
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ىل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيده اهلل  إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل تعا 

فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده  

ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ إاِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلِ }،  ورسوله ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ ُكُم  }،  {ُمونَ َيا َأهيه ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َيا َأهيه

ُقوا   اهللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساًء َواتَّ

َعَلْيُكْم   َكاَن  اهللََّ  إِنَّ  َواْْلَْرَحاَم  َلُكْم  }،  {َرِقيباً بِِه  ُيْصلِْح  َسِديدًا  َقْوالً  َوُقوُلوا  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيه َيا 

َعظِيامً  َفْوزًا  َفاَز  َفَقْد  َوَرُسوَلُه  اهللََّ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  احلديث ،  {َأْعاَمَلُكْم  أصدق  فإن  بعد:  أما 

دي هدي حممٍد صىل اهلل عليه وآله وسلم، ورش اْلمور حمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل كتاب اهلل، وخري اهل

 :  بدعة ضاللة، وكل ضاللٍة يف النار  عباد اهلل 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه  قال إن أمي كانت امرأة مرشكة وكنت أدعوها إىل اإلسالم فتأبى عيل فدعوهتا 

فأسمعتني يف رسول اهلل صىل اهلل عيله وسلم ما أكره فأتيت رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم وأنا ذات يوم  

أبكي فقلت: يا رسول اهلل إين كنت أدعو أمي إىل اإلسالم فتأبى عيل وإين دعوهتا فأسمعتني فيك ما أكره 

 صىل اهلل عليه و سلم فلام  فادع اهلل أن هيدي أم أيب هريرة قال : فخرجت أعدوا أبرشها بدعوة رسول اهلل 

أتيت الباب إذا هو مغلق فسمعت سكب املاء فقالت: يا أبا هريرة وفتحت الباب ولبست درعها وعجلت 

عىل مخارها فقالت : إين أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل فرجعت إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه و 

زن فقتلك يا رسول اهلل أن اهلل قد أجابك يف أمي فادع اهلل أن  سلم أبكي من الفرح كام كنت أبكي من احل

إىل  وأمتك  عبدك  حبب  اللهم  سلم:  و  عليه  اهلل  صىل  فقال  إلينا  وحيببهم  املؤمنني  عباده  إىل  وأمي  حيببني 

 عبادك املؤمنني وأحبهم إليهام... 

َأْعرَ   وها فَقاَم  ُُجَُعٍة،  َيْوِم  يِف  ََيُْطُب  منربه  عىل  اهلل  رسول  َوَجاَع  هو  املَْاُل،  َهَلَك  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َفَقاَل:   ، ايِبٌّ

ِذي َنْفِِس بَِيِدِه َما َوَضَعهَ   سحابة، َفَوالَّ
ِ
امء َحاُب  اْلِعَياُل، َفاْدُع اهللَ َلنَا َفَرَفَع َيَدْيِه، َوَما َنَرى يِف السَّ ا َحتَّى َثاَر السَّ

َباِل ُثمَّ ََلْ َينِْزْل َعنْ  ِه َحتَّى َرَأْيُت املََْطَر َيَتَحاَدُر َعىَل حِلَْيتِِه صىل اهلل عليه وسلم، َفُمطِْرَنا َحتَّى  َأْمَثاَل اْْلِ   ِمنْرَبِ



 

 

 

َم اْلبِنَاُء، َوغَ  ُه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اهللِ هَتَدَّ ، َأْو َقاَل َغرْيُ اهللَ َلنَا  ِرَق املَْاُل، َفاْدُع  اْْلُُمَعِة اْلُْخَرى َفَقاَم ذلَِك اْلَْعَرايِبه

َحاِب إِ   الَّ اْنَفَرَجْت... َفَرَفَع َيَدْيِه، َفَقاَل: اللَُّهمَّ َحَواَلْينَا َوالَ َعَلْينَا َفاَم ُيِشرُي بَِيِدِه إِىَل َناِحَيٍة ِمَن السَّ

املثال ال   فيهام فاستجاب اهلل    احلرص دعوتانهاتان عىل سبيل  من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم دعا اهلل 

 عائه، لكن هل هذا خاص بالنبي صىل اهلل عليه وسلم او بغريه من االنبياء ؟؟!د

 أم هذه منحة وعطية من اهلل لكل داع ؟؟                                                                        

 سمعك وبرصك:   فأعرنوستجد اجابة هذا السؤال يف النقاط التي سنتحدث عنها  

حلظات  أدعاء  ال  -1 بعض  يف  لعلك  بل  واحلج  والزكاة  الصالة  مثل  مثلها  العبادات  من  عبادة  االخ  هيا 

 . الدعاء اذا حرض القلب ودمعت العني تستشعر معنى العبودية وتستذوق طعمتها ذال وفقرا هلل 

ُكُم  }  : نك ان ربك قالما رفعت يديك فاعلم انك يف عبادة طاملا انت رافع هلام لكن ليكن يقي   ذاإف َوَقاَل َربه

 [40 :غافر] {اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم 

 [ 180 اْلعراف: ] {َوهللَِِّ اْْلَْساَمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه ِِبَا }وهو اصدق القائلني وقال ايضا 

الرحيم الغفور  املنتقم  املعني  الكايف  الشايف  اهلادي  الرازق  احلسنى  االسامء  االسامء   هلل  ِبذه  نعمل  ...فامذا 

الكريم   يا  يأتيكوبقية اسامء ربنا  يا   اْلواب  ارزقني ويا   عبد اهلل فادعوه ِبا فقل  يا كاف    غني  شايف اشفن 

 هادي اهدن يا منتقم انتقم من الظاملني ..   اعطن يا

الشيطان   بك  يلعب  او    ويقولوال  بك  حل  مما  اهلل  اين  هذه    ؟بأمتك لك  عينك  نصب  يفر ل  اآليةوضع 

اِع }الشيطان قبل ان يطرح عليك الظنون والشكوك باهلل  َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

 [186 :البقرة ]  {إَِذا َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا يِب َلَعلَُّهْم َيْرُشُدونَ 

 ؟ ين اهلل وهل يستجيب ِل  فاهلل امرك بالدعاء فال تشغل نفسك با 

قلبك    ْلقولاعود   اطمئن  ان  تساؤالت  دون  العبادة  تؤدي  ان  فعليك  عبادة  الدعاء  وحسن    باإليامن لك 

 .... بالصالة والزكاة والصيام والصدقة  مأمور نت أظنك باهلل سبحانه وتعاىل ف 

بادة وسله القبول دون تطرق فعندما تؤدي هذه العبادات ال تسال نفسك هل قبلها اهلل ام بل الزم عىل الع 

 الشكوك اىل نفسك  

 



 

 

 

وقد جاء يف احلديث الصحيح عن أيب سعيد عن النبي    ، واعلم يا اخي ان اهلل حيب العبد املّلح يف الدعاء  

من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة رحم إال أعطاه اهلل ِبا    ما: ))صىل اهلل عليه وآله وسلم قال

أن يعجل  إحدى إما  مثلها    ثالث  السوء  أن يكشف عنه من  وإما  له يف اآلخرة  أن يدخرها  وإما  له دعوته 

 ((.قالوا إذا نكثر قال اهلل أكثر

يا-1  يقول  فمثال  له دعوته  يعجل  أن  نازال    إما  القدر  السامء ويكون  اىل  الدعاء  رب اشف ولدي فريتفع 

بالء فيمسك الدعاء البالء فال ينزل كام  بالبالء عىل هذا الولد كاملوت فمثال فريتفع الدعاء وينزل القدر بال 

َعاَء َلَيْلَقى اْلَباَلَء   َفَيْعَتلَِجاِن اي يعرتكان إَِِلَّ َيْوِم اْلِقَياَمِة(( _يف السامء  _يف احلديث ))َوإِنَّ الده

تدر   فإياك فال  انتفع  فلم  دعوت  تقول  أن   ان  ))وإما  فيه  يكون  الدعاء  فعّل  دعائك  نفع  لك  يتضح  متى 

اهلل احدمها    فأوقعه من السوء مثلها(( يكون قّدر اهلل ان يرفع عنك بالء بدعاء رفعته لدفع بالء  يكشف عن

 ورفع عنك االخر  

اهلل    -3 اقدار  عىل  يعوض صربك  ما  القيامة  يوم  احلسنات  فيعطيك من  اآلخرة  له يف  يدخرها  أن  وإما  او 

 عد   املؤملة ويتحقق فيك انام يوىف الصابرون اجرهم بغري حساب وال 

رسول اهلل اذا نكثر من الدعاء    فعلم الصحابة ان الدعاء ال بد وان يصيبك خريه اما دنيا واما اخرة فقالوا يا 

 فقال هلم اهلل اكثر عطاء وجودا وكرما  

ونقطة أخرية ال تستعجل اجابة الدعاء وال تشك اهلل اىل خلقه فتقول دعوت فلم يستجب ِل فيتحقق فيك 

ْلََحِدُكْم َما ََلْ َيْعَجْل َيُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُيْسَتَجْب ِِل (( فلعل  اهلل اخر االجابة  خلري لك   احلديث ))ُيْسَتَجاُب 

فلعله احب سامع صوتك كام يف احلديث ))إن اهلل ليؤخر االجابة عن العبد ملا يسمع من حسن ترضعه (( 

لب والدعاء وليكن حالك حال االنبياء الذين  وليس احلل ان ترتك الدعاء ان اخر اهلل االجابة بل الح يف الط

فها السنني  عرشات  بالدعاء  واملؤمن    استمروا  موسى  الداع  والسالم  الصالة  عليهام  وهارون  موسى  هو 

نَا إِنََّك آَتْيَت فِْرَعْوَن َوَمََلَُه ِزينًَة َوَأْمَوااًل يِف احْلََياةِ }هارون وكل منهام نبي يدعو موسى  ْنَيا  َوَقاَل ُموَسى َربَّ  الده

ْم َواْشُدْد َعىَل ُقُلوِِبِْم َفاَل ُيْؤِمنُوا َحتَّى   نَا اْطِمْس َعىَل َأْمَواهِلِ نَا لُِيِضلهوا َعْن َسبِيلَِك َربَّ   {َيَرُوا اْلَعَذاَب اْْلَلِيمَ َربَّ

                                                                                                                                                                           ولعل ويؤمن هارون وتكون االجابة كام ذكر بعض املفرسين ومنهم ابن كثري بعد اربعني سنة  [  88:يونس ]



 

 

هلل ِبذه االربعني هدى اقواما من ال فرعون وجنوده او زاد يف بالء قوم موسى ليكون عظم اْلزاء بعظم  ا

   .البالء

 اسال اهلل ان ينفعن واياكم بام ذكرت وان نكون من الذين يدعون اهلل بالليل والنهار والرخاء والشدة        

 العظيم ِل ولكم  اقول ما تسمعون واستغفر اهلل

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


