


  

  ٥  أسـرار الدعاء ومفـاتيح السمـاء
 

  
  
  
  
  

ــماوات واألرض  ــاطر الس ــهم ف   الل
  ادةـوالشهــ يبـامل الغـــعــ

ــ ـــرب ك ـــل ش   هـيء ومليك
ــان   ــدورنا لإلميـ ــرح صـ   اشـ

ــه يف ــا وحببــــ   قلوبنــــ
  والعصـيان  وكره إلينا الكفر والفسوق

  ...الراشدين واجعلنا من
  اللهم آمني
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

لذي أحاط الذي وسع مسعه كل شيء، احلمد هللا ا احلمد هللا
بكل شيء علما، احلمد هللا الذي يسمع من رجاه ودعاه، احلمد هللا 
الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء وهو السميع 
العليم احلمد هللا الذي ال تلتبس عليه األلسنة حال الدعاء وال ختتلط 
عليه اللغات حال املناجاة، احلمد هللا سامع الصوت وسابق الفوت 

لعظام بعد املوت، احلمد هللا الذي يسمع دبيب النملة على وحميي ا
السوداء يف ظلمات الليل وحوالك الظلم، احلمد هللا جميب  ةالصفا

من دعاه وناداه ومسيع من خفت وناجاه ومعطي من سأل مبتغاه، 
احلمد هللا الذي من على األولياء بفواتح الدعاء وأعطى الصاحلني 

ذي جعل النفوس الزكية آمنة مطمئنة جوامع السؤال احلمد هللا ال
وآتاها تقواها وطهر القلوب الرضية من الغل والغوائل ونقاها 

الذي اختص لنفسه من عباده الصاحلني  هللا وبلغها رضاها، احلمد
من يعبده ويذكره ويسبحه ويثين عليه بالليل والنهار ويطلبه ويدعوه 

هللا الذي جعل من  احلمد. ويسأله ويستغفره ويستهديه سرا وإجهارا
الدعاء مفاتيح للسماء وجعل ذلك مزية للصاحلني واألتقياء ورفع 
قدرهم يف الدنيا بالرضا ويف اآلخرة بأن جعلهم مع النبيني 
والصديقني والصاحلني والشهداء واختصهم من عباده فجعلهم له 

  .أولياء
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سبحانه أمحده على ما منح وأعطى وابتدأ وثىن وأجزل على 
. م تقصريهم وتفريطهم فله احلمد واملنة والثناء احلسنالعباد رغ

وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له مالك امللك عامل الغيب 
والشهادة، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخريته 
من خلقه بعثه للعاملني رمحة، وهدى به من أراد وجعله على الظاملني 

صلى اهللا تعاىل عليه وعلى آله وصحبه . ادحجة إىل يوم احلشر واملع
وأتباعه وخريته من خلقه والتابعني إىل يوم الدين وبارك وسلم 

  .تسليما كبريا كثريا
  :أما بعد
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  :العبادة هي الدعاء
الدعاء «: يف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي قال 

املعىن و» الدعاء مخ العبادة«: ويف لفظ آخر للترمذي» هو العبادة
أن العبادة يف حقيقتها كلها دعاء وتقرب إىل اهللا تعاىل فمن فرط فيه 
يكن قد فرط يف العبادة، ويف احلديث إشارة لطيفة مضموا دعوة 
العبد للحرص واإلكثار من الدعاء ألنه صلة العبد بربه سبحانه، مما 

غفره جيعل العبد دوما متعلقًا باهللا تعاىل يتوكل عليه ويعتصم به ويست
من ذنبه ويسأله اهلداية ويستزيده الرزق ويطلبه العون والشفاء 
ويدعوه لكل ما يهمه من أمور الدنيا واآلخرة، وذا الشكل يبقى 

بربه تعاىل دوما متعلقًا به حريصا على تقوية الصلة به  الًالعبد متص
  .ومعه

من مل يسأل «: ويف احلديث اآلخر الذي رواه الترمذي قوله 
واملعىن أن من ترك الدعاء فكأنه قد نسي اهللا » يغضب عليه اهللا

تعاىل واحلاجة إليه وبالتايل كأنه استغىن عن ربه عز وجل فيغضب 
عليه، والعبد ال غىن له عن ربه سبحانه وتعاىل وال مقدار طرفة عني 
وال أقل من ذلك لذا عليه دوام الدعاء والتعلق بربه عز وجل 

  :ل الشاعرقا. والتقرب منه سبحانه
  ال تســـألن بـــين آدم حاجـــة  

  
    

  وســل الــذي أبوابــه ال حتجــب       
ــؤاله    ــت سـ ــب إن تركـ   اهللا يغضـ

  
    

  وبــين آدم حــني يســأل يغضــب       
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ليس «: ويف احلديث اآلخر الذي رواه الترمذي أيضا قوله 
أن اهللا تعاىل هو  واملعىن» شيء أكرم على اهللا تعاىل من الدعاء

عطي املتفضل واخللق كلهم مفتقرون إليه الفاعل القادر الرازق امل
وحمتاجون لفضله ولنعمه فمىت ما دعا العبد ربه عز وجل وجلأ إليه 
كان ذلك اعترافًا منه بفقره وبعجزه وحباجته ويف نفس الوقت 
االعتراف حبول اهللا تعاىل وقوته وبقدرته على كل شيء وهو عز 

ه ويستجيب وجل ال يرد من جلأ إليه ودعاه وال خييب من رجا
  .لعبده الداعي، والدعاء وال شك حيقق ذلك املعىن بوضوح

والدعاء أخي املسلم باب عظيم من فتحه على نفسه وفق لكل 
خري ومن تركه يكن قد أضاع على نفسه اخلري الكثري وأغلق على 

: يف احلديث الذي رواه الترمذي نفسه باب السماء وقد قال 
حت له أبواب الرمحة وما سئل من فتح له منكم باب الدعاء فت«

فاحلديث يدل على » اهللا شيئًا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية
أن من وفق للدعاء فقد أويت خريا كثريا ومن حرمه فقد حرم خريا 
كثريا، وأن العافية هي أحب شيء يسأله اهللا سبحانه وتعاىل ويعطيه 

  .خللقه
به يعطي اهللا تعاىل العبد  والدعاء أخي املسلم هو مفتاح السماء

ما يشاء بكرمه ومنه ومينع عنه ما يشاء حبكمته ورمحته، والعبد وال 
شك يسأل اهللا تعاىل أمورا كثرية مما يهمه من أمور الدنيا واآلخرة 

له  حقق له كلها ورمبا لو أا حتققةولعله يكون حريصا على أن تت
انه يعطي ومينع ما يشاء لكان شرا عليه، فهو حبكمته ورمحته سبح

  .وملن شاء مىت شاء وكيف ما شاء
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واهللا سبحانه وتعاىل برمحته وعد باإلجابة ملن دعاه وأقبل عليه 

يف  ورجاه وسأله واستغفره وهو موقن بذلك مصداقًا لقوله 
ادعوا اهللا وأنتم موقنون «: احلديث الذي رواه الترمذي واحلاكم

ففي » تجيب من قلب غافل الهباإلجابة واعلموا أن اهللا ال يس
احلديث إشارة على وجوب استحضار القلب حال الدعاء والوقوف 
بني يدي اهللا تعاىل، وأن اهللا عز وجل يستجيب لعبده املخلص 

  .الصادق املقبل عليه والفار إليه
أن ندعو اهللا تعاىل جبوامع الدعاء ألا ألفاظ  وقد علمنا 

عن العبارات الكثرية قالت عائشة  معدودة جتمع اخلري الكثري وتغين
 كان : (رضي اهللا عنها يف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي

فحسب الداعي ) يستحب اجلوامع من الدعاء، ويدع ما سوى ذلك
  .الدعوات املختصرة اليت حتوي املعاين الكثرية

حال الدعاء أن نسأل اهللا تعاىل بأفضل ما نريد  وكما علمنا 
على اهللا بعزيز وهو عليه يسري، وأفضل ما يسعى إليه وليس شيء 

املسلم وال ريب هو سؤال اهللا تعاىل اجلنة فإذا سألنا اهللا تعاىل اجلنة 
: فليكن سئلنا الفردوس األعلى كما يف احلديث املتفق عليه قوله 

، فإنه وسط اجلنة وأعلى األعلىإذا سألتم اهللا فاسألوه الفردوس «
اللهم إنا نسألك » لرمحن ومنه تفجر أار اجلنةاجلنة وفوقه عرش ا

  .الفردوس األعلى يا رب العاملني اللهم آمني
  :أسرار الدعاء وفضله

اعلم أخي املسلم أن الدعاء هو حبل السماء الذي ميده العبد 
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بينه وبني ربه سبحانه وتعاىل ويلجأ إليه مىت شاء فيقف بني يدي اهللا 
  .شاء ومىت شاء وكيف ما شاءعز وجل ويدعو ويطلب ويسأل ما 

واهللا سبحانه وتعاىل يفتح باب الدعاء ومين به عز وجل على 
من يشاء من عباده ممن رضي عنه فيلهمه أسرارا من الدعاء تصعد 
إىل السماء كالسهم الذي ال حييد عن مرماه ويعلمه دعوات ال ترد 
وبألفاظ وعبارات تنم عن قلب خضوع خشوع منطرح بني يدي 

عاىل مقبل عليه سبحانه معترف بغاية الفقر واالفتقار الئذ بربه ربه ت
  .عز وجل متعلق متصل به

وحسن الدعاء أخي املسلم ال يؤتاه العبد بكثرة حتصيل وال 
علم وال دراية ولكن يؤتاه بتوفيق وببصرية وبقرب من اهللا تعاىل 
وإخالص وصدق نية ورضا وخشوع، وهناك ألفاظ وعبارات من 

 يؤتاها أي عبد بل يعطيها سبحانه وتعاىل ملن أحب الدعاء ال
  .ويقذفها يف قلب من رضي عنه وجعله من أوليائه الصاحلني

فالصاحلني واألولياء مثًال يعلمهم ويلهمهم سبحانه وتعاىل 
وجيري على ألسنتهم أدعية مباركة يف غاية احلسن واجلمال 

من يشاء من والتقرب إليه سبحانه، فهي كنز مثني يؤتيه عز وجل 
واتقُوا اللَّه ]: ٢٨٢البقرة [عباده وصدق سبحانه القائل يف سورة 

اللَّه كُملِّمعيو  ففي اآلية داللة على أن من اتقى اهللا سبحانه وتعاىل
علمه وأهلمه وأفاض عليه من نعيمه وكنوزه وكشف له من األسرار 

  .العظيمالشيء الكثري ومن ذلك حسن الدعاء، فسبحان اهللا 
وباب السماء مفتوح أبدا وال يغلق وهذا من عظيم رمحة اهللا 
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: يف ذلك يف احلديث الذي رواه مسلم عباده قال بتعاىل ورأفته 

إن اهللا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده «
واملعىن » بالنهار ليتوب مسيء الليل حىت تطلع الشمس من مغرا

وما للداعي وللمستغفر وللسائل واهللا أن باب السماء مفتوح د
سبحانه يبسط يديه يقبل كل ذلك ويف أي وقت من ليل أو ار، 
وهذا يعين أنه يسع العبد الوقوف بني يدي ربه تعاىل يف أي وقت 

  .مباشرة ودون أي انتظار
ينزل اهللا تبارك «: يف احلديث اآلخر املتفق عليه وقال 

الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري وتعاىل يف كل ليلة إىل السماء 
فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من 

فانظر أخي املسلم كيف أن اهللا تعاىل يعرض » مستغفر فأغفر له؟
رمحته ويهيئ لعباده سبل القبول والتوبة واإلنابة يف كل وقت وحني 

ضع له فمن أحب أن يقف بني يدي ربه سبحانه وتعاىل ويدعوه وخي
ويعرض عليه شكايته ويناجيه حباجاته وتظلماته أو يستغفره من ذنبه 
أو يطلبه من أموره وحوائجه أو يسأله من واسع فضله فله ذلك ال 
مينعه منه أحد، ولئن كانت امللوك تغلق أبواا دون حاجات الناس 
فباب ملك امللوك مفتوح دائما مىت شاء العبد دخله ووقف بني 

وجل ودون أية واسطة وعرض عليه مسألته وحاجته  يدي ربه عز
ودعواه، وهذا كما قلت من عظيم رمحة اهللا تعاىل وغاية رأفته 

  .بعباده سبحانه
والعبد كلما أخلص يف الدعاء وبالغ يف اخلضوع واالحنناء بني 
يدي ربه تعاىل أو كلما كان العبد مضطرا حمتاجا أو كلما كان 
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ا قريبا ورعا من ربه عز وجل كان ذلك أقرب لإلجابة العبد زاهد
  .وأحرى لتحقيق ما أراد من ربه سبحانه وتعاىل

واهللا سبحانه وتعاىل قريب من العباد يف كل وقت وحني يسمع 
كالمهم ويستجيب دعاءهم ال تلتبس عليه ألسنتهم وال ختتلط عليه 
لغام وال ترهقه حاجتهم وال يشغله أحد عن أحد وصدق سبحانه 

وإِذَا سأَلَك ]: ١٨٦البقرة [ل يف حمكم التنزيل يف سورة القائ
انعاعِ إِذَا دةَ الدوعد أُجِيب ي قَرِيبي فَإِنني عادبع  ففي اآلية

داللة على أن اهللا تعاىل مطلع على عباده قريب منهم دوما جميب ملن 
 دعاه سبحانه يف أي وقت كان ويف أي ظرف كان، فمىت دعا

الداعي وجد ربه سبحانه وتعاىل قريبا منه مسيعا له جميبا لدعواه فله 
وقد ذكر ابن كثري وغريه من املفسرين يف سبب . احلمد عز وجل

يا رسول اهللا صلى اهللا : (نزول هذه اآلية هو أن إعرابيا جاء فقال
 عليك وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت النيب 

وإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب تعاىل هذه اآلية  فأنزل اهللا
واملعىن  أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستجِيبوا لي ولْيؤمنوا بِي

أن اهللا تعاىل قريب من عباده دوما مىت دعوه مسعهم وأجام 
  .سبحانه وتعاىل

: يف تفسري قوله تعاىل وكما ذكر القرطيب يف تفسريه
مهبر ملَه ابجتفَاس ]م، قال ] ١٩٥: آل عمرانأي أجا

حىت استجاب هلم، وقال جعفر ) ربنا ربنا(احلسن ما زالوا يقولون 
ربنا؛ أجناه اهللا مما خياف : من حزبه أمر فقال مخس مرات: (الصادق

لَّذين اوأعطاه ما أراد قيل وكيف ذلك قال اقرؤوا إن شئتم 
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وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري  إىل قوله لَا كإِن

اديعالْم فلخت ]ربنا(وذلك ألن لفظ ] ١٩٥-١٩١: آل عمران (
: ورد يف هذه اآليات املذكورة مخس مرات مث تبع ذلك قوله تعاىل

مهبر ملَه ابجتفَاس ربنا(مخس مرات  الًقائ فمن دعا ربه (
  .استجاب اهللا تعاىل له بعدها فله احلمد واملنة سبحانه

  :آداب الدعاء
إياها ويستحب  للدعاء أخي الداعي آداب كثرية علمنا 

للعبد وحري به أن يتأدب ا حال الدعاء حىت يرفع دعاءه 
ويستجاب له، وهي آداب منها ما يعد من موجبات الدعاء ومنها 

ن مستحباته ومنها ما يعد من موانعه اليت جيب البعد عنها، ما يعد م
كل ذلك على الداعي التأدب به كي يستجيب اهللا تعاىل له بكرمه 

  :وتلك اآلداب هي. ومنه ورمحته سبحانه
يستحب للداعي أن يكون على طهارة كاملة لعموم فعله  - ١
 ذلك، وجيوز أن يدعو الداعي وهو على غري طهارة.  

تحب استقبال القبلة حال الدعاء للحديث الذي رواه يس - ٢
إىل هذا املصلى  خرج النيب : (البخاري عن عبد اهللا بن يزيد قوله

وجيوز أن يدعو الداعي ). يستسقي فدعا واستسقى واستقبل القبلة
]: ١١٥: البقرة[على أية وجهة كانت؛ لقوله تعاىل يف سورة 

جو لُّوا فَثَموا تمنفَأَياللَّه ه.  
يف احلديث  يستحب رفع اليدين حال الدعاء لقوله  - ٣

مث رفع يديه  دعا النيب : (الذي رواه البخاري عن أيب موسى قوله
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ويف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي ) ورأيت بياض أبطيه
إن ربكم حيي كرمي يستحي من عبده إذا رفع يديه «: قوله 

املعىن أن اهللا تعاىل ال خييب من رفع يديه و» إليه أن يردمها صفرا
  .)١(ورجاه ودعاه، وأنه عز وجل يستجيب لعبده دوما

ومن موجبات الدعاء استحضار الداعي عظمة اهللا تعاىل  - ٤
واإلقبال عليه سبحانه، بأن يقف بني يدي ربه عز وجل رافعا إليه 

نفس يديه متوجها بالدعاء إليه فيدعوه بقلب خاشع وعقل حاضر و
طاهرة وعزم أكيد وبلسان صادق، واهللا سبحانه وتعاىل يستجيب له 

ادعوا اهللا «: بكرمه ومنه للحديث الذي رواه الترمذي واحلاكم
موقنون باإلجابة واعلموا أن اهللا ال يستجيب من قلب  موأنت

  .»غافل اله
الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل : من موجبات الدعاء - ٥

يف احلديث الذي رواه أصحاب  لقوله  والصالة على النيب 
يدعو يف صالته  الًرج مسع النيب : السنن عن فضالة بن عبيد قال

                              
ل الشيخ ابن عثيمني عن رفع اليدين يف الدعاء بسؤال طويل يف جمموع فتاواه سئ (١)

  :هي على أربعة أقسام: »باختصار«فقال ) ٥٧٠(فتوى رقم . ١٣اجلزء 
ما ثبت فيه رفع اليدين كدعاء االستسقاء يستحب فيه رفع اليدين ولو كان  -١

  .يوم اجلمعة
  . ترفع فيه اليدينال. ما ثبت فيه عدم الرفع كدعاء يوم اجلمعة -٢
ال ترفع فيه . ما كان الظاهر فيه عدم الرفع كالدعاء يف السجود والتشهد -٣

  .اليدين
ما سوى ذلك من األحوال يستحب فيه رفع اليدين حال الدعاء لألحاديث  -٤

  .الواردة
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عجل هذا مث دعاه فقال له ولغريه إذا : (فلم يصل عليه فقال النيب 

 صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اهللا والثناء عليه مث ليصل على النيب 
خر الذي رواه الترمذي عن ويف احلديث اآل). مث ليدع بعد مبا شاء

وأبو بكر وعمر معه فلما  كنت أصلي والنيب : ابن مسعود قال
مث دعوت  جلست بدأت بالثناء على اهللا والصالة على النيب 

  .»سل تعطه سل تعطه«: لنفسي فقال النيب 
يف احلديث  من موجبات الدعاء العزم يف املسألة لقوله  - ٦

م اللهم اغفر يل إن شئت اللهم ال يقولن أحدك«: املتفق عليه
أي ليحرص على » ارمحين إن شئت ليعزم املسألة فإنه ال مكره له

ربه سبحانه وتعاىل يف  ل وكأنه خييراستجابة الدعاء وال يتساه
  .االستجابة له أم ال

يف احلديث الذي  يستحب الدعاء ثالث مرات لقوله  - ٧
كان يعجبه  اهللا  أن رسول: (رواه أبو داود عن ابن مسعود قوله

  ).أن يدعو ثالثًا ويستغفر ثالثًا
يف  يستحب اإلحلاح يف الدعاء واملداومة عليه لقوله  - ٨

إن اهللا حيب «: احلديث الذي رواه ابن عدي واحلكيم الترمذي
واإلحلاح هو اإلكثار واملداومة عليه حىت » امللحني يف الدعاء

  .يستجاب للعبد ويتحقق له ما أراد
يف احلديث الذي  من التعدي يف الدعاء لقوله  احلذر - ٩

ومن التعدي » ...سيكون أقوام يعتدون يف الدعاء«: رواه أبو داود
يف الدعاء الدعاء بشروط وكأنه يشترط على ربه، ومن التعدي يف 
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الدعاء جتاوز احلد كأنه يدعو اهللا تعاىل بدعاء ال يليق به أو ال يعقل 
ابن أيب حامت عن أيب جملز يف تفسري حتقيقه، وقد أخرج ابن جرير و

ال : (قال] ٥٥: األعراف[ إِنه لَا يحب الْمعتدين: قول اهللا تعاىل
ذكره السيوطي يف الدر املنثور والشوكاين يف ) تسألوا منازل األنبياء

  .فتح القدير
االعتداء يف : (وذكر القرطيب يف تفسريه يف تفسري هذه اآلية

وه منها اجلهر الكثري والصياح ومنها أن يدعو الدعاء على وج
اإلنسان يف أن تكون له منزلة نيب أو يدعو يف حمال وحنو هذا من 
الشطط ومنها أن يدعو طالبا معصية وغري ذلك ومنها أن يدعو مبا 
ليس يف الكتاب والسنة فيتخري ألفاظًا مفقرة وكلمات مسجعة 

  ).ن استجابة الدعاءوكل هذا مينع م ويترك ما دعا به رسوله 
احلذر من الدعاء على النفس أو الولد أو املال أو ما ميلك  -١٠

ال تدعوا على «: يف احلديث الذي رواه مسلم املسلم لقوله 
أنفسكم وال تدعوا على أوالدكم وال تدعوا على خدمكم وال 
تدعوا على أموالكم ال توافقوا من اهللا ساعة نيل فيها عطاء 

ليحذر املسلم من ذلك حىت ال يوقع نفسه يف ف» فيستجيب لكم
  .حرج يندم عليه كثريا وقد يندم عليه طيلة حياته

يستحب البدء بالدعاء للنفس إذا دعا الداعي لغريه لقوله  -١١
 كان رسول : (يف احلديث الذي رواه الترمذي عن أيب ابن كعب
الغيب  والدعاء يف ظهر).. إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه اهللا 

يف احلديث الذي رواه  مستحب وهو أسرع لإلجابة لقوله 
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دعوة املسلم ألخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه «: مسلم

قال امللك  - بشيء: ويف رواية–ملك موكل كلما دعا ألخيه خبري 
يف احلديث الذي رواه أبو  ولقوله » آمني ولك مبثل: به املوكل

  .»ء إجابة دعوة غائب لغائبإن أسرع الدعا«: داود والترمذي
من موجبات الدعاء عدم استعجال إجابة الدعاء لقوله  -١٢
 يستجاب ألحدكم ما مل يعجل يقول «: يف احلديث املتفق عليه

  .»دعوت فلم يستجب يل
ومن آداب الدعاء املستحبة التأمني عليه بقول آمني واهللا  -١٣

يف ختم الدعاء  سبحانه وتعاىل هو ايب ملن دعاه لعموم فعله 
يف احلديث الذي رواه أبو نعيم وغريه يف قصة  بالتأمني ولقوله 

  .»إذا دعوت فأمنوا«: مالعنة وفد جنران قوله 
يستحب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ابتغاء ما حل  -١٤

فيها من الربكة ملا يف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن 
إذا رفع يديه يف الدعاء مل يردمها   كان رسول اهللا: (عمر قوله

  ).حىت ميسح ما وجهه
من موجبات الدعاء أن حيقق العبد موجبات الدعاء وهو  -١٥

السعي لتحصيل ذلك وبذل األسباب احملققة له وليس الدعاء ارد 
حينما  من العمل بل سعي وبذل لألسباب، وذلك لعموم فعله 

اب ملا يريد حتققه وحصوله، كان يدعو ربه عز وجل مع بذل األسب
وهذا أمر مهم ومع ذلك فهو يغيب عن الكثري من العباد فيدعو اهللا 
تعاىل من غري بذل األسباب لتحقيق دعاءه ويريد من ربعه تعاىل أن 
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  !.يستجيب له، كيف يستقيم ذلك؟
يستحب للداعي حتري األوقات الفاضلة واملواضع  -١٦

رص اليت تكون اإلجابة فيها املستحبة للدعاء واستغالل تلك الف
  .أحرى وأدعى وآكد

من موجبات الدعاء جتنب موانع الدعاء واحلذر من  -١٧
الوقوع يف شيء منها، وهذا يعد من أهم موجبات استجابة الدعاء 

  .وال ريب
  :موانع استجابة الدعاء

اعلم أخي الداعي أن للدعاء موانع متنع من استجابته وقد 
العبد جتنبها واحلذر من الوقوع يف شيء منها وجيب على  حذرنا 

منها ألن العبد عندمها يكون قد أغلق على نفسه أبواب السماء 
  :ومن تلك املوانع. ورفع الدعاء إىل اهللا تعاىل

عدم الثناء على اهللا سبحانه وتعاىل أو عدم الصالة على  - ١
قبل الدعاء أو بعده، والثناء على اهللا تعاىل يكون قبل  النيب 

تكون بعد الدعاء عادة، حبيث يبدأ  دعاء والصالة على النيب ال
الداعي دعاءه بالثناء على اهللا تعاىل مث يدعو مبا شاء مث خيتم دعاءه 

وال بأس بتأخري الثناء على اهللا تعاىل إىل ما . بالصالة على النيب 
املهم أن . قبل الدعاء بعد الدعاء أو تقدمي الصالة على النيب 

  .دعاء على هذين األمرينحيتوي ال
الغفلة وانصراف القلب وعدم استحضاره وعدم اإلخالص  - ٢

حال الدعاء وعدم الثقة باهللا تعاىل وأنه سبحانه يستجيب لعبده، 
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  .كل ذلك مينع اإلجابة

عدم العزم يف املسألة حال الدعاء وعدم اإلحلاح والطلب  - ٣
  .احلثيث على اهللا تعاىل

جبة لتحقق الدعاء، والتساهل يف عدم بذل األسباب املو - ٤
  .ذلك األمر

  .التعدي يف الدعاء كما سبق معنا - ٥
االستخفاف بأمور الدين واألخص االستهانة بأمر الصالة  - ٦

كتركها أو عدم أدائها يف أوقاا واحملافظة عليها كل ذلك قد مينع 
  .استجابة الدعاء، نسأل اهللا تعاىل السالمة

وال سيما أكل احلرام مصداقًا  كثرة الذنوب واملعاصي - ٧
يا أيها الناس إن اهللا طيب «: يف احلديث الذي رواه مسلم لقوله 

فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ميد يديه ... ال يقبل إال طيبا
إىل السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه 

) املسافر(فإذا كان هذا » حرام وغذي باحلرام فأىن يستجاب لذلك
وللمنقطع دعوة مستجابة ) منقطع(وللمسافر دعوة مستجابة وهو 

كناية عن صدق اللهجة ومع ذلك مل يستجب ) أشعث أغرب(وهو 
  .له لسوء فعله فكيف بسواه

ال «: يف احلديث الذي رواه مسلم الدعاء مبعصية لقوله  - ٨
  .»يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث أو قطيعة رحم

على الغري ظلما وعدوانا وهذا حرام، وقد قال الدعاء  - ٩
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السيوطي يف تفسريه الدر املنثور وكذا الشوكاين يف فتح القدير عند 
 إِنه لَا يحب الْمعتدين: تفسري قول اهللا سبحانه وتعاىل

ال تدعوا على املؤمن واملؤمنة بالشر اللهم : (يقول] ٥٥: األعراف[
يف  ولنتذكر قوله ). فإن ذلك عدوان أخزه والعنه وحنو ذلك

» آمني ولك مبثل«ذلك احلديث السابق الذي مر معنا قول امللك 
واملعىن أنك أخي املسلم إذا دعوت على املسلم بسوء فلك مثله وإن 
دعوت له خبري فلك مثله واملالئكة تؤمن على ذلك سواء دعوت 

د خريه أم خبري أو بشر فاختر لنفسك أخي املسلم أي الدعاء تري
  .شره

  :األوقات املستحبة للدعاء
يسع الداعي أخي املسلم الدعاء مىت شاء ويف أي وقت وحني 

ودلنا على األوقات اليت تكن أقرب  ومع ذلك فقد بني لنا 
الستجابة الدعاء وعلمنا املواضع اليت حري باملسلم أن يتحراها 

قات ويستغلها حال دعائه لربه سبحانه وتعاىل وهي آكد األو
وأفضلها وإال فباب استجابة الدعاء مفتوح دائما كما قلت ويف أي 
وقت يسع املسلم أن يقف بني يدي ربه سبحانه وتعاىل ويلجأ إليه 

  :ويدعو مبا شاء، وتلك األوقات املباركات
: يف احلديث الذي رواه مسلم الدعاء يف السجود لقوله  - ١

ثروا الدعاء فقمن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأك«
  .ومعىن قمن أي حري وآكد» أن يستجاب لكم

الدعاء بعد الرفع من الركوع وال سيما يف قنوت الصالة  - ٢
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ذلك، وكما يف احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة  لعموم فعله 

كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو  أن رسول اهللا : (قوله
  ).ألحد قنت بعد الركوع

يف احلديث  ء يف آخر التشهد قبل السالم لقوله الدعا - ٣
  .»مث يتخري من املسألة ما شاء...«: املتفق عليه حديث التشهد

الدعاء دبر الصلوات املكتوبات أي بعدها مباشرة وقيل  - ٤
يف  أي آخر الصالة قبيل السالم لقوله » دبر الصالة«معىن 

هللا أي الدعاء أمسع احلديث الذي رواه الترمذي ملا قيل له يا رسول ا
ومعىن أمسع » جوف الليل اآلخر ودبر الصلوات املكتوبة«: قال

  .أي أقرب لإلجابة
الدعاء آخر الليل ويف أوقات السحر كما يف احلديث  - ٥
  .السابق
يف  الدعاء بني األذان واإلقامة حىت تقام الصالة لقوله  - ٦

األذان ال يرد الدعاء بني «: احلديث الذي رواه أصحاب السنن
  .»واإلقامة
يف احلديث الذي رواه أبو  الدعاء حال السفر لقوله  - ٧

ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن «: داود والترمذي وأمحد
  .»..دعوة املسافر –وذكر منهن  –

الدعاء وقت احلاجة واالضطرار واالنقطاع؛ لقوله تعاىل يف  - ٨
  ].٦٢: الشعراء[ ي سيهدينِقَالَ كَلَّا إِنَّ معي رب: حمكم التنزيل
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يف احلديث الذي رواه أبو داود  دعاء املظلوم لقوله  - ٩
 –ثالث دعوات مستجابات ال شك فيهن «: والترمذي وأمحد

  .»...دعوة املظلوم –وذكر منهن 
يف احلديث  دعوة الصائم وال سيما عند فطره لقوله  -١٠

» ...الصائم حىت يفطرثالثة ال ترد دعوم «: الذي رواه الترمذي
إن للصائم عند فطره «: يف احلديث الذي رواه ابن ماجه وقوله 

  .»لدعوة ما ترد
الدعاء أثناء املطر للحديث الذي رواه احلاكم والبيهقي  -١١

  .»ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وحتت املطر«: قوله 
تفتح «: وللحديث الذي رواه الطرباين والبيهقي قوله 

واب السماء ويستجاب الدعاء يف أربعة مواطن عند التقاء أب
الصفوف يف سبيل اهللا وعند نزول الغيث وعند إقامة الصالة 

  .»وعند رؤية الكعبة
الدعاء عند املريض واحملتضر أو امليت للحديث الذي  -١٢

إذا حضرمت املريض أو امليت فقولوا خريا «: رواه مسلم قوله 
  .»لى ما تقولونفإن املالئكة يؤمنون ع

الدعاء يف ظهر الغيب من املواضع املستحبة للدعاء لقوله  -١٣
  يف احلديث الذي رواه أبو داود والترمذي قوله :» إن أسرع

  .»الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب
الدعاء بعد ختم القرآن للحديث الذي رواه الطرباين  -١٤

ن ختم القرآن م«: وغريه عن العرباض بن سارية مرفوعا قوله 
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وقد كان السلف الصاحل عند ختم القرآن » فله دعوة مستجابة

جيمع أحدهم زوجته وأبناءه ليؤمنوا على دعائه ملا أخرجه ابن أيب 
، وأخرج )وأن حيضر أهله وأصدقاؤه(داود عن مجاعة من التابعني 

  ).أنه كان إذا ختم القرآن مجع أهله ودعا(الطرباين عن أنس 
الرخاء وال سيما عند توايل النعم على العبد الدعاء يف  -١٥

فإن ذلك أحرى أن يستجيب اهللا تعاىل للعبد يف الشدة للحديث 
من سره أن يستجيب اهللا له عند «: الذي رواه الترمذي قوله 

  .»الشدائد والكرب فليكثر الدعاء يف الرخاء
الدعاء مما خياف اإلنسان وحيذر وال سيما عند البالء  -١٦
ال يرد «: ب والكرب للحديث الذي رواه الترمذي قوله واملصائ

  .»القضاء إال الدعاء وال يزيد يف العمر إال الرب
الدعاء آخر ساعة من يوم اجلمعة للحديث الذي رواه  -١٧

: مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ لغري مسلم قوله 
ه خري يوم طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفي«

أدخل اجلنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة ال 
يوافقها عبد مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها فسأل اهللا خريا إال 

  .»أعطاه إياه
  :أنواع الدعاء

  :علم أخي املسلم أن للدعاء نوعني مهاا
وهو الثناء على اهللا تعاىل بذكره وشكره : دعاء الثناء - ١

: دوما، للحديث الذي رواه الترمذي قوله  ومحده سبحانه وتعاىل
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ففي » أفضل الذكر ال إله إال اهللا وأفضل الدعاء احلمد هللا«
احلديث داللة على أن احلمد هو دعاء بل هو أفضل الدعاء، وذلك 
ألن كل من محد اهللا سبحانه وتعاىل استوجب املزيد، ملا يف احلمد 

ز وجل وبنعمه اليت ال من ذكر هللا سبحانه وتعاىل واعتراف بفضله ع
وللحديث . حتصى وال تعد، ولذا فإن للحامد من ربه تعاىل املزيد

خري الدعاء دعاء عرفة «: الذي رواه الترمذي وأمحد قوله 
وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك 

ففي احلديث  »له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير
على أن ذكر اهللا تعاىل هو دعاء، بل هو خري أدعية الثناء على  داللة

اهللا تعاىل ملا فيه من توحيده سبحانه ونفي الشريك له واإلقرار 
بامللك له عز وجل واالعتراف بغاية احلمد له سبحانه وتعاىل وأنه 

  .)١(عز وجل على كل شيء قدير وال راد ملا أراد
عاء يرفعه العبد لربه وهو كل د: دعاء املسألة والطلب - ٢

سبحانه وتعاىل طالبا منه أن يستجيب له وحيقق له سؤله ويعطيه ما 
إذًا دعاء الثناء فيه ذكر هللا عز وجل واعتراف وثناء عليه تعاىل . أراد

وشكر له سبحانه، ودعاء املسألة فيه طلب وحاجة يرفعها العبد لربه 
هو دعاء الثناء  وأفضل نوعي الدعاء. تعاىل ويسأله أن يستجيب له

  .على اهللا تعاىل بذكره وشكره ومحده والثناء عليه عز وجل
                              

ويف احلديث أيضا أن خري الدعاء هو دعاء يوم عرفة ملا يف ذلك اليوم من تنزل  (١)
ودنو اهللا تعاىل من عباده على أرض املوقف ومباهاته مالئكته بعباده ومن  الرمحات

إظهار العباد االفتقار بني يدي اهللا تعاىل والوحدة بني املسلمني احلجاج يلهجون 
  ...ويهتفون ويدعون ربا واحدا
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  :جزاء الدعاء

أن اهللا تعاىل يستجيب لعبده الداعي وال ريب،  بين لنا 
ولكن اهللا سبحانه وتعاىل أحيانا كثرية ال يستجيب للعبد دعاءه 
لعلمه عز وجل أن ذلك قد يضره يف دينه أو دنياه وهو سبحانه 
أعلى وأعلم مبا ينفع ويصلح له شأنه يف أمور دينه ودنياه وآخرته، 
غري أنه عز وجل ال يضيع دعاء العبد عليه، بل جيازيه عليه خبري يف 

ما على «: كل األحوال للحديث الذي رواه الترمذي قوله 
األرض مسلم يدعو اهللا بدعوة إال آتاه اهللا إياها أو صرف عنه 

فقال رجل من  يدع بإمث أو قطيعة رحممن السوء مثلها ما مل 
وعلى . أي أكثر إجابة وعطاًء» اهللا أكثر: إذًا نكثر؟ قال: القوم

إن اهللا سبحانه وتعاىل قد وعد عبده الداعي : ذلك فقد قال العلماء
الذي دعاه بتحقق وحصول إحدى ثالث خصال له من جراء دعائه 

  :ذاك وهي
  .رادأن يستجيب له دعاءه وحيقق له ما أ - ١
أن يدفع عنه سبحانه بدعوته تلك من البالء واملصائب  - ٢

  .والنكبات الشيء الكثري
أن يدخر له دعوته تلك إىل يوم القيامة فيثيبه عليها يف  - ٣

  .اآلخرة أو يف اجلنة بأكثر مما كان يرنو ويؤمل يف الدنيا
إذًا املهم يف األمر أن يعلم العبد أن جزاء الدعاء هو أن تتحقق 

حدى تلك الثالث خصال وأن دعاءه ليس بضائع هباء كما له إ
فعلى العبد الدعاء واهللا سبحانه خيتار له اخلري ويدخر . يعتقد الكثري
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  .له اخلري ويصرف عنه الشر حبكمته ورمحته سبحانه وتعاىل
  :أجل الدعاء

أما أجل الدعاء أخي املسلم فهو عند اهللا تعاىل وهو سبحانه 
وكيف ما شاء وقد يؤخر عز وجل  يستجيب لعبده مىت شاء

اإلجابة عنه حىت تكتمل للعبد منفعة أو يدفع عنه مضرة أو حيصل له 
خري كثري عندها حيقق له سؤله ويعطيه ما أراد، غري أن العبد بطبعه 
يستعجل األمور وال يصرب الكثري من الناس إذا ما تأخرت اإلجابة 

  .ن احلقيقيويظن أن دعاءه قد ضاع فيتركه وهذا هو اخلسرا
وإذا علم العبد ذلك فعليه احلرص على الدعاء واإلكثار منه 
وعدم تركه حسرة وندامة مهما تأخرت االستجابة عنه فإنه اهللا 
تعاىل قد يؤخر اإلجابة عن العبد حلكمة ومنفعة تغيب عن العبد 

يف ذلك يف  غالبا ويف ذلك خري له لو كان يعلم وقد قال 
ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإمث «: احلديث الذي رواه مسلم

قيل يا رسول اهللا وما االستعجال أو قطيعة رحم ما مل يستعجل 
يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب يل فيستحسر : قال

  .»عند ذلك ويدع الدعاء
وقد ذكر املفسرون ابن كثري يف تفسريه وكذا السيوطي يف الدر 

: ير عند تفسري قوله سبحانه وتعاىلاملنثور والشوكاين يف فتح القد
ايمقتا فَاسكُمتوعد تأُجِيب قَد ]قوهلم عن ابن ] ٨٩: يونس

يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعني : (عباس قال
  ).سنة
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ملا دعا على قومه استجيب لدعوته بعد  إن نوح : وقيل

 لشجر مث يقطعها ويبينره أن يزرع اقرابة مائيت سنة ألن اهللا تعاىل أم
السفينة واستغرق ذلك كله حينا من الدهر حىت استجاب اهللا تعاىل 

  .له وأهلك قومه الكفرة
ملا دعا على قومه املعتدين املتجربين يف  وكذا نبينا حممد 

مكة أمثال أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وأمية ابن خلف 
وغريهم استجاب اهللا تعاىل له ذلك يف غزوة بدر فَقُتلُوا بعد قرابة 

  .عليهم مثاين سنني من دعوته 
وسائر الدعوات كذلك أخي املسلم هلا أجل معلوم وال يقدره 

عاىل يف الوقت املناسب فعلى العبد عدم االستعجال إال اهللا ت
واستباق األوقات ألن ذلك بيد اهللا تعاىل العلي العظيم العليم 
احلكيم، ولو أن اهللا تعاىل يستجيب لعبده من أول وهلة وأول دعوة 
هللك الناس وألهلك بعضهم بعضا فكم من رجل أو امرأة حال 

أو على من أغضبه أو من  الغضب يدعو على نفسه أو ولده أو ماله
ظلمه وقد حيصل ذلك ألتفه األسباب وأحقرها ومع ذلك فاهللا 
سبحانه وتعاىل برمحته وكرمه ومنه ال يستجيب ولو أنه استجاب 
هللك الناس كما قلت ولوقعوا يف حرج ال يعلمه إال اهللا تعاىل 

  .فاحلمد هللا تعاىل على ذلك
أجالً عند اهللا تعاىل يوقته  وهذا كله يبني أخي املسلم أن للدعاء

سبحانه يف الوقت املناسب وهو بعلمه جل يف عاله حيقق للعبد أكثر مما 
يؤمل ويرجو ومينع عنه الكثري والكثري مما ال يعلم وهذا من عظيم رمحته 
وحكمته سبحانه وتعاىل بالعباد فله احلمد دوما وأبدا على ما علمنا 
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  .ملغفرة على تفريطنا وتعدينا يف الدعاءوعلى ما مل نعلم ونسأله سبحانه ا
  :خطر الدعاء

ليس للدعاء أخي الداعي خطر خيشى منه باملفهوم الصريح غري 
أن الدعاء يعترب سالحا ذا حدين، وحده اخلطر يكمن يف عدة 

  :يف احلديث الشريف منها مواضع حذر منها 
ميلك  الدعاء على النفس أو على الولد أو املال أو اخلدم أو ما - ١

اإلنسان وهذا كثريا ما حيصل وال سيما من النساء فهن يقعن فيه 
بشكل أكثر لقلة صربهن وتسرعهن وانفعاهلن السريع نسأل اهللا تعاىل 

ولنتذكر جيدا قصة جريج العابد وهي ما رواه البخاري . هلن اهلداية
 يتكلم يف املهد إالمل «: قوله وابن أيب حامت عن أيب هريرة عن النيب 

، وكان يف بين إسرائيل رجل يقال له جريج كان ثالثة عيسى 
اللهم ال : أجيبها أو أصلي؛ فقالت: يصلي، فجاءته أمه فدعته فقال

يف صومعته فتعرضت  حىت تريه وجوه املومسات وكان جريجمتته 
له امرأة وكلمته فأىب فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غالما 

فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ  من جريج فأتوه: فقالت
: وصلى مث أتى الغالم فقال من أبوك يا غالم قال الراعي فقالوا له

  .)١(»...ال إال من طني: نبين صومعتك من ذهب قال
                              

فمر ا  ،ابنا هلا من بين إسرائيل عوكانت امرأة ترض... «: وتكملة احلديث (١)
ها ابين مثله فترك ثديفقالت اللهم اجعل  ،-أي ذو شأن-  ب ذو شارةرجل راك

مث أقبل على ثديها ميصه مث مرا  ،وأقبل على الراكب فقال اللهم ال جتعلين مثله
ا فقالت اللهم ال جتعل ابين مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم  بأمة جتزر ويلعب

يقولون  ةُماجلبابرة وهذه اَأل اجعلين مثلها فقالت مل ذاك فقال الراكب جبار من
  .»حسيب اهللا :ويقولون سرقت وتقول ،حسيب اهللا :هلا زنيت تقول
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فانظر أخي املسلم كيف ابتلى اهللا تعاىل جريج العابد بدعوة أمه 

  .عليه، ولكنه جناه بعد ذلك لصدق نيته وحسن عبادته
دعاء والتسخط على الغري من عموم املسلمني بسوء ظلما ال - ٢

وعدوانا أو ألي سبب تافه ال يستدعي ذلك وهذا كثريا ما حيصل، 
واهللا سبحانه وتعاىل قد يبتلي العبد مبا يقول ومبا يدعو به على 

وقد سبق الكالم ). ولك مبثل: (الناس، لذا تذكر أخي قول امللك
  .عن ذلك

صية أو تعدية يف الدعاء، وهذا كثريا ما دعاء املسلم مبع - ٣
ولنتذكر جيدا قصة بلعام بن باعوراء عابد بين . حيصل من املفرطني

واتلُ : إسرائيل وهي ما ذكره املفسرون يف تفسري قوله تعاىل
كَانَ علَيهِم نبأَ الَّذي َآتيناه َآياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَ

اوِينالْغ نم ]كان بلعام بن باعوراء قد أويت ]: (١٧٥: األعراف
اسم اهللا األعظم وكان جماب الدعوة فلما أقبل موسى يف بين 
إسرائيل يريد قتال اجلبارين سأل اجلبارون بلعام بن باعوراء أن 
يدعو على موسى فقام ليدعو فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه 

فقال ال أقدر على أكثر مما تسمعون واندلع لسانه  فقيل له يف ذلك
فانظر أخي ) على صدره فقال قد ذهبت مين اآلن الدنيا واآلخرة

املسلم هلذا الرجل كيف أنه حتول من عابد من العباد كان جماب 
الدعوة وويل من أولياء اهللا تعاىل علمه سبحانه امسه األعظم إىل ويل 

عصية نعوذ باهللا من ذلك ونسأله سبحانه للشيطان ملا دعا اهللا تعاىل مب
  .السالمة والعافية



  

  ٣١  أسـرار الدعاء ومفـاتيح السمـاء
 

حرص العبد على استجابة دعاء قد يكون فيه مضرته وهو  - ٤
ال يدري، وهذا غالبا يكون ملن كان حريصا على أمور دنيوية ميكن 

فاحذر أخي من احلرص على أمور دنيوية قد يكون . االستغناء عنها
تعلم ذلك، وتذكر أن من الدعاء ضررها أكرب من نفعها وأنت ال 

يا حي يا قيوم يا بديع السماوات واألرض يا ذا اجلالل : (املأثور
واإلكرام ال إله إال أنت برمحتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله وال 

وهذا ما جيعل ) تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني وال إىل أحد من خلقك
  .من الضروري على املسلم أن يتعلم فقه الدعاء

من أن  الًي مثل هذه املواضع ينقلب الدعاء على صاحبه فبدفف
يناله من خري دعائه يعود عليه شره وبغيه وتعديه وتطاوله؛ فليحذر 

نعوذ باهللا تعاىل  وخسرانا الًاملسلم من ذلك غاية احلذر فإن له وبا
من ذلك ونسأله سبحانه السالمة والعافية واهلداية والرشاد والثبات 

  .هم آمنيعلى احلق الل
  :من فقه الدعاء

احذر أخي املسلم من هذه املسألة املهمة جدا وهي أن بعض 
الناس قد حيرص كثريا على أن حتقق له بعض الدعوات ويتمىن 
حصول ذلك له، ولذلك جتده يلح على اهللا تعاىل يف الطلب وكثرة 
الدعاء حىت يستجيب اهللا تعاىل ويتحقق له ما أراد فيقع عندها يف 

مل يكن حيسب حسابه ومل يكن خيطر بباله، وذلك ألنه ال حرج 
يتفطن ملسألة التوفيق للقيام حبق ما دعا اهللا تعاىل له، ولذا فمن السنة 
ومن فقه الرجل إذا دعا ربه سبحانه وتعاىل أن يدعو اهللا عز وجل 
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يف أن حيقق له ما أراد ويف نفس الوقت أن يوفقه للقيام حبق ذلك 

  .نا ويرضى سبحانه وتعاىلاألمر كما حيب رب
بعض الناس يدعو اهللا كثريا بأن يصبح غنيا أو أن يهبه  الًفمث

... زوجة مجيلة أو أن يعطيه منصبا مرموقًا أو أن يرزقه الولد أو أو
فإذا ما اغتىن أو تزوج باملرأة اجلميلة أو نال منصبا أو رزق الولد مل 

بنا سبحانه وتعاىل، يقم حبق ذلك األمر كما ينبغي وكما يرضى ر
له عن ربه  الًفكان غناه أو ولده أو زوجته أو منصبه عدوا له وشاغ

  .سبحانه وتعاىل وعن عباده عز وجل
فمثل هذا جتده يتمىن أن اهللا تعاىل مل يستجب له دعوته تلك 
ألا أبعدته عن ربه سبحانه وتعاىل ومل تقربه منه وكانت دعوته 

بد بقصور عقله يعتقدها خريا له وإذا ا عليه، ألا أمور الع الًوبا
  .له ملا تكشفت حقائقها يكون شراً

وأمثال هذا كثري ولنتذكر حديث ثعلبة الذي كان يلقب 
حبمامة املسجد من شدة حمافظته على الصالة وكيف أنه جاء إىل 

طلب منه أن يدعو اهللا تعاىل له كي يصبح غنيا فلما صار  النيب 
املسجد حىت ترك صالة اجلماعة مث إنه كذلك شغله غناه عن 

وكان من  اعترض على عمال الزكاة ومل يؤدها إىل رسول اهللا 
  .)١(شأنه ما كان نسأل اهللا السالمة والعافية

                              
وحديث ثعلبة هو ما رواه علي بن يزيد عن القاسم عن أيب أمامة الباهلي أن ثعلبة   (١)

وحيك يا «: ادع اهللا أن يرزقين ماالً فقال  بن حاطب األنصاري قال للنيب 
أما  مث عاود ثانيا فقال النيب » شكره خري من كثري ال تطيقهثعلبة قليل تؤدي 

: ترضى أن تكون مثل نيب اهللا لو شئت أن تسري معي اجلبال ذهبا لسارت فقال
= 
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ولَو : وقد ذكر السيوطي يف الدر املنثور يف تفسري قوله تعاىل
ما ] ٢٧: الشورى[ بسطَ اللَّه الرزق لعباده لَبغوا في الْأَرضِ

أخرجه ابن أيب الدنيا يف كتاب األولياء واحلكيم الترمذي يف نوادر 
األصول وابن مردويه وأبو نعيم يف احللية وابن عساكر يف تارخيه 

عن ربه عز وجل يف احلديث  حديث أنس قوله عن النيب 
وإن من عبادي املؤمنني ملن يسألين الباب من (... : القدسي

ه عنه أن ال يدخله عجب فيفسده ذلك، وإن من العبادة فأكف
عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده 
ذلك، وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال السقم ولو 
أصححته ألفسده ذلك، إين أدبر أمر عبادي بعلمي بقلوم إين 

لدعوات اليت جتلب الشر فاحذر أخي أمثال هذه ا. )١()عليم خبري
=                                

والذي بعثك باحلق لئن دعوت اهللا فرزقين ماال ألعطني كل ذي حق حقه فدعا له 
ة، فتنحى عنها ونزل فاختذ غنما فنمت كما تنمي الدود فضاقت عليه املدين النيب 

واديا من أوديتها حىت جعل يصلي الظهر والعصر يف مجاعة وترك ما سوامها مث منت 
وكثرت حىت ترك الصلوات إال اجلمعة وهي تنمى حىت ترك اجلمعة أيضا فقال 

 ثالثا، مث نزلت خذ من أمواهلم صدقة فبعث » يا ويح ثعلبة«: رسول اهللا 
مرا بثعلبة وبفالن رجل من بين سليم فخذا «: رجلني على الصدقة وقال هلما

ما هذه إال أخت اجلزية : فقال فأتيا ثعلبة وأقرآه كتاب رسول اهللا » صدقاما
وحديث ثعلبه هذا ضعيف عند أهل العلم واهللا تعاىل . انطلقا حىت تفرغا مث تعودا

  .أعال وأعلم
ولياء واحلكيم الترمذي يف أخرج ابن أيب الدنيا يف كتاب األ: واحلديث بتمامه هو  (١)

نوادر األصول وابن مردويه وأبو نعيم يف احللية وابن عساكر يف تارخيه ذا اللفظ 
: عن جربيل عن اهللا عز وجل قال يقول اهللا عز وجل عن النيب  عن أنس 

من أهان يل وليا فقد بارزين باحملاربة وإين ألغضب ألوليائي كما يغضب الليث «
رب إيل عبدي املؤمن مبثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي احلرود وما تق

= 
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  .وأنت حتسبه خريا، وأكثر الناس غري بصرية

  :من صور أسرار الدعاء
نتذاكر سويا أخي املسلم يف ختام هذه املذاكرة بعضا من 
 نالدعوات اليت جرت على ألسنة أنبياء وصاحلني وأولياء هللا تعاىل م

عظم  عليهم ا وأهلمهم إياها ووفقهم هلا فتفكر معي ليتضح لك
الدعاء وقدره عند اهللا تعاىل وكيف أن العباد يتفاضلون عند رم 
مبدى إقباهلم على اهللا تعاىل وتعلقهم به وتوكلهم عليه ودعائهم له، 
دعاء املسلم اخلاشع اخلاضع املقبل عليه املعترف له املفتقر إليه املوقن 

  :باإلجابة
م حني قُذف لنتذكر دعوة أبينا إبراهيم عليه الصالة والسال - ١

فنجاه اهللا تعاىل منها ومن ) حسبنا اهللا ونعم الوكيل: (يف النار فقال
رة سو ٦٨آية [حرها، وقد ذكر ابن كثري يف تفسريه عند تفسري 

قوم إبراهيم وبان عجزهم وظهر  ملا دحضت حجة: (قوله] األنبياء
حرقوه : احلق واندفع الباطل عدلوا إىل استعمال جاه ملكهم فقالوا

روا آهلتكم إن كنتم فاعلني فجمعوا حطبا كثريا جدا حىت إن وانص
=                                

املؤمن يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت له مسعا وبصرا ويدا 
ومؤيدا إن دعاين أجبته وإن سألين أعطيته وما ترددت يف شيء أنا فاعله ترددي 

د له منه وإن من يف قبض روح عبدي املؤمن يكره املوت وأكره مساءته وال ب
عبادي املؤمنني ملن يسألين الباب من العبادة فأكفه عنه أن ال يدخله عجب 
فيفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال الصحة ولو أسقمته 
ألفسده ذلك وإن من عبادي املؤمنني ملن ال يصلح إميانه إال السقم ولو 

  .»بادي بعلمي بقلوم إين عليم خبريأصححته ألفسده ذلك إين أدبر أمر ع
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كانت املرأة مترض فتنذر إن عوفيت أن حتمل حطبا حلريق إبراهيم 
مث جعلوه يف جوبة من األرض وأضرموها نارا فكان هلا شرر عظيم 

يف كفة  وهلب مرتفع مل توقد نار قط مثلها، وجعلوا إبراهيم 
أعراب فارس من األكراد امسه هيزن  املنجنيق بإشارة رجل من

فخسف اهللا به األرض فهو يتجلل فيها إىل يوم القيامة فلما ألقوه يف 
  ).النار قال حسيب اهللا ونعم الوكيل

حسبنا «: وعن ابن عباس قال يف احلديث الذي رواه البخاري
اهللا ونعم الوكيل قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار وقاهلا حممد 

إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم  :م حني قالواعليهما السال
، وذلك كان يف »فَزادهم إِميانا وقَالُوا حسبنا اللَّه ونِعم الْوكيلُ

: واملسلمون معه وقالوا فلما دعا رسول اهللا ) بدر املوعد(غزوة 
روا ألرض خاف املشركون فلم حيض) حسبنا اهللا ونعم الوكيل(

املعركة فباع املسلمون جتارم هناك يف سوق بدر ورحبوا رحبا 
ومن أسرار هذا . عظيما وكفاهم اهللا تعاىل شر العدو وشر القتال

  :الدعاء
  .االعتصام باهللا تعاىل وااللتجاء إليه -
  .جعل اهللا تعاىل احلسيب واملوىل -
لوكيل جعل اهللا تعاىل الوكيل والنصري وهو سبحانه نعم ا -

  .ونعم النصري
: ويف األثر أيضا أن من دعاء إبراهيم عليه الصالة والسالم قوله

فنجاه اهللا تعاىل من حر النار ونصره ) يا عاملًا حبايل عليك اتكايل(
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على كل أعداءه املتحزبني عليه، دعوة سهلة فيها إناطة احلال حبول 

  .اهللا تعاىل وقوته
ه احلوت فلما استقر حني التقم ولنتذكر قصة يونس  - ٢

تسبيح دواب البحر وهو يف بطن احلوت  يف بطنه مسع يونس 
] ٨٧: األنبياء[ فَنادى في الظُّلُمات: يف ظلمات األعماق هناك

يف  قيل هي ظلمة احلوت وظلمة البحر وظلمة الليل، ولبث 
يوما، فلما مسع تسبيح ) ٤٠(بطن احلوت مدة اختلف فيها قيل هي 

لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني : هناك أخذ يسبح بقوله الدواب
نيمالظَّال نم تكُن  وظل يسبح ربه عز وجل قيل حىت أقبل

حتت العرش فسمع املالئكة ذلك التسبيح فقالوا يا  تسبيحه 
رب صوت ضعيف بأرض غريبة فقال اهللا تعاىل ذاك عبدي يونس 

لذي يصعد له يف كل يوم عمل صاحل قال اهللا فقالوا العبد الصاحل ا
تعاىل نعم فشفعوا له عند ذلك، فأمر اهللا تعاىل احلوت أن يقذفه 

ويف احلديث الذي رواه الترمذي قوله . فقذفه، فسبحان اهللا العظيم
) : دعوة ذي النون إذ دعا وهو يف بطن احلوت ال إله إال أنت

ع ا رجل مسلم يف سبحانك إين كنت من الظاملني، فإنه مل يد
  :ومن أسرار هذه الدعوة العجيبة) شيء قط إال استجاب اهللا له

إن فيها إثبات التوحيد من ألوهية وربوبية هللا عز وجل وهو  -
  ).ال إله إال أنت(قوله 

وفيها تسبيحه سبحانه وتقديسه عز وجل وهو قوله  -
  ).سبحانك(
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يه سبحانه وفيها االعتراف بالذنب وظلم النفس والرجوع إل -
  .إين كنت من الظاملني(وهو قوله 

وفيها التوبة إىل اهللا تعاىل ملا يف الدعوة من االعتراف بظلم  -
  .النفس

وباجلملة فيها أمران األول اإلقرار بتوحيد اهللا تعاىل وأنه هو 
  .القادر والثاين توبة العبد املفتقر املعترف بالذنب التائب منه

سبحان من تعزز : (جلبوهو يف ا ودعوة دانيال  - ٣
  ).بالقدرة وقهر عباده باملوت

ويف قصة أصحاب األخدود دعاء الغالم عبد اهللا بن التامر  - ٤
فنجاه اهللا تعاىل ) اللهم أكفنيهم مبا شئت: (ملا دعا على قومه بقوله

من كيد األشرار مرات عديدة وأظهر على يديه اإلسالم فآمن قومه 
امللك الظامل وأعوانه، فانظر أخي  مجيعا باهللا تعاىل، وخاب كيد

املسلم دعوة أحالت القوة هللا تعاىل مبا شاء من تدبري ومن تصريف 
لألمور فسبحان اهللا العظيم كيف انقلب الكيد واملكر على أصحابه 

  .فخابوا وخسروا ووقع ما كانوا حيذرون
عند العرش الذي رواه  ويف حديث الشفاعة وسجوده  - ٥

ستأذن على ريب فيؤذن يل فأقوم بني يديه أف: (لم وذكر فيهمس
ويف رواية عند مسلم ) فأمحده مبحامد ال أقدر عليه اآلن يلهمنيه اهللا

فأقع ساجدا لريب مث يفتح اهللا علي ويلهمين من حمامده : (والترمذي
: ويف حديث للترمذي) وحسن الثناء عليه شيئًا مل يفتحه ألحد قبلي

) فيلهمين اهللا من الثناء واحلمد: (أمام العرش حديث سجوده 
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ففي تلك األحاديث دالالت على أن اهللا تعاىل حيب احلمد والثناء 
وهو أهل لذلك فله احلمد سبحانه يف األوىل واآلخرة وله احلمد 
محدا ال حيصى وال يعد، وأن حبمده عز وجل تفتح األبواب املغلقة 

ون كل الصعاب، وتلني القلوب القاسية وتتنازل النفوس الشاخمة و
  .اللهم لك احلمد حىت ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا

وهذا يبني أن احلمد هو أفضل أنواع الدعاء فبحمد اهللا تعاىل 
يستجلب كل خري ويدفع كل شر، حىت باب الشفاعة يوم القيامة 

وهو ساجد  يفتح حبمد اهللا تعاىل وما يلهمه سبحانه لنبيه حممد 
. عاله فيفتح باب الشفاعة ويقبلها حىت يرضى ربنا عز وجل يف

فاحلمد هللا تعاىل يف األوىل واآلخرة كما ينبغي جلالل وجهه سبحانه 
  .وعظيم سلطانه

 الًأن رج: (ولنتذكر احلديث الذي رواه مسلم قول أنس - ٦
جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال احلمد هللا محدا كثريا طيبا 

أيكم املتكلم «: صالته قال مباركًا فيه فلما قضى رسول اهللا 
أيكم املتكلم ا فإنه مل «: فقال) أي سكتوا(فأرم القوم  بالكلمات
لقد : جئت وقد حفزين النفس فقلتها، فقال: ، فقال رجليقل بأسا

واملعىن أن املالئكة » رأيت اثىن عشر ملكًا يبتدروا أيهم يرفعها
لتلك الكلمات  تسابقوا أيهم يكتبها ويصعد ا إىل السماء ملا

القليالت من إظهار احلمد هللا تعاىل محدا حيبه ربنا ويرضاه سبحانه 
  .دائما وأبدا

يدعو  الًمسع رج ويف احلديث الذي رواه الترمذي أنه  - ٧
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وأي شيء متام النعمة : اللهم إين أسألك متام النعمة فقال: (يقول
ول اجلنة والفوز قال دعوة أرجو ا اخلري قال فإن من متام النعمة دخ

وهو يقول يا ذا اجلالل واإلكرام فقال  الًمن النار، ومسع رج
وهو يقول اللهم إين أسألك الصرب  الًاستجيب لك فسل ومسع رج

  .فانظر أخي لتلك املفاتيح النرية) فقال سألت اهللا البالء فسله العافية
أن : (لنتذكر سويا احلديث املتفق عليه عن أيب هريرة قوله - ٨

أي «ذهب أهل الدثور : فقالوا قراء املهاجرين أتوا رسول اهللا ف
بالدرجات العلى والنعيم املقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون » األموال

كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون وال نتصدق ويعتقون 
أفال أعلمكم شيئًا تدركون به من «: وال نعتق فقال رسول اهللا 
عدكم وال يكون أحد أفضل منكم إال سبقكم وتسبقون به من ب
تسبحون : يا رسول اهللا، قال ىبل: قالوا من صنع مثل ما صنعتم

قال أبو  وتكربون وحتمدون دبر كل صالة ثالثا وثالثني مرة
مسع إخواننا : فقالوا فرجع فقراء املهاجرين إىل رسول اهللا : صاحل

ذلك فضل : أهل األموال مبا فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول اهللا 
فهذا احلديث يبني أن اهللا تعاىل يهب فضله ملن » اهللا يؤتيه من يشاء

يشاء ويعطيه من يشاء، ومن ذلك أنه عز وجل يهب حسن الدعاء 
  .ويوفق له من يشاء من عباده ومن رضي عنه سبحانه وتعاىل

ويف احلديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة أن أعرابيا قال  - ٩
ما إين ال أحسن دندنتك وال دندنة معاذ إمنا أسأل أ لرسول اهللا 

دعوة . »حوهلا ندندن«: اهللا اجلنة وأعوذ به من النار فقال النيب 
  .خمتصرة فيها مجاع األمر
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ويف األثر الذي أخرجه ابن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن  -١٠

اللهم  قال رجل عند عمر : (قال املنذر عن إبراهيم التيمي 
: ما هذا الدعاء الذي تدعو به قال القليل فقال عمر  اجعلين من

فأنا أدعو اهللا  وقَليلٌ من عبادي الشكُور: إين مسعت اهللا يقول
  ).كل الناس أعلم من عمر: أن جيعلين من ذلك القليل فقال عمر

مسع أحد الناس يدعو يف قنوته  وقصة مشاة أن عمر 
فقال له عمر ومن هم القليل؟ ) قليلاللهم اجعلنا من ال: (بدعوة

أمل تسمع لقول اهللا تعاىل وهو يذكر أهل اجلنة يف : فقال الرجل
 وقَليلٌ من الَْآخرِين* ثُلَّةٌ من الْأَولني : سورة الواقعة بقوله تعاىل

فأعطاه عمر على ذلك عطاًء جزاء فقهه وعلمه، فاللهم برمحتك 
  .اللهم آمنياجعلنا من أولئك القليل 

ويروى أن أحد السلف الصاحل كان يطوف بالبيت  -١١
فسئل عن ذلك ) اللهم قين شح نفسي: (بدعوة واحدة وهو يقول

ومن يوق شح نفِْسه : فأجاب أن اهللا تعاىل يقول يف حمكم التنزيل
فكل من وقاه اهللا تعاىل شح ] ٩: احلشر[ فَأُولَئك هم الْمفْلحونَ

  .سه جنا وصار من املفلحنينف
ويقال إن أحد الطائفني بالبيت العتيق حول الكعبة  -١٢

املشرفة ظل يطوف وهو يدعو بدعوة واحدة يف األشواط السبعة 
وتفكر أخي ماذا ) اللهم اجعلنا ممن سبقت هلم منك احلسىن: (وهي

يترتب على تلك الدعوة املقتضبة من خريات وكيف أن اهللا تعاىل 
ه ذاك تلك الدعوة اجلامعة وهنيئًا ملن حتققت له نتائج تلك أهلم عبد
  :الدعوة
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ومل يقل بعيدون بل  أُولَئك عنها مبعدونَقوله تعاىل  -
  .مبعدون أي كل البعد

ومل يقل حسها بل  لَا يسمعونَ حِسيسهاقوله تعاىل  -
  .حسيسها وهو أدىن من احلس

أي يف  ما اشتهت أَنفُسهم خالدونَوهم في : قوله تعاىل -
  :ليس ذلك فحسب بل. اجلنة منعمون

أي يؤمنون حال  لَا يحزنهم الْفَزع الْأَكْبرقوله تعاىل  -
  .النفخ يف الصور

وتتلَقَّاهم الْملَائكَةُ هذَا يومكُم الَّذي كُنتم قوله تعاىل  -
  .ستقبلهم وترحب م جزاء فوزهم باجلنةأي ت توعدونَ
من العامة يدعو اهللا تعاىل وهو  الًومسع أحد الصاحلني رج -١٣

فانظر أخي ) اللهم إين أسألك الرضا فارض عين: (ساجد بقوله
  .لعظم هذه الدعوة رغم بساطتها

إن أحد األعراب قيل له ادعو اهللا تعاىل مبا تعرف : ويقال -١٤
دعوة ) ى ما ال أرى فما ترى يف ما ترىاللهم إنك تر: (فقال

ومعىن الدعوة . موجزة فيها من البالغة وصدق اللهجة الشيء الكثري
  ).اللهم إنك تعلم ما ال أعلم فما قدرك فيما تعلم وال أعلم يا رب(

: وقيل ألعرايب آخر ادعو اهللا تعاىل بأفضل ما تعرف فقال -١٥
» فال حترمنا«اه فأعطنا اللهم إنك أعطيتنا اإلسالم ومل نسألك إي(

فسبحان اهللا العظيم كيف أا دعوة ) إياها كاجلنة وحنن نسأل
عظيمة طلب فيها اجلنة بأسلوب رائع رفيع يف غاية احلسن 
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  !.واجلمال
اللهم افتح علينا : (وكان أحد الصاحلني يدعو دائما -١٦

انظر دعوة لو حتققت فتح اهللا تعاىل عليه الكثري ) فتوح العارفني
  .والكثري من اخلري والرب والنعيم

اللهم ارحم املؤمنني : (ومن الدعاء اجلامع دعوة -١٧
فمن قاهلا كتب له من ) واملؤمنات واغفر للمسلمني واملسلمات

  .دعوة بسيطة فيها خري كثري. األجر بعدد املسلمني
ومن دعاء املضطرين ما يروى أن أحد املسافرين قدميا  -١٨

إن كنت وال بد : أراد قتله فقال له املسافرعرض له قاطع طريق ف
قاتلي فدعين أصلي ركعتني قبل أن أموت، فتركه يصلي فدعا وهو 

ا ذا العرش ايد يا فعال يا ودود يا ودود ي: (يف صالته ذه الدعوة
فجاء فارس من بعيد بسيفه فقطع ) يد كف عين شر الظاململا تر

أنا ملك من : نت؟ فقالرأس قاطع الطريق ذلك فسأله الرجل من أ
نزلت إىل السماء ) يا ودود يا ودود(السماء الرابعة ملا مسعت قول 

نزلت إىل السماء الثانية فلما ) يا ذا العرش ايد(الثالثة فلما قلت 
إىل السماء الدنيا فلما دعوت على  تنزل) يا فعال ملا تريد(قلت 

  .اهللا تعاىلالظامل استأذنت ريب يف أن أنصرك فأذن يل فسبحان 
أَمن يجِيب : وذكر ابن كثري يف تفسريه لقول اهللا تعاىل -١٩

اهعإِذَا د طَرضالْم على » يؤجر«كان يكاري أي  الًأن رج: (قال
ركب معي ذات مرة رجل : بغل له من دمشق إىل بلد الزبداين فقال

فمررنا على بعض الطريق على طريق غري مسلوكة فقال يل خذ يف 
بل هي أقرب : ال خربة يل فيها، فقال: ذه فإا أقرب فقلته
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فسلكناها فانتهينا إىل مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثرية، فقال 
أمسك رأس البغل حىت أنزل فنزل وتشمر ومجع عليه ثيابه وسل : يل

سكينا معه وقصدين ففررت من بني يديه وتبعين فناشدته اهللا وقلت 
قال هو يل وإمنا أريد قتلك فخوفته اهللا والعقوبة خذ البغل مبا عليه ف

إن رأيت أن تتركين حىت : فلم يقبل؛ فاستسلمت بني يديه وقلت
عجل فقمت أصلي فأرتج علي القرآن فلم : أصلي ركعتني فقال

حيضرين منه حرف واحد فبقيت واقفًا متحريا وهو يقول هيه افرغ 
ن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه أَم: فأجرى اهللا على لساين قوله تعاىل

فإذا أنا بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده  ويكْشف السوَء
حربة فرمى ا الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا فتعلقت 
بالفارس وقلت باهللا من أنت فقال أنا رسول الذي جييب املضطر إذا 

  .)دعاه ويكشف السوء قال فأخذت البغل واحلمل
وذكر بعض املفسرون يف ترمجة فاطمة بنت احلسن أم  -٢٠

هزم الكفار يوما املسلمني يف غزاة فوقف : (أمحد العجلية قالت
ومن ) أي األغنياء(جواد جيد بصاحبه وكان من ذوي اليسار 

الصلحاء فقال للجواد مالك ويلك إمنا كنت أعدك ملثل هذا اليوم 
ت تكل العلوفة إىل السواس ومايل ال أقصر وأن: فقال له اجلواد

فيظلموين وال يطمعونين إال القليل فقال لك علي عهد اهللا أين ال 
أعلفك بعد هذا اليوم إال يف حجري فجرى اجلواد عند ذلك وجنا 
صاحبه وكان ال يعلفه بعد ذلك إال يف حجره واشتهر أمره بني 
ه الناس وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك وبلغ ملك الروم أمر

فقال ما تضام بلدة يكون هذا الرجل فيها واحتال ليحصله يف بلده 
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من املرتدين عنده فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد  الًفبعث إليه رج

حسنت نيته يف اإلسالم وقومه حىت استوثق مث خرجا يوما ميشيان 
على جنب الساحل وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم 

ما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إىل السماء ليتساعدا على أسره فل
قال فخرج ) اللهم إنه إمنا خدعين بك فاكفنيهما مبا شئت: (وقال

  ).سبعان فأخذامها ورجع الرجل ساملًا
واملهم هو أن اهللا سبحانه . وغري هذه الدعوات الكثري الكثري

وتعاىل وعد عبده الداعي باإلجابة مىت ما حقق العبد موجبات 
دب بآدابه وجتنب موانعه وال سيما إذا حترى األوقات الدعاء وتأ

. واملواضع املستحبة الستجابة الدعاء فهنيئًا ملن وفق لذلك هنيئًا له
  :وإليك أخي أبيات يف مناجاة اهللا تعاىل

  قف باخلضـوع ونـادي يـا اهللا   
  

  حال الدعاء تنل خـريه ورضـاه    
  قــم واقفًــا متخشــعا متــذلالً  

  
ـ        داهيف كل حـني مبسـوطتان ي

  ملك على العرش استوى جباللـه   
  

  فتبــارك القــدوس جــال عــاله  
  متفــرد بــاحلكم فــوق مســاءه  

  
ــداه    ــم ع ــد رغ ــودد للعب   مت

  ارفع يديك ونق قلبـك بالـدعا    
  

  من ذا خييب مـن رجـا ودعـاه     
  يا كاشف األسرار اسـتر عيـبيت    

  
ــاه    ــق خبط ــدك موث يبــا ع   فأن

  استر عيوبـا كشـفها متمـرغ     
  

  عمـده وخطـاه   واغفر لعبـدك   
  وسع إله العـرش لنـا أرزاقنـا     

  
ــا اهللا   ــا ي   واقــض احلــوائج عن

  يا رب عند املوت ألـزم منطقـي    
  

ــاه    ــد ذاك اجل ــهادة التوحي   بش
  يف القرب أفسح يـا إهلـي ضـيقه     

  
ــراه   ــه ث ــع في ــب للمنقط   ليطي
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  عند القيام هد يـا رب روعـيت  
  

ــه ســلواه   ــؤادي وآت   ســكن ف
  همن يسر الرمحن عليـه حسـاب    

  
  ونفــت صــحائفه فيــا ســعداه  

  وعلى الصراط ثبـت األقـدام إن    
  

ــباه   ــاهت األش ــواز وش   آن اجل
  يا من مين على العبـادة برمحـة    

  
  يوم احلسـاب حتـوزهم رمحـاه     

  من حوض أمحد اسقنا يـا ربنـا    
  

ــاه    ــا لقي ــيم برده ــقيا نع   س
  واجعل مصـائرنا إليـك مفـازة     

  
ــا اهللا     ــردوس ي ــة الف   يف جن

  الـنيب املصـطفى   مث الصالة على  
  

ــن وااله    ــحب وم   واآلل والص
  :اخلامتة  

ويف اخلتام احرص أخي كل احلرص على الدعاء فهو مفتاح 
السماء وحبل العبد املوصول بربه تعاىل، وثق باهللا عز وجل كل 
الثقة فهو سبحانه ال يرد داعيا خائبا أبدا ولكنه سبحانه خيتار للعبد 

ملنفعة من أمور الدنيا واآلخرة وما من دعائه ما كان فيه اخلري وا
ينفعه من أمور دينه ودنياه وال تستعجل بل عليك الصرب والرضا مبا 
قسم اهللا تعاىل لك فهو سبحانه العليم بعباده اخلبري بأحواهلم القدير 

  ...واحلمد هللا رب العاملني. واملقدر ملا ينفعهم سبحانه
يف العمل،  اللهم إنا نسألك اإلخالص يف النية، والقبول

والصواب يف الفعل، والثواب اجلزيل، واملنفعة مبا نقول ونسمع، 
أنت ويل ذلك والقادر عليه يا رمحن فلك احلمد سبحانك دوما 

  .وأبدا كما حتب وترضى يا عظيم
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