاَلٍن َعّمْلُت ، َمالٌ 
َوََل َيّصُل ّفيّه ، ََل يَ َتّقي ّفيّه رَبَهُ ، فَ ُهَو خَيّْبُط ِف َماّلّه ّبَغرْيّ ّعْلمٍ ، َوََلْ يَ ْرزُْقُه ّعْلًما، َماًَل 
َوَعْبٌد َلَْ يَ ْرزُْقُه هللاُ » قَاَل: ، «فَ َهَذا بَّأْخَبّث اْلَمَناّزّل ، َحَقهُ َوََل يَ ْعَلُم لِّلَّ ّفيّه ، َرَّحَهُ 
ّهَي » قَاَل: ، َلَعّمْلُت ّبَعَمّل ُفاَلنٍ ، فَ ُهَو يَ ُقوُل: َلْو َكاَن ِل َمالٌ ، َوََل ّعْلًما، َماًَل 
 18.«َفّوْزُرُُهَا ّفيّه َسَواٌء ، نَّيُتهُ 

فَّإَذا َلَْ َأُكْن ، ْبّن يَزّيَد قَاَل: َكاَن الَربّيُع يَْأِت َعْلَقَمَة يَ ْوَم اْْلُُمَعةّ وَعْن َعْبّد الَرَْحَّن 
َوقَاَل ِل: َأَلَْ تَ َر َما َجاَء ّبّه ، فَ َلّقَيِّن َعْلَقَمةُ ، َفَجاَء َمَرًة َوَلْسُت ََثَةَ ، ََثََة َأْرَسُلوا ّإَِلَ 

َوَذّلَك َأَن الِلََ َعَز  .َوَما َأَقَل ّإَجابَ تَ ُهْم؟، ْكثَ َر َما َيْدُعو الَناسَ قَاَل: َأََلْ تَ َر أَ ، الَربّيُع؟
َعاّء)*( ، قُ ْلُت: َأَو لَْيَس َقْد قَاَل َذّلَك َعْبُد الِلَّ؟، َوَجَل ََل يَ ْقَبُل ّإََل الَناّخَلَة ّمَن الدُّ

                                                           
 (.27و" السلسلة الصحيحة)، (1126وحسنه األلباين يف " صحيح اجلامع")، (7111رواه النسائي): حسن-72
" مشكاة ، (1771وابن ماجة)، (7772والرتمذي )، (وحسنه شعيب األرنؤوط11171رواه أمحد ): صحيح -71

 (.7171وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (2712املصابيح")
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َوََل ، َوََل ُمَراءٍ ، ََل َيْسَمُع الَِلُ ّمْن ُمْسّمعٍ قَاَل: قَاَل َعْبُد الِلَّ: ، قَاَل: َوَما قَاَل؟
 19.قَاَل: نَ َعمْ ، قَاَل: َفذََكَر َعْلَقَمَة؟، ّإََل َداٍع َدَعا يَ ْثُبُت ّمْن قَ ْلّبهّ ، ََلّعبٍ 

أقول هذا اْلدب هو  :ِف " ُتفة الذاكرين" -رَحه هللا  –وقال اْلمام الشوكاِن 
ْلن اْلخالص هو الذي تدور علية دوائر  ،أعظم اْلداب ِف إجابة الدعاء

 فمن دعا غري، [24]غافر: ﴾ فَاْدُعوا الِلََ ُُمّْلّصنَي  ﴿  :وقد قال تعال، اْلجابة
وهللا ذو الفضل ، إَل أن يتفضل هللا عليه، ُملص فهو حقيق بأن َل جُياب له

 10ه ا. العظيم.

* * * 

 (الصدق مع هللا:1)
 ﴾ (229اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ وَُكونُوا َمَع الَصاّدّقنَي)أَي َُّها  يَا ﴿ :لقوله تعاىل

 [229]التوبة:
 

                                                           
و" الزهد ، (71721 وابن أيب شيبة يف" مصنفه")، (616رواه البخاري يف" األدب املفرد") : صحيح اإلسناد -71

(و"صحيح األدب املفرد" 1112والبيهقي يف" الشعب)، والرقائق" البن املبارك "باب يف اإلخالص يف الدعاء"
 صحيح اإلسناد.: (وقال األلباين121)

 أي اخلالص من الدعاء.: الناخلة -)*( 
 (1/27" حتفة الذاكرين " لإلمام الشوكاين)-71
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هّ ، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن َسْهّل ْبّن َأِب أَُماَمَة ْبّن َسْهّل ْبّن ُحنَ ْيفٍ  ، َرّضَي الَِلُ َعْنهم َعْن َجدّ 
بَ َلَغُه ، َسَأَل الِلََ الَشَهاَدَة ّبّصْدقٍ َمْن » أَنَُه قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  

 12«.الَِلُ َمَناّزَل الشَُّهَداّء َوّإْن َماَت َعَلى ّفَراّشّه 
 

واللجوء إىل  اْلق اْلخدود ِف إرادة الوصول إىلصدق الغالم ِف قصة أصحاب 
 :هللا بدعائه والتضحية ِف سبيل ذلك

َكاَن » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن ُصَهْيبٍ 
َلُكمْ  ، قَاَل ّلْلَمّلّك: ّإِن ّ َقْد َكِّبْتُ ، فَ َلَما َكِّبَ ، وََكاَن َلُه َساّحرٌ ، َمّلٌك ّفيَمْن َكاَن قَ ب ْ

ّإَذا ، َفَكاَن ِف َطرّيّقهّ  ،فَ بَ َعَث ّإلَْيّه ُغاَلًما يُ َعلّ ُمهُ ، فَابْ َعْث ّإَِلَ ُغاَلًما ُأَعلّ ْمُه السّ ْحرَ 
َع َكاَلَمهُ  فََأْعَجَبُه َفَكاَن ّإَذا أََتى الَساّحَر َمَر بّالَراّهّب ، َسَلَك رَاّهٌب فَ َقَعَد ّإلَْيّه َوِسَّ

فَ َقاَل: ّإَذا َخّشيَت ، َفَشَكا َذّلَك ّإىَل الَراّهبّ ، فَّإَذا أََتى الَساّحَر َضَربَهُ ، َوقَ َعَد ّإلَْيهّ 
، َوّإَذا َخّشيَت َأْهَلَك فَ ُقْل: َحَبَسِّن الَساّحرُ ، فَ ُقْل: َحَبَسِّن َأْهّلي، الَساّحرَ 

َنَما ُهَو َكَذّلَك ّإْذ أََتى َعَلى َدابٍَة َعّظيَمٍة َقْد َحَبَسّت الَناسَ  فَ َقاَل: اْليَ ْوَم َأْعَلُم ، فَ بَ ي ْ
فَ َقاَل: اللُهَم ّإْن َكاَن َأْمُر ، َأَخَذ َحَجًراآلَساّحُر َأْفَضُل َأّم الَراّهُب َأْفَضُل؟ فَ 

، َحىَت مَيّْضَي الَناسُ ، الَراّهّب َأَحَب ّإلَْيَك ّمْن َأْمّر الَساّحّر فَاقْ ُتْل َهّذّه الَدابَةَ 
الَراّهُب: َأْي بُ َِنَ فَ َقاَل َلُه ، فَأََتى الَراّهَب فََأْخبَ َرهُ ، َوَمَضى الَناسُ ، فَ َرَماَها فَ َقتَ َلَها

فَّإّن ابْ ُتّليَت َفاَل ، َوّإَنَك َسُتْبتَ َلى، َقْد بَ َلَغ ّمْن َأْمّرَك َما َأَرى، أَْنَت اْليَ ْوَم َأْفَضُل ّمِنّ  
، اءّ َويَُداّوي الَناَس ّمْن َسائّّر اْْلَْدوَ ، وََكاَن اْلُغاَلُم يُ ِْبُّئ اْْلَْكَمَه َواْْلَبْ َرصَ ، َتُدَل َعَليَ 

                                                           
 (.7167(والنسائي)7212وابن ماجة)، (1627والرتمذي)، (1271وأبو داود)، (1111مسلم) -71
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فَ َقاَل: َما َهاُهَنا َلَك ، فَأَتَاُه ِّبََدايَا َكّثريَةٍ ، َفَسّمَع َجّليٌس لّْلَمّلّك َكاَن َقْد َعّميَ 
فَّإْن أَْنَت آَمْنَت ، فَ َقاَل: ّإِن ّ ََل َأْشّفي َأَحًدا ّإََّنَا َيْشّفي هللاُ ، ّإْن أَْنَت َشَفْيَتِّن ، َأَْجَعُ 

فَأََتى اْلَمّلَك َفَجَلَس ّإلَْيّه َكَما َكاَن ، فَآَمَن بّاهلّل َفَشَفاُه هللاُ ، َفاكَ بّاهلّل َدَعْوُت هللَا َفشَ 
قَاَل: َوَلَك َربٌّ َغرْيّي؟ ، فَ َقاَل َلُه اْلَمّلُك: َمْن َرَد َعَلْيَك َبَصَرَك؟ قَاَل: َرِبّ  ، جَيّْلسُ 

بُُه َحىَت َدَل َعَلى اْلُغاَلمّ فََأَخَذُه فَ َلْم يَ َزْل يُ عَ ، قَاَل: َرِبّ  َورَبَُّك هللاُ  َفّجيَء ، ذّ 
، فَ َقاَل َلُه اْلَمّلُك: َأْي بُ َِنَ َقْد بَ َلَغ ّمْن ّسْحّرَك َما تُ ِْبُّئ اْْلَْكَمَه َواْْلَبْ َرصَ ، بّاْلُغاَلمّ 

بُُه فََأَخذَ ، ّإََّنَا َيْشّفي هللاُ ، فَ َقاَل: ّإِن ّ ََل َأْشّفي َأَحًدا، َوتَ ْفَعُل َوتَ ْفَعلُ  ُه فَ َلْم يَ َزْل يُ َعذّ 
َفَدَعا ، فََأَب ، َفّقيَل َلُه: اْرّجْع َعْن ّديّنكَ ، َفّجيَء بّالَراّهبّ ، َحىَت َدَل َعَلى الَراّهبّ 

ثَُ ّجيَء جبَّليّس ، َفَشَقُه َحىَت َوَقَع ّشَقاهُ ، فَ َوَضَع اْلّمْئَشاَر ِف َمْفّرّق رَْأّسهّ ، بّاْلّمْئَشارّ 
َفَشَقُه ّبّه ، فََأَب فَ َوَضَع اْلّمْئَشاَر ِف َمْفّرّق رَْأّسهّ ، ّلّك َفّقيَل َلُه: اْرّجْع َعْن ّديّنكَ اْلمَ 

فََأَب َفَدفَ َعُه ّإىَل نَ َفٍر ، ثَُ ّجيَء بّاْلُغاَلّم َفّقيَل َلُه اْرّجْع َعْن ّديّنكَ ، َحىَت َوَقَع ّشَقاهُ 
فَّإَذا بَ َلْغُتْم ، فَاْصَعُدوا ّبّه اْْلََبلَ ، َهُبوا ّبّه ّإىَل َجَبّل َكَذا وََكَذافَ َقاَل: اذْ ، ّمْن َأْصَحاّبهّ 

فَ َقاَل: ، َفَذَهُبوا بّّه َفَصّعُدوا ّبّه اْْلََبلَ ، َوّإََل فَاْطَرُحوهُ ، فَّإْن رََجَع َعْن ّديّنهّ ، ُذْرَوَتهُ 
، َوَجاَء مَيّْشي ّإىَل اْلَمّلكّ ، اْْلََبُل َفَسَقُطوافَ َرَجَف ِّبّّم ، اللُهَم اْكّفّنيّهْم ِبَا ّشْئتَ 

َفَدفَ َعُه ّإىَل نَ َفٍر ّمْن ، فَ َقاَل َلُه اْلَمّلُك: َما فَ َعَل َأْصَحاُبَك؟ قَاَل: َكَفانّيّهُم هللاُ 
ُلوُه ِف قُ ْرُقورٍ ، َأْصَحاّبهّ  ّإْن رََجَع َعْن فَ ، فَ تَ َوَسطُوا ّبّه اْلَبْحرَ ، فَ َقاَل: اْذَهُبوا ّبّه فَاَحّْ

فَاْنَكَفَأْت ِّبّّم ، فَ َقاَل: اللُهَم اْكّفّنيّهْم ِبَا ّشْئتَ ، َفَذَهُبوا ّبهّ ، ّديّنّه َوّإََل فَاْقّذُفوهُ 
فَ َقاَل َلُه اْلَمّلُك: َما فَ َعَل َأْصَحاُبَك؟ ، َوَجاَء مَيّْشي ّإىَل اْلَمّلكّ ، الَسّفيَنُة فَ َغرُّقوا

قَاَل: ، فَ َقاَل لّْلَمّلّك: ّإَنَك َلْسَت ّبَقاتّّلي َحىَت تَ ْفَعَل َما آُمُرَك بّهّ ، هللاُ  قَاَل: َكَفانّيّهمُ 
ثَُ ُخْذ َسْهًما ، َوَتْصُلُبِّن َعَلى ّجْذعٍ ، َوَما ُهَو؟ قَاَل: ََتَْمُع الَناَس ِف َصّعيٍد َواّحدٍ 

، ثَُ اْرّمِّن ، ُثَ ُقْل: بّاْسّم هللّا َربّ  اْلُغاَلمّ ، سّ ُثَ َضّع الَسْهَم ِف َكّبّد اْلَقوْ ، ّمْن ّكَناَنِّت 
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، َوَصَلَبُه َعَلى ّجذْعٍ ، َفَجَمَع الَناَس ِف َصّعيٍد َواّحدٍ ، فَّإَنَك ّإَذا فَ َعْلَت َذّلَك قَ تَ ْلَتِّن 
َربّ  ، ثَُ قَاَل: بّاْسّم هللاّ  ،ثَُ َوَضَع الَسْهَم ِف َكْبّد اْلَقْوسّ ، ثَُ َأَخَذ َسْهًما ّمْن ّكَنانَّتهّ 

فَ َوَضَع يََدُه ِف ُصْدّغّه ِف َمْوّضّع الَسْهّم ، ثَُ َرَماُه فَ َوَقَع الَسْهُم ِف ُصْدّغهّ ، اْلُغاَلمّ 
فَُأِتَ  ،آَمَنا ّبَربّ  اْلُغاَلمّ ، آَمنَا ّبَربّ  اْلُغاَلمّ ، فَ َقاَل الَناُس: آَمَنا ّبَربّ  اْلُغاَلمّ ، َفَماتَ 

، َقْد آَمَن الَناسُ ، اْلَمّلُك َفّقيَل َلُه: َأرَأَْيَت َما ُكْنَت َُتَْذُر؟ َقْد َوهللّا نَ َزَل ّبَك َحَذُركَ 
َوقَاَل: َمْن ََلْ يَ ْرّجْع َعْن ، َفُخَدْت َوَأْضَرَم النّ ريَانَ ، فََأَمَر بّاْْلُْخُدوّد ِف َأفْ َواّه السّ َككّ 

فَ َفَعُلوا َحىَت َجاَءّت اْمَرَأٌة َوَمَعَها َصّبٌّ َْلَا ، َأْو ّقيَل َلُه: اقْ َتّحمْ ، ّفيَها ّديّنّه فََأَْحُوهُ 
 77.«فَ َقاَل َْلَا اْلُغاَلُم: يَا أَُمْه اْصِّبّي فَّإَنّك َعَلى اْْلَقّ  ، فَ تَ َقاَعَسْت َأْن تَ َقَع ّفيَها

 :(حسن الظن باهلل1) 
ّإَن هللاَ : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، هللا عنهرضي َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 11«.َوأَنَا َمَعُه ّإَذا َدَعاِن ، يَ ُقوُل: أَنَا ّعْنَد َظنّ  َعْبّدي ِب 
اْدُعوا الَِلَ : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوعنه 

َواْعَلُموا َأَن الِلََ ََل َيْسَتّجيُب ُدَعاًء ّمْن قَ ْلٍب َغاّفٍل ََلٍه ، بّاّْلَجابَةّ َوأَنْ ُتْم ُموّقُنوَن 
.»14 

فََأْرَسَل ّإىَل ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َضاَف الَنّبُّ ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد هللّا 
ُهنَ فَ َلْم جيَّْد ّعْنَد ، َأْزَواّجّه يَ ْبَتّغي ّعْنَدُهَن َطَعاًما اللُهَم ّإِن ّ »فَ َقاَل: ، َواّحَدٍة ّمن ْ

                                                           
 (.127وابن حبان)، (77171وأمحد)، (7112مسلم)-77
 (.117وابن حبان)، (7711والرتمذي)، (1211وأمحد)، (واللفظ له7622)-11 ومسلم، (2112البخاري )-77
(وحسنه األلباين 7711املصابيح")و" مشكاة ، (1112واحلاكم يف " املستدرك")، (7121رواه الرتمذي): حسن -71

 (.211و" السلسلة الصحيحة")، (712يف" صحيح اجلامع")
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، فَُأْهّدَيْت ّإلَْيّه َشاٌة َمْصّلَيةٌ ، «َأْسأَُلَك ّمْن َفْضّلَك َوَرَْحَّتَك؛ فَّإنَُه ََل مَيّْلُكَها ّإََل أَْنتَ 
 15«.َوََنُْن نَ ْنَتّظُر الَرَْحَةَ ، َهّذّه ّمْن َفْضّل هللاّ »فَ َقاَل: 

: َوأَنَا ِف صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قُ ْلُت ّللَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َبْكٍر 
َما ظَنَُّك يَا أَبَا َبْكٍر »فَ َقاَل: ، الغَاّر: َلْو َأَن َأَحَدُهْم َنَظَر َُتَْت َقَدَمْيّه َْلَْبَصَرنَا

 76.«بّاثْ نَ نْيّ الَِلُ ثَالّثُ ُهَما
ّإىَل َأِب ، رضي هللا عنهيَ ُقوُل: َجاَء أَبُو َبْكٍر ، رضي هللا عنه َعاّزبٍ وعن البَ َراَء ْبَن 

قَاَل: ، فَ َقاَل ّلَعاّزٍب: ابْ َعّث ابْ َنَك حَيّْمْلُه َمّعي، فَاْشتَ َرى ّمْنُه رَْحاًل ، ِف َمْنزّّلهّ 
ْثِّن َكْيَف ، يَا أَبَا َبْكرٍ فَ َقاَل َلُه َأِب: ، َوَخَرَج َأِب يَ ْنَتّقُد ََثََنهُ ، َفَحَمْلُتُه َمَعهُ  َحدّ 

َأْسَريْ َنا ، قَاَل: نَ َعمْ ، صلى هللا عليه وسلمَصنَ ْعُتَما ّحنَي َسَرْيَت َمَع َرُسوّل الِلَّ 
َلتَ َنا َوّمَن الَغدّ  فَ ُرّفَعْت لََنا ، َحىَت قَاَم قَاّئُم الَظّهريَّة َوَخاَل الَطرّيُق ََل مَيُرُّ ّفيّه َأَحدٌ ، لَي ْ

َأََلْ يَْأّن » :صلى هللا عليه وسلمثَُ قَاَل رسول هللا ، إىل قوله، َطوّيَلٌة َْلَا ّظلٌّ  ْخَرةٌ صَ 
َواتَ بَ َعَنا ُسَراَقُة ْبُن ، قَاَل: فَاْرَُتَْلَنا بَ ْعَدَما َماَلّت الَشْمسُ ، قُ ْلُت: بَ َلى، «ّللَرّحيلّ 

َفَدَعا َعَلْيّه الَنّبُّ « ََل َُتَْزْن ّإَن الِلََ َمَعَنا»َقاَل: ف َ ، فَ ُقْلُت: أُتّيَنا يَا َرُسوَل الِلَّ ، َماّلكٍ 
ِف َجَلٍد ّمَن  -أَُرى  -فَارَْتَطَمْت ّبّه فَ َرُسُه ّإىَل َبْطّنَها  صلى هللا عليه وسلم

ٌر  -، اَْلْرضّ  فَالَِلُ ، ِل فَاْدُعَوا ، فَ َقاَل: ّإِن ّ أُرَاُكَما َقْد َدَعْوَُتَا َعَليَ  -َشَك زَُهي ْ
َفَجَعَل َلَ ، فَ َنَجا صلى هللا عليه وسلمَفَدَعا َلُه الَنّبُّ ، َلُكَما َأْن َأرَُد َعْنُكَما الطََلبَ 

                                                           
وانظر" صحيح ، (2/76وأبو نعيم يف" احللية ")، (11721أخرجه الطرباين يف" الكبري") : صحيح -72

 (.1217والصحيحة)، (1721اجلامع")
 (6721وابن حبان)، (7116والرتمذي)، (11وأمحد)، (7711ومسلم )، (7627البخاري) -76
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قَاَل: َوَوََف ، َفاَل يَ ْلَقى َأَحًدا ّإََل َرَدهُ ، يَ ْلَقى َأَحًدا ّإََل قَاَل: َقْد َكَفْيُتُكْم َما ُهَنا
 72.لََنا

* * * 

 :وُتقيق اْلميانَصَلى هللاُ َعَلْيّه َوَسَلَم (اَلستجابة ْلمر هللا تعاىل ورسوله 4)

َوّإَذا َسأََلَك ّعَباّدي َعِنّ  فَّإِن ّ َقرّيٌب ُأّجيُب َدْعَوَة الَداّع ّإَذا َدَعاّن ﴿ :لقوله تعاىل
 [280]البقرة: ﴾ 280 َلَعَلُهْم يَ ْرُشُدوَن )فَ ْلَيْسَتّجيُبوا ِل َوْليُ ْؤّمُنوا ِب 

قَاَل: َلَما نَ َزَلْت َعَلى َرُسوّل هللّا َصَلى هللُا َعَلْيّه ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
لِّلَّ َما ِف الَسَماَواّت َوَما ِف اْْلَْرّض َوّإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفّسُكْم َأْو ُتُْفوُه ﴿ :َوَسَلمَ 

ُب َمْن َيَشاُء َوهللُا َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ حُيَاّسْبُكْم ّبّه   ﴾ هللُا فَ يَ ْغّفُر ّلَمْن َيَشاُء َويُ َعذّ 
صلى هللا عليه قَاَل: فَاْشَتَد َذّلَك َعَلى َأْصَحاّب َرُسوّل هللّا ، [184]البقرة: 

فَ َقاُلوا: َأْي ، الرَُّكبّ ثَُ بَ رَُكوا َعَلى  صلى هللا عليه وسلمفَأَتَ ْوا َرُسوَل هللّا ، وسلم
َوَقّد ، الَصاَلَة َوالصّ َياَم َواْلَّْهاَد َوالَصَدَقةَ ، ُكلّ ْفَنا ّمَن اْْلَْعَماّل َما نُّطيقُ ،  َرُسوَل هللاّ 

»  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل هللّا ، اُْنزَّلْت َعَلْيَك َهّذّه اْْليَُة َوََل نُّطيُقَها
َنا؟ أَتُرّيُدوَن َأنْ  ْعَنا َوَعَصي ْ َبْل ُقوُلوا: ، تَ ُقوُلوا َكَما قَاَل َأْهُل اْلّكَتابَ نْيّ ّمْن قَ ْبّلُكْم ِسَّ

ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَ َنا َوّإلَْيَك اْلَمّصرُي »  ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَ َنا ، «ِسَّ قَاُلوا: ِسَّ
﴿ فَأَنْ َزَل هللُا ِف ّإْثرَّها: ، َذَلْت ِّبَا أَْلّسَنتُ ُهمْ ، اقْ تَ َرَأَها اْلَقْومُ فَ َلَما ، َوّإلَْيَك اْلَمّصريُ 

ّه آَمَن الَرُسوُل ِبَا أُْنّزَل ّإلَْيّه ّمْن رَبّ ّه َواْلُمْؤّمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بّاهلّل َوَماَلّئَكّتّه وَُكُتّبّه َوُرُسلّ 

                                                           
 (.7111ومسلم)، (واللفظ له7612البخاري)-72
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ْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبَ َنا َوّإلَْيَك اْلَمّصريُ ََل نُ َفرّ ُق بَ نْيَ َأَحٍد ّمْن ُرُسلّ   ﴾ ّه َوقَاُلوا ِسَّ
ََل ﴿ فَأَنْ َزَل هللُا َعَز َوَجَل: ، فَ َلَما فَ َعُلوا َذّلَك َنَسَخَها هللُا تَ َعاىَل ، [185]البقرة: 

َها  َما اْكَتَسَبْت رَبَ َنا ََل تُ َؤاّخْذنَا ّإْن ُيَكلّ ُف هللُا نَ ْفًسا ّإََل ُوْسَعَها َْلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
َنا ّإْصًرا  ﴿ « قَاَل: نَ َعْم [ » 180]البقرة:  ﴾ َنّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبَ َنا َوََل َُتّْمْل َعَلي ْ

رَبَ َنا َوََل ﴿ « قَاَل: نَ َعْم [» 180]البقرة:  ﴾ َكَما ََحَْلَتُه َعَلى اَلّذيَن ّمْن قَ ْبّلَنا
َواْعُف َعَنا َواْغّفْر ﴿ « قَاَل: نَ َعْم » ، [180]البقرة:  ﴾ ْلَنا َما ََل طَاَقَة لََنا ّبهّ ُُتَم ّ 

» قَاَل: ، [180]البقرة:  ﴾ لََنا َواْرََحَْنا أَْنَت َمْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوّم اْلَكاّفرّينَ 
 71.«نَ َعْم 

دون رواية «َقْد فَ َعْلُت » وفيه: ، وِف رواية مسلم والِتمذي عن ابن عباس بنحوه
 19أَحد.

* * * 

 :(املسارعة بالتقرب إىل هللا تعاىل بالنوافل بعد الفرائض5)
َراّت َويَْدُعونَ َنا َرَغًبا َورََهًبا وََكانُوا َلَنا  ﴿  :قال تعاىل ّإنَ ُهْم َكانُوا ُيَسارُّعوَن ِف اْْلَي ْ
 [90]اْلنبياء: ﴾ ( 90َخاّشّعنَي )

ّإَن : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه َأِب ُهَريْ َرةَ وَعْن 
َوَما تَ َقَرَب ّإَِلَ َعْبّدي ّبَشْيٍء ، فَ َقْد آَذنْ ُتُه بّاْلَْربّ ، َمْن َعاَدى ِل َولّيًّا» قَاَل: ، الِلََ 

                                                           
 (.171وابن حبان)، (1711وأمحد يف " املسند" )، (172)مسلم -71
 (.7117والرتمذي)، (من غري " قد فعلت"7121وأمحد يف " املسند )، (176مسلم) -71
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، يَ َزاُل َعْبّدي يَ تَ َقَرُب ّإَِلَ بّالنَ َواّفّل َحىَت ُأّحَبهُ َوَما ، َأَحَب ّإَِلَ ِمَا افْ تَ َرْضُت َعَلْيهّ 
َويََدُه اَلِّت يَ ْبّطُش ، َوَبَصَرُه اَلّذي يُ ْبّصُر ّبهّ ، فَّإَذا َأْحَبْبُتُه: ُكْنُت َِسَْعُه اَلّذي َيْسَمُع ّبهّ 

َوَما ، َولَّئّن اْستَ َعاَذِن َْلُّعيَذنَهُ ، يَ َنهُ َوّإْن َسأََلِّن َْلُْعطّ ، َورّْجَلُه اَلِّت مَيّْشي ِّبَا، ِّبَا
َيْكَرُه املَْوَت َوأَنَا َأْكَرُه ، تَ َرَدْدُت َعْن َشْيٍء أَنَا فَاّعُلُه تَ َردُّّدي َعْن نَ ْفّس املُْؤّمنّ 

 11.«َمَساَءَتُه 
ْستَ َعاَذِن َْلُّعيَذنَُه َولَّئّن ا، َوّإْن َسأََلِّن َْلُْعّطيَ َنهُ »  :قوله تعاىل، الشاهد من اْلديث

.» 
* * * 

 ( ُتري اْلالل ِف املطعم واملشرب وامللبس:0)
أَي َُّها »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

، اْلُمْؤّمّننَي ِبَا َأَمَر ّبّه اْلُمْرَسّلنيَ َوّإَن هللَا َأَمَر ، ّإَن هللَا طَيّ ٌب ََل يَ ْقَبُل ّإََل طَيّ ًبا، الَناسُ 
 ّإِن ّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعّليمٌ ، يَا أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ّمَن الطَيّ َباّت َواْعَمُلوا َصاّْلًا﴿ فَ َقاَل: 

 ﴾ َناُكمْ يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ّمْن طَيّ َباّت َما َرَزق ْ ﴿ [ َوقَاَل: 52]املؤمنون:  ﴾
، مَيُدُّ َيَدْيّه ّإىَل الَسَماءّ ، ثَُ ذََكَر الَرُجَل يُّطيُل الَسَفَر َأْشَعَث َأْغبَ رَ ، [201]البقرة: 

، َوُغّذَي بّاْْلََرامّ ، َوَمْلَبُسُه َحَرامٌ ، َوَمْشَربُُه َحَرامٌ ، َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ ، يَا َرب ّ ، يَا َرب ّ 
 42«.ّلَذّلَك؟ فََأََّن ُيْسَتَجاُب 

* * * 

                                                           
 (.712وابن حبان)، (6217البخاري)-11
 (.7221والدارمي )، (7111والرتمذي)، (1711وأمحد يف " املسند")، (1112)مسلم  -11

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 33 

 :(كثرة الدعاء ِف الرخاء0)
َمْن » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َعاَء ِف الَرَخاءّ   41«:َسَرُه َأْن َيْسَتّجيَب الَِلُ َلُه ّعْنَد الَشَداّئّد َوالَكْرّب فَ ْلُيْكّثّر الدُّ
َعاءّ » َكاَن يَ ُقوُل: ،  َأَن أَبَا الَدْرَداءّ ، اْْلََسنوعن  فَّإنَُه َمْن ُيْكّثُر قَ ْرَع ، ّجدُّوا بّالدُّ

  41«.اْلَباّب يُوّشُك َأْن يُ ْفَتَح َلُه 
َعاَء »  :ولفظه عند البيهقي  «. َأْكّثُروا الدُّ

 44«.يَ ْعرّْفَك ِف الشّ َدةّ ، الَرَخاءّ تَ َعَرْف ّإىَل الِلَّ ِف : » صلى هللا عليه وسلموقوله 
 

يَ ْعِّن  «يَ ْعرّْفَك ِف الشّ َدةّ ، تَ َعَرْف ّإىَل الِلَّ ِف الَرَخاءّ : » صلى هللا عليه وسلمقَ ْولُُه 
تَ َعَرَف فَ َقْد ، َورَاَعى ُحُقوَقُه ِف َحاّل رََخائّهّ ، َوَحّفَظ ُحُدوَدهُ ، َأَن اْلَعْبَد ّإَذا اتَ َقى الِلََ 

َنُه َوبَ نْيَ رَبّ ّه َمْعرَّفٌة َخاَصةٌ ، ّبَذّلَك ّإىَل الِلَّ  َدةّ ، َوَصاَر بَ ي ْ َوَرَعى َلُه ، فَ َعَرَفُه رَبُُّه ِف الشّ 
َوَهّذّه َمْعرَّفٌة َخاَصٌة ، فَ َنَجاُه ّمَن الَشَداّئّد ِّبَّذّه اْلَمْعرَّفةّ ، تَ َعرَُّفُه ّإلَْيّه ِف الَرَخاءّ 

 45َوّإَجابَ َتُه ّلُدَعائّّه.، َوَُمََبَتُه َلهُ ، تَ ْقَتّضي قُ ْرَب اْلَعْبّد ّمْن رَبّ هّ 
 

َوحَيَْمُدُه ِف ، ّإَذا َكاَن اْلَعْبُد َيْذُكُر الِلََ ِف الَسَراءّ »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن َسْلَماَن 
قَاَلّت اْلَماَلّئَكُة: َصْوٌت َمْعُروٌف ّمّن اْمّرٍئ ، فََأَصابَُه ُضرٌّ َفَدَعا الِلََ ، الَرَخاءّ 

                                                           
 وحسنه األلباين.(7711و" مشكاة املصابيح)، (1112 واحلاكم يف" املستدرك")، (7717الرتمذي) رواه: حسن -17
 (.1117والبيهقي يف" شعب اإلميان")، (71122رواه ابن أيب شيبة يف " مصنفه" ) -17
، (676وعبد بن محيد )، واحلاكم يف " املستدرك"، (11717الكبري)والطرباين يف " ، (7117رواه أمحد ): صحيح-11

 (.7161وانظر" صحيح اجلامع لأللباين)، ( عن أيب هريرة1762وأبو القاسم بن بشران يف " أماليه ")، عن ابن عباس
 "جامع العلوم واحلكم "البن رجب احلنبلي "احلديث التاسع عشر". -12
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َوََل حَيَْمُدُه ِف ، َوّإْن َكاَن اْلَعْبُد ََل َيْذُكُر الِلََ ِف الَسَراءّ ، فَ َيْشَفُعوَن َلهُ ، َضّعيفٍ 
ْم َيْشَفُعوا َلُه فَ لَ ، قَاَلّت اْلَماَلّئَكُة: َصْوٌت ُمْنَكرٌ ، فََأَصابَُه ُضرٌّ َفَدَعا الِلََ ، الَرَخاءّ 

»40 
َلَعَلُه َأْن ، ادُْع هللَا تَ َعاىَل ِف يَ ْوّم َسَراّئكَ : »رضي هللا عنهَوعن أَبُو الَدْرَداّء 

  40«.َيْسَتّجيَب َلَك يَ ْوَم َضَراّئكَ 

* * * 

 :( كثرة ذكر هللا تعاىل8)
َثاَلثٌَة ََل يَ ُردُّ » قَاَل:، وسلمصلى هللا عليه َعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعن َأِب ُهَريرة

َماُم اْلُمْقّسُط ، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومّ ، هللاُ ُدَعاَءُهُم: الَذاّكُر هللَا َكّثريًا  48«.َواْْلّ
ْعُت الَضَحاَك ْبَن قَ ْيسٍ ، وَعْن َمْيُموّن ْبّن ّمْهَرانَ  اذُْكُروا » يَ ُقوُل: ، قَاَل: قَاَل: ِسَّ

َدةّ الِلََ ِف الَرخَ  فَ َلَما َوَقَع ، فَّإَن يُوُنَس َكاَن َعْبًدا َصاّْلًا َذاّكًرا لِّلَّ ، اّء َيْذُكرُْكْم ِف الشّ 
فَ َلْوََل أَنَُه َكاَن ّمَن اْلُمَسبّ ّحنَي َلَلّبَث ِف َبْطّنّه ّإىَل يَ ْوّم ﴿ قَاَل الَِلُ: ، ِف َبْطّن اْْلُوتّ 

َعُثونَ  َوّإَن ّفْرَعْوَن َكاَن َعْبًدا طَاّغًيا نَاّسًيا ّلذّْكّر الِلَّ ، [244]الصافات:  ﴾ يُ ب ْ

                                                           
والدينوري يف "اجملالسة ، (1111والبيهقي يف" شعب اإلميان")، (71661) رواه ابن أيب شيبة يف " مصنفه" -16

 (.7276وجواهر العلم")
 (.1111والبيهقي يف" شعب اإلميان")، (211وأمحد يف "الزهد")، أخرجه معمر يف " جامعه" -12

وصححه األلباين ، (1221والبزار يف " مسنده البحر الزخار ")، (6127رواه البيهقي يف" شعب اإلميان"): صحيح11- 
 (.1711و" الصحيحة")، (7161يف " صحيح اجلامع")
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َأْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَنَُه ََل ّإَلَه ّإََل اَلّذي آَمَنْت ّبّه بَ ُنو ّإْسَرائّيَل َوأَنَا ﴿ فَ َلَما 
 49[.90]يونس:  ﴾ ْفّسّدينَ ّمَن اْلُمْسّلّمنَي آْْلَن َوَقْد َعَصْيَت قَ ْبُل وَُكْنَت ّمَن اْلمُ 

فَ َقاَل: اذُْكّر الِلََ ِف الَسَراّء ، َأْوّصِّن  :رضي هللا عنهَوقَاَل رَُجٌل ّْلَِب الَدْرَداّء 
 21.َيْذُكْرَك الَِلُ َعَز َوَجَل ِف الَضَراءّ 

نْ َيا اْلَمْوتُ  َوَما بَ ْعَدُه َأَشدُّ ّمْنُه ّإْن ََلْ َيُكْن ، َوَأْعَظُم الَشَدائّّد اَلِّت تَ ْنّزُل بّاْلَعْبّد ِف الدُّ
فَاْلَواّجُب َعَلى اْلُمْؤّمّن اَّلْسّتْعَداُد ّلْلَمْوّت َوَما بَ ْعَدُه ِف َحاّل ، َمّصرُي اْلَعْبّد ّإىَل َخرْيٍ 

 قَاَل الَِلُ َعَز َوَجَل: ، الصّ َحّة بّالتَ ْقَوى َواْْلَْعَماّل الَصاّْلَةّ 
َها اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ َوْلتَ ْنظُْر نَ ْفٌس َما َقَدَمْت ّلَغٍد َواتَ ُقوا الِلََ ّإَن الَِلَ يَاأَي ُّ  ﴿ 

َوََل َتُكونُوا َكاَلّذيَن َنُسوا الِلََ فَأَْنَساُهْم أَنْ ُفَسُهْم ُأولَّئَك ُهُم  -َخّبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن 
  .[29 - 28]اْلشر:  ﴾ اْلَفاّسُقونَ 

َواْستَ َعَد ّحيَنّئٍذ ّلّلَقاّء الِلَّ بّاْلَمْوّت َوَما ، َفَمْن ذََكَر الِلََ ِف َحاّل ّصَحّتّه َورََخائّهّ 
، َوتَ َوََلهُ ، َوَأَعانَهُ ، َوَلَطَف ّبهّ ، َفَكاَن َمَعُه ّفيَها، ذََكَرُه الَِلُ ّعْنَد َهّذّه الَشَداّئدّ ، بَ ْعَدهُ 

، َوَمْن َنّسَي الِلََ ِف َحاّل ّصَحّتّه َورََخائّهّ ، فَ َلّقَيُه َوُهَو َعْنُه رَاضٍ ، َعَلى التَ ْوّحيدّ َوثَ َبَتُه 
َوَأُْهََلُه ، ِبَْعَن أَنَُه َأْعَرَض َعْنهُ ، َنّسَيُه الَِلُ ِف َهّذّه الَشَدائّدّ ، َوََلْ َيْسَتّعَد ّحيَنّئٍذ لّّلَقائّهّ 

َوَجاَءْتُه اْلُبْشَرى ّمَن ، َأْحَسَن الَظَن ّبَربّ هّ ، َمْوُت بّاْلُمْؤّمّن اْلُمْسَتّعدّ  َلهُ فَّإَذا نَ َزَل الْ 
َوّحيَنّئٍذ يَ ْفَرُح ، َواْلَفاّجُر ّبَعْكّس َذّلكَ ، َوَأَحَب الَِلُ ّلَقاَءهُ ، فََأَحَب ّلَقاَء الِلَّ ، الِلَّ 

                                                           
 (.71211رواه ابن أيب شيبه يف " مصنفه") -11
وأيب داود يف " الزهد ، (1/721وابن اجلوزي يف" صفة الصفوة")، (1/711أخرجه أبو نعيم يف " احللية") -21
("712.) 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 36 

يَا ﴿ َويَ ُقوُل: ، َويَ ْنَدُم اْلُمْفرّ طُ ، ُه ِمَا ُهَو قَاّدٌم َعَلْيهّ َوَيْسَتْبّشُر ِبَا َقَدمَ ، اْلُمْؤّمنُ 
 52[.50]الزمر:  ﴾ َحْسَرتَا َعَلى َما فَ َرْطُت ِف َجْنّب الِلَّ 

 :وسيأِت معنا استجابة هللا لدعاء اجملتمعني ِف ُمالس الذكر

* * * 

 :( الدعاء باسم هللا اْلعظم وأِسائه وصفاته العلى9)
 [.280)اْلعراف: ﴾ اُء اْْلُْسَن فَاْدُعوُه ِّبَاَولِّلَّ اْْلَِسَْ  ﴿ قال تعاىل: 

ُر  ﴿  :فيقول، ونب هللا موسى يدعو ربه أَْنَت َولّي َُّنا فَاْغّفْر لََنا َواْرََحَْنا َوأَْنَت َخي ْ
ونب هللا يعقوب عليه السالم يقول ، [255]اْلعراف: ﴾ ( 255اْلغَاّفرّيَن )

 ﴾ ( 98َسْوَف َأْستَ ْغّفُر َلُكْم َرِبّ  ّإنَُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّحيُم ) ﴿ :ْلبنائه
قَاَل َربّ  اْغّفْر ِل  ﴿  :يقول، ونب هللا سليمان عليه السالم، [98]يوسف:

 ﴾ ( 15َوَهْب ِل ُمْلًكا ََل يَ ْنَبّغي ّْلََحٍد ّمْن بَ ْعّدي ّإَنَك أَْنَت اْلَوَهاُب )
َنا َماّئَدًة ّمَن  ﴿ وعيسى عليه السالم يدعو ربه: ، [15]ص: رَبَ َنا أَْنّزْل َعَلي ْ

ُر الَرازّّقنَي  الَسَماّء َتُكوُن لََنا ّعيًدا ّْلََولَّنا َوآّخرّنَا َوآيًَة ّمْنَك َواْرزُقْ َنا َوأَْنَت َخي ْ
 [224:]املائدة ﴾ ( 224)

الة والسالم واملالئكة عليهم السالم واْلمثلة على دعاء اْلنبياء عليهم الص
والصاْلني لرِبم ِبقتضى أِسائه وصفاته َل نستطيع  والصحابة رضوان هللا عليهم
 .إحصاؤها حبال من اْلحوال

                                                           
 (.112-111: )ص –ط.دار املنار -هللارمحه  –البن رجب احلنبلي  " جامع العلوم واحلكم "-21
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َع الَنّبُّ ، رضي هللا عنهم، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن بُ َرْيَدَة اَْلْسَلّمي ّ  قَاَل: ِسَّ
َيْدُعو َوُهَو يَ ُقوُل: الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك بَّأِن ّ َأْشَهُد أََنَك  رَُجاًل  صلى هللا عليه وسلم

اَلّذي َلَْ يَّلْد َوَلَْ يُوَلْد َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا ، أَْنَت الَِلُ ََل ّإَلَه ّإََل أَْنَت اَْلَحُد الَصَمدُ 
ّه اَْلْعَظّم اَلّذي ّإَذا َواَلّذي نَ ْفّسي » قَاَل: فَ َقاَل: ، َأَحدٌ  بَّيّدّه َلَقْد َسَأَل الِلََ بّاِسّْ

 51«.َوّإَذا ُسّئَل بّّه َأْعَطى، ُدّعَي ّبّه َأَجابَ 
 

َدَخَل  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوعن ُّمَْجَن ْبَن اْْلَْدرَّع 
َصاَلَتُه َوُهَو يَ َتَشَهُد َوُهَو يَ ُقوُل: اللُهَم ّإِن ّ فَّإَذا ُهَو ّبَرُجٍل َقْد َقَضى ، اْلَمْسّجدَ 

َأْن ، َأْسأَُلَك بّاهلّل اْلَواّحّد اْْلََحّد الَصَمّد اَلّذي ََلْ يَّلْد َوََلْ يُوَلْد َوََلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ 
صلى هللا عليه فَ َقاَل َنّبُّ هللّا قَاَل: ، «ّإَنَك أَْنَت اْلَغُفوُر الَرّحيُم ، تَ ْغّفَر ِل ُذنُوِب 

 51َثاَلَث ّمَراٍر.« َقْد ُغّفَر َلُه ، َقْد ُغّفَر َلهُ ، َقْد ُغّفَر َلهُ : » وسلم
 

َجاّلًسا صلى هللا عليه وسلم أَنَُه َكاَن َمَع َرُسوّل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنَت اْلَمَنانُ ، ّإِن ّ َأْسأَُلَك بَّأَن َلَك اْْلَْمدُ ثَُ َدَعا: الَلُهَم ، َورَُجٌل ُيَصلّ ي

فَ َقاَل الَنّبُّ ، يَا َحيُّ يَا قَ يُّومُ ، يَا َذا اْلَْاَلّل َواْْلّْكَرامّ ، َبّديُع الَسَمَواّت َواْْلَْرضّ 

                                                           
 وابن حبان، (7122وابن ماجة)، (7122والرتمذي)، (1117وأبو داود)، (77111رواه أمحد ): صحيح -27
(111.)  

  .(وصححه األلباين1711والنسائي)، (112وأبو داود)، (11121رواه أمحد يف " املسند): صحيح -27
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ّه اْلَعّظيمّ »  :صلى هللا عليه وسلم ، اَلّذي ّإَذا ُدّعَي ّبّه َأَجابَ  ،َلَقْد َدَعا الِلََ بّاِسّْ
 21«.َوّإَذا ُسّئَل ّبّه َأْعَطى

اْسُم »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنها وَعْن َأِْسَاَء بّْنّت يَزّيدَ 
 ﴾ ّإََل ُهَو الَرَْحَُن الَرّحيمُ َوّإَْلُُكْم ّإَلٌه َواّحٌد ََل ّإَلَه ﴿ :الِلَّ اْْلَْعَظُم ِف َهاتَ نْيّ اْْليَ تَ نْيّ 

 ﴾ اَل الَِلُ ََل ّإَلَه ّإََل ُهَو اْْلَيُّ اْلَقيُّومُ ﴿ َوفَاُّتَّة ُسورَّة آّل ّعْمَراَن: ، [201]البقرة: 
 55[.1]آل عمران: 

 
َما »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه وَعْن َعْبّد هللاّ 

اْبُن ، َعْبّدكَ  اْبنُ ، اللُهَم ّإِن ّ َعْبُدكَ » فَ َقاَل: ، َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوََل َحَزنٌ 
َأْسأَُلَك ّبُكلّ  اْسٍم ُهَو ، َعْدٌل ِفَ َقَضاُؤكَ ، َماٍض ِفَ ُحْكُمكَ ، نَاّصَيِّت بَّيّدكَ ، َأَمّتكَ 

َأّو ، َأْو أَنْ َزْلَتُه ِف ّكَتاّبكَ ، َتُه َأَحًدا ّمْن َخْلّقكَ َأْو َعَلمْ ، َلَك َِسَْيَت ّبّه نَ ْفَسكَ 
، َونُوَر َصْدّري، َأْن ََتَْعَل اْلُقْرآَن رَبّيَع قَ ْلّب ، اْسَتْأثَ ْرَت ّبّه ِف ّعْلّم اْلغَْيّب ّعْنَدكَ 

، «أَْبَدَلُه َمَكانَُه فَ َرًحا وَ ، ّإََل َأْذَهَب هللُا َُهَُه َوُحْزنَهُ ، َوَذَهاَب َُهّ ي، َوّجاَلَء ُحْزِن 
 َأََل نَ تَ َعَلُمَها؟ ، قَاَل: َفّقيَل: يَا َرُسوَل هللاّ 

                                                           
وهذا ، حديث صحيح: قال شعيب األرنؤوط (1112وأبو داود)، (17611رواه أمحد يف " املسند" ): صحيح -21

 وصححه األلباين.، (1711والنسائي )، إسناد قوي
 والرتمذي، (7122وابن ماجة)، (1116وأبو داود)، (وضعفه شعيب األرنؤوط72611رواه أمحد): حسن -22
 ، (111"صحيح اجلامع")وحسنه األلباين يف ، ( وحسنه حسني سليم أسد الداراين7177والدارمي)، (7121)

  (.7711و" مشكاة املصابيح")
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َعَها َأْن يَ تَ َعَلَمَها ، بَ َلى» فَ َقاَل:   50«.يَ ْنَبّغي ّلَمْن ِسَّ
ْعُت ُعْثَماَن ْبَن َعَفانَ ، وَعْن أَبَاَن ْبّن ُعْثَمانَ  ْعُت َرُسوَل  :يَ ُقولُ ، رضي هللا عنه ِسَّ ِسَّ

ّه » يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمالِلَّ  َمْن قَاَل ّبْسّم الِلَّ اَلّذي ََل َيُضرُّ َمَع اِسّْ
َلَْ ُتّصْبُه ، َثاَلَث َمَراتٍ ، َوُهَو الَسّميُع اْلَعّليمُ ، َوََل ِف الَسَماءّ ، ِف اْْلَْرضّ ، َشْيءٌ 

َلَْ ُتّصْبُه َفْجَأُة َباَلٍء ، َوَمْن قَاَْلَا ّحنَي ُيْصّبُح َثاَلُث َمَراتٍ ، َحىَت ُيْصّبحَ ، َفْجَأُة َباَلءٍ 
 50«.َحىَت مُيّْسَي 

                                                           
، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط127وابن حبان)، (1711، 7217رواه أمحد يف" املسند): صحيح -26

وصححه األلباين يف" السلسلة ، (71711(وابن أيب شيبة يف " مصنفه )211/ 1واحلاكم )، رجاله رجال الصحيح
 (.171ختريج الكلم الطيب") و"، (111، 111الصحيحة")

 : أمساء هللا غري حمصورة بعدد معني: )شرح ملعة االعتقاد( يف كتابه -رمحه هللا  - يقول العالمة ابن عثيمني
،  ِكَتاِبكَ أَْو أَنْ زَْلَتُه يف ، مَسَّْيَت ِبِه نَ ْفَسكَ ، " َأْسأَُلَك ِبُكلِ  اْسٍم ُهَو َلكَ : يف احلديث املشهور -صلى هللا عليه وسلم-لقوله 

وما استأثر هللا به يف علم الغيب عنده ، .." احلديث، .أَِو اْسَتْأثَ ْرَت ِبِه يف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدكَ ، أَْو َعلَّْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقكَ 
 .ال ميكن حصره وال اإلحاطة به

َمْن َأْحَصاَها َدَخَل ، ِماَئًة ِإالَّ َواِحًدا، َوِتْسِعنَي امْسًا ِإنَّ ّلِلَِّ ِتْسَعةً »: ": واجلمع بني هذا وبني قوله يف احلديث الصحيح
وليس املراد حصر أمسائه ، إن معىن هذا احلديث إن من أمساء هللا تسعة وتسعني امسًا من أحصاها دخل اجلنة: «اجْلَنَّةَ 

يف أن يكون عندك دراهم أخرى فال ينا، عندي مائة درهم أعددهتا للصدقة: ونظري هذا أن تقول، تعاىل هبذا العدد
 أعددهتا لغري الصدقة.

َوات ََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى أَنَّ َهَذا احلَِْديُث لَْيَس ِفيِه َحْصٌر : اتفاق العلماء على هذا فقال -رمحه هللا  –وقد نقل اإلمام النووي 
َا َمْقُصوُد احلَِْديِث أَنَّ َهِذِه التِ ْسَعَة أِلَمْسَائِِه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل فَ َلْيَس َمْعَناُه أَنَُّه لَْيَس  َلُه َأمْسَاٌء َغي َْر َهِذِه التِ ْسَعِة َوالتِ ْسِعنَي َوِإَّنَّ

خْ  ْخَباُر َعْن ُدُخوِل اجْلَنَِّة بِِإْحَصائَِها اَل اإْلِ  مْسَاِء.َباِر حِبَْصِر اأْلَ َوالتِ ْسِعنَي َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجْلَنََّة فَاْلُمرَاُد اإْلِ
من أحصاها دخل  اإن هلل تسعة وتسعني أمسً »والصواب الذي عليه مجهور العلماء أن قول النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ...".، معناه أن من أحصى التسعة والتسعني من أمسائه دخل اجلنة ليس مراده أنه ليس له إال تسعة وتسعون أمسًا« اجلنة
انظر احمللى ، حزم" حيث يرى أهنا تسع وتسعون فقط لظاهر احلديث وخالف يف القول بعدم احلصر " ابن

وشرح ملعة ، (ط. دار الريان11/711وفتح الباري )، (116-77/117يف " جمموع الفتاوى" ) (وانظر الرد عليه1/76)
 (11: مصر )ص –ط.دار البصرية -رمحه هللا-االعتقاد للعالمة ابن عثيمني

وابن ، (7711والرتمذي )، (2111وأبو داود )، (661بخاري يف" األدب املفرد)وال، (121رواه أمحد ): صحيح -22
 (.6176وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")، (7711و" مشكاة املصابيح") ، (7161ماجة)
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 فَاْدُعوُه ِّبَا ﴿ قوله تعاىل:  ِف " تفسريه" –رَحه هللا  –قال اْلمام القرطب 
يا ، تقول يا رحيم ارَحِن، فيطلب بكل اسم ما يليق به، اطلبوا منه بأِسائه:﴾

يا تواب تب ، يا فتاح افتح ِل، يا هادي اهدِن، يا رازق ارزقِن، احكم ِل حكيم
يا ، يا عزيز احكم ِل، هكذا. فإن دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارَحِن، علي

فهو متضمن لكل ، فقلت: يا هللا، لطيف ارزقِن. وإن دعوت باْلعم اْلعظم
رزقِن اْلري. قال ابن إَل أن تريد يا رزاق ا، اسم. وَل تقول: يا رزاق اهدِن

 58رتب دعاءك تكن من املخلصني.، العرِب: وهكذا

وعلى هذا  :ِف شأن أِساء هللا اْلسن :-رَحه هللا  –ويقول العالمة ابن عثيمني 
، فال يزاد فيها وَل ينقص، فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة

فوجب الوقوف ِف ذلك ، اْلِساءْلن العقل َل ميكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من 
َوَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ّبّه ّعْلٌم ّإَن الَسْمَع َواْلَبَصَر ﴿ لقوله تعاىل: ، على النص

ُقْل ّإََّنَا َحَرَم َرِبّ َ اْلَفَواّحَش َما ﴿ وقوله: ، ﴾ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَّئَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوًَل 
َها َوَما ظَ   اْثَ َواْلبَ ْغَي ّبَغرْيّ اْْلَقّ  َوَأْن ُتْشرُّكوا بّالِلَّ َما ََلْ يُ نَ زّ ْل ّبّه ُسْلطَانً َبَطَن َواْلَهَر ّمن ْ

وْلن تسميته تعاىل ِبا َل ُيَسمّ  به نفسه أو ، ﴾ َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى الِلَّ َما َل تَ ْعَلُمونَ 
، ك اْلدب ِف ذلكفوجب سلو ، إنكار ما ِسى به نفسه جناية ِف حقه تعاىل

 59واَلقتصار على ما جاء به النص.
  

                                                           
 (.2/772" تفسري القرطيب" )-21
 (.11: " القواعد املثلى " للعالمة ابن عثيمني )ص-21
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 :ومن أمثلة سؤال هللا تعاىل بصفاته العلى وأفعاله
رَبَ َنا َوّسْعَت ُكَل َشْيٍء َرَْحًَة َوّعْلًما  ﴿ دعاء املالئكة عليهم السالم ْلهل اْلميان: 

 [0]غافر: ﴾ (0َعَذاَب اْلَّْحيّم )َوّقّهْم فَاْغّفْر ّلَلّذيَن تَابُوا َواتَ بَ ُعوا َسّبيَلَك 
ُقْل ُهَو ﴿ قَاَل: َلَما نَ َزَلْت َهّذّه اْليَُة: ، وَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ رضي هللا عنهما

َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ّمْن فَ ْوّقُكمْ   ، [05]اْلنعام:  ﴾ الَقاّدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
َأْو ّمْن َُتّْت ﴿ فَ َقاَل: ، «َأُعوُذ ّبَوْجّهكَ »َوَسَلَم:  قَاَل الَنّبُّ َصَلى هللُا َعَلْيهّ 

، «َأُعوُذ ّبَوْجّهكَ : »َصَلى هللُا َعَلْيّه َوَسَلمَ فَ َقاَل الَنّبُّ ، [05]اْلنعام:  ﴾ َأْرُجّلُكمْ 
َعَلْيّه َوَسَلَم: َصَلى هللُا  فَ َقاَل الَنّبُّ ، [05]اْلنعام:  ﴾ َأْو يَ ْلّبَسُكْم ّشيَ ًعا﴿ قَاَل: 

 61«.َهَذا أَْيَسرُ »
 

َلًة  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: فَ َقْدُت َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنها وَعْن َعاّئَشةَ  لَي ْ
ّمَن اْلّفَراّش فَاْلَتَمْسُتُه فَ َوقَ َعْت َيّدي َعَلى َبْطّن َقَدَمْيّه َوُهَو ِف اْلَمْسّجّد َوُُهَا 

َوِبَُعافَاّتَك ّمْن ، اللُهَم َأُعوُذ ّبّرَضاَك ّمْن َسَخّطكَ »يَ ُقوُل:  َمْنُصوبَ َتاّن َوُهوَ 
َوَأُعوُذ ّبَك ّمْنَك ََل ُأْحّصي ثَ َناًء َعَلْيَك أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى ، ُعُقوبَّتكَ 
 61.«نَ ْفّسكَ 

                                                           
 (2771وابن حبان )، (7162والرتمذي )، (11716 املسند")وأمحد يف" ، (2116البخاري)-61
وجاء ، (161والنسائي )، (7111وابن ماجة)، (121وأبو داود)، (72622وأمحد يف" املسند") ، (116مسلم) -61

، (1172وأبو داود)، (221يف آخر وتره عند أمحد) هذا الدعاء عن على رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم
 (وصححه األلباين.1121وابن ماجة)، (7266والرتمذي)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 42 

َعْت َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنها وَعْن َخْوَلَة بّْنّت َحّكيٍم السَُّلّمَيةّ  صلى هللا أَنَ َها ِسَّ
فَ ْليَ ُقْل: َأُعوُذ ّبَكّلَماّت هللّا الَتاَماّت ، ّإَذا نَ َزَل َأَحدُُكْم َمْنزًَّل » يَ ُقوُل: ، عليه وسلم

 01«.فَّإنَُه ََل َيُضرُُّه َشْيٌء َحىَت يَ ْرُتََّل ّمْنُه ، ّمْن َشرّ  َما َخَلقَ 
ْعُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهّمٍر وَعْن رَبّيَعَة ْبّن َعا ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ

 01«.أَّلظُّوا بَّيا َذا اْلَْاَلّل َواْْلّْكَرامّ »يَ ُقوُل: 
َوَهازَّم ، َوُُمّْرَي الَسَحابّ ، الَلُهَم ُمْنّزَل الّكَتابّ » :صلى هللا عليه وسلموقوله 

 61.«َعَلْيّهمْ اْهزّْمُهْم َواْنُصْرنَا ، اَْلْحَزابّ 
ُيْكّثُر َأْن ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 

 62.«يَا ُمَقلّ َب الُقُلوّب ثَ بّ ْت قَ ْلّب َعَلى ّديّنكَ » يَ ُقوَل: 
 

 :) القرآن ( سؤال هللا تعاىل بكالمه
، ثَُ َسَأَل فَاْستَ ْرَجعَ ، أَنَُه َمَر َعَلى قَاّرٍئ يَ ْقَرأُ ، رضي هللا عنهَعْن ّعْمَراَن ْبّن ُحَصنْيٍ 

ْعُت َرُسوَل هللّا   ، صلى هللا عليه وسلمُثَ قَاَل: ِسَّ
  

                                                           
 (7211وابن حبان)(7212وابن ماجه )، (7172والرتمذي)، (72177وأمحد يف " املسند")، (7211مسلم)-67
واحلاكم يف " ، رجاله ثقات.، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط12216رواه أمحد يف " املسند") صحيح "-67

والطرباين يف ، (7272، م7271( ويف الباب عن أنس عند الرتمذي )17والطرباين يف "الدعاء" )، (1176املستدرك" )
و" ، (1721(وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")1172ومن حديث أيب هريرة عند احلاكم )، (17"الدعاء" )

 (.1276السلسلة الصحيحة")
 (.7671وأبو داود)، (1217ومسلم)، (7171البخاري) -61
واحلاكم يف " ، (7171وابن ماجة)، (7111والرتمذي)، (17616، 17112رواه أمحد يف " املسند): صحيح -62

 (.2112وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (1172 املستدرك")
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فَّإنَُه َسَيّجيُء َأقْ َواٌم يَ ْقَرُءوَن الُقْرآَن ، َمْن قَ َرَأ الُقْرآَن فَ ْلَيْسَأّل الِلََ ّبهّ » يَ ُقوُل: 
 00«.الَناَس َيْسأَُلوَن ّبّه 

 :ِف شرح اْلديث -رَحه هللا  - قال العالمة أبو العال املباركفوري
أي: طلب من الناس شيًئا  «ث سأل» ، أي القرآن« َمَر َعَلى قَاّرٍئ يَ ْقَرأُ » قوله 

إنا هلل وإنا إليه راجعون" َلبتالء  :أي: قال عمران« فَاْستَ ْرَجَع » من الرزق. 
أو َلبتالء عمران ، ِبذه املصيبة الِت هي السؤال عن الناس بالقرآن ئالقار 

 ِبشاهدة هذه اْلالة الشنيعة وهي مصيبة. 
أي: فليطلب من هللا تعاىل بالقرآن ما شاء من « َمْن قَ َرَأ الُقْرآَن فَ ْلَيْسَأّل الِلََ ّبهّ »

أو بآية ، فليسأْلا من هللا تعاىلأو املراد: أنه إذا مر بآية رَحة ، أمور الدنيا واْلخرة
، ب القراءة باْلدعية املأثورةوإما أن يدعو هللا عق، ِبا منها عقوبة فيتعوذ إليه

وإصالح املسلمني ِف معاشهم  ؛وينبغي أن يكون الدعاء ِف أمر اْلخرة
 00ومعادهم.
لُعْقَبَة ْبّن  صلى هللا عليه وسلمقوله ،  فضل سؤال هللا تعاىل باملعوذتنيِفوِما جاء 

 61.«َوََل اْستَ َعاَذ ُمْسَتّعيٌذ ِبّْثّلّهَما، َما َسَأَل َساّئٌل ِبّْثّلّهَما» :، َعاّمرٍ 
 

                                                           

، وهذا إسناده ضعيف، حسن لغريه: (وقال شعيب األرنؤوط11112، 11112، 11111، 11112رواه أمحد )66-
 (. 722و" الصحيحة ")، (6162األلباين يف " صحيح اجلامع") وحسنه ، (7112الرتمذي)

 (1/111"حتفة األحوذي")-62
و"صحيح ، (1712" صحيح أبو داود)  وانظر، (2117والنسائي)، (1167رواه أبو داود): حسن صحيح-61

 (لأللباين2111اجلامع")
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 :ِف سؤال هللا تعاىل بالقرآن صلى هللا عليه وسلمهديه 
َذاَت صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َصَلْيُت َمَع الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن ُحَذيْ َفَة 

َلةٍ  فَ ُقْلُت: ُيَصلّ ي ِّبَا ِف ، ثَُ َمَضى، فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع ّعْنَد اْلّماَئةّ ، فَافْ َتَتَح اْلبَ َقَرةَ ، لَي ْ
، ثَُ افْ َتَتَح آَل ّعْمَرانَ ، فَ َقَرَأَها، ثَُ افْ َتَتَح النّ َساءَ ، فَ ُقْلُت: يَ رَْكُع ِّبَا، َفَمَضى، رَْكَعةٍ 

، َوّإَذا َمَر ّبُسَؤاٍل َسَألَ ، ّإَذا َمَر بّآيٍَة ّفيَها َتْسّبيٌح َسَبحَ » ، يَ ْقَرُأ ُمتَ َرسّ اًل ، فَ َقَرَأَها
 09اْلديث...«. ، َوّإَذا َمَر بّتَ َعوٍُّذ تَ َعَوذَ 

صلى هللا عليه قَاَل: ُقْمُت َمَع َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعْوّف ْبّن َماّلٍك 
فَ َبَدَأ فَاْستَ ْفَتَح اْلبَ َقَرَة ََل ، ُثَ قَاَم ُيَصلّ ي َوُقْمُت َمَعهُ ، تَ َوَضأَ ثَُ ، فَ َبَدَأ فَاْسَتاكَ  وسلم

، َوََل مَيُرُّ بّآيَّة َعَذاٍب ّإََل َوَقَف يَ تَ َعَوذُ ، مَيُرُّ بّآيَّة َرَْحٍَة ّإََل َوَقَف َفَسَألَ 
 21اْلديث...«.

اْلمور لكل قارئ ِف فيه استحباب هذه :-رَحه هللا  -قال اْلمام النووي 
 02ومذهبنا استحبابه لإلمام واملأموم واملنفرد.، الصالة وغريها

* * * 

 (التوسل إىل هللا تعاىل بأنواع التوسل املشروعة:20)
 ﴾ أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ َوابْ تَ ُغوا ّإلَْيّه اْلَوّسيَلَة  يَا﴿  :قال تعاىل

 [.15]املائدة:
 .إليهويتقرب به ، ما يتوصل به إىل الشيءو ، لغة: القربة والطاعةوالوسيلة 

                                                           
 (.1661(والنسائي)121وأبو داود)، (77762وأمحد يف " املسند)، (واللفظ له227مسلم )-61
  (وصححه األلباين1177والنسائي)، (127وأبو داود)، (77111رواه أمحد): صحيح-21
 (6/67"النووي بشرح مسلم")-21
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 عمل عمل صاْلًا تقرب به إليه. :وَسل فالن إىل هللا تعاىل توسياًل  :يقال
رغب وتقرب  :َوساَل وتسُّاَل وتوسيالَ  وَسَل فالن إىل هللا تعاىل بالعمل َيّسلُ  :ويقال

 01تقرب به إليه. عمل عماًل  :أي .إليه
والعمل ِبا ، قوله: " َوابْ تَ ُغوا ّإلَْيّه اْلَوّسيَلَة " أي: تقربوا إليه بطاعته، قتادةوعن 

 01يرضيه.
لتضم نها ملعن ، والَوّسيَلُة: الت وص ل إىل الشيء برغبة وهي أخص  من الوصيلة

[ وحقيقُة الَوّسيَلّة 15]املائدة/  ﴾ َوابْ تَ ُغوا ّإلَْيّه اْلَوّسيَلةَ  ﴿ الر غبة. قال تعاىل: 
، وهي كالقربة، وُتر ي مكارم الش ريعة، إىل هللا تعاىل: مراعاة سبيله بالعلم والعبادة

 والَواّسُل: الر اغب إىل هللا تعاىل.
 
  :واْلميان برسوله ومتابعته، وبوحيه، باْلميان به –تعاىل  - التوسل إىل هللا -2

ْعَنا ُمَناّديًا يُ َناّدي ّلإْلّميَاّن َأْن آّمُنوا ّبَربّ ُكْم ﴿ :قال تعاىل عن أهل اْلميان رَبَ َنا ّإنَ َنا ِسَّ
(")آل 291َفآَمَنا رَبَ َنا فَاْغّفْر لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفّ ْر َعَنا َسيّ َئاتَّنا َوتَ َوفَ َنا َمَع اْْلَبْ َراّر )

 (.291:عمران
ّإنَُه َكاَن َفرّيٌق ّمْن ّعَباّدي يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا آَمَنا فَاْغّفْر لََنا ﴿  :وقوله تعاىل عنهم كذلك

ُر الَراَّحّنَي )  [.209]املؤمنون: ﴾ ( 209َواْرََحَْنا َوأَْنَت َخي ْ
 

                                                           
: و" املصباح املنري")ص، 1721: (والقاموس احمليط ص2/112انظر " النهاية يف غريب احلديث البن األثري ) -27

661.) 
 (.11/711()11117"تفسري الطربي") -27
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رَبَ َنا آَمَنا ِبَا أَنْ َزْلَت ﴿ :قال تعاىل عن الطائفة الِت آمنت بعيسى عليه السالمو 
َنا َمَع الَشاّهّديَن )َواتَ بَ ْعَنا   [51:]آل عمران ﴾ (51الَرُسوَل فَاْكُتب ْ

 
 ومن أمثلة التوسل باْلميان باهلل ورسوله واليوم اْلخر

: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َفَضاَلَة ْبّن ُعبَ ْيٍد 
، َوَسهّ ْل َعَلْيّه َقَضاَءكَ ، َفَحبّ ْب ّإلَْيّه ّلَقاَءكَ ، َرُسوُلكَ َوَشّهَد َأِن ّ ، الَلُهَم َمْن آَمَن ّبكَ 

نْ َيا فاَل ُُتَبّ ْب ّإلَْيّه ، َوَلَْ َيْشَهْد َأِن ّ َرُسوُلكَ ، َوَمْن َلَْ يُ ْؤّمْن ّبكَ ، َوَأْقّلْل َلُه ّمَن الدُّ
نْ َيا  َوَأْكّثْر َلُه ّمنَ ، َوََل ُتَسهّ ْل َعَلْيّه َقَضاَءكَ ، ّلَقاَءكَ   21.«الدُّ
، َوَعَلْيَك تَ وََكْلتُ ، َوّبَك آَمْنتُ ، اللُهَم َلَك َأْسَلْمتُ » :صلى هللا عليه وسلموقوله 

، فَاْغّفْر ِل َما َقَدْمُت َوَأَخْرتُ ، َوّإلَْيَك َحاَكْمتُ ، َوّبَك َخاَصْمتُ ، َوّإلَْيَك أَنَ ْبتُ 
 22«.ّإَلَه ّإََل أَْنتَ  أَْنَت ّإْلَّي ََل ، َوَأْسَرْرُت َوَأْعَلْنتُ 

 
 :التوسل بأِساء هللا وصفاته -1

 [280]اْلعراف: ﴾ َولِّلَّ اْْلَِْسَاُء اْْلُْسَن فَاْدُعوُه ِّبَا﴿  :لقوله تعاىل
  .وقد سبق معنا ِف الفقرة السابقة من " أسباب استجابة الدعاء"

رَحه  –اْلمام ابن القيم يقول ، وفيما يتعلق بالتوسل إىل هللا تعاىل بأِسائه وصفاته
ونيله ، وملا كان سؤال هللا اْلداية إىل الصراط املستقيم أجل املطالب :-هللا 

                                                           
والطرباين يف " ، إسناده صحيح: تعليق شعيب األرنؤوط (711رواه ابن حبان يف" صحيحه"): صحيح-21

 (.1771و" السلسلة الصحيحة")، (1711وصححه األلباين يف "صحيح اجلامع")، (111الكبري")
 والرتمذي، (221وأبو داود)، (7117وأمحد يف" املسند)، (261ومسلم)، (2111البخاري) -22
 (.1722وابن ماجة)، (7111)
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وأمرهم أن يقدموا بني يديه َحده ، أشرف املواهب: علم هللا عباده كيفية سؤاله
فهاتان وسيلتان إىل ، ث ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، وَتجيده، والثناء عليه

وهاتان الوسيلتان َل ، وتوسل إليه بعبوديته، ه بأِسائه وصفاتهتوسل إلي، مطلوِبم
ويؤيدُها الوسيلتان املذكورتان ِف حديثي اَلسم اْلعظم ، يكاد يرد معهما الدعاء

 واْلمام أَحد والِتمذي.، اللذين رواُها ابن حبان ِف "صحيحه"
وشهادة ، ففيه توسل إىل هللا بتوحيده، 00أحدُها: حديث عبد هللا بن بريدة 

وثبوت صفاته املدلول عليها باسم الصمد وهو كما قال ، الداعي له بالوحدانية
وِف رواية ، القادر الذي كملت قدرته "، ابن عباس: " العاَل الذي كمل علمه

وقال أبو وائل: " هو ، عنه: " هو السيد الذي قد كمل فيه َجيع أنواع السؤدد "
بن جبري: هو الكامل ِف َجيع صفاته  وقال سعيد، السيد الذي انتهى سؤدده "

 ﴾ وَل يكن له كفوا أحد﴿ وبنفي التشبيه والتمثيل عنه بقوله "، وأفعاله وأقواله
 [4]اْلخالص: 

والشهادة به هو اَلسم ، والتوسل باْلميان بذلك، وهذه ترَجة عقيدة أهل السنة
 اْلعظم.

 فهذا توسل إليه بأِسائه وصفاته.، 00 والثاِن: حديث أنس
، والثناء عليه وَتجيده، وُها التوسل باْلمد، وقد َجعت الفاُتة الوسيلتني
وهو ، ث جاء سؤال أهم املطالب وأجنح الرغائب، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده

 فالداعي به حقيق باْلجابة.، اْلداية بعد الوسيلتني

                                                           
 .سبق خترجيه-26
 .خترجيهسبق -22
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م يصلي من الذي كان يدعو به إذا قاصلى هللا عليه وسلم ونظري هذا دعاء النب 
 ما رواه البخاري ِف "صحيحه " من حديث ابن عباس.، الليل

، والثناء عليه، حبمده، فذكر التوسل إليه :ث قال، وذكر اْلديث السالف معنا 
 08ث سأله املغفرة.، وبعبوديته له

 
 :بالعمل الصاحل الذي قام به الداعي –تعاىل  -التوسل إىل هللا -1

ُهَماَعّن اْبّن ُعَمَر َرّضَي    :قَالَ ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، الَِلُ َعن ْ
َلُكْم َحىَت َأَوْوا املَّبيَت ّإىَل َغارٍ  » َفَدَخُلوُه فَاَْنََدَرْت ، اْنطََلَق َثالَثَُة رَْهٍط ِمَْن َكاَن قَ ب ْ

يُ ْنّجيُكْم ّمْن َهّذّه الَصْخَرّة  فَ َقاُلوا: ّإنَُه َلَ ، َفَسَدْت َعَلْيّهُم الغَارَ ، َصْخَرٌة ّمَن اْلََبلّ 
ُهْم: الَلُهَم َكاَن ِل أَبَ َواّن ، ّإََل َأْن َتْدُعوا الِلََ ّبَصاّلّح َأْعَماّلُكمْ  فَ َقاَل رَُجٌل ّمن ْ

َلُهَما َأْهاًل ، َشْيَخاّن َكّبريَانّ  َوََل َماًَل فَ َنَأى ِب ِف طََلّب َشْيٍء ، وَُكْنُت ََل َأْغّبُق قَ ب ْ
فَ َوَجْدتُ ُهَما نَاّئَمنْيّ ، َفَحَلْبُت َْلَُما َغُبوقَ ُهَما، فَ َلْم أُرّْح َعَلْيّهَما َحىَت نَاَما، يَ ْوًما

َلُهَما َأْهاًل َأْو َماًَل  أَنْ َتّظُر ، فَ َلّبْثُت َوالَقَدُح َعَلى َيَديَ ، وََكرّْهُت َأْن َأْغّبَق قَ ب ْ
َقظَا، اْسّتيَقاَظُهَما َحىَت بَ َرَق الَفْجرُ  الَلُهَم ّإْن ُكْنُت فَ َعْلُت ، َفَشرّبَا َغُبوقَ ُهَما، فَاْستَ ي ْ

فَانْ َفَرَجْت َشْيًئا َلَ ، فَ َفرّ ْج َعَنا َما ََنُْن ّفيّه ّمْن َهّذّه الَصْخَرةّ ، َذّلَك ابّْتغَاَء َوْجّهكَ 
الَلُهَم َكاَنْت  اَل اْلَخُر:َوقَ »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل الَنّبُّ ، َيْسَتّطيُعوَن اْلُُروجَ 

فَاْمتَ نَ َعْت ّمِنّ  َحىَت ، فََأَرْدتُ َها َعْن نَ ْفّسَها، َكاَنْت َأَحَب الَناّس ّإَِلَ ،  ِل بّْنُت َعم ٍ 
لّ َي فََأْعطَْيتُ َها ّعْشرّيَن َوّماَئَة ّديَناٍر َعَلى َأْن تَُ ، َفَجاَءْتِّن ، أََلَمْت ِّبَا َسَنٌة ّمَن السّ ّننيَ 

َها، بَ ْيِّن َوبَ نْيَ نَ ْفّسَها قَاَلْت: ََل ُأّحلُّ َلَك َأْن تَ ُفَض ، فَ َفَعَلْت َحىَت ّإَذا َقَدْرُت َعَلي ْ
                                                           

 مصر.–(ط.دار التقوى 71-1/71" مدارج السالكني")-21
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َها، اْلَاََتَ ّإََل حبَقّ هّ  َها َوّهَي َأَحبُّ الَناّس ، فَ َتَحَرْجُت ّمَن الُوُقوّع َعَلي ْ فَاْنَصَرْفُت َعن ْ
فَافْ ُرْج ، الَلُهَم ّإْن ُكْنُت فَ َعْلُت ابّْتغَاَء َوْجّهكَ ، َهَب اَلّذي َأْعطَْيتُ َهاَوتَ رَْكُت الذَ ، ّإَِلَ 

َها "، َعَنا َما ََنُْن ّفيهّ  َر أَنَ ُهْم ََل َيْسَتّطيُعوَن اْلُُروَج ّمن ْ قَاَل ، فَانْ َفَرَجّت الَصْخَرُة َغي ْ
، الثَاّلُث: الَلُهَم ّإِن ّ اْسَتْأَجْرُت ُأَجَراءَ َوقَاَل  : »صلى هللا عليه وسلمالَنّبُّ 

َر رَُجٍل َواّحٍد تَ َرَك اَلّذي َلُه َوَذَهبَ  فَ َثَمْرُت َأْجَرُه َحىَت  ، فََأْعطَْيتُ ُهْم َأْجَرُهْم َغي ْ
فَ ُقْلُت ، َأْجّري َفَجاَءِن بَ ْعَد ّحنٍي فَ َقاَل: يَا َعْبَد الِلَّ َأدّ  ّإَِلَ ، َكثُ َرْت ّمْنُه اَْلْمَوالُ 

فَ َقاَل: يَا َعْبَد الِلَّ َلَ ، َلُه: ُكلُّ َما تَ َرى ّمْن َأْجّرَك ّمَن اّْلّبّل َوالبَ َقّر َوالَغَنّم َوالَرّقيقّ 
ُرْك ّمْنُه ، فَاْسَتاَقهُ ، فََأَخَذُه ُكَلهُ ، فَ ُقْلُت: ّإِن ّ ََل َأْستَ ْهّزُئ ّبكَ ، َتْستَ ْهّزُئ ِب  فَ َلْم يَ ت ْ

، فَافْ ُرْج َعَنا َما ََنُْن ّفيه، الَلُهَم فَّإْن ُكْنُت فَ َعْلُت َذّلَك ابّْتغَاَء َوْجّهكَ ، ًئاَشيْ 
 21.« َفَخَرُجوا مَيُْشونَ ، فَانْ َفَرَجّت الَصْخَرةُ 

 
 :التوسل إىل هللا تعاىل بطلب الدعاء من الغري ) الصاْلني اْلحياء (-4

ّإَذا  رضي هللا عنهقَاَل: َكاَن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَاّب ، هللا عنهرضي  َعْن ُأَسرْيّ ْبّن َجاّبرٍ 
َسَأَْلُْم: َأّفيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاّمٍر؟ َحىَت أََتى َعَلى ُأَوْيٍس ، أََتى َعَلْيّه َأْمَداُد َأْهّل اْلَيَمنّ 

، ثَُ ّمْن قَ َرٍن؟ قَاَل: نَ َعمْ قَاَل: ّمْن ُمَراٍد ، فَ َقاَل: أَْنَت ُأَوْيُس ْبُن َعاّمٍر؟ قَاَل: نَ َعمْ 
قَاَل: َلَك َواّلَدٌة؟ ، قَاَل: َفَكاَن ّبَك بَ َرٌص فَ بَ َرْأَت ّمْنُه ّإََل َمْوّضَع ّدْرَهٍم؟ قَاَل: نَ َعمْ 

ْعُت َرُسوَل هللّا ، قَاَل: نَ َعمْ  يَْأِت َعَلْيُكْم »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل ِسَّ
َكاَن ّبّه بَ َرٌص فَ بَ َرأَ ،  ثَُ ّمْن قَ َرنٍ ، ّمْن ُمَرادٍ ، َمَع َأْمَداّد َأْهّل اْلَيَمنّ  ُأَوْيُس ْبُن َعاّمرٍ 

فَّإّن اْسَتَطْعَت ، َلْو َأْقَسَم َعَلى هللّا َْلَبَ َرهُ ، َلُه َواّلَدٌة ُهَو ِّبَا بَ رٌّ ، ّمْنُه ّإََل َمْوّضَع ّدْرَهمٍ 

                                                           
 ادعوا هللا بأوثق أعمالكم.: (ولفظه112وابن حبان )، (7217ومسلم)، واللفظ له، (ومواضع7727البخاري) -21
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فَ َقاَل َلُه ُعَمُر: أَْيَن تُرّيُد؟ ، فَاْستَ ْغَفَر َلهُ ، ْستَ ْغّفْر ِل فَا« َأْن َيْستَ ْغّفَر َلَك فَافْ َعلْ 
َراّء الَناّس ، قَاَل: َأََل َأْكُتُب َلَك ّإىَل َعاّمّلَها؟، قَاَل: اْلُكوَفةَ  قَاَل: َأُكوُن ِف َغب ْ

، فَ َواَفَق ُعَمرَ ، ْن َأْشَراّفّهمْ َأَحبُّ ّإَِلَ. قَاَل: فَ َلَما َكاَن ّمَن اْلَعاّم اْلُمْقّبّل َحَج رَُجٌل مّ 
ْعُت َرُسوَل هللاّ ، قَّليَل اْلَمَتاعّ ، قَاَل: تَ رَْكُتُه َرَث اْلبَ ْيتّ ، َفَسأََلُه َعْن ُأَوْيسٍ   قَاَل: ِسَّ

يَْأِت َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاّمٍر َمَع َأْمَداّد َأْهّل اْلَيَمّن »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلم
ّإََل َمْوّضَع ّدْرَهٍم َلُه َواّلَدٌة ُهَو ِّبَا ، َكاَن ّبّه بَ َرٌص فَ بَ َرَأ ّمْنهُ ،  ثَُ ّمْن قَ َرنٍ ، َرادٍ ّمْن مُ 

فَأََتى ، «فَّإّن اْسَتَطْعَت َأْن َيْستَ ْغّفَر َلَك فَافْ َعلْ ، َلْو َأْقَسَم َعَلى هللّا َْلَبَ َرهُ ، بَ رٌّ 
، فَاْستَ ْغّفْر ِل ، قَاَل: أَْنَت َأْحَدُث َعْهًدا ّبَسَفٍر َصاّلحٍ ، فَ َقاَل: اْستَ ْغّفْر ِل ، ُأَوْيًسا

قَاَل: ، فَاْستَ ْغّفْر ِل ، قَاَل: أَْنَت َأْحَدُث َعْهًدا ّبَسَفٍر َصاّلحٍ ، قَاَل: اْستَ ْغّفْر ِل 
قَاَل ، َعَلى َوْجّههّ  فَاْنطََلقَ ، فَ َفّطَن َلُه الَناسُ ، فَاْستَ ْغَفَر َلهُ ، قَاَل: نَ َعمْ ، َلّقيَت ُعَمَر؟

ٌر: وََكَسْوتُُه بُ ْرَدةً   11.َفَكاَن ُكَلَما رَآُه ّإْنَساٌن قَاَل: ّمْن أَْيَن ّْلَُوْيٍس َهّذّه اْلبُ ْرَدةُ ، ُأَسي ْ
، رضي هللا عنها وََكاَنْت َُتَْتُه الَدْرَداءُ ، وَعْن َصْفَواَن َوُهَو اْبُن َعْبّد هللّا ْبّن َصْفَوانَ 

فَ َلْم َأّجْدُه ، ِف َمْنزّّلهّ  رضي هللا عنهفَأَتَ ْيُت أَبَا الَدْرَداّء ، َقّدْمُت الَشامَ قَاَل: 
، فَ ُقْلُت: نَ َعمْ ، فَ َقاَلْت: أَتُرّيُد اْلََْج اْلَعامَ ، رضي هللا عنها َوَوَجْدُت أَُم الَدْرَداءّ 

َدْعَوُة » َكاَن يَ ُقوُل:  لى هللا عليه وسلمصفَّإَن الَنّبَ ، قَاَلْت: فَادُْع هللَا لََنا ِبَرْيٍ 
ّعْنَد رَْأّسّه َمَلٌك ُموََكٌل ُكَلَما َدَعا ، اْلَمْرّء اْلُمْسّلّم ّْلَّخيّه ّبَظْهّر اْلَغْيّب ُمْسَتَجابَةٌ 

 82«.قَاَل اْلَمَلُك اْلُموََكُل ّبّه: آّمنَي َوَلَك ِبّْثٍل ، ّْلَّخيّه ِبَرْيٍ 
 

                                                           
 (.2211واحلاكم يف " املستدرك") ، (762وأمحد يف " املسند" )، (7217مسلم) -11
وابن  (7112وابن ماجة)، (بدون ذكر القصة1271وأبو داود )، (71212 وأمحد يف " املسند")، (7277مسلم)-11

 .(111حبان )
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 -قَاَل: ّقيَل َلُه: ّإَن ّإْخَواَنَك أَتَ ْوَك ّمَن اْلَبْصَرّة ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
َوآتَّنا ِف ، َواْرََحَْنا، الَلُهَم اْغّفْر لََنا»قَاَل: ، لَّتْدُعَو الِلََ َْلُمْ  -َوُهَو يَ ْوَمّئٍذ بّالَزاّويَّة 

نْ َيا َحَسَنةً  ، فَ َقاَل ّمثْ َلَها، فَاْستَ َزاُدوهُ ، َوّقَنا َعَذاَب الَنارّ ، ْْلّخَرّة َحَسَنةً َوِف ا، الدُّ
 ، فَ َقاَل: ّإْن ُأوتّيُتْم َهَذا

نْ َيا َواْْلّخَرّة  َر الدُّ  81«.فَ َقْد ُأوتّيُتْم َخي ْ
، ما حكم التوسل بسيد اْلنبياء :-رَحه هللا  –ابن باز –وسئل فضيلة الشيخ 
 ُترميه؟.وهل هناك أدلة على 

فإن كان ذلك باتباعه ، فيه تفصيل صلى هللا عليه وسلم فأجاب: التوسل بالنب
فهذا هو اْلسالم ، وترك نواهيه واْلخالص هلل ِف العبادة، وُمبته وطاعة أوامره

وهو الواجب على كل مكلف. وهو الوسيلة ، وهو دين هللا الذي بعث به أنبياءه
وطلبه النصر على ، لتوسل بدعائه واَلستغاثة بهأما ا، للسعادة ِف الدنيا واْلخرة

وهو دين أِب جهل ، فهذا هو الشرك اْلكِب -اْلعداء والشفاء للمرضى 
وهكذا فعل ذلك مع غريه من اْلنبياء واْلولياء أو ، وأشباهه من عبدة اْلوثان

 اْلن أو املالئكة أو اْلشجار أو اْلحجار أو اْلصنام.
أو  صلى هللا عليه وسلموهناك نوع ثالث يسمى التوسل: وهو التوسل جباهه 

أو حق ، حبقه أو بذاته مثل أن يقول اْلنسان: أسألك يا هللا بنبيك أو جاه نبيك
وأمثال ، أو جاه اْلولياء والصاْلني، أو حق اْلنبياء، أو جاه اْلنبياء، نبيك
، صلى هللا عليه وسلمله معه فهذا بدعة ومن وسائل الشرك وَل جيوز فع، ذلك

والعبادات توقيفية َل جيوز ، وَل مع غريه؛ ْلن هللا سبحانه وتعاىل َل يشرع ذلك
                                                           

 صحيح اإلسناد.: (وقال األلباين6/22وابن أيب شيبة)، (677رواه البخاري يف" األدب املفرد") : صحيح اإلسناد -17
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صلى هللا وأما توسل اْلعمى به ِف حياته ، منها إَل ما دل عليه الشرع املطهر
ليدعو له ويشفع له إىل هللا ِف  صلى هللا عليه وسلمفهو توسل به  عليه وسلم

بالذات أو اْلاه أو اْلق كما يعلم ذلك من سياق  وليس توساًل ، إليهإعادة بصره 
 17وكما أوضح ذلك علماء السنة ِف شرح اْلديث.، اْلديث

 
  :التوسل إىل هللا حبال الداعي -5

( 1ّإْذ نَاَدى رَبَُه ّنَداًء َخّفيًّا ) ﴿نبيه زكريا عليه الصالة والسالم:قال تعاىل عن 
قَاَل َربّ  ّإِن ّ َوَهَن اْلَعْظُم ّمِنّ  َواْشتَ َعَل الَرْأُس َشْيًبا َوَلَْ َأُكْن ّبُدَعاّئَك َربّ  َشّقيًّا 

َولّيًّا  ( َوّإِن ّ ّخْفُت اْلَمَواِلَ ّمْن َورَاّئي وََكاَنّت اْمَرَأِت َعاّقًرا فَ َهْب ِل ّمْن َلُدْنكَ 4)
ُرَك ّبُغاَلٍم 0( يَرُّثِّن َويَّرُث ّمْن آّل يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربّ  َرّضيًّا )5) ( يَازََكرّيَا ّإنَا نُ َبشّ 

يًّا   [.0-1:]مري ﴾ اِْسُُه حَيََْي ََلْ جَنَْعْل َلُه ّمْن قَ ْبُل ِسَّ
وخاف أن ، فلما رأى من نفسه الضعف :-رَحه هللا –يقول اْلمام السعدي 

شكا إىل ، وَل يكن أحد ينوب منابه ِف دعوة اْللق إىل رِبم والنصح ْلم، ميوت
ليكون أكمل وأفضل وأَت ، وناداه نداء خفيا، ربه ضعفه الظاهر والباطن

وإذا ضعف ، أي: وهى وضعف ﴾ َربّ  ّإِن ّ َوَهَن اْلَعْظُم ّمِنّ  ﴿ فقال: ، إخالًصا
ْلن  ﴾ َواْشتَ َعَل الَرْأُس َشْيًبا﴿ ، ريهضعف غ، الذي هو عماد البدن، العظم

فتوسل إىل هللا ، ونذيره، ورسول املوت ورائده، الشيب دليل الضعف والكِب

                                                           
 (71-71: خالد بن عبد الرمحن اجلريسي)ص إعداد د. " فتاوى علماء البلد احلرام"-17
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ْلنه يدل على التِبي من ، وهذا من أحب الوسائل إىل هللا، تعاىل بضعفه وعجزه
 84وتعلق القلب حبول هللا وقوته.، اْلول والقوة

َفَسَقى َْلَُما ثَُ تَ َوىَل ّإىَل  ﴿ : هللا عليه وسلمصلى وقال تعاىل عن نبيه موسى 
 [14]القصص: ﴾ (14الظّ لّ  فَ َقاَل َربّ  ّإِن ّ ّلَما أَنْ َزْلَت ّإَِلَ ّمْن َخرْيٍ َفّقرٌي )

﴿ فرق ْلما موسى عليه السالم ورَحهما  :-رَحه هللا  –يقول اْلمام السعدي 
فلما ، وَل له قصد غري وجه هللا تعاىل، رةغري طالب منهما اْلج ﴾ َفَسَقى َْلَُما
ثَُ تَ َوىَل ّإىَل ﴿ بدليل قوله: ، وسط النهار، وكان ذلك وقت شدة حر، سقى ْلما

 مسِتحًيا لذلك الظالل بعد التعب. ﴾ الظّ ل ّ 
﴾َفّقريَربّ  ّإِن ّ ّلَما أَنزْلَت ّإَِلَ ّمْن َخرْيٍ ﴿ مسِتزقًا ربه ، ِف تلك اْلالة ﴾ فَ َقالَ ﴿   

أي: إِن مفتقر للخري الذي تسوقه إَِل وتيسره ِل. وهذا سؤال  [14]القصص:
فلم يزل ِف هذه اْلالة ، والسؤال باْلال أبلغ من السؤال بلسان املقال، منه حباله

 85داعيا ربه متملًقا.
قَاَل  ﴿ وتوسل نب هللا يوسف باَلفتقار إىل هللا ليصرف عنه كيد امرأة العزيز:

َربّ  السّ ْجُن َأَحبُّ ّإَِلَ ِمَا َيْدُعوَنِّن ّإلَْيّه َوّإََل َتْصّرْف َعِنّ  َكْيَدُهَن َأْصُب ّإلَْيّهَن 
( فَاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهَن ّإنَُه ُهَو الَسّميُع 11َوَأُكْن ّمَن اْْلَاّهّلنَي )

 [14-11وسف: ]ي ﴾ ( 14اْلَعّليُم )

                                                           
 .(ط.دار أوىل النهى األوىل1/111)–تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان " للعالمة السعدي  -11
 (.1/611املصدر السابق )-12
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جعلن يشرن ، وهذا يدل على أن النسوة :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام السعدي 
 وجعلن يكدنه ِف ذلك.، على يوسف ِف مطاوعة سيدته

، فاستحب السجن والعذاب الدنيوي على لذة حاضرة توجب العذاب الشديد
، فإِن ضعيف عاجز، إليهنأي: أمل ﴾ َوّإَل َتْصّرْف َعِنّ  َكْيَدُهَن َأْصُب ّإلَْيّهنَ ﴿ 

 80إن َل تدفع عِن السوء.
 .وسيأِت معنا، إىل ربه يوم بدر وغريه صلى هللا عليه وسلموتوسل نبينا ُممد 

 
 :التوسل إىل هللا تعاىل بسابق إحسانه-0

( ّذْكُر َرَْحَّت رَبّ َك 2كهيعص )﴿   :صلى هللا عليه وسلم قال تعاىل عن نبيه زكريا
( قَاَل َربّ  ّإِن ّ َوَهَن اْلَعْظُم ّمِنّ  1( ّإْذ نَاَدى رَبَُه ّنَداًء َخّفيًّا )1) َعْبَدُه زََكرّيَا

( َوّإِن ّ ّخْفُت اْلَمَواِلَ ّمْن 4َواْشتَ َعَل الَرْأُس َشْيًبا َوَلَْ َأُكْن ّبُدَعاّئَك َربّ  َشّقيًّا )
( يَرُّثِّن َويَّرُث ّمْن آّل 5ْنَك َولّيًّا )َورَاّئي وََكاَنّت اْمَرَأِت َعاّقًرا فَ َهْب ِل ّمْن َلدُ 

ُرَك ّبُغاَلٍم اِْسُُه حَيََْي َلَْ جَنَْعْل َلُه ّمْن 0يَ ْعُقوَب َواْجَعْلُه َربّ  َرّضيًّا ) ( يَازََكرّيَا ّإنَا نُ َبشّ 
يًّا )  [0-2]مري:  ﴾ (0قَ ْبُل ِسَّ

 
أي: َل  ﴾ ُدَعاّئَك َربّ  َشّقيًّاَوَلَْ َأُكْن بّ ﴿  :-رَحه هللا –يقول اْلمام السعدي 

ولدعائي ، بل َل تزل ِب حفًيا، وَل ُمروًما من اْلجابة، تكن يا رب تردِن خائًبا
 ، إِلَ  وإحسانك واصاًل ، وَل تزل ألطافك تتواىل علي، ُميًبا

                                                           
 (.1/712املصدر السابق ) -16
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فسأل الذي أحسن ، وإجابة دعواته السابقة، وهذا توسل إىل هللا بإنعامه عليه
 80إحسانه َلحًقا.أن يتمم ، سابًقا

َربّ  َقْد آتَ ْيَتِّن ّمَن اْلُمْلّك ﴿ :نبيه يوسف عليه الصالة والسالموقال تعاىل عن 
نْ َيا  َوَعَلْمَتِّن ّمْن تَْأّويّل اْْلََحاّديّث فَاّطَر الَسَماَواّت َواْْلَْرّض أَْنَت َولّيّ ي ِف الدُّ

 [202:]يوسف ﴾ (202)بّالَصاّْلّنيَ ْقِّن َواْْلّخَرّة تَ َوَفِّن ُمْسّلًما َوَأْلّْ 
ملا أَت هللا ليوسف ما أَت من التمكني ِف  :-رَحه هللا  –يقول اْلمام السعدي 

وبعد العلم العظيم الذي أعطاه هللا ، وأقر عينه بأبويه وإخوته، اْلرض وامللك
 قال مقًرا بنعمة هللا شاكًرا ْلا داعًيا بالثبات على اْلسالم:، إياه
وذلك أنه كان على خزائن اْلرض وتدبريها  ﴾ َقْد آتَ ْيَتِّن ّمَن اْلُمْلكّ َربّ  ﴿ 

أي: من تأويل أحاديث  ﴾ َوَعَلْمَتِّن ّمْن تَْأّويّل اْلَحاّديثّ ﴿ ووزيًرا كبريًا للملك 
فَاّطَر الَسَماَواّت َواْلْرّض ﴿ الكتب املنزلة وتأويل الرؤيا وغري ذلك من العلم 

نْ َيا َواْلّخَرّة أَْنَت َولّيّ ي ِف  أي: أدم علي  اْلسالم وثبتِن ﴾ تَ َوَفِّن ُمْسّلًما﴿  الدُّ
َوَأْْلّْقِّن ﴿ ، وَل يكن هذا دعاء باستعجال املوت، عليه حىت توفاِن عليه

 88من اْلنبياء اْلبرار واْلصفياء اْلخيار. ﴾ بّالَصاّْلّنيَ 
رَبَ َنا ََل تُزّْغ  ﴿  :ِف العلمومن هذا أيًضا قوله تعاىل عن أوىل اْللباب الراسخون 

]آل  ﴾ ( 8قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ّإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ّمْن َلُدْنَك َرَْحًَة ّإَنَك أَْنَت اْلَوَهاُب )
رَبَنا َل تُزّْغ ﴿ ومن ث يتجه املؤمنون إىل رِبم بذلك الدعاء اْلاشع:  [8عمران:

 ..﴾ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد ّإْذ َهَديْ َتنا
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ووهبتهم هذا العطاء ، وينادون رَحة هللا الِت أدركتهم مرة باْلدى بعد الضالل
 ..«َوَهْب لَنا ّمْن َلُدْنَك َرَْحًَة. ّإَنَك أَْنَت اْلَوَهابُ »الذي َل يعدله عطاء: 

وهم بوحي إمياهنم يعرفون أهنم َل يقدرون على شيء إَل بفضل هللا ورَحته. وأهنم 
هي ِف يد هللا.. فيتجهون إليه بالدعاء أن ميدهم بالعون َل ميلكون قلوِبم ف

 89والنجاة.
* * * 

 :( دعاء الضعفاء وصالهتم وإخالصهم واْلحسان إليهم22) 
، َأَن َلُه َفْضاًل َعَلى َمْن ُدونَهُ ، رضي هللا عنهقَاَل: رََأى َسْعٌد ، َعْن ُمْصَعّب ْبّن َسْعدٍ 

 90«.َهْل تُ ْنَصُروَن َوتُ ْرَزُقوَن ّإََل ّبُضَعَفاّئُكمْ : »وسلمصلى هللا عليه فَ َقاَل الَنّبُّ 
صلى وِف رواية النسائي: أَنَُه َظَن َأَن َلُه َفْضاًل َعَلى َمْن ُدونَُه ّمْن َأْصَحاّب الَنّبّ  

ّه اْْلَُمَة ّإََّنَا يَ ْنُصُر الَِلُ َهذّ : »صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َنّبُّ الِلَّ ، هللا عليه وسلم
 .«ّبَدْعَوهّتّْم َوَصاَلهّتّْم َوّإْخاَلّصّهمْ ، ّبَضّعيّفَها

ْعُت َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب الَدْرَداّء  ، صلى هللا عليه وسلمقاَل: ِسَّ
 92«. فَّإَنُكْم ّإََّنَا تُ ْرزَُقوَن َوتُ ْنَصُروَن ّبُضَعَفاّئُكْم ، أَبْ ُغوِن ُضَعَفاءَُكمْ » يَ ُقوُل: 

 

                                                           
 (.1/721القرآن")" يف ظالل -11
 (.7711(وصححه األلباين يف "صحيح اجلامع" )7121والنسائي)، (واللفظ له7116البخاري)-11
" ابغوين : (بلفظ7121والنسائي)، (1217والرتمذي )، (7211وأبو داود)، (71271رواه أمحد): صحيح-11

 وشعيب األرنؤوط. وصححه األلباين، (7211واحلاكم يف " املستدرك )، (1262وابن حبان )، الضعيف"
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ِف ّرَوايَّة « َهْل تُ ْنَصُروَن َوتُ ْرزَُقوَن ّإََل ّبُضَعَفاّئُكمْ » ويقول اْلمام ابن اْلجر قَ ْولُُه: 
هّتّْم َوَصاَلهّتّْم َوّإْخاَلّصّهْم ّإََّنَا َنَصَر الَِلُ َهّذّه اْْلَُمَة ّبَضَعَفّتّهْم ّبَدَعَوا»  :الَنَساّئي ّ 

ّإََّنَا تْنصُروَن » "َوَلُه َشاّهٌد ّمْن َحّديّث َأِب الَدْرَداّء ّعْنَد َأَْحََد َوالَنَساّئيّ  بَّلْفّظ: 
قَاَل بن َبطَاٍل تَْأّويُل اْْلَّديّث َأَن الضَُّعَفاَء َأَشدُّ ّإْخاَلًصا ِف « وترزقون بضعفائكم 

َعا نْ َيا.، ّء َوَأْكثَ ُر ُخُشوًعا ِف اْلّعَباَدةّ الدُّ  91ّْلَاَلّء قُ ُلوِّبّْم َعّن التَ َعلُّّق ّبُزْخُرّف الدُّ
 

َها الَعْفَو ، َأَن الرُّبَ يّ َع َعَمَتُه َكَسَرْت ثَّنَيَة َجارّيَةٍ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس  َفطََلُبوا ّإلَي ْ
ّإََل ، َوأَبَ ْوا صلى هللا عليه وسلمفَأَتَ ْوا َرُسوَل الِلَّ ، فَأَبَ ْوافَ َعَرُضوا اَْلْرَش ، فَأَبَ ْوا

فَ َقاَل أََنُس ْبُن الَنْضّر: ، بّالّقَصاصّ  صلى هللا عليه وسلمالّقَصاَص فََأَمَر َرُسوُل الِلَّ 
فَ َقاَل ، قّ  ََل ُتْكَسُر ثَّنَيتُ َهايَا َرُسوَل الِلَّ أَُتْكَسُر ثَّنَيُة الرُّبَ يّ ّع؟ ََل َواَلّذي بَ َعَثَك بّاْلَ 

فَ َرّضَي الَقْوُم «. ّكَتاُب الِلَّ الّقَصاصُ ،  يَا أََنسُ : »صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل الِلَّ 
ّإَن ّمْن ّعَباّد الِلَّ َمْن َلْو َأْقَسَم »  :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َرُسوُل الِلَّ ، فَ َعَفْوا

 17.«َعَلى الِلَّ َْلَبَ َرُه 
َكْم ّمْن َأْشَعَث : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوعنه 

ُهُم ا، َلْو َأْقَسَم َعَلى هللّا ْلَبَ َرهُ ، َأْغبَ َر ّذي ّطْمَرْيّن ََل يُ ْؤبَُه َلهُ  لبَ َراُء ْبُن َماّلٍك ّمن ْ
.»94 

                                                           
 مصر.-دار التقوى (ط.6/11)-رمحه هللا-" فتح الباري "لإلمام ابن حجر-17
 ، (1212وأبو داود)، (17211وأمحد )، (1622ومسلم )، واللفظ له، (ومواضع1211البخاري) -17

  (.1222، 1226والنسائي)، (7611وابن ماجة)
(وقال 6711 و" مشكاة املصابيح")، ِمْن َهَذا الَوْجهِ  حديث حسن غريب: (وقال7121رواه الرتمذي): صحيح-11

 (.1227 وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")، حديث صحيح حسن: األلباين وقال )أي الرتمذي (
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َكْم ّمْن َضّعيٍف : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوعنه 
ُهُم اْلبَ َراُء ْبُن َماّلكٍ ، َلْو َأْقَسَم َعَلى الِلَّ َْلَبَ َر َقَسَمهُ ، ُمَتَضعّ ٍف ّذي ّطْمَرْينّ  فَّإَن ، ّمن ْ

فَ َقاُلوا: يَا ، «َوَقْد َأْوَجَع اْلُمْشرُّكوَن ِف اْلُمْسّلّمنيَ ، ّمَن اْلُمْشرّّكنيَ  اْلبَ َراَء َلّقَي زَْحًفا
ّإَنَك َلْو َأْقَسْمَت َعَلى الِلَّ »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمّإَن َرُسوَل الِلَّ ، بَ َراءُ 

، ا َربّ  ّلَما َمَنْحتَ َنا َأْكَتافَ ُهمْ فَ َقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك يَ ، «فََأْقّسْم َعَلى رَبّ كَ ، َْلَبَ َركَ 
َأْقّسْم ، فَ َقاُلوا َلُه: يَا بَ َراءُ ، فََأْوَجُعوا ِف اْلُمْسّلّمنيَ ، ثَُ اْلتَ َقْوا َعَلى قَ ْنَطَرّة السُّوسّ 

َوَأْْلَْقَتِّن بَّنّبيّ َك ، فَ َقاَل: َأْقَسْمُت َعَلْيَك يَا َربّ  ّلَما َمَنْحتَ َنا َأْكَتافَ ُهمْ ، َعَلى رَبّ كَ 
 95َوقُّتَل اْلبَ َراُء َشّهيًدا.، َفُمّنُحوا َأْكَتافَ ُهمْ ، صلى هللا عليه وسلم

وقد دل العقل والنقل والفطرة وَتارب :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام ابن القيم 
على أن التقرب إىل رب  -على اختالف أجناسها ومللها وَنلها  -اْلمم 
من أعظم اْلسباب اْلالبة ، والِب واْلحسان إىل خلقه، مرضاتهوطلب ، العاملني

فما استجلبت نعم ، وأضدادها من أكِب اْلسباب اْلالبة لكل شر، لكل خري
 90واْلحسان إىل خلقه.، والتقرب إليه، ِبثل طاعته، واستدفعت نقمته، هللا

* * * 

                                                           
95
 (721، 1/6(، و" حلية األولياء")11111 (، والبيهقي يف " شعب اإلميان")2721 رواه احلاكم يف" املستدرك") - 
 (16: دار الريان " الطبعة األوىل")ص " البن القيم ط. "اجلواب الكايف-16
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 :(ِف حالة اضطرار العبد واستغاثته باهلل21)
َأَمْن جيُّيُب اْلُمْضَطَر ّإَذا َدَعاُه َوَيْكّشُف السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء  ﴿ :لقوله تعاىل

 [01.]النمل:﴾ ( 01اْْلَْرّض أَّإَلٌه َمَع الِلَّ َقّلياًل َما َتذََكُروَن )
الَناُس َعْن قَاَل: رَأَْيُت رَُجاًل َيْصُدُر ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُجَريٍ  َجاّبّر ْبّن ُسَلْيٍم 

صلى قُ ْلُت: َمْن َهَذا؟ قَاُلوا: َهَذا َرُسوُل الِلَّ ، ََل يَ ُقوُل َشْيًئا ّإََل َصَدُروا َعْنهُ ، رَْأّيهّ 
ََل تَ ُقْل: » قَاَل: ، َمَرتَ نْيّ ، قُ ْلُت: َعَلْيَك الَساَلُم يَا َرُسوَل الِلَّ ، هللا عليه وسلم
قَاَل: ، «ُقْل: الَساَلُم َعَلْيَك ، َك الَساَلُم ُتََّيُة اْلَميّ تّ فَّإَن َعَليْ ، َعَلْيَك الَساَلمُ 

اَلّذي ّإَذا َأَصاَبَك ُضرٌّ َفَدَعْوتَُه  ، أَنَا َرُسوُل الِلَّ »قَاَل: ، قُ ْلُت: أَْنَت َرُسوُل الِلَّ؟
َوّإَذا ُكْنَت بَّأْرٍض قَ ْفَراَء ، أَنْ َبتَ َها َلكَ ، َوّإْن َأَصاَبَك َعاُم َسَنٍة َفَدَعْوتَهُ ، َكَشَفُه َعْنكَ 

 90.اْلديث....«، «َرَدَها َعَلْيكَ ، َفَضَلْت رَاّحَلُتَك َفَدَعْوَتهُ  -َأْو َفاَلٍة  -

: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعّن اْبّن َمْسُعوٍد 
، َأْوَشَك الَِلُ َلهُ ، َوَمْن أَنْ َزَْلَا بّالِلَّ ، َلَْ ُتَسَد فَاقَ ُتهُ ، بّالَناسّ فَأَنْ َزَْلَا ، َمْن َأَصابَ ْتُه فَاَقةٌ 

 98«.َأْو ّغًن َعاّجٍل ، ّإَما ِبَْوٍت َعاّجلٍ ، بّاْلّغَن 

                                                           
و" مشكاة ، (1111وأبو داود)، حديث صحيح: ( وقال شعيب األرنؤوط16616رواه أمحد ): صحيح -12

 (.711"صحيح اجلامع") وصححه األلباين يف،  (2271والبيهقي يف" شعب اإلميان ") ، (1111املصابيح") 
 ، (1612داود) وأبو، إسناده حسن: شعيب األرنؤوط وقال(7616رواه أمحد): صحيح -11

 (وصححه األلباين.7776والرتمذي)
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َما مَيْنَ ُعّك َأْن َتْسَمّعي َما ُأوّصيّك ّبّه َأْن »  :ّلَفاّطَمةَ  صلى هللا عليه وسلمولقوله 
َأْصّلْح ِل ، َوّإَذا َأْمَسْيّت: يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ّبَرَْحَّتَك َأْسَتّغيثُ ، تَ ُقوِل ّإَذا َأْصَبْحتّ 

 99«.َوََل َتّكْلِّن ّإىَل نَ ْفّسي َطَرَفَة َعنْيٍ ، َشْأِن ُكَلهُ 

 :يوم بدر واستجابة هللا له -تعاىل  –باهلل   عليه وسلمصلى هللا استغاثة رسول هللا
قَاَل ، رضي هللا عنهقال َحَدَثِّن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَاّب ، عن اْبن َعَباٍس رضي هللا عنهما

ّإىَل اْلُمْشرّّكنَي َوُهْم أَْلٌف  صلى هللا عليه وسلمَلَما َكاَن يَ ْوُم َبْدٍر َنَظَر َرُسوُل الِلَّ 
َلَة  صلى هللا عليه وسلمَوَأْصَحابُُه َثاَلَُثاَئٍة َوّتْسَعَة َعَشَر رَُجاًل فَاْستَ ْقَبَل َنّبُّ الِلَّ  اْلّقب ْ

ِن َما الَلُهَم آتّ ، : الَلُهَم َأجْنّْز ِل َما َوَعْدَتِّن ، ثَُ َمَد َيَدْيّه َفَجَعَل يَ ْهّتُف ّبَربّ هّ 
ْساَلمّ ، َوَعْدَتِّن  ََل تُ ْعَبْد ِف ، الَلُهَم إن ك ّإْن تُ ْهّلْك َهّذّه اْلّعَصابََة ّمْن َأْهّل اْْلّ
َلةّ ، َفَما زَاَل يَ ْهّتُف ّبَربّ هّ ، اْْلَْرضّ  َحىَت َسَقَط ّرَداُؤُه َعْن ، َمادًّا َيَدْيّه ُمْستَ ْقّبَل اْلّقب ْ
، ثَُ اْلتَ َزَمُه ّمْن َورَائّهّ ، فََأَخَذ ّرَداَءُه فَأَْلَقاُه َعَلى َمْنّكبَ ْيهّ ، و َبْكرٍ فَأَتَاُه أَبُ ، َمْنّكبَ ْيهّ 

فَأَنْ َزَل الَِلُ ، فَّإنَُه َسيُ ْنّجُز َلَك َما َوَعَدكَ ، َوقَاَل: يَا َنّبَ الِلَّ َكَفاَك ُمَناَشَدُتَك رََبكَ 
رََبُكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأِن ّ ِمُّدُُّكْم بّأَْلٍف ّمْن اْلَماَلّئَكّة ّإْذ َتْسَتّغيُثوَن ﴿  :َعَز َوَجلَ 

 200فََأَمَدُه الَِلُ بّاْلَماَلّئَكّة. ﴾ ُمْرّدّفنيَ 
 

  

                                                           
(وانظر" صحيح 7111واحلاكم يف" املستدرك" )، (11771رواه النسائي يف "الكربى") : حسن -11

 (.622و" صحيح الرتغيب")،  (7122و "الصحيحة")، (2171اجلامع")
 .(1217وابن حبان)، (1267) مسلم -111
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 :بربه وهو خيطب يوم اْلمعة طلًبا ْلن يسقيهم صلى هللا عليه وسلم استغاثته
َدَخَل املَْسّجَد يَ ْوَم َُجَُعٍة ّمْن بَاٍب  ، َأَن رَُجاًل  :رضي هللا عنه َعْن أََنّس ْبّن َماّلكٍ 

فَاْستَ ْقَبَل ، قَاّئٌم خَيُْطبُ  صلى هللا عليه وسلمَوَرُسوُل الِلَّ ، َكاَن ََنَْو َداّر الَقَضاءّ 
َهَلَكّت اَْلْمَواُل ، ثَُ قَاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، َرُسوَل الِلَّ َصَلى هللُا َعَلْيّه َوَسَلَم قَاّئًما

، َيَدْيهّ  صلى هللا عليه وسلمفَ َرَفَع َرُسوُل الِلَّ ، فَادُْع الِلََ يُّغيثُ َنا، َوانْ َقَطْعّت السُُّبلُ 
َما نَ َرى ِف ، قَاَل أََنٌس: َوََل َوالِلَّ « الَلُهَم َأّغثْ َنا، الَلُهَم َأّغثْ َنا، الَلُهَم َأّغثْ َنا»ثَُ قَاَل: 

نَ َنا َوبَ نْيَ َسْلٍع ّمْن بَ ْيٍت َوََل َدارٍ ، َماّء ّمْن َسَحابٍ السَ  قَاَل: ، َوََل قَ َزَعًة َوَما بَ ي ْ
ُثَ ، َفطََلَعْت ّمْن َورَائّّه َسَحابٌَة ّمْثُل الت ُّْرّس فَ َلَما تَ َوَسَطّت الَسَماَء انْ َتَشَرتْ 

 202..."، ّستًّا َما رَأَيْ َنا الَشْمسَ ، َفاَل َوالِلَّ ، َأْمَطَرتْ 
نْ َيا ِف ّكَتابّ  َوذََكَر اْبنُ  قَاَل: َكاَن ، َوِف الدَُّعاّء َعّن اْلََْسنّ ، ()اْلُمَجاّبنيَ  َأِب الدُّ

ّمَن اْْلَْنَصاّر ُيَكَن أَبَا ُمَعَلٍق وََكاَن صلى هللا عليه وسلم رَُجٌل ّمْن َأْصَحاّب الَنّبّ  
َفَخَرَج َمَرًة ، وََكاَن نَاّسًكا َورًّعا، َيْضّرُب ّبّه ِف اْْلفَاقّ ، َلُه َوّلَغرْيّهّ تَاّجًرا يَ َتّجُر ِبَاٍل 

قَاَل: َفَما ، فَ َقاَل َلُه: َضْع َما َمَعَك فَّإِن ّ قَاتُّلكَ ، فَ َلّقَيُه ّلصٌّ ُمَقَنٌع ِف السّ اَلحّ 
، َوَلْسُت أُرّيُد ّإََل َدَمكَ ، َماُل َفّليقَاَل: َأَما الْ ، تُرّيُدُه ّمْن َدّمي؟ َشْأُنَك بّاْلَمالّ 

فَ تَ َوَضَأ ُثَ ، قَاَل َصلّ  َما َبَدا َلكَ ، قَاَل: َأَما ّإَذا أَبَ ْيَت َفَذْرِن ُأَصلّ ي َأْرَبَع رََكَعاتٍ 
، ا َوُدودُ َفَكاَن ّمْن ُدَعائّّه ِف آّخّر ُسُجوّدّه َأْن قَاَل: يَا َوُدوُد يَ ، َصَلى َأْرَبَع رََكَعاتٍ 

َوِّبُْلّكَك ، َأْسأَُلَك ّبّعزّ َك اَلّذي ََل يُ َرامُ ، يَا فَ َعاًَل ّلَما تُرّيدُ ، يَا َذا اْلَعْرّش اْلَمّجيدّ 
يَا ، َوبُّنوّرَك اَلّذي َمأَلَ َأرَْكاَن َعْرّشَك َأْن َتْكّفَيِّن َشَر َهَذا اللّ ص ّ ، اَلّذي ََل ُيَضامُ 

                                                           
 (.1211والنسائي)، (112ومسلم)، (1111البخاري) -111
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فَّإَذا ُهَو ّبَفاّرٍس َقْد َأقْ َبَل بَّيّدّه َحْربٌَة َقْد َوَضَعَها بَ نْيَ ، َثاَلَث َمَراتٍ ، ُمّغيُث َأّغْثِّن 
فَ َقاَل: ، ثَُ َأقْ َبَل ّإلَْيهّ ، َفَطَعَنُه فَ َقتَ َلهُ ، فَ َلَما َبُصَر ّبّه اللّ صُّ َأقْ َبَل ََنَْوهُ ، ُأُذَِنْ فَ َرّسهّ 

فَ َقاَل: أَنَا َمَلٌك ، ْنَت َوأُمّ ي؟ فَ َقْد َأَغاَثِّن الَِلُ ّبَك اْليَ ْومَ فَ َقاَل: َمْن أَْنَت بَّأِب أَ ، ُقمْ 
، َدَعْوَت ّبُدَعاّئَك اْْلََوّل َفَسّمْعُت ّْلَبْ َواّب الَسَماّء قَ ْعَقَعةً ، ّمْن َأْهّل الَسَماّء الَراّبَعةّ 

ثَُ َدَعْوَت ّبُدَعاّئَك ، َماّء َضَجةً َفَسّمْعُت ّْلَْهّل السَ ، ثَُ َدَعْوَت ّبُدَعاّئَك الثَاِن 
َلهُ ، الثَاّلثّ  قَاَل اْلََْسُن: َفَمْن ، َفّقيَل ِل: ُدَعاُء َمْكُروٍب َفَسأَْلُت الِلََ َأْن يُ َول َّيِّن قَ ت ْ

َعاءّ ، تَ َوَضَأ َوَصَلى َأْرَبَع رََكَعاتٍ  َر َمْكُروبًا َكا، اْسُتّجيَب َلهُ ، َوَدَعا ِّبََذا الدُّ َن َأْو َغي ْ
 201َمْكُروٍب.

 
قَاَل: " َما َوَجْدُت ّلْلُمْؤّمّن َمَثاًل ّإََل َكَمَثّل رَُجٍل ِف اْلَبْحّر ، وقال ُمَورّ ق اْلّعْجّليَ 

 201َلَعَل هللَا يُ ْنّجيّه "، يَا َرب ّ ، فَ ُهَو َيْدُعو: يَا َرب ّ ، َعَلى َخَشَبةٍ 
َلُه: ادُْع الِلََ  فَ ُقْلتُ ، يَ ُعوُدِن  وَعْن ُعبَ ْيّد الِلَّ ْبّن َأِب َصاّلٍح قَاَل: َدَخَل علَي طَاُوٌس 

 204فَّإنَُه جيُّيُب اْلُمْضَطَر ّإَذا َدَعاُه.، فَ َقاَل: ادُْع لّنَ ْفّسكَ ِل يَا أَبَا َعْبّد الَرَْحَّن. 
  

                                                           
 .القاهرة )الطبعة الثانية(-دار ابن اجلوزي (ط.12-16البن القيم ) " اجلواب الكايف" -117

 (77/  71أخرجه ابن أيب الدنيا يف" جمايب الدعوة " )، لوائح الوضع والصنع عليه ظاهرة، موضوع: يقول العالمة األلباين
أن يذكر هذه القصَة ابُن القيم يف أول كتابه " اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف " من رواية : ومن الغرائب أيًضا
 ساكتا عن إسنادها!، ُمَعلِ قأ إياها على احلسن، ابن أيب الدنيا هذه

والقامسي يف" تفسريه حماسن التأويل ، (1121والبيهقي يف "شعب اإلميان)، (721رواه أمحد يف" الزهد") -117
("7/77.) 
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، فأنا مضطر، أنا أسألك با هلل أن تدعو ِلفقال: ، وجاء رجل إىل مالك بن دينار
 205فإنه جييب املضطر إذا دعاه.، ا فاسألهقال: إذً 

وأخِب ، ضمن هللا تعاىل إجابة املضطر إذا دعاه:-رَحه هللا  –قال اْلمام القرطب 
، والسبب ِف ذلك أن الضرورة إليه باللجأ ينشأ عن اْلخالص، بذلك عن نفسه

وجد من مؤمن ، ولإلخالص عنده سبحانه موقع وذمة، وقطع القلب عما سواه
 200.طائع أو فاجر، أو كافر

 أنشدنا اْلستاذ أبو إسحاق الثعلب  -رَحه هللا  –وقال الواحدي 
 :فقال –رَحه هللا  –

َفكُّ َأْن يَ تَ َفَرَجا ...  اْْلَْمُر َضيّ قٌ َوّإِن ّ َْلَْدُعُو الَِلَ وَ   َعَلَي َفَما يَ ن ْ
 200َأَصاَب َْلَا َلَما َدَعا الِلََ ُمرجا. ... ُجوُههُ ُسَدْت َعَلْيّه وُ  َوُرَب َأخٍ 

وََكّثريًا َما َتَُّد َأْدّعَيًة َدَعا ِّبَا قَ ْوٌم  :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام ابن القيم 
َعاّء َضُرورَُة َصاّحّبّه َوّإقْ َبالُهُ ، فَاْسُتّجيَب َْلُمْ  َأْو ، َعَلى الِلَّ  فَ َيُكوُن َقّد اقْ تَ َرَن بّالدُّ

َأْو َصاَدَف ، َحَسَنٌة تَ َقَدَمْت ّمْنُه َجَعَل الَِلُ ُسْبَحانَُه ّإَجابََة َدْعَوتّّه ُشْكًرا ّْلََسَنّتهّ 
فَ َيُظنُّ الظَانُّ َأَن السّ َر ِف َلْفّظ َذّلَك ، فَُأّجيَبْت َدْعَوتُهُ ، َوََنُْو َذّلكَ ، َوْقَت ّإَجابَةٍ 

َعاّء  َوَهَذا َكَما ّإَذا ، فَ َيْأُخُذُه ُُمََرًدا َعْن تّْلَك اْْلُُموّر اَلِّت قَارَنَ ْتُه ّمْن َذّلَك الَداّعيالدُّ
اْستَ ْعَمَل رَُجٌل َدَواًء نَاّفًعا ِف اْلَوْقّت اَلّذي يَ ْنَبّغي اْسّتْعَمالُُه َعَلى اْلَوْجّه اَلّذي 

                                                           
 (.17/777"تفسري القرطيب ") -112
 (.17/777"تفسري القرطيب " ) -116
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ُرُه َأَن اْسّتْعَماَل َهَذا الَدَواّء ِبَُجَرّدّه َكاٍف ِف ُحُصوّل َفَظَن غَ ، فَانْ تَ َفَع ّبهّ ، يَ ْنَبّغي ي ْ
َوَهَذا َمْوّضٌع يَ ْغَلُط ّفيّه َكّثرٌي ّمَن الَناّس َوّمْن َهَذا َقْد يَ َتّفُق ، َكاَن َغاّلطًا،  اْلَمْطُلوبّ 

َر ّلْلَقِْبّ فَ َيُظنُّ اْْلَاّهُل ، ُدَعاُؤُه بّاْضّطَراٍر ّعْنَد قَ ِْبٍ فَ ُيَجابُ  َوَلَْ يَ ْعَلْم َأَن ، َأَن السّ 
َر ّلاّلْضّطَراّر َوّصْدّق اللُّْجّأ ّإىَل الِلَّ  ،  فَّإَذا َحَصَل َذّلَك ِف بَ ْيٍت ّمْن بُ ُيوّت الِلَّ ، السّ 

 208َكاَن َأْفَضَل َوَأَحَب ّإىَل الِلَّ.
 ي" َفَحَرَم ِف " ُمموع الفتاو  -هللا  رَحه –وقال اْلمام ابن تيمية 

َأْن تُ َتَخَذ قُ ُبورُُهْم َمَساّجَد ّبَقْصّد الَصَلَواّت ّفيَها َكَما تُ ْقَصُد  صلى هللا عليه وسلم
اْلَمَساّجُد َوّإْن َكاَن اْلَقاّصُد ّلَذّلَك إََّنَا يَ ْقّصُد ّعَباَدَة الِلَّ َوْحَدُه ّْلََن َذّلَك َذرّيَعٌة إََل 

َعاّء ّعْنَدُه  َأْن يَ ْقّصُدوا اْلَمْسّجَد ّْلَْجّل َصاّحّب اْلَقِْبّ  َعاّء بّّه َوالدُّ َوُدَعائّّه َوالدُّ
َاّذ َهَذا اْلَمَكاّن ّلّعَباَدّة الِلَّ َوْحَدُه  صلى هللا عليه وسلمفَ نَ َهى َرُسوُل الِلَّ  َعْن اتّ 

َدٍة َولَْيَس ّفيّه لَّئاَل يُ َتَخَذ َذرّيَعًة إىَل الشّ ْرّك بَّالِلَّ. َواْلّفْعُل إَذا َكاَن يُ ْفّضي إىَل َمْفسَ 
َهى َعْنُه؛ َكَما نَ َهى َعْن الَصاَلّة ِف اْْلَْوقَاّت الَثاَلثَّة ّلَما ِف َذّلَك  َمْصَلَحٌة رَاّجَحٌة يُ ن ْ
ّمْن اْلَمْفَسَدّة الَراّجَحّة: َوُهَو الَتَشبُُّه بّاْلُمْشرّّكنَي اَلّذي يُ ْفّضي إىَل الشّ ْرّك. َولَْيَس 

ْمَكاّن الَتَطوُّّع ِف َغرْيّ َذّلَك ِف َقْصّد ال َصاَلّة ِف تّْلَك اْْلَْوقَاّت َمْصَلَحٌة رَاّجَحٌة ْلّّ
 209ّمْن اْْلَْوقَاّت.

* * * 
  

                                                           
 (.17-17: " اجلواب الكايف" البن القيم ط.دار الريان للرتاث )ص -111
 املكتبة الشاملة".(جممع امللك فهد " 161-1/167) "جمموع الفتاوى" البن تيمية -111

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 65 

بأن يصف العبد حالة ضعفه وعجزه بني  –تعاىل  -اَلفتقار إىل هللا  (21)
 :يدي الدعاء

َل يستغِن ، َجيع حاجاتهومفتقر إليه ِف ، إن العبد ُمتاج إىل هللا ِف كل شؤونه
فأما الرب سبحانه فهو غِن ، و َل أقل من ذلك، عن ربه وموَله طرفة عني

وإَّنا هم ينتفعون ، وَل يعود نفعها إليه، َل حاجة بطاعة العباد ودعواهتم، َحيد
يَا  ﴿ :وْلذا قال سبحانه وتعاىل، ِبا وَل يتضرر ِبعاصيهم وإَّنا هم يتضرروا، ِبا

( ّإْن َيَشْأ يُْذّهْبُكْم 25ُس أَنْ ُتُم اْلُفَقَراُء ّإىَل الِلَّ َوالَِلُ ُهَو اْلَغِّنُّ اْْلَّميُد )أَي َُّها الَنا
 [.20-25]فاطر: ﴾ (20َويَْأّت ِبَْلٍق َجّديٍد )

وقد سبق بفضل هللا تعاىل وتوفيقه بيان ذلك ِف )التوسل إىل هللا بأنواع التوسل 
 .-الفقرة اْلامسة  -املشروع ( 

لربه يوم  صلى هللا عليه وسلموِما َل يسبق لنا ذكره نبني ما جاء من افتقار نبينا 
َخَرَج يَ ْوَم َبْدٍر  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، فَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َعْمٍرو، بدر

الَلُهَم ّإنَ ُهْم : »عليه وسلمصلى هللا فَ َقاَل َرُسوُل الِلَّ ، ِف َثاَلّث ّماَئٍة َوََخَْسَة َعَشرَ 
ْلُهمْ  فَ َفَتَح «. الَلُهَم ّإنَ ُهْم ّجَياٌع فََأْشّبْعُهمْ ، الَلُهَم ّإنَ ُهْم ُعَراٌة فَاْكُسُهمْ ، ُحَفاٌة فَاَحّْ

ُهْم رَُجٌل ّإََل َوَقْد رََجعَ ، فَانْ َقَلُبوا ّحنَي انْ َقَلُبوا، الَِلُ َلُه يَ ْوَم بَْدرٍ  جبََمٍل َأْو  َوَما ّمن ْ
 111.ََجََلنْيّ َواْكَتَسْوا َوَشّبُعوا

* * * 

                                                           
 (وحسنه األلباين يف2171" مشكاة املصابيح")، (7617واحلاكم يف" املستدرك")، 7212رواه أبو داود): حسن -111

 (.1117"السلسلة الصحيحة")
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 :إقرار العبد بذنوبه وبنعم هللا عليه وسؤاله أن يغفر له (24)
َسيّ ُد »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َشَداّد ْبّن َأْوسٍ 

َوأَنَا ، َخَلْقَتِّن َوأَنَا َعْبُدكَ ، أَْنَت َرِبّ  ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ الَلُهَم »اَّلْسّتْغَفاّر َأْن تَ ُقوَل: 
أَبُوُء َلَك ، َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  َما َصنَ ْعتُ ، َعَلى َعْهّدَك َوَوْعّدَك َما اْسَتَطْعتُ 

قَاَل: ، الذُّنُوَب ّإََل أَْنتَ  فَّإنَُه ََل يَ ْغّفرُ ، َوأَبُوُء َلَك ّبَذْنّب فَاْغّفْر ِل ، بّّنْعَمّتَك َعَليَ 
فَ ُهَو ّمْن َأْهّل ، َفَماَت ّمْن يَ ْوّمّه قَ ْبَل َأْن مُيّْسيَ ، َوَمْن قَاَْلَا ّمَن النَ َهاّر ُموّقًنا ِّبَا»

ّل فَ ُهَو ّمْن َأهْ ، َفَماَت قَ ْبَل َأْن ُيْصّبحَ ، َوَمْن قَاَْلَا ّمَن الَلْيّل َوُهَو ُموّقٌن ِّبَا، اْلََنةّ 
 111.«اْلََنةّ 

 
ّفيَما حَيّْكي َعْن رَب ّّه ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

فَ َقاَل تَ َباَرَك ، فَ َقاَل: اللُهَم اْغّفْر ِل َذْنّب ، قَاَل: " َأْذَنَب َعْبٌد َذنْ ًبا، َعَز َوَجلَ 
ثَُ َعاَد ، َويَْأُخُذ بّالَذْنبّ ، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ ، َذنْ ًباَوتَ َعاىَل: َأْذَنَب َعْبّدي 

، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َعْبّدي َأْذَنَب َذنْ ًبا، فَ َقاَل: َأْي َربّ  اْغّفْر ِل َذْنّب ، فََأْذَنبَ 
ُثَ َعاَد فََأْذَنَب فَ َقاَل: َأْي َربّ  اْغّفْر ، ُذ بّالَذْنبّ َويَْأخُ ، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ 

، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ ، فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل: َأْذَنَب َعْبّدي َذنْ ًبا، ِل َذْنّب 
َعْبُد اْْلَْعَلى: ََل َأْدّري قَاَل ، اْعَمْل َما ّشْئَت فَ َقْد َغَفْرُت َلَك "، َويَْأُخُذ بّالَذْنبّ 

 221«.اْعَمْل َما ّشْئتَ »َأقَاَل ِف الثَالَّثّة َأّو الَراّبَعّة: 

                                                           
 (.177وابن حبان)، (2277والنسائي)، (7717والرتمذي)، (12111"املسند") وأمحد يف، (6716البخاري)-111
 (. 672وابن حبان)، (7221مسلم)، (2212البخاري)-117
 .غفرت لك، مقرًا بالذنب غري مصٌر عليه، دمت تذنب مث تتوب ما: واملعىن «اْعَمْل َما ِشْئتَ »: قوله
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يَا »فَ َقاَل: ، قَاَل: َخَرَج الَناُس يْسَتْسُقوَن َوّفيّهْم ّباَلُل ْبُن َسْعدٍ ، وَعّن اْْلَْوزَاّعي ّ 
َساَءةّ ، أَي َُّها الَناسُ  ﴿ « اللُهَم ّإَنَك قُ ْلتَ »قَاَل: ، قَاُلوا: نَ َعمْ ، «؟أََلْسُتْم تُّقرُّوَن بّاْْلّ

َساَءةّ [ »92]التوبة:  ﴾ َما َعَلى اْلُمْحّسّننَي ّمْن َسّبيلٍ  فَاْغّفْر ، وَُكلٌّ يُّقرُّ َلَك بّاْْلّ
 قَاَل: َفُسُقوا« لََنا َواْسّقَنا

* * * 

 اْلجابة:  أن يتجنب العبد الدعاء بإث أو قطيعة رحم وعدم استعجال (25) 
ََل يَ َزاُل »أَنَُه قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

ّقيَل: يَا َرُسوَل « َما َلَْ َيْستَ ْعّجلْ ، َما َلَْ َيدُْع بّّإثٍْ َأْو َقّطيَعّة رَّحمٍ ، ُيْسَتَجاُب ّلْلَعْبدّ 
، فَ َلْم َأَر َيْسَتّجيُب ِل ، َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوتُ »قَاَل: يَ ُقوُل: هللّا َما اَّلْسّتْعَجاُل؟ 

َعاءَ   117«.فَ َيْسَتْحّسُر ّعْنَد َذّلَك َويَدَُع الدُّ
واملراد أن يدعو ِبا َل حيل له. فكل دعاء احتوى على ُمرم حري ، الذنب :واْلث

 .اوكيف يستجاب ملن يتجرأ فيطلب حرامً ، أن َل يستجاب لصاحبه
والدعاء الذي فيه إساءة ، أو ترك اْلحسان إليها، اْلساءة إليها :وقطيعة الرحم

ومن يقطعه هللا َل ، لقد توعد هللا قاطع رَحه بالقطع، للرحم من موانع اْلجابة
 .يستجيب دعاءه
الَِلُ َخَلَق » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

قَاَلْت: ، فَ َقاَل َلُه: َمهْ ، فََأَخَذْت حبَْقّو الَرَْحَنّ ، فَ َلَما فَ َرَغ ّمْنُه قَاَمّت الَرّحمُ ، اْلَْلقَ 
َوَأْقَطَع ، قَاَل: َأََل تَ ْرَضنْيَ َأْن َأّصَل َمْن َوَصَلكّ ، َهَذا َمَقاُم الَعاّئّذ ّبَك ّمَن الَقّطيَعةّ 

قَاَل: َفَذاّك " قَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: " اقْ َرُءوا ّإْن ّشْئُتْم: ، َلى يَا َرب ّ قَاَلْت: ب َ ، َمْن َقَطَعكّ 
                                                           

 (.7272ومسلم)، (6711البخاري) -117
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]ُممد:  ﴾ فَ َهْل َعَسْيُتْم ّإْن تَ َولَْيُتْم َأْن تُ ْفّسُدوا ِف اَْلْرّض َوتُ َقطّ ُعوا َأْرَحاَمُكمْ ﴿ 
11.]224 

علق النب  املتقدموِف حديث أِب هريرة ، فقاطع الرحم منقطع من رَحة هللا تعاىل
على عدم –على النحو الذي ذكره –استجابة الدعاء  صلى هللا عليه وسلم

 فظهرا بذلك أهنما من شروط استجابة الدعاء.، الدعاء بإث أو قطيعة رحم
: ما َل يدع بإث أو قطيعة رحم " أي: فال َُتاب تلك -رَحه هللا  –قال ابن عالن 

، ن اْلجابة تنتفي عن سائر الدعوات غريهاْل، الدعوة املقِتنة لشيء من ذلك
 225إذا دعا ِبما ".

-رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن اْلوزي ، أما ما يتعلق بإجابة الدعاء ما َل يستعجل
فال يرى ، فيدعو ويبالغ، وهي أن املؤمن تنزل به النازلة، تأملت حالًة عجيبةً  :

، فإن كان راضًيا باْلقدار، قلبهنظر حينئذ إىل ، فإذا قارب اليأس، أثًرا لإلجابة
فالغالب تعجيل اْلجابة حينئذ؛ ْلن هناك  -عز وجل  -غري قنوط من فضل هللا 

تبني مقادير الرجال. وقد أشري إىل هذا ، وهناك، ويهزم الشيطان، يصلح اْلميان
]البقرة:  ﴾ الِلَّ َحىَت يَ ُقوَل الَرُسوُل َواَلّذيَن آَمُنوا َمَعُه َمىَت َنْصُر ﴿ ِف قوله تعاىل:

124]. 
  

                                                           
 (.111وابن حبان)، (1762وأمحد)، (7221ومسلم)، (1171البخاري) -111
ط. مكتبة  الدعاء" لفضيلة الشيخ/أيب عبد الرمحن بن إبراهيم عطية. نقاًل عن " فقه، (1/717" دليل الفاحلني" )-112

 (.122-121: )ص -مصر -البلد األمني
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 ، وطال اْلمر عليه، وكذلك جرى ليعقوب عليه السالم؛ فإنه ملا فقد ولًدا
 وَل ينقطع أمله من فضل ربه: ، فأخذ ولده اْلخر، َل ييأس من الفرج

يعً  ﴿   َوََلْ َأُكنْ ﴿ . وكذلك قال زكري ا عليه السالم: ﴾ اَعَسى الَِلُ َأْن يَْأتَّيِّن ِّبّْم َجَّ
وكن ناظًرا إىل ، [ فإياك أن تستطيل مدة اْلجابة4]مري:  ﴾ ّبُدَعاّئَك َربّ  َشّقيًّا

، وإىل أنه يريد اختبارك، والعاَل باملصاحل، وإىل أنه اْلكيم ِف التدبري، أنه املالك
.. .وإىل أنه يريد أن يأجرك بصِبك، وإىل أنه يريد أن يرى تضرعك، ليبلوا أسرارك
وكل واحدة من ، لتحارب وسوسة إبليس،  أنه يبتليك بالتأخريوإىل، إىل غري ذلك

إذ أهلك بالبالء ، وتوجب الشكر له، هذه اْلشياء تقوي الظن ِف فضله
 116غًن كله.، والفقر املضطر إىل اللجأ إليه، لاللتفات إىل سؤاله

* * * 

  :رفع العبد يديه إىل السماء (20) 
ّإَن »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، عنه رضي هللاَعْن َسْلَماَن الَفاّرّسيّ  

 112«.الِلََ َحّييٌّ َكّريٌ َيْسَتْحّيي ّإَذا َرَفَع الَرُجُل ّإلَْيّه َيَدْيّه َأْن يَ ُرَدُُهَا ّصْفًرا َخائَّبتَ نْيّ 
  ":ملن مطعمه ومشربه وملبسه حرام صلى هللا عليه وسلموِف قوله 
، يَا َرب ّ ، يَا َرب ّ ، مَيُدُّ َيَدْيّه ّإىَل الَسَماءّ ، الَرُجَل يُّطيُل الَسَفَر َأْشَعَث َأْغبَ رَ ثَُ ذََكَر 

فََأََّن ُيْسَتَجاُب ، َوُغّذَي بّاْْلََرامّ ، َوَمْلَبُسُه َحَرامٌ ، َوَمْشَربُُه َحَرامٌ ، َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ 
 .ّلَذّلَك؟ "

                                                           
 (112-116: ط. املكتبة التوفيقية )ص -رمحه هللا-"صيد اخلاطر" لإلمام ابن اجلوزي -116
" واحلاكم يف ، (7162وابن ماجة)، (7226والرتمذي)، (1111وأيب داود)، رواه أمحد: صحيح -112

  (لأللباين.1222"صحيح اجلامع") (وانظر1171املستدرك)
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 الدعاء من أسباب استجابته من هللا تعاىل.فدل أيًضا على أن رفع اليدين ب
* * * 

َصَلى الَِلُ َعَلْيّه (اْلمد هلل والثناء عليه ِبا هو أهله والصالة على النب 20)
 :َوَسَلمَ 

َنا َرُسوُل الِلَّ َصَلى الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلَم ، َرّضَي الَِلُ َعْنهُ  َعْن َفَضاَلَة ْبّن ُعبَ ْيدٍ  قَاَل: بَ ي ْ
فَ َقاَل َرُسوُل الِلَّ ، ّإْذ َدَخَل رَُجٌل َفَصَلى فَ َقاَل: الَلُهَم اْغّفْر ِل َواْرََحِّْن ، قَاّعدٌ 

ّإَذا َصَلْيَت فَ َقَعْدَت فَاَْحَّد الِلََ ِبَا ، َعّجْلَت أَي َُّها املَُصلّ ي»َصَلى الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلَم: 
قَاَل: ثَُ َصَلى رَُجٌل آَخُر بَ ْعَد َذّلَك َفَحّمَد الَِلَ ، «. اْدُعهُ َوَصلّ  َعَلَي ثَُ ، ُهَو َأْهُلهُ 

َصَلى الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلَم:  فَ َقاَل َلُه الَنّبُّ ، َوَصَلى َعَلى الَنّبّ  َصَلى الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلمَ 
 111«.أَي َُّها املَُصلّ ي ادُْع َُتَبْ »

 229«.َوَسْل تُ ْعطَ ، ادُْع َُتَبْ » :وِف رواية
صلى هللا عليه أن للصالة على النب  -رَحه هللا  -وقد ذكر اْلمام ابن القيم

 عند الدعاء ثالث مراتب:وسلم 
 ّإْحَداَها: َأن ُيَصلّ ي َعَلْيّه قبل الدَُّعاء َوبعد َحد هللا تَ َعاىَل 

 الدَُّعاء وأوسطه َوآخره واملرتبة الثَانَّية: َأن ُيَصلّ ي َعَلْيّه ِف أول
 َأن ُيَصلّ ي َعَلْيّه ِف َأوله َوآخره َوجْيَعل َحاجته متوسطة بَينهَما. :َوالثَالَّثة

  

                                                           
 (وصححه األلباين.171و"مشكاة املصابيح")، (7126رواه الرتمذي): صحيح-111
(،و "صحيح الرتغيب 7111"صحيح اجلامع") (، وانظر (211وابن خزمية )، (1711رواه النسائي ): صحيح -111

 .(لأللباين1617والرتهيب" )
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فمن أراد أن يتتبعها ، اْلدلة على تلك املراتب الثالثة –رَحه هللا -وذكر 
 210.فلرياجعها

* * * 

 :موافقة ساعات وحاَلت ومواضع استجابة الدعاء (28) 
 :على طهارة وذكر هلل تعاىل النوم

َما ّمْن  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن ُمَعاّذ ْبّن َجَبٍل 
نْ َيا ، ُمْسّلٍم يَّبيُت َعَلى ّذْكٍر طَاّهًرا ًرا ّمَن الدُّ فَ َيتَ َعارُّ ّمَن الَلْيّل فَ َيْسَأُل الِلََ َخي ْ

 212«.َأْعطَاُه ّإيَاهُ َواْْلّخَرّة ّإََل 
 

 :حني يتعار من الليل ْلًجا ِبذا الذكر واستحباب الصالة عقبه لقبوْلا
 »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن ُعَباَدَة ْبّن الَصاّمّت 

، َلُه املُْلُك َوَلُه اْلَْمدُ ، َشرّيَك َلهُ  فَ َقاَل: ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوْحَدُه َلَ ، َمْن تَ َعاَر ّمَن الَلْيلّ 
 ، َوُسْبَحاَن الِلَّ ، اْلَْمُد لِّلَّ ، َوُهَو َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ 

، ثَُ قَاَل: الَلُهَم اْغّفْر ِل ، َوََل َحْوَل َوََل قُ َوَة ّإََل بّالِلَّ ، َوالَِلُ َأْكبَ رُ ، َوََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ 
 177.«فَّإْن تَ َوَضَأ َوَصَلى قُّبَلْت َصالَتُُه ، اْسُتّجيَب َلهُ ، َدَعا َأوْ 

                                                           
 .الكويت –دار العروبة -الثانية  ط. (722األفهام")"جالء -171
وابن ، (2117وأبو داود)، إسناده صحيح من جهة ثابت: وقال شعيب األرنؤوط (77117رواه أمحد): صحيح -171

 (.1712و"مشكاة املصابيح")، (2221وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (7111ماجة)
وابن ، (7121( و ابن ماجه )7111والرتمذي )، (2161داود)وأبو ، (77627وأمحد)، (1121البخاري ) -177

 (.7216حبان)
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َقَظ ّمْن نَ ْوّمّه : -رَحه هللا  -قَاَل بن َبطَاٍل  َوَعَد الَِلُ َعَلى ّلَساّن نَّبيّ ّه َأَن َمّن اْستَ ي ْ
ْذَعاّن َلُه بّاْلُمْلكّ ، ْلًَّجا ّلَسانُُه بّتَ ْوّحيّد رَبّ هّ  َها، َواْْلّ ، َواَّلْعِّتَاّف بّّنَعَمّه حَيَْمُدُه َعَلي ْ

َوالَتْسّليّم َلُه بّاْلَعْجّز َعّن ، َواْْلُُضوّع َلُه بّالَتْكّبريّ ، َويُ نَ ز ُّهُه َعَما ََل يَّليُق ّبّه بَتْسّبيّحهّ 
فَ يَ ْنَبّغي ّلَمْن بَ َلَغهُ ، ْت َصاَلتُهُ َوّإَذا َصَلى قُّبلَ ، أَنَُه ّإَذا َدَعاُه َأَجابَهُ ؛اْلُقْدرَّة ّإََل ّبَعْونّهّ 

 211َوخُيّْلَص نَّيَتُه ّلَربّ ّه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل.، َهَذا اْْلَّديُث َأْن يَ ْغَتّنَم اْلَعَمَل ّبهّ 

* * * 
 :الثلث اْلخر من الليل

يَ ْنّزُل  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
نْ َيا َلٍة ّإىَل الَسَماّء الدُّ َقى ثُ ُلُث الَلْيّل اْْلّخرُ ، رَب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ُكَل لَي ْ ، ّحنَي يَ ب ْ

َوَمْن َيْستَ ْغّفُرِن فََأْغّفَر َلُه ، َوَمْن َيْسأَُلِّن فَُأْعّطَيهُ ، فَ يَ ُقوُل: َمْن َيْدُعوِن فََأْسَتّجيَب َلهُ 
.»214 

ْعُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن َجاّبٍر  ّإَن ِف »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ
نْ َيا َواْْلّخَرةّ ، الَلْيّل َلَساَعًة ََل يُ َواّفُقَها رَُجٌل ُمْسّلمٌ  ًرا ّمْن َأْمّر الدُّ ّإََل ، َيْسَأُل هللَا َخي ْ

َلٍة َوَذّلَك ُكَل ، َأْعطَاُه ّإيَاهُ   215«.لَي ْ
َعاّء ِف َذّلَك اْلَوْقّت َعَلى :-رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن حجر  بَ َياُن َفْضّل الدُّ

، قَاَل بن َبطَاٍل: ُهَو َوْقٌت َشرّيٌف َخَصُه الَِلُ بّالتَ ْنزّيّل ّفيهّ ، َغرْيّّه ّإىَل طُُلوع اْلفْجر
َوُهَو َوْقُت ، َوُغْفَراّن ُذنُوِّبّمْ ، ّهْم َوّإْعطَاّء ُسْؤْلّّمْ فَ َيتَ َفَضُل َعَلى ّعَباّدّه بّّإَجابَّة ُدَعائّ 
                                                           

 مصر.-دار الريان للرتاث (ط.7/21"فتح الباري " ) -177
 (.7111والرتمذي)، (1277وأبو داود)، (221ومسلم)، (2111البخاري) -171
  (.7261وابن حبان)، (11722وأمحد)، (222مسلم) -172
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ََل ، َواْسّتْلَذاٍذ َلُه َوُمَفارََقُة الَلَذّة َوالَدَعُة َصْعبٌ ، َغْفَلٍة َوَخْلَوٍة َواْسّتْغَراٍق ِف النَ ْومّ 
، َأْهُل التَ َعّب َوََل ّسَيَما ِف ّقَصّر الَلْيلّ وََكَذا ، َوِف زََمّن اْلبَ ْردّ ، ّسَيَما َأْهُل الَرفَاّهَيةّ 

َدَل َعَلى ُخُلوّص نَّيّتّه ، َفَمْن آثَ َر اْلّقَياَم ّلُمَناَجاّة رَبّ ّه َوالَتَضرُّّع ّإلَْيّه َمَع َذّلكَ 
َعاّء ِف َهَذا اْلَوْقّت فَّلَذّلَك نَ َبَه الَِلُ ّعَباَدُه َعَلى الدُّ ، َوّصَحّة َرْغَبّتّه ّفيَما ّعْنَد رَب ّهّ 

نْ َيا َوُعَلّقَها لَّيْسَتْشّعَر اْلَعْبُد اْْلَّد ، اَلّذي َتُْلو ّفيّه النَ ْفُس ّمْن َخَواّطّر الدُّ
ْخاَلَص ّلَربّ هّ   176.َواْْلّ

 :قال، -رَحه هللا  –وهلل در اْلمام الشافعي 
َعاّء َوتَ ْزَدرّيهّ  َعاءُ     ...           أَتَ ْهَزأُ بّالدُّ  َوَما َتْدّري ِبَا َصَنَع الدُّ

 210َْلَا َأَمٌد َوّلأَلَمّد اْنّقَضاُء.    ...        ّسَهاُم الَلْيّل نَاّفَذٌة َوَلّكنْ 
* * * 

 :بعد الوضوء
: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن ُعَمَر ْبّن اْلَطَابّ 

، َمْن تَ َوَضَأ فََأْحَسَن الُوُضوَء ُثَ قَاَل: َأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوْحَدُه ََل َشرّيَك َلهُ  »
َوَأْشَهُد َأَن ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه فُّتَحْت َلُه ََثَانَّيُة أَبْ َواّب اْلََنّة َيْدُخُل ّمْن أَيّ َها َشاَء 

.»218 

                                                           
 مصر.–دار التقوى  ط. (111-11/111)-هللارمحه -" فتح الباري" البن حجر-176
 (.7/276" فيض القدير" )-172
 (1121وابن حبان)، (161وأبو داود)، (12717وأمحد يف "املسند")، (771رواه مسلم) -171
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، الَلُهَم اْجَعْلِّن ّمَن التَ َواّبنيَ  » :ي ِف روايته بعد النطق بالشهادتنيوزاد الِتمذ
 219«. َواْجَعْلِّن ّمَن اْلُمَتَطهّ رّينَ 

َمْن تَ َوَضأَ  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسّعيٍد 
َأْستَ ْغّفُرَك َوأَُتوُب ، َأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ  َوحبَْمّدكَ ، فَ َقاَل: ُسْبَحاَنَك اللُهمَ 

 210«.ُكّتَب ِف َرقٍ  ُثَ طُّبَع ّبطَاَبٍع فَ َلْم ُيْكَسْر ّإىَل يَ ْوّم اْلّقَياَمّة ،  ّإلَْيكَ 
* * * 

 :حني اْلذان
ُهما َعْن َسْهّل ْبّن َسْعدٍ   :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

َوّعْنَد الَصفّ  ِف ، َساَعَتاّن تُ ْفَتُح ّفيّهَما أَبْ َواُب الَسَماّء: ّعْنَد ُحُضوّر الَصاَلةّ »
 212«.َسّبيّل الِلَّ 

ّإَذا نُوّدَي : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه وَعْن أََنسٍ 
َعاءُ   211«.بّالَصاَلّة فُّتَحْت أَبْ َواُب الَسَماّء َواْسُتّجيَب الدُّ

* * * 

                                                           

و" اإلرواء ، (6162(.وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")1112"األوسط")  والطرباين يف، (22رواه الرتمذي )171-
 (.711الرتغيب")و" صحيح ، (16")

واحلاكم يف ، (11و" عمل اليوم والليلة")، ، (1171رواه النسائي يف " الكربى"): صحيح -171
  .(6121"صحيح اجلامع") (وصححه األلباين يف7127املستدرك")

ولكن ُأختلف يف ، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط، (وصححه األلباين1271رواه ابن حبان): صحيح -171
 رفعه ووقفه.

و"الضياء يف "املختارة ، (7771وأبو داود الطيالسي)، (1127رواه أبو يعلى املوصلي يف "مسنده"): صحيح -177
 (.1117و" السلسلة الصحيحة")، (111وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (172/7")
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وسؤال هللا  صلى هللا عليه وسلمفضل الِتديد حلف املؤذن والصالة على النب 
 :تعاىل له الوسيلة

 
 :بيان ما يقوله املسلم إذا ِسع املؤذن

ّه ُعَمَر ْبّن اْْلَطَابّ ، َعْن أَبّيهّ ، َعْن َحْفّص ْبّن َعاّصّم ْبّن ُعَمَر ْبّن اْْلَطَابّ   َعْن َجدّ 
هُ   : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، مَرّضَي الَِلُ َعن ْ

ُثَ ، فَ َقاَل َأَحدُُكْم: هللُا َأْكبَ ُر هللُا َأْكبَ رُ ، ّإَذا قَاَل اْلُمَؤذّ ُن: هللُا َأْكبَ ُر هللُا َأْكبَ رُ  »
ثَُ قَاَل: َأْشَهُد َأَن ، قَاَل: َأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل هللاُ ، َأْن ََل ّإَلَه ّإََل هللاُ  قَاَل: َأْشَهدُ 

، ثَُ قَاَل: َحَي َعَلى الَصاَلةّ ، ُُمََمًدا َرُسوُل هللّا قَاَل: َأْشَهُد َأَن ُُمََمًدا َرُسوُل هللاّ 
قَاَل: ََل َحْوَل َوََل قُ َوَة ، ُثَ قَاَل: َحَي َعَلى اْلَفاَلحّ ، اهللّ قَاَل: ََل َحْوَل َوََل قُ َوَة ّإََل بّ 

ثَُ قَاَل: ََل ّإَلَه ّإََل ، قَاَل: هللُا َأْكبَ ُر هللُا َأْكبَ رُ ، ثَُ قَاَل: هللُا َأْكبَ ُر هللُا َأْكبَ رُ ، ّإََل بّاهللّ 
 177.«َدَخَل اْْلََنَة  قَاَل: ََل ّإَلَه ّإََل هللاُ ّمْن قَ ْلّبهّ ، هللاُ 
 

هُ  وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعْمّرو ْبّن اْلَعاصّ  َع الَنّبَ ، ماَرّضَي الَِلُ َعن ْ صلى هللا عليه أَنَُه ِسَّ
ْعُتُم اْلُمَؤذّ نَ »يَ ُقوُل: ، وسلم فَّإنَُه َمْن ، فَ ُقوُلوا ّمْثَل َما يَ ُقوُل ثَُ َصلُّوا َعَليَ ، ّإَذا ِسَّ
فَّإنَ َها َمْنزَّلٌة ِف ، ُثَ َسُلوا هللاَ ِلَ اْلَوّسيَلةَ ، َعَلَي َصاَلًة َصَلى هللا َعَلْيّه ِّبَا َعْشًراَصَلى 
 ، ََل تَ ْنَبّغي ّإََل ّلَعْبٍد ّمْن ّعَباّد هللاّ ، اْْلََنةّ 

  

                                                           
 (.712مسلم)-177
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 171.«َلُه الَشَفاَعةُ َفَمْن َسَأَل ِل اْلَوّسيَلَة َحَلْت ، َوَأْرُجو َأْن َأُكوَن أَنَا ُهوَ 
 

هُ  وَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ  ، صلى هللا عليه وسلمما: َأَن َرُسوَل الِلَّ َرّضَي الَِلُ َعن ْ
َوالَصالَّة ، َمْن قَاَل ّحنَي َيْسَمُع النّ َداَء: الَلُهَم َرَب َهّذّه الَدْعَوّة الَتاَمةّ » قَاَل: 

 َوابْ َعْثُه َمَقاًما َُمُْموًدا اَلّذي، ُُمََمًدا الَوّسيَلَة َوالَفّضيَلةَ الَقاّئَمّة آّت 
 172.«َحَلْت َلُه َشَفاَعِّت يَ ْوَم الّقَياَمّة ، َوَعْدَتهُ 

 210" َوابْ َعْثُه اْلَمَقاَم اْلَمْحُموَد ".:وِف رواية
 

أَنَُه ، صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل هللّا رضي هللا عنه  وَعْن َسْعّد ْبّن َأِب َوقَاصٍ 
، َمْن قَاَل ّحنَي َيْسَمُع اْلُمَؤذّ َن َأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل هللُا َوْحَدُه ََل َشرّيَك َلهُ »قَاَل: 

ْساَلّم ّديًنا، َرّضيُت بّاهلّل رَبًّا َوِبَُحَمٍد َرُسوًَل ، َوَأَن ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ  َر َلُه ُغفّ ، َوبّاْْلّ

                                                           
و" ابن ، ( (621والنسائي)، (7611والرتمذي)، (277وأبو داود)، (6261"مسند أمحد" )، (711مسلم)-171

 (.1617 - 1611حبان" )
ال ، حىت يف كثري من القنوات الدعوية، وهناك مسألة شاعت يف هذه األيام يف الوسائل اإلعالمية املسموعة واملرئية

وهي أهنم يأتون بعد األذان مباشرة بدعاء سؤال هللا الوسيلة للنيب قبل الصالة عليه ويصلى  ؛يلتفت إليها كثري من الناس
وهذا خُيالف الرتتيب من الصالة على النيب صلى هللا عليه ، أو ال يصلون عليه صلى هللا عليه وسلم، على النيب يف آخره

و ال يكتفي املسلم مبجرد مساعها واالنشغال بذلك ، سلمصلى هللا عليه و مث سؤال هللا له الوسيلة كما بينه النيب ، وسلم
مث صلى على النيب صلى ، دون أن يرددها فإن النيب صلى هللا عليه وسلم أخرب بأن شفاعته ملن قال مثل ما قال املؤذن

 مث سأل له الوسيلة.، هللا عليه وسلم

وابن ، ( 711والرتمذي )، (271داود)وأبو ، (11112و أمحد يف "مسنده" )، (1211( و )611رواه البخاري )172-
 (.277ماجه )

(وصححه األلباين وشعيب 171وابن خزمية يف "صحيحه)، (1611وابن حبان)، (611رواه النسائي): صحيح-176
 إنك ال خُتلف امليعاد.: نكر األلباين على زيادةأو  . األرنؤوط
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َوََلْ « َمْن قَاَل ّحنَي َيْسَمُع اْلُمَؤذّ َن: َوأَنَا َأْشَهُد  »قَاَل اْبُن رُْمٍح ِف ّرَوايَّتّه « َذنْ ُبهُ 
 210َيْذُكْر قُ تَ ْيَبُة قَ ْوَلُه: َوأَنَا.

* * * 
 :دعاءه َصَلى الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلَم لألئمة واملؤذنني

اّْلَماُم »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، عنه رضي هللا َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 218«.َواْغّفْر ّلْلُمَؤذّ ّننيَ ، الَلُهَم َأْرّشّد اْلَّئَمةَ ، َواملَُؤذّ ُن ُمْؤََتَنٌ ، َضاّمنٌ 

* * * 
 الدعاء مستجاب بني اْلذان واْلقامة:

َعاَء صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس  : " ّإَن الدُّ
قَاَمةّ   219.فَاْدُعوا "، ََل يُ َردُّ بَ نْيَ اْْلََذاّن َواْْلّ

قَاَمّة ُمْسَتَجاٌب فَاْدُعوا» :وِف رواية َعاُء بَ نْيَ اْْلََذاّن َواْْلّ  240«. الدُّ
* * * 

  

                                                           
 (.271ماجة) وابن، (711والرتمذي)، (272وأبو داود)، (1262وأمحد )، (716مسلم)-172
إسناده صحيح على شرط الشيخني، وأبو : ( وقال شعيب األرنؤوط2111رواه أمحد يف" املسند "): صحيح -171

(وصححه األلباين يف "َصِحيح اجْلَاِمع 667و" مشكاة املصابيح")، (1271وابن خزمية)، (712(، والرتمذي)212داود)
  (.712(، و" اإلرواء ")772َوالت َّْرِهيب")"َصِحيح الت َّْرِغيِب  (، و 7212" )
، 176(وابن خزمية )1616وابن حبان )، (271وأبو داود)، (17211رواه أمحد يف" املسند") : صحيح -171

 (.7111وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (7621وأبو يعلي )، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط(172
(عن 621و" املشكاة ")، (7112(وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")7611)رواه أبو يعلى : صحيح -111
 .أنس
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ملن ينتظر الصالة من أهل  –والسالم عليهم الصالة  –دعاء املالئكة الكرام 
 :اْلسالم

َصاَلُة »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
ّبْضًعا َوّعْشرّيَن ، َوَصاَلتّّه ِف ُسوّقهّ ، الَرُجّل ِف ََجَاَعٍة َتزّيُد َعَلى َصاَلتّّه ِف بَ ْيّتهّ 

َهُزُه ، َوَذّلَك َأَن َأَحَدُهْم ّإَذا تَ َوَضَأ فََأْحَسَن اْلُوُضوءَ ، َدرََجةً  ثَُ أََتى اْلَمْسّجَد ََل يَ ن ْ
َوُحَط َعْنُه ، فَ َلْم خَيُْط َخْطَوًة ّإََل رُّفَع َلُه ِّبَا َدرََجةٌ ، ََل يُرّيُد ّإََل الَصاَلةَ ، ّإََل الَصاَلةُ 
فَّإَذا َدَخَل اْلَمْسّجَد َكاَن ِف الَصاَلّة َما َكاَنّت ، َل اْلَمْسّجدَ َحىَت َيْدخُ ، ِّبَا َخّطيَئةٌ 

َواْلَماَلّئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُّكْم َما َداَم ِف َُمّْلّسّه اَلّذي َصَلى ، الَصاَلُة ّهَي َُتّْبُسهُ 
َما ََلْ ، َما َلَْ يُ ْؤّذ ّفيهّ ، َم ُتْب َعَلْيهّ اللهُ ، اللُهَم اْغّفْر َلهُ ، يَ ُقوُلوَن: اللُهَم اْرََحْهُ ، ّفيهّ 

 111.«حُيّْدْث ّفيّه 
* * * 
 :صالة هللا ومالئكته على الصف اْلول

ّإَن »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َنّبَ الِلَّ ، رضي هللا عنه َعّن اْلبَ َراّء ْبّن َعاّزبٍ 
قُُه ، الَصفّ  اْلُمَقَدمّ الِلََ َوَماَلّئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى  َواْلُمَؤذّ ُن يُ ْغَفُر َلُه ِبَدّ  َصْوتّّه َوُيَصدّ 

َعُه ّمْن َرْطٍب َويَاّبسٍ   117.«َوَلُه ّمْثُل َأْجّر َمْن َصَلى َمَعهُ ، َمْن ِسَّ
 

  

                                                           
 (.221وأبو داود)، (2171وأمحد)، ( واللفظ له611ومسلم)، (122البخاري) -111

وابن ، (661وأبو داود)، ، (عن النعمان بن بشري11761(و)12126رواه أمحد يف " املسند): صحيح 117-
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.7121حبان)(وابن 616والنسائي)، (112ماجة)
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 :للصف اْلول ثالثًا والثاِن مرة صلى هللا عليه وسلماستغفار النب 
َكاَن  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه َسارّيَةَ َعْن ّعْربَاّض ْبّن 

 117«َيْستَ ْغّفُر ّللَصفّ  اْلُمَقَدّم َثاَلثًا َوّللثَاِن َمَرةً »
* * * 

 :أدعية الصالة وفضلها ومواضع استجابتها
 :دعاء اَلستفتاح ِف الصالة وبيان فضله

فَ َقاَل: ، رَُجاًل َجاَء َفَدَخَل الَصَف َوَقْد َحَفَزُه النَ َفسُ َأَن ، رضي هللا عنه َعْن أََنسٍ 
 صلى هللا عليه وسلمفَ َلَما َقَضى َرُسوُل هللّا ، اْْلَْمُد لِّلَّ ََحًْدا َكّثريًا طَيّ ًبا ُمَبارًَكا ّفيهّ 

أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّ ُم »فَ َقاَل: ، اْلَقْومُ فََأَرَم « أَيُُّكُم اْلُمَتَكلّ ُم بّاْلَكّلَماّت؟» َصاَلَتُه قَاَل: 
» فَ َقاَل: ، فَ َقاَل رَُجٌل: ّجْئُت َوَقْد َحَفَزِن النَ َفُس فَ ُقْلتُ َها« ِّبَا؟ فَّإنَُه َلَْ يَ ُقْل بَْأًسا 

 111.«أَي ُُّهْم يَ ْرفَ ُعَها، َلَقْد رَأَْيُت اثْ َِنْ َعَشَر َمَلًكا يَ ْبَتّدُرونَ َها
 

َنَما ََنُْن ُنَصلّ ي َمَع َرُسوّل هللّا ، َمرَ وَعّن اْبّن عُ  ّإْذ قَاَل  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: بَ ي ْ
، َوُسْبَحاَن هللّا ُبْكَرًة َوَأّصياًل ، َواْْلَْمُد لِّلَّ َكّثريًا، رَُجٌل ّمَن اْلَقْوّم: هللُا َأْكبَ ُر َكّبريًا

قَاَل رَُجٌل « اْلَقاّئُل َكّلَمَة َكَذا وََكَذا؟ّمَن  » :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َرُسوُل هللّا 
قَاَل « فُّتَحْت َْلَا أَبْ َواُب الَسَماءّ ، َعّجْبُت َْلَا»قَاَل: ، يَا َرُسوَل هللاّ ، َمّن اْلَقْوّم: أَنَا

                                                           
 ابن خزميةو (7121وابن حبان)، (112والنسائي)، ، (12126رواه أمحد يف " املسند") : صحيح -117

 .(وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط1221)
 (.1261وابن حبان)، (111والنسائي)، (267وأبو داود)، (17161وأمحد يف " املسند" )، (611مسلم) -111
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ْعُت َرُسوَل هللّا »اْبُن ُعَمَر:   يَ ُقوُل َذّلكَ  صلى هللا عليه وسلمَفَما تَ رَْكتُ ُهَن ُمْنُذ ِسَّ
».245 

* * * 
 :استجابة هللا تعاىل لعبده ملا سأله ِف فاُتة الكتاب ِف الصالة

َمْن َصَلى »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ُر ََتَاٍم. « َصاَلًة َلَْ يَ ْقَرْأ ّفيَها بُّأمّ  اْلُقْرآّن َفّهَي ّخَداجٌ  َفّقيَل ّْلَِب ُهَريْ َرَة: ّإنَا َثاَلثًا َغي ْ

َماّم؟ ْعُت َرُسوَل هللّا «اقْ َرْأ ِّبَا ِف نَ ْفّسكَ »فَ َقاَل: ، َنُكوُن َورَاَء اْْلّ صلى هللا ؛ فإِن ّ ِسَّ
، قَاَل هللُا تَ َعاىَل: َقَسْمُت الَصاَلَة بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َعْبّدي ّنْصَفنْيّ  »يَ ُقوُل: ، عليه وسلم
، [1]الفاُتة:  ﴾ اْْلَْمُد لِّلَّ َربّ  اْلَعاَلّمنيَ ﴿ فَّإَذا قَاَل اْلَعْبُد: ، «ا َسَألَ َوّلَعْبّدي مَ 

، [2]الفاُتة:  ﴾ الَرَْحَّن الَرّحيمّ ﴿ َوّإَذا قَاَل: ، «َحََّدِن َعْبّدي»قَاَل هللُا تَ َعاىَل: 
ينّ ﴿ َوّإَذا قَاَل:، «أَثْ َن َعَلَي َعْبّدي»قَاَل هللُا تَ َعاىَل:  قَاَل: ، ﴾ َماّلّك يَ ْوّم الدّ 

ّإيَاَك نَ ْعُبُد ﴿ فَّإَذا قَاَل: ، - «فَ َوَض ّإَِلَ َعْبّدي» َوقَاَل َمَرًة  -«َُمََدِن َعْبّدي »
َوّلَعْبّدي َما ، َهَذا بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َعْبّدي»قَاَل: ، [5]الفاُتة:  ﴾ َوّإيَاَك َنْسَتّعنيُ 

اْهّدنَا الصّ َراَط اْلُمْسَتّقيَم ّصَراَط اَلذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيّهْم َغرْيّ ﴿ : فَّإَذا قَالَ ، «َسَألَ 
َهَذا ّلَعْبّدي َوّلَعْبّدي َما » قَاَل: ، [0]الفاُتة:  ﴾ اْلَمْغُضوّب َعَلْيّهْم َوََل الَضالّ نيَ 

 240.«َسَأَل 

                                                           
 (.116(النسائي)7217والرتمذي)، (1672وأمحد )، (611مسلم)-112
، (111والنسائي)(7127والرتمذي )، (7211(وابن ماجه )171وأبو داود)، (1177وأمحد )، (712مسلم)-116

 (1211وابن حبان)
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قَاَل سهل بن عبد هللا التسِّتي: لَْيَس َبني  :-رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن تيمية 
َوَما حصل ّفيّه اْْلدى ِف اْلَماّضي ، الَعْبد َوَبني ربه َطرّيق أقرب ّإلَْيّه من اَلفتقار

َوَهَذا َحّقيَقة َقول من يَ ُقول: ، فَ ُهَو ُُمَْتاج ّإىَل ُحُصول اْْلدى ّفيّه ِف اْلُمْستَ ْقبل
 .الصّ َراطثبتنا واهدنا ُلُزوم 
َلّكن َهَذا ُكله هدى ّمْنُه ِف ، يتَ َناَول َما تقدم، زّْدنَا هدى َوَقول من قَاَل:

، فَّإن اْلَعَمل ِف اْلُمْستَ ْقبل بّاْلعلّم َل حيصل بعد، اْلُمْستَ ْقبل ّإىَل الصّ َراط اْلُمْسَتقيم
قد ََل حيصل اْلعلم ِف وَ ،  َوََل يكون مهتديًا َحىَت يْعمل ِف اْلُمْستَ ْقبل بّاْلعلمّ 

فَالَناس كلهم ، حيصل اْلَعَملّإن حصل فقد ََل بل يَ ُزول َعن اْلقلب وَ ، تَ ْقبلاْلُمسْ 
فليسوا ّإىَل َشْيء ، َوّْلََذا فَ ْرضه هللا َعَلْيّهم ِف كل َصاَلة .ضطرون ّإىَل َهَذا الدَُّعاءم

ُهم ّإلَْيهّ  حصل ، دى ّإىَل الصّ َراط اْلُمْسَتقيمَوّإذا حصل اْلْ ، من الدَُّعاء أْحوج ّمن ْ
 240.َوهللا أعلم .َوَسائّر َما تطلب الن ُُّفوس من الَسَعاَدة، الَنْصر والرزق

* * * 
 :فضل التأمني خلف اْلمام ودعاء الرفع من الركوع

َأَمَن ّإَذا » قَاَل:، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنه َأِب ُهَريْ َرةَ  َعنْ 
 -ُغّفَر َلُه َما تَ َقَدَم ّمْن َذنّْبّه ، فَّإنَُه َمْن َواَفَق تَْأّميُنُه تَْأّمنَي املالَّئَكةّ ، فََأمّ ُنوا، اّْلَمامُ 

 111.«آّمنَي » يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلموََكاَن َرُسوُل الِلَّ  -َوقَاَل اْبُن ّشَهاٍب 
                                                           

 سكندرية.اال –مكتبة محيدو  (ط.12-1/11" أمراض القلوب وشفاؤها" لألمام ابن تيمية) -112
وابن ماجه ، (721والرتمذي)، (176وأبو داود)، (2711وأمحد)، (111ومسلم)، (217، 211البخاري ) -111

 .(261وابن خزمية )، (171والنسائي)، (121)
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قَاَل: َأَما تَ ْعَلُموَن َكْيَف تَ ُقوُلوَن ِف ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُموَسى اْْلَْشَعّريّ  
َخطَبَ َنا فَ بَ نَيَ لََنا ُسَنتَ َنا َوَعَلَمَنا  صلى هللا عليه وسلمّإَن َرُسوَل هللّا ، َصاَلّتُكْم؟

فَّإَذا َكبَ َر ، ثَُ ْليَ ُؤَمُكْم َأَحدُُكمْ ، َفُكمْ ّإَذا َصَلْيُتْم فََأّقيُموا ُصُفو » َصاَلتَ َنا. فَ َقاَل: 
ُوا فَ ُقوُلوا: ، [0]الفاُتة:  ﴾ َغرْيّ اْلَمْغُضوّب َعَلْيّهْم َوََل الَضالّ نيَ ﴿ َوّإْذ قَاَل ، َفَكِبّ 

ُوا َوارَْكُعوا، آّمنيَ  َماَم ، جيُّْبُكُم هللُا فَّإَذا َكبَ َر َورََكَع َفَكِبّ  َلُكمْ فَّإَن اْْلّ َويَ ْرَفُع ، يَ رَْكُع قَ ب ْ
َلُكْم " َع »  :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َرُسوُل هللّا ، قَ ب ْ فَّتْلَك بّّتْلَك َوّإَذا قَاَل: ِسَّ

َدُه. فَ ُقوُلوا: اللُهَم رَبَ َنا َلَك اْْلَْمُد َيْسَمُع هللاُ َلُكمْ   249...«.، هللاُ ّلَمْن َحَّ
ّإَذا » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، هللا عنهرضي وَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

َدهُ  َع الَِلُ ّلَمْن َحَّ فَّإنَُه َمْن َواَفَق ، الَلُهَم رَبَ َنا َلَك اْلَْمدُ » فَ ُقوُلوا: ، قَاَل اّْلَماُم: ِسَّ
 121«.  ُغّفَر َلُه َما تَ َقَدَم ّمْن َذنّْبهّ ، قَ ْولُُه قَ ْوَل املالَّئَكةّ 

َكاَن ّإَذا َرَفَع  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، وَعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
، ّمْلُء الَسَماَواّت َوّمْلُء اْْلَْرضّ ، اللُهَم رَبَ َنا َلَك اْْلَْمدُ »قَاَل: ، رَْأَسُه ّمَن الرُُّكوعّ 

نَ ُهَما ََل َماّنَع ّلَما ، َأْهَل الثَ َناّء َواْلَمْجدّ ، َشْيٍء بَ ْعدُ َوّمْلُء َما ّشْئَت ّمْن ، َوَما بَ ي ْ
َفُع َذا اْْلَدّ  ّمْنَك اْْلَدُّ ، َوََل ُمْعّطَي ّلَما َمنَ ْعتَ ، َأْعطَْيتَ   252«َوََل يَ ن ْ

 صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللاّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسّعيٍد اْْلُْدّريّ  
َوّمْلُء ، رَبَ َنا َلَك اْْلَْمُد ّمْلُء الَسَماَواّت َواْْلَْرضّ » َرَفَع رَْأَسُه ّمَن الرُُّكوّع قَاَل: ّإَذا 

وَُكلَُّنا َلَك َعْبٌد: ، َأَحقُّ َما قَاَل اْلَعْبدُ ، َأْهَل الثَ َناّء َواْلَمْجدّ ، َما ّشْئَت ّمْن َشْيٍء بَ ْعدُ 
                                                           

 (1127والنسائي)، (127وابو داود)، (11672أمحد)، (111مسلم )-111
 (1112وابن حبان)، (762والرتمذي)، (111وأبو داود)، (111ومسلم)، (7771، 216البخاري) --121
  ، (766والرتمذي)، (261وأبو داود)، (117وأمحد)، (121مسلم)-121
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َفُع َذا اْْلَدّ  ّمْنَك اْْلَدُّ ، َوََل ُمْعّطَي ّلَما َمنَ ْعتَ ، ْيتَ اللُهَم ََل َماّنَع ّلَما َأْعطَ  َوََل يَ ن ْ
 .»127 

ُكَنا يَ ْوًما ُنَصلّ ي َورَاَء الَنّبّ   »قَاَل: ، رضي هللا عنه وَعْن رّفَاَعَة ْبّن رَاّفٍع الزُّرَّقي ّ 
َدُه "فَ َلَما َرَفَع رَْأَسُه ّمَن الرَْكَعّة ، صلى هللا عليه وسلم َع الَِلُ ّلَمْن َحَّ قَاَل ، قَاَل: ِسَّ

قَاَل: ، فَ َلَما اْنَصَرفَ ، رَُجٌل َورَاَءُه: رَبَ َنا َوَلَك اْلَْمُد ََحًْدا َكّثريًا طَيّ ًبا ُمَبارًَكا ّفيهّ 
َها أَي ُُّهْم َيْكُتبُ َها رَأَْيُت ّبْضَعًة َوَثالَّثنَي َمَلًكا يَ ْبَتّدُرون َ »قَاَل: ، قَاَل: أَنَا« َمّن املَُتَكلّ مُ »

 127.«َأَولُ 
 

  :الدعاء بعد الركوع أو قبله ِف قنوت الوتر
هُ  َعّن اْْلََسّن ْبّن َعّلي ٍ  صلى هللا عليه  قَاَل: َعَلَمِّن َرُسوُل هللاّ ، ماَرّضَي الَِلُ َعن ْ

َوَعاّفِّن ، ّفيَمْن َهَدْيتَ اللُهَم اْهّدِن » َكّلَماٍت َأُقوُْلَُن ِف قُ ُنوّت اْلَوْتّر:  وسلم
َوّقِّن َشَر َما ، َوبَاّرْك ِل ّفيَما َأْعطَْيتَ ، َوتَ َوَلِّن ّفيَمْن تَ َولَْيتَ ، ّفيَمْن َعافَ ْيتَ 

ّإنَُه ََل يَّذلُّ َمْن َوالَْيَت تَ َبارَْكَت رَبَ َنا ، فَّإَنَك تَ ْقّضي َوَل يُ ْقَضى َعَلْيكَ ، َقَضْيتَ 
 121.«َوتَ َعالَْيَت 

* * * 
 
 

                                                           
 (.1112وابن حبان)، (112وأبو داود)، (11171وأمحد)، (122مسلم)127
 (1111وابن حبان)، (1167والنسائي)، (221وأبو داود)، (11116وأمحد )، (211البخاري)-127
، (1121وابن ماجة)، (161والرتمذي)، (1172وأبو داود)، (1211رواه أمحد يف" املسند"): صحيح-121

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1671والدارمي)، (1212والنسائي)
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 :استجابة الدعاء ِف موضع سجود العبد لربه
هُ  َعّن اْبّن َعَباسٍ   صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكَشَف َرُسوُل هللّا ، ماَرّضَي الَِلُ َعن ْ

َتارََة َوالَناُس ُصُفوٌف َخْلَف َأِب َبْكرٍ  ّإنَُه َلَْ يَ ْبَق ّمْن ، أَي َُّها الَناسُ » فَ َقاَل: ، السّ 
َراّت النُّبُ َوّة ّإََل الرُّْؤيَا الَصاّْلَةُ  َأََل َوّإِن ّ هُنّيُت َأْن ، َأْو تُ َرى َلهُ ، يَ َراَها اْلُمْسّلمُ ، ُمَبشّ 

َوَأَما ، فََأَما الرُُّكوُع فَ َعظّ ُموا ّفيّه الَرَب َعَز َوَجلَ ، َأقْ َرَأ اْلُقْرآَن رَاّكًعا َأْو َساّجًدا
َعاءّ السُُّجوُد فَاجْ   255.«فَ َقّمٌن َأْن ُيْسَتَجاَب َلُكْم ، َتّهُدوا ِف الدُّ

َأقْ َرُب »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َعاَء ، َوُهَو َساّجدٌ ، َما َيُكوُن اْلَعْبُد ّمْن رَبّ هّ   250«.فََأْكّثُروا الدُّ
َوُهَو ُمَواّفٌق ّلَقْوّل الِلَّ تَ َعاىَل َواْسُجْد واقِتب :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام النووي 

ْنَسانّ   َوّْلََن السُُّجوَد َغايَُة التَ َواُضّع َواْلُعُبوّديَّة لِّلَّ تَ َعاىَل َوّفيّه ََتّْكنُي َأَعزّ  َأْعَضاّء اْْلّ
 250اُس َومُيْتَ َهُن َوالَِلُ أعلم.َوَأْعاَلَها َوُهَو َوْجُهُه ّمَن الت َُّراّب اَلّذي يُدَ 
* * * 

 :الدعاء بعد التشهد ِف الصالة
ّإَذا  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َتَشَهَد َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتّعْذ بّاهلّل ّمْن َأْرَبٍع يَ ُقوُل: اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َعَذاّب 
َنّة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتّ ، َوّمْن َعَذاّب اْلَقِْبّ ، َجَهَنمَ  َنّة اْلَمّسيّح ، َوّمْن ّفت ْ َوّمْن َشرّ  ّفت ْ

 121.«الَدَجاّل 

                                                           
 (.1111، 1116وابن حبان)، (1112والنسائي)، (126وأبو داود)، (1111( ، وأمحد)121) مسلم-122
  .(1171وابن حبان)، (122(،وأبو داود )1172والنسائي) ، (1161وأمحد)، (117مسلم ) -126
 (1/716"النووي شرح مسلم" )-122
 (واللفظ له.211ومسلم)، (1722البخاري)-121
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ثَُ َيُكوُن ّمْن آّخّر َما يَ ُقوُل ، ...:»مرفوًعا رضي هللا عنه ْبّن َأِب طَاّلبٍ  وَعْن َعّلي ّ 
َوَما َأْسَرْرُت َوَما ، اللُهَم اْغّفْر ِل َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرتُ »بَ نْيَ الَتَشهُّّد َوالَتْسّليّم: 

ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخّ رُ ، ّمِنّ  َوَما أَْنَت َأْعَلُم ّبّه ، َوَما َأْسَرْفتُ ، َأْعَلْنتُ  ََل ّإَلَه ، أَْنَت اْلُمَقدّ 
 121«.ّإََل أَْنتَ 

 
قَاَل: ، ّإَذا َسَلَم ّمَن الَصاَلةّ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، وِف رواية

َوَما َأْسَرْفُت َوَما ، َأْعَلْنتُ َوَما َأْسَرْرُت َوَما ، الَلُهَم اْغّفْر ِل َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرتُ »
ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخّ رُ ، أَْنَت َأْعَلُم ّبّه ّمِنّ    200. «ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، أَْنَت اْلُمَقدّ 

 
  :ْلِب بكر الصديق ِف صالته صلى هللا عليه وسلمدعاء علمه رسول هللا 
يّق  َعلّ ْمِّن  :صلى هللا عليه وسلمأَنَُه قَاَل ّللَنّبّ   :رضي هللا عنهَعْن َأِب َبْكٍر الصّ دّ 

َوََل ، الَلُهَم ّإِن ّ ظََلْمُت نَ ْفّسي ظُْلًما َكّثريًا»ُقْل: » قَاَل: ، ُدَعاًء َأْدُعو ّبّه ِف َصاَلِت 
ّإَنَك أَْنَت الَغُفوُر  ،َواْرََحِّْن ، فَاْغّفْر ِل َمْغّفَرًة ّمْن ّعْنّدكَ ، يَ ْغّفُر الذُّنُوَب ّإََل أَْنتَ 

 202.«الَرّحيُم 
  :ملعاذ دبر كل صالة صلى هللا عليه وسلمالدعاء الذي أوصى به رسول هللا 

صلى هللا عليه قَاَل: َأَخَذ بَّيّدي َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن ُمَعاّذ ْبّن َجَبٍل 
فَ َقاَل ، فَ ُقْلُت: َوأَنَا ُأّحبَُّك يَا َرُسوَل الِلَّ ، «ّإِن ّ َْلُّحبَُّك يَا ُمَعاذُ »فَ َقاَل: ، وسلم

                                                           
 (1166(وابن حبان)7171والرتمذي)، (221) -711مسلم-121
  (.7172وابن حبان)، (1211أبو داود)، (271وأمحد)، (221)-717مسلم  -161
، (7172ماجة) وابن، (7271والرتمذي)، (71وأمحد يف " املسند)، (7212ومسلم)، (6776، 171البخاري)-161

 (.1717والنسائي)
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َفاَل َتدَْع َأْن تَ ُقوَل ِف ُكلّ  َصاَلٍة: َربّ  َأّعِنّ  : » صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل الِلَّ 
 167.«َعَلى ّذْكّرَك َوُشْكّرَك َوُحْسّن ّعَباَدّتَك 

 :ده سبحانه ِف الصالةإجابة هللا تعاىل ملن دعاه بعد تكبريه وتسبيحه وُتمي
صلى هللا عليه َغَدْت َعَلى الَنّبّ  ، َأَن ُأَم ُسَلْيمٍ ، رضي هللا عنه َعْن أََنّس ْبّن َماّلكٍ 

، َكِبّ ّي الِلََ َعْشًرا»فَ َقاَل: ، فَ َقاَلْت: َعلّ ْمِّن َكّلَماٍت َأُقوُْلَُن ِف َصاَلِت ، وسلم
 167.«نَ َعْم نَ َعْم » يَ ُقوُل: ، «ُثَ َسّلي َما ّشْئتّ ، َواَْحَّديّه َعْشًرا، َوَسبّ ّحي الِلََ َعْشًرا

* * * 
 :اْلجابة قبل صالة الظهر يُتر 

َكاَن  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن الَساّئبّ 
ّإنَ َها َساَعٌة تُ ْفَتُح ّفيَها »َوقَاَل: ، قَ ْبَل الظُّْهرّ  ُيَصلّ ي َأْربَ ًعا بَ ْعَد َأْن تَ ُزوَل الَشْمسُ 

 204«.َوُأّحبُّ َأْن َيْصَعَد ِل ّفيَها َعَمٌل َصاّلحٌ ، أَبْ َواُب الَسَماءّ 
* * * 

 :ُتري اْلجابة بني صالة الظهر والعصر من يوم اْلربعاء
ْعُت َجاّبَر  ُهماَعْن َعْبّد الَرَْحَّن ْبّن َكْعٍب قَاَل: ِسَّ يَ ُقوُل: ، ْبَن َعْبّد الِلَّ َرّضَي الَِلُ َعن ْ

يَ ْوَم ، َمْسّجّد اْلَفْتحّ ، ِف َهَذا اْلَمْسّجدّ  صلى هللا عليه وسلمَدَعا َرُسوُل الِلَّ » 

                                                           
وابن ، (7171وابن حبان)، (1717والنسائي)، (1277أبو داود)، (77111رواه أمحد يف " املسند"): صحيح-167

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.221خزمية)
(وحسنه 7111وابن حبان )، (1711والنسائي)، (111والرتمذي )، (17712رواه أمحد يف " املسند"): حسن -167

 .األلباين وشعيب األرنؤوط
حديث حسن : (وقال121والرتمذي)، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط(12716رواه أمحد ): صحيح -161

و" مشكاة ، بل هو حديث صحيح متصل اإلسناد–رمحه هللا –وقال الشيخ أمحد شاكر ، غريب
 (.771"الكربى" )والنسائي يف ، (711ويف "الشمائل" )، (وصححه األلباين1161املصابيح")

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 87 

ّم اْْلَْرّبَعاّء فَاْسُتّجيَب َلُه بَ نْيَ الَصاَلتَ نْيّ ّمْن يَ وْ ، اَّلثْ نَ نْيّ َويَ ْوَم الثُّاَلثَاّء َويَ ْوَم اْْلَْرّبَعاءّ 
َفَدَعْوُت الِلََ ّفيّه ، قَاَل َجاّبٌر: َوََلْ يَ ْنّزْل ِب َأْمٌر ُمّهمٌّ غاّئٌظ ّإََل تَ َوَخْيُت تّْلَك الَساَعةَ 

َجابََة ، بَ نْيَ الَصاَلتَ نْيّ يَ ْوَم اْْلَْرّبَعاّء ِف تّْلَك الَساَعةّ   205.«ّإََل َعَرْفُت اْْلّ
* * * 

 :يوم اْلمعة أخر ساعة من
ّإَن ِف »:صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل أَبُو اْلَقاّسّم ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ًرا، قَاّئٌم ُيَصلّ ي، ََل يُ َواّفُقَها ُمْسّلمٌ ، اْْلُُمَعّة َلَساَعةً   «.ّإََل َأْعطَاُه ّإيَاهُ ، َيْسَأُل هللَا َخي ْ

ُدَها.َوقَاَل بَّيّدّه:   200يُ َقلّ ُلَها يُ َزهّ 
ُهما وَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ  أَنَُه ، صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل الِلَّ ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

ََل يُوَجُد ُمْسّلٌم َيْسَأُل الِلََ َعَز ، َساَعةً  -يُرّيُد  -يَ ْوُم اْْلُُمَعّة ثّْنَتا َعْشَرَة » قَاَل: 
 200«.فَاْلَتّمُسوَها آّخَر َساَعٍة بَ ْعَد اْلَعْصرّ ، ّإََل أَتَاُه الَِلُ َعَز َوَجلَ ، َشْيًئاَوَجَل 

فَ َلّقيُت َكْعَب ، أَنَُه قَاَل: َخَرْجُت ّإىَل الطُّورّ ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
صلى هللا َوَحَدثْ ُتُه َعّن َرُسوّل هللّا ، َفَحَدَثِّن َعّن التَ ْورَاةّ ، َفَجَلْسُت َمَعهُ ، اْْلَْحَبارّ 

، صلى هللا عليه وسلمَفَكاَن ّفيَما َحَدثْ ُتُه َأْن قُ ْلُت: ّإَن َرُسوَل هللّا ، عليه وسلم
ُر يَ ْوٍم طََلَعْت ّفيّه الَشْمُس يَ ْوُم اْْلُُمَعةّ » قَاَل:  ، َوّفيّه ُأْهّبطَ ، ّفيّه ُخّلَق آَدمُ ، َخي ْ

َوَما ّمْن َدابٍَة ّإََل َوّهَي ُمّسيَخٌة ، َوّفيّه تَ ُقوُم الَساَعةُ ، َوّفيّه َماتَ ، َعَلْيهّ َوّفيّه تّيَب 
ّإََل اْلَّْن ، َشَفًقا ّمَن الَساَعةّ ، يَ ْوَم اْْلُُمَعّة ّمْن ّحنّي ُتْصّبُح َحىَت َتْطُلَع الَشْمسُ 

ْنسَ  َيْسَأُل هللَا َشْيًئا ّإََل ، ُمْسّلٌم َوُهَو ُيَصلّ ي َوّفيَها َساَعٌة ََل ُيَصاّدفُ َها َعْبدٌ ، َواْْلّ

                                                           
 (وحسنه األلباين.211والبخاري يف األدب املفرد")، (وضعفه شعيب األرنؤوط11267رواه أمحد يف " املسند")-162
 (.1172وابن ماجة)، (1177والنسائي)، (2121وأمحد)، (127ومسلم)، (6111البخاري)-166
 (.1177 املستدرك")واحلاكم يف" ، (1711والنسائي)، (1111رواه أبو داود): صحيح -162
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فَ ُقْلُت: َبْل ّهَي ِف ُكلّ  َُجَُعٍة ، «َذّلَك ِف ُكلّ  َسَنٍة َمَرًة » قَاَل َكْعٌب: ، «َأْعطَاُه ّإيَاُه 
قَاَل  ،« صلى هللا عليه وسلمَصَدَق َرُسوُل هللّا » فَ َقاَل: ، فَ َقَرَأ َكْعٌب التَ ْورَاةَ ، «

َوَما َحَدثْ ُتُه ، َفَحَدثْ ُتُه ِبَْجّلّسي َمَع َكْعبٍ ، أَبُو ُهَريْ َرَة: ثَُ َلّقيُت َعْبَد هللّا ْبَن َساَلمٍ 
قَاَل َعْبُد هللّا ، «َذّلَك ِف ُكلّ  َسَنٍة يَ ْوٌم  »فَ ُقْلُت َلُه: قَاَل َكْعٌب: ، ِف يَ ْوّم اْْلُُمَعةّ 

، «َبْل ّهَي ِف ُكلّ  َُجَُعٍة  »فَ َقاَل: ، ثَُ قَ َرَأ َكْعٌب التَ ْورَاةَ ، بٌ ْبُن َساَلٍم: َكَذَب َكعْ 
 208.«َصَدَق َكْعٌب  »فَ َقاَل: َعْبُد هللّا ْبُن َساَلٍم 

قَاَل: قُ ْلُت ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َساَلٍم ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسَلَمَة 
ّإنَا لََنّجُد ِف ّكَتاّب الِلَّ: ِف يَ ْوّم اْْلُُمَعّة »َجاّلٌس:  هللا عليه وسلمصلى َوَرُسوُل الِلَّ 

، «َساَعًة ََل يُ َواّفُقَها َعْبٌد ُمْؤّمٌن ُيَصلّ ي َيْسَأُل الِلََ ّفيَها َشْيًئا ّإََل َقَضى َلُه َحاَجَتُه 
، «بَ ْعُض َساَعٍة » َأْو  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َعْبُد الِلَّ: فََأَشاَر ّإَِلَ َرُسوُل الِلَّ 

آّخُر »قَاَل: ، قُ ْلُت: َأيُّ َساَعٍة ّهَي؟«. َأْو بَ ْعُض َساَعٍة ، َصَدْقتَ »فَ ُقْلُت: 
ّإَن اْلَعْبَد ، بَ َلى» قُ ْلُت: ّإنَ َها لَْيَسْت َساَعَة َصاَلٍة! قَاَل: «. َساَعاّت النَ َهاّر 
 161.«فَ ُهَو ِف َصاَلّة ، ّإََل الَصاَلةُ  ُثَ َجَلَس ََل حَيّْبُسهُ ، اْلُمْؤّمَن ّإَذا َصَلى

َوَرَوى َسّعيُد ْبُن َمْنُصوٍر بّّإْسَناٍد َصّحيٍح ّإىَل َأِب َسَلَمَة ْبّن َعْبّد الَرَْحَّن َأَن نَاًسا ّمَن 
افْ تَ َرُقوا فَ َلْم خَيَْتّلُفوا أَنَ َها آّخُر َساَعٍة الَصَحابَّة اْجَتَمُعوا فَ َتَذاَكُروا َساَعَة اْْلُُمَعّة ثَُ 

 200ّمْن يَ ْوّم اْْلُُمَعّة.
* * * 

                                                           
إسناده صحيح على شرط الشيخني. : وقال شعيب األرنؤوط(11717رواه أمحد يف" املسند "): صحيح-161

 ( وصححه األلباين.7227وابن حبان )، (111( والرتمذي )1171والنسائي)
 .(وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط1171رواه ابن ماجة): حسن -161
 بإسناد صحيح. : (وقال7/171"الفتح") ذكره احلافظ بن حجر يف -121
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 : بني أن جيلس اْلمام إىل أن تنقضي الصالة وأما ما ورد ِف أهنا ما
ُهما َعْن َأِب بُ ْرَدَة ْبّن َأِب ُموَسى اْْلَْشَعّري ّ  قَاَل: قَاَل ِل َعْبُد هللّا ْبُن ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

ْعَت أَبَاَك حُيَدّ ُث َعْن َرُسوّل هللّا  ِف َشْأّن َساَعّة  صلى هللا عليه وسلمُعَمَر: َأِسَّ
ْعُت َرُسوَل هللّا ، اْْلُُمَعّة؟ قَاَل: قُ ْلُت: نَ َعمْ  ْعُتُه يَ ُقوُل: ِسَّ ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ

َماُم ّإىَل َأْن تُ ْقَضى الَصاَلةُ ّهَي َما بَ نْيَ  »يَ ُقوُل:   202«َأْن جَيّْلَس اْْلّ
 

هّ ، َعْن أَبّيهّ ، وعن َكّثري ْبّن َعْبّد الِلَّ ْبّن َعْمّرو ْبّن َعْوٍف اْلُمَزِنُّ  قَاَل: ، َعْن َجدّ 
ْعُت َرُسول الِلَّ  ، َهارّ ِف يَ ْوّم اْْلُُمَعّة َساَعٌة ّمَن الن َ »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ

 ّقيَل: َأيُّ َساَعٍة؟ « ََل َيْسَأُل الِلََ ّفيَها اْلَعْبُد َشْيًئا ّإََل ُأْعّطَي ُسْؤَلهُ 
 

                                                           
داود"  ( وقال األلباين يف " ضعيف سنن أيب1111وأبو داود)، (127أخرجه مسلم ) ، ضعيف واحملفوظ موقوف -121

، وسائر األحاديث يف الباب ختالفه، (وقد أعل بالوقف1721وقال يف" املشكاة" )، ( ضعيف واحملفوظ موقوف776)
أكثر األحاديث اليت ترجى فيها إجابة الدعوة أهنا بعد العصر وترجى بعد زوال : أمحد بقولهوقد أشار إىل هذا اإلمام 

 (7/721(ومن شاء التفصيل حول احلديث فلرياجع " فتح الباري")7/761ذكره الرتمذي)، الشمس

ن خمرمة بن بكري فإ: أما االنقطاع، إنه أعل باالنقطاع واالضطراب: وقد تكلم احلافظ ابن حجر على هذا احلديث فقال
وكذا قال سعيد بن أيب مرمي عن موسى بن سلمة عن ، قاله أمحد عن محاد بن خالد عن خمرمة نفسه، مل يسمع من أبيه

إنه قال يف : مل أمسع أحد من أهل املدينة يقول عن خمرمة: إَّنا هي كتب كانت عندنا. وقال علي بن املديين: وزاد، خمرمة
وهو كذلك هنا؛ ألنا ، مسلم يكتفي يف العنعنة بإمكان اللقاء مع املعاصرة: وال يقال"مسعت أيب". : شيء من حديثه

 وجود التصريح عن خمرمة بأنه مل يسمع من أبيه كاٍف يف دعوى االنقطاع.: نقول
وهؤالء من أهل ، فقد رواه أبو إسحاق وواصل األحدب ومعاوية بن قرة وغريهم عن أيب بردة من قوله: أما االضطراب

وأيضا فلو كان عند أيب بردة مرفوًعا مل ، وهم عدد وهو واحد، فهم أعلم حبديثه من بكري املدين، وأبو بردة كويف، وفةالك
"نقال من "مسند 171/ 7خبالف املرفوع؛ وهلذا جزم الدارقطين بأن املوقوف هو الصواب. ا. ه . "فتح" "، يفت فيه برأيه

 صطفى العدوى.(حتقيق فضيلة الشيخ م1/711عبد بن محيد" )
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َها»قَاَل:    127«.ّحنَي تُ َقاُم الَصاَلُة ّإىَل اَّلْنّصَراّف ّمن ْ
* * * 

  :الدعاء يومي العيدين بعد الصالة
َأْن ، صلى هللا عليه وسلمَأَمَرنَا َرُسوُل هللّا »قَاَلْت: ، رضي هللا عنها َعْن ُأمّ  َعّطَيةَ 

فََأَما اْْلَُيُض ، َوَذَواّت اْْلُُدورّ ، َواْْلَُيضَ ، اْلَعَواّتقَ ، ُُنْرَّجُهَن ِف اْلّفْطّر َواْْلَْضَحى
رَ ، فَ يَ ْعَتزّْلَن الَصاَلةَ  ّإْحَدانَا  :يَا َرُسوَل هللاّ  قُ ْلُت:، َوَدْعَوَة اْلُمْسّلّمنيَ ، َوَيْشَهْدَن اْْلَي ْ

 201«.لّتُ ْلّبْسَها ُأْختُ َها ّمْن ّجْلَباِّبَا » قَاَل: ، ََل َيُكوُن َْلَا ّجْلَباٌب؟
َر َوَدْعَوَة اْلُمْؤّمّننَي » ِف رواية البخاري:   «.فَ َيْشَهْدَن اْْلَي ْ

* * * 
 :مواطن الدعاء ِف مناسك اْلج والعمرة

 :ذي اْلجة الدعاء ِف العشر اْلوائل من
ُهما َما : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َعْن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ

، يَ ْعِّن أَيَاَم اْلَعْشرّ « ّمْن أَيَاٍم اْلَعَمُل الَصاّلُح ّفيَها َأَحبُّ ّإىَل الِلَّ ّمْن َهّذّه اْْلَيَاّم 
 قَاَل: ، َوََل اْلَّْهاُد ِف َسّبيّل الِلَّ؟، الِلَّ قَاُلوا: يَا َرُسوَل 

                                                           
-ال يفوتنا بإذن هللا  -: وأقول، ضعيف جدا: وقال األلباين، (1171وابن ماجة)، (111رواه الرتمذي): ضعيف-127

وإن ضعف العلماء هلذا ، أن ننبه على االهتمام بأمر دعاء اخلطيب على املنرب وتأمني احلضور على ذلك سرًا –تعاىل 
واالهتمام بالدعاء مبا يوافق حاجة األمة يف ، ملأثور من القرآن والسنةمن حيث حترى اإلخالص والدعاء با، احلديث

وإىل ، من كيد أعداء الدين وجناة املستضعفني من املسلمني واملؤمنني، من النصر على األعداء، مشارق األرض ومغارهبا
املصلني الجتماعهم على ذكر هللا ومن حال ، وذلك ألنه يوافق ساعة إجابة بني األذان واإلقامة، غري ذلك من امللمات

 وباهلل التوفيق  .وتأمينهم على دعاء اخلطيب
 (.71211وأمحد يف" املسند")، (واللفظ له111ومسلم)، (1627البخاري) -127
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فَ َلْم يَ ْرّجْع ّمْن َذّلَك ، ّإََل رَُجٌل َخَرَج بّنَ ْفّسّه َوَماّلهّ ، َوََل اْلَّْهاُد ِف َسّبيّل الِلَّ » 
 204«.ّبَشْيٍء 

َها ِف َهذّ » :وِف رواية البخاري وغريه  205«.ّه؟َما الَعَمُل ِف أَيَاٍم َأْفَضَل ّمن ْ
 

 :الغازي واْلاج واملعتمر وفد هللا
َوْفُد : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

 200«َواْلغَاّزي، َواْلُمْعَتّمرُ ، الِلَّ َثاَلثٌَة: اْْلَاجُّ 
ُهما وَعّن اْبّن ُعَمرَ  اْلغَاّزي » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

َوَسأَُلوُه فََأْعطَاُهْم ، َدَعاُهْم فََأَجابُوهُ ، َوْفُد الِلَّ ، ِف َسّبيّل الِلَّ َواْْلَاجُّ َواْلُمْعَتّمرُ 
».200 

 :الدعاء يوم عرفة
هّ ، َعْن أَبّيهّ ، َعْن َعْمّرو ْبّن ُشَعْيبٍ  ُهم َعْن َجدّ  صلى هللا َأَن الَنّبَ ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

َعاّء ُدَعاُء يَ ْوّم َعَرَفةَ »قَاَل: ، عليه وسلم ُر الدُّ ُر َما قُ ْلُت أَنَا َوالَنّبيُّوَن ّمْن ، َخي ْ َوَخي ْ
َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّ  َشْيٍء ، قَ ْبّلي: ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوْحَدُه ََل َشرّيَك َلهُ 

 208«.َقّديٌر 

                                                           

 (.1272وابن ماجة)، (222والرتمذي)، (7117وأبو داود)، (1161رواه أمحد يف " املسند")121-
 (.1111والدارمي )، (7771، 7171وأمحد)، (161البخاري) -122
واحلاكم يف" املستدرك") ، (7211وابن خزمية)، (7617وابن حبان )، (7171، 7672رواه النسائي): صحيح -126

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1611
وحسنه يف" صحح سنن ابن ، (1121( وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")7117رواه ابن ماجة): حسن -122

 (.1171")ماجة " و"الصحيحة 
 (.7721وحسنه األلباين يف "صحيح اجلامع")، (7211بيح")او"مشكاة املص، (7212رواه الرتمذي): حسن-121
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َما ّمْن » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، َرّضَي الَِلُ َعْنها وَعْن َعاّئَشةَ 
، َوّإنَُه لََيْدنُو، يَ ْوٍم َأْكثَ َر ّمْن َأْن يُ ْعّتَق الَِلُ َعَز َوَجَل ّفيّه َعْبًدا ّمَن الَناّر ّمْن يَ ْوّم َعَرَفةَ 

 209«.َويَ ُقوُل: َما َأرَاَد َهُؤََلّء ، ُم اْلَماَلّئَكةَ ُثَ يُ َباّهي ِبّّ 
 

 :الدعاء عند الطواف بالبيت اْلرام ِف اْلج والعمرة وغريُها
 ، ينبغي للمسلم الذي وفقه هللا تعاىل ْلداء مناسك اْلج أو العمرة

 أن يكثر حال طوافه حول بيت هللا اْلرام، أو الطواف حول البيت ِف أي وقت
وأن َل خيصص لكل شوط من ، أو الدعاء، أو قراءة القرآن، هللامن ذكر 

وكذلك ، صلى هللا عليه وسلمفإن ذلك َل يكن من هديه ، اْلشواط دعاًء راتًبا
ويِتتب ، أيًضا الدعاء اْلماعي الذي يقوم كثري من الطائفني حول بيت هللا اْلرام

لقرآن والسنة أو على ذلك ابتداعهم ْلذا اْلمر الذي فليس هناك دليل من ا
وِما يؤدي إىل التشويش على إخواهنم من املسلمني ، اْلَجاع على هذا اْلمر البتة
َمْن َعّمَل َعَماًل لَْيَس : » صلى هللا عليه وسلملقوله ، وهذا من اَلبتداع ِف الدين

إَل ، 282«ّبْدَعٍة َضاَلَلٌة َوّإَن ُكَل ، ُكَل ُُمَْدثٍَة ّبْدَعةٌ » و 280« َعَلْيّه َأْمُرنَا فَ ُهَو َردٌّ 
كما سيأِت ،  مابني الركن اليماِن واْلجر اْلسود صلى هللا عليه وسلمما ثبت عنه 

  معنا.

                                                           
 (.7172وابن خزمية)، (7111وابن ماجة)، (7117والنسائي)، (1711مسلم)-121
، (11وابن ماجة)، (1616وأبو داود)، (72127وأمحد)، واللفظ له(1211) - 11 ومسلم، (7612البخاري)-111

 (.72وابن حبان)
(عن 16والدارمي)، (2وابن حبان )، (7626والرتمذي)، ، (1612وأبو داود)، (12111رواه أمحد ): صحيح-111

 العرباض بن سارية.
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 صلى هللا عليه وسلمويلزم سنة نبيه ، فعلى املسلم أن يتقي ربه سبحانه وتعاىل
، والرَحة، فيكفيه أن يسأل هللا املغفرة، وإن كان َل يعلم من اْلدعية املأثورة شيًئا

والصالة على النب ، وأن يستعيذ به سبحانه وتعاىل من النار ومن كل سوء، واْلنة
وأن جيمع بني دعاءه ، وأن يدعو هللا أن يتقبل أعماله، صلى هللا عليه وسلم
، وهتليله، وُتميده، أو أن يكثر من ذكر هللا تسبيحه، لنفسه وْلهله وأمته

 ِن واملسلمني َجيًعا إىل كل خري.وأسال هللا تعاىل أن يوفق، وتكبريه
 

 :بني الركن اليماِن واْلجر اْلسود صلى هللا عليه وسلموالدعاء املأثور عن النب 
ْعُت َرُسوَل هللّا » قَاَل: ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد هللّا ْبّن الَساّئّب  صلى هللا عليه ِسَّ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف ﴿ يَ ُقوُل َما بَ نْيَ الرُّْكّن اْلَيَماِن َواْلََْجّر:  وسلم رَبَ َنا آتَّنا ِف الدُّ
 281.﴾ اْْلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَنارّ 

 
 :الدعاء على الصفا واملروة للحاج واملعتمر

صلى ِف حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما الطويل عن حجة الوداع للنب 
، ُثَ َخَرَج ّمَن اْلَباّب ّإىَل الَصَفا، ُثَ رََجَع ّإىَل الرُّْكّن فَاْستَ َلَمهُ ، :»....هللا عليه وسلم

[ 258]البقرة:  ﴾ َشَعائّّر هللاّ ّإَن الَصَفا واْلَمْرَوَة ّمْن ﴿ فَ َلَما َدنَا ّمَن الَصَفا قَ َرَأ: 
َلةَ ، فَ َرّقَي َعَلْيهّ ، فَ َبَدَأ بّالَصَفا« أَْبَدُأ ِبَا َبَدَأ هللاُ ّبهّ » ، َحىَت رََأى اْلبَ ْيَت فَاْستَ ْقَبَل اْلّقب ْ

ْلُك َوَلُه اْْلَْمُد َلُه اْلمُ ، ََل ّإَلَه ّإََل هللُا َوْحَدُه ََل َشرّيَك َلهُ »َوقَاَل: ، فَ َوَحَد هللَا وََكبَ َرهُ 
َوَهَزَم ، َوَنَصَر َعْبَدهُ ، َأجْنََز َوْعَدهُ ، ََل ّإَلَه ّإََل هللُا َوْحَدهُ ، َوُهَو َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ 

                                                           
، (1117وأبو داود )، حديث حمتمل التحسني: وقال شعيب األرنؤوط (12711رواه أمحد يف "املسند): حسن -117

 (وحسنه األلباين.7111واحلاكم يف " املستدرك") ، (7271وابن خزمية)، (7176وابن حبان)
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ثَُ نَ َزَل ّإىَل ، قَاَل: ّمْثَل َهَذا َثاَلَث َمَراتٍ ، ثَُ َدَعا بَ نْيَ َذّلكَ « اْْلَْحَزاَب َوْحَدهُ 
، َحىَت ّإَذا َصّعَدتَا َمَشى، َحىَت ّإَذا اْنَصَبْت َقَدَماُه ِف َبْطّن اْلَواّدي َسَعى، اْلَمْرَوةّ 

َحىَت ّإَذا َكاَن آّخُر ، فَ َفَعَل َعَلى اْلَمْرَوّة َكَما فَ َعَل َعَلى الَصَفا، َحىَت أََتى اْلَمْرَوةَ 
 281اْلديث ....«، َطَواّفّه َعَلى اْلَمْرَوةّ 

قَاَل: َكاَن ّإَذا َسَعى ِف ، رضي هللا عنه َعْن َعْبّد الِلَّ ، َعْن َمْسُروقٍ ، َشّقيقٍ وَعْن 
 284«.َربّ  اْغّفْر َواْرَحْم ّإَنَك أَْنَت اْْلََعزُّ اْْلَْكَرمُ »َبْطّن اْلَواّدي قَاَل: 

َر بّاْلَواّدي بَ نْيَ الَصَفا قَاَل: َكاَن ُعَمُر ّإَذا مَ ، َعْن أَبّيهّ ، وَعّن اْلَعاَلّء ْبّن اْلُمَسيّ بّ 
 285«. َوأَْنَت اْْلََعزُّ اْْلَْكَرمُ ، َربّ  اْغّفْر َواْرَحمْ » يَ ُقوُل: ، َواْلَمْرَوّة َيْسَعى ّفيهّ 

 
 :الدعاء عند املشعر اْلرام يوم النحر للحاج

ُهَما الطويل عن حجة الوداع للنب  صلى ِف حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا َعن ْ
َفَصَلى ِّبَا اْلَمْغّرَب َواْلّعَشاَء بَّأَذاٍن ، َحىَت أََتى اْلُمْزَدّلَفةَ ، »....:عليه وسلمهللا 

نَ ُهَما َشْيًئا، َواّحٍد َوّإقَاَمتَ نْيّ  صلى هللا عليه ثَُ اْضَطَجَع َرُسوُل هللّا ، َوَلَْ ُيَسبّ ْح بَ ي ْ
ُثَ ، بَّأَذاٍن َوّإقَاَمةٍ ، نَي تَ بَ نَيَ َلُه الصُّْبحُ حّ ، َوَصَلى اْلَفْجرَ ، َحىَت طََلَع اْلَفْجرُ  وسلم

َلةَ ، َحىَت أََتى اْلَمْشَعَر اْْلََرامَ ، رَّكَب اْلَقْصَواءَ  َفَدَعاُه وََكبَ َرُه َوَهَلَلُه ، فَاْستَ ْقَبَل اْلّقب ْ
 280..."، ْن َتْطُلَع الَشْمسُ َفَدَفَع قَ ْبَل أَ ، فَ َلْم يَ َزْل َواّقًفا َحىَت َأْسَفَر ّجدًّا، َوَوَحَدهُ 

                                                           
 (.7111وابن حبان)، (خمتصرًا7112والنسائي)، (1117والدارمي)، (7121وابن ماجة)، (1711مسلم) -117
(عن عبد هللا بن مسعود وصححه األلباين يف " مناسك 71612، 12262رواه ابن أيب شيبة ): صحيح موقوف -184

 (22احلج والعمرة)
وصححه األلباين يف " مناسك ، (عن أبن عمر رضي هللا عنهما71616رواه ابن أيب شيبة ): صحيح موقوف -112

 (.22احلج والعمرة)
 (.7111وابن حبان)، (خمتصرًا7112والنسائي)، (1117والدارمي)، (7121وابن ماجة)، (1711مسلم) -116
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 :عند رمي اْلمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق
ُهَما: أَنَُه َكاَن ، رضي هللا عنه َعْن َساَلٍّ ، َعّن الزُّْهّري ّ  َعّن اْبّن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ َعن ْ

نْ َيا ّبَسْبّع َحَصَياتٍ  ثَُ يَ تَ َقَدُم َحىَت ، َحَصاةٍ ُيَكِبّ ُ َعَلى ّإْثّر ُكلّ  ، يَ ْرّمي اْلَْمَرَة الدُّ
َلةّ ، ُيْسّهلَ  ثَُ يَ ْرّمي ، َويَْدُعو َويَ ْرَفُع َيَدْيهّ ، فَ يَ ُقوُم َطوّياًل ، فَ يَ ُقوَم ُمْستَ ْقّبَل الّقب ْ

َماّل فَ َيْسَتّهلُ ، الُوْسَطى َلةّ ، ثَُ يَْأُخُذ َذاَت الشّ  ، فَ يَ ُقوُم َطوّياًل ، َويَ ُقوُم ُمْستَ ْقّبَل الّقب ْ
، ثَُ يَ ْرّمي ََجَْرَة َذاّت الَعَقَبّة ّمْن َبْطّن الَواّدي، َويَ ُقوُم َطوّياًل ، َوَيْدُعو َويَ ْرَفُع َيَدْيهّ 

 صلى هللا عليه وسلمَهَكَذا رَأَْيُت الَنّبَ » فَ يَ ُقوُل ، ثَُ يَ ْنَصّرفُ ، َوََل يَّقُف ّعْنَدَها
 112.«يَ ْفَعُلُه 

 
 :باملغفرة والرَحة للمحلقني واملقصرين صلى هللا عليه وسلمه ؤ دعا

ُهَما َعّن اْبّن ُعَمرَ  رَّحَم  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ
، «رَّحَم هللُا اْلُمَحلّ ّقنيَ »قَاَل: ، قَاُلوا: َواْلُمَقصّ رّيَن؟ يَا َرُسوَل هللاّ « هللُا اْلُمَحلّ ّقنيَ 

قَاُلوا: َواْلُمَقصّ رّيَن؟ « رَّحَم هللُا اْلُمَحلّ ّقنيَ »قَاَل: ، َواْلُمَقصّ رّيَن؟ يَا َرُسوَل هللاّ قَاُلوا: 
 111.«َواْلُمَقصّ رّينَ »قَاَل: ، يَا َرُسوَل هللاّ 

  

                                                           
 (.7117والنسائي )، (6111وأمحد)، (1221البخاري) -112
 (1112والدارمي)، (7111وابن ماجة)، (1121وأبو داود )، (1711)-711ومسلم ، (1272)البخاري  -111
 ويف الباب عن أيب هريرة يف " الصحيحني ".، 
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 :الدعاء داخل الكعبة
ْعُت اْبَن َعَباسٍ ، َعْن َعطَاءٍ  ُهَما قَاَل: ِسَّ َلَما َدَخَل الَنّبُّ » قَاَل: ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ

فَ َلَما ، َوََلْ ُيَصلّ  َحىَت َخَرَج ّمْنهُ ، َدَعا ِف نَ َواّحيّه ُكلّ َها، البَ ْيتَ  صلى هللا عليه وسلم
َلةُ »َوقَاَل: ، َخَرَج رََكَع رَْكَعتَ نْيّ ِف قُ ُبّل الَكْعَبةّ   111.«َهّذّه الّقب ْ

 
 :حني الشرب من ماء زمزم

ْعُت َرُسول الِلَّ  :قَالَ ، رضي هللا عنه َجاّبرٍ َعْن  » يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ
 290«.َماُء زَْمَزَم ّلَما ُشّرَب َلُه 
 ("10/244)ِف " ُمموع الفتاوى -رَحه هللا  –وقال اْلمام ابن تيمية 

َويَْدُعَو ّعْنَد ُشْرّبّه ِبَا َشاَء ّمْن ، َوُيْسَتَحبُّ َأْن َيْشَرَب ّمْن َماّء َزْمَزَم َويَ َتَضَلَع ّمْنهُ 
 اْْلَْدّعَيّة الَشْرّعَيّة.

يستحب أن  :وقال النووي ِف " اجملموع " قال الشافعي واْلصحاب وغريهم
ويستحب  –أي يتملى  –وأن يتضلع منه ، وأن ُيكثر منه، يشرب من ماء زمزم

أو  أراد أن يشربه للمغفرةفإذا ، أن يشربه ملطلوباته من أمور الدنيا واْلخرة
ث قال " اللهم إنه ، ث ذكر هللا تعاىل، استقبل القبلة، الشفاء من مرض وَنوه

اللهم  «ماء زمزم ملا ُشرب منه  » :قال، صلى هللا عليه وسلم بلغِن أن رسولك
، أو اللهم إِن أشربه مستشفًيا به من مرض، اللهم اغفر ِل، إِن أشربه لتغفر ِل

 ، وَنو هذا، شفِنأاللهم ف

                                                           
 (.71111وأمحد)، (1771ومسلم)،  (واللفظ له711البخاري) -111
 البيهقي يف، (وصحه األلباين يف7167وابن ماجة)، (11116رواه أمحد يف " املسند") : صحيح -111

 (.2217"صحيح اجلامع") وصححه األلباين يف، (111األوسط")
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 ا.ه.فإدا فرغ َحد هللا تعاىل، ويستحب أن يتنفس ثالثًا كما ِف كل شرب
 

َأَن َرُسوَل هللّا » :أَنَ َها َكاَنْت َُتّْمُل ّمْن َماّء َزْمَزَم َوُتِّْبُ ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
 292«.َكاَن حَيّْمُلُه  صلى هللا عليه وسلم

بأن عند الشرب من ماء زمزم واْلمد هلل تعاىل لقد دعوت هللا عز وجل : وأقول
الصمم وكنت أِسع بصعوبة  يشفيِن فكنت مصاب بضعف السمع قريًبا من

فشفاِن هللا منة منه سبحانه ، ن يكلمِن على إعادة الكالم و تكرارهوأرغم م
فأسأل هللا أن ، ودعوت هللا أن يرزقِن علًما نافًعا، وفضاًل على عبده الضعيف
 .أكون قد أعطاِن علًما نافًعا

* * * 
 :دعوة الصائم واملسافر

يَ ْعِّن ، ُهَو َشكَ  -رضي هللا عنهَأْو َعْن َأِب َسّعيٍد ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ُكلّ    ّإَن لِّلَّ ُعتَ َقاَء ِف : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، -اْْلَْعَمَش 
َلةٍ  ُهْم َدْعَوٌة ُمْسَتَجابٌَة ، يَ ْوٍم َولَي ْ  117«.ّلُكلّ  َعْبٍد ّمن ْ

: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه، وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
اْلُمَساّفّر  َوَدْعَوةُ ، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومّ ، َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت: َدْعَوُة الَصاّئمّ 

.»291 
                                                           

 ( وحسنه حسني سليم أسد.1617وأبو يعلى املوصلي)، (وصححه األلباين167رواه الرتمذي): صحيح -111
وصححه أمحد ، إسناده صحيح على شرط الشيخني: وقال شعيب األرنؤوط(2121رواه أمحد): صحيح -117

ورجاله ، "رواه أمحد: وقال، (1/716)11واحلديث ذكره اهليثمي يف جممع الزوائدوقال إسناده صحيح. (2117شاكر)
 (.7161 وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع ")، رجال الصحيح"

 (7171ححه األلباين يف "صحيح اجلامع")(وص2161، 7777رواه البيهقي يف " شعب اإلميان") : صحيح -117
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ثَُ ذََكَر »  :ملن مطعمه ومشربه وملبسه حرام صلى هللا عليه وسلموِف قوله 
َوَمْطَعُمُه ، يَا َرب ّ ، يَا َرب ّ ، مَيُدُّ َيَدْيّه ّإىَل الَسَماءّ ، الَرُجَل يُّطيُل الَسَفَر َأْشَعَث َأْغبَ رَ 

 .«فََأََّن ُيْسَتَجاُب ّلَذّلَك؟ ، َوُغّذَي بّاْْلََرامّ ، َحَرامٌ َوَمْلَبُسُه ، َوَمْشَربُُه َحَرامٌ ، َحَرامٌ 
 .فدل أيًضا على أن السفر املباح شرًعا من أسباب استجابة الدعاء من هللا تعاىل

* * * 
 :الدعاء ليلة القدر

َلَة َأرَأَْيَت ّإْن ، أَنَ َها قَاَلْت: يَا َرُسوَل الِلَّ ، َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها َوافَ ْقُت لَي ْ
 294.«تَ ُقوّلنَي: الَلُهَم ّإَنَك َعُفوٌّ ُتُّبُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعِنّ  » َما َأْدُعو؟ قَاَل: ، اْلَقْدرّ 

زم للدعاء لقبول دعاء لت:وشرفها مس-رَحه هللا  - :قال العالمة صديق خان
الصحابة بالتماسها وحرص  صلى هللا عليه وسلموْلذا أمرهم ، الداعني فيها
وتالحوا ِف شأهنا. ، وكرروا السؤال عنها، على ذلك غاية اْلرص مرضي هللا عنه

295 
* * * 
 :عند اجتماع املسلمني ِف ُمالس الذكر

ّإَن لِّلَّ » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
فَّإَذا َوَجُدوا َُمّْلًسا ّفيّه ، ُفُضاًل يَ َتَتبَ ُعوَن َُمَاّلَس الذ ّْكرّ ، َسَيارَةً تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َماَلّئَكًة 

نَ ُهْم َوبَ نْيَ ، َوَحَف بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا بَّأْجّنَحّتّهمْ ، ّذْكٌر قَ َعُدوا َمَعُهمْ  َحىَت مَيَْلُئوا َما بَ ي ْ
نْ َيا قَاَل: فَ َيْسَأُْلُُم هللُا َعَز ، َصّعُدوا ّإىَل الَسَماءّ فَّإَذا تَ َفَرُقوا َعَرُجوا وَ ، الَسَماّء الدُّ

                                                           
(وصححه األلباين وشعيب 7121وابن ماجة)، (7217والرتمذي)، (72711 رواه أمحد يف" املسند"): صحيح-111

 األرنؤوط.
 (.11: " نزل األبرار")ص -112
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َنا ّمْن ّعْنّد ّعَباٍد َلَك ِف ، َوَجلَ  َوُهَو َأْعَلُم ِّبّْم: ّمْن أَْيَن ّجْئُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ّجئ ْ
ُوَنَك َويُ َهلّ ُلوَنَك َوحَيَْمُدوَنَك َوَيْسأَُلونَ ، اْْلَْرضّ  قَاَل: َوَماَذا ، كَ ُيَسبّ ُحوَنَك َوُيَكِبّ 

َأْي َربّ  قَاَل: ، قَاَل: َوَهْل رََأْوا َجَنِّت؟ قَاُلوا: ََل ، َيْسأَُلوِن؟ قَاُلوا: َيْسأَُلوَنَك َجَنَتكَ 
قَاَل: َوّمَم َيْسَتّجريُوَنِّن؟ قَاُلوا: ّمْن ، َفَكْيَف َلْو رََأْوا َجَنِّت؟ قَاُلوا: َوَيْسَتّجريُوَنكَ 

قَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا نَاّري؟ قَاُلوا: ، قَاَل: َوَهْل رََأْوا نَاّري؟ قَاُلوا: ََل ، نَاّرَك يَا َرب ّ 
َوَأَجْرتُ ُهْم ِمَا ، قَاَل: فَ يَ ُقوُل: َقْد َغَفْرُت َْلُْم فََأْعطَْيتُ ُهْم َما َسأَُلوا، َوَيْستَ ْغّفُروَنكَ 

، ّإََّنَا َمَر َفَجَلَس َمَعُهمْ ، ُفاَلٌن َعْبٌد َخطَاءٌ قَاَل: فَ يَ ُقوُلوَن: َربّ  ّفيّهْم ، اْسَتَجاُروا
 116.«قَاَل: فَ يَ ُقوُل: َوَلُه َغَفْرُت ُهُم اْلَقْوُم ََل َيْشَقى ِّبّْم َجّليُسُهْم 

* * * 
 : استجابة هللا لتوبة عبده بالليل والنهار

ّإَن هللَا َعَز »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُموَسى 
َويَ ْبُسُط َيَدُه بّالنَ َهاّر لَّيُتوَب ُمّسيُء ، َوَجَل يَ ْبُسُط َيَدُه بّالَلْيّل لَّيُتوَب ُمّسيُء النَ َهارّ 

 112.«َحىَت َتْطُلَع الَشْمُس ّمْن َمْغّرِّبَا، الَلْيلّ 
ْعُت َعّليًّا ، هرضي هللا عنوَعْن َأِْسَاَء ْبّن اْْلََكّم اْلَفَزاّريّ   ، رضي هللا عنهقَاَل: ِسَّ

ْعُت ّمْن َرُسوّل الِلَّ  َحّديثًا نَ َفَعِّن الَِلُ  صلى هللا عليه وسلم يَ ُقوُل: ُكْنُت رَُجاًل ّإَذا ِسَّ
َفَعِّن  َحَلَف ِل فَّإَذا ، َوّإَذا َحَدَثِّن َأَحٌد ّمْن َأْصَحاّبّه اْسَتْحَلْفُتهُ ، ّمْنُه ِبَا َشاَء َأْن يَ ن ْ

ْعُت ، رضي هللا عنهقَاَل: َوَحَدَثِّن أَبُو َبْكٍر َوَصَدَق أَبُو َبْكٍر ، َصَدقْ ُتهُ  أَنَُه قَاَل: ِسَّ
فَ ُيْحّسُن ، َما ّمْن َعْبٍد يُْذّنُب َذنْ ًبا» يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل الِلَّ 

ثَُ قَ َرَأ َهّذّه ، ّإََل َغَفَر الَِلُ َلهُ ، ثَُ َيْستَ ْغّفُر الِلََ ، ثَُ يَ ُقوُم فَ ُيَصلّ ي رَْكَعتَ نْيّ ، الطُُّهورَ 
                                                           

 (.7611والرتمذي)، (2171وأمحد يف" املسند)، (7611و)مسلم)، (6111البخاري) -116
 (1121و"مشكاة املصابيح")، (11271وأمحد )، (7221مسلم)-112
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]آل عمران:  ﴾ َواَلّذيَن ّإَذا فَ َعُلوا فَاّحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم ذََكُروا الِلََ ﴿ اْْليََة: 
 111.«[ ّإىَل آّخّر اْْليَّة 215

* * * 
 :ربه أن خيلف له خريًا منهااسِتجاع العبد حني املصيبة وسؤاله 

ْعُت َرُسوَل هللّا  :قالت، عن أم سلمة رضي هللا عنها ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ
 ﴾ ّإنَا لِّلَّ َوّإنَا ّإلَْيّه رَاّجُعونَ ﴿ فَ يَ ُقوُل: ، َما ّمْن َعْبٍد ُتّصيُبُه ُمّصيَبةٌ » يَ ُقوُل: 

َها، ُمّصيَبِّت اللُهَم ْأُجْرِن ِف ، [250]البقرة:  ًرا ّمن ْ ّإََل َأَجَرُه هللاُ ، َوَأْخّلْف ِل َخي ْ
َها ، ِف ُمّصيَبّتهّ  ًرا ّمن ْ قُ ْلُت: َكَما ، قَاَلْت: فَ َلَما تُ ُوِفّ َ أَبُو َسَلَمةَ ، «َوَأْخَلَف َلُه َخي ْ

ًرا ّمْنهُ ، صلى هللا عليه وسلمَأَمَرِن َرُسوُل هللّا  صلى َرُسوَل هللّا  ،فََأْخَلَف هللُا ِل َخي ْ
 299.هللا عليه وسلم

* * * 
 : حني التحام جيوش اْلميان جبيوش الكفر والطغيان

: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، امرضي هللا عنهَعْن َسْهّل ْبّن َسْعٍد 
َعاُء ّعْنَد ، ثّْنَتاّن ََل تُ َرَدانّ » َوّعْنَد اْلَبْأّس ّحنَي يُ ْلّحُم ، النّ َداءّ َأْو قَ َلَما تُ َرَداّن الدُّ

 100«بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا
* * * 

                                                           
(وصححه األلباين وشعيب 116والرتمذي)، (1271داود)وأبو ، (12رواه أمحد يف " املسند") : صحيح -111

 األرنؤوط.
 (.111مسلم) --111
، حديث صحيح. وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد: ( وقال شعيب األرنؤوط7211أبو داود)رواه : حسن-711

وصححه (7271 واحلاكم يف " املستدرك")، (1271وابن حبان)، إسناده حسن: قال األعظمي (111وابن خزمية)
 (.7121وحسنه األلباين يف "صحيح اجلامع")، ووافقه الذهيب
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  :استجابة هللا تعاىل للمظلوم وتعهده بعزته سبحانه على ذلك
 :وعد هللا تعاىل باستجابته لدعاء املظلوم

 ، [215، 12:اْلنعام] ﴾ (12ّإنَُه ََل يُ ْفّلُح الظَاّلُموَن ) ﴿  :قال تعاىل
 .[10القصص:]و، [11:يوسف]و

ُهَما َأَن الَنّبَ  بَ َعَث ُمَعاًذا ّإىَل  صلى هللا عليه وسلموَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
نَ َها َوبَ نْيَ الِلَّ ّحَجابٌ ، اَتّق َدْعَوَة املَْظُلومّ » فَ َقاَل: ، الَيَمنّ   102«.فَّإنَ َها لَْيَس بَ ي ْ

ُهَما وَعّن اْبّن ُعَمرَ   » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ
 101.«اتَ ُقوا َدَعَواّت اْلَمْظُلوّم فَّإنَ َها َتْصَعُد ّإىَل الَسَماّء َكأَنَ َها َشَرارٌ 

َما ّمْن »: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َبْكَرَة 
نْ َيا ، َمَع َما َيَدّخُر َلُه ِف اْْلّخَرةّ ، َذْنٍب َأْجَدُر َأْن يُ َعجّ َل الَِلُ ّلَصاّحّبّه اْلُعُقوبََة ِف الدُّ

 717.«ّمَن اْلبَ ْغي َوَقّطيَعّة الَرّحمّ 
 

 :على من ظلمه واستجابة هللا له صلى هللا عليه وسلمدعاء رسول هللا 
: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن ّمْن ُدَعاّء َرُسوّل الِلَّ ، عنهرضي هللا َعْن َعّليٍ  

َوَعاّفِّن ِف ّديِّن ، الَلُهَم َمتّ ْعِّن ّبَسْمّعي َوَبَصّري َحىَت ََتَْعَلُهَما اْلَواّرَث ّمِنّ  »
 ،  َوَجَسّدي

  
                                                           

 (.7111والرتمذي)(، وابن ماجة، 1211وأبو داود)، (11)-71ومسلم ، واللفظ له، (7111البخاري) -711
 األلباين "السلسلة الصحيحة") وصححه، وصححه ووافقه الذهيب (11رواه احلاكم يف" املستدرك") : صحيح -717

(وقال تعليًقا 121وشعيب األرنؤوط يف تعليقه على حديث ابن حبان)، صحيح على شرط مسلم هو: وقال (121
 وهو كما قاال.: علي تصحيحه يف احلاكم

 (وصححه األلباين 1711وابن ماجة)، (7211والرتمذي)، (1117وأبو داود)، (71711رواه أمحد): صحيح -717
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 104.. «..، َواْنُصْرِن ِمَْن ظََلَمِّن َحىَت تُرَّيِّن ّفيّه ثَْأّري
 

َكاَن ُيَصلّ ي  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ  قَاَل:، رضي هللا عنهوَعّن اْبّن َمْسُعوٍد 
ّإْذ قَاَل بَ ْعُضُهْم لّبَ ْعٍض: أَيُُّكْم جيَّيُء ، َوأَبُو َجْهٍل َوَأْصَحاٌب َلُه ُجُلوسٌ ، ّعْنَد البَ ْيتّ 

َظْهّر ُُمََمٍد ّإَذا َسَجَد؟ فَانْ بَ َعَث َأْشَقى الَقْوّم فَ َيَضُعُه َعَلى ، ّبَسَلى َجُزوّر َبِّن ُفاَلنٍ 
َوَضَعُه َعَلى َظْهرّّه بَ نْيَ  ، صلى هللا عليه وسلمفَ َنَظَر َحىَت َسَجَد الَنّبُّ ، َفَجاَء بّهّ 

َحُكوَن َوحيُّيُل قَاَل: َفَجَعُلوا َيضْ ، َلْو َكاَن ِل َمنَ َعةٌ ، َوأَنَا أَْنظُُر ََل ُأْغِّن َشْيًئا، َكّتَفْيهّ 
َحىَت ، َساّجٌد ََل يَ ْرَفُع رَْأَسهُ  صلى هللا عليه وسلمَوَرُسوُل الِلَّ ، بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعضٍ 

، رَْأَسهُ  صلى هللا عليه وسلمفَ َرَفَع َرُسوُل الِلَّ ، َفَطَرَحْت َعْن َظْهرّهّ ، َجاَءْتُه فَاّطَمةُ 
قَاَل: ، َفَشَق َعَلْيّهْم ّإْذ َدَعا َعَلْيّهمْ ، َثاَلَث َمَراتٍ «. َرْيشٍ الَلُهَم َعَلْيَك بّقُ »ثَُ قَاَل: 

الَلُهَم َعَلْيَك بَّأِب »ثَُ َِسَى: ، وََكانُوا يَ َرْوَن َأَن الَدْعَوَة ِف َذّلَك البَ َلّد ُمْسَتَجابَةٌ 
، َوأَُمَيَة ْبّن َخَلفٍ ، َوالَولّيّد ْبّن ُعْتَبةَ ، بّيَعةَ َوَشْيَبَة ْبّن رَ ، َوَعَلْيَك ّبُعْتَبَة ْبّن رَبّيَعةَ ، َجْهلٍ 

، اَلّذي نَ ْفّسي بَّيّدهّ  قَاَل: فَ وَ ، -َوَعَد الَساّبَع فَ َلْم حَيَْفْظ  -« َوُعْقَبَة ْبّن َأِب ُمَعْيطٍ 
الَقّليّب َقّليّب ِف ، َصْرَعى صلى هللا عليه وسلمَلَقْد رَأَْيُت اَلّذيَن َعَد َرُسوُل الِلَّ 

 712.َبْدرٍ 
رضي قَاَل: َشَكا َأْهُل الُكوَفّة َسْعًدا ّإىَل ُعَمَر ، رضي هللا عنهوَعْن َجاّبّر ْبّن َِسَُرَة 

، َفَشَكْوا َحىَت ذََكُروا أَنَُه ََل حُيّْسُن ُيَصلّ ي، َواْستَ ْعَمَل َعَلْيّهْم َعَمارًا، فَ َعَزَلهُ ، هللا عنه
قَاَل ، فَ َقاَل: يَا أَبَا ّإْسَحاَق ّإَن َهُؤََلّء يَ ْزُعُموَن أََنَك ََل ُُتّْسُن ُتَصلّ ي، ّإلَْيهّ فََأْرَسَل 

                                                           
وصححه  ("باب األدعية الصاحلة"11 و"الرتغيب والرتهيب")، (1177 يف " املستدرك") رواه احلاكم: صحيح -711

 .(1761األلباين يف" صحيح اجلامع")
 (.1211ومسلم)، (واللفظ له711البخاري)-712
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صلى هللا عليه فَّإِن ّ ُكْنُت ُأَصلّ ي ِّبّْم َصالََة َرُسوّل الِلَّ »أَبُو ّإْسَحاَق: َأَما أَنَا َوالِلَّ 
َها وسلم فََأرُْكُد ِف اُْلولَيَ نْيّ َوُأّخفُّ ِف ، َة الّعَشاءّ ُأَصلّ ي َصالَ ، َما َأْخرُّم َعن ْ

فََأْرَسَل َمَعُه رَُجاًل َأْو رَّجاًَل ّإىَل ، قَاَل: َذاَك الَظنُّ ّبَك يَا أَبَا ّإْسَحاقَ ، «اُْلْخَريَ نْيّ 
، َويُ ثْ ُنوَن َمْعُروفًا، َفَسَأَل َعْنُه َأْهَل الُكوَفّة َوَلَْ َيدَْع َمْسّجًدا ّإََل َسَأَل َعْنهُ ، الُكوَفةّ 

ُهْم يُ َقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن قَ َتاَدَة ُيْكَن ، َحىَت َدَخَل َمْسّجًدا لَّبِّن َعْبسٍ  فَ َقاَم رَُجٌل ّمن ْ
َوََل يَ ْقّسُم ، قَاَل: َأَما ّإْذ َنَشْدتَ َنا فَّإَن َسْعًدا َكاَن ََل َيّسرُي بّالَسرّيَةّ ، أَبَا َسْعَدةَ 

قَاَل َسْعٌد: َأَما َوالِلَّ َْلَْدُعَوَن بَّثاَلٍث: الَلُهَم ّإْن  ،  َوََل يَ ْعّدُل ِف الَقّضَيةّ ، يَةّ بّالَسوّ 
، َوَعرّ ْضُه بّالّفَتّ ، َوَأّطْل فَ ْقَرهُ ، فََأّطْل ُعْمَرهُ ، قَاَم رّيَاًء َوُِسَْعةً ، َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاّذبًا

قَاَل َعْبُد ، َأَصابَ ْتِّن َدْعَوُة َسْعدٍ ، ُسّئَل يَ ُقوُل: َشْيٌخ َكّبرٌي َمْفُتونٌ وََكاَن بَ ْعُد ّإَذا 
نَ ْيّه ّمَن الّكَِبّ ، املَّلّك: فَأَنَا رَأَيْ ُتُه بَ ْعدُ  َوّإنَُه لََيتَ َعَرُض ، َقْد َسَقَط َحاّجَباُه َعَلى َعي ْ

 716ّلْلَجَواّري ِف الطُُّرّق يَ ْغّمُزُهنَ 
اَدَعْت َعَلى َسّعيّد ْبّن زَْيٍد ، َأَن َأْرَوى بّْنَت ُأَوْيسٍ ، َعْن أَبّيهّ ، ْبّن ُعْرَوةَ  وَعْن ّهَشامّ 

فَ َقاَل ، َفَخاَصَمْتُه ّإىَل َمْرَواَن ْبّن اْْلََكمّ ، أَنَُه َأَخَذ َشْيًئا ّمْن َأْرّضَهارضي هللا عنه 
ْعُت ّمْن َرُسوّل هللّا َسّعيٌد: أَنَا ُكْنُت آُخُذ ّمْن َأْرّضَها َشْيًئا بَ عْ  صلى هللا َد اَلّذي ِسَّ

ْعَت ّمْن َرُسوّل هللّا ، عليه وسلم ْعُت ، ؟صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َوَما ِسَّ قَاَل: ِسَّ
ًرا ّمَن اْْلَْرّض ظُْلًما»يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل هللّا  َقُه ، َمْن َأَخَذ ّشب ْ ُطوّ 
ّإْن  ، اللُهمَ »فَ َقاَل: ، فَ َقاَل َلُه َمْرَواُن: ََل َأْسأَُلَك بَ يّ َنًة بَ ْعَد َهَذا، «َأَرّضنيَ ّإىَل َسْبّع 

َفَما َماَتْت َحىَت َذَهَب »قَاَل: ، «َواقْ تُ ْلَها ِف َأْرّضَها، َكاَنْت َكاّذبًَة فَ َعمّ  َبَصَرَها
َنا ّهَي ََتّْشي ِف َأْرّضَها، َبَصُرَها  100«.ْذ َوقَ َعْت ِف ُحْفَرٍة َفَماَتتْ إّ ، ُثَ بَ ي ْ

                                                           
 .(1117والنسائي)، (117(وأبو داود)1211وأمحد )، (127ومسلم)، (واللفظ له222البخاري) -716
 (واللفظ له.1611) - 171 ومسلم، (7111البخاري)-712
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انتقام هللا من أحد أعوان الظلمة على غصبه السمكة من أحد الصيادين 

 :الضعفة
 :قَاَل بَعضهم، َوِمَا ُحكيَ  :كتابه " الكبائر" ِف –رَحه هللا  –قال اْلمام الذهب 

، رَآِن َفاَل يظلمن أحًداَوُهَو يُ َنادي: من ، َمْقُطوع اْلَيد من اْلَكتف رَأَْيت رجاًل 
َوَذّلَك ، يَا أخي َما قصتك؟ قَاَل: يَا أخي قَصة َعّجيَبة :َفقلت َلهُ ، فتقدمت ّإلَْيهّ 

فَ َرأَْيت يَ ْوًما صياًدا َوقد اصطاد َِسََكة َكّبريَة ، َأِن ّ كنت من أعوان الظلَمة
أَنا ، فَ َقاَل: ََل أعطيكها ،َفقلت: َأْعّطِّن َهّذه الَسَمَكة، َفجْئت ّإلَْيهّ ، فأعجبتِن

قَاَل: فَبينا أَنا ، ومضيت ِبَا، فضربته وأخذهتا ّمْنُه قهًرا، آخذ بّثمّنَها قوتًا ّلّعَياِل 
فَ َلَما ّجْئت ِبَا ّإىَل بَ ْيِّت ، َأْمّشي ِبَا حاملها ّإْذ عضت على إِبامي عضة َقوّيَة

َحىَت َل أمن من شَدة ، َشّديًدا اضربت على إِبامي وآملتِن أملً ، وألقيتها من َيدي
، فَ َلَما َأصَبحت أتيت الطَّبيب وشكوت ّإلَْيّه اْْلََلَ ، اْلَوْجه واْلَل وورمت َيدي

َفقطعت إِبامي َث ضربت على ، فَ َقاَل: َهّذه َبْدء اْلكلة أقطعها َوّإََل تقطع يدك
فقطعته ، قيل ِل: اقطع كفكفَ ، فَلم أطق النوم َوََل اْلَقرار من شَدة اْْلََلَ ، َيدي

َوَل أطق اْلَقرار َوجعلت أستغيث من ، َشّديدا اوانتشر اْْلَََل ّإىَل الساعد وآملِن أملً 
فانتشر اْْلَََل ّإىَل اْلَعُضد ، َفقيل ِل: اقطعها ّإىَل اْلمْرفق فقطعتها، شَدة اْْلََلَ 

َوّإََل ، يدك من كتفكَفقيل: اْقَطْع ، َوضربت على عضدي َأشد من اْْلَََل اْلول
فَ َقاَل ِل بعض الَناس: َما َسَبب أملك؟ َفذكرت ، فقطعتها، سرى ّإىَل جسدك ُكله

فَ َقاَل ِل: َلو كنت رجعت ِف أول َما َأَصاَبك اْْلَََل ّإىَل َصاحب ، قَصة الَسَمَكة
اْْلن فَاْذَهْب ، ملا قطعت من أعضائك عضًوا، الَسَمَكة واستحللت ّمْنُه وأرضيته

قَاَل: فَلم أزل أطلبه ِف اْلبَ َلد ، ّإلَْيّه واطلب ّرَضاُه قبل َأن يصل اْْلَََل ّإىَل بدنك
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َوقلت َلُه: يَا َسيّ دي! َسأَلتك ، فَ َوَقعت على رجَلْيّه أقبلها وأبكي، َحىَت وجدته
ّمْنك الَسَمَكة قلت: أَنا اَلّذي أخذت ، فَ َقاَل ِل: َومن أَْنت، بّالَِل ّإََل َعَفْوت عِن

َث قَاَل: يَا أخي قد ، وأريته َيدي فَبكى ّحني رَآَها، َوذكرت َما جرى، غصًبا
َها ملا قد رَأَيْته بك من َهَذا اْلباَلء َفقلت: يَا َسيّ دي بّالَِل َهل كنت قد ، أحللتك ّمن ْ

وى َعلي  بقوته على قلت: الَلُهَم ّإن َهَذا تق .قَاَل: نعم،  َدَعْوت َعلي  ملا َأَخذهتَا
َفقلت: يَا َسيّ دي قد َأرَاك هللا ، فأرِن قدرتك ّفيهّ ، ضْعفي على َما رزقتِن ظلًما

َوََل ، َوأَنا تائب ّإىَل هللا عز َوجل َعَما كنت َعَلْيّه من خدَمة الظلَمة، قدرته ِف 
َوبّالِلَّ ، هللاَوََل أكون من أعواهنم َما دمت َحيا ّإن َشاَء ، عدت َأقف َْلُم على بَاب

 108التَ ْوّفيق.
الظُّْلُم َيْشَتّمُل : حقيقة الظلم فيقول -رَحه هللا  -وْلذا يبني اْلمام ابن اْلوزي

َواْلَمْعّصَيُة ّفيّه ، َوُمَباَرزَّة الَربّ  بّاْلُمَخاَلَفةّ ، َعَلى َمْعّصَيتَ نْيّ: َأْخّذ َماّل اْلَغرْيّ ّبَغرْيّ َحق ٍ 
، ّْلَنَُه ََل يَ َقُع َغالًّبا ّإََل بّالَضّعيّف اَلّذي ََل يَ ْقّدُر َعَلى اَّلنّْتَصارّ ، َغرْيَّهاَأَشدُّ ّمْن 

 109ّْلَنَُه َلّو اْستَ َناَر بُّنوّر اْْلَُدى ََلْعَتبَ رَ ، َوّإََّنَا يَ ْنَشأُ الظُّْلُم َعْن ظُْلَمّة اْلَقْلبّ 

 َوزَاَد ُعتُ وًّا ِف قَّبيّح اْكّتَساّبهّ  ...  اَمْذَهبً ّإَذا ظَاَلٌ اسَتْحَسَن الظُّْلَم 
 َسُيْبّدي َلُه َما ََلْ َيُكْن ِف ّحَسابّهّ  ...     ّإنَهُ َفّكْلُه ّإىَل َصْرّف الَزَماّن فَ 

ًاَفَكْم َقْد رَأَيْ َنا ظَالّ   يَ َرى الَنْجَم تّيًها َُتَْت ّظلّ  رَّكاّبهّ   ...     ًما ُمَتَجِبّ 
 أَنَاَخْت ُصُروُف اْلَاّدثَاّت بَّباّبهّ  ...    ْلّمهّ ََتَاَدى َواْسَتطَاَل ّبظُ فَ َلَما 

                                                           
  (.172-171: "الكبرية السادسة والعشرون")ص-رمحه هللا–لإلمام الذهيب  الكبائر""  -711
 (.2/171دار التقوى) ط. (7112حديث)-رمحه هللا–"فتح الباري" البن حجر  -711
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 711.َوَصَب َعَلْيّه الَِلُ َسْوَط َعَذاّبهّ  ...  ْنّب اَلّذي َكاَن َقْد َجَن َوُعوّقَب بّالذَ 
 

 :وهلل در من قال
 تَ ْرّجُع ُعْقَباُه إىَل الَنَدمّ فَالظُّْلُم  ...   َت ُمْقَتّدرًاََل َتْظّلَمَن إَذا َما ُكنْ 

َناك َواْلمَ   122.َيْدُعو َعَلْيك َوَعنْيُ الِلَّ ََلْ تَّنمْ  ...      ْظُلوُم ُمْنَتّبهٌ تَ َناُم َعي ْ
 

  :لصحابته وأمته بنصرة املظلوم صلى هللا عليه وسلم أمره
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َأَمَرنَا َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعّن البَ َراّء ْبّن َعاّزٍب 

، َوَتْشّميّت الَعاّطسّ ، َوات َّباّع اْلَّنازَةّ ، َأَمَرنَا ّبّعَياَدّة املَرّيضّ » ّبَسْبٍع َونَ َهانَا َعْن َسْبٍع: 
َونَ َهانَا َعْن ، مّ َوّإبْ َراّر املُْقسّ ، َوَنْصّر املَْظُلومّ ، َوّإْفَشاّء الَساَلمّ ، َوّإَجابَّة الَداّعي
َوَعّن املََياثّّر ، َأْو قَاَل: آنَّيّة الّفَضةّ ، َوَعّن الشُّْرّب ِف الّفَضةّ ، َخَواتّيّم الَذَهبّ 

َرّق ، َوالَقسّ ي ّ  يَباّج َواّْلْسَتب ْ  717.«َوَعْن لُْبّس اْلَرّيّر َوالدّ 
اْنُصْر : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 

، أَْنُصُرُه ّإَذا َكاَن َمْظُلوًما، فَ َقاَل رَُجٌل: يَا َرُسوَل الِلَّ « َأَخاَك ظَاّلًما َأْو َمْظُلوًما
ّمَن الظُّْلّم فَّإَن َذّلَك ، َأْو ََتْنَ ُعهُ ، َُتُْجُزهُ »َأفَ َرأَْيَت ّإَذا َكاَن ظَاّلًما َكْيَف أَْنُصُرُه؟ قَاَل: 

 717.«ْصُرهُ نَ 
* * * 

                                                           
 األبيات منسوبة لإلمام الشافعي كما يف " ديوانه ".711
 والعشرون"الكبرية السادسة -رمحه هللا–لإلمام الذهيب  " الكبائر"--711

 (.1171والنسائي)، (7111والرتمذي)، (11211وأمحد)، (7166ومسلم)، (واللفظ له2672البخاري)717-
 (.2161، 2162وابن حبان)، (7722والرتمذي)، (6127وأمحد يف " املسند") ، (6127البخاري) -717
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 :دعاء املسلم ْلخيه املسلم بظهر الغيب
ْخَوانَّنا اَلّذيَن ﴿ لقوله تعاىل َواَلّذيَن َجاُءوا ّمْن بَ ْعّدّهْم يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا اْغّفْر لََنا َوْلّّ

ميَاّن َوََل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَّنا ّغالًّ ّلَلّذيَن آَمُنوا رَبَ َنا   (20ّإَنَك رَُءوٌف رَّحيٌم )َسبَ ُقونَا بّاْْلّ
 [20]اْلشر::﴾

َواْستَ ْغّفْر ّلَذنّْبَك َوّلْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْؤّمَناّت ﴿ :صلى هللا عليه وسلموقال تعاىل لنبيه 
" رَبَ َنا اْغّفْر ِل َوّلَواّلَدَي َولّْلُمْؤّمّننَي يَ ْوَم :وقال تعاىل عن إبراهيم، (29") ُممد:

 [42]إبراهيم: ﴾ (42) يَ ُقوُم اْلَّْسابُ 
: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَوَعْن َأِب الَدْرَداّء 

دعوُة اْلُمْسّلّم ّْلَّخيّه ّبَظْهّر اْلَغْيّب ُمْسَتَجابٌَة ّعْنَد رَْأّسّه َمَلٌك ُموََكٌل ُكَلَما َدَعا 
 124«. ّْلَّخيّه ِبَرْيٍ قَاَل اْلَمَلُك اْلُموََكُل ّبّه: آّمنَي َوَلَك ِبّْثٍل 

ْعتُ ، رضي هللا عنه وَعْن ُعَباَدَة ْبّن الَصاّمتّ  صلى هللا عليه َرُسوَل الِلَّ  قَاَل: ِسَّ
َكَتَب الَِلُ َلُه ّبُكلّ  ُمْؤّمٍن ،  َمّن اْستَ ْغَفَر ّلْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْؤّمَناتّ » يَ ُقوُل: ، وسلم

 125«َوُمْؤّمَنٍة َحَسَنةً 
* * * 

 :دعاء اْلمام العادل
َثاَلثٌَة ََل » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 يَ ُردُّ هللاُ ُدَعاَءُهُم:

                                                           
وابن ، (1271وأبو داود)، (71212وأمحد)، (672والبخاري يف األدب املفرد)، (7277مسلم)--711

 (.111وابن حبان)، (7112ماجة)
و" جممع الزوائد ، لأللباين (6176وانظر " صحيح اجلامع")، (7122 "مسند الشاميني") رواه الطرباين يف: حسن-712

 إسناده جيد.: (وقال7111)
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َماُم اْلُمْقّسُط ، َوَدْعَوُة اْلَمْظُلومّ ، الَذاّكُرون هللَا َكّثريًا  120«.َواْْلّ
* * * 

 :دعاء الوالد لولده
: » - صلى هللا عليه وسلم -قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

، َوَدْعَوُة اْلُمَساّفرّ ، ََل َشَك ّفيّهَن: َدْعَوُة اْلَمْظُلومّ ، َثاَلُث َدَعَواٍت ُيْسَتَجاُب َْلُنَ 
 120.«َوَدْعَوُة اْلَواّلّد ّلَوَلّدّه 

* * * 
 :العاقدعاء الوالدين على ولدُها 

  :قَالَ ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
َوَدْعَوُة ، ََل َشَك ّفيّهَن: َدْعَوُة اْلَمْظُلومّ ، َثاَلُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجابَاٌت َْلُنَ » 

 128«.َوَدْعَوُة اْلَواّلّد َعَلى َوَلّدّه ، اْلُمَساّفرّ 
 

                                                           
و" السلسلة ، (7161وانظر " صحيح اجلامع")، (6127، 217"شعب اإلميان") رواه البيهقي يف: حسن -716

 (.1276(وحسنه شعيب يف التعليق على حديث أبو داود)1711 الصحيحة")
وابن حبان" ، (7167ابن ماجة)و ، (1276وأبو داود )، (2211أمحد يف " املسند ")رواه : حسن -712

 (.216و"الصحيحة")، (7177وحسنه األلباين يف " صحيح اجلامع")، (وحسنه شعيب األرنؤوط7611)
داود  وأبو، (111والبخاري يف" األدب املفرد)، حسن لغريه: يب األرنؤوط(وقال شع2211رواه أمحد يف ): حسن -711

وانظر "صحيح ، حديث حسن: وقال شعيب األرنؤوط (7611وابن حبان)، (7111، 1112والرتمذي)، (1276)
 (.71و" صحيح األدب املفرد )، (216" السلسة الصحيحة)، (7171اجلامع")
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 :من أمثلة استجابة دعاء الوالدين على أوَلدهم
َفَجاَءْت أُمُُّه. ، قَاَل: َكاَن ُجَرْيٌج يَ تَ َعَبُد ِف َصْوَمَعةٍ أَنَُه ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

صلى هللا عليه قَاَل َُحَْيٌد: فَ َوَصَف لََنا أَبُو رَاّفٍع ّصَفَة َأِب ُهَريْ َرَة ّلّصَفّة َرُسوّل هللّا 
فَ َعْت رَْأَسَها ّإلَْيّه ثَُ رَ ، َكْيَف َجَعَلْت َكَفَها فَ ْوَق َحاّجّبَها،  أَُمُه ّحنَي َدَعْتهُ  وسلم
فَ َقاَل: اللُهَم أُمّ ي ، فَ َقاَلْت: يَا ُجَرْيُج أَنَا أُمَُّك َكلّ ْمِّن َفَصاَدفَ ْتُه ُيَصلّ ي، َتْدُعوهُ 

فَ َقاَلْت: يَا ُجَرْيُج أَنَا ، ثَُ َعاَدْت ِف الثَانَّيةّ ، فَ َرَجَعتْ ، فَاْخَتاَر َصاَلَتهُ ، َوَصاَلِت 
فَ َقاَلْت: اللُهَم ّإَن َهَذا ، فَاْخَتاَر َصاَلَتهُ ، قَاَل: اللُهَم أُمّ ي َوَصاَلِت ، َفَكلّ ْمِّن أُمَُّك 

اللُهَم َفاَل َُتّْتُه َحىَت تُرّيَُه ، فََأَب َأْن ُيَكلّ َمِّن ، ُجَرْيٌج َوُهَو اْبِّن َوّإِن ّ َكَلْمُتهُ 
ّه َأْن يُ ْفَتَ َلُفّتَ. قَاَل: وََكاَن رَاّعي َضْأٍن يَْأّوي ّإىَل اْلُموّمَساّت. قَاَل: َوَلْو َدَعْت َعَليْ 

َها الَراّعي، َدْيرّهّ  َفَحَمَلْت فَ َوَلَدْت ، قَاَل: َفَخَرَجّت اْمَرَأٌة ّمَن اْلَقْريَّة فَ َوَقَع َعَلي ْ
َل َفَجاُءوا ّبُفُئوّسّهْم قَا، َفّقيَل َْلَا: َما َهَذا؟ قَاَلْت: ّمْن َصاّحّب َهَذا الَدْيرّ ، ُغاَلًما

، قَاَل: فََأَخُذوا يَ ْهّدُموَن َديْ َرهُ ، فَ َلْم ُيَكلّ ْمُهمْ ، فَ َناَدْوُه َفَصاَدُفوُه ُيَصلّ ي، َوَمَساّحيّهمْ 
ثَُ َمَسَح رَْأَس ، قَاَل فَ َتَبَسمَ ، فَ َقاُلوا َلُه: َسْل َهّذهّ ، فَ َلَما رََأى َذّلَك نَ َزَل ّإلَْيّهمْ 

ُعوا َذّلَك ّمْنُه قَاُلوا: نَ ْبِّن ،  فَ َقاَل: َمْن أَبُوَك؟ قَاَل: َأِب رَاّعي الَضْأنّ الَصّب ّ  فَ َلَما ِسَّ
ُثَ ، َوَلّكْن َأّعيُدوُه تُ َرابًا َكَما َكانَ ، قَاَل: ََل ، َما َهَدْمَنا ّمْن َدْيّرَك بّالَذَهّب َواْلّفَضةّ 

 711َعاَلهُ 
 

                                                           
 (.6111وابن حبان)، (1617وأمحد)، (واللفظ له7221ومسلم)، (ومواضع7176البخاري) -711
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رضي " كتاب التوابني " عن اْلسن بن على  ِف - رَحه هللا –وذكر ابن قدامة 
َلٍة ظَْلَماَء َوَقْد رََقَدّت اْلُعُيوُن  :هللا عنه َنا أَنَا َأُطوُف َمَع َأِب َحْوَل اْلبَ ْيّت ِف لَي ْ بَ ي ْ

َع َأِب َهاتًّفا يَ ْهّتُف ّبَصْوٍت َحزّيٍن َشّجيٍ  َوُهَو يَ ُقوُل:  َوَهَدَأّت اَْلْصَواُت ّإْذ ِسَّ
 ...يَا َمْن جيُّيُب ُدَعا اْلُمْضَطرّ  ِف الظَُّلمّ 

 يَا َكاّشَف الضَُّر َواْلبَ ْلَوى َمَع الَسَقمّ  
  ...َقْد نَاَم َوْفُدَك َحْوَل اْلبَ ْيّت َوانْ َتبَ ُهوا

ُنَك يَا قَ يُّوُم ََلْ تَ َنمّ    َوأَْنَت َعي ْ
  ...َهْب ِل جبُوّدَك َفْضَل اْلَعْفّو َعْن ُجْرّمي

 يَا َمْن ّإلَْيّه َأَشاَر اْْلَْلُق ِف اْْلََرمّ  
  ...ّإْن َكاَن َعْفُوَك َل يدركه ذو سرف

 فمن جَيُوُد َعَلى اْلَعاّصنَي بّاْلَكَرمّ  
قَاَل: فَ َقاَل َأِب: يَا بُ َِنَ! َأَما َتْسَمُع َصْوَت الَناّدّب ّلَذنّْبّه اْلُمْسَتّقيّل ّلَربّ ّه؟ اْْلَْقُه 

 فَ َلَعَل َأْن تَْأتَّيِّن ّبّه.
َفَخَرْجُت َأْسَعى َحْوَل اْلبَ ْيّت َأْطُلُبُه فَ َلْم َأّجْدُه َحىَت انْ تَ َهْيُت ّإىَل اْلَمَقاّم َوّإَذا ُهَو 

فََأْوَجَز ِف  صلى هللا عليه وسلمقَاّئٌم ُيَصلّ ي فَ ُقْلُت: َأّجّب اْبَن َعمّ  َرُسوَل الِلَّ 
 بَ َعِّن.َصالتّّه َوات َ 

 فَأَتَ ْيُت َأِب فَ ُقْلُت: َهَذا الَرُجُل يَا أََبّت.
فَ َقاَل َلُه َأِب: ِمَّن الَرُجّل؟ قَاَل: ّمَن اْلَعَرّب قَاَل: َوَما اِْسَُك؟ قَاَل: ُمَناّزُل ْبُن 

 َلّحٍق.
نُوبُُه َوَأْوبَ َقْتُه ُعُيوبُُه قَاَل: َوَما َشْأُنَك َوَما ّقَصُتَك؟ قَاَل: َوَما ّقَصُة َمْن َأْسَلَمْتُه ذُ 

 فَ ُهَو ُمْرَتّطٌم ِف حَبّْر اْْلَطَايَا.
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 فَ َقاَل َلُه َأِب: َعَلَي َذّلَك فَاْشَرْح ِل َخبَ َرَك.
قَاَل: ُكْنُت َشابًّا َعَلى الَلْهّو َوالطََرّب َل أُّفيُق َعْنُه وََكاَن ِل َواّلٌد يَّعُظِّن َكّثريًا 

بُ َِنَ! اْحَذْر َهَفَواّت الَشَباّب َوَعثَ َراتّّه فَّإَن لِّلَّ َسَطَواٍت َونَ َقَماٍت َما ّهَي  َويَ ُقوُل: يَا
ّمَن الظَاّلّمنَي بَّبّعيٍد وََكاَن ّإَذا َأحلََ َعَلَي بّاْلَمْوّعَظّة َأْْلَْحُت َعَلْيّه بّالَضْرّب فَ َلَما َكاَن 

َي بّاْلَمْوّعَظّة فََأْوَجْعُتُه َضْربًا َفَحَلَف بّالِلَّ ُُمَْتّهًدا لََيْأّتنَيَ بَ ْيَت يَ ْوٌم ّمَن اْلَيَاّم َأحلََ َعلَ 
الِلَّ اْْلََراّم فَ َيتَ َعَلُق بَّأْسَتاّر اْلَكْعَبّة َوَيْدُعو َعَلَي َفَخَرَج َحىَت انْ تَ َهى ّإىَل اْلبَ ْيّت 

 َأ يَ ُقوُل:فَ تَ َعَلَق بَّأْسَتاّر اْلَكْعَبّة َوأَْنشَ 
 ُعْرَض اْلَمَهاّمّه ّمْن قُ ْرٍب َوّمْن بُ ْعدّ  ...يَا َمْن ّإلَْيّه أََتى اْْلَُجاُج َقْد َقَطُعوا

 َيْدُعوُه ُمْبَتّهال بّاْلَواّحّد الَصَمدّ  ...   ّإِن ّ أَتَ ْيُتَك يَا َمْن َل خُيَيّ ُب َمنْ 
 َفُخْذ حبَقّ ي يَا َرَْحَاُن ّمْن َوَلّدي ...   َهَذا ُمَناّزٌل َل يَ ْرَتدُّ َعْن ُعَقّقي

 يَا َمْن تَ َقَدَس ََلْ يُوَلْد َوََلْ يَّلدّ  ...      وّشَل ّمْنُه حبَْوٍل ّمْنَك َجانَّبهُ 
قَاَل: فَ َو الِلَّ َما اْسَتَتَم َكالَمُه َحىَت نَ َزَل ِب َما تَ َرى ثَُ َكَشَف َعْن ّشقّ ّه اَْلمْيَّن فَّإَذا 

 َو يَاّبٌس.هُ 
قَاَل: فَأُْبُت َورََجْعُت َوَلَْ َأَزْل أَتَ َرَضاُه َوَأْخَضُع َلُه َوَأْسأَلُُه اْلَعْفَو َعِنّ  ّإىَل َأْن َأَجاَبِّن 

 َأْن َيْدُعَو ِل ِف اْلَمَكاّن اَلّذي َدَعا َعَلَي.
ثَ َرُه َحىَت ّإَذا ّصْرنَا ّبَواّدي اَْلرَاّك قَاَل: َفَحَمْلُتُه َعَلى نَاَقٍة ُعَشَراَء َوَخَرْجُت َأقْ ُفو أَ 

طَاَر طَائٌّر ّمْن َشَجَرٍة فَ نَ َفَرّت الَناَقُة فَ َرَمْت ّبّه بَ نْيَ َأْحَجاٍر فَ َرَضَخْت رأسه فمات 
َل فدفتنه ُهَناَك َوَأقْ بَ ْلُت آّيًسا َوَأْعَظُم َما ِب َما أَْلَقاُه ّمَن التَ ْعّيرّي َأِن ّ َل ُأْعَرُف إّ 

 بّاْلَمْأُخوّذ ّبُعُقوّق َواّلَدْيّه.
فَ َقاَل َلُه َأِب: أَْبّشْر فَ َقْد أَتَاَك اْلَغْوُث َفَصَلى رَْكَعتَ نْيّ ُثَ َأَمَرُه َفَكَشَف َعْن ّشقّ ّه بَّيّدّه 

 َوَدَعا َلُه َمَراٍت يُ َردّ ُدُهَن فَ َعاَد َصّحيًحا َكَما َكاَن.
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َعاّء َلَك حبَْيُث َدَعا  َوقَاَل َلُه َأِب: َلْوَل أَنَُه َقْد َكاَن َسبَ ْقَت ّإلَْيَك ّمْن أَبّيَك ِف الدُّ
 َعَلْيَك َلَما َدَعْوُت َلَك.

قَاَل اْلََْسُن: وََكاَن َأِب يَ ُقوُل لََنا: اْحَذُروا ُدَعاَء اْلَواّلَدْيّن! فَّإَن ِف ُدَعائّّهَما الَنَماُء 
 110ْئَصاُل َواْلبَ َواُر.َواَلجْنَّباُر َواَلْستّ 

 : النهي عن الدعاء على اْلبناء
ََل َتْدُعوا  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ 

َوََل َتْدُعوا ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َخَدّمُكمْ ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْوََلدُّكمْ ، َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ 
فَ َيْسَتّجيَب ، ََل تُ َواّفُقوا ّمَن الِلَّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َساَعَة نَ ْيٍل ّفيَها َعطَاءٌ ، َعَلى َأْمَواّلُكمْ 

 771.« َلُكمْ 
َوََل ، " ََل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ :ولفظه عند مسلم وابن حبان بعد ذكر القصة

ََل تُ َواّفُقوا ّمَن هللّا َساَعًة ُيْسَأُل ، ى َأْمَواّلُكمْ َوََل َتْدُعوا َعلَ ، َتْدُعوا َعَلى َأْوََلدُّكمْ 
 فَ َيْسَتّجيُب َلُكْم"، ّفيَها َعطَاءٌ 

* * * 
 :دعاء الولد لوالديه

َواْخّفْض َْلَُما َجَناَح الذُّلّ  ّمَن الَرَْحَّة َوُقْل َربّ  اْرََحُْهَما َكَما ﴿  :قال هللا تعاىل
 [.14اْلسراء:] ﴾ (14رَبَ َياِن َصّغريًا )

رَبَ َنا اْغّفْر ِل َوّلَواّلَدَي َوّلْلُمْؤّمّننَي ﴿  :إبراهيم عليه السالمنبيه  وقال تعاىل عن
 [42]إبراهيم: ﴾ (42يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلَّْساُب )

                                                           
  (.1/772البن قدامة) "التوابني"-771
 .( بلفظ مسلم2217وابن حبان)، (واللفظ له1277داود) وأبو، (7111رواه مسلم)-771
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َربّ  اْغّفْر ِل َوّلَواّلَدَي َوّلَمْن  ﴿  :وقال تعاىل عن نبيه نوح عليه الصالة والسالم
 ﴾ ( 18َدَخَل بَ ْيِّتَ ُمْؤّمًنا َوّلْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْؤّمَناّت َوََل َتّزّد الظَاّلّمنَي ّإََل تَ َبارًا )

  [.18:نوح]
باء وغري ستغفار للمشركني ولو كانوا من اْلمهات واْلوقد سبق النهي عن اَل

 .ذلك
ّإَذا »  قَاَل:، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ّإََل ّمْن َثاَلثٍَة: ّإََل ّمْن َصَدَقٍة َجارّيَةٍ  َأْو ّعْلٍم ، َماَت اْْلّ
 777«.َأْو َوَلٍد َصاّلٍح يَْدُعو َلُه ، يُ ْنتَ َفُع ّبهّ 

ّإَن هللَا َعَز  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوعنه 
َأََّن ِل َهّذّه؟ فَ يَ ُقوُل: ، فَ يَ ُقوُل: يَا َرب ّ ، َوَجَل لَيَ ْرَفُع الَدرََجَة لّْلَعْبّد الَصاّلّح ِف اْْلََنةّ 

 111.«بّاْسّتْغَفاّر َوَلّدَك َلَك 
* * * 

 :املريض أو امليت عند حضور
ّإَذا : »صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل هللّا ، َعْن أُمّ  َسَلَمَة رضي هللا عنها

ًرا، َأّو اْلَميّ تَ ، َحَضْرَُتُ اْلَمرّيضَ  فَّإَن اْلَماَلّئَكَة يُ َؤمّ ُنوَن َعَلى َما ، فَ ُقوُلوا َخي ْ
فَ ُقْلُت: ، صلى هللا عليه وسلمَسَلَمَة أَتَ ْيُت الَنّبَ  قَاَلْت: فَ َلَما َماَت أَبُو، «تَ ُقوُلونَ 

َوَأْعّقْبِّن ، ُقوِل: اللُهَم اْغّفْر ِل َوَلهُ  »قَاَل: ، يَا َرُسوَل هللّا ّإَن أَبَا َسَلَمَة َقْد َماتَ 

                                                           
والرتمذي ، (7111وأبو داود)، (1111وأمحد )، ، (71والبخاري يف "األدب املفرد")، (1671مسلم) -777

 (7111وابن خزمية)، (7116وابن حبان)، (7621والنسائي)، ، (1726)
وهو ابن  -إسناده حسن من أجل عاصم بن أيب النجود: (وقال شعيب األرنؤوط11611رواه أمحد يف " املسند)-777

 (.1612(وصححه األلباين يف صحيح اجلامع)م7661وابن ماجة)، رجاله ثقات رجال الصحيح. يوباق،  -هبدلة

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 114 

ٌر ِل ّمْنُه ُُمََمًدا ، قَاَلْت: فَ ُقْلتُ ، «ّمْنُه ُعْقََب َحَسَنًة  صلى فََأْعَقَبِّن هللُا َمْن ُهَو َخي ْ
 771.هللا عليه وسلم

* * * 
 :عند صياح الديكة

 قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َيَكّة فَاْسأَُلوا الِلََ ّمْن َفْضّلهّ  » ْعُتْم ّصَياَح الدّ   ..«.، فَّإنَ َها رََأْت َمَلًكا، ّإَذا ِسَّ

 772.اْلديث
َيَكةّ  :وِف رواية ْعُتْم َأْصَواَت الدّ  ، فَاْسأَُلوا هللَا َواْرَغُبوا ّإلَْيهّ ، فَّإنَ َها رََأْت َمَلًكا، ّإَذا ِسَّ

... ».110 
* * * 

 حني نزول املطر:
صلى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا  - مارضي هللا عنه -َعْن َسْهّل ْبّن َسْعٍد الَساّعّدَي 

َوَقَل َما تُ َردُّ َعَلى َداٍع ، َساَعَتاّن تُ ْفَتُح ّفيّهَما أَبْ َواُب الَسَماءّ  »: هللا عليه وسلم
َعاُء ّعْنَد النّ َداءّ  َوَُتَْت ، يُ ْلّحُم بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا ّحنيَ ، َوّعْنَد اْلَبأسّ ، َدْعَوتُُه الدُّ

 110.«اْلَمَطرّ 

                                                           
 (1172والنسائي)، (122والرتمذي )، (1112وابن ماجة)، (111مسلم)-771
 (.7121والرتمذي)، (2117وأبو داود )، (1161وأمحد)، (7271ومسلم)، (7717البخاري)-772
وابن حبان ، إسناده صحيح على شرط الشيخني: (وقال شعيب األرنؤوط1761رواه أمحد يف " املسند): صحيح-776

 وارغبوا إليه.: صحيح دون قوله: (وقال األلباين1112)
، حديث صحيح. وهذا إسناد حسن يف املتابعات والشواهد: ( وقال شعيب األرنؤوط7211أبو داود)رواه -772

وحسنه األلباين يف "صحيح ، وصححه ووافقه الذهيب(7271 واحلاكم يف " املستدرك")، (1776والدارمي)
 (.1161و"الصحيحة")، (7121اجلامع")
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 :(التأمني على الدعاء29)
َجابَة  :-رَحه هللا  –يقول اْلمام الشوكاِن  َأُقول َوجهه َأن الَتْأّمني ِبَْعن طلب اْْلّ

 118.من الرب ُسْبَحانَُه واستنجازها فَ ُهَو تَْأّكيد ملا تقدم من الدَُّعاء وتكرير َلهُ 
َوقَاَل ُموَسى رَبَ َنا ّإَنَك آتَ ْيَت ّفْرَعْوَن َوَمأَلَُه زّيَنًة َوَأْمَواًَل ِف ﴿ وِف قوله تعاىل:

نْ َيا رَبَ َنا لُّيّضلُّوا َعْن َسّبيّلَك رَبَ َنا اْطّمْس َعَلى َأْمَواْلّّْم َواْشُدْد َعَلى  اْْلََياّة الدُّ
( قَاَل َقْد ُأّجيَبْت َدْعَوُتُكَما 88لّيَم )قُ ُلوِّبّْم َفاَل يُ ْؤّمُنوا َحىَت يَ َرُوا اْلَعَذاَب اْْلَ 

 [.89-88 :]يونس ﴾ ( 89فَاْسَتّقيَما َوََل تَ َتّبَعانّ  َسّبيَل اَلّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن )
قَاَل َقْد ُأّجيَبْت  ":قال هللا تعاىل -رَحه هللا  –قال العالمة السعدي 

وهارون يؤمن ، ]كان[ يدعو، ( هذا دليل على أن موسى89:َدْعَوُتُكَما")يونس
 119وأن الذي يؤمن يكون شريًكا للداعي ِف ذلك الدعاء.، على دعائه

 
 :حسد اليهود اللئام للمسلمني على التأمني والسالم

َما َحَسَدْتُكْم  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعْن الَنّبّ  ، عن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
 110َحَسَدْتُكْم َعَلى الَساَلّم َوالَتْأّمنّي".َما ، اْليَ ُهوُد َعَلى َشْيءٍ 

* * * 
  

                                                           
 (71-71: "حتفة الذاكرين")ص--771
 (ط.جملة البيان 1/171"تفسري الكرمي املنان")-771
إسناده : قال األعظمي (221وابن خزمية )، (126ابن ماجة)و ، (111رواه البخاري يف "األدب املفرد" ): صحيح-771

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط..1177واسحاق بن رهواية يف " مسنده")، صحيح
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 الفصل الثالث
 :من آداب وفقه الدعاء

 :(استحباب الوضوء2)
ِبَاٍء فَ تَ َوَضأَ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َدَعا الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُموَسى 

فَ َقاَل: ، َورَأَْيُت بَ َياَض ّإْبطَْيهّ « اْغّفْر ّلُعبَ ْيٍد َأِب َعاّمرٍ الَلُهَم »ُثَ رََفَع َيَدْيّه فَ َقاَل: ، ّبهّ 
 771.«الَلُهَم اْجَعْلُه يَ ْوَم الّقَياَمّة فَ ْوَق َكّثرٍي ّمْن َخْلّقَك ّمَن الَناسّ »

هللا  صلىَضرّيَر الَبَصّر أََتى الَنّبَ  َأَن رَُجاًل ، رضي هللا عنهوَعْن ُعْثَماَن ْبّن ُحنَ ْيٍف 
َوّإْن ّشْئَت ، فَ َقاَل: ادُْع الِلََ َأْن يُ َعاّفَيِّن قَاَل: ّإْن ّشْئَت َدَعْوتُ ، عليه وسلم

ٌر َلَك. قَاَل: فَاْدُعهْ  قَاَل: فََأَمَرُه َأْن يَ تَ َوَضَأ فَ ُيْحّسَن ُوُضوَءُه ، َصبَ ْرَت فَ ُهَو َخي ْ
َعاّء: الَلُهَم ّإِن ّ َأسْ  ّإِن ّ ، أَُلَك َوأَتَ َوَجُه ّإلَْيَك بَّنّبيّ َك ُُمََمٍد َنّبّ  الَرَْحَةّ َوَيْدُعَو ِّبََذا الدُّ

 111الَلُهَم َفَشفّ ْعُه ِفَ.، تَ َوَجْهُت ّبَك ّإىَل َرِبّ  ِف َحاَجِّت َهّذّه لّتُ ْقَضى ِلَ 
* * * 

 :(استحباب استقبال القبلة1)
قَاَل: َجاَء الطَُّفْيُل ْبُن َعْمٍرو الَدْوّسيُّ ّإىَل َرُسوّل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

فَادُْع الِلََ َعَلْيّهْم. ، فَ َقاَل: ّإَن َدْوًسا َقْد َعَصْت َوأََبتْ ، صلى هللا عليه وسلم

                                                           
 (.7111ومسلم)، (واللفظ له6717البخاري)-771
وابن ، (1712وابن ماجة)، (7221والرتمذي)، (12711أخرجه أمحد يف " املسند"): صحيح-777

(وشعيب 1721(وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")1111واحلاكم يف " املستدرك)،(1711خزمية)
 األرنؤوط..
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َلةَ  صلى هللا عليه وسلمفَاْستَ ْقَبَل َرُسوُل الِلَّ  لَناُس: فَ َقاَل ا، َوَرَفَع يََدْيهّ ، اْلّقب ْ
 111الَلُهَم اْهّد َدْوًسا َواْئّت ِّبّْم".، الَلُهَم اْهّد َدْوًسا َواْئّت ِّبّمْ »َهَلُكوا. فَ َقاَل: 

، رضي هللا عنهقال َحَدَثِّن ُعَمُر ْبُن اْْلَطَاّب ، وعن اْبن َعَباٍس رضي هللا عنهما
ّإىَل اْلُمْشرّّكنَي َوُهْم  صلى هللا عليه وسلمَنَظَر َرُسوُل هللّا  َلَما َكاَن يَ ْوُم َبْدرٍ  :قَالَ 
صلى هللا عليه فَاْستَ ْقَبَل َنّبُّ هللّا ، َوَأْصَحابُُه َثاَلُث ّماَئٍة َوّتْسَعَة َعَشَر رَُجاًل ، أَْلفٌ 

َلةَ  وسلم اللُهَم ، َوَعْدَتِّن اللُهَم َأجْنّْز ِل َما »َفَجَعَل يَ ْهّتُف ّبَربّ ّه: ، ثَُ َمَد َيَدْيهّ ، اْلّقب ْ
ْساَلّم ََل تُ ْعَبْد ِف ، آّت َما َوَعْدَتِّن  اللُهَم ّإْن تُ ْهّلْك َهّذّه اْلّعَصابََة ّمْن َأْهّل اْْلّ

َلةّ ، َفَما زَاَل يَ ْهّتُف ّبَربّ هّ ، «اْْلَْرضّ  َحىَت َسَقَط ّرَداُؤُه َعْن ، َمادًّا َيَدْيّه ُمْستَ ْقّبَل اْلّقب ْ
 114اْلديث...«.، َمْنّكبَ ْيهّ 

ّه ، وَعْن َعَباّد ْبّن ََتّيمٍ  صلى هللا عليه قَاَل: رَأَْيُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َعمّ 
َلَة ، َفَحَوَل ّإىَل الَناّس َظْهَرهُ » قَاَل: ، يَ ْوَم َخَرَج َيْسَتْسّقي وسلم َواْستَ ْقَبَل الّقب ْ
 772«.َصَلى لََنا رَْكَعتَ نْيّ َجَهَر ّفيّهَما بّالّقَراَءّة ُثَ ، ُثَ َحَوَل ّرَداَءهُ ، َيْدُعو

* * * 

                                                           
 (واللفظ له. 2712وأمحد )، (7271ومسلم)، (6712، 7172البخاري) -777
 .(1217حبان)وابن ، (1267) مسلم-771
 (.1212والنسائي)، (226والرتمذي)، (1161وأبو داود)، (111ومسلم)، (1172البخاري) -772
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 :ستحباب رفع اليدين بالدعاء وصفته(ا1)
ّإَن »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َسْلَماَن الَفاّرّسيّ  

 776«.ّإلَْيّه َيَدْيّه َأْن يَ ُرَدُُهَا ّصْفًرا َخائَّبتَ نْيّ الِلََ َحّييٌّ َكّريٌ َيْسَتْحّيي ّإَذا َرَفَع الَرُجُل 
الفعلية نذكر بعض منها على  صلى هللا عليه وسلموالدليل أيًضا من سنة النب 

 :سبيل املثال
يده ِف دعاءه  صلى هللا عليه وسلمجاء معنا ِف أدب استحباب" الطهارة " رفع 

ِف  صلى هللا عليه وسلمة "رفع يديه وأيًضا ِف "استقبال القبل، لعبيد بن عامر
مسلم ِف " صحيحه"  هأخرجوغري ذلك كثري ، ومنها ما  يوم بدرو ، ه لدوسؤ دعا

صلى هللا عليه َأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهما َعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعْمّرو ْبّن اْلَعاصّ 
َربّ  ّإنَ ُهَن َأْضَلْلَن َكّثريًا ّمَن الَناّس ﴿ َتاَل قَ ْوَل هللّا َعَز َوَجَل ِف ّإبْ َراّهيَم:  » :وسلم

ّإْن ﴿ َوقَاَل ّعيَسى َعَلْيّه الَساَلُم: ، [ اْْليَةَ 10]إبراهيم:  ﴾ َفَمْن تَّبَعِّن فَّإنَُه ّمِنّ  
بْ ُهْم فَّإنَ ُهْم ّعَباُدَك َوّإْن تَ ْغّفْر َْلُْم فَّإَنَك أَْنَت اْلَعزّيُز اْْلَّكيمُ  ملائدة: ]ا ﴾ تُ َعذّ 

يَا »فَ َقاَل هللُا َعَز َوَجَل: ، َوَبَكى، «اللُهَم أَُمِّت أَُمِّت »فَ َرَفَع َيَدْيّه َوقَاَل: ، [228
فَأَتَاُه ّجِْبّيُل َعَلْيّه « َفَسْلُه َما يُ ْبّكيَك؟، َورَبَُّك َأْعَلمُ ، ّجِْبّيُل اْذَهْب ّإىَل ُُمََمدٍ 

َوُهَو ، ِبَا قَالَ  صلى هللا عليه وسلمُه فََأْخبَ َرُه َرُسوُل هللّا َفَسأَلَ ، الَصاَلُة َوالَساَلمُ 

                                                           
، (7162وابن ماجة)، (7226والرتمذي)، (1111وأيب داود)، (77212رواه أمحد): صحيح -776

 (لأللباين.1222"صحيح اجلامع") انظر (و1171واحلاكم يف " املستدرك)
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َوََل ، فَ ُقْل: ّإنَا َسنُ ْرّضيَك ِف أَُمّتكَ ، اْذَهْب ّإىَل ُُمََمدٍ ، فَ َقاَل هللاُ: " يَا ّجِْبّيلُ ، َأْعَلمُ 
 772.«َنُسوُءَك 

 وسيأِت معنا بتمامه ِف الفصل السابع 
، يديه يوم اْلمعة على املنِب لالستسقاء هللا عليه وسلمصلى ورفع رسول هللا 

، َيَدْيهّ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: فَ َرَفَع َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوفيه عن أنس 
نَ َنا َوبَ نْيَ َسْلٍع ّمْن ، ثَُ قَاَل: َوالِلَّ َما نَ َرى ِف الَسَماّء ّمْن َسَحابٍَة َوََل قَ َزَعةٍ  َوَما بَ ي ْ

يَ ْعِّن  -فَ َلَما تَ َوَسَطْت ، َفطََلَعْت ّمْن َورَائّّه َسَحابٌَة ّمْثُل الت ُّْرسّ ، بَ ْيٍت َوََل َدارٍ 
 اْلديث...«، انْ َتَشَرْت ُثَ َأْمطََرتْ  -الَسَماَء 

صلى " َأَن َرُسوَل الِلَّ  :ِف " الصحيحني" رضي هللا عنهأما الذي ورد عن أنس 
فَّإنَُه َكاَن ، ََل يَ ْرَفُع َيَدْيّه ِف َشْيٍء ّمْن ُدَعائّّه ّإََل ِف اَّلْسّتْسَقاءّ  َكانَ  هللا عليه وسلم

 118«.يَ ْرَفُع َيَدْيّه َحىَت يُ َرى بَ َياُض ّإْبطَْيهّ 
فإما أن حُيمل على نفي صفة معينة من  -حفظه هللا  -يقول أحد علماؤنا 

، َلستسقاء حىت يُرى بياض إبطيهأي َل يبالغ ِف رفع يديه إَل ِف ا، صفات الرفع
وغريه علم ما َل يعلم ونقل ما َل ، وإما أن حُيمل على أن أنًسا قال بالذي قد علم

                                                           
 (.2772وابن حبان)، (717مسلم)-772
 (.1217) ، (1121وأبو داود)، (112ومسلم)، (7262البخاري) -771
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رفع يديه ِف  صلى هللا عليه وسلموالثاِن أظهر ْلنه قد ثبت أن النب ، ينقل
 مواطن ُأخر قدمنا بعضها.

 رضي هللا عنه أن قول الصحاِب اْلليل أنس بن مالك :وأقول سائاًل هللا التوفيق
كان َل يرفع يديه ِف  صلى هللا عليه وسلمحُيمل على أنه على أن رسول هللا 

شيء من دعائه على املنِب ِف خطبة اْلمعة إَل ِف اَلستسقاء وبني صفته بأنه 
كالمه وهذا سياق  ، وسيأِت معنا إَّنا كان يشري بالسبابة، حىت يُرى بياض إبطيه

 َعْن أََنسٍ ، َعْن ثَاّبتٍ ، فقد ثبت عنه ِف رواية عند مسلم وأَحد رضي هللا عنه
يَ ْرَفُع َيَدْيّه ِف  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل هللّا »  :قَالَ ، رضي هللا عنه

َعاءّ   119«.َحىَت يُ َرى بَ َياُض ّإْبطَْيهّ ، الدُّ
ليديه ِف   صلى هللا عليه وسلموأيًضا لعلم الصحابة رضي هللا عنهم من رفع النب 

والذي  رضي هللا عنهكثري من املواطن الِت ُيستبعد أن َل يكون يعلمها أنس 
 .عشر سنني صلى هللا عليه وسلمخدم رسول هللا 

الذي رضي هللا عنه ولذا أورد اْلمام البغوي ِف " شرح السنة " حديث أنس 
 معنا ِف باب " كراهية رفع اليدين ِف اْلطبة. وهللا أعلم 

 :النهي عن رفع اليدين ِف الدعاء على املنِب ِف غري اَلستسقاء

                                                           
إسناده صحيح على شرط : (وقال شعيب األرنؤوط17276 وأمحد يف" املسند")، (112مسلم ) -771

 (.7217وأبو يعلى يف " مسنده ")، الشيخني
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قَاَل: رََأى ّبْشَر ْبَن َمْرَواَن َعَلى ، رضي هللا عنه َعْن ُعَمارََة ْبّن ُرَؤيْ َبةَ ، َعْن ُحَصنْيٍ 
صلى هللا َلَقْد رَأَْيُت َرُسوَل هللّا ، قَ َبَح هللُا َهاتَ نْيّ اْلَيَدْينّ »َل: فَ َقا، اْلّمْنَِبّ رَاّفًعا َيَدْيهّ 

 140«.اْلُمَسبّ َحةّ ّعّه َوَأَشاَر بّّإْصبَ ، َما يَزّيُد َعَلى َأْن يَ ُقوَل بَّيّدّه َهَكَذا عليه وسلم
 وملسلم " املسبحة ".، ِف رواية أَحد والنسائي. " السبابة "

وِف ، ِف "شرح السنة"رفع اليدين ِف اْلطبة غري مشروع وقال اْلمام البغوي
صلى هللا فإن استسقى ِف خطبة اْلمعة يرفع يديه اقتداًء بالنب ، اَلستسقاء سنة

 .عليه وسلم
 

حكم رفع اْلضور ْلطبة اْلمعة أيديهم بالدعاء ِف تأمينهم على دعاء اْلطيب 
 :على املنِب يوم اْلمعة

 142«.َرْفُع اْْلَْيّدي يَ ْوَم اْْلُُمَعّة ُُمَْدثٌ »قَاَل: ، الزُّْهّري ّ َعّن ، َعْن َمْعَمرٍ 
َماُم يَ ْوَم اْْلُُمَعّة َيَدْيّه َعَلى » قَاَل: ، وروى بإسناد صحيح َعْن َمْسُروقٍ  َرَفَع اْْلّ

 141«.ْم َقَطَع الَِلُ أَْيّديَ هُ » فَ َقاَل َمْسُروٌق: « فَ َرَفَع الَناُس أَْيّديَ ُهمْ ، اْلّمْنَِبّ 
ِف بدع  ِف " الباعث على إنكار البدع واْلوادث" -رَحه هللا  –وقال أبو شامة 

 فبدعة قدمية.، اْلطبة: وأما رفع أيديهم عند الدعاء

                                                           
، (212والرتمذي )، (1112وأبو داود)، (12771وأمحد)، (واللفظ له121مسلم)-711

 (.1611والدارمي)، (117وابن حبان)، ، (1117والنسائي)
 (2117 رواه ابن أيب شيبة يف " مصنفه") -711
 (2112 رواه ابن أيب شيبة يف " مصنفه") -717
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ِف" اْلمر باَلتباع والنهي عن اَلبتداع" ِف بدع  -رَحه هللا  –وقال السيوطي 
 فبدعة قدمية.، ورفع أيديهم عند الدعاء :اْلطبة

 :اليدينصفة رفع 
يَ ْرَفُع َيَدْيّه  صلى هللا عليه وسلمرَأَْيُت َرُسوَل هللّا »  :قَالَ ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس 
َعاءّ   141«.َحىَت يُ َرى بَ َياُض ّإْبطَْيهّ ، ِف الدُّ

فََأَشاَر ّبَظْهّر َكَفْيّه ، اْسَتْسَقى صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ » :رضي هللا عنه وعنه
 144«الَسَماءّ  ّإىَل 

َكاَن ّإَذا َدَعا َجَعَل ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا » :رضي هللا عنهوَعْنه  
 145.«ِمَا يَّلي اْْلَْرَض ، َوبَاّطنَ ُهَما، ظَاّهَر َكَفْيّه ِمَا يَّلي َوْجَههُ 

 يعِن، كان يستسقي هكذا صلى هللا عليه وسلم: أن النب رضي هللا عنهوَعْنه 
 716« حىت رأيُت بياَض إبطيه، ومَد يديه وَجَعل بُطوهنما ِما يلي اْلرضَ 

رََأى َرُسوَل هللّا » أَنَُه ، رضي هللا عنهَعْن آِب الَلْحّم ، َمْوىَل آِب الَلْحمّ ، وَعْن ُعَمرْيٍ 
« َيْدُعو ، ّبَكَفْيهّ َوُهَو ُمْقّنٌع ، ّعْنَد َأْحَجاّر الَزْيّت َيْسَتْسّقي صلى هللا عليه وسلم

140 
  

                                                           
 (.7217وأبو يعلى يف " مسنده ")، (17276 وأمحد يف" املسند")، (112رواه مسلم ) -717
 .(17221وأمحد يف " املسند") ، (112) - 2مسلم  -711
 .إسناده صحيح على شرط مسلم: (وقال شعيب األرنؤوط17771رواه أمحد) -712
 (وصححه األلباين.1117وابن حزمية )، (1121رواه أبو داود): صحيح -716
(وصححه 1211، والنسائي)(222والرتمذي)، (71117رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -712

 ين.األلبا
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 ، " يَْدُعو َيْسَتْسّقي رَاّفًعا َيَدْيّه ّقَبَل َوْجّههّ :وِف رواية
 148«.ََل جُيَاّوُز ِّبَّما رَْأَسُه 

ّعْنَد  صلى هللا عليه وسلمرََأى الَنّبَ  قَاَل: َحَدَثِّن َمنْ ، وَعْن ُُمََمّد ْبّن ّإبْ َراّهيمَ 
 149.«َوَأَشاَر بَّباّطّن َكَفْيّه ََنَْو َوْجّهّه » ، َيْدُعو َهَكَذاَأْحَجاّر الَزْيّت 

، اْلَمْسأََلُة َأْن تَ ْرَفَع َيَدْيَك َحْذَو َمْنّكبَ ْيكَ »قَاَل: ، وَعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
يًعا ، َواَّلْسّتْغَفاُر َأْن ُتّشرَي بُّأْصُبٍع َواّحَدةٍ ، َأْو ََنَْوُُهَا َواَّلبّْتَهاُل َأْن ََتَُد َيَدْيَك َجَّ

.»150 
 : الدعاء بالسبابة على املنِب وغريه

 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َمَر َعَلَي الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َسْعّد ْبّن َأِب َوقَاٍص 
ْد َأحّ دْ »فَ َقاَل: ، َوأَنَا َأْدُعو بُّأْصبُ َعيَ   721بّالَسَبابَّة.َوَأَشاَر ، «َأحّ 

صلى َأَن رَُجاًل َكاَن َيْدُعو بّّإْصبَ َعْيّه فَ َقاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
ْد َأحّ دْ : »هللا عليه وسلم  151.«َأحّ 

* * * 

                                                           
، 121وابن حبان)، (1161وأبو داود) (71111رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -711

 وصححه األلباين121
  (وصححه األلباين.121وابن حبان)، (77671أمحد يف " املسند")  رواه: صحيح -711
(وصححه األلباين يف" صحيح 1711و"الضياء ")، (1111رواه أبو داود): صحيح -721

 (.6611اجلامع")
(وصححه 1727والنسائي)، (217املوصلي)وأبو يعلى ، (1111رواه أبو داود): صحيح -721

 121صفة الصالة ص، 111: انظر َصِحيح اجْلَاِمع األلباين وصححه األلباين
 (.1727والنسائي)، (7222الرتمذي)، (11271رواه أمحد يف " املسند" ): صحيح-727
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صلى هللا عليه َحد هللا تعاىل وَتجيده والثناء عليه والصالة على رسوله ( 4)
 :وسلم

، صلى هللا عليه وسلمَصاّحَب َرُسوّل هللّا  رضي هللا عنهعن فضالة بن عبيد 
َع َرُسوُل هللّا  َوَلَْ َيْذُكّر هللَا ، رَُجاًل يَْدُعو ِف الَصاَلةّ  صلى هللا عليه وسلميَ ُقوُل: ِسَّ

صلى هللا فَ َقاَل َرُسوُل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَوَلَْ ُيَصلّ  َعَلى الَنّبّ  ، َعَز َوَجلَ 
ّإَذا َصَلى َأَحدُُكْم فَ ْلَيْبَدْأ » ثَُ َدَعاُه فَ َقاَل َلُه َوّلَغرْيّّه: « : " َعّجَل َهَذا عليه وسلم

 727.«ُثَ لَّيْدُع بَ ْعُد ِبَا َشاَء ، ُثَ لُّيَصلّ  َعَلى الَنّب ّ ، بَّتْحّميّد رَبّ ّه َوالثَ َناّء َعَلْيهّ 
ْعُت َرُسوَل الِلَّ  -رضي هللا عنهما  -َوَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد هللّا  صلى هللا عليه ِسَّ

َعاّء اْْلَْمُد لِّلَّ ، َأْفَضُل الذ ّْكّر ََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ » يَ ُقوُل: ، وسلم  154«.َوَأْفَضُل الدُّ
* * * 

 ( مسألة بدء املرء بالدعاء لنفسه وللغري:5)
 : صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب أَيُّوَب 

  

                                                           
، (7122( وأخرجه الرتمذي )1111و أبو داود )، (77172رواه أمحد يف " املسند") : صحيح727

وإمساعيل القاضي يف "فضل الصالة ، (7211والبزار يف "مسنده" )خزمية ،  وابن (1161وابن حبان )
 (116على النيب" )

 احلاكم يف املستدرك")، (116وابن حبان)، (7111وابن ماجة)، (7717رواه الرتمذي) -721
 وحسنه شعيب األرنؤوط.، (1111وحسنه األلباين يف " صحيح اجلامع")، (1171
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 155«.َكاَن ّإَذا َدَعا َبَدَأ بّنَ ْفّسهّ »
 

قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، َعْن ُأَِبّ  ْبّن َكْعٍب ، وَعْن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
فَ َقاَل: ، َفذََكَر َذاَت يَ ْوٍم ُموَسى، بّنَ ْفّسهّ  َبَدأَ ، ّإَذا َدَعا ّْلََحدٍ  صلى هللا عليه وسلم

َنا َوَعَلى ُموَسى َنا ّمْن َخَِبّهّ ، َلْو َكاَن َصبَ رَ ، " َرَْحَُة الِلَّ َعَلي ْ ، َلَقَص الَِلُ تَ َعاىَل َعَلي ْ
 ْن َلُدِن ّ ُعْذرًاّإْن َسأَْلُتَك َعْن َشْيٍء بَ ْعَدَها َفاَل ُتَصاّحْبِّن َقْد بَ َلْغَت مّ ﴿ َوَلّكْن قَاَل: 

 150.[00]الكهف:  «﴾
 

 ومن هديه أيًضا كان يبدء بالدعاء لغريه:
فَ َقاَل ، َقْسًما صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َقَسَم الَنّبُّ ، رضي هللا عنه َعْن َعْبّد الِلَّ 

 صلى هللا عليه وسلمفََأْخبَ ْرُت الَنّبَ ، رَُجٌل: ّإَن َهّذّه َلّقْسَمٌة َما أُرّيَد ِّبَا َوْجُه الِلَّ 
َلَقْد ُأوّذَي ، يَ ْرَحُم الَِلُ ُموَسى»َوقَاَل: ، َحىَت رَأَْيُت الَغَضَب ِف َوْجّههّ ، فَ َغّضبَ 

 722«.بَّأْكثَ َر ّمْن َهَذا َفَصبَ َر 

                                                           
(وانظر التفصيل يف 1271"صحيح اجلامع") وانظر، (1111رواه الطرباين يف" الكبري"): حسن -722

و"فتح ، (1/771و" حتفة األحوذي" )، (12/111هذه املسألة يف " شرح النووي صحيح مسلم)
  (.1/711الباري")

إسناده صحيح على شرط : (وقال شعيب األرنؤوط71176رواه أمحد يف" املسند"): صحيح -726
وابن ، (11711النسائي يف "الكربى" )، (7712والرتمذي)، (7111وأبو داود)، مسلم
 ( 1277و"صحيح اجلامع")، (111حبان)

وابن ، وبتمامه، (1167) - 111، (1167)-111ومسلم، (واللفظ له6776البخاري) -722
 (.1171حبان)
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»  :وسلم صلى هللا عليهقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َوَلْو لَّبْثُت ِف السّ ْجّن َما لَّبَث ، َلَقْد َكاَن يَْأّوي ّإىَل رُْكٍن َشّديدٍ ، يَ ْرَحُم الَِلُ ُلوطًا

 721«ُثَ أَتَاِن الَداّعي َْلََجْبُتُه ، يُوُسفُ 
 721«.ّإْن َكاَن لََيْأّوي ّإىَل رُْكٍن َشّديدٍ ، يَ ْغّفُر الَِلُ لُّلوطٍ »قَاَل: :وِف رواية

َوََل تَ ُرَدُهْم َعَلى ، الَلُهَم َأْمّض ّْلَْصَحاِب ّهْجَرتَ ُهمْ »  :صلى هللا عليه وسلموقوله 
 100اْلديث...« ، َأْعَقاِّبّمْ 

 
 :ومن املستحب الدعاء لعموم املسلمني واملؤمنني

فَاْعَلْم أَنَُه ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َواْستَ ْغّفْر ّلَذنّْبَك َوّلْلُمْؤّمّننَي  ﴿  :لقوله تعاىل لنبيه
 [29ُممد:] ﴾ َواْلُمْؤّمَناتّ 

َواَلّذيَن َجاُءوا ّمْن بَ ْعّدّهْم يَ ُقوُلوَن رَبَ َنا اْغّفْر لََنا ﴿  :وقوله تعاىل عن املؤمنني
ْخَوانَّنا اَلّذيَن َسبَ ُقونَا بّاْْلّ  ميَاّن َوََل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَّنا ّغالًّ ّلَلّذيَن آَمُنوا رَبَ َنا ّإَنَك َوْلّّ

 [20اْلجر:] ﴾ (20رَُءوٌف رَّحيٌم )
لعموم أمته رَحة ِبم ِف " الفصل الثامن  صلى هللا عليه وسلموسيأِت معنا دعائه 

سبق معنا آنًفا ِف الفصل الثاِن" من أسباب استجابة الدعاء " دعاء املسلم  "وقد

                                                           
، (1176وابن ماجة)، (1771وأمحد)، (121) - 771 ومسلم، (واللفظ له7712البخاري) -721

 (6711وابن حبان)
  (.1721وأمحد)، (121) - 127ومسلم، (7722البخاري) -721
وابن ، (7116والرتمذي)، (7161وأبو داود)، (1671)ومسلم، (1712البخاري) -761

 (.6176حبان)
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وأن املسلم ، وأن امللك يرد عليه بقوله ولك ِبثل، ْلخيه املسلم بظهر الغيب
 .يؤجر حسنة عن كل مؤمن أو مؤمنة َلستغفاره لعموم املؤمنني

* * * 

 :(النهي عن أن ُتجر واسًعا0)
قَاَل: ، رضي هللا عنهَأَن أَبَا ُهَريْ َرَة ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َسَلَمَة ْبّن َعْبّد الَرَْحَّن 

فَ َقاَل َأْعَراِبٌّ َوُهَو ِف ، ِف َصاَلٍة َوُقْمَنا َمَعهُ  صلى هللا عليه وسلمقَاَم َرُسوُل الِلَّ 
صلى هللا  تَ ْرَحْم َمَعَنا َأَحًدا. فَ َلَما َسَلَم الَنّبُّ َوَلَ ، الَصاَلّة: الَلُهَم اْرََحِّْن َوُُمََمًدا

 761.يُرّيُد َرَْحََة الِلَّ  .«َلَقْد َحَجْرَت َواّسًعا»قَاَل ّلأْلَْعَراِبّ : ، عليه وسلم
* * * 

 :(استحباب تكرار الدعاء ثالثًا0) 
صلى ِف "الصحيحني " ملا دعا رسول هللا  رضي هللا عنهعن عبد هللا بن مسعود 

كتفه الشريفة سال على قريش وأِب جهل وأصحابه ملا ألقوا على  هللا عليه وسلم 
، َصاَلَتهُ  صلى هللا عليه وسلمفَ َلَما َقَضى الَنّبُّ  قال:، بالكعبة اْلزور وهو يصلي

ُثَ ، َوّإَذا َسَأَل َسَأَل َثاَلثًا، َدَعا َثاَلثًاوََكاَن ّإَذا َدَعا ، ثَُ َدَعا َعَلْيّهمْ ، َرَفَع َصْوَتهُ 
 101اْلديث«...، َثاَلَث َمَراتٍ « َعَلْيَك ّبُقَرْيشٍ ، اللُهمَ  »قَاَل: 

* * * 
                                                           

 (.112وابن حبان)، (1716والنسائي)، (117وأبو داود)، (2117وأمحد)، (6111البخاري) -761
 (.1211مسلم)، (7171البخاري)-767
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 :( عزم املسألة8)
ّإَذا َدَعا  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس 

فَّإنَُه ََل ُمْسَتْكرَّه َلُه ، َوََل يَ ُقوَلَن: الَلُهَم ّإْن ّشْئَت فََأْعّطِّن ، َأَحدُُكْم فَ ْليَ ْعزّّم املَْسأََلةَ 
».101 

ََل  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ  :رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، لّيَ ْعزّّم املَْسأََلةَ ، الَلُهَم اْرََحِّْن ّإْن ّشْئتَ ، يَ ُقوَلَن َأَحدُُكْم: الَلُهَم اْغّفْر ِل ّإْن ّشْئتَ 

 104.«فَّإنَُه ََل ُمْكرَّه َلُه 
َعاءّ  » :صلى هللا عليه وسلمقَ ْولُُه  الَلُهَم َوََل يَ ُقْل ، ّإَذا َدَعا َأَحدُُكْم فَ ْليَ ْعزّْم ِف الدُّ

" فَّإَن الِلََ َصاّنٌع َما َشاَء ََل :َوِف ّرَوايَةٍ  «فَّإَن الِلََ ََل ُمْسَتْكرَّه َلُه ، ّإْن ّشْئَت فََأْعّطِّن 
فَّإَن الِلََ َعَز َوَجَل ََل يَ تَ َعاَظُم َعَلْيّه ، " َوَلّكْن لّيُ ْعّظْم َرْغَبَتهُ :وِف رواية «ُمْكرَّه له 

  «َشْيٌء َأْعطَاُه 
 

َدُة ِف: َعْزُم اْلَمْسأََلةّ  :قَاَل اْلُعَلَماءُ  ، واْلزم ّمْن َغرْيّ َضْعٍف ِف الطََلبّ ، طلبها الشّ 
َجابَةّ  :َوّقيلَ ، َوََل تَ ْعّليَق َعَلى َمّشيَئٍة َوََنّْوَها  .ُهَو ُحْسُن الَظنّ  بَّالِلَّ تَ َعاىَل ِف اْْلّ

 .وََكَراَهُة التَ ْعّليّق َعَلى اْلَمّشيَئةّ ، َوَمْعَن اْْلَّديّث: اْسّتْحَباُب اْْلَْزّم ِف الطََلبّ 
ََل ِف َحقّ  َمْن يَ تَ َوَجُه قَاَل اْلُعَلَماُء: َسَبُب َكَراَهّتّه أَنَُه ََل يَ َتَحَقُق اْسّتْعَماُل اْلَمّشيَئّة إّ 

ِف  صلى هللا عليه وسلمَوُهَو َمْعَن قَ ْوّلّه ، َوَالَِلُ تَ َعاىَل ُمنَ َزٌه َعْن َذّلكَ ، َعَلْيّه اْْلّْكَراهُ 
 .فَّإنَُه ََل ُمْسَتْكرَّه َلُه"  ": آّخّر اْْلَّديثّ 

                                                           
 (. 11111وأمحد)، (7621ومسلم)، (6771البخاري) -767
وابن ، (1117وأبو داود)، (2711وأمحد)، (7621ومسلم)، (6771البخاري) -761

 (.7121ماجة)
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ُصورَُة اَّلْسّتْعَفاّء َعَلى اْلَمْطُلوّب َسَبُب اْلَكَراَهّة َأَن ِف َهَذا الَلْفّظ  :َوّقيلَ 
 . َواْلَمْطُلوّب ّمْنهُ 

* * * 

 :(إخفاء الدعاء9)
 ﴾ (55اْدُعوا رََبُكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيًة ّإنَُه ََل حيُّبُّ اْلُمْعَتّديَن )﴿  :قال تعاىل

 [55اْلعراف:]
ّذْكُر َرَْحَّت رَبّ َك  ﴿ :فقال، زكريا عليه الصالة والسالموامتدح هللا عبده ونبيه 

 [.1-1مري:] ﴾ (1)نَاَدى رَبَُه ّنَداًء َخّفيًّا( ّإْذ 1َعْبَدُه زََكرّيَا )
، ِف َسَفرٍ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ُكَنا َمَع الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُموَسى و 

أَي َُّها الَناُس »  :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ ، َفَجَعَل الَناُس جَيَْهُروَن بّالَتْكّبريّ 
يًعا ، ّإَنُكْم لَْيَس َتْدُعوَن َأَصَم َوََل َغائًّبا، اْربَ ُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ  ّإَنُكْم َتْدُعوَن ِسَّ

  105«َوُهَو َمَعُكمْ ، َقرّيًبا
فَّإَنُكْم ََل َتْدُعوَن َأَصَم ، يَا أَي َُّها الَناُس اْربَ ُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ  » وِف رواية للبخاري:

يٌع َقرّيبٌ ، َوََل َغائًّبا  766.« تَ َباَرَك اِْسُُه َوتَ َعاىَل َجدُّهُ ، ّإنَُه َمَعُكْم ّإنَُه ِسَّ
يًعا َبّصريًا » :وِف رواية وَن َأقْ َرُب ّإىَل َأَحدُّكْم ّمْن ُعُنّق ّإَن اَلّذي َتْدعُ ، ّإََّنَا َتْدُعوَن ِسَّ

 100.« رَاّحَلّتهّ 

                                                           
 (.1276وأبو داود)، (12212وأمحد)، (واللفظ له7211ومسلم)، (2716البخاري)-762
  (.7117البخاري)-766
 (.11211رواه أمحد يف " املسند")-762
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اْرفُ ُقوا بّأَنْ ُفّسُكْم َواْخّفُضوا  :َمْعَناهُ ، َوّبَفْتّح اْلَباّء اْلُمَوَحَدةّ ، اْربَ ُعوا ِّبَْمَزّة َوْصلٍ 
ْنَساُن لّبُ ْعّد ، َأْصَواَتُكمْ  َوأَنْ ُتْم ، َمْن خُيَاّطُبُه لُّيْسّمَعهُ فَّإَن َرْفَع الَصْوّت ّإََّنَا يَ ْفَعُلُه اْْلّ

يٌع َقرّيبٌ ، غائب وَل، وليس هو بأصم، تدعون هللا تعاىل َوُهَو َمَعُكْم ، َبْل ُهَو ِسَّ
َحاَطةّ  ّإَذا َلَْ َتدُْع َحاَجٌة ّإىَل ، َفّفيّه الَنْدُب ّإىَل َخْفّض الَصْوّت بّالذ ّْكرّ ، بّاْلّعْلّم َواْْلّ

فان دعت حاجة اىل الَرْفّع ، ُه ّإَذا َخَفَضُه َكاَن أَبْ َلَغ ِف تَ ْوّقريّّه َوتَ ْعّظيّمهّ فَّإنَ ، َرْفّعهّ 
 َكَما َجاَءْت ّبّه َأَحاّديُث.،  َرَفعَ 
 

َوََل ََتَْهْر ّبَصاَلّتَك َوََل ُتَاّفْت ﴿ ِف قَ ْوّلّه َعَز َوَجَل: ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
 108[ قَاَلْت: أُْنّزَل َهَذا ِف الدَُّعاّء.220]اْلسراء:  ﴾ ِّبَا

عشرة فوائد عظيمة ِف إخفاء الدعاء من أراد أن  -رَحه هللا  –وذكر ابن القيم 
 يتتبعها فعليه ِبراجعتها ِف " كتابه "التفسري القيم".

 :(النهي عن اَلعتداء ِف الدعاء20)
َع ، َعْن َأِب اْلَعاَلءّ  َوُهَو يَ ُقوُل: ، ابْ ًنا َلهُ  رضي هللا عنه َعْبُد الِلَّ ْبُن اْلُمَغَفلّ قَاَل: ِسَّ

ّإَذا َسأَْلَت فَاْسَأّل ، قَاَل: يَا بُ َِنَ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَقْصَر اْْلَبْ َيَض َعْن ميَّنّي اْْلََنةّ 
ْعُت َرُسوُل الِلَّ  فَّإِن ّ ، َوتَ َعَوْذ ّبّه ّمَن الَنارّ ، الِلََ اْْلََنةَ    يَ ُقوُل:، صلى هللا عليه وسلمِسَّ

  

                                                           
 (112ومسلم)، (2276البخاري)-761
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 109«.َوالطُُّهورّ ، َيُكوُن ِف آّخّر الَزَماّن قَ ْوٌم يَ ْعَتُدوَن ِف الدَُّعاءّ »
 

َعاءّ  :قَاَل بَ ْعُض الشَُّراحّ  َطّمَع َما ّْلََن ابْ َنُه ، ّإََّنَا أَْنَكَر َعْبُد الِلَّ َعَلى ابّْنّه ِف َهَذا الدُّ
ُلُغُه َعَماًل  َعاّء ّلَما ، َحْيُث َسَأَل َمَناّزَل اْْلَنّْبَياءّ ، ََل يَ ب ْ َوَجَعَلُه ّمَن اَّلْعّتَداّء ِف الدُّ

 .ّفيَها ّمَن الَتَجاُوّز َعْن َحدّ  اْْلََدبّ 
 َوالَِلُ َأْعَلُم  .ّْلَنَُه َسَأَل َشْيًئا ُمَعيَ ًنا :َوّقيلَ 

َعاُء ِبَا ََل جَيُوُز َوَرْفُع الَصْوّت ، َواْلُمَراُد بّاَّلْعّتَداّء ّفيّه ُُمَاَوزَُة اْْلَد ّ َوّقيَل:  َوّقيَل: الدُّ
 100ّبّه َوالصّ َياُح.

قيل: املراد أنه َل حيب املعتدين ِف الدعاء. كالذي يسأل ما َل يليق به من منازل 
 اْلنبياء وغري ذلك.

وعلى هذا فاَلعتداء ِف الدعاء تارة بأن ، بابإىل أن قال بعد ذكر حديث ال
وتارة بأن يسأل ما َل يفعله ، يسأل ما َل جيوز له سؤاله من اْلعانة على احملرمات

أو يسأله أن يرفع عنه لوازم البشرية من ، مثل يسأله تليده إىل يوم القيامة، هللا
يسأله أن جيعله من اْلاجة إىل الطعام والشراب أو يسأله أن يطلعه على غيبه أو 

وَنو ذلك ِما ، أو يسأله أن يهب له ولدا من غري زوجة وَل أمة، املعصومني

                                                           
وهذا إسناد ، حسن لغريه: يقول شعيب األرنؤوط، (ويف كل روايته16111رواه أمحد): صحيح-761

(وصححه األلباين وحسنه شعيب 7161وابن ماجة)، ( وحسنه شعيب األرنؤوط16وأبو داود)، منقطع
، مسلمإسناده صحيح على شرط : (وقال شعيب األرنؤوط6267وابن حبان) ،األرنؤوط
 (.1121واحلاكم)

  (111-1/112" عون املعبود)-721
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أو ، سؤاله اعتداء. فكل سؤال يناقض حكمة هللا أو يتضمن مناقضة شرعه وأمره
 يتضمن خالف ما أخِب به فهو اعتداء َل حيبه هللا وَل حيب رسله.

اء. قال ابن جريج: من اَلعتداء رفع وُفسر اَلعتداء برفع الصوت أيًضا ِف الدع
، والنداء ِف الدعاء والصياح وبعد: فاْلية أعم من ذلك كله، الصوت ِف الدعاء

وإن كان اَلعتداء ِف الدعاء مرادا ِبا فهو من َجلة املراد وهللا َل حيب املعتدين 
حيُّبُّ  َوَل تَ ْعَتُدوا ّإَن الِلََ َل﴿ كما قال: ،  دعاء كان أو غريه، ِف كل شيء

 [.80املائدة:]و، [290البقرة:] ﴾ (290اْلُمْعَتّديَن )
وهم ، وعلى هذا فيكون قد أمر بدعائه وعبادته وأخِب أنه َل حيب أهل العدوان

الذين يدعون معه غريه. فهؤَلء أعظم املعتدين عدوانا. فإن أعظم العدوان هو 
بد أن يكون داخال  وهو وضع العبادة ِف غري موضعها. فهذا العدوان َل، الشرك

 ِف قوله: ّإنَُه َل حيُّبُّ اْلُمْعَتّديَن.
كاملستغِن ِبا عنده ،  بل دعاء مدل  ، ومن العدوان: أن يدعوه دعاء غري متضرع

املدل على ربه به. وهذا من أعظم اَلعتداء املناِف لدعاء الضارع الذليل الفقري 
مسألة مسكني متضرع املسكني من كل جهة ِف ُمموع حاَلته. فمن َل يسأل 

 خائف فهو معتد.
وتثِن عليه ِبا َل يثن به على نفسه وَل ، ومن اَلعتداء: أن تعبده ِبا َل يشرعه

وهو نظري اَلعتداء ِف دعاء ، أذن فيه. فإن هذا اَلعتداء ِف دعاء الثناء والعبادة
 املسألة والطلب.

 :وعلى هذا فتكون اْلية دالة على شيئني
 وهو الدعاء تضرعا وخفية.، تبارك وتعاىل مرضى له أحدُها: ُمبوب للرب
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، فأمر ِبا حيبه هللا وندب إليه، وهو اَلعتداء، والثاِن: مكروه له مبغوض مسخوط
وحذر ِما يبغضه وزجر عنه ِبا هو أبلغ طرق الزجر والتحذير. وهو أنه َل حيب 

 ومن َل حيبه هللا فأي خري يناله؟.، فاعله
 ااْدُعوا رََبُكْم َتَضرُّعً ﴿ عقب قوله: ، ﴾ حيُّبُّ اْلُمْعَتّديَن  ّإنَُه َل ﴿  وِف قوله:

دليل على أن من َل يدعه تضرًعا وخفية فهو من [55اْلعراف:]"﴾ َوُخْفَيًة 
 املعتدين الذين َل حيبهم.

 102ومعتد بِتك ذلك.، فقسمت اْلية الناس إىل قسمني: داع هلل تضرعا وخفية
* * * 

 الدعاء:(علو اْلمة ِف 22)

  أَنَُه قَاَل:، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
فَّإَن الِلََ َعَز ، َوَلّكْن لّيُ ْعّظْم َرْغَبَتهُ ، ّإَذا َدَعا َأَحدُُكْم َفاَل يَ ُقوَلَن: الَلُهَم ّإْن ّشْئتَ » 

 101 «.َوَجَل ََل يَ تَ َعاَظُم َعَلْيّه َشْيٌء َأْعطَاُه 
ّإَذا » :صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنهاو 

 101«. فَّإنَُه َيْسَأُل رَبَهُ ، َسَأَل َأَحدُُكْم فَ ْلُيْكّثرْ 
 104.«ّإَذا ََتََن َأَحدُُكْم فَ ْلَيْسَتْكّثْر؛ فَّإََّنَا َيْسَأُل رَبَُه َعَز َوَجَل »وِف رواية: 

                                                           
 (767-761" التفسري القيم" لإلمام ابن القيم)-721
 .(116وابن حبان)، (واللفظ له1111وأمحد)، (7621رواه مسلم) -727
و  1766« )الصحيحة» وانظر، (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط111رواه ابن حبان) -727

1772). 
 (وصححه مصطفى العدوي.1116من املسند )« املنتخب»رواه عبد بن محيد يف  -721
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َمْن » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
رََمَضاَن َكاَن َحقًّا َعَلى الِلَّ َأْن يُْدّخَلُه َوَصاَم ، َوَأقَاَم الَصاَلةَ ، آَمَن بّالِلَّ َوّبَرُسوّلهّ 

فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل ، «َجاَهَد ِف َسّبيّل الِلَّ َأْو َجَلَس ِف َأْرّضّه اَلِّت ُوّلَد ّفيَها، اْلََنةَ 
ا الَِلُ ّلْلُمَجاّهّديَن ِف َأَعَدهَ ، ّإَن ِف اْلََنّة ّماَئَة َدرََجةٍ »َأَفاَل نُ َبشّ ُر الَناَس؟ قَاَل: ، الِلَّ 

فَاْسأَُلوُه ، فَّإَذا َسأَْلُتُم الِلََ ، َما بَ نْيَ الَدرََجتَ نْيّ َكَما بَ نْيَ الَسَماّء َواَْلْرضّ ، َسّبيّل الِلَّ 
َوّمْنُه ، فَ ْوَقُه َعْرُش الَرَْحَنّ  -أُرَاُه  -فَّإنَُه َأْوَسُط اْلََنّة َوَأْعَلى اْلََنّة ، الّفْرَدْوسَ 

 105«.تَ َفَجُر أَنْ َهاُر اْلََنةّ 
 

صلى هللا عليه قَاَل: قَاَلْت ُأمُّ َحّبيَبَة َزْوُج الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد هللّا 
، َوبَّأِب َأِب ُسْفَيانَ ، صلى هللا عليه وسلم: اللُهَم َأْمّتْعِّن ّبَزْوّجي َرُسوّل هللّا وسلم

َقْد َسأَْلّت هللَا ّْلَجاٍل  : »صلى هللا عليه وسلمَة قَاَل: فَ َقاَل الَنّبُّ َوبَّأّخي ُمَعاّويَ 
َر ، َلْن يُ َعجّ َل َشْيًئا قَ ْبَل ّحلّ هّ ، َوَأْرزَاٍق َمْقُسوَمةٍ ، َوأَيَاٍم َمْعُدوَدةٍ ، َمْضُروبَةٍ  َأْو يُ َؤخّ 

َأْو َعَذاٍب ِف ، يُّعيَذّك ّمْن َعَذاٍب ِف الَنارّ َوَلْو ُكْنّت َسأَْلّت هللَا َأْن ، َشْيًئا َعْن ّحلّ هّ 
ًرا َوَأْفَضلَ ،  اْلَقِْبّ   100.«َكاَن َخي ْ

َعاّء بّالز ّيَاَدّة ِف اْْلََجلّ  :يقول اْلمام النووي ، فَّإْن ّقيَل َما اْلّْْكَمُة ِف نَ ْهّيَها َعّن الدُّ
َعاّء بّاَّلْسّتَعاَذّة ّمَن اْلَعَذاّب َمَع أَنَُه َمْفُروٌغ ّمْنُه أَْيًضا  َونَْدِّبَا ّإىَل ، ّْلَنَُه َمْفُروٌغ ّمْنهُ  الدُّ

 .َكاْْلََجلّ 
َعاَء بّالَنَجاّة ّمْن َعَذاّب الَنارّ ، أن اْلميع مفروع ّمْنهُ  :فَاْْلََوابُ   َوّمْن ، َلّكّن الدُّ

َفّقيَل َأَفاَل نَ َتّكُل َعَلى  ، َشْرُع بّاْلّعَباَداتّ َوَقْد َأَمَر ال، َوََنّْوُّهَا ّعَباَدةٌ ، َعَذاّب اْلَقِْبّ 
                                                           

 (.1171وأمحد)، (واللفظ له2177، 7211البخاري)-722
 (.7211وأمحد)، (7667مسلم)726
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َوَأَما الدعاء .اْعَمُلوا َفُكلٌّ ُمَيَسٌر ّلَما ُخّلَق َلهُ  :فَ َقالَ ، ّكَتابَّنا َوَما َسَبَق لََنا ّمَن اْلَقَدرّ 
اتّ َكاًَل  ،وكما َل حَيُْسُن تَ ْرُك الَصاَلّة َوالَصْوّم َوالذ ّْكرّ ، بطول اْلجل فليس عبادة

َعاُء بّالَنَجاّة ّمَن الَنارّ ، َعَلى اْلَقَدرّ   100 .َوالَِلُ َأْعَلمُ .َوََنّْوهّ ، َفَكَذا الدُّ
 

ملا ربطت أم املؤمنني أم حبيبة عليها السالم البقاء بطول  :وأقول بتوفيق هللا
رضي وأبيها سفيان وأخيها معاوية  صلى هللا عليه وسلمالعمر للتمتع برسول هللا 

ولو أن العبد ، وأقسام مرزوقة، وأيام مضروبة، فدْلا أهنا آجال معدودة، هللا عنهم
فالفضل ثابت ِف ذلك ، سأل هللا عز وجل أن جيعله ِمن طال عمره وحسن عمله

وأما قول من قال أن العذاب مفروغ منه ، صلى هللا عليه وسلمعن رسول هللا 
ميان ِما يدفع العبد إىل اْلحسان باْل، ومشيئتهنقول مفروغ منه ِف علم هللا ، أيًضا

 جناحيه، فاملؤمن كالطري، ذلك اْلوف من عذاب هللاوك، وعمل الصاْلات
فكم زين الشيطان لكثري من ، َل يشعر بإساءته يءفكم من مس، اْلوف والرجاء
ويكون ، كما نسمع ونرى،  وهم أبعد ما يكونوا عن مرضاة هللا، الناس أعماْلم

لنا من القرآن والسنة انتفاع العبد بسؤال هللا له اْلنة واستعاذته من النار  ِما تبني
 .كما سيأِت معنا،  بأن جييب هللا دعاؤه

 
  

                                                           
 بريوت. الطبعة الثانية-(ط.دار إحياء الرتاث العريب711-16/717"النووي بشرح مسلم")-722
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 :ما يقوله من أراد أن جيتهد ِف الدعاء
َأُتُّبُّوَن َأْن  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

َعاّء؟ ُقوُلوا: اللُهَم َأّعَنا َعَلى ُشْكّركَ  ّعَباَدّتَك  َوُحْسنّ ، َوّذْكّركَ ، ََتَْتّهُدوا ِف الدُّ
».721 
* * * 

 (النهي عن السجع ِف الدعاء:21)
ّث الَناَس ُكَل َُجَُعٍة َمَرةً »قَاَل: ، رضي هللا عنهماَعّن اْبّن َعَباٍس  أَبَ ْيَت فَّإْن ، َحدّ 

َوََل أُْلّفيَ َنَك تَْأِت ، َوََل َتَُّل الَناَس َهَذا الُقْرآنَ ، فَّإْن َأْكثَ ْرَت فَ َثاَلَث ّمَرارٍ ، َفَمَرتَ نْيّ 
فَ تَ ْقَطُع َعَلْيّهْم َحّديثَ ُهْم ، فَ تَ ُقصُّ َعَلْيّهمْ ، الَقْوَم َوُهْم ِف َحّديٍث ّمْن َحّديّثّهمْ 

ثْ ُهْم َوُهْم َيْشتَ ُهونَهُ ، أَْنّصتْ َوَلّكْن ، فَ ُتّملُُّهمْ  فَاْنظُّر الَسْجَع ّمَن ، فَّإَذا َأَمُروَك َفَحدّ 
َعاّء فَاْجَتّنْبهُ  َوَأْصَحابَُه ََل  صلى هللا عليه وسلمفَّإِن ّ َعّهْدُت َرُسوَل الِلَّ ، «الدُّ

 721ّتَنابَ يَ ْفَعُلوَن ّإََل َذّلَك يَ ْعِّن ََل يَ ْفَعُلوَن ّإََل َذّلَك اَّلجْ 
وسجع ، القصد املستوى :أصل السجع :-رَحه هللا  -وقال ابن اْلوزي 

سجع الرجل إذا انطلق  :قال الليث .اْلمامة مواَلة صوهتا على طريق واحدة
َأَسْجٌع َكَسْجّع : » صلى هللا عليه وسلموقول رسول هللا ، بالكالم له فواصل

 180«؟اْْلَْعَرابّ 

                                                           
واحلاكم ، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط (2117 رواه أمحد يف "املسند"): صحيح-721

 (11وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (1171 يف"املستدرك")
 (727و"مشكاة املصابيح")، (6772البخاري) -721
 (1617مسلم)-711
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وهنى عن السجع فالدعاء ْلن ذلك ينبغي عن ، الكهانإَّنا كرهه ملشاكلته كالم 
فال يذم ، وقد يقع غري تصنع، وقد يقع عن تصنع، حرقة القلب َل عن تصنع

 ومن عني َل تدمع ". ، لقوله:" أعوذ بك من قلب َل خيشع
 

" :ِف شرحه قول ابن عباس رضي هللا عنهما-رَحه هللا  –وقال اْلافظ ابن حجر 
املانع للخشوع ، ملا فيه من التكلف، وَل تشغل به فكرك، أي َل تقصد إليه

 182املطلوب ِف الدعاء.
ما أنزَل هللا ِّبا ، وأِساٍء َِسَْوها، وقد ُأولَع كثرٌي من العاَمّة بأْدّعَيٍة ُمْنَكرٍة اختَ َرُعوها

 واْلدعيّة ُيَسَمْونَه: "اْللفَ ، وقد يوَجُد ِف أيديهْم دستوٌر من اْلِساء، من ُسلطانٍ 
، عَز وجل، واْلُرأّة على هللا، َصنَ َعَها ْلُْم بعُض املُتَكلّ ّفني ّمن أهل اْلَْهلّ  اسم "

َها، أكثُرها زوٌر وافِتاء على هللّا عز وجل إَل ما وافَق منها ، الَداعي فَ ْلَيجتنب ْ
 717الصواَب. إْن شاء هللا تعاىل.

* * * 

َل  –تعاىل  -ِبا عند هللا(الفقه ِبسألة تقييد الدعاء حبقيقة اْلمر 21) 
 : بظاهره

، َوّهَي أُمُّ أََنسٍ ، قَاَل: َكاَنْت ّعْنَد أُمّ  ُسَلْيٍم يَّتيَمةٌ ، رضي هللا عنهَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
ََل  ، َلَقْد َكِّبْتّ ، آْنّت ّهَيْه؟»فَ َقاَل: ، اْلَيّتيَمةَ  صلى هللا عليه وسلمفَ َرَأى َرُسوُل هللّا 

فَ َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: َما َلّك؟ يَا ، فَ َرَجَعّت اْلَيّتيَمُة ّإىَل أُمّ  ُسَلْيٍم تَ ْبّكي، «ّسنُّكّ َكِّبَ 
                                                           

 (.11/117" الفتح ")-711
 دار الثقافة العربية. ط. (16"شأن الدعاء" للخطايب) -717

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 138 

، َأْن ََل َيْكبَ َر ّسِنّ  ، صلى هللا عليه وسلمقَاَلّت اْْلَارّيَُة: َدَعا َعَلَي َنّبُّ هللّا ، بُ نَ َيةُ 
اَلْت قَ ْرِن َفَخَرَجْت ُأمُّ ُسَلْيٍم ُمْستَ ْعّجَلًة تَ ُلوُث َأْو قَ ، فَاْْلَن ََل َيْكبَ ُر ّسِنّ  أََبًدا

صلى هللا فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَحىَت َلّقَيْت َرُسوَل هللّا ، َّخَارََها
ِّت قَاَل: فَ َقاَلْت: يَا َنّبَ هللّا َأَدَعْوَت َعَلى يَّتيمَ « َما َلّك يَا أَُم ُسَلْيمٍ » عليه وسلم:

َوََل َيْكبَ َر ، قَاَلْت: َزَعَمْت أََنَك َدَعْوَت َأْن ََل َيْكبَ َر ّسن َُّها« َوَما َذاّك؟ يَا ُأَم ُسَلْيمٍ »
ثَُ قَاَل: " يَا أَُم ُسَلْيٍم َأَما ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل َفَضّحَك َرُسوُل هللّا ، قَ ْرنُ َها

َأْرَضى  ، َأِن ّ اْشتَ َرْطُت َعَلى َرِبّ  فَ ُقْلُت: ّإََّنَا أَنَا َبَشرٌ ، ِبّ  تَ ْعَلّمنَي َأَن َشْرّطي َعَلى رَ 
َا َأَحٍد َدَعْوُت َعَلْيهّ ، َوَأْغَضُب َكَما يَ ْغَضُب اْلَبَشرُ ، َكَما يَ ْرَضى اْلَبَشرُ  ّمْن ، فََأميُّ

َوقُ ْربًَة يُ َقر ّبُُه ِّبَا ّمْنُه يَ ْوَم ، َطُهورًا َوزََكاةً َأْن جَيَْعَلَها َلُه ، ّبَدْعَوٍة لَْيَس َْلَا بَّأْهلٍ ، أَُمِّت 
 181«.اْلّقَياَمّة 

، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، وِف " الصحيحني
َنا » :فذكر اْلديث وفيه، ََلْ يَ َتَكَلْم ِف اْلَمْهّد ّإََل َثاَلثَةٌ  »قَاَل:  َصّبٌّ يَ ْرَضُع ّمْن َوبَ ي ْ

فَ َقاَلْت أُمُُّه: اللُهَم اْجَعّل ، َوَشارٍَة َحَسَنةٍ ، َفَمَر رَُجٌل رَاّكٌب َعَلى َدابٍَة فَارَّهةٍ ، أُمّ هّ 
، هُ فَ َقاَل: اللُهَم ََل ََتَْعْلِّن ّمثْ لَ ، فَ َنَظَر ّإلَْيهّ ، فَ تَ َرَك الَثْدَي َوَأقْ َبَل ّإلَْيهّ ، اْبِّن ّمْثَل َهَذا

صلى هللا قَاَل: َفَكَأِن ّ أَْنظُُر ّإىَل َرُسوّل هللّا ، .«ثَُ َأقْ َبَل َعَلى ثَْدّيّه َفَجَعَل يَ ْرَتّضُع 
 »قَاَل: ، َفَجَعَل مَيُصَُّها، َوُهَو حَيّْكي ارّْتَضاَعُه بّّإْصَبّعّه الَسَبابَّة ِف َفّمهّ  عليه وسلم

َوّهَي تَ ُقوُل: َحْسّبَ هللاُ ، َسَرْقتّ ، َوَمرُّوا جبَارّيٍَة َوُهْم َيْضرّبُونَ َها َويَ ُقوُلوَن: زَنَ ْيتّ 
َها، فَ َقاَلْت أُمُُّه: اللُهَم ََل ََتَْعّل اْبِّن ّمثْ َلَها، َونّْعَم اْلوَّكيلُ  ، فَ تَ َرَك الَرَضاَع َوَنَظَر ّإلَي ْ

فَ َقاَلْت: َحْلَقى َمَر رَُجٌل ، فَ ُهَناَك تَ َراَجَعا اْْلَّديثَ ،  ّمثْ َلَهافَ َقاَل: اللُهَم اْجَعْلِّن 

                                                           
 (.2211حبان)وابن ، (والفظ له7617مسلم)-717
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َوَمرُّوا ، فَ ُقْلَت: اللُهَم ََل ََتَْعْلِّن ّمثْ َلهُ ، َحَسُن اْْلَْيَئّة فَ ُقْلُت: اللُهَم اْجَعّل اْبِّن ّمثْ َلهُ 
فَ ُقْلُت: اللُهَم ََل ََتَْعّل اْبِّن ، َسَرْقتّ ، ْيتّ زَن َ  :َويَ ُقوُلونَ ، ِّبَّذّه اْْلََمّة َوُهْم َيْضرّبُونَ َها

فَ ُقْلُت: ، قَاَل: ّإَن َذاَك الَرُجَل َكاَن َجَبارًا، ّمثْ َلَها فَ ُقْلَت: اللُهَم اْجَعْلِّن ّمثْ َلَها
َسَرْقّت َوَلَْ َتْسّرْق وَ ، َوّإَن َهّذّه يَ ُقوُلوَن َْلَا زَنَ ْيّت َوَلَْ تَ ْزنّ ، اللُهَم ََل ََتَْعْلِّن ّمثْ َلهُ 

 711«.فَ ُقْلُت: اللُهَم اْجَعْلِّن ّمثْ َلَها 
عندما سدت عليهم الصخرة باب الغار بأن توسلوا  وقول أصحاب الغار الثالثة

الَلُهَم  » :بقول كل منهم، إىل هللا بصاحل أعماْلم بأن يفرج هللا عنهم ما هم فيه
فَانْ َفَرَجّت ، فَافْ ُرْج َعَنا َما ََنُْن ّفيهّ ، فَّإْن ُكْنُت فَ َعْلُت َذّلَك ابّْتغَاَء َوْجّهكَ 

 .«َفَخَرُجوا مَيُْشوَن ، الَصْخَرةُ 
ََل يَ َتَمنَ نَيَ  »: صلى هللا عليه وسلمقَاَل الَنّبُّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 

فَ ْليَ ُقْل: الَلُهَم َأْحّيِّن َما  ، فَّإْن َكاَن ََل بَُد فَاّعاًل ، َأَحدُُكُم املَْوَت ّمْن ُضرٍ  َأَصابَهُ 
ًرا ِل  ًرا ِل ، َكاَنّت اْلََياُة َخي ْ  712.«َوتَ َوَفِّن ّإَذا َكاَنّت الَوفَاُة َخي ْ

 
أَنَُه َكاَن ّإَذا َصَلى  صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ   رضي هللا عنه، وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َواْبُن َعْبّدَك َكاَن َيْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َوَأَن ، الَلُهَم َعْبُدكَ » َعَلى َجَنازٍَة يَ ُقوُل: 
َوّإْن  ، ُُمّْسًنا َفزّْد ِف ّإْحَسانّهّ ّإْن َكاَن ، َوأَْنَت َأْعَلُم ّبّه ّمِنّ  ، ُُمََمًدا َعْبُدَك َوَرُسوُلكَ 

 180.« َوََل تَ ْفّتَنا بَ ْعَدهُ ، َوََل َُتْرّْمَنا َأْجَرهُ ، َكاَن ُمّسيًئا فَاْغّفْر َلهُ 
                                                           

 (.6111وابن حبان)، (1617وأمحد)، (واللفظ له7221ومسلم)، (ومواضع7176البخاري) -711
والرتمذي ، (7111وأبو داود)، (11121وأمحد)، ، (7611ومسلم)، (6721البخاري) -712

 (1171والنسائي)، (1762وابن ماجة)، (121)
 األرنؤوط.(وصححه األلباين وشعيب 7127رواه ابن حبان): صحيح -716
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َأَما َوالِلَّ َْلَْدُعَوَن  :» :على من ظلمه رضي هللا عنهودعاء سعد بن أِب وقاص 
َوَأّطْل ، فََأّطْل ُعْمَرهُ ، قَاَم رّيَاًء َوُِسَْعةً ، بَّثاَلٍث: الَلُهَم ّإْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاّذبًا

 180اْلديث «....، َوَعرّ ْضُه بّالّفَتّ ، فَ ْقَرهُ 
الَلُهَم ّإْن  ، ...» :صلى هللا عليه وسلملقوله ، وِف دعاء اَلستخارة ما يفيد ذلك

ٌر ِل ِف ّديِّن َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة َأْمّري  َأْو قَاَل َعاّجّل  -ُكْنَت تَ ْعَلُم َأَن َهَذا اَْلْمَر َخي ْ
َوّإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم َأَن َهَذا ، ثَُ بَاّرْك ِل ّفيهّ ، فَاْقُدْرُه ِل َوَيسّ ْرُه ِل  -َأْمّري َوآّجّلّه 

 -َأْو قَاَل ِف َعاّجّل َأْمّري َوآّجّلّه  - ِف ّديِّن َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة َأْمّري اَْلْمَر َشرٌّ ِل 
َر َحْيُث َكانَ ، فَاْصرّْفُه َعِنّ  َواْصرّْفِّن َعْنهُ  قَاَل: ، «ثَُ َأْرّضِّن ، َواْقُدْر ِل اْلَي ْ

 711.«َوُيَسمّ ي َحاَجَتهُ »
* * * 

 :(الفقه ِبسألة النهي عن اللعن24)
 :ما جاء ِف النهي عن اللعن

ّإَن : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد هللّا 
 189«.َوََل اْلَبّذيّء ، َوََل اْلَفاّحشّ ، َوََل الطََعانّ ، اْلُمْؤّمَن لَْيَس بّالَلَعانّ 

                                                           
 (117(وأبو داود)1211وأمحد )، (127ومسلم)، (واللفظ له222البخاري) -712
 (1117والنسائي)، 

 وجاء معنا كامال يف الفصل السابق " دعوة املظلوم "
(وسبق معنا  7727والنسائي)، (1717وابن ماجة )، (121والرتمذي)، (2711البخاري) -711

 .يف الفصل األول كاماًل 
، ، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط(7111أمحد يف" املسند") رواه : صحيح -711

  (وصححه األلباين.1122والرتمذي)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 141 

ْعُت َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب الَدْرَداّء  يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ
 190«.َوََل ُشَفَعاَء يَ ْوَم اْلّقَياَمةّ ، ّإَن الَلَعاّننَي ََل َيُكونُوَن ُشَهَداءَ »

ََل يَ ْنَبّغي »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 192«.َيُكوَن َلَعانًا ّللَصّديّق َأْن 

ََل َيُكوُن : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن اْبّن ُعَمَر و 
 «.املُْؤّمُن َلَعانًا 

ْسَناّد َعّن الَنّبّ   ََل يَ ْنَبّغي » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَوَرَوى بَ ْعُضُهْم ِّبََذا اْْلّ
 191«.َيُكوَن َلَعانًا ّلْلُمْؤّمّن َأْن 

َها فَ َقاَل الَنّبُّ ، َأَن أَبَا َبْكٍر َلَعَن بَ ْعَض َرّقيّقهّ ، قَاَلْت:، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
يّقنَي؟ َكاَل َوَربّ  اْلَكْعَبةّ ، يَا أَبَا َبْكرٍ : »صلى هللا عليه وسلم ، «الَلَعاّننَي َوالصّ دّ 

صلى هللا عليه ثَُ َجاَء الَنّبُّ ، فََأْعَتَق أَبُو َبْكٍر يَ ْوَمّئٍذ بَ ْعَض رَّقيّقهّ ، ثًاَمَرتَ نْيّ َأْو َثاَل 
 191.فَ َقاَل: ََل َأُعودُ ، وسلم

يّقنَي َلَعاّننَي؟»وِف رواية الطِباِن:   «.يَا أَبَا َبْكٍر الصّ دّ 

                                                           
 (.2216وابن حبان)، (1112وأبو داود)، (72271وأمحد يف" املسند") ، (7211رواه مسلم) -711
، 1112وأمحد يف " املسند") ، (712والبخاري يف" األدب املفرد")، (7212رواه مسلم) -711

1217 .) 
 ( وصححه األلباين.7111والرتمذي)، (711رواه البخاري يف " األدب املفرد"): صحيح -717
والبيهقي يف" ، (7117والطرباين يف" الدعاء")، (711رواه البخاري يف " األدب املفرد): صحيح -717

 (.717وصححه األلباين يف" صحيح األدب املفرد")، (1211شعب اإلميان")
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َمْن َحَلَف ِبَّلٍة »قَاَل: ، وسلمصلى هللا عليه َعّن الَنّبّ  ، وَعْن ثَاّبّت ْبّن الَضَحاكّ 
، َوَمْن قَ َتَل نَ ْفَسُه ّبَشْيٍء ُعذّ َب بّّه ِف نَاّر َجَهَنمَ ، َغرْيّ اّْلْساَلّم َكاّذبًا فَ ُهَو َكَما قَالَ 

 711.«َوَمْن رََمى ُمْؤّمًنا ّبُكْفٍر فَ ُهَو َكَقْتّلهّ ، َوَلْعُن املُْؤّمّن َكَقْتّلهّ 
ري لعن املسلم واملؤمن املصون العديد من العلماء نذكر وقد نقل اْلَجاع على ُت

 :منهم
 قال اْلمام النووي " اعلم أن لعن املؤمن املصون حرام بإَجاع العلماء.

: اْلَجاع منعقد على ُتري لعنة املعني من -رَحه هللا  –وقال اْلمام ابن تيمية 
 أهل الفضل.

 :ِف شرحه لصحيح مسلم - رَحه هللا -وِف هذا الباب قال اْلمام النووي
يٍق َأْن َيُكوَن َلَعانًا: َوََل َيُكوَن الَلَعانُوَن ُشَهَداَء َوََل ُشَفَعاَء يَ ْوَم ، " ََل يَ ْنَبّغي ّلّصدّ 

ّة اْلّقَياَمّة" ّفيّه الَزْجّر َعّن الَلْعّن َوَأَن َمْن َتََلَق بّّه ََل َيُكوُن ّفيّه َهّذّه الصّ َفاّت اْْلَّميلَ 
َعاُء ِّبََذا ّمنْ  بْ َعاُد ّمْن َرَْحَّة الِلَّ تَ َعاىَل َولَْيَس الدُّ َعاّء يُ َراُد ِّبَا اْْلّ  ّْلََن الَلْعَنَة ِف الدُّ

نَ ُهْم َوالتَ َعاُوّن َعَلى اْلِّبّ   َأْخاَلّق اْلُمْؤّمّننَي اَلّذيَن َوَصَفُهُم الَِلُ تَ َعاىَل بّالَرَْحَّة بَ ي ْ
َياّن َيُشدُّ بَ ْعُضُه بَ ْعًضا وََكاْلََْسّد اْلَواّحّد َوَأَن اْلُمْؤّمَن حيُّبُّ َوالتَ قْ  َوى َوَجَعَلُهْم َكاْلبُ ن ْ

بْ َعاُد ّمْن َرَْحَّة  ّْلَّخيّه َما حيُّبُّ لّنَ ْفّسّه َفَمْن َدَعا َعَلى َأّخيّه اْلُمْسّلّم بّالَلْعَنّة َوّهَي اْْلّ
ْن هّنَايَّة اْلُمَقاَطَعّة َوالَتَدابُّر َوَهَذا َغايَُة َما يَ َودُُّه اْلُمْسّلُم ّلْلَكاّفّر الِلَّ تَ َعاىَل فَ ُهَو مّ 

َوَيْدُعو َعَلْيّه َوّْلََذا َجاَء ِف اْْلَّديّث الَصّحيّح َلْعُن اْلُمْؤّمّن َكَقْتّلّه ّْلََن القاتل يقطعه 
نْ َيا َوَهَذا يَ ْقَطُعُه عَ  ْن نَّعيّم اْْلّخَرّة َوَرَْحَّة الِلَّ تَ َعاىَل َوّقيَل َمْعَن َلْعَن َعْن َمَناّفّع الدُّ

ثّْ َوَهَذا َأْظَهُر.  اْلُمْؤّمّن َكَقْتّلّه ِف اْْلّ

                                                           
 (111) - 126ومسلم ، (6627، 6112البخاري)-711
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الدليل على جواز لعن الكافرين واملنافقني والعصاة من املسلمني على العموم 

 إَجاًعا:
 (89)البقرة: ﴾ (89ّفرّيَن )فَ َلْعَنُة الِلَّ َعَلى اْلَكا ﴿  :لقوله تعاىل

( اَلّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسّبيّل الِلَّ 28َأََل َلْعَنُة الِلَّ َعَلى الظَاّلّمنَي ) ﴿  :ولقوله تعاىل
ُغونَ َها ّعَوًجا َوُهْم بّاْْلّخَرّة ُهْم َكاّفُروَن )  ( 29-28)هود: ﴾ (29َويَ ب ْ

 (99)هود: ﴾ َوأُْتّبُعوا ِف َهّذّه َلْعَنًة  ﴿  :ِف شأن قوم فرعون ولقوله تعاىل
 ﴾ َمْلُعوّننَي أَيْ َنَما ثُّقُفوا ُأّخُذوا َوقُ تّ ُلوا تَ ْقّتياًل  ﴿  :ولقوله تعاىل عن املنافقني

 (.02:()اْلحزاب02)
 

َها اَلّذي قَاَل ِف َمَرّضّه ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
 195«.اَتَُذوا قُ ُبوَر أَنّْبَيائّّهْم َمْسّجًدا، َلَعَن الَِلُ اليَ ُهوَد َوالَنَصاَرى» َماَت ّفيّه: 

َلَعَن : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 190«.َوَيْسّرُق اْْلَْبَل فَ تُ ْقَطُع َيُدهُ ، ُدهُ َيْسّرُق اْلبَ ْيَضَة فَ تُ ْقَطُع يَ ، هللاُ الَساّرقَ 
، آّكَل الر ّبَا صلى هللا عليه وسلمَلَعَن َرُسوُل هللّا »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن َجاّبٍر 

 190«ُهْم َسَواءٌ »َوقَاَل: ، «َوَشاّهَدْيهّ ، وََكاتَّبهُ ، َوُمؤّْكَلهُ 
ُهَما  صلى هللا عليه وسلمَلَعَن َرُسوُل الِلَّ » قَاَل: ، وَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ

 198«.َواملَُتَشبّ َهاّت ّمَن النّ َساّء بّالر َّجالّ ، املَُتَشبّ ّهنَي ّمَن الر َّجاّل بّالنّ َساءّ 
                                                           

 (.271ومسلم)، (1771البخاري) -712
 (1612ومسلم)، (6211البخاري) -716
 (.11767 وأمحد يف" املسند")، (1211مسلم)-712
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َواملُتَ َرجّ اَلّت ، املَُخَنّثنَي ّمَن الر َّجالّ  صلى هللا عليه وسلمَلَعَن الَنّبُّ »  :وِف رواية
 199ّمَن النّ َساّء". 

، َوَلَعَن هللاُ َمْن َذَبَح ّلَغرْيّ هللاّ ، َلَعَن هللاُ َمْن َلَعَن َواّلَدهُ » :صلى هللا عليه وسلموقوله 
 711.«َوَلَعَن هللاُ َمْن َغيَ َر َمَناَر اْْلَْرضّ ، َوَلَعَن هللاُ َمْن آَوى ُُمّْدثًا

، َواملُْستَ ْومّشَاتّ ّت َلَعَن الَِلُ الَوامّشَا» قَاَل: ، هللا عنهرضي وَعّن اْبّن َمْسُعوٍد 
َاّت َخْلَق الِلَّ ، َواملُتَ َنمّ َصاّت َواملُتَ َفلّ َجاّت لّْلُحْسنّ  َما ِل ََل أَْلَعُن َمْن َلَعَنُه « املَُغريّ 

 711.َوُهَو ِف ّكَتاّب الِلَّ ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل الِلَّ 
 :على جواز لعن املعني املستحق لذلك واْلدلة

 : لعن الكافر املعني
ْعُت َعْبَد الِلَّ ْبَن الزُّبَ رْيّ ، َعّن الَشْعّب ّ  َوُهَو ُمْسَتّنٌد ّإىَل ، رضي هللا عنهقَاَل: ِسَّ

عليه  صلى هللاَلَعَن َرُسوُل الِلَّ »َلَقْد ، َوُهَو يَ ُقوُل: َوَربّ  َهّذّه اْلَكْعَبةّ ، اْلَكْعَبةّ 
 101«.َوَما ُوّلَد ّمْن ُصْلّبهّ ، ُفاَلنًا وسلم

َعَلى ّلَساّن ، َلَقْد َلَعَن الَِلُ اْْلََكَم َوَما َوَلدَ ، َوَربّ  َهَذا اْلبَ ْيتّ » :ويف رواية:
 101«.نَّبيّ هّ 

                                                                                                                                                
 (.1111وابن ماجة)، (7211والرتمذي)، (1112وأبو داود)، (2112البخاري) -711
 (.7212والرتمذي)، (1171وأبو داود)، (1117وأمحد)، (2116البخاري) -711
 (.1177والنسائي)، (1121مسلم) -711
 (7172ومسلم)، (2117البخاري)-711
 رجاله ثقات رجال الشيخني : (، قال الشيخ شعيب األرنؤوط16171رواه أمحد) -717
وصححه األلباين ، (711، 711والطرباين يف" الكبري")، (واللفظ له7112رواه البزار ): صحيح -717

 (.7711يف" الصحيحة")
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ُهَما صلى هللا قَاَل: ُكَنا ُجُلوًسا ّعْنَد الَنّبّ  ، وَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َعْمٍرو َرّضَي الَِلُ َعن ْ

فَ َقاَل َوََنُْن ّعْنَدُه: ، َوَقْد َذَهَب َعْمُرو ْبُن اْلَعاّص يَ ْلَبُس ثَّيابَُه لّيَ ْلَحَقِّن ، عليه وسلم
َحىَت ، َخارًّجاأََتَشَوُف َداّخاًل وَ ، "لََيْدُخَلَن َعَلْيُكْم رَُجٌل َلّعنٌي" فَ َو الِلَّ َما زّْلُت َوّجاًل 

 104يَ ْعِّن اْْلََكم. ، َدَخَل ُفاَلنٌ 
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَم َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب الَدْرَداّء 

َوَبَسَط َيَدُه  ، َثاَلثًا« أَْلَعُنَك بَّلْعَنّة هللاّ »ثَُ قَاَل « َأُعوُذ بّاهلّل ّمْنكَ »َفَسّمْعَناُه يَ ُقوُل: 
ْعَناَك تَ ُقوُل ِف ، َكأَنَُه يَ تَ َناَوُل َشْيًئا فَ َلَما فَ َرَغ ّمَن الَصاَلّة قُ ْلَنا: يَا َرُسوَل هللّا َقْد ِسَّ

قَاَل: " ّإَن َعُدَو ، َورَأَيْ َناَك َبَسْطَت َيَدكَ ، الَصاَلّة َشْيًئا ََلْ َنْسَمْعَك تَ ُقولُُه قَ ْبَل َذّلكَ 
، فَ ُقْلُت: َأُعوُذ بّاهلّل ّمْنكَ ، ّبّشَهاٍب ّمْن نَاٍر لَّيْجَعَلُه ِف َوْجّهيَجاَء ، هللّا ّإْبّليسَ 

ُثَ ، َثاَلَث َمَراتٍ ، فَ َلْم َيْسَتْأّخرْ ، ثَُ قُ ْلُت: أَْلَعُنَك بَّلْعَنّة هللّا الَتاَمةّ ، َثاَلَث َمَراتٍ 
ْيَماَن َْلَْصَبَح ُموثَ ًقا يَ ْلَعُب ّبّه ّوْلَداُن َأْهّل َوهللّا َلْوََل َدْعَوُة َأّخيَنا ُسلَ ، َأَرْدُت َأْخَذهُ 

 105اْلَمّديَنّة ".
 صلى هللا عليه وسلمواستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بأن النب 

قال بعض أصحابه ِف شأن هذا الشارب وهو عبد ، ملا ُأِت بشارب اْلمر ليحده
صلى هللا َما َأْكثَ َر َما يُ ْؤَتى ّبّه؟ فَ َقاَل الَنّبُّ ، الَلُهَم الَعْنهُ  :هللا وكان يلقب َحارًا

 716«.فَ َو الِلَّ َما َعّلْمُت ّإنَُه حيُّبُّ الِلََ َوَرُسوَلهُ ، ََل تَ ْلَعُنوهُ »  :عليه وسلم

                                                           
 إسناده صحيح على شرط مسلم: قال الشيخ شعيب األرنؤوط (6271رواه أمحد) -711
 (.1121وابن حبان)، (1712والنسائي)، (217مسلم) -712
 (6211البخاري) -716
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 100.وهللا تعاىل أعلم .فدل على أن من َل حيب هللا ورسوله يُلعن :قالوا
 

 :اهر بالعصية أو البدعة على وجه التعينيلعن املسلم اجمل
ُها  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َدَخَل َعَلى َرُسوّل هللّا ، َعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ

فَ َلَما ، َوَسبَ ُهَما، فَ َلَعنَ ُهَما، ََل َأْدّري َما ُهَو فََأْغَضَباهُ ، رَُجاَلّن َفَكَلَماُه ّبَشْيءٍ 
قَاَل: ، َما َأَصابَُه َهَذانّ ، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل هللّا َمْن َأَصاَب ّمَن اْْلَرْيّ َشْيًئا، َخَرَجا

قَاَل: " َأَو َما َعّلْمّت َما َشاَرْطُت ، قَاَلْت: قُ ْلُت: َلَعْنتَ ُهَما َوَسَبْبتَ ُهَما« َوَما َذاكّ »
؟ قُ ْلُت: اللُهَم ّإََّنَا أَنَا َبَشرٌ  َأْو َسَبْبُتُه فَاْجَعْلُه َلُه ، يُّ اْلُمْسّلّمنَي َلَعْنُتهُ فَأَ ، َعَلْيّه َرِبّ 

 108زََكاًة َوَأْجًرا ".
َوّهَي أُمُّ ، قَاَل: َكاَنْت ّعْنَد أُمّ  ُسَلْيٍم يَّتيَمةٌ ، رضي هللا عنهوعن أََنّس ْبن َماّلٍك 

آْنّت ّهَيْه؟ َلَقْد  » فَ َقاَل:، اْلَيّتيَمةَ  صلى هللا عليه وسلمفَ َرَأى َرُسوُل هللّا ، أََنسٍ 
فَ َقاَلْت ُأمُّ ُسَلْيٍم: َما ، فَ َرَجَعّت اْلَيّتيَمُة ّإىَل ُأمّ  ُسَلْيٍم تَ ْبّكي« ََل َكِّبَ ّسنُّكّ ، َكِّبْتّ 

َأْن ََل َيْكبَ َر ، صلى هللا عليه وسلمَلّك؟ يَا بُ نَ َيُة قَاَلّت اْْلَارّيَُة: َدَعا َعَلَي َنّبُّ هللّا 
َأْو قَاَلْت قَ ْرِن َفَخَرَجْت أُمُّ ُسَلْيٍم ُمْستَ ْعّجَلًة ، ْْلَن ََل َيْكبَ ُر ّسِنّ  أََبًدافَا، ّسِنّ  

فَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَحىَت َلّقَيْت َرُسوَل هللّا ، تَ ُلوُث َّخَارََها
َأَدَعْوَت َعَلى ، يَا َنّبَ هللاّ فَ َقاَلْت: « َما َلّك يَا أَُم ُسَلْيمٍ : »صلى هللا عليه وسلم

قَاَلْت: َزَعَمْت أََنَك َدَعْوَت َأْن ََل َيْكبَ َر « َوَما َذاّك؟ يَا ُأَم ُسَلْيمٍ »قَاَل: ، يَّتيَمِّت 
 »ُثَ قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل َفَضّحَك َرُسوُل هللّا ، َوََل َيْكبَ َر قَ ْرنُ َها، ّسن َُّها

َأِن ّ اْشتَ َرْطُت َعَلى َرِبّ  فَ ُقْلُت: ّإََّنَا أَنَا ، يَا ُأَم ُسَلْيٍم َأَما تَ ْعَلّمنَي َأَن َشْرّطي َعَلى َرِبّ  
                                                           

 (111: انظر" فقه الدعاء" لفضيلة الشيخ /مصطفى العدوي ط.دار ابن كثري) ص-712
 .(7611مسلم)-711
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َا َأَحٍد َدَعْوُت فَأَ ، َوَأْغَضُب َكَما يَ ْغَضُب اْلَبَشرُ ، َأْرَضى َكَما يَ ْرَضى اْلَبَشرُ ، َبَشرٌ  ميُّ
َوقُ ْربًَة يُ َقر ّبُُه ِّبَا ، َأْن جَيَْعَلَها َلُه َطُهورًا َوزََكاةً ، ْعَوٍة لَْيَس َْلَا بَّأْهلٍ ّبدَ ، ّمْن أَُمِّت  َعَلْيهّ 

 109«ّمْنُه يَ ْوَم اْلّقَياَمّة 
  :َوُُمَْتَصُرُه َوْجَهانّ  :فَاْْلََواُب َما َأَجاَب ّبّه اْلُعَلَماءُ 

َوِف بَاّطّن اْْلَْمّر َوَلّكَنُه ِف ، ّعْنَد الِلَّ تَ َعاىَل  َأَن اْلُمَراَد لَْيَس بَّأْهٍل ّلَذّلكَ  :َأَحُدُُهَا
اْسّتْحَقاَقُه ّلَذّلَك بَّأَمارٍَة  صلى هللا عليه وسلمفَ َيْظَهُر َلُه ، الظَاّهّر ُمْستَ ْوّجٌب َلهُ 

َمْأُموٌر  عليه وسلمصلى هللا َوُهَو ، َوَيُكوُن ِف بَاّطّن اْْلَْمّر لَْيَس َأْهاًل ّلَذّلكَ ، َشْرّعَيةٍ 
 لَِلُ يَ تَ َوىَل الَسَرائَّر.َواَ ، بّاْْلُْكّم بّالظَاّهرّ 

َبْل ُهَو ِمَا َجَرْت ّبّه َعاَدُة ، َأَن َما َوَقَع ّمْن َسبّ ّه َوُدَعائّّه َوََنّْوّه لَْيَس ِبَْقُصودٍ  :َوالثَاِن 
 .«َقىوَعْقَرى َحلْ ، َترَّبْت مَيّيُنكَ » :ْوّلهّ َكقَ ،  اْلَعَرّب ِف َوْصّل َكاَلّمَها ّباَل نَّيةٍ 

وَنو ، ََل َكِّبَْت ّسنُّّك َوِف َحّديّث ُمَعاوّيََة ََل َأْشَبَع الَِلُ بطنه :َوِف َهَذا اْْلَّديثّ 
َعاّء َفَخاَف  ذلك َل يقصدون بشيء أن  صلى هللا عليه وسلمّمْن َذّلَك َحّقيَقَة الدُّ

ّمْن َذّلَك ّإَجابًَة َفَسَأَل رَبَُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َوَرّغَب ّإلَْيّه ِف َأْن جَيَْعَل  يصادف شيء
َذّلَك َرَْحًَة وََكَفارًَة َوقُ ْربًَة َوَطُهورًا َوَأْجًرا َوّإََّنَا َكاَن يَ َقُع َهَذا ّمْنُه ِف الَناّدّر َوالَشاذّ  

َوََل ، َوََل َلَعانًا، َوََل ُمتَ َفحّ ًشا، فَاّحًشا صلى هللا عليه وسلم َوَلَْ َيُكنْ ، ّمَن اْْلَْزَمانّ 
 : »فَ َقالَ ، ادُْع َعَلى َدْوسٍ  :َوَقْد َسَبَق ِف َهَذا اْْلَّديّث أَنَ ُهْم قَاُلوا، ُمْنَتّقًما لّنَ ْفّسهّ 

 َوالَِلُ َأْعَلمُ  .«فَّإنَ ُهْم ََل يَ ْعَلُمونَ الَلُهَم اْغّفْر ّلَقْوّمي » :الَلُهَم اْهّد َدْوًسا َوقَالَ 
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ْعُت أَبَا الَدْرَداّء ، وَعْن ُأمّ  الَدْرَداّء رضي هللا عنها يَ ُقوُل: ، رضي هللا عنهقَاَلْت: ِسَّ
ّإَن اْلَعْبَد ّإَذا َلَعَن َشْيًئا َصّعَدّت الَلْعَنُة ّإىَل » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل الِلَّ 

، ُثَ تَ ْهّبُط ّإىَل اْْلَْرّض فَ تُ ْغَلُق أَبْ َوابُ َها ُدونَ َها، فَ تُ ْغَلُق أَبْ َواُب الَسَماّء ُدونَ َها، الَسَماءّ 
فَّإْن َكاَن ّلَذّلَك ، ْت ّإىَل اَلّذي لُّعنَ رََجعَ ، فَّإَذا َلَْ َتَّْد َمَساًغا، ثَُ تَْأُخُذ مَيّيًنا َومّشَاًَل 

 120«َوّإََل رََجَعْت ّإىَل قَائّّلَها، َأْهاًل 
ّإَذا » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

َها املالَّئَكُة َحىَت  َها َلَعَنت ْ َدَعا الَرُجُل اْمَرأََتُه ّإىَل ّفَراّشّه فَأََبْت فَ َباَت َغْضَباَن َعَلي ْ
 122«.ُتْصّبحَ 

أن ِف هذا اْلديث لعني معينة إذ الضمري ِف" لعنتها "خيص املرأة  :وجه الدَللة
سم َنو اللهم العن فالنة وذلك باَل، اْلاجرة فراش زوجها فالبد من صفة َتيزها

، تساء باملعصوم مشروعواَل، وهو معصوم، وامللك هنا هو الالعن، املمتنعة
 والبحث ِف جواز لعن املعني وهو املوجود.

يَ ُقوُل: قَاَل أَبُو ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة ، وأقول: والدليل أيًضا على ذلك
، فَّإَن اْلَماَلّئَكَة تَ ْلَعُنهُ ، َمْن َأَشاَر ّإىَل َأّخيّه حبَّديَدةٍ » :صلى هللا عليه وسلماْلَقاّسّم 

 717.«َحىَت َيَدَعُه َوّإْن َكاَن َأَخاُه ّْلَبّيّه َوأُمّ هّ 
َمَر َعَلْيّه َّحَاٌر َقْد ُوّسَم ِف َوْجّهّه  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، وَعْن َجاّبٍر 

 121«.هللاُ اَلّذي َوَِسَهُ َلَعَن »فَ َقاَل: 
                                                           

 (1627" صحيح اجلامع) (وحسنه األلباين يف1112رواه أبو داود): حسن-711
 (1176ومسلم)، (7772البخاري)-711
 (7616مسلم)-717
 (71162مسلم)-717
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صلى هللا عليه َأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن ُحَذيْ َفَة ْبّن َأّسيٍد ، وروى الطِباِن
 124«.َمْن آَذى اْلُمْسّلّمنَي ِف طُُرّقّهْم َوَجَبْت َعَلْيّه َلْعَنتُ ُهْم » قَاَل: ، وسلم

َفَة  صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َشَكا رَُجٌل ّإىَل الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُجَحي ْ
ْل َمَتاَعَك َفَضْعُه َعَلى الطَرّيقّ »فَ َقاَل: ، َجارَهُ  َفَجَعَل ُكلُّ ، «َفَمْن َمَر ّبّه يَ ْلَعُنهُ ، اَحّْ

يُت ّمَن فَ َقاَل: َما َلقّ ، صلى هللا عليه وسلمَفَجاَء ّإىَل الَنّبّ  ، َمْن َمَر ّبّه يَ ْلَعُنهُ 
َأْو « ُكّفيتَ »ثَُ قَاَل ّلَلّذي َشَكا: ، «ّإَن َلْعَنَة الِلَّ فَ ْوَق َلْعَنّتّهمْ »الَناّس؟ فَ َقاَل: 

 125ََنَْوُه.
 :: الشاهد هنا-رَحه هللا  -يقول الشيخ اْللباِن 

وما أنكر ذلك ، أقر الناس الذين لعنوا هذا الظاَل صلى هللا عليه وسلمأن النب 
 لعنِن الناس. :حني قال، حينما وصله خِبهم من هذا الظاَلعليهم 

تنقسم إىل  صلى هللا عليه وسلمأن النب  :ومن أجل ذلك يقول علماء اْلصول
 :ثالثة أقسام

 .سنة قولية من كالمه-2
 وسنة فعلية يفعلها الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني أصحابه.-1
 فيصبح هذا الشيء جائًزا ِف أقل أحواله.، رهيرى شيًئا فال يُنك، أو تقريره-1

ومن هنا حينما رأينا ِف هذا اْلديث الصحيح أن النب صلى هللا عليه وعلى آله 
صار ، بل أقرهم على ذلك، َل ينكر على أولئك الناس الذين لعنوا الظاَل–وسلم 

                                                           
 (2177(وحسنه األلباين يف" صحيح اجلامع")7121رواه الطرباين يف" الكبري")  -711
( والبخاري 1111والبيهقي يف" شعب اإلميان ")، ، (172رواه البخاري يف " األدب املفرد") -712

وصححه ، (عن أيب هريرة بنحوه2717واحلاكم )، (2127وأبو داود)، (171)يف " األدب املفرد 
 .األلباين قي " صحيح األدب املفرد
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بسبب ُجرم يرتكبه حبق أخيه ، على جواز اللعن للشخص بعينه اْلديث دلياًل 
، وقد يكون اْلرم أعظم إذا كان فيه دعاية ْلرمه الذي هو واقٌع فيه، املسلم

َفاّن ّمْن : »صلى هللا عليه وسلموعلى ذلك جاء اْلديث الصحيح من قوله  ّصن ْ
  َوّنَساءٌ ، قَ ْوٌم َمَعُهْم ّسَياٌط َكَأْذنَاّب اْلبَ َقّر َيْضرّبُوَن ِّبَا الَناسَ ، َأْهّل الَناّر َلَْ َأَرُُهَا

ََل َيْدُخْلَن ، َماّئاَلٌت رُُءوُسُهَن َكَأْسّنَمّة اْلُبْخّت اْلَمائَّلةّ ، َكاّسَياٌت َعارّيَاٌت ُِمّياَلتٌ 
 716«َوّإَن ّرحَيَها لَُيوَجُد ّمْن َمّسريَّة َكَذا وََكَذا، اْْلََنَة َوََل جيَّْدَن ّرحَيَها

رّيَح اْْلََنّة لَُتوَجُد ّمْن َمّسريَّة ّماَئّة َعاٍم »  :وِف بعض اْلحاديث اْلخرى الصحيحة
 » 

 «فَاْلَعُنوُهَن فَّإنَ ُهَن َمْلُعونَاتٌ »  :ِف حديث آخر صلى هللا عليه وسلمويقول 
سواٌء كان ذلك ِف ، بل والفاسق املعني من باب تأديبه، ْلذا جيوز لعن الكافر

 120أو ِف غيبته.، وجهه
قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعْوّف ْبّن َماّلٍك 

، َوُيَصلُّوَن َعَلْيُكْم َوُتَصلُّوَن َعَلْيّهمْ ، ّخَياُر أَّئَمّتُكُم اَلّذيَن ُتُّبُّونَ ُهْم َوحيُّبُّوَنُكمْ »
ّقيَل: يَا ، «َويَ ْلَعُنوَنُكْم  َوتَ ْلَعُنونَ ُهمْ ، ّغُضوَنُكمْ َوّشَراُر أَّئَمّتُكُم اَلّذيَن تُ ْبّغُضونَ ُهْم َويُ بْ 

َوّإَذا ، َما َأقَاُموا ّفيُكُم الَصاَلةَ ، ََل »َأَفاَل نُ َناّبُذُهْم بّالَسْيّف؟ فَ َقاَل: ، َرُسوَل هللاّ 
 128«.تَ ْنزُّعوا َيًدا ّمْن طَاَعةٍ َوََل ، فَاْكَرُهوا َعَمَلهُ ، رَأَيْ ُتْم ّمْن ُوََلّتُكْم َشْيًئا َتْكَرُهونَهُ 

(جواز لعن الفاسق املسلم اجملاهر 9/100وذكر ابن حجر ِف " فتح الباري " )
 وأذاه وظلمه للمسلمني ظاهًرا.، خاصة إذا كان ضرره بيًنا، بفسقه املشتهر به

                                                           
 (7171مسلم)-716
 (1/116)-املكتبة الشاملة–عن أرشيف أهل احلديث -رمحه هللا–منقول من موقع األلباين -712
 (1122مسلم) -711
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 وِف هذا الباب فيه خالف بني العلماء سواء بالنسبة للكافر املعني 

 :أو املسلم املعني
وجيوُز لعُن أصحاب ، علم أن لعن املسلم املصون حراٌم بإَجاع املسلمنيا

لعن هللا اليهود ، لعن هللا الكافرين، اْلوصاف املذمومة كقولك: لعن هللا الظاملني
وَنو ذلك ِما تقَدم ِف الفصل ، لعن هللا املصو رين، ولعن هللا الفاسقني، والنصارى

 السابق.
أو ، أو نصراِن، كيهودي ن اَتَصَف بشيء من املعاصيوأما لعن اّْلنسان بعينه ِم  

فظواهر اْلحاديث أنه ليس ، أو آكّل ربا، أو سارقٍ ، أو زاٍن أو مصو رٍ ، ظاَل
 حبرام.

، كأِب ْلب،  وأشاَر الغزاِل إىل ُترميه إَل ِف حق  َمن َعّلْمَنا أنه مات على الكفر
اللعن هو اّْلبعاد عن رَحة هللا قال: ْلن ، وأشباههم، وفرعوَن وهامانَ ، وأِب جهل

قال: وأما الذين لعَنهم رسوُل ، وما ندري ما يُتم به ْلذا الفاسق أو الكافر، تعاىل
َعّلَم موهَتم  صلى هللا عليه وسلمفيجوُز أنه ، بأعياهنم صلى هللا عليه وسلمهللا 

الدعاء حىت ، قال: ويقرُب من اللعن الدعاء على اّْلنسان بالشر  ، على الكفر
، وما جرى ُمراه، وَل سَلمه هللا، كقول اّْلنسان: َل أصَح هللا جسَمه،  على الظاَل

 وكلُّ ذلك مذموٌم.
 129فكلُّه مذموم.، وكذلك لعُن َجيع اْليوانات واْلمادات

ّلَما ، َفاَل جَيُوُز َلْعُنُه ات َّفاقًا، فََأَما اْلَعاّصي اْلُمَعنَيُ  :-رَحه هللا  –وقال ابن العرِب 
فَ َقاَل بَ ْعُض ، ّجيَء إلَْيّه ّبَشاّرّب ََخٍْر ّمَرارًا صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ »ُرّوَي 

                                                           
 (721-727: " األذكار " لإلمام النووي.ط.دار الفكر )ص711
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صلى هللا عليه فَ َقاَل الَنّبُّ ، َما َأْكثَ َر َما يُ ْؤَتى بّهّ ، َمْن َحَضَرُه: َما َلُه َلَعَنُه الِلَُ 
َوَهَذا ، ؛ َفَجَعَل َلُه ُحْرَمَة اْْلُُخَوةّ «َعَلى َأّخيُكمْ  ََل َتُكونُوا َأْعَوانًا ّللَشْيطَانّ : وسلم

 110َوَهَذا َحّديٌث َصّحيٌح.، يُوّجُب الَشَفَقةَ 
فَ َقْد نَ َهى الَنّبُّ  :ِف توجيه اْلديث السابق –رَحه هللا –وقال اْلمام ابن تيمية 
ُمَعلّ اًل ، َكاَن ُيْكّثُر ُشْرَب اْْلَْمرّ َعْن َلْعَنّة َهَذا اْلُمَعنَيّ اَلّذي  صلى هللا عليه وسلم 

َلَعَن َشاّرَب اْْلَْمّر  صلى هللا عليه وسلم َمَع أَنَهُ ، َذّلَك بّأَنَُه حيُّبُّ الِلََ َوَرُسوَلهُ 
اَلّذي  َوََل ََتُوُز َلْعَنُة اْلُمَعنَيّ ، َفَدَل َذّلَك َعَلى أَنَُه جَيُوُز َأْن يُ ْلَعَن اْلُمْطَلقُ ، ُمْطَلًقا

 حيُّبُّ الِلََ َوَرُسوَلُه.
َوَمْن َجَوَز ّمْن َأْهّل السَُّنّة َواْْلََماَعّة َلْعَنَة اْلَفاّسّق اْلُمَعنَيّ ؛ فَّإنَُه يَ ُقوُل جَيُوُز َأْن 

فَالَصاَلُة َعَلْيّه ، ُمْسَتّحقٌّ ّلْلّعَقابّ ، فَّإنَُه ُمْسَتّحقٌّ ّللثَ َوابّ ، ُأَصلّ َي َعَلْيّه َوَأْن أَْلَعَنهُ 
، َوالَلْعَنُة اْلبُ ْعُد َعّن الَرَْحَةّ ، َوالَلْعَنُة َلُه َّلْسّتْحَقاّقّه اْلّعَقابَ ، َّلْسّتْحَقاّقّه الثَ َوابَ 

َها ّمْن َوْجٍه.، فَ يُ ْرَحُم ّمْن َوْجهٍ ، َوالَصاَلُة َعَلْيّه َسَبٌب ّللَرَْحَةّ  َعُد َعن ْ  112َويُ ب ْ
 

َوَمْن ََلْ يُ َقْم َعَلْيّه اْْلَدُّ فَ َلْعَنُتُه َجائَّزٌة ، َعَلْيّه َحدُّ الِلَّ تَ َعاىَل َفاَل يَ ْنَبّغي َلْعُنهُ  َوَمْن أُّقيمَ 
َ َأْم ََل  ََل يَ ْلَعُن ّإََل َمْن َتَُّب  صلى هللا عليه وسلمّْلََن الَنّبَ ، َسَواًء ُِسّ َي َأْو ُعنيّ 

َها َوَأقْ َلَع َوَطَهَرُه ، اَم َعَلى تّْلَك اْْلَاَلّة اْلُموّجَبّة ّلَلْعنّ َما دَ ، َعَلْيّه الَلْعَنةُ  فَّإَذا تَاَب ّمن ْ
ّإَذا زََنْت َأَمُة »  :صلى هللا عليه وسلمَفاَل َلْعَنَة تَ تَ َوَجُه َعَلْيّه. َوبَ نَيَ َهَذا قَ ْولُُه ، اْْلَدُّ 

 .« يثربَأَحدُّكْم فَ ْلَيْجّلْدَها اْْلََد َوََل 

                                                           
 (1/17" أحكام القرآن " )-771
 (221-1/261"منهاج السنة النبوية") -771
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َفَدَل َهَذا اْْلَّديُث َمَع ّصَحّتّه َعَلى َأَن الَتْثرّيَب َوالَلْعَن ّإََّنَا َيُكوُن قَ ْبَل َأْخّذ اْْلَدّ  
 111َوالَِلُ تَ َعاىَل َأْعَلُم.، َوقَ ْبَل التَ ْوبَةّ 

 
 :خالصة القول ِف مسألة لعن املعنيو 

صلى هللا عليه جيب على كل مسلم أن حيذر أن يكون من اللعانني لقوله  :أوًَل 
وأن  «َوََل اْلَبّذيءّ ، َوََل اْلَفاّحشّ ، َوََل الطََعانّ ، ّإَن اْلُمْؤّمَن لَْيَس بّالَلَعانّ  » :وسلم

بيانه ملن سأله بأنه سبيل  صلى هللا عليه وسلمهذا اْلمر مناِف ْلمر رسول هللا 
َواْبّك َعَلى ، َوْلَيَسْعَك بَ ْيُتكَ ، اْمّلْك َعَلْيَك ّلَساَنكَ  » :بقوله، النجاة

 111«.َخّطيَئّتكَ 
، والتعدي على الغري باللسان بلعن من غري استحقاق، وبيانه أنه سبيل النجاة

، ورِبا يكون ذلك سبًبا ِف دخوله النار، هذا ِما َلبد أن يقع فيه من يكثر اللعن
َواَلّذيَن يُ ْؤُذوَن اْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْؤّمَناّت بَّغرْيّ َما اْكَتَسُبوا فَ َقّد اْحَتَمُلوا ﴿  :لقوله تعاىل

 [.58:اْلحزاب] ﴾ (58بُ ْهَتانًا َوّإَْثًا ُمّبيًنا )
َهْل َيُكبُّ الَناَس َعَلى  » :رضي هللا عنهملعاذ  صلى هللا عليه وسلمولقوله 

 114«. ؟َمَناّخرّّهْم ِف َجَهَنَم ّإََل َحَصاّئُد أَْلّسَنّتّهمْ 
لقوله ، وحىت َل يتعرض بأن حُيرم أن يكون من الشفعاء والشهداء يوم القيامة

 «.اْلّقَياَمةّ َوََل ُشَفَعاَء يَ ْوَم ، ّإَن الَلَعاّننَي ََل َيُكونُوَن ُشَهَداءَ : »صلى هللا عليه وسلم
                                                           

 (111-7/111" تفسري القرطيب")-777
 (وصححه األلباين.7116والرتمذي)، (12127 رواه أمحد يف " املسند") -777
 (وصححه األلباين.7127وابن ماجة)، (7616والرتمذي)، (77161رواه أمحد ) -771
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 َل يستحقها الذي قصده بذلك كما جاء معنا. لكونه، أو ترد دعوته باللعنة عليه
فليبادر بتقييده ِبا قيده ، إن وقع منه اللعن ملن ظاهره من اْلث ما يستحقه :ثانًيا

لذلك " حىت َل يكون  بأن يقول إن كان أهاًل  صلى هللا عليه وسلمبه رسول هللا 
بأن يكون معذور ا فيه عند هللا ، ظاملًا له من وجه َل يعلمه منه على حقيقته

ِف هذا  صلى هللا عليه وسلمبسنة رسول هللا  التزمنا " ونكون بذلك قد:تعاىل
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوّل الِلَّ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ّلَمْن   ﴿  :لقوله تعاىل، اْلمر كما ِف غريه

 [.12:اْلحزاب] ﴾ (12َكاَن يَ ْرُجو الَِلَ َواْليَ ْوَم اْْلّخَر َوذََكَر الِلََ َكّثريًا )

و أيًضا دليل إثبات هذا القيد من كتاب ربنا ِف قوله تعاىل عن املالعنة بني 
يَ ْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلَْ َيُكْن َْلُْم ُشَهَداُء ّإََل أَنْ ُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َواَلّذيَن ﴿  :الزوجني

( َواْْلَاّمَسُة َأَن َلْعَنَت الِلَّ َعَلْيّه 0َأَحّدّهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بّالِلَّ ّإنَُه َلّمَن الَصاّدّقنَي )
 [.0-0]النور: ﴾ (0ّإْن َكاَن ّمَن اْلَكاّذّبنَي )

لقوله ، التحذير من اللعن أو غريه على النفس واْلوَلد واْلموال واْلدم :ثالثًا
َوََل ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْوََلدُّكمْ ، ََل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ » :صلى هللا عليه وسلم
الِلَّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل ََل تُ َواّفُقوا ّمَن ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْمَواّلُكمْ ، َتْدُعوا َعَلى َخَدّمُكمْ 
 772«فَ َيْسَتّجيَب َلُكمْ ، َساَعَة نَ ْيٍل ّفيَها َعطَاءٌ 

ِف ، وترجيح املصلحة على املفسدة، َلبد من النظر إىل املصاحل واملفاسد رابًعا:
فلرِبا أدى ذلك إىل مفسدة وفتنة كالدعاء ، حال اْلهر باللعن على من يستحقه

                                                           
 .( بلفظ مسلم2217وابن حبان)، (واللفظ له1277داود) وأبو، (7111رواه مسلم)-772
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أو الدعاء على ، أو ِف القنوت وغريه، ة على املنابرعلى شرار اْلئم باللعن مثاًل 
فيحدث بينهم وبني أهل ، طائفة معينة من أهل البدع ِمن يكونون من أهل البلدة

السنة مفسدة كحال إخواننا املستضعفني من أهل السنة واْلماعة ِف إيران أو 
 أو أن املعني ، العراق

َل يردعهم رادع من املوعظة أو املستحق لذلك اللعن ظاهًرا من السفهاء الذين 
فيؤدى ، فلرِبا يكون على كبرية من الكبائر فِتيد أن تزجره باْلهر بلعنه، الوعيد

أو اَلستهزاء باللحية ، إىل سبه لدين هللا–عياًذا باهلل من الكفر  –ذلك إىل اْلمر 
عفاء إِف  صلى هللا عليه وسلملكون من أراد أن يزجره ِمن اقتدى ِبدي نبيه 

أو اَلستهزاء بالنقاب لكون من أرادت أن تزجرها من أخواتنا الالِت ، لحيةال
، فقد مشلهم اْلمر، واقتداء بزي أمهات املؤمنني، التزمن باْلمر اْلْلي باْلجاب

أَي َُّها الَنّبُّ ُقْل ّْلَْزَواّجَك َوبَ َناّتَك َوّنَساّء اْلُمْؤّمّننَي  يَا﴿ وكذلك صفة اْلجاب: 
َعَلْيّهَن ّمْن َجاَلبّيّبّهَن َذّلَك َأْدََّن َأْن يُ ْعَرْفَن َفاَل يُ ْؤَذْيَن وََكاَن الَِلُ َغُفورًا رَّحيًما يُْدّننَي 

 [59اْلحزاب:] ﴾ (59)
والنهي أيًضا ، أو اْلمادات، أو اْليوانات، و َل جيوز لعن أي شيء من الدواب

 .السداد والتوفيقوالدهر. وأسأل هللا ، والريح، والديك، عن لعن اْلمى
* * * 
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(النهي عن رفع البصر عند الدعاء إىل السماء ِف الصالة والتحذير من 25)
 :ذلك

لَيَ ْنَتّهنَيَ »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َعاّء  َأْو لَُتْخَطَفَن ، ِف الَصاَلّة ّإىَل الَسَماءّ َأقْ َواٌم َعْن رَْفّعّهْم أَْبَصارَُهْم ّعْنَد الدُّ

 776«أَْبَصارُُهمْ 
: فَ َهَذا ِمَا َجاَءْت ّبّه الَشرّيَعُة َتْكّمياًل -رَحه هللا  –اْلمام ابن تيمية  يقول

ََل  -ُكوُت َوُهَو الذُّلُّ َوالسُّ  -ّلْلّفْطَرّة؛ ّْلََن الَداّعَي الَساّئَل اَلّذي يُ ْؤَمُر بّاْْلُُشوّع 
ْطَراُق  يُ َناّسُب َحاَلُه َأْن يَ ْنظَُر إىَل نَاّحَيّة َمْن يَْدُعوُه َوَيْسأَلُُه َبْل يُ َناّسُب َحاَلُه اْْلّ

 110َوَغضُّ َبَصرّّه َأَماَمُه. 
ّفيّه النَ ْهُي اْْلَّكيُد َواْلَوّعيُد  :ِف " شرح مسلم" –رَحه هللا  –وقال اْلمام النووي 

َْجَاُع ِف النَ ْهّي َعْن َذّلّك.  118الَشّديُد ِف َذّلَك َوَقْد نُّقَل اْْلّ
* * * 

 :(حكم الدعاء اْلماعي بعد التسليم من الصالة20)
إن دعاء اْلمام للجماعة ليس من السنة ما  -رَحه هللا  –قال اْلمام الشاطب 

صلى هللا فإن الذي جيب اَلقتداء به سيد املرسلني ُممد ، ينافيهبل ما ، يعضده
إما ذكر ُمرد َل دعاء ، والذي ثبت عنه من العمل بعد الصلوات، عليه وسلم

                                                           
 (171مسلم) -776
 (6/222" جمموع الفتاوى")-772
 (1/127" النووي بشرح مسلم")-771
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وما زال كذلك مدة ، وَل يثبت أنه دعا للجماعة، وإما دعاء خيص به نفسه، فيه
 ث السلف الصاحل.، ث اْللفاء الراشدون من بعده، عمره

* * * 

 :(حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء20) 
يديه  صلى هللا عليه وسلم: وأما رفع النب -رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن تيمية 

، وأما مسحه وجهه بيديه، فقد وردت فيه أحاديث كثرية صحيحة، ِف الدعاء
-أي لضعفهما  -َل تقوم ِبما حجة ، فليس عنه فيه إَل حديث أو حديثان

.119 
* * * 

 :(صفة الدعاء املستجاب28)
ُنتم هذا الباب ِبا جيمع علينا خالصة املسألة ِبا أوردنا حبمد هللا ِف " الفصل 

 :-رَحه هللا  –السابق " وذلك من قول اْلمام ابن القيم 
َعاّء ُحُضوَر اْلَقْلّب َوََجّْعَيَتُه ّبُكلّ َيّتّه َعَلى اْلَمْطُلوبّ  اَدَف َوصَ ، َوّإَذا ََجََع َمَع الدُّ

َتةّ  َجابَّة السّ  ، َوّعْنَد اْْلََذانّ ، َوّهَي: الث ُُّلُث اْْلَّخرُي ّمَن الَلْيلّ ، َوقْ ًتا ّمْن َأْوقَاّت اْْلّ
قَاَمةّ  َماّم يَ ْوَم ، َوَأْدبَاُر الَصَلَواّت اْلَمْكُتوبَاتّ ، َوبَ نْيَ اْْلََذاّن َواْْلّ َوّعْنَد ُصُعوّد اْْلّ

، َوآّخُر َساَعٍة بَ ْعَد اْلَعْصرّ ، اْلّمْنَِبّ َحىَت تُ ْقَضى الَصاَلُة ّمْن َذّلَك اْليَ ْومّ اْْلُُمَعّة َعَلى 
، َورَّقةً ، َوَتَضرًُّعا، َوُذَلًّ َلهُ ، َواْنّكَسارًا بَ نْيَ يََدّي الَرب ّ ، َوَصاَدَف ُخُشوًعا ِف اْلَقْلبّ 

                                                           
329
 (.22/519" مجموع الفتاوى " ) - 

 -مصر-وانظر هذه المسألة بأدلتها من كتاب " فقه الدعاء" ألبي عبد الرحمن بن إبراهيم عطية ط. مكتبة البلد األمين
 .999-5928-13-3-الترقيم الدولي 
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َلةَ  َوَبَدَأ حبَْمّد الِلَّ ، َوَرَفَع يََدْيّه ّإىَل الِلَّ ، ى َطَهارَةٍ وََكاَن َعلَ ، َواْستَ ْقَبَل الَداّعي اْلّقب ْ
ُثَ  صلى هللا عليه وسلمثَُ ثَ َن بّالَصاَلّة َعَلى ُُمََمٍد َعْبّدّه َوَرُسوّلّه ، َوالثَ َناّء َعَلْيهّ 

َوَأحلََ َعَلْيّه ِف ، َل َعَلى الِلَّ ثَُ َدخَ ، َقَدَم بَ نْيَ َيَدْي َحاَجّتّه التَ ْوبََة َواَّلْسّتْغَفارَ 
َوَقَدَم ، َوتَ َوَسَل ّإلَْيّه بَّأِْسَائّّه َوّصَفاتّّه َوتَ ْوّحيّدهّ ، َوََتََلَقُه َوَدَعاُه َرْغَبًة َورَْهَبةً ، اْلَمْسأََلةّ 

َعاَء ََل َيَكاُد يُ َردُّ أَبَ ، بَ نْيَ َيَدْي ُدَعائّّه َصَدَقةً  َوََل ّسَيَما ّإْن َصاَدَف ، ًدافَّإَن َهَذا الدُّ
َجابَةّ  صلى هللا عليه وسلماْْلَْدّعَيَة اَلِّت َأْخبَ َر الَنّبُّ  َنٌة ، أَنَ َها َمظََنُة اْْلّ َأْو أَنَ َها ُمَتَضمّ 

 110ّلاّلْسّم اْْلَْعَظّم.
 

 :ُمتصر آداب الدعاء وأسباب اْلجابة
 :اْلخالُص هلل تعاىل -2
صلى هللا عليه أن يبدأ حبمد هللّا والثناّء عليه سبحانه ث بالصالّة على النب  -1

 :وخيتَم بذلكوسلم 
 :واليقني ِف اْلجابة، اْلزم ِف الدعاء -1
 :وعدم اَلستعجال، اْلْلاح ِف الدعاء -4
 :حضور القلب ِف الدعاء -5
 :الدعاء ِف الرخاء والشدة -0
 :َل يسأل إَل هللا وحده -0
 :عدم الدعاء على اْلهل واملال والولد والنفس -8
 :خفض الصوت بالدعاء بني املخافتة واْلهر -9

                                                           
 .(17: " اجلواب الكايف ")ص -771
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 :اَلعِتاف بالذنب واَلستغفار منه واَلعِتاف بالنعمة-20
 :عدم تكلف السجع ِف الدعاء -22
 :التضرع واْلشوع والرغبة والرهبة -21
  :رد املظاَل مع التوبة -21
  :الدعاء ثالثًا -24
 :استقبال القبلة -25
 :رفع اْليدي ِف الدعاء -20
 :الوضوء قبل الدعاء إن تيسر -20
 :أن َل يعتدي ِف الدعاء -28
 :112أن يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا لغريه -29
أو بعمل صاحل قام به ، أن يتوسل إىل هللا بأِسائه اْلسن وصفاته العلى -10

 :أو بدعاء رجل صاحل حاضر له، الداعي نفسه
 :أن يكون املطعم واملشرب وامللبس من حالل -12
 :َل يدعو بإث أو قطيعة رحم -11
 :أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر -11

                                                           
صحيح : (وقال اْللباِن0/00وابن أِب شيبة)، (011رواه البخاري ِف" اْلدب املفرد") : صحيح اْلسناد -331

 .اْلسناد
وابن ، كدعائه ْلنسوثبت أيًضا أنه َل يبدأ بنفسه  ، أن بدأ بنفسه ِف الدعاء صلى هللا عليه وسلمقد ثبت عن النب 

 .وأم إِساعيل وغريهم، عباس
و " ُتفة اْلحوذي شرح سنن ، (25/244وانظر التفاصيل ِف هذه املسألة ِف " شرح النووي على مسلم " )

 (2/128وفتح الباري )، (9/118الِتمذي )
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 111 :اَلبتعاد عن َجيع املعاصي -14

                                                           
السعودية –والتوزيع دار الطرفني للنشر –" أعمال اْلج " إعداد وَجع وترتيب /عبد هللا بن أَحد العالف  -332
 عن املكتبة الشاملة "  نقاًل –
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 :الفصل الرابع
 من جوامع الدعاء واَلستعاذة من القرآن والسنة:

 :يعجبه اْلوامع من الدعاء صلى هللا عليه وسلمكان 
ُفضّ ْلُت » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

: ُأْعّطيُت َجَواّمَع اْلَكّلمّ  َوُأّحَلْت ِلَ ، َوُنّصْرُت بّالرُّْعبّ ، َعَلى اْْلَنّْبَياّء ّبّستٍ 
َوُخّتَم ِبَ ، َوأُْرّسْلُت ّإىَل اْْلَْلّق َكافَةً ، َوَمْسّجًداَوُجّعَلْت ِلَ اْْلَْرُض َطُهورًا ، اْلَغَناّئمُ 

 777«.الَنّبيُّوَن 
 114«.َوُأوتّيُت َجَواّمَع اْلَكّلّم »  :وِف رواية عند مسلم وأَحد

 115«.بُّعْثُت جبََواّمّع الَكّلّم »  :وِف رواية عند البخاري ومسلم والنسائي
 110«.ُأْعّطيُت َمَفاتّيَح الَكّلّم »  :وِف رواية للبخاري

َها  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل الِلَّ »قَاَلْت: ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
 110«.َوَيدَُع َما ّسَوى َذّلكَ ، َيْسَتّحبُّ اْْلََواّمَع ّمَن الدَُّعاءّ 

 «.َوَيدَُع َما بَ نْيَ َذّلكَ ، يُ ْعّجُبُه اْْلََواّمُع ّمَن الدَُّعاءّ » ولفظه عند أَحد: 
 «.يُ ْعّجُبُه اْْلََواّمُع ّمَن الدَُّعاءّ »  :وعند ابن حبان

* * * 
                                                           

 (.7717وابن حبان)، (1227والرتمذي)، (7112وأمحد)، (277) - 2 مسلم - 777
  (11212، 1121، 2117وأمحد)، (277)1، 2مسلم- 771
 (7111، 7112والنسائي)، (277) - 6مسلم ، (2727، 2117، 7122البخاري)- 772
 (.6111البخاري)- 776
وابن ، (واللفظ له1117وأبو داود)، (72222، 72121أمحد) رواه: صحيح- 772

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.162حبان)
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 :جوامع اْلدعية من القرآن والسنة :باب

َوّإْذ يَ ْرَفُع ّإبْ َراّهيُم اْلَقَواّعَد ّمَن اْلبَ ْيّت َوّإِْسَاّعيُل رَبَ َنا تَ َقَبْل ّمَنا ّإَنَك ﴿ قوله تعاىل: 
( رَبَ َنا َواْجَعْلَنا ُمْسّلَمنْيّ َلَك َوّمْن ُذر ّيَّتَنا أَُمًة ُمْسّلَمًة 210أَْنَت الَسّميُع اْلَعّليُم )

َنا ّإَنَك أَْنَت التَ َواُب الَرّحيُم َلَك َوَأرّنَا َمَناّسَكَنا َوُتْب  -210]البقرة: ﴾ َعَلي ْ
218] 

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَناّر )﴿   ﴾ (102رَبَ َنا آتَّنا ِف الدُّ
 [102]البقرة:

ًرا َوثَ بّ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى ﴿  َنا َصب ْ  ﴾ اْلَقْوّم اْلَكاّفرّيَن رَبَ َنا َأْفرّْغ َعَلي ْ
 [ 150البقرة:]

َنا ّإْصًرا َكَما ََحَْلَتُه َعَلى ﴿  رَبَ َنا ََل تُ َؤاّخْذنَا ّإْن َنّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبَ َنا َوََل َُتّْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما ََل طَاَقَة لََنا ّبّه َواْعُف َعَنا َواْغّفْر لََنا َواْرََحَْنا أَْنَت  اَلّذيَن ّمنْ  قَ ْبّلَنا رَبَ َنا َوََل ُُتَمّ 

 [.180البقرة:] ﴾ 180َمْوََلنَا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوّم اْلَكاّفرّيَن )
رَبَ َنا ََل تُزّْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ّإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ّمْن َلُدْنَك َرَْحًَة ّإَنَك أَْنَت اْلَوَهاُب ﴿ 

 [8]آل عمران:﴾ ( 8)
 [20]آل عمران:﴾ (20رَبَ َنا ّإنَ َنا آَمَنا فَاْغّفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوّقَنا َعَذاَب الَناّر )﴿ 
َعاّء )﴿  يُع الدُّ  ﴾ ( 18َربّ  َهْب ِل ّمْن َلُدْنَك ُذر ّيًَة طَيّ َبًة ّإَنَك ِسَّ

 [18]آل عمران:
َنا َمَع الَشاّهّديَن )﴿   ﴾ ( 51رَبَ َنا آَمَنا ِبَا أَنْ َزْلَت َواتَ بَ ْعَنا الَرُسوَل فَاْكُتب ْ

 [51]آل عمران:
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َرافَ َنا ِف َأْمرّنَا َوثَ بّ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوّم رَبَ َنا اْغّفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوّإسْ ﴿ 
 [240. ]آل عمران:﴾ ( 240اْلَكاّفرّيَن )

ْعَنا ُمَناّديًا يُ َناّدي ّلإْلّميَاّن َأْن آّمُنوا ّبَربّ ُكْم َفآَمَنا رَبَ َنا فَاْغّفْر لََنا ﴿ :  رَبَ َنا ّإنَ َنا ِسَّ
( رَبَ َنا َوآتَّنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى 291ْر َعَنا َسيّ َئاتَّنا َوتَ َوفَ َنا َمَع اْْلَبْ َراّر )ُذنُوبَ َنا وََكف ّ 

  ﴾ (294ُرُسّلَك َوََل ُتْزّنَا يَ ْوَم اْلّقَياَمّة ّإَنَك ََل ُتّْلُف اْلّميَعاَد )
 [ 294-291]آل عمران:

 (11ْغّفْر لََنا َوتَ ْرََحَْنا لََنُكوَنَن ّمَن اْْلَاّسرّيَن )رَبَ َنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوّإْن َلَْ ت َ ﴿ :
 [11:]اْلعراف﴾
ًرا َوتَ َوفَ َنا ُمْسّلّمنَي )﴿ :  َنا َصب ْ  [210]اْلعراف:﴾ ( 210رَبَ َنا َأْفرّْغ َعَلي ْ
 ﴾ ( 40َربّ  اْجَعْلِّن ُمّقيَم الَصاَلّة َوّمْن ُذر َّيِّت رَبَ َنا َوتَ َقَبْل ُدَعاّء )﴿ : 

 [40:]إبراهيم
 ﴾ (42يَ ْوَم يَ ُقوُم اْلَّْساُب )رَبَ َنا اْغّفْر ِل َوّلَواّلَدَي َوّلْلُمْؤّمّننَي  ﴿ : 

 [42:]إبراهيم
 20]الكهف: ﴾ (20رَبَ َنا آتَّنا ّمْن َلُدْنَك َرَْحًَة َوَهيّ ْئ لََنا ّمْن َأْمرّنَا َرَشًدا ) ﴿ : 
] 
 ( (" 10( َوَيسّ ْر ِل َأْمّري )15َربّ  اْشَرْح ِل َصْدّري ) ﴿ : 

 [ 10]طه:
 [224]طه: ﴾ (224َوُقْل َربّ  ّزْدِن ّعْلًما )﴿ : 
 ﴾ (05)ّإَن َعَذابَ َها َكاَن َغَراًمارَبَ َنا اْصّرْف َعَنا َعَذاَب َجَهَنَم ﴿ : 

 [05]الفرقان:
ُر اْلُمْنزّّلنَي )﴿ :  َزًَل ُمَبارًَكا َوأَْنَت َخي ْ  [19] املؤمنون: ﴾ ( 19َربّ  أَْنزّْلِّن ُمن ْ
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ّبَك َربّ  َأْن حَيُْضُروّن  ( َوَأُعوذُ 90َربّ  َأُعوُذ ّبَك ّمْن َُهََزاّت الَشَياّطنّي )﴿ : 
 [98-90]املؤمنون:﴾ (98)

ُر الَراَّحّنَي )رَبَ َنا آَمَنا فَاْغّفْر لََنا َواْرََحَْنا َوأَنْ ﴿ :   ﴾ (209َت َخي ْ
 [209]املؤمنون:

ُر الَراَّحّنَي )َوُقْل َربّ  اْغّفْر َواْرَحْم َوأَ ﴿ :   [ 228]املؤمنون:﴾ (228ْنَت َخي ْ
 (04َهْب لََنا ّمْن َأْزَواّجَنا َوُذر ّيَاتَّنا قُ َرَة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا ّلْلُمَتّقنَي ّإَماًما )رَبَ َنا ﴿ : 
 [04]الفرقان:﴾
َربّ  َأْوزّْعِّن َأْن َأْشُكَر نّْعَمَتَك اَلِّت أَنْ َعْمَت َعَلَي َوَعَلى َواّلَدَي َوَأْن َأْعَمَل ﴿ :

 ﴾ (29 ّعَباّدَك الَصاّْلّنَي )َوَأْدّخْلِّن ّبَرَْحَّتَك ِف َصاّْلًا تَ ْرَضاُه 
 [29]النمل:

رَبَ َنا َوّسْعَت ُكَل َشْيٍء َرَْحًَة َوّعْلًما فَاْغّفْر لَّلّذيَن تَابُوا َواتَ بَ ُعوا َسّبيَلَك َوّقّهْم  ﴿ :
( رَبَ َنا َوَأْدّخْلُهْم َجَناّت َعْدٍن اَلِّت َوَعْدتَ ُهْم َوَمْن َصَلَح ّمْن 0َعَذاَب اْلَّْحيّم )

( َوّقّهُم الَسيّ َئاّت َوَمْن َتّق 8ْم ّإَنَك أَْنَت اْلَعزّيُز اْْلَّكيُم )آبَائّّهْم َوَأْزَواّجّهْم َوُذر ّيَاهتّّ 
﴿ [:9-0]غافر: ﴾ (9الَسيّ َئاّت يَ ْوَمّئٍذ فَ َقْد َرَّحَْتُه َوَذّلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعّظيُم )

اّلَدَي َوَأْن َأْعَمَل َصاّْلًا َربّ  َأْوزّْعِّن َأْن َأْشُكَر نّْعَمَتَك اَلِّت أَنْ َعْمَت َعَلَي َوَعَلى وَ 
 ﴾ (25تَ ْرَضاُه َوَأْصّلْح ِل ِف ُذر َّيِّت ّإِن ّ تُ ْبُت ّإلَْيَك َوّإِن ّ ّمَن اْلُمْسّلّمنَي )

 [ 25]اْلشر:
َنا َوّإلَْيَك اْلَمّصرُي )﴿ : َنًة ّلَلّذيَن  (رَبَ َنا ََل ََتَْعْلَنا ّفت ْ 4رَبَ َنا َعَلْيَك تَ وََكْلَنا َوّإلَْيَك أَنَ ب ْ

 [5-4]املمتحنة:﴾ ْنَت اْلَعزّيُز اْْلَّكيمُ َكَفُروا َواْغّفْر لََنا رَبَ َنا ّإَنَك أَ 
* * * 
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 :النبويةمن جوامع الدعاء من السنة  :ثانًيا
رضي هللا أََنًسا  رضي هللا عنهقَاَل: َسَأَل قَ َتاَدُة ، َعْن َعْبّد اْلَعزّيّز َوُهَو اْبُن ُصَهْيبٍ 

قَاَل: َكاَن َأْكثَ ُر ، َأْكثَ رَ  صلى هللا عليه وسلمَأيُّ َدْعَوٍة َكاَن يَْدُعو ِّبَا الَنّبُّ  عنه
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلّخَرّة َحَسَنةً » َدْعَوٍة يَْدُعو ِّبَا يَ ُقوُل:  َوّقَنا ، اللُهَم آتَّنا ِف الدُّ

فَّإَذا َأرَاَد َأْن ، رَاَد َأْن يَْدُعَو ّبَدْعَوٍة َدَعا ِّبَاقَاَل: وََكاَن أََنٌس ّإَذا أَ ، «َعَذاَب الَنارّ 
 118َيْدُعَو ّبُدَعاٍء َدَعا ِّبَا ّفيه.
صلى هللا عليه َأَن أَبَا َبْكٍر َدَخَل َعَلى َرُسوّل هللّا ، عنهاوَعْن َعاّئَشَة رضي هللا 

 :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َْلَا َرُسوُل هللّا ، فََأرَاَد َأْن ُيَكلّ َمُه َوَعاّئَشُة ُتَصلّ ي وسلم
، فَ َلَما اْنَصَرَفْت َعاّئَشُة َسأَلَْتُه َعْن َذّلَك؟، َأْو َكّلَمًة ُأْخَرى، «َعَلْيّك بّاْلَكَواّمّل » 

َعّلْمُت  َما، َعاّجّلّه َوآّجّلهّ ، ُقوِل: اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّمَن اْْلَرْيّ ُكلّ هّ » فَ َقاَل َْلَا: 
َوَما ََلْ ، َما َعّلْمُت ّمْنهُ ، َعاّجّلّه َوآّجّلهّ ، َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَشرّ  ُكلّ هّ ، َوَما ََلْ َأْعَلمْ ، ّمْنهُ 

َها ّمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ ، َوَأْسأَُلَك اْْلََنةَ ، َأْعَلمْ  ، َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَنارّ ، َوَما قَ َرَب ّإلَي ْ
َها ّمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ َوَما  َعْبُدَك َوَرُسوُلَك  َوَأْسأَُلَك ّمَن اْْلرَْيّ َما َسأََلكَ ، قَ َرَب ّإلَي ْ

ّمْنُه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك ُُمََمٌد  َوَأْسَتّعيُذَك ِمَا اْستَ َعاَذكَ ، صلى هللا عليه وسلمُُمََمٌد 
«. َأْن ََتَْعَل َعاّقَبَتُه َرَشًدا ،  ّمْن َأْمرٍ َوَأْسأَُلَك َما َقَضْيَت ِل ، صلى هللا عليه وسلم

771 

                                                           
وابن ، (1211وأبو داود)، (11111وأمحد)، (7611ومسلم)، (6711البخاري) - 771

 (.172)حبان
والبخاري يف " ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط72172رواه أمحد يف " املسند): صحيح771

و" صحيح ، (1217(وصححه األلباين يف " الصحيحة")7116وابن ماجة)، (671األدب املفرد)
 (.1112، 1726اجلامع")
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َأْحّيِّن ، َوُقْدرَّتَك َعَلى اْْلَْلقّ ، الَلُهَم ّبّعْلّمَك اْلَغْيبَ : » صلى هللا عليه وسلموقوله 
ًرا ِل  ًرا ِل ، َما َعّلْمَت اْْلََياَة َخي ْ َوَأْسأَُلَك الَلُهَم ، َوتَ َوَفِّن ّإَذا َعّلْمَت اْلَوفَاَة َخي ْ

َوَأْسأَُلَك ، َوَأْسأَُلَك َكّلَمَة اْْلَقّ  ِف الرّ َضا َواْلَغَضبّ ، َخْشَيَتَك ِف اْلَغْيّب َوالَشَهاَدةّ 
َفدُ ، اْلَقْصَد ِف اْلَفْقّر َواْلّغَن  َقّطعُ ، َوَأْسأَُلَك نَّعيًما ََل يَ ن ْ ، َوَأْسأَُلَك قُ َرَة َعنْيٍ ََل تَ ن ْ

َوَأْسأَُلَك َلَذَة ، َوَأْسأَُلَك بَ ْرَد اْلَعْيّش بَ ْعَد اْلَمْوتّ ، َضاَء بَ ْعَد اْلَقَضاءّ َوَأْسأَُلَك الر ّ 
َنٍة ُمّضَلةٍ ، َوالَشْوَق ّإىَل ّلَقاّئَك ِف َغرْيّ َضَراَء ُمّضَرةٍ ، الَنَظّر ّإىَل َوْجّهكَ  ، َوََل ّفت ْ

ميَانّ   711«َعْلَنا ُهَداًة ُمْهَتّدينَ َواجْ ، الَلُهَم زَي َّنا ّبزّيَنّة اْْلّ
 

يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه، وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
َوَأْصّلْح ِل ُدنْ َياَي اَلِّت ّفيَها ، اللُهَم َأْصّلْح ِل ّديِّن اَلّذي ُهَو ّعْصَمُة َأْمّري»

، َواْجَعّل اْْلََياَة زّيَاَدًة ِل ِف ُكلّ  َخرْيٍ ، آّخَرِت اَلِّت ّفيَها َمَعاّديَوَأْصّلْح ِل ، َمَعاّشي
 142«.َواْجَعّل اْلَمْوَت رَاَحًة ِل ّمْن ُكلّ  َشر ٍ 

أَنَُه َكاَن  صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعّن اْبّن َمْسُعوٍد 
ْساَلّم قَاّئًماالَلُهَم »َيْدُعو:  ْساَلّم قَاّعًدا، اْحَفْظِّن بّاْْلّ َواْحَفْظِّن ، َواْحَفْظِّن بّاْْلّ

ْساَلّم رَاّقًدا َوالَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّمْن ُكلّ  َخرْيٍ ، َوََل ُتْشّمْت ِب َعُدوًّا َحاّسًدا، بّاْْلّ
 141«.ائُّنُه بَّيّدكَ َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن ُكلّ  َشرٍ  َخزَ ، َخَزائُّنُه بَّيّدكَ 

                                                           
( 1121وابن حبان)،  ( واللفظ له1716، 1712والنسائي)، (11772رواه أمحد): صحيح-711

 وصححه األلباين.
 (.661والبخاري يف " األدب املفرد)، (7271مسلم ) -711
، (1761"صحيح اجلامع") وحسنه األلباين يف، (1171 احلاكم يف" املستدرك")رواه : حسن - 717

 .(1211و" الصحيحة" )

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 167 

 
َكاَن يَ ُقوُل:  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

«. َوَأَوَلُه َوآّخَرُه َوَعاَلنَّيَتُه َوّسَرُه ، َوّجَلهُ ، ِف ُسُجوّدّه اللُهَم اْغّفْر ِل َذْنّب ُكَلُه ّدَقهُ »
141 

 
، قَاَل: َكاَن الَرُجُل ّإَذا َأْسَلمَ ، رضي هللا عنهَعْن أَبّيّه ، اْْلَْشَجّعيُّ  وعن أَبُو َماّلكٍ 

ثَُ َأَمَرُه َأْن َيْدُعَو ِّبَُؤََلّء اْلَكّلَماّت: ، الَصاَلةَ  صلى هللا عليه وسلمَعَلَمُه الَنّبُّ 
 144«َواْرزُْقِّن َوَعاّفِّن ، َواْهّدِن ، َواْرََحِّْن ، اللُهَم اْغّفْر ِل »

َع الَنّبَ  :وِف رواية فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللّا  ، َوأَتَاُه رَُجلٌ  صلى هللا عليه وسلمأَنَُه ِسَّ
؟ قَاَل:  ، َوَعاّفِّن ، َواْرََحِّْن ، ُقْل: اللُهَم اْغّفْر ِل » َكْيَف َأُقوُل ّحنَي َأْسَأُل َرِبّ 

بْ َهامَ  َوجَيَْمُع َأَصاّبَعهُ »، «َواْرزُْقِّن  فَّإَن َهُؤََلّء ََتَْمُع َلَك ُدنْ َياَك َوآّخَرَتَك ، «ّإََل اْْلّ
.»145 

، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َجاَء رَُجٌل ّإىَل الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعّن اْبّن َأِب َأْوََف 
، فَ َعلّ ْمِّن َما جُيْزُّئِّن ، اْلُقْرآنّ ّإِن ّ ََل َأْسَتّطيُع آُخُذ َشْيًئا ّمَن ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ 

َوََل َحْوَل َوََل ، َوالَِلُ َأْكبَ رُ ، َوََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ ، َواْْلَْمُد لِّلَّ ، ُقْل: ُسْبَحاَن الِلَّ » قَاَل: 
ُقّل  »قَاَل: ، ِل؟َفَما ، َهَذا لِّلَّ َعَز َوَجلَ ، قَاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، «قُ َوَة ّإََل بّالِلَّ 
ثَُ َأْدبَ َر َوُهَو ُِمّْسُك َكَفْيّه. ، «َواْهّدِن َواْرزُْقِّن ، َوَعاّفِّن ، َواْرََحِّْن ، الَلُهَم اْغّفْر ِل 

                                                           
 (627وابن خزمية)، (1171وابن حبان)، (121وأبو داود)، (117)مسلم - 717
 (7612) - 72مسلم  -711
 (7112وابن ماجة)، (7612)- 76مسلم -712
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 140«.فَ َقْد َمأَلَ يََدْيّه ّمَن اْْلَرْيّ ، َأَما َهَذا: »صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ 
 

أَنَُه   صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن أَبّيّه ، ُموَسىوَعّن اْبّن َأِب 
َعاّء:  ، َوّإْسَراِف ِف َأْمّري ُكلّ هّ ، َربّ  اْغّفْر ِل َخّطيَئِّت َوَجْهّلي»َكاَن َيْدُعو ِّبََذا الدُّ

وَُكلُّ ، َوَعْمّدي َوَجْهّلي َوَهْزِل ، الَلُهَم اْغّفْر ِل َخطَايَايَ ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ّبّه ّمِنّ  
أَْنَت ، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنتُ ، الَلُهَم اْغّفْر ِل َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرتُ ، َذّلَك ّعْنّدي

ُم َوأَْنَت املَُؤخّ رُ   140«.َوأَْنَت َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ ، املَُقدّ 
 

َراتّ  » :صلى هللا عليه وسلموقوله  ، َوتَ ْرَك املُْنَكَراتّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّفْعَل اْلَي ْ
َر ، َوَأْن تَ ْغّفَر ِل َوتَ ْرََحَِّن ، َوُحَب املََساّكنيّ  َنًة ِف قَ ْوٍم فَ تَ َوَفِّن َغي ْ َوّإَذا َأَرْدَت ّفت ْ

قَاَل ، ٍل يُ َقرّ ُب ّإىَل ُحبّ َك "َوُحَب َعمَ ، َوَأْسأَُلَك ُحَبَك َوُحَب َمْن حيُّبُّكَ ، َمْفُتونٍ 
 148«.ّإنَ َها َحقٌّ فَاْدُرُسوَها ُثَ تَ َعَلُموَها» :صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل الِلَّ 

يَْدُعو: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، وَعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
، َواْمُكْر ِل َوََل ََتُْكْر َعَليَ ، َواْنُصْرِن َوََل تَ ْنُصْر َعَليَ ، َربّ  َأّعِنّ  َوََل تُّعْن َعَليَ »

ْر ُهَداَي ّإَِلَ  ، الَلُهَم اْجَعْلِّن َلَك َشاّكًرا، َواْنُصْرِن َعَلى َمْن بَ َغى َعَليَ ، َواْهّدِن َوَيسّ 
، َربّ  تَ َقَبْل تَ ْوَبِّت ، َأْو ُمّنيًبا، ُُمّْبًتا، َلَك ّمْطَواًعا ّإلَْيكَ ، َلَك رَاّهًبا، َلَك َذاّكًرا

                                                           
قال  (211وابن خزمية)، (177وأبو داود)، (11111رواه أمحد يف " املسند"): حسن- 716

 (وحسنه األلباين1111-1111وابن حبان)، إسناده حسن: األعظمي
 (7211ومسلم)، (6711البخاري)-712
َعْن (7772والرتمذي)، (وضعفه شعيب األرنؤوط77111 رواه أمحد يف " املسند"): صحيح- 711

 وصححه األلباين ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ 
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ْد ّلَساِن ، َواْهّد قَ ْلّب ، َوثَ بّ ْت ُحَجِّت ، َوَأّجْب َدْعَوِت ، َواْغّسْل َحْوَبِّت  َواْسُلْل ، َوَسدّ 
 711«.َسّخيَمَة قَ ْلّب 

قَاَل: قَ َلَما َكاَن َرُسوُل ، َأَن اْبَن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ َعْنهما، وَعْن َخاّلّد ْبّن َأِب ّعْمَرانَ 
يَ ُقوُم ّمْن َُمّْلٍس َحىَت َيْدُعَو ِّبَُؤََلّء الَدَعَواّت َْلْصَحاّبّه:  صلى هللا عليه وسلمهللّا 

نَ َنا َوبَ نْيَ َمَعاّصيكَ » َوّمْن طَاَعّتَك َما ، الَلُهَم اْقّسْم لََنا ّمْن َخْشَيّتَك َما حَيُوُل بَ ي ْ
نْ َيا، َجَنَتكَ تُ بَ لّ غَُنا ّبّه  َنا ُمّصيَباّت الدُّ َوَمتّ ْعَنا بَّأِْسَاّعَنا ، َوّمَن الَيّقنّي َما تُ َهوّ ُن بّّه َعَلي ْ

، َواْجَعْل ثَْأرَنَا َعَلى َمْن ظََلَمَنا، َواْجَعْلُه الَواّرَث ّمَنا، َوأَْبَصارّنَا َوقُ َوتَّنا َما َأْحيَ ْيتَ َنا
نْ َيا َأْكبَ َر َُهّ َنا، َوََل ََتَْعْل ُمّصيَبتَ َنا ِف ّديّنَنا، انَاَواْنُصْرنَا َعَلى َمْن َعادَ  ، َوََل ََتَْعّل الدُّ

َلَغ ّعْلّمَنا َنا َمْن ََل يَ ْرََحَُنا، َوََل َمب ْ  150«.َوََل ُتَسلّ ْط َعَلي ْ
نَ َنا َوبَ نْيَ الَلُهَم اْقّسْم لََنا ّمْن َخْشَيّتَك َما حَيُوُل : »صلى هللا عليه وسلم وقوله بَ ي ْ

من خشيتك   وهي اْلوف املقرون  اأي: اجعل لنا حظًّا ونصيبً « َمَعاّصيكَ 
من الوقوع ِف املعاصي  النا ومانعً  ابالتعظيم هلل ومعرفته سبحانه   ما يكون حاجزً 

وهذا فيه دَللٌة على أَن خشيَة هللا أعظُم رادع وحاجز لإلنسان ، والذنوب واْلثام
 ﴾ ّإََّنَا خَيَْشى الِلََ ّمْن ّعَباّدّه اْلُعَلَماءُ ﴿ وهللا يقول: ، الذنوبعن الوقوع ِف 

                                                           
والبخاري يف" ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط1112املسند")رواه أمحد يف " : صحيح - 711

وابن ، (7171وابن ماجة)، (7221والرتمذي)، (1211، 1211(وأبو داود)662األدب املفرد)
وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع ، (1111واحلاكم يف"املستدرك") ، (111، 112حبان)

("7112.)  
 (وحسنه األلباين.1171 واحلاكم يف" املستدرك ")، (7217رواه الرتمذي): حسن - 721
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على  فكَلما ازدادت معرفة العبد باهلل ازداد خشيًة هلل وإقباًَل ، ( 18)فاطر:
 عن معاصيه. اطاعته وبُعدً 

ويسّ ر ِل  أي:« َوّمْن طَاَعّتَك َما تُ بَ لّ غَُنا ّبّه َجَنَتكَ : »صلى هللا عليه وسلم وقوله
 لنيل رضاك وبلوغ جَنتك الِت أعَددهَتا لعبادك املَتقني. امن طاعتك ما يكون سببً 

نْ َيا: »صلى هللا عليه وسلم وقوله َنا َمَصاّئَب الدُّ أي: « َوّمَن الَيّقنّي َما تُ َهوّ ُن بّّه َعَلي ْ
وأنَه ، ومن بعداقسم لنا من اليقني وهو َتام العلم وكماله بأَن اْلمَر هلل من قبل 

لتهوين  اسبحانه يُدبّ ر أموَر اْلالئق كيف يشاء ويقضي فيهم ما يريد ما يكون سببً 
واليقني كَلما قوي ِف ، املصائب والنوازل الِت قد ُتلُّ باْلنسان ِف هذه اْلياة

اْلنسان كان ذلك فيه أدعى إىل الصِب على البالء؛ لعلم املوقن أَن كَل ما أصابه 
 فريضى ويسلّ م.، هو من عند هللاإََّنا 

فيه « َوقُ َوتَّنا َما َأْحيَ ْيتَ َنا، َوأَْبَصارّنَا، َوَمتّ ْعَنا بَّأِْسَاّعَنا: » صلى هللا عليه وسلم وقوله
 سؤال هللا أن يبقي له السمع والبصر وسائر القوى؛ لَيتمَتع ِبا مَدة حياته.

أي: اجعل هذا التمتَُّع « الَواّرَث ّمَنا َواْجَعْلُه : » صلى هللا عليه وسلم وقوله
 مستمرًّا بأن تبقى صحيحًة سليمًة إىل أن أموت. اباْلواس والقوى باقيً 

أي: وفّ قنا لألخذ « َواْجَعْل ثَْأرَنَا َعَلى َمْن ظََلَمَنا : » صلى هللا عليه وسلم وقوله
 ظاَل.دون أن نتعَدى فنأخذ بالثأر من غري ال، بثأرنا ِمَن ظلمنا

أي: اكتب لنا النصر « َواْنُصْرنَا َعَلى َمْن َعاَدانَا : » صلى هللا عليه وسلم وقوله
 على اْلعداء.

أي: َل ُتصبنا ِبا « َوََل ََتَْعْل ُمّصيَبتَ َنا ِف ّديّنَنا »  :صلى هللا عليه وسلم وقوله
ء أو تقصري ِف الطاعة أو فعل للحرام وذلك ، ينقص ديننا ويُذهبه من اعتقاد سيّ 
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ين أعظُم املصائب وليس عنها ّعَوض خالف املصيبة ِف ، ْلَن املصيبَة ِف الدّ 
 الدنيا.
نْ َيا َأْكبَ َر َُهّ َنا َوََل َتَْ : » صلى هللا عليه وسلم وقوله أي: َل َتعل أكِب « َعّل الدُّ

قصدنا وحزننا ْلجل الدنيا؛ ْلَن َمن كان أكَِب قصده الدنيا فهو ِبعزل عن 
وِف هذا دَللة على أَن القليَل من اْلمّ  ِمَا َل بَد منه ِف أمر املعاش ، اْلخرة

 ُمرَخٌص فيه.
َلَغ ّعْلّمَنا َوََل مَ : » صلى هللا عليه وسلم وقوله أي: َل َتعلنا حبيث َل نعلم وَل « ب ْ

 نفكّ ر إَلَ ِف أحوال الدنيا.
َنا َمْن ََل يَ ْرََحَُنا »  :صلى هللا عليه وسلم وقوله أي: من الكفار « َوََل ُتَسلّ ْط َعَلي ْ

 152والفَجار والظلمة.
صلى هللا عليه َعْن َرُسوّل هللّا ، َحَدثَ  رضي هللا عنهَأَن أَبَا أَُماَمَة ، وَعْن َساَلٍّ 

، َواْْلَْمُد لِّلَّ ّمْلَء َما َخَلقَ ، َمْن قَاَل: اْْلَْمُد لِّلَّ َعَدَد َما َخَلقَ » أَنَُه قَاَل: ، وسلم
َواْْلَْمُد لِّلَّ ّمْلَء َما ِف الَسَماَواّت ، َواْْلَْمُد لِّلَّ َعَدَد َما ِف الَسَماَواّت َواْْلَْرضّ 

، َواْْلَْمُد لِّلَّ ّمْلَء َما َأْحَصى ّكَتابُهُ ، َواْْلَْمُد لِّلَّ َعَدَد َما َأْحَصى ّكَتابُهُ ، اْْلَْرضّ وَ 
َوُسْبَحاَن هللّا ّمثْ َلَها فََأْعّظْم ، َواْْلَْمُد لِّلَّ ّمْلَء ُكلّ  َشْيءٍ ، َواْْلَْمُد لِّلَّ َعَدَد ُكلّ  َشْيءٍ 

 727.«َذّلَك 
َوِف َِسّْعي ، َوِف َبَصّري نُورًا، اللُهَم اْجَعْل ِف قَ ْلّب نُورًا»يَ ُقوُل ِف ُدَعائّّه: وََكاَن 

                                                           
الطبعة –ط.الكويت –فقه الدعاء واألذكار"بقلم فضيلة الشيخ /عبد الرزاق بن عبد احملسن العبد - 721

 األوىل.
، (171وابن حبان)، حديث صحيح: وقال شعيب األرنؤوط (77111رواه أمحد ): صحيح - 727

 (.7612األلباين يف" صحيح اجلامع")(وصححه 1177والطرباين يف" الكبري")
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، َوَأَماّمي نُورًا، َوَُتِّْت نُورًا، َوفَ ْوّقي نُورًا، َوَعْن َيَساّري نُورًا، َوَعْن مَيّيِّن نُورًا، نُورًا
 151«.َوَعظّ ْم ِل نُورًا، َوَخْلّفي نُورًا

َما مَيْنَ ُعّك َأْن َتْسَمّعي َما » ّلَفاّطَمَة َرّضَي الَِلُ َعْنها:  صلى هللا عليه وسلمولقوله 
َوّإَذا َأْمَسْيّت: يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ّبَرَْحَّتَك ، ُأوّصيّك ّبّه َأْن تَ ُقوِل ّإَذا َأْصَبْحتّ 

 154«.َتّكْلِّن ّإىَل نَ ْفّسي طََرَفَة َعنْيٍ َوََل ، َأْصّلْح ِل َشْأِن ُكَلهُ ، َأْسَتّغيثُ 

* * * 

 :بربه سبحانه وتعاىل صلى هللا عليه وسلمته امن استعاذ :باب
قَاَل: َسأَْلُت َعاّئَشَة رضي هللا عنها َعْن ُدَعاٍء َكاَن َيْدُعو ّبّه ، َعْن فَ ْرَوَة ْبّن نَ ْوَفلٍ 

اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن  »فَ َقاَلْت: َكاَن يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل هللّا 
 155.«َوَشرّ  َما ََلْ َأْعَملْ ، َشرّ  َما َعّمْلتُ 

َراِن ّ  قَاَل: أَتَ ْيُت َعْبَد هللّا ْبَن َعْمّرو ْبّن اْلَعاّص رضي هللا ، وَعْن َأِب رَاّشٍد اْْلُب ْ
عْ ، عنهما ثْ َنا َما ِسَّ فَأَْلَقى ، صلى هللا عليه وسلمَت ّمْن َرُسوّل هللّا فَ ُقْلُت َلُه: َحدّ 

، صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل: َهَذا َما َكَتَب ِل َرُسوُل هللّا ، بَ نْيَ َيَدَي َصّحيَفةً 
يَق ، فَ َنَظْرُت ّفيَها ، قَاَل: يَا َرُسوَل هللاّ ، رضي هللا عنهفَّإَذا ّفيَها: َأَن أَبَا َبْكٍر الصّ دّ 

                                                           
 (1727وأبو داود)، (7111وأمحد)، ، (واللفظ له267ومسلم)، (6716البخاري) - 727
ُهَما.1171والنسائي)،  ُ َعن ْ  ( َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اّلِلَّ

 (7111واحلاكم يف" املستدرك" )، (11771رواه النسائي يف "الكربى") : حسن -721
 (.622و" صحيح الرتغيب")، (7122و "الصحيحة")، (2171اجلامع")وانظر" صحيح 

و" ، (7171وابن ماجة)، (1221وأبو داود)، (71611وأمحد )، (7216مسلم) - 722
 (.1712النسائي)
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صلى هللا عليه ّإَذا َأْصَبْحُت َوّإَذا َأْمَسْيُت؟ فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللّا ، َعلّ ْمِّن َما َأُقولُ 
َعاَلَ اْلَغْيّب ، ُقْل: اللُهَم فَاّطَر الَسَماَواّت َواْْلَْرضّ ، يَا أَبَا َبْكرٍ »  :وسلم

َوّمْن ، َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  نَ ْفّسي، َوَمّليَكهُ  َرَب ُكلّ  َشْيءٍ ، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، َوالَشَهاَدةّ 
 150«.َأْو َأُجَرُه ّإىَل ُمْسّلٍم ، َوَأْن َأقْ َِتَّف َعَلى نَ ْفّسي ُسوًءا، الَشْيطَاّن َوّشرّْكهّ  َشر ّ 
 

قَاَلْت: فَ َقْدُت َرُسوَل ، َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َلًة ّمَن اْلّفَراّش فَاْلَتَمْسُتُه فَ َوقَ َعْت َيّدي َعَلى َبْطّن  صلى هللا عليه وسلمهللّا  لَي ْ

اللُهَم َأُعوُذ ّبّرَضاَك ّمْن »َقَدَمْيّه َوُهَو ِف اْلَمْسّجّد َوُُهَا َمْنُصوبَ َتاّن َوُهَو يَ ُقوُل: 
َوَأُعوُذ ّبَك ّمْنَك ََل ُأْحّصي ثَ َناًء َعَلْيَك أَْنَت  ، ْن ُعُقوبَّتكَ َوِبَُعافَاّتَك مّ ، َسَخّطكَ 

 722.«َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفّسكَ 
 

صلى هللا َأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب اْلَيَسّر السَُّلّميّ  َواِْسُُه َكْعُب ْبُن َعْمٍرو 
، َواْْلََرمّ ، َوالتَ َردّ ي، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْْلَْدمّ »َكاَن َيْدُعو فَ يَ ُقوُل: عليه وسلم  

َوَأُعوُذ ، َوَأُعوُذ ّبَك َأْن يَ َتَخَبَطِّن الَشْيطَاُن ّعْنَد اْلَمْوتّ ، َواْْلََرقّ ، َواْلَغمّ  َواْلَغَرقّ 
 158«.وَت ِف َسّبيّلَك َلّديغًاَوَأُعوُذ ّبَك َأْن َأمُ ، ّبَك َأْن َأُموَت ِف َسّبيّلَك ُمْدّبًرا

                                                           
وصححه ، (7271والرتمذي)، (1711 ورواه يف" األدب املفرد")، (6121رواه أمحد): صحيح- 726

 (.2117"صحيح اجلامع") األلباين يف
، (7111وابن ماجة)، (7117والرتمذي)، (121وأبو داود)، (72622وأمحد)، (116مسلم) - 722

 (.161والنسائي)
و"مشكاة ، (1111 واحلاكم يف" املستدرك")، (2277-2271رواه النسائي): صحيح- 721

 (1717وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (7127املصابيح ")
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، صلى هللا عليه وسلميَ ُقوُل: َكاَن َنّبُّ الِلَّ ، رضي هللا عنهوعن أََنّس ْبَن َماّلٍك 

َوَأُعوُذ ، َواْلُْْبّ َوالُبْخّل َواْلََرمّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن الَعْجّز َوالَكَسلّ »يَ ُقوُل: 
َنّة املَْحَيا َواملََماتّ ، الَقِْبّ ّبَك ّمْن َعَذاّب   721«َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن ّفت ْ

 
قَاَل: ََل َأُقوُل َلُكْم ّإََل َكَما َكاَن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه، وَعْن زَْيّد ْبّن َأْرَقمَ 

، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَعْجزّ »يَ ُقوُل: َكاَن يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلم
، اْلَقِْبّ اللُهَم آّت نَ ْفّسي تَ ْقَواَها، َوَعَذابّ ، َواْْلََرمّ ، َواْلُبْخلّ ، َواْْلُْْبّ ، َواْلَكَسلّ 

ُر َمْن زََكاَها َها أَْنَت َخي ْ اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ّعْلٍم ََل ، أَْنَت َولّي َُّها َوَمْوََلَها، َوزَكّ 
َفعُ   761«َوّمْن َدْعَوٍة ََل ُيْسَتَجاُب َْلَا، َوّمْن نَ ْفٍس ََل َتْشَبعُ ، خَيَْشعُ َوّمْن قَ ْلٍب ََل ، يَ ن ْ

 :يَ تَ َعَوُذ ّمنْ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل الِلَّ ،  رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 761«.اَْلْعَداءّ َومَشَاَتّة ، َوُسوّء الَقَضاءّ ، َوَدَرّك الَشَقاءّ ، َجْهّد الَباَلءّ 

تَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمْن َجْهّد »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوعنه 
 767«َومَشَاَتّة اَْلْعَداءّ ، َوُسوّء الَقَضاءّ ، َوَدَرّك الَشَقاءّ ، الَباَلءّ 

، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
َواْْلََرّم ، َواْْلُْْبّ َواْلُبْخلّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَعْجّز َواْلَكَسلّ »يَ ُقوُل ِف ُدَعائّّه: 

                                                           
 (.7216ومسلم)، (6762البخاري) -721
 (7277مسلم) - 761
وابن ، (2111والنسائي )، (2722وأمحد)، (7212ومسلم)، (6712البخاري) - 761

 (.1116حبان)
 (.6616البخاري)- 767
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َلَة َواْلَمْسَكَنةَ ، َواْلَغْفَلةّ ، َواْلَقْسَوةّ  ، ّمَن اْلَفْقّر َواْلُكْفرّ  َوَأُعوُذ ّبكَ ، َواْلّعيَلَة َوالذّ 
َقاقّ ، َواْلُفُسوقّ  َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَصَمّم َواْلَبَكّم ، َوالر ّيَاءّ ، َوالنّ َفاّق َوالسُّْمَعةّ ، َوالشّ 

 101.«َوَسيّ ّئ اْْلَْسَقامّ ، َواْلبَ َرصّ ، َواْْلَُذامّ ، َواْْلُُنونّ 
يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

فَّإنَ َها بّْئَسّت ، َوّمَن اْْلَّيانَةّ ، فَّإنَُه بّْئَس الَضّجيعُ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْْلُوعّ » 
 761«اْلّبطَانَةُ 

 
َكاَن َيْدُعو ،  وسلم صلى هللا عليهَأَن َرُسوَل هللّا ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها

َنّة الَناّر َوَعَذاّب الَنارّ »ِّبَُؤََلّء الَدَعَواّت:  َنّة اْلَقِْبّ ، اللُهَم فَّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ّفت ْ َوّفت ْ
َنّة اْلّغَن ، َوَعَذاّب اْلَقِْبّ  َنّة اْلَفْقرّ ، َوّمْن َشرّ  ّفت ْ َنّة َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  فّ ، َوّمْن َشرّ  ّفت ْ ت ْ

،  َوَنقّ  قَ ْلّب ّمَن اْْلَطَايَا، اللُهَم اْغّسْل َخطَايَاَي ِبَاّء الثَ ْلّج َواْلبَ َردّ ، اْلَمّسيّح الَدَجالّ 
َكَما بَاَعْدَت ،  َوبَاّعْد بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َخطَايَايَ ، َكَما نَ َقْيَت الثَ ْوَب اْْلَبْ َيَض ّمَن الَدَنسّ 

، َواْلَمْأثَّ ، َواْْلََرمّ ، اللُهَم فَّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَكَسلّ ، ْلَمْغّربّ بَ نْيَ اْلَمْشّرّق َوا
 762«َواْلَمْغَرمّ 

                                                           
 (1712وصححه األلباين يف"صحيح اجلامع")، (1111رواه احلاكم يف" املستدرك") : صحيح - 767
وابن ، (7721وابن ماجة)، (2161، 2161والنسائي)، (1212رواه أبو داود): حسن- 761

 (.1171حبان)
 (.211ومسلم)، (6761البخاري)- 762
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»  َكاَن يَ ُقوُل: صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َلةّ اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَفْقّر َواْلّقَلّة   100«.َوَأُعوُذ ّبَك َأْن َأْظّلَم َأْو ُأْظَلَم ، َوالذّ 

تَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمَن » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوعنه 
َلةّ   762.«َوَأْن َتْظّلَم َأْو ُتْظَلمَ ، اْلَفْقّر َواْلّقَلّة َوالذّ 

ّه ، وَعْن زّيَاّد ْبّن ّعاَلَقةَ  صلى هللا عليه قَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َعمّ 
َواَْلْعَماّل َواَْلْهَواّء ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ُمْنَكَراّت اَْلْخاَلقّ » يَ ُقوُل: ، وسلم

.»108 
، َواْْلَْسَواءّ ، اءّ َواْْلَْهوَ ، الَلُهَم َجنّ ْبِّن ُمْنَكَراّت اْْلَْخاَلقّ » :ولفظه عند ابن حبان

 «.َواْْلَْدَواءّ 
، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن ُعْقَبَة ْبّن َعاّمٍر 

َلّة الَسْوءّ ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن يَ ْوّم الَسْوءّ »يَ ُقوُل:  ، َوّمْن َساَعّة الَسْوءّ ، َوّمْن لَي ْ
 109«.َوّمْن َجاّر الَسْوّء ِف َداّر اْلُمَقاَمةّ ، َصاّحّب الَسْوءّ َوّمْن 

 
صلى َوَيْذُكُرُهَن َعّن الَنّبّ  ، يَْأُمُر ِبَْمسٍ ، رضي هللا عنهوَعْن ُمْصَعٍب: َكاَن َسْعٌد 

َوَأُعوُذ ّبَك ، الُبْخلّ الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن »أَنَُه َكاَن يَْأُمُر ِّبَّن: هللا عليه وسلم 
                                                           

إسناده صحيح على : وقال شعيب األرنؤوط (1617، 1711، 1127 رواه أمحد): صحيح - 766
 (.1712( وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")1211وأبو داود)، ، شرط مسلم

وابن ، حديث صحيح: وقال شعيب األرنؤوط، (11127رواه أمحد): صحيح - 762
 (وصححه األلباين.7117ماجة)

 (وصححه األلباين.7121"املشكاة" )، (161وابن حبان)، (7211رواه الرتمذي): صحيح -761
وانظر" صحيح ، (1771و" الدعاء ")، (111رواه الطرباين يف "الكبري"): حسن- 761

 (1711اجلامع")
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نْ َيا ، َوَأُعوُذ ّبَك َأْن أَُرَد ّإىَل َأْرَذّل الُعُمرّ ، ّمَن اْلُْْبّ  َنّة الدُّ يَ ْعِّن  -َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن ّفت ْ
َنَة الَدَجاّل   721«َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َعَذاّب الَقِْبّ  -ّفت ْ

 
قَاَل ّْلَِب ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ  رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 

َفَخَرَج ِب أَبُو « الَتّمْس ُغاَلًما ّمْن ّغْلَماّنُكْم خَيُْدُمِّن َحىَت َأْخُرَج ّإىَل َخْيبَ رَ »طَْلَحَة: 
ى هللُا َعَلْيّه َفُكْنُت َأْخُدُم َرُسوَل الِلَّ َصلَ ، َوأَنَا ُغاَلٌم رَاَهْقُت اْلُُلمَ ، طَْلَحَة ُمْرّدِف 

، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَمّ  َواْلََزنّ » :َفُكْنُت َأِْسَُعُه َكّثريًا يَ ُقولُ ، ّإَذا نَ َزلَ ، َوَسَلمَ 
 102«َوَغَلَبّة الر َّجالّ ، َوَضَلّع الَدْينّ ، َوالُبْخّل َواْلُْْبّ ، َوالَعْجّز َوالَكَسلّ 

 
صلى هللا قَاَل: َكاَن ّمْن ُدَعاّء َرُسوّل هللّا ، ُعَمَر رضي هللا عنهماوَعْن َعْبّد هللّا ْبّن 

َوُفَجاَءّة ، َوَُتَوُّّل َعاّفَيّتكَ ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َزَواّل نّْعَمّتكَ : »عليه وسلم
يّع َسَخّطكَ ، نّْقَمّتكَ   727«َوَجَّ

، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: أَتَ ْيُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهوعن َشَكّل ْبّن َُحَْيٍد 
ُقْل: » فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل هللّا َعلّ ْمِّن تَ َعوًُّذا أَتَ َعَوُذ ّبّه. قَاَل: فََأَخَذ ّبَكفّ ي فَ َقاَل: 

ْن َشرّ  َومّ ، َوّمْن َشرّ  ّلَساِن ، َوّمْن َشرّ  َبَصّري، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  َِسّْعي
 101يَ ْعِّن فَ ْرَجُه.«َوّمْن َشرّ  َمّنيّ ي ، قَ ْلّب 

                                                           
 (1111حبان)وابن ، (2112والنسائي)، (1212وأمحد)، (6721، 6762البخاري) - 721
 (.6767، 7117البخاري)-721
 (.1212وأبو داود)، (7271مسلم) -727
 (7117والرتمذي)، (1221وأبوداود)، (12211رواه أمحد يف" املسند") : صحيح - 727
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.2122والنسائي)، 
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 :ما جاء من اَلستعاذة بكلمات هللا التامات :ثانًيا

، صلى هللا عليه وسلمأَنَُه قَاَل: َجاَء رَُجٌل ّإىَل الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، َأَما َلْو قُ ْلتَ » قَاَل: ، َعْقَرٍب َلَدَغْتِّن اْلَبارَّحةَ فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللّا َما َلّقيُت ّمْن 

104«.َلَْ َتُضَرَك ، ّحنَي َأْمَسْيَت: َأُعوُذ ّبَكّلَماّت هللّا الَتاَماّت ّمْن َشرّ  َما َخَلقَ 

  
َمْن قَاَل ّإَذا َأْمَسى : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل الَنّبُّ ، رضي هللا عنهوعنه 

َلَْ َتُضَرُه َُحٌَة تّْلَك ، َثاَلَث َمَراٍت: َأُعوُذ ّبَكّلَماّت هللّا الَتاَماّت ّمْن َشرّ  َما َخَلقَ 
َلَة   105«الَلي ْ

ُهمْ ، َفَكانُوا يَ ُقوُلونَ َها، قَاَل: " َفَكاَن َأْهُلَنا َقْد تَ َعَلُموَها فَ َلْم ، فَ ُلّدَغْت َجارّيٌَة ّمن ْ
َعْن َرُسوّل الِلَّ ، وَعْن َخْوَلَة بّْنّت َحّكيٍم السَُّلّمَيّة َرّضَي الَِلُ َعْنها .َتَّْد َْلَا َوَجًعا

َمْن نَ َزَل َمْنزًَّل ثَُ قَاَل: َأُعوُذ ّبَكّلَماّت الِلَّ الَتاَماّت » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلم
 100«ّمْن َمْنزّّلّه َذّلَك  ََلْ َيُضَرُه َشْيٌء َحىَت يَ ْرُتَّلَ ، ّمْن َشرّ  َما َخَلقَ 

ُهَما يُ َعوّ ُذ  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، وَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
ّإَن أَبَاُكَما َكاَن يُ َعوّ ُذ ِّبَا ّإِْسَاّعيَل َوّإْسَحاَق: َأُعوُذ »َويَ ُقوُل: ، اَْلَسَن َواْلَُسنْيَ 

 100«.َوّمْن ُكلّ  َعنْيٍ ََلَمٍة ، ّمْن ُكلّ  َشْيطَاٍن َوَهاَمةٍ ، الَتاَمةّ ّبَكّلَماّت الِلَّ 

                                                           
 .(11727والنسائي )، (7211وابن ماجة)، (1111وأمحد )، (7211مسلم)- 721
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1/م7611والرتمذي)، (2111"املسند") رواه أمحد يف - 722
 (.7212وابن ماجة)، (7172والرتمذي)، (72172وأمحد)، (7211مسلم) - 726
وابن ، (7161والرتمذي)، (7117وأمحد)، (1272وأبو داود)، (7721البخاري)- 722

 .(7272ماجة)

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 179 

 :من الشيطان الرجيم –تعاىل  -مواضع من اَلستعاذة باهلل 
 :اَلستعاذة باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم عند وسوسته

قَاَل ، رضي هللا عنهقَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة ، الزُّبَ رْيّ قَاَل: َأْخبَ َرِن ُعْرَوُة ْبُن ، َعّن اْبّن ّشَهابٍ 
، يَْأِت الَشْيطَاُن َأَحدَُكْم فَ يَ ُقوُل: َمْن َخَلَق َكَذا »: صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل الِلَّ 

ْليَ ْنَتّه فَّإَذا بَ َلَغُه فَ ْلَيْسَتّعْذ بّالِلَّ وَ ، َحىَت يَ ُقوَل: َمْن َخَلَق رََبَك؟، َمْن َخَلَق َكَذا
.»108 

 «.فَ ْليَ ُقْل: آَمْنُت بّاهلّل ، َفَمْن َوَجَد ّمْن َذّلَك َشْيًئا » وِف رواية ملسلم:
الَِلُ َأَحٌد. الَِلُ الَصَمُد. َلَْ يَّلْد ﴿ فإذا قالوا ذلك فقولوا: » وِف رواية ْلِب داود: 

وليستعذ من ، ليتفل عن يساره ثالثًاث ، ﴾ َأَحدٌ  اَوَلَْ يُوَلْد. َوَلَْ َيُكْن َلُه ُكُفوً 
 109«الشيطان

فَ ُقْلُت: َما َشْيٌء َأّجُدُه ، قَاَل: َسأَْلُت اْبَن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعْنهما، وعن أَبُو زَُمْيلٍ 
َأَشْيٌء ّمْن »قَاَل: فَ َقاَل ِل: ، قُ ْلُت: َوالِلَّ َما أََتَكَلُم ّبهّ ، ِف َصْدّري؟ قَاَل: َما ُهَو؟

؟شَ  قَاَل: َحىَت أَنْ َزَل الَِلُ َعَز ، «َما جَنَا ّمْن َذّلَك َأَحدٌ »قَاَل: ، قَاَل: َوَضّحكَ « كٍ 
فَّإْن ُكْنَت ِف َشكٍ  ِمَا أَنْ َزْلَنا ّإلَْيَك فَاْسَأّل اَلّذيَن يَ ْقَرُءوَن اْلّكَتاَب ّمْن ﴿ َوَجَل 
ُهَو اْْلََوُل ﴿ :«ا َوَجْدَت ِف نَ ْفّسَك َشْيًئا فَ ُقلْ ّإذَ »قَاَل: فَ َقاَل ِل: ، اْْليَةَ  ﴾ قَ ْبّلكَ 

 711[1]اْلديد:  ﴾ َواْْلّخُر َوالظَاّهُر َواْلَباّطُن َوُهَو ّبُكلّ  َشْيٍء َعّليمٌ 
  

                                                           
 (.171ومسلم)، (7726البخاري) - 721
و" ، (1117 (وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")1277رواه أبو داود): صحيح- 721

 (111الصحيحة")
 (176(وحسنه األلباين يف" الكلم الطيب")2111رواه أبو داود): حسن اإلسناد - 711
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 :ِف الصالة
 ﴾ (98فَّإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتّعْذ بّالِلَّ ّمَن الَشْيطَاّن الَرّجيّم ) ﴿  :لقوله تعاىل

 [.98]النحل:
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َسّعيٍد اْْلُْدّريّ  

َوتَ َعاىَل ، ُسْبَحاَنَك الَلُهَم َوحبَْمّدَك َوتَ َباَرَك اِْسُكَ »ثَُ يَ ُقوُل: ، ّإَذا قَاَم ّمَن الَلْيّل َكبَ رَ 
َركَ َوََل ّإَلَه ، َجدُّكَ  الَِلُ َأْكبَ ُر  »ثَُ يَ ُقوُل: ، َثاَلثًا« ََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ »ثَُ يَ ُقوُل: ، «َغي ْ
، َونَ ْفّخهّ ، َأُعوُذ بّالِلَّ الَسّميّع اْلَعّليّم ّمَن الَشْيطَاّن الَرّجيّم ّمْن َُهْزّهّ »، َثاَلثًا« َكّبريًا
 182ُثَ يَ ْقَرأُ.، «َونَ ْفّثهّ 

فَ َقاَل: ، صلى هللا عليه وسلمأََتى الَنّبَ ، َأَن ُعْثَماَن ْبَن َأِب اْلَعاصّ ، ْلَعاَلءّ َعْن َأِب ا
فَ َقاَل ، يَا َرُسوَل هللّا ّإَن الَشْيطَاَن َقْد َحاَل بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َصاَلِت َوّقَراَءِت يَ ْلّبُسَها َعَليَ 

َزبٌ َذاَك َشْيطَ : »صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل هللّا  فَّإَذا َأْحَسْسَتُه ، اٌن يُ َقاُل َلُه َخن ْ
قَاَل: فَ َفَعْلُت َذّلَك فََأْذَهَبُه هللاُ « َواْتّفْل َعَلى َيَساّرَك َثاَلثًا، فَ تَ َعَوْذ بّاهلّل ّمْنهُ 

 717.َعِنّ  
 

 الغضب: عند
صلى هللا عليه قَاَل: ُكْنُت َجاّلًسا َمَع الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن ُسَلْيَماَن ْبّن ُصَرٍد 

فَ َقاَل الَنّبُّ ، َوانْ تَ َفَخْت َأْوَداُجهُ ، فََأَحُدُُهَا اَْحََر َوْجُههُ ، َورَُجاَلّن َيْسَتَبانّ  وسلم
قَاَل:  َلوْ ، ّإِن ّ َْلَْعَلُم َكّلَمًة َلْو قَاَْلَا َذَهَب َعْنُه َما جيَّدُ  » :صلى هللا عليه وسلم

                                                           
، (711وابن ماجة)، (111والنسائي)، ، (717والرتمذي)، (222رواه أبو داود): صحيح -711

 (وصححه األلباين1712)و"مشكاة املصابيح" 
 (.12112 وأمحد يف " املسند")، (7717مسلم)- 717
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صلى هللا عليه فَ َقاُلوا َلُه: ّإَن الَنّبَ ، «َذَهَب َعْنُه َما جيَُّد ، َأُعوُذ بّالِلَّ ّمَن الَشْيطَانّ 
 717.فَ َقاَل: َوَهْل ِب ُجُنونٌ ، «تَ َعَوْذ بّالِلَّ ّمَن الَشْيطَانّ  » قَاَل:، وسلم

 
 : الفزع من النوم وما يرى من رؤيا يكرهها عند
ّه َرّضَي الَِلُ َعْنهم َأَن َرُسوَل الِلَّ ، َعْن أَبّيهّ ، َعْمّرو ْبّن ُشَعْيبٍ َعْن  صلى هللا َعْن َجدّ 

ّمْن ، َأُعوُذ ّبَكّلَماّت الِلَّ الَتاَمةّ »َكاَن يُ َعلّ ُمُهْم ّمَن اْلَفَزّع َكّلَماٍت:   عليه وسلم
 184«.الَشَياّطنّي َوَأْن حَيُْضُرونّ َوّمْن َُهََزاّت ، َغَضّبّه َوَشرّ  ّعَباّدهّ 

ّإَذا  »أَنَُه قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َجاّبٍر و 
َوْلَيْسَتّعْذ بّاهلّل ّمَن الَشْيطَاّن ، فَ ْلَيْبُصْق َعْن َيَسارّّه َثاَلثًا، رََأى َأَحدُُكُم الرُّْؤيَا َيْكَرُهَها

 185«. َوْلَيَتَحَوْل َعْن َجْنّبّه اَلّذي َكاَن َعَلْيهّ ، َثاَلثًا
 

 :ِساع هنيق اْلمارعند 
َوّإَذا ، »...قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

ْعُتْم هَنّيَق اّْلَماّر فَ تَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمَن الَشْيطَانّ   716.«رََأى َشْيطَانًافَّإنَُه ، ِسَّ
َوّمْن َلطَاّئّف اَّلْسّتَعاَذّة: أَنَ َها َطَهارٌَة لّْلَفّم ِمَا َكاَن يتعاطاه من اللغو والرفث 
وتطييب له وهو لّّتاَلَوّة َكاَلّم الِلَّ َوّهَي اْسّتَعانٌَة بّالِلَّ َواْعِّتَاٌف َلُه بّاْلُقْدرَّة َولّْلَعْبّد 

                                                           
 (1211وأبو داود)، (72712 وأمحد يف " املسند")، (7611ومسلم)، (7717البخاري)- 717
 (وحسنه األلباين.7271والرتمذي)، (7117رواه أبو داود) - 711
وابن ، (7111وابن ماجة)، (2177وأبو داود)، (11211وأمحد)، (7767) - 2مسلم - 712

 .(6161حبان)
 (.7121والرتمذي)، (2117وأبو داود )، (1161وأمحد)، (7271ومسلم)، (7717البخاري)-716
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بّالَضْعّف َواْلَعْجّز َعْن ُمَقاَوَمّة َهَذا اْلَعُدوّ  اْلُمّبنّي اْلَباّطِّنّ  اَلّذي ََل يَ ْقّدُر َعَلى َمْنّعّه 
ْحَساّن ِبّاَلّف اْلَعُدوّ   َوَدْفّعّه ّإََل الَِلُ اَلّذي َخَلَقُه َوََل يَ ْقَبُل ُمَصانَ َعًة َوََل يَُداَرى بّاْْلّ

ْنَساّن َكَما َدَلْت َعَلى ذلك آيات من اْلُقْرآّن ِف َثاَلٍث ّمَن اْلَمثَاِن ّمْن نَ ْوّع اْْلّ 
 ﴾ ّإَن ّعباّدي لَْيَس َلَك َعَلْيّهْم ُسْلطاٌن وََكفى ّبَربّ َك وَّكياًل ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل: 

ْسَراّء:  قتله العدو [ َوَقْد نَ َزَلّت اْلَماَلّئَكُة ّلُمَقاتَ َلّة العدو البشري فمن 05]اْْلّ
ومن غلبه ، َوّمْن قَ تَ َلُه اْلَعُدوُّ اْلَباّطِّنُّ كان طريدا، الظاهر اْلَبَشّريُّ َكاَن َشّهيًدا
َوَلَما  ، ومن قهره العدو الباطِن َكاَن َمْفُتونًا َأْو َمْوُزورًا، العدو الظاهري كان مأجورا

ْنَساَن ّمْن َحْيُث ََل ي َ  َراُه اْستَ َعاَذ ّمْنُه بّاَلّذي يَ َراُه َوََل يَ َراُه َكاَن الَشْيطَاُن يَ َرى اْْلّ
 الَشْيطَاُن.

 .هي اَللتجاء إىل هللا تعاىل َواَّلْلّتَصاُق جبََناّبّه ّمْن َشرّ  ُكلّ  ّذي َشر ٍ : واَلستعاذة
 ،َتُكوُن ّلَدْفّع الَشرّ  َواللّ َياُذ َيُكوُن ّلطََلّب جلب اْلري  : َواْلّعَياَذةُ 

 قال املتنب: ]البسيط[كما 
 َوَمْن َأُعوُذ ّبّه ِمَْن ُأَحاّذرُهُ     ...         ُلهُ يَا َمْن أَُلوُذ ّبّه ّفيَما ُأَؤم ّ 
 َوََل يَّهيُضوَن َعْظًما أَْنَت جابره   ...  ْنَت َكاّسُرهُ ََل جَيْبُ ُر الَناُس َعْظًما أَ 

الَرّجيّم َأْي َأْسَتّجرُي جبََناّب الِلَّ ّمَن الَشْيطَاّن الَرّجيّم َوَمْعَن َأُعوُذ بّالِلَّ ّمَن الَشْيطَاّن 
َأْو حَيَُثِّن َعَلى ّفْعّل ، َأْن َيُضَرِن ِف ّديِّن َأْو ُدنْ َياَي َأْو َيُصَدِن َعْن ّفْعّل َما أُّمْرُت ّبهّ 

َوّْلََذا أمر تَ َعاىَل ِبَُصانَ َعّة ، ْنَساّن ّإََل الِلَُ َما هُنّيُت َعْنُه فَّإَن الَشْيطَاَن ََل َيُكفُُّه َعّن اْْلّ 
ُعُه َعَما ُهَو ّفيّه ّمَن اْْلََذى  ْنّس َوُمَدارَاتّّه بّّإْسَداّء اْْلَّميّل ّإلَْيّه لّيَ ُرَدُه طَب ْ َشْيطَاّن اْْلّ

يٌل ّْلَنَُه َوَأَمَر بّاَّلْسّتَعاَذّة ّبّه ّمْن َشْيطَاّن اْلّْنّ  ّْلَنَُه ََل يَ قْ  َبُل َرْشَوًة َوََل يُ َؤث ُّر ّفيّه َجَّ
َوَهَذا اْلَمْعَن ِف َثاَلّث آيَاٍت ّمَن ، ّشر ّيٌر بّالطَْبّع َوََل َيُكفُُّه َعْنَك ّإََل اَلّذي َخَلَقهُ 
ُمْر بّاْلُعْرّف َوَأْعّرْض ُخّذ اْلَعْفَو َوأْ ﴿ اْلُقْرآّن ََل َأْعَلُم َْلَُن رَاّبَعًة قَ ْولُُه ِف اْْلَْعَراّف: 
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، [ فَ َهَذا ّفيَما يَ تَ َعَلُق ِبَُعاَمَلّة اْْلَْعَداّء ّمَن اْلَبَشرّ 299]اْْلَْعَراّف:  ﴾ َعّن اْْلاّهّلنيَ 
َزَغَنَك ّمَن الَشْيطانّ ﴿ ثَُ قَاَل: يٌع َعّليمٌ  َوّإَما يَ ن ْ  ﴾ نَ ْزٌغ فَاْسَتّعْذ بّالِلَّ ّإنَُه ِسَّ

 [ 100اّف: ]اْْلَْعرَ 
اْدَفْع بّاَلِّت ّهَي َأْحَسُن الَسيّ َئَة ََنُْن ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل ِف ُسورَّة َقْد َأفْ َلَح اْلُمْؤّمُنوَن:

َأْعَلُم ِبا َيّصُفوَن. َوُقْل َربّ  َأُعوُذ ّبَك ّمْن َُهَزاّت الَشياّطنّي َوَأُعوُذ ّبَك َربّ  َأْن 
َوَل ﴿ َوقَاَل تَ َعاىَل ِف ُسورَّة حم الَسْجَدّة: ، [98 -90َن: ]اْلُمْؤّمُنو  ﴾ حَيُْضُروّن 

َنُه َعداَوٌة   َنَك َوبَ ي ْ َتْسَتّوي اْلََْسَنُة َوََل الَسيّ َئُة اْدَفْع بّاَلِّت ّهَي َأْحَسُن فَّإَذا اَلّذي بَ ي ْ
يٌم. َوما يُ َلَقاها ّإََل اَلّذيَن َصبَ ُروا َوما يُ َلَقاها ّإََل ُذو َحظٍ  َعّظيٍم. َوّإَما  َكأَنَُه َوِلٌّ َحَّ

َزَغَنَك ّمَن الَشْيطاّن نَ ْزٌغ فَاْسَتّعْذ بّالِلَّ ّإنَُه ُهَو الَسّميُع اْلَعّليمُ  ]ُفصّ َلْت:  ﴾ يَ ن ْ
14- 10].180 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.71-1/71"تفسري القرآن العظيم" البن كثري) - 712
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 :الفصل اْلامس
 :واحة اْلدعية املأثورة ِبريي الدنيا واْلخرة

 :الدعاء بالعافية ِف الدنيا واْلخرة :باب
 :أفضل ما يدعو العبد به هو العافية ِف الدنيا واْلخرة

َما ّمْن »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
نْ َيا َواْْلّخَرّة  َدْعَوٍة يَْدُعو ِّبَا اْلَعْبُد َأْفَضَل ّمْن: الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلُمَعافَاَة ِف الدُّ

».711 
َما »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسول هللّا ، رضي هللا عنه، َعن َأِب الَدْرَداءّ 

 189«.َويُ َعاّفيَ ُهْم ، َأْفَضَل ّمْن َأْن يَ ْغّفَر َْلُمْ َسَأَل اْلّعَباُد َشْيًئا 
 

 :العفو والعافية حني ُيصبح وميسي صلى هللا عليه وسلمسؤاله 
ُهَما يَدَُع  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ََلْ َيُكْن َرُسوُل الِلَّ ، َعْن اْبّن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ َعن ْ

الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاّفَيَة ِف »َوّحنَي ُيْصّبُح: ، َهُؤََلّء الَدَعَواّت ّحنَي مُيّْسي

                                                           
و" ، (2217وصححه األلباين يف"صحيح اجلامع") ، (7121رواه ابن ماجة): صحيح - 711

 (1171الصحيحة")
رواه : ( وقال1171و" السلسلة الصحيحة" لأللباين)، (1111رواه البزار يف"البحر الزخار")  - 711

 البزار ورجاله رجال " الصحيح ".
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نْ َيا َواْْلّخَرةّ  ، الَلُهَم َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاّفَيَة ِف ّديِّن َوُدنْ َياَي َوَأْهّلي َوَماِل ، الدُّ
 711.اْلديث...«.
 

ُهَماوَعْن َعْبّد هللّا ْبّن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ   »ّإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه قَاَل: ، أَنَُه َأَمَر رَُجاًل ، َعن ْ
، ّإْن َأْحيَ ْيتَ َها فَاْحَفْظَها، َلَك َِمَاتُ َها َوَُمَْياَها، اللُهَم َخَلْقَت نَ ْفّسي َوأَْنَت تَ َوفَاَها

ْعَت َهَذا ّمْن ف َ « اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَعاّفَيةَ ، َوّإْن َأَمتَ َها فَاْغّفْر َْلَا َقاَل َلُه رَُجٌل: َأِسَّ
 192. صلى هللا عليه وسلمّمْن َرُسوّل هللّا ، ُعَمَر؟ فَ َقاَل: ّمْن َخرْيٍ ّمْن ُعَمرَ 

 
 :وإذا أخذ مضجعه وِف قيامه بالليل

قَاَلْت: فَ َقْدُت َرُسوَل ، َعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َلًة ّمَن اْلّفَراّش فَاْلَتَمْسُتُه فَ َوقَ َعْت َيّدي َعَلى َبْطّن  صلى هللا عليه وسلمهللّا  لَي ْ

اللُهَم َأُعوُذ بّّرَضاَك ّمْن  »َقَدَمْيّه َوُهَو ِف اْلَمْسّجّد َوُُهَا َمْنُصوبَ َتاّن َوُهَو يَ ُقوُل: 
أَْنَت  ، ََل ُأْحّصي ثَ َناًء َعَلْيكَ ، َوَأُعوُذ ّبَك ّمْنكَ ، ّمْن ُعُقوبَّتكَ َوِبَُعافَاّتَك ، َسَخّطكَ 

 717.«َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفّسكَ 
 

                                                           
وأبو داود ، (1212 وأمحد يف " املسند")، (1711رواه البخاري يف "األدب املفرد" ): صحيح-711

 (.1117يف" املستدرك")  واحلاكم، (161وابُن حبان )، (7121وابُن ماجه )، (2121)
 (.2211وابن حبان)، (2217وأمحد)، (7217مسلم)711-

، (7111وابن ماجة)، (7117والرتمذي)، (121وأبو داود)، (72622وأمحد)، (116مسلم) - 717
 (.161والنسائي)
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ُهَما صلى هللا قَاَل: َكاَن ّمْن ُدَعاّء َرُسوّل هللّا ، وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ َعن ْ
َوُفَجاَءّة ، َوَُتَوُّّل َعاّفَيّتكَ ، ّبَك ّمْن َزَواّل نّْعَمّتكَ اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ : »عليه وسلم

يّع َسَخّطكَ ، نّْقَمّتكَ   717.«َوَجَّ
 

قَاَل: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل هللّا َعلّ ْمِّن ، رضي هللا عنهوَعّن الَعَباّس ْبّن َعْبّد اْلُمطَّلّب 
ثَُ ّجْئُت ، َفَمَكْثُت أَيَاًما، « َسّل الِلََ الَعاّفَيةَ » قَاَل: ، َشْيًئا َأْسأَلُُه الِلََ َعَز َوَجلَ 

يَا َعَباُس يَا َعَم َرُسوّل » فَ َقاَل ِل: ، ؟َعلّ ْمِّن َشْيًئا َأْسأَلُُه الِلََ ، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل هللاّ 
نْ َيا َواْلّخَرّة ، َسّل الِلََ ، هللاّ   194«.الَعاّفَيَة ِف الدُّ
 

ُهَماوعّن اْبّن عَ  ّه ، صلى هللا عليه وسلم، َأَن الَنّبَ ، َباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ قَاَل ّلَعمّ 
 195.«َأْكّثّر الدَُّعاَء بّاْلَعاّفَيةّ ، يَا َعمُّ »اْلَعَباّس: 

صلى هللا عليه ّمْن َأْصَحاّب الَنّبّ  ، َعْن ّكَتاّب رَُجٍل ّمْن َأْسَلمَ ، وَعْن َأِب الَنْضرّ 
َفَكَتَب ّإىَل ُعَمَر ْبّن ُعبَ ْيّد هللّا ّحنَي َساَر ّإىَل ، يُ َقاُل َلُه: َعْبُد هللّا ْبُن َأِب َأْوََف ، وسلم

َكاَن ِف بَ ْعّض أَيَاّمّه اَلِّت َلّقَي  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، خُيِّْبُهُ ، اْْلَُرورّيَةّ 
ََل ، يَا أَي َُّها الَناسُ » فَ َقاَل: ، ّإَذا َماَلّت الَشْمُس قَاَم ّفيّهمْ يَ ْنَتّظُر َحىَت ، ّفيَها اْلَعُدوَ 

                                                           
 (.1212وأبو داود)، (7271مسلم) -717
والبخاري ، ، إسناده صحيح: وقال الشيخ أمحد شاكر(1217 رواه أمحد يف " املسند"): صحيح- 711

و" ، (2171(وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")7211والرتمذي)، (276 يف "األدب املفرد")
 (.221و" صحيح األدب املفرد")، (1277الصحيحة")

(وحسنه األلباين 1171واحلاكم يف" املستدرك") ، (11111أخرجه الطرباين يف" الكبري") : حسن-712
 (1277( و"الصحيحة")1111يف" صحيح اجلامع") 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 187 

َواْعَلُموا َأَن اْْلََنَة ، فَّإَذا َلّقيُتُموُهْم فَاْصِّبُوا، َواْسأَُلوا هللَا اْلَعاّفَيةَ ، تَ َتَمنَ ْوا ّلَقاَء اْلَعُدو ّ 
ُمْنّزَل ، اللُهمَ » َوقَاَل: ، صلى هللا عليه وسلم ثَُ قَاَم الَنّبُّ ، «َُتَْت ّظاَلّل السُُّيوفّ 

 716.« َواْنُصْرنَا َعَلْيّهمْ ، اْهزّْمُهمْ ، َوَهاّزَم اْْلَْحَزابّ ، َوُُمّْرَي الَسَحابّ ، اْلّكَتابّ 
قَاَل: َعَلَمِّن َرُسوُل هللّا ، َعّن اْْلََسّن ْبّن َعّلي ٍ ، ِف صالة الوتر عافيةومنه الدعاء بال

اللُهَم اْهّدِن ّفيَمْن  »َكّلَماٍت َأُقوُْلَُن ِف قُ ُنوّت اْلَوْتّر:  هللا عليه وسلمصلى 
 712.اْلديث.....«، َوَعاّفِّن ّفيَمْن َعافَ ْيتَ ، َهَدْيتَ 

 
صلى هللا قَاَل: َكاَن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهما َعْن أَبّيهّ ، وَعْن ُسَلْيَماَن ْبّن بُ َرْيَدةَ 

ِف ّرَوايَّة َأِب  -َفَكاَن قَائُّلُهْم يَ ُقوُل ، يُ َعلّ ُمُهْم ّإَذا َخَرُجوا ّإىَل اْلَمَقاّبرّ  عليه وسلم
يَارّ  »:-َبْكٍر  : الَساَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل -َوِف ّرَوايَّة زَُهرْيٍ  -، الَساَلُم َعَلى َأْهّل الدّ 

يَاّر ّمَن اْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْسّلّمنيَ  َأْسَأُل هللَا لََنا َوَلُكُم ، ّإْن َشاَء هللُا َلاَلّحُقونَ ، َوّإنَا، الدّ 
 198.«اْلَعاّفَيَة 

َلَة ، أَنَ َها قَاَلْت: يَا َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنها َعْن َعاّئَشةَ و  َأرَأَْيَت ّإْن َوافَ ْقُت لَي ْ
 199.«فَاْعُف َعِنّ  ، َعُفوٌّ ُتُّبُّ اْلَعْفوَ  تَ ُقوّلنَي: الَلُهَم ّإَنكَ » َما َأْدُعو؟ قَاَل: ، اْلَقْدرّ 

                                                           
 .(7671وأبو داود)، (1217ومسلم)، (7171البخاري) -- 716
وابن ، (161والرتمذي)، (1172وأبو داود)، (1211رواه أمحد يف" املسند"): صحيح- 712

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1671والدارمي)، (1212والنسائي)، (1121ماجة)
وابن ، (7111والنسائي)، (1212وابن ماجة)، (77112املسند)وأمحد يف" ، (122مسلم) - 711

 (.7127حبان)
(وصححه 7121وابن ماجة)، (7217والرتمذي)، (72711 رواه أمحد يف" املسند"): صحيح- 711

 األلباين وشعيب األرنؤوط.
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َع أَبَا َبْكرٍ ، وَعْن َأْوَسَط ْبّن ّإِْسَاّعيَل اْلَبَجّلي ّ  ّحنَي قُّبَض الَنّبُّ ، رضي هللا عنه أَنَُه ِسَّ
ِف َمَقاّمي َهَذا  صلى هللا عليه وسلميَ ُقوُل: قَاَم َرُسوُل الِلَّ ، صلى هللا عليه وسلم

فَّإنَُه َمَع اْلِّبّ  َوُُهَا ِف ، َعَلْيُكْم بّالصّ ْدقّ  »ثَُ قَاَل: ، ثَُ َبَكى أَبُو َبْكرٍ ، اْْلََولّ َعاَم 
فَّإنَُه ، َوَسُلوا الِلََ اْلُمَعافَاةَ ، فَّإنَُه َمَع اْلُفُجوّر َوُُهَا ِف الَنارّ ، َوّإيَاُكْم َواْلَكّذبَ ، اْْلََنةّ 

ًرا ّمَن اْلُمَعافَاةّ َلَْ يُ ْؤَت َأحَ  َوََل ، َوََل تَ َباَغُضوا، َوََل َُتَاَسُدوا، ٌد بَ ْعَد اْلَيّقنّي َخي ْ
 111.«وَُكونُوا ّعَباَد الِلَّ ّإْخَوانًا، َوََل َتَدابَ ُروا، تَ َقاَطُعوا

 
 :دعاء من رأى مبتلى

َمْن  » :هللا عليه وسلمصلى قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َوَفَضَلِّن َعَلى َكّثرٍي ِمَْن ، فَ َقاَل: اْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َعافَاِن ِمَا ابْ َتاَلَك ّبهّ ، رََأى ُمْبتَ ًلى

 402.«ََلْ ُيّصْبُه َذّلَك الَباَلُء ، َخَلَق تَ ْفّضياًل 
 

 :النهي عن الدعاء باملعاقبة ِف الدنيا
َعاَد رَُجاًل ّمَن ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، عنهرضي هللا َعْن أََنٍس 

 :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللّا ، اْلُمْسّلّمنَي َقْد َخَفَت َفَصاَر ّمْثَل اْلَفْرخّ 
ُكْنُت َأُقوُل: اللُهَم َما  ،  قَاَل: نَ َعمْ ، «َهْل ُكْنَت َتْدُعو ّبَشْيٍء َأْو َتْسأَلُُه ّإيَاُه؟ » 

                                                           
، (12وأمحد يف " املسند") ، (271البخاري يف " األدب املفرد")  رواه: صحيح- 111

(وصححه األلباين يف" صحيح 127وابن حبان)، (7111ابن ماجة)، (7221والرتمذي)
 (1127اجلامع")

حسنه األلباين يف" صحيح ، (7117وابن ماجة)، (7177رواه الرتمذي): حسن - 111
 (617" السلسلة الصحيحة")، (6711اجلامع")
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نْ َيا، ُكْنَت ُمَعاّقّب ّبّه ِف اْْلّخَرةّ  ْلُه ِل ِف الدُّ صلى هللا عليه فَ َقاَل َرُسوُل هللّا ، فَ َعجّ 
َأَفاَل قُ ْلَت: اللُهَم آتَّنا ِف  -َأْو ََل َتْسَتّطيُعُه  -ُسْبَحاَن هللّا ََل ُتّطيُقُه  »: وسلم

نْ َيا َحَسَنةً  ، قَاَل: َفَدَعا هللَا َلهُ ، «َوّقَنا َعَذاَب الَناّر ، َوِف اْْلّخَرّة َحَسَنةً  الدُّ
 401.َفَشَفاهُ 

* * * 

 :الدعاء باْلداية والثبات على الدين والتعوذ من الفت :باب
 »أَنَُه َكاَن يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد هللّا 

 117«.َواْلَعَفاَف َواْلّغَن ، اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت َُّقى
 

ُقّل »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل ِل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعّليٍ  
ْدِن   َسَداَد الَسْهمّ ، َوالَسَدادّ ، بّاْْلَُدى ّهَدايَ َتَك الطَرّيقَ ، َواذُْكرْ ، اللُهَم اْهّدِن َوَسدّ 

».404 
ُقْل الَلُهَم اْهّدِن َوَسدّ ْدِن َواذُْكْر بّاْْلَُدى ّهَدايَ َتَك » :صلى هللا عليه وسلمقَ ْولُُه 

  « الَطرّيَق َوالَسَداّد َسَداّد الَسْهمّ 
 .َوَسَداُد الَسْهّم تَ ْقّوميُهُ ، َأَما الَسَداُد ُهَنا ّبَفْتّح السّ نيّ 

                                                           
 (.111وابن حبان)، (7112والرتمذي)، (17111وأمحد)، (7611مسلم) - 117
وابن ، (7177وابن ماجة)، (7111والرتمذي)، (7617وأمحد)، (7271مسلم) -117

 (.111حبان)
وابن ، ( بنحوه خمتصرا2711والنسائي)، ، (1772وأبو داود)، (661وأمحد )، (7272مسلم)-111

 (.111حبان)
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ْدِن َوَمْعَن  يّع أُُموّري ُمْسَتّقيًما :َسدّ   .َوفّ ْقِّن َواْجَعْلِّن ُمْنَتّصًبا ِف َجَّ
 .َواْلَقْصُد ِف اْْلُُمورّ ، اَّلْسّتَقاَمةُ  :َوَأْصُل الَسَدادّ 

 ُهَنا فَ ُهَو الَرَشاُد َويُذََكُر َويُ َؤَنُث  :َوَأَما اْْلَُدى
تذكر ذلك  يأ«: َوالَسَداّد َسَداّد الَسْهمّ ، َك الَطرّيقّ اذُْكْر بّاْْلَُدى ّهَدايَ تَ » َوَمْعَن 

َوُمَسَدَد الَسْهّم ، يزيغ َعْنهُ  ّْلََن َهاّدَي الطريق َل،  ِف َحاّل ُدَعاّئَك ِّبََذْيّن الَلْفَظنْيّ 
 .َوََل َيْسَتّقيُم َرْمُيُه َحىَت يُ َقوّ ُمهُ ، حَيّْرُص َعَلى تَ ْقّومّيهّ 

 .َوُلُزوّمّه السَُّنةَ ،  َوتَ ْقّومّيهّ ّرَص َعَلى َتْسّديّد ّعْلّمّه الَداّعي يَ ْنَبّغي َأْن حيَْ وََكَذا 
 405.لئال ينساه،  لَّيَتذََكَر ِّبََذا َلْفّظ الَسَداَد َواْْلَُدى :َوّقيلَ 

 
 :وييسره له  لربه أن يهديه صلى هللا عليه وسلمه ؤ دعا

بَّأيّ  ، قَاَل: َسأَْلُت َعاّئَشَة أَُم اْلُمْؤّمّننيَ ، الَرَْحَّن ْبّن َعْوفٍ عن أَبُو َسَلَمَة ْبن َعْبّد 
قَاَلْت:  ، يَ ْفَتّتُح َصاَلتَُه ّإَذا قَاَم ّمَن الَلْيّل؟ صلى هللا عليه وسلمَشْيٍء َكاَن َنّبُّ هللّا 

َرائّيلَ  اللُهَم َربَ  »َكاَن ّإَذا قَاَم ّمَن الَلْيّل افْ َتَتَح َصاَلَتُه:  ، َوّميَكائّيلَ ، َجب ْ
أَْنَت َُتُْكُم بَ نْيَ ، َعاَلَ اْلَغْيّب َوالَشَهاَدةّ ، فَاّطَر الَسَماَواّت َواْْلَْرضّ ، َوّإْسَراّفيلَ 

ّإَنَك ، اْهّدِن ّلَما اْخُتّلَف ّفيّه ّمَن اْْلَقّ  بّّإْذّنكَ ، ّعَباّدَك ّفيَما َكانُوا ّفيّه خَيَْتّلُفونَ 
 116«َمْن َتَشاُء ّإىَل ّصَراٍط ُمْسَتّقيمٍ  تَ ْهّدي

                                                           
 (11-12/17"النووي شرح مسلم") -112
وابن ، (7171والرتمذي)، (262وأبو داود)، (72772وأمحد يف " املسند")، (221مسلم) -116

 (.1722ماجة)
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ُهَماو  ، قَاَل: َكاَن الَنّبُّ صلى هللا عليه وسلم، َعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
 112.... «.، َواْهّدِن َوَيسّ ْر ُهَداَي ّإَِلَ ، َيْدُعو:...

 
 :قلبه ويصرفه على طاعتههللا أن يهدى  صلى هللا عليه وسلمه ؤ دعا

َربّ  تَ َقَبْل  » :صلى هللا عليه وسلمعن النب ، عن ابن عباس رضي هللا عنهما
ْد ّلَساِن ، اْهّد قَ ْلّب ، َوثَ بّ ْت ُحَجِّت ، َواْغّسْل َحْوَبِّت ، َوَأّجْب َدْعَوِت ، تَ ْوَبِّت  ، َوَسدّ 

 408«.َواَسُلْل َسّخيَمَة قَ ْلّب 
ُهَما وعن َعْبَد هللّا ْبَن َعْمّرو ْبّن اْلَعاصّ  َع َرُسوَل هللّا ، َرّضَي الَِلُ َعن ْ يَ ُقوُل: أَنَُه ِسَّ

ّإَن قُ ُلوَب َبِّن آَدَم ُكَلَها بَ نْيَ ّإْصبَ َعنْيّ ّمْن َأَصاّبّع »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلم
 عليه صلى هللاثَُ قَاَل َرُسوُل هللّا « ُيَصر ّفُُه َحْيُث َيَشاءُ ، َكَقْلٍب َواّحدٍ ،  الَرَْحَنّ 
 409.«اللُهَم ُمَصرّ َف اْلُقُلوّب َصرّ ْف قُ ُلوبَ َنا َعَلى طَاَعّتكَ » :وسلم

  

                                                           
والبخاري يف" ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط1112رواه أمحد يف " املسند"): صحيح - 112

وابن ، (7171وابن ماجة)، (7221والرتمذي)، (1211، 1211(وأبو داود)662األدب املفرد)
اجلامع وصححه األلباين يف " صحيح ، (1111واحلاكم يف"املستدرك") ، (111، 112حبان)

("7112.)  
 سبق معنا بتمام نصه وخترجيه -111
 (.117وابن حبان)، (6261وأمحد)، (7621مسلم) - 111
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لربه أن يثبت قلبه على دينه وشفقته على صحابته  صلى هللا عليه وسلمه ؤ ودعا
 :وأمته

ْعُت َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهعن النَ َواس ْبَن َِسَْعاَن اْلّكاَلِبَ  هللا صلى يَ ُقوُل: ِسَّ
، َما ّمْن قَ ْلٍب ّإََل َوُهَو بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيّ ّمْن َأَصاّبّع َربّ  اْلَعاَلّمنيَ » يَ ُقوُل: ، عليه وسلم

يَا ُمَقلّ َب » وََكاَن يَ ُقوُل: « َشاَء َأْن يُزّيَغُه َأزَاَغُه  َوّإنْ ، ّإْن َشاَء َأْن يُّقيَمُه َأقَاَمهُ 
 111 «َواْلّميَزاُن بَّيّد الَرَْحَّن خَيّْفُضُه َويَ ْرفَ ُعُه ، ى ّديّنكَ اْلُقُلوّب ثَ بّ ْت قُ ُلوبَ َنا َعلَ 

ُيْكّثُر َأْن  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
آَمَنا ، الِلَّ فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل ، «يَا ُمَقلّ َب الُقُلوّب ثَ بّ ْت قَ ْلّب َعَلى ّديّنكَ »يَ ُقوَل: 

َنا؟ قَاَل:  ّإَن الُقُلوَب بَ نْيَ ُأْصبُ َعنْيّ ّمْن ، نَ َعمْ »ّبَك َوِبَا ّجْئَت ّبّه فَ َهْل َتَاُف َعَلي ْ
 422«َأَصاّبّع الِلَّ يُ َقلّ بُ َها َكْيَف َيَشاءُ 

 
 :واستعاذته أن يضل أو يُفت صلى هللا عليه وسلمه ؤ ودعا

ُهَماَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي  َكاَن يَ ُقوُل: ،  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، الَِلُ َعن ْ
َوّبَك ، َوّإلَْيَك أَنَ ْبتُ ، َوَعَلْيَك تَ وََكْلتُ ، َوّبَك آَمْنتُ ، اللُهَم َلَك َأْسَلْمتُ »

أَْنَت اْْلَيُّ اَلّذي ، ُتّضَلِّن َأْن ، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبّعَزّتكَ ، َخاَصْمتُ 
ْنُس مَيُوُتونَ ، ََل مَيُوتُ   117«َواْلّْنُّ َواْْلّ

                                                           
إسناده صحيح على شرط : (وقال شعيب األرنؤوط12671رواه أمحد يف " املسند"): صحيح-111

 الشيخني.
(وصححه 7171وابن ماجة)، (7111الرتمذي)، (17112 رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -111

 األلباين.
 (.111وابن حبان)، (7211وأمحد)، (واللفظ له7212ومسلم)، (2717رواه البخاري) -117

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 193 

 
ّمْن بَ ْيِّت  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َما َخَرَج الَنّبُّ ، َعْن أُمّ  َسَلَمَة َرّضَي الَِلُ َعْنها

َأْو ، َأْو ُأَضلَ ، الَلُهَم َأُعوُذ ّبَك َأْن َأّضلَ » َقطُّ ّإََل رََفَع َطْرَفُه ّإىَل الَسَماّء فَ َقاَل: 
 421.«َأْو جُيَْهَل َعَلَي ، َأْو َأْجَهلَ ، َأْو ُأْظَلمَ ، َأْو َأْظّلمَ ، َأْو أَُزلَ ، َأّزلَ 
 

الَلُهَم ََل  » :يَ ُقولُ ، ّإَذا َصَلى َعَلى ّجَنازَةٍ  صلى هللا عليه وسلموَكاَن َرُسوُل الِلَّ 
 111.«َوََل ُتّضَلَنا بَ ْعَدهُ ، َُتْرّْمَنا َأْجَرهُ 

 425«َوََل تَ ْفّتَنا بَ ْعَدهُ ، َوََل َُتْرّْمَنا َأْجَرهُ  » :وِف رواية
 :ودَللته ملن جاءه بأن يدعو ربه أن يقيه شر نفسه ويعزم له على أرشد أمره

ًنا، َأْو َغرْيّهّ ، رضي هللا عنهَعْن ّعْمَراَن ْبّن ُحَصنْيٍ ، َعْن رّْبّعيّ  ْبّن ّحَراشٍ  ، َأَن ُحَصي ْ
فَ َقاَل: يَا ُُمََمُد َلَعْبُد اْلُمطَّلّب  ، صلى هللا عليه وسلمَأْو َحّصيًنا أََتى َرُسوَل هللّا 

ًرا ّلَقْوّمّه ّمْنَك؛ َكاَن يُْطّعُمُهُم اْلَكّبَد َوالَسَنامَ  َوأَْنَت تَ ْنَحُرُهْم. فَ َقاَل َلُه ، َكاَن َخي ْ
، : َما َشاَء هللُا َأْن يَ ُقوَل فَ َقاَل َلُه: َما تَْأُمُرِن َأْن َأُقوَل؟صلى هللا عليه وسلمالَنّبُّ 
قَاَل: فَاْنطََلَق ، «.َواْعزّْم ِل َعَلى َأْرَشّد َأْمّري ، ُقّل اللُهَم ّقِّن َشَر نَ ْفّسي» قَاَل: 

، ُقّل اللُهَم ّقِّن َشَر نَ ْفّسي» فَ ُقْلَت ِل: ، ثَُ َجاَء فَ َقاَل: ّإِن ّ أَتَ ْيُتكَ ، الَرُجلُ فََأْسَلَم 

                                                           
وابن ، (2271، 2116والنسائي)، (7172والرتمذي)، (2111رواه أبو داود): صحيح -117

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.7111ماجة)
 (11127"الكربى" )والنسائي يف ، (1111وابن ماجة)، (7711صحيح رواه أبو داود) -111

 وصححه األلباين
والنسائي يف ، (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.7127رواه ابن حبان يف" صحيحه): صحيح-112

 (11127"الكربى" )
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ُقّل اللُهَم اْغّفْر ِل َما » قَاَل: ، َفَما َأُقوُل اْْلَن؟«. َواْعزّْم ِل َعَلى َأْرَشّد َأْمّري 
 420.«َوَما َعّلْمُت َوَما َجّهْلُت ، َعَمْدتُ َوَما َأْخطَْأُت َوَما ، َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنتُ 

 
 :لصحابته التعوذ من الفت صلى هللا عليه وسلموأمره 
َها َوَما َبَطنَ ، تَ َعَوُذوا بّاهلّل ّمَن اْلّفَتّ  : »صلى هللا عليه وسلملقوله  ، « َما َظَهَر ّمن ْ

َها  َنّة  »قَاَل: ، َوَما َبَطنَ قَاُلوا: نَ ُعوُذ بّاهلّل ّمَن اْلّفَتّ َما َظَهَر ّمن ْ تَ َعَوُذوا بّاهلّل ّمْن ّفت ْ
َنّة الَدَجالّ « الَدَجالّ   112.« قَاُلوا: نَ ُعوُذ بّاهلّل ّمْن ّفت ْ

 
الَلُهَم  »َكاَن يَ ُقوُل:  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها

الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َعَذاّب ، َواملَْغَرّم َواملَْأثَّ ، الَكَسّل َواْلََرمّ ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن 
َنّة الَنارّ  َنّة الَقِْبّ َوَعَذاّب الَقِْبّ ، الَناّر َوّفت ْ َنّة الّغَن ، َوّفت ْ َنّة الَفْقرّ ، َوَشرّ  ّفت ْ ، َوَشرّ  ّفت ْ

َنّة املَّسيّح الَدَجا َوَنقّ  ، الَلُهَم اْغّسْل َخطَايَاَي ِبَاّء الثَ ْلّج َوالبَ َردّ ، لّ َوّمْن َشرّ  ّفت ْ
َوبَاّعْد بَ ْيِّن َوبَ نْيَ َخطَايَاَي  ، قَ ْلّب ّمَن اْلَطَايَا َكَما يُ نَ َقى الثَ ْوُب اْلَبْ َيُض ّمَن الَدَنسّ 

 111.«َكَما بَاَعْدَت بَ نْيَ املَْشّرّق َواملَْغّربّ 
ِف كل املستقيم وَل يفوتنا أُهية هذا اْلمر بسؤال هللا تعاىل هدايتنا إىل الصراط 

 .وَل تنعقد إَل بقراءة الفاُتة ، ركعة من صالتنا

                                                           
 يف"الكربى"ي والنسائ، (111وابن حبان)، (11117رواه أمحد يف " املسند") -116

(11262 ،11266) 
 (.1111وابن حبان)، (7162رواه مسلم)-112
(خمتصرًا 1217وأبو داود)، (71711وأمحد يف املسند") ، (211ومسلم)، (6722البخاري) - 111

 (7171وابن ماجة)، (216والنسائي)، (7112والرتمذي)
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 :الدعاء باْلداية بعد الركوع أو قبله ِف الوتر
ُهَما صلى هللا عليه قَاَل: َعَلَمِّن َرُسوُل هللّا ، َعّن اْْلََسّن ْبّن َعّليٍ  َرّضَي الَِلُ َعن ْ

«  ....، اللُهَم اْهّدِن ّفيَمْن َهَدْيتَ  »َكّلَماٍت َأُقوُْلَُن ِف قُ ُنوّت اْلَوْتّر: وسلم  
 111اْلديث

 :والدعاء باْلداية بني السجدتني ِف الصالة
ُهَما بَ نْيَ َكاَن يَ ُقوُل صلى هللا عليه وسلم  َأَن الَنّبَ ، َعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ

:  410َواْرزُْقِّن.، َواْهّدِن ، َواْجبُ ْرِن ، َواْرََحِّْن ، الَلُهَم اْغّفْر ِل  » الَسْجَدتَ نْيّ
َوالَشْوَق ، ...َوَأْسأَُلَك َلَذَة الَنَظّر ّإىَل َوْجّهكَ .» :صلى هللا عليه وسلمومنه دعاءه 

َنٍة ُمّضَلةٍ َوََل ، ّإىَل ّلَقاّئَك ِف َغرْيّ َضَراَء ُمّضَرةٍ  ميَانّ ، ّفت ْ َواْجَعْلَنا ، الَلُهَم زَي َّنا ّبزّيَنّة اْْلّ
 171.«ُهَداًة ُمْهَتّدينَ 

ُهَما صلى هللا عليه قَاَلْت: قَاَل الَنّبُّ ، وَعْن َأِْسَاَء بّْنّت َأِب َبْكٍر َرّضَي الَِلُ َعن ْ
، َوَسيُ ْؤَخُذ نَاٌس ُدوِن ، يَرُّد َعَلَي ّمْنُكمْ ّإِن ّ َعَلى اْلَْوّض َحىَت أَْنظَُر َمْن  » :وسلم

َوالِلَّ َما بَرُّحوا ، فَ يُ َقاُل: َهْل َشَعْرَت َما َعّمُلوا بَ ْعَدكَ ، فََأُقوُل: يَا َربّ  ّمِنّ  َوّمْن أَُمِّت 
نَا نَ ُعوُذ ّبَك َأْن الَلُهَم إّ »يَ ُقوُل: ، َفَكاَن اْبُن َأِب ُمَلْيَكةَ « يَ ْرّجُعوَن َعَلى َأْعَقاِّبّْم 

                                                           
وابن ، (161والرتمذي)، (1172وأبو داود)، (1211رواه أمحد يف" املسند")صحيح: - 111

 .شعيب األرنؤوطو  (وصححه األلباين1671والدارمي)، (1212والنسائي)، (1121ماجة)
 .(وحسنه األلباين112وابن ماجة)، (711والرتمذي)، (121رواه أبو داود): حسن - 171
وابن ، (وصححه األلباين واللفظ له1716، 1712والنسائي)، (11772رواه أمحد): صحيح -171

 (.1121حبان)
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]املؤمنون:  ﴾ َأْعَقاّبُكْم تَ ْنّكُصونَ ﴿ « َأْو نُ ْفَتَ َعْن ّديّنَنا، نَ ْرّجَع َعَلى َأْعَقابَّنا
 177«تَ ْرّجُعوَن َعَلى الَعّقبّ [: »00

* * * 
لربه أن يهديه ْلحسن اْلخالق ويصرف  صلى هللا عليه وسلمبيان دعاءه 

 : عنه سيئها
َواْهّدِن ّْلَْحَسّن اْْلَْخاَلّق ََل يَ ْهّدي ّْلَْحَسّنَها ، ».... :عليه وسلمصلى هللا لقوله 

 411.«...، َواْصّرْف َعِنّ  َسيّ ئَ َها ََل َيْصّرُف َعِنّ  َسيّ ئَ َها ّإََل أَْنتَ ، ّإََل أَْنتَ 
اللُهَم ، اللُهَم اْغّفْر ِل َخطَايَاَي َوُذنُوِب ُكَلَها»  :صلى هللا عليه وسلموقوله 

َوََل ، فَّإنَُه ََل يَ ْهّدي ّلَصاّْلَّها، َواْهّدِن ّلَصاّلّح اْْلَْعَماّل َواْْلَْخاَلقّ ، أَْنّعْشِّن َوَأّجْرِن 
 414«.َيْصّرُف َعِنّ  َسيّ ئَ َها ّإََل أَْنَت 
هللا عليه صلى قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َمْسُعوٍد 

 415« فََأْحّسْن ُخُلّقي، الَلُهَم َكَما َحَسْنَت َخْلّقي »يَ ُقوُل: ، وسلم
ّه ، وَعْن زّيَاّد ْبّن ّعاَلَقةَ  صلى هللا عليه قَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َعمّ 

 َواَْلْعَماّل َواَْلْهَواءّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ُمْنَكَراّت اَْلْخاَلقّ » يَ ُقوُل: ، وسلم

                                                           
 (.7717ومسلم)، (6217البخاري)-177
 (.221مسلم) - 177
 (116عمل اليوم والليلة "البن السين)، (عن أيب أمامة2117الكبري")رواه الطرباين يف" : حسن - 171

 (.1766وحسنه األلباين يف" صحيح اجلامع")
 ، وابن حبان يفإسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط (7177رواه أمحد يف " املسند") - 172

 وعن عائشة رضي هللا عنها، (1712وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (121 )"صحيحه"
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».410 
 .«َواْْلَْدَواءّ ، َواْْلَْسَواءّ ، َواْْلَْهَواءّ ، الَلُهَم َجنّ ْبِّن ُمْنَكَراّت اْْلَْخاَلقّ » :وِف رواية

* * * 

 172:باب الدعاء باملغفرة وفضله وبعض مواطنه
 (200َواْستَ ْغّفّر الِلََ ّإَن الِلََ َكاَن َغُفورًا رَّحيًما ) ﴿  :قال تعاىل لنبيه

 [.200]النساء:﴾
فَاْصِّبْ ّإَن َوْعَد الِلَّ َحقٌّ َواْستَ ْغّفْر ّلَذنّْبَك َوَسبّ ْح حبَْمّد رَبّ َك  ﴿ :له تعاىلوقو  

ْبَكاّر )  [.55غافر:] ﴾ (55بّاْلَعّشيّ  َواْْلّ
 ْر ّلَذنّْبَك َولّْلُمْؤّمّننيَ فَاْعَلْم أَنَُه ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َواْستَ ْغفّ  ﴿  :وقوله تعاىل
 .[29ُممد:] ﴾ َواْلُمْؤّمَناتّ 

 :ِف استغفاره لربه صلى هللا عليه وسلمحاله 
عليه صلى هللا َأَن َرُسوَل هللّا ، وََكاَنْت َلُه ُصْحَبةٌ ، رضي هللا عنهَعّن اْْلََغرّ  اْلُمَزِن ّ 

 171.« ِف اْليَ ْوّم ّماَئَة َمَرةٍ ، َوّإِن ّ َْلَْستَ ْغّفُر هللاَ ، ّإنَُه لَيُ غَاُن َعَلى قَ ْلّب » قَاَل: ، وسلم
ّإِن ّ » : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 419.« ِف اْليَ ْوّم ّماَئَة َمَرةٍ َْلَْستَ ْغّفُر الِلََ َوأَُتوُب ّإلَْيّه 
                                                           

 (وصححه األلباين.7121"املشكاة" )، (161وابن حبان)، (7211رواه الرتمذي): صحيح -176
فلرياجع كتايب " دليل األخيار إىل املغفرة واالستغفار" ، مسألة املغفرة واالستغفار ومن أراد مطالعة- 172
  .مؤسسة األمة العربية للنشر والتوزيع ط.
 (.171وابن حبان)، (1212داود)وأبو ، (12111وأمحد)، (7217مسلم)-171
وصححه األلباين يف " (1171والطرباين يف" الدعاء")، (7112رواه ابن ماجة): صحيح - 171

 (.7126صحيح ابن ماجة ")
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َوََنُْن  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َجاَء َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَوَعْن أِب ُموَسى 
 .«ّإََل اْستَ ْغَفْرُت هللاَ ّفيَها ّماَئَة َمَرٍة ، َما َأْصَبْحُت َغَداًة َقطُّ  » فَ َقاَل:، ُجُلوسٌ 

ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، عنه رضي هللاوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ، صلى هللا عليه وسلمقال: ِسَّ
 171«.ِف اليَ ْوّم َأْكثَ َر ّمْن َسْبّعنَي َمَرةً ، َوالِلَّ ّإِن ّ َْلَْستَ ْغّفُر الِلََ َوأَُتوُب ّإلَْيهّ  »يَ ُقوُل: 

صلى هللا عليه قَاَل: ّإْن ُكَنا لَنَ ُعدُّ ّلَرُسوّل الِلَّ ، وَعّن اْبّن ُعَمَر رضي هللا عنهما
ّإَنَك أَْنَت ، َوُتْب َعَليَ ، َربّ  اْغّفْر ِل »ِف اْلَمْجّلّس اْلَواّحّد ّماَئَة َمَرٍة:  وسلم

 412«.التَ َواُب الَرّحيُم 
 .« ّإَنَك أَْنَت التَ َواُب الَغُفورُ  » بقوله:، وعند أَحد والِتمذي وابن ماجة

، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب بَ ْرزََة اْْلَْسَلّميّ  
َأْشَهُد ، ُسْبَحاَنَك الَلُهَم َوحبَْمّدكَ » يَ ُقوُل: بَّأَخَرٍة ّإَذا َأرَاَد َأْن يَ ُقوَم ّمَن اْلَمْجّلّس: 

ّإَنَك ، فَ َقاَل رَُجٌل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، «َأْستَ ْغّفُرَك َوأَُتوُب ّإلَْيكَ ، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ  َأنْ 
 َكَفارٌَة ّلَما َيُكوُن ِف اْلَمْجّلسّ » فَ َقاَل: ، لَتَ ُقوُل قَ ْوًَل َما ُكْنَت تَ ُقوُلُه ّفيَما َمَضى

».411 
  

                                                           
 (.172وابن حبان)، (2217وأمحد)، (6712البخاري) -171

، (7171والرتمذي)، (7111وابن ماجة)، (1216وأبو داود)، (1276رواه أمحد ): صحيح171-
 (وصححه األلباين.172حبان) وابن
 والدارمي، (1121وأبو داود)، إسناده صحيح: وقال شعيب األرنؤوط (11117رواه أمحد ) -177

 .(وقال األلباين حسن صحيح7211)
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أَنَُه   صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه أَبّيهّ َعْن ، وَعّن اْبّن َأِب ُموَسى
َعاّء:  ، َوّإْسَراِف ِف َأْمّري ُكلّ هّ ، َربّ  اْغّفْر ِل َخّطيَئِّت َوَجْهّلي »َكاَن َيْدُعو ِّبََذا الدُّ

وَُكلُّ ، َوَجْهّلي َوَهْزِل َوَعْمّدي ، الَلُهَم اْغّفْر ِل َخطَايَايَ ، َوَما أَْنَت َأْعَلُم ّبّه ّمِنّ  
أَْنَت ، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنتُ ، الَلُهَم اْغّفْر ِل َما َقَدْمُت َوَما َأَخْرتُ ، َذّلَك ّعْنّدي

ُم َوأَْنَت املَُؤخّ رُ   411«.َوأَْنَت َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ ، املَُقدّ 
 

 موته وحني قُبض: لربه املغفرة قبل صلى هللا عليه وسلمسؤاله 
َفَسبّ ْح حبَْمّد رَبّ َك َواْستَ ْغّفْرُه ّإنَُه َكاَن ﴿  :صلى هللا عليه وسلملقوله تعاىل لنبيه 

 .[1:الفتح]﴾ (1تَ َوابًا )
ُيْكّثُر ّمْن  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللّا ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها

قَاَلْت: فَ ُقْلُت يَا َرُسوَل ، «هللّا َوحبَْمّدّه َأْستَ ْغّفُر هللَا َوأَُتوُب ّإلَْيهّ ُسْبَحاَن  »قَ ْوّل: 
فَ َقاَل: ، «ُسْبَحاَن هللّا َوحبَْمّدّه َأْستَ ْغّفُر هللَا َوأَُتوُب ّإلَْيّه؟»َأرَاَك ُتْكّثُر ّمْن قَ ْوّل: ، هللاّ 
فَّإَذا رَأَيْ تُ َها َأْكثَ ْرُت ّمْن قَ ْوّل: ُسْبَحاَن هللّا ، َمِّت َخبَ َرِن َرِبّ  َأِن ّ َسَأَرى َعاَلَمًة ِف أُ » 

 ﴾ ّإَذا َجاَء َنْصُر هللّا َواْلَفْتحُ ﴿ فَ َقْد رَأَيْ تُ َها ، َأْستَ ْغّفُر هللَا َوأَتُوُب ّإلَْيهّ ، َوحبَْمّدهّ 
َفَسبّ ْح ،  َأفْ َواًجاَورَأَْيَت الَناَس َيْدُخُلوَن ِف ّديّن هللاّ ﴿ ، فَ ْتُح َمَكةَ ، [2]النصر: 

 414.«[ 1]النصر:  ﴾ حبَْمّد رَبّ َك َواْستَ ْغّفْرُه ّإنَُه َكاَن تَ َوابًا

                                                           
 (122وابن حبان)، (7211) - 21 ومسلم، (6711البخاري)- 177
 (.6111وابن حبان)، (71162وأمحد)، (111)-771مسلم - 171
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والقيام ِبا عليه ، أمره هللا تعاىل باَلستغفار بعد أداء الرسالة :قال اْلمام ابن القيم
 415.واقِتاب أجله، وقضاء فرض اْلج، من أعبائها

ّإَذا ، صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنها وَعْن َعاّئَشةَ 
َواْشّف ، َرَب الَناسّ ، َأْذّهّب اْلَباسَ » ثَُ قَاَل: ، َمَسَحُه بَّيّميّنهّ ، اْشَتَكى ّمَنا ّإْنَسانٌ 

فَ َلَما َمّرَض َرُسوُل هللّا ، «ّشَفاًء ََل يُ غَاّدُر َسَقًما، ََل ّشَفاَء ّإََل ّشَفاُؤكَ ، أَْنَت الَشاِف 
فَانْ تَ َزَع ، َأَخْذُت بَّيّدّه ّْلَْصَنَع بّّه ََنَْو َما َكاَن َيْصَنعُ ، َوثَ ُقلَ  صلى هللا عليه وسلم

قَاَلْت: ، «َواْجَعْلِّن َمَع الَرّفيّق اْْلَْعَلى، اللُهَم اْغّفْر ِل  »ثَُ قَاَل: ، َيَدُه ّمْن َيّدي
 176.فَّإَذا ُهَو َقْد َقَضى، رُ َفَذَهْبُت أَْنظُ 

 
َعّت الَنّبَ ، َأَن َعاّئَشةَ ، وَعْن َعَباّد ْبّن َعْبّد الِلَّ ْبّن الزُّبَ رْيّ  صلى هللا َأْخبَ َرْتُه أَنَ َها ِسَّ

الَلُهَم  »َوُهَو ُمْسّنٌد ّإَِلَ َظْهَرُه يَ ُقوُل: ، َوَأْصَغْت ّإلَْيّه قَ ْبَل َأْن مَيُوتَ عليه وسلم 
 410.«َوَأْْلّْقِّن بّالَرّفيّق ، اْغّفْر ِل َواْرََحِّْن 

 
 :املؤمنني على طلب املغفرة صلى هللا عليه وسلموحثه سبحانه وتعاىل ورسوله 

قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأِف الِلَّ َشكٌّ فَاّطّر الَسَماَواّت َواْْلَْرّض َيْدُعوُكْم ﴿  :لقوله تعاىل

                                                           
 (.1/117السالكني")" مدارج -172
وابن ، (71121وأمحد يف " املسند)، (واللفظ له7111مسلم)، (2622البخاري) -176

 (.1271و" مشكاة املصابيح")، (7271ماجة)
، (7116والرتمذي)، (72112وأمحد)، (واللفظ له7111)-12ومسلم، (2621البخاري) -172

  (.6611وابن حبان)
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 [.20إبراهيم:] ﴾ لّيَ ْغّفَر َلُكْم ّمْن ُذنُوّبُكْم 
ّعَباّدَي اَلّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفّسّهْم ََل تَ ْقَنُطوا ّمْن َرَْحَّة الِلَّ  ُقْل يَا ﴿  :وقال تعاىل

يًعا ّإنَُه ُهَو اْلَغُفوُر الَرّحيُم )  [.51الزمر:]﴾  (51ّإَن الِلََ يَ ْغّفُر الذُّنُوَب َجَّ
َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظّلْم نَ ْفَسُه ثَُ َيْستَ ْغّفّر الِلََ جيَّّد الِلََ َغُفورًا  ﴿  :وقوله تعاىل

 [.220النساء:]﴾ (220رَّحيًما )
ُض َوَسارُّعوا ّإىَل َمْغّفَرٍة ّمْن رَبّ ُكْم َوَجَنٍة َعْرُضَها الَسَماَواُت َواْْلَرْ  ﴿  :وقوله تعاىل

 [.211آل عمران:] ﴾ (211ُأّعَدْت ّلْلُمَتّقنَي )
كما ِف ،  وينادي هللا تعاىل عباده وحيثهم سبحانه على سؤاله املغفرة لذنوِبم

َوأَنَا َأْغّفُر ، يَا ّعَباّدي ّإَنُكْم ُتّْطُئوَن بّالَلْيّل َوالنَ َهارّ ، ...» اْلديث القدسي:
يًعا  «....، فَاْستَ ْغّفُروِن َأْغّفْر َلُكمْ ، الذُّنُوَب َجَّ

 » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، َوَْلَاَء ّبَقْوٍم يُْذنُّبونَ  ، َلْو ََلْ تُْذنُّبوا َلَذَهَب هللاُ ّبُكمْ ، َواَلّذي نَ ْفّسي بَّيّدهّ 

 418.«فَ يَ ْغّفُر َْلُمْ ، فَ َيْستَ ْغّفُروَن هللاَ 
ّفيَما حَيّْكي َعْن رَبّ ّه َعَز ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وعنه
فَ َقاَل تَ َباَرَك ، «اللُهَم اْغّفْر ِل َذْنّب  » فَ َقاَل:، َأْذَنَب َعْبٌد َذنْ ًبا »قَاَل: ، َوَجلَ 

ُثَ ، َويَْأُخُذ بّالَذْنبّ ، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ ، َأْذَنَب َعْبّدي َذنْ ًبا » َوتَ َعاىَل:
َعْبّدي  » فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل:، « َأْي َربّ  اْغّفْر ِل َذْنّب  » فَ َقاَل:، «َعاَد فََأْذَنبَ 
، ثَُ َعاَد فََأْذَنبَ ، « بّالَذْنبّ  َويَْأُخذُ ، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ ، َأْذَنَب َذنْ ًبا

، َأْذَنَب َعْبّدي َذنْ ًبا » فَ َقاَل تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل:، «َأْي َربّ  اْغّفْر ِل َذْنّب  » فَ َقاَل:

                                                           
 (.1117وأمحد)، (7211مسلم) - 171
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، «اْعَمْل َما ّشْئَت فَ َقْد َغَفْرُت َلَك ، َويَْأُخُذ بّالَذْنبّ ، فَ َعّلَم َأَن َلُه رَبًّا يَ ْغّفُر الَذْنبَ 
 171«.اْعَمْل َما ّشْئتَ »قَاَل َعْبُد اْْلَْعَلى: ََل َأْدّري َأقَاَل ِف الثَالَّثّة َأّو الَراّبَعّة: 

اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِف اْْلَاّهّلَيّة ، قُ ْلُت: يَا َرُسوَل هللاّ ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
َفُعهُ  »قَاَل: ، َذاَك نَاّفُعُه؟فَ َهْل ، َويُْطّعُم اْلّمْسّكنيَ ، َيّصُل الَرّحمَ  ّإنَُه َلَْ يَ ُقْل ، ََل يَ ن ْ

يّن   440.«يَ ْوًما: َربّ  اْغّفْر ِل َخّطيَئِّت يَ ْوَم الدّ 
 

 :العزم ِف طلب املغفرة وغريها من اْلجر والثواب والفضل
ََل  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ  :رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

، لّيَ ْعزّّم املَْسأََلةَ ، الَلُهَم اْرََحِّْن ّإْن ّشْئتَ ، يَ ُقوَلَن َأَحدُُكْم: الَلُهَم اْغّفْر ِل ّإْن ّشْئتَ 
 442.«فَّإنَُه ََل ُمْكرَّه َلُه 

 
 :حاجة املؤمن إىل اَلستغفار بعد الذنب لكي يصقل قلبه

ّإَن  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
ُصّقَل ، فَّإْن تَاَب َونَ َزَع َواْستَ ْغَفرَ ، اْلُمْؤّمَن ّإَذا َأْذَنَب َكاَنْت ُنْكَتٌة َسْوَداُء ِف قَ ْلّبهّ 

                                                           
 وأمحد)(، (واللفظ له7221مسلم)، (2212البخاري) - 171

 .غفرت لك، غري ُمصٌر عليه، مقرًا بالذنب، ما دمت تذنب مث تتوب: اْعَمْل َما ِشْئَت (واملعىن )
 (.771وابن حبان)، (71671وأمحد يف " املسند)، (711مسلم) -111
وابن ، (1117وأبو داود)، (2711وأمحد)، (7621ومسلم)، (6771البخاري) - 111

 (7121ماجة)
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َكاَل َبْل رَاَن  ﴿ ّه: َفَذّلَك الَراُن اَلّذي ذََكَرُه الَِلُ ِف ّكَتابّ ، زَاَدتْ ، فَّإْن زَادَ ، قَ ْلُبهُ 
 117.« [24]املطففني:  ﴾ َعَلى قُ ُلوِّبّْم َما َكانُوا َيْكّسُبونَ 

 
 :عاقبة من يتأىل على هللا بأن َل يغفر لفالن

َأَن رَُجاًل  »َحَدَث ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن ُجْنَدٍب 
َأْن ، َمْن َذا اَلّذي يَ َتَأىَل َعَليَ  » َوّإَن هللَا تَ َعاىَل قَاَل:، قَاَل: َوهللّا ََل يَ ْغّفُر هللُا ّلُفاَلنٍ 

 117.َأْو َكَما قَالَ  «َوَأْحَبْطُت َعَمَلَك ، فَّإِن ّ َقْد َغَفْرُت ّلُفاَلنٍ ، ََل َأْغّفَر ّلُفاَلنٍ 
 

ْعُت َرُسوَل الِلَّ  :رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة    » :يَ ُقولُ ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ
وََكاَن اْْلَخُر ُمْسرّفًا ، َكاَن َأَحُدُُهَا ُُمَْتّهًدا ِف اْلّعَباَدةّ ،  َكاَن ِف َبِّن ّإْسَرائّيَل رَُجاَلنّ 

، اْلُمْجَتّهُد ََل يَ َزاُل يَ َرى اْْلَخَر َعَلى َذْنبٍ َفَكاَن ، َفَكانَا ُمَتآّخيَ نْيّ ، َعَلى نَ ْفّسهّ 
قَاَل: ، «َرّقيًبا؟  أَبُّعْثَت َعَليَ ، َخلّ ِّن َوَرِبّ   » . فَ يَ ُقوُل:«َأْقّصرْ ، يَا َهَذا » فَ يَ ُقوُل:

 » قَاَل:. «َأْقّصرْ ، َوحْيَكَ » فَ َقاَل َلُه: ، ّإىَل َأْن رَآُه يَ ْوًما َعَلى َذْنٍب اْستَ ْعَظَمهُ  »
َأْو ََل ، ََل يَ ْغّفُر هللُا َلكَ ، فَ َقاَل: َوهللاّ  »قَاَل: ، «أَبُّعْثَت َعَلَي رَّقيًبا ، َخلّ ِّن َوَرِبّ  

، قَاَل: فَ بَ َعَث هللُا ّإلَْيّهَما َمَلًكا، (2. قَاَل َأَحُدُُهَا )« يُْدّخُلَك هللُا اْْلََنَة أََبًدا
اْذَهْب فَاْدُخّل اْْلََنَة »فَ َقاَل ّلْلُمْذّنّب: ، َمَعا ّعْنَدهُ َواْجتَ ، فَ َقَبَض َأْرَواَحُهَما

اْذَهُبوا ، َأُكْنَت َعَلى َما ِف َيّدي قَاّدرًا، َأُكْنَت ِب َعاّلًما » . َوقَاَل ّلْْلَخّر:«ّبَرَْحَِّت 

                                                           
 (.7212، 1711وابن حبان )، (1711وابن ماجة)، (2127رواه أمحد يف " املسند): حسن-117
 (7671مسلم) - 117
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لََتَكَلَم ّبَكّلَمٍة َأْوبَ َقْت ، فَ َو اَلّذي نَ ْفُس َأِب اْلَقاّسّم بَّيّدهّ  ». قَاَل: «ّبّه ّإىَل الَناّر 
 111.«ُدنْ َياُه َوآّخَرتَُه 

 
 :النهي عن اَلستغفار للمشركني أو الِتحم عليهم

َما َكاَن ّللَنّبّ  َواَلّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغّفُروا ّلْلُمْشرّّكنَي َوَلْو َكانُوا ُأوِل  ﴿  :لقوله تعاىل
 [221التوبة:] ﴾ (221قُ ْرَب ّمْن بَ ْعّد َما تَ بَ نَيَ َْلُْم أَنَ ُهْم َأْصَحاُب اْلَّْحيّم )

 » :صلى هللا عليه وسلم قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاّ ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
َرَها فََأّذَن ، اْسَتْأَذْنُت َرِبّ  َأْن َأْستَ ْغّفَر ّْلُمّ ي فَ َلْم يَْأَذْن ِل  َواْسَتْأَذنْ ُتُه َأْن َأُزوَر قَ ب ْ

 445«.ِل 
قَاَل: َلَما َحَضَرْت أَبَا طَاّلٍب ، َعْن أَبّيّه رضي هللا عنه، َعْن َسّعيّد ْبّن املَُسيّ بّ و 

َوّعْنَدُه أَبُو َجْهٍل َوَعْبُد الِلَّ ْبُن َأِب ، صلى هللا عليه وسلمالَوفَاُة َدَخَل َعَلْيّه الَنّبُّ 
 ُأَحاجُّ َلكَ ، ُقْل: ََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ ، َأْي َعم ّ  »: صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ ، أَُمَيةَ 

َوَعْبُد الِلَّ ْبُن َأِب أَُمَيَة: يَا أَبَا طَاّلٍب أَتَ ْرَغُب َعْن ، فَ َقاَل أَبُو َجْهلٍ ، «ِّبَا ّعْنَد الِلَّ 
فَ نَ َزَلْت: ، «َما َلَْ أُْنَه َعْنكَ ، َْلَْستَ ْغّفَرَن َلكَ  : »فَ َقاَل الَنّبُّ ، ّمَلّة َعْبّد املُطَّلبّ 

                                                           
، (2217وابن حبان )، (1111و أبو داود )، (1717 رواه أمحد يف" املسند"): صحيح - 111

 وصححه األلباين.(6611والبيهقي يف "الشعب" )
وابن ، (7171والنسائي)، (1227وابن ماجة)، (7771وأبو داود)، (126مسلم) - 112

 .(وفيه زيارة قرب أمه أواًل 7161حبان)
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ّمْن ، َواَلّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغّفُروا لّْلُمْشرّّكنَي َوَلْو َكانُوا ُأوِل قُ ْرَب  َما َكاَن ّللَنّب ّ ﴿ 
 116.[221]التوبة:  ﴾ بَ ْعّد َما تَ بَ نَيَ َْلُْم أَنَ ُهْم َأْصَحاُب اَْلّحيمّ 

ُهَما: َأَن َعْبَد الِلَّ ْبَن ُأَِبٍ  َلَما  َجاَء ابْ ُنُه ّإىَل الَنّبّ  ، تُ ُوِفّ َ وَعّن اْبّن ُعَمَر َرّضَي الَِلُ َعن ْ
َوَصلّ  ، َأْعّطِّن َقّميَصَك ُأَكفّ ْنُه ّفيهّ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، صلى هللا عليه وسلم

آّذِن ّ »فَ َقاَل: ، َقّميَصهُ  صلى هللا عليه وسلمفََأْعطَاُه الَنّبُّ ، َواْستَ ْغّفْر َلهُ ، َعَلْيهّ 
، َجَذبَُه ُعَمُر َرّضَي الَِلُ َعْنهُ ، فَ َلَما َأرَاَد َأْن ُيَصلّ َي َعَلْيهّ ، فَآَذنَهُ ، «َعَلْيهّ ُأَصلّ ي 

قَاَل: ، أَنَا بَ نْيَ ّخيَ َرتَ نْيّ  »فَ َقاَل: ، فَ َقاَل: أَلَْيَس الَِلُ نَ َهاَك َأْن ُتَصلّ َي َعَلى املَُناّفّقنَي؟
 فَ َلْن يَ ْغّفَر الَِلُ َْلُمْ ، ْغّفْر َْلُْم ّإْن َتْستَ ْغّفْر َْلُْم َسْبّعنَي َمَرةً اْستَ ْغّفْر َْلُْم َأْو ََل َتْست َ ﴿ 
ُهْم َماَت أََبًدا﴿ فَ نَ َزَلْت: ، [ َفَصَلى َعَلْيهّ 80]التوبة:  ﴾ ، َوََل ُتَصلّ  َعَلى َأَحٍد ّمن ْ

 112[.84]التوبة:  ﴾ َوََل تَ ُقْم َعَلى قَ ِْبّهّ 
ْعُت رَُجاًل َيْستَ ْغّفُر ّْلَبَ َوْيّه َوُُهَا ، رضي هللا عنه َعْن َعّلي ٍ ، َعْن َأِب اْْلَّليلّ و  قَاَل: ِسَّ

فَ َقاَل: َأَوَلَْ َيْستَ ْغّفْر ، فَ ُقْلُت: أََيْستَ ْغّفُر الَرُجُل ّْلَبَ َوْيّه َوُُهَا ُمْشرَّكاّن؟، ُمْشرَّكانّ 
َما َكاَن ّللَنّبّ  ﴿ فَ نَ َزَلْت ، صلى هللا عليه وسلمَفذََكْرُت َذّلَك ّللَنّبّ  ، ّإبْ َراّهيُم ّْلَبّيّه؟

 تَ بَ َرَأ ّمْنهُ ﴿ [ ّإىَل قَ ْوّلّه: 221]التوبة:  ﴾ َواَلّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَ ْغّفُروا ّلْلُمْشرّّكنيَ 
 .448«.َلَما َماَت  »[ قَاَل: 224]التوبة:  ﴾

                                                           
وابن ، (7172والنسائي)، (77621 وأمحد يف " املسند")، (71ومسلم)، (1622البخاري)- 116

 (.117حبان)
 (.1166والنسائي )، (7112والرتمذي)، (12وأمحد)، (1761البخاري) - 112
(وحسنه األلباين 7176والنسائي)، (7111والرتمذي)، (221املسند") رواه أمحد يف " : حسن - 111

 وشعيب األرنؤوط.
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قَاَل: َكاَنْت اْليَ ُهوُد يَ تَ َعاَطُسوَن ّعْنَد ، َعْن أَبّيّه رضي هللا عنهما، وَعْن َأِب بُ ْرَدةَ 
 »َفَكاَن يَ ُقوُل َْلُْم: ، رََجاَء َأْن يَ ُقوَل َْلُْم: يَ ْرََحُُكُم هللاُ صلى هللا عليه وسلم الَنّبّ  

 111.«يَ ْهّديُكُم هللاُ َوُيْصّلُح بَاَلُكْم 
 

 :َل يُغفرُمافة أن  الَدْينَ ن التحذير م
صلى هللا عليه َأَن َرُسوَل هللّا ، ْبّن َعْمّرو ْبّن اْلَعاّص رضي هللا عنهماَعْن َعْبّد هللّا و 

 450«. يُ ْغَفُر ّللَشّهيّد ُكلُّ َذْنٍب ّإََل الَدْينَ  »قَاَل ، وسلم
صلى هللا عليه قَاَل: ّإْن ُكَنا لَنَ ُعدُّ ّلَرُسوّل الِلَّ ، وَعّن اْبّن ُعَمَر رضي هللا عنهما

ّإَنَك أَْنَت ، َوُتْب َعَليَ ، َربّ  اْغّفْر ِل »ِف اْلَمْجّلّس اْلَواّحّد ّماَئَة َمَرٍة:  وسلم
 452«.التَ َواُب الَرّحيُم 

* * * 

 : سؤال هللا تعاىل التوبة :باب
 : اْلمر بالتوبة من القرآن والسنة

يًعا أَيَُّه ﴿ :لقوله تعاىل  ﴾ (12اْلُمْؤّمُنوَن َلَعَلُكْم تُ ْفّلُحوَن )َوُتوبُوا ّإىَل الِلَّ َجَّ
  [.12 النور:]

                                                           
(وأخرجه الرتمذي 2171وأبو داود)، ( إسناده صحيح11216رواه أمحد" املسند "): صحيح- 111

 (وصححه األلباين.1111( والنسائي يف "الكربى" )7172)
 (.2121)وأمحد، (1116) - 111مسلم- 121

وابن ، (7171الرتمذي)، (7111ابن ماجة)، (1216أبو داود)و ،  (1276) رواه أمحد: صحيح121-
 .(172حبان)
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ْعُت اْْلََغَر ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب بُ ْرَدةَ  وََكاَن ّمْن ، رضي هللا عنهقَاَل: ِسَّ
ُث اْبَن ُعَمَر رضي هللا عنهما، صلى هللا عليه وسلمَأْصَحاّب الَنّبّ   قَاَل: قَاَل ، حُيَدّ 

فَّإِن ّ أَُتوُب ِف ، يَا أَي َُّها الَناُس ُتوبُوا ّإىَل هللاّ : » صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل هللّا 
 127«.اْليَ ْوّم ّإلَْيّه ّماَئَة َمَرٍة 

صلى هللا عليه قَاَل: ّإْن ُكَنا لَنَ ُعدُّ ّلَرُسوّل الِلَّ ، وَعّن اْبّن ُعَمَر رضي هللا عنهما
ّإَنَك أَْنَت ، َوُتْب َعَليَ ، َربّ  اْغّفْر ِل »َئَة َمَرٍة: ِف اْلَمْجّلّس اْلَواّحّد ّما وسلم

 451«.التَ َواُب الَرّحيُم 
 .«ّإَنَك أَْنَت التَ َواُب الَغُفورُ  » بقوله:، وعند أَحد والِتمذي وابن ماجة

ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة و  ، صلى هللا عليه وسلمقال: ِسَّ
 121«.َوالِلَّ ّإِن ّ َْلَْستَ ْغّفُر الِلََ َوأَُتوُب ّإلَْيّه ِف اليَ ْوّم َأْكثَ َر ّمْن َسْبّعنَي َمَرةً »يَ ُقوُل: 
ّإِن ّ َْلَْستَ ْغّفُر » : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوعنه 

 455.« ّماَئَة َمَرةٍ الِلََ َوأَُتوُب ّإلَْيّه ِف اْليَ ْوّم 
َها  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َصَلى َرُسوُل الِلَّ ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ

، « ّإَنَك أَْنَت التَ َواُب الَرّحيمُ ، َوُتْب َعَليَ ، الَلُهَم اْغّفْر ِل  »ثَُ قَاَل: ، الضَُّحى
 450َحىَت قَاَْلَا ّماَئَة َمَرٍة.

                                                           
 (.7217مسلم)-127

وابن ، (7171الرتمذي)، (7111ابن ماجة)، (1216أبو داود)، (1276رواه أمحد ): صحيح127-
 (172حبان)

 (.6611وابن حبان)، (71221وأمحد) (7111) - 12 ومسلم، (واللفظ له1111البخاري) -121
 (وصححه األلباين7112وابن ماجة)، (1112أمحد ) رواه: حسن صحيح- 122
والنسائي يف" السنن الكربى") ، (وصححه األلباين611"األدب املفرد")  رواه البخاري يف - 126

 (.171والبيهقي يف" الدعوات الكبري") ، (112و"عمل اليوم والليلة")، (1122
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ُر ُكلُُّه ِف َيَدْيكَ  » :صلى هللا عليه وسلموقوله  َوالَشرُّ لَْيَس ، لَبَ ْيَك َوَسْعَدْيَك َواْْلَي ْ
 450.« َأْستَ ْغّفُرَك َوأَتُوُب ّإلَْيكَ ، تَ َبارَْكَت َوتَ َعالَْيتَ ، ّإلَْيَك. أَنَا ّبَك َوّإلَْيكَ 

ُيْكّثُر َأْن يَ ُقوَل قَ ْبَل َأْن  عليه وسلمصلى هللا قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللّا ، وَعْن َعاّئَشةَ 
، قَاَلْت: قُ ْلُت يَا َرُسوَل هللاّ « َأْستَ ْغّفُرَك َوأَُتوُب ّإلَْيكَ ، ُسْبَحاَنَك َوحبَْمّدكَ »مَيُوَت: 

ِّت ّإَذا ُجّعَلْت ِل َعاَلَمٌة ِف أُمَ »قَاَل: ، َما َهّذّه اْلَكّلَماُت اَلِّت َأرَاَك َأْحَدثْ تَ َها تَ ُقوُْلَا؟
 458[ ّإىَل آّخّر السُّورَّة.2]النصر:  ﴾ ّإَذا َجاَء َنْصُر هللّا َواْلَفْتحُ ﴿ « رَأَيْ تُ َها قُ ْلتُ َها

* * * 

 :الدعاء بالعلم النافع والتعوذ من علم َل ينفع :باب
 : بيان فرضية العلم وشرف أهله

َشّهَد الَِلُ أَنَُه ََل ّإَلَه ّإََل ُهَو َواْلَماَلّئَكُة َوُأوُلو اْلّعْلّم قَاّئًما بّاْلّقْسّط ََل  ﴿ :قال تعاىل
 [28آل عمران:]  ﴾ (28ّإَلَه ّإََل ُهَو اْلَعزّيُز اْْلَّكيُم )

َأَمْن ُهَو قَاّنٌت آنَاَء الَلْيّل َساّجًدا َوقَاّئًما حَيَْذُر اْْلّخَرَة َويَ ْرُجو َرَْحََة  ﴿  :قال تعاىل
رَبّ ّه ُقْل َهْل َيْسَتّوي اَلّذيَن يَ ْعَلُموَن َواَلّذيَن ََل يَ ْعَلُموَن ّإََّنَا يَ َتذََكُر ُأوُلو اْْلَْلَباّب 

 [.9الزمر:] ﴾ (9)
يَ ْرَفّع الَِلُ اَلّذيَن آَمُنوا ّمْنُكْم َواَلّذيَن ُأوُتوا اْلّعْلَم َدرََجاٍت َوالَِلُ ِبَا  ﴿  :وقوله تعاىل

  [.22اجملادلة:] ﴾  (22تَ ْعَمُلوَن َخّبرٌي )
 ﴾ (18ّإََّنَا خَيَْشى الِلََ ّمْن ّعَباّدّه اْلُعَلَماُء ّإَن الِلََ َعزّيٌز َغُفوٌر ) ﴿  :وقال تعاىل

 [.18فاطر:]
                                                           

 (.221مسلم) -122
 (.6111وابن حبان)، (71162وأمحد)، (111مسلم)- 121
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ْعُت َرُسوَل هللاّ ، ُمَعاّويََة ْبَن َأِب ُسْفَيانَ  وعن صلى هللا  َوُهَو خَيُْطُب يَ ُقوُل: ّإِن ّ ِسَّ
ينّ »يَ ُقوُل: ، عليه وسلم ًرا يُ َفقّ ْهُه ِف الدّ  َوّإََّنَا أَنَا قَاّسٌم َويُ ْعّطي ، َمْن يُرّّد هللُا ّبّه َخي ْ

 459«هللاُ 
  

، ».... :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه ُهَريْ َرةَ َعْن َأِب و 
. ..."، َسَهَل هللُا َلُه ّبّه َطرّيًقا ّإىَل اْْلََنةّ ، َوَمْن َسَلَك َطرّيًقا يَ ْلَتّمُس ّفيّه ّعْلًما

 400اْلديث
 
ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َأِب الَدْرَداءّ و  ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ

َحىَت اْْلّيَتاّن ِف ، َوَمْن ِف اْْلَْرضّ ، يَ ُقوُل: "ّإنَُه لََيْستَ ْغّفُر لّْلَعاَلّّ َمْن ِف الَسَماَواتّ 
 ، 402اْلَبْحّر" 

قَاَل: "َمْن ، َصَلى هللاُ َعَلْيّه َوَسَلمَ َأَن الَنّبَ ، َعْن أَبّيهّ ، َعْن َسْهّل ْبّن ُمَعاّذ ْبّن أََنسٍ و 
ُقُص ّمْن َأْجّر اْلَعاّمّل"، َعَلَم ّعْلًما فَ َلُه َأْجُر َمْن َعّمَل ّبهّ   401 .ََل يَ ن ْ

 
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ذُّكَر ّلَرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن َأِب أَُماَمَة الَباّهّلي ّ و 

: َفْضُل صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل َرُسوُل هللّا ، َعاّبٌد َواْلَخُر َعاَلٌّ رَُجاَلّن َأَحُدُُهَا 

                                                           
 ( 89)حبان وابن، ( 20912)وأَحد، له واللفظ(2010) - 200ومسلم، ( 0121)البخاري - 459
، ( 1945)والِتمذي، ، (5454) و( 5511) داود وأبو، ( 0410)وأَحد، (1099) - 18مسلم - 460
 ، ( 115)ماجة وابن
 .األلباين وصححه( 771)رواه ابن ماجة : صحيح - 461
  .األلباين هحسن و( 711)رواه ابن ماجة : حسن - 462
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 :صلى هللا عليه وسلمالَعاَلّّ َعَلى الَعاّبّد َكَفْضّلي َعَلى َأْدنَاُكْم. ثَُ قَاَل َرُسوُل هللّا 
ّإَن الِلََ َوَمالَّئَكَتُه َوَأْهَل الَسَمَواّت َواَْلَرّضنَي َحىَت الَنْمَلَة ِف ُجْحرَّها َوَحىَت اْلُوَت 

َر".  401لَُيَصلُّوَن َعَلى ُمَعلّ ّم الَناّس اْلَي ْ

ّإَذا قَاَل: " ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ّإََل ّمْن َثاَلثٍَة: ّإََل ّمْن َصَدَقٍة َجارّيَةٍ  َأْو ّعْلٍم ، َماَت اْْلّ

 161.َأْو َوَلٍد َصاّلٍح يَْدُعو َلُه "، يُ ْنتَ َفُع ّبهّ 
 

  :ما جاء بسؤال هللا تعاىل العلم النافع
 [224]طه:  ﴾ َربّ  زّْدِن ّعْلًما َوُقلْ ﴿ :صلى هللا عليه وسلمقوله تعاىل لنبيه 

قَاَل: َفَسّمْعُتُه َيْذُكُر ، رضي هللا عنهأَنَُه َدَخَل َعَلى أََنّس ْبّن َماّلٍك ، وَعْن َمْكُحولٍ 
، الَلُهَم انْ َفْعِّن ِبَا َعَلْمَتِّن  »يَ ُقوُل:  َكانَ ،  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ 

َفُعِّن َوَعلّ ْمِّن َما  َفُعِّن ّبهّ ، يَ ن ْ  405.« َواْرزُْقِّن ّعْلًما تَ ن ْ
َسُلوا الَِلَ » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َجاّبٍر 
َفعُ ، ّعْلًما نَاّفًعا  166.« َوتَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمْن ّعْلٍم ََل يَ ن ْ

                                                           
(، و" مشكاة 2117(، والطرباين يف " املعجم الكبري")711والدارمي )، (7612رواه الرتمذي): صحيح - 463

   (1717و )، (1171وصححه األلباين يف "َصِحيح اجْلَاِمع" )، (717املصابيح")
، (7116)حبان وابن، ( 1726)والرتمذي، ( 7111)داود وأبو، ( 1111)وأمحد، (1671) - 11مسلم - 464

 .(7111)خزمية وابن، ( 221)والدارمي
 والطرباين يف، (1121واحلاكم يف " املستدرك")، (2111النسائي يف" السنن الكربى")رواه - 162

 (.7121وانظر " الصحيحة")، (711والبيهقي يف" الدعوات الكبري")، (1112"الدعاء")
 (وحسنه األلباين وشعيب األرنؤوط. 17وابن حبان )، (7117ابن ماجة) رواه: حسن-166
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ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّعْلًما نَاّفًعا َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن ّعْلٍم ََل الَلُهَم »  :ولفظه عند ابن حبان
 «ينفع

َفعُ ، ...» :صلى هللا عليه وسلمولقوله  َوّمْن ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن ّعْلٍم ََل يَ ن ْ
 400«.َوّمْن َدْعَوٍة ََل ُيْسَتَجاُب َْلَا، َوّمْن نَ ْفٍس ََل َتْشَبعُ ، قَ ْلٍب ََل خَيَْشعُ 

،  صلى هللا عليه وسلمَعْن أُمّ  َسَلَمَة رضي هللا عنها َأَن الَنّبَ ، وَعْن َمْوىًل ّْلُمّ  َسَلَمةَ 
َورّْزقًا ، الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّعْلًما نَاّفًعا»  :ّإَذا َصَلى الصُّْبَح ّحنَي ُيَسلّ مُ  َكاَن يَ ُقولُ 

 408.« َوَعَماًل ُمتَ َقَباًل ، طَيّ ًبا
* * * 

 سؤال هللا تعاىل اْلنة واَلستعاذة من عذاب النار والقِب: :باب
ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَّقُة اْلَمْوّت َوّإََّنَا تُ َوفَ ْوَن ُأُجورَُكْم يَ ْوَم اْلّقَياَمّة َفَمْن ﴿   :لقوله تعاىل

نْ َيا ّإََل َمَتاُع اْلُغُروّر )زُْحّزَح َعّن الَناّر َوُأْدّخَل اْْلََنَة فَ َقْد فَاَز َوَما اْْلََياُة   (285الدُّ
 [28 :آل عمران] ﴾

ّإَن ِف َخْلّق الَسَماَواّت َواْْلَْرّض َواْخّتاَلّف الَلْيّل َوالنَ َهاّر َْليَاٍت  ﴿ :وقوله تعاىل
( اَلّذيَن َيْذُكُروَن الِلََ ّقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِّبّْم َويَ تَ َفَكُروَن 290ّْلُوِل اْْلَْلَباّب )

ْقَت َهَذا بَاّطاًل ُسْبَحاَنَك َفّقَنا َعَذاَب الَناّر ِف َخْلّق الَسَماَواّت َواْْلَْرّض رَبَ َنا َما َخلَ 
( 291( رَبَ َنا ّإَنَك َمْن ُتْدّخّل الَناَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما ّللظَاّلّمنَي ّمْن أَْنَصاٍر )292)

                                                           
 (.2121والنسائي)، (11711وأمحد)، (7277مسلم)-162
، إسناده ضعيف: ( قال الشيخ شعيب األرناؤوط76211، 76617، 76271رواه أمحد ) - 161

 ( وصححه األلباين172وابن ماجة)
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ْعَنا ُمَناّديًا يُ َناّدي ّلإْلّميَاّن َأْن آّمُنوا ّبَربّ ُكْم َفآمَ  َنا رَبَ َنا فَاْغّفْر لََنا ُذنُوبَ َنا رَبَ َنا ّإنَ َنا ِسَّ
( رَبَ َنا َوآتَّنا َما َوَعْدتَ َنا َعَلى ُرُسّلَك َوََل 291وََكفّ ْر َعَنا َسيّ َئاتَّنا َوتَ َوفَ َنا َمَع اْْلَبْ َراّر )

 .[294-290آل عمران:] ﴾ (294ُتْزّنَا يَ ْوَم اْلّقَياَمّة ّإَنَك ََل ُتّْلُف اْلّميَعاَد )
َوَضَرَب الَِلُ َمَثاًل ّلَلّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ّفْرَعْوَن ّإْذ قَاَلْت َربّ  اْبّن ِل  ﴿  :وقال تعاىل

 ﴾ (22ّعْنَدَك بَ ْيًتا ِف اْْلََنّة َوجَنّ ِّن ّمْن ّفْرَعْوَن َوَعَمّلّه َوجَنّ ِّن ّمَن اْلَقْوّم الظَاّلّمنَي )
 [22:التحري]

ََل َيْسَتّوي َأْصَحاُب الَناّر َوَأْصَحاُب اْْلََنّة َأْصَحاُب اْْلََنّة ُهُم  ﴿  :وقال تعاىل
 [.10اْلشر:]﴾  (10اْلَفائُّزوَن )

َوَأَما اَلّذيَن ُسّعُدوا َفّفي اْْلََنّة َخاّلّديَن ّفيَها َما َداَمّت الَسَماَواُت  ﴿  وقال تعاىل:
َر َُمُْذوٍذ ) َواْْلَْرُض ّإََل َما َشاَء رَبُّكَ    [.208هود:] ﴾ (208َعطَاًء َغي ْ

َوَمْن َعّمَل َصاّْلًا ّمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤّمٌن فَُأولَّئَك َيْدُخُلوَن  ﴿  وقوله تعاىل:
  [.40غافر:] ﴾ (40اْْلََنَة يُ ْرَزُقوَن ّفيَها ّبَغرْيّ ّحَساٍب )

، وإقراره، وفعله، أسوة حسنة ِف قوله صلى هللا عليه وسلمولنا ِف رسول هللا 
ّلَرُجٍل: "  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، فَ َعن َأِب ُهَريْ َرَة رضي هللا عنه

َأَما ، َوَأُعوُذ ّبّه ّمْن الَنارّ ، ثَُ َأْسَأُل الِلََ اْْلََنةَ ، قَاَل: أََتَشَهدُ ، َما تَ ُقوُل ِف الَصاَلّة؟
 409.«َحْوَْلَا نَُدْنّدُن  »َوالِلَّ َما ُأْحّسُن َدْنَدنَ َتَك َوََل َدْنَدنََة ُمَعاٍذ. فَ َقاَل: 

                                                           

إسناده صحيح على شرط : وقال شعيب األرنؤوط(12111رواه أمحد يف "املسند" ): صحيح 161-
وابن حبان ، (272ووابن خزمية )، (7112( و )111وةابن ماجه )، (217أبو داود )و ، الشيخني

 .(وصححه األلباين161)
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»  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه وَعْن أََنّس ْبّن َماّلكٍ 
َوَمْن اْسَتَجاَر ، اْْلََنُة: الَلُهَم َأْدّخْلُه اْْلََنةَ قَاَلْت ، َمْن َسَأَل هللا اْْلََنَة َثاَلَث َمَراتٍ 

 400.«الَلُهَم َأّجْرُه ّمْن الَنارّ » قَاَلْت الَناُر: ، ّمْن الَناّر َثاَلَث َمَراتٍ 
 

 سؤال هللا اْلنة واَلستعاذة من النار ِف ُمالس الذكر:
 قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

فَّإَذا َوَجُدوا ، ُفُضاًل يَ َتَتبَ ُعوَن َُمَاّلَس الذ ّْكرّ ، ّإَن لِّلَّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َماَلّئَكًة َسَيارَةً  »
َحىَت مَيَْلُئوا َما ، َوَحَف بَ ْعُضُهْم بَ ْعًضا بَّأْجّنَحّتّهمْ ، َُمّْلًسا ّفيّه ّذْكٌر قَ َعُدوا َمَعُهمْ 
نْ َيا نَ ُهْم َوبَ نْيَ الَسَماّء الدُّ قَاَل: ، فَّإَذا تَ َفَرُقوا َعَرُجوا َوَصّعُدوا ّإىَل الَسَماءّ ، بَ ي ْ

َنا ّمْن ّعْنّد ، فَ َيْسَأُْلُُم هللُا َعَز َوَجلَ  َوُهَو َأْعَلُم ِّبّْم: ّمْن أَْيَن ّجْئُتْم؟ فَ يَ ُقوُلوَن: ّجئ ْ
ُوَنَك َويُ َهلّ ُلوَنَك َوحَيَْمُدوَنَك َوَيْسأَُلوَنكَ ، َك ِف اْْلَْرضّ ّعَباٍد لَ  ، ُيَسبّ ُحوَنَك َوُيَكِبّ 

، قَاَل: َوَهْل رََأْوا َجَنِّت؟ قَاُلوا: ََل ، قَاَل: َوَماَذا َيْسأَُلوِن؟ قَاُلوا: َيْسأَُلوَنَك َجَنَتكَ 
قَاَل: َوّمَم َيْسَتّجريُوَنِّن؟ ، ؟ قَاُلوا: َوَيْسَتّجريُوَنكَ َأْي َربّ  قَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا َجَنِّت 

قَاَل: َفَكْيَف َلْو رََأْوا ، قَاَل: َوَهْل رََأْوا نَاّري؟ قَاُلوا: ََل ، قَاُلوا: ّمْن نَاّرَك يَا َرب ّ 
 402اْلديث«...، نَاّري؟

 
  

                                                           
وابن ، (2271والنسائي)، (7227والرتمذي)، (17127رواه أمحد يف" املسند"): صحيح - 121

  (وصححه األلباين.1171حبان)وابن ، (1161واحلاكم يف" املستدرك")، (1711ماجة)
 (.7611والرتمذي)، (2171وأمحد يف" املسند)، (7611و)مسلم)، (6111البخاري) -- 121
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صلى هللا عليه وليكن املسلم حريًصا على طلب اْلنة بطاعة هللا تعاىل ورسوله 
  :صلى هللا عليه وسلم لقوله، كما هو حريًصا عليها بسؤال ربه وسلم

نَ َنا َوبَ نْيَ َمَعاّصيكَ  َوّمْن طَاَعّتَك َما ، "الَلُهَم اْقّسْم لََنا ّمْن َخْشَيّتَك َما حَيُوُل بَ ي ْ
 اْلديث «...، تُ بَ لّ غَُنا ّبّه َجَنَتكَ 

َها ّمْن ، بقوله" َوَأْسأَُلَك اْْلََنةَ  وسلمصلى هللا عليه دعاء النب  اوأيضً  َوَما قَ َرَب ّإلَي ْ
َها ّمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ ، َوَأُعوُذ ّبَك ّمَن الَنارّ ، قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ   «... ، َوَما قَ َرَب ّإلَي ْ

 401اْلديث.
َنا َخْلَف َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهوَعّن اْلبَ َراّء  صلى هللا عليه قَاَل: ُكَنا ّإَذا َصَلي ْ

َنا َأْن َنُكوَن َعْن مَيّيّنهّ ، وسلم َنا ّبَوْجّههّ ، َأْحَبب ْ َربّ  »قَاَل: َفَسّمْعُتُه يَ ُقوُل: ، يُ ْقّبُل َعَلي ْ
َعُث   127«.ّعَباَدكَ  -َأْو ََتَْمُع  -ّقِّن َعَذاَبَك يَ ْوَم تَ ب ْ

، فَ َقاَلْت: َأَعاَذّك هللُا ّمْن َعَذاّب اْلَقِْبّ ، َأَن يَ ُهوّديًَة أََتْت َعاّئَشَة َتْسَأُْلَا، َعْمَرةَ وَعْن 
قَاَلْت َعْمَرُة: ، قَاَلْت َعاّئَشُة: فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل هللّا يُ َعَذُب الَناُس ِف اْلُقُبوّر؟

ث ذكرت «َعاّئًذا بّاهللّ » :هللا عليه وسلمصلى فَ َقاَلْت َعاّئَشُة: قَاَل َرُسوُل هللّا 
وقد ، ث خسفت الشمس وصلى بالناس صالة اْلسوف، ركوبه ذات غداة مركًبا

َنّة الَدَجالّ » :ث قال، َتلت الشمس قَاَلْت « ّإِن ّ َقْد رَأَيْ ُتُكْم تُ ْفتَ ُنوَن ِف اْلُقُبوّر َكّفت ْ

                                                           
وابن ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط72111أمحد يف "املسند" )رواه : صحيح -127

 (وصححه األلباين.7116ماجة)
 (.211مسلم) - 127
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بَ ْعَد  صلى هللا عليه وسلمُكْنُت َأِْسَُع َرُسوَل هللّا تَ ُقوُل: فَ ، َعْمَرُة: َفَسّمْعُت َعاّئَشةَ 
 121.«َوَعَذاّب اْلَقِْبّ ، يَ تَ َعَوُذ ّمْن َعَذاّب الَنارّ ، َذّلكَ 

َنّة الَنارّ »  :صلى هللا عليه وسلمولقوله  ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َعَذاّب الَناّر َوّفت ْ
َنّة الَقِْبّ َوَعَذاّب   405...اْلديث، الَقِْبّ َوّفت ْ

فَ َلْوََل َأْن ََل ، ّإَن َهّذّه اْْلَُمَة تُ ْبتَ َلى ِف قُ ُبورَّها»  :صلى هللا عليه وسلمولقوله 
ثَُ َأقْ َبَل « َلَدَعْوُت هللَا َأْن ُيْسّمَعُكْم ّمْن َعَذاّب اْلَقِْبّ اَلّذي َأِْسَُع ّمْنهُ ، َتَدافَ ُنوا

َنا ّبَوْجّههّ  قَاُلوا: نَ ُعوُذ بّاهلّل ّمْن ، «تَ َعَوُذوا بّاهلّل ّمْن َعَذاّب النَارّ » فَ َقاَل: ، َعَلي ْ
قَاُلوا: نَ ُعوُذ بّاهلّل ّمْن َعَذاّب « تَ َعَوُذوا بّاهلّل ّمْن َعَذاّب اْلَقِْبّ »فَ َقاَل: ، َعَذاّب الَنارّ 

 126.«...، اْلَقِْبّ 
صلى هللا عليه قَاَل: قَاَلْت أُمُّ َحّبيَبَة َزْوُج الَنّبّ  ، رضي هللا عنه وَعّن اْبّن َمْسُعودٍ 

، َوبَّأِب َأِب ُسْفَيانَ ، صلى هللا عليه وسلماللُهَم َأْمّتْعِّن ّبَزْوّجي َرُسوّل هللّا  :وسلم
َقْد َسأَْلّت هللَا ّْلَجاٍل » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: فَ َقاَل الَنّبُّ ، َوبَّأّخي ُمَعاّويَةَ 

َر ، َلْن يُ َعجّ َل َشْيًئا قَ ْبَل ّحلّ هّ ، َوَأْرزَاٍق َمْقُسوَمةٍ ، َوأَيَاٍم َمْعُدوَدةٍ ، َمْضُروبَةٍ  َأْو يُ َؤخّ 
 َأْو َعَذاٍب ِف ، َوَلْو ُكْنّت َسأَْلّت هللَا َأْن يُّعيَذّك ّمْن َعَذاٍب ِف الَنارّ ، َشْيًئا َعْن ّحلّ هّ 

ًرا َوَأْفَضلَ ،  اْلَقِْبّ   400.«َكاَن َخي ْ

                                                           
 (117مسلم)- 121
(خمتصرًا 1217وأبو داود)، (71711وأمحد يف املسند") ، (211ومسلم)، (6722البخاري) - 122

 (عن عائشة رضي هللا عنها.7171وابن ماجة)، (216والنسائي)، (7112والرتمذي)
 عن أيب سعيد اخلدري(7162مسلم) - 126
 (.7211وأمحد)، (7667مسلم) -122
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لربه أن ينجيه من النار ويدخله اْلنة وإْلاحه ِف  دعاء آخر أهل اْلنة دخوًَل 
 :ذلك
َأْخبَ َرُُهَا: َأَن الَناَس قَاُلوا: يَا َرُسوَل الِلَّ َهْل نَ َرى رَبَ َنا ، رضي هللا عنه ُهَريْ َرةَ أِب َعّن 

َلَة الَبْدّر لَْيَس ُدونَُه َسَحابٌ »قَاَل: ، يَ ْوَم الّقَياَمّة؟ قَاُلوا: ، «َهْل َُتَاُروَن ِف الَقَمّر لَي ْ
قَاُلوا: ، «فَ َهْل َُتَاُروَن ِف الَشْمّس لَْيَس ُدونَ َها َسَحابٌ  »قَاَل: ، ََل يَا َرُسوَل الِلَّ 

فَ يَ ُقوُل: َمْن َكاَن يَ ْعُبُد ، يَ ْوَم الّقَياَمةّ حُيَْشُر الَناُس ، قَاَل: " فَّإَنُكْم تَ َرْونَُه َكَذّلكَ ، َلَ 
ُهْم َمْن يَ َتّبُع الَشْمسَ ، َشْيًئا فَ ْلَيَتّبعْ  ُهْم َمْن يَ َتّبُع الَقَمرَ ، َفّمن ْ ُهْم َمْن يَ َتّبُع ، َوّمن ْ َوّمن ْ
َقى َهّذّه اْلَُمُة ّفيَها ُمَناّفُقوَها، الَطَواّغيتَ  ،  فَ يَ ُقوُل: أَنَا رَبُُّكمْ فَ َيْأتّيّهُم الِلَُ ، َوتَ ب ْ

فَ َيْأتّيّهُم الَِلُ فَ يَ ُقوُل: ، فَّإَذا َجاَء رَب َُّنا َعَرفْ َناهُ ، فَ يَ ُقوُلوَن َهَذا َمَكانُ َنا َحىَت يَْأتّيَ َنا رَب َُّنا
، اَِنْ َجَهَنمَ فَ َيْدُعوُهْم فَ ُيْضَرُب الصّ َراُط بَ نْيَ َظْهرَ ، فَ يَ ُقوُلوَن: أَْنَت رَب َُّنا، أَنَا رَبُُّكمْ 

وََكاَلُم ، َوََل يَ َتَكَلُم يَ ْوَمّئٍذ َأَحٌد ّإََل الرُُّسلُ ، فََأُكوُن َأَوَل َمْن جَيُوُز ّمَن الرُُّسّل بّأَُمّتهّ 
َهْل ، َوِف َجَهَنَم َكالَلّيُب ّمْثُل َشْوّك الَسْعَدانّ ، الرُُّسّل يَ ْوَمّئٍذ: الَلُهَم َسلّ ْم َسلّ مْ 

َر أَنَُه ، فَّإنَ َها ّمْثُل َشْوّك الَسْعَدانّ  »قَاَل: ، قَاُلوا: نَ َعمْ ، «ُتْم َشْوَك الَسْعَداّن؟رَأَي ْ  َغي ْ
ُهْم َمْن يُوَبُق ّبَعَمّلهّ ، َتَْطُف الَناَس بَّأْعَماْلّّمْ ، ََل يَ ْعَلُم َقْدَر ّعَظّمَها ّإََل الِلَُ  ، َفّمن ْ

ُهْم َمْن خُيَْرَدُل ثَُ  َأَمَر الَِلُ ، َحىَت ّإَذا َأرَاَد الَِلُ َرَْحََة َمْن َأرَاَد ّمْن َأْهّل الَنارّ ، يَ ْنُجو َوّمن ْ
، فَ ُيْخرُّجونَ ُهْم َويَ ْعرُّفونَ ُهْم بّآثَاّر السُُّجودّ ، املالَّئَكَة: َأْن خُيْرُّجوا َمْن َكاَن يَ ْعُبُد الِلََ 

َفُكلُّ اْبّن آَدَم ، فَ َيْخُرُجوَن ّمَن الَنارّ ، تَْأُكَل أَثَ َر السُُّجودّ َوَحَرَم الَِلُ َعَلى الَناّر َأْن 
َقْد اْمَتَحُشوا فَ ُيَصبُّ َعَلْيّهْم ، فَ َيْخُرُجوَن ّمَن الَنارّ ، تَْأُكُلُه الَناُر ّإََل أَثَ َر السُُّجودّ 

يلّ ، َماُء اْلََياةّ  ثَُ يَ ْفُرُغ الَِلُ ّمَن الَقَضاّء بَ نْيَ ، الَسْيلّ  فَ يَ ْنُبُتوَن َكَما تَ ْنُبُت اْلَّبُة ِف َحَّ
َقى رَُجٌل بَ نْيَ اْلََنّة َوالَناّر َوُهَو آّخُر َأْهّل الَناّر ُدُخوًَل اْلََنَة ُمْقّبٌل ّبَوْجّهّه  الّعَباّد َويَ ب ْ

َشَبِّن ّرحُيَها َوَأْحَرَقِّن َقْد قَ ، فَ يَ ُقوُل: يَا َربّ  اْصّرْف َوْجّهي َعّن الَنارّ ، ّقَبَل الَنارّ 
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َر َذّلَك؟ فَ يَ ُقوُل: ََل ، ذََكاُؤَها فَ يَ ُقوُل: َهْل َعَسْيَت ّإْن فُّعَل َذّلَك ّبَك َأْن َتْسَأَل َغي ْ
، فَ َيْصّرُف الَِلُ َوْجَهُه َعّن الَنارّ ، فَ يُ ْعّطي الِلََ َما َيَشاُء ّمْن َعْهٍد َوّميثَاقٍ ، َوّعَزّتكَ 
 ُثَ قَاَل: ، رََأى بَ ْهَجتَ َها َسَكَت َما َشاَء الَِلُ َأْن َيْسُكتَ ، قْ َبَل ّبّه َعَلى اْلََنةّ فَّإَذا أَ 

ْمِّن ّعْنَد بَاّب اْلََنةّ  ، فَ يَ ُقوُل الَِلُ َلُه: أَلَْيَس َقْد َأْعطَْيَت الُعُهوَد َوامّليثَاقَ ، يَا َربّ  َقدّ 
َر اَلّذي ُكنْ  ، َت َسأَْلَت؟ فَ يَ ُقوُل: يَا َربّ  ََل َأُكوُن َأْشَقى َخْلّقكَ َأْن ََل َتْسَأَل َغي ْ

َرُه؟ فَ يَ ُقوُل: ََل َوّعَزّتكَ  َلَ ، فَ يَ ُقوُل: َفَما َعَسْيَت ّإْن ُأْعّطيَت َذّلَك َأْن ََل َتْسَأَل َغي ْ
َر َذّلكَ  ، ُمُه ّإىَل بَاّب اْلََنةّ فَ يُ َقد ّ ، فَ يُ ْعّطي رَبَُه َما َشاَء ّمْن َعْهٍد َوّميثَاقٍ ، َأْسَأُل َغي ْ

فَ َيْسُكُت َما َشاَء ، َوَما ّفيَها ّمَن الَنْضَرّة َوالسُُّرورّ ، فَ َرَأى زَْهَرتَ َها، فَّإَذا بَ َلَغ بَابَ َها
 َما، فَ يَ ُقوُل الَِلُ: َوحْيََك يَا اْبَن آَدمَ ، فَ يَ ُقوُل: يَا َربّ  َأْدّخْلِّن اْلََنةَ ، الَِلُ َأْن َيْسُكتَ 

َر اَلّذي ُأْعّطيَت؟ ، أَلَْيَس َقْد َأْعطَْيَت الُعُهوَد َوامّليثَاقَ ، َأْغَدَركَ  َأْن ََل َتْسَأَل َغي ْ
ثَُ يَْأَذُن َلُه ، فَ َيْضَحُك الَِلُ َعَز َوَجَل ّمْنهُ ، فَ يَ ُقوُل: يَا َربّ  ََل ََتَْعْلِّن َأْشَقى َخْلّقكَ 

قَاَل الَِلُ َعَز َوَجَل: ، فَ َيَتَمَن َحىَت ّإَذا انْ َقَطَع أُْمّنَيُتهُ ، ََتَنَ فَ يَ ُقوُل: ، ِف ُدُخوّل اْلََنةّ 
ُرُه رَبُّهُ ، ّمْن َكَذا وََكَذا قَاَل الَِلُ تَ َعاىَل: َلَك ، َحىَت ّإَذا انْ تَ َهْت بّّه اَْلَماِنُّ ، َأقْ َبَل يُذَكّ 

ُهَما: ّإَن َرُسوَل  َذّلَك َوّمثْ ُلُه َمَعُه " قَاَل أَبُو َسّعيدٍ  اْلُْدّريُّ ّْلَِب ُهَريْ َرَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
قَاَل أَبُو ، «قَاَل الَِلُ: َلَك َذّلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاّلّه  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمالِلَّ 

َلَك َذّلَك َوّمثْ ُلُه  » ّإََل قَ ْوَلُه: صلى هللا عليه وسلمُهَريْ َرَة: ََلْ َأْحَفْظ ّمْن َرُسوّل الِلَّ 
ْعُتُه يَ ُقوُل: « َمَعهُ   121.«َذّلَك َلَك َوَعَشَرُة َأْمثَاّلهّ »قَاَل أَبُو َسّعيٍد: ّإِن ّ ِسَّ

* * * 

                                                           
 (.2172 وأمحد يف " املسند")، (117ومسلم)، (2171، 2172، 116البخاري )  - 121
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 باب الدعاء بالِبكة:
َكاَن يُ ْؤَتى  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا »َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها: 

َياّن   409«.فَ ُيبَ رّ ُك َعَلْيّهْم َوحُيَنّ ُكُهمْ بّالصّ ب ْ
 

ُهَما: أَنَ َها ََحََلْت ّبَعْبّد الِلَّ ْبّن الزُّبَ رْيّ ِبََكةَ  ، وَعْن َأِْسَاَء بّْنّت َأِب َبْكٍر َرّضَي الَِلُ َعن ْ
أَتَ ْيُت »ثَُ ، ُت ّبُقَباءٍ فَ َوَلدْ ، فَأَتَ ْيُت املَّديَنَة فَ نَ َزْلُت قُ َباءً ، قَاَلْت: َفَخَرْجُت َوأَنَا ُمّتمٌّ 

ُثَ ، ثَُ َدَعا بَّتْمَرٍة َفَمَضَغَها، فَ َوَضْعُتُه ِف َحْجرّهّ  صلى هللا عليه وسلمّبّه َرُسوَل الِلَّ 
ُثَ ، صلى هللا عليه وسلمَفَكاَن َأَوَل َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه رّيُق َرُسوّل الِلَّ ، تَ َفَل ِف ّفيهّ 

فَ َفرُّحوا ، وََكاَن َأَوَل َمْوُلوٍد ُوّلَد ِف اّْلْساَلمّ « ثَُ َدَعا َلُه فَ بَ َرَك َعَلْيهّ ، بّالَتْمَرةّ َحَنَكُه 
 480.ّْلَنَ ُهْم ّقيَل َْلُْم: ّإَن اليَ ُهوَد َقْد َسَحَرْتُكْم َفالَ يُوَلُد َلُكمْ ، ّبّه فَ َرًحا َشّديًدا

، أَنَ َها قَاَلْت: يَا َرُسوَل هللّا َخاّدُمَك أََنسٌ ، ُسَلْيمٍ  َعْن ُأم ّ ، رضي هللا عنه وَعْن أََنسٍ 
 482«.َوبَاّرْك َلُه ّفيَما َأْعطَْيَتهُ ، اللُهَم َأْكّثْر َماَلُه َوَوَلَدهُ »فَ َقاَل: ، ادُْع هللَا َلهُ 

ّه َعْبّد الِلَّ ْبّن ّهَشامٍ ، وَعْن زُْهَرَة ْبّن َمْعَبدٍ  صلى هللا وََكاَن َقْد َأْدَرَك الَنّبَ ، َعْن َجدّ 
، صلى هللا عليه وسلمَوَذَهَبْت ّبّه أُمُُّه زَيْ َنُب بّْنُت َُحَْيٍد ّإىَل َرُسوّل الِلَّ ، عليه وسلم

َوَعْن « َفَمَسَح رَْأَسُه َوَدَعا َلهُ ، «ُهَو َصّغرٌي » فَ َقاَل: ، فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل الِلَّ بَاّيْعهُ 
ُه َعْبُد الِلَّ ْبُن ّهَشاٍم ّإىَل السُّوقّ ، َرَة ْبّن َمْعَبدٍ زُهْ  فَ َيْشَِتّي ، أَنَُه َكاَن خَيُْرُج بّّه َجدُّ

ُهَما، فَ يَ ْلَقاُه اْبُن ُعَمرَ ، الطََعامَ  َأْشرّْكَنا فَّإَن »فَ يَ ُقوََلّن َلُه: ، َواْبُن الزُّبَ رْيّ َرّضَي الَِلُ َعن ْ
                                                           

وأبو ، (72221وأمحد يف" املسند")، .(واللفظ له7112) - 72 ومسلم، (6722البخاري)- 121
 (1727وابن حبان)، (2116داود)
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فَ ُرَِبَا َأَصاَب ، فَ َيْشرَُكُهمْ ، « َقْد َدَعا َلَك بّاْلبَ رََكةّ  عليه وسلمصلى هللا الَنّبَ 
َعُث ِّبَا ّإىَل املَْنّزلّ ، الَراّحَلَة َكَما ّهيَ   117.فَ َيب ْ

َفَخَرَج أَبُو ، قَاَل: َكاَن اْبٌن ّْلَِب طَْلَحَة َيْشَتّكي، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
قَاَلْت أُمُّ ُسَلْيٍم: ، قَاَل: َما فَ َعَل اْبِّن ، فَ َلَما رََجَع أَبُو طَْلَحةَ ، فَ ُقّبَض الَصّبُّ ، طَْلَحةَ 

َها، فَ َقَرَبْت ّإلَْيّه الَعَشاَء فَ تَ َعَشى، ُهَو َأْسَكُن َما َكانَ  فَ َلَما فَ َرَغ ، ثَُ َأَصاَب ّمن ْ
صلى هللا عليه وسلم أَبُو طَْلَحَة أََتى َرُسوَل الِلَّ  فَ َلَما َأْصَبحَ ، قَاَلْت: َواُروا الَصّبَ 

َلَة؟»فَ َقاَل: ، فََأْخبَ َرهُ  فَ َوَلَدْت « الَلُهَم بَاّرْك َْلَُما»قَاَل: ، قَاَل: نَ َعمْ « َأْعَرْسُتُم الَلي ْ
فَأََتى ، عليه وسلم صلى هللاقَاَل ِل أَبُو طَْلَحَة: اْحَفْظُه َحىَت تَْأِتَ ّبّه الَنّبَ ، ُغاَلًما

صلى هللا عليه فََأَخَذُه الَنّبُّ ، َوَأْرَسَلْت َمَعُه بَّتَمَراتٍ  صلى هللا عليه وسلمّبّه الَنّبَ 
صلى هللا عليه فََأَخَذَها الَنّبُّ ، ََتََراتٌ ، قَاُلوا: نَ َعمْ « َأَمَعُه َشْيٌء؟»فَ َقاَل: ، وسلم
َوَِسَاُه َعْبَد الِلَّ ، َفَجَعَلَها ِف ِف الَصّبّ  َوَحَنَكُه بّهّ ، ّمْن ّفيهّ ثَُ َأَخَذ ، َفَمَضَغَها وسلم

».481 
 

ْلِب ُمذورة بن معري بعد أن قضى التأذين كما أمره  صلى هللا عليه وسلموقوله 
صلى هللا وكان جيد ِف نفسه من كره لرسول هللا  صلى هللا عليه وسلمرسول هللا 
صلى هللا عليه ثَُ َوَضَع ، فََأْعطَاِن ُصَرًة ّفيَها َشْيٌء ّمْن ّفَضةٍ  :فقال، عليه وسلم

ثَُ بَ نْيَ ، ثَُ َأَمَرَها َعَلى َوْجّههّ ، رضي هللا عنهيََدُه َعَلى نَاّصَيّة َأِب َُمُْذورََة  وسلم
ُسَرَة َأِب َُمُْذورََة  هللا عليه وسلمصلى ُثَ بَ َلَغْت َيُد َرُسوّل هللّا ، ُثَ َعَلى َكّبّدهّ ، َثْديَ ْيهّ 

َوبَاَرَك ، بَاَرَك هللُا ّفيكَ  »: صلى هللا عليه وسلمثَُ قَاَل َرُسوُل هللّا ، َرّضَي هللُا َعْنهُ 
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: صلى هللا عليه وسلمقَاَل ، ُمْرِن بّالَتْأّذيّن ِبََكةَ ، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل هللاّ ، «َعَلْيَك 
َوَعاَد ، َوَذَهَب ُكلُّ َشْيٍء َكاَن ّلَرُسوّل هللّا ّمْن َكَراّهَيٍة ِف نَ ْفّسي، «َقْد َأَمْرُتَك ّبّه  »

 484.صلى هللا عليه وسلمَذّلَك ُكلُُّه َُمََبًة ّللَنّبّ  
 

َق َحْوَل قَاَل: َجَعَل املَُهاّجُروَن َواْلَْنَصاُر حَيّْفُروَن اْلَْندَ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
ُقُلوَن الت َُّراَب َعَلى ُمُتوهّنّمْ ، املَّديَنةّ  .. َعَلى .ََنُْن اَلّذيَن بَايَ ُعوا ُُمََمَدا َويَ ُقوُلوَن:، َويَ ن ْ

الَلُهَم ّإنَُه ََل » جيُّيبُ ُهْم َويَ ُقوُل: صلى هللا عليه وسلمَوالَنّبُّ ، اّْلْساَلّم َما بَّقيَنا أََبَدا
َر ّإََل  ُر اْلّخَرهْ َخي ْ  485.« .. فَ َباّرْك ِف اْلَْنَصاّر َواملَُهاّجَرهْ .َخي ْ

أَنَُه قَاَل: َكاَن الَناُس ّإَذا رََأْوا َأَوَل الَثَمّر َجاُءوا بّّه ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
قَاَل: ، عليه وسلمصلى هللا فَّإَذا َأَخَذُه َرُسوُل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمّإىَل الَنّبّ  

َوبَاّرْك لََنا ِف ، َوبَاّرْك لََنا ِف َصاّعَنا، َوبَاّرْك لََنا ِف َمّديَنّتَنا، اللُهَم بَاّرْك لََنا ِف ََثَرّنَا»
نَا َعاَك َوّإنَُه دَ ، َوّإِن ّ َعْبُدَك َونَّبيُّكَ ، اللُهَم ّإَن ّإبْ َراّهيَم َعْبُدَك َوَخّليُلَك َونَّبيُّكَ ، ُمدّ 

قَاَل: ثَُ َيْدُعو ، «َوّمْثّلّه َمَعهُ ، ِبّْثّل َما َدَعاَك ّلَمَكةَ ، َوّإِن ّ َأْدُعوَك لّْلَمّديَنةّ ، ّلَمَكةَ 
 480َأْصَغَر َولّيٍد َلُه فَ يُ ْعّطيّه َذّلَك الَثَمَر.

                                                           
 (111والدارقطين)، (1611وابن حبان)، (211وابن ماجة)، (12711رواه أمحد): صحيح- 111

 وصححه األلباين
 (.1111، 7172البخاري)- 112

 (7711وابن حبان)، (7121والرتمذي)، (1727مسلم) 116-
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 دعاء عبد الرَحن بن عوف ْلخيه سعد بن الربيع اْلنصاري بالِبكة:
قَاَل: َقّدَم َعْبُد الَرَْحَّن ْبُن َعْوٍف املَّديَنَة فَآَخى الَنّبُّ ، هللا عنهرضي َعْن أََنٍس 

َنُه َوبَ نْيَ َسْعّد ْبّن الَربّيّع اْلَْنَصاّري ّ ، صلى هللا عليه وسلم ، وََكاَن َسْعٌد َذا ّغًن ، بَ ي ْ
  قَاَل:، ُجكَ فَ َقاَل ّلَعْبّد الَرَْحَّن: أُقَاِّسَُك َماِل ّنْصَفنْيّ َوأَُزو ّ 

 480اْلديث «...، ُدلُّوِن َعَلى السُّوقّ ، بَاَرَك الَِلُ َلَك ِف َأْهّلَك َوَماّلكَ  »
 

 :باب أدعية الزواج

قَاَل: ، ِف ُخْطَبّة اْْلَاَجّة ِف النّ َكاّح َوَغرْيّهّ ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َمْسُعوٍد 
ُخْطَبَة اْْلَاَجّة َأّن اْْلَْمُد لِّلَّ َنْسَتّعيُنُه  صلى هللا عليه وسلمَعَلَمَنا َرُسوُل الِلَّ  »

َوَمْن ُيْضّلْل َفاَل ، َمْن يَ ْهّد الَِلُ َفاَل ُمّضَل َلهُ ، َوَنْستَ ْغّفُرُه َونَ ُعوُذ ّبّه ّمْن ُشُروّر أَنْ ُفّسَنا
يَا أَي َُّها ، ْشَهُد َأَن ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ َوأَ ، َوَأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ ، َهاّدَي َلهُ 

 ﴾ اتَ ُقوا الِلََ اَلّذي َتَساَءُلوَن بّّه َواْْلَْرَحاَم ّإَن الِلََ َكاَن َعَلْيُكْم رَّقيًبا﴿ اَلّذيَن آَمُنوا 
تُ َقاتّّه َوََل ََتُوُتَن ّإََل َوأَنْ ُتْم يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ َحَق ﴿ [ 2]النساء: 

يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا اتَ ُقوا الِلََ َوُقوُلوا قَ ْوًَل ﴿ [ 201]آل عمران:  ﴾ ُمْسّلُمونَ 
َز َسّديًدا ُيْصّلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغّفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُّطّع الِلََ َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَا

 488[.02]اْلحزاب:  ﴾ فَ ْوزًا َعّظيًما
 

                                                           
 (7111البخاري) - 112
(وصححه 1117وابن ماجة)، (1111والنسائي)، (واللفظ له7111أبو داود) رواه: صحيح- 111
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ْلصحابه بالِبكة ِف النكاح وما يقوله املسلم ِف  صلى هللا عليه وسلمدعاءه 
 :التهنئة بالزواج لعموم املسلمني

ُهَما  قَاَل: َهَلَك َأِب َوتَ َرَك َسْبَع بَ َناٍت َأْو ّتْسعَ ، َعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ َرّضَي الَِلُ َعن ْ
تَ َزَوْجَت » :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل ِل َرُسوُل الِلَّ ، فَ تَ َزَوْجُت اْمَرَأًة ثَ يّ ًبا، بَ َناتٍ 

فَ َهاَل »قَاَل: ، قُ ْلُت: َبْل ثَ يّ ًبا، «ّبْكًرا َأْم ثَ يّ ًبا؟»فَ َقاَل: ، فَ ُقْلُت: نَ َعمْ « يَا َجاّبرُ 
قَاَل: فَ ُقْلُت َلُه: ّإَن َعْبَد الِلَّ ، «ّحُكَها َوُتَضاّحُككَ َوُتَضا، َجارّيًَة ُتاَلّعبُ َها َوُتاَلّعُبكَ 

فَ تَ َزَوْجُت اْمَرَأًة تَ ُقوُم َعَلْيّهَن ، َوّإِن ّ َكرّْهُت َأْن َأّجيئَ ُهَن ِبّْثّلّهنَ ، َوتَ َرَك بَ َناتٍ ، َهَلكَ 
رً »َأْو قَاَل: « بَاَرَك الَِلُ َلكَ »فَ َقاَل: ، َوُتْصّلُحُهنَ   111.«اَخي ْ

رََأى َعَلى َعْبّد صلى هللا عليه وسلم َأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
ّإِن ّ تَ َزَوْجُت ، قَاَل: يَا َرُسوَل هللاّ ، «َما َهَذا؟»فَ َقاَل: ، الَرَْحَّن ْبّن َعْوٍف أَثَ َر ُصْفَرةٍ 

 111.« َأْوَلْ َوَلْو ّبَشاةٍ ، فَ َباَرَك هللاُ َلكَ  »قَاَل: ، اْمَرَأًة َعَلى َوْزّن نَ َواٍة ّمْن َذَهبٍ 
 

ّبَزيْ َنَب بّْنّت  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ُبِّنَ َعَلى الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
، َوخَيُْرُجونَ فَأُْرّسْلُت َعَلى الطََعاّم َداّعًيا فَ َيّجيُء قَ ْوٌم فَ َيْأُكُلوَن ، َجْحٍش ِبُْبٍز َوَْلْمٍ 

فَ ُقْلُت: يَا ، َفَدَعْوُت َحىَت َما َأّجُد َأَحًدا َأْدُعو، ثَُ جيَّيُء قَ ْوٌم فَ َيْأُكُلوَن َوخَيُْرُجونَ 
َوبَّقَي َثالَثَُة رَْهٍط يَ َتَحَدثُوَن « اْرفَ ُعوا َطَعاَمُكمْ »قَاَل: ، َنّبَ الِلَّ َما َأّجُد َأَحًدا َأْدُعوهُ 

فَ َقاَل: ، فَاْنطََلَق ّإىَل ُحْجَرّة َعاّئَشةَ  صلى هللا عليه وسلمَفَخَرَج الَنّبُّ  ،ِف البَ ْيتّ 
،  فَ َقاَلْت: َوَعَلْيَك الَساَلُم َوَرَْحَُة الِلَّ ، «الَساَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل البَ ْيّت َوَرَْحَُة الِلَّ »

                                                           
 (212ومسلم)، (2762البخاري)- 111
 (1172ومسلم)، (2122البخاري)- 111
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يَ ُقوُل َْلَُن َكَما ، ى ُحَجَر ّنَسائّّه ُكلّ ّهنَ فَ تَ َقرَ ، َكْيَف َوَجْدَت َأْهَلَك بَاَرَك الَِلُ َلكَ 
 111.«...، َويَ ُقْلَن َلُه َكَما قَاَلْت َعاّئَشةُ ، يَ ُقوُل ّلَعاّئَشةَ 

 
َكاَن ّإَذا رَفََأ  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
ْنَساَن ّإَذا تَ َزَوجَ  َنُكَما ِف َخرْيٍ ، َوبَاَرَك َعَلْيكَ ، بَاَرَك الَِلُ َلكَ » قَاَل: ، اْْلّ  َوََجََع بَ ي ْ

».117 
 

 ما يقوله املسلم حني الدخول بزوجته:
ّه رضي هللا عنهم، َعْن أَبّيهّ ، َعْن َعْمّرو ْبّن ُشَعْيبٍ  صلى هللا َعّن الَنّبّ  ، َعْن َجدّ 

فَ ْليَ ُقّل الَلُهَم ّإِن ّ ، اْمَرَأًة َأّو اْشتَ َرى َخاّدًماّإَذا تَ َزَوَج َأَحدُُكُم  »قَاَل: ، عليه وسلم
َر َما َجبَ ْلتَ َها َعَلْيهّ  َرَها َوَخي ْ َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َشر َّها َوّمْن َشرّ  َما َجبَ ْلتَ َها ، َأْسأَُلَك َخي ْ

قَاَل أَبُو َداُوَد: «. ّمْثَل َذّلكَ  َوّإَذا اْشتَ َرى بَّعريًا فَ ْلَيْأُخْذ ّبّذْرَوّة َسَناّمّه َوْليَ ُقلْ ، َعَلْيهّ 
 491.«َوْلَيْدُع بّاْلبَ رََكّة ِف اْلَمْرَأّة َواْْلَاّدّم ، ُثَ لَّيْأُخْذ بَّناّصَيّتَها» ، زَاَد أَبُو َسّعيدٍ 

ُهَما َلْو َأَن  »: صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل الَنّبُّ ، وَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
َنا الَشْيطَانَ ، قَاَل: بّاْسّم الِلَّ ، َأَحَدُهْم ّإَذا َأرَاَد َأْن يَْأِتَ َأْهَلهُ  َوَجنّ ّب ، الَلُهَم َجنّ ب ْ

                                                           
 (.1217البخاري) - 111
، (1112وابن ماجة)، (1111والرتمذي)، (7171وأبو داود)، (1122رواه أمحد): صحيح - 117

 (وصححه األلباين وشعيب األررنؤوط.7771والدارمي)، (7212 واحلاكم يف " املستدرك")
(وحسنه 7222 واحلاكم يف" املستدرك")، (7727وابن ماجة)، (7161رواه أبو داود): حسن- 117
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نَ ُهَما َوَلٌد ِف َذّلَك َلَْ َيُضَرُه َشْيطَاٌن أََبًدا ، الَشْيطَاَن َما َرَزقْ تَ َنا فَّإنَُه ّإْن يُ َقَدْر بَ ي ْ
.»111 

* * * 

 :أدعية املسافر وما يقوله من يودعه :باب
صلى َعَلَمُهْم َأَن َرُسوَل هللّا  -رضي هللا عنهما  -عن َعّليّ  اْْلَْزّديّ  َأَن اْبَن ُعَمَر 

 »ثَُ قَاَل: ، َكبَ َر َثاَلثًا،  َكاَن ّإَذا اْستَ َوى َعَلى بَّعريّّه َخارًّجا ّإىَل َسَفرٍ  هللا عليه وسلم
َقّلُبونَ ، َوَما ُكَنا َلُه ُمْقرّّننيَ ، ُسْبَحاَن اَلّذي َسَخَر لََنا َهَذا اللُهَم ّإنَا ، َوّإنَا ّإىَل رَب َّنا َلُمن ْ

َنا ، َوّمَن اْلَعَمّل َما تَ ْرَضى، َنْسأَُلَك ِف َسَفرّنَا َهَذا اْلِّبَ َوالتَ ْقَوى اللُهَم َهوّ ْن َعَلي ْ
، َواْْلَّليَفُة ِف اْْلَْهلّ ، اللُهَم أَْنَت الَصاّحُب ِف الَسَفرّ ، اْطّو َعنَا بُ ْعَدهُ وَ ، َسَفَرنَا َهَذا

َقَلّب ِف اْلَماّل ، وََكآبَّة اْلَمْنَظرّ ، اللُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َوْعثَاّء الَسَفرّ  َوُسوّء اْلُمن ْ
 495«آيُّبوَن تَائُّبوَن َعاّبُدوَن ّلَرب َّنا َحاّمُدونَ »ّفيّهَن:  َوّإَذا رََجَع قَاَْلَُن َوزَادَ ، «َواْْلَْهلّ 

 
فَ َلَما ، َوُأِتَ ّبَدابٍَة لّيَ رَْكبَ َها رضي هللا عنهقَاَل: َشّهْدُت َعّليًّا ، وَعْن َعّليّ  ْبّن رَبّيَعةَ 

 »َعَلى َظْهرَّها قَاَل: فَ َلَما اْستَ َوى ، « ّبْسّم الِلَّ  »َوَضَع رّْجَلُه ِف الر َّكاّب قَاَل: 
ُسْبَحاَن اَلّذي َسَخَر لََنا َهَذا َوَما ُكَنا َلُه ُمْقرّّننَي َوّإنَا ّإىَل ﴿ ثَُ قَاَل: ، « اْْلَْمُد لِّلَّ 

َقّلُبونَ  ُثَ  -َثاَلَث َمَراٍت  -« اْْلَْمُد لِّلَّ »ثَُ قَاَل: ، [24]الزخرف:  ﴾ رَب َّنا َلُمن ْ
ُسْبَحاَنَك ّإِن ّ ظََلْمُت نَ ْفّسي »ثَُ قَاَل: ، -َثاَلَث َمَراٍت  -« الَِلُ َأْكبَ رُ »قَاَل: 

                                                           
 والرتمذي، (7161وأبو داود)، (1111وأمحد)، ، (1171ومسلم)، (6711البخاري)- 111

 (.1111وابن ماجة)، (1117)
 (7616وابن حبان)، (7211وأبو داود)، (6721وأمحد)، (1717مسلم)- 112
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ّمْن ، ثَُ َضّحَك َفّقيَل يَا َأّمرَي اْلُمْؤّمّننيَ «. فَّإنَُه ََل يَ ْغّفُر الذُّنُوَب ّإََل أَْنتَ ، فَاْغّفْر ِل 
«. فَ َعَل َكَما فَ َعْلتُ  صلى هللا عليه وسلم رَأَْيُت الَنّبَ »َأيّ  َشْيٍء َضّحْكَت؟ قَاَل: 

ّإَن رََبَك  »ّمْن َأيّ  َشْيٍء َضّحْكَت؟ قَاَل: ، ثَُ َضّحَك فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل الِلَّ 
 116.«يَ ْعَجُب ّمْن َعْبّدّه ّإَذا قَاَل اْغّفْر ِل ُذنُوِب يَ ْعَلُم أَنَُه ََل يَ ْغّفُر الذُّنُوَب َغرْيّي

صلى هللا عليه َكاَن َرُسوُل هللّا »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد هللّا ْبّن َسْرّجَس 
َقَلبّ ، يَ تَ َعَوُذ ّمْن َوْعثَاّء الَسَفرّ »:ّإَذا َسافَ رَ  وسلم ، َواْْلَْوّر بَ ْعَد اْلَكْورّ ، وََكآبَّة اْلُمن ْ

 112.« اْْلَْهّل َواْلَمالّ َوُسوّء اْلَمْنَظّر ِف ، َوَدْعَوّة اْلَمْظُلومّ 
، الَلُهَم أَْنَت الَصاّحُب ِف الَسَفرّ » والِتمذي وابن خزمية: وِف رواية عند أَحد 

َنا ِف َسَفرّنَا، َواْلَّليَفُة ِف اَْلْهلّ  الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ، َواْخُلْفَنا ِف َأْهّلَنا، الَلُهَم اْصَحب ْ
َقَلبّ ، رَ ّبَك ّمْن َوْعثَاّء الَسفَ  َوّمْن َدْعَوّة ، َوّمَن اْْلَْوّر بَ ْعَد اْلَكْورّ ، وََكآبَّة اْلُمن ْ

 .«َوّمْن ُسوّء اْلَمْنَظّر ِف اْْلَْهّل َواْلَمالّ ، اْلَمْظُلومّ 
 

، رضي هللا عنهَحَدثَُه َأَن ُصَهْيًبا ، َأَن َكْعًبا، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن َعطَاّء ْبّن َأِب َمْرَوانَ 
َلَْ يَ َر  صلى هللا عليه وسلمَحَدثَُه َأَن الَنّبَ  صلى هللا عليه وسلمَصاّحَب الَنّبّ  

، الَلُهَم َرَب الَسَماَواّت الَسْبّع َوَما َأْظَلْلنَ  »قَ ْريًَة يُرّيُد ُدُخوَْلَا ّإََل قَاَل ّحنَي يَ َراَها: 
َوَرَب الر ّيَاّح َوَما ، َوَرَب الَشَياّطنّي َوَما َأْضَلْلنَ ، َأقْ َلْلنَ َوَرَب اْْلََرّضنَي الَسْبّع َوَما 

                                                           
 (وصححه األلباين.7611وابن حبان)، (7116والرتمذي)، (7617رواه أبو داود): صحيح- 116
، (7171والرتمذي)، (7111وابن ماجة)، (71211وأمحد يف" املسند")، (1717مسلم) - 112

 (7277وابن خزمية)
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َر َهّذّه اْلَقْريَةّ ، َذرَْينَ  َر َأْهّلَها، فَّإنَا َنْسأَُلَك َخي ْ َوَشرّ  ، َونَ ُعوُذ ّبَك ّمْن َشر َّها، َوَخي ْ
 498.«َوَشرّ  َما ّفيَها، َأْهّلَها

َكاَن ّإَذا َكاَن ِف  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، عنه رضي هللاوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َع َساّمٌع حبَْمّد هللاّ »َسَفٍر َوَأْسَحَر يَ ُقوُل:  َنا، ِسَّ َنا ، َوُحْسّن َباَلئّّه َعَلي ْ رَبَ َنا َصاّحب ْ

َنا  111«َعاّئًذا بّاهلّل ّمَن الَنارّ ، َوَأْفّضْل َعَلي ْ
َعْت َرُسوَل هللّا ، َحّكيٍم السَُّلّمَيّة رضي هللا عنهاوَعْن َخْوَلَة بّْنّت  صلى هللا أَنَ َها ِسَّ

فَ ْليَ ُقْل: َأُعوُذ ّبَكّلَماّت هللّا الَتاَماّت ، يَ ُقوُل: " ّإَذا نَ َزَل َأَحدُُكْم َمْنزًَّل ، عليه وسلم
 500.«َل ّمْنُه فَّإنَُه ََل َيُضرُُّه َشْيٌء َحىَت يَ ْرُتَّ ، ّمْن َشرّ  َما َخَلقَ 

ّإَذا  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد الِلَّ اْْلَْطّميّ  
َوَخَواتّيَم ، َأْستَ ْودُّع الِلََ ّديَنُكْم َوَأَمانَ َتُكمْ  »َأرَاَد َأْن َيْستَ ْودَّع اْْلَْيَش قَاَل: 

 211«َأْعَماّلُكمْ 
فَ َقاَل: تَ َعاَل َحىَت ، َعْبُد هللّا ْبُن ُعَمَر َوَأْرَسَلِّن ِف َحاَجٍة َلهُ  قَالَ قَاَل: ، وَعْن قَ َزَعةَ 

، َوَأْرَسَلِّن ِف َحاَجٍة َلهُ ، صلى هللا عليه وسلمَكَما َوَدَعِّن َرُسوُل هللّا ،  ُأَودّ َعكَ 
 501.«َواتّيَم َعَمّلَك َوخَ ، َأْستَ ْودُّع هللَا ّديَنَك َوَأَمانَ َتكَ »  فََأَخَذ بَّيّدي فَ َقاَل:

                                                           
(وصححه األلباين يف" الكلم 7111املستدرك") واحلاكم يف" ، (7211رواه ابن حبان ): صحيح-111

 (121الطيب")
 (.7211وابن حبان)، (2116وأبو داود)، (7211مسلم) - 111
 (7211مسلم)- 211
وصححه األلباين يف" ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط7617رواه أبو داود): صحيح - 211

 (.7176 و" مشكاة املصابيح")، (1622 صحيح اجلامع")
، (7611وأبو داود)، حديث صحيح: ( وقال شعيب األرنؤوط1122رواه أمحد): صحيح - 217

 (.122 وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (7117والرتمذي)
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ّإِن ّ أُرّيُد َأْن ُأَساّفَر ، َأَن رَُجاًل قَاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

فَ َلَما َأْن َوىَل ، «َوالَتْكّبرّي َعَلى ُكلّ  َشَرفٍ ، َعَلْيَك بّتَ ْقَوى الِلَّ » قَاَل: ، فََأْوّصِّن 
 217.« َوَهوّ ْن َعَلْيّه الَسَفرَ ، الَلُهَم اْطّو َلُه اَْلْرضَ » قَاَل: ، الَرُجلُ 

 
فَ َقاَل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َجاَء رَُجٌل ّإىَل الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 

، قَاَل: زّْدِن ، «َزَوَدَك الَِلُ التَ ْقَوى » قَاَل:، ّإِن ّ أُرّيُد َسَفًرا فَ َزوّ ْدِن.، يَا َرُسوَل الِلَّ 
َر » قَاَل: ، قَاَل: ّزْدِن بَّأِب أَْنَت َوأُمّ ي، «َوَغَفَر َذنْ َبكَ » قَاَل:  َوَيَسَر َلَك اْلَي ْ

 504«.َحْيُثَما ُكْنتَ 
* * * 

وغريه والنجاة من بطش  الدعاء على الكفار املعتدين عند لقاءهم :باب
 :الظاملني

َوقَاَل ُموَسى رَبَ َنا ّإَنَك آتَ ْيَت ّفْرَعْوَن َوَمأَلَُه زّيَنًة َوَأْمَواًَل ِف اْْلََياّة ﴿  :تعاىلقال 
نْ َيا رَبَ َنا لُّيّضلُّوا َعْن َسّبيّلَك رَبَ َنا اْطّمْس َعَلى َأْمَواْلّّْم َواْشُدْد َعَلى قُ ُلوِّبّْم َفاَل  الدُّ

 .[88]يونس: ﴾ (88َذاَب اْْلَلّيَم )يُ ْؤّمُنوا َحىَت يَ َرُوا اْلعَ 

                                                           
 (وحسنه األلباين.722وابن ماجة)، (7112والرتمذي)، (1712رواه أمحد): حسن - 217
(وحسنه األلباين يف" 7122 واحلاكم يف" املستدرك")، (7277وابن خزمية)، (7111رواه الرتمذي)211

 (.121و" الكلم الطيب)، (7221 صحيح اجلامع")
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َوقَاَل نُوٌح َربّ  ََل َتَذْر َعَلى اْْلَْرّض ّمَن اْلَكاّفرّيَن َديَارًا  ﴿  :وقوله تعاىل عن نوح
( َربّ  اْغّفْر 10( ّإَنَك ّإْن َتَذْرُهْم ُيّضلُّوا ّعَباَدَك َوََل يَّلُدوا ّإََل فَاّجًرا َكَفارًا )10)

َواْلُمْؤّمَناّت َوََل َتّزّد الظَاّلّمنَي ّإََل  ِل َوّلَواّلَدَي َوّلَمْن َدَخَل بَ ْيِّتَ ُمْؤّمًنا َوّلْلُمْؤّمّننيَ 
 .[18-10:نوح] ﴾ (18تَ َبارًا )

ًرا َوثَ بّ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوّم اْلَكاّفرّيَن  ﴿  : َنا َصب ْ قَاُلوا رَبَ َنا َأْفرّْغ َعَلي ْ
 .[150البقرة:] ﴾ (150)
ًرا َوتَ َوفَ َنا ُمْسّلّمنَي ) ﴿  : َنا َصب ْ  "176)األعراف: ﴾ (210رَبَ َنا َأْفرّْغ َعَلي ْ

:" رَبَ َنا اْغّفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوّإْسَرافَ َنا ِف َأْمرّنَا َوثَ بّ ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوّم 
 .[240آل عمران:] {(240اْلَكاّفرّيَن )

َنًة ّلَلّذيَن َكَفُروا َواْغّفْر لََنا رَبَ َنا ّإَنَك أَْنَت اْلَعزّيُز اْْلَّكيُم )رَبَ َنا ََل ﴿  :  (5ََتَْعْلَنا ّفت ْ
 [.5املمتحنة:] ﴾
َنًة ّلْلَقْوّم الظَاّلّمنَي ) ﴿  : ( َوجَنّ َنا 85فَ َقاُلوا َعَلى الِلَّ تَ وََكْلَنا رَبَ َنا ََل ََتَْعْلَنا ّفت ْ

 [80يونس:] ﴾ (80ّبَرَْحَّتَك ّمَن اْلَقْوّم اْلَكاّفرّيَن )
 

 :وأقوال الصحابة رضوان هللا عليهم صلى هللا عليه وسلمومن سنة النب 
بُوَن ُرُسَلكَ »  أن يقول: َوََل ، الَلُهَم قَاّتّل اْلَكَفَرَة اَلّذيَن َيُصدُّوَن َعْن َسّبيّلَك َوُيَكذّ 

َوأَْلّق َعَلْيّهْم رّْجَزَك ، َوأَْلّق ِف قُ ُلوِّبُّم الرُّْعبَ ، َوَخاّلْف بَ نْيَ َكّلَمّتّهمْ ، يُ ْؤّمُنوَن ّبَوْعّدكَ 
 212.« َوَعَذاَبَك ّإَلَه اْْلَق ّ 

، اللُهَم اْشُدْد َوْطأََتَك َعَلى ُمَضَر َواْجَعْلَها َعَلْيّهْم َكّسِّن يُوُسفَ »  :

                                                           
 (7217وابن حبان)، (1111ابن خزمية) - 212
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  من مضر. اْلديث بان يقول الكافرين بدًَل 500"«...
ُهْم َأَحًدا ، َواقْ تُ ْلُهْم َبَدًدا، الَلُهَم َأْحّصّهْم َعَدًدا»:   212.«َوََل تُ ْبّق ّمن ْ
« ...، َواْنُصْرنَا َعَلى َمْن َعاَدانَا، الَلُهَم اْجَعْل ثَْأرَنَا َعَلى َمْن ظََلَمَنا » :

 508اْلديث
 509«.َوّبَك أُقَاّتلُ ، َوأَْنَت َنّصرّيي، الَلُهَم أَْنَت َعُضّدي »: 
 211.«اللُهَم ّإِن ّ َأْجَعُلَك ِف َُنُورّّهْم َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن ُشُرورّّهْم  »: 

 211«. الَلُهَم اْكّفّنيّهْم ِبَا ّشْئتَ »  :يقولأن 
 رضي هللا عنهَعْبَد هللّا ْبَن ُحَذاَفَة الَسْهّمَي  صلى هللا عليه وسلمَوبَ َعَث َرُسوُل هللّا 

ْساَلمّ  قَاَل َعْبُد هللّا ْبُن ُحَذاَفَة: ، وََكَتَب َمَعُه ّكَتابًا، ّإىَل ّكْسَرى َيْدُعوُه ّإىَل اْْلّ
، فَ ُقّرَئ َعَلْيّه ثَُ َأَخَذُه َفَمَزَقهُ ، صلى هللا عليه وسلمَفَدفَ ْعُت ّإلَْيّه ّكَتاَب َرُسوّل هللّا 

 ،صلى هللا عليه وسلمفَ َلَما بَ َلَغ َذّلَك َرُسوَل هللّا 
  

                                                           
 (.622ومسلم)، (6111البخاري)- 216
 .(" قصة مقتل القراء" وهذا لفظ خبيب يف دعاءه عليهم بعد أن توضأ وصلى7111البخاري)- 212
 األلباين.(وحسنه 7217رواه الرتمذي): حسن - 211
وابن ، (7211والرتمذي)، (7677وأبو داود)، (17111رواه أمحد ): صحيح - 211

 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.، (عن أنس1261حبان)
َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن عن ، (1262وابن حبان)، (1272وأبو داود)، (11271رواه أمحد): صحيح - 211

  .وحسنه شعيب األرنؤوط، (عن أيب موسى11211وأمحد)، وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط، قَ ْيسٍ 
511
 (.117وابن حبان)، (7711والرتمذي)، (1211وأمحد)، (7622مسلم) - 
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 521. «الَلُهَم َمزّ ْق ُمْلَكُه  » قَاَل: 
 521.« رب َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  ُكلّ  َشْيٍء أَْنَت آّخٌذ بَّناّصَيّتهّ  » :
 524«رب َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  ُكلّ  َدابٍَة أَْنَت آّخٌذ بَّناّصَيّتَها » :
 212.« أَْنَت آّخٌذ بَّناّصَيّتهّ ، رب َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  ُكلّ  ّذي َشر ٍ »  :
 

قَاَل: ّإَذا َكاَن َعَلى َأَحدُّكْم ّإَماٌم خَيَاُف ، رضي هللا عنهَوَعْن َعْبَد هللّا ْبّن َمْسُعوٍد 
،  َوَرَب اْلَعْرّش اْلَعّظيمّ ، الَلُهَم َرَب الَسَماَواّت الَسْبعّ » فَ ْليَ ُقّل: ، تَ َغْطُرَسُه َأْو ظُْلَمهُ 

ُهْم ، َوَأْحَزاّبّه ّمْن َخاَلئّّقكَ  ُكْن ِل َجارًا ّمْن ُفاَلّن ْبّن ُفاَلنٍ  َأْن يَ ْفُرَط َعَلَي َأَحٌد ّمن ْ
 520.«َوََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، َوَجَل ثَ َناُؤكَ ، َعَز َجاُركَ ، َأْو َيْطَغى

 
                                                           

 ( 1171(،وصححه األلباين يف " الصَِّحيَحة")761 - 721/ 1أخرجه ابن سعد ) - 217
 رضي هللا عنهما -َعْن اْبِن َعبَّاٍس  الُقو ة والصَّرْب.: ( اجلََلد1)
 اخلازن األمني احملافظ على ما يف عهدته.: القهرمان( 7)
 اللحم الذي بني الكتف والصدر ، ترتعد عند الفزع.: ( الَفرِيصة7)
األبناء ، وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف : مجع ابن ، ويُقال ألوالد فارس: ( األبْناُء يف األصل1)

فنصروه ومَلكوا اليمن ، وَتَدي َُّروها وتزوَّجوا يف العرب ، بن ذي يَ َزن َلمَّا جاء َيْستَ ْنِجُده على احلبشة ، 
 1األبناء ، وغلب عليهم هذا االسم ، ألن أمهاهتم من غري جنس آبائهم. النهاية )ج : فقيل ألوالدهم

 (11/ ص 
 .َعْن َأيب ُهرَيْ رَةَ  (166وابن حبان)، (1712وأمحد)، (7217) - 61مسلم  - 217
 َعْن َأيب ُهَريْ رَةَ  (7127وابن ماجة)، (7217) - 67رواه مسلم) -211
 (َعْن َأيب ُهرَيْ رَةَ 7111والرتمذي)، (2121و أبو داود)، (1161رواه أمحد) - 212
(وصححه األلباين يف" صحيح األدب 212رواه البخاري يف" األدب املفرد"): صحيح موقوف - 216

 (211املفرد")
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َهاّل ْبّن َعْمٍرو قَاَل: َحَدَثِّن َسّعيُد ْبُن ُجبَ رْيٍ  َعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا ، وَعّن اْلّمن ْ
الَِلُ َأْكبَ ُر. » َتَاُف َأْن َيْسُطَو ّبَك. فَ ُقّل: ، قَاَل: ّإَذا أَتَ ْيَت ُسْلطَانًا َمّهيًبا، عنهما

يًعا أعوذ بّالِلَّ اَلّذي ََل ّإَلَه ّإََل ، الَِلُ َأَعزُّ ِمَا َأَخاُف َوَأْحَذرُ ، الَِلُ َأَعزُّ ّمْن َخْلّقّه َجَّ
َواّت الَسْبَع َأْن يَ َقْعَن َعَلى اْْلَْرّض ّإََل بّّإْذنّّه؛ ّمْن َشرّ  َعْبّدَك اْلُمْمّسُك الَسَما، ُهوَ 

ْنّس. الَلُهَم ُكْن ِل َجارًا ّمْن َشر ّّهمْ ، ُفاَلنٍ  ، َوُجُنوّدّه َوأَتْ َباّعّه َوَأْشَياّعّه ّمَن اْلّْنّ  َواْْلّ
ُركَ ، َوتَ َباَرَك اِْسُكَ ، َوَعَز َجاُركَ ، َجَل ثَ َناُؤكَ   520. ثالث مرات.« َوََل ّإَلَه َغي ْ

 
 :جواز الدعاء باْلداية للكافرين غري املعتدين " مقام الدعوة "

قَاَل: َقّدَم الطَُّفْيُل َوَأْصَحابُُه فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل هللّا ّإَن ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َها َفّقيَل: َهَلَكْت َدْوسٌ فَادُْع ، َدْوًسا َقْد َكَفَرْت َوأََبتْ  صلى هللا  فَ َقالَ ، هللَا َعَلي ْ

 528«. اللُهَم اْهّد َدْوًسا َواْئّت ِّبّمْ  : »عليه وسلم
 

ْساَلّم َوّهَي ُمْشرَّكةٌ ، رضي هللا عنهَوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة  ، قَاَل: ُكْنُت َأْدُعو أُمّ ي ّإىَل اْْلّ
فَأَتَ ْيُت َرُسوَل ، َما َأْكَرهُ  صلى هللا عليه وسلمَفَدَعْوتُ َها يَ ْوًما فََأِْسََعْتِّن ِف َرُسوّل هللّا 

قُ ْلُت يَا َرُسوَل هللّا ّإِن ّ ُكْنُت َأْدُعو أُمّ ي ّإىَل ، َوأَنَا أَْبّكيصلى هللا عليه وسلم هللّا 
ْساَلّم فَ َتْأَب َعَليَ  فَادُْع هللَا َأْن يَ ْهّدَي ، اْليَ ْوَم فََأِْسََعْتِّن ّفيَك َما َأْكَرهُ َفَدَعْوتُ َها ، اْْلّ

« اللُهَم اْهّد ُأَم َأِب ُهَريْ َرةَ  : »صلى هللا عليه وسلمُأَم َأِب ُهَريْ َرَة فَ َقاَل َرُسوُل هللّا 
ا ّجْئُت َفّصْرُت ّإىَل فَ َلمَ ، صلى هللا عليه وسلمَفَخَرْجُت ُمْسَتْبّشًرا ّبَدْعَوّة َنّبّ  هللّا 

                                                           
(وصححه األلباين يف" صحيح األدب 211املفرد")رواه البخاري يف" األدب : صحيح موقوف - 212

 .(211املفرد")
 (واللفظ له.7271ومسلم)، (6712البخاري) - 211
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فَ َقاَلْت: َمَكاَنَك يَا أَبَا ، َفَسّمَعْت أُمّ ي َخْشَف َقَدَميَ ، فَّإَذا ُهَو ُُمَافٌ ، اْلَبابّ 
ْعُت َخْضَخَضَة اْلَماءّ  قَاَل: فَاْغَتَسَلْت َولَّبَسْت ّدْرَعَها َوَعّجَلْت َعْن ، ُهَريْ َرَة َوِسَّ

َوَأْشَهُد ، ثَُ قَاَلْت: يَا أَبَا ُهَريْ َرَة َأْشَهُد َأْن ََل ّإَلَه ّإََل هللاُ ، فَ َفَتَحّت اْلَبابَ ، َّخَارَّها
فَأَتَ ْيُتُه ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل فَ َرَجْعُت ّإىَل َرُسوّل هللّا ، َأَن ُُمََمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُهُ 

هللّا أَْبّشْر َقّد اْسَتَجاَب هللُا َدْعَوَتَك قَاَل: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل ، َوأَنَا أَْبّكي ّمَن اْلَفَرحّ 
ًرا، َفَحّمَد هللَا َوأَثْ َن َعَلْيهّ »، َوَهَدى ُأَم َأِب ُهَريْ َرةَ  قَاَل قُ ْلُت: يَا َرُسوَل ، «َوقَاَل َخي ْ

َناَوحُيَبّ بَ هُ ، هللّا ادُْع هللَا َأْن حُيَبّ َبِّن أَنَا َوأُمّ ي ّإىَل ّعَباّدّه اْلُمْؤّمّننيَ  قَاَل: فَ َقاَل ، ْم ّإلَي ْ
 -يَ ْعِّن أَبَا ُهَريْ َرَة  -اللُهَم َحبّ ْب ُعبَ ْيَدَك َهَذا » :صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل هللّا 

َفَما ُخّلَق ُمْؤّمٌن َيْسَمُع ِب َوََل « َوَحبّ ْب ّإلَْيّهّم اْلُمْؤّمّننيَ ، َوأَُمُه ّإىَل ّعَباّدَك اْلُمْؤّمّننيَ 
 211.ّإََل َأَحَبِّن يَ َراِن 

* * * 
  

                                                           
 (.1721وأمحد يف "املسند")، (7111مسلم) - 211
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 :الفصل السادس

 أدعية مأثورة حيتاجها املسلم ِف يومه وليلته:
 :ما يقوله املسلم إذا رأى ما حُيب أو ما يكره

ّإَذا رََأى  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنهما
، َوّإَذا رََأى َما َيْكَرهُ ، « لِّلَّ اَلّذي بّّنْعَمّتّه تَّتمُّ الَصاّْلَاتُ اْْلَْمُد  »قَاَل: ، َما حيُّبُّ 

 271.« اْْلَْمُد لِّلَّ َعَلى ُكلّ  َحالٍ  »قَاَل: 
* * * 

 ما يقوله من خاف على نفسه الرياء أو العجب:
يّق ، رضي هللا عنهعن َمْعّقل ْبَن َيَساٍر  رضي هللا يَ ُقوُل: اْنطََلْقُت َمَع َأِب َبْكٍر الصّ دّ 

َللشّ ْرُك ّفيُكْم َأْخَفى ّمْن ، يَا أَبَا َبْكرٍ  »فَ َقاَل: ، صلى هللا عليه وسلمّإىَل الَنّبّ   عنه
فَ َقاَل أَبُو َبْكٍر: َوَهّل الشّ ْرُك ّإََل َمْن َجَعَل َمَع الِلَّ ّإَْلًا آَخَر؟ فَ َقاَل ، «َدبّيّب الَنْملّ 

، َللشّ ْرُك َأْخَفى ّمْن َدبّيّب الَنْملّ ، َواَلّذي نَ ْفّسي بَّيّدهّ » :صلى هللا عليه وسلمالَنّبُّ 
ُقّل: الَلُهَم ّإِن ّ  »قَاَل: « ّليُلُه وََكّثريُُه؟َأََل َأُدلَُّك َعَلى َشْيٍء ّإَذا قُ ْلَتُه َذَهَب َعْنَك قَ 

 512.«َوَأْستَ ْغّفُرَك ّلَما ََل َأْعَلُم ، َأُعوُذ ّبَك َأْن ُأْشّرَك ّبَك َوأَنَا َأْعَلمُ 
 

                                                           
وابن السين ، (6111 والطرباين يف" األوسط")، يف الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات (7117رواه ابن ماجة)- 271

 .(1611(وحسنه األلباين يف " صحيح اجلامع")721 والليلة")يف" عمل اليوم 
و" صحيح ، (221(وصححه األلباين يف " صحيح األدب املفرد)216رواه البخاري يف" األدب املفرد")- 271

 (7271اجلامع")
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 صلى هللا عليه وسلموَعْن َعّديّ  ْبّن َأْرطََأَة قَاَل: َكاَن الَرُجُل ّمْن َأْصَحاّب الَنّبّ  
َواْجَعْلِّن ، ّفْر ِل َما ََل يَ ْعَلُمونَ َواغْ ، الَلُهَم ََل تُ َؤاّخْذِن ِبَا يَ ُقوُلونَ  » زُكّ َي قَاَل:ّإَذا 

ًرا ِمَا َيظُنُّوَن   511.«َخي ْ
* * * 

 :ما يقوله ِف الشيء يعجبه وخياف عليه من العني
 ﴾ الَِلُ ََل قُ َوَة ّإََل بّالِلَّ َوَلْوََل ّإْذ َدَخْلَت َجَنَتَك قُ ْلَت َما َشاَء ﴿  :قال تعاىل
 .[19]الكهف:

، اْلَعنْيُ َحقٌّ » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 511.«وهنى عن الوشم 

 
اْلَعنْيُ » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، َعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهماو 

 514. «َوّإَذا اْستُ ْغّسْلُتْم فَاْغّسُلوا، َوَلْو َكاَن َشْيٌء َساَبَق اْلَقَدَر َسبَ َقْتُه اْلَعنْيُ ، َحقٌّ 
َأْو َأّخيّه َما ، َأْو َماّلهّ ، ّإَذا رََأى َأَحدُُكْم ّمْن نَ ْفّسهّ : »صلى هللا عليه وسلمولقوله 

 515«.َحقٌّ فَّإَن اْلَعنْيَ ، حيُّبُّ فْلُيبَ رّ كْ 

                                                           
"واجعلين : من طريق آخر وزاد (1271والبيهقي يف " شعب اإلميان" )، (261رواه البخاري يف" األدب املفرد")- 277
 (.211وصححه األلباين يف " صحيح األدب املفرد ")، مما يظنون" اخريً 
 (. 3899وأبو داود)، وأحمد)(، (2189)-41ومسلم، (5940البخاري) - 523
 (.6112وابن حبان )، (7167والرتمذي)، (7111) - 17مسلم  - 271
السين يف" عمل اليوم وابن ، (وصححه ووافقه الذهيب2211رواه احلاكم يف" املستدرك") - 272
 (712يلة") لوال
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يَ تَ َعَوُذ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل الِلَّ »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسّعيٍد 
َوتَ َرَك َما ، فَ َلَما نَ َزلََتا َأَخَذ ِّبَّما، َحىَت نَ َزَلّت املَُعوّ َذتَانّ ، ّمَن اْلَانّ  َوَعنْيّ اّْلْنَسانّ 

 510«.ّسَواُُهَا
 

وِف ذلك ما قد َدَل ، هذه اْلثار اَلكتفاء باملعوذتني وبالرقىقال الطحاوي: ففي 
 ...على نسخ الغسل

* * * 
 :ب وِبا يدعو لهإخبار املرء من حيُ 

صلى هللا َوَقْد َكاَن َأْدرََكُه َعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعّن اْلّمْقَداّم ْبّن َمْعّدي َكّرَب 
 272.«فَ ْلُيْخِّبُْه أَنَُه حيُّبُّهُ ، الَرُجُل َأَخاهُ ّإَذا َأَحَب »قَاَل: ، عليه وسلم

ْعُت اْبَن ُعَمَر رضي هللا عنهما، َعْن نَاّفعٍ  َنا أَنَا َجاّلٌس ّعْنَد ، قَاَل: ِسَّ يَ ُقوُل: بَ ي ْ
 فَ ُقْلُت: يَا، ثَُ َوىَل َعْنهُ ، ّإْذ أَتَاُه رَُجٌل َفَسَلَم َعَلْيهّ  صلى هللا عليه وسلمالَنّبّ  

» قَاَل: ، قُ ْلُت: ََل ، «فَ َهْل َأْعَلْمَتُه َذاَك؟ » قَاَل: ، َرُسوَل الِلَّ ّإِن ّ َْلُّحبُّ َهَذا لِّلَّ 
، فََأَخْذُت ِبَْنّكّبّه َفَسَلْمُت َعَلْيهّ ، قَاَل: فَاتَ بَ ْعُتُه فََأْدرَْكُتهُ ، « فََأْعّلْم َذاَك َأَخاكَ 

                                                           
(وصححه األلباين يف" صحيح 7211وابن ماجة)، (2111والنسائي )، (7121رواه الرتمذي) -276

 (.1117اجلامع")
(وصححه األلباين وشعيب 221وابن حبان)، (7717والرتمذي)، (2171رواه أبو داود) - 272

 األرنؤوط.
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قُ ْلُت: َلْوََل الَنّبُّ ، قَاَل ُهَو: َوالِلَّ ّإِن ّ َْلُّحبَُّك لِّلَّ ، َْلُّحبَُّك لِّلَّ َوقُ ْلُت: َوالِلَّ ّإِن ّ 
 518َأَمَرِن َأْن ُأْعّلُمَك ََلْ َأفْ َعْل. صلى هللا عليه وسلم

 صلى هللا عليه وسلمقَاَل َمَر رَُجٌل بّالَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
صلى هللا عليه فَ َقاَل الَنّبُّ ، ّإِن ّ ُْلّحبُّ َهَذا، فَ َقاَل رَُجٌل ِمَْن ّعْنَدهُ ، َوّعْنَدُه نَاسٌ 

 :فَ َقالَ ، فَ َقاَم ّإلَْيّه فََأْعَلَمهُ ، «فَ ُقْم فََأْعّلْمُه »  :قَالَ ، ََل  :قَالَ ، «َأْعَلْمَتُه » وسلم 
، فَأخِبُه ِبَا قَالَ  صلى هللا عليه وسلمَأَحَبَك اَلّذي َأْحَبْبَتِّن َلُه ثَُ رََجَع ّإىَل الَنّبّ  

 519.«َوَلَك َما احتسبت، أَْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبتَ  »:صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ 
* * * 

 :من رأى اْلالل ما يقوله
َكاَن ّإَذا  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهعن طَْلَحَة ْبّن ُعبَ ْيّد الِلَّ 

َنا بّالُيْمّن َواّْلميَاّن َوالَساَلَمّة َواّْلْساَلمّ »رََأى اّْلاَلَل قَاَل:  َرِبّ  ، الَلُهَم َأْهّلْلُه َعَلي ْ
 510«َورَبَُّك الِلَُ 

صلى هللا عليه َأَن الَنّبَ » َوُهَو َأَحُد اْلَعَشَرّة اْلُمَبَشرّيَن  :َعْبّد الِلَّ()َعْن طَْلَحَة ْبّن 
َلّة اْْلُوىَل َوالثَانَّيّة َوالثَالَّثةّ  « َكاَن ّإَذا رََأى اْلّْاَللَ   وسلم ثَُ ُهَو ، َوُهَو َيُكوُن ّمَن الَلي ْ

                                                           
إسناده : وقال شعيب األرنؤوط، حسن صحيح: (وقال األلباين261رواه ابن حبان): حسن - 271

 حسن.
، (1212والضياء يف " األحاديث املختارة")، (1216رواه البيهقي يف" شعب اإلميان"): حسن271

 (.7727و" السلسلة الصحيحة)، (2112و"مشكاة املصابيح")
اليوم وابن السين يف" عمل ، (1611والدارمي )، (7227والرتمذي )، (1712أمحد ) رواه - 271

، (1612والدارمي )، (111وله شاهد يصح به من حديث ابن عمر عند ابن حبان )، (611والليلة)
 (.1276 و"صحيح اجلامع")، (1116وانظر " السلسلة الصحيحة")
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ْهاَللّ ، بَّتْشّديّد الاَلمّ قَاَل: الَلُهَم َأّهَلُه( »َقَمٌر    .َأْمٌر ّمَن اْْلّ
َنا» َأْي: َأْطّلْعُه ، قَاَل الطّ يّبُّ: يُ ْرَوى ُمْدَغًما َوَمْفُكوًكا بّاْْلَْمّن » ُمْقَِتّنًا  « َعَلي ْ

ميَانّ  َوّفيّه ، َوَأْغَرَب اْبُن اْلَمَلّك َوقَاَل: اْلَباُء ّللَسَبّبَيّة َأّي: اْجَعْلُه َسَبَب َأْمّنَنا « َواْْلّ
َوقَاَل بَ ْعُض اْلُمَحقّ ّقنَي ّمْن ُعَلَمائَّنا: ، َأَن َمْدُخوَل اْلَباّء َيُكوُن َسَبًبا ََل ُمَسَبًبا

ْهاَلُل ِف اْْلَْصّل َرْفُع الَصْوّت نُ  ّْلََن الَناَس يَ ْرفَ ُعوَن ، ّقَل ّمْنُه ّإىَل ُرْؤيَّة اْلّْاَللّ اْْلّ
ْخَباّر َعْنهُ  ، نُّقَل ّمْنُه ّإىَل طُُلوّعهّ ، َوّلَذّلَك ُِسّ َي اْلّْاَلُل ّهاَلًَل ، َأْصَواتَ ُهْم ّإَذا رََأْوُه بّاْْلّ

َنا َوِف ، ّْلَنَُه َسَبٌب ّلُرْؤيَّتّه َوّمْنُه ّإىَل ّإْطاَلّعهّ  اْْلَّديّث ِّبََذا اْلَمْعَن َأْي: َأْطّلْعُه َعَلي ْ
ميَاّن َأْي: بَاّطًنا  ْساَلمّ »َوَأرّنَا ّإيَاُه ُمْقَِتّنًا بّاْْلَْمّن َواْْلّ ، َأْي: ظَاّهًرا « َوالَساَلَمّة َواْْلّ

ْساَلّم َعَلى ، ةٍ َعَلى طََلّب َدْفّع ُكلّ  َمَضرَ ، َونَ َبَه ّبذّْكّر اْْلَْمّن َوالَساَلَمةّ  ميَاّن َواْْلّ َوبّاْْلّ
َفَعةٍ  ّخطَاٌب ّلْلّهاَلّل  « َرِبّ  َورَبَُّك الِلَُ » َعَلى أَبْ َلّغ َوْجٍه َوَأْوَجّز ّعَبارٍَة ، َجْلّب ُكلّ  َمن ْ

َوَردٌّ َعَلى َمْن ، َوّفيّه تَ ْنزّيٌه ّلْلَخاّلّق َعْن ُمَشاّرٍك ِف َتْدّبرّي َخْلّقهّ ، َعَلى َطرّيّق اَّلْلّتَفاتّ 
َر الِلَّ ّمَن الَشْمّس َواْلَقَمرّ  َعاَء ُمْسَتَحبٌّ ّعْنَد ظُُهوّر ، َعَبَد َغي ْ َوتَ ْنّبيٌه َعَلى َأَن الدُّ

 512َوتَ َقلُّّب اْْلَاََلّت.، اْْليَاتّ 
* * * 

 :ما يقوله املسلم إذا عطس وِبا يدعو له من يسمعه
ّإَذا َعَطَس » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 َوْليَ ُقْل َلُه َأُخوُه َأْو َصاّحُبُه: ، «اْلَْمُد لِّلَّ » فَ ْليَ ُقْل: ، َأَحدُُكمْ 

                                                           
 (.1/711املال على القاري) للعالمة " مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح"--271
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َوُيْصّلُح ، يَ ْهّديُكُم الِلَُ  » فَ ْليَ ُقْل:، « يَ ْرََحَُك الِلَُ  » فَّإَذا قَاَل َلُه:، «يَ ْرََحَُك الَِلُ » 
 277.«بَاَلُكْم 

، اْْلَْمُد لِّلَّ َعَلى ُكلّ  َحالٍ  :فَ ْليَ ُقلّ ، ّإَذا َعَطَس َأَحدُُكمْ  » وِف لفظ أِب داود:
...». 

 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َعَطَس رَُجاَلّن ّعْنَد الَنّبّ  ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
قَاَل: َفّقيَل يَا َرُسوَل الِلَّ: رَُجاَلّن َعَطَسا َفَشَمَت ، َوتَ َرَك اْْلَخرَ ، َفَشَمَت َأَحَدُُهَا

َد الِلََ »فَ َقاَل: ، َوتَ رَْكَت اْْلَخرَ ، َأَحَدُُهَا قَاَل َأَْحَُد: َأْو َفَسَمَت َأَحَدُُهَا ، ّإَن َهَذا َحَّ
 277«َوّإَن َهَذا ََلْ حَيَْمّد الِلََ 

اَل: َدَخْلُت َعَلى َأِب ُموَسى َوُهَو ِف بَ ْيّت بّْنّت قَ ، رضي هللا عنه وَعْن َأِب بُ ْرَدةَ 
ْتِّن ، اْلَفْضّل ْبّن َعَباسٍ  فَ َرَجْعُت ّإىَل أُمّ ي ، َوَعَطَسْت َفَشَمتَ َها، فَ َعَطْسُت فَ َلْم ُيَشمّ 

ْتهُ ، فََأْخبَ ْرتُ َها َوَعَطَسْت ، فَ َلَما َجاَءَها قَاَلْت: َعَطَس ّعْنَدَك اْبِّن فَ َلْم ُتَشمّ 
، َوَعَطَستْ ، فَ َلْم ُأمشَّ ْتهُ ، فَ َلْم حَيَْمّد هللاَ ، فَ َقاَل: ّإَن ابْ َنّك َعَطسَ ، َفَشَمتَ َها

ْعُت َرُسوَل هللّا ، َفَحّمَدّت هللَا َفَشَمت َُّها ّإَذا »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمِسَّ
ُتوهُ ، َعَطَس َأَحدُُكْم َفَحّمَد هللاَ  ُتوهُ ، ََلْ حَيَْمّد هللاَ  فَّإنْ ، َفَشمّ   514.« َفاَل ُتَشمّ 

* * * 

                                                           
وأبو ، (1671وأمحد يف" املسند")، ، (172، 171( ويف "األدب املفرد" )6771البخاري) - 277

 (.2177داود)
، (2171وأبو داود )، (17162وأمحد )، ، (7111ومسلم )، (6772، 6771البخاري ) - 277

 (7217وابن ماجة)، (7217والرتمذي )
  (.11616وأمحد يف " املسند)، (7117) -21مسلم  - 271
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 :دعاء لبس الثوب ودعاء من استجد له
صلى هللا عليه وسلم َأَن َرُسوَل الِلَّ ، َعْن أُمّ  َخاّلٍد بّْنّت َخاّلّد ْبّن َسّعيّد ْبّن اْلَعاصّ 

يَصٌة َصّغريٌَة فَ َقاَل:  ، َفَسَكَت اْلَقْومُ « تَ َرْوَن َأَحقُّ ِّبَّذهّ َمْن  »ُأِتَ ّبّكْسَوٍة ّفيَها َخَّ
« أَْبّلي َوَأْخّلّقي»ثَُ قَاَل: ، فَأَْلَبَسَها ّإيَاَها، فَُأِتَ ِّبَا« ائْ ُتوِن بّأُمّ  َخاّلدٍ  »فَ َقاَل: 

َسَناْه َسَناْه يَا أَُم  »َوَجَعَل يَ ْنظُُر ّإىَل َعَلٍم ِف اْْلَّميَصّة َأَْحََر َأْو َأْصَفَر َويَ ُقوُل ، َمَرتَ نْيّ 
 َوَسَناْه ِف َكاَلّم اْْلََبَشّة اْلََْسنُ 515.«َخاّلدٍ 

رََأى َعَلى  :صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، وَعّن اْبّن ُعَمَر رضي هللا عنهما
َبْل ، قَاَل: ََل ، «ثَ ْوُبَك َهَذا َغّسيٌل َأْم َجّديٌد؟ » ُعَمَر َقّميًصا أَبْ َيَض فَ َقاَل: 

يًدا، اْلَبْس َجّديًدا» : َغّسيٌل. قَال  510 .«َوُمْت َشّهيًدا، َوّعْش َحَّ
نْ َيا َواْْلّخَرّة » -وِف رواية أَحد وزاد:" َأظُنُُّه قَاَل:   «.َويَ ْرزُُقَك الَِلُ قُ َرَة َعنْيٍ ِف الدُّ

َعْن ّإِْسَاّعيَل ْبّن َأِب ، الثَ ْوّريُّ وِف رواية ابن حبان: قَاَل َعْبُد الَرزَاّق: َوزَاَد ّفيّه 
نْ َيا َواْْلّخَرةّ » َخاّلٍد:   .« َويُ ْعّطيَك الَِلُ قُ َرَة اْلَعنْيّ ِف الدُّ

ّإَذا  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسّعيٍد 
هّ  الَلُهَم َلَك  »ثَُ يَ ُقوُل: ، َأْو ّرَداءً ، َأْو َقّميًصا، ّعَماَمةً ، اْسَتَجَد ثَ ْوبًا َِسَاُه بّاِسّْ

َر َما ُصّنَع َلهُ ، اْلَْمُد أَْنَت َكَسْوتَّنيهّ  َرُه َوَخي ْ َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َشر ّّه َوَشرّ  َما ، َأْسأَُلَك َخي ْ
 510.«ُصّنَع َلهُ 

                                                           
 (.1171وأبو داود)، (72122أمحد يف" املسند") (2112، 2177، 7121والبخاري )رواه  - 272
: ]قال األلباين[ (6112، 6121وابن حبان)، (7221وابن ماجة)، (2671رواه أمحد) - 276

 صحيح.
وابن ، (1262والرتمذي)، (7111وأبو داود)، (11711رواه أمحد): صحيح - 272

 األرنؤوط.(وصححه األلباين وشعيب 2171حبان)
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صلى هللا َأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن أَبّيهّ ، وَعْن َسْهّل ْبّن ُمَعاّذ ْبّن أََنسٍ 
َوَرزَقَّنيّه ، قَاَل: اْْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َكَساِن َهَذا، َوَمْن لَّبَس ثَ ْوبًا» قَاَل: ، عليه وسلم

 518.«ُغّفَر َلُه َما تَ َقَدَم ّمْن َذنّْبّه ، ّمْن َغرْيّ َحْوٍل ّمِنّ  َوََل قُ َوةٍ 
* * * 

  :النوم واَلستيقاظمن أدعية 
ّإَذا َأَوى »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

ُفْض ّفَراَشُه ّبَداّخَلّة ّإزَارّهّ  ُثَ ، فَّإنَُه ََل َيْدّري َما َخَلَفُه َعَلْيهّ ، َأَحدُُكْم ّإىَل ّفَراّشّه فَ ْليَ ن ْ
َك َربّ  َوَضْعُت َجْنّب » يَ ُقوُل:  ، ّإْن َأْمَسْكَت نَ ْفّسي فَاْرََحَْها، َوّبَك َأْرفَ ُعهُ ، بّاِسّْ

 519«.ِبَا َُتَْفُظ ّبّه ّعَباَدَك الَصاّْلّنَي ، َوّإْن َأْرَسْلتَ َها فَاْحَفْظَها
َقَظ فَ ْليَ ُقْل: اْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي  » :وزاد ِف آخره، وِف رواية للِتمذي فَّإَذا اْستَ ي ْ
 .«َوَأّذَن ِل ّبذّْكرّهّ ، َوَرَد َعَلَي ُروّحي، َعافَاِن ِف َجَسّدي

ّإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه قَاَل: ، أَنَُه َأَمَر رَُجاًل ، وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن ُعَمَر رضي هللا عنهما
، ّإْن َأْحيَ ْيتَ َها فَاْحَفْظَها، َلَك َِمَاتُ َها َوَُمَْياَها، ّسي َوأَْنَت تَ َوفَاَهااللُهَم َخَلْقَت نَ فْ »

ْعَت َهَذا ّمْن « اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَعاّفَيةَ ، َوّإْن َأَمتَ َها فَاْغّفْر َْلَا فَ َقاَل َلُه رَُجٌل: َأِسَّ
 540.صلى هللا عليه وسلمُسوّل هللّا ّمْن رَ ، ُعَمَر؟ فَ َقاَل: ّمْن َخرْيٍ ّمْن ُعَمرَ 

                                                           
: ( ]قال األلباين[1177أبو داود)، إسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط (12677رواه أمحد ) - 271

وصححه األلباين ، (1111وأبو يعلى يف"مسنده") ، (7121والرتمذي)، حسن دون زيادة وما تأخر
 (.1111و"اإلرواء " )، (112( و"الكلم الطيب")6116يف" صحيح اجلامع") 

وابن ، (7111والرتمذي)، (2121وأبو داود)، (7211ومسلم)، (6771البخاري) - 271
 (.7121ماجة)

 (.2211وابن حبان)، (2217وأمحد يف" املسند)، (7217مسلم)- 211
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َكاَن ّإَذا َأَخَذ ،  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، وَعّن اْلبَ َراّء رضي هللا عنهما
َك َأْحَيا»َمْضَجَعُه قَاَل:  َك َأُموتُ ، اللُهَم بّاِسّْ َقَظ قَاَل: « َوبّاِسّْ اْْلَْمُد »َوّإَذا اْستَ ي ْ

 211.«َوّإلَْيّه النُُّشورُ ، بَ ْعَدَما َأَماتَ َنالِّلَّ اَلّذي َأْحَيانَا 
ّإَذا نَاَم قَاَل:  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهوَعْن ُحَذيْ َفَة 

َك َأْحَيا َوَأُموتُ » َقَظ قَاَل: « الَلُهَم بّاِسّْ اْْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َأْحَيانَا بَ ْعَدَما »َوّإَذا اْستَ ي ْ
 217«َوّإلَْيّه النُُّشورُ ، َأَماتَ َنا

 
ّإَذا َأرَاَد َأْن صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، وَعّن اْلبَ َراّء رضي هللا عنهما

ّه اْْلَمْيَنّ  َعُث  »َويَ ُقوُل: ، يَ َناَم َوَضَع يََدُه َُتَْت َخدّ  الَلُهَم ّقِّن َعَذاَبَك يَ ْوَم تَ ب ْ
 541.«ّعَباَدكَ 

 
ّإَذا  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن   يَ ْعِّن الَنّبَ ، وَعْن ُحَذيْ َفَة رضي هللا عنهما

ّه َوقَاَل:  َعُث  »َأَوى ّإىَل ّفَراّشّه َوَضَع يََدُه اْلُيْمَن َُتَْت َخدّ   َربّ  ّقِّن َعَذاَبَك يَ ْوَم تَ ب ْ
 544 «ّعَباَدَك  -َأْو ََتَْمُع  -
 

                                                           
 (7211مسلم)211
 (.7112والرتمذي)، (2111وأبو داود)، (2711البخاري) - 217
 ، (1712املفرد)رواه البخاري يف" األدب ، (11616 رواه أمحد يف " املسند") 217

 (.2277وابن حبان)، (7711والرتمذي)، (عن حفصة رضي هللا عنها2112وأبو داود)
، إسناده صحيح على شرط الشيخني: وقال شعيب األرنؤوط(77711رواه أمحد يف " املسند")  - 211

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح.: (وقال7711والرتمذي)
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َكاَن ّإَذا َأَوى ّإىَل ،  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، هللا عنهرضي وَعْن أََنٍس 
َفَكْم ِمَْن ََل َكاِفَ ، وََكَفانَا َوآَوانَا، اْْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َأْطَعَمَنا َوَسَقانَا »قَاَل: ، ّفَراّشهّ 

 212.«َلُه َوََل ُمْؤّويَ 
ّإَذا قَاَم ّمَن  صلى هللا عليه وسلموَعّن اْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما: َكاَن الَنّبُّ 

، الَلُهَم َلَك اْلَْمُد أَْنَت قَ يّ ُم الَسَمَواّت َواَْلْرّض َوَمْن ّفيّهنَ  »قَاَل: ، الَلْيّل يَ تَ َهَجدُ 
َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت نُوُر ، َمْن ّفيّهنَ َوَلَك اْلَْمُد َلَك ُمْلُك الَسَمَواّت َواَْلْرّض وَ 

َوَلَك ، َوَلَك اْلَْمُد أَْنَت َمّلُك الَسَمَواّت َواَْلْرضّ ، الَسَمَواّت َواَْلْرّض َوَمْن ّفيّهنَ 
َوالَناُر ، َواْلََنُة َحقٌّ ، َوقَ ْوُلَك َحقٌّ ، َوّلَقاُؤَك َحقٌّ ، اْلَْمُد أَْنَت اْلَقُّ َوَوْعُدَك اْلَقُّ 

الَلُهَم َلَك ، َوالَساَعُة َحقٌّ ، َوُُمََمٌد َصَلى هللُا َعَلْيّه َوَسَلَم َحقٌّ ، َوالَنّبيُّوَن َحقٌّ ، َحقٌّ 
َوّإلَْيَك ، َوّبَك َخاَصْمتُ ، َوّإلَْيَك أَنَ ْبتُ ، َوَعَلْيَك تَ وََكْلتُ ، َوّبَك آَمْنتُ ، َأْسَلْمتُ 
مُ ، َوَما َأْسَرْرُت َوَما َأْعَلْنتُ ، ا َقَدْمُت َوَما َأَخْرتُ فَاْغّفْر ِل مَ ، َحاَكْمتُ  ، أَْنَت املَُقدّ 

ُرَك  » َأْو:، «ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، َوأَْنَت املَُؤخّ رُ  قَاَل ُسْفَياُن: َوزَاَد َعْبُد  «ََل ّإَلَه َغي ْ
 540«. بّالِلَّ َوََل َحْوَل َوَلَ قُ َوَة ّإََل »الَكّرّي أَبُو أَُمَيَة: 

صلى هللا عليه أَنَُه رََقَد ّعْنَد َرُسوّل هللّا ، وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
َقَظ فَ َتَسَوَك َوتَ َوَضَأ َوُهَو يَ ُقوُل: ، وسلم ّإَن ِف َخْلّق الَسَماَواّت َواْْلَْرّض ﴿ فَاْستَ ي ْ

[ فَ َقَرأَ 290]آل عمران:  ﴾ َْليَاٍت ّْلُوِل اْْلَْلَبابّ َواْخّتاَلّف الَلْيّل َوالنَ َهاّر 
                                                           

 (7212مسلم) - 212
 (221وأبو داود)، (7761وأمحد)، (261) - 111 ومسلم، (واللفظ له1171البخاري)- 216
 (.7212وابن حبان)، (1722وابن ماجة)، (1611والنسائي)، (7111والرتمذي)، 
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فََأطَاَل ّفيّهَما اْلّقَياَم ، ثَُ قَاَم َفَصَلى رَْكَعتَ نْيّ ، َهُؤََلّء اْْليَاّت َحىَت َخَتَم السُّورَةَ 
اَلَث َمَراٍت ّسَت ثَُ فَ َعَل َذّلَك ثَ ، ثَُ اْنَصَرَف فَ َناَم َحىَت نَ َفخَ ، َوالرُُّكوَع َوالسُُّجودَ 

فََأَذَن ، ثَُ َأْوتَ َر بَّثاَلثٍ ، ُكَل َذّلَك َيْسَتاُك َويَ تَ َوَضُأ َويَ ْقَرُأ َهُؤََلّء اْْليَاتّ ،  رََكَعاتٍ 
َوِف ّلَساِن ، َوُهَو يَ ُقوُل: "اللُهَم اْجَعْل ِف قَ ْلّب نُورًا، اْلُمَؤذّ ُن َفَخَرَج ّإىَل الَصاَلةّ 

َوّمْن ، َواْجَعْل ّمْن َخْلّفي نُورًا، َواْجَعْل ِف َبَصّري نُورًا، اْجَعْل ِف َِسّْعي نُورًاوَ ، نُورًا
 540.«اللُهَم َأْعّطِّن نُورًا، َوّمْن َُتِّْت نُورًا، َواْجَعْل ّمْن فَ ْوّقي نُورًا، َأَماّمي نُورًا

دعاء قضاء وسيأتى معنا من اْلدعية عند النوم ِف " الفصل السادس " باب 
 .الدين

* * * 
  

                                                           
 (واللفظ له267) - 111 ومسلم، (6716البخاري)- 212
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 :ما يدعو به العبد حني ُيصبح ومُيسى
ّإَذا َأْمَسى ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َنّبُّ هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد هللّا 

َنا َوَأْمَسى اْلُمْلُك لِّلَّ  »قَاَل:  « ََل َشرّيَك َلهُ  َوْحَدهُ ، َواْْلَْمُد لِّلَّ ََل ّإَلَه ّإََل هللاُ ، َأْمَسي ْ
َربّ  ، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْْلَْمُد َوُهَو َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ »قَاَل: أُرَاُه قَاَل ّفيّهَن: 

َر َما بَ ْعَدَها َلّة َوَخي ْ َر َما ِف َهّذّه الَلي ْ َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  َما ِف َهّذّه ، َأْسأَُلَك َخي ْ
َلّة َوَشرّ  مَ  َربّ  َأُعوُذ ّبَك ّمْن ، َربّ  َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَكَسّل َوُسوّء اْلّكَِبّ ، ا بَ ْعَدَهاالَلي ْ

َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح »َوّإَذا َأْصَبَح قَاَل َذّلَك أَْيًضا: « َعَذاٍب ِف الَناّر َوَعَذاٍب ِف اْلَقِْبّ 
 548«.اْلُمْلُك لِّلَّ 

 
صلى هللا عليه يَ ُقوُل: َلَْ َيُكْن َرُسوُل هللّا ، هللا عنهماوعن َعْبّد هللّا ْبَن ُعَمَر رضي 

اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَعاّفَيَة  »َيدَُع َهُؤََلّء الَدَعَواّت ّحنَي ُيْصّبُح َوّحنَي مُيّْسي: وسلم 
نْ َيا َواْْلّخَرةّ  ، يِّن َوُدنْ َياَي َوَأْهّلي َوَماِل اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاّفَيَة ِف دّ ، ِف الدُّ

، َوّمْن َخْلّفي، اللُهَم اْحَفْظِّن ّمْن بَ نْيّ َيَديَ ، َوآّمْن َرْوَعاِت ، اللُهَم اْستُ ْر َعْورَاِت 
قَاَل:  .«َوَأُعوُذ ّبَعَظَمّتَك َأْن ُأْغَتاَل ّمْن َُتِّْت ، َوّمْن فَ ْوّقي، َوَعْن مّشَاِل ، َوَعْن مَيّيِّن 

 211يَ ْعِّن اْْلَْسفَ 
 

َراِن ّ  قَاَل: أَتَ ْيُت َعْبَد هللّا ْبَن َعْمّرو ْبّن الَعاّص رضي هللا ، وَعْن َأِب رَاّشٍد اْلُب ْ
ْعَت ّمْن َرُسوّل هللّا ، عنهما ثْ َنا ِمَا ِسَّ فَأَْلَقى ، صلى هللا عليه وسلمفَ ُقْلُت َلُه: َحدّ 

                                                           
 (.167وابن حبان)، (7711والرتمذي)، (2121وأبو داود)، (7277) – 22مسلم-211
 (7121وابن ماجة)، (2121أبو داود)(واللفظ له، و 1212أمحد يف" املسند" )رواه : صحيح - 211

 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.161و "صحيح ابن حبان" )
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قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَكَتَب ِل َرُسوُل هللّا فَ َقاَل: َهَذا َما  ، ّإَِلَ َصّحيَفةً 
يَق قَاَل: يَا َرُسوَل هللّا َعلّ ْمِّن َما َأُقوُل  فَ َنَظْرُت ّفيَها فَّإَذا ّفيَها: ّإَن أَبَا َبْكٍر الصّ دّ 

يَا أَبَا َبْكٍر ُقْل: الَلُهَم فَاّطَر الَسَمَواّت  » فَ َقاَل:، ّإَذا َأْصَبْحُت َوّإَذا َأْمَسْيتُ 
َأُعوُذ ، َرَب ُكلّ  َشْيٍء َوَمّليَكهُ ، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، َعاَلَ الَغْيّب َوالَشَهاَدةّ ، َواَْلْرضّ 

ْفّسي ُسوًءا َأْو َوَأْن َأقْ َِتَّف َعَلى ن َ ، َوّمْن َشرّ  الَشْيطَاّن َوّشرّْكهّ ، ّبَك ّمْن َشرّ  نَ ْفّسي
 550.« َأُجَرُه ّإىَل ُمْسّلمٍ 

صلى هللا عليه َأَن الَنّبَ ، َعْن أُمّ  َسَلَمَة رضي هللا عنها، وَعْن َمْوىًل ّْلُمّ  َسَلَمةَ 
، الَلُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّعْلًما نَاّفًعا» َكاَن يَ ُقوُل ّإَذا َصَلى الصُّْبَح ّحنَي ُيَسلّ ُم ،  وسلم

 552.«َوَعَماًل ُمتَ َقَباًل ، ْزقًا طَيّ ًباَورّ 
* * * 

 :من أدعية اْلروج من املنزل
ّإَذا  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
، َحْوَل َوََل قُ َوَة ّإََل بّالِلَّ ََل ، فَ َقاَل ّبْسّم الِلَّ تَ وََكْلُت َعَلى الِلَّ ، َخَرَج الَرُجُل ّمْن بَ ْيّتهّ 

فَ يَ ُقوُل َلُه ، فَ َتتَ َنَحى َلُه الَشَياّطنيُ ، َوُوّقيتَ ، وَُكّفيتَ ، قَاَل: يُ َقاُل ّحيَنّئٍذ: ُهّديتَ 
 551.«َشْيطَاٌن آَخُر: َكْيَف َلَك ّبَرُجٍل َقْد ُهّدَي وَُكّفَي َوُوّقَي؟ 

                                                           
، وهذا إسناد حسن، صحيح لغريه: وقال شعيب األرناؤوط (6121رواه أمحد يف" املسند")  - 221

 .(وصححه األلباين167حبان)وابن ، (7271والرتمذي)، (2162وأبو داود)
وابن ، (وضعفه شعيب األرنؤوط76271، 76211، 76211، 76617رواه أمحد) - 221

  (وصححه األلباين172ماجة)
(وصححه األلباين 177وابن حبان)، (7176والرتمذي)، (واللفظ له2112رواه أبو داود) - 227

 (.111يف"صحيح اجلامع") 
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ّمْن  صلى هللا عليه وسلمَلْت: َما َخَرَج الَنّبُّ رضي هللا عنها قَا، وَعْن أُمّ  َسَلَمةَ 
، َأْو ُأَضلَ ، الَلُهَم َأُعوُذ ّبَك َأْن َأّضلَ  »فَ َقاَل: ، بَ ْيِّت َقطُّ ّإََل رََفَع َطْرَفُه ّإىَل الَسَماءّ 

 227.«َعَليَ  َأْو جُيَْهلَ ، َأْو َأْجَهلَ ، َأْو ُأْظَلمَ ، َأْو َأْظّلمَ ، َأْو أَُزلَ ، َأْو َأّزلَ 
 

* * * 
 :أدعية التوجه للمسجد ودخوله واْلروج منه

صلى هللا عليه أَنَُه رََقَد ّعْنَد َرُسوّل هللّا ، َعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعَباٍس رضي هللا عنهما
قَ ْلّب اللُهَم اْجَعْل ِف »َوُهَو يَ ُقوُل: ، فََأَذَن اْلُمَؤذّ ُن َفَخَرَج ّإىَل الَصاَلةّ ، ...وسلم

َواْجَعْل ّمْن ، َواْجَعْل ِف َبَصّري نُورًا، َواْجَعْل ِف َِسّْعي نُورًا، َوِف ّلَساِن نُورًا، نُورًا
اللُهَم َأْعّطِّن ، َوّمْن َُتِّْت نُورًا، َواْجَعْل ّمْن فَ ْوّقي نُورًا، َوّمْن َأَماّمي نُورًا، َخْلّفي نُورًا

 554«. نُورًا
صلى هللا قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَأو َعْن َأِب ُأَسْيٍد ، َُحَْيدٍ وَعْن َأِب 

اللُهَم افْ َتْح ِل أَبْ َواَب » فَ ْليَ ُقْل: ، ّإَذا َدَخَل َأَحدُُكُم اْلَمْسّجدَ  »: عليه وسلم
 555.«فَ ْليَ ُقْل: اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك ّمْن َفْضّلَك ، َوّإَذا َخَرجَ ، َرَْحَّتكَ 

 
َعْن َجَدهّتَا فَاّطَمَة ، َعْن أُمّ ّه فَاّطَمَة بّْنّت اْلَُسنْيّ ، وَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن اْلََسنّ 

َرى ّإَذا َدَخَل املَْسّجَد َصَلى  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، الُكب ْ
                                                           

، شعيب األرنؤوط(وصححه 2111وأبو داود)، األرنؤوطشعيب (وضعفه 76211رواه أمحد ) -227
 (وصححه األلباين.7111وابن ماجة)، (2116والنسائي )، (7172والرتمذي)

 (267مسلم) - 221
 (217مسلم) - 222
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َوّإَذا ، «َوافْ َتْح ِل أَبْ َواَب َرَْحَّتكَ ، َربّ  اْغّفْر ِل ُذنُوِب »َوقَاَل: ، َعَلى ُُمََمٍد َوَسَلمَ 
َوافْ َتْح ِل أَبْ َواَب ، َربّ  اْغّفْر ِل ُذنُوِب  »َوقَاَل: ، َخَرَج َصَلى َعَلى ُُمََمٍد َوَسَلمَ 

 550«.َفْضّلكَ 
َذا إّ  » قَاَل:، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ   عنهرضي هللاوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

، َدَخَل َأَحدُُكْم اْلَمْسّجَد فَ ْلُيَسلّ ْم َعَلى الَنّبّ  َوْليَ ُقْل: الَلُهَم افْ َتْح ِل أَبْ َواَب َرَْحَّتكَ 
 اْعّصْمِّن ّمْن الَشْيطَاّن الَرّجيمّ الَلُهَم »  َوّإَذا َخَرَج فَ ْلُيَسلّ ْم َعَلى الَنّبّ  َوْليَ ُقْل:

».222 
صلى هللا عليه َعّن الَنّبّ  ، وَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َعْمّرو ْبّن اْلَعاّص رضي هللا عنهما

، َوّبَوْجّهّه اْلَكّريّ ، َأُعوُذ بّالِلَّ اْلَعّظيمّ »أَنَُه َكاَن ّإَذا َدَخَل اْلَمْسّجَد قَاَل: وسلم 
قَاَل: فَّإَذا قَاَل: ، قَاَل: َأَقْط؟ قُ ْلُت: نَ َعمْ ، «ّمَن الَشْيطَاّن الَرّجيمّ ، َوُسْلطَانّّه اْلَقّديّ 

 221«.َذّلَك قَاَل الَشْيطَاُن: ُحّفَظ ّمِنّ  َسائَّر اْليَ ْومّ 
 

 :الدعاء على من باع أو اشِتى أو أنشد ضالة ِف املسجد
ّإَذا  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، عنهرضي هللا َعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 559.«فَ ُقوُلوا: ََل َأْرَبَح الَِلُ َّتَارََتكَ ، رَأَيْ ُتْم َمْن يَّبيُع َأْو يَ ْبَتاُع ِف املَْسّجدّ 
                                                           

 (وصححه األلباين.221وابن ماجة)، (711رواه الرتمذي): صحيح 226-
وصححه األلباين يف" ، (127وابن خزمية )، (7112وابن حبان)، (227رواه ابن ماجة): صحيح222

 (.211صحيح اجلامع")
(وصححه األلباين يف" صحيح 211و" مشكاة املصابيح")، (166رواه أبو داود): صحيح - 221

 (.1212اجلامع")
(وصححه األلباين 1712وابن خزمية)، (1621وابن حبان)، (1771رواه الرتمذي): صحيح - 221

 .وشعيب األرنؤوط
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َع رَُجاًل يَ ْنُشُد  : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوعنه  َمْن ِسَّ
 261.« َضاَلًة ِف اْلَمْسّجّد فَ ْليَ ُقْل ََل َرَدَها هللاُ َعَلْيَك فَّإَن اْلَمَساّجَد ََلْ تُ ْْبَ ّْلََذا

 فَ ُقوُلوا:، ّإَذا رَأَيْ ُتْم َمْن يَّبيُع َأْو يَ ْبَتاُع ِف املَْسّجدّ  » :وِف رواية للِتمذي والدارمي
ََل َرَد الَِلُ  » فَ ُقوُلوا:، رَأَيْ ُتْم َمْن يَ ْنُشُد ّفيّه َضاَلةً  َوّإَذا، « ََل َأْرَبَح الَِلُ َّتَارََتكَ  »

 «َعَلْيَك 
* * * 

 :الدعاء بعد الفراغ من الطعام
 » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 

َهاّإَن هللَا لَيَ ْرَضى َعّن اْلَعْبّد َأْن  َأْو َيْشَرَب الَشْربََة ، يَْأُكَل اْْلَْكَلَة فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ
َها  261«.فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ

 
َكاَن ّإَذا رََفَع َماّئَدَتُه صلى هللا عليه وسلم  َأَن الَنّبَ  :رضي هللا عنهوَعْن َأِب أَُماَمَة 

َر َمْكّفيٍ  َوََل ُمَودٍَع َوََل ُمْستَ ْغًن َعْنهُ ، ّفيهّ اْلَْمُد لِّلَّ َكّثريًا طَيّ ًبا ُمَبارًَكا »قَاَل:  ، َغي ْ
 267«رَبَ َنا

َر َمْكّفيٍ  َوََل َمْكُفورٍ ، اْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َكَفانَا َوَأْرَوانَا» :وِف رواية  َوقَاَل َمَرًة: « َغي ْ
َر َمْكّفيٍ  َوََل ُمَودٍَع َوَلَ ، اْلَْمُد لِّلَّ رَب َّنا »  267.«رَبَ َنا، ُمْستَ ْغًن  َغي ْ

                                                           
(، 127(، وأبو داود)1771والرتمذي )، (1211( ، وأمحد يف" املسند")261) - 21مسلم  - 261

 (. 1111والدارمي)، (262وابن ماجة)
 (.1116والرتمذي)، (17161وأمحد يف " املسند") ، (7271مسلم) - 261
 .(7711وابن ماجة)، (7126والرتمذي)، (7111وأبو داود)، (2121البخاري)- 267
 (.2121البخاري)- 267
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َرةَ  أَنَُه َحَدثَُه رَُجٌل َخَدَم َرُسوَل ، َعْن َعْبّد الَرَْحَّن ْبّن ُجبَ رْيٍ ، وَعْن َعْبّد هللّا ْبّن ُهبَ ي ْ
َع الَنّبَ ، ََثَاّن ّسّننيَ صلى هللا عليه وسلم هللّا  ّإَذا قُ رّ َب  صلى هللا عليه وسلمأَنَُه ِسَّ

اللُهَم َأْطَعْمَت  »َوّإَذا فَ َرَغ ّمْن َطَعاّمّه قَاَل: ، «ُمُه يَ ُقوُل: " ّبْسّم هللّا ّإلَْيّه َطَعا
فَ َلَك اْْلَْمُد َعَلى َما َأْعطَْيَت ، َوَهَدْيَت َوَأْحيَ ْيتَ ، َوَأْغنَ ْيَت َوَأقْ نَ ْيتَ ، َوَأْسَقْيتَ 

».504 
صلى هللا عليه َأَن َرُسوَل هللّا ، أَبّيهّ َعْن ، وَعْن َسْهّل ْبّن ُمَعاّذ ْبّن أََنٍس اْْلَُهِّن ّ 

َوَرزَقَّنيّه ّمْن ، ُثَ قَاَل: اْْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َأْطَعَمِّن َهَذا، َمْن َأَكَل َطَعاًما »قَاَل: ، وسلم
 505.«َغَفَر هللاُ َلُه َما تَ َقَدَم ّمْن َذنّْبّه ، َغرْيّ َحْوٍل ّمِنّ  َوََل قُ َوةٍ 

صلى هللا عليه قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب أَيُّوَب اْْلَْنَصاّريّ  
َوَسَوَغُه َوَجَعَل لَُه ، اْْلَْمُد لِّلَّ اَلّذي َأْطَعَم َوَسَقى »قَاَل: ، ّإَذا َأَكَل َأْو َشّربَ  وسلم
 500.«َُمَْرًجا 

 :الدعاء ملن أطعم الطعام
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: نَ َزَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد هللّا ْبّن ُبْسٍر 

َها، قَاَل: فَ َقَربْ َنا ّإلَْيّه َطَعاًما َوَوْطَبةً ، َعَلى َأِب  ثَُ ُأِتَ بَّتْمٍر َفَكاَن يَْأُكُلُه ، فََأَكَل ّمن ْ
قَاَل ُشْعَبُة: ُهَو َظِنّ  َوُهَو  -َوجَيَْمُع الَسَبابََة َواْلُوْسَطى ، َويُ ْلّقي النَ َوى بَ نْيَ ّإْصبَ َعْيهّ 

                                                           
، (1261 ( وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")16212 رواه أمحد يف" املسند"): صحيح - 261

 (.1261 و" السلسلة الصحيحة")
: ( ]قال األلباين[1177أبو داود)، إسناده حسن: وقال شعيب األرنؤوط (12677رواه أمحد ) - 262

وصححه األلباين ، (1111وأبو يعلى يف"مسنده") ، (7121والرتمذي)، حسن دون زيادة وما تأخر
 (.1111و"اإلرواء " )، (112( و"الكلم الطيب")6116يف" صحيح اجلامع") 

(وصححه األلباين 1712و"مشكاة املصابيح") ، (2771وابن حبان)، (7121رواه أبو داود) - 266
  (.1611يف" صحيح اجلامع") 
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ْصبَ َعنْيّ  ثَُ نَاَوَلُه ، ثَُ ُأِتَ ّبَشَراٍب َفَشرّبَهُ  -ّفيّه ّإْن َشاَء هللُا ّإْلَقاُء النَ َوى بَ نْيَ اْْلّ
، اللُهمَ »فَ َقاَل: ، ادُْع هللَا لََنا، َدابَّتهّ  قَاَل: فَ َقاَل َأِب: َوَأَخَذ بّّلَجامّ ، اَلّذي َعْن مَيّيّنهّ 

 262.«َواْغّفْر َْلُْم َواْرََحُْهمْ ، بَاّرْك َْلُْم ِف َما َرزَقْ تَ ُهمْ 
فَ ُقْلُت: ، فَ َرَفَع رَْأَسُه ّإىَل الَسَماءّ :ديث الطويلاْلِف رضي هللا عنه  وعن املقداد

َوَأْسّق َمْن ، َأْطّعْم َمْن َأْطَعَمِّن ، اللُهمَ »فَ َقاَل: ، اْْلَن َيْدُعو َعَلَي فََأْهّلكُ 
 508َأْسَقاِن".

اْسَتْأَذَن  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، َأْو َغرْيّهّ ، رضي هللا عنه وَعْن أََنسٍ 
» فَ َقاَل َسْعٌد: ، «الَساَلُم َعَلْيُكْم َوَرَْحَُة هللّا  »فَ َقاَل: ، َعَلى َسْعّد ْبّن ُعَباَدةَ 

َحىَت َسَلَم  صلى هللا عليه وسلمَوَلَْ ُيْسّمّع الَنّبَ ، «َوَعَلْيَك الَساَلُم َوَرَْحَُة هللاّ 
َواتَ بَ َعُه  صلى هللا عليه وسلمَوَلَْ ُيْسّمْعُه فَ َرَجَع الَنّبُّ ، َوَرَد َعَلْيّه َسْعٌد َثاَلثًا، َثاَلثًا
، َما َسَلْمَت َتْسّليَمًة ّإََل ّهَي بُّأُذِن ، بَّأِب أَْنَت َوأُمّ ي، ُسوَل هللاّ فَ َقاَل: يَا رَ ، َسْعدٌ 

ْعكَ  ُثَ ، َوّمَن اْلبَ رََكةّ ، َأْحَبْبُت َأْن َأْسَتْكّثَر ّمْن َساَلّمكَ ، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيَك َوَلَْ ُأِسّْ
، فَ َلَما فَ َرغَ ، صلى هللا عليه وسلمَنّبُّ هللّا  فََأَكلَ ، فَ َقَرَب َلُه زَبّيًبا، َأْدَخَلُه اْلبَ ْيتَ 

َوَأْفَطَر ّعْندَُكُم ، اْلَماَلّئَكةُ  َوَصَلْت َعَلْيُكمُ ، َأَكَل َطَعاَمُكُم اْْلَبْ َرارُ  »قَاَل: 
 261 «.الَصاّئُمونَ 

* * * 

                                                           
  .(7226والرتمذي)، (7271وأبو داود)، (12617وأمحد )، (7117مسلم) - 262
 (.77117وأمحد يف" املسند")، (7122مسلم)-- 261
إسناده صحيح على شرط : (وقال شعيب األرنؤوط17116رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -261

وأخرجه ، (2112وهو يف "مصنف عبد الرزاق" )، (7121ومن طريقه أخرجه أبو داود ) الشيخني.
 (.171)والطرباين يف "الدعاء" ( 1217الضياء يف "املختارة" )
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 : دعاء دخول اْلالء واْلروج منه
ّإَذا َدَخَل  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 

 221.«الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلُُبّث َواْلََباّئثّ  »اَْلاَلَء قَاَل: 
» قَاَل: ، ّإَذا َخَرَج ّمَن اْْلَاَلءّ  صلى هللا عليه وسلموَعْن َعاّئَشَة قَاَلْت: َكاَن الَنّبُّ 

 502.« ُغْفَراَنكَ 
* * * 

 : ما يقال إذا عصفت الريح
أَنَ َها قَاَلْت: َكاَن ، صلى هللا عليه وسلمَزْوّج الَنّبّ  ، َعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها

َرَها» قَاَل: ، ّإَذا َعَصَفّت الر ّيحُ  صلى هللا عليه وسلمالَنّبُّ  ، اللُهَم ّإِن ّ َأْسأَُلَك َخي ْ
َر َما ّفيَها َر َما أُْرّسَلْت ّبهّ ، َوَخي ْ َوَشرّ  َما ، َوَشرّ  َما ّفيَها، َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َشر َّها، َوَخي ْ

َوَأقْ َبَل ، َوَخَرَج َوَدَخلَ ، تَ َغيَ َر َلْونُهُ ، قَاَلْت: َوّإَذا َتَيَ َلّت الَسَماءُ ، «أُْرّسَلْت ّبهّ 
، قَاَلْت َعاّئَشُة: َفَسأَْلُتهُ ، َذّلَك ِف َوْجّههّ  فَ َعَرْفتُ ، ُسرّ َي َعْنهُ ، فَّإَذا َمَطَرتْ ، َوَأْدبَ رَ 

فَ َلَما رََأْوُه َعاّرًضا ُمْستَ ْقّبَل ﴿ يَا َعاّئَشُة َكَما قَاَل قَ ْوُم َعاٍد: ، فَ َقاَل: " َلَعَلهُ 
 227[ "14]اْلحقاف:  ﴾ َأْوّديَّتّهْم قَاُلوا َهَذا َعاّرٌض ُِمّْطُرنَا

                                                           
 (.722ومسلم)، (6777البخاري)- 221
، (711وابن ماجة)، (2والرتمذي)، (71أبو داود)، (72771) يف " املسند" رواه أمحد - 221

وانظر" صحيح ، (1171والنسائي يف" السنن الكربى")، (1111وابن حبان)، (212والدارمي)
 (.1212اجلامع")

 (.7111والرتمذي)، (111مسلم)- 227
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ََل » : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، هللا عنهرضي َعْن َأِب ُهَريْ َرَة و 
َوَلّكْن َسُلوا الِلََ ّمْن ، تَْأِت بّالَرَْحَّة َواْلَعَذابّ ، فَّإنَ َها ّمْن َرْوّح الِلَّ ، ُتُسبُّوا الر ّيحَ 

 227.« َوتَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمْن َشر َّها، َخرْيَّها
* * * 

 نزول الغيث:ما يقال عند 
َكاَن ّإَذا رََأى  صلى هللا عليه وسلمَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها: َأَن َرُسوَل الِلَّ 

 504«.الَلُهَم َصيّ ًبا نَاّفًعا»قَاَل: ، املََطرَ 
َكاَن ِف َكاَن ّإَذا رََأى نَاّشًئا ِف أُُفّق الَسَماّء تَ َرَك اْلَعَمَل َوّإْن   :وِف رواية أبو داود

الَلُهَم َصيّ ًبا »فَّإْن ُمّطَر قَاَل: « الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشر َّها»ثَُ يَ ُقوُل: ، َصاَلةٍ 
 «َهّنيًئا

 وسيأِت معنا بيان اْلدعية اْلاصة ِبذا الشأن ِف " الفصل السابع"
* * * 

 :دعاء دخول املقابر
 صلى هللا عليه وسلمأَنَ َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللّا ، َعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها

َلتُ َها ّمْن َرُسوّل هللّا  خَيُْرُج ّمْن آّخّر الَلْيّل ّإىَل  صلى هللا عليه وسلمُكَلَما َكاَن لَي ْ
 ، الَساَلُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤّمّننيَ  »فَ يَ ُقوُل: ، اْلَبّقيعّ 

                                                           
، (2277وابن حبان)، (271والبخاري يف "األدب املفرد" ")، (2117رواه أمحد يف " املسند")- 227

( عن أيب بن كعب 2712و)، (2716(وصححه األلباين يف " صحيح اجلامع")7272وابن ماجة )
 .رضي هللا عنه

 (1277والنسائي)، (2111وأبو داود)، (72221وأمحد يف " املسند")، (1177البخاري)- 221

 (1116، 117وابن حبان)، 
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اللُهَم اْغّفْر ، َوّإنَا ّإْن َشاَء هللُا ّبُكْم ََلّحُقونَ ، ُمَؤَجُلونَ  َغًدا، ُتوَعُدونَ أَتَاُكْم َما وَ 
 505«.ّْلَْهّل بَّقيّع اْلَغْرَقدّ 

ُقوِل:  »قُ ْلُت: َكْيَف َأُقوُل َْلُْم يَا َرُسوَل هللّا؟ قَاَل  :قَاَلتْ ، وِف رواية عند مسلم
يَارّ  َويَ ْرَحُم هللُا اْلُمْستَ ْقّدّمنَي ّمَنا ، ّمَن اْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْسّلّمنيَ ، الَساَلُم َعَلى َأْهّل الدّ 

 226«.َوّإنَا ّإْن َشاَء هللاُ ّبُكْم َلاَلّحُقوَن ، َواْلُمْسَتْأّخرّينَ 
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن َرُسوُل هللّا ، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن ُسَلْيَماَن ْبّن بُ َرْيَدةَ 

 »:-ِف ّرَوايَّة َأِب َبْكٍر  -َفَكاَن قَائُّلُهْم يَ ُقوُل ، يُ َعلّ ُمُهْم ّإَذا َخَرُجوا ّإىَل اْلَمَقاّبرّ 
يَارّ  يَارّ  »:-َوِف ّرَوايَّة زَُهرْيٍ  -، الَساَلُم َعَلى َأْهّل الدّ  ّمَن ، الَساَلُم َعَلْيُكْم َأْهَل الدّ 

َأْسَأُل هللَا لََنا َوَلُكُم اْلَعاّفَيَة ، ّإْن َشاَء هللُا َلاَلّحُقونَ  َوّإنَا، ْسّلّمنيَ اْلُمْؤّمّننَي َواْلمُ 
».500 

* * * 

                                                           
 .(121) - 117مسلم - 222
 (.121) - 117مسلم - 226
وابن ، (7111والنسائي)، (1212وابن ماجة)، (77112وأمحد يف" املسند)، (122مسلم) - 222

 (.7127حبان)
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 :الفصل السابع
 حاجة املسلم واْلمة بأسرها إىل الدعاء

 :والتضرع إىل هللا ِف حال الكرب الِت تصيبهم
 حاجة املسلم إىل اللجأ إىل هللا ِف حال الكرب واْلموم الِت تصيبه: :أوًَل 

﴿  ِف قَ ْوّلّه تَ َعاىَل:  صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب الَدْرَداّء 
َويُ َفرّ َج  ، ّمْن َشْأنّّه َأْن يَ ْغّفَر َذنْ ًبا »قَاَل: ، [19]الرَحن:  ﴾ ُكَل يَ ْوٍم ُهَو ِف َشْأنٍ 

 221«َوخَيّْفَض آَخرّينَ ، َويَ ْرَفَع قَ ْوًما، َكْربًا
 

 دعاء املكروب:
َكاَن يَ ُقوُل  صلى هللا عليه وسلمَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعْنهما: َأَن َرُسوَل الِلَّ 

ََل ، ّإََل الَِلُ َربُّ الَعْرّش الَعّظيمّ ََل ّإَلَه ، ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ الَعّظيُم اْلَّليمُ »ّعْنَد الَكْرّب: 
 509«.َوَربُّ الَعْرّش الَكّريّ ، ّإَلَه ّإََل الَِلُ َربُّ الَسَمَواّت َوَربُّ اَْلْرضّ 

 580«..، ََل ّإَلَه ّإَل الَِلُ اْْلَّليُم اْلَعّظيمُ »  :وِف رواية
 582«...، اْلَّليمُ ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ الَعّليُم  » :وِف رواية

 581«....، ََل ّإَلَه ّإَلَ الَِلُ اْلَّليُم اْلَّكيمُ  » وِف رواية للِتمذي:
                                                           

تفسري -22(1122والبخاري تعليًقا حتت حديث)، (611وابن حبان)، (717رواه ابن ماجة)- 221
 (ط. دار التقوى. 1/171سورة الرمحن)

 (.7117وأمحد)، (7271ومسلم)، (6716البخاري) -221
 (7261رواه أمحد يف " املسند")-211
  (2176البخاري)-211
 (وصححه األلباين7172رواه الرتمذي)-217
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 581«...، ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ اْْلَّليُم اْلَكّريُ »  :وِف رواية
ََل ّإَلَه ّإََل ، اْْلَّليُم اْلَكّريُ ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ ، ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ اْلَعّليُّ اْلَعّظيمُ  » :وِف رواية

ََل ّإَلَه ّإََل الَِلُ َربُّ الَسَماَواّت َواْْلَْرّض َوَربُّ اْلَعْرّش ، الَِلُ َربُّ اْلَعْرّش اْلَعّظيمّ 
 584.« اْلَعّظيمّ 

َوَسَلَم ّإَذا َكَربَُه قَاَل: َكاَن الَنّبُّ َصَلى الَِلُ َعَلْيّه ، رضي هللا عنهوَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
 585.« يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ّبَرَْحَّتَك َأْسَتّغيثُ  »َأْمٌر قَاَل: 
أَّلظُّوا بَّيا َذا اَْلاَلّل » : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، َوبّّإْسَناّدهّ 
 580.« َواّْلْكَرامّ 

َما  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد هللّا 
، اْبُن َأَمّتكَ ، َعْبّدكَ  اْبنُ ، فَ َقاَل: اللُهَم ّإِن ّ َعْبُدكَ ، َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َهمٌّ َوََل َحَزنٌ 

َو َلَك َأْسأَُلَك ّبُكلّ  اْسٍم هُ ، َعْدٌل ِفَ َقَضاُؤكَ ، َماٍض ِفَ ُحْكُمكَ ، نَاّصَيِّت بَّيّدكَ 
َأّو اْسَتْأثَ ْرَت ، َأْو أَنْ َزْلَتُه ِف ّكَتاّبكَ ، َأْو َعَلْمَتُه َأَحًدا ّمْن َخْلّقكَ ، َِسَْيَت ّبّه نَ ْفَسكَ 

َوّجاَلَء ، َونُوَر َصْدّري، َأْن ََتَْعَل اْلُقْرآَن رَبّيَع قَ ْلّب ، ّبّه ِف ّعْلّم اْلَغْيّب ّعْنَدكَ 
قَاَل: ، «َوأَْبَدَلُه َمَكانَُه فَ َرًحا ، ّإََل َأْذَهَب هللُا َُهَُه َوُحْزنَهُ  ،َوَذَهاَب َُهّ ي، ُحْزِن 

                                                           
 (.7117رواه ابن ماجة) - 217
 إسناده صحيح على شرط الشيخني.: وقال شعيب األرنؤوط (7721رواه أمحد يف " املسند")-211
 (وحسنه األلباين7271رواه الرتمذي): حسن- 212
 م(وصححه األلباين 7271رواه الرتمذي): صحيح -- 216
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َعَها َأْن يَ تَ َعَلَمَها ، بَ َلى »فَ َقاَل: ، َأََل نَ تَ َعَلُمَها؟، َفّقيَل: يَا َرُسوَل هللاّ  يَ ْنَبّغي ّلَمْن ِسَّ
».580 
 

صلى َعّن الَنّبّ  ، َعْن أَبّيهّ ، الَرَْحَّن ْبُن َأِب َبْكَرةَ وَعْن َجْعَفّر ْبّن َمْيُموٍن َحَدَثِّن َعْبُد 
َفاَل َتّكْلِّن ّإىَل ، َدَعَواُت اْلَمْكُروّب: الَلُهَم َرَْحََتَك َأْرُجو »قَاَل: ، هللا عليه وسلم

 588«.ََل ّإَلَه ّإََل أَْنتَ ، َوَأْصّلْح ِل َشْأِن ُكَلهُ ، نَ ْفّسي َطْرَفَة َعنْيٍ 
صلى هللا عليه قَاَل: َعَلَمِّن َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعّليّ  ْبّن َأِب طَاّلٍب 

، ُسْبَحاَن هللاّ ، ََل ّإَلَه ّإَل هللُا اْْلَّليُم اْلَكّريُ  »ّإَذا نَ َزَل ِب َكْرٌب َأْن َأُقوَل:  وسلم
 589.«َواْْلَْمُد لِّلَّ َربّ  اْلَعاَلّمنَي ، َوتَ َباَرَك هللاُ َربُّ اْلَعْرّش اْلَعّظيمّ 

َأََل  » :صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: قَاَل ِل َرُسوُل الِلَّ ، وَعْن َأِْسَاَء بّْنّت ُعَمْيسٍ 
 ؟ َألَِلُ َألَِلُ َرِبّ  ََل ُأْشّركُ -َأْو ِف اْلَكْرّب  -ُأَعلّ ُمّك َكّلَماٍت تَ ُقولّينَ ُهَن ّعْنَد اْلَكْرّب 

 590«.ّبّه َشْيًئا

                                                           
: (وقال شعيب األرنؤوط127وابن حبان)، (1711، 7217رواه أمحد يف" املسند): صحيح -212

، (71711وابن أيب شيبة يف " مصنفه )، (211/ 1)واحلاكم ، رجاله رجال الصحيح، إسناده صحيح
 (.171و" ختريج الكلم الطيب")، (111، 111وصححه األلباين يف" السلسلة الصحيحة")

وابن حبان ، (2111وأبو داود )، (211أخرجه البخاري يف "األدب املفرد" ): حسن اإلسناد -211
وابن السين يف "عمل اليوم والليلة" ، (621، 227، 77( والنسائي يف "عمل اليوم والليلة" )121)
(61) 

، (162وابن حبان)، وهذا إسناد حسن، حديث صحيح: (وقال األرنؤوط211رواه أمحد )- 211
 .(621"الروض النضري" ) وانظر، حسن صحيح: (وقال األلباين1127واحلاكم يف" املستدرك")

(وحسنه األلباين وشعيب 7117ماجة)وابن ، (1272وأبو داود)، (72117رواه أمحد): حسن-211
 .األرنؤوط
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َما مَيْنَ ُعّك َأْن َتْسَمّعي َما  » :ّلَفاّطَمَة رضي هللا عنها صلى هللا عليه وسلمولقوله 
َوّإَذا َأْمَسْيّت: يَا َحيُّ يَا قَ يُّوُم ّبَرَْحَّتَك ، ُأوّصيّك ّبّه َأْن تَ ُقوِل ّإَذا َأْصَبْحتّ 

 592.«َوََل َتّكْلِّن ّإىَل نَ ْفّسي طََرَفَة َعنْيٍ ، َأْصّلْح ِل َشْأِن ُكَلهُ ، َأْسَتّغيثُ 

يَ تَ َعَوُذ ّمْن  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل الِلَّ » :رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 591«. َومَشَاَتّة اَْلْعَداءّ ، َوُسوّء الَقَضاءّ ، َوَدَرّك الَشَقاءّ ، َجْهّد الَباَلءّ 

َومَشَاَتّة ، َوُسوّء الَقَضاءّ ، َوَدَرّك الَشَقاءّ ، تَ َعَوُذوا بّالِلَّ ّمْن َجْهّد الَباَلءّ » :وِف رواية
 217.«اَْلْعَداءّ 

 .واملعوذتني كما جاء معنا ِف أكثر من موضع
 َحد العبد هلل واسِتجاعه حني املصيبة:

ُلَوَنُكْم ّبَشْيٍء ّمَن اْْلَْوّف َواْْلُوّع َونَ ْقٍص ّمَن اْْلَْمَواّل َواْْلَنْ ُفّس  ﴿  :قال تعاىل َولََنب ْ
ُهْم ُمّصيَبٌة قَاُلوا ّإنَا لِّلَّ َوّإنَا 255َوالَثَمَراّت َوَبشّ ّر الَصاّبرّيَن ) ( اَلّذيَن ّإَذا َأَصابَ ت ْ

ّهْم َصَلَواٌت ّمْن َرِبّ ّْم َوَرَْحٌَة َوُأولَّئَك ُهُم ( ُأولَّئَك َعَليْ 250ّإلَْيّه رَاّجُعوَن )
 (.250-255]البقرة:  ﴾ ( 250اْلُمْهَتُدوَن )

                                                           
(وانظر" 7111واحلاكم يف" املستدرك" )، (11771رواه النسائي يف "الكربى") :  حسن -211

 (.622و" صحيح الرتغيب")، (7122و "الصحيحة")، (2171صحيح اجلامع")
وابن ، (2117والنسائي)، (2722وأمحد)، (7212) - 27ومسلم ، (6712البخاري) -217

 (.1116حبان)
 (.6616البخاري) -217
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ْعُت ، صلى هللا عليه وسلموَعْن أُمّ  َسَلَمَة َرّضَي الَِلُ َعْنها َزْوّج الَنّبّ   قَاَلْت: ِسَّ
﴿ فَ يَ ُقوُل: ، ْبٍد ُتّصيُبُه ُمّصيَبةٌ يَ ُقوُل: " َما ّمْن عَ ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل هللّا 

َوَأْخّلْف ِل ، اللُهَم ْأُجْرِن ِف ُمّصيَبِّت ، [250]البقرة:  ﴾ ّإنَا لِّلَّ َوّإنَا ّإلَْيّه رَاّجُعونَ 
َها ًرا ّمن ْ َها "، ّإََل َأَجَرُه هللُا ِف ُمّصيَبّتهّ ، َخي ْ ًرا ّمن ْ ا تُ ُوِفّ َ قَاَلْت: فَ َلمَ ، َوَأْخَلَف َلُه َخي ْ
ًرا ، صلى هللا عليه وسلمقُ ْلُت: َكَما َأَمَرِن َرُسوُل هللّا ، أَبُو َسَلَمةَ  فََأْخَلَف هللاُ ِل َخي ْ

 594.صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل هللّا ، ّمْنهُ 
  

، : َوَهّذّه اْلَكّلَمُة ّمْن أَبْ َلّغ ّعاَلّج اْلُمَصابّ -رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن القيم 
فَّإنَ َها تَ َتَضَمُن َأْصَلنْيّ َعّظيَمنْيّ ّإَذا َُتََقَق اْلَعْبُد ، َوأَنْ َفّعّه َلُه ِف َعاّجَلّتّه َوآّجَلّتهّ 

 ِبَْعرّفَّتّهَما َتَسَلى َعْن ُمّصيَبّتّه.
َقْد َجَعَلُه ّعْنَد اْلَعْبّد وَ ، َأَحُدُُهَا: َأَن اْلَعْبَد َوَأْهَلُه َوَماَلُه ّمْلٌك لِّلَّ َعَز َوَجَل َحّقيَقةً 

َوأَْيًضا فَّإنَُه َُمُْفوٌف ، فَّإَذا َأَخَذُه ّمْنُه فَ ُهَو َكاْلُمّعرّي يَْأُخُذ َمَتاَعُه ّمَن اْلُمْسَتّعريّ ، َعارّيَةً 
َلُه َوَعَدٍم بَ ْعَدهُ  َعٌة ُمَعارٌَة ِف َزمَ ، ّبَعَدَمنْيّ: َعَدٍم قَ ب ْ َوأَْيًضا ، ٍن َيّسريٍ َوّمْلُك اْلَعْبّد َلُه ُمت ْ

َوََل ُهَو اَلّذي حَيَْفظُُه ، َحىَت َيُكوَن ّمْلُكُه َحّقيَقةً ، فَّإنَُه لَْيَس اَلّذي َأْوَجَدُه َعْن َعَدّمهّ 
َوََل ّمْلٌك ، فَ َلْيَس َلُه ّفيّه تَْأّثريٌ ، َوََل يُ ْبّقي َعَلْيّه ُوُجوَدهُ ، ّمَن اْْلفَاّت بَ ْعَد ُوُجوّدهّ 

َوأَْيًضا فَّإنَُه ُمَتَصرّ ٌف ّفيّه بّاْْلَْمّر َتَصرَُّف اْلَعْبّد اْلَمْأُموّر اْلَمْنّهيّ  ََل َتَصرَُّف ، َحّقيّقيٌّ 
.، اْلُماَلكّ   َوّْلََذا ََل يُ َباُح َلُه ّمَن الَتَصرُّفَاّت ّفيّه ّإََل َما َواَفَق َأْمَر َماّلّكّه اْْلَّقيّقيّ 

نْ َيا َورَاَء ، َمّصرَي اْلَعْبّد َوَمْرّجَعُه ّإىَل الِلَّ َمْوََلُه اْْلَق ّ  َوالثَاِن: َأنَ  َوََل بَُد َأْن خُيَلّ َف الدُّ
َوَلّكْن ، َوََل َعّشريَةٍ ، َوََل َمالٍ ، َوجيَّيَء رَبَُه فَ ْرًدا َكَما َخَلَقُه َأَوَل َمَرٍة: ّباَل َأْهلٍ ، َظْهرّهّ 

                                                           
 (.111مسلم) - 211
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َفَكْيَف ، فَّإَذا َكاَنْت َهّذّه ّبَدايََة اْلَعْبّد َوَما ُخو َّلُه َوهّنَايَ َتهُ ، يّ َئاتّ َوالسَ ، بّاْلََْسَناتّ 
َفّفْكُرُه ِف َمْبَدئّّه َوَمَعاّدّه ّمْن َأْعَظّم ّعاَلّج َهَذا ، يَ ْفَرُح ِبَْوُجوٍد َأْو يَْأَسى َعَلى َمْفُقودٍ 

َوَما َأْخطََأُه ، َم اْلَيّقنّي َأَن َما َأَصابَُه َلَْ َيُكْن لُّيْخّطَئهُ َوّمْن ّعاَلّجّه َأْن يَ ْعَلَم ّعلْ ، الَداءّ 
َما َأَصاَب ّمْن ُمّصيَبٍة ِف اْْلَْرّض َوََل ِف أَنْ ُفّسُكْم ﴿ َلَْ َيُكْن لُّيّصيَبُه. قَاَل تَ َعاىَل: 

َرَأَها ّإَن َذّلَك َعَلى الِلَّ  ّلَكْي ََل تَْأَسْوا َعَلى َما   َيّسريٌ ّإََل ِف ّكَتاٍب ّمْن قَ ْبّل َأْن نَ ب ْ
 - 11]اْلديد:  ﴾ فَاَتُكْم َوََل تَ ْفَرُحوا ِبَا آتَاُكْم َوالَِلُ ََل حيُّبُّ ُكَل ُُمَْتاٍل َفُخورٍ 

11].595 
 

من  صلى هللا عليه وسلم اللجوء إىل هللا بالصالة له سبحانه والصالة على نبيه
 :أسباب تفريج اْلموم

 (45َواْسَتّعيُنوا بّالَصِْبّ َوالَصاَلّة َوّإنَ َها َلَكّبريٌَة ّإََل َعَلى اْْلَاّشّعنَي )﴿  :قال تعاىل
 [. 45:] البقرة﴾

 ّإَذا َحَزبَُه َأْمرٌ صلى هللا عليه وسلم  َكاَن الَنّبُّ »قَاَل: ، رضي هللا عنه وَعْن ُحَذيْ َفةَ 
 590«َصَلى

 
قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ َصَلى ، رضي هللا عنه َعْن أَبّيهّ ، ْبّن َكْعبٍ َعْن الطَُّفْيّل ْبّن ُأَِبّ  و 

اذُْكُروا الِلََ اذُْكُروا  يَا أَي َُّها الَناسُ »الَِلُ َعَلْيّه َوَسَلَم ّإَذا َذَهَب ثُ ُلثَا الَلْيّل قَاَم فَ َقاَل: 
قَاَل ، «اَء املَْوُت ِبَا ّفيّه َجاَء املَْوُت ِبَا ّفيهّ الِلََ َجاَءّت الَراّجَفُة تَ ْتبَ ُعَها الَراّدَفُة جَ 

، ُأَِبٌّ: قُ ْلُت: يَا َرُسوَل الِلَّ ّإِن ّ ُأْكّثُر الَصاَلَة َعَلْيَك َفَكْم َأْجَعُل َلَك ّمْن َصاَلِت؟
                                                           

 " مدارج السالكني " البن القيم - 212
 (وحسنه األلباين.1711وأبو داود)، (77711رواه أمحد)- 216
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ٌر َما ّشْئَت فَّإْن زّْدَت فَ هُ »قَاَل: ، قَاَل: قُ ْلُت: الرُّبُعَ «. َما ّشْئتَ »فَ َقاَل:  َو َخي ْ
ٌر َلكَ ، َما ّشْئتَ »قَاَل: ، قُ ْلُت: النّ ْصفَ ، «َلكَ  قَاَل: قُ ْلُت: ، «فَّإْن زّْدَت فَ ُهَو َخي ْ

ٌر َلكَ ، َما ّشْئتَ »قَاَل: ، فَالث ُُّلثَ نْيّ  قُ ْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَلِت  ، «فَّإْن ّزْدَت فَ ُهَو َخي ْ
 212.«َفُر َلَك َذنْ ُبكَ َويُ غْ ، ّإًذا ُتْكَفى َُهَكَ » ُكَلَها. قَاَل: 

 
قَاَل: " َما َكَرَب َنّبٌّ ّمَن اْلَنّْبَياّء ّإَل اْستَ غَاَث ، رضي هللا عنهَعْن َعْبّد الِلَّ و 

 598بّالَتْسّبيّح بّالَتْسّبيّح.
 

 :ما يدعو به املسلم إذا أقدم على أمر أو استصعب عليه شيء
ُهَماَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ َرّضَي  صلى هللا عليه قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، الَِلُ َعن ْ

يَ ُقوُل: ، َكَما يُ َعلّ ُمَنا السُّورََة ّمَن الُقْرآنّ ،  يُ َعلّ ُمَنا اَّلْسّتَخارََة ِف اْلُُموّر ُكلّ َها وسلم
ثَُ لّيَ ُقْل: الَلُهَم ّإِن ّ ، الَفرّيَضةّ فَ ْليَ رَْكْع رَْكَعتَ نْيّ ّمْن َغرْيّ ، ّإَذا َهَم َأَحدُُكْم بّاَْلْمرّ  »

فَّإَنَك تَ ْقّدُر ، َوَأْسأَُلَك ّمْن َفْضّلَك الَعّظيمّ ، َأْسَتّخريَُك ّبّعْلّمَك َوَأْستَ ْقّدُرَك ّبُقْدرَّتكَ 
ْعَلُم َأَن َهَذا الَلُهَم ّإْن ُكْنَت ت َ ، َوأَْنَت َعاَلُم الغُُيوبّ ، َوتَ ْعَلُم َوََل َأْعَلمُ ، َوََل َأْقّدرُ 

ٌر ِل ِف ّديِّن َوَمَعاّشي َوَعاّقَبّة َأْمّري   -َأْو قَاَل َعاّجّل َأْمّري َوآّجّلّه  -اَْلْمَر َخي ْ
ْرُه ِل  َوّإْن ُكْنَت تَ ْعَلُم َأَن َهَذا اَْلْمَر َشرٌّ ِل ِف ، ثَُ بَاّرْك ِل ّفيهّ ، فَاْقُدْرُه ِل َوَيسّ 

فَاْصرّْفُه َعِنّ   -َأْو قَاَل ِف َعاّجّل َأْمّري َوآّجّلّه  -َوَعاّقَبّة َأْمّري  ّديِّن َوَمَعاّشي
                                                           

(وصححه ووافقه الذهيب، و" 7221(، واحلاكم يف " املستدرك)7122رواه الرتمذي): حسن -212
( ،و" َصِحيح الت َّْرِغيِب 121و" الصَِّحيَحة") ، (2167اجْلَاِمع")"َصِحيح  و، (171مشكاة املفاتيح")

 (.1621) َوالت َّْرِهيب"
 (.167" أمايل بن مسعون") - 211
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َر َحْيُث َكانَ ، َواْصرّْفِّن َعْنهُ  َوُيَسمّ ي »ثَُ َأْرّضِّن " قَاَل: ، َواْقُدْر ِل اْلَي ْ
 599.«َحاَجَتهُ 

 
الَلُهَم ََل »قَاَل: ، وسلم صلى هللا عليهَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 

 000«.َوأَْنَت ََتَْعُل اْْلَْزَن َسْهاًل ّإَذا ّشْئتَ ، َسْهَل ّإََل َما َجَعْلَتُه َسْهاًل 
 عنا فأقرب شيء رَحة هللا .....صلة اْلرحام وابتعدت إن أبطأت

 ِف كل حادثة إَل من هللا  .....كشف ضراء ونازلة  َل يرَتى
 َتعل يقينك يوًما إَل باهلل ....وَلفثق بربك ِف كل اْلمور 

 ِف كل حادثة فضل من هللا ....علينا جزيل الشكر منتشًراله 
 من هللا  أشيا َل تنحصي فضاًل  ....ن لطائف أوَلها العباد وكمكم م

 مستعطف خائفا من خشية هللا ....فاضرع بقلب كئيب ُمبت وجل
 وأسال رَحة هللايارب يارب  ....وقل إذا ضاقت اْلاَلت مبتهاًل 

 وَل عماد وَل ركن سوى هللا .....ما ِل مالذ وَل ذخر ألوذ به
 وفضله واسع واْلمد هلل  ....رب تفرد ِف ملك له وعال

 002.ظًنا فحسب ما أرجوه من هللا ....أرجوه سبحانه أن َل خييب ِل
 :على املسلم أن َل ينقطع من الدعاء بعد أن يستجيب هللا بتفريج كربه

ْنَساَن الضُّرُّ َدَعانَا ّْلَْنّبّه َأْو قَاّعًدا َأْو قَاّئًما فَ َلَما  ﴿  :تعاىللقوله  َوّإَذا َمَس اْْلّ
                                                           

  (.7727والنسائي)، (1717وابن ماجة )، (121والرتمذي)، (2711البخاري) -211
 /7617(وصححه األلباين يف "الصحيحة" )121رواه ابن حبان يف " صحيحه"): صحيح- 611

 (وصححه شعيب األرنؤوط.7
 " موارد الظمأن لدروس الزمان" لفضيلة الشيخ /عبد العزيز بن حممد السلمان.- 611
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َكَشْفَنا َعْنُه ُضَرُه َمَر َكَأْن َلَْ َيْدُعَنا ّإىَل ُضرٍ  َمَسُه َكَذّلَك زُيّ َن ّلْلُمْسرّّفنَي َما َكانُوا 
 [.21]يونس:﴾ ( 21يَ ْعَمُلوَن )

 
 :ما يقوله من عليه َدينٌ  :باب

يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهعن أََنّس ْبَن َماّلٍك 
َوَضَلّع ، َواْلُْْبّ َوالُبْخلّ ، َوالَعْجّز َوالَكَسلّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَمّ  َواْلََزنّ »

 617«الر َّجالّ َوَغَلَبّة ، الَدْينّ 
ْعُت َرُسوَل هللّا ، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن ّإبْ َراّهيَم ْبّن َخَباٍب اْْلَُزاّعي ّ  صلى هللا عليه قَاَل: ِسَّ

 001.«َواْقّض َعِنّ  َدْيِّن ، َوآّمْن َرْوَعِّت ، اللُهَم اْستُ ْر َعْوَرِت  »يَ ُقوُل: ، وسلم
الَلُهَم »َكاَن يَ ُقوُل:  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

 004«.َوَأُعوُذ ّبَك ّمْن َأْن َأْظّلَم َأْو ُأْظَلمَ ، ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلَفْقّر َواْلَفاَقةّ 
َلةّ ، " تَ َعَوُذوا بّاهلّل ّمَن اْلَفْقّر َواْلّقَلةّ  :وِف رواية  005.َأْو ُتْظَلَم "َوَأْن َتْظّلَم ، َوالذّ 

 

                                                           
، (7111والرتمذي)، (1211وأبو داود)، (7216ومسلم)، (واللفظ له6761البخاري)-617

 والنسائي
(2121) 

وحسنه األلباين يف ، (1767 و"مشكاة املصابيح")، (7211 رواه الطرباين يف " الكبري"): حسن-617
 (1767 " صحيح اجلامع")

، (621( والبخاري يف " األدب املفرد " )1211وأبو داود )، (1127رواه أمحد ): صحيح - 611
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.1171وابن حبان)، والبيهقي يف " سننه"

 (.1117( وابن حبان )7117وابن ماجه )، (11127رواه أمحد يف "املسند" ): صحيح -612
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 اَلستعاذة من الدين قبل السالم من الصالة 
 :ومن الفقر دبر الصالة

َها، َعْن ُعْرَوةَ  صلى هللا عليه َأْخبَ َرْتُه: َأَن َرُسوَل الِلَّ ، َأَن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
، «َأُعوُذ ّبَك ّمَن املَْأثَّ َواملَْغَرمّ الَلُهَم ّإِن ّ »َكاَن َيْدُعو ِف الَصاَلّة َويَ ُقوُل:  وسلم

ّإَن الَرُجَل ّإَذا  »فَ َقاَل َلُه قَاّئٌل: َما َأْكثَ َر َما َتْسَتّعيُذ يَا َرُسوَل الِلَّ ّمَن املَْغَرّم؟ قَاَل: 
 616.« َوَوَعَد فََأْخَلفَ ، َغرَّم َحَدَث َفَكَذبَ 

صلى هللا عليه َأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه أَبّيهّ َعْن ، وَعْن ُمْسّلّم ْبّن َأِب َبْكَرةَ 
 000«.َوَعَذاّب اْلَقِْبّ ، الَلُهَم ّإِن ّ َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْلُكْفّر َواْلَفْقرّ  » َكاَن يَ ُقوُل:،  وسلم

 .«دبر كل صالة  »:عند أَحد
 .« دبر الصالة »:والنسائي

َأْن َيْضَطّجَع ، ّإَذا َأرَاَد َأَحُدنَا َأْن يَ َنامَ ، يَْأُمُرنَا قَاَل: َكاَن أَبُو َصاّلحٍ ، َعْن ُسَهْيلٍ و 
اللُهَم َرَب الَسَماَواّت َوَرَب اْْلَْرّض َوَرَب اْلَعْرّش » ثَُ يَ ُقوُل: ، َعَلى ّشقّ ّه اْْلَمْيَنّ 

جْنّيّل َوُمْنزّ ، فَاّلَق اْلَْبّ  َوالنَ َوى، رَبَ َنا َوَرَب ُكلّ  َشْيءٍ ، اْلَعّظيمّ  َل التَ ْورَاّة َواْْلّ
اللُهَم أَْنَت اْْلََوُل ، َأُعوُذ ّبَك ّمْن َشرّ  ُكلّ  َشْيٍء أَْنَت آّخٌذ بَّناّصَيّتهّ ، َواْلُفْرقَانّ 

َلَك َشْيءٌ  َوأَْنَت الظَاّهُر فَ َلْيَس ، َوأَْنَت اْْلّخُر فَ َلْيَس بَ ْعَدَك َشْيءٌ ، فَ َلْيَس قَ ب ْ

                                                           
 (.211ومسلم)، (7712البخاري)-616
ابن حبان يف ، (1712النسائي)، (71112رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -612

 .، (وصححه األلباين212وابن خزمية)، (1171"صحيحه")
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َوَأْغّنَنا ّمَن ، اْقّض َعنَا الَدْينَ ، َوأَْنَت اْلَباّطُن فَ َلْيَس ُدوَنَك َشْيءٌ ، فَ ْوَقَك َشْيءٌ 
 008.صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ    وََكاَن يَ ْرّوي َذّلَك َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  «اْلَفْقرّ 

َكاَن  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب اْْلَْزَهّر اْْلََّْنَاّريّ  
، الَلُهَم اْغّفْر ِل َذْنّب ، ّبْسّم الِلَّ َوَضْعُت َجْنّب  »ّإَذا َأَخَذ َمْضَجَعُه ّمَن الَلْيّل قَاَل: 

 009«.َواْجَعْلِّن ِف الَنّديّ  اْْلَْعَلى، َوُفَك رَّهاِن ، َوَأْخّسْئ َشْيطَاِن 
 

ودعاء اْلخر على من  -تعاىل–ملن يتصدق أو يقرض ابتغاء وجه هللا دعاء امللك 
 :يبخل

َما ّمْن يَ ْوٍم » قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، َأْعّط ُمْنّفًقا َخَلًفافَ يَ ُقوُل َأَحُدُُهَا: الَلُهَم ، ّإََل َمَلَكاّن يَ ْنزََّلنّ ، ُيْصّبُح الّعَباُد ّفيهّ 

 611.«َويَ ُقوُل اْلَخُر: الَلُهَم َأْعّط ُِمّْسًكا تَ َلًفا 
 

  

                                                           
وابن ، (7111والرتمذي )، (2121وأبو داود)، (1161وأمحد)، (7217مسلم) -611

 (2272وابن حبان)، (7171ماجة)
(وصححه األلباين يف" صحيح 7111و"مشكاة املصابيح")، (2121رواه أبو داود): صحيح -611

 (1611اجلامع")
 (.1111ومسلم)، (1117البخاري)-611
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 :أدعية املريض :باب
 :لكل داء دواء :أوًَل 

َما أَنْ َزَل الَِلُ  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 611.« ّشَفاءً  َداًء ّإََل أَنْ َزَل َلهُ 

ّلُكلّ   »أَنَُه قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعْن َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َجاّبٍر 
 021«. فَّإَذا ُأّصيَب َدَواُء الَداّء بَ َرأَ بّّإْذّن هللّا َعَز َوَجلَ ، َداٍء َدَواءٌ 

ّلُكلّ  »  :وسلمصلى هللا عليه "وِف قوله  -رَحه هللا –ويقول اْلمام ابن القيم 
وحث على طلب ذلك الدواء ، تقوية لنفس املريض والطبيب «َداٍء َدَواٌء 

تعلق قلبه ، فإن املريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله، والتفتيش عليه
ومىت قويت ، وانفتح له باب الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، بروح الرجاء

وكان ذلك سبًبا لقوة اْلرواح اْليوانية والنفسانية ، نفسه انبعثت حرارته الغريزية
فقهرت ، ومىت قويت هذه اْلرواح قويت القوى الِت هي حاملة ْلا، والطبيعية

 املرض ودفعته.
 021وكذلك الطبيب إذا علم أن ْلذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه.

  

                                                           
 (.2621البخاري) -611
 (.6167ابن حبان)و ، (11212وأمحد)، (7711مسلم)-617
 (.16-1/12" زاد املعاد"البن القيم )- 617
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 :دعاء املريض لنفسه وما يدعو له من يعوده :ثانًيا
 :باهلل من سيء اْلسقامالتعوذ 

الَلُهَم ّإِن ّ  »َكاَن يَ ُقوُل: ،  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس 
 611.«َوَسيّ ّئ اْْلَْسَقامّ ، َواْلبَ َرصّ ، َواْْلَُذامّ ، َأُعوُذ ّبَك ّمَن اْْلُُنونّ 

 
 :التداوي بالرقية الشرعية من القرآن والسنة

قَاَل: ُكنَا نَ ْرّقي ِف اْْلَاّهّلَيّة فَ ُقْلَنا يَا ، رضي هللا عنهَعْن َعْوّف ْبّن َماّلٍك اْْلَْشَجّعيّ  
ََل بَْأَس بّالرَُّقى َما ََلْ ، َرُسوَل هللّا َكْيَف تَ َرى ِف َذّلَك فَ َقاَل: "اْعّرُضوا َعَلَي رُقَاُكمْ 

  025«. َيُكْن ّفيّه ّشْركٌ 
 

 :بالقرآن الكريالرقية 
صلى هللا َأَن نَاًسا ّمْن َأْصَحاّب َرُسوّل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َسّعيٍد اْْلُْدّريّ  

فَاْسَتَضاُفوُهْم فَ َلْم ، َفَمرُّوا حبَيٍ  ّمْن َأْحَياّء اْلَعَربّ ، َكانُوا ِف َسَفرٍ   عليه وسلم
فَ َقاَل ، رَاٍق؟ فَّإَن َسيّ َد اْْلَيّ  َلّديٌغ َأْو ُمَصابٌ  فَ َقاُلوا َْلُْم: َهْل ّفيُكمْ ، ُيّضيُفوُهمْ 

ُهْم: نَ َعمْ  فَُأْعّطَي َقّطيًعا ّمْن ، فَ بَ َرَأ الَرُجلُ ، فَأَتَاُه فَ َرقَاُه ّبَفاُّتَّة اْلّكَتابّ ، رَُجٌل ّمن ْ
فَأََتى ، َلى هللُا َعَلْيّه َوَسَلمَ َوقَاَل: َحىَت َأذُْكَر َذّلَك ّللَنّبّ  صَ ، فََأَب َأْن يَ ْقبَ َلَها، َغَنمٍ 

َوهللّا َما رَقَ ْيُت ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللاّ ، َفذََكَر َذّلَك َلهُ ، صلى هللا عليه وسلمالَنّبَ 

                                                           
وابن ، (2117والنسائي)، (1221وأبو داود)، (17111رواه أمحد يف " املسند") : صحيح - 611

 وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.، (1177، 1112حبان)
 (.6111وابن حبان)، (7116وأبو داود)، (7711) - 61مسلم  -612
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، ُهمْ ُخُذوا ّمن ْ »ُثَ قَاَل: « َوَما َأْدرَاَك أَنَ َها رُقْ َيٌة؟»َوقَاَل: ، ّإََل ّبَفاُّتَّة اْلّكَتاّب فَ َتَبَسمَ 
 616«َواْضرّبُوا ِل ّبَسْهٍم َمَعُكمْ 
 :-رَحه هللا  –ويقول اْلمام ابن القيم 

َوُهَو َأْسَهُل َدَواٍء ، َوَأزَاَلُه َحىَت َكَأْن َلَْ َيُكنْ ، فَ َقْد أَثَ َر )َهَذا( الَدَواُء ِف َهَذا الَداءّ 
َفاّء.، اُّتَةّ َوَلْو َأْحَسَن اْلَعْبُد الَتَداّوَي بّاْلفَ ، َوأَْيَسُرهُ   َلَرَأى َْلَا تَْأّثريًا َعّجيًبا ِف الشّ 

َفُكْنُت ُأَعاّلُج نَ ْفّسي ، َوَمَكْثُت ِبََكَة ُمَدًة يَ ْعَِتّيِّن َأْدَواٌء َوََل َأّجُد طَّبيًبا َوََل َدَواءً 
وََكاَن َكّثرٌي ، َيْشَتّكي أََلًما َفُكْنُت َأّصُف َذّلَك ّلَمنْ ، فََأَرى َْلَا تَْأّثريًا َعّجيًبا، بّاْلَفاُّتَةّ 

َرأُ َسرّيًعا. ُهْم يَ ب ْ  020ّمن ْ
 

َكاَن ّإَذا اْشَتَكى  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ »وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها: 
ُفثُ ، يَ ْقَرُأ َعَلى نَ ْفّسّه بّاْلُمَعوّ َذاتّ  َوَأْمَسُح ، َرُأ َعَلْيهّ فَ َلَما اْشَتَد َوَجُعُه ُكْنُت َأق ْ ، َويَ ن ْ

 028«.رََجاَء بَ رََكّتَها، َعْنُه بَّيّدهّ 
 

ّإَذا  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل هللّا »قَاَلْت: ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها
، َماَت ّفيهّ  فَ َلَما َمّرَض َمَرَضُه اَلّذي، َمّرَض َأَحٌد ّمْن َأْهّلّه نَ َفَث َعَلْيّه بّاْلُمَعوّ َذاتّ 

 029«ّْلَنَ َها َكاَنْت َأْعَظَم بَ رََكًة ّمْن َيّدي، َجَعْلُت أَنْ ُفُث َعَلْيّه َوَأْمَسُحُه بَّيّد نَ ْفّسهّ 
  

                                                           
 (.7711رواه مسلم) -616
 "و "التفسري القيم " البن القيم  " اجلواب الكايف-612
 له.(واللفظ 7117) - 21 ومسلم، (2116البخاري)- 611
 (7117) - 21مسلم  - 611
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 :الرقية من السنة النبوية

 :صلى هللا عليه وسلمرقية جِبيل عليه السالم ْلري اْلنام 
فَ َقاَل: ، صلى هللا عليه وسلمأََتى الَنّبَ ، َأَن ّجِْبّيلَ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َسّعيٍد 

، ّمْن ُكلّ  َشْيٍء يُ ْؤّذيكَ ، بّاْسّم هللّا َأْرّقيكَ »قَاَل: « نَ َعمْ »يَا ُُمََمُد اْشَتَكْيَت؟ فَ َقاَل: 
 671.«هللاُ َيْشّفيَك بّاْسّم هللّا َأْرّقيكَ ، ّمْن َشرّ  ُكلّ  نَ ْفٍس َأْو َعنْيّ َحاّسدٍ 

 
صلى أَنَُه َشَكا ّإىَل َرُسوّل هللّا ، ًّ  رضي هللا عنهوَعْن ُعْثَماَن ْبّن َأِب اْلَعاّص الثَ َقّفي  

صلى هللا فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللّا ، َوَجًعا جيَُّدُه ِف َجَسّدّه ُمْنُذ َأْسَلمَ  هللا عليه وسلم
َوُقْل ، َوُقْل بّاْسّم هللّا َثاَلثًا، َجَسّدكَ َضْع يََدَك َعَلى اَلّذي تََأَلََ ّمْن  » :عليه وسلم

 012.«َسْبَع َمَراٍت َأُعوُذ بّاهلّل َوُقْدرَتّّه ّمْن َشرّ  َما َأّجُد َوُأَحاّذرُ 
 

َكاَن ّإَذا اْشَتَكى  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل هللّا ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعْنها
ْنَساُن الَشْيَء  صلى هللا عليه قَاَل: الَنّبُّ ، َأْو َكاَنْت ّبّه قَ ْرَحٌة َأْو ُجْرحٌ ، ّمْنهُ اْْلّ

تُ ْربَُة ، بّاْسّم هللاّ »ثَُ رَفَ َعَها ، َوَوَضَع ُسْفَياُن َسَبابَ َتُه بّاْْلَْرضّ ، بّّإْصَبّعّه َهَكَذا وسلم
 .«ْذّن رَب َّنابّإّ ، لُّيْشَفى ّبّه َسّقيُمَنا، ّبرّيَقّة بَ ْعّضَنا، َأْرّضَنا

رٌ « ُيْشَفى»قَاَل اْبُن َأِب َشْيَبَة:   011«لُّيْشَفى َسّقيُمَنا »:وقَاَل زَُهي ْ
                                                           

 (7277وابن ماجة)، (7116مسلم)- 671
وابن ، (7111والرتمذي)، (7111وأبو داود)، (16761وأمحد)، (7717مسلم) -671

 (.7277ماجة)
 (واللفظ له7111ومسلم)، (2212البخاري) -677
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َها: َأَن الَنّبَ ، وعنها ، َكاَن يُ َعوّ ُذ بَ ْعَض َأْهّلهّ  صلى هللا عليه وسلمَرّضَي الَِلُ َعن ْ

، اْشّفّه َوأَْنَت الَشاِف ، الَناّس َأْذّهّب الَباسَ الَلُهَم َرَب »مَيَْسُح بَّيّدّه الُيْمَن َويَ ُقوُل: 
 011«ّشَفاًء ََل يُ غَاّدُر َسَقًما، ََل ّشَفاَء ّإََل ّشَفاُؤكَ 

 
 :ه ْلمئللمرضى ودعا صلى هللا عليه وسلمعيادة النب 

ُهَما: َأَن الَنّبَ  َعَلى َأْعَراِبٍ   َدَخلَ  صلى هللا عليه وسلمَعّن اْبّن َعَباٍس َرّضَي الَِلُ َعن ْ
ّإَذا َدَخَل َعَلى َمرّيٍض يَ ُعوُدُه فَ َقاَل  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: وََكاَن الَنّبُّ ، يَ ُعوُدهُ 

، َبْل ّهَي َُحَى تَ ُفورُ ، قَاَل: قُ ْلَت: َطُهوٌر؟ َكاَل « َطُهوٌر ّإْن َشاَء الِلَُ ، ََل بَْأسَ »َلُه: 
فَ نَ َعْم : »صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ ، تُزّيُرُه الُقُبورَ ، ريٍ َعَلى َشْيٍخ َكبّ ، َأْو تَ ُثورُ 

 671.«ّإًذا
َع َجاّبَر ْبَن َعْبّد هللاّ ، وَعْن ُُمََمّد ْبّن اْلُمْنَكّدرّ  قَاَل: َمّرْضُت فَأَتَاِن َرُسوُل هللّا ، ِسَّ

ثَُ َصَب ، فَ تَ َوَضأَ ، فَُأْغّمَي َعَليَ ، َوأَبُو َبْكٍر يَ ُعوَداِن َماّشيَ نْيّ ، صلى هللا عليه وسلم
َكْيَف َأْقّضي ِف َماِل؟ فَ َلْم يَ ُرَد ،  يَا َرُسوَل هللاّ  قُ ْلُت:، فََأفَ ْقتُ ، َوُضوئّهّ َعَلَي ّمْن 
 ﴾ اْلَكاَلَلةّ َيْستَ ْفُتوَنَك ُقّل هللُا يُ ْفّتيُكْم ِف ﴿ َحىَت نَ َزَلْت آيَُة اْلّمريَاّث: ، َعَلَي َشْيًئا
 672.[200]النساء: 

                                                           
 (.7111ومسلم)، (2217البخاري) -677
 (.7121وابن حبان)، (6161البخاري) -671
 ، (7116وأبو داود)، (11711وأمحد )، ، (واللفظ له1616ومسلم)، (6277البخاري) - 672

 (.171والنسائي)، (7271وابن ماجة)، (7112والرتمذي)
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ثُُه َعْن ،  َعْن َثاَلثٍَة ّمْن َوَلّد َسْعدٍ ، وَعْن َُحَْيّد ْبّن َعْبّد الَرَْحَّن اْلّْْمرَيّي ّ  ُكلُُّهْم حُيَدّ 
قَاَل: ، فَ َبَكى، َدَخَل َعَلى َسْعٍد يَ ُعوُدُه ِبََكةَ  صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، أَبّيهّ 

َها« يُ ْبّكيَك؟َما » َكَما ،  فَ َقاَل: َقْد َخّشيُت َأْن َأُموَت بّاْْلَْرّض اَلِّت َهاَجْرُت ّمن ْ
، اللُهَم اْشّف َسْعًدا: »صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل الَنّبُّ ، َماَت َسْعُد ْبُن َخْوَلةَ 

 010..."اْلديث، َثاَلَث ّمَرارٍ « اللُهَم اْشّف َسْعًدا
َها: َأَن َرُسوَل الِلَّ وَعْن َعاّئَشَة َرضّ  َكاَن ّإَذا أََتى ،  صلى هللا عليه وسلمَي الَِلُ َعن ْ
ََل ّشَفاَء ، اْشّف َوأَْنَت الَشاِف ، َأْذّهّب الَباَس َرَب الَناسّ »قَاَل: ، َمرّيًضا َأْو ُأِتَ ّبهّ 

 010.«ّشَفاًء ََل يُ غَاّدُر َسَقًما، ّإََل ّشَفاُؤكَ 
 

رضي قَاَل: َدَخْلُت أَنَا َوثَاّبٌت َعَلى أََنّس ْبّن َماّلٍك ، الَعزّيّز ْبّن ُصَهْيبٍ وَعْن َعْبّد 
فَ َقاَل أََنٌس: َأََل َأْرّقيَك ّبُرقْ َيّة َرُسوّل ، فَ َقاَل ثَاّبٌت: يَا أَبَا ََحَْزَة اْشَتَكْيتُ ، هللا عنه

، ُمْذّهَب الَباسّ ، َرَب الَناسّ  الَلُهمَ »قَاَل: ، قَاَل: بَ َلى، ؟صلى هللا عليه وسلمالِلَّ 
 018 .«ّشَفاًء َلَ يُ غَاّدُر َسَقًما، ََل َشاِفَ ّإََل أَْنتَ ، اْشّف أَْنَت الَشاِف 

 

                                                           
 (.1111 وأمحد يف" املسند")، (1671مسلم)-676
 (.7111ومسلم)، (2622البخاري)- 672
  .(7111وأبو داود)، (17277وأمحد )، (2217البخاري) -671
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ْعُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن رَاّفّع ْبّن َخّديٍج  ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ
َفَدَخَل َعَلى اْبٍن ّلَعَماٍر فَ َقاَل: « فَابْ ُرُدوَها بّاْلَماءّ ، اْْلَُمى ّمْن فَ ْيّح َجَهَنمَ »يَ ُقوُل: 

 671.«ّإَلَه الَناسْ ، َرَب الَناسْ ، اْكّشّف اْلَباسْ »
 

َكاَن يَ ْرّقي  صلى هللا عليه وسلمَأَن َرُسوَل الِلَّ ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
َفاءُ ، اْمَسّح الَباَس َرَب الَناسّ  »يَ ُقوُل:  010«.ََل َكاّشَف َلُه ّإََل أَْنتَ ، بَّيّدَك الشّ 

 اْلديث «..، َرَب الَناسّ ، " َأْذّهّب اْلَباسَ  :ولفظه عند مسلم
 

 :وللمريض من أثر سحر أو حسد :ثانًيا
َها قَاَلْت: َسَحَر َرُسوَل الِلَّ ، َعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها صلى هللا َرّضَي الَِلُ َعن ْ

َحىَت َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، يُ َقاُل َلُه لَّبيُد ْبُن اَْلْعَصمّ ، رَُجٌل ّمْن َبِّن زُرَْيقٍ  لمعليه وس
َحىَت ّإَذا َكاَن ، خُيََيُل ّإلَْيّه أَنَُه َكاَن يَ ْفَعُل الَشْيَء َوَما فَ َعَلهُ  صلى هللا عليه وسلم

َلٍة َوُهَو ّعْنّدي  012اْلديث« ...، َلّكَنُه َدَعا َوَدَعا، َذاَت يَ ْوٍم َأْو َذاَت لَي ْ
َلةٍ ، " َحىَت ّإَذا َكاَن َذاَت يَ ْومٍ :ولفظه عند مسلم وابن ماجة َدَعا َرُسوُل ، َأْو َذاَت لَي ْ

 . «..، ُثَ َدَعا، ُثَ َدَعا، صلى هللا عليه وسلمهللّا 
 

                                                           
: (وقال1276(وصححه األلباين يف" السلسلة الصحيحة")7127ماجة)رواه ابن : صحيح - 671

 .بإسناد صحيح على شرط مسلم
 (.71771وأمحد)، (7111) - 11ومسلم ، (2211رواه البخاري) -671
 (.7212وابن ماجة)، (7111) - 17ومسلم، (واللفظ له2267البخاري) -671
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َكاَن يَْأُمُرَها َأْن  عليه وسلمصلى هللا َأَن َرُسوَل هللّا  »وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها: 
 011.«َتْستَ ْرّقَي ّمَن اْلَعنْيّ 

َأَن َرُسوَل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَزْوّج الَنّبّ  ، وَعْن ُأمّ  َسَلَمَة رضي هللا عنها
صلى هللا عليه َزْوّج الَنّبّ  ، قَاَل ّْلَارّيٍَة ِف بَ ْيّت ُأمّ  َسَلَمةَ ، صلى هللا عليه وسلم

يَ ْعِّن ّبَوْجّهَها « فَاْستَ ْرُقوا َْلَا، ِّبَا َنْظَرةٌ  »فَ َقاَل: ، رََأى ّبَوْجّهَها َسْفَعةً ، وسلم
 677ُصْفَرةً 

يَ تَ َعَوُذ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َرُسوُل الِلَّ »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب َسّعيٍد 
َذتَاّن فَ َلَما نَ َزلََتا َأَخَذ ِّبَّما َوتَ َرَك َما ّمَن اْلَانّ  َوَعنْيّ اّْلْنَساّن َحىَت  نَ َزَلّت املَُعوّ 

 014«.ّسَواُُهَا
فَ َقاَل: يَا ُُمََمُد ، صلى هللا عليه وسلمأََتى الَنّبَ ، َأَن ّجِْبّيلَ ، وعنه رضي هللا عنه
ّمْن ، ُكلّ  َشْيٍء يُ ْؤّذيكَ ّمْن  ، بّاْسّم هللّا َأْرّقيكَ  »قَاَل: « نَ َعمْ »اْشَتَكْيَت؟ فَ َقاَل: 

 672.«هللاُ َيْشّفيَك بّاْسّم هللّا َأْرّقيكَ ، َشرّ  ُكلّ  نَ ْفٍس َأْو َعنْيّ َحاّسدٍ 
 

: إَن من اْلدواء الفَتاكة والشرّ  العظيم ما -رَحه هللا  –يقول اْلمام ابن القيم 
والسّ حُر له تأثرٌي ، يكون ِف اْلنسان من مَرٍض بسبب السّ حر أو العني أو اْلَسد

وهكذا الشأُن ِف عني اْلاسد إذا ، فقد مُيرُض وقد يَقتل، بالٌغ ِف املسحور

                                                           
 (.7217وابن ماجة)، (72161وأمحد يف " املسند")، (7112ومسلم)، (2271البخاري)-677
 (7112ومسلم)، (2271البخاري) -677
(وصححه األلباين يف" 7211وابن ماجة)، (2111والنسائي )، (7121رواه الرتمذي): صحيح -671

 (.1117صحيح اجلامع")
 (7277وابن ماجة)، (7116مسلم)- 672
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فرَِبا أمرَضه ، فإنَه َيُضرُّ باحملسود، واستجمع ِف قلبه الَشرُّ ، تكَيفت نفُسه باْلبث
 واْلََسُد له حقيقٌة وتأثري.، فالسّ حُر له حقيقٌة وتأثري، ورَِبا قتله

يندفع ، نافعةً  امباركًة وأمورً  ان نعمة هللا على عبده املؤمن أن َهَيَأ له أسبابً وإَن م
وقد أَْجََل ، ويزول ِبا عنه ُضرُّهم والبالُء النازُل به بسببهم، ِبا عنه َشرُّ هؤَلء

العاَلمة ابُن القيم رَحه هللا ذلك ِف عشرة أسباب عظيمة إذا قام ِبا العبد 
 رُّ اْلاسد والعائن والَساحر.وطبَ َقها زال عنه شَ 

﴿ كما قال تعاىل: ،  الَسبب اْلول: التعوُّذ باهلل من َشر ّه والَتحصُُّن به والَلجأ إليه
ُقْل َأُعوُذ ّبَربّ  اْلَفَلّق ّمْن َشرّ  َما َخَلَق َوّمْن َشرّ  َغاّسٍق ّإَذا َوَقَب َوّمْن َشرّ  النَ َفاثَاّت 

 ﴾ َشرّ  َحاّسٍد ّإَذا َحَسدَ ِف اْلُعَقّد َوّمْن 
وهو ، قادٌر على كلّ  شيء، عليٌم ِبا يستعيذ منه، وهللا تعاىل ِسيٌع ّلَمن استعاذ به

بل هو ، وَل يُلجُأ إىل أحد سواه، َل ُيستعاذ بأحد من خلقه، وحده املستعاذ به
 الذي يعيذ املستعيذين ويَعصُمهم وحَيميهم ّمن َشرّ  ما استعاذوا من َشر ّه.

وَل ، وحقيقُة اَلستعاذة اْلروُب من شيء َتافُه إىل من يَعصُمك وحَيميك منه
وكاِف من ، وهو سبحانه َحْسُب من توَكَل عليه، حافَظ للعبد وَل معيَذ له إََل هللا

وهو نعم املوىل ونعم ، وهو الذي يؤمّ ُن خوَف اْلائف وجُيرُي املستجري، َْلَأ إليه
 النصري.

فَمن اتَقى هللَا تَوىَل حفَظه وََل ، تقوى هللا وحفظُه عند أمره وهَنيهالسبب الثاِن: 
ّإَن الَِلَ  اَوّإْن َتْصِّبُوا َوتَ تَ ُقوا َل َيُضرُُّكْم َكْيُدُهْم َشْيئً ﴿ قال تعاىل: ، َيكْله إىل غريه

عباس رضي لعبد هللا بن  صلى هللا عليه وسلموقال الَنّبُّ ، ﴾ ِبَا يَ ْعَمُلوَن ُمُّيطٌ 
احفظ هللا ََتده َتاَهك" فَمن حفظ هللَا حفظه ، هللا عنهما: "احفّظ هللَا حَيفْظكَ 

 وَمن كان هللاُ حافظَه وأماَمه فّمَمن خياف وِّمَن حيذر، ووجَده أماَمه أينما توَجه، هللا

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 274 

السبب الثالث: الَصُِب على عدوّ ه وأن َل يقاتَله وَل يشكوه وَل حيدث نفسه 
وكَلما زاد بغُي ، فما ُنصَر على حاسده وعدوّ ه ِبثل الَصِب عليه، أصاًل  بأذاه

، يقاتل ِبا الباغي نفسه وهو َل يشعر، وقوًة للمبغي عليه ااْلاسد كان بغُيه جندً 
فإذا  ﴾ َوَل حيَّيُق اْلَمْكُر الَسيّ ُئ ّإََل بَّأْهّلهّ ﴿ فبغُيه سهٌم يرميها من نفسه إىل نفسه 

 احملسوُد وَل يستطل اْلمَر نال ُحسَن العاقبة بإذن هللا.صبَ َر 
والتوكُُّل من ، فَمن يَتوَكل على هللا فهو َحسبه، السبب الرابع: التوكُّل على هللا

أقوى اْلسباب الِت يدفع ِبا العبُد ما َل يطيُق من أذى اْلَْلق وظُلمهم 
ولو توَكل العبُد على هللا حَق ، وَمن كان هللا كافيه فال مطَمَع فيه لعدو ٍ ، وعدواهنم

من ذلك وكفاه  اوكادته السموات واْلرُض وَمن فيهَن َْلعَل له ُمرجً ، توكُّله
 وَنصَره.

وأن يقصَد أن مَيحوه ، السبب اْلامس: فراُغ القلب من اَلشتغال به والفكر فيه
وهذا ، قلَبه بالفكر فيهوَل ميأل ، وَل خيافُه، فال يلتفُت إليه، من باله كَلما َخطر له

ِبْنزلة من  فإَن هذا، من أنفع اْلدوية وأقوى اْلسباب املّعينة على اندفاع شر ّه
بل انعزل ، فإذا ََل يتعَرض له وَل ََتاَسك هو وإياه، َيطلبه عدوُّه ليمسَكه ويؤذيه

هكذا و ، فإذا ََتاسَكا وتعَلق كلٌّ منهما بصاحبه حصل الَشرُّ ، عنه ََل يقدر عليه
، ُعّدَم القراُر ودام الَشرُّ ، فإذا تعَلقت كلُّ روح منهما باْلخرى، اْلرواُح سواء

وأخذ ، فإذا جبذ روَحه عنه وصاهَنا عن الفكر فيه والتعلُّق به، حىت يهلك أحُدُها
فإَن اْلسَد  ، ابقي اْلاسُد الباغي يأكُل بعُضه بعضً ، يشغل باَله ِبا هو أنفُع له

  ََتد ما تأكله أكَل بعُضها بعًضا.إذا َلَ ، كالنار
السبب السادس: اْلقباُل على هللا واْلخالُص له وجعُل ُمبته ونيّل رضاه واْلنابّة 

 افشيئً  اتدب فيها دبيب تلك اْلواطر شيئً ، إليه ِف كلّ  خواطر نفسه وأمانيها
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كلُّها ِف فتبقى خواطُره وهواجسه وأمانيه  ، حىت يقهَرها ويغمرها ويذهبها بالكلية
قال تعاىل عن عدوه إبليس أنَه ، ُمابّ  الَرب والتقرُّب إليه وذكره والثناء عليه

ُهُم اْلُمْخَلّصنيَ ﴿ قال:  فاملخلص ، ﴾ فَّبّعَزّتَك ُْلْغوّيَ نَ ُهْم َأَْجَّعنَي ّإََل ّعَباَدَك ّمن ْ
ة على وَل َضيعَ ، َل خوَف على َمن َُتَصن به، ِبثابة َمن آوى إىل حصن حصني

نُ وّ  منه.، َمن آوى إليه  وَل َمطَمَع للعدوّ  ِف الدُّ
فإَن ، السبب السابع: ََتريُد التوبة إىل هللا من الذنوب الِّت سلطت عليه أعداءه

فما ُسلّ َط  ﴾ َوَما َأَصاَبُكْم ّمْن ُمّصيَبٍة فَّبَما َكَسَبْت أَْيّديُكمْ ﴿ هللا تعاىل يقول: 
وما َل يعلمه العبُد من ذنوبه ، يَعلمه أو َل يعلمه، بذنب على العبد َمن يؤذيه إَلَ 

وِف الدعاء ، وما ينساه ِمَا َعّلَمه وَعمله أضعاف ما يذكره، أضعاف ما يعلمه منها
 وأستغفّرُك ّلَما َل أْعَلم، ُأشرَك بَك وأنا أْعَلمُ  الَلهَم إِن ّ أعوذ بك أن»املشهور: 

، اَلستغفار منه ِمَا َل يعلمه أضعاف أضعاف ما يَعلمهفما حيتاج العبُد إىل ، «
فإذا ، وليس ِف الوجود َشرٌّ إََل الذنوب وموجباهتا، فما ُسلّ َط عليه ُمْؤذ إََل بذنب

فليس للعبد إذا بُغي عليه وأوذي وتسلط ، ُعوِف من الذنوب ُعوِف من موجباهتا
 ان الذنوب الِت كانت سببً عليه خصوُمه شيٌء أنفَع له من التوبة النصوح م

 لتسلُّط عدوّ ه عليه.
ِف دفع  اعجيبً  االسبب الثامن: الَصدقة واْلحسان ما أمكنه؛ فإَن لذلك تأثريً 

فما يكاد العنُي واْلسُد واْلذى يتسَلط على ، البالء ودفع العني وَشرّ  اْلاسد
طف واملعونة فيه باللُّ  وإن أصابه شيٌء من ذلك كان معاَماًل ، ُمسن ُمتصدّ ق

، والصدقة واْلحساُن من شكر النعمة، وكانت له فيه العاقبُة اْلميدة، والتأييد
 لزواْلا. اوالشُّكُر حارُس النعمة من كلّ  ما يكون سببً 

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


www.alukah.net 
 
 276 

فكَلما ، السبب التاسع: أن يطفَئ ناَر اْلاسد والباغي واملؤذي باْلحسان إليه
قال ، وله نصيحًة وعليه شفقةً  اازددَت إليه إحسانً  اوحسدً  اازداد أذى وشرًّا وبغيً 

َوَل َتْسَتّوي اْلََْسَنُة َوَل الَسيّ َئُة اْدَفْع بّاَلِّت ّهَي َأْحَسُن فَّإَذا اَلّذي ﴿ هللا تعاىل: 
يٌم َوَما يُ َلَقاَها ّإََل اَلّذيَن َصبَ ُروا  َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُه َوِلٌّ َحَّ َنَك َوبَ ي ْ َوَما يُ َلَقاَها ّإََل ُذو بَ ي ْ

وتأَمل ِف ذلك حاَل الَنّبّ  عليه السالم الذي حكى عنه نبينا ، ﴾ َحظٍ  َعّظيمٍ 
أنَه ضربه قوُمه حىت أدموه فجعل يسلت الَدم عنه ويقول:  صلى هللا عليه وسلم

 " الَلهَم اغفر لقومي فإهَنم َل يعملون ".
والِتحل بالفكر ِف اْلسباب إىل املسبّ ب العزيز السبب العاشر: َتريُد التوحيد 

﴿ قال هللا تعاىل: ، والعلم بأَن كَل شيء َل َيُضرُّ وَل ينفع إََل بإذن هللا، اْلكيم
، ﴾ َوّإْن مَيَْسْسَك الَِلُ ّبُضرٍ  َفال َكاّشَف َلُه ّإََل ُهَو َوّإْن يُرّْدَك ِبَرْيٍ َفال رَاَد ّلَفْضّلهّ 

واْعلم أَن  »لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما:  صلى هللا عليه وسلمّب  وقال النَ 
ولو ، «ََل ينفعوك إََل بشيء كتبه هللا َلكَ ، اْلَمَة لو اجتمعوا على أن ينفعوك

فإذا جَرد ، «ََل َيُضرُّوك إََل بشيء كتبه هللا عليك ، اجتمعوا على أن َيُضرُّوك
وكان عدوُّه أهوَن عليه من أن ، من قلبه خوُف ما سواه العبُد التوحيَد فقد َخَرجَ 

ويَرى أَن إعماَله فكره ِف أمر عدوّ ه وخوفه ، بل يُفرُّد هللَا باملخافة، خَيافه مع هللا
وإَل فلو َجَرد توحيَده لكان له فيه شغل ، منه واشتغاله به من نقص توحيده

فإن كان ،  يدافُع عن الذين آمنوافإَن هللا، وهللا يتوىَل حفَظه والدفَع عنه، شاغل
فإن كُمَل إميانُه  ، وحبسب إميانه يكون دفاُع هللا عنه، مؤمًنا فاهلل يدافع عنه وَل بدَ 
وإن كان مَرة ومرة فاهلل له مَرة ، وإن مزج مزج له، كان دفاُع هللا عنه أََتَ دفع

، ه أقبَل هللا عليه َُجلةكما قال بعض السلف: "َمن أقبَل على هللا بكلَيتّ ،  ومَرة
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ومن كان مَرة ومَرة فاهلل له مَرة ، وَمن أعَرَض عن هللا بكلَيته أعرض هللا عنه َجلة
 مرة".

قال بعض السلف: ، فالتوحيُد حصُن هللا اْلعظم الذي َمن دخَله كان من اْلمنني
 شيء". ومن ََل خَيَّف هللا أخافه هللاُ من كل ّ ، "َمن خاف هللاَ خافه كلُّ شيء

ونسأل هللا ، فهذه عشرُة أسباب عظيمة يندفُع ِبا َشرُّ اْلاسد والعائن والَساحر
 676الكري أن يقَينا واملسلمني من الشُّرور كلّ ها إنَه ِسيع ُميب.

 
 :الرقية من لدغة العقرب

، الرَُّقىَعّن  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: نَ َهى َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َجاّبٍر 
فَ َقاُلوا: يَا َرُسوَل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَفَجاَء آُل َعْمّرو ْبّن َحْزٍم ّإىَل َرُسوّل هللّا 

قَاَل: ، َوّإَنَك نَ َهْيَت َعّن الرَُّقى، ّإنَُه َكاَنْت ّعْنَدنَا رُقْ َيٌة نَ ْرّقي ِّبَا ّمَن اْلَعْقَربّ 
َفَع َأَخاهُ  َأَرى بَْأًسا َمّن اْسَتطَاعَ َما »فَ َقاَل: ، فَ َعَرُضوَها َعَلْيهّ   ّمْنُكْم َأْن يَ ن ْ

َفْعهُ   010«.فَ ْليَ ن ْ
 

ِف  صلى هللا عليه وسلمرََخَص َرُسوُل هللّا  »قَاَل: ، رضي هللا عنهوَعْن أََنٍس 
 018«. َوالَنْمَلةّ ، َواْْلَُمةّ ، الرُّقْ َيّة ّمَن اْلَعنْيّ 

 
                                                           

( و" فقه الدعاء واألذكار" بقلم عبد الرزاق بن 716-771انظر"بدائع الفوائد " البن القيم )- 676
 عبد احملسن البدر 

 (.12117وأمحد)، (7111رواه مسلم) - 672
 (7116مسلم) - 671
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ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َعّليٍ   يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ
فَّإَذا َجَلَس ، َمَشى ِف َخَراَفّة اْْلََنّة َحىَت جَيّْلسَ ، َعاّئًدا، َمْن أََتى َأَخاُه اْلُمْسّلمَ »

ُعوَن أَْلَف َمَلٍك ، فَّإْن َكاَن ُغْدَوةً ، َغَمَرْتُه الَرَْحَةُ  َوّإْن  ، َحىَت مُيّْسيَ َصَلى َعَلْيّه َسب ْ
ُعوَن أَْلَف َمَلٍك َحىَت ُيْصّبحَ ، َكاَن َمَساءً   671«َصَلى َعَلْيّه َسب ْ

 
 قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ   رضي هللا عنه، وَعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َوتَ بَ َوْأَت ، ّطْبَت َوطَاَب َِمَْشاكَ  » قَاَل الَِلُ َلُه:، ّإَذا َعاَد الَرُجُل َأَخاُه َأْو زَارَهُ  »
 040.«َمْنزًَّل ِف اْْلََنّة 

 النهي عن َتِن املوت أو الدعاء به لضر نزل بالعبد: :باب
  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس 

فَ ْليَ ُقْل: اللُهَم ، فَّإْن َكاَن ََل بَُد ُمَتَمنّ ًيا، ََل يَ َتَمنَ نَيَ َأَحدُُكُم اْلَمْوَت ّلُضرٍ  نَ َزَل ّبهّ  »
ًرا ِل  ًرا ِل   َوتَ َوَفِّن ّإَذا، َأْحّيِّن َما َكاَنّت اْْلََياُة َخي ْ  611.«َكاَنّت اْلَوفَاُة َخي ْ

، ّْلََن ِف الَتَمِنّ  اْلُمْطَلّق نَ ْوَع اْعِّتَاضٍ ويقول اْلمام ابن حجر ِف" الفتح ": 
نَ ْوُع تَ ْفوّيٍض َوَتْسّليٍم ، َوِف َهّذّه الصُّورَّة اْلَمْأُموّر ِّبَا، َوُمَراَغَمٍة ّلْلَقْدّر اْلَمْحُتومّ 

 041ّلْلَقَضاّء.
                                                           

 والرتمذي، ( موقوف7111وأبو داود)، (122، 122، 617رواه أمحد): صحيح- 671
 (وصححه األلباين.161)

وابن ، (7111والرتمذي)، (712 "األدب املفرد") البخاري يف رواه: حسن - 611
 (وحسنه األلباين.1117ماجة)

 (.7611ومسلم)، (6721البخاري) - 611
 (11/171" فتح الباري")- 617
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َلَ »قَاَل: ، مصلى هللا عليه وسلَأَن َرُسوَل الِلَّ  رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
 041.«َوّإَما ُمّسيًئا فَ َلَعَلُه َيْستَ ْعّتُب ، يَ َتَمَن َأَحدُُكُم املَْوَت ّإَما ُُمّْسًنا فَ َلَعَلُه يَ ْزَدادُ 

ّإنَُه ، َوََل يَدُْع ّبّه ّمْن قَ ْبّل َأْن يَْأتَّيهُ ، ََل يَ َتَمَن َأَحدُُكُم اْلَمْوتَ »  :ولفظه عند مسلم
ًرا ، َأَحدُُكُم انْ َقَطَع َعَمُلهُ ّإَذا َماَت   .«َوّإنَُه ََل يَزّيُد اْلُمْؤّمَن ُعْمُرُه ّإََل َخي ْ

قَاَل: َدَخْلَنا َعَلى َخَباٍب َوَقّد اْكتَ َوى َسْبَع َكَياٍت ِف ، قَ ْيّس ْبّن َأِب َحازّمٍ  وَعنْ 
نَ َهانَا َأْن َنْدُعَو »: سلمصلى هللا عليه و فَ َقاَل: َلْو َما َأَن َرُسوَل هللّا ، َبْطّنهّ 

 044َلَدَعْوُت بّّه.، «بّاْلَمْوتّ 
 :وجيوز َتِن املوت والدعاء به إذا خشي املرء على نفسه أن يفت ِف دينه

ًرا ِل  »: صلى هللا عليه وسلموالدليل على ذلك قوله  َوتَ َوَفِّن ّإَذا َكاَنّت اْلَوفَاُة َخي ْ
." 

َر َمْفُتوٍن  » :صلى هللا عليه وسلموقوله  َنًة ِف قَ ْوٍم فَ َتوَفِّن َغي ْ َوّإَذا َأَرْدَت ّفت ْ
».045 

اثْ َنَتاّن  »قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، وَعْن َُمُْموّد ْبّن لَّبيٍد َرّضَي الَِلُ َعْنهُ 
ٌر ّلْلُمْؤّمّن ّمَن ا، َيْكَرُهُهَما اْبُن آَدَم: اْلَمْوتُ  َنةّ َواْلَمْوُت َخي ْ ، َوَيْكَرُه ّقَلَة اْلَمالّ ، ْلّفت ْ
 040. «َوّقَلُة اْلَماّل َأَقلُّ ّلْلّحَساّب 

                                                           
 (.1111والنسائي)، (1116وأمحد)، (7617ومسلم)، (2772البخاري)- 617
 (7611ومسلم)، (2771البخاري)- 611
 ، و"صحيح اجلامع" (611) "اإلرواء "صححه األلباين يف (7772رواه الرتمذي): صحيح- 612

 .(211( ، و" مشكاة املصابيح")7161) (، و" الصحيحة "21)
و" ، (171وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع")(77672رواه أمحد يف " املسند") : صحيح - 616

 (.117الصحيحة")
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، الَلُهَم اْغّفْر ِل َواْرََحِّْن »: ِف مرض موته صلى هللا عليه وسلموقد قال النب 
 040.« َوَأْْلّْقِّن بّالَرّفيقّ 

 
 :الدعاء للميت

ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة   :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ
َعاءَ » يَ ُقوُل:   611.« ّإَذا َصَلْيُتْم َعَلى اْلَميّ ّت فََأْخّلُصوا َلُه الدُّ

صلى هللا عليه قَاَل: َصَلى بَّنا َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َواثَّلَة ْبّن اْْلَْسَقّع 
الَلُهَم ّإَن ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن ِف  »َفَسّمْعُتُه يَ ُقوُل: ، اْلُمْسّلّمنيَ َعَلى رَُجٍل ّمَن  وسلم
َنَة اْلَقِْبّ ، ّذَمّتكَ  َفّقّه ّمْن ، قَاَل َعْبُد الَرَْحَّن: ّمْن ّذَمّتَك َوَحْبّل ّجَواّركَ  -َفّقّه ّفت ْ

َنّة اْلَقِْبّ  ، الَلُهَم فَاْغّفْر َلُه َواْرََحْهُ ، فَاّء َواْْلَْمدّ َوأَْنَت َأْهُل اْلوَ ، َوَعَذاّب الَنارّ  -ّفت ْ
 611.«ّإَنَك أَْنَت اْلَغُفوُر الَرّحيُم 

 
ْعُت الَنّبَ ، رضي هللا عنهوَعْن َعْوّف ْبّن َماّلٍك اْْلَْشَجّعيّ   صلى هللا عليه قَاَل: ِسَّ

، َواْعُف َعْنُه َوَعاّفهّ ، َلُه َواْرََحْهُ اْغّفْر ، اللُهمَ » يَ ُقوُل: ، َوَصَلى َعَلى َجَنازَةٍ  وسلم
َونَ قّ ّه ّمَن اْْلَطَايَا َكَما يُ نَ َقى ، َواْغّسْلُه ِبَاٍء َوثَ ْلٍج َوبَ َردٍ ، َوَوسّ ْع ُمْدَخَلهُ ، َوَأْكرّْم نُ ُزَلهُ 

                                                           
 (72112وأمحد يف" املسند)(7111) - 12مسلم و ، (2621البخاري)- 612
والبيهقي يف" ، (7126وابن حبان)، (1112وابن ماجة)، (7111رواه أبو داود): حسن - 611

و" مشكاة ، (277و"اإلرواء")، (661وحسنه األلباين يف" صحيح اجلامع")، (6161الكربى")
 .(177و"اجلنائز")، (1621املصابيح")

وابن ، (1111ماجة)وابن ، (7717وأبو داود)، (16111رواه أمحد يف" املسند) - 611
 (.7121حبان)
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ًرا ّمْن َدارّهّ ، الثَ ْوُب اْْلَبْ َيُض ّمَن الَدَنسّ  ًرا ّمْن َأْهّلهّ ، َوأَْبّدْلُه َدارًا َخي ْ ، َوَأْهاًل َخي ْ
ًرا ّمْن َزْوّجهّ  َنَة اْلَقِْبّ َوَعَذاَب الَنارّ ، َوَزْوًجا َخي ْ فَ َتَمنَ ْيُت َأْن قَاَل َعْوٌف: ، «َوّقّه ّفت ْ

 ّلُدَعاّء َرُسوّل هللّا َصَلى هللُا َعَلْيّه َوَسَلَم َعَلى َذّلَك اْلَميّ تّ ، َلْو ُكْنُت أَنَا اْلَميّ تَ 
».621 

َعَلى صلى هللا عليه وسلم قَاَل: َصَلى َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
، َوذََكرّنَا َوأُنْ ثَانَا، وََكّبريّنَا، َوَصّغريّنَا، َوَميّ ّتَنا، الَلُهَم اْغّفْر ّْلَيّ َنا»فَ َقاَل: ، َجَنازَةٍ 

َوَمْن تَ َوفَ ْيَتُه ّمَنا فَ تَ َوفَُه ، َمْن َأْحيَ ْيَتُه ّمَنا فََأْحّيّه َعَلى اْْلّميَانّ الَلُهَم ، َوَشاّهّدنَا َوَغائّّبَنا
ْساَلمّ   621.« َوََل ُتّضَلَنا بَ ْعَدهُ ، الَلُهَم ََل َُتْرّْمَنا َأْجَرهُ ، َعَلى اْْلّ

أَنَُه َماَت ، رضي هللا عنهماَعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعَباٍس ، َمْوىَل اْبّن َعبَاسٍ ، وَعْن ُكَرْيبٍ 
، اْنظُْر َما اْجَتَمَع َلُه ّمَن الَناسّ ، فَ َقاَل: يَا ُكَرْيبُ  -َأْو ّبُعْسَفاَن  -اْبٌن َلُه ّبُقَدْيٍد 
فَ َقاَل: تَ ُقوُل ُهْم َأْربَ ُعوَن؟ ، فََأْخبَ ْرتُهُ ، فَّإَذا نَاٌس َقّد اْجَتَمُعوا َلهُ ، قَاَل: َفَخَرْجتُ 

ْعُت َرُسوَل هللّا ، قَاَل: َأْخرُّجوهُ ، مْ قَاَل: نَ عَ  يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمفَّإِن ّ ِسَّ
ََل ُيْشرُّكوَن بّاهلّل ، فَ يَ ُقوُم َعَلى َجَنازَتّّه َأْربَ ُعوَن رَُجاًل ، َما ّمْن رَُجٍل ُمْسّلٍم مَيُوتُ »

 051«.ّإََل َشَفَعُهُم هللاُ ّفيهّ ، َشْيًئا
 

  

                                                           
 (.1622 ( و" مشكاة املصابيح")167مسلم)-621
، (1111وابن ماجة)، (1171والرتمذي )، (7711وأبو داود)، (1111أمحد" )رواه : صحيح- 621

 وصححه األلباين.(11127( والنسائي يف "الكربى" )7121و ابن حبان )
 (.7117وابن ماجة)، (7121وأبو داود)، (111) -21مسلم - 627
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 :باملغفرة عند الدفن وبعدهالدعاء لألموات 
ّإَذا ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن ُعْثَماَن ْبّن َعَفاَن 

، َوَسُلوا َلُه بّالَتْثّبيتّ ، اْستَ ْغّفُروا ّْلَّخيُكمْ »فَ َقاَل: ، فَ َرَغ ّمْن َدْفّن اْلَميّ ّت َوَقَف َعَلْيهّ 
 051«.ُيْسَألُ فَّإنَُه اْْلَن 

 صلى هللا عليه وسلمأَنَ َها قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل هللّا ، وَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها
َلتُ َها ّمْن َرُسوّل هللّا  خَيُْرُج ّمْن آّخّر الَلْيّل ّإىَل  صلى هللا عليه وسلمُكَلَما َكاَن لَي ْ

، َوأَتَاُكْم َما ُتوَعُدوَن َغًدا، ْوٍم ُمْؤّمّننيَ الَساَلُم َعَلْيُكْم َداَر ق َ  »فَ يَ ُقوُل: ، اْلَبّقيعّ 
 054.«اْغّفْر ّْلَْهّل بَّقيّع اْلَغْرَقدّ ، اللُهمَ ، ّبُكْم ََلّحُقونَ ، ّإْن َشاَء هللاُ ، َوّإنَا، ُمَؤَجُلونَ 

 
 :حاجة املسلمني إىل الدعاء ِف النوازل الِت تصيبهم :ثانًيا

 :الذين بغوا عليهمباب القنوت بالدعاء على اْلعداء 
َسْبّعنَي رَُجاًل صلى هللا عليه وسلم قَاَل: بَ َعَث الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن أََنٍس 

 ّعْنَد بّْئرٍ ، َوذَْكَوانُ ، رّْعلٌ ، فَ َعَرَض َْلُْم َحَياّن ّمْن َبِّن ُسَلْيمٍ ، يُ َقاُل َْلُْم الُقَراءُ ، ّْلَاَجةٍ 
ُر َمُعونَةَ  ّإََّنَا ََنُْن ُُمَْتاُزوَن ِف َحاَجٍة ، فَ َقاَل الَقْوُم: َوالِلَّ َما ّإيَاُكْم َأَرْدنَا، يُ َقاُل َْلَا بّئ ْ

َعَلْيّهْم  صلى هللا عليه وسلمَفَدَعا الَنّبُّ »فَ َقتَ ُلوُهْم ، صلى هللا عليه وسلمّللَنّبّ  
 055«.ُكَنا نَ ْقُنتُ   َوَما، َوَذّلَك َبْدُء الُقُنوتّ ، َشْهًرا ِف َصاَلّة الَغَداةّ 

                                                           
وصححه األلباين يف" ، (1727واحلاكم يف" املستدرك") ، (7771رواه أبو داود): صحيح - 627

 (1261، 112صحيح اجلامع")
 (7127وابن حبان)، (7171والنسائي)، (7/ 7772وأبو داود)، (121مسلم)- 621
 (.622ومسلم)، (1111البخاري) - 622
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ْبَح فَ َقَنَت قَاَل: َصَلْيُت َخْلَف ُعَمَر ْبّن اْْلَطَاّب الصُّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب رَاّفٍع 
َونُ ْثِّن ، َوَنْستَ ْغّفُركَ ، الَلُهَم ّإنَا َنْسَتّعيُنكَ  »قَاَل: َفَسّمْعُتُه يَ ُقوُل: ، بَ ْعَد الرُُّكوعّ 
ُرُك َمْن يَ ْفُجُركَ ، َنْكُفُركَ َعَلْيَك َوََل  َوَلَك ، الَلُهَم ّإيَاَك نَ ْعُبدُ ، َونُ ْؤّمُن ّبَك َوَُنَْلُع َونَ ت ْ

َونَ ْرُجو َرَْحََتَك َوَُنَاُف َعَذاَبَك ّإَن َعَذاَبَك ، َوّإلَْيَك َنْسَعى َوََنّْفدُ ، ُنَصلّ ي َوَنْسُجدُ 
َوَخاّلْف بَ نْيّ  ، َوأَْلّق ِف قُ ُلوِّبُّم الرُّْعبَ ، ّب اْلَكَفَرةَ الَلُهَم َعذ ّ ، بّاْلَكَفارّيَن ُمْلَحقٌ 

ّب اْلَكَفَرَة َأْهَل اْلّكَتاّب اَلّذيَن ، َوأَْنّزْل َعَلْيّهْم رّْجَزَك َوَعَذاَبكَ ، َكّلَمّتّهمْ  الَلُهَم َعذّ 
بُوَن ُرُسَلَك َويُ َقاتُّلوَن ، َيُصدُّوَن َعْن َسّبيّلكَ  الَلُهَم اْغّفْر ّلْلُمْؤّمّننَي ، َأْولَّياَءكَ َوُيَكذّ 

، َوأَلّ ْف بَ نْيَ قُ ُلوِّبّمْ ، َواْلُمْؤّمَناّت َواْلُمْسّلّمنَي َواْلُمْسّلَماّت َوَأْصّلْح َذاَت بَ ْيّنّهمْ 
ميَاَن َواْلّْْكَمةَ  ُهْم َعَلى ّمَلّة نَّبيّ كَ ، َواْجَعْل ِف قُ ُلوِّبُّم اْْلّ ْوزّْعُهْم َأْن يُ َوفُّوا َوأَ ، َوثَ بّ ت ْ

َواْجَعْلَنا ، ّإَلَه اْْلَق ّ ، َواْنُصْرُهْم َعَلى َعُدوّ َك َوَعُدوّ ّهمْ ، بّاْلَعْهّد اَلّذي َعاَهْدتَ ُهْم َعَلْيهّ 
ُهمْ   050.«ّمن ْ

اللُهَم  »قَ َنَت بَ ْعَد الرُُّكوّع فَ َقاَل:  رضي هللا عنهَأَن ُعَمَر ، وَعْن ُعبَ ْيّد ْبّن ُعَمرْيٍ 
َوأَلّ ْف بَ نْيَ قُ ُلوِّبّْم ، َواْلُمْؤّمَناّت َواْلُمْسّلّمنَي َواْلُمْسّلَماتّ ، اْغّفْر لََنا َولّْلُمْؤّمّننيَ 
اللُهَم اْلَعْن َكَفَرَة َأْهّل ، َواْنُصْرُهْم َعَلى َعُدوّ َك َوَعُدوّ ّهمْ ، َوَأْصّلْح َذاَت بَ ْيّنّهمْ 

بُوَن ُرُسَلكَ اْلّكَتاّب اَلّذيَن َيصُ  اللُهَم ، َويُ َقاتُّلوَن َأْولَّياَءكّ ، دُّوَن َعْن َسّبيّلَك َوُيَكذّ 
َوأَْنّزْل ِّبّْم بَْأَسَك اَلّذي ََل تَ ُردُُّه َعّن اْلَقْوّم ، َوزَْلّزْل َأْقَداَمُهمْ ، َخاّلْف بَ نْيَ َكّلَمّتّهمْ 

َونُ ْثِّن ، اللُهَم ّإنَا َنْسَتّعيُنَك َوَنْستَ ْغّفُركَ ، ّبْسّم هللّا الَرَْحَّن الَرّحيمّ ، اْلُمْجرّّمنيَ 
ُرُك َمْن يَ ْفُجُركَ ، َعَلْيكَ  اللُهَم ، ّبْسّم هللّا الَرَْحَّن الَرّحيمّ ، َوََل َنْكُفُرَك َوَُنَْلُع َونَ ت ْ

                                                           
 (عن احلسن.1117(و)1161مصنفه")وعبد الرزاق يف " ، (7121رواه البيهقي وصححه )- 626
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، اْلّْدَ  َعَذاَبكَ َوَُنَْشى ، َوََنّْفدُ َوَلَك َنْسَعى ، َوَلَك ُنَصلّ ي َوَنْسُجدُ ، ّإيَاَك نَ ْعُبدُ 
 050.«ّإَن َعَذاَبَك بّاْلَكاّفرّيَن ُمْلّحٌق ، َونَ ْرُجو َرَْحَّتكَ 

وََكاَن -َأْخبَ َرِن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبَ رْيّ: َأَن َعْبَد الَرَْحَّن ْبَن َعْبٍد اْلَقاّرَي ، َعّن اْبّن ّشَهابٍ و 
َأَن ُعَمَر -الِلَّ ْبّن اْْلَْرَقّم َعَلى بَ ْيّت اْلَماّل ِف َعْهّد ُعَمَر ْبّن اْْلَطَاّب َمَع َعْبّد 

َلًة ِف َرَمَضاَن َفَخَرَج َمَعُه َعْبُد الَرَْحَّن ْبُن َعْبٍد اْلَقاّريُّ َفطَاَف بّاْلَمْسّجدّ  ، َخَرَج لَي ْ
لّ ي الَرُجُل فَ ُيَصلّ ي َوُيصَ ، ُيَصلّ ي الَرُجُل لّنَ ْفّسهّ ، َوَأْهُل اْلَمْسّجّد َأْوزَاٌع ُمتَ َفر ُّقونَ 

: َوالِلَّ ّإِن ّ َْلُظنُّ َلْو ََجَْعَنا َهُؤََلّء َعَلى رضي هللا عنه فَ َقاَل ُعَمرُ ، ّبَصاَلتّّه الَرْهطُ 
َوَأَمَر ُأَِبَ ْبَن َكْعٍب َأْن يَ ُقوَم َْلُْم ، ثَُ َعَزَم ُعَمُر َعَلى َذّلكَ ، قَاّرٍئ َواّحٍد َلَكاَن َأْمَثلَ 

فَ َقاَل ُعَمُر: نّْعَم ، َرَمَضاَن. َفَخَرَج ُعَمُر َعَلْيّهْم َوالَناُس ُيَصلُّوَن ّبَصاَلّة قَارّئّّهمْ  ِف 
َها َأْفَضُل ّمَن اَلِّت تَ ُقوُموَن ، اْلّبْدَعُة ّهيَ  َفَكاَن  -يُرّيُد آّخَر الَلْيلّ -َواَلِّت تَ َناُموَن َعن ْ

الَلُهَم قَاّتّل اْلَكَفَرَة اَلّذيَن وَن اْلَكَفَرَة ِف النّ ْصّف: وََكانُوا يَ ْلَعنُ ، الَناُس يَ ُقوُموَن َأَوَلهُ 
بُوَن ُرُسَلكَ  َيُصدُّوَن َعْن َسّبيّلكَ  ، َوَخاّلْف بَ نْيَ َكّلَمّتّهمْ ، َوََل يُ ْؤّمُنوَن ّبَوْعّدكَ ، َوُيَكذّ 

ثَُ ُيَصلّ ي َعَلى ، ّإَلَه اْْلَق ّ ، رّْجَزَك َوَعَذاَبكَ  َوأَْلّق َعَلْيّهمْ ، ِف قُ ُلوِّبُّم الرُّْعبَ  َوأَْلقّ 
ثَُ َيْستَ ْغّفُر ، َوَيْدُعو ّلْلُمْسّلّمنَي ِبَا اْسَتطَاَع ّمْن َخرْيٍ ، صلى هللا عليه وسلمالَنّبّ  

، ّه َعَلى الَنّب ّ قَاَل: وََكاَن يَ ُقوُل ّإَذا فَ َرَغ ّمْن َلْعَنّة اْلَكَفَرّة َوَصاَلتّ ، ّلْلُمْؤّمّننيَ 
َوَلَك ُنَصلّ ي ، َوَمْسأَلَّتّه: الَلُهَم ّإيَاَك نَ ْعُبدُ ، َواْسّتْغَفارّّه ّلْلُمْؤّمّننَي َواْلُمْؤّمَناتّ 

ّإَن ، َوَُنَاُف َعَذاَبَك اْلّْدَ ، َونَ ْرُجو َرَْحََتَك رَبَ َنا، َوّإلَْيَك َنْسَعى َوََنّْفدُ ، َوَنْسُجدُ 
 058.«ُثَ ُيَكِبّ ُ َويَ ْهّوي َساّجًدا، ّلَمْن َعاَدْيَت ُمْلّحقٌ َعَذاَبَك 

                                                           
 (.7117رواه البيهقي يف" الكربى") -622
 إسناده صحيح.: وقال األلباين (1111رواه ابن خزمية)- 621
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 :ِف القنوت بنجاة املستضعفني من املؤمنني باب الدعاء

يَْدُعو ِف  صلى هللا عليه وسلمقَاَل: َكاَن الَنّبُّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
الَلُهَم أَْنّج ، الَلُهَم أَْنّج الَولّيَد ْبَن الَولّيدّ ، ّهَشامٍ الَلُهَم أَْنّج َسَلَمَة ْبَن »الُقُنوّت 

الَلُهَم اْشُدْد َوْطأََتَك ، الَلُهَم أَْنّج املُْسَتْضَعّفنَي ّمَن املُْؤّمّننيَ ، َعَياَش ْبَن َأِب رَبّيَعةَ 
 621.«الَلُهَم ّسّننَي َكّسِّنّ  يُوُسفَ ، َعَلى ُمَضرَ 

 

بالدعاء ِف حال القحط أن يسقيهم واْلدعية  –تعاىل  –إىل هللا  أاللج :باب
 :املأثورة ِف ذلك

َدَخَل املَْسّجَد يَ ْوَم َُجَُعٍة ّمْن بَاٍب  ، : َأَن رَُجاًل رضي هللا عنهَعْن أََنّس ْبّن َماّلٍك 
فَاْستَ ْقَبَل ، خَيُْطبُ قَاّئٌم  صلى هللا عليه وسلمَوَرُسوُل الِلَّ ، َكاَن ََنَْو َداّر الَقَضاءّ 

َهَلَكّت اَْلْمَواُل ، ثَُ قَاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، قَاّئًما صلى هللا عليه وسلمَرُسوَل الِلَّ 
، َيَدْيهّ  صلى هللا عليه وسلمفَ َرَفَع َرُسوُل الِلَّ ، فَادُْع الِلََ يُّغيثُ َنا، َوانْ َقَطْعّت السُُّبلُ 

َما نَ َرى ، قَاَل أََنٌس: َوََل َوالِلَّ ، «الَلُهَم َأّغثْ َنا، الَلُهَم َأّغثْ َنا، َأّغثْ َنا الَلُهمَ  »ثَُ قَاَل: 
نَ َنا َوبَ نْيَ َسْلٍع ّمْن بَ ْيٍت َوََل َدارٍ ، ِف الَسَماّء ّمْن َسَحابٍ  قَاَل: ، َوََل قَ َزَعًة َوَما بَ ي ْ

                                                           
وابن ، (1117(وأبو داود)11127وأمحد)، (622) - 711 ومسلم، (7177البخاري) -621

 (. 1161وابن حبان" )، (1711ماجة)
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ُثَ ، ّس فَ َلَما تَ َوَسَطّت الَسَماَء انْ َتَشَرتْ َفطََلَعْت ّمْن َورَائّّه َسَحابٌَة ّمْثُل الت ُّرْ 
 000«...، َما رَأَيْ َنا الَشْمَس ّستًّا، َفاَل َوالِلَّ ، َأْمَطَرتْ 

َها صلى هللا عليه قَاَلْت: َشَكا الَناُس ّإىَل َرُسوّل الِلَّ ، وَعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ
َوَوَعَد الَناَس يَ ْوًما ، فَ ُوّضَع َلُه ِف اْلُمَصَلى، ِبّْنَِبٍ فََأَمَر ، ُقُحوَط اْلَمَطرّ  وسلم

ّحنَي َبَدا ، صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت َعاّئَشُة: َفَخَرَج َرُسوُل الِلَّ ، خَيُْرُجوَن ّفيهّ 
الِلََ َعَز َوَحََّد ، صلى هللا عليه وسلمَفَكبَ َر ، فَ َقَعَد َعَلى اْلّمْنَِبّ ، َحاّجُب الَشْمسّ 

َواْسّتْئَخاَر اْلَمَطّر َعْن ّإبَاّن َزَمانّّه ، ّإَنُكْم َشَكْوَُتْ َجْدَب ّديَارُّكمْ »ثَُ قَاَل: ، َوَجلَ 
ُثَ ، «َوَوَعدَُكْم َأْن َيْسَتّجيَب َلُكمْ ، َوَقْد َأَمرَُكُم الَِلُ َعَز َوَجَل َأْن َتْدُعوهُ ، َعْنُكمْ 
ينّ اْْلَْمُد »قَاَل:  ، ََل ّإَلَه ّإََل الِلَُ ، لِّلَّ َربّ  اْلَعاَلّمنَي الَرَْحَّن الَرّحيّم َمّلّك يَ ْوّم الدّ 

َنا ، ََل ّإَلَه ّإََل أَْنَت اْلَغِّنُّ َوََنُْن اْلُفَقَراءُ ، الَلُهَم أَْنَت الِلَُ ، يَ ْفَعُل َما يُرّيدُ  أَْنّزْل َعَلي ْ
فَ َلْم يَ َزْل ِف ، ثَُ رََفَع َيَدْيهّ ، «نْ َزْلَت لََنا قُ َوًة َوَباَلًغا ّإىَل ّحنيٍ َواْجَعْل َما أَ ، اْلَغْيثَ 

، َأْو َحَوَل رَّداَءهُ ، َوقَ َلبَ ، ثَُ َحَوَل ّإىَل الَناّس َظْهَرهُ ، الَرْفّع َحىَت َبَدا بَ َياُض ّإّبطَْيهّ 
فَأَْنَشَأ الَِلُ َسَحابًَة ، َفَصَلى رَْكَعتَ نْيّ ، اّس َونَ َزلَ ثَُ َأقْ َبَل َعَلى النَ ، َوُهَو رَاّفٌع يََدْيهّ 

، فَ َلْم يَْأّت َمْسّجَدُه َحىَت َساَلّت السُُّيولُ ، ثَُ َأْمَطَرْت بّّإْذّن الِلَّ ، فَ َرَعَدْت َوبَ َرَقتْ 

                                                           
 (.1211والنسائي)، (112ومسلم)، (1111البخاري)-661
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، ْت نَ َواّجُذهُ َحىَت بَدَ ، صلى هللا عليه وسلمفَ َلَما رََأى ُسْرَعتَ ُهْم ّإىَل اْلّكنّ  َضّحَك 
 002«.َوَأِن ّ َعْبُد الِلَّ َوَرُسولُهُ ، َأْشَهُد َأَن الَِلَ َعَلى ُكلّ  َشْيٍء َقّديرٌ »فَ َقاَل: 

هّ ، َعْن أَبّيهّ ، وَعْن َعْمّرو ْبّن ُشَعْيبٍ  صلى هللا عليه قَاَل: َكاَن َرُسوُل الِلَّ ، َعْن َجدّ 
، َواْنُشْر َرَْحََتكَ ، َوبَ َهاّئَمكَ ، الَلُهَم اْسّق ّعَباَدكَ »قَاَل: ، ّإَذا اْسَتْسَقى، وسلم

 667.«َوَأْحّي بَ َلَدَك اْلَميّ تَ 

فَ َقاَل: ، بَ َواّكي، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: أََتّت الَنّبَ ، وَعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ 
َر َضار ٍ ، َمرّيًئا َمرّيًعا، الَلُهَم اْسّقَنا َغْيثًا ُمّغيثًا» َر آّجلٍ ، نَاّفًعا َغي ْ قَاَل: ، «َعاّجاًل َغي ْ

 667.فََأْطبَ َقْت َعَلْيّهُم الَسَماءُ 
 

                                                           
(وحسنه 1772واحلاكم يف" املستدرك") ، (111وابن حبان)، (1127رواه أبو داود): حسن - 661

 .(وحسنه شعيب األرنؤوط7711األلباين يف" صحيح اجلامع")
و" مشكاة ، (رواية أيب مصعب الزهري611ومالك )، (1126رواه أبو داود): حسن- 667

 األرنؤوط.(وحسنه األلباين وشعيب 1216املصابيح")
، (1777 واحلاكم يف " املستدرك")، (1116وابن خزمية)، (1161رواه أبو داود): صحيح - 667

 (.1161وصححه األلباين يف" صحيح أيب داود)
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 :ِف حال خسوف الشمس وكسوف القمر
 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ُكَنا ّعْنَد َرُسوّل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب َبْكَرَة 

جَيُرُّ ّرَداَءُه َحىَت َدَخَل  صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَم الَنّبُّ ، فَاْنَكَسَفّت الَشْمسُ 
صلى هللا عليه فَ َقاَل ، َفَصَلى بَّنا رَْكَعتَ نْيّ َحىَت اجْنََلّت الَشْمسُ ، َفَدَخْلَنا، املَْسّجدَ 

، َفَصلُّوا، رَأَيْ ُتُموُُهَافَّإَذا ، ّإَن الَشْمَس َوالَقَمَر ََل يَ ْنَكّسَفاّن ّلَمْوّت َأَحدٍ » :وسلم
 661.«َواْدُعوا َحىَت ُيْكَشَف َما ّبُكْم 

صلى هللا عليه فَ َقاَم الَنّبُّ ، قَاَل: َخَسَفّت الَشْمسُ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُموَسى 
ّقَياٍم َورُُكوٍع َفَصَلى بَّأْطَوّل ، فَأََتى املَْسّجدَ ، خَيَْشى َأْن َتُكوَن الَساَعةُ ، َفزًّعاوسلم 

ََل َتُكوُن ّلَمْوّت ، َهّذّه اْليَاُت اَلِّت يُ ْرّسُل الِلَُ »َوقَاَل: ، َوُسُجوٍد رَأَيْ ُتُه َقطُّ يَ ْفَعُلهُ 
 فَافْ َزُعوا ّإىَل ، فَّإَذا رَأَيْ ُتْم َشْيًئا ّمْن َذّلكَ ، َوَلّكْن خُيَوّ ُف الَِلُ ّبّه ّعَباَدهُ ، َأَحٍد َوََل ّْلََياتّهّ 

 662.«ّذْكرّّه َوُدَعائّّه َواْسّتْغَفارّهّ 
 

 :إىل هللا بالدعاء ِف حال ظهور اْلوبئة والطواعني أاللج
َها  صلى هللا عليه وسلمأَنَ َها قَاَلْت: َلَما َقّدَم َرُسوُل الِلَّ ، َعْن َعاّئَشَة َرّضَي الَِلُ َعن ْ

فَ ُقْلُت: يَا أََبّت َكْيَف َتَُّدَك؟ َويَا ، َعَلْيّهَماقَاَلْت: َفَدَخْلُت ، ُوّعَك أَبُو َبْكٍر َوّباَللٌ 
 ّباَلُل َكْيَف َتَُّدَك؟ قَاَلْت: وََكاَن أَبُو َبْكٍر ّإَذا َأَخَذْتُه اْلَُمى يَ ُقوُل:

                                                           
وابن ، (1721وابن خزمية)، (1217والنسائي)، (71711وأمحد)، (1111البخاري) -661

 (.7171حبان)
وابن ، (7176وابن حبان)، (1217والنسائي)، (117) - 71ومسلم، (1121البخاري) - 662

 (.1721خزمية)
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 .. َواملَْوُت َأْدََّن ّمْن ّشَراّك نَ ْعّلهّ .ُكلُّ اْمّرٍئ ُمَصَبٌح ِف َأْهّلهّ 
 َع َعْنُه يَ ْرَفُع َعّقريََتُه فَ يَ ُقوُل:وََكاَن ّباَلٌل ّإَذا أُْقلّ 

َلةً   ّبَواٍد َوَحْوِل ّإْذّخٌر َوَجّليلُ  ...َأََل لَْيَت ّشْعّري َهْل أَبّيَتَ لَي ْ
 َوَهْل تَ ْبُدَوْن ِل َشاَمٌة َوطَّفيلُ  ...َوَهْل َأّرَدْن يَ ْوًما ّمَياَه ُّمََنةٍ 

 صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَلْت َعاّئَشُة رضي هللا عنها: َفّجْئُت َرُسوَل الِلَّ 
َنا املَّديَنَة َكُحبّ َنا َمَكَة َأْو َأَشدَ »فَ َقاَل: ، فََأْخبَ ْرتُهُ  َوبَاّرْك ، َوَصحّ ْحَها، الَلُهَم َحبّ ْب ّإلَي ْ

َها  666«ا فَاْجَعْلَها بّاْْلُْحَفةّ َوانْ ُقْل َُحَاهَ ، لََنا ِف َصاّعَها َوُمدّ 
 
 :واستئثارهم باْلموالمراء املسلمني إىل هللا بسؤاله الذي ْلم ِف حال جور اْل أْل

»  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َوّإنَُه ََل َنّبَ ، ُكَلَما َهَلَك َنّبٌّ َخَلَفُه َنّبٌّ ،  َكاَنْت بَ ُنو ّإْسَرائّيَل َتُسوُسُهُم اْلَنّْبَياءُ 

َعّة اَْلَوّل »قَاَل: ، قَاُلوا: َفَما تَْأُمُرنَا؟، «وُن ُخَلَفاُء فَ َيْكثُ ُرونَ َوَسَيكُ ، بَ ْعّدي ُفوا بّبَ ي ْ
 000«.مْ فَّإَن الِلََ َسائُّلُهْم َعَما اْستَ ْرَعاهُ ، َأْعُطوُهْم َحَقُهمْ ، فَاَْلَولّ 

ّإنَ َها » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َعْبّد هللّا 
َكْيَف تَْأُمُر َمْن َأْدَرَك ،  َرُسوَل هللاّ قَاُلوا: يَا ، «تُ ْنّكُرونَ َها َسَتُكوُن بَ ْعّدي أَثَ َرٌة َوأُُمورٌ 

 661«.َوَتْسأَُلوَن هللَا اَلّذي َلُكْم ، اَلّذي َعَلْيُكمْ تُ َؤدُّوَن اْْلََق »ّمَنا َذّلَك؟ قَاَل: 

                                                           
 (.7271وابن حبان)، (71761وأمحد)، (1726) - 111ومسلم، (واللفظ له2621البخاري)-666
وابن ، (7121وابن ماجة)، (2161وأمحد)، (1117ومسلم)، (7122البخاري) -662

 (. 6711، 1222حبان)
 (.1117ومسلم)، (7617البخاري)- 661
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، بفتح اْلمزة واملثلثة وبضمها وسكون املثلثة« أثرة » أي بعدي « َسَتُكوُن » 
قال اْلزهري: هو اَلستئثار أي يستأثر عليكم بأمور الدنيا ويفضل عليكم 

أمور أخرى من  أي وستكون« َوأُُموٌر »أي ِف إعطاء نصيبه من الفيء ، غريكم
أن نفعل إذا وقع ذلك « قالوا: يا رسول هللا فما تأمرنا؟» أمور الدين )تُ ْنّكُرونَ َها( 

من بذل املال الواجب ِف الزكاة والنفس «تُ َؤدُّوَن اْْلََق اَلّذي َعَلْيُكْم «: »قَالَ »
عز وجل من فضله أن يوِف اْلق الذي «وتسألون هللا »ِف اْلروج إىل اْلهاد 

بل وفوا إليهم ، ( من الغنيمة والفيء وَنوُها وَل تقاتلوهم َلستيفاء حقكملكم
 وكلوا أمركم إىل هللا.، حقهم من السمع والطاعة وحقوق الدين

 
 :تضرع اْلمة إىل هللا تعاىل بالدعاء من أعظم جناهتا من البالء

فَ َلْوََل َكاَنْت قَ ْريٌَة آَمَنْت فَ نَ َفَعَها ّإميَانُ َها ّإََل قَ ْوَم يُوُنَس َلَما آَمُنوا   ﴿ لقوله تعاىل:
نْ يَ  ُهْم َعَذاَب اْْلّْزّي ِف اْْلََياّة الدُّ  ﴾ (98)ا َوَمتَ ْعَناُهْم ّإىَل ّحنيٍ َكَشْفَنا َعن ْ

 (98)يونس:
ّإََل قَ ْوَم ، َكَماّْلَا بَّنّبيّ ّهْم ِمَْن َسَلَف ّمَن اْلُقَرىَواْلَغَرُض أَنَُه َلَْ ُتوَجْد قَ ْريٌَة آَمَنْت بّ 

َوَما َكاَن ّإميَانُ ُهْم ّإََل َخْوفًا ّمْن ُوُصوّل اْلَعَذاّب اَلّذي ، يُوُنَس َوُهْم َأْهُل نّيَنوى
، َرُسوُْلُْم ّمْن بَ نْيّ َأْظُهرّّهمْ َوَخَرَج ، بَ ْعَد َما َعايَ ُنوا َأْسَبابَهُ ، أَْنَذرَُهْم ّبّه َرُسوُْلُمْ 

َوَتَضَرُعوا له َواْسَتَكانُوا َوَأْحَضُروا َأْطَفاَْلُْم ، َفّعْنَدَها َجَأُروا ّإىَل الِلَّ َواْستَ غَاثُوا ّبهّ 
ُهُم اْلَعَذاَب اَلّذي أَ ، َوَدَوابَ ُهْم َوَمَواّشيَ ُهمْ  ْنَذرَُهْم بّّه َوَسأَُلوا الِلََ تَ َعاىَل َأْن يَ ْرَفَع َعن ْ

ُهُم اْلَعَذاَب َوُأخّ ُروا.، َفّعْنَدَها َرَّحَُهُم الِلَُ ، نَّبي ُُّهمْ   009وََكَشَف َعن ْ

                                                           
 (.7/727)-رمحه هللا–" تفسري القرآن العظيم " لإلمام ابن كثري - 661
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 :-حفظه هللا  –يقول الدكتور ناصر الزهراِن 
 يا عليًما بدائنا والدواء ...يا إْلي يا سامًعا لكل شكوى
 يا حبيب العباد واْلولياء ...يا مالذ النفوس ِف كل كرب

 يا ِسيع النداء اْلم ...ا ُميب الدعاء يا فارجي
 بانتصار وعزة وهناء  ...جد على املسلمني ِف كل أرض

 اللياِل وكل هم وداء  ...يا إْلي وأجرهم من حادثات
 واهزم الناصبني فخ العداء ...و أخذل اْلاقدين من كل قوم

 000فاستجب يا إْلنا للدعاء  ...قد دعونا وأنت رب كري
 
 
 
 

                                                           
(مكتبة 16: الطبعة الثانية _ص ."للدكتور ناصر الزهراين " كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة- 621

 .السعودية–العبيكان 
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:الفصل الثامن  
 :ْلمته رَحة ِبم صلى هللا عليه وسلممن دعائه 

 :اختباء النب دعوته املستجابة لكل نب شفاعة ْلمته يوم القيامة
ّلُكلّ  » : صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

َوّإِن ّ اْخَتَبْأُت َدْعَوِت َشَفاَعًة ّْلَُمِّت ، ُكلُّ َنّبٍ  َدْعَوَتهُ   فَ تَ َعَجلَ ، َنّبٍ  َدْعَوٌة ُمْسَتَجابَةٌ 
 002.«َفّهَي نَائَّلٌة ّإْن َشاَء هللاُ َمْن َماَت ّمْن أَُمِّت ََل ُيْشّرُك بّاهلّل َشْيًئا، يَ ْوَم اْلّقَياَمةّ 

َعَلى َسائّّر  صلى هللا عليه وسلمقَاَل بن َبطَاٍل: ِف َهَذا اْْلَّديّث بَ َياُن َفْضّل نَّبيّ َنا 
اْْلَنّْبَياّء َحْيُث آثَ َر أَُمَتُه َعَلى نَ ْفّسّه َوَأْهّل بَ ْيّتّه ّبَدْعَوتّّه اْلُمَجابَّة َوَلَْ جَيَْعْلَها أَْيًضا 

 َما َوَقَع ّلَغرْيّّه ِمَْن تَ َقَدَم ُدَعاًء َعَلْيّهْم بّاْْلاََلّك كَ 
ّْلَنَُه َجَعَل الَدْعَوَة  صلى هللا عليه وسلمَوقَاَل بن اْْلَْوّزيّ  َهَذا ّمْن ُحْسّن َتَصرُّّفّه 

ُه َجَعَلَها ّفيَما يَ ْنَبّغي َوّمْن َكثْ َرّة َكَرّمّه ّْلَنَُه آثَ َر أَُمَتُه َعَلى نَ ْفّسّه َوّمْن ّصَحّة َنَظرّّه ّْلَنَ 
َها ّمَن الطَائّّعنَي   ّلْلُمْذنّّبنَي ّمْن أَُمّتّه ّلَكْوهّنّْم َأْحَوَج ّإلَي ْ

َعَلى أَُمّتّه َورَْأفَّتّه ِّبّْم  صلى هللا عليه وسلمَوقَاَل النَ َوّويُّ: ّفيّه َكَماُل َشَفَقّتّه 
»  :َوَأَما قَ ْولُهُ ، َعْوَتُه ِف َأَهمّ  َأْوقَاّت َحاَجّتّهمْ َواْعّتَناُؤُه بّالَنَظّر ِف َمَصاّْلّّهْم َفَجَعَل دَ 

َر ُمْشّرٍك ََل خَيُْلُد ِف الَنارّ  « َفّهَي نَائَّلةٌ  ، َفّفيّه َدلّيٌل ّْلَْهّل السَُّنّة َأَن َمْن َماَت َغي ْ
 001َوَلْو َماَت ُمّصرًّا َعَلى اْلَكَبائّّر.

 

                                                           
 (.1712وابن ماجة)، (1211وأمحد يف" املسند)، (111) - 771ومسلم ، (6711البخاري) -621
 (.11/12الباري")" فتح -627
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، َفَدَخَل رَُجٌل ُيَصلّ ي، قَاَل: ُكْنُت ِف اْلَمْسّجدّ ، هللا عنهرضي وَعْن ُأَِبّ  ْبّن َكْعٍب 
فَ َلَما ، ثَُ َدَخَل آَخُر فَ َقَرَأ ّقَراَءًة ّسَوى قَ َراَءّة َصاّحّبهّ ، فَ َقَرَأ ّقَراَءًة أَْنَكْرتُ َها َعَلْيهّ 

يًعا َعَلى َرُسوّل هللّا  َنا الَصاَلَة َدَخْلَنا َجَّ فَ ُقْلُت: ّإَن َهَذا ، ه وسلمصلى هللا عليَقَضي ْ
فََأَمَرُُهَا َرُسوُل هللّا ، َوَدَخَل آَخُر فَ َقَرَأ ّسَوى ّقَراَءّة َصاّحّبهّ ، قَ َرَأ ّقَراَءًة أَْنَكْرتُ َها َعَلْيهّ 

َفَسَقَط ، َشْأنَ ُهَما صلى هللا عليه وسلمَفَحَسَن الَنّبُّ ، فَ َقَرآ، صلى هللا عليه وسلم
صلى هللا فَ َلَما رََأى َرُسوُل هللّا ، َوََل ّإْذ ُكْنُت ِف اْْلَاّهّلَيةّ ، ّمَن الَتْكّذيبّ ِف نَ ْفّسي 
َفّفْضُت َعَرقًا وََكَأََّنَا أَْنظُُر ّإىَل هللّا َعَز ، َضَرَب ِف َصْدّري، َما َقْد َغّشَيِّن  عليه وسلم
فَ َرَدْدُت ّإلَْيّه ، ّإَِلَ َأّن اقْ َرّأ اْلُقْرآَن َعَلى َحْرفٍ يَا ُأَِبُّ أُْرّسَل » فَ َقاَل ِل: ، َوَجَل فَ َرقًا

فَ َرَدْدُت ّإلَْيّه َأْن َهوّ ْن َعَلى ، فَ َرَد ّإَِلَ الثَانَّيَة اقْ َرْأُه َعَلى َحْرفَ نْيّ ، َأْن َهوّ ْن َعَلى أَُمِّت 
َعّة أَ ، أَُمِّت  فَ َلَك ّبُكلّ  َرَدٍة َرَدْدُتَكَها َمْسأََلٌة ، ْحُرفٍ فَ َرَد ّإَِلَ الثَالَّثَة اقْ َرْأُه َعَلى َسب ْ

َوَأَخْرُت الثَالَّثَة لّيَ ْوٍم ، اللُهَم اْغّفْر ّْلَُمِّت ، فَ ُقْلُت: اللُهَم اْغّفْر ّْلَُمِّت ، َتْسأَلُّنيَها
 627«.صلى هللا عليه وسلم َحىَت ّإبْ َراّهيُم ، يَ ْرَغُب ّإَِلَ اْْلَْلُق ُكلُُّهمْ 

 
 لربه بدعائه وبكائه رَحة وشفقة على أمته: صلى هللا عليه وسلمتضرعه 

َتاَل قَ ْوَل هللّا َعَز  :صلى هللا عليه وسلمَأَن الَنّبَ ، َعْن َعْبّد هللّا ْبّن َعْمّرو ْبّن اْلَعاصّ 
 ﴾ َفَمْن تَّبَعِّن فَّإنَُه ّمِنّ  َربّ  ّإنَ ُهَن َأْضَلْلَن َكّثريًا ّمَن الَناّس ﴿ َوَجَل ِف ّإبْ َراّهيَم: 

بْ ُهْم فَّإنَ ُهْم ّعَباُدَك ﴿ َوقَاَل ّعيَسى َعَلْيّه الَساَلُم: ، [ اْْليَةَ 10]إبراهيم:  ّإْن تُ َعذّ 
» فَ َرَفَع َيَدْيّه َوقَاَل: ، [228]املائدة:  ﴾ َوّإْن تَ ْغّفْر َْلُْم فَّإَنَك أَْنَت اْلَعزّيُز اْْلَّكيمُ 

َورَبَُّك ، يَا ّجِْبّيُل اْذَهْب ّإىَل ُُمََمدٍ »فَ َقاَل هللاُ َعَز َوَجَل: ، َوَبَكى، «أَُمِّت أَُمِّت  اللُهمَ 

                                                           
 (71121وأمحد)، (171مسلم ) - 627
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َفَسأََلُه فََأْخبَ َرُه ، فَأَتَاُه ّجِْبّيُل َعَلْيّه الَصاَلُة َوالَساَلمُ « َفَسْلُه َما يُ ْبّكيَك؟، َأْعَلمُ 
، يَا ّجِْبّيلُ » فَ َقاَل هللاُ: ، َوُهَو َأْعَلمُ ، ا قَالَ ِبَّ  صلى هللا عليه وسلمَرُسوُل هللّا 

 621.«َوََل َنُسوُءَك ، فَ ُقْل: ّإنَا َسنُ ْرّضيَك ِف أَُمّتكَ ، اْذَهْب ّإىَل ُُمََمدٍ 
 اْْلَّديُث ُمْشَتّمٌل َعَلى أَنْ َواٍع ّمَن اْلَفَواّئّد 

َها َعَلى أَُمّتّه َواْعّتَنائّّه ِبََصاّْلّّهْم  هللا عليه وسلمصلى بَ َياُن َكَماّل َشَفَقّة الَنّبّ   :ّمن ْ
 .َواْهّتَماّمّه بَّأْمرّّهمْ 

َها َعاءّ  :َوّمن ْ  .اْسّتْحَباُب رَْفّع اْلَيَدْيّن ِف الدُّ
َها الَِلُ تَ َعاىَل ّبَقْوّلّه اْلّبَشارَُة اْلَعّظيَمُة ّْلَّذّه اْْلَُمّة زَاَدَها الَِلُ تَ َعاىَل َشَرفًا ِبَا َوَعَدَها :َوّمن ْ

 .َسنُ ْرّضيَك ِف أَُمّتَك َوََل َنُسوُءَك َوَهَذا ّمْن أرجى اْْلََحاّديّث ّْلَّذّه اْْلَُمّة َأْو َأْرَجاَها
َها ّعْنَد الِلَّ تَ َعاىَل َوَعّظيّم ُلْطّفّه  صلى هللا عليه وسلمبَ َياُن ّعَظّم َمْنزَّلّة الَنّبّ   :َوّمن ْ
صلى هللا عليه َواْلّْْكَمُة ِف ّإْرَساّل ّجِْبّيَل ّلُسَؤاّلّه صلى هللا عليه وسلم نَُه ّبّه ُسْبَحا
فَ ُيْستَ ْرَضى ، َوأَنَُه بّاْلَمَحلّ  اْْلَْعَلى صلى هللا عليه وسلمّإْظَهاُر َشَرّف الَنّبّ  ، وسلم

 .َوالَِلُ َأْعَلمُ  .َوُيْكَرُم ِبَا يُ ْرّضيهّ 
 

 :كسوف الشمسوأيًضا يوم  
قَاَل: اْنَكَسَفّت الَشْمُس َعَلى َعْهّد ، َعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن َعْمٍرو رضي هللا عنهما

فَ َلْم َيَكْد ، صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَم َرُسوُل الِلَّ ، صلى هللا عليه وسلمَرُسوّل الِلَّ 
فَ َلْم َيَكْد ، ثَُ َسَجدَ ، فَ َلْم َيَكْد َيْسُجدُ ، ثَُ َرَفعَ ، فَ َلْم َيَكْد يَ ْرَفعُ ، ثَُ رََكعَ ، يَ رَْكعُ 
ثَُ رََفَع َوفَ َعَل ِف ، فَ َلْم َيَكْد يَ ْرَفعُ ، ثَُ َسَجدَ ، فَ َلْم َيَكْد َيْسُجدُ ، ثَُ رََفعَ ، يَ ْرَفعُ 

                                                           
 (.2222و" مشكاة املصابيح")، (2772، 2771وابن حبان)، (717مسلم) -621
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ثَُ قَاَل: ، «ُأفْ ُأْف »فَ َقاَل: ، ثَُ نَ َفَخ ِف آّخّر ُسُجوّدهّ ، الرَْكَعّة اْْلُْخَرى ّمْثَل َذّلكَ 
بَ ُهْم َوُهْم ، َرب ّ » بَ ُهْم َوأَنَا ّفيّهْم؟ َأَلَْ تَّعْدِن َأْن ََل تُ َعذّ  َأَلَْ َتّعْدِن َأْن ََل تُ َعذّ 

َوَقْد َأُْمََصّت ، ّمْن َصاَلتّهّ  صلى هللا عليه وسلمفَ َفَرَغ َرُسوُل الِلَّ « َيْستَ ْغّفُروَن؟
 622َوَساَق اْْلَّديثَ ، الَشْمسُ 

 
 :ثالثًا رَحة ِبم صلى هللا عليه وسلمسؤاله 

َأقْ َبَل َذاَت يَ ْوٍم  صلى هللا عليه وسلمعن َعاّمر ْبن َسْعٍد َعْن أَبّيّه َأَن َرُسوَل الِلَّ 
َنا َمَعهُ ، َحىَت ّإَذا َمَر ِّبَْسّجّد َبِّن ُمَعاّويََة َدَخَل فَ رََكَع ّفيّه رَْكَعتَ نْيّ ، ّمَن اْلَعالَّيةّ  ، َوَصَلي ْ

َنا، َوَدَعا رَبَُه َطوّياًل  َسأَْلُت َرِبّ  »  :صلى هللا عليه وسلمفَ َقاَل ، ثَُ اْنَصَرَف ّإلَي ْ
: َأْن ََل يُ ْهّلَك أَُمِّت بّالَسَنّة ، فََأْعطَاِن ثّْنتَ نْيّ َوَمنَ َعِّن َواّحَدةً ، َثاَلثًا َسأَْلُت َرِبّ 

َوَسأَْلُتُه َأْن ََل جَيَْعَل ، َوَسأَْلُتُه َأْن ََل يُ ْهّلَك أَُمِّت بّاْلَغَرّق فََأْعطَانّيَها، فََأْعطَانّيَها
نَ ُهْم َفَمنَ َعّنيَها.   000«بَْأَسُهْم بَ ي ْ

 
 :وحني نزول اْلية بالتحذير بالعذاب

الَقاّدُر َعَلى َأْن ُقْل ُهَو ﴿ قَاَل: َلَما نَ َزَلْت َهّذّه اْليَُة: ، رضي هللا عنهَعْن َجاّبٍر 
َعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ّمْن فَ ْوّقُكمْ  صلى هللا قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، [05]اْلنعام:  ﴾ يَ ب ْ

، [05]اْلنعام:  ﴾ َأْو ّمْن َُتّْت َأْرُجّلُكمْ ﴿ قَاَل: ، «َأُعوُذ ّبَوْجّهكَ : »عليه وسلم
 ﴾ ا َويُّذيَق بَ ْعَضُكْم بَْأَس بَ ْعضٍ َأْو يَ ْلّبَسُكْم ّشيَ عً ﴿ « َأُعوُذ ّبَوْجّهكَ »قَاَل: 

                                                           
صحيح لكن بذكر الركوع : ، (وقال األلباين1111و أبو داود)، (6117رواه أمحد يف "املسند") -622

 (.1116والنسائي)، مرتني كما يف الصحيحني
 (7122والرتمذي)، (1216وأمحد)، (7111مسلم)-626
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َأْو َهَذا  -َهَذا َأْهَوُن : »صلى هللا عليه وسلم[ قَاَل َرُسوُل الِلَّ 05]اْلنعام: 
 622.«-أَْيَسُر 

 
 للضعفاء: صلى هللا عليه وسلمه ؤ دعا

َكاَن َرُسوُل »قَاَل: ، َحَدثَ ُهمْ َأَن َجاّبَر ْبَن َعْبّد الِلَّ رضي هللا عنهما ، َعْن َأِب الزُّبَ رْيّ 
َوَيْدُعو ، َويُ ْرّدفُ ، يَ َتَخَلُف ِف اْلَمّسرّي فَ يُ ْزّجي الَضّعيفَ  صلى هللا عليه وسلمالِلَّ 
 008.«َْلُمْ 
 

 على وَلة اْلمور الذين يشقون على أمته صلى هللا عليه وسلم ه ؤ دعا
 ه ملن يرفقون بأمته رَحة ِبم:ؤ ودعا

يَ ُقوُل ، صلى هللا عليه وسلمقالت: ِسعت رسول هللا ، هللا عنهاعن عائشة رضي 
، فَاْشُقْق َعَلْيهّ ، َمْن َوِلَ ّمْن َأْمّر أَُمِّت َشْيًئا َفَشَق َعَلْيّهمْ ، اللُهمَ » ِف بَ ْيِّت َهَذا: 

 009«.فَاْرُفْق ّبهّ ، َوَمْن َوِلَ ّمْن َأْمّر أَُمِّت َشْيًئا فَ َرَفَق ِّبّمْ 
 

 : بأمته بأن َل يدعو على أنفسهم فتوافق ساعة اْلجابةحرصه 
صلى هللا عليه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهما َعْن َجاّبّر ْبّن َعْبّد الِلَّ 

َوََل َتْدُعوا َعَلى ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْوََلدُّكمْ ، ََل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ  : »وسلم
                                                           

 (.11716وأمحد يف" املسند")، (2116، 1671البخاري) -622
(وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه 7211واحلاكم يف" املستدرك") ، (7671رواه أبو داود) -621

 (.7171" الصحيحة") ، (7727"صحيح أيب داود) وصححه األلباين يف، الذهيب
 (.1171مسلم)- 621
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ََل تُ َواّفُقوا ّمَن الِلَّ تَ َباَرَك َوتَ َعاىَل َساَعَة نَ ْيٍل ، َوََل َتْدُعوا َعَلى َأْمَواّلُكمْ ، َخَدّمُكمْ 
 611«فَ َيْسَتّجيَب َلُكمْ ، ّفيَها َعطَاءٌ 

َوََل ، ََل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكمْ »  :ولفظه عند مسلم وابن حبان بعد ذكر القصة
ََل تُ َواّفُقوا ّمَن هللّا َساَعًة ُيْسَأُل ، َتْدُعوا َعَلى َأْمَواّلُكمْ  َوََل ، َتْدُعوا َعَلى َأْوََلدُّكمْ 

 «.فَ َيْسَتّجيُب َلُكْم ، ّفيَها َعطَاءٌ 
َعَلى  صلى هللا عليه وسلمقَاَلْت: َدَخَل َرُسوُل هللّا ، وَعْن ُأمّ  َسَلَمَة رضي هللا عنها

، «ّإَن الرُّوَح ّإَذا قُّبَض تَّبَعُه اْلَبَصرُ »ثَُ قَاَل: ، فََأْغَمَضهُ ، َأِب َسَلَمَة َوَقْد َشَق َبَصُرهُ 
فَّإَن اْلَماَلّئَكَة ، ََل َتْدُعوا َعَلى أَنْ ُفّسُكْم ّإََل ِبَرْيٍ »فَ َقاَل: ، َفَضَج نَاٌس ّمْن َأْهّلهّ 

َة َواْرَفْع َدرََجَتُه ِف اللُهَم اْغّفْر ّْلَِب َسَلمَ »ثَُ قَاَل: ، «يُ َؤمّ ُنوَن َعَلى َما تَ ُقوُلونَ 
َواْفَسْح َلُه ، َواْغّفْر لََنا َوَلُه يَا َرَب اْلَعاَلّمنيَ ، َواْخُلْفُه ِف َعّقّبّه ِف اْلغَاّبرّينَ ، اْلَمْهّديّ نيَ 

 611«.َونَ وّ ْر َلُه ّفيهّ ، ِف قَ ِْبّهّ 
ّإَذا نَ َعَس »قَاَل: ، وسلم صلى هللا عليهوَعْن َعاّئَشَة رضي هللا عنها َأَن َرُسوَل الِلَّ 

فَّإَن َأَحدَُكْم ّإَذا َصَلى َوُهَو ، َحىَت يَْذَهَب َعْنُه النَ ْومُ ، َأَحدُُكْم َوُهَو ُيَصلّ ي فَ ْليَ ْرُقدْ 
 617.«َلَ َيْدّري َلَعَلُه َيْستَ ْغّفُر فَ َيُسبُّ نَ ْفَسهُ ، نَاّعسٌ 

، ّإَذا نَ َعَس الَرُجُل َوُهَو ِف الَصاَلّة فَ ْليَ ْنَصّرفْ » :وِف رواية النسائي وابن حبان
 «.َلَعَلُه َيْدُعو َعَلى نَ ْفّسّه َوُهَو ََل َيْدّري

                                                           
 .( بلفظ مسلم2217وابن حبان)، (واللفظ له1277داود) وأبو، (7111رواه مسلم)- 611
 (171مسلم)-611
، (722والرتمذي)، (1711وأبو داود)، (72661وأمحد )، (216ومسلم)، (717البخاري)-617

 (.7211وابن حبان)، (167والنسائي)، (1721وابن ماجة)
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اللُهَم : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 
َا رَُجٍل ّمنَ ، ّإََّنَا أَنَا َبَشرٌ  فَاْجَعْلَها َلُه ، َأْو َجَلْدتُهُ ، َأْو َلَعْنُتهُ ، اْلُمْسّلّمنَي َسَبْبُتهُ  فََأميُّ
 081.«زََكاًة َوَرَْحَةً 

 
 :للصالة على موتى املسلمني رَحة ِبم صلى هللا عليه وسلمحرصه 

صلى قَاَل: َخَرْجَنا َمَع الَنّبّ   -وََكاَن َأْكبَ َر ّمْن زَْيدٍ  رضي هللا عنهَعْن يَزّيَد ْبّن ثَاّبٍت 
َفَسَأَل َعْنُه فَقاُلوا: ُفاَلنَُة. ، فَ َلَما َوَرَد اْلَبّقيَع فَّإَذا ُهَو ّبَقِْبٍ َجّديدٍ ، هللا عليه وسلم

َفَكرّْهَنا َأْن ، قَاّئاًل َصاّئًماقَاُلوا: ُكْنَت ، «َأََل آَذنْ ُتُموِن ِّبَا» قَاَل: فَ َعَرفَ َها َوقَاَل: 
قَاُلوا: َكاَن الَلْيُل وََكاَنْت ، « ََل َأْعرَّفَن َما َماتَ ، َفاَل تَ ْفَعُلوا» قَاَل: ، نُ ْؤّذَيكَ 
َرُه َفَصَلى َعَلْيّه.، َفَكرّْهَنا َأْن َنُشَق َعَلْيكَ ، الظُّْلَمةُ   084فَأََتى قَ ب ْ

  

                                                           
 (واللفظ له.7611ومسلم)، (6761البخاري)-617
وصححه األلباين يف" ، إسناده صحيح: (وقال شعيب األرنؤوط (1271رواه ابن ماجة): صحيح-611

 (.2121صحيح اجلامع")
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 :الفصل التاسع
 رسول هللا منزلة الصِب حاَلت اختار فيها

 :عن الدعاء ْلصحاِبا وغري ذلك من اْلكمة
للمرأة الِت ُتصرُع بأن يدعو ْلا بالشفاء أو  صلى هللا عليه وسلمتيري رسول هللا 
 تصِب وْلا اْلنة:

 عن َعطَاّء ْبن َأّب رَبَاٍح قَاَل: قَاَل ِل اْبُن َعَباٍس رضي هللا عنهما: َأََل أُرّيَك اْمَرَأةً 
صلى هللا عليه أََتّت الَنّبَ ، قَاَل: َهّذّه اْلَمْرَأُة الَسْوَداءُ ، ّمْن َأْهّل اْْلََنّة؟ قُ ْلُت: بَ َلى

ّإْن ّشْئّت َصبَ ْرّت »قَاَل: ، فَادُْع هللَا ِل ، قَاَلْت: ّإِن ّ ُأْصَرُع َوّإِن ّ أََتَكَشفُ ، وسلم
قَاَلْت: فَّإِن ّ ، قَاَلْت: َأْصِّبُ « هللَا َأْن يُ َعاّفَيّك َوّإْن ّشْئّت َدَعْوُت ، َوَلّك اْْلََنةُ 

 085َفَدَعا َْلَا".، فَادُْع هللَا َأْن ََل أََتَكَشفَ ، أََتَكَشفُ 
 

 :بالدعاء بأن يوسع على أمته رضي هللا عنهلعمر  عدم استجابته
يوم أن  صلى هللا عليه وسلمإىل بيت َرُسوّل الِلَّ  رضي هللا عنهملا جاء عمر 

َفَجَلْسُت ّحنَي :وكانوا يظنون أنه طلق نساءه وفيه يقول، أعتزل نساؤه ِف املشربية
، فَ َو الِلَّ َما رَأَْيُت ِف بَ ْيّتّه َشْيًئا يَ ُردُّ الَبَصرَ ، فَ َرفَ ْعُت َبَصّري ِف بَ ْيّتهّ ، رَأَيْ ُتُه تَ َبَسمَ 

َر َأَهَبٍة َثالَثَةٍ  فَّإَن فَاّرَس ، لِلَّ ادُْع الِلََ فَ ْليُ َوسّ ْع َعَلى أَُمّتكَ فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل ا، َغي ْ
نْ َيا َفَجَلَس الَنّبُّ َصَلى ، َوُهْم ََل يَ ْعُبُدوَن الِلََ ، َوالرُّوَم َقْد ُوسّ َع َعَلْيّهْم َوُأْعُطوا الدُّ

ّإَن ُأولَّئَك ، ْنَت يَا اْبَن اْلَطَابّ َأَوِف َهَذا أَ »فَ َقاَل: ، هللُا َعَلْيّه َوَسَلَم وََكاَن ُمَتّكًئا

                                                           
 (.7226ومسلم)، (2627البخاري) - 612
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نْ َيا ، فَ ُقْلُت: يَا َرُسوَل الِلَّ اْستَ ْغّفْر ِل « قَ ْوٌم ُعجّ ُلوا طَيّ َباهّتّْم ِف اْلََياّة الدُّ
 080..."اْلديث

: وفيه: أنه َل جيب أن يتسخط أحد حاله وَل ما -رَحه هللا  –يقول ابن بطال  
ْلنه خياف عليه  ؛وَل سابق فضله، نعمة هللا عندهوَل يستحقر ، قسم هللا له
ِمن  وفيه أن املتقلل من الدنيا لريفع طيباته إىل دار البقاء خري حاًَل ، ضعف يقينه

وفيه اَلستغفار من ، واملتعجل ْلا أقرب إىل السفه، تعجلها َف الدنيا الفانية
وكذلك ، اَلستغفار صلى هللا عليه وسلموفيه سؤال النَب ، السخط وقلة الرضا

 080الدعاء واَلستغفار.، حيبب أن يسأل أهل الفضل واْلري
 

 :عدم استجابته للدعاء ْلصحابه حال تعذيب كفار قريش ْلم واْلكمة من ذلك
صلى هللا عليه قَاَل: َشَكْونَا ّإىَل َرُسوّل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َخَباّب ْبّن اَْلَرت ّ 

َأََل َتْدُعو ، قُ ْلَنا َلُه: َأََل َتْستَ ْنّصُر لََنا، ُمتَ َوسّ ٌد بُ ْرَدًة َلُه ِف ّظلّ  الَكْعَبةّ َوُهَو ، وسلم
َلُكْم حُيَْفُر َلُه ِف اَْلْرضّ »الِلََ لََنا؟ قَاَل:  فَ ُيَجاُء ، فَ ُيْجَعُل ّفيهّ ، َكاَن الَرُجُل ّفيَمْن قَ ب ْ

ُه َذّلَك َعْن ّديّنهّ ، فَ ُيَشقُّ بّاثْ َنتَ نْيّ بّاْلّمْنَشاّر فَ ُيوَضُع َعَلى رَْأّسّه  َومُيَْشُط ، َوَما َيُصدُّ
ُه َذّلَك َعْن ّديّنهّ ، بَّأْمَشاّط اْلَّديّد َما ُدوَن َْلّْمّه ّمْن َعْظٍم َأْو َعَصبٍ  ، َوَما َيُصدُّ

َعاَء ، َوالِلَّ لَُيّتَمَن َهَذا اَْلْمرَ  ََل خَيَاُف ّإََل ، ّإىَل َحْضَرَمْوتَ َحىَت َيّسرَي الَراّكُب ّمْن َصن ْ
ْئَب َعَلى َغَنّمهّ ، الِلََ   611«َوَلّكَنُكْم َتْستَ ْعّجُلونَ ، َأّو الذّ 

                                                           
 (.1121) - 71ومسلم، (واللفظ له2111البخاري) - 616
 (6/212البن بطال) "شرح صحيح البخاري"- 612
 (6117، 7127، 7617البخاري) - 611
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)أَل  :صلى هللا عليه وسلموقول خباب للنب  :-رَحه هللا  –يقول ابن بطال 
يعن عدوان الكفار عليهم ِبكة قبل هجرهتم وضرِبم ْلم « تدعو هللا أن يكفينا

 وإيثاقهم باْلديد.
َل يِتك الدعاء َف ذلك على أن هللا  صلى هللا عليه وسلموفيه من الفقه: أن النب 
[ 00]غافر:  ﴾ اْدُعوِن َأْسَتّجْب َلُكْم  ﴿ بقوله: ، أمرهم بالدعاء أمًرا عاًما

صلى هللا [ إَل ْلنه 41]اْلنعام:  ﴾ فَ َلْوََل ّإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضَرُعوا  ﴿ وبقوله: 
أنه جيرى عليهم ما جرى  ؛علم من هللا أنه قد سبق من قدره وعلمه عليه وسلم

على ما جرت عادته ِف سائر أتباع اْلنبياء من ، من البلوى واحملن ليؤجروا عليها
والظفر وجزيل ، ث يعقبهم بالنصر والتأييد، على الشدة ِف ذات هللاالصِب 

ْلهنم َل  ؛وأما غري اْلنبياء فواجب عليهم الدعاء عند كل نازلة تنزل ِبم، اْلجر
وَل خيلو الداعي من إحدى ، والدعاء من أفضل العبادة، يعلمون الغيب فيها

 ِبا.  صلى هللا عليه وسلمالثالث الِت وعد النب 
، من َتام الدين صلى هللا عليه وسلموفيه: عالمات النبوة وذلك خروج ما قال 

 089من ذلك. صلى هللا عليه وسلموإجناز هللا ما وعد نبيه ، وانتشار اْلمر
قلت: اْلَغَرض بَ َيان انّْتَفاء اْْلَْوف ، -رَحه هللا  –وقال العالمة بدر الدين العيِن 

َوحْيَتمل َأن يُ َراد ِبَا صنعاء الر وم َأو صنعاء دمشق: ، من اْلكَفار على اْلُمسلمني
قَ ْريَة ِف َجانبَها الغرِب ِف نَاحَية الربوة. قَاَل اْْلَْوَهّري: َحضرَمْوت اْسم قَبيَلة 

 أَْيضا. أه

                                                           
 .(712-1/716البن بطال) البخاري""شرح صحيح -- 611
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صنعاء اْليمن أعظم مدهنا وأجلها تشبه دمشق  :قلت: قَاَل ياقوت ِف )اْلُمْشَِتك(
َعاء قَ ْريَة على بَاب دمشق من نَاحَية بَاب الفراديس ، ني واملياهِف َكثْ َرة اْلَبَساتّ  َوَصن ْ

واتصلت حيطاهنا بالعقبية َوّهي ُمل ة ِف ظَاهر دمشق. قلت: قَ ْوله ّْلَنَ ُهَما بلدان 
َعاء َثاَلث مراحل، َولَْيَس َكَذّلك، متقاربان َوَبني َحضرَمْوت ، ّْلَن َبني عدن َوَصن ْ

فعلى َهَذا يكون َبني صنعاء ، َوبَينه َوَبني عدن َمَساَفة بعيَدة، يَاموالشحر َأْربَ َعة أَ 
عطف على اَّلْسم « َأو الذّ ْئب » وحضرموت َأكثر من َأْربَ َعة أَيَام. قَ ْوله: 

َوَلّكَنُكْم »َوّإن أحتمل َأن يْعطف على اْلُمْسَتْثن ّمْنُه اْلُمقدر. قَ ْوله: ، اْْلَْعَظم
َوَحاّصل اْلَمْعن: ََل تستعجلوا فَّإن من َكاَن قبلُكْم قاسوا َما ذكرنَا « َتْستَ ْعّجُلون

 090َوأْخِبهْم الَشارّع بذلك ليقوى صِبهم على اْْلََذى.، فصِبوا
 

عدم استجابته ملن سأله أن يدعو له بأن يكون من السبعني ألًفا واْلكمة من 
 :ذلك

ْعُت َرُسوَل الِلَّ ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ  ، صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ِسَّ
ُعوَن أَْلًفا»يَ ُقوُل:  ُتّضيُء ُوُجوُهُهْم ّإَضاَءَة ، يَْدُخُل اْلََنَة ّمْن أَُمِّت زُْمَرٌة ُهْم َسب ْ

َلَة الَبْدرّ  يَ ْرَفُع َّنََّرًة  َوقَاَل أَبُو ُهَريْ َرَة: فَ َقاَم ُعَكاَشُة ْبُن ُّمَْصٍن اَْلَسّديُّ « الَقَمّر لَي ْ
ُهمْ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، َعَلْيهّ  الَلُهَم اْجَعْلُه »قَاَل: ، ادُْع الِلََ َأْن جَيَْعَلِّن ّمن ْ
ُهمْ  ُهمْ ، فَ َقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ ، ثَُ قَاَم رَُجٌل ّمَن اْلَْنَصارّ ، «ّمن ْ ، ادُْع الِلََ َأْن جَيَْعَلِّن ّمن ْ

 611«.َسبَ َقَك ِّبَا ُعَكاَشةُ » فَ َقاَل:

                                                           
 (.16/112" عمدة القاري")- 611
 .(716) - 761 ومسلم، (6217البخاري) - 611
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لّلَرُجّل الثَاِن  صلى هللا عليه وسلم:َوَأَما قَ ْولُُه -رَحه هللا  –يقول اْلمام النووي 
ّقيَل ّإَن الَرُجَل الثَاِن َلَْ َيُكْن ِمَْن :فَ َقاَل اْلَقاّضي ّعَياضٌ «َسبَ َقَك ِّبَا ُعَكاَشُة »

 .َوََل َكاَن ّبّصَفّة َأْهّلَها ِبّاَلّف ُعَكاَشةَ ، اْلَمْنزَّلةَ َيْسَتّحقُّ تّْلَك 
 َوَلَْ يَ رَ ، ّبَكاَلٍم ُُمَْتَملٌ  صلى هللا عليه وسلمفََأَجابَُه الَنّبُّ .َبْل َكاَن ُمَناّفًقا :َوّقيلَ 

ُهمْ صلى هللا عليه وسلم   عليه صلى هللاّلَما َكاَن ، الَتْصرّيَح َلُه بّأََنَك َلْسَت ّمن ْ
 .َعَلْيّه ّمْن ُحْسّن اْلّعْشَرةّ  وسلم

 َوََلْ حَيُْصْل َذّلَك ّلْْلَخّر.، َوّقيَل: َقْد َيُكوُن َسْبُق ُعَكاَشَة ّبَوْحٍي أَنَُه جُيَاُب ّفيهّ 
َهَمّة" أَنَُه يُ َقاُل: ّإَن  قُ ْلُت: َوَقْد ذََكَر اْْلَّطيُب اْلبَ ْغَداّديُّ ِف ّكَتاّبّه ِف" اْْلَِْسَاّء اْلُمب ْ

فَّإْن َصَح َهَذا َبَطَل قَ ْوُل َمْن َزَعَم ، رضي هللا عنهَهَذا الَرُجَل ُهَو َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة 
 091.َوالَِلُ َأْعَلمُ ، ُمْخَتاُر ُهَو اْلَقْوُل اْْلَّخريُ َواْْلَْظَهُر الْ ، أَنَُه ُمَناّفقٌ 

َوّهَي ، َأْي ّإىَل ّإْحَراّز َهّذّه الصّ َفاتّ « َسبَ َقَك » :َمْعَن قَ ْوّلهّ  :َوقَاَل بن َبطَالٍ 
ُهْم َأْو َلْسَت َعَلى ، َوَما ذُّكَر َمَعهُ ، التَ وَكُُّل َوَعَدُم الَتَطريُّّ  َوَعَدَل َعْن قَ ْوّلّه َلْسَت ّمن ْ

 .َوُحْسَن َأَدّبّه َمَعُهمْ ، صلى هللا عليه وسلمَأْخاَلّقّهْم تَ َلطًُّفا بَّأْصَحاّبّه 
َوَأَما الثَاِن ، َيْظَهُر ِل َأَن اْْلََوَل َسَأَل َعْن ّصْدّق قَ ْلٍب فَُأّجيبَ  :َوقَاَل بن اْْلَْوّزي ّ 

َْلَْوَشَك َأْن يَ ُقوَم ، فَ َلْو قَاَل ّللثَاِن: نَ َعمْ ، فَ َيْحَتّمُل َأْن َيُكوَن أُرّيَد بّّه َحْسُم اْلَماَدةّ 
 َولَْيَس ُكلُّ الَناّس َيْصُلُح ّلَذّلَك. ، ثَاّلٌث َورَاّبٌع ّإىَل َما ََل هّنَايََة َلهُ 
فَّلَذّلَك ، الثَاِن ّمْن تّْلَك اْْلَْحَواّل َما َكاَن ّعْنَد ُعَكاَشةَ َوقَاَل اْلُقْرُطّبُّ: َلَْ َيُكْن ّعْنَد 

َفَسَد ، فَ َيَتَسْلَسلُ ، ّإْذ َلْو َأَجابَُه َْلَاَز َأْن َيْطُلَب َذّلَك ُكلُّ َمْن َكاَن َحاّضًرا، َلَْ جُيَبْ 

                                                           
 (.7/11"النووي بشرح مسلم")- 617
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َأَحُدُُهَا: َأَن ، َكاَن ُمَناّفًقا ّلَوْجَهنْيّ َوَهَذا َأْوىَل ّمْن قَ ْوّل َمْن قَاَل:  ، اْلَباَب ّبَقْوّلّه َذّلكَ 
 .َفاَل يَ ْثُبُت َما خُيَاّلُف َذّلَك ّإََل بّنَ ْقٍل َصّحيحٍ ، اْْلَْصَل ِف الَصَحابَّة َعَدُم النّ َفاقّ 

َتْصّديق ويقني بّ ، َوالثَاِن: أَنَُه َقَل َأْن َيْصُدَر ّمْثُل َهَذا السَُّؤاّل ّإََل َعْن َقْصٍد َصّحيح
واىل َهَذا جنح بن ، وََكيف يصدر َذّلك من ُمَناّفق، صلى هللا عليه وسلمالَرُسول 

َعّلَم بّاْلَوْحّي أَنَُه جُيَاُب ِف  صلى هللا عليه وسلمَوَصَحَح النَ َوّويُّ َأَن الَنّبَ ، تَ ْيّمَيةَ 
  .َوََلْ يَ َقْع َذّلَك ِف َحقّ  اْْلَخرّ ، ُعَكاَشةَ 

 
 :عدم استجابته بالدعاء بأن يبارك هللا ْلهل جند

الَلُهَم » :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: ذََكَر الَنّبُّ ، رضي هللا عنهما َعّن اْبّن ُعَمرَ 
قَاَل: َوِف جَنّْدنَا؟ ، قَاُلوا: يَا َرُسوَل الِلَّ « الَلُهَم بَاّرْك لََنا ِف مَيَّنَنا، بَاّرْك لََنا ِف َشْأّمَنا

َوِف ، قَاُلوا: يَا َرُسوَل الِلَّ « الَلُهَم بَاّرْك لََنا ِف مَيَّنَنا، الَلُهَم بَاّرْك لََنا ِف َشْأّمَنا»
َوِّبَا َيْطُلُع قَ ْرُن ، ُهَناَك الَزََلّزُل َوالّفَتُ »جَنّْدنَا؟ فََأظُنُُّه قَاَل ِف الثَالَّثّة: 

 617.«الَشْيطَانّ 
صلى هللا عليه قَاَل اْلُمَهَلُب ّإََّنَا تَ َرَك  :: قال املهلب-رَحه هللا  -قال ابن حجر

َعاَء ّْلَْهّل اْلَمْشّرّق لَّيْضُعُفوا َعّن الَشرّ  اَلّذي ُهَو َمْوُضوٌع ِف ّجَهّتّهمْ  وسلم ، الدُّ
 094َّلْسّتياَلّء الَشْيطَاّن بّاْلّفَتّ.

 
يَ ُقوُل: يَا َأْهَل اْلّعَراّق َما َأْسأََلُكْم ، رضي هللا عنهم ُعَمرَ وعن َساَلَ ْبَن َعْبّد هللّا ْبّن 

ْعُت َرُسوَل ، َعّن الَصّغريَةّ  ْعُت َأِب َعْبَد هللّا ْبَن ُعَمَر يَ ُقوُل: ِسَّ َوَأرَْكَبُكْم لّْلَكّبريَّة ِسَّ
                                                           

 (.2112وأمحد)، (7112 )-16مسلم، (1172، 2111البخاري) -617
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َنَة َتَّيُء ّمْن َهاهُ »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلمهللّا  َوَأْوَمَأ بَّيّدّه ََنَْو « َناّإَن اْلّفت ْ
، َوأَنْ ُتْم َيْضّرُب بَ ْعُضُكْم رّقَاَب بَ ْعضٍ « ّمْن َحْيُث َيْطُلُع قَ ْرنَا الَشْيطَانّ »اْلَمْشّرّق 

ًً ، ّمْن آّل ّفْرَعْونَ ، َوّإََّنَا قَ َتَل ُموَسى اَلّذي قَ َتلَ  ﴿ فَ َقاَل هللُا َعَز َوَجَل َلُه:  اَخَط
َناَك ّمَن اْلَغمّ  َوفَ تَ َناَك فُ ُتونًاَوقَ تَ ْلَت   095[.40]طه:  ﴾ نَ ْفًسا فَ َنَجي ْ

 
وأن جند هو جند العراق ، أقوال علماء ِف أن املراد باملشرق ِف اْلحاديث العراق

 َل جند اليمامة.
َنَة َتُكوُن َأَن اْلّفت ْ  صلى هللا عليه وسلمَكاَن َأْهُل اْلَمْشّرّق يَ ْوَمّئٍذ َأْهَل ُكْفٍر فََأْخبَ َر 

ّمْن تّْلَك الَناّحَيّة َفَكاَن َكَما َأْخبَ َر َوَأَوُل اْلّفَتّ َكاَن ّمْن ّقَبّل اْلَمْشّرّق َفَكاَن َذّلَك 
َسَبًبا ّلْلُفْرَقّة بَ نْيَ اْلُمْسّلّمنَي َوَذّلَك ِمَا حيُّبُُّه الَشْيطَاُن َويَ ْفَرُح ّبّه وََكَذّلَك اْلّبدَُع 

 ْن تّْلَك اْلَّْهّة َنَشَأْت مّ 
َوَمْن َكاَن بّاْلَمّديَنّة َكاَن جَنُْدُه بَاّديََة اْلّعَراّق ، جَنٌْد ّمْن ّجَهّة اْلَمْشّرقّ  :َوقَاَل اْْلَطَاِبُّ 

 .َوّهَي َمْشّرُق َأْهّل اْلَمّديَنةّ ، َونَ َواّحيَها
َها، ّخاَلُف اْلَغْورّ َوُهَو ، َما اْرتَ َفَع ّمَن اْْلَْرضّ  :َوَأْصُل الَنْجدّ  ، فَّإنَُه َما اُْنََفَض ّمن ْ

 090َوَمَكُة ّمْن هّتَاَمَة. انْ تَ َهى، َوهّتَاَمُة ُكلَُّها ّمَن اْلَغْورّ 
 
 
 
 

                                                           
 (واللفظ له7112ومسلم)، (7211البخاري) -612
 (.17/12" فتح الباري")- 616
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 :الفصل العاشر
 :وموانع اْلجابة–تعاىل –عاقبة من َل يسأل هللا 

 :عاقبة من َل يسأل هللا :باب
 :غضب هللا وعقابه ملن َل يسأله :أوًَل 

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتّجْب َلُكْم ّإَن اَلّذيَن َيْسَتْكِّبُوَن َعْن ّعَباَدِت ﴿ قال تعاىل: 
 (00)غافر: ﴾ (00َسَيْدُخُلوَن َجَهَنَم َداّخرّيَن )

ّإنَُه »  :صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
 090«.َمْن ََلْ َيْسَأّل الِلََ يَ ْغَضْب َعَلْيهّ 

ِف " ُتفة الذاكرين ":َوّفيّهَما َدلّيل على َأن  -رَحه هللا  –يقول اْلمام الشوكاِن 
ّْلَن َتنب َما ، الدَُّعاء من الَعْبد لَربه من أهم اْلَواّجَبات َوأعظم املفروضات

َها ، ُوُجوبهيْغضب هللا ّمْنُه ََل خالف ِف  َوقد اْنَضَم ّإىَل َهَذا اْْلََواّمر القرآنية َوّمن ْ
اْدُعوِن َأْسَتّجب لكم ّإن اَلذين َيْسَتْكِّبُوَن َعن عبادِت سيدخلون ﴿ قَ ْوله تَ َعاىَل 

َوقد قدمَنا َأن قَ ْوله ُسْبَحانَُه  ﴾ واسألوا هللا من َفضله﴿ َوَقوله  ﴾ َجَهَنم داخرين
يدل على َأن ترك ﴾ َيْسَتْكِّبُوَن َعن عبادِت سيدخلون َجَهَنم داخرينّإن اَلذين ﴿ 

 098ُدَعاء الَعْبد لَربه من اَلستكبار وَتنب َذّلك َواّجب ََل شك  ّفيّه. 
: َوالَِلُ ُسْبَحانَُه حيُّبُّ َأْن ُيْسَأَل -رَحه هللا  -وقال اْلمام ابن رجب اْلنبلي

، َويَ ْغَضَب َعَلى َمْن ََل َيْسأَلُهُ ، َويُ َلَح ِف ُسَؤاّلّه َوُدَعائّهّ ، ّئجّ َويُ ْرَغَب ّإلَْيّه ِف اْْلََوا
                                                           

 والبخاري يف" األدب املفرد")، (7172وابن ماجة)، (7727رواه الرتمذي): حسن - 612
 (وحسنه األلباين وضعفه شعيب األرنؤوط.621

 (76: " حتفة الذاكرين" لإلمام الشوكاين)ص- 611
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َوُهَو قَاّدٌر َعَلى ّإْعطَاّء َخْلّقّه ُكلّ ّهْم ُسْؤَْلُْم ّمْن َغرْيّ َأْن ، َوَيْسَتْدّعي ّمْن ّعَباّدّه ُسَؤاَلهُ 
ُقَص ّمْن ُمْلّكّه َشْيءٌ  َوحيُّبُّ َأْن ، َذّلَك ُكلّ ّه: َيْكَرُه َأْن َيْسَألَ َواْلَمْخُلوُق ِبّاَلّف ، يَ ن ْ

َوّْلََذا قَاَل َوْهُب ْبُن ُمَنبّ ٍه ّلَرُجٍل َكاَن يَْأِت ، ّلَعْجزّّه َوفَ ْقرّّه َوَحاَجّتهّ ، ََل ُيْسَألَ 
، اّري َعْنَك ّغَناهُ َويُ وَ ، َويُْظّهُر َلَك فَ ْقَرهُ ، تَْأِت َمْن يُ ْغّلُق َعْنَك بَابَهُ ، اْلُمُلوَك: َوحْيَكَ 

َويَ ُقوُل ، َويُْظّهُر َلَك ّغَناهُ ، َوَتدَُع َمْن يَ ْفَتُح َلَك بَابَُه ّنْصَف الَلْيّل َوّنْصَف النَ َهارّ 
 099.!اْدُعِّن َأْسَتّجْب َلَك؟

َوجَيَْعُل  َوقَاَل طَاُوٌس ّلَعطَاٍء: ّإيَاَك َأْن َتْطُلَب َحَواّئَجَك ّإىَل َمْن َأْغَلَق بَابَُه ُدوَنكَ 
َوَوَعَدَك َأْن ، َوَعَلْيَك ِبَْن بَابُُه َمْفُتوٌح ّإىَل يَ ْوّم اْلّقَياَمّة َأَمَرَك َأْن َتْسأََلهُ ، ُدونَ َها ُحَجابَهُ 

 000جيُّيَبَك.
 وقال الشاعر:

 َوَسّل اَلّذي أَبْ َوابُُه َل ُُتَْجبُ  ...ََل َتْسأََلَن بُ َِنَ آَدَم َحاَجةً  
 َوبُ َِنَ آَدَم ّحنَي ُيْسَأُل يَ ْغَضبُ  ...يَ ْغَضُب ّإْن تَ رَْكَت ُسَؤاَلهُ َوهللاُ 

 :ثانًيا: أعجز الناس من عجز عن الدعاء
ّإَن : »صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنه، َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 

َعاءّ   002«.َوَأِْبََل الَناّس َمْن ِبََّل بّالَساَلمّ ، َأْعَجَز الَناّس َمْن َعَجَز ِف الدُّ

                                                           
 (111: " جامع العلوم واحلكم ")ص - 611
 (.112-116: املنار)صدار  " جامع العلوم واحلكم " ط. - 211
: (وقال شعيب األرنؤوط1111وابن حبان)، (موقوفًا1117رواه البخاري يف" األدب املفرد")- 211

رمحه –(وصححه العالمة األلباين 2211 والطرباين يف" األوسط")، إسناده صحيح على شرط مسلم
 .(1111و" صحيح اجلامع")، (611املوقوف واملرفوع يف" الصحيحة")-هللا
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وَل ، عند القيام به افهو َل يتطَلب جهدً ، فالدعاُء أمُره يسرٌي جدًّا على كلّ  أحدٍ 
وْلذا فإَن العجَز عنه والتواِن ِف أدائه هو ، يلحق الداعي بسببه تعٌب وَل مشَقةٌ 

وَل ، وسهولته أن يعجز عن غريه وَحّريٌّ ِبَن عجز عنه مع ُيسرّه، أشدُّ الَعجز
 001يَعجُز عن الدعاء إَلَ دِنُّ اْلَمّة ضعيُف اْلميان.

 

 موانع إجابة الدعاء: :باب
 :ِف الدنيا واْلخرة–تعاىل –عدم استجابة دعاء من أشرك باهلل  :أوًَل 

َلُه َدْعَوُة اْْلَقّ  َواَلّذيَن َيْدُعوَن ّمْن ُدونّّه ََل َيْسَتّجيُبوَن َْلُْم ّبَشْيٍء  ﴿ :قال هللا تعاىل
ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَّباّلّغّه َوَما ُدَعاُء اْلَكاّفرّيَن ّإََل ِف  ّإََل َكَباّسّط َكَفْيّه ّإىَل اْلَماّء لَّيب ْ

 (24)الرعد: ﴾ ( 24َضاَلٍل )
َوقَاَل اَلّذيَن ِف الَناّر ّْلََزنَّة َجَهَنَم اْدُعوا رََبُكْم خُيَفّ ْف َعَنا يَ ْوًما ّمَن ﴿  :وقال تعاىل
( قَاُلوا َأَوََلْ َتُك تَْأتّيُكْم ُرُسُلُكْم بّاْلبَ يّ َناّت قَاُلوا بَ َلى قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما 49اْلَعَذاّب )

 (50-49)غافر: ﴾ ( 50)ُدَعاُء اْلَكاّفرّيَن ّإََل ِف َضاَلٍل 
ْلن هللا سبحانه وتعاىل قد ، وقد بينا أن الكافر يستجاب له دعائه على من ظلمه

وجعل للمظلوم دعوة َل ، وجعله بني خلقه َجيًعا ُُمرًما، حرم الظلم على نفسه
 .تُرد
 

                                                           
 (.7/11" فقه األدعية واألذكار" بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد احملسن البدر)- 217
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 قسوة القلب حال نزول البالء أو غفلتها حني الدعاء: :ثانًيا
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ّإىَل أَُمٍم ّمْن قَ ْبّلَك فََأَخْذنَاُهْم بّاْلَبْأَساّء َوالَضَراّء َلَعَلُهْم ﴿  :قال تعاىل

( فَ َلْوََل ّإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا َتَضَرُعوا َوَلّكْن َقَسْت قُ ُلوبُ ُهْم َوزََيَن َْلُُم 41يَ َتَضَرُعوَن )
( فَ َلَما َنُسوا َما ذُكّ ُروا بّّه فَ َتْحَنا َعَلْيّهْم أَبْ َواَب ُكلّ  41الَشْيطَاُن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن )

 ﴾ ( 44َشْيٍء َحىَت ّإَذا َفرُّحوا ِبَا ُأوُتوا َأَخْذنَاُهْم بَ ْغَتًة فَّإَذا ُهْم ُمْبّلُسوَن )
 ( 44-41)اْلنعام:

جاَءُهْم بَْأُسنا فَ َلْوَل ّإْذ ﴿ وقوله تعاىل:  -رَحه هللا  –يقول اْلمام القرطب 
 ﴾ َتَضَرُعوا

َوَهَذا ّعَتاٌب َعَلى تَ ْرّك ، َوّهَي اَلِّت تَ لّ ي اْلّفْعَل ِبَْعَن َهاَل ، )فَ َلْوَل( َُتّْضيضٌ 
َعاءّ  ُهْم أَنَ ُهْم َلَْ يَ َتَضَرُعوا ّحنَي نُ ُزوّل اْلَعَذاّب. َوجَيُوُز َأْن َيُكونُوا ، الدُّ َوّإْخَباٌر َعن ْ
َوالَتَضرُُّع َعَلى ، َأْو َتَضَرُعوا ّحنَي ََلَبَسُهُم اْلَعَذابُ ، ا َتَضرَُّع َمْن َلَْ خُيّْلصْ َتَضَرُعو 

َعاُء َمْأُموٌر ّبّه َحاَل الَرَخاّء َوالشّ َدةّ  ُر نَاّفٍع. َوالدُّ  001.َهّذّه اْلُوُجوّه َغي ْ
: » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهوَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

َواْعَلُموا َأَن الِلََ ََل َيْسَتّجيُب ُدَعاًء ّمْن قَ ْلٍب ، اْدُعوا الِلََ َوأَنْ ُتْم ُموّقُنوَن بّاّْلَجابَةّ 
 004.«َغاّفٍل ََلهٍ 

 

                                                           
 (6/172"تفسري القرطيب ") 217
، (7121والرتمذي)، (وضعف إسناده شعيب األرنؤوط.6622رواه أمحد يف " املسند"): حسن - 211

 (.261الصحيحة")و" ، (712"صحيح اجلامع") (وحسنه األلباين يف1112واحلاكم يف" املستدرك")
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 : أكل اْلرام ومشربه وملبسه :ثالثًا
أَي َُّها : » صلى هللا عليه وسلمقَاَل: قَاَل َرُسوُل هللّا ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُهَريْ َرَة 

، َوّإَن هللَا َأَمَر اْلُمْؤّمّننَي ِبَا َأَمَر ّبّه اْلُمْرَسّلنيَ ، ّإَن هللَا طَيّ ٌب ََل يَ ْقَبُل ّإََل طَيّ ًبا، الَناسُ 
 ّإِن ّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َعّليمٌ ، َواْعَمُلوا َصاّْلًايَا أَي َُّها الرُُّسُل ُكُلوا ّمَن الطَيّ َباّت ﴿ فَ َقاَل: 

 ﴾ يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ّمْن طَيّ َباّت َما َرَزقْ َناُكمْ ﴿ [ َوقَاَل: 52]املؤمنون:  ﴾
، َسَماءّ مَيُدُّ َيَدْيّه ّإىَل ال، [ ثَُ ذََكَر الَرُجَل يُّطيُل الَسَفَر َأْشَعَث َأْغبَ رَ 201]البقرة: 

، َوُغّذَي بّاْْلََرامّ ، َوَمْلَبُسُه َحَرامٌ ، َوَمْشَربُُه َحَرامٌ ، َوَمْطَعُمُه َحَرامٌ ، يَا َرب ّ ، يَا َرب ّ 
 212.«فََأََّن ُيْسَتَجاُب ّلَذّلَك؟ 
اَلِّت َوّإىَل اْْلَْسَباّب ، ّإىَل آَداّب الدَُّعاءّ  صلى هللا عليه وسلمَهَذا اْلَكاَلُم َأَشاَر ّفيّه 

َفذََكَر ّمَن اْْلَْسَباّب اَلِّت تَ ْقَتّضي ّإَجابََة ، َوّإىَل َما مَيَْنُع ّمْن ّإَجابَّتهّ ، تَ ْقَتّضي ّإَجابَ َتهُ 
َعاّء َأْربَ َعًة: َأَحُدَها: ّإطَاَلُة الَسَفرّ  َعاءّ ، الدُّ  .َوالَسَفُر ِبَُجَرّدّه يَ ْقَتّضي ّإَجابََة الدُّ

ّمَن  -أَْيًضا  -َوُهَو ، ُل الَتَبذُّّل ِف اللّ َباّس َواْْلَْيَئّة بّالَشَعّث َواَّلْغِّبَارّ َوالثَاِن: ُحُصو 
َعاءّ  َجابَّة الدُّ صلى هللا عليه َكَما ِف اْْلَّديّث اْلَمْشُهوّر َعّن الَنّبّ  ،  اْلُمْقَتّضَياّت ْلّّ

َلْو َأْقَسَم َعَلى الِلَّ ، َمْدُفوٍع بّاْْلَبْ َوابّ ، ُرَب َأْشَعَث َأْغبَ َر ّذي ّطْمَرْينّ » وسلم
  .«َْلَبَ َرهُ 

ًَل ُمتَ َواّضًعا ، ّلاّلْسّتْسَقاءّ  صلى هللا عليه وسلمَوَلَما َخَرَج الَنّبُّ » َخَرَج ُمَتَبذّ 
 .«ُمَتَضر ًّعا

َعاءّ ، الثَاّلُث: َمدُّ َيَدْيّه ّإىَل الَسَماءّ   :اَلِّت يُ ْرَجى ّبَسَبّبَها ّإَجابَ ُتهُ  َوُهَو ّمْن آَداّب الدُّ

                                                           
 (.7111والرتمذي)، (1711وأمحد يف " املسند")، (1112مسلم) - 212
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ْْلَاُح َعَلى الِلَّ بَّتْكرّيّر ّذْكّر رُبُوبَّيّتهّ  :َوالَراّبعُ  َوُهَو ّمْن َأْعَظّم َما يُْطَلُب ّبّه ّإَجابَُة ، اْْلّ
َعاءّ  َمْعَناُه: َكْيَف « " فََأََّن ُيْسَتَجاُب ّلَذّلكَ " » :صلى هللا عليه وسلمَوقَ ْولُُه ، الدُّ

َعاّد.  000ُيْسَتَجاُب َلُه؟ فَ ُهَو اْسّتْفَهاٌم َوَقَع َعَلى َوْجّه التَ َعجُّّب َواَّلْسّتب ْ
، فال يكون إَل من حالل، فعلى العبد املسلم أن يطيب مطعمه ومشربه وملبسه

حىت يستجيب هللا سبحانه ، سرافدون ُميلة أو إ، وَل ينفقه إَل فيما حيل له
 .هئلدعاوتعاىل الكري 

 
 ترك اْلمر باملعروف والنهي عن املنكر: :رابًعا

قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن ُحَذيْ َفَة ْبّن الَيَمانّ 
َهُونَ » َأْو لَُيوّشَكَن الَِلُ َأْن ، َعّن املُْنَكرّ  َواَلّذي نَ ْفّسي بَّيّدّه لََتْأُمُرَن بّاملَْعُروّف َولَتَ ن ْ

َعَث َعَلْيُكْم ّعَقابًا ّمْنهُ   000«.ُثَ َتْدُعونَُه َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ ، يَ ب ْ
، قَاَل: قَاَم أَبُو َبْكٍر َرّضَي الَِلُ َعْنُه َفَحّمَد الِلََ َوأَثْ َن َعَلْيهّ ، وَعْن قَ ْيّس ْبّن َأِب َحازّمٍ 

يَا أَي َُّها اَلّذيَن آَمُنوا َعَلْيُكْم ﴿ ّإَنُكْم تَ ْقَرؤوَن َهّذّه اْْليََة: ، قَاَل: يَا أَي َُّها الَناسُ ثَُ 
ْعَنا َرُسوَل ، [205]املائدة:  ﴾ أَنْ ُفَسُكْم ََل َيُضرُُّكْم َمْن َضَل ّإَذا اْهَتَديْ ُتمْ  َوّإنَا ِسَّ

ُونَهُ »يَ ُقوُل: ، صلى هللا عليه وسلم الِلَّ  َأْوَشَك ، ّإَن الَناَس ّإَذا رََأْوا اْلُمْنَكَر ََل يُ َغريّ 
 008«.َأْن يَ ُعَمُهْم الَِلُ ّبّعَقاّبهّ 

                                                           
 (باختصار.711-1/112" جامع العلوم واحلكم " )احلديث العاشر( )- 216
، وهذا إسناده ضعيف.، حسن لغريه: (وقال شعيب األرنؤوط77711رواه أمحد )-212

 .األلباينوحسنه ، (عن عائشة1111وابن ماجة)، (7161والرتمذي)
إسناده صحيح على : (وقال شعيب األرنؤوط27، 1، 16رواه أمحد يف " املسند"): صحيح -211

 ( وصححه األلباين.1112وابن ماجه )، شرط الشيخني
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 :الدعاء بإث أو قطيعة رحم أو ترك الدعاء َلستبطاء اْلجابة :خامًسا

ََل يَ َزاُل » قَاَل:  أَنَهُ ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنه َعْن َأِب ُهَريْ َرةَ 
ّقيَل: يَا َرُسوَل « َما َلَْ َيْستَ ْعّجلْ ، َما َلَْ َيدُْع بّّإثٍْ َأْو َقّطيَعّة رَّحمٍ ، ُيْسَتَجاُب ّلْلَعْبدّ 

فَ َلْم َأَر َيْسَتّجيُب ، َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوتُ » قَاَل: يَ ُقوُل: ، هللّا َما اَّلْسّتْعَجاُل؟
َعاءَ  فَ َيْسَتْحّسرُ ، ِل   009«.ّعْنَد َذّلَك َوَيدَُع الدُّ
 

 :ارتكاب املعاصي واحملرمات :سادًسا
وْلذا قال بعض السلف َل ، قد يكون ارتكاب احملرمات الفعلية مانًعا من اْلجابة

 :فقال، وأخذ هذا بعض الشعراء، تستبطئ اْلجابة وقد سددت طريقا باملعاصي
َلَه ِف ُكلّ  َكْربٍ   ُثَ نَ ْنَساُه ّعْنَد َكْشّف اْلُكُروبّ  ...ََنُْن َنْدُعو اْْلّ

 020َقْد َسَدْدنَا َطرّيَقَها بّالذُّنُوّب. ...ُجو ّإَجابًَة ّلُدَعاءٍ َكْيَف نَ رْ 
 

َمَر ّإبْ َراّهيُم ْبُن َأْدَهَم ِف َأْسَواّق اْلَبْصَرّة فَاْجَتَمَع الَناُس ، وعن شقيق بن إبراهيم
اْدُعوِن َأْسَتّجْب ﴿ فَ َقاُلوا َلُه: يَا أَبَا ّإْسَحاَق ّإَن هللَا تَ َعاىَل يَ ُقوُل ِف ّكَتاّبّه: ، ّإلَْيهّ 
قَاَل: فَ َقاَل ، [. َوََنُْن َنْدُعوُه ُمْنُذ َدْهٍر َفاَل َيْسَتّجيُب لََنا00]غافر:  ﴾ َلُكمْ 

  :ِف َعَشَرّة َأْشَياءَ ّإبْ َراّهيُم: " يَا َأْهَل اْلَبْصَرّة َماَتْت قُ ُلوُبُكْم 
 .َأَوُْلَا: َعَرفْ ُتُم هللاَ وََلْ تُ َؤدُّوا َحَقهُ 

 .َوالثَاِن: قَ َرْأَُتْ ّكَتاَب هللّا وََلْ تَ ْعَمُلوا ّبهّ  
                                                           

 (.7722ومسلم)، (6711البخاري)- 211
 ، (722: " جامع العلوم واحلكم ")ص-- 211
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 .َوالثَاّلُث: اَدَعْيُتْم ُحَب َرُسوّل هللّا َصَلى هللاُ َعَلْيّه َوَسَلَم َوتَ رَْكُتْم ُسَنَتهَ 
 .: اَدَعْيُتْم َعَداَوَة الَشْيطَاّن َوَوافَ ْقُتُموهُ َوالَراّبعُ  

 .َواْْلَاّمُس: قُ ْلُتْم َنُّبُّ اْْلََنَة وََلْ تَ ْعَمُلوا َْلَا
 َوالَساّدُس: قُ ْلُتْم َُنَاُف الَناَر َورََهْنُتْم أَنْ ُفَسُكْم ِّبَا.  

 .َتْسَتّعدُّوا َلهُ َوالَساّبُع: قُ ْلُتْم ّإَن اْلَمْوَت َحقٌّ َوََلْ 
 .َوالثَاّمُن: اْشتَ َغْلُتْم ّبُعُيوّب ّإْخَواّنُكْم َونَ َبْذَُتْ ُعُيوَبُكمْ 

 .َوالَتاّسُع: َأَكْلُتْم نّْعَمَة رَبّ ُكْم وََلْ َتْشُكُروَها
 022َواْلَعاّشُر: َدفَ ْنُتْم َمْوتَاُكْم َوََلْ تَ ْعَتِّبُوا ِّبّْم ".

 
 :والصالة على نبيه–تبارك وتعاىل –مد هللا عدم بدء الدعاء حب :سابًعا

صلى هللا عليه َصاّحَب َرُسوّل الِلَّ رضي هللا عنه  َعْن َفَضاَلَة ْبّن ُعبَ ْيٍد اْْلَْنَصاّري ّ 
َع َرُسوُل هللّا ، وسلم َوََلْ ، رَُجاًل َيْدُعو ِف الَصاَلةّ  صلى هللا عليه وسلميَ ُقوُل: ِسَّ

فَ َقاَل َرُسوُل هللّا ، صلى هللا عليه وسلمَوَلَْ ُيَصلّ  َعَلى الَنّبّ  ، َوَجلَ َيْذُكّر هللَا َعَز 
ّإَذا َصَلى »" فَ َقاَل َلُه َوّلَغرْيّّه: ، ثَُ َدَعاهُ ، «َعّجَل َهَذا »  :صلى هللا عليه وسلم

                                                           
ثَ َنا أَبُو َحاِمٍد َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد : فقالهذه القصة كما هي أخرجها أبو نعيم يف" حلية األولياء"- 211 َحدَّ

اُر ْبُن َعْبِد ْبِن احلَُْسنْيِ اْلَمَعاِفرِيُّ ، ثنا أَبُو َعِليٍ  َأمْحَُد ْبُن حُمَمَِّد ْبِن يَ ْعُقوَب التَّاِجُر ثنا أَبُو يَاِسٍر َعمَّ 
ْعُت َحاِتًا اأْلََصمَّ : ، قَالَ اْلَمِجيِد ، ثنا َأمْحَُد ْبُن َعْبِد هللِا اجْلُوبَارِيُّ  َمرَّ : قَاَل َشِقيُق ْبُن ِإبْ رَاِهيمَ : يَ ُقولُ ، مسَِ

 ِإبْ رَاِهيُم ْبُن أَْدَهَم يِف َأْسَواِق اْلَبْصرَِة إخل. وذكرها القرطيب يف" التفسري" والغزايل يف" اإلحياء".
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ثَُ لَّيْدُع بَ ْعُد ِّبَا ، َصلّ  َعَلى الَنّب ّ ثَُ لّيُ ، َوالثَ َناّء َعَلْيهّ ، َأَحدُُكْم فَ ْلَيْبَدْأ بَّتْحّميّد رَب ّهّ 
 217.«َشاَء 

 
َعاءُ  ، َوُحُصوّل اْلَمْطُلوبّ ، فَّإنَُه ّمْن َأقْ َوى اْْلَْسَباّب ِف َدْفّع اْلَمْكُروهّ ، وََكَذّلَك الدُّ

، َيُكوَن ُدَعاًء ََل حيُّبُُّه الِلَُ بَّأْن  -ّإَما ّلَضْعّفّه ِف نَ ْفّسّه ، َوَلّكْن َقْد يَ َتَخَلُف أَثَ ُرُه َعْنهُ 
َوّإَما ّلَضْعّف اْلَقْلّب َوَعَدّم ّإقْ َباّلّه َعَلى الِلَّ َوََجّْعَيّتّه َعَلْيّه  -ّلَما ّفيّه ّمَن اْلُعْدَواّن 

َعاءّ  ّمْنُه ُخُروًجا فَّإَن الَسْهَم خَيُْرُج ، فَ َيُكوُن ِبَْنزَّلّة اْلَقْوّس الر ّْخّو ّجدًّا، َوْقَت الدُّ
َجابَّة: ّمْن َأْكّل اْْلََرامّ ، َضّعيًفا َورَْيّن الذُّنُوّب ، َوالظُّْلمّ ، َوّإَما ّْلُُصوّل اْلَماّنّع ّمَن اْْلّ

َها.، َواْسّتياَلّء اْلَغْفَلّة َوالَشْهَوّة َوالَلْهوّ ، َعَلى اْلُقُلوبّ   021َوَغَلَبّتَها َعَلي ْ
 

 :َل يستجاب ْلحد من هذه اْلاَلت الثالث :ثامًنا
» قَاَل: ، صلى هللا عليه وسلمَعّن الَنّبّ  ، رضي هللا عنهَعْن َأِب ُموَسى اْْلَْشَعّريّ  

َثاَلثٌَة َيْدُعوَن الِلََ َفاَل ُيْسَتَجاُب َْلُْم: رَُجٌل َكاَنْت َُتَْتُه اْمَرَأٌة َسيّ َئَة اْْلُُلّق فَ َلْم 
َورَُجٌل آَتى َسّفيًها َماَلُه ، َورَُجٌل َكاَن َلُه َعَلى رَُجٍل َماٌل فَ َلْم ُيْشّهْد َعَلْيهّ ، ايُطَلّ ْقهَ 

 024[.5]النساء: « ﴾ َوََل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكمْ ﴿ َوَقْد قَاَل الَِلُ َعَز َوَجَل 
                                                           

، (7122وأخرجه الرتمذي )( 1111و أبو داود )، (77172رواه أمحد يف " املسند") : صحيح-217
(وصححه ووافقه الذهيب 111واحلاكم يف "املستدرك ")، ، (211وابن خزمية ) (1161وابن حبان )
 (116وإمساعيل القاضي يف "فضل الصالة على النيب" )، (7211والبزار يف "مسنده" )، على شرطهما

 (.1: "اجلواب الكايف")ص217
والبيهقي يف" شعب ، (وصححه ووافقه الذهيب7111املستدرك")رواه احلاكم يف" : صحيح - 211

( وصححه األلباين يف" صحيح اجلامع") 12111وابن أيب شيبة يف" مصنفه")، (2611اإلميان")
 (1112و"الصحيحة ")، (7122
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صلى هللا عليه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهما وَعْن َعْبّد الِلَّ ْبّن ُعَمرَ 

َوَمْن َدَعاُكْم ، َوَمْن َسَأَل بّالِلَّ فََأْعُطوهُ ، َمّن اْستَ َعاَذ بّالِلَّ فََأّعيُذوهُ » :وسلم
فَاْدُعوا َلُه ، فَّإْن َلَْ َتَُّدوا َما ُتَكاّفُئونَهُ ، َوَمْن َصَنَع ّإلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاّفُئوهُ ، فََأّجيُبوهُ 

 212«.َحىَت تَ َرْوا أََنُكْم َقْد َكافَْأَُتُوهُ 
صلى هللا عليه قَاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ ، رضي هللا عنهما وَعْن ُأَساَمَة ْبّن زَْيدٍ 

ًرا:» وسلم فَ َقْد أَبْ َلَغ ِف ، َمْن ُصّنَع ّإلَْيّه َمْعُروٌف فَ َقاَل ّلَفاّعّلّه: َجَزاَك الَِلُ َخي ْ
 020«.ثَ َناءّ ال

َواْمُكْر لنا َوََل ََتُْكْر َعَلينا ، َواْنُصْرنّا َوََل تَ ْنُصْر َعَلَينا، َربّ  َأّعنّ ا َوََل تُّعْن َعَليَ 
، َربّ  اْجَعْلنا َلَك َشَكارين، َواْنُصْرنا َعَلى َمْن بَ َغى َعَلينا، َواْهّدنا َوَيسّ ْر اْْلَُدى لنا

رَبنا ، ُمّنيبني ّإلَْيَك َأَواهني، َلَك ُُمّْبتني، َلَك ّمْطَواعني، رََهابنيَلَك ، َلَك ذََكارين
د ألسنتنا، َوثَ بّ ْت ُحَجتنا، َوَأّجْب َدْعَوتنا، َواْغّسْل َحْوبَتنا، تَ َقَبْل تَ ْوبَتنا َواْهّد ، َوَسدّ 

 .َواْسُلْل َسّخيَمة صدورنا، قَ ْلوبنا
 
  

  

                                                           
وابن ، (7262والنسائي )، (1627وأبو داود)، (2762رواه أمحد يف " املسند "): صحيح -212

  .لباين وشعيب األرنؤوط(وصححه األ7111حبان)
 (وصححه األلباين وشعيب األرنؤوط.7117وابن حبان)، (7172رواه الرتمذي): صحيح -216
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 َت حبمد هللا وتوفيقه
هذا أخر  ما وفقِن  هللا تبارك وتعاىل ْلمعه وترتيبه وترجيه من موضوع :" 
أُهية  الدعاء ِف الشدة والرخاء " سائاًل هللا عز وجل أن يتقبله مِن عماًل 

 صاْلًا ولوجه الكري خالًصا وأن ينفع به كل من قرأه 
ب ) سبحانك اللهم وحبمدك ، أشهد أن َل إله إَل أنت ، أستغفرك وأتو  

 إليك (
وصّل اللهم وسلم على عبدك ورسولك ُممد صلى هللا عليه وسلم   ، 

 .وعلى آله وصحبه أَجعني 
 أخيكم  ِف هللا /صالح عامر

 الباحث ِف القرآن والسنة 
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 711 ......................................................... :الفصل التاسع
 711 .................................. حاالت اختار فيها رسول هللا منزلة الصرب

 716 ......................................................... الفصل العاشر:
 716 ........................... وموانع اإلجابة:–تعاىل –عاقبة من مل يسأل هللا 

 716 ............................................ باب: عاقبة من مل يسأل هللا:
 711 ............................................... موانع إجابة الدعاء: باب:
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