
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

فكان يقول الكلامت القليلة ويتلفظ   الكلم،أما بعد: فإن نبينا ورسولنا صلوات اهلل وسالمه أويت جوامع   

العظيمة  للمعاين  احلاوية  اليسرية  فكان  ،  باأللفاظ  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  النبي  دعوات  يف  الشأن  وهكذا 

دعوات معصومة من الذلل    ، فدعوات النبي صىل اهلل عليه وسلمالكلم يعجبه إذا دعا اهلل أن يدعو بجوامع  

دعوات    يتعلميتأكد عىل كل مسلم أن  واخلطأ، ويف الوقت نفسه مشتملة عىل غاية املطالب وهناية املقاصد ف

قق  يسعى أن حيعانيها ومتفكرًا بمالنبي صىل اهلل عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه؛ يقبل عليها دعوًة هلل هبا و 

 .مضامينها

صىل اهلل    عجنت بأنفاس الرسول املكرموهي دعوات  فكيف يستبدهلا بغريها  عنها بغريها،    ستعيضال ي و

 . عليه وسلم

، وقد حوت جمامع اخلري وأبواب الرب  هبا نبينا صىل اهلل عليه وسلم  هذه وقفة مع دعوة عظيمة كان يدعو و 

 .وُأسس السعادة يف الدنيا واآلخرة

ريض اهلل عنه   من حديث شداد بن أوس   أمحد يف مسنده عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلماإلمام  روى  

َة َفاْكنُِزوا َهِذِه ))  قال: قال يل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َهَب َواْلِفضَّ اَد بَن َأْوٍس إَذا َكنََز النَّاُس الذَّ يا شدَّ

َأْسَأُلَك اْلَكلاَِمِت  إِيني  اللَُّهمَّ  َوَعَزائَِم    :  َرمْحَتَِك،  ُموِجَباِت  َوَأْسَأُلَك  ْشِد،  الرُّ َعىَل  َواْلَعِزيَمَة  اأْلَْمِر،  يِف  الثََّباَت 

، َولَِساَنًا َصاِدَقًا، وَ  َقْلَبًا َسلِياَمً َوَأْسَأُلَك  نِْعَمتَِك، َوُحْسَن ِعَباَدتَِك،  َوَأْسَأُلَك ُشْكَر  ِمْن َخرْيِ  َمْغِفَرتَِك،  َأْسَأُلَك 

     اْلُغُيوب((َما َتْعَلُم، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن ََشي َما َتْعَلُم، َوَأْسَتْغِفُرَك ملَِا َتْعَلُم، إِنََّك أْنَت َعالَُّم  

أثبت عىل دينك،     يف هذا الدعاء))اللهم إين أسألك الثبات يف األمر(( أي: أن   صىل اهلل عليه وسلم  فقوله  

يا مقليب   صىل اهلل عليه وسلم  ذات اليمني وذات الشامل، ومثله قوله وأن أستقيم عىل طاعك، وأال أنحرف  

 . القلوب ثبت قلبي عىل دينك

يا   :وسلمأهنا قالت: كان أكثر دعاء النبي صىل اهلل عليه   اهلل تعاىل عنها  سلمة ريضوقد جاء من حديث أم  

ف قلبي عىل    ن  إ قالت: قلت يا رسول اهلل! ما أكثر ما تدعو هبذا الدعاء أوَ  طاعتك، مرصف القلوب رصي



 

 

 

؛ ما من قلب إال بني أصبعني من أصابع الرمحن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه نعم  :قالالقلوب لتتقلب؟  

 .أزاغهوإن شاء 

الرشد ))  وقوله صىل اهلل عليه وسلم إليه!    ((والعزيمة عىل  ما أحوجنا  هو كل الرشد  فهذا مطلب عظيم 

النافعة إال أن عزائمنا فاترة، ومهمنا   خري وفالح يف الدنيا واآلخرة، وكثرًيا ما نسمع باألحاديث واملواعظ 

ضعيفة، فام أحوج كل منا أن يسأل اهلل العزيمة عىل الرشد، أي: أنك إذا بلغك اخلري وعلمت به أن تعزم  

 .عليه، وأن حترص عىل فعله، وأن تفعله لتكون من أهله

 ه: ))َوَأْسَأُلَك ُموِجَباِت َرمْحَتَِك(( أي االعامل التي أجرها كسب رمحة اهلل وهي كل أعامل الرب  وقول

 وقوله: ))َوَعَزائَِم َمْغِفَرتَِك(( أي األعامل التي ثواهبا تكفري اخلطايا مثل التسبيح وقيام ليلة القدر 

أن يوزعك اهلل شكر   النعمة من أعظم املنن   (( وشكرنعمتكوأسألك شكر  ))  وقوله صىل اهلل عليه وسلم

فالقلب يشكر اهلل باالعرتاف بالنعمة، واللسان يشكر اهلل بالتحدث هبا والثناء عىل اهلل ومحده بام هو    ، النعمة

 . تعاىلاهلل  أهله، واجلوارح تشكر اهلل باستعامل النعم يف طاعة 

( عظيم  )) عبادتك   )وحسنوقوله  مطلب  العبادة  اهلل  حسن  إن  بل  جليل  وعال-ومقصد  يقبل   -جل  ال 

إذا كانت متصفة هبذا قال َعَماًل   لَِيْبُلَوُكمْ }: العبادة إال  َأْحَسُن  ُكْم  ، والعمل ال يكون حسنًا إال  [2امللك:  ]  {َأيُّ

 حسن عبادتك  :لرسول صىل اهلل عليه وسلم فشمل قولكلوباملتابعة فيه    بأمرين؛ بإخالصه هلل عز وجل

 .لمعبود واملتابعة للرسول صىل اهلل عليه وسلماإلخالص ل

سلياًم   ))وأسألك   :وقوله  أيقلًبا  و  ((  والنفاق  الرشك  من  مطهًرا  ذكيًّا  نقيًّا  كل قلًبا  ومن  واحلسد  الغل 

َيْوَم اَل َينَفُع َماٌل َواَل َبنُوَن } قال تعاىل  .، وإذا زكا القلب وطاب صلحت اجلوارح وحسنتأمراض القلوب

 .[89 -88الشعراء: ] { َأَتى اهللََّ بَِقْلٍب َسلِيمٍ إاِلَّ َمنْ 

إن يف اجلسد مضغة    أال ((وإذا سلم القلب تبعته اجلوارح يف السالمة، ويف هذا يقول صىل اهلل عليه وسلم

 )) القلبإذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله؛ أال وإن وهي 

أي: حيافظ عىل الصدق، ويتحرى يف أقواله وأحاديثه، وإذا كان اللسان صادق   ((صادًقا  ولساًنا :) )وقوله 

 صىل اهلل -صحيح أن النبي اللهجة؛ فإن اجلوارح كلها تتبعه عىل االستقامة، يدل ذلك ما ثبت يف احلديث ال 

 



 

 

اْبُن  ) ) :قال  -عليه وسلم   َأْصَبَح  َنْحُن    آَدَم،إَِذا  اَم  َفإِنَّ فِينَا  ِق اهللََّ  اتَّ َفَتُقوُل:  الليَساَن،  ُر  ُتَكفي ُكلََّها  اأْلَْعَضاَء  َفإِنَّ 

 ((بَِك َفإِِن اْسَتَقْمَت اْسَتَقْمنَا َوإِِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنَا

َتعْ  َما  ََشي  ِمْن  بَِك  َوَأُعوُذ  َتْعَلُم،  َما  َخرْيِ  ِمْن  ))َوَأْسَأُلَك  َعالَُّم وقوله:  أْنَت  إِنََّك  َتْعَلُم،  ملَِا  َوَأْسَتْغِفُرَك  َلُم، 

وهذا سؤال جامع لكل خري ما علمه العبد وما مل يعلمه، فام من خري إال وقد دخل فيه، وهذه   اْلُغُيوب((

االستعاذة شاملة من كل الرشور صغريها وكبريها الظاهر منها والباطن، وختم الدعاء بطلب االستغفار  

 عليه تدور معاين كل األدعية.  الذي  

أنواره ومعانيه وقس عىل ذلك كل دعواته  فهذا دعاء واحد من دعوات النبي صىل اهلل عليه وسلم وهذه 

 .  صىل اهلل عليه وسلم 

 أقول ما تسمعون واستغفر اهلل يل ولكم

  

  

 واحلمد هلل رب العاملني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


