
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ْبح  َحتَّى ك   ْبن   ُمَعاذ  عن    الصُّ
َم َذاَت َغَداٍة، َعْن َصََلة  ْدَنا  َجَبٍل َقاَل: اْحَتَبَس َعنَّا َرُسوُل اهللَّ  َصَّلَّ اهللُ َعَلْيه  َوَسلَّ

ََلة   ب الصَّ َب  َفَثوَّ يًعا،  ََس  َوَسلََّم  َعَلْيه   اهللُ  اهللَّ  َصَّلَّ  َرُسوُل  َفَخَرَج   ، ْمس  الشَّ َقْرَن  اَءى  َنََتَ َز ِف   َأْن  وَّ َوََتَ َفَصَّلَّ   ،

َسُأَح  إ ِّنِّ  َقاَل:  إ َلْينَا  َأْقَبَل  ُثمَّ  َأْنُتْم،  َكََّم  ُكْم  َمَصافِّ َعََّل   :
ب َصْوت ه  َدَعا  َسلََّم  َفَلَّمَّ   

َعنُْكُم  َصََلت ه  َحَبَسن ي  َما  ُثُكْم  دِّ

ْأُت َوَصلَّْيُت َما   َن اللَّْيل  َفَتَوضَّ
َي، َحتَّى اْسَتْثَقْلُت، َفإ َذا َأَنا ب َرِّبِّ  اْلَغَداَة، إ ِّنِّ ُقْمُت م  ، َفنََعْسُت ِف  ُمَصَلَّ َر ِل  ُقدِّ

ُم اْلَََْلُ اْْلَْعََّل؟ قَ  ، َقاَل: ف يَم ََيَْتص  ُد، َفُقْلُت: َلبَّْيَك َيا َربِّ ي، ِف  َأْحَسن  ُصوَرٍة، َفَقاَل: َيا ُُمَمَّ اَل: ُقْلُت: ََل َأْدر 

، َفَتَجَّلَّ ِل  ُكلُّ َقاََلَا َثََلًثا، قَ  ، َبْْيَ َثْدَييَّ
ل ه  ، َحتَّى َوَجْدُت َبْرَد َأَنام  َفيَّ

ُه َبْْيَ َكت   َوَعَرْفُتُه، اَل: َفَرَأْيُتُه َوَضَع َكفَّ
ٍ
ء  ََشْ

، َقاَل: ف يمَ  ُد، ُقْلُت َلبَّْيَك َربِّ ُد، َقاَل: ُقْلُت: َلبَّْيَك، َقاَل: َيا ُُمَمَّ ُم اْلَََْلُ اْْلَْعََّل؟ َقاَل: ُقْلُت    َفَقاَل: َيا ُُمَمَّ ََيَْتص 

د    ، َوُجُلوٌس ِف  اْلََْساج  ؟ ُقْلُت: اْلَْْْشُ َعََّل اْْلَْقَدام  إ ََل اْْلَََّمَعات  ، َقاَل: َوَما ُهنَّ
اَرات  ، ِف  اْلَكفَّ َلَوات  َبْعَد الصَّ

الدَّ  َوَما  َقاَل:   ، هَيات  اْلَكر  َحتَّى   
 
اْلوُضوء ََلُة  َوإ ْسَباُغ  َوالصَّ  ، اْلَكََلم  ُْي 

َول   ، الطََّعام  إ ْطَعاُم  ُقْلُت:  َرَجاُت؟ 

، َوَأْن َتْغف    َوالنَّاُس ن َياٌم، َقاَل:  ، َوُحبَّ اْلََْساك ْي  ات  َوَتْرَك اْلُْنَْكَرات  ْعَل اْْلَْْيَ
َر َسْل، َفُقْلُت: اللَُّهمَّ إ ِّنِّ َأْسَأُلَك ف 

َوإ َذا   َوَتْرََحَن ي،   ، َعَمٍل ِل  َوُحبَّ  بَُّك، 
ُُي  َمْن  َوُحبَّ  ُحبََّك  َوَأْسَأُلَك  َمْفُتوٍن،  َغْْيَ  ي 

ن  َفَتَوفَّ َقْوٍم  ِف   ف ْتنًَة  َأَرْدَت 

َا َحقٌّ َفَتَعلَُّموَها، َواْدُرُس   َوَسلََّم: إ َّنَّ
ي إ ََل ُحبَِّك، َفَقاَل َرُسوُل اهللَّ  َصَّلَّ اهللُ َعَلْيه 

ُبن   ((. وَها ُيَقرِّ

بأفضل اْلعَّمل   ففيهاء من أمجع اْلدعية وأكملها،  دع القيام  التوفيق إَل  من كل    الوقايةو  ،سؤال اهللَّ تعاَل 

منه وفهم مقاصده،  اإلكثار  للعبد  فينبغي  الدين واْلعاش واْلعاد،  والفتن واْلحن ِف  والسيئات،  اْلنكرات 

من   اهللَّ   أن  مكانته  وعلو  الدعاء،  هذا   جَللة  فمن   واآلخرة،  الدنيا   ِف   السعادة  نال  به   وعمل ]تعلَّمه[ فإن 

عَّل  اْل  ورؤية  اْلنام،   ِف  رآه  حينَّم  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  النبي  حبيبه   أمر  وتعاَل  تبارك فدّل  حق،  نبياء 

 خصوصية هذا الدعاء عَّل غْيه. 

، يعلمنا الرسول الكريم أن الطاعات وفعلها إنَّم يكون ))اللَّهم إِّن أسألك فعل اْلْيات وترك اْلنكرات(( 

 بتوفيق، ولو مل تكن بتوفيق اهلل ْلا سأل الرسول ربه التوفيق َلا فكم منا يعلم فضل الكثْي من أعَّمل الرب  

 



 

 

 

لكن نزهد فيها، كلنا يعلم فضل صَلة اْلَّمعة واغلبنا مقرص، وفضل قيام الليل وترانا نغط بنوم عميق ِف  

 ، الصدقة والصيام ابعد ما نكون عنها وقت السحر

 وكذلك اْلنكرات بفضل اهلل حفظت منها إن تركتها،   فإن وفقت للطاعة فانسبها هلل فإنَّم بتوفيق اهلل فعلتها،

ل له هذا اْلطلوب حصل له خْي الدنيا   . واآلخرةفمن حتصَّ

اْلساكْي((: قوله: ف  ))وُحبَّ  وسلم،  عليه  اهلل  صَّل  تواضعه  كَّمل  من  ينفرون وهذا  اْللق  عادة  اْلسكْي 

ولرب  ُمبتهم،  من  اْللق  قلوب  خلت  من  ُمبة  اهلل  يسأل  اْلهداة  الرَحة  ولكن  عنهم،  ويعرضون  منهم 

و  أشعث أغرب أقسم عَّل اهلل ْلبره،  لو  اْلبواب  النبي ذي طمرين مدحور من عَّل   عليه  اهلل  صَّل قد سأل 

))اللَّهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكينًا، واحرشِّن    معهم  والوفاة  احلرش  ويرزقه  منهم،  جيعله  أن  اهللَّ  وسلم

اْلساكْي((  زمرة  نا   ووّصَّ ،  ِف  ))يا  أمَّ   أمَّ َلا:  فقال  َعنُْهََّم  اهللَُّ   َ
عائشة َرِض  يق  الصدِّ بنت  يقة  الصدِّ اْلؤمنْي   

 عائشة أحبِّي اْلساكْي، وقّربيهم، فإن اهللَّ يقربك يوم القيامة((. 

ِل، وترَحني((، سأل اْلغفرة والرَحة ْلَّنَّم جيمعان خْي اآلخرة كله، فباْلغفرة يأمن العبد من ))وأن تغفر   

عز   اهللَّ  ))إن  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  النبي  قال  درجاهتا،  وعلّو  اْلنة،  دخول  فهي  الرَحة  وأما  العذاب، 

 : أنت رَحتي أرحم بك من أشاء من عبادي((. للجنة   يقول وجل

ك فتنة، فاقبضني إليك غْي مفتون(( وإذا أردت أن توقع بقوم فتنة وعقوبة ِف الدين، أو ))وإذا أردت بعباد  

عقوبة دنيوية من البَليا واْلحن والعذاب، فتوّفني إليك قبل وقوعها، وافتتان الناس هبا؛ وهذا َل شك من 

ن، ثم يقبضه اهللَّ تعاَل إليه أهم اْلدعية ْلنه من أعظم اْلنى أن ُييى اْلؤمن معاىًف سليًَّم مدة حياته من الفت 

 صَّل اهلل عليه وسلم أصحابه أن ))يتعّوذوا باهللَّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن((. قبل وقوعها؛ وَلذا أمر 

))اْثنََتان   قال:  وسلم  عليه  اهلل  صَّل  النبي  عن  جاء  كَّم  الدين،  ِف  الفتنة  خشية  باْلوت  الدعاء  جواز  وفيه 

ُة اْلَْال  َأَقلُّ َيْكَرُهُهََّم اْبنُ  َة اْلَْال  َوق لَّ ، َوَيْكَرُه ق لَّ ْتنَة  ْن اْلف  ن  م  َساب((.  آَدَم: اْلَْْوُت، َواْلَْْوُت َخْْيٌ ل ْلُمْؤم   ل ْلح 

  فإذا   ،  وجل  عز أن يكون العبد ُمبوبًا عند اهللَّ   وأسمى اْلراتب  أعظم اْلطالبهذا من    ))وأسألك ُحبك(( 

تعاَل   حركات   عنها   نشأت   العبد  قلب  ِف  ثابتة  تعاَل  اهللَّ  ُمّبة  كانت اهللَّ  ُيبه  ما  بحسب  فكانت  اْلوارح، 

 ويرتضيه، فأحب ما ُيبه اهللَّ تعاَل وهذا كَّمل العبودية هللَّ تعاَل رب العاْلْي. 

 



 

 

 والصاحلْي. ))وحّب من ُيبُّك((، وأسألك حب من ُيبك من اْلنبياء والعلَّمء  قوله:

عمل يقّربني إَل حبك(( أي وأسألك أن توّفقني إَل أحب اْلعَّمل الصاحلة التي تقّربني إَل    ))وّحب  قوله:

 . واآلخرةحّبك، فمن رزق هذه اْلحاّب فاز ِف الدنيا 

اْلطالب،  من  حوته  ْلا  شأَّنا  لعظم  وذلك  بمقتضاها،  والعمل  بفهمها  وسلم  عليه  اهلل  النبي صَّل  أمر  ثم 

الدنيا واآلخرة، وأنه ينبغي العناية بفهم اْللفاظ، واستحضار اْلعاِّن عند السؤال، فإن واْلقاصد اْلليلة ِف  

ة مناجاة اهللَّ تبارك وتعاَل.   ذلك أرجى ِف قبول الدعاء، وأكثر أثرًا ِف النفس، وتذوق حَلوة اإليَّمن، ولذَّ

 

 

 .ب العاْلْينسأل اهلل التوفيق وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


