
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

به،   ن م  يدعو  الذي  الدعاء  معنى  الداعي  فيه  يستحرض  الذي  الدعاء  يكون حال  وأ   أنفع  غافاًل    ء دعاالال 

اْدُعوا اهللَ َوَأْنُتْم ُموِقنُوَن بِاإِلَجاَبِة، َواْعَلُموا َأنَّ اهللَ ال َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن : )) الهًيا، قال صىل اهلل عليه وسلم

 ( (َقْلٍب َغافٍِل الهٍ 

الّلُهمَّ إِِّني أْسَأُلَك الَعْفَو  : ))صىل اهلل عليه وسلم  قوله  املأثورة يف أذكار الصباح واملساء  األدعية النبوية  ومن 

َومايل َوأْهيل  َوُدْنياَي  ديني  يف  َوالعافِيَة  الَعْفَو  أْسَأُلَك  إِِّني  الّلُهمَّ  َواآلِخَرة،  ْنيا  الدُّ يف  اْسُُتْ َوالعافِيَة  الّلُهمَّ   ،

  عْورايت َوآِمْن َرْوعايت، الّلُهمَّ اْحَفْظني ِمن َبنِي َيَديَّ َوِمن َخْلفي َوَعن َيميني َوَعن ِشاميل، َوِمن َفْوقي، َوَأعوذُ 

تي  ((. بَِعَظَمتَِك َأن ُأْغتاَل ِمن ََتْ

  .من كل ما يرّض العبد يف دنياه واألمان العافية يف الدنيا: طلب السالمة من األمراض والبالء، 

 .تكوُن بالّسالمِة واألَْمِن ِمن عذاب اآلخرة، والوقاية من أهواهلا  فإهنا  :اآلخرةالعافية يف 

يا رسول اهلل علمني شيًئا أسأله اهلل، قال: سل اهلل  ))عن العباس بن عبد املطلب ريض اهلل عنه قال: قلت:  و

فقلت: .العافية  جئت  ثم  أياًما  عم    فمكثت  يا  عباس،  يا  يل:  فقال  اهلل،  أسأله  شيئًا  علمني  اهلل،  رسول  يا 

 . رسول اهلل، سل اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة

 .السالمة من النقص :َوالعافِيةَ  .حمو الذنوب الّلُهمَّ إِِّني أْسَأُلَك الَعْفَو: 

ديني: واملحن،  يف  والفتن،  املصائب،  ومن  واخللل،  النقص  من  ديني  يل  والشبهات،   تسلم  والضالالت، 

 .والشهوات، ووساوس الشيطان، وغريها مما يؤثر عىل ديني، ويتسبب يف إضعاف اإليامن يف قلبي 

 . بالسالمة من النكبات واآلفات واملنغصات :ودنياي

 .ال ترِّن فيهم مايسوؤِّن فتكون بوقايتهم من الفتن، ومحايتهم من الباليا واملحن  أي :وأهيل

العوارض   :ومايل  من  ذلك  نحو  أو  الربكة،  منه  متحق  أو  يتلفه،  مما  بحفظه  فتكون  املال  يف  العافية  وأما 

 حالالً. املؤذية، وأن يكون مصدره حالالً، ومرصفه 

                         يف الدنيا واملال واألهل والولد؟  ملاذا قدم العافية يف الدين عىل العافية



 

 

 

يشء،   كل  له  استقام  فيه  له  وعويف  دينه  له  استقام  ومن  عليها،  ٌم  وُمقدَّ دنياه  ِمن  أهُم  اإلنساِن  ديَن  ألّن 

ِدينِه خرس  اإلنساُن يف  ُأِصيَب  فإذا  يِن  الدي الطاعة واخلري، وأعظم مصيبة هي مصيبُة  له كل سبل  وتيرست 

 . الدنيا واآلخرة

عْورايت اْسُُتْ  وخلٍل :  الّلُهمَّ  عيٍب  من  منه  ُيرى  أن  صاحَبه  يسوُء  وما  منه،  ُيستحَيى  ما  كلُّ  هي  والعورة 

 وتقصري

اخْلَطَّائِنَي  ُكلُّ َبنِي آَدَم َخطَّاٌء، َوَخرْيُ  : ))كل بني آدم خطَّاء، قال النبي صىل اهلل عليه وسلممن املعلوم لنا أن  و

اُبونَ  اَل َيْسُُتُ َعْبٌد َعْبًدا  : )قال صىل اهلل عليه وسلم  عظيم عند اهلل تعاىل  العباد  وزالت  عورات  (، وسُت(التَّوَّ

ُه اهللُ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ْنَيا، إِالَّ َسَُتَ  ((. يِف الدُّ

تتبَّع ع املسلمني، وجعل جزاء من  تتبُّع عورات  م اهلل تعاىل  بأن  وقد حرَّ ورة أخيه املسلم من جنس عمله، 

ُيْفِض اإِلياَمُن إِىَل َقْلبِِه، اَل ُتْؤُذوا َيتَّبِع اهلل عورته، قال صىل اهلل عليه وسلم  : ))َيا َمْعََشَ َمْن َأْسَلَم بِلَِسانِِه َوََلْ 

ُه َمْن   َفإِنَّ َعْوَراِِتِْم،  َتتَّبُِعوا  وُهْم َواَل  ُ َتَتبََّع اهللَُّ  املُْسلِِمنَي َواَل ُتَعريي َعْوَرَتُه، َوَمْن  َتَتبََّع اهللَُّ  املُْسلِِم  َعْوَرَة َأِخيِه  َتَتبََّع 

 َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه َوَلْو يِف َجْوِف َرْحلِِه((. 

يقال إن أعني بن ضبيعة املجاشعي اطلع يف هودج السيدة عائشة ريض اهلل عنها    فاجلزاء من جنس العمل

واهلل ما أرى إال محرياء، فقالت: هتك اهلل سُتك وقطع يدك وأبدى عورتك،   ، فقال:قالت: إليك لعنك اهلل

 فقتل بالبرصة وسلب وقطعت يده ورمي عريانا يف خربة من خرابات االزد. 

السُت نَش احلب واأللفة  يف  اهلل يسُت عورته يف الدنيا واآلخرة. و و من سُت عورة أخيه املسلم فهو مأجور،  

 . لعايص عىل أن يتدارك نفسه ويتوب إىل اهلللانة  بني املؤمنني وإع 

والروع يأيت حتى األنبياء، كام قال اهلل تعاىل    ،وهي كل أمر ُُييفه أو ُُيزنه أو يقلقه  الروعات  َوآِمْن َرْوعايت:

إبراهيم   البَشى }عن  وجاءته  الروع  إبراهيم  عن  ذهب  أتاه  {فلام  ملا  والسالم  الصالة  عليه  حممد  ونبينا   ،

جربيل أتاه الروع وجعل يرجف ويقول: دثروِّن دثروِّن، فالروع يأيت اإلنسان، وهو شدة اخلوف، فمعنى 

 )آمن روعايت( اجعلني آمنا عند الروعات وعند اخلوف والفزع 

 

 



 

 

 

أي احفظني وادفع عني البالء من هذه اجلهات السّت، فال يصيبني رش،    الّلُهمَّ اْحَفْظني ِمن َبنِي َيَديَّ ....: 

وخّص اجلهة السادسة بالعناية فقال وأعوذ بعظمتك أن ُأغتال من َتتي ألن العذاب الذي يأيت من َتت يف  

 .الغالب يكون أعظم وأشد، كاخلسف والغرق

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


