نعيــم الدعـاء
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إن احلمد هلل نحمده نستعينه ونستغفره ,
ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات
أعاملنا  ,من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل
فال هادي له  ,وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال
رشيك له  ,وأشهد أن حممدً ا رسول اهلل صىل
كثريا .
اهلل عليه وسلم تسليام ً
أما بعد :الدعاء تلك النعمة العظيمة ,والسبب
املبارك الذي يصل العبد الفقري بربه الغني,
ويمد العبد الضعيف من مدد ربه العظيم .
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هذه النعمة  ,كيف نتذوقها يف حياتنا ,ونعيش
معها يف كل ساعتنا.
أردت جمتهدً ا عىل ضعف مني  ,وكتبت
ُ
معتمدً ا عىل اهلل هذه امللامت التي أرجو هبا أن
ونور ًا يل أنا قبل القارئ ,ونؤمل
نرباسا
تكون
ً
ً
يف كرم اهلل أن يكتب هلا القبول.
دونكم عبارات نُثرت ,وكتابات ُسطرت ,فإن
وجدتم فيها ُحسن ًا فإنام هو من فيض اهلل ,وإن
وجدتم سوى ذلك فهو من نفيس املقرصة واهلل
بريء منه ورسوله ^ .
أمحد املغريي
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نعيم الدعاء
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 ي
ي
للقلوب وتروح  ,ويبقى
تأِت ُمفرحات
الدُّ عاء من أقوى أسباب فرح القلب
وانبساطه ,به ُأنس الركون إىل اهلل ,ومعه ُُسور
التعلق بي يه .
الرس اخلالد والصفة املهيبة فيها
 الدعاء
ّ
تتجىل

أهبى

صور

العبودية؛

(تذلل

عبد واستكان ُة مسكني وتطلب فقري) ملن بيده
الغنى والقدرة وحده!.
 الدعاء أمان اخلائفني ,ومالذ الطالبني ال
خيبة واهلل مع الدعاء ,فأنت تناجي القادر
الكريم.
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 أول دوافع األمنيات للتزود من
قادر ,وخزائنُ ُه
الدعاء :يقينك التام أن اهلل
ٌ
مألى,

وبا ُبه

رشع,
ُم ٌ

حينها

اعرض

مسألتك دونام حدود وال حييط هبا قيود .
 إنام هي أفراح ثابتة تليها أفراح ُمرتقبة
و ُمنتظرة ,يحني تُوقن بسام يع القادر ,وحني يزول
إكثار
الشك يف كر يم املُعطي ,حينها يكون
ُ
الدعاء بني يديه ,ورفع املسألة إليه ,وعرض
احلوائج عليه.
ّ أهيا املستغيثون  :هذا حبل النجاة الوثيق.
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 إن تم لك قبول الدعاء فعش بسياج األمان
وادفع عنك مهوم القلب وارتقب ُحسن قدوم
دعواتك عليك .
 أهيا ي
القادم يحل يرم الدُّ عاء:
ُّ
يف حوائجك؛ ُطرق قضائها ,وسبل حلوهلا
ُ
إحسان اهللي إن جاء مأل
لطيف
ليس إليك,
ُ
السمع وأرىض البرص .
أمجل الدُّ ي
عاء  :يحني تعتيل ُرتب َة ي
ُ 
اإلحسـان,
قريب يمن ُه يسمع كالمه
وتدعو اهلل دعا َء َمن ر ُّب ُه
ٌ
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تام ًا؛ شكواه وأمل ُهَ ,
وخوف ُه ورجاءه ,حاجته
املتناثرة ,وكلامته املتعثرة.
الو يجلون  :هذا باب الغوث األول.
ّ أهيا َ
 الدُّ عاء َجنَّة .
 يف الدّ عاء ُعبودية يعرفها أهل ي
اإليامن.
ف هلل حاجتك دون استحياء,
 يا و َّيل اهلل :يص ْ
سرتى يعيان ًا إكرام اهلل.
 اذكر كر َم التوفيق للمسألة ,إن الذي قد
هداك وأكرم قادر أن ُُييبك وي ي
َ
نعم.
ُ
ٌ
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اخرج إىل الفرح العظيمُ ,قل موقن ًا  :ما
ُ 
غاب ي
يعزب عنه مطلويب,
عن اهلل لفظي ,ومل ُ
سمع اهلل املناجاة ,وارتفعت إليه احلاجات,
وربح املؤ ِّمل يف اهلل ,ربح ًا ال يعرف اخلسارة
َ
وال البوار .
رب تيسري ًا يمنك الحول لنا إال بك.
يا ِّ
واثق َّ
بأن اهلل ُسيع
ادع اهلل تعاىل
وأنت ٌ
َ
ُ 
اإلجابة ,حالو ُة الدُّ عاء ي
تأِت يحني توقن بسام يع
اهلل ملطلوبك.
 املُليحون يف الدُّ ي
عاء واثقون يف اهلل.
ّ ُ
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 األُنس بالدُّ عاء :يحني يتم انتزاع اليأس يمن
خلجات القلب ,و ُيكرس الوهم الذي يعرتي
النفس حينها يمتلئ القلب باليقني التام الذي
الريب فيه أن اهلل يسمع الدُّ عاء؛ وال يعزب عنه
من احلاجات يشء.
 ال تقم مقام الشاك ,وال تكن يف عداد
الغافلني؛ الذين َ ُهيذون الدعاء دون شعور
منهم صادق أو لدهيم حضور قلب.
بلسم التيسري .
ُّ أهيا املشغول :ال يفتك
ُ
ُّ أهيا املُرتدد  :ال تتجاوز ُعرى التوفيق.
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 دعوة واحدة ادفع هبا ُمجلة من ُمهومك!.
باب اهلل ستنقلب عىل ي
 وقف ٌة بي ي
بالرضا.
إثرها ِّ
باحلي القيوم .
ُّ أهيا املهموم :تع ّلق
ِّ
أفلح واهللي من َط َرح مطلوبه بي ي
باب اهلل.
َ 
 ي
السائلني ال ْتر يجع يصفر ًا ُسبحان َمن
أيادي
َ
ال ُُيلف امليعاد .
َ
عنك العجز,
واترك
 ا ْط َر ْح ْأوها َمكـ,
ُ
شئت.
ُدعاؤك َم
رت يمن ُه ما ْ
ٌ
سموع ,فاخ ْ
ْ 
وجدت حالو َة الدُّ عاء فتلك يمن أوائيل
إن
َ
ال ُبرشى.
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ْ 
ترش َد املحروم مع ن ُّز يع اخللق ,فقد
إن ّ
استجمع املُتوجه هلل كل مطلوبه.
ٍ
حاجة ما  ,ثم
 حني تكثر من دعاء اهلل يف
ترى تقدير اهلل يف حصول املطلوب أو عدم
حصوله ,ثق بأن تقدير اهلل أكمل لك ,وأن
اختيار اهلل أكمل من اختيارك لنفسك.
ستجب.
املهم  :أال يرسي إليك أن دعاءك مل ُي َ
وما يدريك؟! فأنت ازددت قربا بقدر احلاجة,
وازددت أجر ًا بكثرة اخلضوع واملسألة ,وارتفع
إيامنك بقدر انقطاعك بني يدي اهلل.
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والنتيجة  :تقدير اهلل أن تبقى يف محايته,
وعنايته ,وحفظه من أن ُيمس دينك أو
عافيتك.
 هيب ُة الدّ عاء تعرفها يحني جتزم أن مطلوبك
املعروض ال يفوت منه يشء.
 قد ترى اإلجابة بعد ي
هذه الدّ عوة ,مل َ القنوط
؟! وأنت ترى مدد اهلل يف ِّ
كل حلظة.
 ا ْد ُن يمن معني الطمأنينة ,ناجي اهلل بي ٍ
ولو
صدق ْ
تدعو بيكلمة.
أن
َ
لفرح الذي ال يتبدل
 عبادة الدُّ عاء :يهبا ا ُ
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 أهل الصفاء؛ " صفاء القلوب "يعقدون
أعظم اآلمال عىل الدُّ عاء.
 التُقطع أيام دهرك تنظر هلذا الباب  ,تظن
أن مطلوبك قادم منه  ,ياهذا  :لو كانت
األبواب مغلقة النفتحت حني تأِت بشارة اهلل .
حماويج لفضلك ,فقراء
رب نحن
ُ
 يا ِّ
لعطائك ,من ذا الذي وقف ببابك فرددته؟
تعرض ملعروفك فطردته ؟!
أو ّ
اللهم أفيض علينا من مواهب كرمك العظيم.
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ي
السري
الراغب ييف املُنافسةّ ,أول
ّ أهيا
ُ
( َخطوة).
ي
ُ
الطلب ,ال خيب َة مع الدُّ عاء.
الصادق ييف
ّ أهيا
كريم عىل اهلل فاحذر ُخطوات إبليس
أنت
َ 
ٌ
(وأعظمها الت يَأييس) .
صدق ( ُقلوهبم يعند الدّ ي
ؤال بي ٍ
أهل الس ي
عاء
ُّ ُ 
ح ي
اِضة).
َ
ي
االستكثار ,فال تعجز عن
 إي ْن ض ُعفت عن
احُض بقلبيك يعند
حضور القلب يف قليلي يهُ .
ي
مواطن اإلجابة.
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 تف ّقد يرقة قلبك ,فمع اخلشية موازين
األعامل ثقيلة.
فت من املخلوق فررت منه ,ي
وحني
 إذا يخ َ
اخلوف من اهلل إنّام فيرارك إليه .
 خماوفك كُلها تُطوى؛ إن توكّلت عىل اهلل,
أيقنت بي ُق ي
ُمه َ
درة اهلل .
ومك ُك ّلها تُنسى؛ إين
َ
ال ّلهم ي
اهدنا واجعلنا سبب ًا فيمن اهتدى,
ُ
كريم أيقظنا يمن رقدات الغفلة .
يا
ُ
 إي َّن ييف ال ُق ي
لوب َوحشة ال َي ْطردها إيال ذكر
اهلل.
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ي
بال الغفلة؛ وانطليق ل ي
ُ ج ْذ يح َ
ساحة ِّ
الذكر,
ٍ
ُ
فأهل التهليل
بتهليلة)؛
ِّبرد ُحرقة ال َّلوم (
أنفسهم صافية.
ٍ
بتسبيحة) ,فأهل التسبيح
 اردم ُهوة ال ُبعد (
الش ي
يف ِّ
دة مذكورون.
بدعوة؛ فأهل الدُّ ي
ٍ
 ي
ي
عاء
اليأس
اطو صحائف
رجاؤهم ال ُييب .
 حنني قلبك سكونه مع اآليات .
مرت عليك وأنت

ُ
أرشف الساعات ساعة ّ
ذاكر.
هلل ٌ
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ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ,له امللك ,وله
كل ٍ
احلمدُ  ,وهو عىل ّ
يشء قدير.
,فأنت هلل
ّ أهيا الذاكر :إين غ َفل الغافل
َ
ُمع ِّظمْ ,
هلل؛ فتهليالتك ثقيلة يف امليزان ,يهي
حقيقة سرتاها رأي العني إن شاء اهلل.
 اس َت ْغ يفر اهلل ,استغفارك املتتابع معه مفاتيح
فرجٍ عاجلة.
سكر الغافلني يف َو َسطيهم من َيذكر اهلل.
َ ع ُ
 تشوقاتُك اجلميلة للطاعة ,ال تقتلها
ي
بمجالس اخلوض الوخيمة .
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ُ
طرق باب
محداهلل والثناء عليه ,و
االستغفار ,واالعرتاف بالتقصري ,والتحدث
بظل يم

النفس,

وتكرار

النعم,

وجمانبة

التكلف

الشكر
واإلثم

عىل
يف

ُ
والوثوق
الدعاء ,والصالة عىل رسول اهلل,
ي
بوعده تعاىل ,يحني تكون هذه ُمصاحبة
فأبرش بوعد اهلل
لدعواتك (وإن ق ّلت حروفها)
ْ
الذي ال ُُيلف .
ي
السؤال عىل

أعظم الفرح حني ُيرسم ُّ
ُ
ي
صحائف التّذلل!.
 ي
أيادي ابن آد َم ُمك ّبلة بالعجز ,كن ممن مهس
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إىل اهللي بالشكوى ,وارتفعت حاجاهتم ي
إليه
ي
بصادق النّجوى.
 دوي أهل ال ّليل ي
وحاجات,
فيه
ٌ
حاجات َ
ُّ
ُس َ
يطلب
وسع علم ُه األصوات؛ هذا
بحان َمن
ُ
َ
توبة ,وآخر يرجو الثبات.
دقيق األمور ال ُيفى عىل السمي يع البصري.
ُ 
ي
ي
ساحة املسألة .
اِضب بسه يم الطلب يف
تسرتسل ِّ
َ
 ما َ
بكل املأمول.
أمجل أن
كريم ال يبخل .
يا هذا  :اهللُ ٌ
ُ عبودية الدُّ عاء  :تعني دوام التعلق باهلل .
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 احذر أن ييق َّل مطلوبك .
سألت اهلل ييف يومك ؟
 تُرى كم
َ
ي
مواطن اإلجابة
املتُضعني يف
رأيت
لو
َ
َ
ْ
ٍ
يسهو
قلب
الحتقرت ُسؤال العجلة يمن
َ
ُ
و َيغفل!.
ال ّل ُه َّم ال َ َْت ير ْمنــا َل ّذ َة ُسؤالك ,وارزقنا األدب
َ
حال الطلب .
دعوت اهلل بي ٍ
ورجوت
صدق,
ح ُّظك كبري إن
َ
َ
إجابته بييقني .
 وقود األمس أين اختفى ؟
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 دعواتك كم يهي؟!
مطالبك ي
ماهي؟! خزائن الكريم ال تنفد وسعة
فضله ال تنتهي.
قل ال ّلهم  ..ويكفيك.
 واعجب ًا ممن ُيريد أن ُيمنح من خزائن اهلل
وقلبه متعلق باملخلوق؛ أسري ًا يف هواه ,راغب ًا
فيام عندهُ ,ياف سطوته ,و ُيؤمل يمنحته .
 الغفلة عن اهلل الداء املستطري ,ما ُِض َب هبا
قلب إال انتكس ,وال أحاطت بي ٍ
فؤاد إال
ارتكس .
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 املقطوع  :من وقف دون باب اهلل ,يعرف
النجاة ويكثر التل ّفت.
مهس أخيك :أطيل الدعاء ,واجعل حقيقة
ُ 
فاقتك حقيقة يف قلبك ,كُن دائم اخلضوع هلل,
وملتجئا إليه ,اجعل من صلواتك اخلمس
فرصة للخضوع الباطني حتى ترى موعود اهلل,
اطرق باب اهلل لعلك ترى من خزائنه ما
ُيرضيك.
وحسن
ومن خزائنه اخلفية حمبته ,والثقة فيهُ ,
التعلق به ,ودوام ترقب رمحته ,ومجيل الثناء
وحلو مناجاته.
عليهُ ,
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 شكاويك ..اجعلها مستورة يف صندوق
تأوه ,واعرضها بفرحٍ
الكتامن عن الضعيف امل ّ
عرب صحائف الرجاء عىل القادر املُجيب.
دعوت اهلل فد ْع َك من سج يع األلفاظ,
 إن
َ
وتك ّلف الكلامت( ,حرارة يصدقك) ْ
إن مت ّ ْت ال
َتدها الطيباق السبع.
تصـو ْر َّ
َ
أن َ
أمانيك اجلميلة
بينك وبني َتقيق

ّ
ال م ي
وص ً
ال وسـبب ًا ه ِّين ًا أال وهو
يف اخلري حب ً ُ
(الدُّ عاء) !
تُرى كم ستعطي هذا السبب من وقتك؟.
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اللهم أكرمنا  ,وحبب لنا سؤالك فأنت غني
عنا ونحن فقراء إليك .
وفرح دائم,
مسموع ,وطاعة مقبولة,
 دعا ٌء
ٌ
ٌ
ت
وعاقبة محيدة ,وثواب ال ُي ُطر بيبال إن يُس َ
ي
جادة املهتدين.
يف
ٍ
بيشء من الدموع ,وإن
ُ شب ُدعاءك
دعوت فاذكر إخوان ًا لك يف الدين؛ فالصادق
يستحيي أن يضم كفيه قبل أن يكون هلم من
دعائه نصيب!!
َ
ذكرون األصحاب؛ إن
 كرما ُء النّ ُفوس َي
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ذاقوا حالوة الدُ عاء  ,ووجدوا َب ْرد اليقني
باإلجابة .
ٍ
أضاءت ألخيك وهو عنها
دعوة
كم يمن
ْ
غافل؟ .عاد ْت بركاهتا عليك بإ ي
جابة املَ َلك
َ
" ولك باملثل".
 وإذا ما دعوت ملن ارَتل من الدنيا من
أديت واجب
أصحابك وأحبابك ,فقد
َ
وأسقيت
األُخوة ,وقمت بفريضة الوفاء,
َ
شجرة املودة بصادق دعواتك .
ُ 
أهل املناجاة إن سارعوا يف تفقد حاجات
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النفس حال االبتهال يستحيون أن يقبضوا كف
الدعاء وإخوان امللة ليس هلم من ذلك الدعاء
نصيب.
 إذا دعوت اهلل فاسأله بيصدق ويقني نُرصة
قو ٍم بينك وبينهم َر يح ُم يديانة يرتضون َع ّمن
ترتىض عنه .
َ من صدق اهلل يف الدُّ عاء لك ,وتذلل للموىل
يف سؤاله حلاجتك ,فقد بارشت مودتُه لك
القلب ,وأ َّمل يف الكريم جزيل العطاء .
 يا من ُفتحت أمامه أبواب املناجاة ,وأدرك
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حقائق األُنس ,وشاهد معاين الدعاء ,اذكر
بدعائك إخوان ًا لك يف امللة ُظلموا فانترص هلم .
دت حالوة اليقني باإلجابة
 لنفسك إين َو َج َ
فاطلب العفو والعافية لغريك.
ي
اهدنا وسددنا ,اللهم اهدنا فيمن
اللهم
َّ
هديت ,اللهم اهدنا ملا اختلف فيه من احلق
ي
ألحسن األخالق ال هيدي
بإذنك ,اللهم اهدنا
ألحسنها إال أنت.
أمجل الدّ عاء ي
ُ 
تنهمر العني ,وهل
يأِت يحني
ُ
هناك أمجل من دعوة بصالح القلب؟.
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َ
 املُ
الصدق فيه يستحيون إن
ستغفرون ذوو ِّ
ي
املعاص.
تعرضت هلم
ّ
ي
 غاي َة ال ُعبودية أن تعمل امتثاالً
ألمر اهلل.
 أهيا املُ َس ِّطرون واملُحررون  :اجتهدوا يف
الدعاء ,فال ندري أينا املقبول يعند اهلل ,وواهللي
إن دعوة صادقة تَصعد وال تُرد خري من ي
ّ
ألف
ْ ُ
ّ ٌ
كلمة.
 إخواين  :باب اهلل مفتوح للسائلني ,وغرور
املغرتين وغفلة الغافلني ليس حجة لقو ٍم
ي
وبإجابة اهلل ُموقنني.
عارفني
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ي
الذاكرون حتى وإن اشتغلوا بي
الذكر ي
َ
عن

ي
فالكريم قد ( َوعَدَ ) ووعد ُه واق ٌع ال
الدعاء,
ُ
ريب فيه .
َ 
اسأل الكريم فهو ال يبخل
 ما وراء الغيب ال يعلم ُه إال ُهو  ,تيسري
العسري عليه يسري ,وخزائنُ ُه ال تنفد ,وسائ ُل ُه ال
ُييب ,و ُم َؤ يم ُل ُه س ُيعطى .
ارفع اليد وارجع بالغنيمة؛ حتى وإن غابت
عن ناظريك أو تأخرت عن القدوم عليك .
 املُحتاج ُيطيل وقت املسألة  ,صاحب
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الشكاية ُيلح يحني الدعاء .
 كم يمن مرحو ٍم دعوته تُعرف؟ وكم يمن
مبارك صوته ال ينكر؟ وكم من ي
خف ٍّي ذي
ُ
طمرين مدفوع لدى األبواب ال ُيؤب ُه له غري
أنّه حمبوب عند اهلل .
 الص ي
وُيا ُف َ
ون يتجنّ ُب َ
اد ُق َ
ون الوقوع
ون اآلثامَ ,
ّ
فييها.
 كيدُ إبليس ,واعوجاج النّفس ,و ُحلول
اهلوى ,كلها تُدفع يحني ُمتسك بطرف الدعاء؛

الثوب البايل.
ال حيتفل به وال يلتفت إليه حلقارته.
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غريق يرجو النّجاة أو تائ ٌه َي ُ
بحث عن
كمن ُهو ٌ
َداللة.
 " ال َ
حول وال قو َة لنا إال باهلل "
يا رمحن! ما َ
تبتل الطائعون إال بيمنّتك ,إن تك ْلنَا
يألنفسنا ي
نض ّل وهنلك.
طرف
ّ أهيا السامليون  :اذكروا الذي س ّلمكم,
ٌ
يمن يرش ي
ٌ
كفيل بضيا يع اهلدف
اك معصية
واختالف املسري .
 أهيا املستحي من كثرة النقض ,أبرم العزم
مع حنني الندم .
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َتس ُسوا مواطئ األقدام,
ّ أهيا املُنطل ُقون ّ :
ثارت عجاجة
ابتال ُء التمحيص يلوح إن
ْ
ال ُعجب ,أو ح ّلت أعاصري الشهوات املُحرمة .
ّ أهيا السائرون َ :من لكم إال اهلل؟!
َ
عنك العجز,
واترك
 ا ْط َر ْح ْأوها َمك,
ُ
شئت.
ُدعاؤك َم
رت يمن ُه ما ْ
ٌ
سموع فاخ ْ
قليل ي
ُ 
عظيم إن صاح َب ُه
العبارات يف الدُّ عاء
ٌ
يصدق!.
ٍ
ي
يكفي أن تنطيق بي
مسألة لتكتب يمن

السائلني .
َّ
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واثق َّ
بأن اهلل ُسيع
ادع اهلل تعاىل
وأنت ٌ
َ
ُ 
اإلجابة .
 حالو ُة الدُّ عاء ي
تأِت يحني توقن بسامع اهلل
ملطلوبك.
نور الدُّ عاء
 إن هجم عليك ظالم العجز فإن ُ
ُييضء لك الطريق.
 اليو ُم الذي ترى فيه إجاب ُة ُدعائك يو ٌم
هبيج.
 كل يوم ُيري إنام ُهو ُمهلة ,بعث اخللق
وحساهبم عىل اهلل ,احلجج قائمة ,والعذر
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ي
ُ
بالذكر أو الدعاء فيه
انطالق لسانك
ُمنعدم.
ومعه َتصيل مكاسب ال يعلم أجورها إال
اهلل .
وَتني ساعة
ُ حسن الدُّ عاء ,وإطالة وقته,
ِّ ُ
اإلجابة ,والفرح بسام يع اهلل لكل دعوة ,وعظيم
رطيب,
بات هواؤها
الثقة بام عنده ,كل ذلك يه ٌ
ٌ
ونسيمها بار ٌد ,ال يعرف ذلك كله املُتكئون عىل
أسباهبم ,والناسون لتدبري اهلل من ي
فوق سبع
ساموات.
 أهل احلنني هلم حنني  ,من ح َّن للجنّات ,
هتدّ ج صوت حنينه يف الظلامت .
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أمر أو
 إن
هجم عليك ُشغل أو أقلقك ٌ
َ
هم قديم فاجلأ إىل من ال ينام وال
صاحبك ٌّ
ينبغي له النوم
وقل  :س ِّيدي إن أقبل ذوو الطاعات فاقبل
تخوض يف جلج
دمعات املُعرتف بالتقصري ,املُ ّ
الغفلة.
موالي أنا واقف ببابك ,ولن َي َم َّل أميل ,وما
توقف رجائي.
ال َّل ُه ّم اغفر لنا وارمحنا.
ُ 
أول األمور التي تُدنيك من اإلجابة ترك
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الذنوب.
ُ
أسهل الذنوب التي َترمك لذة الدعاء

حرم ).
(النظر املُ ّ
وصلت ؟ قال أقبلت جهة باب
 يا ُفالن بم
َ
الدعاء ,وبسطت كف الُضاعة ,ثم انتهضت
مر اهلوى دفعته.
نحو املُراد ,وكلام َّ
ٍآه كم من حالوة ٍ
نظر قهرهتا وزجرهتا؟!.
 يحني يتجرد القلب ممّا يعند املخلوق  ,ي
وحني
ّ
ي
بضيق احلاجة يرى َّ
أن م َع الدُّ عاء ُفسحة
يشعر
ال حدود هلا.
الفاحشة,وسهولة النَّظر إليها ,وكثرة
ُ د ّنو
ُ
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دواعيها ,وت ّنوع أسباهباُ ,يعل أرباب القلوب
احل ّية يفزعون إىل اهلل ,ويرون أن ال نجاة إال
باهلل.
ي
أسباب النجاة .
 الدعاء من
افرح بقربك من اهلل  ,فاهلل ٌّبر رحيم.
 مهسة َ :
ضعيف العزم يغيب ساعة توزيع اجلوائز .

ُ
السالفة ,فقد َب َلغت
 إن
َ
نسيت دعواتك ّ
املَ َح ّل ,فافرح بيتامم الصفقة ,إي ْذ ال ُخرسان مع
اهلل.
 كم من قليل البضاعة يف العلم حنني صوته
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إن ج ّن الليل يذهب ُص ُعدا مع كوكبة
الصدّ يقني .
سالح املكروب الدُّ عاء ,وغيث امللهوف

ُ
الدُّ عاء.
حي ُسن الدعاء,
 ويف ساعات اجلمعة الرشيفة ْ
إذا سبقه ُو ُثوق القلب بسعة الرمحة ,ومجيل
الفضل عند َم ْن خزائنُ ُه مألى ,وكر ُمه واسع.
ي
التزود من
روض النفس يف يو يم اجلمعة عىل
ّ 
ي
التالوة والدعاء وكثرة الصالة عىل نبي اهلل
ورسوله حممد ^ .
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ذابت املُهج ,وضاقت الضلوع  ,فعني
 إن
ْ
عافيتها ( ُحسن التذلل هلل) ال ّل ُهم ارزقنا ُحسن
ي
التذلل بني يديك والَترمنا فضلك
 إذا فتح لك باب الدعاء فاعلم أنك موفق,
وتذكر حقيقة ذلك التوفيق فقد أجري التذلل
عىل لسانك ووفقت يداك للتعبد ,وسدد قلبك
إلظهار الفاقة .
تكررة ,سكّن روعها بي ُأ ي
نس
 وحشاتك املُ ّ
الدُّ عاء.
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عطاء اهلل

43

نعيــم الدعـاء

 عطا ُء اهلل ال ُحدود له ,وكر ُم ُه ي
يأِت بيال يمنّة.
السائل .
يا ُبرشى السائل يا ُبرشى ّ
 صول ُة يغنى املخلوق تضعف ,و ُطول بسطي يه
ُيقبض ,وكثرة أمالكه تتهاوى .
أين العيون املُؤ ِّملة يف عطاء اهلل الذي ال َينفد,
ي
وكرمه الذي ال ُُيلف؟!
ُ
أجزل وأدوم .
 عطا ُء اهلل
ي
ي
أوقاهتا.
للرمحات يف
تعرضني
 يا فرحة املُ ِّ
 إذا جاء عطا ُء اهلل مأل العيون ,وأروى
النفوس.
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هم
دعوت
 رصيدك يزداد إن
َ
َ
ودعوت؛ ٌّ
ُيزاح ,وحاجة تُقىض ,وسو ٌء ُيدفع ,ودرجة
تُرصـد وتُرجتى !.
ُ خيوط العطاء َُتاك بالطاعة ,وتنسج
بالدعاء.
ياصاحب األُمنية :تفقد ُأ ّس الربكة ,ولطيف
األسباب.
 العطايا واملنح ,واهلداية والسداد ,والرزق
والرشاد ,والعافية والتوفيق ,والراحة واألمان,
كلها يمنْ ُه وحدهُ ,ينفق كيف يشاء .
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 ما أضعف املخلوق حتى وإين أعطى!
ي
صاحب احلاجة  :ا ْط ُرق باب الكريم!.
 يا
 يحني ينقط يع عطاء املخلوق فعطا ُء اهلل باق!.
فمواهب اهلل ترتى!.
 يحني يعتذر العبد
ُ
عز و َمنعة !.

إحلاح العبد بني يدي مواله ٌ
ُ
ٍ
ٍ
َت عطية وافرة !.
دعوة
 كم يمن
صاحلة أ ْدن ْ
 تصور ! أقول تصور فقط أن بينك وبني
عطاء اهلل سبب ًا يسري ًا عليك؛ وهو الدعاء!.

 حنني احلادي وبزوغ الفجر ومجال املقيل
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ونرش ال ُب َسط  ,اعتادهتا النفس فأنّى ملثلك أن
ينسى وقد اشتد عوده  ,وعرف خفايا السفر ! .
ي
كيف يشاء [
َ ] ب ْل َيدَ ا ُه َم ْب ُس
وطتان ُي ينف ُق َ
ي
السائلني أكرمنا برمحتك.
يا ُم ْعطي ّ
ي
اجلالل
روي ًا يمنك َيا َذا
الله َّم عطا ًء هن ّي ًا ّ
ُ
واإلكرام ,والعز الذي ال ُيرام ,وامللك الذي ال
ُيضام .
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وقفات مع آيـات
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 ] وهو قائم يصيل [

حصل الدعاء ,وتم السؤال ,واستمرت
العبادة ,وتواصل اللجوء ,وتنويس اجلُهد,
وتعلق القلب باملحبوب ( الصالة) فحصل
املرغوب (الولد).
خي املبارك:
ُ أ َّ
كم هي الدقائق املعدودة من يومك كله التي
توجه فيها قلبك هلل سائال ومستغيثا وطالبا
ومؤ ِّمال وراجيا؟

سورة آل عمران  ,آية 3
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الصحابة بعد ُأحد
 يحني ُأ ير ْ
هقت قلوب ّ
نزلت] وال هتنوا وال َتزنوا وأنتم األعلون [

َِضب ُة الكمد مالزمة ملن يتابع إخوانه ,ولكن
اليقني التام الذي ال يمرية فيهّ ,
أن اهلل لن ُيضيع
عباده وأولياءه املتقني .
ُعرس ال َغ َلبة ُحم يزن ,ولكن (انتظار ال َف َرج
يعبادة).
[ وعىل ُج ي
نوهبم [
ي
اهلمة عىل كل ٍ
حال يذكر ر ّبه .
ُ
صاحب ّ
سورة آل عمران  ,آية 3
سورة آل عمران  ,آية 3
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الصادقني يصد ُق ُهم
ينفع َّ
َ ] ق َال اهلل َه َذا يو ُم ُ
[

ي
وسبت النفوس,
وح
طالت أيا ُم املجاهدةُ ,
إثر ّاهتام,
وتتابعت متابعة النوايا ,وجرى اهتا ٌم َ
حتى قطعوا املفازة ,وجتاوزوا عقبات
ي
برمحة اهلل هذا التكريم
االمتحان ,ثم بلغوا
العظيم .
كانوا واهلل ينظرون إليه وكأنه أمامهم
استمسكوا بي ُعرى الدعاء عند كل عقبة ,وبكوا

سورة املائدة  ,آية 3
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برزت هلم فتنة
أمام اهلل إن ع َّن هلم مطلوب ,أو
ْ
حمرمة ,أو فقدوا حضور القلب .
هذا يو ٌم ُو يعدوا به فرأوه,وخافوا من سطوة اهلل
فيه ؛فتجاوزوه.
أرشاك الدنيا ومتاعها الزائل .مل ت ي
ثن عزيمتهم,
َ
ومل ُتكدّ ر  -من كر يم اهلل َ -صفوهم.إنام هم مع
الناس حتى إذا خلوا باهلل طال قنوهتم ,ي
وأنسوا
بمناجاهتم .
تذكروا التفريط فبكوا ,وعليموا سعة رمحة اهلل
ف َط يمعوا.
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ال َّل ُه ّم ارزقنا من فضلك .
 ] قل اهلل ُينجيكم منها ومن كل كرب [

من أسباب رفع التهاون ,وجرب التقصري,
والعودة إىل الطاعة الدعاء .
ما أمجل تلك الوجوه التي باتت ُسجد ًا هلل !
وما أطهر تلك الدمعات التي ساحت من
ي
خوف اهلل!
 ] وإال ترصف عني كيدهن أصب إليهن[

سورة األنعام  ,آية
سورة يوسف  ,آية
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إذا دعوت اهلل؛ فأظهر ضعفك البرشي ,و
تناس تأريخ قوتك ,لتأتيك منح الكريم,
َ
وتسرتك عطايا الوهاب.
َ ] ع َسى اهللُ َأ ْن َي ْأتي َينيي يهبي ْم َمجيي ًعا[

3

ٍ
وبشائر ال َف َرج يعند
دعوة يقيلت؟
 كم يمنُ
األبواب .
ي
 َُبسط األمل ,وتنسى كل
أمجل الدُّ عاء :حني ت ُ
العوائق وإن طا َلت يمنها األ ّيام!.

3

سورة يوسف  ,آية
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 ْفاملتفر ُق يمن
دعوت فاذكُر قدرة اهلل,
إن
َ
ّ
مج ُع ُه.
احلوائج ال ُيعجزه َ ْ
 ] إينّام يريد اهلل [  ] ,إن كان اهلل
ُيريد[ ]واهللُ يريد [ ] ,و ُيريد اهلل [] ,إن
اهلل حيكم ما ُيريد [],ولكن اهلل يفعل ما
ُيريد[

ُيل إىل اهلل ُيريح القلب
التوج ُه الك ّ
اسأل الكريم فهو ال يبخل .

سورة التوبة  ,آية
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] إذ نادى ربه نداء خفيا[ املُخلصون يف
أحب أنواع
دعائهم ,واملُخبتون يف نجواهم,
ُّ
ي
رسون به للقادر
الدعاء إليهم ما كان خف ّي ًا ُي ُّ
فيكفيهم .
رب شق ّي ًا [
] ومل أكن بدعائك ِّ

إذا ما دعوت اهلل فقد ربيحت,
فال جمال للشقاء (مع صادق الدعاء)
فإ ّما إجابة أو ادخار أو دفع للُضاء!.
] وقدْ َخلقتُك يمن َق ْب ُل ومل ْ ُ
تك شيئ ًا [
سورة مريم  ,آية
سورة مريم  ,آية
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يحني

يأتيك

َع ي
اصف

إبليس

باليأس

ي
األماين ,ويتأخر
املذموم ,وحني تتعلق منك
أنت؟
أنت َمن َ
عنك املأمول ,فا ْذكُر قدرة اهلل َ ,
آمالك البعيدة ي
يأِت هبا الذي أتى بك ومل تك
شيئا .
رب رضـ ّيا [
واج َع ْل ُه ِّ
ْ ]

ٍ
أحلق دعو َته ي
بوصف خاص يرجوه.
وشكايته ,
َ
ُ
يحني تُلهم الدعاء ال َ
ختش يق ّلة ,وانثر املطلوب.
يحني ترفع اليدين فاذكر سعة اخلالق وال تنس
سورة مريم  ,آية 3
سورة مريم  ,آية
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حتى قديم األماين .
مسني الُض وأنت أرحم الرامحني[
ّ ]

قال هذا الدُ عاء فلم ُيسلب مرتبة :
]إنّا وجدنا ُه صابر ًا[

تأدب مع اهلل حال الشكاية ,لرتى منه ُسبحانه
لطيف العناية .
] فنادى يف الظلامت[

يحني

ترادفت

القادر,

ي
وحني

ال ُظلمة

,نادى

املُغيث

أيقن

باإلجابة

طلب

سورة األنبياء  ,آية
سورة األنبياء  ,آية
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العفو ,وليس أقرب لرضا اهلل من أن تُفرده
بالعبودية؛ نطق ًا باللسان ,ويقينا باجلنان ] ال
إله إال أنت [

رب أعوذ بك من مهزات
] و ُقل
ِّ
الشياطني]

اجعل لك من ُدعائك (استعاذة باهلل)
ٌ
والئذ به من كل مكروه.
عتصم
فأنت بذلك ُم
ّ
يغشاهم العذاب يمن فوقهم ي
ومن
] يوم
ُ
ُ
َتت أرجلهم]

سورة املؤمنون  ,آية 3
سورة العنكبوت  ,آية
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ي
الساعي  :تذكّر أنك تطلب النّجاة !
ّأهيا
ٍ
غمسة يمن عذاب اهلل.
كُل متاع الدنيا ُينسى يف
التجرب ,وانكرس الكيرب
انتهى كُل الرتفع ,وضاع
ّ
يحني ُحبسوا يف دار اهلوان.
تتجاىف ُجنوهبم ي
عن املضاجع[
َ ]

3

رشف املراتب ّ ي
السهر !
ُ
مجل عندهم ّ
 وسام هذا الثناء اجلميل ,ال يعرف ُه ُمرتددي
عاجز ,وال يفهمه مرتاب.
يا من عنده أحوال  :يقف بالباب .
3

سورة السجدة  ,آية
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حي ق ّيـوم .
يا من أرهق ْت ُه اهلموم  :اهلل ٌّ
نوح َفلنعم املُ ي
جيبون [
 ] ولقد نادانا ٌ
ص الدُّ عاء ,وزاد الرجاء .
إن َع ُظم املقام َخ ُل َ
 ] ويستغفرون للذين ءامنوا [

قال أحد السلف يرمحه اهلل  :ما أكرم املؤمن عىل
اهلل نائ ًام عىل فراشه واملالئكة تستغفر له.
ي
 ] وبي
لو مل يكن
تغفرون [ ْ
األسحار ُه ْم َي ْس ُ
يمن َرش ي
ف االستغفار يف هذا الوقت إال أ ْن
َدخل يف ُز ي
ت ُ
مرة َمن وصف اهلل لكفى.
سورة الصافات  ,آية
سورة غافر  ,آية
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] إنا كنا َق ْب ُل يف أهلنا مشفقني [

وجدت لفظة " ي
اإلشفاق " ,وقد ذكر اهلل يف
هذه اآلية عىل لسان أوليائه أهنم كانوا يف الدنيا
ي
حالة إشفاق ,وهذا ي
اإلشفاق مكنون يف
يف
صدورهم ال يعلم به إال اهلل؛ يشفقون خشية
عدم القبول ,ويشفقون من ضياع الوقت بال
فائدة ,ويشفقون من ر ِّد اهلل هلم ,ويشفقون من
سوء اخلتام ,ويشفقون من أهوال ُوعود اهلل
القادمة ,ثم ذكروا سعة رمحة اهلل وعظيم كرمه
يحني م َّن عليهم ووقاهم عذاب السموم.
سورة الذاريات  ,آية
سورة الطور  ,آية
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قلت  ( :سبحان اهلل العظيم ) ذكر اهلل احلالة
القلبية هلم ,ثم ذكر ُحسن املنقلب الذي آبوا
إليه ,ثم كأن سائال يسأهلم كيف وصلتم ؟ ثم
وحيدثون
ُييب القوم وقد نزلوا منازل األبرارُ ,
من َبعدهم بلسان السبق وهم يف تلك
الدرجات العالية ] إنا كنا يمن َق ْب ُل ندعوه[

ال إله إال اهلل!
ما أسهل الطلب ,وما أمجل الصنيع! نعم تلك
القلوب الطاهرة تدعو اهلل دوما يف القيام,
وعند اجللوس ,وهم يف الصالة ,وحال
السجود ,وهم
السحر ,وعند ُّ
االنرصاف ,ويف َّ
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يتقلبون بني يديه ,حتى وهم يف مضاجعهم ال
ينقلبون من جنب إىل جنب إال وهم يلهجون
ي
بدعاء اهلل وسؤاله ,يدعون ُه دعاء الفقري
املحتاج ,ويسألونه سؤال الضعيف املشفق,
وكل دعائهم تعظيم وإجالل هلل  ,وفيه يقني
بسعة رمحته ,ومعه تعلق بجميل كرمه.
ي
الراغب عن
 مسكني الزاهد بالسؤال,
ي
العجل يف املسألة ن يَيس قدرة القوي ,
الدّ عاء,
وغاب عنه لطفه ي
اخلفي.
ُ
يا ليته تذكر ] :إنّا كنا من ُ
قبل ندعوه [.
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تثق بقرب اهلل؛
 أول الدعاء أن َ
] وهو معكم أينام كُنتُم]  ] ,فإين قريب
ُأجيب دعوة الداع [  ] ,فادعوه خملصني له
الدين [

] إنك أنت السميع العليم [  ] ,إنك أنت
التواب الرحيم [ ] ,إنك أنت العزيز
احلكيم]
] إنك أنت الوهاب [ ] ,إنك جامع
الناس] ] ,إنك ال ُختلف امليعاد [ .

سورة احلديد  ,آية
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] إنِّا ُكنّا يمن ُ
قبل ند ُعوه[ من مجال
الذكريات يف اجلنة تذكر متام املينة ,والتحدث
عن ساعات الدُّ عاء وعدم نسيانه أيام الدنيا
الذاهبة.
] ما ظننتم أن َُيرجوا [

ك ُّل استحالتك ا َّط يرحها فهي عند ُقدرة اهلل ال
َيشء .
] ربنا ي
اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا
باإليامن [

سورة احلرش  ,آية
سورة احلرش  ,آية
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إن صفا القلب ,زاد العبد دائرة ُدعائه فاستغفر
إلخوانه .
أي ٍ
أمل عظيم حيمله املؤمن وهو يدعو
تُرى! ُّ
إلخوانه أو ملن طرأ عليه منهم ,أو ملن انتفع
بعلمه.
رهبم خوف ًا وطمع ًا [
َ ] يدعون ّ

يف ساعات ال ّل ي
يل  :يكثر ُدعاء الصاحلني  ,اهلل
ي
الغني وصفهم َ
بكثرة الدعاء خوف ًا
حال قيامهم
من عقوبته وطمع ًا يف رمحته وكرامته.
ي
أَتسب أن هؤالء جماهيل عند اهلل ؟!
سورة السجدة  ,آية
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حاشا هلل الكريم أن يرد تلك األيادي الطاهرة .
ال ّلهم ي
اغفر لنا.
ُ ّ
 يف ال ُبخاري (حسبُك يا رسول اهلل فقد
أحلحت عىل ر ِّبك) أبوبكر ُ ياطب رسول
اهلل ^ قبل غزوة بدر.
أين أنت من ُسنة اإلحلاح يف الدعاء؟
اهلم )
 ( اللهم ِّإين أعوذ بك من ِّ
دعا ٌء جامع كان يدعو به رسول اهلل ^.
ثم دعا ) ّ
يدل عىل تكرار الدعاء
 ( فدعا ّ

رواه البخاري
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وطول املسألة .
ي
بحسن
تصور أو ُمرتقب ُيدفع
 كل خطر ُم ّ
اللجوء هلل.
اللهم أكرمنا و ال ُهتينا ,وارفعنا وال تضعنا,
وزدنا وال تنقصنا يا سميع الدعاء.
 ( يا ُمقلب القلوب ) تاهلل ما دوا َم عليها
3

رسول اهلل ^ إال لعظي يم ما هو عامل ٌ باهلل.
 يا من يدعو يف سجوده بـ ( يا مق ِّلب
القلوب ) ي
ي
واعرف املقصود ,لو
اعقل املعنى,

3

رواه الرتمذي
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علمت قيمة اهلداية لدعوت هبذا الدعاء ومنك
الدموع تسيح.
 س ّيدُ االستغفار ُيروي يمن َعطش ال ّلوم.
سيد االستغفار ي ي
ي
غليل ُ
الذنوب .
شفي يمن
َ
ّ
( اللهم بعلمك الغيب ,وقدرتك عىل
اخللق ,أحيني ما علمت احلياة خريا يل ,وتوفني
ما علمت الوفاة خري ًا يل.
اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيب والشهادة,
وأسألك كلمة احلق يف الرضا والغضب,
وأسألك قرة عني ال تنقطع ,وأسألك لذة النظر
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إىل وجهك ,والشوق إىل لقائك يف غري ِضاء
مُضة ,وال فتنة مضلة.
اللهم زينا بزينة اإليامن ,واجعلنا هداة
مهتدين) .
كم هو رصيدك من الدعاء النبوي ؟
ُ
أخذ هذا الدعـاء سيجعله رصيد ًا لك تنطق به
يف كل مواطن اإلجابة ,كرره (

 ) -مرة

حتى َتفظه اليوم يف مبادرة ال تعرف
التسويف ,بلغ غريك ممن َتب ,تأخذ أجره إن
فاز .
رواه النسائي
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ومن يرس اهلل له حفظه ,فليغتنم أن يدعو اهلل به
يف مواطن اإلجابة حتى يستقر احلفظ ,وتنال
الفضيلة ,فهذا من صنيع الراوي عامر .
 من فوائد هذه املحاولة حلفظ الدعاء هو أن
يستقر لديك جزء من أدعيته ^؛ لتسلم من
االبتداع يف الدعاء ويعافيك اهلل من االعتداء
فيه .
 إذا س َّبحت اهلل يف السجود فأكثر من
الدعاء ,وتوسل إليه كثري ًا ,وال تلزم دعا ًء
واحد ًا ,وتابع تنوع ألفاظ الدعاء النبوي حتى
ال تسهو عند ترديد الدعاء.
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 يف احلديث قال الصحابة  لرسول اهلل ^

َ
رسول اهلل
حينام حدثهم عن الدعاء قالوا  :يا
إذ ًا نُكثر ,قال ^  ( :اهللُ أكثر) وا أسفا ُه لقو ٍم
يمن هذا العطاء مفاليس !.
 (ي
ٍ
ماض َّيف حكمك )
ناصيتي بي َي يدك
من ألفاظ املُناجاة النفيسة يحني يتفو ُه العبد
بي
ي
جميل الثناء عىل ر ِّبه يرى أن اإلجابة دانية
منه ,يلمس نعيمها ,و َيشم نسيمها.
 محدُ اهلل ,والثناء عليه ,و ُ
طرق باب

رواه الرتمذي
رواه أمحد يف مسنده
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االستغفار  ,واالعرتاف بالتقصري ,والتحدث
بظل يم النفس ,وتكرار الشكر عىل النعم,
وجمانبة التكلف واإلثم يف الدعاء ,والصالة
ي
ُ
بوعده تعاىل ,يحني
والوثوق
عىل رسول اهلل,
تكون هذه ُمصاحبة لدعواتك
فأبرش بوعد اهلل الذي ال
 وإن ق ّلت حروفها -ْ
ُُيلف.
 من األدعية التي حسنها الشيخ ابن باز رمحه
اهلل دعاء  :اللهم أجرين من النار ( سبع
مرات ) .
رواه أبو داوود
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ال ّلهم إنا نعوذ بك من ُعقوبتك يا أرحم
الرامحني ,عافيتك أوسع لنـا .
أعظم التكريم أن ُينادى باسمك يف املأل

ُ
األعىل (إن اهلل قد أحب فالن ًا فأحبه) .
ي
لرمحات اهلل ونفحاتي يه .يأر اهللَّ منك
تعر ْض
ّ
صدق املسألة ,وعظيم الفاقة؛ لرتى منه
سبحانه مجيل اإلجابة .
الدقائق من الدُّ ي
عاء َوإين ق ّل ْت َ ,ف يهي مرصودة
يف صحائف ما تُقدم من األعامل.

رواه البخاري
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أوترى أن دقيقتني أو ثالث ًا  -وأنت راف ٌع كف
الُضاعة هلل  -ختيب ؟! كال واهلل ,فلن يكون
أحد أكرم من اهلل .
وأي شوق أعظم من شوق أهل القرآن إذا
سارت هبم الساعات عىل حنني األصوات ,
بألفاظ قدسية ومعاين اجلالل يف ظلمة الليل
البهيم !
 لطيفة  :بالنسبة للدعاء ..ي
احرص عىل
الدعاء النبوي؛ فهو شامل وكامل .
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حاجاتك اخلاصة تذكر ,ولكن مع مراعاة أن
تبتعد عن التكلف أو السجع  ,متأكد ًا أنك إن
مل تكن حافظ ًا لألدعية ومع مالزمتك ألحد
هذه الكتيبات
ستكون حافظ ًا بإذن اهلل هلا بعد فرتة حتى
تستغني عن محل الكتيب.
وفقنا اهلل وإياكم التباع السنة وتقبل منا
ومنكم.

حصن املسلم لسعيد بن وهف القحطاين و منتقى األذكار خلالد اجلرييس و فقه األدعية واألذكار لعبد
الرزاق البدر وغريها
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قيام الليل
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ٍ
بضيق فاعلم أن جفاف ًا َث َّم يف
 إذا َش ُعرت
أرضك ,حيتاج إىل َهت ي
وينتظر غوادي
ّان الذكر,
ُ
ُ
ي
السارية بليل.
الدُّ عاء
حيرمون لذة

ُ
أصحاب التخليط يف النّهار ُ ْ
ي
سكون ال ّليل .
الدّ عاء عند
ي
نسامت
 يف هزيع الليل يدعونه ,وعند
السحر يستغفرونه .
َّ
صه ٍ
ٍ 
صه! ّأهيا الناطقون بالدنيا ما عرفتم
واهلل طعم حديث الصادقني يحني فرحوا برفع
أيادهيم هلل .
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 ييف هزي يع ال ّليل ْأر يسل مطاليب احلاجة,
وانتظير غيث اإلجابة.
 أهل الدّ عاء يف الرساء للسامء مع أصواهتم
عَهدٌ .
 ي
أيقن بأن لإلجابة مفتاح ًا؛ هو ُحسن الظ ِّن,
ي
وذ ُّل ي
حلاح.
اإل َ
 يا من أردت الدعاء يف هذه الساعة :
استعذ باهلل من ُمضالت الفتن ,وتذكر أن هلا
ظاهر ًا ُيعرف ,وباطن ًا ق ّلام ُيفطن له ,وهو الذي
خافه الصاحلون .
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ي
ٍ
الدار غري
حائر ليس بين ُه وبني
 كم يمن
الدَّ اللة؟.
 كم يمن دا ٍع ُملي ٍّح قد اقرتب يمن مواطين
الرسور؟.
ُّ
ٍ
سائل قد أظل ْت ُه سحائب العطاء؟.
 كم يمن
 الكريم ُسبحانه ليس بيبابي يه ُح ّجاب.
 يحني تنام العيونّ ,
فإن اهلل ال ينام.
ي
بقدرة اهللْ ..أر يسل من بني
 يا من أيقن
السائلني مطلوبك ,وس ِّط ْر بيمداد الصدِّ ق
مكتوبك .
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السعة ال يغفل.

ُ
طالب َّ
 كم يمن ُمق َّي ٍد قد جاء ُه

ح ير-
الس َ
 -يف َّ

ال َف َرج؟.
ي
ي
َيس العنى حني وقف
 كم من منقط ٍع قد ن َ
بيالباب؟.
 ليس بينك وبني اهلل واسطة ,صوتك
مرحو ٌم أهيا الداعي.
ٍ
خسارة يف صفقة الدعاءُ .دعاؤك
 ليس يمن
مسموع ّأهيا املُناجي.
ٌ
 حنني أهل املحراب يف الليل باهض الثمن .
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ْ 
إن ُبسط لك الثناء ,واسرتسلت يف
الدُّ عاء فال تربح بعيد ًا عن البـاب ,وال تضجر
ليت ي
َعلق ما تُريد ,فإنام تدبري األمور بيده .
 سعادتك املخبوءة ,فت ِّْش عنها يف املحاريب.
ادع يف وترك لوالديك ,أطل هلام من
ُ 
الدعاء ,وأكثر لشخصهام السؤالَ ,قدّ م هلام
صاحلاً بدُ عائك ,وادفع عن نفسك شؤم
العقوق وبوادر اإلعراض.
دعوت فالبس رداء الوفاء ,وثي ّن
 إن
َ
بالوالدين عند الدعاء.
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قل  :اللهم اخلف بتامم رمحاتك عىل َمن مل
نخلف عليهم بيشء من اإلحسان.
ُ أ َ
الس َجدَ ات.
َتر معنا ُه يف ّ
نسك الغائبّ ,
َ
تعرض ل ُه ييف األَسحار.

مطلوبك القديمّ ,
اللهم ي
أسعدْ نا ,واجعل لنا يف أمرنا ُك ِّل يه ُي ْرس ًا.
ُ َّ
الصدود وقت املسألة.
 احلريص حيذر ُّ
ي
َ
فسواك ُ
معني الدُّ عاء.
ينهل من
 إين أعرضت
ُ
وادخ يل الباب مع
ارفع راية املسكنة,

ْ
ي
واطلب
وادفع كالليب العجز,
السائلني,
ْ
ّ
التوفيق مع الداعني.
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للسائلني يف
أعظم وأوسع .هنيئ ًا
 عافي ُة اهلل
َ
ُ
يل ي
ُجنحي ال ّل ي
اآلخر.
 مشقة احلرمان أشدُّ أمل ًا يمن ي
الراحة,
كرس ّ
هنا ُء القلب أدوم أثر ًا من راحة اجلسد.
ٍ
 يا كثري األَ ي
ي
وانتظر
بواحدة,
اصدُ ق
ماينْ :
َ
األُخرى.
ال ّل ُهم اجعلنا لك ذاكرين شاكرين منيبني
ّأواهني.
ي
الرسور ,غيث
باب يمن
 الدُّ عا ُء ٌ
أبواب ُّ
اإلجابةُ ,يرجتى مع ِّ
كل صباح.
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دت يف الدُّ عاء .
فرح القلب يزيد إين يز َ
ُ 
ي
األسحار نفيس ال َّثمن ,يف ال ّل ي
يل ان ُظم
 دعا ُء
شتات احلاجات بيدعوة ,طالئع البشارات ال
َ
ي
صادق الدّ عوات .
تتأخر عن
 األيدي التي َأل ي َف ْت الدُّ عاء ال ُت ْفليس,
قت باإلجابة ال تقنط.
والقلوب التي وثي ْ
ُ
ي
وجاف حالة اهلجران,
انج من َحرية ال ُبعد,
ُ 
واقطع عنك مشاهبة أهل الغفلة ,دونك باب
فثم احلياة.
السؤال والدُّ عاء) ّ
( ُ
 حنني أهل الليل كيف مىض ؟
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اهد ُة اليوم يهبا ُأنْس الغد  ,ح ّظك يمن
ُ جم َ َ
التوفيق ي
بقدر الوثوب لل ّطاعة.
َ من فات ُه ال ّلجوء هلل ,تناوشت ُه اهلُموم ,و َمن
أِضت بي يه ال ُغموم.
َ
غاب عنه طعم املناجاةّ ,
شكوت للرحيم,
 تن ّف ْس ُروح الفرح إن
َ
دعوت الكريم ,فبني
وانتظي ْر َجزل العطاء إن
َ
يدي اهلل ما َ
تأنس بيطول املسألة!.
أمجل أن َ
ّ أهيا املوفقون :أطيلوا ساعة الدعاء وقت
أصوات أهل ال ُق ي
السابق
الرخاء ,فإن
َ
رب ّ
ّ
معلومة ومرحومة.
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ُ ذ ّل املسألة بني يدي اهلل رشف ,وتكرار
ي
السحر مظنّة إيجابة ,بعيدُ احلاجات
الدُّ عاء عند َّ
قريب ْ
أدمنت قرع الباب .
إن
َ
ٌ
ي
بضامن اهلل.
 ك ُُّل دعواتيك حمفوظة ,فافرح
 دعا ُء اهللي َعافيي ٌة ليل ُق ُلوب .
ي
ب النّفوس ,وبي يه تُدرك احلاجات.
 الدُّ عا ُء ط ُّ
ُ 
جمبور يمنهم النَّقص.
أهل االستغفار
ٌ
ُ 
َ
أهل ُّ
ؤهلون ليلزيادة.
الشكر ُم
ُ 
ٌ
الربح.
أهل الدُّ عاء
مضمون هلم ِّ
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ْقصك يش ٌء ْ
َ
ولو
إن
 لن َين
َ
الس َح ير ْ
ازددت يف َّ
بيدعوة!
ُزيح عنك مخود الغفلة,
 هتليل ٌة واحدة ت َ
واستغفار فيه إشفاق تلحق به ركب
ٌ
ي
صادق تك ْن بي يه من
املُ ْستغفرين ,ومحدٌ
ئت ييف
ولو يج َ
الشاكرين .الزم جادة الذاكرين ْ
ي
اآلخر.
الس ي
حر َيتن َع ُمون؛ طور ًا ُيس ِّبحون

األبرار يف َّ
ُ
ويكربون ,وتارة يستغفرون ويسألون .
ِّ
 سجدة ي
جتد معها قلبك أطيل وقتها
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ُطهر هبا سالف الغفلة ا ْف َرح يهبا .
ودمعة ت ّ
ٌ
ٌ
حمفوظ ال
سجل رشيف؛ مرفو ُع ُه
 الدعا ُء
ُُيرم من ُه يشء!.
ي
ي
ولو َق َّل .
نفيس منها القول ْ
الصادقني ٌ
 أ ْلسن ُة َّ
ال ّلهم إنّا نعوذ بيك من اجلوع؛ فإنه بئس
الضجيع ,ونعوذ بك يمن اخليانة؛ فإهنا بئست
البيطانة.
َ
دعون
 دعو ٌة ُم ْستجابة ُأمني ُة األبرار يحني َي
الصاحلني حني
اهلل,
ٌ
وصوت َمسموع هو يقني ّ
يسألون اهلل ,وعطا ٌء جزيل ُ
الراجني يحني
أمل ّ
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ُيوقنون بعظيم كرم اهلل.
حي قيوم ,يا

ْ
نامت ُعيون اخلالئق واهللُ ٌّ
ي
ي
جلود الكريم.
تعرض
صاحب احلاجة ّ
ٍ
بدعاء صالحٍ ُح ُروفه قليلة ووقته يسـري!

ٍ
ٍ
وبالء قد َّ
أظل ثم
درجة مرفوعة؟!
كم من
ُصف؟! ,وحاجة مع ّل ٍ
ُ ي
قة َ
آن حضورها؟!.
ُ
واعف عنّا.
الله َّم عافينا
ُ
ُ
 ي
ُ
فغيث
دموع ؟ ال ضري عليك,
أهذ يه
ٌ
الرمحات يحني تلني القلوب .
 يا ّأهيا السائل  :ارشح مطلوبك ..
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أتُرى تكرار الدعاء َيعيب ؟ أم دوام السؤال
َُييب ؟.
ف النّهوض
 يحني تذكُر مجيل ال َّثوابُ ,يي ّ
عليك.
ُ 
كامل النَّعيم أن تكتب يمن َّ
الذاكرين .
تعرف معنى األَمان ,ي
السجود ي
وحني
 يف ُّ
ي
تستح ٍي يمن تكرار ال َّطلب.
املُناجاة ال
ي
أول التوفيق ( ي
ُ 
القوة).
بضعف
اعرتاف
ّ
ي
القلب (بي يه يصفو الدُّ عاء).
انكسا ُر
نسيم ال ُبرشى.
استقبيل
َ
السؤالْ ,
فيا من أطال ُّ
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 البيشارة مقرون ٌة بي
ي
حسن التوجه ,كُن يف
ي
وانتظر ال ُبرشى.
املحراب
ُ
تنس سجدة
 أهيا
املحظوظ بالدُّ عاء؛ ال َ
الش ي
ُّ
رأيت عاجل اإلجابة .
كر إن َ
ٍ
ي
الس َحر.
 خمُ طئ صاحب حاجة يغفل عن َّ
كثري الربكةُ .حروف الدّ عاء
ُ دعاء املؤمن ُ
القليلة ما أكثر نفعها إن تواطأ القلب مع
مت من الغفلة!.
ال ِّلسان ,وسلي ْ
ٍ
طاهر مضطجع يف فراشه يناجي ر ّبه
 كم من
بالدُّ موع اخلف ّية ؟!.
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ي
تقصري يه ,
رب ال تَرد َمن َك ُثر َحياؤ ُه يمن تتا ُب يع
يا ِّ
وتفضل عليه بسابق جودك ,وكريم مددك .
ّ
 املُصدِّ قون بالفضائيل ُمنتفعون هبا ساعة
العمل.
 أهل القلوب الطاهرة يتأسفون إن فاتتهم
فات من لذائذ
فضيلة ,ويتحرسون عىل ما َ
الطاعة.
ُ
جليل العلم املُكتسب هيبته يف حمراب

ُ
حفظ القرآن متام معرفتها يف
العبادة ,ونعمة
القنوت !.
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 عالمات الفاقة( ..أ ي
السجدَ ات)؛
ظهرها يف
َ
فاهلل يستجيب للداعي وإن فاته َتبري الدعاء,
َي َ
داك ْ
ارتفعت هلل فبعيدٌ أن ختيب.
إن
ْ
ٍ
بلحظات يمن خشوع,
اتق غارات الغفلة,
ِّ 
دقائق يمن خضوع.
السحر بي َ
واستبي ْق نسائم َّ
ي
هم
خري من
عرض الدُّ نيا .ال ّل َّ
دعو ٌة يف ُسجود ٌ
أيقظنا من الغفلة.
ي
هم ,أو
 خسارة أن تُعطى فرصة لكشف ّ
تفريج كرب ,أو زيادة رزق ,أو غفران ذنب ثم
تأبى أن تقوم هلا وهي يسرية .
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 يف كل َس َح ٍر ُأناس ُيدون مثل هذا وأكثر.
ي
ي
موع
ُبره ٌة م ْن ُجماهدَ ة  ,كم َيتبعها من َأ ْفراح؟ُ ,د ٌ
بي ي
قهر يهبا إبليس!.
باب اهلل ُي ُ
ي
رب يمن ُقربى ُيدين يمن ير ي
ياض األُنس!.
ش ٌ
قوي العزم  :اذكُر كثرة اخلاُسين يوم
 يا ّ
القيامة.
ي
تنس أن القلوب
 يا ُمهتدي ًا بني اخلالّن :ال َ
بني ُأصبعني من أصاب يع الرمحن.
هم طويل ,فأطيل سجدة
 إن زامحك ٌّ
الشكاية.
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عرضتَه عىل اهلل.
ُ مشكل األمور ُيكشف إن َ
ي
ضاع يدينك!.
 منزل ٌة عند املخلوق ضياع إن َ
 إحلاح عىل ٍ
عبد ضعيف فاقة ُمؤكَّدة.
ٌ
 واه ًا عىل ي
ماء ٍ
وجه ُأ يريق عند ي
باب قو ٍم ليئام .
ي
ٌ 
ب ال ُيمطير.
برق ُُي ُال عند خملوق ُخ َّل ٌ
ٍ
ٍ
ٌ 
فاسد ال َين ُبت.
حوض
أمل ُيزرع يف
ُ
الربح ,فأي َن يصدق
ُ دعا ُء اهلل
مضمون ِّ
الطلب؟!.

السؤال.
 املَحروم َمن ُح يرم ُّ
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ومن أ ْق َص ْت ُه ُّ
الذنوب َث ُقل عليه ال ّطلب.
ي
ي
ي
الليل
وعند هزيع
مواطن اإلجابة,
 يف
ي
ي
بسؤال اهلداية ,وتيسري
اآلخر أليح عىل اهلل
أسباهبا عليك.
 مكاسبك عظيمة ْ
أصبت اهلداية ,وفوزك
إن
َ
ي
ديت ل ي
كبري ْ
رصاط اهلل املُستقيم.
إن ُه َ
 اهلداية تُعطى بصادق النية ,وتكمل
بالصحبة الصاحلة ,وتزداد بتعلم العلم
الرشعيُ ,
وَتمى من النقض بكثرة الدعاء يف
السجود بالثبات .
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ي
للنفس وتَروح ,وليس هلا أبقى
لذات
 تأِت
ٌ
ٍ
سجدة يف الظالم .
يمن
 القلوب هلا يغذا ٌء بيفقده َجتوع .حالو ُة
الدُّ عاء تكسو النفوس راحة وا ْطمئنان.
ٍ
الس َحر.
طئ صاحب حاجة يغفل عن َّ
 خمُ ٌ
 انكسار اخلاطر إن كان سيدنيك من حمراب
الدعاء فهو نعمة.
َ ي َ
داك ْ
ارتفعت هلل فبعيدٌ أن ختيب.
إن
ْ
أفلح واهللي
ُّ أهيا املهموم  :تع ّلق
باحلي القيوم َ
ِّ
من َط َرح مطلوبه بي ي
باب اهلل.
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 ك ُُّل ُمهومك ُب ّثها يف يحم ي
راب ُسجودك .ال
فصغري
تذر ممّا ُيلي ْجليج ييف صدرك شيئ ًا؛
ْ
ُ
ي
ميزان ال َف َرج سواء.
احلاجات وكبريها يف
ي
معر ي
ي
لقضاء شأنك بي ي
خملوق,
فة
تفر ْح
 ال َ
سرتاهم يُساع ًا يف شأنك يحني يأتطيي مدد اهلل.
ُ
 يامن مألت ساعتك "أدعية" تؤمل
رحمة هللا وتخشى عقوبته
آمنت بقدرته  ,فد َعوتَه
وطمعت في رحمته  ,فرجوتَه
أتراك نسيت ودائع حروفك المألى بالرجاء
وألفاظك التي غشيها الخوف ؟
قد سطّرت كلها  ,ماغاب منها شيء .
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مواقف وعرب
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 يقول  :تعلمت معنى العبودية يف طول
السجود ,ويل يف سجودي حوائج أعرضها
عىل اهلل بين ٍ
َفس طويل ,ورغائب مستمرة ال
عجلة معها.
عرضت الضائقة طال
إن تأخرت احلاجة ,أو َ
اإلحلاح ,وتنوعت الشكاية ,وهل هناك أمجل
تأو ٍه ي
بباب الكريم؟!.
من ّ
وجوع ُمالزم ,وعدو واقف
 ليل ٌة باردةٌ,
ٌ
بعض ما يف ل ي
يلة األحزاب
وآخر ُمرت ِّبص هذا ُ
قائم ُيصيل ,وبر ِّب يه َيستغيث.
ورسول اهلل ^ ٌ
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 ( يا رسول اهلل أسألك مرافقتك يف
عرف الغاية فنشدَ الكامل  ,رأى دار
اجلنّة) َ
ي
الصخب
َ
الرسور ,وسمع َّ
احلزن فطلب دار ُّ
فأراد السكون والراحة .
 كان الشيخ ابن سب ِّيل رمحه اهلل حني ُيفتي يف
برنامج نور عىل الدرب ُيكثر من هذا الدعاء
(نسأل اهلل من فضله اجلنة) ويكرر ذلك كلام
سنحت له الفرصة.
 كان الشيخ عبد العزيز السلامن رمحه اهلل يف
ٍ
ي
ٍ
ٍ
مجيل
بدعاء
فصل
مواعظه املباركة ُيتم كل
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يكرر فيه هذا الدعاء (اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وللمسلمني األحياء منهم وامليتني).
 من عجيب األثر  :أن خلق اهلل وإن َّ
دق
قدْ ُر ُه يف العني كلهم يدعون اهلل وقت احلاجة
ٍ
ي
ٍ
الغفلة يمن
مجيل تغيب ألفاظه عن أهل
بدعاء
بني آدم!
عند أمحد وصححه احلاكم" ..نملة مستلقية
عىل ظهرها رافعة قوائمها للسامء تقول  :اللهم
إنّا ٌ ي
غنى عن ُسقياك ,
خلق من خلقك ,ليس بنا ً
فيقول نبي اهلل سليامن وقد كان خارج ًا
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ي
بدعوة
يستسقي ":ارجعوا فقد ُسقيتم
غريكم".
ي
بالعقل والتمييز يطول سهوه
ابن آدم ُمكر ٌم
بالغفالت ,فإن أصابته ألواء أو يشدّ ة نادى اهلل
بأسامئه يرجو الغوث ,ويطلب املدد.
رأيت أحدَ املشايخ ُيطيل ال ُّسجود يف

ُ
ٍ
غفلة منه ُحسن الثناء
الراتبة ,وأسمع منه عىل
عىل اهلل ,وسمعت َتديد ًا التأدب مع اهلل
والشكاية إليه يقول  :يا اهلل أنا ال ُأحسن
التدبري.
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دعوت اهلل باألمس
 أحدهم يقول :
ُ
فاستجاب يل اليوم  ,ورأيت يعيان ًا إجابة اهلل كام
كنت أشتهي.
ُ
ي
 تـُرى ما الذي كان يدور بي ي
النقاء
خلد أهل
ي
كبار الس ِّن حني يلهجون يف قيامهم
من
ٍ
بصوت ممدود ( يا اهلل النجاة من
وقعودهم
النار) ؟!.
ٍ
كثري من السلف أهنم كانوا
قرأت عن

ُ
يسوقون أنفسهم للطاعة خوف ًا من إفال ي
س
ي
عقوبة .اهلل اقرؤوا عن ابن
الصفقة ,وحذر ًا من
أدهم رمحه اهلل.
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 ما أهنأ شيوخ اإلسالم!
ذهبوا هلل ,وتركوا وراءهم إرث ًا زاخر ًا بالعلم
والنفع ,والصادقون من عباد اهلل يرون أن هلم
عليهم حق ًّا ال ُيدون كلفة يف دعوات ُيرهيا
اهلل عىل ألسنتهم يف كُل موطن إجابة .
يحني يقول القارئ أمام الشيخ ابن باز رمحه اهلل
قال البخاري رمحه اهلل ,ثم ُيعقب الشيخ بقوله
ٍ
بصوت شجي تشعر فيه بالصدق
(رمحه اهلل)
واالنقطاع هلل.
ٍ
رشف ناله ذلك العبد حتى ينال
أقول  :أي
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ٍ
أخيار بينه وبينهم مئات
الدعوات الطيبة من
السنني يف بيوت اهلل وعند جمالس العلم .
وصدق اهلل [ذلك فضل اهلل ُيؤتيه من يشاء
واهلل ذو الفضل العظيم ].
الله َّم إنِّام نح ُن بك فال َترمنا بذنوبنا.
ُ
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تساؤالت
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ٍ
 أهيا األسري مل ي
عصية خمف ّي ٍة :
ّ
أتُريد ي
حاِض القلب وأدمن قرع
الفكاك ؟ كُن
َ
ي
بكثرة االستغفار .
الباب
 أين وقود ي
اهل ّمة ,يا ثقيل املطالب ؟!.
َ ُ
َ
فاتتك يمن عط ِّية؟.
 يا خدي َن التكاسل  :كم
كثري التسويف  :أي َن مواثيق األمس؟.
 يا َ
صاحب ال ُقرآن ,أ ِّد زكاة االجتباء!
 يا
َ
 يا غيور ًا عىل ي
وشائج
ذكرت
اإلسالم  :هل
َ
َ
ال ُقربى؟.
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عرفت
 خزائن اهلل َمألى ,ولكن هل
َ
املفاتيح ؟.
 كل اهلُموم املرتادفة تزاح يحني ُيفتح باب
ال َف َرج.
ُّأهيا املهموم :
ي
فاِضب
هل دعوت اهلل ؟ شكايتك قد ُرفعت
ُمستبرش ًا ساحة الفأل ,وهتيأ َف يرح ًا لـسجدة
ُّ
الشكر.
ال إله إال أنت ُسبحانك ْإين كُنت يمن الظاملني.
 يمنح اهلل َجزلة ,ولكن هل تعرضت هلا؟.
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 كرم اهلل مدرار ,ولكن َمن يعرف الطريق ؟.
طال ُوقوفك ؟ انتيظر ُبرشى ي
 هل َ
اإلجابة.
ي
السائلني ال ْتر يجع يصفر ًاُ ,سبحان َمن ال
أيادي
َ
ُُيلف امليعاد .
 ] وقال ربكم ادعوين استجب لكم [

ٍ
ُصاط
] ومن يعتصم باهلل فقد ُهدي إىل
مستقيم [

خوف عليهم والهم
]أال إن أولياء اهلل ال
ٌ
حيزنون [

ارتفعت لك َمسألة؟.
ما يعند اهلل أعظم ..فهل
ْ
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ي
االنتهاء يمن أذكار
 هل ُيرشع الدعاء بعد
الصالة كاملة ؟.
ُيرجع إىل كالم الشيخ صالح الفوزان حفظه
اهلل يف امللخص الفقهي ( ل ُيعلم قدر
التفريط ) .
 أي َن املا ُض َ
حملون بنفيس البضاعة؟
ون املُ ّ
التفتوا للمنقطع يف الطريق ,فلربام صادق دعوة
محلت من كان آيس ًا,ورفعت من أصبح بائس ًا.
ثم بعد الفراغ من هذه األذكار يدعو ُسا بام شاء ; فإن الدعاء عقب هذه العبادة وهذه األذكار العظيمة
أحرى باإلجابة  ,وال يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة كام يفعل بعض الناس ; فإن ذلك بدعة  ,وإنام يفعل
هذا بعد النافلة أحيانا  ,وال ُيهر بالدعاء  ,بل ُيفيه ; ألن ذلك أقرب إىل اإلخالص واخلشوع  ,وأبعد عن
الرياء .
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الصدق ُّأهيا املُشفق عىل الفراق ؟.
 أي َن ُبكاء ِّ
ه ٍ
يه ستبكي مواضع الفرح إن توحش املكان
يف الغد بعد أن كان ي
آه ً
ال بطول القنوت.
ي
رت لتنوع
 ال تبتئس لكثرة الفتن ,وال تغ ّ
ٍ
بيشء من أمل املعاص؟.
شعرت
الصوارف ,هل
َ
نذير لك ُيوقظ فيك جذوة العبودية,
ربام هو ٌ
و ُيدنيك من بساط التأ ُّله ,و ُيذكرك حقيقة
الدعاء.
 كل احليل تذهب ,وعموم األفكار
تزول ,ومتام االعتامدات ختور وتذهب ,ويبقى
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الدعاء من ٍ
قلب خاضع ,ولسان ُممجد ,وعني
َدموع ,لرتى صنع اهلل وقدرته .
 لن ي
تعرف القيمة إال بعد تذوق اإليامن,
واإليامن ي
يأر ُز إىل (حماريب التبتل والعبا َدة).
َ 
ألك حاج ٌة؟
ارفعها اليوم بيال تلعثم فعطاء الكريم
مدرار ]وما كان عطاء ر ِّبك حمظور ًا[.
ٌ

005

نعيــم الدعـاء

اخلــامتـة
أرجو أن تكون ( هذه )النظرة الرسيعة سببا يف الرجوع
املُتكرر هلذه املقطوعات ,وتلك العبارات  ,والثقة يف اهلل
العظيم أن ينفع اهلل هبا املُحرر والناظير عىل حدٍّ سواء  ,فنحن
إىل معروف اهلل حمتاجون  ,ولكرم جوده ُمؤ ِّملون .
ي
الطلب اليسري السعي يف نرشه  ,والداللة عليه ,
ولعل من
لعل القلوب جتد برد هذا النعيم  ,وترى أثر هذا احلبور عىل
النفس فتزداد النفوس شوقا هلذه الفضيلة وتستكثر من
التزود من هذه النعمة
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد .
املغريي
أمحد ّ
ah20o
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