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اعد بيننا وبيين الحيرام اميا باعيدت الحمد هلل رب العالمين ..اللهم ارزقنا الحالل وبارك لنا فيه وب

بن المشرق والمغيرب ييارب العيالمين ..وأشيهد أن ه إليه إه هللا و يدي ه شيري  ليه فيي  يل ا ه 

ولي الصالحين ..جعل مع الصبر  صراًً وجعل مع العسر يسراً وجعل مع الضيق فرجاً وجعل ميع 

 إه خالي البال دع المقادير تجري في أعنتها وه تبيتن    ..ال شدة مخرجاً 
 مابين غمضة عين و ا تباهتها يغير هللا من  ال إلي  ال

أشهد أن  يد ا و بينا محمداً عبد هللا ور وله وصفيه من خلقه و بيبه طيب القليوب ودوائهيا  و

وعافية األبدان وشفائها و يور األبصيار واييائها محميد صيلي هللا علييه و يلم القائيل:" ميا مين 

 تجيب له، فإما أن يعجل له في الد يا، وإما أن يدخر له في اآلخرة، وإميا رجل يدعو بدعاء إه ا

أن يكفر عنه من ذ وبه بقدر ما دعا، ما لم يدع بإثم أو ق يعة ر م، أو يستعجل. قالوا: يا ر ول 

اللهيم صيالة ..)يأ ميد والترمي ")هللا وايف يستعجل؟ قال: يقول: دعوت ربي فما ا تجاب ليي. 

  يدي يا ر ول هللا وعلي آل  وصحب  و لم تسليماً اثيراً و الماً علي  يا 

 أما بعد فيا جماعة اإل الم :

 : والسنة الدعاء في القرآن
َوإِذَا َ أَلََ  ِعبَاِدي َعن ِي فَِإ  ِي قَِرييب  أجِجييبج َدَعيَوةَ اليد اعِ إِذَا َدَعياِن فََليََسيتَِجيبجوا  :"تعالى  -قال هللا 

َم يََرشجدجوَن ِلي َوَليجَؤِمنجوا بِ   (. 186/البقرة")ي لَعَل هج

وهيي ا إخبييار منييه  ييبحا ه  عيين قربييه ميين عبييادي القييرب الالئييق بجاللييه، اليي ي وردت النصييو  

بإثبات قربه من جميع خلقه بعلمه المحيط بهم، ورقابته على جميع أ والهم، فهيو الرقييب عليى 

األ عييام ")َعيياِلمج اَلغََيييِب َوالش ييَهاَدِة "ايل شيييء، المحيييط بكييل شيييء، وصييدق هللا الع:ييم إذ يقييول: 

دجورج  (" 73/  (.19/غافر")يََعلَمج َخائِنَةَ اأَلََعيجِن َوَما تجَخِفي الصُّ

فقيال:  -صيل ى هللا علييه و يل م  -أن أعرابيًّيا جياء إليى النبيي و يبب  يلول اآليية  إخوة اإليمان : 

َوإِذَا َ أَلََ  ِعبَاِدي "ه، فأ لل هللا عليه ه ي اآلية: أقريب ربُّنا فنناجيه؟ أم بعيد فنناديه؟ فسكت عن

وقييد صيين  عنييه عليييه الصييالة (. 186البقييرة: ")َعن ِييي فَييِإ  ِي قَِريييب  أجِجيييبج َدَعييَوةَ الييد اعِ إِذَا َدَعيياِن 

والسالم ـ أ ه قال: " إ كم ه تدعون أصم  وه غائباً، وإ  ما تدعون  ميعاً بصيراً أقرب إلى أ دام 

 )صحين(. . "ن عنق را لتهم

مكيان ولييف فيي  اجية  يحيدي زميان وه المولي عل وجل قرييب وه أخوة اإليمان واإل الم :

قيول عمير بين يإلي وا ي ة أو لترجميان فهيو يسيتجيب اليدعاء  الية دعيوة اليداع مباشيرة لي ل  

ِهمت الدعاء فيإن الخ اب راي هللا عنه : "أ ا ه أ مل هم اإلجابة ولكن أ مل هم الدعاء فإذا أجل

 .معه" ادعوا هللا وأ تم موقنون باإلجابة اإلجابة

أ يه م:نية ا يتجابة دعائيه،  -واآلية تفيد بأن من ي يع هللا ويستجيب ألوامري بصيدق وإخيال  

والييدعاء ميين أ فييع األدوييية وأ ييرعها فرً ييا و جاً ييا، وهييو  ييرُّ اشييف الييبالء، يدفعييه ويقاومييه 

ا يخفف وطأته إذا  لل، وأ يا ا يرفعه بالكجل ِي ية بعيد  لوليه، وهيو مين وأ يا ًا يمنع  لوله، وأ يا ً 

 -أقوى وأمضى األ لحة المعنوية للمؤمنين؛ روى الحاام في صحيحه عين عليي بين أبيي طاليب 

اليدعاء  يالا الميؤمن، وعمياد :"صيل ى هللا علييه و يل م  -قال: قيال ر يول هللا  -راي هللا عنه 

ولميا ايان فيي الصييام إعيداد لي ار هللا وشيكري والتقيرب إلييه  "ألرضالدين، و ور السيماوات وا



 ا يب أن ييأتي العلييم الخبيير بهي ي  -بمليد من ال اعات، والضراعة إليه بالدعاء؛ لقوة الرجاء 

ء، وهيو اآلية مع آيات الصوم اجواب لسؤال متوقع ممن يؤدي ه ي العبادة، أو يصدر منه الدعا

وقد جاءت هي ي اآليية بيين آييات الصييام  فاآليية التيي . حا ه وتعالى بي لب اإلجابة من المدعو 

ييِ ي أج ييِلَل فِيييهِ  تسييبقها:" ييَدَى َواَلفجَرقَيياِن   َشييَهرج َرَمَضيياَن ال  ييَن اَلهج َِ َوبَيِ نَيياتا ِم   اَلقجييَرآنج هجييًدى ِل لن ييا

ييَاِم ا :"(. واآلية التي تليها 185")البقرة / َ  ل كجيَم أجِ ل  لَكجَم لََيلَيةَ الص ِ ُج إِلَيَى  َِسيائِكجَم   هجين  ِلبَيا فَي لر 

َ  ل هجن   (.  اي يعلم الصائم  بأن دعائه مستجاب  ومقبيول عنيد هللا وقيد 187")البقرة/..َوأَ تجَم ِلبَا

ورد عن ر ول هللا صلي هللا عليه و لم أ ه قال :" للصائم عند ف ري دعوة ه ترد " وورد أ يه 

وتهم :" الصائم  تي يف ر واإلمام العيادل ودعيوة الم:ليوم فإ يه لييف بينهيا قال ثالثة ه ترد دع

 وبين هللا  جاب") متفق عليه(. 

واان من دعاء الصيالحين  عليي اإلف يار :" اللهيم لي  صيمت وعليي رزقي  أف يرت ذهيب ال:ميأ 

 وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء هللا "

 الصائم في ه ي اللح:ات ؟:لماذا يستجيب هللا الدعاء من  إخوة اإل الم

ألن الصائم منكسر القلب ايعيف الينفف ذل جمو يه وا كسير طمو يه واقتيرب مين ربيه وأطياع 

موهي  ترك ال عام والشراب من أجل هللا اف عن الشهوات وتيرك الملي ات فقيد صين عنيه صيلي 

فيي اليدعاء  هللا عليه و لم أ ه قيال :" اليدعاء هيو اإلجابية "فيإذا رأييت العبيد يكثير مين اإللحياا

ومن الخير للعبد المؤمن أن يلين عليى هللا باليدعاء؛ فياهلل فاعلم أ ه قريب من هللا واثق من ربه ..

ع إلييه، وصيدق مين قيال -جل وعال  - ين بالدعاء، ويحب اثيرة  يؤاله، والتضيرُّ هللا  :يحب الملح ِ

 .َوبَنِي آدَم  يَن يجسألج يغضبج  ***يغضبج إَن تراَت  ؤاله 

و حن بصدد الحديُ عن الدعاء والصيام وشهر رمضيان شيهر ا يتجابة اليدعاء   أخي الصائم

فإ نييا لييو  :ر ييا فييي اتيياب هللا عييل وجييل و يينة ر ييوله صييلي هللا عليييه و ييلم لوجييد ا عشييرات 

النصو  القرآ ية التي تحثنا علي الدعاء والتي هي أدعية أصالً فنراها تارة تحثنا علي اليدعاء 

"َوقَاَل َربُّكجمج اَدعجو ِي أََ تَِجَب  تعالي:قال و حن موقنون باإلجابة :"   والتضرع إلي هللا عل وجل

لجوَن َجَهن َم َداِخِريَن" )غافر:  وَن َعَن ِعبَاَدتِي َ يََدخج   .(60 /لَكجَم إِن  ال ِ يَن يََستََكبِرج

ين يبقى ثليُ اللييل صن  عنه ـ عليه الصالة والسالم ـ أ ه قال: " ينلل ربنا إلى السماء الد يا  و

 ."اآلخر، فيقول: هل من  ائلا فأع يه؟ هل من داعا فأجيبه؟ هل من مستغفرا فأغفر له؟

 وشهر النصر . وشهر رمضان هو شهر الدعاء، وشهر اإلجابة، وشهر التوبة والقبول

، فيا صائماً قد جف َت شفته من الصيام، وظمئت ابدي من ال:ميأ، وجياع ب نيه، أاثِيَر مين اليدعاء .

اليدعاء  بيل  مدييد ، وعيروة  وثجقيى، وِصيلة  رب ا يية. صين  عنيه ـ اعلم أن  .واَن ملحا اً في ال لب

هللا ينادينيا أن  يدعوي، وي ليب من يا ." عليه الصالة والسالم ـ أ ه قال: " لن يهل  أ د مع الدعاء

 ً عا َفيَةً إِ    أن  سأله، قال هللا تعالى: " اَدعجوا َرب كجَم تََضرُّ َعتَِديَن" )األعرافَوخج  (.55 /هج ه يجِحبُّ اَلمج

يَم َايا جوا يجَسياِرعجوَن فِيي اَلَخَييَراِت َويَيَدعجو َنَا َرَغبياً َوَرَهبياً  وصف هللا عبادي الصالحين فقال: " إِ  هج

 (. 90 /َوَاا جوا لَنَا َخاِشِعيَن" )األ بياء

 :الدعاء فوائد  
 للدعاء أربع فوائد :

 .ة هلل ـ عل  وجل  ـ وت ل ل  وثقة  به، وهي مقصود العبادة وثمرتهااألولى: أ ه عبودي  

 .لثا ية: تلبية ال لب، إما إلع اء خير أو دفع ارر، وه ا ه يملكه إه هللا عل  وجل  ا

 .الثالثة: اد خار األجر والمثوبة عند هللا إذا لم يججب الداعي في الد يا، وه ا أ فع وأ سن

 .د ب ريق الدعاء، وق ع العالئق بالناَ، وال مع فيما عندهم: إخال  الت و يالرابعة

: "ه ه و يل م صيل ى هللا عليي وعن أبيهيا قاليت: قيال ر يول هللا  -راي هللا عنهما  عن عائشة و

يغنييي  يي ر ميين قييدر، والييدعاء ينفييع بمييا  لل،وممييا لييم ينييلل، وإن الييبالء لينييلل فيتلقيياي الييدعاء، 

وأخير  أيًضيا عين ثوبيان عين النبيي صيل ى هللا علييه و يل م لحاام(. )افيعتلجان إلى يوم القيامية"

، وإن الرجييل ليجَحييَرم الييرزق باليي  ب "قييال:  ه يَييردُّ القييدر إه الييدعاء، وه يليييد فييي العميير إه البييرُّ



القضاء هو األمر المقدر وتأويل الحديُ أ ه إن أراد بالقضاء ما يخافه العبد  (.)الترم ي"يصيبه

مكروي به ويتوقاي فإذا وفق للدعاء دفعه هللا عنه فتسيميته قضياء مجياز عليى  سيب من  لول ال

 . في الرقى : هو من قدر هللا صلي هللا عليه و لم عتقدي المتوقى عنه ، يواحه قوله ما ي

ومييا دام الييدعاء  ييالً ا، فييإن تييأثيري بقييوة مسييتعمله ومعرفتييه بحقيقيية اه ييتعمال، ودون ذليي  ه 

يا صيالًحا ه عييب فييه،واان  امليه قويًّيا، ينفع، وإن  فع ا ان  فعه اعيفًا، فمتى اان السيالا تامًّ

َجديًا  بإذن هللا  -رابط الجأش، ثابت العليمة، ولم يحصل ما ع دون  فوذي إلى هدفه، فإ ه يكون مج

 .لتوفر األ باب وفقدان الموا ع -

ميا أصياب أ يًدا قيط هيم  ": -و يل م  صيل ى هللا علييه -عن عبدهللا بن مسعود، قال: قال ر ول هللا 

َكمي ، َعيَدل  وه  لن، فقال: اللهم إ ي عبدك، ابن عبدك، ابن أََمت ،  اصييتي بييدك، مياض فيي  ج

في  قضاؤك، أ أل  اللهم بكل ا م هو ل ،  ميت به  فس ، أو أ للته في اتاب ، أو علمتيه أ يًدا 

عييل القيرآن الع:ييم ربيييع قلبيي، و ييور أن تج -مين خلقي ، أو ا ييتأثرت بيه فيي علييم الغييب عنيدك 

ي  ه و ل ه، وأبدله مكا ه فرً ا -صدري، وجالء  ل ي، وذهاب هم ِ ، فقيل: ييا "إه أذهب هللا هم 

 ")أ مد(. بل ينبغي لمن  معها أن يتعلمها"ر ول هللا أه  تعلمها، قال: 

 فضائل الدعاء :
صيلي هللا أ ف" ايان أاثير دعياء النبيي قال  يواظب على الدعاء صلي هللا عليه و لم اان النبي 

 ).متفق عليه)" اللهم آتنا في الد يا  سنة وفى اآلخرة  سنة وقنا ع اب النار " عليه و لم 

وقد  ر  السلف راوان هللا عليهم على الدعاء في  ائر شؤو هم فقيد ايا وا يسيألون هللا فيي 

ييدعو هللا إه فيي الشيدائد  اَ هواثيير مين الني" ال شيء  تى العلف لدوابهم والملن في ال عام

واألزمات، وه ا مسل  خ أ والمشروع للمؤمن أن يدعو هللا في السراء والضراء وإذا اان دائم 

اهتصال باهلل أجيبت دعوته في الشدائد قيال ر يول هللا " تعيرف اليى هللا فيي الرخياء يعرفي  فيي 

ائد فليكثر من الدعاء في الرخاء" الحديُ " من  ري أن يستجيب هللا له عند الشد الشدة " وفى

 .(الترم ي )

 :شروط قبول الدعاء وأداب 
معرفتهيا، ومنهيا: عيلم القليب، والثقية بع ياء هللا ـ  وللدعاء يا صائمين آداب  ينبغي على الصائم

صن  عنه ـ عليه الصالة والسالم ـ أ يه قيال: " ه يقجيَل أ يدجام: اللهيم اغفير ليي .عل  وجل  ـ وفضله

كِرَي لهإن شئت،  ومن اآلداب الثناءج على هللا ـ تعالى والصالة " ولكن ليعلَم المسألة؛ فإن  هللا ه مج

ي أوقات اإلجابة  صلي هللا عليه و لم على ر وله  في أول الدعاء وأوا  ه وآخري، ومنها توخ 

واإلقامة، وفي أدبار الصلوات، وآخر  ياعة االثلُ األخير من الليل، وفي السجود، وبين األذان 

من يوم الجمعة، وبعد العصر، ويوم عرفية. ومنهيا تجن يب السيجع فيي اليد عاء والتكل يف والتعيد ي 

 .فيه. ومنها الح ر من الد عاء بإثما أو ق يعة ر م

 عاء هيوالدعاء  عمة ابيرة وهو عبادة يفتقيدها الكثيير مين المسيلمين بيل يتغيافلون عنهيا، واليدف

، الدعاء منبع اإليمان ورقة القلب، أصل المناجاة والتقرب هلل، ودعاء السؤال لحاجة أو رد اررا

هللا و ؤاله ه يحتا  و يً ا وه ترجمان، فاهلل تعالى عند طلب العبد متى  اداي و اجاي اان عندي 

لسيؤال قلييل، دعوته، ذل  بأن  ال ي يلوذون إلى ربهيم قلييل، ومين يلجيؤون إلييه دوًميا با يلبي له

قليلون من يدعون هللا في الرخاء والشدة واثيرون هم من يدعو ه في الشدة فقط. يقول هللا عيل 

وجل: "وإذا  أل  عبادي عنيي فيإ ي قرييب أجييب دعيوة اليداعِ إذا دعيان" دلييل  صيرين ليم يقيل 

اهلل وعيدي )فقل له إ ي قريب(، أل  يه ه و ييط بيين عبيد ذلييلا تيرك ايل البشير وجياء ييدعو هللا، في

باإلجابة ما دام ييدعوي، ومين الجيدير فيي العبيد المسيلم أن يي ار هللا فيي ايل ميواطن  ياتيه، وإذا 

ذاري دوًما ما وف ى عبادته، والتعرف على هللا في الرخاء ودعائه وشكري هو خ وة بيل خ يوات 

ي أن يسيتجصلي  هللا علييه و يلم:إلجابة الدعاء وقت الشدة، قال ر ول هللا  يب هللا ليه "من  ير 

فييي  اليية الرفاهييية واليسيير،  )الترميي ي(.عنييد الشييدائد والكييرب، فليكثيير الييدعاء فييي الرخاء"

خاء فهو يجيب أن يلتجيإ إليى هللا قبيل اهاي رار، ويجبقيي عليى الر  فالمؤمن عندما يدعو هللا في

الكييالم   بلييه موصييوًه بيياهلل، أفييال يسييتجيب هللا لييدعاء إذا دعيياي وقييت الشييد ة. وألن  الييدعاء هييو



المباشر من العبد لربه يسأله  اجته اان ه بد من شروط لقبول الدعاء وه ي الشروط ما هي إه 

آداب على المؤمن اهلتلام بها ليستجاب دعائه ومن ه ي الشروط: ا تقبال القبلة ورفيع الييدين، 

صيل ى هللا -قيال  وعدم التكلف إذا دعا قال تعالى:" وادعيوي خوفًيا وطمعًيا" اليقيين با يتجابة هللا:

: "ادعييوا هللا وأ يتم موقنييون باإلجابية، واعلمييوا أن  هللا ه يسيتجيب دعيياء مين قلييب -علييه و يلم

ولو قسنا على مستوى البشر وهلل المثل األعلى، لو ذهب شيخ  لمسيئول )الترم ي(.غافل هي"

 ا المسيئول ستجيب لي، فسيكون رد هيت ي لب منه  اجة وفي  ديثه معه يقول أ  ي أعلم أ    لن

بالرفض وعدم اه تجابة له. أن يلين فيي اليدعاء ويكيرري فياهلل  يبحا ه يحيب العبيد اللحيوا. أن 

صيل ى -يع: م من الدعاء أي إذا طلب من هللا فلي لب الخير اليوفير فياهلل هيو المع يي الكيريم، قيال 

قييات اه ييتجابة: : "إذا تمن ييى أ ييدام فليكثيير، فإ  مييا يسييأل ربييه". الييدعاء فييي أو-هللا عليييه و ييلم

صييحين أن  هللا م  لييع علينييا فييي اييل األوقييات، ولكيين هنيياك أوقييات تتنييلل فيهييا المالئكيية، وأوقييات 

ت وى فيها الصحف، وتحرى ه ي األوقات للدعاء يجعل  بيل الدعاء قريب  من اإلجابة فاليدعاء 

وختييام يييوم  الجمعيية، بييين األذان واإلقاميية، وفييي الثلييُ األخييير ميين الليييل، وآخيير  يياعة ميين يييوم

والخميف  يُ ترفع األعمال إلى هللا، ودعيوة الصيائم والمسيافر وعنيد التقياء الجييوش.  اهثنين

بييدء الييدعاء بالحمييد والصييالة علييى المصيي فى والييدعاء با ييم هللا األع:ييم وأ ييمائه الحسيينى. إن  

يا بأجرهيا فيي اليد يا فيسيتجيب هللا لليداعي، أو أن يخبئهيا ليه  لييوم القيامية إجابة الدعاء تكون إم 

 .أجًرا مضاعفًا، المهم أه  يصاب المسلم من القنوط أو اليأَ من هللا ويدعوي دوًما

 اللهم تقبل دعائنا وصيامنا وصالتنا وا ف:نا من ال مكروي و وء يارب العالمين.

قبييل الغييروب ليي   يياعة ميين أع:ييم السيياعات، قبييل اإلف ييار يشييتد  جوعيي ، ويع:ييم  أيهييا الصييائم 

َد على  فسي  ظمؤك، فأاثِ  َر الدعاء، وِزَد في اإللحاا، وواصَل ال لب، ول  في الس َحر  اعة ، فجج

، وإ  ي  الفيا ي وهيو  بسؤاِل الحي  القي وم؛ فإ    الفقير، وهو الغنيي، وإ  ي  الضيعيف، وهيو القيوي 

ك يجقَصدج يا َمن له ال  الخالئِق تصمدج أبيوابج ايل  ممل ي ا :الباقي قيَد أجوصيدَت يا رب  عفَوك ليف غيرج

يالَِة َوِمين ا إبراهيم ـ عليه الصالة ـ فقيال:"ورأيتج بابََ  وا عاً ه يجوَصدج دع ِقييَم الص  ِ اَجعََلنِيي مج َرب 

ي تِي َرب نَا َوتَقَب َل دجَعاء َرب نَا اَغِفَر ِلي َوِلَواِلَدي   َؤِمنِيَن يَ  َذجر ِ  .)41 -40 /")إبراهيمَوَم يَقجومج اَلِحَسابج َوِلَلمج

َر ِلي أََمِري " )طه:  ِ اَشَرَا ِلي َصَدِري  َويَس ِ ـ  25/ودعا مو ى ـ عليه السالم ـ فقال: " قَاَل َرب 

َلكياً ه يََنبَِغيي ألَ يدا ِميَن "(. ودعا  ليمان ـ عليه السالم ـ فقال: 26 ِ اَغِفيَر ِليي َوَهيَب ِليي مج قَاَل َرب 

 (. 35/) "بََعِدي إِ  َ  أََ َت اَلَوه ابج 

اللهييم  رب  جبريييل وميكائيييل "فقييال ـ امييا فييي الصييحين:  صييلي هللا عليييه و ييلم ودعييا محمييد 

وإ رافيل، فاطَر السموات واألرض، عالَم الغيب والشهادة، أ ت تحكم بين عبادك فيما اا وا فييه 

 "يختلفون، اهد ي لما اختلف فيه من الحق  بإذ  ، إ    تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم

 ستجاب فيها الدعاء :أوقات ي
 :ومنها دل الشرع على أ وال وأوقات يكون الدعاء فيها مستجابإخوة اإليمان واإل الم : 

 .الثلُ األخير من األخير من الليل -3بين اآلذان واإلقامة،. -2 ال السجود.،  -1

 -9 عند  لول الم ر.-8أثناء السفر.  -7  يوم عرفة -6. ليلة القدر  -5  اعة الجمعة.،  -4

 عند الف ر من الصوم  -10ند التحام الصفوف للقتالع

وأع:م ما يشق على المسلم في ه ا البياب أن يغليق علييه فيي اليدعاء، قيال عمير بين الخ ياب " 

فتن على العبد في دعائه مين معيا ي الحميد  فإذاأ ي ه أ مل هم اإلجابة ولكن أ مل هم  الدعاء" 

لرجاء به وتع:ييم الرغبية مميا عنيد هللا والثقية بوعيد والثناء دعا هللا و سن ال:ن به والتعلق وا

هللا فينبغي عليه أن يقبل على الدعاء وأن يصيرف همتيه فيي ذلي  ه ييما فيي األزميان واألمياان 

الفاالة ، وعند  لول الضر و صول الشدائد، ومن أاثر طيرق هي ا البياب فيتن ليه، وذلي  فضيل 

 .هللا يؤتيه من يشاء

ن المرء على الدعاء التعرف على هللا بأ مائه وصيفاته قيال تعيالى " ومن أهم األ باب التي تعي

 "وهلل األ ماء الحسنى فادعوي بها" الحديُ" وفى الحديُ " أل:وا بياذا الجالل واإلارام



وهللا قييادر علييى تحقيييق  اجيية العبييد ميين غييير مسييألة ولكيين يجييب أن يييرى ميين عبييدي الخضييوع 

 .ه وه ا هو ثمرة العبادة والغاية التي من أجلها خلق الخلقعلي واهعتماد إليه واهفتقاروالت لل 

ومن امال إ سان العبد أن ييدعو لسيائر الميؤمنين األ يياء والميتيين" ربنيا اغفير لنيا وإلخوا نيا 

ال ين  بقو ا باإليمان وه تجعل في قلوبنا غال للي ين آمنيوا ربنيا ا ي  رءوف ر ييم" وأن ييدعو 

مين عبيد مسيلم ييدعو  " مياصيلي هللا علييه و يلم: ل ر يول هللا ألخيه المسلم في ظهر الغيب قيا

 (..مسلم )ألخيه ب:هر الغيب إه قال المل  ول  بمثل "

 الخ بة الثا ية :
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي أشرف المر لين .أما بعد فيا عباد هللا.

 من لم يسأل هللا يغضب :
راي  -بي هريرة وعن أيغضب عليه وقد عد هللا من المتكبرين  أيها الناَ  قاً من لم يسأل هللا

 ..)) الترم ي"من لم يسأل هللا يغضب عليه صلي هللا عليه و لم:"قال ر ول هللا  :هللا عنه  قال

" مين ليم يسيأل هللا يغضيب علييه  صيلي هللا علييه و يلم وعن أبي هرييرة قيال : قيال ر يول هللا 

ألن تييرك السييؤال تكبيير وا ييتغناء ، وهيي ا ه يجييوز للعبييد ،  : )الترميي ي وأ مييد والبخيياري(. "

هللا يغضيب إن ترايت  يؤاله وبنيي آدم  :"والمراد بالغضب إرادة إيصال العقوبية ، و عيم ميا قييل

قال ال يبييي : وذليي  ألن هللا يحييب أن يسييأل ميين فضييله ، فميين لييم يسييأل هللا ". ييين يسييأل يغضييب

وفييي الحييديُ : " ازهييد فييي الييد يا يحبيي  هللا ،  يبغضييه ، والمبغييوض مغضييوب عليييه ه محاليية .

فيي الحيديُ الصيحين : " مين شيغله ذايري عين  ووازهد فيما فيي أييدي النياَ يحبي  النياَ " 

مسألتي أع يته أفضل ما أع ي السائلين " . واأ يه إشيارة إليى أن السيؤال بلسيان الحيال أدعيى 

 سبي من  ؤالي  "ه الصالة والسالم:إلى وصول الكمال من بيان المقال ، ول ا قال إبراهيم علي

 ."افاي من تعراه الثناء إذا أثنى علي  المرء يوما : علمه بحالي ، وقال الشاعر

 بج ـه ه تجحجــه تسألن بجني  آدم  اجةً و  ل ال ي أبواب

 هللا يغضبج إن ترات  ؤاله و بجنَي  آدم  يَن يجسألج يغضبج 

 الدعاء في جميع األمور :
: وقيد أمر يا الر يول صيلي هللا علييه و يلم أن  سيتعين بياهلل تعيالي فيي ايل أمور يا  أيها الصيائم

 تي يسأل الملن َ اَجتَهج اجل َها  ِليََسَأَل َأَ دجاجَم َرب هج  يقول صلي هللا عليه و لم :" صغيرها وابيرها 

العبيد أن يسيأله ملين طعاميه، إن  إن هللا يحب من)الترم ي(. " َ ت ى يََسأََل ِشَسَع  ََعِلِه إِذَا اَ قََ عَ و

 هللا يحب من العبد أن يسأله  اجته الها .

وإذا دعوت هللا فأ ت أقوى إ سان، فا أله  اجت  الهيا، وا يأله شسيع  علي  إذا ا ق يع، وا يأله 

ملن طعام ، وألن  عليه بالدعاء، وهك ا يحب  هللا عل وجل، " قل ما يعبأ بكم ربي ليوه دعياؤام 

فأ يت باليدعاء ميع هللا دائمياً، أل يه أ يد أ يواع الصيلوات، وأ يد  " وف يكيون للاميافقد ا بتم فسي

أ واع اهتصال باهلل، فالصلوات قيام وراوع و جود وتكبير وتسليم، أما أ د أ واع اهتصال باهلل 

 ."أما أقوى من ه ا الحديُ فالدعاء هو العبادة، :" الدعاء مخ العبادة")الترم ي(.:فهو الدعاء

دعاء  ييالا المييؤمن ")الحيياام(. ولييوه أ يي  تييدعو هللا لمييا عبييأ هللا بيي ، والييدعاء هييو ثمييرة و"اليي

اإليمان، والدعاء هو المستجاب  ببه الرزق الحالل، عن ابن عباَ قيال: تلييت هي ي اآليية عنيد 

" يا أيها الناَ الوا مما في األرض  اله طيبا " فقام  عد بن أبيي  صلي هللا عليه و لم النبي 

ا  فقال: يا ر ول هللا أدع هللا أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال:"يا  عد أطب م عم  تكن وق

الرجيل ليقي ف اللقمية الحيرام فيي جوفيه فميا يتقبيل  مستجاب الدعوة، وال ي  فف محمد بييدي إن

)ابين أبيي  ياتم عين ابين ."منه أربعين يوما، وأيما عبد  بت لحمه من السيحت والربيا فالنيار أوليى بيه

 اَ(.عب

اللهم ه ا الدعاء ومن  اإلجابة اللهم تقبل دعائنا بفضل  يا أايرم األايرمين ييارب العيالمين اللهيم 

تقبل منا دعائنا وارايى عنيا ييا ر مين ييا ر ييم ييا هللا اللهيم ييا مفير  الهيم فير  همنيا واقضيى 

 . وائجنا ووفقنا إلى ما تحب وتراي يارب العالمين



 واشكروي يشكرام وا تغفروي يغفر لكم .. وأقم الصالة. : أذاروا هللا ي ارامعباد هللا


