








اسم«اإدهمضاصابواس<

1
۴

تددي|ا

سيئاتومن نا أنفشرور من باش ونعوذ ونتعسه، نحمده ض الحمد إن 
إلهلا أن وأشهد له، هادي فلا يفلل ومن له، مقل فلا اض تبده من أعإلنا، 

بعدتأما ورسوله؛ه، عيده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اف إلا 

بلهملا، يتركهم ولر مدى، نحلمهم لر أنه بجولعباده اش حلق عقلتم من فإن 
وماؤ تعال• قال مسحاته، مادته وهي• ألأ عفليمة لغاية علاه ل حل حلقهم 

أزيمكؤتعال: وقال [، ٥٦ه]الاواريات;لثتيي ؤ نألإص لإن -غتمق 
٠.ر بعبادة يتعبد ولا ينهى، ولا يؤمر لا هملا يترك أن ثدىه]المائ:أم،أي 

اطهقال الدعاء هو به له يتعبدوا أن عباده تعال اف أمر ما أعفلم ومن 
بمتادقص مةلإو0 إة ثؤ أنتجب أذعؤؤآ ريهظم وهاد ؤ تعال؛ 

محئعاروقم آدعوأ ؤ تعال؛ وقال ٦[، ٠ غافر؛ ت ه داينيرك< جهم ستدبؤث 
^يإممصصثه]الأماف:0ه[.

^١١٤دعوه أجيب نريب هاف عي بمتثادى سأللك> وإدا ؤ تعال؛ وقال 
[.١٨٦ئهلمتثJوث^هلامة; ١٥١٠
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اساءاحدهمضاصابواس

بصيغةيكون تارة الوعاء لأن والحر( السؤال ربصغ قوله؛ ومعنى 
هالؤ اللام! عاليه زكريا كدعاء الحر بصيغة يكون وتارة والسؤال، الطلب 

هثقثا رث دعآيك أحنفي وللم كجثا ألرأس وآس-تعل ؤمذأثلميي رنِإفي 
أؤيثدآ وأؤبتك>إذدادئ ٠ ؤ اللام! عليه أيوب عن تعال وكقوله [ ٤ ت*ر؛مت 

[ر٨٣^^ك^ه]الأنياء:

-<ءءطمأهص

٤ه(.المهتنعرص٨٣، حلود وأحكامه• الدعا، انظر• ا



اساءاهدهمضامابراسة

اقاضالطلب 

اثدهاءهضانل 

منها!ممرة، وأحاديث آيات الدعاء فضل ل حاء 
ألث)عيعوم أجيب نريب عي ادى عبسأللف وإذا ؤ تعال• افه قال 

[.هلالقرةت\"م١ ارتدواك> لملهم ولوإب٠وأيى ل دعانهليسستجسوأ إذا 
_ذتعوو0اهى ءإة لقصب أدعؤؤ، وهادرتحظم ؤ تعال؛ وقال 
٦[.٠ 4]غام: عدظفجميمدمحث< عزعسادق 
نحبلا إمذ >مهج -ومحثعا روقم اؤأدعوأ تعالت و٠ال 

وؤيآمحا لث ًبلهاث!ى أثق وتعال! تيارك وقال ]الأعراف:هه[. 
ؤه' وقال ١[، 4ام.•٤ آوكفتح0 

4تغام:ها■[.؛دآلدئكدشمحآمحا 
وقرأ!العيادة،، ص ارالدعاء قال! ه الض عن سرًأقم بن النعإن وعن 

عثادقص مة؛كمعن آقركت> إة ءج لنتجب أدعؤؤ، رتحتظم ماد وؤ 
.الك، عن ه هريرة ابا وعن • ٦٦' تغاهمت 4 ثبمئو0 

ئال!محنيأمممضتنالسض«رى.

)Y/ماجه وابن (، ٢٩٦٩برقم ٢ ١ ١ )ْ/ والترُذى ١(،  ٤٧٩برقم ، ٧٧)أ/ داود أبو رواْ )١( 
وصححه(، ٠٣٤ ١ برنم ، ١٥٠)م الصغثر الخاُع صحح وانظرت (، ٣٨٢٣برقم ، ١ ٢  ٥٨

(.١٣٨الأبففيمححالترطي)ا/ 
إطدْوحنن (، ٣٧٤٨)برنم وأحمد (، ٣٨٢ماجه؛رفم)ه وابن (، ٣٣٧)٠ برقم الترمذي دوام )٢( 

(.١٣٨الترمذي)XI صحح j الألباق 



١١اس،ءاصهمضءاصاسواس 

يزدغنة يدعو منلم مى ررثا قال؛ . الني أن محقي سعيد أتجٍ( وعن 
لكثسو أن إثا ثلاث: إخدى ٩ افُ أغطاة إلا زحم، نمئ  Sljإقم، محيا 

مثالهاالثوء من عنه يضرف أذ ؤإما الاخزؤ، ق ته يدحرها أل ؤإما دغوته، 
افُأكؤ«رار.3ال:ماووا:إذاةكئئ، 

يأق:فيإ الدعاء فضائل وتتلخص 

اش.إل وأحبها وأشرفها العبادة أعظم أنه ~١ 
البسيطة.هذه عل للعباد سبحانه اممه حلق أمباب من أنه ~٢ 

دعائه.ؤإحابة منه وقربه للعبد الئه محبة مثب أنه ~٣ 

ومقته.الله غضب مثبيوجب عنه والإعراصى الدعاء ترك أن ~٤ 

آ.نزولهر يستدعي سبب وتركه العذاب، لرير سبب الدءاء ~٥ 

-<ءكءممحتيي-

j ( ١٦٣٣برتم)والترذي (، ١٠٧٤٩)أحد ١>^ رواْ )١(  Jii  الترفصحح
١(. ٦٣٣رقم)حدث صحح( والترمب)حن 

ص)٧٣(.االه؛زع الرحمن همد بنت خلود الفقهية؛ راحأكاعه الدعاء كتاب،: اننلر )٢( 



ٌهمدي«اصابراس ١٢

الثاسالطلب 

ادقري،لآض الدهاءو،نزص أهمية 

إحدىهو و الإسلامي، الدين ل سموا العبادات أكثر من الدعاء يعد 
بتغديةلربه الداعي يشعر حيث وربه، العبد بين والمناجاة الخطاب، وسائل 
الاعتلألأتمن ودواء جوارحه، وطهارة تلبه، وصفاء صريرته، ونقاء روحه، 

منالإنسان ؤيتخلص التقاول، ؤيزداد الإيإن، يقوى وبه والضسية، الروحة، 

مآمالأس•

يأف•فنا الدعاء أهمية وتتالخءس 
داءفالإنسان ١^،، القوي انماد برب الضعيف، الأنسان أولا: 

وربوبيته.بألوهيته معترئا دام ما هث لاه الحاجة بأص 
تعال،فه ءر:ا الطاطت وأكثر العظيمة، انمادات من الدظء يعد ي: 

ملهوف.حاجة ولا ليع، دعوة يرد لا هك قافه 

وسيطلا حيشر وربه، العبد ؛؛ن الصلة تقوية عل الدعاء يعمل ثالثا؛ 
بينها•

وكلوتفكيره، ومريرته، قلبه، ق الإنسان إراحة عل الدعاء يعمل رابنا؛ 
مشيئا.شيئا الإنسان، ملوك عل وينلهر ينجل، ذللث، 

حانوالهموم، الكروب، من والانفراج الفرج، أبواب تفتح حامتا؛ 
الدعاء.



١٢اسءاٌهمضاساسمس 

ياي.له الأكل اممه ونحتار يريد، وما يتمتى، بإ الإنسان، يرزق مادتات 

لشخصمكتوب، تدر يتغم أن يمكن حسثا القدر، يرد الدعاء مائتان 
تحت،الفرد ويتقيم الواء، ويشفى البلاء، يدم يحتح، ما، ومكان زمان، ل ما، 

لهويسر ايكرامته، عن والابتعاد العاصي، اجتناب عل ؤيعمل افه، ءلاءة 
إلاالميز »لأ:رد M• تال فأكثر. أكثر والإيان الهداية، >._ ملوك 

الدعائ«را؛.

ؤيمغؤيعالحه يدافعه البلاء، عدو وهو الأدوية، أض من الدعاء ثامنات 
زل.إذا نحققه أو ورفعه زوله 

-<صهءّههء-

الأحاديثطلا ي الأّ انملامت وحث (،  ٢١٨٨١) واحمد ( •٩ ر  O.Uابن روا. )١( 
برثم؛ها(ؤ ١٢٨٦; المس) 





ءاهدي|تءءسبواسأ

الشاوْتلأصول ؛^، ٥٧الدعاء —٣ 

ومشيثتهوصفاته الخالق توحيد من الأدعية عليه تشتمل لما وذلك 
الروح،ق العقيدة أصول الداعي ق ءتثستإ وقدر0، وقضائه وعلمه ؤإرادته 
فيناحيه،قريتا ربه المؤمن محل حينإ وعلا، جل بخالقها إحساسها وتعمق 
فيعهليه.إليه محتاجا شه ومحي فيدعوه، به ومحيطا 

الزمن!سلاح الدعاء —٤ 

أساب،العيد يتنزل به العبادة، مذل1هر أنلهر وهو المؤمن، ملاح الدعاء 
كثيرلرغ مّتب وم العبد؛خالقه، يرتبط وبه القوة، أسباب ؤيستمد النصر، 

سصً
الحاجات!مفتاح الدعاء —١ 

ماكل حلاله من يلنتمس سبحانه، رثه إل للعبد مفتتؤح باب الدعاء 
والصرالبلاء من والخلاص الأرزاق وسعة الأبدان صحة من دنياه ق محتاجه 

الأعداء.عل 
داء!كل من شفاء الدعاع -٢ 

الأمراضإزالة ق الأسباب أؤكد ومن داء، كل من سقاء الدعاء 
أكدتوقد هدا، زماننا ق الشائعة الفسية الأمراض، ميإ لا الستنعصية 

هد0مثل نحفيف، ق الأسباب أهم من، الروحي الطب، أل الطية الحوُث، 
والعلاجالروحي الهلتا مفردات رأس عل يقفا والدعاء ؤإزاكها، الأمراض 





١٧راسأ فوءاهتاب م اساءاص 

امحاصالطلب 

اجابتهاووع1ءوأساب آداب 

التوحيد:أهل ض الدام ا~من 

تعال!اف قال بالتوحيد، قاليه ممتلئا تعال طه موحدا الداعي يكون أن أي 
دعانإدا أليلع يعزه أحيب ثرئ جوأ عق بمنادى ثأك إدا وؤ 

•٤١٨٦•البقرة ه] يرشدىك> لملهم ولؤينوأ؛ل ق هلاستجمبوأ 
٢-الإخلأصست٠اشياسعاء:

هوالإخلاص لأن الدعاء، إحابة ق وأهمها الشروط أعظم من وهو 
محلما؛وألعأث، لمدوأ ؤوماأثِ،وأإلأ تعال؛ اطه قال الإجابة دوائر عليه تدور الذي 
فالدءاءه]السة:ه[، ألمنة يبن وذَإلئا ألركوءج وبورأ أكلؤء ييقيثوأ حنمآء ألين 
وحدهاطه إلا ان للأنفليس هك طه خالصة تكون أن لقبولها بد لا عبادة كأي 
المضهلربجب الذي وهو اطه إلا النفع له بجلب فلا الدعاء إجابة عل القادر هو 
قالدءاْ، إذا 

x٦٢م١ددحفرييس•هلالملتأيلنهثعآممه'ظيلأ حلمكاءأمحؤص)_( 
اسض:طسائه ت،هاش الين أديسال ٢' 

أناطه إل العبد به يتقرب فيإ وأقواها وأعلاها الوسائل أشرف فإن 
فقالما ندعوه أن كتابه ق اطه أمرنا وقد الحسنى، بأسإئه إليه يتوسل 



اكهاءاهدهمضاصابراس ١٨

منالصحيحى وق هلالأعراف;"اما[. بتا قالعوه امحز الأننأء ؤولأ)ه 
إلامائة اتإ ذبمو؛لأوا تنعة فه '*إن قال1 اش. رمول أن محقي هريرة أبي( حديث 
أ.الخة«ر ذحل أحصاها ئن واحدا 

أحماهامن الش الحسنى الأسماء إحصاء مراتب أن القيم ابن ذكر وقد 
مراتبتثلاث الحنة دخل 

وعددها.ألفاكلها إحصاء الأول،؛ ا،لرنة 

ومدلولها.معانيها فهم ت الثانية ا،لرتبة 

حاري.دعاؤء الثالثة: ارتبة 
؛-ا1ثناءعلىاسممشقلسمءث

تعالاش بحمد هوالداءة الدعاء؛ قيل عليه والثناء اش بتمجيد واكصود 
هيديه والاعتراف؛؛ن العل، وصفاته الحسنى أسإئه بعفس وذكر وشكره، 

نحبسبحانه فهو هث، لسؤاله تمهيدا الكليات هن.ْ لتكون إليه، والفقر بالذل 
العيدقدم فإذا فضله، وجليل نعمه بعظيم والاعتراف إليه، التذلل عبده من 

الدعاء.لإحابة أدعى ذللث، كان والمسألة، الدعاء بصدف، أتبعه ثم التذلل، صدق( 
ثملرحل يحل إي قاعد ه اممه رئول بينا يال،؛ محقي عبيد بن قفالمه فعن 

إذاالم، أنجا ررتج، M■ اَش زئول ممال اللهأ ممال؛ 
له؛رواية وي اذعك*،رى م عؤ، وصل أهلث، هو بجا افه قاخمد سعديت، صلميث، 

(.٢٦٧٧برقم)وْلم (، ٦٩٥٧برقم)المخاري رواء )١( 
(.١٧١/١الفوامم))؟(بدائع 

(.٣٤٧٦رواْالزuJى؛رذم))٣( 



سطءاهدمضاسابواست

علمح.ملبمز م ء واش اف محدأ ١•^^ صل رءادا 
علوصل اممه يحمد ذلك بمد آحر وجل صل ثم ياوث ثاءرا. بجا بخد لييغ 

اذغبي((را؛.»محااص قاَلمحه:١^،^، 
ه-اسلأةهااىادنمي

محمدعل تحل حم محجوب دعاء راكل ه؛ المم قال ص' عل عن 
فالحمد الدعاء ابتداء امتحباب عل العلماء هتنء؛)أجع الووي قال • .٠٠ 

جما،الدئء نحتم وكيلك اف.، رسول عل الصلاة ثم عله، والشاء تعال 
مرذوعة(رم'ركثيرة الباب هذا ق والأثار 

مراتب!تلاث لها التي. عل والصلاة 

الثي.!لقول تعال اف حمد وبعد الدعاء، قبل عليه يمل أن إحداها! 
ئأ\جأ.، عل كز ثأ ه، زاض اف بمد هكدأ ألحدئي ضل »إذا 

ثدغبماJبجاشاءاار٤/
وآخره.وأوسطه الدعاء أول ق عليه يصل أن الثانية• والمرنة 

متوسطةحاجته وثبعل وآخره، أوله ق عليه يمل أن الثالثة! والمرتبة 
ج؛•

(.٢٧٦٧، ٢٧٦٥الترمذي)صحح 3، الألماف وصححه ( ٣٤٧٧برتم)الترمذي دوام )١( 
(.٤٣٩٩الخامع)صحح j الأس (، ٠٢٢ الأوط)١; ل اممراف روا، )٢( 

(.١٧٦)٣(الأذكار)ص
(.١٣١٤داوود)أي صحح ل الأئاف وصححه ( ٣٤٧٧الترمذي)رواه  ٢٤)

لأينالقم)صاآه(.)ه(انفلركتاب،حلأءالأفهأم 





٢١اساءاصهمضاسابدس 

أنالمتظر الشر التذلل الطالب صفة عل السإء إل الكف باطن ؤيكون 
هانألوةافَ تآلتم *^1 مال: ه اض زئوو أو بمارمحق ين نالك فعن بمر 

دعاء؟كل j مشروع اليدين رفع ل ح٠ 

أنمام:ثلاثة عل دعاء كل ق اليدين رفع الحواب: 
أوبامتقاء، الخطيب دعا إذا مثاله اليدين. رغ فيه ورد ما الأول: المم 

أنسحديث ل البخاري رواه لما كيلك، والمأمومون يديه يرفع فإنه اصتصحاء 
يتقيأن الخمعة حطبة ق الرمول من طاله، الذي الأءرابي قصة ق محقي 

يدعونمعه أيدييم التامحن يدعوورغ تئ اليي فرغ 

وكيلكالوتر• ل أو الوازل ل القنوت ق اايل.ين رغ السنة ق حاء ومما 
فيهافالأمر ذلك أشبه وما عرفة، ول المروة، وعل الصفا عل اليدين رغ 

واضح.

غيرل الخمعة حهلبة حال كالدعاء الرغ. ءاأم فيه ورد ما الثال: المم 
لنصرأو والمؤمنات لالمومنين الخهلسب، دعا فلو والامتصحاء، الاستسقاء 
فميعليه، لأنكر رفعهإ ولو يديه، يرغ لا فإنه الخمعة حعلبة ل المجاهدين 

يديهراقنا النثر عل مروان بن بثر رأى أنه روية بن عارة عن لم مصصح 
يمدهيقول أن يزيد ما ه- اطه رسول رأيت لقد اليدين هاتتن، الأة ررقثح فقال• 

[١٣١٨داود)ش صحح ق ( jiJSitوصححه (، ١٤٨٦أبوداود)رواه ، )١ 
(.٨٩٧يرقم)لم وع( ١٠١٤برقم)اJخاري، رواه )٢( 



اساءاهدهمخ«اسبوس ٢٢

الصلاةدعاء ق اليدين رغ وكيلك ٠، بحة،ار المبإصبعه وأثار هكذا. 
هذاذلك، أشبه وما الأحثر، التشهد بعد والا.عاء السجدلإن، بين كالدعاء 

ظاهر.أمره أيصا 

الدعاءآداب من لأنه النفع فالأصل ثيء: فيه يرد مال؛ الثالث،: الشم 
إداعبدْ من تنشكي كريم حي اممه ءرإف الّك، قال الإجابة، أساب ومن 

مأذيذمحاصما(<رم.

بينكالدعاء يرد ب ؤإن الرني عدم فيها يرجح قد أحوال، هناك لكن 
أيد-رم؛،نفرفعون يلءعون كانوا الصحابة أن نعلم لا فهنا مثلا، الخهلت؛ن 

ؤ،الأصل أن عل رفع فمن نظر، محل الحال، هذه ق اليدين فرفع الحطتن، 
عملظاهر هل.ا أن عل بناء يرير ل؛ ومن عليه، يككر فلا اليدين رغ الدعاء 

أ.وامحعر اض ثاء إن هل.ا ق فالأمر عليه، ينكر فلا الصحابة 

فرجة؟بينها بجعل أد رفعها عند يديه يضم هل وه 
إس•'كلامه ونحى مضمومة. تكون أما جننتت ءئيم.؛ن ابن شيخنا نص 

كلامق ولا السنة ق لا أصلا له أعلم فلا بينها والباعدة التفريج *وأما 
العلإء«ر،آ؛

)ا(رواْملم)؛يم(.
j وصححه ( ٣٥٥٦)والترذي، والحاكم ( ITA/o)أحد الإمام رواء )٢(  ،jUVl

(.١٧٥٧الخاْع)
(.١٥١—  ١٥•ص) العثم؛ن محمد ين صالح بن محمل. \شوووة.' الأريعين نرح )٣( 

)؛(اوئرحالمع)إ/هآ(.



٢٢رامثأ ، J_lضوءش اساءاص 

الدعاء؟عقب وجهه يمح ثووهل 
كلهاطرقها فان الدعاء من بعد باليدين الوجه مسح أحاديث أما 

هنتتث!تيمية ابن الإسلام سخ قال العلم أهل من عدد أثار كإ حدا، صعيفة 
وأماصحيحة، كثثرة أحادسثج فيه حاء فقد الدعاءت ق يديه خج الّك، رغ رُوأْا 

٠.ر  ١١حجة حإ يقوم لا أوحديثان، حديثج، إلا فيه عنه فليس بيديه وجهه مسحه 
وجمرس:ساش، 

الافَ أن ؤاغiئوا بالإجات، هوقنون ؤ1ئلم الهَ ءاذعوا ه: الني لقول 
لأْاام.ضسيئعاأطيعافل 

دعاءكم،سيتقبل تعال اممه بال جازمون أي• بالإجابة"، ُرموقنون ومعنى 
رسولقال I المحيحن وق تعال. بافه القلي إحسان من وهذا مرادكم، وثمحمق 

يظى ررإن أحمد1 رواية وق ٠، ر ١١٠٠عندي؛ظن عند آنا تعال! الله ررقال ه! اض 
ثاءاا١ما بير رافالظن رواية! وق فاإهاار٤؛، ٠^١ ظن ؤإن فله، حثرا 

مل*لا قال! ه افه رسول أل هريرْء؛؛مح! أي عن الصحيحيرن وق 
اممهفاو السألة، ليعزم ثئتؤ، إن ازحمي ظمأ ثئت،، إن ل، اغفن \ذمأ أحدثم! 

لأةكر٥لهاار٦؛.

ا(محموعاكاوى)أأ/؟اه(.
(.٢٧٦٦)١^^^، صحتح j الأس وت (، ٣٤٧٩)الترض رواْ ٢( 
(.٢٦٧٥)لم وم( ٧٤٠٥)الخاوي رواء ٣( 
(٢٢٥)؛/ افحيحة اليالة j الأس إطدْ وصحح (، ٩٠٧٦)أحمد الاط.( رواْ ٤( 

؛٤٣١)٦ رقم حديث الخاهع صحيح ق الألباق وصححه (، ١٦٠٥٩)أحمد الإمام رواه ( ٥ 
(.٢٦١(وسLلم)٩م٦٦٣٣٩(رواْالخارى)



اساءاهاوهمهوءاصابوس ٢٤

عندالقبول وخلى الدعاء، عند الإحابة ظن معناْ! #٢،! القرطيث قال 
علفعلها عند الأعإل قبول وقلن الاستغفار، عند المغفرة وظن التوبة، 

اراذعواه; قوله و؛ذود6 ئالأات فضله، وجزيل وعده، بصادق تمئكا شروطها، 
عامي من دعاء' لا:ثبم، الهَ أن ناغلضا ّالإيا:ة، ثويون ذم افَ 

علميهيا القيام ق تحتهد أن وللمعامل والمستغفر، للتائب ينبغي وكدللثح '، لأ0*ر 
وعدقد تعال الله فال ذنبه، ؤيغفر عمله، يقبل تحال الله أل موقنا ذلك، من 

وهوالأعال، هده عمل لو فأما الصالحة، والأعال الصادقة، التوبة بقبول 
رحمةمن القنوط هو فدلك نفعه لا وأما يقبلها، لا تعال اممه أف يقلن أو يعتقد 

وصلذلك، عل مات ومن الكبائر، أعفلم من وهو افه، زوح من والياس الله، 
'.إلماظنمنه«ر
حضورْع له مستصب، تعال الله يأل الشن من بد لا أنه فالحاصل 

و3ادءؤ بقوله؛ ؛دللث، بحانه ّهو وعد كا تعال، بافه الغلن ؤإلحسان القاو_،، 
مائيس_اللئ-> وإذا أيصا1ؤ وقوله ٦[، • \غ\خم.' 

مسألته،ق جزم [، ١٨٦تالبقرةته دعان أئلعإذا دعوه أجيم، نرسب عل 
مابحفليم علمه عل دل ذلك، فعل إذا فإنه الإجابة، ؤيتيمن رغبته، وليحقق 

والرحمة.المغفرة من يهللبا 
بم-الإكثار«ىاس'1ة:

الدعاء،ق والإلحاح والأجرة، الدنيا حم من يشاء ما ربه العبد فيسأل 
أوبإثم ارييغ ما لك ا٠بمتجابج ه: الني لقول الاستجابة، استعجال وعدم 

x٢٤٥الأuفلصمحابمح)وحسه التر.ذي)بميأ*ا( )ا(رواْ 
(.٣٨٦/ ١٣حجر)لأبن س نح انظر )٢( 





اءكتاو،واسةاهيدهم|تااوء اساء  ٢٦

كرركلمإ مطلوب، أمر الدعاء ررتكرار عثتمتن ابن شيخنا قال 
وعلعليه اممه صل المي هدى من كان وقد أفضل، ذلك، كان الدعاع الإنسان 

الدعا■؛فتكرار هدا وعل الأحيان، غالب ل هدا ثلاثا، دعا دعا إذا أنه وسلم آله 
بدلا ؤإخلاص بصدق الداعي أن وليعلم هذ، فه عبادة الدعاء لأن به، بأس لا 
ماالسوء س عنه يدير أن ؤإما أراد، ما له تعال اممه يستجيب أن إما يغنم• أن 
صفيه بد فلا عبادة، الدعاء لأن القيامة، يوم الأحر له يدحر أن ؤإما أعظم، هو 

انتهى• ٠١١٠٠حثر
ثلاث:تكرارالدعاءباهثرمن عن النيادة حكم فانية: 

ست،قد كان ؤإن مرامن،، ثلامث، الدعاع يكرر كان أنه هديه؛قه س الغالب 
قكا أحمس، لقبيلة بالركة دعا حن وذللث، مرات،، حمس م0 دعا أنه عنه 

ورجالهاأحمس حيل عل السئر. اربرك ت قال محقه، اممه عبد بن حرير حدينؤ 
ميات،«رى.

حاءما منها حديث،، س أكثر ق مرات، سع الدعاع تكرار ورد وكدللث، 
سعالنار مى عبد استجار ررما ؛ئ! اممه رسول مال هال! محق م عى 

هأجزة.مر اتجارك هد هلأثا هميك إن تب،ا :ا النان: هالت، إلا Jينم راتق 
همدكلأ زب! ة\ ه: ^، ١٥إلأ ^١^، نع ق:زم ١^٤ همد اقَ بمآل زلا 

هلأناناشي«ر؟/

الدرب.عل نور نتاوى )١( 
لم)1تماإأ(.)آ(رواْاوخارى)َا0"ا؛(وم

(.٢٥٠)٦ الصححة السللة ق الأJاز^ وصححه ٥( ٤ / ١ ١ ) المني ق أبويعل رواه )٣( 



٢٧الدءاءاموهمخءاصبواس 

أجلهبجر تأ مريئا عاد س ١٠محاو؛ ه الثئ ض عثاسمحقمح ابن وعن 
إلايشمك. أل العظم العرش رب انتظم افن أنال مرار؛ نع عنده ممال 
اؤضا،أاا.ديك من عادا0 

علزاد ومن مرات، ثلاث يكون أن الدعاء تكرار ق الستة أن فالحاصل! 
حرجلا واحدة مرة الدعاء عل اقتصر مجن أن ك،ا عليه، حرج فلا أحيائا ذلك 
عليه.

-إbاباتا^مواسى:١٢

هدْق أحد منها لم ييكاد لا التي الظهر، قاصة هي واف وهده 
وطلبها،الدنيا عل الزائد ؤإنالهم الملذات، ل الأس لانغاص ^١ الأزuن، 

وكثرةوالمشروب، المأكول من أحوافهم لحل وما ملبسهم ل اهلهم وت
اهلونحلها، ق الشكوك الكفر بلاد من القائمة والماكل الءممة، المعاملات 

الشبهات.من فيها ما وفيها فيها، الناس 

عنالل.ءاء محجر الذي الحاجز هي تكون أن نخشى وأمثالها! هذه كل 
الإجابة.أساب 

ألثن افَ إن ١^ »أنجا ه! اف زنور قال قال! محقم ف أض 
ؤ٤؛؛؛؛ممال! وشفين، ١^^١ وإلافَأم :قلإلأطتا، 

هإهكؤ ومحال! [، ٥١]الومون: ه علم يكاصأؤل إل صنيثا آلهلثنت من 
إناءهتتئنتم إن ثي نآثحووأ ؤثمكمحإ ٠^١ طلممت ين حفلوا ء١نتو١ أل؛رت• 

الدرب.)ا(نورءل 



راسةسوءاهتاب اساءاهيدم 

وعديحرام، ومنته حرام، ومشرلإ حرام، ومطعئه ربح، يا رب، يا الماء 
لأخام،هممماب،بمس|راا.
؟ا-إخفاءادلءاءوساّربمه:

ألمدمي^محب لأ ؤ-خمهءإثه» محثعا ريكم  ١۶^١^تعال؛ اش قال 
بقولهIودادكنحاللام عليه زكريا عبده عل تعال اف وأيتى [، ٥٥]الأءرافت
ودعاءاكوت، دعاء مثل عاليه ثزثن كان إذا إلا ]ميم:مأ[، ه ثفقا زند,ينآأ 
ربهوبتن بينه الدعاء أما الاس، يسمع حتى صوته يرقع عليه يؤمن هذا الخطة، 

كنات؛ه.ذاوسةأن 

؛ا-اسق4عالام؛

ه٠غآكددضك^ هيوأ أقد أيقوأ ^١٠^١ اكبيى أؤكأتنا تحال؛ قال 

الشهادةاممه نأل ءمن محال؛ ه، البئر اف r؛j^؛ حنيم، بن، نهل وص 
ا.ذزاشهاُ عل ؤإذمات الشهداء افدمنازل ثلثه يصدق، 

ومفتاحالأعإل، معيار لأنه بالصدق، السؤال ®قيد ا،لاويةئهث قال 
صدقعل له محازاة اكهداء®؛ منازل اش ®يلغه ثمراتها ترجى وبه بركاتها 

امملءرم.

(١٠١٥ملم)رواه )١( 
)آا(رواْمالم:)ا<.ا،ا:

اصير)ا-/؛؛امض )٠١( 





اساءاهيدنيخءسبراسآ

-كثرءذهراس؛ ١٧

وأثقلهاالعبادات، وهوأيسر تعال، النه محي وأزكاها الأعإل حر افه ذكئ 
اللهذكر وكثرة الحذاميج، من للمرء وأنجاها الدرجات، ق وأرفعها لمزان، اق 

المفاق.علامات من علامة تعال ذكره وقلة الإيإن، علامة 

الفرح،ويجلب افم، ويزيل الشيه؛ان، ويهلرد الرحمن، يرصي اش وذكر 
ومحالنللقلب، الهلمأنينة تحصل وبه الفلاح، سيل وهو السيئات، ويدهب 

الرحمة،وتغشاها السكينة، فيها وتتنزل بأجنحتها، تحمها الملائكة، محالن الذكر 
آمحَئبجلتعالت قال محده. فيمن أهلها تعال افه ؤيدكر 

هلالأحزابا:هّآ[.٧^٥إجثزظي٠ا 
دعاءهلم:الله يرد لا رادلأد4 : هاJ .، السئ، عن محقي، هريره أف وعى 

الحائل.هو والمقهل . اكسءل<< والإمام الظلوم، ودعوْ يرا، الله الداكر 
اسى؛الحسنىوثت4 الآمظموأسمان،ه الله )!دهاءباسم -  ١٨

ابنوعن [، ١٨٠،: ]١^١^^4١٠ ها ءأدءوء هنئ قؤ تعال؛ قال 
إفاللهم يقول• وهو يدعو رحلا نجع افه.ت رصول أل ا؛فئ؛ت أبيه عى بريدْ 
ون؛َيلد i؛ !^، ١١١^!، ١^ أنث،، إلأ  ٧١لأ ؛، ٥١أنث، أنفج أشيد بأن ]ه 

لمدنألمحمدبيده، من ءاوالدي النئ ممال أحد، كموا له يكن ول؛ يولد، 
أجاث،*به دعءَر ثإدا بهأغهر، ثئل الديإدا \بر}ج.< بانجه الله 

"؟(،•)؛ا"الخاْع صحيح ق الألبال وحشه (، ٦٩٧٣)الإي،ان تعب ل اليهقي رواه )١( 
(.١٢١١)المحيحة والياه 

(،٣٨٥٧)uحة وابن (، ٣٤٧٥والترض)١(،  ٤٩٣داود)وأبو (، ٢٢٩٥٢أخمد)الإمام دوام )٢( 
الألباق.وصححه 



٢١اسمءاهدهمض|هابواسآ 

واساعه؛ه برسوله والإيإن وبوحيه، به، الإيإن غنو افه إل —التوثل ١
معةدكبث1 وأسعثاأفيون ^^٦أرك ١٠٦^٥^ا،لومين: عن تعال محال 

4]آلعمان:مآه[.آلكهدض 

افنزالأنناء ٠^^ تعال: لقوله وصفاته، تعال اممه بامإء التوسل —٢ 
[.١٨٠]الأعراف: غآه محاذعوة 

قالالحي(: الصالحة)الحاصر ارأة أو الصالح الرحل بدظء '*أ-التوثل 
السلام:عليه بيوسف فعلوم ما بحد لأبيهم اللام عاليه يعقوب أبناء عن تعال 

^سدفئصأرقإثه'همآننثغزتادربنآإJاكاحنيثن. 
[.٩٨، ٩٧آلعمورأنيي٠رهليوطا: 

>هءأهءبمههص



اساءاهدهمثوءاسبراسآ ٢٢

الطيااو،طدس

البتدعهالآدس اص،تورض 

ومحبالضر، الله يكشف به القرJاتا، وأفضل العيادات أحل من الدعاء 
كانولدللث، الaلاعات، عل ؤيعين الحاجات، ؤيقفي البلاء، ويرفع الضهلر، 

اممه.لغثر العيادة صاحبه صرف حيث، الأير، الشرك من جك اممه غثر دعاء 

للهالعبودية يأدب الداعي يتادب أن وجب، العبادة هو الدعاء كان وحيث 
الخدين.قعنمحت، لا اممه فإن فيه، يعتدى لا أن الاداب تلك، حمالة ومن عائه، دق 

الايص،المصز اسألكه إن ^^ ٧١يةوو،ت ١^' نمع معمل بن الله عبد ال أىثعامه 
مإلالنار، من به ويعود الخئة، اممه نل بى، أي ممال،1 دحلتها، إدا الحي يم؛ن عن 

ُ.الدعاء«ر ز بمتدوو يوم ®تثكوذ I يموو اممه. زنوو تمعث، 
أوالحاجة فوق الرفع بزيادة يقع الدعاء ق راوالامحداء ئنتث: حجر ابن قالا 

حصوصايوثر لر بإ يدعو أو محصية بهليتا أو شرعا حصوله يستحيل ما بهللب 
المامور®وترك التكلمج جع كالكراهته وردت ما 

الدعاء!ق الاعتداء محنى ق جئتء باز بن العزيز عبد شيخنا أسإحة قال 

محلغير ق صوته يرفع كونه اعتداء، فهدا شرعي دعاء بغير يدعو أن اهو 

[ ٠١٣٣ ) داود أبير صحيح ق الألبانر وصححه ( ٤٣٨٦ ) ماجة وابن ( ١  ٤٦٣٥ ) اخمد رواه ( ١ ) 
٢(. ٩٨الخارى)خ/ صحح شرح الباري فتح )٢( 



اسمءس،همثرء|صا،راس

المن عل يدعو أو مثروعة، غير يأشياء يتوصل أو الر، منه والطلوب الرفر، 
ام1أئِ! الني يقول الصحح الحدين، ولهذاق اعتداء، فهداكله الدعاء، يستحق 

إحدىثلاُث، ١٩اش إلاأعطاه رحم ولاءط؛اته فيهاإئم ليس يدعويغوه مذمسلم 
الشزمن عنه جنأ أذ نإما الايزؤ ل له يوحرها أذ نإما دعوته له بمجل أذ إما 

حق،بغير فلأثا اقتل اللهم يقول* يعتدى فكونه أكثر®، افه يال، إداممر هالوا مئلها 
مماأوكدا أوكدا بصره، أوأعم ماله أتلمج أواللهم حق، بغير فلائا أهلك، أواللهم 

يغيرقريبه عل أو أحيه عل أو أرحامه عل يدعو أو اعتداء، هذا حق، بغير_ يضره 
فلارحم، قطيعة فيه فهدا حق، بغير أبيه عل أو عمه عل أو حاله عل أو حق، 

قمحهر أن العلم أهل بحمى عند الاعتداء ومن أيما. الاعتداء من وهذا نحون، 
لأو السجدتثن أو؛؛ن الجود مثل الدعاء ق نحهر كونه بالحهر، فيه نحهر لا محل 
الأفضل،هو هذا ريه وب؛ن بينه الدعاء يكون الناس، عل به يشوش التحيات آحر 

الاعتداء....٠س يكون أن بجشى الأحوال هذه ق به والحهر 

يلازمهله، وردا ويجعله يدعوبه، محرعا دعاء يتعهد أن فيه الاعتداء ومن 
بقدرالكتاب، أدعية وهجر السنة، ترك إل به قيودي الشرعية، الأوراد ملازمجة 

المخترعة.الأدعية س به وانشغل أحذ ما 

لقرأْ أو شيخه، عن حفظه دعاء يتعهد من هؤلاء من نجد ما وكثيرا 
إلوالسنة الكتاب أدعية عن ورغ..، المأثور، الدعاء به فهجر فاتمنه، كتاب 
محيُث،ءذترع.دعاء 

الدرب•خم( ندر اقتادي 



اساءاهياوهمخءاصسراسا ٢٤

وتثنيينرعه، لر بإ تعدم أن الدعاء ق الاعتداء راومن ء؛قتئت القيم ابن قال 
والعبادة،الثاء دعاء ق اعتداء هدا فان محته، أذن ولا ه نفعل به يثن ل؛ بإ عليه 
انتهى.٠. والهلال_اااُ المسالة دعاء ق الاعتداء نفلمر وهو 

التوهيف،عل مبناها اروالعبادايتح تيمية ابن الإسلام شخ محال 
Uأفضل هي النوية والأذكار فالأدعية والأبتدغ، الهوى عل لا والأتباع 

وسلامة،أمان سبيل عل وممالكها والدعاء، الذكر من التحري يتتحراه 
سواهاوما إنسان، به محتل ولا لسان عنه يعر لا نحصل التي والتائج والفوائد 

المما شرك محيه يكون ومحي مكروها يكون ومحي محرما يكون محي الأذكار من 
تفصيلها.يهلول حملة وهي الناس، أكثر إليه ي|تدي 

المنون،غير والأدعية الأذكار من نوعا للناس ين أن لأحد وليس 
الخمس،الصلوات عل يواظبون كإ عليها الناٌس يواظب راتبة عبادة ومحملها 

أنغر من أحياثا ا،لرء به يدعو ما بخلاف به، افه ياذن لر دين ابتدلع هذا بل 
الخزممحز إ محرما معنى يتضمن أنه يعلم لر إذا فهدا سنة، للناس مححله 

غرورد انحاذ وأما به... يشعر لا والإنسان ذللثح محيه يكون محي لكن بتحريمه، 
الأدعيةففي هذا ومع عنه. ينهى مما فهذا شرعي: ضر ذكر واستنان شرعي 

ولاالعلية، القاصد وتبماية الصحيحة، الهيالب غاية الشرعية والأذكار الشرعية 
أومفرمحل أو جاهل إلا المبتدعة المحدثة الأذكار من غرها إل عنها يحيل 

انتهى.٠. متحل،«ر 

المائد)مآ/؛آ0(.)ا(داتع 
)آ(محرعاكاوى)أأ/.اه-ااها



اسمءاهدهمخءامابراس<

كتابهق الوعاء وعلم دعاته، ل اممه *أذن هتنء: عياض القاصي وقال 
العلمأشياء! ثلاثة فيه واجتمعت لأمته، الدعاء ه الني وعلم لخليهته، 

دعائهعن يعدل أن لأحد ينبغي فلا للأمة، والصيهؤة ، lj_4والعلم بالتوحيد، 
نحترعونسوء قوم لهم فقيفى اكام، هزا من للناس الثيهنان احتال وقد تق، 

انتهى.بالض:ق«رأ*. الاقتداء عن ما يشتغلون أدعيه لهم 

وصححالله كتاب ل ما يستعمل أن الإنسان رافعل هتهثث! القرمحلي وقال 
احتارند تعال اض فان كذا، أختار يقول ولا سواْ، محا وييع الدعاء من الستة 

انتهى.٠ يدعون® كيف وعلمهم وأوليائه لنبيه 

ءلأن)ا/يا:)ا(اك>حاتالرباب-لأين 
(.١٢٣ / القرآن)٤ لأحكام الخامع )٢( 



اساءاهمدهمضاسبداست

اسع1ءأنواع 

نوعتنيتناول فإنه ئ، الصطفى وسنة تعال، اف كتاب، ق ورد دعاء كل 
وهداتارة، هذا له يراد القرآن ق الدعاء فان المسألةت ودعاء العبادة، دعاء ادنينت 
القرآنق ورد ما ®كل معدي ابن العلامة قال محموعهإ. به ويراد تارة، 

دتناولتالداعين عل والثناء تعال، افه غير دعاء عن والنهي بالدعاء الأمر من 
لهميتبادر إنإ الناس أكثر فإن نافعة، قاعدة وهده العبادة، ودعاء المسألة، دعاء 

المبادايت،حمح لحول يفلنون ولا فمهل، المسألة دعاء والدعوة، الدعاء مقل لس 
فيالدءاء«را

عليدل والعليب، المسألة به أريد فإذا متلازمان، الدعاء نوعي س وكل 
بسؤاله،تعال فه عابد المسألة دعاء الداعي لأن التضمن، بملريق العبادة 

قبوليرجو وهو يديه، بتن والانطراح إليه، والابتهال إليه، والتفمع ورغبته، 
دعوته،قبول وعدم طرده، من حائم، ذللئ، هع وهو حاجته، وقضاء دعوته، 

فيهاورد التي فالآيارتح وحقيقتها، وروحها، ومحها، العبادة، لب، هو فهذا 
دعاءعل التضمن بطريق الأيامتإ ُذه تدل المسألة، دعاء به مرادا الدعاء 

بهلريقالمسألة دعاء عل يدل فانه العبادة، دعاء يالدعاء أريد إذا وأما العبادة، 
قفهو مثلا، تعال اطه يذكر كالذي تعال فه العابد لأن وذليثخ الالتزام، دلالة 

.١٥٤صن القرآن، لممسثر الحسان (القواعد ١ ، 



٢٧اسءاءاهدنيثوءاسبراس 

تعالاممه يعبد فاته المار، من والمجاة بالخنة، الموز يسأله تعال، لله مائل الحقيقة 
الخوفمن ه نفقراره ق العابد نحلو ولا رحمته، ق وطمعا عقابه، من خويا 

دعاءالدعاء من أريد فإذا والطلب، الموال تستلزم فالعبادة ولهدا والرجاء، 
امتلزاتا.المسألة دعاء عل يدل فانه العبادة، 



TA اساءاصنيضامماسزاس

هلهناكجبتيسمواسء؟

قكإ الدعاء عل الذكر اشتإل أحاديث ق ورد لقد نعم• الخوابت 
إلاه لا ١^: عئد يدعوبمن كان ه اف ئ »أن m: هماس اثن حديث 

زباش ألا إلأ لا الغم، زب ألا!ض ه لا اسز افُ 
الميم«ص.الوش ^ الثنزات 

الداعيأن باب من دعاء أبما النموص بعض ق ورد الأذكار فبعض 
منكنت إق محاك أنت إلا إله )لا مثل! منه يهللب ولا ربه يدكر أحيانا 

ؤنهالسلام عليه محومى وكقول فيه أنا مما رب يا حلصني والمعنى الظالين( 
فارزقني.إليك محاج أف والمعنى [• ٢٤كءادير(ثريثهتاصصت 

طلبهنالئ• وليس المحوص بعض ق الدعاء عليها يطلق الأذكار فبعض 
يقلب ؤإن العللب يتضمن هذ ف والمدح الثناء أن باب من وذلك الءاعي من 

أعطي.الداعي 
وهوالهللب لأعفلم متضمن واكاء الحمد ررفنفس جئقء: القيم ابن قال 

أنولعمن غثرْ من دعاء يمي أن أحق يل حقيقة دعاء فهو الحب طلب 
الأحريتضمن والذكر الا.ءاء من واحد كل أن والمقصود هودونه الذي الهللمب 

الخاوي;ا(رواْ 



اصابراس1^^٠ ٥٧٥١

الجهرودؤك ؤحثه تحنط ئئسيف وأذ'اررقكفي ؤؤ ^١^، ٠ال وند فيه ويدخل 
٢[.٠ 4]الأهماف:ه بجآٌبم 

قيال كيف وتأمل هننءت قال أن .إل ه.... نفق دد.كرْ أن نبيه تعال فأمر 
ؤ\>ن-ة)وأالدعام آية وق ه ؤحتمه تحثبما مسش ل رةك> ؤآدؤ ؤ اللكر آية 

آدنتحه>هلالأماف;هه[.تحثعاوحمةإثهُلأبج4 روؤم 
روحوهو والانكسار والتمكن التدلل وهو معا فيهإ الضؤع فدكر 

ُلأوغرهاا<ُ الحكم من ذكرنا ئا الخفية الوعاء وخص والوعاء الذكر 
والدعاءك،ايل:الد/ ب؛ن فالعلاقة 

الذكرلأن النكر به يراد حينئذ فهو العبادة دعاء بالدعاء أريد إذا — ١ 
الوالدينوبر والحج والصيام الصلاة عل فيطالق كلها العبادات باب ق يدخل 
ذلك.وغر 

ويكونالذكر من أخص فيكون السألة دعاء بالدعاء أريد إذا ~ ٢ 
الذكرU ذاكزا الداعي كون عن يفك لا الدعاء لأن منه مهلكا أعم الذكر 

كانقال: ءباسم؛ف؛؛، ابن حديث، ق كإ موال غر من ولكن موالا فيكون 
اةإلا إله لا الحليم، الثظيم اشُ إلا »لأإله يقول: الكرب محي يدعو المي. 

٠.العظيمااُ العرش ورب دالأنض، الثموامت، رب 

)ا(بل.اتعالفواند)"آ/'ا(.
(.L.j_io)،jy،(''yUrالبخاري )آ(رواْ 



اهد1فيادوءادوهاء 

وتضرعوثناء ذكر المسألة دعاء أن حيث من وذلك تلازما يينهإ ن أ ٣
الثواب.رجاء ْع صر ودير نقعر جلب طلب الذكر ق أن كإ وافتقار 

إطلاقالغالب ولكن والرعاء، الذكر وثيقة علاقة هناك أن فالحاصل 
الخاصمعناه عل الدعاع ؤإطلاق اللسان ذكر وهو الخاص معناه عل الذكر 

والطلب.السؤال وهو 

-<ءمحءمهحي-





اسمءاصهمدوءاصابدس ٤٢

الإعرابي،.العلم ومقتفى العربي(، العني وؤ عل الألفافل تكون أن ٢— 
أومعنى.لفظا شرعا، محذ>ور أتم( من خالتا يكون "؟"أن 

أوحال أو بزمان المقيد لا المهللمق، والوعاء الذكر باب، 3، يكون ٤~أن 
مكان

علميهايواظب راتبة سة يتخالْ لا أن ~٥ 

■Mالحم، عن يرد لر اليتم، ١^، للدعاء أمثلة 

حوزةواحم والمنرين، الشرك وأذل لم؛ن،، والمالإسلام أعز اللهم 
ورايةالإسلام راية تعن، أن أللئ، نإنا اللهم الموحدين، عبادك وانمر الدين، 
المجاهدينانمر اللهم عزيز، يا قوتم، يا أهله تذل وأن الكفر تدل وأن أهله، 
وأيدهمانمرهم اللهم مكان، كل 3، الخوحيد كلمة كحقيق محاهدون الذين 

وأصلحأوطاننا 3، آمنا اللهم العزيز، القوتم، أنت، فإك بقوتك وقوهم بتأييدك 
الهم،أهل سبل، وب؛ن بينهم وباعد الرشاد عل ودلهم أمورنا، وولاة أئمتنا 

والزلازلوالزنا الربا عنا تدير أن أللث، نإنا اللهم الأكرم؛ن،، أكرم يا والماد 
سائروعن خاصة هن.ْ بلادنا عن بهلن وما منها ظهر ما المتن( ومحوء والحن، 

نصوحلتوبة توفقنا أن ألكر نإنا اللهم الأكرم؛ن،. أكرم يا عامة لم؛ن، المبلاد 
عناراض وأنت، حا نلقاك الي لتوبة وفقتنا وقد إلا نما لا اللهم المات، قل 

أولادناو3، أهلينا و3، نا أنف3، صلاحا أللث، نإنا اللهم • الراحمين( أرحم وأنت 
الأحودير،«وأحول الراحمين، أرحم أنت ولاتنا و3، علمائنا و3، 

٤صن؟ ) نيد أبو بكر للثخآ لدعاء ا '





واسةضوءاهتاب اساءالشدم  ٤٤

ا-انمعاءوحوف

كلومال تبارك رننا رُيتزل ت مال تئ اف رمول أف محق؛■، هريره أف عذ 
مانتحسل،يدعوبي مى ت يقول الأحر الليل ثلث يإش جنن الدمحيا الثهاء إل ولؤ 

محةن:مفهاهمق«ره.
هائية:

شأنهوعفثم اض عند الوقت هدا شرف عل يدل العفليم الحديث هدا 
وأفبالسؤال، افه عل والإقبال والاستغفار الدعاع أوقات أفضل واثه عنده، 
تجاب.مالوقت، ذللئ، ل الدءاء 

قيكون الليل آخر ق رروالناس صه: تيمية ابن الإمادم شخ قال 
وهداالوقت،، ذللئ، غر ق يوحد لا ما والئقة والتهمب التوجه من قلوحم 

منهل مائل، من هل يلغ، من هل ث وقوله الدنيا، ماء إل لمزوله مناسب 
.٠٢تا،ب«ر

الح،مة:ساعة دعاء -٢ 

ألناعه فيه ١٠ممال: ا-ثئعة ين؛ يكز ه اش ننول أو محقه هزيزْ عذأف 
ثأشان[لأسأياة ي الهَىنال ٣بمدنآل زئؤ هنبأ ط ٠ 

تدْهنحا«ءم.

(.٧٥٨لم)^:مو (، ٩٧٤ )٤ (، ٦٣٢)١ (، ١ ١ ٤ يرفم:)ه الخاري رواء )١( 
)آ(محموعاكاوى)ه/.ما_اما(.

(.٨٥٢وملم)(، ٩٣٥البخاري))٣(روا، 





اساءمدهمصءسبوسة ٤٦

محل«زئز ئنبأ يد تحاديها »لأ #: اش زنوو ثاو زئد لإف قلت 
»_اض نتوُل ألمْئو ّلأم: ابن مماَل محقا؟ تحل لا الثائ ك يز

رُهوالراجح وهدا تجل،، حى صلاة دهوِفي الصلأْ، ينتظر محلنا جلس 
الثانة:الفائدة 

الواردةوالآح١دسث، يخل، قائم *وم ه•' الني قول ب؛ن نجمع كيف 
العصر؟صلاة بعد الصلاة عن لنهي ال 

تحل،!ثائم *وض قوله معنى ق احتإلأن هناك الحواب! 

شرعاذلك ؤيمى الصلاة، وامظار الحلوس معناه يكون أن الأول(! 
)صلاة(.

ه!افه رمول، وفيه. التقدم محك ملام بن افه عيد حد.يلإثا ق كإ 
بل،ثلث،! ئال! يخل،؟ حش صلاة ؤ، ئهو الصلاه يتظر محلنا جلس رش 

قال،:مذاكرى؛

•)الدعام( هي اللغة ق والصلاة الدعاء، محتاه يكون أن ومحتمل اكاق! 

القيام:ومن الاJءاء، الصلاة: من الراد أن عل دل( افهل.ا جنقء: العيني قال، 
'.القيام،رحقيقة لا والوافلية، الملازمة، 

)ا(زادس)\ا\-س.
تريبا•نحرتبه تقدم ( ٢) 

صلةالقاريمحالخارى)آ/آ؛أ(•)٣( 



سبراسةاسطءاصهمسو« 

للدعاء.ملازم وهو أي؛ يمحل® قائم رروهو معنى فيكون 
صور siUقلدالحمعة! يوم العصر بحد الإحابة وقت يتحرى أن أراد فمن 

منهاتمتعددة، 

منهذللث، ؤيتأكد يدعو، المجد من تمحرج لا الحصر صلاة بعد يبقى أن . ١ 
أحدايكلم لر العصر صل إذا *مر بن سعيد الحصر.وكان من محاعة حر أل 

الم.ار،اتعرمحب، حتى 

ويدعوالمجد، تحية فيمحل بزمن، الغرب قبل المجد إل يذهّبا أن . ٢ 
الحصر.من ماعة آخر إل 

منساعة أحر ل تعال ربه يدعو ضره أو سه ق محلى ل محلى أن ٣. 
الحصر.

هتأسآتباز بن العزيز عيد الشخ مإحة مثل وقد 

هلافه وموال للدعام الخمعة يوم من الأ-محرة الساعت إدراك أراد من 
قأو النزل، ز يكون قد أم العصر، فيه صل الذي المكان ق يكون أن يلزم 

آخر؟مسجد 

فأ-حاب!

لهيرجى الاستجابةI ونت، ل دعا من وأن الإطلاق، الأحاديث، *ظاهر 
ينتظركان إذا ولكن محاب، أن له يرجى الخمعة، يوم من ساعة آخر ق محاب أن 

هالنبي لأن ؛ أحرى فهذا المغرب• صلاة فيه يريد الذي الجد ق الصلاة 



وانمنةسوءاهتاب الدهاءاهدٌ  ٤٨

محلل فيكون الحل، حكم ق والمنتظر البخاري، رواه يصلا؛ راوهوقائم قال،؛ 
مريحاكان ؤإذا الممّلن، حكم ل الملأة ينتفلر فالذي لإجابته، أرجى الصلاة 

الغربصلاة سفلر نحلس كيلك بيتها ق أوالمرأة باس، فلا ذلائجت بيته ق وفعل 
الإجابة،له يرجى الحممة عمر ق ؤيدعو مصلاه ل المريض أو صلاها، مق 

الغربصلاة فيه يريد الذي المجد يقصد الدعاء أراد إذا المثرؤع، هو هدا 
•انتهى ا. ويدعورار الصلاة، ينتظر فيجلس بكت\ 

القدر:وليلة ٣-الوعاء 

أج؟ثلمه^ور?هأوماأدة،ماكلأألخدر تعال: ااiله قال 
مأها'-ثهمج(وألريحبماذتنيهاؤن؛ل نردآل«ئمكم •نزه ■نثربذأكإ آكدي 

القدر[.]محورة حئمهاغأك>ره 
المدرللأ ليلة أي علنلم، إذ اف زئول ثا قلت: قاك: كيفي عائثة وعن 

ا.عراار عف، العذو٥١ عمومحثؤ إيلن، مول: قال: ٥^١ أمول ما 
فائدة:

وهووالأثر، الممع كبثر الدلالة عمتي المعنى عظيم المارك الدعاء هذا 
أمكل فيها يفرق التي اللملة تقدم كا فهي الماسة، غاية الليلة لهذه مناّسب، 
رزقفمن الأحرتم،، القدر ليله حتى كاملة لسنة العباد أعإل فيها ويقدر حكيم، 

>(.rU\،YU•)ا(ذاوىالشخاين;از)>م/ 
ل- اه رخمه - ^ ٧٧١وصشحه (، ٣٨٥• )رقم:  o-uوابن (، ٣٥)روم:ماالزُذي رواْ )٢( 

٣(.١ ٠ ٥ )رقم؛ ماجه ابن صحح 



اسء،ءااة؛دهمضاسابراس

أوفومن الربح أعفلم وربح وفاز أفلح فقد ر4 عنه وعفا العافية الليلة لك تق 
ثيء•يعدلها لا والعافية يحدافثره، الخثر أوق فقد والآحرة الدنيا ل العافيه 

بينالأذانوالإئاْة:؛-الدعاء 

ا'لأدانبأن يرد لا الدعاء ررإو ه.' اف رئوو دال قاو; محك اذس عن 
داذءوا«ُُزالإهاثة، 

الفوائد!بعض منه يوحد والإهاةةا،؛ الأدان ررب؛ن قوله! فائدة! 
ما.الوذن حم عدما الإقامة أوقبل الأذان قبل دعاء محاك ليس أنه أ. 

حديثل كإ ومتنحب فيه مرعب والإقامة الأذان ين الدعاع أن ب. 
التهدم.أنس 

الأذانبين فيإ الأدعية حملة و داخل مباشرة الأذان بعد الدعاء أن ج. 
والإقامة

اممهرسول أن — -محك اممه عبد بن جابر حديث ق كإ محصوصة صغ وله 
ناكثلأ١0^، الدصة لهدم زب الاهأ ١^١؛! يمح حين قال »ثن ال! ق# 

حلغوعيثه، الذي محمودا تماما وابمتثه والثضياله، الوسيله محمدا ك القاتمة 
لهثماعنىينمجماار٢ا.

)رفم:اأهاداود وأبو )رءم:آاأ(، والتردي (، ١٥٥)مأ/آاا، أسو 1^ رواْ )١( 
٣(.الخا،ع)رثمأه'٤ صحح ق اف رحه الألباق العلامة وصححه 

)؟(رواْاوخاري)ا،ا/ه(.



اسءاءاهإدهمساسابواس

قامتقد الزذن: قول محي اض وأدامها اض أيامها الماص: بعض قول د. 
صعيفذلك ل الوارد والحديث صحح حديث فيه شت لر الصلاة 

ا،لكتوية:الصالوات دبر الدعاء —٥ 

داَل:أننع؟ الدهاء أي اض: ننول ٢  jjقال: ه >، ٧١^مة \و عن 
'اثةم؛ا0«ر''. ءب ذظ- ام، م أ.مم 

كلدبر ل يقول أن كيقم حبل بن معاذ عليه وسلامه اممه صلوات وأوصى 
٠.عيادأك<اُ وحمن وئكرك ذكرك عل أعني ®الإهم صلاة؛ 

اللامبحد ما عل ؤيطالق الملام قبل آخرها عل يهللق الصلاة ودبر 
المرادأن عل يدل وأكثرها بذلك الصحيحة الأحاديث حاءت وقد مباشرة 
علمهلما محقه عود مابن كحديث بالدعام يتعلق فيا الملام قيل آخرها 

مدعو«رى.«ثم:ءصصسإده، ^ّدمقال:
ابن"بمي نعل كاف مال ازأودي متئون بن عمرو عن حاء ما ذلك ومن 

ويقولالكتابه الغل،ل المعلم يعلم كا الكلمات هولا؛ بتيه يعلم وناص أي 

ثامنقد قال أن غالٍا الإقا4ة ق أحد بلالا أن خج: الهي أصحاب بعض أوعن أعامة أيى عن )١( 
الخاففلصعقه والحديث (. ٥٢٨أبوداود)رواْ وأدامها•، اف •أقامها الهي قال الملأة 

(.٢٤١)برقم الإرواء ل الألماف وصعقه ( ٢١١/ ١ ) الحبثر التلخيص ق حجر ابن 
الترمذيسن صحح ل اف رخمه الألبان^ العلامة وحننه )رقمتهآإ"آ(، الترمل.ي رواه )٢( 

:^(٢٧٨٢.)
(١١٠٠)٤ برقم والماتي، (، ١٥٢٢)برقم داود، وأبو (، ٢٤٥، ٢٤٤)ه/ أحمد الإم رواء )٣( 

١٠( ٣ ٦ برقم)٢ داود أير سنن صحح ق الألباق وصعح،حه 
)؛(روا0اوخاري؛رةم)ها"أآ■(.





داسنةضوءاهتاب الوء،ءاهدق 

الآحر:الليل جوف ق الوعاء -٦ 

فقال.تبالأسحار المستغفرين افه مدح لقد 
.[ ١ ٨ ، ١ ٧ ت ]الداران ه ذ1نثفِإ0 رإ'لأ'مافيجم ثو 

يكونما ارآمحرب ٠ يقول ثه افه رمحول سع أنه نيق ة عثبن عمرو وعن 
وافَ :دو ثفون؛_ أن ا:ظث، دإِن ١^، م بذي ل الند من ائب 
وبمارربمزل قال؛ الله. رمول أن كق هريرة أبير وعن 0ثرراارا'. الثاعة تلك 

ثنمول الأحث المحل الئتاحين:محس ص |j ونة و ص 
^مئتجتن:ثثنىةصزئ''.

هائية:

هوكإ ونمرا طولا يتفاوت والليل الأمحر، ثلثه أي الأحر الليل جوف 
علالفجر طلؤع إل الشمس غروب من اعانه ميقسمة ثالثه ويعرف معروف، 

الليلجوف وفيه الأحر، الليل ثلث هو الليل آخر من ذلك، من فالثلن، ثلاثة، 
الاخر•

رمضان:من العشر ليال الوترمن ل الدعاء - ٧ 

3،آمحولهى 'كيان الله. رثول ارعلنني قال؛ بن الحسن عن 
رمحت،،يثن وثولى عاهث، فتن وعافي هدث، يثن اهدن \ذلةأ الوتر: 

,١  ٧٣م/ الترمذي صحح ق الألبانر وصححه  ٣٥٧٩برقم رواْ!لترمذى ( )١ 
.٧٥٨برنم لم وم، ١١٤٥يرقم الخارمح، رواْ )٢( 



وانمتةضوءاهتاب الدهاء|هدي 

ؤإيهعنك، ممى ولأ ثئفي إيك يصيغ، ما ثر وقى أعهنش، يإ ير وبارك 
س،كانكغزواؤتناص،«م.لآ:ذلننزاو؛ث،، 

\ذدع\ء.'>؛الا التعلقة اكوايد بعض ذكر 

اكائاوْالأول:

ومطالب،مقاصد عل مشتمل والشأن، القدر عفلم الخليل، الدعاء هدا 
العقيدةائل مق حليلة، معان وفيه والاخرْ، والدنيا، الدين، ل عفليمة، 

بآلائهوتوسل وأفعاله، وصفاته، تعال اض باسإء التوسلأيتح! من والوحيد، 
بالقضاءؤإيإن والمنفية، المثبتة تحال بصفاته ؤإقرار إJثاتا وكذللث، ؤإنعامه، 

المحال.وأوسع البال، باحمل والمشيئة، والقدر، 
الحديث،!ألفاظ معاق بعض ذكر ل الثانية! الفائدة 

لعلمالخامحة الهداية، وتعال تبارك افر موال فيه اهدلءا رااللهم قوله! 
عليه.والسير بالحق، الحبي 

معرفةوهى ؤإرشاد، دلالة هداية نوعان! وهى الدلالة، الهداية! وأصل 
اللهإلا يملكها لا الهداية وهده وئثامتح، وسا.اد توفيق وهداية به، والحلم الحق، 
الشالدلأكن هات،ن يستحضر أن الهداية ق اف يسال ح،ن للعبد ينبغي فه 

والعمل.العلم، j،^! نحمع 

jالأس ا(وصححه  ٤٢٥)برتم داود وأبو (، ١٧٢٣برقم ، ٢٤٩)م/ المني 3، أحمد رواْ 
؛رقم)اهأا(.أبيرداود، صحيح 



سءاصومضاسابراسات ٥٤

مننؤع فيه وهذا هديت، من حملة ق أي! هديق١١ فيمن ١١محوله! يو 
هدىالذي الله إل تتول فلك'ك هدى، من هدايته وهو ء، اممه بفعل التوسل 

هناوالهداية هاهدي. غثري هديت كإ تقول! كانلث، حملتهم، ل حديك أن غثرك 
التوفيق.وهداية الإرشاد، هداية حا! يراد 

الغي.صدها التوفيق! وهداية الضلال. صدها الإرشاد! فهداية 

الهدايتيزثبجقأ اممه مال محي فانه  ١١اهدق .، ٠٧١١١بقوله! ربه العبد فوال 
منكل ليس لأنه بالعمل، وذللث، التوفيق وها.اية بالحلم، وذللث، الإرشاد هداية 

تعلمأن فالتوفيق وتمام، علم عن عمله يكون عمل من كل وليس عمل، علم 
وتعمل.

قحافي.غري عافيت، كإ أي!  ١١عامت، هيئن راؤعاذني وله! حم٠ 
يعافيلثؤأن الأمرين• فتثمل والدنيا، الدين ق المعافاة -يا المراد والمعافاة! 

الشهواتعل مدارها الخي القلوب أمراض وهي الدين، أسقام من 
البدن.صحة اعتلال وهي الأبدان، أمراض من ويعافيلئ، والشبهات، 

القلبمرض من المعافاة إل وحاجته هذا، ؤإل هذا إل محتاج والإنسان 
دائأنلاحفل أن علينا محب، ولهذا البدن. مرض من المعافاة إل حاجته من أعفلم 

فإذانظيفة؟ هي أو صدئت وهل صحيحة؟ أو مريضة ص هل وننفلر! هلوبنا، 
حملنتإالخلق، ْع معاملتلئ، ول الله، ْع محاملتلئ، ل دائغأ قلثلئ، تنظف، كنت، 

عليلث،يصعّتج وحينئذ بافه، الصلة وتفقد تغفل، ّوفح فإنلث، ؤإلأ، حثرآكثيرآ، 
التراجع.





واسيضوءاهتاب اهدم الدعا، 

أيديعل يكون ما وهو بالتجارب، يعرف مادي طب الثال! النؤع 
Jاكجارب،أخازوه أو وعرفوا، الخصصة الدارس ق درسوا سواء الأطباء، 

ومحصلالأعشاب، بعض عل نحارب يجرون الناس عامة من أناس يوجد لأنه 
.ُ بالتجارب يدرك هذا لأن دراسة، بدون أطباء بدلك ؤيكونون هائدْ، منها 

ومكونالواو، بفتح )الول( من هي هل ثوفيت،<، فيمن رروثوش وله؛ قه 
هيأو والنصرة. الولاية بمعنى التول من هي أو القرب• يمض محققة، اللام 
حميعا؟منها 

وعلمتك،، قريا اجعلي الأول؛ المعنى فعل حميعا، منها هي الحوابإ؛ 
فيثملأموري، ق ل ومعيئا وناصرا وليا ل فكن ي اعتن الثاف؛ المعنى 

الصرة.وهي الموالاة من أنه الذهن إل المتبادر كان ؤإن الأمرين، 
أحدلكل شاملة العامة الولاية لأن الخاصة، الولاية هنا بالولاية والمراد 

ائوردوأإق م ؤ تعال؛ افه قال أحد، كل ول قافه وفاجر، بر وكافر، مؤمن 
فقوله:ه]الأنعام:أآ"[، ائمسين أنمع وهو للجم له ^١؛؛* ٠٣١مولنثم 

[.٦٢ألؤ4]الأنuم;
الولايةهي وهذه وفاجر، وبر وكافر، مؤمن من مات من كل يشمل 

الخلق.حمح شؤون يتول اض لأن العامة، 

ءائوأأدمث دل، وه تعال؛ قوله ل المذكورة فهي الخاصة الولاية أما 
محمحريثمألْكعوخ يجاعأ الور إل مح،آمحت 

تكالزربماوهمة:بهآ[.

٢(.١ )؛/ عثيمثن بن صالح بن محمد لشيخنا الستقح راد عل الممتع الثرح نظر• ا '



واسةضوءاهتاب اشدض اللط* 

محرنوىولانم عثهثر آثولأحزي أنلثت ^ألأ قوله؛ وق 
قال:الذي والسائل [، ٦٣، ٦٢بئمح4]مص: وطائأ 

الخاصة.الولاية يريد توليت،® فيمن 'رنولي 

منأعطبمي محا ل الثركة أنزل أي: أممت،® بجا ؤ »ؤثارك هوله: •« 
ننسأنِدمىومايكم ؤ أءطتني ما كل ومن والولد، والخام، والعلم، المال، 

^زؤنحنحمونه]الحل:مها.

لشخصالركة اف أنزل ؤإذا عل، به أنعمت ما *مع ق ل بارك والمعنى• 
وكمقليلا، الكشر صار منه الركة نزعن، ؤإذا كثيرا، منه القليل صار أعطا0 محا 
لغيره يد عل محعل لا ما قليلة أيام ل الخير من يديه عل افه بجعل إنسان من 
باركقد بيته، ق متنعم لكنه قليلا عنده المال يكون ان إنمن وكم كثيرة؟، أيام 
تحسوأحياثا مالأ؟ منه أكثر آخر شخص عند اليركة تكون ولا ماله، ل له اممه 
حلويلة. oJUعندك يبقى بحسن، الثيء هذا ل للثه بارك افه بأن 

يكونوقد خثرا، يكون قد هت افه قفاه ها قصنته® ما ثر "وقى وله: ه. 
شر،فدللثه يلائمه لا كان وما خثر، ذللثؤ فان وفهلرته الإنسان يلائم كان قعا شرا، 

والمرضخثر، ذللث، أشبه وما الصالح والولد والمال والعلم والقوة فالصحة 
الإنسان.يلائم لا لأنه شر، ذللث، أشيه وما الطالح والولد والضعف والخهل 

أنومحوز قضيته، الذي أي: الذي، يمعتى هنا يصنت،®)ما( ررما وهولهت 
قضاءلأن مقضيه، هو الذي قضاؤه والمراد: قفائك. شر أي: ممدنية، تكون 

لحكمةإلا يراد لا لأنه شرا، القضى كان ؤإن خثر• كله فعله هو اللمءي النه 



واسةاساءاهدؤوضوءاهتاب  ٥٨

إذاإلا بالحجة عليه افد نعمة قدر الإنسان يعرف لا قد مثلا فالمرض عظيمة، 
وأنهه، نفلقدر ومعرفة افد، إل ورجوعا توبة المرض له محديثا وقد مرض، 

قدفانه معاق، صحيحا الإنسان لوبقي ما بخلاف ه، افد إل ومحتاج صعيف، 
مثاآلأيتثى أدمنا ت تعال افد قال كإ ويفتخر العمة، هده قدر يني 

بمدصجءساء (أذدنه Lojه منهإثه>يرسيكئؤئ رعننها ئإ رح-ثه 
ا.٠٩،١ ى>؛وره]هودت لمج إم عي الثتثاث ذهن ثمولن مثثه 

قوهل قيل؛ فان ونر. حير من قضاه ما يثمل قضبن،،ا راما وقوله! 

الخثرمزشر؟

والبطر،للأشر سببا العم فتكون شر، فيه يكون قد نعم، فالحواب؛ 
علالحم فحملته علميه، افد أنعم مستهينا، كان إنسان من فكم شرا، فتنقلبج 

أحدولا أراد، بعا يقضي إء فاقد يئهى ولأ مضى ارإيالث، وله! هه 
يدعؤدآوآلخ-ما اللإ يمضى تعال! افد قال علميه، ومحكم افد عل يقفى 

•٢[ ٠ إلرآإدةهمآلسمحآنصيرهتغامت مل،دومح،لايمضؤزلثيء 
وخذلان،ذل واليته من يلحق لا أي! ؤالنتإ« من لأيذل ارؤإيه قوله! ءو 
أؤؤهتعال! قوله ق الذكورة الخاصة الولاية والمراد! 

[.٦٣، ٦٢ه]يوست يتقوى ويكازأ آكمك.ءاموأ عدمحكث،مح ولاج علميهتد 
ذليل،هو بل عاديته، من يغل—، لا أي! عادنث،ا، ةس تعر راولأ هوله! ءأب 

نصرإذا اف، لأن ذليل، فهو افد عاداه من وأما منحور، فهو افد والأ0 من لأن 



داستضوءاصاب اهدم الدهاء 

هلقائل• قال فان للأعداء. والذل للأولياء، فالعز إدا، أعدائه. فعل أولياءْ 
عاداه؟من يعز ولا الله، والاه من بدل لا عمومه، عل هدا 

ا،لومن؛ن،لبعئض يعرصس قد الذل فإن عمومه، عل هذا لس فالحوائج! 

ال١اJمةا،لطالقة الإدالة مسل عل ليس ولكنه المشركين، لبعض يعرض قد والعز 
مرة.الم

الخيركثرة والركة! ربنا، يا تباركن، التقدير! رسا® ررساركث، قوله! ءإآ 
اللهق التبارك ومعنى الكبير الماء حوض وهي الماء( )بركة من مشتق ومعته. 

اليركة،نحصل بذكره وأن الركة، ومنزل وامعها، اليركة عفليم رةأ1آ أنه قلث! 
كلمن الكاملة العظمة فاللمثج افه، يا تعاظمت، والمعنى! البركة. تحمل وباسمه 
يتقان_،التي حثراتلثح وعمتؤ كثريتج؛ركاتلئ،، ذللث، ومن والاعتبارامتؤ، الوجوه 

والأرصى.السموات، أهل نيا 

لسببين!النداء( رياء وحذفت؛ ربنا، يا أي! )ربنا( وقوله• 

هث.اممه بامحم للتبرك؛البد.اءة — ١ 

؟_لكثرةالأّتحءال.

لللمبالغة التاء وزيدت الحلو، وهو التحال من ارودعادتإ® هوله! أ،آ 
علوفأما الصفة؟ وعلو الذات، علو قسمين! إل ينقسم بجو الله وعلو علموه. 
تعالالله أن فمعناه! الصفة علو وأما قيء. كل فوق ه نفالله أن فمعناه! الذات 

عليا.صفات بكل موصوف، 



واس،تيوءاهتاب م ءاص أسئ 

رمضان!شهر ل الدعاء ~٨ 

قفلهما! فضيلتان، فيه اجتئع حيث عظيمة، خاصية رمضان ق للدعاء 
الصيام،ق الدعاء خاصة إل الكريم القرآن نثه ولقد الصيام، وحال الزمان، 

فبدأالصيام، آيامحت، أثناء ق الداعين لدعاء استجابته ذكر تعال افه إن حيث 
عقسأللف'بم—ادى وإدا ؤ تعال• قال يم به، يتعلق ما وبعض الصيام بفرصية 

ياتلهمل دعان إد١ أشمأ دعنْ ييئ، ثرئ هإق 
[.١٨٦؛نئدوك٠هتامة;

الباعثةالأية هده تعال ذكره ول بالصيام، يتعلق ما بعض لذكر عاد ثم 
إكإلعند الدعاء ل الاجتهاد إل إرشاد الصيام أحكام و\ن متخللة الدعاع عل 

أيحديث من ثنت وقد ٠. كله(ر الصيام حال ل بل فهلر، كل وعد بل العدة، 
والصائمالعادل، الإمام دعوتيم! ئرد لا ثلاثة  ٠٠قال! ه الني أن ءا1ةه هريرة 
أثناءالدعاء عل تحرص أن الصائم فحل ٠. ا،لفللومءر ودعوة بمطر، حتى 

تعال.افه بإذن محاب فانه منه، ويكثر صيامه، 

عرفة!يوم ل الدءاء ~٩ 

الدعاءررمحر قال،! ه النم؛ا أن جيم عن أبيه، عن شببا، عمروبن عن 
الوحده اف، إلا إله لا قبل! من والنثوو أنا قالتؤ ما ومحر عرفه، يوم الدعام 
قديئ«رم.و>ءلكوثىء الخن، وله _، له له، شريك 

البقرة.مورة عن  ١٨٦الأية ضر ل للقاعي الدرر ونفلم ممر، ابن شر ينظر )١( 
وصححه(، ١٧٥٢)ماجه وابن (، ٣٥٩٨)والترمذي ٤(،  ٣٤٥، ٠ ٥ / )٢ أحمد الإمام رواْ )٢( 

(.١٧٩٧بريم)الخحّحة اس j ;؛، ١^١٧
أما،رفمم'ْا(.الترمذي)م/ صحيح الألبانرق وحسنه الترمذي)رءم;همهم(، رواه )٣( 



٦١واسأ فوءاهتاب اساءاهدم 

فائدة!

أنله ؤينبض اليوم هذا ل الذكر ومن الدعاء، من يكثر أن ان للأنيبغي 
قوردت أو الكان هذا ق وردت سمواء هه النبي عن الواردة الأدعية خار 
أعرفمن صادرة وهي وأنفعها الأدعية أ"م البوية الأدعية لأن آحر، مكان 

يكثر!كان ه الثي أن ذلك ومن تعال الاه محه با وأعلمهم ه باق الناس 
.٠ النارارر ومناعذاب حنة الأحرة وق حنة الدنيا ق راربناآتنا 

الفلهر!مبل الشمس زوال بعد -الدعاء ١ ٠ 

أنبعد أربعا يمحل كان ه اممه رسول أف ه النائب بن اف عبد عن 
وأحبالثظء، أبواب فيها تمح ناعه 'ُإئآتا وقال! الظهر، قل الشمس تزول 

صالح«رأأ؛.عنل فيها أذيصعدل 
فائدة:

الساءكبد عن الشمس فيه تزول الذي الوقت هو الشمس زوال وقت 

قتصعد ثم المشرق جهة س تظهر الشمس أن المعلوم فمن المغرب، جهة إل 
كبدعن مالت فإذا الفلهر، قبيل الياء كبد إل تصل حتى فشيئا شيئا ياء ال

ونتيدخل وعندها زوالها وقتا هو فهذا الغرب جهة إل تستر وبدأُتا الماء 
الظهر.صلاة 

(.٢٦٩برقم)•ملم رواه ت١( 
(.٣٣٧/ الشكاة)١ نحريج انظر الإسناد ومحوصحيح الرمذي رواء ر٢( 





 fضوءاتلتاب القيدي ايوعاAiJU ٦٢

المابتوتعزية ودفته عليه الصلاة وعند الست< وفاة عند ~الدءاء ١ ١

بعدالدعاء فيها الدعاء عل محرص أن لم للمينبغي التي الأوقات من 
بصرهثق وقد لمة مأي عل لحل ظق الني أن الحديث ففي اليت روح قبض 

مماو;أهله، من ثاس محج اكر، ثباته مبص إدا الرمحخ رُإل قال• ثم فاغمضه 
داو،تم مولول، ما عل يومنول الملائكه محإل بحم إلا أمجخم عل ثدعوا لا 

العابرينِفي عقبه ل واحلمه ِفي درجته وارهغ نشه لأي اعقر اللهم 
زامخلهويؤنئزقس«راراننانن ذاعفنلنازوه:انُث، 

اثت،عل طني ررإذا لقوله الم، عل الصلاة محي وكيلك 
مذأمة عليه يصل مثن مذ ُما محثق؛ عائشة وعن ٠. الدعا-هءر له هاحلصوا 
ف؛ها،ُ،إلأئمعوا ١١ؤؤم ما؛ه يبلئوو النلم؛ث 

وعافهوانخمه له اعفن  ٣١٠المقام هدا ق الواردة الأدعية ومن 
الخطايامن ومه واوي، والثلج ياناء واعسله مدحله، ووئع نزله، وأكرم عله، 
منا حم وأهلا دارْ، مذ حرا دارا وأبد'له الدس، مذ ا°لأبيض اتيب يت، مي 

النار*ُ؛'.وعدان، المم فتنه وقه الحنة، وأدخله زوجه، مذ ^١ وزوجا أهله، 
اعفنرراللهم فقال؛ حنازة عل أمحق الله رمول صل قال• ثق هريرة أب وعن 
ألحثثهئئ الل4لم ثعايثا، ثشاهدنا ذك ؤذمنا ز'يرنا ثضغمحنا ذهقثا لحثثا 

)ا(رواْسالم)آمآ(.
داود.ذ سن ل الأناف وحت ( ٣١٩٩أبوداود)رواْ < ٢> 

)م<رواْمالمرأأ؟ما(.
(.٩٦٣لم)م)أ(رواْ 





اسءاهدهمخءاصاسماسأ

اءالمل دخلما أو الصباح، ل دخلما أي: »أْسا« أو: »أص؛حا« قوله: 
تعال.الله من وحفظ بنعمة متاوسان 

استمرأي: ض® الللث، اروأمى قوله: وأيصا ف®، الملك اروأصح قوله: 
مال.ض والتصرف الملك دوام 

قتحصل التي الخثرات أي• الليلة® هذه أو النوم• هذا ل ما ررمحر قوله: 
فهيالونيا تصران أما والأنترة، الدنيا نصراُت، من الليالة- هذه -أو اليوم هن"ا 

وأماونحوها، وحوادثه... الليل محلوارق من والسلامة والأمن النعم حمول، 
والتسبيح،بالصلاة والليلة اليوم لإحياء التوفيق حصول فهي الأخرْ تصران 
ذللئ،.ونحو • • • القرآن وقراءة 

هذاتعقمب، التي الخ؛رات، أّمأللث، أي: بعدها® أوما بعده. ما راوخر قوله: 
الليلة.أوهذه اليوم 

ظهورْع للخر القس انبعاُث، عدم وهو الكسل® رُمن محوله: 
القوةلعدم معذور فإنه العاجز، بخلاف معذورا، يكون فلا الأستْلاعة، 

الامتطاعة.وفقدان 

الحقل،ذهايب، من السن ير يورثه ما به أراد الكم® ®وسوء قوله: 
الخال.به يسوء مما ذللث، وغر الرأي، ل والتخبعل 

حصؤإنإ القثر® ق وعذايؤ المار ل ءذابا من بلثإ أموذ اارمبv قوله: 
أماشاما، وعغلم لشدمإ، القيامة، يوم عذابه محائر بان من والقبر، المار عذابي( 



اسءاءاصهمضاسبوس ٦٦

وأماالحميع، ل سالم فيه سلم من فان ١^^؛، منازل من منزل أول فلأنه اضرت 
ذلكمن باق نعوذ ثديي، عذاحا فان النار! 

بك ٣١١أنخ: إذا مول ختأ \و ض -٢ 
أمنى^^١ الشور، ؤإثك! وبكثئوت، يحيا، وبك أمنيثا، وبلن، أصبحثا، 

ُ.انه^ناار وألإلذ يموت،، ويلن، دح؛ا، وئلث، أصثحتآ، وبلن، أمنيتا، بك، ^-^ ٧١
أوأصبحنا، بنعمتك يريد: فكانه بمحذوف، متعلق أصبحتاا؛ رربك قوله! 
أمينا١؛.'روبلن، • قوله ق التقدير وكذلك أوبذكرك...، بحففلك... 

تعذينومتجثرين م٠ أى الحال، معنى ق يكون نحيا٠٠ اروبق قوله. 
والعات.والمحيا اء، والمالصباح ق الأحوال، وسائر الأوقات، حمع ق بك 

القيامة.يوم لليعث الإحياء أي! الشوراا راؤإليك قوله! 

المرجع.أي! المصير٠٠ ارؤإليك قوله! 

المثر٠٠،اروإليك الماء! وق النشور،ا، راؤإليك المباح! ق قال ؤإنإ 
اءوالمالموت، بعد الشر يثبه المباح أن حيث والتناكل للتناب رعاية 

الحياة.بعل الموت يشبه 

مول!أو الإنتثمار ررنثت. ه! الض عن محقي! أوص بن شداد عن — ٣ 
Uووغدك عقدك عو ذق زمحَعبمك، لحس أنتَّ، لأَيله؛لا زق ك اليأ 

١(.٩ )ّآ/ الدر الحس عد ين الرزاق عد للشتح والأذكار الأدعية فمه كتاب انغلر )١( 
الأنافوصححه ١(  ٠٣٢٣امرى)والنماتيق ( ٣٣٩١والزمذي)٥<  ٠٦٨أبوداود))٢(رواء 

(. ٣٨٦٨) محاجة ابن حيح صق 



٦٧اكع،ءاهدهمصءاهتابواسآ 

لكوآبوء عيآ، يننتتلث، ثك آبوء صثمت،، ما ثؤ من ، iLأعود انتقننث، 
الثهارمى مالها "ومن مال؛ أدث،اا• إلا الدثوب بمفر لأ يائه ,و، داعفر بدني 

المحوبن مالها يثن ابنة، أفل من بمى،مهو آذ مل يومه من موقا:يا،هةات 
الخق((راآ.آئز من يهز أذبمج، مل بات خا، قوقن وهز 

والإنابةوتعال نارك فه والأدلل اكوبة اعاف جامع عظيم دعاء فهذا 
الاستغفارصغ محار فاق قد لأته وذلك الاستغفار، ث باته وصمة. إليه، 

ققومه يفوق الذي أي؛ السد، معاق ومن الرتبة، ق عليها وعلا لفضيلة، اق 
الاستغفارصع من غره عل الدعاء هدا أفضلية ووجه عليهم• ويرتلع الخير 

هث،له محلوق مربوب فه عبد باته والاعتراف اطه عل بالثناء بدأه ته السل أف 
ثابتالوعد، عل مقيم واته سواه، بحن معبود ولا بحن العبود بحانه وأنه 
ذلكعل مقيم واته ورسله، أنبيائه وبمائر وبكتابه به الإي،ان من العهد عل 

منصغ ما كل ثز من سبحانه به استعاذ ثم يهليقه، وما استطاعته بحمخ 
أمثم الأنام، واجتناب الإنعام شاكر من عليه ثبب با القيام ق التقصير 

الذنوبمن يصيب بإ واعترف ومننه، عهلايا٥ وتوال سبحانه نعمه ا بترادف
الذنوبيغفر لا ياته محترها كله، ذللث، من المغفرة سبحانه سأله ثم والعاصي، 

الاستغفارصغ أعفلم كان ولهذا الدعاء، ق يكون ما أكمل وهذا سبحانه سواه 
الذنوب.لغفران الوجبة للمعان وأحمعها وأفضلها 

بالوحدانيةاعتراف عبدك،ا وأنا حالقتى أنت، إلا إله لا ربير ءأنث، قوله؛ 
بوحدانيتهؤإيان اممه، يدي ؛؛ن وانكسار وحضؤع، تدلل ففيه والخالقية. 

وألوهيته.ربوئه ق سبحانه 

«مآا■(.)ا(رواْاوخارى)\-



اكعاءاهدهمضاسبواس

وأعرفأوحدك، بأن إئ عهدك أي• ووعدك® عهدك عل ،روآنا قوله؛ 
علمقيم أنا بمي• هدا، عل ل الحنة ووعدك ووحلءانيتك، بالوهسك 
ل.وعدك حقيقة وعل توحيدك، 

الثيءعل يخلو لا العبد لأن \ستط\ض، قدر أي: انتطت® ))ما قوله: 
إلاقدرامطامحه.

عل.يه أنعمن، بإ لك وأقر أعرف أي؛ عل® ينمثتك، لك، ارأبوء قوله؛ 

منالدوسا. من احرحت بإ وأعرف أقؤ أي: بدئبي® لك راوآبوء قوله: 
إلمبيل والقصر بالدنبح والأعراف لمحفلور، فعل أو واجس، ق تقمر 

عليه.اممه تاب منه وتاب بال.نبه اعرف ومن والإنابة، التوبة 

تغفزه،أن ذنب يتعاخلمك لا أي: اث® إلا الدئوب لأيغفئ #هإيه قوله: 
ijU ، ،ؤدآق؛دكاتعال• اف يهول، إلأأنت،، ولايغفرالن.توب الغفورالرحيم

بممرومن هويؤب أقهدكروأ أنممم هلثئوأ آؤ قحثه إداماوأ 
مبمممحبمآلسمان:ْما[.

فائدة:

وقت،تحديد ل العلماء احتلم، وقد محدد وقت، لها والماء الصباح أذكار 
أنللمسلم ينبغي أنه المسالة هده ق والأقرب ونياية، بداية والمساء الصباح 
ماليل بل• الشمس طلؤع إل الفجر ؤللؤع من الصباح اذكار الإتيان عل محرصى 

وهووالعثى، الصباح، أول وهو البكور ل الذكر عل الهث، من القرآن ل ورد 
الغرب.إل العصر وقت، 



اساءاهاومضسبراسا

وقتمائة إل الصباح باذكار ياق أن باس فلا الوقت هذا فاته فان 
العصرس الساء باذكار ياق وأن يسير، بوقت الظهر صلاة قبل وهو الضحى 

اللمل. vi-ijإل ما ياق أن بأس فلا الوت هذا فاته فإن الغرب، إل 

المن؛وكوفج القمر حوفح عند الدعاء  ٠١٣

آثامت،من والممنآيثان الشنس ارإل قال! قس اممه رسول تيقوأف عائثة عن 
ؤءوا،افَ، ئاذعوا ذلك، اهب هإِذا ض، ؤلأَ أخد لأَ:شمان اف، 

الشمسررحنمتح قال! هك الأشعري موسى أبى وعن • ويصدقوا® وصلوا، 
تام1طنل محل ب  Jjالثاءه، تئون آن نحض هرعا ه الض محام 

لأث^كوJاف يرسل اض الأتاتء هذ0 ودال،ت معله، قط رأيه ما ونجود ورهمع 
دلك،مذ ثتتا رأيمم قإدا عبادْ، بما اف نحوف ومحذ لحياته، ولأ أحد 
وانتذمالأ«رآا.ودعاته ذكره محايرعواإل 

فانية:

الصلاةإل يفرعوا أن الخوف أو الكسوف عند أمته خئ النيئ أمر 
الكسوفشأن عظم عل يدل والصدقة، والكبير والامتغفار والدعاء والدكر 
محيالماس حال إل نظر وس والامتغفار، والدعاء الصلاة إل فيه المنع وأهمية 

وإوزئا له يقيموا ولر الكسوف بأمر بماونوا الزمان هذا ق الماس س ^،٢^١ أف 
ضعل والاماد بالثئة والخهل الأمان لضعف، إلأ ذاك وما ساكنا، لهم محنك 

(.٩٠١;رنم) لم وم(، ١ • ٤ ٤ ) ;رنم اوأخاري رواء ( ١ ) 
لمبرقم)أاا<(.برقم)هه'ا(،وم):أ(رواْاوخاري 



اس،ءاهدمخءاسابواست

الشرعيةأسابه عن الغفلة مع الهلييعية، الأساب إل الكسوف أمر محل 
المستعان.واف الكسوف اف محاوث أحلها من التي البالغة والحكمة 

1ا_الوعاءصاورؤةس:

؟ُااالأًُأال: عيأهلا ارالاو؛لم :  Jii jSuiنأى كان^١ ه ١^٠ أن : محك طلحة عن 
وربكري تحب ؤ والتومحق والإنلأم، ^١^٨؟^ والإبجان، لألم 

فائدة:

لهرؤيتنا اجعل والمعنى: إياه، وأرنا علينا، أطلعه أي: أهله<ا اراللهم قوله: 
هووالإيإن العادة، هو اليمن اربالينن،؛ وقوله: والإيإن• يالأمن مقزثا 

هوالأمن والإيان" اربالأمن رواية؛ ول ف• والخضؤع والتصديق الإقرار 
قوله:والشرور، الأفايتج من والسلامة والسكون والراحة الهلمأنينة 

أى:شاتالإيإنفيه.

والدين،الدنيا آفات من السلامة أي: ؤالإنلأم« وقوله: 
لشرعه.والانقياد ف هوالاستسلام والإسلام 

إلإثارة وهن.ه استهل، الذي للهلال حتلماب اف،، وربالئ، ري ١٠وقوله: 
فمربوبه كلها المخلوقات فجميع حلق ما ل ثيء يشاركه أن الخالق تنزيه 

لحكمه.حاصعة بأمره محرة 

(.٤٧٢٦برقم)الجامع صحيح ل - اض رحه - الألباق وحثنه برنم)اهإمآ(، ي الترهل. رواه !١( 



٧١اساءاماا،همسمءسسراس 

فوائدالحدث؛ومن 

عندماواحدا شيئا ليا وأما والإسلام الإيان ب؛ن للفرق بياثا فيه أل ~١ 
بهيراد فالإيان حاص، معنى منها واحد لكز بل الدكر، ل محمعان 

واحدكل إفراد محي أثا الفناهرة، الأعال به ثراد والإسلام الباطة، الامحقادات 
الأحر.لمعنى متناولا يكون فإيه بالدكر منها 

طريقفالإيان بالإسلام، مرتبعله واللامه بالإيان، مرتبط الأس أف ~٢ 
وافصل، شرهما والسلامة الأس رام وص السلامة، طريق والإسلام الأمان، 

ونمآدثى ثم أولئك ثز إي٠ن٠ير يتبثوأ وثذ ♦امنوأ ؤآئ!بم ت يقول، تعال 
[.٨٢تيتدوفه]الأنمام:

وباباق الإيان هو الأوقات فيه ونمفى الشهور به يشغل ما أهم أل ~٣ 
أوامره.وحمع أحكامه كل ق بحانه له والاستسلام به، بالإيان عياله أمر 

ضخالخليل القصد هال.ا عن الانشغال ْع العبد عل الشهور ومرور 
مستودعالزكون إلأ توحد ولر نحلق م فالشهور الحر، ص وحرمان للمشهور 
القيامة؛؛نيوم يقفون محيما للناس أمره ينجل إمحا وهذا والأعال، للايان 

أوقامم.وثمرة حيامم وحصاد أعالهم نتائج لروا ار،ة يدي 
الاسستاء؛محي الدعاع — ١ ٤ 

وجاهكاف باُبإ س الحمعة يوم ذحل رجلا ال • محقم مالك بن أنس عن 
ننول:ا ممال: ماج . ١^ زئوَل ئانثمل نحلث،، ^ ه اف وزنول المتم 

افرسول مربع مال؛ يغيسا• اممه ثايغ الئبل، وامطمت، المواثى، ^٤٠—، اف 





٧٣اكعاءاصهمضاسابراس 

الهَأن ))١٧ ممال:^١^ دن خر ه صحك، !لكن نأى مو 
ءلوتيمح،وهمطافننضهبم.

اف:مسل ل الغازى ودعوة انممر ودعوة الحاج دعاء - ١ ٥ 

والحاجاف، نبيل ل *العازي قال؛ ه البي عن ؛ ٤٥عمر ابن عن 
٠.دأعطاهلم«ر وسألوه، هأجايوه، دعائم، وهداي، والمتثمئ، 

الحديث،:هذا عل الفوائد بعض ذكر 

قوالعادة مكان، من افرين موفدوا الذين الضيوف هم هنا الوفد ~ ١ 
افهمسل ق الغزاة هم اش ووفد الملك، إل قائمون أو للمللث، زوار أنبمم الوفد 

الرحمن•ستل ل الأوؤنان تركوا لأتم الحرام، محته وزوار 
أوءلانأمترك علاقة نحمعهم والمعمر، والحاج اض سيل ق الجاهد ~ ٢ 

يقولوعهلاى<. وجوده كرمه 3، ءلمعا وعلا، جل رمم عل ؤإقدامهم وديارهم، 
أوأجناس:أشخاص ثلاتة اض راوفد الحديث،: لهذا شرحه ل الفاتح مرقاة صا-مه 
بتحملاإم؛ن الممحائر عن المتميزون والمعمر: والحاج الدين، لإعلاء الجاهد 
عندمعفلمون قوم أمم والحاصل قال: ثم الأهلن... ومفارقة والمالية الدنية الشاق 

٠.الكرماء،ومكرمجونعندالعنناء،يعطىمجهلاJهموئقضىمآرحم<ار 

(.١٠٤•برنم) داود أي صحح ل - اش رحمه - الألماق وصححه (، ١١أبوداود رواْ )١( 
قافه رحمه الألباق العلامة وحسنه )رقم:'آاا'أ(، حبان وابن )رغم:ّا؟ح'آ(، ماجه ابن رواْ )٢( 

(.١٨٢• الصحيحة)ريم: 
(.١٧٥٥)ه/ الصابيح مشكاة شرح الفاتيح مرتاة )٣( 



اس1ءاهدنيضاسسواست

الحجمن أقفل وجعله اض، سيل ق الغزو عل الإسلام حث — ٣ 
الخهادنفع لأن وذلك العناء، باتفاق التهلؤع وصوم صلاة ومن والعمرة، 

العياداتجيع عل مشتمل ولأنه والدنيا، الدين ل ونمره لفاعله يكون 
النفسوتسليم عليه، والتوكل له، والإخلاص اممه، محبة من والباطةت الظاهرة 

الله.وذكر والزهد، والصر له، والمال 

الغزاة،نحهيز عل حث، ه الخم، إن بل الحد، هدا عند القفل يقف، ولا 
فإذااممه، سبيل ق الخزى لكجر أهله ل خلفه أو غانيا جهز من أجر وجعل 
أنمن أقل فلا افه، ضيافة ق لتكون اش سبيل ق غانيا تكون أن الفرصة فاتتالث، 

بالخر.أهليهم ل ونحلفهم اف، سبيل ق الغزاة اعي ن

ؤأعطاهم((،وسألوه فأجابوه دعاهم اممه، وفد والعار راالحجاج ~ ٤ 
والماليةالبدنية الشاق بتحمل المسلمان سائر عن المتميزون والمعتمر( )والحاج 
وفدهم والغزاة والمعتمرين الحجاج محعل وغره ذلك كل الأهلين. ومفارقة 

ورصاه.وفضله كرمه ضالون الدين وعلا، جل الله 

الطر:ووئت، وعندالبأص النداء عند الدعاء - ١ ٦ 

هتاأو تردان، لا ه! افه رسول قال قال: يقه سحي بن سهل عن 
رواية•j، زاد حأنيئءصمبمصهمنمئ-ا*. البأص وعند النداء عند الدغاء ردان: 

المطرءم.»ذزإثؤ 

(.٢٢٩برقم)■داود أبير صحيح ز الألبان وصححه (، ٢٥٤٢داود)أبو واه را 



دائنةيوءاهتاب اساءالنيئي 

فائدة:

حينالبأس اروعند وقوله: الأذان. هو الداء اوداء« عد ءالدعام قوله: 
الكفارْع المسلمون يلتحم حين اليأس شدة هو بعصارا يعضهم يلحم 

الأي ا،لطر®، ٠لووءت وقوله: محابا. يكون الحالة هذه ق الدعاء فإن ؤيقتتلون، 
كافمحق افه رئول يقوأف عائثه عن حاء ولذلك المعلر نزول عد الدعاء يرد 
المتلرأف عو دلالة فيه اا0سا« وقوله: كافئا«را؛. ضثأ ءالثيأ قال: المو نأى إذا 
وهوونقمه عقوبة نزوله يكون وقد وهوالناغ، ونعمه، رحمة نزوله يكون قل 

الضار.

اكاإقةبا،لكان:الأدعية ٧^١: 

والعمرة:الحج لث، يمنام المعلمة الأمكنة ~أ 
الا.ءاءفيها ويتحري ببا يقف أن لم للممينبض خاصة أمكنة لحج اق 

اطةويدعو الميالة ويستقبل فيها يقف، كان اثه عنه ثبت حيث تق، بالني اقتداء 
جفي:فمنذلك>ل:

مكة:ل الدعاء — ١ 

كاففعآ البي أل حال؛ه• لق معود بن اممه عبد أل ميمون بن عمرو عن 
أبخملبمض بعفهم قال إي جلوس لة وأصحاب جهل وابو البيت عند بمن، 
أشمىئاثع٠ثv تجد ^١ محمد ظهر عق ثصئه محلان ثنى جرور بن]، يجيء 

يرقم:)؟"آ•:ا(رواْالبخاري 







داسةاهتاب هوء م ااس اساء 

عرفة:ق ٤-الدعاء 

*حترمحال! تقف الئى أل جيم، عى أبيه، عى تعيب، بن عمرو لحديث 
وحدةإلأاف لأإو؛ت مل: مذ والبيوو آنا قلق ما وحير م3ه، يوم دعاء الدعاء 

مح«لألونمسمالإشارةذم له،قه لأقريك 
بالزمان.اكيلمة الأدعية ق هدا إل 

الحرام:الشعر صد ه-الدءاء 

آتىلحض المصواء ركب *يم وفيه• السابق، كنقه جابر حا.يثا ق حاء كا 
حشوانما يزل قلم ووحده وهللة ه وكم ئدعاه الملة قانتمل الحرام الئعر 
جدا«.أنثن 

الصغرى:الحمرة رمى بعد الدعاء — ٦ 

امحةرش إذا كاف ه الئ »أل ص أّه هن اش صد ناهنن لحديث: 
مدمنأ حصاة رش قؤ\ بهو خصنات ينح ثزميها مز ننجد ل يم 

الوقوف®يطيل وكاف يدعو يديه رافعا القبلة ْنقبل موقف أمامها 
الوسهلى:الحمرة رمي يعد ٧-الدعاء 

ينعقمثميها العمة عند الى ايمرْ يأق ُثم وفته• السابق، للحديث 
عندها®.يقف ولا ينصرف ثم حصاة كل عند كر حصنان 

•رااسم،ءرتبه 
١٧٠٣برقم))مآ(رواْاوخارى 





راسةهوءاماب اساءامدم 

يذهبأن أحل من وشرب مريقا كان ءرفإدا هتتءت عثيم؛ن ابن شيخنا قال 
فليفعلالري لأحل وشرب عطشاثا كان ؤإذا اض، بإذن ؤيثنى فليفعل مرصه 

فعلوقد فليفعل، حففله ليقوى فشرب النسيان ممر كان ؤإذا اش، بإذن ؤيروى 
حسن،والحديث، له،<، شرب لما زمزم ررماء ه• الم، لقول المحدثين، بعض ذللثج 
تردد.فيه وهذا 

واصح،وللمرض واضح، الحؤع ولرقع فواضح، انملش لإزالة شربه أما 
العطشيزول كإ زمزم بشرب يزول أن يمكن عفوية بدنية علة ا،لرض لأن 

ما؛،نيمتلئ حتى بطنه يملأ أي! منه،،، ممك؛ قال أن إل والحؤع.... 
محر.الماء هذا لأن أضلاعه، 

المتاففنوب؛ن بيننا ما آية ارأن وهوت نفلر فيه لكن ذللث، ل حديث، ورد وقد 
والمنافقونافع، شفاء، بأنه يزمن ا،لومن لأن ؛، ١١٠٠زمزمماء من يتضانمون لا إمم 

والمؤمنفقعل، لدفعها الضرورة عند إلا منه يشرب لا فالمنافق ببذا، يؤمن لا 
له،،.لماشرب ومزم ارماء ؛ الحديث، حاءنال الم، بركته يتفالررجاء 
والإنساناللوحة، إل يمل بل حلنا، ليس زمزم ئء لأن وذللئح 

الجركة،من فيه با إيإنا إلا الملوحة إل يميل الذي الماء هذا من يثرب لا المؤمن 
أ.ه.الإيءان،اُآ؛ عل دليلا منه التفالع فتكون 

صححإساد مدا ايوصري وقال ( ٤٧٢والحاكم)ا/ ١( •  ١٧ايامك)3، ي ابن رواْ )١( 
موممون.ورجاله 

(.٣٧٩-٣٧٧المع)U/ )آ(اكرح 



٨١راسآ اهتاب ثوء اهدم اردءا« 

ه_انمئءوالضاف:

فيإإلا الطواف، ل تقال أوأذكار أدعية نعلم- -فيإ ه المبي عن يرد لر 
حنة،الاحرة ول حسنة، الدنيا ل اتا ُُرينا الأموي! والحجر اليإف الركن بتن 

وقراءةوالدعاء الدكر يخن خر فهو الطواف باقي ق أما ا. النار،،أ عياب، وقتا 
اممهذكر من والإكثار الهلواف، ق الدعاء ويتمحس، ١١قيامة! ابن قال القرآن. 
أول،العبادة -يذه تلبسه حال ففي الأحوال، خميع ق متصب، ذللث، لأن تعال؛ 

أمناأو القرآن، قراءة أو تعال، اف ذكز إلا )الكلام(، الحديثر ييغ أن وستص_ح 
انتهى.٠ منها<ر بد لا ما أو منكر، عن أومئا بمعروف، 

ذكرالعلواف— —يعني فيه وليس ١١هنتثث! تيمية ابن الإملأم نخ وقال 
ائربفيه يدعو بل بتعليمه، ولا بقوله، ولا ؛أمره، لا ه^، النبي عن محدود 

ونحوالميزاب، نحت، ممن دعاء من النامن من كثير يدكره وما الشرعية، الأدعية 
ين؛نآ;انثابقوله! الركن ض طوافه م ه البي كان و، 

لإاس١ث،افاره]اكرة:١•٢[،مكان
انتهى.آ الأئمةا،ر باتفاق واجس، ذكر ذللثؤ ق وليس بدللئج، دعائه ائر مبمم 

تعالاممه يكير كان أنه ه الني عن ُرث؛ت هتنء! عثيمتن ابن شيخنا وقال 
الأموي!والحجر اليإف الركن بثن يقول وكان الأسود، الحجر عل أتى كلما 

الثارهعدا>ثإ ودا -صته آ[لآحثزه وذ حستثنه أإن.تكتا ل ءاتث١ ءؤربم_ا 

(.٦٢٥)١/ والخاتم (، ١٣٤)ا،/ حان ابن وصححه ( ٤١١)م/افد ل احل. دوام )١( 
(.١٨١^)؟(الض)م/ 

)م(محموعاكاوى)أآ/آأا(.



اسءاءاصمضاسابواس ٨٢

وعلشوط. لكل محمص دعاء الهلواف ق ه الني عن يرد وإ ٢؛؛• ٠ تالقرْتا 
ذكربأي تعال اف ؤئزكر والآحرْ الدنيا خيري من أحب بإ فيدعوالطائف هدا، 

.باحصار انتهى قرآن® أوقراءة أوتكب؛ر أوتحميدأوملل سح من مشرؤع 
الكزم:محي -ا)دءاء ا٠ 

وصعأي! التزامه ومعنى الكعبة، وباب الأسود الحجر ب؛ن ما هو اللتزم! 
يشاء.مما له تيسر بإ تعال الائه ودعاء عليه وكفيه وذراعيه ووجهه صدرْ الداعي 

اممهرمول نح لما مال،• صمواف بن الرحمن عبد حديث،• ذللث، ق ورد ومما 
يمعكيمر ملأنفلزف الهريق— عل دارى ~وكاست، يابط لألسس منتج مآكه 

زأءنخات4ُم اص من خزج قد ه ائ دز1دت، ثانطلفته ه افه زنوو 
اك،م خدوذئب زصنوا زثد الحطيم إل اوكج من اكت، انتقوا زقي 

ئ،عنرو، بن اممه عند مع طملم، قاو: أبيه، عى شع4_إ، عمروبن وعن؛ 
قال:١^١^، من بالله نتعزد ألا ممنتج: الكعتة دبر ِفي زكعنا الثع، من دزمحا 

زايايتج،محامثأر،َائم، ثمأ الزكن، مانتلز نش، ئأ قال: النارا، ِمن ياممه ءائوذ 
افه.رتول زأيتثج ®هكدا قال: ثأ إليه، نحده ؤيديه، صدره، ئالصى 

:شل«رى.

لةلالj الخدث عل الأس تطيق وانظر ( ١٥١٢٤)وأحد ( ١٨٩٨داود)أبو دوام )٢( 
«يا(.انم.ح؛حأن)ه/

برقمماجن ابن ض صحح j الأس يحنه ( ٢٩٦٢ص)وابن ( ١٨٩٩داود)أبو دوام )•١( 
٢(. ١٣٨المس)الميدلة وانظر ٢( ٤ ١ )٥ 



اساءاصهمثيءاهابواسا

بينما —وهو اللتزم يأق أن أحب ُوإن تيمية ابن الإسلام سيخ قال 
ؤيدعووكفيه وذراعيه ووجهه صدره عليه فيضع والباب~ الأسود الحجر 
فانالودلع طواف قبل ذلك يفعل أف وله ذلك، فعل حاجته تعال اف ؤيال 

يفعلونكانوا والصحابة غيره، أو الودلغ حال يكون أن بين فرق لا الالتزام هدا 
عباس!ابن عن المأثور الدعا؛، دعائه ق قال شاء ؤإف مكة، يحول حين ذللثه 
حلقكمن ل سخرت ما عل حملتني أمتلئ، وابن عبدك وابن عبدك إف اللهم 

فإفنكي أداء عل وأعشي إل؛يتلث، بنعمتلمثج بلغتني حتى بلائك ق وسيرثني 
عنساى أف قبل عني فارض الأن فمن ؤإلأ رصا عني فازدذ عني رصب كث 
ولاستلث، ولا يك، تبدل مغر ل أذنث، إذ انصراق أوان فهدا دارى بيتك 

حميق والصحه يدل ق العافيه فأصحبتي اللهم ييتلث، عن ولا ءنلئ< راغب 
بتنل واحمع ابقتتتي ما طاعتك وارزقني مقلي وأحن ديني ؤا والعصمة 

هناكودعا الباب عند قدير.ولووقف ثيء كل عل إنلث، والأحرة الدنيا ح؛يمي 
ح1ا«راُ.كان للثبت، الزام غر من 

أنوله المكان، ذللث، ل لم الميدعوْ معين دعاء هناك ليس أنه والحاصل 
طوافقبل يفعله أن وله ، — لحولها له تيثر ~إن الكعبة لحوله عند يلمتزمه 

غر0عل يضثق لا أن للداعي وينبغي ثاء، وقت، أي ق يفعله أن وله الودلع، 
قحةرأى فإن أحله، من وأذيتهم الناس مزاحمة محوز لا كإ الدعاء، فيهليل 
الصلاة.وسجود التلواف ق الدعاع فيكفيه ؤإلأ دعا ومحالا 

(.١  ٤٣، ١ ٤ ٢ / ٢ ٦ الفتاوى) محموع )١( 



اس1ءاصنيدوءاعابواست

الأحرى:الدعام مواطن بعض ذكر 

الد/:ا_اللعاءفيمحالس 

قيطوهوو ملائكه فه ررإو ه: اض رئوو قال ئاو؛ ثق هريرْ أيى عذ 
^^ووناهتادنا:طئواإلاخق:شونأغلملإا 

زثميالهب قال: ، dill!ءء |j أ.سهلم يمحموثم قال: خاجتئلم، 
بمبحوئكيئولوو: قالوا: عتادي؟ موJ، ما »وةإ-.' أعلم ~وهو 

مال؛رآوف؟ هل بول• مال؛ ويمجدوثك، وعنمدويك وث\كمودك 
لويموئوو: قاJ: لورأول؟ وكتم مقوو: قال: رأوك.  ١٠واف لا قثمولوو: 

ئنميخا. vilJوأكثز وشمال ممح؛دا نالث، وأسد ^؛١^، لك أند كاثوا رأوك 
مول:قال: ائة. بمأوونك،: ؛lj بمألوض(؟ )ي ي يقول: قال: 
لنقص ممول: قال: زأنها. U زب ;ا زاف لا قولون: قاو: زأنu؟ ذخذ 
أثدس نأزثا أئم لن يزلون: : ؟lJ زأنu؟ أيي 

النار•مى مولووت ئاو؛ يتعودونى؟ لجأ هاو: رعته. فيها وأعفلم ^١، لها 
lJئاو:ذص ثا نئ٠ ي لا طولون: قال: ص نهز طول: : ؟

فرارا،مئها أثد كادوا رأنها لن يقولوو: : ؟J^lJ؛l؟ لن قكنس مول؛ 
محقاهمىوئنث،قا.ئاو:طوله

ال il_-lهم : ؟lJ لخاحوا جاء إدإ منهم، ليس ملاق يهم مى 
حثض((را؛َلمئ  ٢٣٦٣٠ ٢٦٠آسى 

٢(.ُرنم)همأ لم وم(، ٦٤٠درفم)خ البخاري رواْ ا



|س1ءاماوهمضاصاسمس

مٍإععند الوعاء — ٢ 

هانألواالوةآؤ4 صثاخ شمعتم ار|دا قال: الس. أل محقي هزيزه ي، أص 
الشتطانمن اش الخماو بيق شمنتم محإدا  l^JUزأت قإي محله من اف، 

دانهزأىث4وائ«را'.

الفوائد؛بعض ذكر 

المهملةالدال، بكسر الدتكةا<: صياح شمعتم ررإدا هوله؛ الأؤل؛ الفائدة 
منلغثره ليت حصيمة وللمديك الدحاج يكر وهو ديك ■بمر التحتانية وفح 

ويواؤ،يتفاوت يكاد لا تقسيطا فيها أصواته هل يقفانه اناليل الوقت معرفته 
قصر.أم الليل طال مواء محهلئ يكاد لا وبعدم الفجر قبل صياحه 

حاءفيه السب رركأن عياض؛ قال اللام بقح ماثكا،ا؛ رأت ررفاما وهوله؛ 
وااتفرع٠.بالاخلاصى له وشهادت؛م له واستغفارهم دعائه عل الملائكة تأم؛ن 

الثانية؛الفائدة 

وعندالصلاة،،، إل يدعو فانه الديالث، نبوا رالأ داود؛ أي رواية ؤ، حاء 
الديك،،،سب عن ارفنهى رحل فسمه افه رسول عند صممخ ديكا أن اليزار 

أنولا يسب أن ينبغي لا الخثر منه استفيد من كل أن الرواية هذه من فيوحد 
٠•ر إليه ومحسن يكرم بل به يمتهان 

(.٢٧٢٩(،رملايرقإ)٣٣يرفم)٣•)ا(رواْاوخارى 
٢(. ٩٩ام«ذى)ا،/ جامع بشرح الأحوذى انفرنحفة )٢( 



اس،ءاهيدهمدرءهتابراوط

م_الوعاءعظدرؤةأهلس:

ساو:مثل، رأى *من قف: اف زئوو ماو محال: ص ميرْ م عذ 
لمُمضيلأ، حلو ءس محم عل ؤ3صأني بؤ، اثلأك U عاياق اكى فث الخند 

؛سذف،ادلأَث«رن.
فائدة:

بلكان إذا يقوله إنا الدعاء هدا بان قيل ةتل« نأى »_ قوله: 
الخطاب.محن لا الخلقة أوناقص مريضا كان إذا وأما والمسوق بالمعاصي 

بدكالحل.يث لورود عام أنه الرقاة ق القاري عل الملأ كا والصواب 
المبتل،يمعه ولا نفه، يحيث، صرا، الدكر هذا يقوله أن يبني لكن 
منذك، يسمعه أن بأس فلا محصية، بليته تكون أن إلا بدك، قلميه لئلا 

مفسدة.ذللمثج من محقا لر إن له الزجر باب 

بهالراد يكون أن محوز مضيلار حلى ير؛ن عل *و3صالني قوله: 
البلاء،هدا من سلمه إنه بحيث عليهم، إياه تحال اممه وتفضيل التلون، الخاعة 

ابتلاهمبه.الذي 

-<يكعمهءص

(.٦٢٤٨٣اض-فيْمحالخاح -رحمه اص وث (، ٣٤٣٢برقم)الترض ادواء 







اس،ءاهدنيخءاصابراسة

الدعاءلأن أيقا لولاه عبادته من فهو به بره من لوالد0 الولد دعاء ثالثات 
وإُالوالده، به يدعو أن للولد ينبغى محموصى دعاء هنالك وليس عبادة، 
ربءؤ ُوح■ مورة ل نؤح دعاء مثل الحنة، بدخول والرحمة بالمغفرة له يدعو 

وا"حفم،لهماجناحؤ الإسراء■ سورة ق ما ومثل آغمرللإوهقه]محتمآآ، 
[.٢٤رب وتل مناإر-ن1ه ١^ 

فطره:صد الصائم دعاء ٣- 

الإئ؛^^١ لام؛ )رثلأة اض رسول قال هال: ه ،محريرة \و عن 
أثوابلها ومثح المام هوق، يزمنها المظلوم ويغوه بمظر مأ والصائم العادل، 

كانقال: صوه بن عبداض رواْ ما فهلرْ عند يقول ما وأول آ• الماء...،ار 
شاءإن الأم لأت الووؤ راظتخ القأ ررذم، هال: اظز إذا ه اض 3ئول 

أبورواه فقالأ . أفْلردتج'ار رزئك، وعل صمت، للت، رراللهم دعاء: وأما ا. اف،اأ 
صعيفسا.مرمل وهوحديث داود 

فائدتان:

يبث١^^ وابمئب الفأ ®دم، دعاء يكون مض الأول؛ الفائدة 
بميم؟أم الإفطار قيل اف« ثاء إذ الأجر 

عندالإفطار قبل يكون ءالدعاء عثيم؛ن بن محمد شيخنا قال 
أسابهد0 وكل صائم، وأنه والدل القس انكسار قيه محتمع لأنه الغروب، 

(.٢٠٥٠)الترمذي صحيح ق الألبان( وصححه ( ٢٥٢٥)الترمذي رواه ( ١ ) 
(.٢٠)٦٦ داوود اي صحح ق الألبان وحسنه ( ٢٣٥٧)داوود أبو رواء )٢( 
للألبان.( ٥١٠)داود أبي( صعيف صعيف، وهو مرمل، حديث وهو (  ٢٣٥٨) داود أبو رواء )٣( 



اساءهيدهمضءسبوس4

حملتوربإ وفرحت امراحت قد النمس فإن الفطر يعد وأما للاحاية 
ا.^٥^٠١ 

قلببحضور ؤيدعو الوقت هذا يغتنم أن الصائم عل ت الثانية القائدة 
افيدي بتن وانكسار ذل وقت فإنه الإجابة، فيه يرجى وقت ل بالإجابة وإيقان 
يومكل ل عتماء ،روقه .I الني قال ثلايا الدعاء ؤيكرر صائنا كونه ْع تعال، 
ه!اممه رسول قال قال؛ جابر وعن '، متجابهءر دعوة متهم همد لكل وليلة، 

حاصرقالب ربه دعا فمن ونة1رم. ص زدلالث،و عمماء فطر ثل عند فه ءإو 
ونحوهالحرام كأكل مانع الدعاء إحابة من يمنع ولر صائم وهو مشرؤع ودعاء 

وهوالدعاء إجابة بأسباب أتى إذا وخصوصا بالإجابة وعده قد تعال اممه فان 
بهوالإي،ان والفعلية القولية ونواهيه لأوامره بالانقياد تعال طه الاسجابة 

أجنبلريب جي عل محالادبمالي وإذا ُؤ تعال• قال للاستجابة، الموجب 
]البقرة:نأئدوثه ثيلإ ي ولتوطوأ ل دعان ^١ الد)ع دعوه 
وموسمفاصل نهر ل فانه الغفران وطلب الدعام ل يلح أن وعلميه [، ١٨٦

الدعاء-فيه يستجاب أن حري وموطن العبادة، موامم من عفليم 
أووالقال للقيل وقتا الإفهنار لحفنات، تكون أن محير أن الصائم وعل 

ترحموهافلا غالية أوقات هذه فإن بتأخيرها، تموت لا بأمور الانشغال 
الغفلة.

اف.يرحمه اك-مان صالح بن محمد ليشخ ٨ رنم الشهري اللقاء )١( 
(.٢١٦٩الخامع)صحيح ق الألباق وصححه ( ٧٤٠١أخمي.)رواه )٢( 
(.ماجهابن زصحيح الألبان وصححه ( ١٦ ٤٣)ماجه ابن روا0 )٣( 







اساءاهدهمضسبواسنت

والهائبالسيئات من سه يع الشيطان، نزغات من نزغة الغضي، 
الدميم.الخلق لهدا وامحع ذكر الشريعة ق جاء ولدuن٠ اض، إلا يعلمه مالأ 

منآثار0،وللحد الداء هدا من للتخلص علاحات النبوية السنة ق وورد 
ذلك:فمن 

التقدم:الحديثر ز ك،ا الشيطان مجن باس الاستعاذة أولا: 
غضبررإذا قال: النبي. عن محقي هريرة أي عن الكون: ثانثا: 

غضبه،ارمكن باس أعوذ فقال 

الهوحاءالتصرفات من الغاصب مغ النبوي التوجيه هدا فوائد ومن 
مالأأتلف وربإ قاليل~ بعد سيرد ~ك،ا يقتل قد بل أويؤذي يضرب قد لأنه 

اصهلحوإذا والثوران، الهيجان عن أبعد كان قعد إذا ذللث، ولأجل ونحوم، 
العلامةقال الودية. والأفعال التصرفات عن يمكن ما أبحي صار 

والبهلشللحركة متهيء ءالقائم داود: أي عل شرحه ل ههئ الخطاي 
المييكون أن فيشبه منها، ممنؤع والضطجع العني، هذا ق دونه والقاعد 
بائرةوقعوده قيامه حال ق منه يثير لئلا والأصطجاع بالقعود أمره اهإنا 

فيا؛عد،اأعليها يندم 

(.٦٩٥رقم)المغبر الحاع صحيح وق ( ١٣٧٦ررنم)الصحيحة السلسلة ق الألبانر صححه )١( 
)ما(ءعالمالسن)ه/اأ\(.



اساءاصهمضسبواوتإ<

افرصول وصية حفظ ~٤ 

ر)لأوغرمسي((،قال؛ أوصيي، ه! َللمذ ُال رجلا أف يٌ، ميرْ أيا عى 
قال(-ض ،١٥٥^٠!، الرحل! قال، رواية وق دغضّت،ءر *لأ دالا1 مرارا، قردي 
لكه«رم.الشر محع الغضب فإذا قال، ما ه الني 

الغيظ!لالكاظ٠ان تعال اف ماأعدم ٥~اءسحضار 

ومحاهدون(الغضب أماب يتجتبوؤا الذين اف أعد ما ثدكر إل، 
منورد ومما الغضب، نار اؤلناء عل يعين ما أعفلم من وردم كبته ل هم أش

عصبهى1ا *ومي .ت الّكا عن ًئأ عمر ابن، حديث، ذللث، ل العفليم الأحر 
منةه اف ملأ أمصاْ، يمضيه ؤأ ونوثاء عتظه، كظم وش عورثه، افه نر 

أفعذأبيه، معاذ بن نهل حديث ق آحركإ عظيم وأحر ؛، المامهءر أمنايوم 
علاشُه( ذعاة ثممدة، أن عل ^ ١٥»ثنظلمغبماؤئن قاَل! . ^ ١١ننول 
٠.فاء®ر ما الحورالعين ئ افه نحمْ حص الماتة يوم الحلائق رءوس 

نفه!مالك لن التقدمة واليزة العالية الرتبة ٦~معرفة 

إمحإبالصزعة، الشديد اليس مال،! ه اش رمونا اف ٍك، هريره ايى عى 
أ.عئدالعصس((ر نمنه * liXXjاكديد١^•^، 

(.٦١١٦^)الخاوي )ا(رواْ 
.(.jjf(TVT/o\.)'؟(رواْ 
(.١٧٦)الخا.ع صحح j وص ٤(  ٥٣/ ا )٢ اممراق >م(رواْ 

(.٦٥١)٨ الخا،ع صحيح ل وحني وضره، ٤(  ٧٧٧)أبوداود رواه ( ٤ ) 
يرنم)\،-أآ(.يرنم)1\ا1(و.الم الخاوي )ه(رواْ 





راسةثوءاثكتاب اساءامدخمؤ 

الغضب؛مساوئ معرفة —٩ 

بالشتماللسان فينهللق والاحرين، بالنفس الإصرار محمالها ممره، وهي 
إلالأمر يصل ولد حمالب، بع\ر باليهلن الد وتنهللوا والفحمى مب وال

أفحدثه وائل، بن علممه أف حناّ_إ، بن ك يع عى عارة1 فيها قصة وهده القتل، 
ممال،:^T>_، خاةزيل اتي.إذ نع لخاعد إو قال: ه، أباة، 

لمْلز }نة ممال(: »أظته؟« ه: ، ٧١١زنوو مماو أحي، قتل هدا اض، ننول، يا 
أئاكئغ : J،iقلته؟" "محقن يال،: قلته، نحإ ثاو: - التته عاله أنمت، يغرفن 

مزنه،عل بالماس هصزبته هاعصتنى، سّتحر، مجزة، من ثحئهل وهو 
شقت،...زم.

عادعاليه النضونمج هرب فإذا ومحرح، فيكر هدا من أدنى محمل وقد 
أوأغميصريعا ممهل وربإ خدم، أولطم ثوبه، مزقا فربا ه، نفعل الغاصب 

ا،لتاع.ومحهلم الأواق يكر قد وكيلك، عليه، 

الويلات،وتب الغضسيا عن نتج التي السيئة الأمور أعظم ومن 
يريد، دللعن فتج الهللأؤ، كيانأا ومحهلم الامحرة عرى وانفصام الاحتإعيه 

افهذكروا أمم ولو الغضسسؤ. بسبب وكله الز والعيش والخيبة، والدم الأولاد، 
وقعما الشي3لان من بافه وامتعاذوا غيفلهم وكفلموا أنقمهم، إل ورجعوا 

الخسارة.إلا نتج لا الشريحة تيالفة ولكن وقع الذي 

ا ٠٦٨ ) برقم ملم رواه آ ١ ' 







اسءاءالسهمضسبواسا

تأعظم الصستين أي فلينظر وامترجاعه، لربه حمد0 عل الحنة ق له يبتى الذي 
الترمذيول الخلد، حنة ل الحمد بيت فوات مصيبة أو العاحلة، المصيبة 

لماوالدنيا مرصن كانت، حالودهم أن القيامة يوم ناس ®يود مرفوعا• 
لوردناالدنيا مصاسيح لولا ١١السلم،؛ بعفى وقال اليلأء؛،، أهل ثواب من يرون 

مفاليسء.القيامة 

الراحمين،وأرحم الحاكمين، أحكم هو حا ابتلاه الذي أن يعلم 'لما~أن 
ؤإنإليجتاحه، ولا به، ليعذيه ولا يه، ليهلكه البلاء إليه يرسل لر سبحانه وأنه 

وليراهوابتهاله، تضرعه وليسهع ؤإيعانه عنه ورصاه صره ليمتحن به ابتلاه 
إليه.الشكوى قصص رافعا يديه، بين الةلّأ، مكور بجنابه، لائذا ببابه، 

الكيرأدواء من العبد لأصاب، ومصائبها الدنيا محن لولا أنه يعلم ذ~أن 
أرحمرحمة فمن واجلأ، عاحلأ هلاكه سبإ هو ما القلب، وقسوة والعجمب، 
هذهمن له حمية تكون المصائب، أدؤية من بأنولع الأحيان ق يتلته أن الراحم؛ن 
المهلكةالرديئة الفاسدة للمواد واستفراعا عبوديته، لصحة وحفظا الأدواء، 

ك،اقيل!بنحعائه، ؤيبتل ببلائه، يرحم من فسبحان منه، 
بالنعمالثوم بنض اف ويبض دديتعماشباتلوىئنىطثسثح 

سبحانه،افه يقلبها الأحرة، حلاوة بعينها هي الدنيا مرارة أن يعلم ا،~أن 
إلمتقهلحة مرارة من ينتقل ولأن الأحرة، مرارة بعينها الدنيا حلاوة كدللث، 
قولإل فانظر هذا ءليالث، حمي فإن ذللث،، عكس من له حير دائمة حلاوة 

}بالشهوات*ر المار وحفت، بالكاره، الحنة حفت،  ١٠ه! الصدوق الصادق 

اكم)إ/وحا-ها،الأبن )ا(انذرزاداس 



اساءاصوشمءاصابياسات

ارض:صد ٧-الدعاء 
اتش،أو \زو0ر.( حصزم »إدا ه: قال قالت: أما ؟4؛ ijملمة أم عن 

محوتشه oUً مالت: تئولون«، ثا عل يوكئون األأو5ه قإن .^١، ٥^^١ 
٣١»>هولي: هاَل: _، قد نشه أنا إن اف نئوَل ;ا محلئ: ه الئ محئ 
جمرص س افه قآغمكب مئلف، : ٠٠٧١٥حنة*، عمى منه وآغمني وق، ل ١^ 

ليمئهمحئدا.م.
الم،:بظهر اللم لأحيه اللم دعاء -٨ 

يدعومنلم صد من ®ما ه: اممه رسول قال قال: محقه، الدزداء ان عن 
قالامم،:وكض،ر؛ا.

فائدتان:

يل:ما مراعاة مع غره من الدعاء طاو_ا للإنسان محرز الأول؛ الفائدة 
ه.لفالدعاء ق ؤسوانى ذلك الإنسان يعتاد ألا -١ 

بنفسه.ؤإعجابه منه، ا،لطالوب، اغترار كنشى ٢—ألا 
علنومن الملائكة لأن منه، الaلالوب، وضر نفسه ضر بدلك، يقصد أن —٣ 

الغيم،.بفلهر لأخيه يدعو حين دعائه 
اكانية:الفائدة 

ذلك،ول رّسالة، ل ذلك، كتابة أو الشخصن، أمام الدعاء ل حرج لا 
خصالغيب بظهر له الدعاء لكن نفسه، عل السرور ؤإدحال لخاطرْ، تطييمإ 

به:^^، ٤١اللك، قال العي، بظهر لأخه دعا ®من حديث<: ق الوارد بالفضل 

)ا(رواْلحإبرفمر\،>آ(.
)أ(رواْساوا)آم:أ(ي



ياد|ثتضوءاهتاب اساءالنيئلمؤ 

ويثعناة: ائثتب« »بظهر لإله ءرأما هتنء: النووي قال بمثل®• ولك مذ، 
لأحهالوعاء ممل هدا وق الإحلاص... ق ممر لأنه مره؛ ؤق المدعوله، عيبة 

دعاولن المضلة، هد0 حصألثؤ المتلمى مذ جاهه ولوذعا الع4با• بظهر المسلم 
دضأذ أزاs ^١ ١^، بمس زكآذ أيا، مموه قالظاهر انمحن بملة 

لأبامحاب،،زمملمحبجا«ُال
الخلاء؛يحول عند الدعاء "٩ 

ءراللهأقال: الخلاء دخول أراد إذا ه المي أن ء؛مح م بن، أنس عن 
آ.والخةائثه،،ُ مذالخثث أعودبك إي 

فائدة:

الخلاءدخول غلوعثد باض الامتعاذة امتحباب، من العلة أن العلمإء ذكر 
النجاماتؤأماكن نحفر التي الشيامحلن من الحإية ل سبحانه إليه الالتجاء هي 

بن^ JJفعذ ذلك. عل يدل ما الشرف الحدين، ق جاء وقد العورايت،، وكشف، 
أحدثمأش محإدا محصزه، الحشوص هدء ءرإو يال،• ه الله رسول عذ ًنةم اريم 

ففَمنكؤانيك،«رم.
المياه(.الحاجة)دورات، مماء مواصعر الحشوش: 

بالامتعاذةالموصع هدا وخص الحطاب: راقال الفقهية: الموموعة ق جاء 

٤(.٩ / ١ لم)٧ مصحيح عل النووي ثرح ا ١ ١ 
)آ(رواْاوخارى)آ؛؛(.

داود.أب صحيح ل الألباق وصححه يرنم)٦( داود أبو رواه )٣( 





١٠٣اساءاهدهمه>ءصدس 

يديك،لك أط1ضا محب هإذ وؤؤ، ^٢ ثو ضإنبِفي م عيهم محزص 3د 
يمرايهم،عل ي أعفايهم مذ يوحد صدقه عليهم ثرض ئد افت أو ئأحثزهم 

ششمحإة الظلوم، دص؛ ذ\و ١^!^ نوائم واك !،، ٧٨، ٠٧أطاعوا م ئإِن 
٠.حجادث،،ار اف ويهن بتك 

منتجاة،الظلوم ،لدعوْ اض رثوو مال مال؛ ء؛مح، ٠^^٥ أف وعذ 
ُ.صه*ر عل ققجورْ ثاجرا كاف ثإو 

الحديد:الثوب لبس صد -الدعاء ١ ١ 

نوع؛نتعل الثوب لبس عند المستحب الذكر ق الواردة الأحاديث 
الحديد؛الثوب لبس عند المتحك، الذكر قنصص أحاديث الأول؛ التؤع 

ن،ةتن:ا انتجد ^١ ه اش ننول كاف قال؛ ه ١^؛، نعيد ف أض 
كنوئنه،أئث الحند، لمك ءاللمهم يقول؛ ثم عنانه، او ممينا إما بانمه، 
٠.لهءر صع ما وثر ثرْ مذ بك وأعود له، صنع ما وحثي حثرْ مذ أنألك 

الثوب،لبس عند الذكر اتحباب تقيد ل؛ م3لاإقة، أحاديث الثاف؛ النؤع 
أفأيه، عذ انس، بن معاذ بن نيل عذ ثوب؛ أتم، لبس عند بل فممل، الحديد 
الثوب،هدا *كثاف الذي فث الحمد ممال؛ ثوبا يس "مذ ئال؛ كس اف رنول 

•ثأحر**؛' وما ي مذ تميم ما ه م ي ولا مش حول عم مذ دورقنحه 
(.١٩الم)(و٤٦٩٠)١(روا٠اJخارى)

(.٣٣٨٢)الحامع صحح وانظر ٢( ٤ ٥ • ر برثم أحمد روا، ( ٢ر 
صححj والأس (، ٣٤٥)Y/ اس زاد j المم ابن وصححه ٤( •  ٢٢)رثم/ داود ابر روا، )٣( 

(.٤٠٢برقم)• داود أي 
داودأي صحح ناحر• وما نيادة دون حن الألبازت قال (، ٤٠٢٥)رقم/ داود أبو روا، )٤( 

(٤٠٢٣.)



اصابواست١^^^٠ 

الخند،لك رءاللهم حديث! تنقل التي الكتب بعض ل الأول؛ فائدتان؛ 
ثاوثؤ ثزه من بك وأعود له، صع ما وحم حمم مذ أنألك كنوئشه، انثر 
هداأصل من ليت زيادة أنيا والغالب حديدا( )ثوبا قيد إصافة له®، صخ 

الحديث.رواة بعض كلام من هي بل الحديث 

هدينبين العلماء فرق الأحاديث ق التنؤع هدا عل بناء الثانية؛ الفانية 
مذأنأللث، كثوثنيه، انث الحمد، ل،ك، ^٠^ ١١١الأول؛ الذكر فجعلوا الدكرين، 

الثوبلبس عند له® صع ما وثر فرم مذ بك وأعود له، صع ما لحثي حمْ 
مذوورقيه الئوب هدا كناق الدي فث ®الحمد الثان؛ الذكر وجعلوا الحديد. 

جديدا.أم قدينأ كان مواء ثوب، أي لبس عند مم® ولأ متي حول عتر 
اللءيفه يوبا...الحمد لبس إذا يقول نةّ.هأن ارالهنتنث؛ الروي قال 

اللهمقال؛ جديدا لبس ؤإذا قوة. ولا مني حول غثر من ورزقنيه هذا كاف 
ماوثر شره من بلث، وأعوذ له، صغ ما وحبر جمره أمالك كوتنيه، أنت 

انتهى.'له«رصغ 
بالزوجة؛الدحول عند الدعاء — ١ ٢ 

تزوغ»إدا هال؛ ه الض عن ^٤؛ العاص بن عمرو بن اطه عبد عن 
جبلتهاما وحتر حترها أنأللث، إي اللهم محليئل حادتا أواثلأى امرأة أ>أوؤب 

هؤأءوذك٠نمئلذمuبجاه®ر٢اء

)ا(الجموع)؛/يإ1(ا
.٣( ٤ )١ رنم الخا4ع صحح ق وحسنه { ٢١٦٠برنم)داود أبو رواه ( ٢ ) 



ادوءاءاهدهمضاسسواس

المه،ق ورديت قد امور عدة روجته عل دخل إدا للمسلم تحب ي
منها؛

المتقدم.الحديث ق كإ حثرها تعال اممه أل يأن أولا؛ 
أنناءلحديث ونحوه الشراب من شيئا إليها يقدم كأن يلاطفها أن ثانيا! 

فدعوتهجثته محم افه لرمول ة عامحقيتثت إق ٠ يالّق السكن بن يريد بنت 
.البي يادئا م مثرب م بص مأمحخ جيها إل مجلس مجاء 

الئذن من خذي لها؛ يممت ^^١ ١٥أءائ؛ مالت وانتنا رأنها مست 
^للهاتيهضيس(ره.

القدحالعس راباص،ا وقولها! العروس. أصلحت ررمتت،، قولها! ومعتى 
ه.نفيعنى صاحبك أى ®أغطى وقوله.! الكبثر• 

تباركاممه يمي وأن لها والل.ءاء الزوجة رأس عل اليد وصع ئاكا! 
التقدم.الحديث ق ورد ما ويقول ؤيدعوبالركة وتعال 

عننقل فقد خلفه وهى يومها ركعت؛ن ببا يمل أن له ويستحب رابئا؛ 
فعله.اللف 

عىءباسثءفئ؛ ابن حديث ق ورد ما يأتيها أن أراد إذا يقول أن خامئا! 
اك4لانجي  ٣١تم أئلن إذاأش زدأغدئم «ك M: الثذه 

الئبمان.>>لإ؛ضئة و/'ه ئ اك4لان نجب 

الألباق.وصححه ( ٢٧٥)١٩ برقم أحمد الإمام رواه  ٢١١
اوخارىيرنم)ابآ"آ(.ر؟(رواْ 



اساءاهموهمضاصابراسأ

ما-اسء،دالخءاع:

يقأذ راد إذا آحاوئم أ0 »ون ال1تي ، Jli :Jداعثاسأ؛فئ؛ ١^، عن 
قدن^٥؛ن نزقثا، U الئkان وجب ١^ اليأجكا ١^ بنم آه 
ورالشتطاوا *لم*يصؤْ روايةت وق '• آتدا*رل ثنى لم'يصؤْ ديك ق وند ^^١ 

يأطه«رى.

الخادي>ثاتهدا عل الفوائد يعمن ذكر 

الداعبة.مجرد عند لا الحءإع، عند يقال الدكر هدا أن عل يدل الحديث أولا؛ 
أنهءالواد فقيل؛ أندا® ثبماو يصؤ0 االمْ بقوله؛ اطلراد ز اختلف ثانثا؛ 

يصرعهلا أي ومل؛ عليهم، للشيهلان  jLiilL-لا الذين الصالحتن من يكون 
ولرقال؛ أمه. خماع عند فيه أباه يشارك لا أو بالكفر، يفله لا أو الشيطان، 

٠.والإغواءٌانتهىر والوسوسة الضرر حمح ق العموم عل أحل محمله 
الالشيهلان أن ولدا ورزق ذللث، قال لمن وعد الحل.يث هن.ا ق ثاكا؛ 

الولدالله محففل أن رجاء علميه والمواظبة الدعاء هدا عل الحرصن فينبغي يضرم، 
الشيهنان.من 

بد،ولا ولده يضر الشيهلان أن الذكر هل.ا نمى من أن الحدين، ق وليس 
عنذلك ورد ؤإنا بد، ولا الح،إع ذللئ، ق زصسبا له يكون الشيهلان أن أو 

لف.البعض 

الخاوي)ا(رواْ 
(.٣١٢٨٣الخاوي))آ(رواْ 

مسلم)'ا/٥(.صمح شرح انظرت )٣( 



اهتاو،واسةاساء 

لولكن أهله، يأق أن أراد إذا الرحل حق ق مشرؤع الوعاء هدا رابئات 
٠.ر الخصوصية عدم الأصل لأن بأس، فلا الرأة يه ذعت 

ذلك،!الواردق الدعاء وقول الليل من عندالأسيقاظ —الدعاء ١ ٤ 

لتلت، لاثريث دخدت إلااه لأولن مماو: الم، بن مماث أ؛ن ه: قال 
إلاولاإه اش، وثبخان فت، الخنث ئيءقدير، وقوعل'قل الخند، افلكرودق 

il ،؛ilj دئ،أن ل، انحن الأل4أ قال: ئث باه، ؛لا |ؤو رلأ' -نزو ولا' أي، ؛
ئُئوىلث،ئلأثإ>''.

هائيتان!

ثعلب،!رروقال التعار! معنى بيان ق شرحه ق حجر ابن قال الأول! 
الأكثر!وقال تمطى، وقيل علم، وقيل تلكم، وقيل اشه، فقيل تعار ي اختلف 

لماتفسيردة الفاء تكون أن ومحتمل قال. أن صوت؛،...إل ْع اليقفلة التعار 
بمنالن.كور الفضل فخص ذكر يغير يصوت قد لأنه المستيقفل، به صوت 
دونتعار لفظ اختيار ل السر هو وهن.ا تعال، الله ذكر ص ذكر بإ صوت 

حتىعليه وغلب، يه وامحتأض الدكر تحول لن ذللئ، يتفق ؤإنإ أوانته، اصتيقظ 
دعوتهباحابة ، ^١٧اتصف س فأكرم ؤيقفلته، نومه ق نفه حديث، صار 

اه.؛ ر ا؛ صلاته وقبول 

الواىة)ا<ا/ا-هّا(.)ا(ظوىاللجة 
الخ1رى)أهاأ(.)أ(رواْ 

(-٤٠)"آ/ البخاري صحح شرح الباري فتح )٣( 



راسةضوءادلتاب الدهاءاهدي 

إعطاءاللل من التعار حال الدعاء اسجابة من _طزم لا اكانية: اكائدة 
ملحديث دعائه، ق عينه الدي الوقت ق محاب أن أو سأل، ما ع؛ن السائل 

ولاإئم فيها لٍس بدمه يدم منيم مل ُما همال• ه البي أة ه نعتد 
أنئإِقا ئمته، له تنين أن إثا ثلأءث،: إلحدى غا الهُ أظ إلا زحم ممنه 

ممن؟دالوا:إدا مثلها، السوء مذ عنه بمرهم-، أذ ؤإما الآجرْ، ل ك يدحرها 
Jli :.'افهأكثئ«ُا

آلهوعل محمد، نبينا عل الله وصل العالين، ريي فه الحمد أن دعوانا وآخر 
وسالم.وصحبه 

وكته

أ.د.ساستيسإوتيأصاسر
ُالقصيمالإفتاء عفو 

المجمعةجامعة — بالزلفي الآرية بكلية والأستاذ 
السعوديةالعرية المالكة 

ه ١٤٣٧بت1رخها/ا،/

(١٠  ٦٣٣والترهيب)الترغيبؤ صحح ق الألبان وصحعحه ١(،  ٠٧٤٩أحد)واه را 



اسء،ءاهدنيضاهئبيس

،ظ

الوضوعاتفهرس 

الهسةالوضؤع 

٥تقديم 

.٨............................ واصطلاحا لغة الدعاء تعريف الأول! االطالب 

١الدعاء فضائل الثاف: اسب  ٠

١٢......يم.....ّا.ّ...ا...... الشريعة. ق ومنزلته الدعاء أهمية الثالث! اأكلااب 

١٤الألباراع!آثارالدطء! 
١٤العاجلة! الأءار أولا! 

٤١ افه. ْع القلب حضور يستدعي "الدعاء ١

٤١ النفس تأاذب الدعاء "٢ 

٥١ ................  ٠٠.....ّ.ّّ..ّ.....؟...؟. العقيدة. لأصول تلق؛ن الل.ءاء "٣ 

١٥ااؤُن ٌلاح الدعاء "٤ 

١٥الآىرالآحالة! ثاتا!

٥١ الحاجات مفتاح ~الاو.عاء ١

٥١ ت.اء كل من شفاء الJعاء —٢ 



اساءاهدهمهوءاهاسراس ١١٠

١٦وذ-محرة ادخار الدعاء — "١ 

١٧احاوته1.......•••......•••••••••••.وأمباب الدعاء آداب الخامس! اكللب 

٧١ ..ب. .ب .. ..بس. التوحد.... أهل من الداعي -كون ١
١٧الدعاء ل تعال ف ؟-الإخلاص 

٧١ .... ٠ .١. ٠ ...٠ ّ..٠. .... ........٠ ١ الحسنى....... بأمإيه تعال اض أل ي'؟—أن 

١٨الدعاء قبل تعال اف عل الشاء -٤ 

١٩المياه عل ه-اكلأة 
1١٢-اتالس  ٠

٠٢ الدعاع عند اليدين ٧—رح 

٢ ١٠ّ ...  ٠٠.....١ .١ ١ .... ٠ .....٠ .٠ . القالب. وحضور تعال، اض باحابة ٨—اليقين 

٢٤الآلة من \،-الإكثار 

والرهة••والرغة والخنؤع ~اكضرع ١ ٠
٢٠ثلاثا الدعاء اا-تكرار 

٢٧واللبس الآكل -إطابة ١١٢

٢٨الدعاءوعدمالخهرُه مأا-إخفاء 

٢٨اف ْع ق —المن. ١ ٤

٢٩الإيإن............... وتحقيق ه، ورموله تحال اض لأمر —الاستجابة ١ ٥



١١١اااوء1ءاهءاوهمساسابياس 

٢٩......................... الفرائص.. بعد بالنوافل تعال اطه إل ~الممؤب ١ ٦
٣٠¥ا-كثرةذكراض 

٣٠. ٠ ّ . .٠ ٠ ....٠ العل. وصفاته الحسنى وأمعائه الأعظم افه باسم "الدعاء ١ ٨

٣١...ّ.؟..؟..ا..ا..ر..... الثروعة. التومّل بأنولع تعال اممه إل "التوئل  ١٩
٣٢.................. اكلعة.ء..ا.....٠ الأدعية من اكحدير السائس; اسب 

٣٦الدعاءياعتارهومعناه................ؤ.........؟.ؤ؟. أنو١٤الطلبالسابع; 
٣٨... ؤ..٠. ؤ....٠ ؤ.٠ ؤ ؤ والدعاء؟...٠ ^^ ٠٧١ب؛ن علانة هنالئ. هل الثامن: الطلب 

٤١الدعاء مواصع التامع; الطالب 

٤١الطالق; الا.ءاء أولا; 

٤١تعريفه; أ— 

ه........الني عن يرد ل( الذي الطلق الدعاء ب"~ثروط 
٢٤ ........ ّ...٠ ؤ.. ه......... الني عن يرد لر الدي الطلق للدعاء أمثلة — ج 

٤٣القيد; الدعاء ثاتا; 

٤٣تحريفه; أ— 

٤٣القيد الدعاء ١^١٤ ب— 
٤٣القيدبالزمان الدعاء أولا; 

٤٤الأخير الثلث من الليل جوف ق "الدعاء ١



اساهدهمضسبوس ١١٢

٤٤ الخمعة ساعة دعاء - ٢ 

٤٨ل الدعاء -٣ 

٤٩والإقامة الأذان ض -الدعاء ٤

٥• ا،تكتواة الصلوات دبر -الدعاع ٥

٥٢....................................الأخر....... اليل حوف ل الدعاع -٦ 

٠٥٢ ١ ٠ . ١ . . ... .. ١ ّ.. ّ.٠ . ١ . ؟ ّ .. ٠ رمضان.. من العشر ليال من الوتر ل —الدعاء ٧

٦• رمضان شهر ل —الل.ءاء ٨

٦٠عرفة يوم ل الدعاع -٩ 

٦١......................١........الغلهر فيل الشمس زوال بعد الدعاء — ١ ٠

٦٣ّ.......ّ....... والتعزية. ودفنه ، uipوالصلاة الميت وفاة عنل. —الدعاء ١ ١

٤٦ اء.ّ.لأ..ؤاّؤ.ّ.اؤؤ.......................... والالصباح عد -الأدعية ١ ٢
٦٩...ّ.ا..ا....ا..ا.ا..ّ.. الشمس. وكوف القمر خوف عند الدعاء — ١ ٣ 

•٧الهلال روية عند اكءاء — ١ ٤

٧١الإمتقاء محي _الدءاء ١ ٤ 

١٧٣ .. ١ ّ. ١ . ؟ ّ.. ّ.. اض. مسيل ق الغازى ودعوة المعتمر ودعوة الحاج دعاء — ١ ٥

٧٤. .. ١ .. ١ ؤ. . ٠ ؤ . ٠ ؤ . ٠ ؤ ؤ. . ؤ.. . المطر. ووقت البأس وعتل الداء عند الوعاع - ١ ٦

٧٥المكان: المتعلقة الأدعة ىنا:



١١٢اساءاصضضءسبواس 

٧٥وْكه ١-الدعاء 

٧٧الصفا محي آ-اللعاء 

٧٧اروة محي الوعاء ٣- 

j٧٨،^ ٤-الدعاء 

٧٨ه-الدءاءمحداكرادام 

٧٨• الصغرى. الحمرة رمي يعد —الدعاء ٦

٧٨الومطي. الحمرة رمي بعد الدعاء ٧— 

٧٩زمزم ماء رب ث عن الدعاء ٨— 

٨١الهلواف ق ٩-الدعاء 

٨٢الملتزم عند ا-الدعاء ٠

٤٨ ١ ّ... ١ ّ.. ّ. ّ ّ. الأحرى؛ الدعاء مواطن بعض ذكر 

٨٤الذ.كر محالن ق الدعاء - ١ 

٨٥الديكة ماع محي الدعاء - ٢

٨٦البلاء أهل رؤية محي الدعاء ٣- 

٨٧........................................... بالأحوال:التحلقة الأدعية ثالثا: 

٨٧لولدْ الوالد ا_دءاء 

٨٨لوالJيه الصالح الولد دعاء _ ٢



سءاّوهمضءاسابراسا ١١٤

٨٩فطره محي الهائم دعاء _ ٣ 

٩١المسافر دعاء ة_ 

٩٢الغضب محي الوعاء ه_ 

^١٩المسة محو الدعاء _ ٦

١• ٠ المريض محي -الدعاء ٧

ا''بفلهرالغيب...............••••...••••••••••لم اللأخيه دعاءالملم —٨ 
١• ١ الخلاء لحول محي الل.ءاء -٩ 

١ظالمه عل الظلوم -دعاء ١ ٠  ٠٢

١• الحديد.....................................٠٣ التوب لبس محي الدعاء - ١ ١

١' ٤  ٠٠....٠ ١ .......  ٠١بّ .... ٠. ١ ............ Jالزوحةب الدخول عتل —الدعاء ١ ٢ 

٦١•الخاع محي -الدعاء  ١١٠٠

٠١ ..............٧ الوارد. الدعاء وقول الليل من الامتيقافل محي الدعاء - ١ ٤ 

١■ ٩ الموضوعات فهرس 

-؛<ءكعمعأح>




