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 عناصر الخطبة:

 تعريفه وأنواعه 

 فضله ومكانته

 آدابه وأسباب استجابته

 أوقات وأحوال يستجاب فيها الدعاء

 ثمرات الدعاء وفوائده.

 التفصيل

ام استجلبت النعم، وال استدفعت النقم وال يشء أنفع للعبد مثله، فال يشء أكرم عىل اهلل منه، الدعاء مقدمة: 

بالدعاء تسمو النفس، وتعلو اهلمم، وُيقطع الطمع مما يف أيدي ، به تفرج اهلموم، وتزول الغمومالدعاء،  بمثل

، فلامذا والفقري ُيرزق، والشقي يسعدقلب األحوال، فالعقيم يولد له، والسقيم ُيشفى، تت واحدة اخللق، بدعوة  

ُنعرض عن باب امللك ونطرق أبواب العبيد؟ ولامذا يستقل الكثري من املسلمني هبذا السبب العظيم وهبذا 

 ؟ملن وسعت خزائنه الساموات واألرض وال ينفد ما عندهنلجأ ال لامذا السالح املتني؟ و

 َتبَاَرَك َوَتَعاََل َأَنُه َقاَل )) ×، َعني النَبيِي ÷ َعْن َأِبي َذرّ ف
ي
َرُكْم ، فيياَم َرَوى َعني اهلل بَاديي َلْو َأَّن َأَوَلُكْم َوآخي َيا عي

د  َفَسأَُلوِني َفأَْعَطيُْت ُكَل إينَْساّن  َمْسَأَلتَُه، َما َنَقَص َذليَك  نَُكْم َقاُموا يفي َصعييد  َواحي ي إي َوإينَْسُكْم َوجي نْدي َا عي اَل َكاَم َينُْقُص  ممي

َل الْبَْحَر  ْخيَُط إيَذا ُأدْخي
ي
((. امْل

(1)
 

: وهذا يدل عىل َكاَملي ُقْدَرتيهي ُسبَْحاَنُه، َوَكاَملي ُملْكيهي، َوأََّن ُملَْكُه َوَخَزائينَُه اَل َتنَْفُد، َواَل ‘ قال احلافظ ابن رجب

نْسي ََجييَع َما َسأَُلوُه يفي َمَقام   ِن َواْْلي َن اْْلي يَن مي ري ، َوَلْو َأْعطَى اأْلََولينَي َواْْلخي
ي
، َويفي  َتنُْقُص بيالَْعطَاء د   َذليَك َحٌّ  ليلَْخلْقي َواحي

ْم بيهي.  هي َعىَل ُسَؤاليهي َوإينَْزالي َحَوائيجي
(2)
 

                                            

 (2577( رواه مسلم )1)
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 ÷وَعْن أَِبي ُهَريَْرَة 
ي
 َمْلَْى الَ َيغييُضَها نََفَقٌة، َسَحاُء اللَيَْل َوالنََهاَر، َوقَاَل: أََرأَيْتُْم ، َقاَل: ))  ×: أََّن َرُسوَل اَّلَل

ي
َيُد اَّلَل

هي َما أَنَْفَق مُ  ((.  نُْذ َخلََق الَسَمَواتي َواألَْرَض، فَإينَُه ََلْ َيغيْض َما يفي يَدي
(3)
 

 معنى الدعاء:

ْستيَكاَنُة َلهُ ‘:  َقاَل الِطيبيّي   َواالي
ي
فْتيَقاُر إيََل اَّلَل . الّدَعاُء ُهَو إيظَْهاُر َغاَيةي التََذّللي َواالي

(4)
 

 َعَليْهي بيَأْوَصافيهي َوَأْساَمئيهي الّدَعاء ُهَو ‘:  وقال ابن تيمية
ي
. ذيْكٌر ليلَْمْدُعِو ُسبَْحاَنُه ُمَتَضِمٌن ليلَطَلبي َوالَثنَاء

(5) 

 :أنواع الدعاء

هو اّلذي يتضّمن الّثناء عىل اهلل بام هو أهله ويكوّن مصحوبا باخلوف والنوع األول: دعاء العبادة: 

 والّرجاء.

 النوع الثاِن: دعاء املسألة:

ُه َوَدفْعيهي. : ‘قال ابن تيمية   َما َيرُُضّ
ُدَعاَء امْلَْسأََلةي ُهَو طَلَُب َما َينَْفُع الَداعيَي َوطَلَُب َكْشفي

(6) 

 ومكانته: فضل الدعاء

 للدعاء فضائل كثرية وظاهرة منها:

 سبحانه الدعاء طاعة هلل وامتثال ألمره -

                                                                                                                                  

 (48/ 2( جامع العلوم واحلكم )2)

 ( متفق عليه. 3)

 (95/ 11)( فتح الباري البن حجر 4)

 (19/ 15( جمموع الفتاوى )5)

 (10/ 15( جمموع الفتاوى )6)
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بَاديي َعنِي }بالدعاء يف مواضع كثرية يف كتابه، فقال تعاَلفقد أمر اهلل تعاَل عباده بالتوجه إليه  َوإيَذا َسَأَلَك عي

نُوا ِبي َلَعَلُهْم َيْرُشُدوّنَ  يبُوا ِلي َوْليُْؤمي يُب َدْعَوَة الَداعي إيَذا َدَعاّني َفلْيَْستَجي يٌب ُأجي ، وقال [186{ ]البقرة:  َفإيِِن َقري

ًعا}تعاَل  يَن ) ادُْعوا َرَبُكْم َترَُضّ َها َوادُْعوُه 55َوُخْفيًَة إيَنُه اَل ُُييّب امْلُْعتَدي ُدوا يفي اأْلَْرضي َبْعَد إيْصالَحي ( َواَل ُتْفسي

نينيَ  َن امْلُْحسي يٌب مي  َقري
ي
َ إياَل ُهَو َفادْ }وقال تعاَل، [56، 55{ ]األعراف: َخْوًفا َوَطَمًعا إيَّن َرْْحََت اَّلَل َ

ُعوُه ُهَو احْلَّي اَل لِإي

نيَ 
ي
 َرِب الَْعامَل
ي
َ
ي
نَي َلُه الِديَن احْلَْمُد َّلل  [65]غافر: { ُُمْليصي

 .سبحانه فالداعي مطيع هلل، مستجيب ألمره

 في الدعاء سالمة للعبد من الكبر. -

بَادَ قال تعاَل } وَّن َعْن عي ُ يَن َيْستَْكِبي
ْب َلُكْم إيَّن اَلذي ينَ َوَقاَل َرّبُكُم ادُْعوِني َأْستَجي ري { ِتي َسيَْدُخُلوَّن َجَهنََم َداخي

 [60]غافر: 

ْم : ‘قال الشوكاِن  َباديهي َعظييٌم َوإيْحَساٌّن إيَليْهي ، َوفييهي ُلطٌْف بيعي
ي
 اَّلَل
ي
َني اْستَْكَِبَ َعْن ُدَعاء

ي
يٌد مل يٌد َشدي َوَهَذا َوعي

نُْه، َواْس  هي اْلُعُقوَبةي َجلييٌل َحيٌُّْ َتَوَعَد َمْن َتَرَك َطَلَب اخْلرَْيي مي َذي ، َوَعاَقَبُه هبي غي
يدي اْلَبالي ََذا اْلَوعي  هبي

ْدَفاَع الرََّشِ بيهي
تي

 . اْلَعظييَمةي
(7)
 

 .الدعاء سبب لدفع غضب اهلل -

  ÷ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ 
ي
َب َعلَيْهي : ))×َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل ((. َمْن ََلْ َيْدُع اَّلَلَ ُسبَْحانَُه، َغضي

(8)
 

                                            

 (571/ 4( فتح القدير للشوكاِن )7)

 (323/ 6( وحسنه األلباِن يف سلسلة األحاديٌّ الصحيحة )3827( رواه ابن ماجه )8)
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 اَّلَلَ َيبَْغُضُه، َوامْلَبُْغوُض ‘:  َقاَل الِطيبيّي 
، َفَمْن ََلْ َيْسَألي

ْن َفْضليهي ََّن اَّلَلَ ُُييّب َأّْن ُيْسَأَل مي
َوَذليَك ألي

 اَل ََمَاَلَة. 
َمْغُضوٌب َعَليْهي

(9) 

 وسل الذي أبواُبُه ال حتجُب        ال تسألَن ُبنََي آدَم حـاجةً 

 وبنّي آدَم حني ُيسأُل يغضُب           تركت سؤاَلهاهلُل يغضُب إّن 

 في الدعاء تحقيق لمعنى العبودية: -

ري  ف  ، ^َعني النّْعاَمّني بْني َبشي
ي
َوَقاَل َرّبُكُم ُثَم َقَرَأ: } إيَّن الّدَعاَء ُهَو الْعيبَاَدُة((×: ))َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

ْب َلُكْم{ . [ "60]غافر:  ادُْعوِني َأْستَجي
(10)
 

ْقَبالي أي أّن الدعاء : ‘قال اهلروي  َباَدًة ليَداَلَلتيهي َعىَل اْْلي ُل َأّْن ُتَسَمى عي َيُة اَلتيي َتْسَتأْهي يقي َباَدُة احْلَقي ُهَو اْلعي

َواُه، بيَحيٌُّْ اَل َيْرُجو َواَل ََيَاُف إياَل إيَياُه قَ  ْعَراضي َعاَم سي ، َواْْلي
ي
ًفا بيَحِق َعىَل اَّلَل ، ُمْعََتي اًم بيُوُجوبي اْلُعبُوديَيةي

ائي

 .الّرُبوبيَيةي 

نْ َوَقاَل الَراغيُب:  َباَدَة َأْفَضُل مي ، َواَل عي ّقَها إياَل الدعاء؛  اْلُعُبوديَيُة: إيظَْهاُر الَتَذّللي ، َواَل َيْستَحي َََّنَا َغاَيُة الَتَذّللي ألي

فْ   َوُهَو اَّلَلُ َتَعاََل. َمْن َلُه َغاَيُة اْْلي
َضالي

(11)
 

 َحاَجتيهي َوَدفْعي : ‘قال شيخ اْلسالم ابن تيمية 
ي
 َوَرْْحَتيهي َوَرَجائيهي ليَقَضاء

ي
َي َطَمُع اْلَعبْدي يفي َفْضلي اَّلَل ُكَلاَم َقوي

َواُه؛ َفَكاَم َأّنَ  َا سي َيْت ُعبُوديَيُتُه َلُه َوُحِرَيُتُه ممي  َقوي
وَرتيهي  ََضُ

                                            

 (1530/ 4( مرقاة املفاتيح )9)

 (641/ 1( رواه أصحاب السنن وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )10)

 (1527/ 4( مرقاة املفاتيح )11)
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نَى َقلْبيهي َعنُْه.  ُب غي نُْه ُيوجي َيَتُه َلُه َفَيأُْسُه مي ُب ُعُبودي َطَمَعُه يفي امْلَْخُلوقي ُيوجي
(12)
 

َْمَرْيني  الدعاء هو العبادة  َوإيَناَم َكاّنَ : ‘وقال الصنعاِن   َحيٌُّْ َقاَل : ألي
ي
َْمري اَّلَل اأْلََوُل َأَنُه اْمتيَثاٌل ألي

{  الَثاِني  َواُه َوَأْفَرَدُه بيَطَلبي احْلَاَجاتي : }اْدُعوِني  انَْقَطَع َعاَم سي
ي
ْن اَّلَل َي إَذا َعليَم َأَّن َنَجاَح اأْلُُموري مي ، َأَّن الَداعي

َباَدةي.  ْن اْلعي  مي
ي
َوإينَْزالي اْلَفاَقاتي َوَهَذا ُهَو ُمَراُد اَّلَل

(13) 

 أثنى اهلل تعالى به على أنبيائه ورسله: -

عينيَ  }قال تعاَل اتي َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا َخاشي ُعوَّن يفي اخْلرَْيَ  [90{ ]األنبياء: إيََّنُْم َكاُنوا ُيَساري

فجعل اهلل سبحانه وتعاَل الدعاء املصحوب باخلوف من عذابه وسخطه والطمع يف رْحته وفضله من 

 الصفات التي امتدح هبا أنبيائه.

 الى به على أوليائه:أثنى اهلل تع -

يُدوَّن َوْجَههُ }قال تعاَل ِ ُيري
يَن َيْدُعوَّن َرهَبُْم بيالَْغَداةي َوالَْعيِشي ْ َنْفَسَك َمَع اَلذي ، وقال [28{ ]الكهف: َواْصِبي

يَن }تعاَل ْخَوانينَا اَلذي ي ْم َيُقوُلوَّن َرَبنَا اْغفيْر َلنَا َوْلي هي ْن َبْعدي يَن َجاُءوا مي يَن َواَلذي ياَمّني َواَل ََتَْعْل يفي ُقُلوبينَا غيالا ليَلذي َسبَُقوَنا بياْْلي

يمٌ   [10{ ]احلرَّش: آَمنُوا َرَبنَا إينََك َرُءوٌف َرحي

 الُدَعاِء ِمَن َتَعاَلى الَلِه َعَلى َأْكَرَم َشْيٌء َلْيَس -

ءٌ  َليَْس )): َقاَل  × النَبيِي  َعني ، ÷ ُهَريَْرةَ  أَِبي  َعنْ ف   َعىَل  أَْكَرمَ  يَشْ
ي
  مينَ  تََعاََل  اَّلَل

ي
. ((الّدَعاء

(14)
 

                                            

 (184/ 10( جمموع الفتاوى )12)

 (707/ 2( سبل السالم )13)

 (951/ 2( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )3370( رواه الَتمذي )14)
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َي اَلتيي خلق اهلل ُسبَْحاَنُه  الدعاء لام َكاّنَ : ‘قال الشوكاِن  َّن الْعيبَاَدة هي ه احْلَيْثييَة ألي ُهَو الْعيبَاَدة  َكاَّن أْكرم عىل اهلل من َهذي

ّن َواْْلينْس إياَل ليعبدوّنَوَما خلقت اخْللق هَلَا َكاَم قَاَل تََعاََل } . {اْْلي
(15)
 

 } من أسباب استجابة الدعاء وآدابه {:

َيُة َوالَتَعّوَذاُت : ‘قال ابن القيم  ، اَل بيَحِدهي َفَقْط، َفَمَتى َكاَّن  َواأْلَْدعي بيهي ، َوالِسالَُح بيَضاري َلةي الِسالَحي بيَمنْزي

ّي، َواْلاَمنيُع َمْفُقوٌد؛ َحَصَلْت بيهي النَِكاَيُة  ُد َقوي ُد َساعي ، َوالَساعي ا اَل آَفَة بيهي الًَحا َتاما
يفي اْلَعُدِو، َوَمَتى ََتََلَف الِسالَُح سي

ٌد مي  مَ َواحي ي ََلْ ََيْ
، َأوي الَداعي  َغرْيَ َصاليح 

هي َلَف التَأْثيرُي، َفإيّْن َكاَّن الّدَعاُء يفي َنْفسي هي الثاَلََثةي ََتَ ْع َبنْيَ َقلْبيهي َوليَسانيهي يفي ْن َهذي

، ََلْ َُيُْصلي اأْلََثُر. 
َجاَبةي َن اْْلي ، َأْو َكاَّن َثَم َمانيٌع مي

ي
الّدَعاء

(16)
 

 :هلل تعالى في الدعاء اإلخالصاألسباب واآلداب  أول هذه -

فالدعاء عبادة من العبادات بل من أعظم العبادات فال ينبغي للعبد أّن يرصفه لغري اهلل تعاَل، ألّن اهلل 

نَي )} تعاَل قال
ي
 َرِب الَْعامَل
ي
َ
ي
ي َوََمْيَاَي َومَمَاِتي َّلل

يَك َلهُ 162ُقْل إيَّن َصالَِتي َوُنُسكي ْرُت َوَأَنا َأَوُل  ( اَل ََشي َوبيَذليَك ُأمي

 َرِب }وقال تعاَل [163، 162{ ]األنعام: امْلُْسليمينيَ 
ي
َ
ي
نَي َلُه الِديَن احْلَْمُد َّلل َ إياَل ُهَو َفادُْعوُه ُُمْليصي َ

ُهَو احْلَّي اَل لِإي

نيَ 
ي
نَي } وقال سبحانه، [65{ ]غافر: الَْعامَل َه الَْكافيُروّنَ َفادُْعوا اَّلَلَ ُُمْليصي  [14{ ]غافر: َلُه الِديَن َوَلْو َكري

  َعْن ابْني َعبَاس  و
ي
، َيْوًما، َفَقاَل: ))× ^، َقاَل: ُكنُْت َخلَْف َرُسولي اَّلَل َيا ُغالَُم إيِِن ُأَعِلُمَك َكلياَمت 

 اَّلَلَ ََتيْدُه َُتَاَهَك، إيَذا َسَألَْت 
 اَّلَلَ َُيَْفظَْك، اْحَفظي

، َواْعَلْم َأَّن األَُمَة  اْحَفظي
ي
 اَّلَلَ، َوإيَذا اْستََعنَْت َفاْستَعيْن بياَّلَل

َفاْسَألي

                                            

 (36( حتفة الذاكرين )ص: 15)

 (15( الداء والدواء )ص: 16)
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 َقْد َكتَبَُه اَّلَلُ َلَك، َوَلْو اْجتََمعُ 
 
ء يَِشْ
 ََلْ َينَْفُعوَك إياَل بي

 
ء يَِشْ
 ََلْ َلْو اْجتََمَعْت َعىَل َأّْن َينَْفُعوَك بي

 
ء يَِشْ
وَك بي وا َعىَل َأّْن َيرُُضّ

 َقْد َكَتبَُه اَّلَلُ َعَليَْك، ُرفيَعتي األَقاْلَُم َوَجَفْت الّصُحُف يَ 
 
ء يَِشْ
وَك إياَل بي . ((رُُضّ

(17) 

 أن َيَتَرَصُد ِلُدَعاِئِه اْلَأْوَقاَت الَّشِريَفَة -

َن األسبوع ووقت السحر من ساعات الليل  َن اأْلَْشُهري َوَيْومي اْْلُُمَعةي مي َن الَسنَةي َوَرَمَضاَّن مي . َكَيْومي َعَرَفَة مي

(18)
 

 أن يفتتح الدعاء ويختمه بذكر اهلل تعالى والصالة على النبي ثم يبدأ بالسؤال. -

َع النَبيّي ، قال: ÷ فََضاَلَة بْن ُعبَيْد  عن  : ×، َفَقاَل النَبيّي ×َرُجالً َيْدُعو يفي َصالَتيهي َفلَْم ُيَصِل َعىَل النَبيِي  ×َسمي

هي: )) َل َهَذا((، ُثَم َدَعاُه َفَقاَل َلُه أَْو ليَغرْيي  َعلَيْهي، ثَُم لْيَُصِل َعىَل ا))َعجي
ي
 َوالثَنَاء
ي
يدي اَّلَل ، ثَُم ×لنَبيِي إيَذا َصىَل أََحُدُكْم فَلْيَبَْدأْ بيتَْحمي

. ((لْيَْدُع بَعُْد بياَم َشاءَ 
(19)
 

ٌء، َحَتى ُتَصِِّلَ ÷ َعْن ُعَمَر بْني اخلََطابي و نُْه يَشْ
 َواألَْرضي اَل َيْصَعُد مي

ي
، َقاَل: إيَّن الّدَعاَء َمْوُقوٌف َبنْيَ الَساَمء

. ×َعىَل َنبييَِك 
(20)
 

ابتداء الدعاء باحلمد هلل تعاَل والثناء عليه، ثم الصالة عىل  أَجع العلامُء عىل استحباب: ‘قال النووي 

. ، وكذلك َتتم الدعاء هبامملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
(21) 

  

                                            

 (1318/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )2516( رواه الَتمذي )17)

 (304/ 1( إحياء علوم الدين )18)

 (172/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )3477( رواه الَتمذي )19)

 (138/ 2( وصححه لغريه األلباِن يف صحيح الَتغيب والَتهيب )468( رواه الَتمذي )20)

 (117( األذكار للنووي )ص: 21)
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 يخِفُض صوته في الدعاء بين المخافتة والجهر:و أن يدعو مستقبل القبلة -

ينَ قال تعاَل } ًعا َوُخْفيًَة إيَنُه اَل ُُييّب امْلُْعتَدي َها 55) ادُْعوا َرَبُكْم َترَُضّ ُدوا يفي اأْلَْرضي َبْعَد إيْصالَحي ( َواَل ُتْفسي

نينيَ  َن امْلُْحسي يٌب مي  َقري
ي
 [56، 55{ ]األعراف: َوادُْعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا إيَّن َرْْحََت اَّلَل

، َفَقاَل  ×، َقاَل: ُكنَا َمَع النَبيِي ÷ األشعري َعْن َأِبي ُموَسىو ، َفَجَعَل النَاُس ََيَْهُروَّن بيالَتْكبيريي  َسَفر 
يفي

يعً : ))×النَبيّي  ُكْم، إيَنُكْم َليَْس َتْدُعوَّن َأَصَم َواَل َغائيبًا، إيَنُكْم َتْدُعوَّن َسمي يبًا، َأُّّيَا النَاُس اْرَبُعوا َعىَل َأنُْفسي ا َقري

. ((َوُهَو َمَعُكمْ 
(22)
 

 ْبني َزْيد  َعْن َعبْ وعن 
ي
إيََل املَُصىَل َيْستَْسقيي، َفَدَعا َواْسَتْسَقى، ُثَم اْسَتْقَبَل  ×، َقاَل: َخَرَج النَبيّي ÷ دي اَّلَل

َداَءهُ  بَْلَة َوَقَلَب ري . القي
(23)
 

 الدعاء: حال أن يرفع يديه -

 ÷ الفاريس َعْن َسلاَْمّنَ ف
ي
ْن إيَّن ×: ))، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل يٌم، َيْستَْحييي مي َرَبُكْم َتبَاَرَك َوَتَعاََل َحييي  َكري

ْفًرا ا صي ، َأّْن َيُرَدُُهَ
هي إيَذا َرَفَع َيَدْيهي إيَليْهي . ((َعبْدي

(24)
 

 أن يلح في الدعاء وال يستبطئ اإلجابة -

 ÷:  َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ 
ي
ََحدي َقاَل: ))  ×َأَّن َرُسوَل اَّلَل ُكْم َما ََلْ َيْعَجْل، َيُقوُل: َدَعْوُت َفَلْم ُيْستََجاُب ألي

((.  ُيْستََجْب ِلي 
(25)
 

                                            

 ( متفق عليه22)

 (6343( رواه البخاري )23)

 (362/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )1488أبو داود )( رواه 24)

 ( متفق عليه25)
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، َما َأَنُه َقاَل: )) ×َعني النَبيِي ، ÷ َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ و م  ، َما ََلْ َيْدُع بيإيثْم  َأْو َقطييَعةي َرحي اَل َيَزاُل ُيْستََجاُب ليلَْعبْدي

ْل  ْستيْعَجاُل؟ َقاَل: َيُقوُل: ))(( قييَل: َيا ََلْ َيْستَْعجي  َما االي
ي
، َرُسوَل اهلل يُب ِلي َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، َفَلْم َأَر َيْستَجي

نَْد َذليَك َوَيَدُع الّدَعاءَ  ُ عي
. ((َفيَْستَْحِسي

(26)
 

ئَْت، اللُهَم اْرَْحْنيي إيّْن  )): ×َقاَل: َقاَل النَبيّي ، ÷ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ و اَل َيُقوَلَن َأَحُدُكْم: اللُهَم اْغفيْر ِلي إيّْن شي

َه َلُه  ، َفإيَّن اهلَل َصانيٌع َما َشاَء، اَل ُمْكري
ي
ْم يفي الّدَعاء ئَْت، لييَْعزي ((. شي

(27)
 

مي امْلَْسَأَلَة َوْليَُعِظمي الَرْغبََة،  اللُهَم اْغفيْر ِلي إيَذا َدَعا َأَحُدُكْم َفالَ َيُقْل: : )) ويف لفظ  ملسلم ئَْت، َوَلكيْن لييَْعزي إيّْن شي

ٌء َأْعَطاهُ  َّن اهلَل اَل َيتََعاَظُمُه يَشْ
 ((. َفإي

ْن ُأُموري الدِ ‘:  بن َعبْدي الَِْبِ اَقاَل  ئَْت َوَغرْيُ َذليَك مي
ََحد  َأّْن َيُقوَل الَلُهَم َأْعطينيي إيّْن شي يني َوالّدنَْيا اَل ََيُوُز ألي

ََنُه اَل َيْفَعُل إياَل َما َشاَءهُ  يٌل اَل َوْجَه َلُه ألي ََنُه َكالٌَم ُمْسَتحي  .ألي

ْن ُدَعاءُ : ‘ َقاَل الَداُوديّي  ئَْت َكامْلُْسَتثْنيي َوَلكي َد َوُيليَح َواَل َيُقْل إيّْن شي َتهي مي امْلَْسَأَلَة َأّْن ََيْ يَْعزي
 َمْعنَى َقْوليهي لي

. اْلَبائيسي اْلَفقيريي 
(28)
 

 والمّشرب إطابة المأكلو تحري المال الحالل -

َن امْلُتَقينَي{ ]الامئدة:   َناَم َيتََقبَُل اَّلَلُ مي
 [27قال تعاَل: } إي

                                            

 (2735( رواه مسلم )26)

 (2679( ومسلم )6339( رواه البخاري )27)

 (140/ 11( فتح الباري البن حجر )28)
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 ، ÷ َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ و
ي
َأُّّيَا النَاُس، إيَّن اهلَل َطِيٌب اَل َيْقبَُل إياَل َطِيًبا، َوإيَّن اهلَل  ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل

َن الَطِيَباتي َواْعَمُلو نَي، َفَقاَل: }َيا َأُّّيَا الّرُسُل ُكُلوا مي
نينَي بياَم َأَمَر بيهي امْلُْرَسلي ًا، إيِِن بياَم َتْعَمُلوَّن َأَمَر امْلُْؤمي ا َصاحلي

ْن َطِيَباتي َما َرَزْقنَاُكْم{ ]البقرة: 51املؤمنوّن: َعلييٌم{ ] يَن آَمنُوا ُكُلوا مي ُثَم َذَكَر [ 172[ َوَقاَل: }َيا َأُّّيَا اَلذي

، َيا َرِب، َيا َرِب، َوَمطَْعُمُه َحَراٌم،
ي
، َيُمّد َيَدْيهي إيََل الَساَمء يُل الَسَفَر َأْشَعٌَّ َأْغَِبَ

ُبُه َحَراٌم، َوَملْبَُسُه َوَمرَّْشَ  الَرُجَل ُيطي

 َحَراٌم،

، َفَأَنى ُيْستََجاُب ليَذليَك؟  َي بياحْلََرامي ((. َوُغذي
(29)
 

 اجتناب تكّلف السجع في الدعاء -

َمَة، َعني ابْني َعبَاس   ْكري  َفاْجَتنيبْهُ  َعْن عي
ي
َن الّدَعاء ْدُت َرُسوَل ، ^، َقاَل: َفانُْظري الَسْجَع مي  َفإيِِن َعهي

ي
× اَّلَل

. -أي السجع يف الدعاء – َوَأْصَحاَبُه اَل َيْفَعُلوَّن َذليَك 
(30)
 

 أن يدعو اهلل تعالى وهو موقن بإجابة الدعاء -

 ÷ َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ ف
ي
، َواْعَلُموا َأَّن اَّلَلَ ×: ))، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل َجاَبةي اَل  ادُْعوا اَّلَلَ َوَأنْتُْم ُموقينُوَّن بياْلي

ْن َقلْب  َغافيل  اَله   يُب ُدَعاًء مي . ((َيْستَجي
(31)
 

َجاَبةي َواَل َيْقنَطَ : ‘بن َبَطال  اَقاَل   اْْلي
ي
 َوَيُكوَّن َعىَل َرَجاء

ي
َد يفي الّدَعاء َتهي ي َأّْن ََيْ

يٌّي َأَنُه َينَْبغيي ليلَداعي  يفي احْلَدي

ياًم  َنُه َيْدُعو َكري َن الَرْْحَةي َفإي . مي
(32)
 

                                            

 (1015( رواه مسلم )29)

 (6337( رواه البخاري )30)

 (108/ 1اْلامع )( وحسنه األلباِن يف صحيح 3479( رواه الَتمذي )31)

 (140/ 11( فتح الباري البن حجر )32)
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 .من َجع اهلل َعَليْهي قلبه يفي الّدَعاء َل يردهُ : ‘الرازي  َقاَل ُيي بن مَعاذ

وَرته وفاقته َوَقوي رجاؤه َفالَ يَكاد يرد دعاؤه: } ابن القيم { قلت  قلبه وصدقت ََضُ
. إيذا اْجتمع َعَليْهي

(33)
 

َّن اَّلَلَ َتَعاََل َقْد : اَل َيْمنَْعَن َأَحًدا الّدَعاَء َما ‘ بُْن ُعيَيْنَةَ سفياّن َقاَل 
، َفإي ريي َن الَتْقصي ، َيْعنيي مي هي ْن َنْفسي َيْعَلُم مي

نَي َقاَل: }َرِب َفَأنْظيْرِني إيََل َيْومي َيبَْعُثوَّن{ ، َوُهَو إيْبلييُس، حي هي . َأَجاَب ُدَعاَء ََشِ َخلْقي
(34)
 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالقيام بواجب  -

أسباب إجابة الدعاء ألنه من أعظم األعامل الصاحلة وألّن تركه موجب لرد الدعاء وعدم  فهذا من أعظم 

هي َلتَأُْمُرَّن بيامَلْعُروفي َوَلَتنَْهُوَّن َعني َقاَل: ))× ، َعني النَبيِي ÷ َعْن ُحَذْيَفَة بْني الياََمّني ف، اْلجابة ي َنْفِسي بييَدي َواَلذي

َكَن  نُْه ُثَم َتْدُعوَنُه َفالَ ُيْستََجاُب َلُكمْ املُنَْكري َأْو َليُوشي َقاًبا مي . ((اَّلَلُ َأّْن َيبَْعٌَّ َعَليُْكْم عي
(35)
 

 والرهبة حال الدعاء: حضور القلب والخّشوع والرغبة -

اتي َوَيْدُعوَننَا فقد أثنى اهلل تعاَل عىل أنبيائه فقال  ُعوَّن يفي اخْلرَْيَ َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكاُنوا َلنَا } إيََّنُْم َكاُنوا ُيَساري

عينيَ   [90{ ]األنبياء: َخاشي

َك وقد أمر اَّلَل تعاَل بحضور القلب، واخلشوع يف الذكر والدعاء، فقال سبحانه: } َواذُْكْر َرَبَك يفي َنْفسي

َن اْلَقْولي بيالُْغُدِو َواْْلَصالي َواَل َتُكنْ  يَفًة َوُدوَّن اْْلَْهري مي ًعا َوخي َن الَْغافيلينيَ  َترَُضّ  [205{ ]األعراف: مي

 إيذا َجَلست يفي ظالم الَليْل َبني َيدي سيدك َفاْستْعمل َأْخالَق‘: قال ابن اْلوزي 

                                            

 (47( الفوائد البن القيم )ص: 33)

 (306/ 1( إحياء علوم الدين )34)

 (169/ 5( وحسنه األلباِن يف صحيح سنن الَتمذي )2169( رواه الَتمذي )35)
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حتى يأخذه.  َعَليْهي  بكىاأْلَطَْفال َفإيّن الِطْفل إيذا طلب من َأبييه َشيْئا َفلم ُيْعطه 
(36)
 

 االعتداء في الدعاء أن يجتنب -

كالدعاء باملستحيل ، وَيوز، وما ال يفعله اهلل سبحانه وتعاَل، أو بإثم، أو بقطيعة رحمبسؤال ما ال 

كاخللود يف احلياة، أو الدعاء عىل الغري بالوقوع باملحرمات كأّن يتعاطى املخدرات، أو املسكرات، أو فراق 

 األهل أو تشتت الشمل.

 َعىَل ُوُج : ‘قال القرطبي 
ي
ْعتيَداُء يفي الّدَعاء نَْساُّن االي نَْها َأّْن َيْدُعَو اْْلي نَْها اْْلَْهُر اْلَكثيرُي َوالِصَياُح، َومي وه : مي

نَْها أَ  َيًة، َومي نَْها َأّْن َيْدُعَو َطاليًبا َمْعصي ، َومي َلُة َنبيّي، َأْو َيْدُعَو يفي َُمَال  َتابي يفي َأّْن َتُكوَّن َلُه َمنْزي ّْن َيْدُعَو بياَم َليَْس يفي اْلكي

، َفَيَتَخرَيُ َأْلَفاًظا ُمَفَقَرًة َوالّس 
ُك َما  (مقفاه)نَةي َعاَرُه َوَيَْتُ

َوَكلياَمت  ُمَسَجَعًة اَل َأْصَل هَلَا َواَل ُمَعِوَل َعَليَْها، َفَيْجَعُلَها شي

 َدَعا بيهي َرُسوُلهُ 

 .
ي
ني اْستيَجاَبةي الّدَعاء َعَليْهي الَسالَُم. َوُكّل َهَذا َيْمنَُع مي

(37)
 

ْعتيَداءُ : ‘وقال ابن تيمية  َل  االي ثُْل: َأّْن َيْسَأَلُه َمنَازي : َأّْن َيْسَأَل اْلَعبُْد َما ََلْ َيُكْن الَرّب ليَيْفَعَلُه. مي
ي
يفي الّدَعاء

 
ي
يَُة اَّلَل
كينَي َوَنْحَو َذليَك. َأْو َيْسَأَلُه َما فييهي َمْعصي َرَة ليلُْمرَّْشي نُْهْم َأْو امْلَْغفي  َوَليَْس مي

ي
َعىَل اْلُكْفري   َكإيَعاَنتيهي اأْلَنْبيَياء

 . ْصَياّني َواْلُفُسوقي َواْلعي
(38) 

  

                                            

 (219( املدهش )ص: 36)

 (226/ 7( تفسري القرطبي )37)

 (130/ 1( جمموع الفتاوى )38)
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 ال يدعو على أهله، أو ماله، أو ولده، أو نفسه: -

 عن 
ي
 ، ^ َجابير بْن َعبْدي اهلل

ي
ُكْم، َواَل َتْدُعوا َعىَل ×: )) َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل اَل َتْدُعوا َعىَل َأنُْفسي

يُب َلُكمْ َأْواَلديُكْم، َواَل َتْدُعوا َعىَل أَ   َساَعًة ُيْسَأُل فييَها َعَطاٌء، َفيَْستَجي
ي
َن اهلل . ((ْمَواليُكْم، اَل ُتَوافيُقوا مي

(39)
 

 ،:×، قال هلا النبي ÷عندما مات زوجها أبو سلمة  ’ ُأِم َسَلَمةَ  ويف حديٌّ

، َفإيَّن امْلَالَئيَكَة ))  ُكْم إياَل بيَخرْي  . ((ُيَؤِمنُوَّن َعىَل َما َتُقوُلوّنَ اَل َتْدُعوا َعىَل َأنُْفسي
(40)
 

 اإلكثار من الدعاء في الرخاء سبب إلجابة الدعاء حال الكرب -

 ÷ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ 
ي
نَْد الَشَدائيدي َوالَكْربي ))×: ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل يَب اَّلَلُ َلُه عي

ُه َأّْن َيْستَجي َمْن رََسَ

 َفلْيُْكثيري الّدَعاَء 
ي
. ((يفي الَرَخاء

(41)
 

 وأحوال يستجاب فيها الدعاء {:أوقات }

 ليلة القدر:دعاء  -

 ÷ َعْن َأَنسي بْني َماليك  
ي
ُكْم، َوفييهي ×: ))، َقاَل َدَخَل َرَمَضاُّن، َفَقاَل َرُسوُل اَّلَل َّن َهَذا الَشْهَر َقْد َحرَُضَ

إي

َمَها  ، َمْن ُحري ْن َألْفي َشْهر  َها إياَل ََمُْرومٌ َليَْلٌة َخرْيٌ مي َرُم َخرْيَ َم اخْلرَْيَ ُكَلُه، َواَل ُُيْ . ((َفَقْد ُحري
(42)
 

 َأَرَأْيَت إيّْن َعليْمُت َأّي َليَْلة  َليَْلُة الَقْدري َما َأُقوُل فييَها؟ َقاَل: ’ َعْن َعائيَشةَ 
ي
، َقاَلْت: ُقلُْت: َيا َرُسوَل اَّلَل

((  : . ((و  حُتيّب الَْعْفَو َفاْعُف َعنِي الَلُهَم إيَنَك ُعفُ ُقوِلي
(43)
 

                                            

 (3009رواه مسلم ) (39)

 (920( رواه مسلم )40)

 (1078/ 2( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )3382( رواه الَتمذي )41)

 (447/ 1( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع )1644( رواه ابن ماجه )42)

 (814/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )3513( رواه الَتمذي )43)
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 دعاء يوم عرفة: -

 ُدَعاُء َيْومي َعَرَفَة، َوَخرْيُ َما ُقلُْت  ))َقاَل: × َأَّن النَبيَي ، ^عن عبد اهلل بن عمر بن العاص 
ي
َخرْيُ الّدَعاء

اَل اَّلَلُ َوْحَدُه 
َ إي َ : اَل لِإي ْن َقبِّْلي يرٌ َأَنا َوالنَبييّوَّن مي  َقدي

 
ء يَك َلُه، َلُه املُلُْك َوَلُه احلَْمُد َوُهَو َعىَل ُكِل يَشْ

((.  اَل ََشي
(44)
 

 دبر الصلوات المكتوبات: -

 َأْسَمُع؟ َقاَل:÷ الباهِّل َعْن َأِبي ُأَماَمةَ 
ي
: َأّي الّدَعاء
ي
 ، َقاَل: قييَل َيا َرُسوَل اَّلَل

، َوُدُبَر الَص ))  ري . ((َلَواتي امَلْكتُوَباتي َجْوَف الَليْلي اْلخي
(45)
 

 :وفيه ساعة إجابة جوف الليل اآلخر -

 ÷ َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ 
ي
نَي يَْمِضي ثُلٌُُّ اللَيْلي اأْلََوُل،  )) َقاَل: ، × ، َعْن َرُسولي اهلل  الّدنْيَا ُكَل َليْلَة  حي

ي
ُل اهلُل إيََل الَساَمء َينْزي

ي يَْسأَُلنيي فَأُ  يَب َلُه، َمْن َذا اَلذي ي َيْدُعوِني فَأَْستَجي ي يَ َفيَُقوُل: أَنَا امْلَليُك، أَنَا امْلَليُك، َمْن ذَا اَلذي ْستَغْفيُرِني فَأَْغفيَر ْعطييَُه، َمْن َذا الَذي

َء الَْفْجر ((.  ُ َلُه، فاَلَ َيَزاُل َكَذليَك َحتَى يُِضي
(46)
 

ْعُت النَبيَي ^بن عبد اهلل  َعْن َجابير َرُجٌل ُمْسليٌم، َيْسأَُل اهللَ  إيَّن يفي اللَيْلي َلَساَعًة اَل يَُوافيُقَها، َيُقوُل: ))×، َقاَل: َسمي

َرةي، إياَل أَْعطَاُه إييَاُه، َوَذليَك ُكَل َليْلَة   ا ميْن أَمْري الّدنْيَا َواْْلخي . ((َخرْيً
(47)

 

  

                                            

 (621/ 1نه األلباِن يف صحيح اْلامع )( وحس3585( رواه الَتمذي )44)

 (388/ 1( وحسنه األلباِن يف مشكاة املصابيح )3499( رواه الَتمذي )45)

 ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 46)

 (757( رواه مسلم )47)
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 ، والتقاء الصفين في الجهاد:عند النداء للصلوات المكتوبات -

  ÷ َعْن َسْهلي بْني َسْعد  
ي
نَْد ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل ، َوعي

ي
نَْد النَِداء ، َأْو َقَلاَم ُتَرَداّني الّدَعاُء عي ثينْتَاّني اَل ُتَرَداّني

ُم َبْعُضُهْم َبْعًضا نَي ُيلْحي . ((الْبَأْسي حي
(48)
نَْد )): ويف لفظ  نَْد ُحُضوري الَصالَةي، َوعي : عي

ي
اَم َأبَْواُب الَساَمء َساَعتَاّني ُتْفتَُح فييهي

 الَصِف يفي َسبي 
ي
. ((يلي اَّلَل

(49)
 

 بين األذان واإلقامة: -

 ÷ َعْن َأَنسي بْني َماليك  
ي
، َفادُْعوا: ))×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل َقاَمةي ((. الَدْعَوُة اَل ُتَرّد َبنْيَ اأْلََذاّني َواْْلي

(50)
 

 ساعة من ساعات يوم الجمعة: -

 ، َأَنُه َقاَل: ))إيَّن يفي اْْلُُمَعةي َلَساَعًة، اَل ُيَوافيُقَها×، َعني النَبيِي ÷ َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ و

ا، إياَل َأْعَطاُه إيَياُه((.  يَها َخرْيً
ُمْسليٌم، َيْسَأُل اهلَل في

(51)
 

 السجود: الدعاء حال -

 قال ، َقاَل: ^ َعني ابْني َعبَاس  
ي
ٌن َأّْن َوَأَما . . : ))×َرُسوُل اهلل ، َفَقمي

ي
ُدوا يفي الّدَعاء الّسُجوُد َفاْجتَهي

. ((ُيْستََجاَب َلُكمْ 
(52)
 

 ، ÷ َعْن َأِبي ُهَريَْرةَ و
ي
ٌد، َفَأْكثيُروا َقاَل: )) ×َأَّن َرُسوَل اهلل ، َوُهَو َساجي ْن َرِبهي َأقَْرُب َما َيُكوُّن اْلَعبُْد مي

. ((الّدَعاءَ 
(53)
 

                                            

 (590/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )2540( رواه أبو داود )48)

 ( 255/ 3 التعليقات احلساّن عىل صحيح ابن حباّن )( وصححه األلباِن يف1720(رواه ابن حباّن )49)

 (641/ 1( وصححه األلباِن يف  صحيح اْلامع )225/ 3( رواه أْحد )50)

 (852( رواه مسلم )51)

ٌن ( معناه حقيق وجدير. 479( رواه مسلم )52)  ( ) َفَقمي
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 :والد ودعوة المسافروة المن الدعوات المستجابات دع -

َن: َدْعَوُة اْلَواليدي  ))َقاَل: × ، َأَّن النَبيَي ÷ َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ و } عىل  َثالَُث َدَعَوات  ُمْستََجاَباٌت اَل َشَك فييهي

، َوَدْعَوُة امْلَظُْلومي ولده { ((.  ، َوَدْعَوُة امْلَُسافيري
(54)
 

 المظلوم:من الدعوات المستجابات دعوة  -

َ اَّلَلُ َعنُْهاَم َأَّن النَبيَي 
، َفَقاَل: )) ×َعني اْبني َعَباس  َرِضي ، َفإيََّنَا َليَْس َبَعٌَّ ُمَعاًذا إيََل الَيَمني اَتقي َدْعَوَة املَظُْلومي

َجاٌب   حي
ي
. ((َبيْنََها َوَبنْيَ اَّلَل

(55)
 

  ÷، َعْن ُخَزْيَمَة بْني َثابيت  و
ي
، َيُقوُل  ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل ََّنَا حُتَْمُل َعىَل اْلَغاَممي اَتُقوا َدْعَوَة امْلَظُْلومي َفإي

ني  اَّلَلُ َعَز َوَجَل:  َنكي َوَلْو َبْعَد حي  َوَجالَِلي أَلَنرُْصَ
َزِتي ((. َوعي

(56)
 

. ص أو مظلوميقال: ال ُيستجاب الدعاء بِسعة إال ملخل: ‘ قال ابن عقيل
(57) 

ُع ُعْقبَاُه إََل النََدمي  ًرا. . . َفالّظلُْم َتْرجي  اَل َتظْليَمَن إَذا َما ُكنَْت ُمْقتَدي

 ََلْ َتنيمْ 
ي
 َتنَاُم َعيْنَاك َوامْلَظُْلوُم ُمنْتَبيٌه. . . َيْدُعو َعَليْك َوَعنْيُ اَّلَل

  

                                                                                                                                  

 (482( رواه مسلم )53)

 (582/ 1) ( وحسنه األلباِن يف صحيح اْلامع1536( رواه أبو داود )54)

 (2448( رواه البخاري )55)

 (84/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )3718( رواه الطِباِن )56)

 . 85( كتاب الدعاء، َممد احلمد، ص 57)
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 ثمرات وفوائد الدعاء:

 الدنيا واآلخرة:الدعاء سبب لتحصيل خيري   -

 ÷ الفاريس َعْن َسلاَْمّنَ 
ي
ْن : ))×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل يٌم، َيْستَْحييي مي إيَّن َرَبُكْم َتبَاَرَك َوَتَعاََل َحييي  َكري

ْفًرا ا صي ، َأّْن َيُرَدُُهَ
هي إيَذا َرَفَع َيَدْيهي إيَليْهي . ((َعبْدي

(58)
 

ِي و   ÷، َعْن َأِبي َسعييد  اخْلُْدري
ي
م  َدَعا اَّلَلَ َعَز َوَجَل بيَدْعَوة   ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

ْن َرُجل  ُمْسلي َما مي

: إيَما َأّنْ  َصال  َثالَث  َا إيْحَدى خي اَل َأْعَطاُه اَّلَلُ َعَز َوَجَل هبي
م  إي َما َأّْن ُيَعِجَل َلُه َدْعَوَتُه، َوإي  َليَْس فييَها إيثٌْم َواَل َقطييَعُة َرحي

ثَْلَها  مي
ي
َن الّسوء َرةي، َوإيَما َأّْن َيْدَفَع َعنُْه مي َر َلُه يفي اْْلخي  إيًذا ُنْكثيُر، َقاَل:  (( َيَدخي

ي
َفاَّلَلُ َعَز َوَجَل )) َقاُلوا: َيا َرُسوَل اَّلَل

((. َأْكَثرُ 
(59)
 

ْن َتتَ : ‘قال احلافظ ابن حجر 
َجاَبُة َفَتاَرًة َتَقُع بيَعنْيي َما َدَعا بيهي َوَتاَرًة  نََوعُ ُكَل َداع  ُيْسَتَجاُب َلُه َلكي اْْلي

هي  . بيعيَوضي
(60)
 

 الدعاء سبب لتفريج الكربات: -

َر }قال تعاَل عن عبده يونس عليه السالم لام كاّن يف بطن احلوت  بًا َفَظَن َأّْن َلْن َنْقدي َوَذا النّوّني إيْذ َذَهَب ُمَغاضي

نَي ) َعَليْهي َفنَاَدى
ي ي
َن الَظامل َ إياَل َأنَْت ُسبَْحانََك إيِِن ُكنُْت مي َ

َن الَْغِم 87يفي الّظُلاَمتي َأّْن اَل لِإي ( َفاْستََجبْنَا َلُه َوَنَجيْنَاُه مي

نينيَ  ي امْلُْؤمي  [88، 87{ ]األنبياء: َوَكَذليَك ُننْجي

                                            

 (362/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )1488( رواه أبو داود )58)

 ( وصححه األلباِن يف تعليقه عىل األدب املفرد. 710( والبخاري يف األدب املفرد )29780( رواه ابن أِب شيبة )59)

 (96/ 11( فتح الباري البن حجر )60)
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 ، ÷ بن أِب وقاص َعْن َسْعدو
ي
: ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل َدْعَوُة ذيي النّوّني إيْذ َدَعا َوُهَو يفي َبطْني احلُوتي

 
 
ء  يَشْ
َا َرُجٌل ُمْسليٌم يفي َنُه ََلْ َيْدُع هبي

نَي، َفإي
ي ي
َن الَظامل َ إياَل َأنَْت ُسبَْحاَنَك إيِِن ُكنُْت مي َ

اَل اْستََجاَب اَّلَلُ َلهُ  اَل لِإي
. (( َقّط إي

(61)
 

 ÷، َعْن َسْعدي بْني َأِبي َوَقاص  و
ي
نَْد َرُسولي اهلل  إيَذا َنَزَل )) َقاَل: × ، َقاَل: ُكنَا ُجُلوًسا عي

 
ء يَِشْ
ُكْم بي ُ َأاَل ُأْخِبي

 الّدنْيَا َدَعا بيهي ُفِرَج َعنْهُ 
ي
َن َبالَء نُْكْم َكْرٌب َأْو َبالٌَء مي يَل َلُه: َبىَل،  ((؟ بيَرُجل  مي َ إياَل  ))َقاَل: َفقي َ

: اَل لِإي ُدَعاُء ذيي النّوّني

نيَ 
ي ي
َن الَظامل ((.  َأنَْت ُسبَْحاَنَك إيِِن ُكنُْت مي

(62)
 

 الدعاء سبب لدفع الفقر وقضاء الحاجات -

 بْني َمْسُعود  
ي
 ÷ َعْن َعبْدي اَّلَل

ي
فَأَنَْزهَلَا بيالنَاسي ََلْ تَُسَد فَاَقتُُه، َوَمْن نََزلَْت َمْن نََزَلْت بيهي فَاَقٌة : ))×، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل

ل   ل  أَْو آجي ْزق  َعاجي ُك اَّلَلُ َلُه بيري
، َفيُوشي
ي
. ((بيهي فَاقٌَة فَأَنَْزهَلَا بياَّلَل

(63)
 

 الدعاء يدفع عن الداعي ما ُقِدر عليه من المصائب. -

 ، ÷ الفاريس َعْن َسلاَْمّنَ ف
ي
يُد يفي الُعْمري إياَل ))×: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّلَل اَل َيُرّد الَقَضاَء إياَل الّدَعاُء، َواَل َيزي

 ّ . ((الِبي
(64)
 

ُُه، َوَيْمنَُع ُنُزوَلُه،: ‘قال ابن القيم  ، َيْدَفُعُه، َوُيَعاْلي
ي
، َوُهَو َعُدّو اْلباَلَء َيةي ْن َأنَْفعي اأْلَْدوي َوَيْرَفُعُه، َأْو  الّدَعاُء مي

 . ني الَُح امْلُْؤمي ِفُفُه إيَذا َنَزَل، َوُهَو سي َُيَ
(65)
 

                                            

 (637/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع)3505( رواه الَتمذي )61)

 (508/ 1( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع)10416( رواه النسائي )62)

 (1118/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )2326( رواه الَتمذي )63)

 (1271/ 2( وصححه األلباِن يف صحيح اْلامع )2139( رواه الَتمذي )64)
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 :الدعاء سبب للثبات والنصر على األعداء -

ا َوَثبِْت أَقَْداَمنَا }: عن طالوت وجنودهتعاَل  قال ْغ َعلَيْنَا َصِْبً  َقالُوا َرَبنَا أَفْري
َالُوَت َوُجنُوديهي نَا َعىَل َوَلاَم َبَرُزوا ْلي َوانرُْصْ

يَن )  250الَْقْومي الَْكافيري
ي
 [251، 250{ ]البقرة: ( فََهَزُموُهْم بيإيذّْني اَّلَل

 الدعاء سبب للنجاة من النار -

( َفَمَن اَّلَلُ َعَليْنَا 26( َقاُلوا إيَنا ُكنَا َقبُْل يفي َأْهلينَا ُمْشفيقينَي )25َوَأقْبََل َبْعُضُهْم َعىَل َبْعض  َيتََساَءُلوَّن )}قال تعاَل

يُم 27َوَوَقاَنا َعَذاَب الَسُمومي ) ْن َقبُْل َنْدُعوُه إيَنُه ُهَو الَِْبّ الَرحي
 [28 - 25{ ]الطور: ( إيَنا ُكنَا مي

 الدعاء سبب لتحصيل الدرجات العلى في الدنيا واآلخرة -

َا َرَزقْنَاُهْم ُينْفيُقوَّن َفالَ َتْعلَ } قال تعاَل عي َيْدُعوَّن َرهَبُْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوممي ُم َنْفٌس َما ُأْخفيَي َتتََجاََف ُجنُوهُبُْم َعني امْلََضاجي

ْن ُقَرةي أَْعنُي  َجَزاءً   [17، 16{ ]السجدة:  بياَم َكاُنوا َيْعَمُلوّنَ  هَلُْم مي

والحمد هلل رب العالمين

                                                                                                                                  

 (10( الداء والدواء )ص: 65)

http://www.altawhed.net/
http://www.facebook.com/MasjedAltawhed

