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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أيها المستمعون الكرام : 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته       وبعد 

هذو وألذلى وأسذلم علذى سذيدنا ومو نذا محمذد سذيد ا ولذين  إنى أحمد إليكم هللا الذى    إلذه إ 
, ولذلى هللا وسذلم واآلخرين وأميذر ا نييذاو والمرسذلين لذلواو هللا وسذالمه عليذه أيذد اآليذدين 

عليه وعلى آله وألحابه وأزواجه وىريته ومن وا هذم يححسذان ألذى يذوم الذدين  , واسذت  ر هللا 
سترضذى هللا عذن سذبحانه وتعذالى لذى ولكذم , وأ من شرور أن سنا وسيئاو أعمالنا , واسذتهديه

ن أخذذراهم سذذلا ا مذذه اللذذالن الذذىين عنذذوا بذذلمر اآلخذذر,  كذذي العنايذذة , ولذذم يتلهذذو يذذدنياهم عذذ
نمذذا كا عذذوا نذذو دنيانذذا ممذذران آلخرتنذذا ,  لذذم يييلعلمهذذم أن هللا تعذذالى خللنذذا ل خذذر,   لإولذذى , وا 

الباقى بال انى . وأسترضى هللا عن شيوخنا ا جالو الىين أرشدونا  ى دنينا بمذا ين عنذا , رضذى 
ية الى  يتين لذى يذين آن هللا عنهم وجزاهم هللا عنا خيران كثيران .ثم إنى أشكر مجلس إدار, الجمع

تىاكر  يما ين عنذا  ذى أمذر ديننذا , واشذكر نوآخر أن ألتلى ينخبة من اللالحين واللالحاو , لل
 ين عنذاوتعالى أن يلهمنى ما ال اضي ا ستاى أحمد غنيم وأرجو هللا سبحانه  بل ة خالة ا خ 

 . ز وجيالللوب وتنت ع به  ى جنب هللا ع تحدث إليكم حديثا تطمئن لهوأن أ
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 اما بعد : 

 لد تحدثو  ى مثي هىه الىكر  من العام الماضى و ى هىه اللاعذة المباركذة حذديثا طذويال عذن 
ليلذذة النلذذا مذذن شذذعبان , وعرضذذو علذذى مسذذامعكم كثيذذرا ممذذا قرأتذذه  ذذى شذذلنها , وتعرضذذو 

كذم رد حت ال يها  راد   ى غير المساجد وجماعاو  ى المساجد , وىكذرو للإقوال الخالة با 
العلمذذذاو علذذذى المعارضذذذين ةحيذذذاو ليلذذذة النلذذذا مذذذن شذذذعبان جماعذذذه  ذذذى المسذذذاجد با دلذذذة 

وبينذذو لكذذم أنذذه لذذيس كذذي مذذا اسذذتحدث بعذذد النيذذى لذذلى هللا عليذذه وسذذلم مذذن اليذذد  الشذذرعية ,
المنهى عنها , يي المنهى عنه يدعة تضاد السنة الثايتة وتر ع أمران من الشر  , كما يينو لكم 

و التابعين من أهي الشذام ىهيذوا إلذى أن إحياوهذا جماعذه ينحذو اللذال, والذدعاو أن بعض أجال
ووا لهذم علذى ىلذا طائ ذة مذن عبذاد أهذي البلذر, .كمذا ىكذرو لكذم مذا انتهذى إليذه  ليس يدعة ,

 ى كتابه )  تن البار  ( أن اليدعة إن كانو ينذدر  تحذو ألذي  اةمام اين حجر رضى هللا عنه
ن  مستحسن شرعا  هى حسنة  هى مستلبحة ,  عاكانو مما يندر  تحو ألي مستلبن شر , وا 

وا    هى من قسم المباح , والمبذاح يذدخي  ذى الحسذن كمذا قذرر ا لذوليون .وأسذمعتكم بعذض 
لكذذم أن علمذذاو السذذلا  ا حاديذذث النيويذذة الذذوارد,  ذذى  ضذذي ليلذذة النلذذا مذذن شذذعبان . وبينذذو

تعذذالى ودعائذذه ب  ذذران الذذىنوب وسذذتر العيذذوب ليلذذة النلذذا مذذن شذذعبان يذذىكر هللا  حيذذىوا إحيذذاو
 وت ريج الكروب
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المذذنمن أن يلذذدم علذذى ىلذذا التوبذذه إلذذى هللا تعذذالى , وقلذذو لكذذم أن  ضذذيلة الشذذي  ويجذذب علذذى 

حسنين مخلوق الم تى السايق انتهى بعد بحث مست يض  ىشلن ليلة النلا إلى قوله مد هللا 
نلذا مذن شذعبان بالذدعاو وب يذره مذن الطاعذاو  ى عمذره : ومجمذي اللذول : أن إحيذاو ليلذة ال

يدعة حسنة سواو أكان على ان راد أم  ى جماعة ,  ى المسذاجد وغيرهذا , علذى مذا ىهذب إليذه 
 التابعين , وقد تلسى يهم جمهور المسلمين  ى ملر والشذام مذن قذرون عديذد, , بعض أجالو

منمنون  ذى ليلذة النلذا وهذو وىكرو لكم كىلا ما يينه  ضيلته  ى شلن الدعاو الى  يردده ال
كمذا  –الى  ييدأ بلول الذداعى ) يذاىا المذن و  يمذن عليذه ... إلذ  ( مذن أن ألذي هذىا الذدعاو 

ييينه العالمة ا لوسى  ى ت سيره للوله تعالى : ) يمحو هللا ما يشاو ويثيو وعنده أم الكتاب ( 
عود قذال : مادعذا عيذد قذ  يرجع إلى ما أخرجه اين أيى شيبة  ى ملن ه وغيره عن اين مسذ –

يهىه الذدعواو إ  وسذع هللا  ذى معيشذته . ) يذاىا المذن و  يمذن عليذه , يذاىا الجذالل واةكذرام , 
ياىا الطول واةنعام   إله إ  انذو ههذر الالجذين , وجذار المسذتجيرين , ومذلمن الخذائ ين , إن 

ن كنذذو  كنذذو كتيتنذذى عنذذدا  ذذى أم الكتذذاب شذذيلا  ذذامن عنذذى الشذذلاو, واثيتنذذى عنذذدا سذذعيدان وا 
كتيتنذذى عنذذدا  ذذى أم الكتذذاب محرومذذا أو ملتذذرا علذذى  ذذى الذذرزق  ذذامن حرمذذانى , ويسذذر رزقذذى 

) يمحذو هللا مذا يشذاو واثيتنى عندا سعيدا مو لا للخيراو ,  حنا تلول  ى كتابا الى  أنزلته : 
 أم الكتاب ( . ويثيو وعنده
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 عنذه أنذه كذان يلذول وهذو يطذوت بالييذو : كما أخر  عيد ين حميد وغيذره عذن عمذر رضذى هللا

وم  ذر, .  حنذا تمحذو مذا تشذاو على شلو, أو ىنبا  امحه واجعله سذعاد,  كتيو ) اللهم إن كنو
 و وعندا أم الكتاب ( .وتثي

وقد يين  ضذيلته كذىلا أن أم الكتذاب  ذى هذىه ا دعيذة هذى اللذوح المح ذوب الذى  كتذب هللا  يذه 
ور لهذا  ىاآليذه الكريمذه كمذا قالذه اةمذام ا لوسذى , وسذمى أم أحوال خللذه وهذو المعنذى المشذه

الكتذذاب  نذذه ا لذذي الذذى  تستنسذذ  منذذه لذذحا المالئكذذة , وهذذو تحذذو سذذلطان هللا وأمذذره , 
يمحومنه ما يشاو ويثيذو مذا يشذاو ,  يلذع  يذه الت ييذر والتيذديي , والمحذو واةثبذاو , الشذلاو, 

الذدعاو المسذتجاب , وا   لذم  يذه السذعاد, يذدلها بسذيبو  كتوبة  يه تمحى منه وتزال , وتثيالم
هللا عليذه كىلا من محاضرتى السابلة أن مو نا رسول هللا للى  ميكن للدعاو  ائد, .وقد علمت

ساجد ,  لسجود , ودعا وأكثر من الدعاو وهوأطال اسجد و  –كما روو السيد, عائشة  –وسلم 
 . النلا من شعبان ى ليلةومما دعا به للى هللا عليه وسلم  ى سجوده  

) أعوى بع وا من علابا , وأعوى يرضاا من سخطا وأعوى با منا , جي وجها ,   أحلذى 
وقد قالو رضى هللا عنها : حذين ألذبحو ىكذرتهمن  ثناو عليا , أنو كما أثنيو على ن سا (,

يريذي عليذه  لذال : تعلمهذين وعلمذيهن .  ذحن ج –له ,  لال يا عائشة اتعلمتهن ؟  لالو : نعم 
 هن وأمرنى أرددهن  ى السجود .يالسالم علمن
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 أيها ا حباب : 

ولم أشا  ذى هذىه الليلذه أن أعيذد المحاضذر, السذابلة يذي أردو أن أتكلذم معكذم  ذى شذلن الذدعاو 
ان مسذتحب  نهذا واةجابة  ى اللرآن الكريم , على اعتبار أن الدعاو  ى ليلة النلا من شذعب

الى العام كله بعد ليلة اللدر. وقد رو  اين ماجه بسنده عن اةمذام علذى ي ليليلة مباركة وت ض
رضذذى هللا عنذذه عذذن النيذذى لذذلى هللا عليذذه وسذذلم قذذال : ) إىا كانذذو ليلذذة النلذذا مذذن شذذعبان 
 لوموا ليلهذا ولذوموا يومهذا ,  ذحن هللا تبذارا وتعذالى ينذزل  يهذا ل ذروب الشذمس إلذى السذماو 

لى  لعا يه , يت ر  لغ ر له , أ  من مسترزق  لرزقه , أ  من م) أ  من مست الدنيا  يلول : 
لشذذمس , أ  نذذزول رحمذذة أ  كذىا , , أ  كذذىا , حتذذى يطلذذع ال جذذر , ومعنذى نذذزول هللا ل ذذروب ا

 بحانه وتعالى   يتحرا و  يسكن , و  ينلص و  يزداد .سهللا , ةنه 
 

 أيها ا حباب :
لدنيويذة أو الدينيذة , اإلذى هللا  ذى حاجتنذا  ؟ و والتضذر يحض ىلا الحديث الشريا على الدعا

إ  إليه سذبحانه وتعذالى , وهذو ال عذال لمذا يشذاو , وكذىلا يحذض اللذرآن  إى   ملجل لنا من هللا
الكريم على الدعاو , ويعدنا هللا سبحانه وتعالى من  ضذله با سذتجابة لنذا , وقذد سذلل جماعذة 

يا رسول هللا : أقريب ربنا  نناجيذه أم بعيذد  نناديذه  ذلنزل هللا  النيى للى هللا عليه وسلم  لالوا
ىا سللا عباد  عنى  حنى قريب   قوله تعالى  ى سور, البلره : ) وا 
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 . 1(أجيب دعو, الدا  إىا دعان  ليستجييوا لى ولينمنوا يى لعلهم يرشدون 

: اةمذام أيذو الحسذن  وخير ما أشرح به هىا اللرب ما قالذه إمذام جليذي مذن اثمذة اللذو ية وهذو
 النور  رضى هللا عنه وأرضاه حيث قال وما أرو  ما قال : 

طذار والنهايذه الحذدود وا ق ) أما اللرب بالىاو  تعالى هللا الملذا الحذق عنذه ,  حنذه يتلذدس عذن
حذادث مسذيوق بذه جلذو اللذمدية عذن قيذول  والملدار , ما اتلي بذه مخلذوق و  ان ضذي عنذه

 ى نعته محال , وهو تدانى الىواو وقرب هو واجب  ذى نعتذه وهذو  هو الولي وال لي ,  لرب
 قذذذذرب بذذذذالعلم والرنيذذذذة , وقذذذذرب هذذذذو جذذذذائز  ذذذذى ولذذذذ ه يخذذذذص بذذذذه مذذذذن يشذذذذاو مذذذذن عبذذذذاده 
وهو قرب ال ضي باللطا ( , وقرب ال ضي باللطا هىا هو ملام  ذى التلذوت قذال عنذه اةمذام 

 أيو الحسن الشاىلى رضى هللا عنه وأرضاه : 
العلذذول  ذذى أقذذي مذذن اللليذذي مذذن ولذذ ه ( وقذذال عنذذه اةمذذام ال زالذذى رضذذى هللا عنذذه : )تضذذمحي 

 ) يضيق نطاق عنه , وكي الى  أقوله لكم : 
  هن خيران و  تسلل عن الخير           كان ما كان مما لسو أىكر,

, ربذه اللذديم جذي وعذال  الحذادث مذن , مند  هىا الكذالم أن اللذرب المحذال هذو تذدانى المخلذوق 
  ن هللا مخالا للحوادث و  يجوز أن يتحد الحادث ال انى باللديم الباقى . 

 ومن ىلا تدرا أن ما نسب إلى الساد, اللو يه من أنهم يلولون 
 
 

                                                 

 -
1

 من سور, البلر, . 186اآلية  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 8 

 
يلولون باتحاد  ا تحاد مع هللا هو ا تراو عليهم والساد, اللو ية ليسوا من الجهي بحيثب

 حنهم   يللدون به اتحاد ىاو  ي  م ل ظ )ا تحاد(ييراتهع اللديم, وحيث ورد  ي تعالحادث م
مع مراد هللا تعالي  ن هللا تعالي له الخلق وا مر, و  يلع  ىاو يي يللدون اتحاد مراد العيد

 ما يريد , ويلول  ي هىا المعني سيدي ملط ي البكري رضي هللا عنه:  ي ملكه إ 
 لمسمي باتحادهو المعني ا      وعلما أن كي ا مر أمري     

 ويلول سيدي علي الييومي رضي هللا عنه :
 كي  له   ورد  يكون    وسيلة

 لمعاشه   ومعاىه     ومعاده                               
 وجعلو وردي  ي الخرو  عن السوي 

 وأكون  مع  مو ي  تحو  مراده                                      
 عن رب العز,: سىوقد ورد  ي الحديث اللد

ن لم تسلم أرحتا  يما تريد , وا   "يا داود تريد واريد, و  يكون إ  ما أريد ,  حن سلمو لما أريد
 . إ  ما أريد" لما أريد أتعيتا  يما تريد , و  يكون 

 المنمن يجب أن يكون مع ربه تحو مراده , لىلا يلول الساد, اللو ية : " كن مع هللا 
 يحركه كيا شاو". هباو  ي الهواولكا
هللا هللا عنه , وهو الخادم الخاص لمو نا رسول هللا للي  ويلول سيدنا أنس ين مالا رضى  

عشر سنين  ما قال لي أت ق  , و  قال لشئ  عليه وسلم عليه وسلم : "خدمته للي هللا
  علتذذه لم  علته
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  كان وما لم يشل لم يكن " .و  لشئ تركته لم تركته يي كان يلول لي : ما شاو هللا

ونلذير علذي الذبالو ,  ن  وهىا ما يعلمنا الرضا باللضذاو خيذره وشذره ,  نشذكر هللا  ذي الرخذاو
 ذي امورنذا معذه احذد " سذبحانه اىا قضذي أمذرا   الخير والشر ييد هللا سذبحانه وتعذالي و  يلضذي

  حنما يلول له كن  يكون"
يوم الليامة ب ير  و بل جر العهيم الىي يو يهم به سبحانهولهىا بشر هللا اللايرين علي البال

 أجرهم ب ير حساب ( . , وىلا  ي قوله تعالي ) إنما يو ي اللايرون  حساب
 ان :رضى هللا عنه  ى التسليم هلل شعر  يلول اةمام الشا عى

ن شئو كان   وما     لم يكن  إن لم تشل  شئو   وما لم أشان                  وا 
 العباد على ما علمو                    ى العلم يجر  ال تى والمسن   خللو   
 تعن  لم    وىا   أعنو   وهىا  خىلو                مننو وهىا  ىا  على    
 حسن    ومنهم   قيين    ومنهم        سعيد           ومنهم    شلى   منهم   

مع التسليم باللضاو .  ن الدعاو مههر من مهاهر ولكن يجب أن نعلم أن الدعاو   يتنا ى 
ورد أن الدعاو يرد اللضاو , يلول سيد   العيودية نيد  به  لرنا إلى هللا وحاجتنا إليه , وقد

العالم العارت باهلل الشي  أحمد الحلوانى الخليجى ) والد سيد  وشيخى الشي  عيد السالم 
 وه قاضيان ,  سلل هللا أن يع ى من منلب رضى هللا عنهما ( وكانوا قد عين الحلوانى

 اللضاو خو ا من تبعاته ,  لال :
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 قلدونى اللضاو وهو شهير                  ى الور  أنه أيو التبعاو 
  لزمو الدعاو حتى تالشو                 واللضا قد يرد بالدعواو 

 وقد استجاب هللا له هىا الدعاو .
 ال يخ ى عليه شئ  ى  ى الدعاو مع يلننا بلن هللا يعلم حاجتنا للربه منا بعلمه ,وكىلا   يتا 

جابة , وىلا  ى هو الى  أمرنا بالدعاو ووعدنا بإلا رض و   ى السماو  حنه سبحانه وتعالى 
. كما قال تعالى : ) ادعو ربكم تضرعا  1قوله سبحانه : ) وقال ربكم ادعونى أستجب لكم (

ن إخو ان وطمعان  يجب المعتدين   و  ت سدو  ى ا رض بعد إلالحها وادعوه وخ ية إنه  
يعيدون هللا كلنهم يرونه رأ  العين ,  ون هم الىينن,والمحس 2رحمةهللا قريب من المحسنين (

 ويتحلون بالحياو الى  يمنعهم من معلية هللا تحو سمعه وبلره .
عيثا . تعالى هللا عن ىلا علوا كييرا . وقد كان ويهن أحد منا أن هللا تعالى أمرنا بالدعاو 

 سيد  اةمام اين عطاو هللا السكندر  يلول :
   ى ا تلار  وتسآلى ومد يد                  أقو  دليي على أن تلضى ا ربا 

 جودا ماعلمتنى الطلبا لما أرجو وآمله                   من  يض  لو لم تردنى
والتضر  هو التىلي له  وتعالى يلول ) ادعو ربكم تضرعا وخ ية ( ونالحظ أن هللا سبحانه

د لسيده , والخ ية معناها أن ندعوه سران , كما , وعرض الحاجه عليه  ى خضو  العي سبحانه
 قال تعالى  ى حق سيدنا زكريا 

 
 

                                                 
1

 من سور, غا ر 60اآلية    - 

2
 . من سور, ا عرات 56,  55اآليتان    -  
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هللا عنذذه المسذذجد  ى عليذذه السذذالم,  ) إى نذذاد  ربذذه نذذداو خ يذذا  ( وقذذد دخذذي سذذيدنا عمذذر رضذذ

 : سمع داعيا يدعو ربه بلوو مرت ع  لال له معلما ومرشدان  
 ناد  نداو خ يان ( . ) ولكن زكريا 

أما قوله تعالى : ) وادعوه خو ا وطمعذان (  معناهذا علذى لسذان أهذي العلذم : خو ذا مذن علابذه , 
 وطمعان  ى ثوابه . أما على لسان أهي اةشار, مذن السذاد, اللذو ية  معناهذا : خو ذا مذن عدلذه

 وطمعان  ى  ضله .
خروجا مذنهم عذن حذد ا دب ,   ض المحجمين عن دعائه . ويراهبو  ي يب عنا أن هللا تعالى ي

يي ويعتيرهم من المستكيرين الىين يليون اةلتجاو إليه ويهددهم ينار جهذنم والعيذاى بذاهلل يذدليي 
 ادتى سذذيدخلون قولذذه تعذذالى : ) وقذذال ربكذذم أدعذذونى أسذذتجب لكذذم إن الذذىين يسذذتكيرون عذذن عبذذ

 لد ورد  معناه العباد, , ولئن قال بعض الم سرين : إن الدعاو  ى هىه اآلية 1جهنم داخرين (
أنذس يذن  لاد, (( . وقد قذام  العب)) الدعاو   ى الحديث اللحين قوله للى هللا عليه وسلم :

ه كلهذا ,حتذى جتذأحدكم ربه حامالا رضى هللا عنه : قال النيى للى هللا عليه وسلم :)) ليسلل 
 .  2إىا انلطع (( ى شسع نعله 

 

                                                 
1

 داخرين أى أذالء صاغرين .  - 
2

 ى عليه السالم : شسع النعل : أى ال تستنكف عن سؤاله تعالى ، حتى الشئ القليل ، وقد أوحى هللا إلى سيدنا موس - 

 يا موسى سلنى حتى فى ملح عجينك وشسع نعلك . 
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لى ىلا بلن الدعاو له ع ويرد العلماو ب هللا لى ,يجتيخطر لإلنسان : إنى أدعوا و  يس ذ وقد

ا أكي الحالل  ذ وقد قال للى هللا عليه وسلم لسيدنا سعد ين أيى وقاص : شروط . منه
خالص النية وحسن الهن باهلل , وأن يتضمن  )) أطب مطعما تكن مستجاب الدعو, (( _ وا 

رضى   ى قطيعة رحم .وقد أخر  الترمى  عن ايى هرير,الدعاو مللحة لإلنسان , وأ  يكون 
 هللا عنه قال : قال رسول هللا للى هللا عليه وسلم : )) ما من رجي 

ما أن ينخر  يدعو هللا تعالى يدعاو إ  استجيب له ,  ى  له ه حما أن يعجي له  ى الدنيا , وا 
ما ان يك ر عنه من ىنوبه بلدر ما دعا ما لم يد  باثم أو قطيعه رحم أو يستعجي ,  اآلخر, , وا 
قالوا يا رسول هللا : وكيا يستعجي ؟ قال : يلول دعوو  ما استجاب لى ((. وقد رو  اةمام 

 اين حنيي عن أيى هرير, رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا  أحمد
 يد  هللا عز وجي غضب عليه ((عليه وسلم : ))من لم 

ىا رجعنا إلى كتاب هللا عز وجي .. و  والمرسلين سللوا هللا  استجاب  نر  أن سادتنا ا نيياوا 
لهم , وخرق لهم ا سباب , ونر  كىلا أن هللا استجاب ل يرهم من عباده اللالحين وأوليائه 

لى حضراتكم بعض ا مثلة :   الملربين وا 
ربه  ى كير سنه  لال :  دنا إيراهيم الخليي عليه اللال, والسالم دعا لد حكى هللا أن سي -

وحكى هللا عن زوجته السيد, سار,  . 1حليم ( ) رب هب لى من اللالحين    بشرناه ب الم
 عليها السالم  لال تعالى : 

 
 

                                                 

 - 
1

 من سور, اللا او 101,  100اآليتان  
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أنا ) وامرأته قائمة  ضحكو  بشرناها يحسحاق ومن وراو إسحاق يعلوب   قالو ياويلتى أألد و 
عجوز وهىا بعلى شيخا ن إن هىا لشئ عجيب   قالوا أتعجيين من أمر هللا رحمة هللا وبركاته 

 .  1عليكم أهي الييو إنه حميد مجيد (
وكىلا حكى هللا ما كان من استجايته تعالى لدعاو سيدنا زكريا عليه السالم  لد قال  -

به نداو خ يا   قال رب إنى وهن تعالى : ) كهيعص  ىكر رحمة ربا عيده زكريا . إى ناد  ر 
نى خ و الموالى من ورآ  العهم منى  واشتعي الرأس شيبا ولم أكن يدعائا ربى شليا   وا 

وكانو امرأتى عاقرا  هب لى من لدنا وليا   يرثنى ويرث من آل يعلوب واجعله رب رضيا   
أنى يكون لى غالم  يا زكريا أنا نبشرا ب الم اسمه يحيى لم نجعي له من قيي سميا   قال رب

وكانو امرأتى عاقرا وقد يل و من الكير عتيا . قال كىلا قال ربا هو على هين وقد خللتا من 
 . 2قيي ولم تا شيئا (

وحكى هللا ما كان من أمر امرأ, عمران رضى هللا عنهما  لال تعالى : ) إى قالو امرأو  -
ا أنو السميع العليم    لما وضعتها عمران رب إنى نىرو لا ما  ى بطنى محررا  تليي منى إن

نى سميتها مريم  قالو ربى إنى وضعتها أنثى وهللا أعلم بما وضعو وليس الىكر كا نثى وا 
نى أعيىها وىريتها من الشيطان الرجيم    تليلها ربها بليول حسن وأنيتها نباتا حسنا  وا 

 وك لها زكريا كلما دخي عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 

                                                 
1

 سورة هود .  73 – 71اآليات من  - 
2

 سورة مريم .  9 – 1اآليات من  - 
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 . 1ى لا هىا قالو هو من عند هللا إن هللا يرزق من يشاو ب ير حساب (قال يا مريم أن
وقص هللا تعالى علينا  ى سور, الكها قلة أهي الكها الىين لجلوا إليه  ى حماية  - 

عليدتهم  لال تعالى : ) أم حسيتم أن ألحاب الكها والرقيم كانوا من آياتنا عجبا   إى أو  
 لالوا ربنا آتنا من لدنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا    ضربنا على ها ال تية إلى الك

آىنهم  ى الكها سنين عددا   ثم بعثناهم لنعلم أ  الحزبين أحلى لما ليثوا أمدا   نحن 
 . 2نلص عليا نبلهم بالحق إنهم  تية آمنوا يربهم وزدناهم هد  (

قاموا بعد هىه اللرون  لالوا : ) ليثنا يوما أنامهم هللا ثالثة قرون أو يزيد , ثم  واعجب كيا
 . وقد انطوو اللرون بلدر, هللا  ى نهرهم حتى هنوا ساعاو معدوداو .  3أو بعض يوم (

وقد أرشدنا هللا تعالى إلى دعواو ندعوه يها سبحانه , وىلا  ى مثي قوله تعالى : )  من 
ن خالق   ومنهم من يلول ربنا آتنا الناس من يلول ربنا آتنا  ى الدنيا وما له  ى اآلخر, م

ليب مما كسيوا وهللا ا لهم نئلنا عىاب النار   أو  ى الدنيا حسنة و ى اآلخر, حسنة وق
 , و ى قوله : ) ربنا   تناخىنا إن نسينا أو أخطلنا ربنا و  تحمي  4سريع الحساب (

  
 
 

                                                 
1

 آل عمران .  سورة 37 – 35ىآليات من  - 
2

 سورة الكهف .  13 – 9اآليات من  - 
3

 سورة الكهف .  19ىآلية  - 
4

 سورة البقرة .  202 – 200اآليات  - 
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  طاقة لنا به واعا عنا واغ ر  علينا إلران كما حملته على الىين من قيلنا ربنا و  تحملنا ما
 . 1لنا وارحمنا أنو مو نا  انلرنا على اللوم الكا رين (

و ى مثذي قولذه تعذالى : ) إن  ذى خلذق السذمواو وا رض واخذتالت الليذي والنهذار آليذاو  ولذى 
وعلى جنوبهم ويت كرون  ذى خلذق السذمواو وا رض  ا لباب   الىين يىكرون هللا قياما وقعودا

أحزيتذه ومذا  هىا باطال سبحانا  لنا عىاب النار   ربنا إنذا مذن تذدخي النذار  لذد ما خللو ربنا
آمنذوا يذربكم  آمنذا ربنذا  ذاغ ر  للهالمين من أنلار   ربنا إننا سمعنا مناديا ينذاد  لإليمذان أن

ا يذوم زنذاتنا وتو نا مع ا يرار  ربنا وآتنا مذا وعذدتنا علذى رسذلا و  تخلنا ىنوبنا وك ر عنا سيئ
الليامه إنا   تخلا الميعاد    استجاب لهم ربهم أنى   اضيع عمي عامذي مذنكم مذن ىكذر أو 

 .2أنثى بعضكم من بعض (
و ى قوله تعالى : ) والىين جاووا من بعدهم يلولون ربنا اغ ر لنا وةخواننا الىين سبلونا 

و ى قوله تعالى  ى شلن  3يم (باةيمان و  تجعي  ى قلوبنا غال للىين آمنوا ربنا إنا رووت رح
 ( .4) 4ارحمهما كما ربيانى ل يرا ( الوالدين : ) وقي رب

 وعلمنا هللا سبحانه وتعالى  يما قله علينا من أنباو الرسي عليهم اللال, 

                                                 

  
1
 سورة البقرة . 286اآلية   - 

        
2
 سورة آل عمران . 195ـ 190اآليه من  - 

         
3
 . سور, الحشر 10اآلية   - 

        
4
 سور, اةسراو . 24اآليه   - 
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والسالم أن ندعوه سذبحانه  ذى أمذر آخرتنذا كمذا نذدعوه  ذى أمذر دنيانذا  لذال علذى لسذان سذيدنا 

اللال, والسالم ) و  تحزنى يوم يبعثون  يوم   ين ع مذال و  ينذون   إ  إيراهيم الخليي عليه 
  1من أتى هللا بللب سليم (

 آتيتنذذى مذذن الملذذا ) رب قذذديدنا يوسذذا عليذذه اللذذال, والسذذالم :وقذذال تعذذالى علذذى لسذذان سذذ
نيا واآلخذر, تذو نى مسذلما أنو ولى  ى الذد وعلمتنى من تلويي أ حاديث  اطر السمواو وا رض

  2والحلنى باللالحين (
وقد جاو  ى ولا عباد الرحمن قولة تعالى : ) والىين يلولون ربنا الرت عنا عىاب جهنم 

 . 3إن عىايها كان غراما (
وكىلا علمنا هللا أن ندعوه سبحانه وتعالى عند الشدائد ييلين الموقنين , وهم أقوياو الثلة  ى 

طالوو وجنوده حذين أرادوا قتذال جذالوو وجنذوده  من هللا سبحانه وتعالى ,  لد حكى هللا ما كان
لى ) كذذم مذذن  ئذذة قليلذذة غليذذو  ئذذة اعذذنين المسذذتعينين بذذاهلل سذذبحانه وتالمذذنم  لذال علذذى لسذذان 

بذاىن هللا وهللا مذع اللذايرين   ولمذا يذرزوا الجذالوو وجنذوده قذالوا ربنذا ا ذرر علينذا لذيرا  كثير,
ىن هللا وقتذذي داود جذذالوو وأتذذاه هللا ح   هزمذذوهم يذذ وثيذذو أقذذدامنا وانلذذرنا علذذى اللذذوم الكذذا رين

الملا والحكمة وعلمه مما يشاو ولذو د ذع هللا النذاس بعضذهم يذبعض ل سذدو ا رض ولكذن هللا 
  4(ىو  ضي على العالمين

 وحكى هللا ما كان من است اثة اللحابه الكرام  ى غزو, يدر 
 
 

                                                 

1
 .               سور, الشعراو 89- 87اآلياو  - 

2
 . سور, يوسا 101آية  - 

3
 .                          سور, ال رقان65آية  - 

4
 سور, البلر, . 251 – 249اآلياو   - 
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لكم أنى ممدكم بذللا مذن المالئكذة مذرد ين   الكير   لال تعالى )إىا تست يثون ربكم  استجاب 

 . 1عزيز حكيم (إن هللا وما جعله هللا إ  بشر  ولتطمئن به قلوبكم وما النلر إ  من عند هللا 
وقذذد ر ذذع مو نذذا رسذذول هللا يديذذه  ذذى دعائذذه وأطذذال حتذذى سذذل  ردانو عذذن منكييذذه ورده إليهمذذا 

عباس قال حذدثنى عمذر يذن الخطذاب قذال : سيدنا ايو بكر اللديق ,  لد رو  مسلم عن اين ال
لمذذا كذذان يذذوم يذذدر نهذذر رسذذول هللا لذذلى الذذه عليذذه وسذذلم إلذذى المشذذركين وهذذم ألذذا وألذذحابه 

 عشر رجال  استليي نيى هللا للى هللا عليه وسلم الليلة ثم مد يديه ,  جعي  ثالثمائة وبضعة
ا وعذدتنى , اللهذم إن تهللذا نذى مذتهتا يربه ويلول : ) اللهم أنجذز لذى مذا وعذدتنى , اللهذم آي

هىه العلابة من أهي اةسالم   تعيذد  ذى ا رض ,  مذا زال يهتذا يربذه مذادان يديذه حتذى سذل  
ردانه عن منكييه  لتاه أيو بكر  لخى رداوه  لللاه على منكييه , ثم التزمه من ورائه , وقذال يذا 

تسذت يثون  إى وجذي ) هللا عذز لذا مذا وعذدا ,  ذانزل  حنه سينجز شدتا ربا ,مناى هللا ك اا ني
 ربكم  استجاب لكم أنى ممدكم بللا من المالئكة مرد ين (

 لمده هللا باالمالئكة  لتلوا يومئى سبعين وأسروا سبعين . ورو  أنه لذلى هللا عليذه وسذلم نذام 
نومة وهو  ى العريش ثم انتبه وقال : ) يا أبا بكرأتاا نلر هللا , هىا جيريي آخى بعنان  رلذه 

 .يلوده على ثناياه النلع ( 
التذذى نتللذذب  يهذذا مذذن  هر, والباطنذذةوعلمنذذا هللا كذذىلا أن نسذذلله التو يذذق لشذذكره علذذى نعمذذه الهذذا

 عطائه  لال تعالى ) وولينا اةنسان يوالديه إحسانا 
 
 
 

                                                 
1
 سور, ا نلال . 10 – 9اآليتان   - 
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حملته أمه كرها ووضذعته كرهذا وحملذه و لذاله ثالثذون شذهران حتذى إىا يلذب أشذده وبلذب أربعذين 
ي لذالحا ترضذاه لتى أنعمو علذى وعلذى والذد  وأن أعمذسنه قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتا ا

نى من المسلمين   أولئذا الذىين نتليذي عذنهم أحسذن مذا وأللن لى   ى ىريتى إنى تيو إليا وا 
 عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم  ى الحاب الجنه وعد اللدق الى  كانوا 

 . 1يوعدون (
ن هللا تعالى من عليه   عنه  وقد نزلو هىه اآلياو  ى شلن سيدنا أيى بكر اللديق رضى هللا

رضى هللا عنه  ضي هللا  سادتنا المهاجرين  لدر يلع ىلا ل يره منوعلى والديه باةسالم , ولم 
 عليه  ى ىلا وسلل هللا أن يوزعه شكر ما أنعم هللا به عليه .

نعمذه هللا عليذه وعلذى والديذه  وكىلا طلب سيدنا سليمان عليه اللال, والسذالم أن يوزعذه شذكر
ا أيهذذا النمذذي ادخلذذوا مسذذاكنكم   قالذذو نملذذة يذذ  لذذال تعذذالى : ) حتذذى إىا أتذذوا علذذى واد  النمذذي

 يشذذعرون    تبسذذم ضذذاحكا مذذن قولهذذا وقذذال رب أوزعنذذى أن  يحطمذذنكم سذذليمان وجنذذوده وهذذم
 أشكر نعمتا التى أنعمو على وعلى والد  وأن أعمي لالحان ترضاه وأدخلنى يرحمتا 

 . 2 ى عبادا اللالحين (
أقدامنا  ى معلية هللا , وىلا  يما حكاه  وعلمنا هللا أيضا أن نبادر بالتوبة وا ست  ار إن زلو

 عن أيى البشر سيدنا آدم عليه 
 
 
 

                                                 
1

 سور, ا خلات . 16و  15اآليتان :   -
 
2

 سور, النمي  19و  18اآليتان  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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اللال, والسالم وأم البشر عليها السالم  لد أكال من الشجر, التى نهاهما هللا عنها ,  لمذا يذدو 
وط لذذا يخلذذ ان عليهمذذا مذذن ورق الجنذذة  لهذذا سذذوواتهما بعذذد ا كذذي مذذن الشذذجر, خجذذال مذذن هللا

ن لم ت  ر لنا وترحوقا   يما حكاه هللا عنهما ) ربنا هواست  را ربهما   منا لنكوننلمنا أن سنا وا 
. وقد قيي هللا هىه التوبه وقال تعالى  ى شذلنها ) ثذم اجتبذاه ربذه  تذاب عليذه  1من الخاسرين (

  . 2( وهد 
عذذنهم وينعذذى هللا تبذذارا وتعذذالى علذذى أهذذي الك ذذر أنهذذم يلجذذلون إلذذى هللا عنذذد الشذذد,  ذذحىا  رجهذذا 

ىا مسذذكم الضذذر  ذذى البحذذر ضذذي مذذن  عذذادوا لعتذذوهم وك ذذرهم  لذذال هللا تعذذالى  ذذى هذذىا الشذذلن ) وا 
 . 3تدعون إ  اياه  لما نجاكم إلى الير أعرضتم وكان اةنسان ك ورا (

ىا مس اةنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما  لمذا كشذ نا عنذه ضذره  كما قال تعالى ) وا 
 . 4ى ضر مسه كىلا زين للمسر ين ما كانوا يعلمون (مر كلن لم يدعنا إل
 ذذى سذذور, ال اتحذذه , , وهذذى أم الكتذذاب أن نيذذدأ بحمذذده والثنذذاو عليذذه وا  ذذراده وكذذىلا علمنذذا هللا 

اللذراط المسذتليم وهذو لذراط الذىين أنعذم  بالوحدانية , ثم نسلله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى
لين والشهداو واللذالحين وحسذن أولئذا ر يلذا .  لذال عليهم سبحانه وتعالى من النيين واللدي

 تعالى  ىسور, ال اتحه التى نلرنها  ى كي ركعة من ركعاو اللال, : ) الحمد هلل 
 
 
 

                                                 
1

 سورة البقرة  . 23اآلية  - 

  -  
2

 سورة طه .  122اآلية  
3

 سورة اإلسراء .  167ىآلية  - 
4

 سورة يونس . 12اآلية  - 
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ياا نستعين   اهدنا اللراط  رب العالمين   الرحمن الرحيم  مالا يوم الدين   إياا نعيد وا 
 يهم و  الضالين ( .الم ضوب عل المستليم  لراط الىين أنعمو عليهم غير

وهىا النهج الى  رسمه هللا لنا  ى سور, ال اتحة ينهجه مالئكه السماو من حملة العرش 
والطائ ين حوله ,  لد حكى هللا عنهم  لال تعالى )الىين يحملون العرش ومن حوله يسبحون 

ين ر للىبحمد ربهم وينمنون به ويست  رون للىين آمنوا ربنا وسعو كي شئ رحمة وعلما  اغ 
خلهم جناو عدن التى وعدتهم ومن للن دربنا وأالجحيم    تايوا واتبعوا سييلا وقهم عىاب

من آبائهم وىرياتهم إنا أنو العزيز الحكيم . وقهم السيئاو ومن تق السيئاو يومئى  لد 
 . 1رحمته وىلا هو ال وز العهيم (

بحمد ربهم وآمنوا به , ثم سللوا  أو   لد يينو هىه اآلياو الكريمه أن المالئكة ا طهار سبحوا 
 هللا الم  ر, للىين آمنوا .

ىا رجعنا إلى ما دعا به سيدنا إراهيم عليه اللال, والسالم نجد أنه يدأ بالثناو على هللا  وا 
خ ى وما نعلن وما إنا تعلم ما ن عنه  ى قوله تعالى ) ربناتعالى , كما حكى هللا  هوبحمد

ا رض و   ى السماو الحمد هلل الى  وهب لى على الكير  يخ ى على هللا من شئ  ى
سحاق إن ربى لسميع الدعاو   رب اجعلنى مليم اللال, ومن ىريتى ربنا وتليي  إسماعيي وا 

 دعاو  
. كما أن هللا حكى ما قاله سيدنا إيراهيم  2ربنا اغ رلى ولوالد  وللمنمنين يوم يلوم الحساب (

 الى )الى  خللنى عليه اللال, والسالم  لال تع
 
 
 

                                                 
1

                        سور, غا ر . 9-7اآلياو   -

2
 . سور, إيراهيم 41  -38اآلياو:  - 
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ىا مرضو  هو يش ين   والى  يميتنى ثم يحذين     هو يهدين   والى  يطعمنى ويسلين   وا 

جعذي ارب هب لى حكما وألحلنى باللالحين   و    ئتى يوم الدينيوالى  أطمع أن ي  ر لى خط
 لى لسان لدق  ى اآلخرين  

نما قال الخليي  1ة جنة النعيم (واجعلنى من ورث عليه اللال, والسالم الذى  والذى  والذى  ..  وا 
وقذد اسذتجاب هللا لذه وجعذي لذه لسذان لذدق  بعذث إلذى ا مذه  إل  محبذة  ذى هللا وثنذاو عليذه :

المحمدية سيد الرسي سيدنا محمد للى هللا عليه وسلم وهو من ىريته ,  دعا إلى ملته , وهو 
قيمذا ملذة إيذراهيم لذراط مسذتليم دينذا  ما يشير إليه تعالى  ى قوله ) قي اننذى هذدانى ربذى إلذى

 . 2حني ا وما كان من المشركين (
 كما أن المنمنين والمنمناو يىكرونه  ى التشهيد قيي الخرو  من اللال, والسالم .

يينيذان الكعبذة ,  لذال تعذالى  وحكى هللا كىلا ما دعذا بذه سذيدنا إيذراهيم وسذيدنا إسذماعيي وهمذا
ىا ير ع إيراهيم اللواعد  سماعيي ربنا تليي منذا إنذا أنذو السذميع العلذيم   ربنذا ) وا  من اليينو وا 

أنو التواب الرحيم  لا وأرنا مناسكنا وتب علينا إناواجعلنا مسلمين لا ومن ىريتنا أمة مسلمة 
ويذذزكيهم إنذذا أنذذو  هم رسذذو منهم يتلذذو علذذيهم آياتذذا ويعلمهذذم الكتذذاب والحكمذذة ربنذذا وابعذذث  ذذي
 ر كيا قرن الدعاو بالثناو .  انه 3العزيز الحكيم (

 
 

                                                 
1

 سور, الشعراو . 75 – 78اآلياو  - 

2
 سوره ا نعام .  161آية   - 

3
 سور, البلر, .  129 – 127اآلياو :   - 
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هللا  ذذى قولذذه عليذذه اللذذال, والسذذالم مخاطبذذا ربذذه ) إنذذا انذذو السذذميع العلذذيم ( و ذذى قولذذه علذذى 

الحكيم ( وىلذا مذن أدب أهذي الكمذال مذن حيم ( و ى قوله ) إنا أنو العزيذز ) إنا أنو التواب الر 
هللا مذذن  ضذذله دعذذو, سذذيدنا هللا وسذذالمه أجمعذذين . وقذذد اسذذتجاب الرسذذي الكذذرام علذذيهم لذذلواو 

لذيهم أعمذنهم  وسيدنا إسماعيي ,  كان من ىريتهما المسلمون العرب , وأرسي هللا إيراهيم هذم وا 
الرسي شلنا وهو سيدنا ومو نا محمد عليه أ ضي اللذال, وأتذم التسذليم . ولذىلا كذان لذلى هللا 

 , والسالم يلول : )انا اين عليه وسلم يلول : ) انا دعو, أيى إيراهيم ( . كما كان عليه اللال
لذى أييذه لى سيدنا إسماعيي عليه اللال, واسالم وهذو جذده ا علذى الىييحين ( يشير يىلا إ , وا 

 سيدنا عيد هللا ين المطلب عليه السالم . المباشر 
 

 لذذحابه , وىلذذا  ذذى قولذذه  وقذذد أمذذر الذذه تعذذالى نيينذذا عليذذه أ ضذذي اللذذال, والسذذالم أن يذذدعو
لالحان وآخر عسى هللا أن يتوب عليهم إن هللا  ون اعتر وا يىنوبهم خلطوا عمالتعالى : ) وآخر 

 من أموالهم لدقه تطهرهم وتزكيهم يهذا ولذي علذيهم إن لذالتا سذكن لهذم غ ور رحيم   خى
دعوتذا لهذم تطمذئن يهذا  .  لوله تعالى) ولذي علذيهم ( أ  أد  لهذم  ن  1وهللا سميع عليم (

 ياو  ى شلن بعضقلوبهم . وقد نزلو هىه اآل

                                                 

(1) 
1
 سور, التوبة . 103؛  102اآليتان  - 
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دموا , وقيذذي كذذان نذذمعذذه لذذلى هللا عليذذه وسذذلم إلذذى غذذزو, تيذذوا , ثذذم  المتخل ذذين عذذن الخذذرو 

 عشر, , وقيي ثمانية ,  وقيي خمسة , وقييعددهم 
, و  نطللهذذا حتذذى  1ثالثذذة , وقذذد نذذدموا علذذى تخل هذذم وقذذالوا : ) وهللا لنذذربطن أن سذذنا بالسذذوار  

يطللنذا ويعذىرنا ,  ربطذوا أن سذهم  لمذا رجذع النيذى  لم هذو الذى يكون النيى للى هللا عليذه وسذ
 يهم  لال : ) من هن و ؟  ليي هن و تخل وا وعاهدوا هللا ا  يطللوا  للى هللا عليه وسلم مر

  أطللهذذم و  أعذذىرهم أن سذهم حتذذى تطللهذذم أنذذو وترضذذى عذذنهم ,  لذال : وأنذذا أقسذذم بذذاهلل أنذذى 
م ال زو معى ومع المسلمين ,  لنزل هللا  ى شذلمه وتخل وا عن حتى أومر يحطالقهم رغيوا عنى

 يها  ماتلدم . ولما أطللوا قالوا : يارسول هللا هىه أموالنا التى خل تنا عنا , خىها  تلدق
لنا ,  لال : ما أمرو أن آخى من أموالكم شيئان  لنزل هللا تعالى قوله : ) خى  وطهرنا واست  ر

 أموالهم ... اآلية ( .
نمذا ك ذار, م لم يكن أداو للزكاه الواجبة وا  موالهم  ن تلدقهأقد أخى للى هللا عليه وسلم ثلث و 

للذذىنب الذذى  لذذدرمنهم , وقذذد أن ذذق لذذلى هللا عليذذه وسذذلم مذذا أخذذىه مذذنهم علذذى المحتذذاجين , 
 يتلدق على ال لراو والمساكين ك ار, لىنبه . ويسن لمن أىنب أن

 هللا للى هللا عليه وسلم أن يدعوو ى حين أن هللا تعالى أمر رسول 
 
 

                                                 
1

 د, .السوار  : أ  ا عم -
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كما نهذاه عذن أن لهن و المتخل ين : نهاه تعالى عن أن يدعو للمتخل ين عن ن اق  ى قلوبهم 

المخل ون بملعذدهم خذالت رسذول  يلوم على قير أحد منهم , وىلا ما يحكيه قوله تعالى )  رح
قالوا   تن روا  ذى الحذر قذي نذار جهذم وأن سهم  ى سييي هللا و هللا وكرهوا أن يجاهدون بلموالهم 

لو كانوا ي لهون    ليضحكوا قليال وليبكوا كثيران جزاو بما كانوا يكسيون    حن رجعذا  أشد حران 
تخرجذوا معذى أيذدا ولذن تلذاتلوا معذى عذدوان إنكذم  هللا إلى طائ ة منهم  اسذتئىنوا للخذر   لذي لذن

  تلي على أحد منهم ماو أيذدان و  تلذم علذى  اقعدوا مع الخال ين   و  رضيتم باللعود أول مر,
للم ضول , كما دعا ي . وكما يدعو ال اض 1ورسوله وماتوا وهم  اسلون ( إنهم ك روا باهلل قيره
نذا رسذول هللا لذلى هللا عليذه وسذلم للمذذنمنين ,  كذىلا يذدعو الم ضذول لل الذي يذدل علذذى مو  

نا رسول هللا للى هللا عليذه وسذلم وىلذا  ذى ىلا أن هللا تعالى أمرنا أن نللى ونسلم على مو  
ومالئكتذذه يلذذلون علذذى النيذذى يذذا ايهذذا الذذىين أمنذذوا لذذلوا عليذذه وسذذلموا قولذذه تعذذالى ) إن هللا 

 . تسليما (
واللذذال, مذذن هللا تعذذالى معناهذذا  يضذذه ون حاتذذه علذذى رسذذول هللا لذذلى هللا عليذذه وسذذلم ,  هذذى 

ىلا اللذذال, مذذن ئكذذه دعذذاو يزيذذاد, ال ذذيض , وكذذمتواليذذة عليذذه علذذى الذذدوام . واللذذال, مذذن المال 
طلذذب المزيذذد مذذن ن حذذاو هللا لرسذذوله لذذلى هللا عليذذه سذذلم ,  ننذذا نحذذن المذذنمنين   المذذنمنين 

وسلم على اةيمان الى  سعدنا به نحن وآباننا وسذل نا وخل نذا  ته للى هللا عليهنستطيع مكا ل
 إ  بالدعاو 

                                                 
1
 من سور, التوبة . 84 -81اآلياو   - 
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د ا خير حين نللى ) اللهم للى علذى سذيدنا محمذد وعلذى شهلول  ى الت  أمرنا هللا به  نىال

آل سيدنا محمد كما لليو على سيدنا إيراهيم وعلى آل سيدنا إيراهيم .... ( أو كما نلذول  ذى 
غير اللال, : ) اللهم للى وسلم وبارا علذى سذيدنا محمذد عذدد مذا  ذى علذم هللا لذال, دائمذة 

 . يدوام ملا هللا (
على سيدنا محمد كما تحب وترضى له ( أو غير ىلا من الليب الكثير  أو ) اللهم للى وسلم
 التى   حلر لها .

ذذ وقذد اسذتلىن سذيدنا عمذر رسذول هللا لذلى هللا عليذذه وسذلم  ذى أداو العمذر,  ذلىن لذه وقذال لذذه 
دعائذا ( ويوجهنذا هللا سذبحانه  يذا أخذى مذنللى هللا عليه وسلم بعد أن أىن لذه : )   تنسذنى 

ى ا عتلام به ومعناها الثلذه بذه سذبحانه والتوكذي عليذه واةسذتناد إليذه ,  يلذول جذي لى إلاعوت
كمذا يلذول تعذالى ) ومذذن  , 1جاللذه ) واعتلذموا بذاهلل هذو مذو كم  ذنعم المذوالى ونعذم النلذير (

وكان من دعواو رسذول هللا  ذى الطذائا : ) اللهذم  2يعتلم باهلل  لد هد  إلى لراط مستليم (
وهذذوانى علذذذى النذذاس , يذذذا أرحذذم الذذذرحمين . أنذذذو رب  ا قذذذوتى وقلذذة حيلتذذذىإليذذا أشذذذكو ضذذع

 ملكته أمر  إن لم يكن أم عدو  3المستضع ين وأنو ربى , إلى من تكلنى , إلى بعيد يتجمهنى
با على غضب  ال أبالى , ولكن عا يتا هذى أوسذع لذى , أعذوى ينذور وجهذا الذى  أشذرقو لذه 

خذر, مذن أن ينذزل يذى غضذبا أو يحذي علذى شذخطا . لذا نيا واآلدالهلماو وللن عليه أمذر الذ
 حتى ترضى و  حول و  قو, 4ىيالعت
 
 

                                                 

1
 .                               سور, الحج 78آية  - 

2
 من سورة أل عمران  101آية  - 

3
 . يتجهمنى : يستليلنى يوجه كريه - 

4
 . لا العتيى : أسترضيا حتى ترضى - 
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اثه معتلذذم يربذذه و  جذذئ إليذذه و  ئذذى بذذه لذذلى هللا عليذذه وسذذلم  ذذى هذذى, اةسذذت إ  بذذا (  هذذو 
 وواثق  يه . 

 ذ ويحكى سيد  اةمذام أيذو الحسذن الشذاىلى رضذى هللا عنذه أنذه حذين ىهذب إلذى أسذتاىه اةمذام
, التذى يتعيذد  يهذا  ذى الجيذي ,  سذمعه يلذول سيد  عيد السالم ين بشيش انتهره خذار  الم ذار 

 ) اللهم إن قوما يسللونا أن تسخر لهم خللا  سخرو لهم خللا  رضوا وهو داخي الم ار, :
سذللا اعوجذا  الخلذق علذى حتذى   يكذون ملجذئ مذنهم إ  إليذا ,  للذو  ذى منا يذىلا ( وأنذا أ

ولمذا حذذان وقذو لذذال, اللذبن اسذذتلىنو  لذذى  أدعذو وأقذذول رب سذخر لذذى خللذا ,ن سذى : أنذا ا
يد  سذمعتا البارحذه ولليو معذه  للذو لذه بعذد اللذال, : ياسذ عليه  لىن لى , ودخلو الم ار,

يذىلا وأنذا  لوا أن تسذخر لهذم خللذا  سذخرو لهذم خللذا  رضذوا منذاسذلن قوما تلول : اللهم ا
إ  أليا (  لال : يا ينى عوض ما تلذول  ون ملجئ منهمأسللا اعوجا  الخلق على حتى   يك

كذذن لذذى , أتذذر  إىا كذذان هللا لذذا هذذي ينللذذا شذذئ ؟  مذذا هذذىه  يذذارب سذذخر لذذى خللذذا قذذي يذذارب
 ذى الذدرس  ) ضعا اليلين (  انهروا كيا ر ع سيد  اةمذام يذن بشذيش همذة تلميذىه الجبانة 

وهو ما حللذه هللا تعذالى  لذار  به ا ول من ا سباب إلى المسيب , وهىا يدل على حسن هنه
لينان  ى طذول ا زمذان , ويلذول سذيد  وشذيخى اسيد  أيو الحسن الشاىلى إماما يشار إليه ب

 الشي  على علي رضى هللا عنه  ى إلهامه ال ور  نللته عنه :
 واعتلامى باهلل طول حياتى                     علم الن س أن تىوق هناها 
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 تعالى ما طبع عليه اةنسان من عجلة تدعوه أحيانا  إلى الذدعاو علذى ن سذه هىا وييين هللا -

اةنسذذان بالشذذر دعذذاوه بذذالخير وكذذان أو علذذى أهلذذه بالشذذر, وىلذذا  ذذى قولذذه سذذبحانه ) ويذذد  
ولكذن هللا الذرووت يخللذه   يسذتجيب لذه  ذى دعذاو الشذر , ويذدل علذى ىلذا  1اةنسان عجذو  (

للناس الشر استعجالهم بالخير للضى إليهم أجلهم  نىر الذىين    قوله عز وجي )ولو يعجي هللا
 . 2يرجعون للاونا  ى ط يانهم يعمهون (

ى قالوا اللهم إن كان هىا هو الحق من عنذدا  وقد دعا ك ار مكة  لالوا  يما حكى هللا عنهم ) وا 
أنو  ذيهم ومذا كذان بعىاب أليم  وما كان هللا ليعىيهم و  مطر علينا حجار, من السماو أو ائتنا ل

 لو أن هللا تعالى أجايهم إلى مادعوا به   ستلللهم , ولكنه لم  3يست  رون ( هللا معىيهم وهم
 وقذذد جذذرو عذذاد, هللا تعذذالى أ  ي عذذي لوجذذود مو نذذا رسذذول هللا لذذلى هللا عليذذه وسذذلم ييذذنهم ,

هللا عليذه وسذلم نييهذا والمنمنذون منهذا .  وجذوده لذلى  خذرو يستللي أمه من ا مذم إ  بعذد 
وتذم  لهم بذلمر هللامهاجران إلى المدينة المنور, قات ولكنه بعد أن خر  من يينهم كان رحمة لهم ,

 وهلل الحمد والمنة . له النلر عليهم , ثم دخي مكة  اتحُا , واستلر اةسالم بعد ىلا
ثال ) وسارعوا  يلول تعالى مذ ويشجع هللا تعالى عباده على ا ست  ار إىا وقعو منهم ىنوب 

 إلى م  ر, من ربكم وجنة عرضها السمواو 
 
 
 

                                                 

1
 .                                وسور, اةسرا 11آية  - 

2
 . سور, يونس 11آية  - 

3
 . من سور, ا ن ال 33,  32اآليتان   - 
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وا رض أعذذدو للمتلذذين   الذذىين ين لذذون  ذذى السذذراو والضذذراو والكذذاهمين ال ذذيظ والعذذا ين عذذن 
الناس وهللا يحب المحسنين   والىين إىا  علوا  احشة أو هلموا أن سهم وىكذروا هللا  اسذت  روا 

ولم يلروا على ما  علوا وهم يعملون   أولئا جزانهم م  ذر,  لىنوبهم ومن ي  ر الىنوب إ  هللا
 . 1من ربهم وجناو تجر  من تحتها ا نهار خالدين  يها ونعم أجر العاملين (

ذذذذ وقذذذد كذذذان مو نذذذا رسذذذول هللا لذذذلى هللا عليذذذه وسذذذلم مذذذع علذذذمته يسذذذت  ر هللا تعذذذالى ليسذذذن 
ته مذذن الذذىنوب لذذ يرها وكييرهذذا للمذذنمنين ا سذذت  ار , وكذذان لذذلى هللا عليذذه وسذذلم مذذع علذذم

إليذه  ذى اليذوم مائذة مذر, ( , ومذن لذيب اسذت  اره يلول : أيها الناس توبوا إلى هللا  حنى أتذوب 
 )اللهم أنو ربى ,   إله إ  أنو خللتنى وأنا عيدا , وأنا على عهدا  للى هللا عليه وسلم :

وأيوو يىنيى  اغ ر  تا علىووعدا ما استطعو , أعوى با من شر ما لنعو , أيوو لا ينعم
 لى إنه   ي  ر الىنوب إ  أنو( :

وا ست  ار من ا عمال اللالحة التى يحيهذا هللا سذبحانه وتعذالى يذدليي قولذه عذز وجذي : ) إن 
تعذالى : ) وتوبذوا إلىذاهلل جميعذان أيهذا المنمنذون  , وقوله 2يحب التوايين ويحب المتطهرين ( هللا

 ب أمر ا ست  ار أنه كما ين ع المنمنين  ى دينهم ين عهم كىلا  ىومن عجي 3لعلكم ت لحون (
نذى كلمذا  وىلا واضن  يما حكاه هللا عن سيدنا نوح عليه السالم  ى قوله تعالى : دنياهم , ) وا 

وألذروا واسذتكيروا اسذتكبارا   دعوتهم لت  ر لهم جعلوا إلابعهم  ذى آىانهذم واست شذوا ثيذايهم 
 ثم إنى أعلنو ثم إنى دعوتهم جهارا   
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واربكذم إنذه كذان غ ذارا   يرسذي السذماو علذيكم مذدرارا    اسذن  روا لهم وأسرو لهم إسذرارا  للذو

 . 1ددكم بلموال وبنين ويجعي لكم جناو ويجعي لكم أنهارا (موي
يذا أبذا نذواس : مذا  عذي  .. وقد رن  أيو نواس بعد موته  ى المنام  لال له الرائذى  ذى المنذام :

بلييذذاو أربعذذه مذذن الشذذعر قلتهذذا  ذذى  قذذال : غ ذذر هللا لذذى ,  لذذال لذذه : بمذذاىا ؟ قذذال :هللا بذذا ؟ 
مكتوبذة  ذى ورقذه تحذو الوسذاد, التذى كنذو أنذام  التوبة , قيي :  ما هى ؟ قال : إنكم تجذدونها

 عليها ,  طليوا الورقة  كانو  يها هىه ا يياو :
 أعهم  ع وا    بلنعلمو      للد        و ىنوبى كثر,        يارب إن عهم     
 ر المجرمويستجي   بمن يلوى              كان   يرجوا إ  محسن   إن      
  حىا رددو يد   من ىا يرحم             ربى كما أردو تضرعا    ادعوا     
 وجميي ع وا , ثم إنى مسلم        إ  الرجا             مالى إليا وسيلة     

ن أعراييذا وقذا علذى قيذر إ مام العتيى ) وهو من شيوخ اةمذام الشذا عى (  لذال :ذ وقد حكى اة
يارسول هللا إن هللا انزل عليا قرآنا آمنا به , وجاو  النيى للى هللا عليه وسلم وقال : ياسيد 

قوله تعالى :) ولذو أنهذم إى هلمذوا أن سذهم جذاووا  اسذت  روا هللا واسذت  رلهم   ى اللرآن الكريم
يا أن تشذ ع لذى عنذد يديا وراج لوجدوا هللا توابا رحما ( وها أنىا جئتا مست  ران هللا يين الرسول

 ربا حتى ي  ر هللا لى , ووضع التراب على رأسه ندما وأس ا وقال شعران :
 نو  ى اللا  أعهمه         طاب من طييهن اللا  وا كم  ياخير من د       
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  يه الع ات و يه الجود والكرم                للير أنو ساكنه ن سى ال داو     
 منى السالم عليكم ما جر  الللم            اا   ال  أنساهما أيدا    ولاحب     

 رأيذو مو نذا رسذول هللا  قال اةمام العتيى :  لخىنى سذنه مذن النذوم وأنذا  ذى الروضذة الشذري ة
حذق يهذىا ا عرايذى وبشذره بذلن هللا غ رلذه للى هللا عليه وسلم  ى المنام يلول لى : يذاعتيى أل

 بش اعتى .
)تينذا إلذى هللا , ورجعنذا إلذى  و ى هىا الملام أرجو أن نتوب جميعا إلى هللا تعالى  لولذوا معذى :

هللا , وندمنا على ما  علنا , وعزمنا على أننا   نعود إلذى المعالذى أيذدا , وبرئنذا مذن كذي ديذن 
 اله ا  هللا وأن سيدنا محمدان رسول هللا , عليهما نحيا وعليها  ونشهد أن   يخالا دين اةسالم

 نموو وعليها نبعث إن شاو هللا (
مامنا ا كيذر سذيد  بالدعاو ما للمحاضر, أدعو اذ ثم إنى خت الى  كان يدعو به شي  طريلتنا وا 

ييبذا وأرضذاه وهذو : ) اللهذم بحذاه نييذا الملذط ى , وح الحا  محمد إنى خليي رضى هللا عنذه
 المرتضى , وأمينا على وحى السماو , سيدنا ومو نا محمد للى هللا عليه  المجتيى , ووليا

وسلم , نسللا أن ت  ر ىنوبنا , وتستر عيوبنا , وتكتب لناعندا يراو, وعتلا من النذار , وأمنذا 
ا إلهذى وعاقبذة إلذى الخيذر , اللهذم تو نذا يذ من العىاب وجوازا على اللذراط . وطريلذا إلذى الجنذة

 بكرما مسلمين منمنين موحدين وألحلنا باللالحين . آمين (
 وأشكر لكم حسن استماعكم , والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته؛ 

                                              
 حسن كامي الملطاو                                                                    

 
 
 
 
 
 
 


